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Λεόν Τρότσκι 
Η προδομένη επανάσταση
(Τι είναι και που πάει η Σοβιετική Ένωση;)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Στην αρχή, ο αστικός κόσμος έκανε πως δεν βλέπει τις οικονομικές επιτυχίες του σοβιετικού 

καθεστώτος,  που είναι  η πειραματική απόδειξη της βιωσιμότητας των σοσιαλιστικών μεθόδων. 
Μπροστά  στο  ρυθμό,  τον  χωρίς  προηγούμενο  στην  ιστορία,  της  βιομηχανικής  ανάπτυξης  στη 
Ρωσία, οι σοφοί οικονομολόγοι του κεφαλαίου, προσπαθούν συχνά, ακόμα και τώρα, να κρατήσουν 
εσκεμμένα μια βαθιά σιωπή ή περιορίζονται στο να θυμίζουν την υπέρμετρη «εκμετάλλευση της 
αγροτιάς». Αφήνουν, έτσι, να τους ξεφύγει μια θαυμάσια ευκαιρία να μας εξηγήσουν γιατί, λόγου 
χάρη, η κτηνώδης εκμετάλλευση των αγροτών στην Κίνα, την Ιαπωνία, τις Ινδίες δεν παρήγαγε 
ποτέ ένα βιομηχανικό ρυθμό που, έστω και από μακριά, να πλησιάζει το ρυθμό της Σοβιετικής 
Ένωσης. 

Στο τέλος,  ωστόσο, τα γεγονότα θριαμβεύουν. Τα βιβλιοπωλεία,  σε όλες τις  πολιτισμένες 
χώρες, είναι τώρα γεμάτα με βιβλία για τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό δεν είναι παράξενο: τέτοια  
φαινόμενα δεν παρουσιάζονται συχνά. Η φιλολογία που υπαγορεύεται από το τυφλό αντιδραστικό 
μίσος σύντομα συρρικνώνεται. Ένα αξιοσημείωτο μέρος από τα τελευταία έργα για τη Σοβιετική 
Ένωση έχουν υιοθετήσει έναν ευνοϊκό, αν όχι έναν εκστατικό τόνο. Δεν μπορεί παρά να χαίρεται 
κανείς  για την αφθονία της φιλοσοβιετικής φιλολογίας, που είναι μια ένδειξη ότι μεγάλωσε το 
διεθνές γόητρο του νέου κράτους.  Είναι άλλωστε αμέτρητα πιο αξιέπαινο να εξιδανικεύουν τη 
Σοβιετική  Ένωση  παρά  να  εξιδανικεύουν  τη  φασιστική  Ιταλία.  Άδικα,  όμως,  θα  έψαχνε  ο 
αναγνώστης,  σε  όλα  αυτά  τα  βιβλία,  για  μια  επιστημονική  εκτίμηση  γι’  αυτό  που  γίνεται  
πραγματικά στη χώρα της Οκτωβριανής Επανάστασης. 

Τα κείμενα των «φίλων της Σοβιετικής Ένωσης» κατατάσσονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: 
η  ερασιτεχνική  δημοσιογραφία,  τα  περισσότερο  ή  λιγότερο  «αριστερής»  απόκλισης  ρεπορτάζ, 
αποτελούν την κύρια μάζα των άρθρων και βιβλίων τους. Δίπλα σ’ αυτά, παρόλη τη σοβαροφάνειά 
τους, βρίσκονται τα έργα του ανθρωπιστικού, λυρικού και πατσιφιστικού «κομμουνισμού». Την 
τρίτη  θέση την παίρνουν οι  σχηματικές  οικονομικές  μελέτες  που είναι  γραμμένες  με  το  παλιό 
γερμανικό  πνεύμα  τού  «από  καθέδρας  σοσιαλισμού».  Ο  Λουί  Φίσερ  και  ο  Ντιούραντι 
αντιπροσωπεύουν, όπως είναι γνωστό, συγγραφείς του πρώτου τύπου. Ο μακαρίτης ο Μπαρμπίς 
και ο Ρομέν Ρολάν αντιπροσωπεύουν την κατηγορία των «ανθρωπιστών» φίλων. Δεν είναι καθόλου 
τυχαίο  που  πριν  πάει  στον Στάλιν,  ο  πρώτος  από αυτούς,  έγραψε τη  Ζωή του  Χριστού,  και  ο 
δεύτερος μια βιογραφία του Γκάντι. Τέλος, ο συντηρητικός και σχολαστικός σοσιαλισμός βρήκε 
στο  ακούραστο  ζευγάρι  των  Φαβιανών,  στην  Μπέατρις  και  στον  Σίντνεϊ  Ουέμπ,  τους  πιο 
αυθεντικούς αντιπροσώπους του. 

Εκείνο  που,  παρά  τις  διαφορές  τους,  ενώνει  τις  τρεις  αυτές  κατηγορίες,  είναι  το  ότι 
υποκλίνονται  στο  τετελεσμένο  γεγονός,  και,  ταυτόχρονα,  η  κλίση  τους  στις  καθησυχαστικές 
γενικεύσεις. Το να επαναστατήσουν ενάντια στο δικό τους καπιταλισμό είναι κάτι πέρα από τις  
δυνάμεις τους. Κατά συνέπεια, είναι πολύ πιο έτοιμοι να σταθούνε κοντά σε μια ξένη επανάσταση 
που έχει ήδη μπει σε ένα στάδιο ύφεσης. Πριν από την Οκτωβριανή Επανάσταση, και για πολλά 
χρόνια μετά,  κανένας από αυτούς  τους  ανθρώπους ή από τους  πνευματικούς  τους πατέρες  δεν 
έκανε την παραμικρή σκέψη για το πώς θα ερχόταν ο σοσιαλισμός στον κόσμο, πράγμα που τους 
διευκολύνει να αναγνωρίσουν σαν σοσιαλισμό αυτό που γίνεται στη Σοβιετική Ένωση. Αυτό τους 
δίνει όχι μονάχα την όψη του προοδευτικού ανθρώπου, που προχωράει με τα βήματα της εποχής 
του, αλλά και μια κάποια ηθική σταθερότητα. Και, ταυτόχρονα, δεν τους υποχρεώνει σε τίποτε 
απολύτως. Η φιλολογία τους, ενατενιστική και αισιόδοξη, καθόλου καταστροφική, μια φιλολογία 
που βλέπει όλα τα δυσάρεστα να ανήκουν στο παρελθόν, έχει καταπραϋντική επίδραση στα νεύρα 
του αναγνώστη, κι αυτό της εξασφαλίζει μια έτοιμη αγορά. Έτσι, ανεπαίσθητα, σχηματίζεται μια 



διεθνής σχολή που μπορούμε να την πούμε Μπολσεβικισμό για την Πολιτισμένη Μπουρζουαζία, 
ή πιο περιληπτικά Σοσιαλισμό για Ριζοσπάστες Τουρίστες. 

Δεν σκεπτόμαστε να αρχίσουμε μια πολεμική με τα φιλολογικά έργα αυτής της σχολής, μια 
και δεν δίνουν μια σοβαρή βάση για πολεμική. Τα ζητήματα γι’ αυτήν, τελειώνουν εκεί που στην 
πραγματικότητα αρχίζουν. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να δώσει μια σωστή εκτίμηση για το τι 
είναι για να καταλάβουμε καλύτερα το τι πρόκειται να γίνει. Στη χθεσινή μέρα θα σταματήσουμε 
στο μέτρο που αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα την αυριανή μέρα. Το βιβλίο μας 
θα  είναι  μια  κριτική.  Όποιος  υποκλίνεται  στα  τετελεσμένα  γεγονότα  είναι  ανίκανος  να 
προετοιμάσει το μέλλον. 

Το  προτσές  της  οικονομικής  και  πολιτιστικής  ανάπτυξης  στη  Σοβιετική  Ένωση  έχει  ήδη 
περάσει από πολλά στάδια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει φτάσει σε μια εσωτερική ισορροπία. Αν 
θυμηθούμε ότι  το καθήκον του σοσιαλισμού είναι  να δημιουργήσει  μια κοινωνία χωρίς τάξεις, 
θεμελιωμένη  στην  αλληλεγγύη  και  στην  αρμονική  ικανοποίηση  όλων  των  αναγκών,  με  τη 
θεμελιακή αυτή έννοια, δεν υπάρχει ούτε ίχνος σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση. Είναι αλήθεια 
πως οι αντιφάσεις της σοβιετικής κοινωνίας διαφέρουν βαθιά από τις αντιφάσεις του καπιταλισμού. 
Αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ έντονες. Αυτές εκφράζονται με την υλική και πολιτιστική ανισότητα, 
με την κυβερνητική καταπίεση, με το σχηματισμό πολιτικών ομάδων και την πάλη ανάμεσα σε 
φράξιες.  Η  αστυνομική  καταπίεση  πνίγει  και  διαστρεβλώνει  την  πολιτική  πάλη,  αλλά  δεν  την 
εξαλείφει. Οι απαγορευμένες ιδέες εξασκούν σε κάθε βήμα την επίδρασή τους στην πολιτική της 
κυβέρνησης, ανεξάρτητα αν την γονιμοποιούν ή την μπλοκάρουν. Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, μια 
ανάλυση της ανάπτυξης της Σοβιετικής Ένωσης δεν μπορεί ούτε στιγμή να μη λάβει υπόψη της τις 
ιδέες και τα συνθήματα κάτω από τα οποία μια πνιγμένη, αλλά με πάθος πολιτική πάλη διεξάγεται 
σε ολόκληρη τη χώρα. Η ιστορία συγχωνεύεται εδώ άμεσα με την ζωντανή πολιτική. 

Οι σώφρονες «αριστεροί» φιλισταίοι συνηθίζουν να μας λένε ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη 
προσοχή στην κριτική  μας  για  τη  Σοβιετική  Ένωση,  μην  τύχει  και  βλάψουμε  το  προτσές  της  
σοσιαλιστικής  οικοδόμησης.  Όσο για  μας,  δεν  πιστεύουμε  ότι  το  σοβιετικό  κράτος  είναι  τόσο 
εύθραυστο. Σε σχέση μ’ αυτό, οι εχθροί της Σοβιετικής Ένωσης είναι καλύτερα πληροφορημένοι 
από ότι οι αληθινοί της φίλοι, οι  εργάτες σ’ όλες τις χώρες. Τα Επιτελεία των ιμπεριαλιστικών 
κυβερνήσεων  κρατάνε  ακριβή  λογαριασμό  για  το  ενεργητικό  και  το  παθητικό  της  Σοβιετικής 
Ένωσης, κι αυτό όχι μόνο στη βάση των δημοσιευμένων εκθέσεων. Οι εχθροί μπορούν, δυστυχώς, 
να επωφεληθούν από τις αδύνατες πλευρές του εργατικού κράτους, αλλά ποτέ από την κριτική που 
γίνεται ενάντια στις τάσεις εκείνες που οι ίδιοι θεωρούν σαν τα θετικά του χαρακτηριστικά. Στην 
πραγματικότητα,  η  εχθρότητα  του μεγαλύτερου μέρους  των επίσημων «φίλων»  της  Σοβιετικής 
Ένωσης απέναντι στην κριτική, καλύπτει ένα φόβο όχι για το πόσο εύθραυστη είναι η Σοβιετική  
Ένωση, αλλά για το πόσο εύθραυστη είναι η δικιά τους συμπάθεια γι’ αυτήν. Ας αφήσουμε ήσυχα 
στην άκρη όλους τους φόβους κι όλες τις προειδοποιήσεις αυτού του είδους. Είναι τα γεγονότα κι 
όχι οι αυταπάτες που αποφασίζουν. Σκοπεύουμε να δείξουμε το πρόσωπο κι όχι τη μάσκα. 

Λ.Τ.
4 Αυγούστου 1936 

Υστερόγραφο:  Το βιβλίο αυτό είχε μόλις  τελειώσει και είχε σταλθεί στους εκδότες,  όταν 
ανακοινώθηκε η δίκη των «τρομοκρατών» για συνωμοσία στη Μόσχα. Γι’ αυτό, δεν ήταν, φυσικά, 
δυνατό να αναλυθεί η δίκη αυτή στις σελίδες του. Έτσι, αποκτά μεγαλύτερη σημασία το γεγονός 
ότι  δείχνεται  η  ιστορική  λογική  αυτής  της  δίκης  των  «τρομοκρατών»  και  το  από  τα  πριν 
ξεσκέπασμα του γεγονότος ότι το μυστήριό της είναι η σκόπιμη μυστικοποίησή της. 

Σεπτέμβρης 1936 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΚΤΗΘΕΙ
1. Οι Κυριότεροι Δείκτες της Βιομηχανικής Ανάπτυξης
Η αστική  τάξη  στη  Ρωσία  ήταν  ασήμαντη  κι  αυτός  ήταν  ο  λόγος  που  τα  δημοκρατικά 

καθήκοντα  στην  καθυστερημένη  Ρωσία  –όπως  η  κατάργηση  της  μοναρχίας  και  της 
μισοφεουδαρχικής  δουλείας  των  χωρικών–  μπόρεσαν  να  ολοκληρωθούν  μόνο  διαμέσου  της 
δικτατορίας  του  προλεταριάτου.  Το  προλεταριάτο,  ωστόσο,  έχοντας  κατακτήσει  την  εξουσία 
επικεφαλής  των  αγροτικών  μαζών,  δεν  μπορούσε  να  σταματήσει  στην  ολοκλήρωση  των 
δημοκρατικών αυτών καθηκόντων. Η αστική επανάσταση ήταν άμεσα δεμένη με τα πρώτα στάδια 
της σοσιαλιστικής επανάστασης. Το γεγονός αυτό δεν ήταν τυχαίο.  Η ιστορία μάς δείχνει πολύ 
καθαρά  τις  τελευταίες  δεκαετίες,  ότι,  στις  συνθήκες  της  παρακμής  του  καπιταλισμού,  οι 
καθυστερημένες χώρες είναι ανίκανες να φτάσουν στο επίπεδο που έχουν φτάσει τα παλιά κέντρα 
του καπιταλισμού. Έχοντας φτάσει σ’ ένα αδιέξοδο, τα πιο πολιτισμένα έθνη μπλοκάρουν το δρόμο 
σε  εκείνα  που  βρίσκονται  σε  ένα  προτσές  εκπολιτισμού.  Η  Ρωσία  μπήκε  στο  δρόμο  της 
προλεταριακής  επανάστασης  όχι  γιατί  η  οικονομία  της  ήταν η  πιο  ώριμη για  τη  σοσιαλιστική 
αλλαγή, αλλά γιατί η οικονομία αυτή δεν μπορούσε πια να αναπτυχθεί πάνω σε καπιταλιστικές 
βάσεις.  Η  κοινωνικοποίηση  των  μέσων  παραγωγής  είχε  γίνει  η  αναγκαία  προϋπόθεση  για  να 
τραβηχτεί η χώρα από τη βαρβαρότητα. Αυτός είναι ο νόμος της συνδυασμένης ανάπτυξης για τις 
καθυστερημένες χώρες. Μπασμένη στη σοσιαλιστική επανάσταση σαν ο «πιο αδύνατος κρίκος της  
καπιταλιστικής  αλυσίδας»  (Λένιν),  η  παλιά  αυτοκρατορία  των  τσάρων,  βρίσκεται,  ακόμα  και 
σήμερα, δεκαεννιά χρόνια μετά την επανάσταση, αντιμέτωπη με το καθήκον «να φθάσει και να  
ξεπεράσει» –κατά συνέπεια στην πρώτη φάση να  φθάσει–  την Ευρώπη και  την Αμερική.  Έχει 
δηλαδή να λύσει τα προβλήματα της τεχνικής και της παραγωγικότητας που προ πολλού έχει λύσει 
ο καπιταλισμός στις προχωρημένες χώρες.

Πώς μπορούσε να είναι κι αλλιώς; Η ανατροπή των παλιών κυρίαρχων τάξεων, όχι μόνο δεν 
έλυσε, αλλά και έκανε ακόμα πιο φανερό το καθήκον: να υψωθούμε από τη βαρβαρότητα στον 
πολιτισμό.  Ταυτόχρονα,  συγκεντρώνοντας  τα  μέσα  παραγωγής  στα  χέρια  του  κράτους,  η 
επανάσταση,  επέτρεψε  να  εφαρμοστούν νέες  και  ασύγκριτα  πιο  αποτελεσματικές  βιομηχανικές 
μέθοδες. Μόνο χάρη σε μια σχεδιασμένη διεύθυνση, στάθηκε δυνατό να ανοικοδομηθεί μέσα σε 
λίγο καιρό ότι είχε καταστρέψει ο ιμπεριαλιστικός και ο εμφύλιος πόλεμος, να δημιουργηθούν νέες 
γιγάντιες επιχειρήσεις, να εισαχθούν νέοι τρόποι παραγωγής και να εγκαθιδρυθούν νέοι κλάδοι στη 
βιομηχανία.

Η  ασυνήθιστη  βραδύτητα  στην  ανάπτυξη  της  διεθνούς  επανάστασης,  που  στην  άμεση 
βοήθειά  της  υπολόγιζαν  οι  ηγέτες  του  Μπολσεβίκικου  Κόμματος,  δημιούργησε  τεράστιες 
δυσκολίες  για τη Σοβιετική Ένωση,  αλλά επίσης αποκάλυψε τις  εσωτερικές  δυνάμεις  και  τους 
πόρους της. Μια σωστή, ωστόσο, εκτίμηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν –το μέγεθος 
καθώς και οι ανεπάρκειές τους– μπορεί να γίνει σε διεθνή μόνο κλίμακα. Το βιβλίο αυτό θα είναι 
μια  ιστορική  και  κοινωνιολογική  ερμηνεία  του  προτσές,  κι  όχι  μια  συσσώρευση  στατιστικών 
πινάκων.  Ωστόσο,  για  το συμφέρον της  παραπέρα συζήτησης,  είναι  αναγκαίο  να πάρουμε σαν 
αφετηρία ορισμένα σημαντικά στοιχεία.

Η πλατιά έκταση της εκβιομηχάνισης στη Σοβιετική Ένωση, μπροστά στη στασιμότητα και 
την  παρακμή όλου σχεδόν του καπιταλιστικού κόσμου,  φαίνεται  καθαρά από τους  συνολικούς 
αριθμούς που ακολουθούν. Η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία, ξαναγυρνάει τώρα στο επίπεδο 
του  1929,  μόνο  χάρη  στις  πυρετώδεις  πολεμικές  προετοιμασίες.  Η  παραγωγή  στη  Μεγάλη 
Βρετανία,  με τη βοήθεια του προστατευτισμού,  ανέβηκε 3 με 4% στη διάρκεια των έξι αυτών 
χρόνων.  Η  βιομηχανική  παραγωγή  στις  Ενωμένες  Πολιτείες  έπεσε  25%  περίπου,  στη  Γαλλία 
περισσότερο  από  30%.  Η  Ιαπωνία,  που  εξοπλίζεται  με  μανία  και  ληστεύει  τους  γείτονές  της, 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των καπιταλιστικών χωρών. Η παραγωγή της ανέβηκε σχεδόν 40%! 
Αλλά κι αυτός ακόμα ο εξαιρετικός δείκτης δεν είναι τίποτε μπροστά στη δυναμική ανάπτυξη της 
Σοβιετικής Ένωσης που η βιομηχανική της παραγωγή μεγάλωσε στο ίδιο διάστημα 3,5 φορές, ή 
250%. Στα δέκα τελευταία χρόνια (1925-1935) η βαριά βιομηχανία αύξησε την παραγωγή της πάνω 
από 10  φορές.  Τον  πρώτο  χρόνο  (1928-1929)  του  πρώτου  πεντάχρονου  πλάνου  οι  επενδύσεις 



κεφαλαίου  φτάσανε  στα  5,4  δισεκατομμύρια  ρούβλια.  Το  1936  πρόκειται  να  είναι  32 
δισεκατομμύρια.

Μπροστά  στην  αστάθεια  του  ρουβλιού,  σαν  μετρική  μονάδα,  ας  αφήσουμε  τους 
νομισματικούς υπολογισμούς και ας έρθουμε σε μια άλλη μονάδα απόλυτα αδιαμφισβήτητη. Το 
Δεκέμβρη  του  1913,  το  λεκανοπέδιο  του  Ντόνετς  παρήγαγε  2.275.000  τόνους  κάρβουνο.  Το 
Δεκέμβρη  του  1935  παρήγαγε  7.125.000  τόνους.  Τα  τρία  τελευταία  χρόνια,  η  παραγωγή  του 
χυτοσιδήρου διπλασιάστηκε. Η παραγωγή του ατσαλιού και των ατσαλένιων ελασμάτων αυξήθηκε 
σχεδόν 2,5 φορές. Σε σύγκριση με την προπολεμική περίοδο, η παραγωγή του πετρελαίου, του 
κάρβουνου  και  του  σιδηρομεταλλεύματος  ήταν  3  με  3,5  φορές  παραπάνω.  Το  1920,  όταν 
καταστρώθηκε  το  πρώτο  πλάνο  για  τον  εξηλεκτρισμό,  η  χώρα  είχε  10  τοπικούς  σταθμούς  με 
συνολική δύναμη παραγωγής 253.000 κιλοβάτ.  Το 1935, υπήρχαν ήδη 95 με συνολική δύναμη 
4.345.000 κιλοβάτ. Το 1925, η Σοβιετική Ένωση είχε την ενδέκατη θέση στον κόσμο σε ότι αφορά 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το 1935 την ξεπερνούσαν μόνο η Γερμανία και οι Ενωμένες 
Πολιτείες. Στην παραγωγή κάρβουνου η Σοβιετική Ένωση πέρασε από τη δέκατη στην τέταρτη 
θέση. Στην παραγωγή του ατσαλιού από την έκτη στην τρίτη θέση. Στην παραγωγή των τρακτέρ 
έχει πάρει την πρώτη θέση στον κόσμο. Το ίδιο και στην παραγωγή της ζάχαρης.

Τα γιγάντια επιτεύγματα στη βιομηχανία, το τεράστιο και ελπιδοφόρο ξεκίνημα στη γεωργία, 
η εξαιρετική ανάπτυξη των παλιών βιομηχανικών πόλεων και το χτίσιμο νέων, η γοργή αύξηση του 
αριθμού των εργατών, το ανέβασμα του πολιτιστικού επιπέδου και των πολιτιστικών αναγκών –να 
τα αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα της Οκτωβριανής Επανάστασης στην οποία οι  προφήτες του 
παλιού κόσμου θέλησαν να δουν τον τάφο του ανθρώπινου πολιτισμού. Δεν υπάρχει πια λόγος να 
φιλονικούμε με τους κ. κ. αστούς οικονομολόγους. Ο σοσιαλισμός απόδειξε το δικαίωμά του να 
διεκδικεί  τη  νίκη,  όχι  στις  σελίδες  του  Κεφαλαίου,  αλλά  σε  μια  βιομηχανική  αρένα  που 
καταλαμβάνει το ένα έκτο της γης –το απόδειξε όχι με τη γλώσσα της διαλεκτικής, αλλά με τη 
γλώσσα του ατσαλιού,  του τσιμέντου και  του ηλεκτρισμού.  Η Σοβιετική Ένωση,  ακόμα κι  αν 
έμελλε  να  καταρρεύσει  σαν  αποτέλεσμα  των  εσωτερικών  της  δυσκολιών,  των  εξωτερικών 
χτυπημάτων και των λαθών της ηγεσίας της –πράγμα που ελπίζω σταθερά πως δεν θα συμβεί– θα 
έμενε σαν ένα εχέγγυο για το μέλλον το ατράνταχτο γεγονός ότι μόνο χάρη στην προλεταριακή 
επανάσταση  μια  καθυστερημένη  χώρα  μπόρεσε  να  πετύχει,  σε  λιγότερα  από  είκοσι  χρόνια, 
αποτελέσματα πρωτοφανή στην ιστορία.

Αυτό κλείνει επίσης τη φιλονικία με τους ρεφορμιστές μέσα στο εργατικό κίνημα. Μπορούν 
να συγκριθούν, έστω και για μια στιγμή, τα σούρτα φέρτα των ποντικών με το τιτάνιο έργο που 
εκπληρώνει αυτός ο λαός, που η επανάσταση τον ξεσήκωσε σε μια νέα ζωή; Στηριγμένοι στη βάση 
της  ρωσικής  εμπειρίας  είναι  εύκολο  να  δούμε  τι  ακατανίκητη  οικονομική  δύναμη  θα  διάθετε 
σήμερα ένα σοσιαλιστικό συγκρότημα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με ένα σημαντικό 
τμήμα  της  Ασίας,  αν  οι  σοσιαλδημοκράτες  της  Γερμανίας  είχαν  χρησιμοποιήσει,  το  1918,  τη 
δύναμη που τους εμπιστεύτηκαν οι εργάτες για να πραγματοποιήσουν τη σοσιαλιστική επανάσταση 
και όχι να σώσουν τον καπιταλισμό. Οι λαοί του κόσμου θα πληρώσουν για το ιστορικό έγκλημα 
του ρεφορμισμού με νέους πολέμους και νέες επαναστάσεις.



2. Συγκριτική Εκτίμηση αυτών των επιτευγμάτων
Οι δυναμικοί συντελεστές της σοβιετικής βιομηχανίας είναι χωρίς προηγούμενο. Αλλά είναι 

ακόμα μακριά από το να είναι αποφασιστικοί. Η Σοβιετική Ένωση ανεβαίνει, ξεκινώντας από ένα 
επίπεδο τρομερά χαμηλό, ενώ οι καπιταλιστικές χώρες κατρακυλούν, ξεκινώντας από ένα επίπεδο 
πολύ υψηλό. Ο συσχετισμός των δυνάμεων αυτή τη στιγμή καθορίζεται όχι από το ποσοστό της 
ανάπτυξης, αλλά από την αντιπαράταξη της συνολικής δύναμης των δύο στρατοπέδων, όπως αυτή 
εκφράζεται  στα  υλικά  αποθέματα,  την  τεχνική,  τον  πολιτισμό  και,  πρώτα  από  όλα,  την 
παραγωγικότητα της ανθρώπινης εργασίας. Όταν πλησιάσoυμε το ζήτημα από τη στατιστική αυτή 
σκοπιά, η κατάσταση αλλάζει αμέσως, και μάλιστα πολύ άσχημα σε βάρος της Σοβιετικής Ένωσης.

Το ερώτημα που έβαλε ο Λένιν –«Ποιός θα επικρατήσει;», είναι το ζήτημα του συσχετισμoύ 
των δυνάμεων ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και το παγκόσμιο επαναστατικό προλεταριάτο, από 
τη μια μεριά, τις εχθρικές δυνάμεις του εσωτερικού και το παγκόσμιο κεφάλαιο, από την άλλη 
μεριά. Οι οικονομικές επιτυχίες της Σοβιετικής Ένωσης της επιτρέπουν να γίνεται πιο δυνατή, να 
προοδεύει,  να  εξοπλίζεται  και,  αν  χρειάζεται,  να  υποχωρεί  και  να  περιμένει,  με  δυο λόγια  να 
κρατάει. Αλλά, στην ουσία του, το ερώτημα «ποιός θα επικρατήσει;», όχι μόνο με τη στρατιωτική 
σημασία  του  όρου,  αλλά  πρώτα  απ’ όλα  με  την  οικονομική  σημασία,  μπαίνει  μπροστά  στη 
Σοβιετική  Ένωση  σε  παγκόσμια  κλίμακα.  Η  στρατιωτική  επέμβαση  είναι  ένας  κίνδυνος.  Η 
επέμβαση των φτηνών εμπορευμάτων,  που θα  ακολουθούν τους  καπιταλιστικούς  στρατούς,  θα 
είναι  ένας  ασύγκριτα  μεγαλύτερος  κίνδυνος.  Δεν  χρειάζεται  να  πούμε  πως  η  νίκη  του 
προλεταριάτου σε μια χώρα της Δύσης θα έφερνε άμεσα μια ριζική αλλαγή στο συσχετισμό των 
δυνάμεων. Όσο, όμως, η Σoβιετική Ένωση παραμένει απoμoνωμένη, κι ακόμα χειρότερα, όσο το 
ευρωπαϊκό  πρoλεταριάτo  αναδιπλώνεται  και  υποχωρεί,  η  δύναμη  του  σοβιετικού  καθεστώτος 
μετριέται τελικά με την παραγωγικότητα της εργασίας, που στην οικονομία της αγοράς εκφράζεται 
με το κόστος παραγωγής και τις τιμές. Η διαφορά ανάμεσα στις τιμές στο εσωτερικό και στις τιμές 
της  παγκόσμιας  αγοράς  αποτελεί  έναν  από τους  πιο  σπουδαίους  δείκτες  του συσχετισμού των 
δυνάμεων. Ωστόσο, απαγορεύεται στους σοβιετικούς στατιστικούς ακόμα και να πλησιάσουν αυτό 
το ζήτημα. Κι αυτό γιατί, παρόλο το σάπισμα και το λίμνασμά του, ο καπιταλισμός διατηρεί ακόμα 
μια πάρα πολύ μεγάλη υπεροχή στην τεχνική, στην οργάνωση και στην ειδίκευση της εργασίας.

Η παραδοσιακή καθυστέρηση της γεωργίας στη Σοβιετική Ένωση είναι αρκετά γνωστή. Σε 
κανένα από τους κλάδους της δεν σημειώθηκαν ακόμα επιτυχίες που να μπορούν, έστω κι από 
μακριά, να συγκριθούν με την πρόοδο στη βιομηχανία. «Είμαστε ακόμα πολύ πίσω σε σχέση με τις  
καπιταλιστικές χώρες σε ότι αφορά την απόδοση της τευτλοκαλλιέργειάς μας», παραπονιόταν, λόγου 
χάρη, ο Μόλοτοφ, στο τέλος του 1935. «Το 1934 βγάλαμε 82 καντάρια[1] από κάθε εκτάριο. Το 
1935, σε κάποια εξαιρετική σοδιά, βγάλαμε στην Ουκρανία 131 καντάρια. Στην Τσεχοσλοβακία και  
στη Γερμανία το εκτάριο δίνει σχεδόν 250 καντάρια, στη Γαλλία πάνω από 300». Τα παράπονα του 
Μόλοτοφ μπορούν να γίνουν για όλους τους κλάδους της γεωργίας –ανεξάρτητα αν πρόκειται για  
τις πρώτες ύλες της κλωστοϋφαντουργίας ή για τα δημητριακά και, ακόμα περισσότερο, για την 
κτηνοτροφία.  Οι  καλά  μελετημένες  εναλλασσόμενες  καλλιέργειες,  η  επιλογή  των  σπόρων,  η 
χρησιμοποίηση των λιπασμάτων, των τρακτέρ και τελειότερων γεωργικών εργαλείων, η ανάπτυξη 
της  κτηνοτροφίας  με  νέα  εξευγενισμένα  είδη  –όλα  αυτά  προετοιμάζουν,  είναι  αλήθεια,  μια 
τεράστια επανάσταση στην κοινωνικοποιημένη γεωργία. Αλλά ακριβώς σ’ αυτόν τον τομέα, που 
είναι  ένας  από  τους  πιο  συντηρητικούς,  η  επανάσταση  απαιτεί  χρόνο.  Στο  μεταξύ,  παρά  την 
κολεχτιβοποίηση,  το  πρόβλημα  ακόμα  είναι  να  πλησιάσουμε  τα  ανώτερα  πρότυπα  της 
καπιταλιστικής Δύσης, αν και αυτά σκοντάφτουν στο σύστημα των μικρών αγροκτημάτων της.

Η πάλη για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στη βιομηχανία περνάει από δυο 
κανάλια:  την  υιοθέτηση  μιας  προχωρημένης  τεχνικής  και  την  καλύτερη  χρησιμοποίηση  της 
εργατικής δύναμης. Η δυνατότητα να εγκαθιδρύουμε γιγάντια εργοστάσια του πιο μοντέρνου τύπου 
μέσα σε διάστημα λίγων χρόνων, εξασφαλίστηκε με την ύπαρξη, από τη μια μεριά, της υψηλής 
καπιταλιστικής  τεχνικής  στη  Δύση  και,  από  την  άλλη,  του  εσωτερικού  καθεστώτος  της 
σχεδιασμένης οικονομίας. Σ’ αυτόν τον τομέα τα επιτεύγματα του εξωτερικού βρίσκονται σ’ ένα 
προτσές αφομοίωσης. Το γεγονός ότι η σοβιετική βιομηχανία, όπως και ο εξοπλισμός του Κόκκινου 
Στρατού αναπτύχθηκαν με έναν αναγκαστικά γρήγορο ρυθμό, τους δίνει τεράστια και δυναμικά 
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πλεονεκτήματα.  Οι  βιομηχανίες  δεν  είναι  αναγκασμένες  να  σέρνουν πίσω τους  ένα  πανάρχαιο 
εξοπλισμό όπως στην Αγγλία και τη Γαλλία. Ο στρατός δεν είναι καταδικασμένος να κουβαλάει 
όπλα παλιού τύπου. Αλλά η ίδια αυτή η πυρετώδης ανάπτυξη είχε και την αρνητική της πλευρά. 
Δεν υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στα διάφορα στοιχεία της βιομηχανίας. Οι άνθρωποι είναι πίσω 
σ’ ότι  αφορά την τεχνική.  Η ηγεσία  δεν  βρίσκεται  στο  ύψος  των καθηκόντων της.  Όλα αυτά 
εκφράζονται στο εξαιρετικά υψηλό κόστος παραγωγής και στη φτωχή ποιότητα των προϊόντων.

«Οι εγκαταστάσεις μας, γράφει ο επικεφαλής της βιομηχανίας πετρελαίου, διαθέτουν τον ίδιο  
εξοπλισμό με τις αμερικανικές. Αλλά η οργάνωση των γεωτρήσεων βρίσκεται πίσω. Οι άνθρωποι δεν  
είναι αρκετά ειδικευμένοι». Οι πάρα πολλές ζημιές εξηγούνται σαν αποτέλεσμα της «αμέλειας, της  
έλλειψης ειδίκευσης και  της  έλλειψης τεχνικής επίβλεψης».  Ο Μόλοτοφ παραπονιέται:  «Είμαστε  
ιδιαίτερα καθυστερημένοι  στην οργάνωση της βιομηχανίας κατασκευών...  Τις  περισσότερες φορές  
ακολουθούμε  τον  παλιό  δρόμο  και  χρησιμοποιούμε  με  σκανδαλώδη  τρόπο  τα  εργαλεία  και  τις  
μηχανές». Τέτοιες ομολογίες υπάρχουν σκόρπιες σε όλο τον σοβιετικό Τύπο. Η νέα τεχνική είναι 
ακόμα μακριά από το να δίνει τα αποτελέσματα που δίνει στην καπιταλιστική της πατρίδα. 

Οι εκτεταμένες επιτυχίες της βαριάς βιομηχανίας είναι μια γιγάντια κατάκτηση. Μόνο πάνω 
σ’ αυτά  τα  θεμέλια  μπορεί  να  οικοδομήσει  κανείς.  Παρόλα  αυτά,  η  δοκιμασία  της  μοντέρνας 
βιομηχανίας  είναι  η  παραγωγή  ευαίσθητων  μηχανισμών  που  απαιτούν  τεχνική  και  γενικά 
πολιτιστικό  επίπεδο.  Σ’ αυτό  τον  τομέα  η  καθυστέρηση  της  Σοβιετικής  Ένωσης  είναι  ακόμα 
μεγάλη.

Αναμφισβήτητα,  οι  πιο  σημαντικές  επιτυχίες,  τόσο  ποσοτικά  όσο  και  ποιοτικά,  έχουν 
πραγματοποιηθεί στην πολεμική βιομηχανία. Ο στρατός και ο στόλος είναι οι πιο σημαντικοί και οι  
πιο απαιτητικοί  πελάτες.  Παρόλα αυτά,  σε μια σειρά δημόσιων λόγων τους οι επικεφαλής του 
Υπουργείου  Πολέμου,  κι  ανάμεσά  τους  ο  Βοροσίλοφ,  παραπονούνται  αδιάκοπα:  «Δεν  είμαστε  
πάντα  εντελώς  ικανοποιημένοι  με  την  ποιότητα  των προϊόντων που  μας  δίνετε  για  τον Κόκκινο  
Στρατό». Δεν είναι δύσκολο να αισθανθείς την ανησυχία που κρύβουν τα προσεγμένα αυτά λόγια.

Τα προϊόντα της βιομηχανίας παραγωγής μηχανών, λέει ο επικεφαλής της βαριάς βιομηχανίας 
σε  μια  επίσημη  έκθεσή  του,  «πρέπει  να  είναι  καλής  ποιότητας  και  δυστυχώς  δεν  είναι».  Και 
παρακάτω: «Οι μηχανές στη χώρα μας είναι ακριβές». Όπως πάντα, ο ομιλητής αποφεύγει να δώσει 
ακριβή συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με την παγκόσμια παραγωγή. 

Το  τρακτέρ  είναι  το  καμάρι  της  σοβιετικής  βιομηχανίας.  Αλλά  ο  συντελεστής 
αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των τρακτέρ είναι πολύ χαμηλός. Στη διάρκεια του τελευταίου 
βιομηχανικού χρόνου,  χρειάστηκε να υποβληθούν σε βασικές επισκευές το 81 % των τρακτέρ. 
Επιπλέον,  ένας  σημαντικός  αριθμός  απ’  αυτά  χάλασαν  ξανά  την  πιο  κρίσιμη  στιγμή  της 
καλλιεργητικής περιόδου. Σύμφωνα με ορισμένους υπολογισμούς, οι Μηχανοτρακτερικοί Σταθμοί 
θα καλύψουν τα έξοδά τους μόνο με μια σοδιά 20 με 22 καντάρια σιτηρά από κάθε εκτάριο. Τώρα, 
που  ο  μέσος  όρος  της  σοδιάς  είναι  κάτω  από  το  μισό  αυτού  του  αριθμού,  το  κράτος  είναι 
υποχρεωμένο να ξοδέψει δισεκατομμύρια για να καλύψει το έλλειμμα.

Τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα στον τομέα των οδικών μεταφορών. Στην Αμερική ένα 
φορτηγό κάνει 60, 80 ή ακόμα και 100 χιλιάδες χιλιόμετρα το χρόνο. Στη Σοβιετική Ένωση, κάνει 
20 μόνο χιλιάδες χιλιόμετρα το χρόνο –δηλαδή, τρεις ή τέσσερεις φορές λιγότερα. Σε κάθε 100 
μηχανές,  μόνο  οι  55  δουλεύουν,  οι  άλλες  επισκευάζονται  ή  περιμένουν να  επισκευαστούν.  Το 
κόστος των επισκευών είναι διπλάσιο από το κόστος των νέων μηχανών που παράγονται. Δεν μας 
εκπλήσσει το γεγονός ότι η Υπηρεσία Κρατικών Λογαριασμών λέει στην έκθεση της: «Οι οδικές  
μεταφορές δεν είναι παρά ένα μεγάλο βάρος στο κόστος παραγωγής».

Η αύξηση της μεταφορικής ικανότητας των σιδηροδρόμων συνοδεύεται,  σύμφωνα με τον 
πρόεδρο του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Λαού, «από αναρίθμητες ζημιές και καταστροφές». Τα 
βασικά αίτια είναι τα ίδια: η χαμηλή ειδίκευση της εργασίας που μας κληροδότησε το παρελθόν. Η 
πάλη για τη διατήρηση των γραμμών στις διακλαδώσεις σε καλή κατάσταση γίνεται με τον τρόπο 
της μια ηρωική εκμετάλλευση, όπου βραβευμένα κορίτσια-κλειδούχοι κάνουν εκθέσεις προς το 
Κρεμλίνο, προς τους πιο υψηλούς κύκλους της εξουσίας. Οι θαλάσσιες μεταφορές, παρόλη την 
πρόοδο των τελευταίων χρόνων, είναι πολύ πιο πίσω από ότι οι σιδηροδρομικές. Κάθε τόσο, οι 
εφημερίδες γεμίζουν από ανακοινώσεις γύρω από «την απαίσια επιχείρηση: θαλάσσιες μεταφορές», 



«την εξαιρετικά χαμηλή ποιότητα επισκευής των πλοίων». κτλ.
Στην ελαφριά βιομηχανία,  οι  συνθήκες είναι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση από ότι στη 

βαριά βιομηχανία. Ένας γενικός νόμος της σοβιετικής βιομηχανίας θα μπορούσε να διατυπωθεί  
έτσι:  γενικά,  τα  εμπορεύματα,  όσο  πιο  κοντά  βρίσκονται  στη  μάζα  των  καταναλωτών,  τόσο 
χειρότερα είναι. Στην κλωστοϋφαντουργία, σύμφωνα με την «Πράβντα», «υπάρχει ένα επαίσχυντα  
μεγάλο  ποσοστό  ελαττωματικών  αγαθών,  φτωχή  ποικιλία,  κυριαρχία  των  χαμηλών  ποιοτήτων». 
Παράπονα για την κακή ποιότητα των ειδών πλατιάς κατανάλωσης εμφανίζονται κάθε τόσο στον 
Τύπο: «Χοντροκομμένα σκεύη κουζίνας», «άσχημα έπιπλα, κακοδουλεμένα και με χωρίς φροντίδα  
φινιρισμένα», «δεν μπορείς να βρεις κουμπιά της προκοπής», «το σύστημα προμήθειας τροφίμων δεν  
δουλεύει καθόλου ικανοποιητικά», και λοιπά, και λοιπά.

Το να χαρακτηρίζει  κανείς  τη βιομηχανική πρόοδο με τους ποσοτικούς δείκτες και μόνο, 
χωρίς να υπολογίζει την ποιότητα, είναι περίπου σαν να θέλει να περιγράψει τη φυσική κατάσταση 
ενός ανθρώπου μόνο με το ύψος του και αδιαφορώντας για το μέγεθος του στήθους του. Επιπλέον,  
για να κρίνει  κανείς  σωστά το δυναμισμό της σοβιετικής βιομηχανίας,  είναι αναγκαίο,  μαζί με 
αυτές τις ποιοτικές διορθώσεις, να έχει πάντα στο νου του το γεγονός ότι η γοργή πρόοδος σε  
ορισμένους  κλάδους  συνοδεύεται  με  καθυστέρηση  σε  άλλους  κλάδους.  Η  δημιουργία  των 
γιγάντιων εργοστασίων αυτοκινήτων πληρώνεται με τη σπανιότητα και την κακή συντήρηση των 
αυτοκινητόδρομων. «Το ρήμαγμα των δρόμων μας είναι χωρίς προηγούμενο. Στον πιο σημαντικό  
αυτοκινητόδρομό μας –από τη Μόσχα μέχρι το Γιαροσλάβ– τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να τρέξουν  
πάνω από δέκα χιλιόμετρα την  ώρα»,  [«Ιζβέστιγια» («Ειδήσεις» )].  Ο πρόεδρος  της  Επιτροπής 
Κρατικού Σχεδιασμού ισχυρίζεται ότι η χώρα διατηρεί ακόμα «τις παραδόσεις του πρωτογονισμού  
στην έλλειψη δρόμων».

Η δημοτική οικονομία  βρίσκεται  σε  μια  παρόμοια  κατάσταση.  Νέες  βιομηχανικές  πόλεις 
χτίζονται μέσα σε ένα μικρό διάστημα. Την ίδια στιγμή, δεκάδες παλιές πόλεις καταστρέφονται. Οι 
πρωτεύουσες  και  τα  βιομηχανικά κέντρα  μεγαλώνουν  και  ομορφαίνουν.  Δαπανηρά θέατρα και 
λέσχες φυτρώνουν σε διάφορα μέρη της χώρας, αλλά η έλλειψη κατοικίας είναι ανυπόφορη. Τα 
κατοικημένα σπίτια παραμένουν κατά κανόνα χωρίς φροντίδα. «Οικοδομούμε κακοχτισμένα κτήρια  
και με μεγάλα έξοδα. Τα σπίτια μας χρησιμοποιούνται χωρίς να επισκευάζονται. Κάνουμε ελάχιστες  
και κακές επισκευές», («Ιζβέστιγια»). 

Ολόκληρη η σοβιετική οικονομία αποτελείται από τέτοιες δυσαναλογίες. Μέσα σε ορισμένα 
όρια αυτές είναι αναπόφευκτες, αφού ήταν και παραμένει αναγκαίο η πρόοδος να αρχίσει από τους 
πιο  σημαντικούς  κλάδους.  Παρόλα  αυτά,  η  καθυστέρηση  ορισμένων  κλάδων μειώνει  πολύ  τη 
χρήσιμη λειτουργία άλλων κλάδων. Από την άποψη μιας ιδανικής κατεύθυνσης του σχεδιασμού, 
που θα εγγυούνταν όχι τον μάξιμουμ ρυθμό σε χωριστούς κλάδους, αλλά το όπτιμουμ αποτέλεσμα 
στην οικονομία σαν όλο, ο στατιστικός συντελεστής ανάπτυξης θα έπεφτε στην πρώτη περίοδο, 
αλλά η οικονομία σαν όλο, και ιδιαίτερα ο καταναλωτής, θα ήταν κερδισμένοι. Στο τέλος, ο γενικός 
δυναμισμός της βιομηχανίας θα κέρδιζε επίσης.

Στις επίσημες στατιστικές, η παραγωγή και η επισκευή των αυτοκινήτων προστίθενται μαζί 
στη συνολική βιομηχανική παραγωγή. Από την άποψη της οικονομικής αποδοτικότητας θα έπρεπε 
να αφαιρεθούν, όχι να προστεθούν. Η παρατήρηση αυτή ισχύει και για πολλούς άλλους κλάδους 
της βιομηχανίας. Γι’ αυτό το λόγο, όλοι οι υπολογισμοί σε ρούβλια έχουν σχετική μόνο αξία. Δεν 
είναι σίγουρο τι είναι το ρούβλι. Δεν είναι πάντα βέβαιο τι κρύβεται πίσω του –η κατασκευή μιας  
μηχανής ή η πρόωρη καταστροφή της. Αν, σύμφωνα με έναν υπολογισμό σε «σταθερά» ρούβλια, η 
συνολική παραγωγή της βαριάς βιομηχανίας έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το προπολεμικό επίπεδο 
έξι  φορές,  τότε  η  πραγματική  παραγωγή  πετρελαίου,  κάρβουνου  και  σιδήρου,  μετρημένες  σε 
τόνους, θα έχει αυξηθεί από τρεις μέχρι τρεισήμισι φορές. Η θεμελιακή αιτία αυτών των διαφορών 
στους  δείκτες,  βρίσκεται  στο γεγονός  ότι  η  σοβιετική βιομηχανία έχει  δημιουργήσει  μια σειρά 
νέους κλάδους άγνωστους στην τσαρική Ρωσία, αλλά ένα συμπληρωματικό αίτιο βρίσκεται στη 
μεγάλη παραποίηση των στατιστικών στοιχείων. Είναι πολύ γνωστό ότι κάθε γραφειοκρατία έχει  
μια οργανική ανάγκη να φτιασιδώνει την πραγματικότητα.



3. Η Παραγωγή κατά Κάτοικο
Η μέση  ατομική  παραγωγικότητα  της  εργασίας  είναι  ακόμα  πολύ  χαμηλή  στη  Σοβιετική 

Ένωση. Στο  καλύτερο χυτήριο μετάλλου, η παραγωγή χυτοσιδήρου και ατσαλιού κατά εργάτη, 
σύμφωνα  με  την  αναγνώριση  του  διευθυντή,  είναι  το  ένα  τρίτο  της  μέσης παραγωγής  στα 
αμερικανικά χυτήρια.  Μια σύγκριση του μέσου όρου ανάμεσα στις  δυο αυτές  χώρες,  θα έδινε 
προφανώς μια σχέση ένα προς πέντε ή και χειρότερη. Κάτω από αυτούς τους όρους, η δήλωση ότι  
οι υψικάμινοι της Σοβιετικής Ένωσης χρησιμοποιούνται «καλύτερα» από τους υψικαμίνους των 
καπιταλιστικών χωρών είναι χωρίς νόημα. Η τεχνική δεν έχει άλλο σκοπό από την εξοικονόμηση 
ανθρώπινης εργασίας.  Στη βιομηχανία ξύλου και στις οικοδομές,  η κατάσταση είναι ακόμα πιο 
δυσμενής από ότι στη βιομηχανία μετάλλου. Για κάθε εργάτη λατομείου στις Ενωμένες Πολιτείες 
αναλογούν 5.000 τόνοι παραγωγή το χρόνο, ενώ στη Σοβιετική Ένωση 500 μόνο τόνοι –δηλαδή το 
ένα δέκατο. Αυτές οι κραυγαλέες διαφορές εξηγούνται όχι απλά από την έλλειψη ειδικευμένων 
εργατών,  αλλά  πολύ  περισσότερο  από  την  κακή  οργάνωση  της  δουλειάς.  Η  γραφειοκρατία 
κεντρίζει τους εργάτες με όλη της τη δύναμη, αλλά είναι ανίκανη να χρησιμοποιήσει σωστά την 
εργατική  δύναμη.  Στη  γεωργία,  φυσικά,  τα  πράγματα  είναι  ακόμα  χειρότερα  απ’  ότι  στη 
βιομηχανία. Στη χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας αντιστοιχεί ένα χαμηλό εθνικό εισόδημα, 
και, κατά συνέπεια, ένα χαμηλό βιοτικό επίπεδο για τις λαϊκές μάζες. 

Όταν ισχυρίζονται ότι  η Σοβιετική Ένωση θα καταλάβει,  το 1936, την πρώτη θέση στην 
Ευρώπη σ’ ότι αφορά τον όγκο της βιομηχανικής παραγωγής –από μόνη της αυτή η πρόοδος είναι  
γιγάντια– παραβλέπουν, όχι μόνο την ποιότητα και το κόστος παραγωγής των προϊόντων, αλλά 
ακόμα και  τον  πληθυσμό.  Και  είναι  γνωστό πως για να προσδιορίσουμε,  έστω και  σε χοντρές 
γραμμές μονάχα, το γενικό επίπεδο ανάπτυξης της χώρας και ιδιαίτερα το βιοτικό επίπεδο των 
μαζών, πρέπει να διαιρέσουμε τα προϊόντα με τον αριθμό των καταναλωτών. Ας προσπαθήσουμε 
να κάνουμε την απλή αυτή αριθμητική πράξη.

Δεν  είναι  ανάγκη  να  αποδείξουμε  το  σπουδαίο  ρόλο  που  παίζει  ο  σιδηρόδρομος  στην 
οικονομία,  στην πολιτιστική ζωή και στον πόλεμο. Η Σοβιετική Ένωση έχει 83.000 χιλιόμετρα 
σιδηροδρομικές γραμμές, η Γερμανία 58.000, η Γαλλία 63.000, οι Ενωμένες Πολιτείες 417.000. 
Αυτό θα πει ότι στους 10.000 κατοίκους αναλογούν, στη Γερμανία 8,9 χιλιόμετρα σιδηροδρομική 
γραμμή,  στη Γαλλία 15,2 χιλιόμετρα,  στις  Ενωμένες  Πολιτείες  33,1 χιλιόμετρα,  στη Σοβιετική 
Ένωση  5,0  χιλιόμετρα.  Έτσι,  σύμφωνα  με  τους  δείκτες  για  τους  σιδηροδρόμους,  η  Σοβιετική 
Ένωση συνεχίζει να κατέχει μια από τις τελευταίες θέσεις στον πολιτισμένο κόσμο. Ο εμπορικός 
στόλος, που τριπλασιάστηκε τα πέντε τελευταία χρόνια, βρίσκεται τώρα περίπου στο επίπεδο των 
στόλων της Ισπανίας και της Δανίας. Σ’ όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε τον ακόμα εξαιρετικά 
χαμηλό αριθμό ασφαλτοστρωμένων αυτοκινητόδρομων. Το 1935 η Σοβιετική Ένωση παρήγαγε 0,6 
αυτοκίνητα για κάθε 1.000 κατοίκους. Η Μεγάλη Βρετανία περίπου 8 (το 1934), η Γαλλία 4,5, οι  
Ενωμένες Πολιτείες 23 (έναντι 36,5 του 1928). Ταυτόχρονα, σε σχέση με τον αριθμό των αλόγων 
(περίπου  1  άλογο  για  κάθε  10-11  κατοίκους)  η  Σοβιετική  Ένωση,  παρά  την  εξαιρετική 
καθυστέρηση στους σιδηροδρόμους και στις ποτάμιες και οδικές μεταφορές της, δεν ξεπερνά ούτε 
τη Γαλλία ούτε τις Ενωμένες Πολιτείες, ενώ παραμένει πολύ πίσω απ’ αυτές στην ποιότητα των 
κτηνών της.

Στη βαριά βιομηχανία,  που ωστόσο σημείωσε τις  πιο αξιόλογες  επιτυχίες,  οι  συγκριτικοί 
δείκτες  είναι  ακόμα  δυσμενείς.  Η  εξόρυξη  κάρβουνου  στη  Σοβιετική  Ένωση,  το  1935,  ήταν 
περίπου 0,7 τόνοι κατά άτομο. Στη Μεγάλη Βρετανία, περίπου 5 τόνοι. Στις Ενωμένες Πολιτείες, 
σχεδόν 3 τόνοι (έναντι 5,4 το 1913). Στη Γερμανία, περίπου 2 τόνοι. Ατσάλι: στη Σοβιετική Ένωση 
περίπου 67 κιλά κατά άτομο, στις Ενωμένες Πολιτείες περίπου 250 κιλά, κτλ. Οι αναλογίες είναι 
περίπου οι ίδιες για το χυτοσίδηρο και τα ατσάλινα ελάσματα. Στη Σοβιετική Ένωση, το 1935, 
παράχθηκαν 153 ωριαία κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας κατά άτομο. Στη Μεγάλη Βρετανία 443 (το 
1934), στη Γαλλία 363, στη Γερμανία 472.

Κατά  γενικό  κανόνα,  οι  κατά  κεφαλή  δείκτες  είναι  ακόμα  πιο  χαμηλοί  στην  ελαφριά 
βιομηχανία.  Το  1935,  η  υφαντουργία  έβγαλε  λιγότερο  από  μισό  μέτρο  μάλλινο  ύφασμα  κατά 
κάτοικο,  ή  οχτώ με δέκα φορές  λιγότερο από τις  Ενωμένες  Πολιτείες  ή τη Μεγάλη Βρετανία. 
Μάλλινο ύφασμα μπορούν να αγοράζουν μόνο οι προνομιούχοι σοβιετικοί πολίτες. Οι μάζες είναι  



ακόμα υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν για τα χειμερινά ρούχα τους βαμβακερό ύφασμα, που η 
παραγωγή του ήταν περίπου 16 μέτρα κατά άτομο. Στη Σοβιετική Ένωση η παραγωγή παπουτσιών 
φτάνει τώρα σε μισό περίπου ζευγάρι παπούτσια κατά άτομο, στη Γερμανία περισσότερο από ένα 
ζευγάρι, στη Γαλλία 1,5 ζευγάρι, στις Ενωμένες Πολιτείες περίπου 3 ζευγάρια –αφήνουμε στην 
άκρη το  δείκτη  της  ποιότητας  που  θα  χειροτέρευε  την  σύγκριση.  Μπορούμε  να  πάρουμε  σαν 
δοσμένο ότι η αναλογία των ανθρώπων που έχουν κάμποσα ζευγάρια παπούτσια είναι σημαντικά 
υψηλότερη στις καπιταλιστικές χώρες από ότι στη Σοβιετική Ένωση. Αλλά δυστυχώς η Σοβιετική 
Ένωση παραμένει ακόμα ανάμεσα στις πρώτες στο ποσοστό των ξυπόλητων ανθρώπων.

Οι αναλογίες είναι σχεδόν οι ίδιες, και καμιά φορά πιο δυσμενείς, στην παραγωγή τροφίμων, 
παρά την αναμφισβήτητη πρόοδο της Ρωσίας, τα τελευταία χρόνια. Οι κονσέρβες, τα λουκάνικα, το 
τυρί για να μην πάρουμε τα μπισκότα και τα ζαχαρώδη, μένουν για την ώρα εντελώς απρόσιτα στη 
μεγάλη μάζα του πληθυσμού. Η κατάσταση είναι επίσης άσχημη στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Στη 
Γαλλία και στις Ενωμένες Πολιτείες αναλογεί σχεδόν μια αγελάδα για κάθε πέντε κατοίκους, στη 
Γερμανία μια για κάθε έξι, στη Ρωσία μια για κάθε οχτώ. Αλλά, σε ότι αφορά το γάλα, μια αγελάδα 
αυτών των χωρών μετράει για δυο σοβιετικές αγελάδες. Μόνο στην παραγωγή των δημητριακών, 
ιδιαίτερα  στη  σίκαλη,  και  επίσης  στις  πατάτες,  η  Σοβιετική  Ένωση,  αν  λογαριάσουμε  την 
παραγωγή κατά κάτοικο, ξεπερνά, αισθητά τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και τις Ενωμένες 
Πολιτείες. Το ψωμί όμως από σίκαλη και η πατάτα, που είναι οι κυριότερες τροφές του πληθυσμού, 
είναι το κλασικό σύμβολο της φτώχειας.

Η κατανάλωση χαρτιού είναι ένας από τους κύριους δείκτες του πολιτισμού μιας χώρας. Το 
1935, η Σοβιετική Ένωση παρήγαγε λιγότερα από τέσσερα κιλά χαρτί κατά κάτοικο, οι Ενωμένες 
Πολιτείες πάνω από τριάντα τέσσερα κιλά (έναντι 48 κιλών το 1928), και η Γερμανία σαράντα επτά 
κιλά.  Οι  Ενωμένες  Πολιτείες  καταναλώνουν  δώδεκα  μολύβια  το  χρόνο  κατά  κάτοικο,  ενώ  η 
Σοβιετική Ένωση καταναλώνει μόνο 4, κι αυτά σε τόσο κακή ποιότητα που το χρήσιμο έργο τους 
δεν  ξεπερνά  το  έργο  του  ενός  ή  το  πολύ  πολύ  των  δύο  καλών  μολυβιών.  Οι  εφημερίδες 
παραπονιούνται  συχνά ότι  η  έλλειψη στα  αλφαβητάρια,  το  χαρτί  και  τα  μολύβια  παραλύει  τη 
δουλειά στα σχολεία.  Δεν είναι παράξενο που η εξάλειψη του αναλφαβητισμού, στόχος για τη 
δεκάτη Επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης, είναι μακριά από την εκπλήρωσή του.

Το  πρόβλημα  αυτό  μπορεί  επίσης  να  φωτιστεί  αν  ξεκινήσουμε  από  γενικότερους 
υπολογισμούς. Το κατά κεφαλή εθνικό εισόδημα στη Σοβιετική Ένωση είναι σημαντικά μικρότερο 
από  το  εθνικό  εισόδημα  των  χωρών  της  Δύσης.  Επομένως,  μια  που  οι  επενδύσεις  κεφαλαίου 
απορροφούν σχεδόν το 25 με 30% –ποσοστό ασύγκριτα μεγαλύτερο από οπουδήποτε αλλού– το 
συνολικό ποσό που καταναλώνεται  από τις  λαϊκές  μάζες  δεν μπορεί  παρά να  είναι  σημαντικά 
χαμηλότερο από ότι στις προχωρημένες καπιταλιστικές χώρες.

Είναι αλήθεια ότι στη Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχουν κατέχουσες τάξεις που η ασωτία τους 
να ισορροπεί με την υποκατανάλωση των λαϊκών μαζών. Το βάρος όμως αυτής της παρατήρησης 
είναι  λιγότερο  μεγάλο  από  όσο  φαίνεται  στην  πρώτη  ματιά.  Το  βασικό  ελάττωμα  του 
καπιταλιστικού συστήματος δεν βρίσκεται στην ασωτία των κυρίαρχων τάξεων, όσο κι αν είναι 
αποκρουστική  αυτή  καθεαυτή,  αλλά  στο  γεγονός  ότι,  για  να  εξασφαλίσει  η  αστική  τάξη  το 
προνόμιο  να  σπαταλάει,  διατηρεί  την  ατομική  ιδιοκτησία  στα  μέσα  παραγωγής  και,  έτσι, 
καταδικάζει  το  οικονομικό  σύστημα  στην  αναρχία  και  στην  αποσύνθεση.  Η αστική  τάξη  έχει 
βέβαια το μονοπώλιο της κατανάλωσης στα είδη πολυτελείας. Αλλά σε ότι αφορά τα είδη πρώτης  
ανάγκης,  οι  εργαζόμενες  μάζες  αποτελούν  τη  συντριπτική  πλειοψηφία  των  καταναλωτών. 
Επιπλέον, πιο κάτω θα δούμε ότι, ενώ στη Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχουν κατέχουσες τάξεις, με 
την πραγματική σημασία του όρου, υπάρχει, ωστόσο, ένα πολύ προνομιούχο διευθυντικό στρώμα 
του πληθυσμού που ιδιοποιείται τη μερίδα του λέοντος στη σφαίρα της κατανάλωσης. Έτσι, αν 
υπάρχει μια χαμηλότερη κατά κεφαλή παραγωγή σε είδη πρώτης ανάγκης στη Σοβιετική Ένωση 
από  ότι  στις  αναπτυγμένες  καπιταλιστικές  χώρες,  αυτό  σημαίνει  ότι  το  βιοτικό  επίπεδο  των 
σοβιετικών μαζών είναι ακόμα πιο κάτω από το επίπεδο του καπιταλισμού.

Η ιστορική ευθύνη γι’ αυτή την κατάσταση πέφτει φυσικά στο μαύρο και βαρύ παρελθόν της 
Ρωσίας, στην κληρονομιά του σκοταδισμού και της φτώχειας. Δεν υπήρχε άλλη διέξοδος προς την 
πρόοδο πέρα από την ανατροπή του καπιταλισμού. Για να πεισθούμε φτάνει να ρίξουμε μια ματιά  



στις  βαλτικές  χώρες  και  στην  Πολωνία,  που  άλλοτε  ήταν  τα  πιο  αναπτυγμένα  τμήματα  της 
τσαρικής αυτοκρατορίας και τώρα δεν μπορούν να βγουν από το βάλτο. Η αθάνατη υπηρεσία του 
καθεστώτος των Σοβιέτ βρίσκεται στην εντατική και πετυχημένη πάλη του ενάντια στη χιλιόχρονη 
καθυστέρηση της Ρωσίας. Αλλά μια σωστή εκτίμηση αυτού που έχει επιτευχθεί είναι ο πρώτος  
όρος για κάθε παραπέρα πρόοδο.

Το σοβιετικό  καθεστώς  περνάει  ένα  προπαρασκευαστικό στάδιο,  εισάγει,  δανείζεται  και 
αφομοιώνει  τις  τεχνικές  και  πολιτιστικές  κατακτήσεις  της  Δύσης.  Οι  συγκριτικοί  δείκτες  της 
παραγωγής και της κατανάλωσης μαρτυρούν ότι το προπαρασκευαστικό αυτό στάδιο κάθε άλλο 
παρά έχει τελειώσει. Ακόμα κι αν κάνουμε την απίθανη υπόθεση μιας πλήρους και συνεχιζόμενης 
καπιταλιστικής ακινησίας, το στάδιο αυτό θα χρειαστεί μια ολόκληρη ιστορική περίοδο. Αυτό είναι  
ένα πρώτο εξαιρετικά σπουδαίο συμπέρασμα που θα το χρειαστούμε στην παραπέρα έρευνά μας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΖΙΚ  ΖΑΚ  ΤΗΣ 

ΗΓΕΣΙΑΣ
1.  Ο  «Πολεμικός  Κομμουνισμός»,  η  «Νέα  Οικονομική  Πολιτική»(ΝΕΠ)

και η Πορεία προς τον Κουλάκο
Η γραμμή ανάπτυξης της σοβιετικής οικονομίας είναι μακριά από το να είναι μια αδιάκοπη 

και ομοιόμορφη ανοδική καμπύλη. Στα πρώτα δέκα οχτώ χρόνια του νέου καθεστώτος μπορείτε να 
διακρίνετε  καθαρά  διάφορα  στάδια  που  σημαδεύονται  από  οξύτατες  κρίσεις.  Μια  σύντομη 
σκιαγράφηση της  οικονομικής  ιστορίας  της  Σοβιετικής  Ένωσης  σε σχέση με  την  πολιτική της 
κυβέρνησης είναι απόλυτα αναγκαία και για τη διάγνωση και για την πρόβλεψη.

Τα  τρία  πρώτα  χρόνια  μετά  την  επανάσταση  ήταν  μια  περίοδος  ανοιχτού  και  σκληρού 
εμφυλίου πολέμου. Η οικονομική ζωή ήταν εξολοκλήρου υποταγμένη στις ανάγκες του μετώπου. Η 
πολιτιστική  ζωή  παράμεινε  σε  δεύτερο  πλάνο  και  χαρακτηριζόταν  από  μια  τολμηρή  σειρά 
δημιουργικής  σκέψης,  πάνω  απ’ όλα  από  την  προσωπική  σκέψη  του  Λένιν,  μπροστά  σε  μια  
εξαιρετική  σπανιότητα  υλικών  μέσων.  Αυτή  ήταν  η  περίοδος  του  λεγόμενου  «πολεμικού 
κομμουνισμού»  (1918-1921),  που  σχηματίζει  έναν  ηρωικό  παράλληλο  στον  «πολεμικό 
σοσιαλισμό» των καπιταλιστικών χωρών. Τα οικονομικά προβλήματα της σοβιετικής κυβέρνησης, 
σε αυτά τα χρόνια,  περιορίζονταν κυρίως στην υποστήριξη της πολεμικής βιομηχανίας και στη 
χρησιμοποίηση  των  ελάχιστων  πόρων  που  είχαν  μείνει  από  το  παρελθόν  για  στρατιωτικούς 
σκοπούς και για να κρατήσουν ζωντανό τον πληθυσμό των πόλεων. Στην ουσία του, ο πολεμικός 
κομμουνισμός,  ήταν μια  συστηματική οργάνωση της  κατανάλωσης μέσα σε  ένα  πολιορκημένο 
φρούριο.

Είναι,  ωστόσο,  αναγκαίο  να  αναγνωρίσουμε,  ότι  η  πρωταρχική  αντίληψη  επιδίωκε 
ευρύτερους στόχους. Η κυβέρνηση των Σοβιέτ έλπιζε και πάλευε να αναπτύξει αυτές τις μέθοδες 
οργάνωσης  άμεσα σε  ένα  σύστημα σχεδιασμένης  οικονομίας  τόσο  στη  διανομή  όσο  και  στην 
παραγωγή.  Με άλλα λόγια,  από τον «πολεμικό κομμουνισμό» έλπιζε βαθμιαία,  αλλά χωρίς  να 
καταστρέψει το σύστημα, να φτάσει στον γνήσιο κομμουνισμό. Το πρόγραμμα του Μπολσεβίκικου 
Κόμματος, που υιοθετήθηκε το Μάρτη του 1919, έγραφε: «Στη σφαίρα της διανομής το τωρινό  
καθήκον  της  σοβιετικής  κυβέρνησης  είναι  να  συνεχίσει  αταλάντευτα  πάνω  σε  μια  σχεδιασμένη,  
οργανωμένη  και  εθνικού  επιπέδου  κλίμακα  να  αντικαθιστά  το  εμπόριο  με  τη  διανομή  των  
προϊόντων».

Η πραγματικότητα, ωστόσο, ερχόταν σε ολοένα και πιο μεγάλη σύγκρουση με το πρόγραμμα 
του  «πολεμικού  κομμουνισμού».  Η  παραγωγή  έπεφτε  συνεχώς,  κι  όχι  μόνο  εξαιτίας  των 
καταστροφικών  δραστηριοτήτων  του  πολέμου,  αλλά  και  εξαιτίας  της  έλλειψης  κινήτρων 
προσωπικού συμφέροντος στους παραγωγούς. Οι πόλεις ζητούσαν σιτηρά και πρώτες ύλες από τις 
αγροτικές  περιοχές,  και  για  αντάλλαγμα δεν  τους  έδιναν  τίποτε  άλλο πέρα από ποικιλόχρωμα 
κομμάτια από χαρτί που, σύμφωνα με μια παλιά συνήθεια, τα λέγανε χρήματα. Και ο μουζίκος 
έθαβε στη γη τα  αποθέματα του.  Η κυβέρνηση έστελνε  ένοπλα αποσπάσματα εργατών για  τα 
σιτηρά. Ο μουζίκος μείωνε τη σπορά του. Η βιομηχανική παραγωγή του 1921, αμέσως μετά το 
τέλος  του  εμφυλίου  πολέμου,  έφτασε,  στην  καλύτερη  περίπτωση,  στο  ένα  πέμπτο  του 
προπολεμικού  επιπέδου.  Η  παραγωγή  ατσαλιού  έπεσε  από  4,2  εκατομμύρια  τόνους  στις  183 
χιλιάδες τόνους δηλαδή στο 1/23. Η συνολική συγκομιδή σιτηρών μειώθηκε από 801 εκατομμύρια 
καντάρια στα 503 εκατομμύρια το 1922. Ήταν ένας χρόνος φοβερού λιμού. Τον ίδιο χρόνο, το 
εξωτερικό  εμπόριο  κατρακύλησε  από  2,9  δισεκατομμύρια  ρούβλια  στα  30  εκατομμύρια.  Η 
κατάρρευση των παραγωγικών δυνάμεων ξεπέρασε κάθετι που γνώρισε ποτέ η ιστορία. Η χώρα, 
και μαζί με αυτήν η κυβέρνηση, βρέθηκαν πραγματικά στο χείλος της αβύσσου.

Οι ουτοπικές ελπίδες της εποχής του πολεμικού κομμουνισμού υποβλήθηκαν αργότερα σε 
μια  αμείλικτη,  και  από  πολλές  απόψεις  σωστή,  κριτική.  Ωστόσο,  το  θεωρητικό  λάθος  του 
κυβερνητικού Κόμματος θα έμενε ανεξήγητο αν λησμονούσαμε το γεγονός ότι όλοι οι υπολογισμοί 
αυτή  την  εποχή  στηρίζονταν  στην  ελπίδα  μιας  σύντομης  νίκης  της  επανάστασης  στη  Δύση. 
Θεωρούνταν σαν αυταπόδεικτο ότι το νικηφόρο γερμανικό προλεταριάτο θα εφοδίαζε τη Σοβιετική 



Ρωσία, με πίστωση έναντι μελλοντικών τροφίμων και πρώτων υλών, όχι μόνο με μηχανήματα και 
βιομηχανικά  είδη,  αλλά  και  με  δεκάδες  χιλιάδες  υψηλής  ειδίκευσης  εργάτες,  μηχανικούς  και 
οργανωτές. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αν η προλεταριακή επανάσταση είχε θριαμβεύσει 
στη Γερμανία –πράγμα που εμποδίστηκε αποκλειστικά και μόνο από τους σοσιαλδημοκράτες– η 
οικονομική  ανάπτυξη  της  Σοβιετικής  Ένωσης,  όπως  και  της  ίδιας  της  Γερμανίας,  θα  είχε 
προχωρήσει με τέτοια γιγάντια βήματα που η τύχη της Ευρώπης και του κόσμου θα ήταν σήμερα 
ασύγκριτα πιο ευνοϊκή. Μπορούμε, ωστόσο, να πούμε με βεβαιότητα, ότι ακόμα και σε μια τόσο 
ευνοϊκή περίπτωση,  θα ήμασταν υποχρεωμένοι  να αρνηθούμε την άμεση κρατική διανομή των 
προϊόντων και να ξαναγυρίσουμε στις εμπορικές μέθοδες. 

Ο Λένιν εξήγησε την αναγκαιότητα της αποκατάστασης της αγοράς με την ύπαρξη στη χώρα 
εκατομμυρίων μεμονωμένων αγροτικών επιχειρήσεων που δεν έχουν συνηθίσει να καθορίζουν τις 
οικονομικές τους σχέσεις με τον έξω κόσμο, παρά διαμέσου του εμπορίου. Η κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων θα εγκαθίδρυε μια «σύνδεση», όπως την αποκαλούσαμε, ανάμεσα στον αγρότη και 
τις εθνικοποιημένες βιομηχανίες. Η θεωρητική φόρμουλα γι’ αυτή τη «σύνδεση» είναι πολύ απλή: η 
βιομηχανία θα πρέπει να προμηθεύει τις αγροτικές περιοχές με τα απαραίτητα εμπορεύματα σε 
τέτοιες  τιμές  που  θα  κάνει  ικανό  το  κράτος  να  παραιτηθεί  από  τη  βίαιη  συγκέντρωση  των 
προϊόντων της αγροτικής εργασίας.

Η  επανεγκαθίδρυση  των  οικονομικών  σχέσεων  με  τις  αγροτικές  περιοχές  ήταν 
αναμφισβήτητα το πιο κρίσιμο και επείγον καθήκον της Νέας Οικονομικής Πολιτικής (ΝΕΠ). Ένα 
μικρό πείραμα, ωστόσο, απόδειξε ότι η ίδια η βιομηχανία, παρά τον κοινωνικοποιημένο χαρακτήρα 
της, είχε ανάγκη από τις μέθοδες πληρωμής με χρήμα, που επεξεργάστηκε ο καπιταλισμός. Μια 
σχεδιασμένη  οικονομία  δεν  μπορεί  να  στηριχτεί  απλά  σε  ιδεατά  στοιχεία.  Το  παιχνίδι  της 
προσφοράς και της ζήτησης παραμένει για  μια μεγάλη περίοδο η αναγκαία υλική βάση και  το 
απαραίτητο διορθωτικό.

Η αγορά, νομιμοποιημένη από τη ΝΕΠ, άρχισε, με τη βοήθεια ενός οργανωμένου νομίσματος 
να κάνει τη δουλειά της. Από τις αρχές του 1923, χάρη σε μια πρώτη ώθηση από τις αγροτικές  
περιοχές, η βιομηχανία άρχισε να ξαναζωντανεύει. Και, επιπλέον, πέτυχε αμέσως ένα υψηλό ρυθμό. 
Είναι αρκετό να πούμε ότι η παραγωγή διπλασιάστηκε στα 1922 και 1923, και το 1926 είχε ήδη 
φτάσει το προπολεμικό της επίπεδο δηλαδή είχε αυξηθεί περισσότερο από πέντε φορές σε σχέση με 
το μέγεθος του 1921. Τον ίδιο χρόνο, αν και με ένα πολύ πιο μέτριο ρυθμό, αυξήθηκε και η σοδιά.

Αρχίζοντας  με  τον  κρίσιμο  χρόνο  του  1923,  οι  διαφωνίες  που  είχαν  ήδη  παρατηρηθεί 
νωρίτερα  στο  κυβερνητικό  Κόμμα,  σε  ότι  αφορά  τις  σχέσεις  ανάμεσα  στη  βιομηχανία  και  τη 
γεωργία, άρχισαν να οξύνονται. Σε μια χώρα που έχει ολότελα εξαντλήσει τις εφεδρείες και τα 
αποθέματα της, η βιομηχανία δεν μπορούσε να αναπτυχθεί παρά αν δανειζόταν σιτηρά και πρώτες 
ύλες από τους αγρότες. Τα πάρα πολλά, όμως, «αναγκαστικά δάνεια» προϊόντων κατάστρεφαν το 
κίνητρο  για  εργασία.  Ο  αγρότης,  που  δεν  πίστευε  στη  μελλοντική  ευημερία,  απαντούσε  στην 
εκστρατεία της πόλης για σιτηρά με απεργία στη σπορά. Η πολύ μικρή συγκέντρωση σιτηρών, από 
την άλλη,  μας  απειλούσε με  παράλυση.  Αφού δεν  έπαιρναν βιομηχανικά προϊόντα,  οι  αγρότες 
στρέφονταν  προς  τη  βιομηχανική  εργασία  για  να  ικανοποιήσουν  τις  δικές  τους  ανάγκες,  και 
ξαναζωντάνευαν την παλιά οικογενειακή χειροτεχνία. Οι διαφωνίες στο Κόμμα άρχισαν γύρω από 
το ζήτημα, πόσο να πάρουμε από τα χωριά για τη βιομηχανία για να επισπεύσουμε την περίοδο 
μιας δυναμικής ισορροπίας ανάμεσά τους. Τη διαμάχη έκανε ακόμα πιο δύσκολη το ζήτημα της 
κοινωνικής δομής του ίδιου του χωριού.

Την  άνοιξη  του  1923,  σε  ένα  Συνέδριο  του  Κόμματος,  ο  εκπρόσωπος  της  «Αριστερής 
Αντιπολίτευσης» –που τότε  δεν  ήταν ακόμα γνωστή με  αυτό το  όνομα–  απόδειξε  τη  διαφορά 
ανάμεσα  στις  τιμές  των  βιομηχανικών  και  αγροτικών  προϊόντων  με  τη  μορφή  ενός  ζοφερού 
διαγράμματος. Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε τότε για πρώτη φορά «η ψαλίδα», ένας όρος που 
από τότε σχεδόν έγινε διεθνής. Αν η παραπέρα καθυστέρηση της βιομηχανίας –έλεγε ο ομιλητής– 
συνεχίσει να ανοίγει αυτή την ψαλίδα, τότε μια ρήξη ανάμεσα στην πόλη και την ύπαιθρο είναι 
αναπόφευκτη.

Οι αγρότες έκαναν μια σαφή διάκριση ανάμεσα στη δημοκρατική και αγροτική επανάσταση, 
που το Μπολσεβίκικο Κόμμα είχε φέρει σε πέρας, και την πολιτική του που επιδίωκε να ρίξει τα 



θεμέλια του σοσιαλισμού. Η απαλλοτρίωση των γαιοκτημόνων και των κρατικών κτημάτων έφερε 
στους αγρότες πάνω από μισό δισεκατομμύριο χρυσά ρούβλια το χρόνο. Ωστόσο, στις τιμές των 
κρατικών  προϊόντων  οι  αγρότες  είχαν  πληρώσει  ένα  πολύ  μεγαλύτερο  ποσό.  Όσο  το  καθαρό 
αποτέλεσμα των δυο επαναστάσεων, της δημοκρατικής και της σοσιαλιστικής, που τις έδεσε μαζί ο  
σφιχτός  κόμπος  του  Οκτώβρη,  ανάγονταν  για  την  αγροτιά  σε  μια  ζημιά  εκατοντάδων 
εκατομμυρίων, η ένωση των δύο τάξεων παράμενε αμφίβολη.

Ο διάσπαρτος χαρακτήρας της αγροτικής οικονομίας, που κληρονομήθηκε από το παρελθόν, 
χειροτέρεψε από τα αποτελέσματα της Επανάστασης του Οκτώβρη. Ο αριθμός των ανεξάρτητων 
αγροκτημάτων  ανέβηκε  στη  διάρκεια  της  επόμενης  δεκαετίας  από  16  εκατομμύρια  στα  25 
εκατομμύρια,  πράγμα  που  φυσικά  δυνάμωσε  τον  καθαρά  καταναλωτικό  χαρακτήρα  της 
πλειοψηφίας  των  αγροτικών  επιχειρήσεων.  Αυτό  ήταν  μια  από  τις  αιτίες  της  έλλειψης  των 
αγροτικών προϊόντων.

Μια μικρή εμπορευματική οικονομία γεννάει αναπόφευκτα εκμεταλλευτές. Στο ποσοστό που 
τα  χωριά  ανορθώνονταν,  η  διαφοροποίηση μέσα στην αγροτική  μάζα άρχισε  να  μεγαλώνει.  Η 
ανάπτυξη  αυτή  ακολούθησε  τα  παλιά  καλοπατημένα  χνάρια.  Η  άνοδος  του  κουλάκου[1] 
ξεπερνούσε τη γενική άνοδο της γεωργίας. Η πολιτική της κυβέρνησης με το σύνθημα «τα μάτια 
μας στην ύπαιθρο», ήταν πραγματικά μια στροφή των ματιών τους στον κουλάκο. Οι αγροτικοί  
φόροι  που  πέφτανε  πάνω στους  φτωχούς  ήταν  πολύ  βαρύτεροι  από  τους  φόρους  πάνω στους 
εύπορους, που, επιπλέον, αρπούσαν την αφρόκρεμα από τις κρατικές πιστώσεις. Τα πλεονάσματα 
των σιτηρών, που τα κατείχαν κυρίως τα ανώτατα στρώματα του χωριού, χρησιμoποιούνταν για να 
υποδουλώσουν τα πιο φτωχά και για κερδοσκοπικές πουλήσεις στα αστικά στοιχεία των πόλεων. Ο 
Μπουχάριν,  ο  θεωρητικός  της  κυρίαρχης  φράξιας  αυτή  την  εποχή,  έριχνε  στην  αγροτιά  το 
περιβόητο σύνθημα του: «Πλουτίστε!». Στη γλώσσα της θεωρίας αυτό υποτίθεται ότι σήμαινε μια 
βαθμιαία ενσωμάτωση των κουλάκων στο σοσιαλισμό. Στην πράξη αυτό σήμαινε τον πλουτισμό 
μιας μειοψηφίας σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας.

Αιχμάλωτη της ίδιας της πολιτικής της, η κυβέρνηση ήταν αναγκασμένη να υποχωρεί βήμα 
το βήμα μπροστά στις απαιτήσεις μιας αγροτικής μικρομπουρζουαζίας. Το 1925, νομιμοποιήθηκαν 
στη γεωργία η μίσθωση της εργατικής δύναμης και η ενοικίαση της γης. Η αγροτιά πολώθηκε με 
τους μικρούς καπιταλιστές, από τη μια, και τους μεροκαματιάρηδες, από την άλλη. Την ίδια στιγμή, 
λόγω της  έλλειψης  βιομηχανικών  εμπορευμάτων,  το  κράτος  είχε  εκτοπισθεί  από την  αγροτική 
αγορά. Ανάμεσα στον κουλάκο και τον μικροβιοτέχνη, εμφανίστηκε, σαν να ξεφύτρωσε από τη γη, 
ο μεσίτης. Οι ίδιες οι κρατικές επιχειρήσεις, αναζητώντας πρώτες ύλες, ήταν όλο και πιο πολύ 
αναγκασμένες να συναλλάσσονται με ιδιώτες εμπόρους. Το κύμα του καπιταλισμού που φούσκωνε 
ήταν ορατό παντού. Οι άνθρωποι που σκέπτονταν βλέπανε καθαρά ότι μια επανάσταση στις μορφές 
της ιδιοκτησίας δεν λύνει το πρόβλημα του σοσιαλισμού, αλλά απλά το θέτει.

Το  1925,  όταν  η  πορεία  προς  τον  κουλάκο  ήταν  σε  πλήρη  ακμή,  ο  Στάλιν  άρχισε  να 
ετοιμάζεται για την αποεθνικοποίηση της γης. Στο ερώτημα που έθεσε με δική του υπόδειξη ένας  
σοβιετικός δημοσιογράφος: «Δεν θα ήταν σκόπιμο για το συμφέρον της γεωργίας να μεταβιβαστεί σε  
κάθε αγρότη για δέκα χρόνια το κομμάτι της γης που ο ίδιος καλλιεργεί;», ο Στάλιν απάντησε: «Ναι,  
και  για  σαράντα  χρόνια  ακόμα».  Ο Επίτροπος  του  Λαού για  τη  Γεωργία  στη  Δημοκρατία  της 
Γεωργίας, με πρωτοβουλία του ίδιου του Στάλιν υπόβαλε ένα νομοσχέδιο για την αποεθνικοποίηση 
της γης. Ο στόχος ήταν να εμπνεύσουν στον κτηματία εμπιστοσύνη στο ίδιο του το μέλλον. Ενώ 
γινόταν  αυτό,  το  φθινόπωρο  του  1926,  το  60%  σχεδόν  των  σιτηρών,  που  προορίζονταν  για 
πούληση, ήταν στα χέρια του 6% των ιδιοκτητών αγροτών! Το κράτος δεν είχε σιτηρά, όχι μόνο για 
το εξωτερικό εμπόριο, αλλά ούτε και για τις ανάγκες της χώρας. Το γεγονός ότι οι εξαγωγές του 
ήταν  ασήμαντες  το  ανάγκασαν  να  παραιτηθεί  από  την  εισαγωγή  βιομηχανικών  ειδών,  και  να 
περιορίσει στο ελάχιστο την εισαγωγή μηχανών και πρώτων υλών.

Καθυστερώντας την εκβιομηχάνιση και δίνοντας ένα χτύπημα στην κύρια μάζα των αγροτών, 
αυτή η πολιτική της στροφής στον εύπορο κτηματία αποκάλυψε με σαφήνεια τα δυο αυτά χρόνια, 
1924-1926, τις πολιτικές της συνέπειες. Πέτυχε μια ασυνήθιστη ανάπτυξη της αυτοσυνείδησης της 
μικρομπουρζουαζίας της πόλης και του χωριού, την κατάληψη πολλών τοπικών Σοβιέτ απ’ αυτούς, 
το μεγάλωμα της δύναμης και της αυτοπεποίθησης της γραφειοκρατίας, την αύξηση της πίεσης 
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πάνω στους εργάτες και την πλήρη κατάργηση της δημοκρατίας στο Κόμμα και στα Σοβιέτ. Η 
ανάπτυξη των κουλάκων ήταν το  σήμα του κινδύνου για  δυο επιφανή μέλη της  κυβερνητικής 
ομάδας, τον Ζινόβιεφ και τον Κάμενεφ, που, χαρακτηριστικά, ήταν πρόεδροι των Σοβιέτ των δυο 
κύριων προλεταριακών κέντρων, του Λένινγκραντ και της Μόσχας. Αλλά οι επαρχίες, κι ακόμα 
περισσότερο η γραφειοκρατία,  στέκονταν σταθερά στο πλευρό του Στάλιν.  Η πορεία προς  τον 
εύπορο  κτηματία  νίκησε.  Το  1926,  ο  Ζινόβιεφ  και  ο  Κάμενεφ,  μαζί  με  τους  οπαδούς  τους,  
ενώθηκαν με την Αντιπολίτευση του 1923 (τους «Τροτσκιστές»).

Βέβαια, «καταρχήν» η κυρίαρχη ομάδα ακόμα και τότε δεν αρνιόταν την κολεχτιβοποίηση 
της  γεωργίας.  Απλά  την  τοποθετούσε  ύστερα  από  μερικές  δεκαετίες  στις  προοπτικές  της.  Ο 
μελλοντικός  Επίτροπος του Λαού για τη Γεωργία,  ο  Γιάκοβλεφ,  γράφει  το 1927 ότι,  αν και  η 
σοσιαλιστική  ανοικοδόμηση  του  χωριού  μπορεί  να  εκπληρωθεί  μόνο  μέσα  από  την 
κολεχτιβοποίηση, όμως «αυτό προφανώς δεν μπορεί να γίνει σε ένα, δυο ή τρία χρόνια, και πιθανόν  
ούτε σε μια δεκαετία». «Τα συλλογικά αγροκτήματα και οι κομμούνες», συνέχισε, «...είναι τώρα, και  
αναμφίβολα θα μείνουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, απλά νησάκια στη θάλασσα της ατομικής  
αγροτικής  ιδιοκτησίας».  Και  είναι  αλήθεια  ότι  αυτή  την  περίοδο  μόνο  το  8% των  αγροτικών 
οικογενειών ανήκαν στις κολεχτίβες.

Η πάλη μέσα στο Κόμμα γύρω από τη  λεγόμενη «γενική  γραμμή»,  που είχε  έρθει  στην 
επιφάνεια το 1923, έγινε ιδιαίτερα έντονη και παράφορη το 1926. Στην εκτεταμένη της πλατφόρμα, 
που έθιγε όλα τα προβλήματα της  βιομηχανίας  και  της  οικονομίας,  η  Αριστερή Αντιπολίτευση 
έγραφε: «Το Κόμμα πρέπει να αντισταθεί και να συντρίψει κάθε τάση που κατευθύνεται προς την  
ακύρωση  ή  την  υπόσκαψη  της  εθνικοποίησης  της  γης,  μια  από  τις  κολώνες  της  προλεταριακής  
δικτατορίας».  Στο  ζήτημα  αυτό,  η  Αντιπολίτευση  νίκησε.  Οι  άμεσες  επιθέσεις  ενάντια  στην 
εθνικοποίηση εγκαταλείφθηκαν. Αλλά το πρόβλημα, φυσικά, αφορούσε πολύ περισσότερα από τις 
μορφές ιδιοκτησίας στη γη.

«Στην ανάπτυξη των ατομικών αγροκαλλιεργειών στην  ύπαιθρο πρέπει  να  αντιτάξουμε  μια  
ταχύτερη  ανάπτυξη  των  συλλογικών  αγροκτημάτων.  Είναι  αναγκαίο  να  διαθέτουμε  συστηματικά,  
χρόνο το χρόνο, ένα σημαντικό ποσό για να βοηθούμε τους φτωχούς αγρότες που είναι οργανωμένοι  
στις κολεχτίβες. Όλη η δουλειά στις κοπερατίβες πρέπει να είναι διαποτισμένη από την πρόθεση να  
μετατρέψουμε τη μικρή παραγωγή σε μια πλατιά κολεχτιβοποιημένη παραγωγή». Αλλά το πλατύ αυτό 
πρόγραμμα της κολεχτιβοποίησης το αντιμετώπιζαν επίμονα σαν ουτοπικό για τα επόμενα χρόνια. 
Στη διάρκεια των προετοιμασιών για το 15ο Συνέδριο του Κόμματος, που ο στόχος του ήταν να 
διαγράψει την Αριστερή Αντιπολίτευση, ο Μόλοτοφ, ο μετέπειτα πρόεδρος του Συμβουλίου των 
Επιτρόπων του Λαού, είπε επανειλημμένα: «Δεν πρέπει να πέσουμε(!) στις αυταπάτες των φτωχών 
αγροτών σε ότι  αφορά την κολεχτιβοποίηση πλατιών αγροτικών μαζών. Στις  σημερινές συνθήκες  
αυτό δεν είναι πια δυνατό». Σύμφωνα με το ημερολόγιο,  αυτό έγινε στο τέλος του 1927. Τόσο 
μακριά βρισκόταν η ομάδα που κυβερνούσε αυτή την εποχή από τη δική της μελλοντική πολιτική 
απέναντι στους αγρότες!

Τα  ίδια  αυτά  χρόνια  (1923-1928)  διεξαγόταν  μια  πάλη  του  κυβερνητικού  συνασπισμού, 
Στάλιν,  Μόλοτοφ,  Ρίκοφ,  Τόμσκι,  Μπουχάριν  (ο  Ζινόβιεφ  και  ο  Κάμενεφ  είχαν  περάσει  στην 
Αντιπολίτευση στις αρχές του 1926), ενάντια στους υπερασπιστές της «υπερεκβιομηχάνισης» και 
της σχεδιασμένης διεύθυνσης. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα διαπιστώσει με μεγάλη του έκπληξη 
την  κακόβουλη  δυσπιστία  με  την  οποία  ήταν  εξολοκλήρου  εμποτισμένη  η  κυβέρνηση  του 
σοσιαλιστικού  κράτους  απέναντι  σε  μια  τολμηρή  οικονομική  πρωτοβουλία.  Η  επιτάχυνση  του 
ρυθμού εκβιομηχάνισης γινόταν εμπειρικά, κάτω από εξωτερικές ωθήσεις, με ένα ωμό σπάσιμο 
κάθε υπολογισμού και  μια ασυνήθιστη αύξηση των γενικών εξόδων.  Όταν η απαίτηση για ένα 
πεντάχρονο πλάνο προωθήθηκε από την Αντιπολίτευση, το 1923, αντιμετωπίστηκε με χλευασμούς 
και με το πνεύμα του μικροαστού που φοβάται «ένα πήδημα στο άγνωστο». Αργότερα, τον Απρίλη 
του 1927, ο Στάλιν ισχυρίστηκε σε μια Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής ότι η προσπάθεια να 
χτίσουμε τον υδροηλεκτρικό σταθμό του Ντνιέπερστροϊ θα ήταν για μας ότι για ένα μουζίκο να 
αγοράσει  ένα  γραμμόφωνο  αντί  για  μια  αγελάδα.  Ο υψιπετής  αυτός  αφορισμός  συνόψιζε  ένα 
ολόκληρο πρόγραμμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη διάρκεια αυτού του χρόνου ο αστικός Τύπος 
ολόκληρου του  κόσμου,  και  ο  σοσιαλδημοκρατικός  Τύπος  μετά  απ’ αυτόν,  επαναλάβαιναν  με 



συμπάθεια  την  επίσημη  κατηγορία  ενάντια  στην  Αριστερή  Αντιπολίτευση  για  βιομηχανικό 
ρομαντισμό.

Μέσα  στο  θόρυβο  των  κομματικών  συζητήσεων  οι  αγρότες  απαντούσαν  στην  έλλειψη 
βιομηχανικών αγαθών με μια ολοένα και πιο επίμονη απεργία. Δεν πήγαιναν τα σιτηρά τους στην 
αγορά, ούτε αύξαιναν τη σπορά τους. Η δεξιά πτέρυγα (Ρίκοφ, Τόμσκι, Μπουχάριν), που έδινε τον 
τόνο σ’ αυτή την περίοδο, ζητούσε ένα ευρύτερο πεδίο δράσης για τις καπιταλιστικές τάσεις στο 
χωριό διάμεσου μιας  αύξησης της  τιμής των σιτηρών,  ακόμα κι  αν αυτό έριχνε το ρυθμό στη 
βιομηχανία.  Η  μόνη  δυνατή  διέξοδος  κάτω  από  μια  τέτοια  πολιτική  θα  ήταν  να  εισαχθούν 
βιομηχανικά είδη με αντάλλαγμα την εξαγωγή αγροτικών πρώτων υλών. Αλλά αυτό θα σήμαινε το 
σχηματισμό  μιας  «σύνδεσης»,  όχι  ανάμεσα  στην  αγροτική  οικονομία  και  τις  σοσιαλιστικές 
βιομηχανίες,  αλλά ανάμεσα στον κουλάκο και  τον  παγκόσμιο καπιταλισμό.  Αλλά δεν άξιζε  να 
κάνουμε την Οκτωβριανή Επανάσταση για κάτι τέτοιο.

«Η  επιτάχυνση  της  εκβιομηχάνισης»,  απαντούσε  ο  εκπρόσωπος  της  Αντιπολίτευσης  στη 
Συνδιάσκεψη  του  Κόμματος  το  1926,  «ιδιαίτερα  διαμέσου  της  αύξησης  της  φορολογίας  του  
κουλάκου, θα παράγει μια πλατιά μάζα αγαθών και θα ρίξει τις τιμές στην αγορά, και αυτό θα είναι  
ένα πλεονέκτημα και για τον εργάτη και για την πλειοψηφία των αγροτών... “Τα μάτια μας στο  
χωριό” δεν σημαίνει καθόλου να γυρίσουμε την πλάτη στη βιομηχανία. Σημαίνει βιομηχανία για το  
χωριό. Γιατί τα “μάτια” του κράτους, αν σε αυτά δεν περιλαβαίνεται η βιομηχανία, είναι άχρηστα για  
το χωριό».

Η  απάντηση  του  Στάλιν  ήταν  μια  ομοβροντία  ενάντια  στα  φανταστικά  σχέδια  της 
Αντιπολίτευσης. Η βιομηχανία δεν πρέπει «να προχωρήσει βιαστικά, ξεκόβοντας από τη γεωργία και  
εγκαταλείποντας το ρυθμό συσσώρευσης στη χώρα μας». Οι αποφάσεις του Κόμματος συνέχιζαν να 
επαναλαβαίνουν αυτά τα αξιώματα παθητικής προσαρμογής στους ανώτατους πλούσιους κύκλους 
της αγροτιάς. Το 15ο Συνέδριο του Κόμματος, που συγκλήθηκε το Δεκέμβρη του 1927 για την 
τελική  συντριβή  των  «υπερ-εκβιομηχανιστών»,  προειδοποίησε  για  «τον  κίνδυνο  μιας  μεγάλης  
περιπλοκής  των  κρατικών  κεφαλαίων  σε  μεγάλα  έργα».  Η  κυρίαρχη  φράξια  εκείνη  την  εποχή 
αρνιόταν ακόμα να δει οποιονδήποτε άλλο κίνδυνο.

Το οικονομικό έτος 1927-1928,  η λεγόμενη περίοδος  της  ανασυγκρότησης,  στην οποία η 
βιομηχανία  δούλεψε  κυρίως  με  τα  προεπαναστατικά  μηχανήματα,  και  η  γεωργία  με  τα  παλιά 
εργαλεία, είχε φτάσει σε ένα τέλος. Για ένα κατοπινό προχώρημα ήταν αναγκαία μια ανεξάρτητη 
βιομηχανική οικοδόμηση σε πλατιά κλίμακα. Ήταν πια αδύνατη μια παραπέρα καθοδήγηση με 
ψηλαφίσματα και χωρίς σχέδιο.

Οι  υποθετικές  δυνατότητες  της  σοσιαλιστικής  εκβιομηχάνισης  είχαν  αναλυθεί  από  την 
Αντιπολίτευση  από  νωρίς,  από  το  1923-1925.  Το  γενικό  της  συμπέρασμα  ήταν  ότι,  μετά  την 
εξάντληση του εξοπλισμού που κληρονομήθηκε από την μπουρζουαζία, η σοβιετική βιομηχανία 
μπορεί, πάνω στη βάση της σοσιαλιστικής συσσώρευσης, να πετύχει ένα ρυθμό ανάπτυξης εντελώς 
αδύνατο μέσα στον καπιταλισμό. Οι ηγέτες  της κυβερνητικής  φράξιας  χλευάζανε ανοιχτά τους 
επιφυλακτικούς  συντελεστές  μας  του  15  με  18%  σαν  φανταστική  μουσική  ενός  άγνωστου 
μέλλοντος. Αυτό αποτελούσε εκείνη την περίοδο την ουσία της πάλης ενάντια στον «τροτσκισμό».

Ο πρώτος επίσημος σχεδιασμός του πεντάχρονου πλάνου, που προετοιμάστηκε επιτέλους το 
1927,  διαπερνιόταν  από  το  πνεύμα  της  τσιγκουνιάς  και  της  αδεξιότητας.  Η  αύξηση  της 
βιομηχανικής παραγωγής είχε σχεδιαστεί με ένα ρυθμό που απόκλινε κάθε χρόνο από 9 μέχρι 4%. 
Η  κατανάλωση  κατά  άτομο  στη  διάρκεια  και  των  πέντε  χρόνων  θα  μεγάλωνε  κατά  12%!  Η 
απίστευτη δειλία της σκέψης τους στο πρώτο αυτό πλάνο φανερώθηκε καθαρά στο γεγονός ότι ο 
κρατικός  προϋπολογισμός  στο  τέλος  των  πέντε  χρόνων  δεν  θα  αποτελούσε  παρά το  16% του 
εθνικού εισοδήματος, τη στιγμή που ο προϋπολογισμός της τσαρικής Ρωσίας, που δεν είχε την 
πρόθεση να  δημιουργήσει  μια  σοσιαλιστική  κοινωνία,  καταβρόχθιζε  το  18% του  εισοδήματος! 
Αξίζει ίσως να προσθέσουμε ότι οι  μηχανικοί και οι  οικονομολόγοι που κατάστρωσαν αυτό το 
πλάνο,  ύστερα  από  μερικά  χρόνια  δικάστηκαν  και  τιμωρήθηκαν  αυστηρά  από  το  νόμο  σαν 
συνειδητοί  σαμποταριστές  που  δρούσαν  κάτω  από  τις  εντολές  ξένων  δυνάμεων.  Οι 
κατηγορούμενοι,  αν  είχαν  την  τόλμη,  μπορούσαν  να  απαντήσουν  ότι  τα  πλάνα  τους 
ανταποκρίνονταν απόλυτα στη «γενική γραμμή» του Πολιτικού Γραφείου εκείνης της εποχής και 



την οποία εφάρμοζαν κάτω από τις εντολές του.
Η πάλη των τάσεων μεταφραζόταν τώρα στη γλώσσα της αριθμητικής. «Το να παρουσιάζεις  

στη Δέκατη Επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης ένα τόσο πενιχρό και πέρα για πέρα πεσιμιστικό  
πλάνο,  έγραφε η πλατφόρμα της  Αντιπολίτευσης,  είναι,  στην πραγματικότητα, σαν να δουλεύεις  
ενάντια στο σοσιαλισμό». Ένα χρόνο αργότερα, το Πολιτικό Γραφείο υιοθέτησε ένα νέο πεντάχρονο 
πλάνο με μια μέση ετήσια αύξηση της παραγωγής που ανερχόταν στο 9%. Ωστόσο, η πραγματική 
πορεία  ανάπτυξης  αποκάλυπτε  μια  επίμονη  τάση  να  πλησιάσει  τους  συντελεστές  των  «υπερ-
εκβιομηχανιστών».  Ύστερα  από  ένα  ακόμα  χρόνο,  όταν  η  κυβερνητική  πολιτική  είχε  ριζικά 
αλλάξει, η Επιτροπή Κρατικού Σχεδιασμού κατάστρωσε ένα τρίτο πεντάχρονο πλάνο που ο ρυθμός 
ανάπτυξής του πλησίαζε κατά πολύ αυτό που προσδοκούσε η πρόβλεψη που έκανε η Αντιπολίτευση 
το 1925. 

Όπως βλέπουμε, η πραγματική ιστορία της οικονομικής πολιτικής της Σοβιετικής Ένωσης, 
είναι πολύ διαφορετική από τον επίσημο μύθο. Δυστυχώς, οι ευσεβείς ερευνητές σαν τους Ουέμπ 
δεν δίνουν την παραμικρή προσοχή σ’ αυτό. 



2.  Μια  Απότομη  Στροφή:  «Το  Πεντάχρονο  Πλάνο  σε  Τέσσερα  Χρόνια»
και η «Πλήρης Κολεχτιβοποίηση»

Η  αναποφασιστικότητα  μπροστά  στις  ατομικές  αγροτικές  επιχειρήσεις,  η  δυσπιστία  στα 
πλατιά  σχέδια,  η  υπεράσπιση  ενός  αργού  ρυθμού  ανάπτυξης,  η  περιφρόνηση  στα  διεθνή 
προβλήματα –όλα αυτά παρμένα μαζί, σχημάτισαν την ουσία της «θεωρίας του σοσιαλισμού σε μια 
μόνο χώρα», που πρώτος προώθησε ο Στάλιν το φθινόπωρο του 1924, ύστερα από την ήττα του 
προλεταριάτου  στη  Γερμανία.  Να  μη  βιαζόμαστε  σε  ότι  αφορά  την  εκβιομηχάνιση,  να  μη 
μαλώνουμε με το μουζίκο, να μην υπολογίζουμε στην παγκόσμια επανάσταση και, πάνω απ’ όλα, 
να  προφυλάξουμε  την  εξουσία  της  κομματικής  γραφειοκρατίας  από  κάθε  επίκριση!  Η 
διαφοροποίηση μέσα στην αγροτιά αποκηρύχτηκε σαν εφεύρεση της Αντιπολίτευσης. Ο Γιάκοβλεφ, 
που αναφέραμε πιο πάνω, απόλυσε τα μέλη του Γραφείου της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
που οι πίνακές της έδιναν στον κουλάκο μια θέση πιο μεγάλη από αυτήν που ήταν αρεστή στις 
αρχές, και την ίδια στιγμή η ηγεσία ισχυριζόταν ήρεμα ότι η έλλειψη αγαθών επιβίωνε από μόνη 
της, ότι «επίκειται η ομαλοποίηση του ρυθμού της οικονομικής ανάπτυξης», ότι η συγκέντρωση των 
σιτηρών πρέπει στο μέλλον να γίνει πιο «κανονική», κτλ. Ο δυναμωμένος κουλάκος τράβηξε με το 
μέρος του τον μεσαίο αγρότη, και υπόβαλε τις πόλεις σε έναν αποκλεισμό σταριού. Το Γενάρη του 
1928 η εργατική τάξη ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με το φάσμα μιας  ολοένα και  μεγαλύτερης 
πείνας. Η ιστορία κάνει καμιά φορά άγρια αστεία. Τον ίδιο ακριβώς μήνα που ο κουλάκος έπιανε  
την  επανάσταση  από  το  λαιμό,  οι  εκπρόσωποι  της  Αριστερής  Αντιπολίτευσης  ρίχνονταν  στη 
φυλακή ή εξορίζονταν σε διάφορα μέρη της Σιβηρίας, τιμωρημένοι για τον «πανικό» τους μπροστά 
στο φάντασμα του κουλάκου.

Η κυβέρνηση δοκίμασε να ισχυριστεί ότι  η απεργία σταριού προκλήθηκε από την πλήρη 
εχθρότητα του κουλάκου (που προέρχονταν από πού;)  στο σοσιαλιστικό  κράτος  –δηλαδή,  από 
κανονικά  πολιτικά  κίνητρα.  Αλλά  ο  κουλάκος  έχει  ελάχιστη  κλίση  σε  τέτοιου  είδους 
«ιδεαλισμούς». Αν έκρυβε το στάρι του, ήταν γιατί η προσφορά που του έκαναν δεν τον συνέφερε. 
Για τον ίδιο ακριβώς λόγο κατάφερε να τραβήξει κάτω από την επιρροή του πλατιά στρώματα 
αγροτών.  Ήταν  ολοφάνερο  ότι  η  καταπίεση  μόνο  ενάντια  στο  σαμποτάζ  των  κουλάκων  ήταν 
ανεπαρκής. Ήταν ανάγκη να αλλάξει η πολιτική. Όμως, με τις ταλαντεύσεις, χάθηκε πολύς χρόνος.

Ο Ρίκοφ,  τότε  ακόμα επικεφαλής  της  κυβέρνησης,  ανακοίνωσε  τον  Ιούλη  του 1928:  «Η 
ανάπτυξη των ατομικών αγροκτημάτων είναι... το κύριο καθήκον του Κόμματος». Και ο Στάλιν τον 
υποστήριξε: «Υπάρχουν άνθρωποι που σκέπτονται ότι τα ατομικά αγροκτήματα έχουν εξαντλήσει τη  
χρησιμότητά τους ότι δεν πρέπει να τα υποστηρίζουμε... Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμιά σχέση με  
τη γραμμή του Κόμματός μας». Δεν πέρασε ούτε ένας χρόνος και η γραμμή του Κόμματος δεν είχε 
καμιά  σχέση με  αυτά  τα  λόγια.  Η αυγή της  «πλήρους  κολεχτιβοποίησης»  είχε  προβάλει  στον 
ορίζοντα.

Στο νέο προσανατολισμό είχανε φτάσει το ίδιο εμπειρικά όπως και στον προηγούμενο, και 
από το δρόμο μιας βουβής πάλης μέσα στον κυβερνητικό συνασπισμό. «Οι ομάδες της δεξιάς και  
του κέντρου έχουν ενωθεί στη βάση της γενικής εχθρότητας τους προς την Αντιπολίτευση» –έτσι είχε 
προειδοποιήσει η πλατφόρμα της Αριστερής Αντιπολίτευσης πριν από ένα χρόνο– «και η διαγραφή 
της τελευταίας θα επιταχύνει αναπόφευκτα την επερχόμενη πάλη ανάμεσά τους». Κι έτσι έγινε. Οι 
ηγέτες, βέβαια, του αποσυντιθέμενου συνασπισμού δεν θέλανε με κανέναν τρόπο να δεχτούν ότι  
αυτή η πρόβλεψη, όπως και πολλές άλλες, της αριστερής πτέρυγας, έχει επαληθευτεί. Ακόμα και 
στις 19 του Οκτώβρη 1928 ο Στάλιν δήλωνε δημόσια: «Είναι καιρός να σταματήσουν οι φλυαρίες  
γύρω από την ύπαρξη μιας δεξιάς παρέκκλισης και μιας συμφιλιωτικής στάσης απέναντί  της στο  
Πολιτικό  Γραφείο  της  Κεντρικής  Επιτροπής  μας».  Και  οι  δυο  ομάδες  ψηλαφούσαν  εκείνη  την 
περίοδο  το  σφυγμό  του  μηχανισμού  του  Κόμματος.  Το  Κόμμα,  καταπιεσμένο,  ζούσε  μέσα  σε 
μαύρες φήμες και εικασίες. Αλλά μέσα σε λίγους μήνες ο επίσημος Τύπος, με τον συνηθισμένο του 
κυνισμό,  ανακοίνωσε  ότι  ο  επικεφαλής  της  κυβέρνησης,  ο  Ρίκοφ,  «κερδοσκοπούσε  πάνω  στις  
οικονομικές δυσκολίες της σοβιετικής εξουσίας», ότι ο επικεφαλής της Κομμουνιστικής Διεθνούς, ο 
Μπουχάριν,  ήταν  «ο  ιμάντας  μεταβίβασης  αστικών-φιλελεύθερων  επιρροών»,  ότι  ο  Τόμσκι,  ο 
πρόεδρος του Πανρωσικού Κεντρικού Συμβουλίου των Συνδικάτων, δεν ήταν παρά ένας άθλιος 
τρεϊντγιουνιονιστής.  Και  οι  τρεις,  Ρίκοφ,  Μπουχάριν  και  Τόμσκι,  ήταν  μέλη  του  Πολιτικού 



Γραφείου. Επειδή ολόκληρη η προηγούμενη πάλη ενάντια στην Αριστερή Αντιπολίτευση είχε πάρει 
τα  όπλα  της  από  τις  δεξιές  ομάδες,  ο  Μπουχάριν  ήταν  τώρα  ικανός,  χωρίς  να  κακοποιεί  την 
αλήθεια,  να κατηγορεί  τον Στάλιν ότι  στην πάλη του με τη Δεξιά χρησιμοποιεί  ένα μέρος  της 
καταδικασμένης πλατφόρμας της Αριστερής Αντιπολίτευσης.

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η στροφή είχε γίνει. Το σύνθημα «Πλουτίστε!», μαζί με τη 
θεωρία της ανώδυνης ενσωμάτωσης του κουλάκου στο σοσιαλισμό, είχαν, καθυστερημένα, αλλά 
ακόμα πιο αποφασιστικά, καταδικαστεί.  Η εκβιομηχάνιση είχε τεθεί στην ημερήσια διάταξη. Ο 
μακάριος  εφησυχασμός  είχε  αντικατασταθεί  από  μια  πανικόβλητη  βιασύνη.  Το  μισοξεχασμένο 
σύνθημα του Λένιν, «να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε», φούσκωσε με τις λέξεις, «στο πιο σύντομο  
χρονικό διάστημα». Το μίνιμουμ πεντάχρονο πλάνο, που καταρχήν είχε ήδη επικυρωθεί από ένα 
Συνέδριο του Κόμματος, έδωσε τη θέση του σε ένα νέο πλάνο, που τα βασικά στοιχεία του ήταν, 
στο σύνολό τους, δανεισμένα από την πλατφόρμα της συντριμμένης Αριστερής Αντιπολίτευσης. Το 
Ντνιέπερστροϊ, που χθες ακόμα το ταύτιζαν με ένα γραμμόφωνο, είναι σήμερα στο κέντρο της 
προσοχής τους.

Με τις  πρώτες νέες  επιτυχίες  το σύνθημα προχώρησε:  «Να εκπληρώσουμε το πεντάχρονο  
πλάνο σε τέσσερα χρόνια». Οι έκπληκτοι εμπειριστές αποφάσισαν τώρα ότι όλα είναι δυνατά. Ο 
οπορτουνισμός, όπως έχει συμβεί πολλές φορές στην ιστορία, έχει μετατραπεί στο αντίθετό του, σε 
τυχοδιωκτισμό. Ενώ από το 1923 μέχρι το 1928 το Πολιτικό Γραφείο ήταν έτοιμο να δεχτεί τη 
φιλοσοφία του Μπουχάριν για το «ρυθμό της χελώνας», τώρα πηδούσε με άνεση από το 20 στο 
30%  ετήσιο  ρυθμό  ανάπτυξης,  προσπαθώντας  να  μετατρέψει  σε  νόρμα  κάθε  επιμέρους  και 
προσωρινή  επιτυχία,  και  χάνοντας  από  τα  μάτια  του  τον  καθοριστικό  αλληλοσυσχετισμό  των 
διαφόρων κλάδων της βιομηχανίας. Οι οικονομικές τρύπες στο πλάνο βουλώνονταν με τυπωμένα 
χαρτιά.  Στη  διάρκεια  των  χρόνων  του  πρώτου  πλάνου  ο  αριθμός  των  χαρτονομισμάτων  που 
κυκλοφορούσαν ανέβηκε από 1,7 στα 5,5 δισεκατομμύρια ρούβλια, και από την αρχή του δεύτερου 
πεντάχρονου πλάνου είχε φτάσει  στα 8,4 δισεκατομμύρια ρούβλια.  Η γραφειοκρατία,  όχι  μόνο 
απελευθέρωσε  τον  εαυτό  της  από  τον  πολιτικό  έλεγχο  των  μαζών,  που  η  βεβιασμένη  αυτή 
εκβιομηχάνιση είχε φορτώσει πάνω τους ένα αβάσταχτο βάρος, αλλά και από τον αυτόματο έλεγχο 
που εξασκούνταν από το τσερβόνετς[2].  Το νομισματικό σύστημα, που είχε τοποθετηθεί σε μια 
στερεή βάση στην αρχή της ΝΕΠ, είχε ξανά κλονιστεί μέχρι τις ρίζες του.

Ο κύριος κίνδυνος, όμως, που δεν αφορούσε μόνο την εκπλήρωση του πλάνου, αλλά και το 
ίδιο το καθεστώς, εμφανίστηκε από την πλευρά των αγροτών.

Στις 15 του Φλεβάρη 1928, ο πληθυσμός της χώρας διάβασε με έκπληξη σε ένα κύριο άρθρο 
της «Πράβντα» ότι τα χωριά δεν είχαν καθόλου την όψη που περιγράφανε μέχρι εκείνη τη στιγμή οι 
αρχές, αλλά, αντίθετα, μοιάζανε πάρα πολύ με αυτήν που τους είχε παρουσιάσει η διαγραμμένη 
Αριστερή Αντιπολίτευση. Ο Τύπος που χθες ακόμα αρνιόταν την ύπαρξη των κουλάκων, σήμερα, 
με ένα σινιάλο από τα πάνω, τους ανακάλυπτε, όχι μόνο στα χωριά, αλλά και στο ίδιο το Κόμμα. 
Αποκαλύφθηκε ότι οι κομμουνιστικοί πυρήνες κυριαρχούνταν συχνά από πλούσιους αγρότες που 
κατείχαν σύνθετα μηχανήματα, χρησιμοποιούσαν μισθωμένη εργασία, κρύβανε από την κυβέρνηση 
εκατοντάδες  και  χιλιάδες  πούτια[3] σιτηρά,  και  αποκηρύσσανε  αμείλικτα  την  «τροτσκιστική» 
πολιτική. Οι εφημερίδες συναγωνίζονταν η μια την άλλη στην παράθεση εντυπωσιακών εκθέσεων 
για το πώς οι κουλάκοι από τη θέση των γραμματέων στις Τοπικές Επιτροπές αρνιόντουσαν να 
κάνουν μέλη του Κόμματος  τους  φτωχούς αγρότες  και  τους  μεροκαματιάρηδες.  Όλα τα παλιά 
κριτήρια είχαν αναποδογυριστεί. Τα συν και τα πλην αλλάξανε θέσεις.

Για να θρέψουν τις πόλεις, ήταν αναγκαίο να πάρουν αμέσως από τον κουλάκο το καθημερινό 
ψωμί. Κι αυτό μπορούσε να γίνει μόνο με τη βία. Η απαλλοτρίωση των αποθεμάτων σε σιτηρά, κι  
αυτό  όχι  μόνο  από  τον  κουλάκο,  αλλά  και  από  τον  μεσαίο  αγρότη,  στην  επίσημη  γλώσσα, 
ονομάστηκε «έκτακτα μέτρα». Αυτή η φράση σήμαινε πιθανόν ότι αύριο τα πάντα θα γύριζαν πίσω 
στον παλιό τους δρόμο. Οι αγρότες, όμως, δεν πίστεψαν στα ωραία αυτά λόγια, και είχαν δίκιο. Η 
βίαιη  κατάσχεση  των  σιτηρών  αφαίρεσε  από  τον  πλούσιο  αγρότη  το  κίνητρο  να  σπείρει 
περισσότερη γη. Ο μεροκαματιάρης και ο φτωχός αγρότης έμειναν χωρίς δουλειά. Η γεωργία, και 
μαζί με αυτήν το κράτος, έφθασαν για άλλη μια φορά σε αδιέξοδο. Ήταν ανάγκη, με κάθε θυσία, να 
αλλάξει η «γενική γραμμή».
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Ο  Στάλιν  και  ο  Μόλοτοφ,  ενώ  συνέχισαν  να  δίνουν  την  πρώτη  θέση  στα  ατομικά 
αγροκτήματα,  άρχισαν  να  υπογραμμίζουν  την  αναγκαιότητα  μιας  γρήγορης  ανάπτυξης  των 
σοβιετικών αγροκτημάτων (σοβχόζ) και των συλλογικών αγροκτημάτων (κολχόζ). Επειδή, όμως, οι 
πιεστικές ανάγκες για τρόφιμα δεν επέτρεπαν το σταμάτημα των στρατιωτικών αποστολών στην 
επαρχία, το πρόγραμμα προώθησης των ατομικών αγροκτημάτων είχε αφεθεί να κρέμεται στον 
αέρα. Ήταν αναγκαίο να «γλιστρήσουν» στην κολεχτιβοποίηση. Τα προσωρινά «έκτακτα μέτρα» 
για  τη  συγκέντρωση  σιτηρών  αναπτύχθηκαν  αναπάντεχα  σε  ένα  πρόγραμμα  «εξάλειψης  των 
κουλάκων σαν τάξης». Από τον κατακλυσμό των αντιφατικών εντολών, που ήταν πιο άφθονες από 
τις  μερίδες  των  τροφίμων,  έγινε  φανερό  ότι  στο  ζήτημα  των  αγροτών  η  κυβέρνηση  όχι  μόνο 
πεντάχρονο πλάνο δεν είχε, αλλά ούτε και ένα πεντάμηνο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το νέο πλάνο, που καταστρώθηκε κάτω από το κέντρισμα της κρίσης τροφίμων, 
τα κολχόζ θα περιλάβαιναν στο τέλος του πέμπτου χρόνου γύρω στο 20% των αγροκτημάτων. Το 
πρόγραμμα –που η έκτασή του θα γίνει καθαρή όταν παρθεί υπόψη ότι στη διάρκεια των δέκα 
προηγούμενων χρόνων η κολεχτιβοποίηση είχε συγκεντρώσει λιγότερο από το 1% του αγροτικού 
πληθυσμού– είχε, ωστόσο, ξεπεραστεί στα μέσα του πεντάχρονου. Το Νοέμβρη του 1929, ο Στάλιν, 
εγκαταλείποντας τις ταλαντεύσεις του, ανακοίνωσε το τέλος της ατομικής αγροκαλλιέργειας. Οι 
αγρότες,  έλεγε,  μπαίνουν  στα  κολχόζ,  «κατά  χωριά  ολόκληρα,  κατά  επαρχίες,  κι  ακόμα  κατά  
νομούς». Ο Γιάκοβλεφ, που δυο χρόνια πριν επέμενε ότι τα κολχόζ θα μείνουν για πολλά χρόνια 
απλά «νησάκια στη θάλασσα της ατομικής αγροτικής ιδιοκτησίας», τώρα, σαν Επίτροπος του Λαού 
για τη Γεωργία, παίρνει την εντολή να «εξαλείψει τους κουλάκους σαν τάξη» και να εγκαθιδρύσει 
την  πλήρη  κολεχτιβοποίηση  «όσο  το  δυνατό  πιο  σύντομα».  Το  1929  η  αναλογία  των  κολχόζ 
ανεβαίνει από 1,7% στο 3,9%. Το 1930 ανεβαίνει στο 23,6%, το 1931 στο 52,7% και το 1932 στο 
61,5%.

Στην  εποχή  μας  δύσκολα  θα  μπορούσε  ακόμα  και  κάποιος  ανόητος  να  επαναλάβει  τη 
φιλελεύθερη φλυαρία ότι η κολεχτιβοποίηση στο σύνολό της, εκπληρώθηκε με τη γυμνή βία. Σε 
προηγούμενες ιστορικές περίοδες,  οι  αγρότες,  στην πάλη τους για τη γη άλλοτε ξεσηκώνονταν 
ενάντια στους γαιοκτήμονες, άλλοτε εξαπολύανε ένα ρεύμα αποικιστών στις χέρσες περιοχές και 
άλλοτε ακόμα ορμούσαν σε κάθε είδους αιρέσεις που υπόσχονταν να ανταμείψουν το μουζίκο με 
ουράνιους  παραδείσους  για  το  στενό  σπίτι  του  στη  γη.  Τώρα,  μετά  την  απαλλοτρίωση  των 
τεράστιων κτημάτων και το κατακομμάτιασα της γης, η ένωση των μικρών αυτών κομματιών σε 
μεγάλες εκτάσεις είχε γίνει ένα ζήτημα ζωής και θανάτου για τους αγρότες, για τη γεωργία και για 
την κοινωνία σαν όλο.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν λυνόταν με τον γενικό αυτό ιστορικό υπολογισμό. Οι πραγματικές 
δυνατότητες της κολεχτιβοποίησης καθορίζονταν, όχι από το βάθος του αδιέξοδου στο χωριό και 
τη  διοικητική  δραστηριότητα  της  κυβέρνησης,  αλλά  πρώτα  απ’  όλα  από  τους  υπάρχοντες 
παραγωγικούς πόρους –δηλαδή, την ικανότητα της βιομηχανίας να εφοδιάζει τη μεγάλη γεωργία με 
τα αναγκαία μηχανήματα. Οι υλικές αυτές συνθήκες έλλειπαν. Τα κολχόζ εφοδιάστηκαν με έναν 
εξοπλισμό κατάλληλο κυρίως για τη μικρή γεωργία. Σ’ αυτές τις συνθήκες μια διογκωμένα γοργή 
κολεχτιβοποίηση πήρε το χαρακτήρα ενός οικονομικού τυχοδιωκτισμού.

Αιφνιδιασμένη από το ριζοσπαστισμό στην αλλαγή της πολιτικής της, η κυβέρνηση δεν έκανε 
και δεν μπορούσε να κάνει ακόμα και μια στοιχειώδη πολιτική προετοιμασία για τη νέα πορεία. Όχι 
μόνο οι αγροτικές μάζες, αλλά ακόμα και τα τοπικά όργανα της εξουσίας, αγνοούσαν αυτό που 
τους  ζητούσαν.  Οι  αγρότες  είχαν αναστατωθεί  από τις  φήμες  ότι  το κράτος  θα  κατασχέσει  τα 
ζωντανά και την ιδιοκτησία τους. Οι φήμες αυτές, επίσης, δεν ήταν τόσο μακριά από την αλήθεια.  
Πραγματικά,  κάνανε  πράξη  το  σχέδιο  που  παλιότερα  αποδίδανε  χλευαστικά  στην  Αριστερή 
Αντιπολίτευση,  η  γραφειοκρατία  «ληστεύει  τα  χωριά».  Η  κολεχτιβοποίηση  εμφανιζόταν  στον 
αγρότη,  πρώτα  απ’  όλα,  με  τη  μορφή  μιας  απαλλοτρίωσης  όλων  των  υπαρχόντων  του. 
Κολεχτιβοποιούσαν όχι μόνο τα άλογα, τις αγελάδες, τα πρόβατα, τους χοίρους, αλλά ακόμα και τα 
μικρά κοτόπουλα. «Αποκουλακοποιούσαν», όπως έγραψε ένας ξένος παρατηρητής, «ακόμα και τα 
μικρά  παιδιά,  βγάζοντας  τους  βίαια  από  τα  πόδια  τα  τσόχινα  μποτάκια  που  φορούσαν».  Το 
αποτέλεσμα  ήταν μια  επιδημία  στους  αγρότες:  πουλούσαν  για  ψίχουλα τα  ζωντανά τους  ή  τα 
έσφαζαν για το κρέας και το δέρμα τους.



Το Γενάρη του 1930, ο Αντρέγιεφ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, έδινε, σε ένα Συνέδριο 
στη Μόσχα, την παρακάτω διπλή εικόνα για την κολεχτιβοποίηση: από τη μια πλευρά ισχυριζόταν 
ότι το πανίσχυρο κίνημα της κολεχτιβοποίησης που αναπτύσσεται σε ολόκληρη την ύπαιθρο «θα 
συντρίψει τώρα κάθε εμπόδιο στο δρόμο του» και, από την άλλη, τόνιζε ότι το ξεπούλημα από τους 
αγρότες των εργαλείων τους, των αποθεμάτων τους κι ακόμα των σπόρων τους, με ληστρικούς 
όρους, πριν να μπουν στα κολχόζ «παίρνει απειλητικές διαστάσεις». Παρόλα αυτά, οι δύο αυτές 
αντιφατικές  γενικεύσεις,  δείχνανε  με  ακρίβεια,  από  δυο  αντίθετες  πλευρές,  τον  επιδημικό 
χαρακτήρα της κολεχτιβοποίησης, σαν ένα μέτρο απόγνωσης. «Η πλήρης κολεχτιβοποίηση», έγραφε 
ο ίδιος ξένος κριτικός, «βύθισε την εθνική οικονομία σε μια κατάσταση καταστροφής σχεδόν χωρίς  
προηγούμενο, λες και είχε περάσει από πάνω της ένας πόλεμος τριών χρόνων».

Είκοσι  πέντε  εκατομμύρια  μεμονωμένα  ιδιωτικά  αγροκτήματα,  που  χθες  ήταν  η  μόνη 
κινητήρια δύναμη της γεωργίας –αδύναμα όπως τα γέρικα άλογα των αγροτών, μα παρόλα αυτά 
μια δύναμη– η γραφειοκρατία με μια κίνηση προσπάθησε να τα αντικαταστήσει με τις εντολές των 
διοικητικών γραφείων δυο χιλιάδων κολχόζ, χωρίς τεχνικό εξοπλισμό, χωρίς γεωπονικές γνώσεις 
και  χωρίς  την  υποστήριξη  των  ίδιων  των  αγροτών.  Οι  φοβερές  συνέπειες  αυτού  του 
τυχοδιωκτισμού  εμφανίστηκαν  αμέσως,  και  κράτησαν  αρκετά  χρόνια.  Η  συνολική  συγκομιδή 
σιτηρών που το 1930 είχε φτάσει τα 835 εκατομμύρια καντάρια, έπεσε στα δυο επόμενα χρόνια 
κάτω από τα 700 εκατομμύρια. Η διαφορά αυτή καθεαυτή δεν φαίνεται να είναι καταστροφική, 
αλλά αυτό σήμαινε ότι χάθηκε ακριβώς εκείνη η ποσότητα του σταριού που ήταν αναγκαία για να 
συντηρηθούν  οι  πόλεις  ακόμα  και  στο  συνηθισμένο  επίπεδο  της  πείνας  τους.  Στις  τεχνικές 
καλλιέργειες  τα  αποτελέσματα  ήταν  ακόμα  χειρότερα.  Την  παραμονή  της  κολεχτιβοποίησης  η 
παραγωγή της ζάχαρης είχε φτάσει στα 109 σχεδόν εκατομμύρια πούτια, και στο ζενίθ της πλήρους 
κολεχτιβοποίησης είχε πέσει, λόγω της έλλειψης κοκκινογουλιών, στα 48 εκατομμύρια πούτια –
δηλαδή, κάτω από το μισό. Αλλά η πιο καταστροφική καταιγίδα χτύπησε το ζωικό βασίλειο. Ο 
αριθμός των αλόγων έπεσε κατά 55% –από 34,6 εκατομμύρια το 1929, στα 15,6 εκατομμύρια το 
1934. Ο αριθμός των κερασφόρων έπεσε από 30,7 εκατομμύρια στα 19,5 εκατομμύρια –δηλαδή 
κατά 40%. Οι χοίροι κατά 55%, τα πρόβατα κατά 66%. Οι άνθρωποι που χάθηκαν –από την πείνα, 
το  κρύο,  τις  επιδημίες  και  τα  μέτρα  καταπίεσης–  είναι,  δυστυχώς  με  λιγότερη  ακρίβεια 
καταγραμμένοι  απ’ ότι  η  σφαγή των ζωντανών,  αλλά κι  αυτοί  ανέρχονται  σε  εκατομμύρια.  Η 
ευθύνη  γι’ αυτές  τις  θυσίες  δεν  βρίσκεται  στην  κολεχτιβοποίηση,  αλλά  στις  τυφλές,  βίαιες, 
τυχοδιωχτικές μέθοδες με τις οποίες την εφάρμοσαν. Η γραφειοκρατία δεν πρόβλεψε τίποτε. Ακόμα 
και το καταστατικό των κολχόζ, που έκανε μια προσπάθεια να συνδέσει τα προσωπικά συμφέροντα 
των αγροτών με το καλό της κολεχτίβας, δεν δημοσιεύτηκε παρά όταν το δύστυχο χωριό είχε πια 
βίαια ρημαχτεί.

Ο βίαιος χαρακτήρας της νέας αυτής πορείας απόρρεε από την αναγκαιότητα να ανακαλύψει 
κάποια  σωτηρία  από τις  συνέπειες  της  πολιτικής  του 1923-1928.  Κι  όμως,  η  κολεχτιβοποίηση 
μπορούσε και έπρεπε να πάρει ένα πιο λογικό ρυθμό και πιο μελετημένη μορφή. Έχοντας στα χέρια 
της τόσο την εξουσία όσο και τις βιομηχανίες, η γραφειοκρατία θα μπορούσε να έχει ρυθμίσει το  
προτσές χωρίς να φέρει το έθνος στο χείλος της καταστροφής. Μπορούσαν και θα έπρεπε να έχουν 
υιοθετήσει  ρυθμούς  που  να  ανταποκρίνονται  καλύτερα  στα  υλικά  και  ηθικά  μέσα  της  χώρας. 
«Μέσα σε ευνοϊκές συνθήκες, εξωτερικές και εσωτερικές», έγραφε το όργανο στην εμιγκράτσια της 
«Αριστερής Αντιπολίτευσης», το 1930, «οι υλικοτεχνικοί όροι της γεωργίας μπορούν, σε μια περίοδο  
δέκα ή δεκαπέντε χρόνων, να μεταμορφωθούν από πάνω μέχρι κάτω, και να δώσουν την παραγωγική  
βάση για την κολεχτιβοποίηση. Στη διάρκεια, ωστόσο, αυτών των χρόνων, η σοβιετική εξουσία θα  
απειληθεί περισσότερο από μια φορά με ανατροπή».

Η  προειδοποίηση  αυτή  δεν  είχε  κανένα  στοιχείο  υπερβολής.  Ποτέ  πριν  η  απειλή  της 
καταστροφής δεν κρεμόταν τόσο άμεσα πάνω από τη γη της Οκτωβριανής Επανάστασης όσο στα 
χρόνια της πλήρους κολεχτιβοποίησης. Η δυσαρέσκεια, η δυσπιστία, η πικρία διέβρωναν τη χώρα. 
Οι διαταραχές του νομίσματος, η άνοδος των σταθερών, των «συμβατικών» και των ελεύθερων 
τιμών της αγοράς, η μετάβαση από ένα ομοίωμα εμπορίου ανάμεσα στο κράτος και τους αγρότες,  
σε μια φορολογία σε είδος, σε σιτηρά, σε κρέας και σε γάλα, η πάλη ζωής και θανάτου ενάντια στις  
μαζικές λεηλασίες της συλλογικής ιδιοκτησίας και η μαζική συγκάλυψη αυτών των λεηλασιών, η 



καθαρά στρατιωτική κινητοποίηση του Κόμματος στην πάλη ενάντια στο σαμποτάζ του κουλάκου 
(μετά  την «εξάλειψη» των κουλάκων σαν τάξης)  και  μαζί  με  αυτό μια  επιστροφή στα δελτία 
τροφίμων και στις μερίδες πείνας, και τελικά η επαναφορά του συστήματος των διαβατηρίων –όλα 
αυτά τα μέτρα ξαναζωντάνεψαν σε ολόκληρη τη χώρα την ατμόσφαιρα του εμφυλίου πολέμου που 
φαινόταν να έχει εδώ και πολύ καιρό τελειώσει.

Ο εφοδιασμός των εργοστασίων με τρόφιμα και πρώτες ύλες, χειροτέρευε από τη μια σαιζόν 
στην  άλλη.  Οι  ανυπόφορες  συνθήκες  δουλειάς  προκαλούσαν  μια  μετανάστευση  της  εργατικής 
δύναμης, απουσίες λόγω «ασθένειας», απρόσεκτη δουλειά, καταστροφή των μηχανών, ένα μεγάλο 
ποσοστό άχρηστων προϊόντων και, γενικά, χαμηλή ποιότητα. Η μέση παραγωγικότητα της εργασίας 
έπεσε  κατά  11,7%  το  1931.  Σύμφωνα  με  μια  περιστασιακή  αναγνώριση  του  Μόλοτοφ,  που 
δημοσιεύτηκε σε ολόκληρο το σοβιετικό Τύπο, το 1932 η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε μονάχα 
8,5%,  αντί  για  36%  που  όριζε  το  χρονιάτικο  πλάνο.  Βέβαια,  ο  κόσμος  πληροφορήθηκε  λίγο 
αργότερα ότι  το πεντάχρονο πλάνο είχε εκπληρωθεί  σε τέσσερα χρόνια και  τρεις  μήνες.  Αυτό 
σημαίνει απλά ότι ο κυνισμός της γραφειοκρατίας στο χειρισμό των στατιστικών στοιχείων και της 
κοινής γνώμης δεν έχει όρια. Ωστόσο, το κύριο ζήτημα δεν είναι αυτό. Εδώ δεν κρινόταν η τύχη 
του πεντάχρονου πλάνου, αλλά η τύχη του καθεστώτος.

Το καθεστώς επέζησε.
Κι αυτό οφείλεται στην αξία του ίδιου του καθεστώτος, που είχε ρίξει βαθιές ρίζες μέσα στο 

λαϊκό έδαφος. Οφείλεται, επίσης, κι όχι σε μικρότερο βαθμό, στις ευνοϊκές εξωτερικές συνθήκες. 
Στα χρόνια αυτά του οικονομικού χάους και του εμφυλίου πολέμου στα χωριά, η Σοβιετική Ένωση 
ήταν  ουσιαστικά  παραλυμένη  μπροστά  στον  εξωτερικό  εχθρό.  Η  δυσαρέσκεια  της  αγροτιάς 
διαπερνούσε  πέρα  για  πέρα  το  στρατό.  Η  ανεμπιστοσύνη  και  η  ταλάντευση  αποθάρρυνε  τη 
γραφειοκρατική μηχανή, και τα διοικητικά στελέχη. Ένα χτύπημα, σε αυτή την περίοδο, από την 
Ανατολή ή από τη Δύση, θα μπορούσε να έχει μοιραίες συνέπειες.

Ευτυχώς, τα πρώτα χρόνια μιας κρίσης στο εμπόριο και στη βιομηχανία είχαν δημιουργήσει 
σε ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο ένα αίσθημα αμηχανίας και προσεκτικής αναμονής. Κανείς 
δεν ήταν έτοιμος για πόλεμο. Κανείς δεν τολμούσε να τον επιχειρήσει. Επιπλέον, σε καμιά από τις 
εχθρικές χώρες δεν υπήρχε μια επαρκής κατανόηση της οξύτητας των κοινωνικών αυτών σπασμών, 
που συγκλόνιζαν τη χώρα των Σοβιέτ κάτω από τους εκκωφαντικούς ήχους της επίσημης μουσικής 
που τιμούσε τη «γενική γραμμή».

* * * *
Παρά τη συντομία της, η ιστορική μας περιγραφή δείχνει, ελπίζουμε, πόσο μακριά βρισκόταν 

η  πραγματική  ανάπτυξη  του  εργατικού κράτους  από την ειδυλλιακή εικόνα της  βαθμιαίας  και 
σταθερής συσσώρευσης επιτυχιών. Από τις κρίσεις μας για το παρελθόν, θα βγάλουμε αργότερα 
σπουδαίες  ενδείξεις  για  το μέλλον.  Αλλά,  πέρα απ’ αυτό,  μια ιστορική ματιά στην οικονομική 
πολιτική  της  σοβιετικής  κυβέρνησης  και  στα  ζικ  ζακ  της,  μας  φαινόταν  αναγκαία  για  να 
καταστρέψουμε τον τεχνητά εντυπωμένο στο νου ατομικιστικό φετιχισμό, που βρίσκει τις πηγές 
της επιτυχίας, και της πραγματικής και της ψεύτικης, στην εξαιρετική ποιότητα της ηγεσίας, και όχι 
στους όρους της κοινωνικοποιημένης ιδιοκτησίας που δημιούργησε η επανάσταση.

Βέβαια,  η  αντικειμενική  ανωτερότητα  του  νέου  κοινωνικού  καθεστώτος,  αποκαλύπτεται, 
επίσης, στις μέθοδες των ηγετών. Αλλά αυτές οι μέθοδες αντανακλούν εξίσου την οικονομική και  
πολιτιστική καθυστέρηση της χώρας, και τις μικροαστικές επαρχιώτικες συνθήκες μέσα στις οποίες 
διαμορφώθηκαν τα κυβερνητικά στελέχη. 

Θα  ήταν  πάρα  πολύ  χοντρό  λάθος  να  συμπεράνει  κανείς  απ’ αυτό,  ότι  η  πολιτική  των 
σοβιετικών ηγετών έχει τριτεύουσα σημασία. Δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση στον κόσμο που να έχει 
σε τέτοιο βαθμό συγκεντρωμένη στα χέρια της την τύχη ολόκληρης της χώρας. Οι επιτυχίες και οι  
αποτυχίες  ενός  ιδιώτη  καπιταλιστή,  εξαρτώνται,  όχι  βέβαια  ολοκληρωτικά,  αλλά  σε  ένα  πολύ 
σημαντικό,  και  σε  μερικές  φορές  αποφασιστικό,  βαθμό,  από  τις  προσωπικές  του  ικανότητες. 
Τηρουμένων των αναλογιών,  η σοβιετική κυβέρνηση καταλαμβάνει,  σε σχέση με ολόκληρο το 
οικονομικό  σύστημα,  τη  θέση  που  ένας  καπιταλιστής  καταλαμβάνει  σε  σχέση  με  μια  μόνο 
επιχείρηση. Ο συγκεντροποιημένος χαρακτήρας της εθνικής οικονομίας μετατρέπει την κρατική 
εξουσία σ’ έναν παράγοντα τεράστιας σημασίας. Αλλά, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η πολιτική της 



κυβέρνησης,  δεν  μπορεί  να  κριθεί,  ούτε  από τα  συνοπτικά αποτελέσματα,  ούτε  από τα  γυμνά 
στατιστικά στοιχεία, αλλά από τον ιδιαίτερο ρόλο που έχουν παίξει η συνειδητή πρόβλεψη και το 
σχέδιο της ηγεσίας για να επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα.

Τα ζικ ζακ της κυβερνητικής πορείας αντανακλούν όχι μονάχα τις αντικειμενικές αντιφάσεις 
της κατάστασης, αλλά και την ανεπαρκή ικανότητα των ηγετών να κατανοήσουν έγκαιρα αυτές τις 
αντιφάσεις  και  να  αντιδράσουν  με  προστατευτικά  μέτρα  ενάντιά  τους.  Δεν  είναι  εύκολο  να 
εκφράσουμε  τα  λάθη  της  ηγεσίας  σε  λογιστικά  μεγέθη,  αλλά  η  παραστατική  μας  έκθεση  της 
ιστορίας αυτών των ζικ ζακ μας επιτρέπει να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι έχουν φορτώσει πάνω 
στη σοβιετική οικονομία ένα τεράστιο βάρος περιττών εξόδων.

Παραμένει, βέβαια, ακατανόητο –τουλάχιστον αν πλησιάσει κανείς με ένα ορθολογικό τρόπο 
την Ιστορία– το πώς και γιατί  μια φράξια που ήταν η πιο φτωχή απ’ όλες σε ιδέες,  και η πιο 
φορτωμένη από λάθη, νίκησε όλες τις άλλες ομάδες, και συγκέντρωσε μια απεριόριστη δύναμη στα 
χέρια της. Η παραπέρα ανάλυσή μας θα μας δώσει το κλειδί και σε αυτό το πρόβλημα. Θα δούμε,  
ταυτόχρονα, πώς οι γραφειοκρατικές μέθοδες της αυταρχικής ηγεσίας έρχονται σε όλο και οξύτερη 
σύγκρουση  με  τις  απαιτήσεις  της  οικονομίας  και  του  πολιτισμού,  και  με  τι  αναπόφευκτη 
αναγκαιότητα νέες κρίσεις και διαταραχές γεννιούνται στην ανάπτυξη της Σοβιετικής Ένωσης.

Πριν, ωστόσο, ασχοληθούμε με το διπλό ρόλο της «σοσιαλιστικής» γραφειοκρατίας, πρέπει 
να δώσουμε μια απάντηση στο ερώτημα: Ποιό είναι το καθαρό αποτέλεσμα των προηγούμενων 
επιτυχιών; Έχει πραγματικά επιτευχθεί ο σοσιαλισμός στη Σοβιετική Ένωση; Ή, πιο επιφυλακτικά: 
Τα σημερινά οικονομικά και πολιτιστικά επιτεύγματα αποτελούν μια εγγύηση ενάντια στον κίνδυνο 
μιας καπιταλιστικής παλινόρθωσης –όπως ακριβώς η αστική κοινωνία, σε ένα ορισμένο στάδιο της 
ανάπτυξής  της  εξασφαλίστηκε  από  τις  ίδιες  της  τις  επιτυχίες,  ενάντια  στην  παλινόρθωση  της 
δουλοπαροικίας και της φεουδαρχίας;



ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΙ
Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
1. Το Μεταβατικό Καθεστώς
Είναι  αλήθεια,  όπως  διαβεβαιώνουν  οι  επίσημες  αρχές,  ότι  ο  σοσιαλισμός  έχει  ήδη 

πραγματοποιηθεί στη Σοβιετική Ένωση; Και αν αυτό δεν συμβαίνει, οι μέχρι τώρα επιτυχίες έχουν 
εξασφαλίσει την πραγματοποίησή του μέσα στα εθνικά σύνορα, ανεξάρτητα από την πορεία των 
γεγονότων στον υπόλοιπο κόσμο; Η προηγούμενη κριτική εκτίμηση για τους κύριους δείχτες της 
σοβιετικής οικονομίας θα πρέπει να μας δώσει την αφετηρία για μια σωστή απάντηση σ’ αυτό το 
ερώτημα,  αλλά  θα  χρειαστούμε  επίσης  να  αναφέρουμε  προκαταρκτικά  ορισμένα  θεωρητικά 
σημεία.

Ο  Μαρξισμός  ξεκινά  από  την  ανάπτυξη  της  τεχνικής  σαν  το  θεμελιακό  ελατήριο  της 
προόδου,  και  οικοδομεί  το  κομμουνιστικό  πρόγραμμα  πάνω  στο  δυναμισμό  των  παραγωγικών 
δυνάμεων. Αν πιστεύεις πως κάποια κοσμική καταστροφή πρόκειται να συντρίψει τον πλανήτη μας 
σ’ ένα αρκετά κοντινό μέλλον, τότε, βέβαια, πρέπει να απορρίψεις την κομμουνιστική προοπτική 
μαζί με πολλά άλλα πράγματα. Ωστόσο, πέρα από αυτόν τον πολύ αμφίβολο ακόμα κίνδυνο, δεν  
υπάρχει το παραμικρό επιστημονικό έδαφος για να βάλει κανείς, από τα πριν, οποιοδήποτε όριο 
στις τεχνικές, παραγωγικές και πολιτιστικές δυνατότητές μας. Ο Μαρξισμός είναι διαποτισμένος 
από την αισιοδοξία της προόδου, κι αυτό από μόνο του, ας το πούμε παρεκβατικά, τον φέρνει σε 
ασυμβίβαστη αντίθεση με τη θρησκεία.

Η υλική προϋπόθεση του κομμουνισμού θα πρέπει να είναι μια τόσο μεγάλη ανάπτυξη των 
οικονομικών δυνάμεων του ανθρώπου, που η παραγωγική εργασία, έχοντας πάψει να είναι ένα 
βάρος, δεν θα χρειάζεται κανένα κίνητρο, και η διανομή των αγαθών, που θα υπάρχουν πάντα σε  
αφθονία,  δεν  θα  απαιτεί  –όπως δεν  απαιτεί  τώρα σε  μια  εύπορη οικογένεια  ή  σε ένα  «καθώς  
πρέπει» παρθεναγωγείο– κανέναν έλεγχο πέρα από τον έλεγχο που θα απορρέει από τη μόρφωση, 
από τη συνήθεια και από την κοινή γνώμη. Για να μιλήσουμε καθαρά, πιστεύω πως θα ήταν πολύ 
ηλίθιο να θεωρήσει κανείς μια τέτοια, πραγματικά μετριοπαθή, προοπτική σαν «ουτοπική».

Ο καπιταλισμός προετοίμασε τους όρους και τις δυνάμεις για μια κοινωνική επανάσταση: την 
τεχνική,  την  επιστήμη  και  το  προλεταριάτο.  Η  κομμουνιστική  δομή  δεν  μπορεί,  ωστόσο,  να 
αντικαταστήσει άμεσα την αστική κοινωνία. Η υλική και πολιτιστική κληρονομιά από το παρελθόν 
είναι εντελώς ανεπαρκής για κάτι τέτοιο. Στα πρώτα του βήματα το εργατικό κράτος δεν μπορεί 
ακόμα να επιτρέψει σε κανέναν να εργάζεται «σύμφωνα με τις ικανότητές του» –δηλαδή, τόσο, όσο 
μπορεί και επιθυμεί– ούτε μπορεί να αμείβει κάθε έναν «σύμφωνα με τις ανάγκες του», ανεξάρτητα 
από  τη  δουλειά  που  κάνει.  Για  να  αναπτύξει  τις  παραγωγικές  δυνάμεις,  είναι  αναγκαίο  να 
καταφύγει στους συνηθισμένους κανόνες πληρωμής μισθών –δηλαδή, στη διανομή των αγαθών 
ανάλογα με την ποσότητα και την ποιότητα της ατομικής εργασίας. 

Ο  Μαρξ  ονόμασε  το  πρώτο  αυτό  στάδιο  της  νέας  κοινωνίας,  «κατώτερο  στάδιο  του  
κομμουνισμού», σε διάκριση με το ανώτερο, όπου, μαζί με τα τελευταία φαντάσματα της ανάγκης, 
θα εξαφανιστεί και η υλική ανισότητα. Μ’ αυτήν την έννοια, ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός 
συχνά  αντιπαρατίθενται  σαν  το  κατώτερο  και  το  ανώτερο  στάδιο  της  νέας  κοινωνίας.  «Δεν 
βρισκόμαστε  ακόμα,  βέβαια,  στον  πλήρη  κομμουνισμό»,  λέει  η  τωρινή  επίσημη  σοβιετική 
διδασκαλία,  «αλλά  έχουμε  ήδη  φτάσει  στο  σοσιαλισμό  –δηλαδή,  στο  κατώτερο  στάδιο  του  
κομμουνισμού».  Σαν  απόδειξη  γι’ αυτό,  προβάλλουν  την  κυριαρχία  των  κρατικών  τραστ  στη 
βιομηχανία,  των  κολχόζ  και  των  σοβχόζ  στη  γεωργία,  των  κρατικών  επιχειρήσεων  και  των 
κοπερατίβων στο εμπόριο. Σε μια πρώτη ματιά, αυτό φαίνεται να αντιστοιχεί πλήρως με το απριόρι 
–και, έτσι, υποθετικό– σχήμα του Μαρξ. Αλλά ακριβώς για έναν μαρξιστή, το ζήτημα αυτό δεν 
εξαντλείται  με μια εξέταση των μορφών ιδιοκτησίας,  ανεξάρτητα από την παραγωγικότητα της 
εργασίας. Όταν ο Μαρξ μιλούσε για το κατώτερο στάδιο του κομμουνισμού, εννοούσε, έτσι κι 
αλλιώς, μια κοινωνία, που από την αρχή αρχή βρίσκεται υψηλότερα, σε ότι αφορά την οικονομική 
της ανάπτυξη, απ’ ότι ο πιο προχωρημένος καπιταλισμός. Θεωρητικά, μια τέτοια αντίληψη είναι 
άψογη, γιατί, αν πάρουμε τον κομμουνισμό σε παγκόσμια κλίμακα, ακόμα και στα πρώτα στάδια 
της εμφάνισής του, σημαίνει ένα ανώτερο επίπεδο ανάπτυξης από εκείνο της αστικής κοινωνίας.  
Επιπλέον, ο Μαρξ περίμενε ότι ο Γάλλος θα άρχιζε την κοινωνική επανάσταση, ο Γερμανός θα την 



συνέχιζε και ο Άγγλος θα την τελείωνε. Όσο για το Ρώσο, ο Μαρξ τον άφηνε πίσω πίσω, στο τέλος.  
Αλλά τα γεγονότα ανάτρεψαν την ιδεατή  αυτή  σειρά.  Όποιος  προσπαθήσει  τώρα μηχανικά να 
εφαρμόσει την καθολική ιστορική αντίληψη του Μαρξ στην ιδιαίτερη περίπτωση της Σοβιετικής 
Ένωσης στο δοσμένο στάδιο της ανάπτυξής της, αμέσως θα εμπλακεί σε αξεδιάλυτες αντιφάσεις.

Η  Ρωσία  δεν  ήταν  ο  πιο  δυνατός,  αλλά  ο  πιο  αδύνατος  κρίκος  στην  αλυσίδα  του 
καπιταλισμού. Η σημερινή Σοβιετική Ένωση δεν στέκεται πάνω από το παγκόσμιο επίπεδο της 
οικονομίας, αλλά απλά προσπαθεί να φτάσει τις καπιταλιστικές χώρες. Αν ο Μαρξ ονόμαζε την 
κοινωνία που επρόκειτο να σχηματιστεί πάνω στη βάση μιας κοινωνικοποίησης των παραγωγικών 
δυνάμεων  του  πιο  προχωρημένου  καπιταλισμού  της  εποχής  του,  κατώτερο  στάδιο  του 
κομμουνισμού, τότε είναι φανερό ότι αυτός ο ορισμός δεν ισχύει για τη Σοβιετική Ένωση, που 
είναι  ακόμα  σήμερα  σημαντικά  φτωχότερη,  σε  ότι  αφορά  την  τεχνική,  τον  πολιτισμό  και  τα 
διάφορα αγαθά της ζωής, από τις καπιταλιστικές χώρες. Θα ήταν ορθότερο, λοιπόν, να ονομάσουμε 
το σημερινό σοβιετικό καθεστώς με όλη την αντιφατικότητά του, όχι σοσιαλιστικό καθεστώς, αλλά 
προπαρασκευαστικό καθεστώς, μεταβατικό από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. 

Δεν υπάρχει ίχνος σχολαστικισμού σ’ αυτή τη φροντίδα για μια σωστή ορολογία. Η δύναμη 
και  η  σταθερότητα  των  καθεστώτων,  καθορίζεται,  σε  τελευταία  ανάλυση,  από  τη  σχετική 
παραγωγικότητα της εργασίας τους. Μια σοσιαλιστική οικονομία που έχει μια τεχνική ανώτερη από 
την τεχνική του καπιταλισμού θα είχε πραγματικά εγγυημένη τη σοσιαλιστική της ανάπτυξη –σαν 
να  λέμε,  αυτόματα–  πράγμα  που,  δυστυχώς,  είναι  αδύνατο  να  πούμε  ακόμα  για  τη  σοβιετική 
οικονομία.

Οι περισσότεροι από τους χυδαίους υπερασπιστές της Σοβιετικής Ένωσης έτσι όπως είναι, 
έχουν την τάση να σκέφτονται περίπου έτσι: Ακόμα κι αν παραδεχτείς ότι το σημερινό σοβιετικό 
καθεστώς  δεν  είναι  ακόμα σοσιαλιστικό,  μια  παραπέρα ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων 
πάνω  στα  τωρινά  θεμέλια,  πρέπει  αργά  ή  γρήγορα  να  οδηγήσει  στον  πλήρη  θρίαμβο  του 
σοσιαλισμού. Άρα, μόνο ο παράγοντας του χρόνου είναι αβέβαιος. Και αξίζει τον κόπο να κάνεις  
τόση  φασαρία  γι’  αυτό:  Όσο  αποστομωτικό  κι  αν  φαίνεται,  από  πρώτη  ματιά,  ένα  τέτοιο 
επιχείρημα,  στην  πραγματικότητα  είναι  εξαιρετικά  επιπόλαιο.  Ο  χρόνος,  όταν  πρόκειται  για 
ιστορικά  προτσές,  δεν  είναι  με  κανέναν  τρόπο  ένας  δευτερεύων  παράγοντας.  Είναι  πολύ  πιο 
επικίνδυνο να μπερδεύουμε τον ενεστώτα και τον μέλλοντα στην πολιτική απ’ ότι στη γραμματική. 
Η  εξέλιξη  δεν  είναι  καθόλου,  όπως  φαντάζονται  οι  χυδαίοι  εξελικτικοί  σαν  τους  Ουέμπ,  μια 
σταθερή συσσώρευση και μια συνεχή «βελτίωση» αυτού που υπάρχει.  Έχει τις μεταβάσεις της 
ποσότητας  σε  ποιότητα,  τις  κρίσεις,  τα  άλματα  και  τα  πισωγυρίσματά  της.  Επειδή  ακριβώς  η 
Σοβιετική  Ένωση  βρίσκεται  μακριά  ακόμα  από  το  να  έχει  φτάσει  στο  πρώτο  στάδιο  του 
σοσιαλισμού,  σαν  ένα  ισορροπημένο  σύστημα  παραγωγής  και  διανομής,  η  ανάπτυξή  της  δεν 
προχωράει  αρμονικά,  αλλά  με  αντιφάσεις.  Οι  οικονομικές  αντιφάσεις  παράγουν  κοινωνικούς 
ανταγωνισμούς, που, με τη σειρά τους, αναπτύσσουν τη δική τους λογική, χωρίς να περιμένουν την 
παραπέρα ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων.  Μόλις είδαμε πόσο αληθινό ήταν αυτό στην 
περίπτωση του κουλάκου που δεν επιθυμούσε να «ενσωματωθεί» εξελικτικά στο σοσιαλισμό, και 
που,  εκπλήσσοντας  τη  γραφειοκρατία  και  τους  ιδεολόγους  της,  απαίτησε  μια  νέα  και 
συμπληρωματική επανάσταση. Η ίδια η γραφειοκρατία, που στα χέρια της είναι συγκεντρωμένα η 
εξουσία και ο πλούτος, θα επιθυμούσε να ενσωματωθεί ειρηνικά στο σοσιαλισμό; Όσο γι’ αυτό, οι 
αμφιβολίες είναι σίγουρα επιτρεπτές. Όπως και νά ’χει, δεν θα ήταν συνετό να εμπιστευτεί κανείς 
το λόγο τιμής της γραφειοκρατίας γι’ αυτό. Είναι αδύνατο, αυτή τη στιγμή, να δώσουμε μια τελική  
και αμετάκλητη απάντηση στο ερώτημα προς ποια κατεύθυνση θα αναπτυχθούν οι οικονομικές 
αντιφάσεις και οι κοινωνικοί ανταγωνισμοί της σοβιετικής κοινωνίας, στα επόμενα τρία, πέντε ή 
δέκα χρόνια. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από την πάλη των ζωντανών κοινωνικών δυνάμεων όχι σε 
μια  εθνική,  αλλά  σε  μια  διεθνή  κλίμακα.  Σε  κάθε  νέο  στάδιο,  λοιπόν,  είναι  αναγκαία  μια 
συγκεκριμένη ανάλυση των πραγματικών σχέσεων και τάσεων στην αμοιβαία τους σύνδεση και 
συνεχή αλληλεπίδραση. Θα δούμε τώρα τη σπουδαιότητα μιας τέτοιας ανάλυσης στην περίπτωση 
του κράτους.



2. Πρόγραμμα και Πραγματικότητα
Ο Λένιν, ακολουθώντας τον Μαρξ και τον Έγκελς, έβλεπε το πρώτο διακριτικό γνώρισμα της 

προλεταριακής  επανάστασης  στο  γεγονός  ότι,  απαλλοτριώνοντας  τους  εκμεταλλευτές,  θα 
καταργούσε  την  αναγκαιότητα  ενός  γραφειοκρατικού  μηχανισμού,  υψωμένου  πάνω  από  την 
κοινωνία  –και  πάνω  απ’ όλα,  της  αστυνομίας  και  του  μόνιμου  στρατού.  «Το  προλεταριάτο  
χρειάζεται ένα κράτος –αυτό μπορούν να σου το πουν όλοι οι οπορτουνιστές», έγραφε ο Λένιν το 
1917, δυο μήνες πριν από την κατάληψη της εξουσίας, «αλλά αυτοί, οι οπορτουνιστές, ξεχνούν να  
προσθέσουν  ότι  το  προλεταριάτο  χρειάζεται  ένα  κράτος  που  να  σβήνει  –δηλαδή,  ένα  κράτος  
φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο ώστε αμέσως να αρχίσει να σβήνει και να μην μπορεί να κάνει αλλιώς  
παρά να σβήνει», (Ν.Λένιν:  Κράτος και Επανάσταση). Αυτή η κριτική κατευθυνόταν τότε ενάντια 
στους ρεφορμιστές σοσιαλιστές του τύπου των ρώσων μενσεβίκων, των βρετανών φαβιανών κτλ. 
Σήμερα, επιτίθεται, με διπλάσια δύναμη, ενάντια στους σοβιετικούς ειδωλολάτρες, που λατρεύουν 
ένα γραφειοκρατικό κράτος που δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να «σβήσει».

Η κοινωνική απαίτηση για μια γραφειοκρατία γεννιέται σε όλες εκείνες τις καταστάσεις όπου 
οι οξυμένοι ανταγωνισμοί χρειάζεται να «μαλακώσουν», να «προσαρμοστούν», να «ρυθμιστούν» 
(πάντα προς το συμφέρον των προνομιούχων, αυτών που κατέχουν, και πάντα προς όφελος της 
ίδιας της γραφειοκρατίας). Σε όλες τις αστικές επαναστάσεις, λοιπόν, όσο δημοκρατικές κι αν ήταν, 
υπήρξε μια ενίσχυση και μια τελειοποίηση του γραφειοκρατικού μηχανισμού. «Η υπαλληλία και ο  
μόνιμος στρατός, γράφει ο Λένιν, είναι ένα “παράσιτο” πάνω στο σώμα της αστικής κοινωνίας, ένα  
παράσιτο που έχει δημιουργηθεί από τις εσωτερικές αντιφάσεις που ξεσκίζουν αυτή την κοινωνία,  
τίποτε άλλο πέρα από ένα παράσιτο που κλείνει τους ζωντανούς πόρους».

Από  το  1917  –δηλαδή,  από  τη  στιγμή  που  το  Κόμμα  αντιμετώπισε  την  κατάληψη  της 
εξουσίας  σαν  ένα  πρακτικό  πρόβλημα–  τον  Λένιν  τον  απασχολούσε  συνεχώς  η  σκέψη  της 
συντριβής  αυτού  του  «παράσιτου».  Μετά  την  ανατροπή  των  εκμεταλλευτριών  τάξεων  –
επαναλαμβάνει  και  εξηγεί  ο  Λένιν  σε  κάθε  κεφάλαιο  στο  Κράτος  και  Επανάσταση– το 
προλεταριάτο θα συντρίψει την παλιά γραφειοκρατική μηχανή και θα δημιουργήσει το δικό του 
μηχανισμό,  από  υπαλλήλους  και  εργάτες.  Και  θα  πάρει  μέτρα  για  να  τους  εμποδίσει  να 
μετατραπούν σε γραφειοκράτες –«μέτρα που αναλύθηκαν λεπτομερειακά από τον Μαρξ και  τον  
Έγκελς: 1) Όχι μόνο εκλογή, αλλά και ανάκληση οποιαδήποτε στιγμή. 2) Πληρωμή όχι ανώτερη από  
το μισθό ενός εργάτη. 3) Άμεση μετάβαση σ’ ένα καθεστώς όπου όλοι θα εκπληρώνουν τις λειτουργίες  
του έλεγχου και της εποπτείας, έτσι που όλοι θα μπορούν για μια περίοδο να γίνουν “γραφειοκράτες”,  
και επομένως  κανείς δεν θα μπορεί να γίνει γραφειοκράτης». Δεν πρέπει να νομίσετε ότι ο Λένιν 
μιλούσε για τα προβλήματα μιας δεκαετίας. Όχι, αυτό ήταν το πρώτο βήμα με το οποίο «θα έπρεπε 
και πρέπει να αρχίσουμε μόλις κάνουμε μια προλεταριακή επανάσταση».

Η ίδια αυτή τολμηρή αντίληψη για το κράτος σε μια προλεταριακή δικτατορία βρήκε την 
τελειωμένη της έκφραση ενάμιση χρόνο μετά την κατάληψη της εξουσίας  στο πρόγραμμα του 
Μπολσεβίκικου  Κόμματος,  μαζί  και  στο  τμήμα  του  που  αναφέρεται  στο  στρατό.  Ένα  δυνατό 
κράτος, αλλά χωρίς μανδαρίνους. Ένοπλη δύναμη, αλλά χωρίς σαμουράι! Δεν είναι τα καθήκοντα 
της άμυνας που δημιουργούν μια στρατιωτική και κρατική γραφειοκρατία, αλλά η ταξική δομή της 
κοινωνίας που μεταφέρεται στην οργάνωση της άμυνας. Ο στρατός είναι μονάχα ένα αντίγραφο 
των  κοινωνικών  σχέσεων.  Η  πάλη  ενάντια  στον  εξωτερικό  κίνδυνο,  απαιτεί,  βέβαια,  μια 
ειδικευμένη στρατιωτική-τεχνική οργάνωση, για το εργατικό κράτος, όπως και για τα άλλα, αλλά 
σε καμιά περίπτωση μια προνομιούχα κάστα αξιωματικών. Το πρόγραμμα του Κόμματος απαιτεί 
την αντικατάσταση του μόνιμου στρατού από τον ένοπλο λαό.

Έτσι, το καθεστώς της προλεταριακής δικτατορίας από την πρώτη στιγμή του παύει να είναι 
ένα «κράτος» με την παλιά έννοια του όρου –ένας ειδικός μηχανισμός, δηλαδή, που θα κρατάει σε 
υποταγή  την  πλειοψηφία  του  λαού.  Η  υλική  δύναμη,  μαζί  με  τα  όπλα,  περνάει  άμεσα  και 
κατευθείαν  στα  χέρια  εργατικών  οργανώσεων  όπως  είναι  τα  Σοβιέτ.  Το  κράτος  σαν 
γραφειοκρατικός  μηχανισμός  αρχίζει  να  σβήνει  από  την  πρώτη  μέρα  της  προλεταριακής 
δικτατορίας. Αυτή είναι η φωνή του προγράμματος του Κόμματος –που δεν έχει ακυρωθεί μέχρι  
σήμερα. Παράξενο: αυτό ηχεί σαν η φωνή ενός φαντάσματος από το μαυσωλείο.

Όπως  και  να  ερμηνεύετε  τη  φύση του σημερινού  σοβιετικού  κράτους,  ένα  πράγμα  είναι 



αδιαμφισβήτητο: στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας της ύπαρξής του, όχι μόνο δεν έχει σβήσει,  
αλλά  ούτε  καν  έχει  αρχίσει  να  «σβήνει».  Ακόμα  χειρότερα,  έχει  μεγαλώσει  κι  έχει  γίνει  ένας 
ανήκουστος μέχρι τώρα μηχανισμός καταπίεσης. Η γραφειοκρατία όχι μόνο δεν έχει εξαφανιστεί, 
δίνοντας  τη  θέση  της  στις  μάζες,  αλλά  και  έχει  μετατραπεί  σε  μια  ανεξέλεγκτη  δύναμη  που 
κυριαρχεί πάνω στις μάζες. Ο στρατός όχι μόνο δεν έχει αντικατασταθεί από τον ένοπλο λαό, αλλά 
και έχει γεννήσει μια προνομιούχα κάστα αξιωματικών, με επικεφαλής στρατάρχες, ενώ στο λαό, 
«στον ένοπλο φορέα της δικτατορίας», απαγορεύεται στη Σοβιετική Ένωση να φέρει ακόμα και ένα 
μη πυροβόλο όπλο.  Ακόμα και  η  πιο αχαλίνωτη φαντασία,  θα δυσκολευόταν να συλλάβει  ένα 
κοντράστ πιο χτυπητό από αυτό που υπάρχει ανάμεσα στο σχήμα του εργατικού κράτους που έχει 
δοθεί  από τον  Μαρξ,  τον Έγκελς  και  τον  Λένιν,  και  το  πραγματικό κράτος  στο οποίο ηγείται 
σήμερα ο  Στάλιν.  Ενώ συνεχίζουν να εκδίδουν τα  έργα του Λένιν  (σίγουρα,  με  περικοπές  και 
διαστρεβλώσεις από τη λογοκρισία), οι σημερινοί ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης και οι ιδεολογικοί  
εκπρόσωποί  τους,  δεν  βάζουν  καν  το  ζήτημα  των  αιτίων  μιας  τέτοιας  κραυγαλέας  διάστασης 
ανάμεσα στο πρόγραμμα και την πραγματικότητα. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε εμείς γι’ 
αυτούς.



3. Ο Διπλός Χαρακτήρας του Εργατικού Κράτους
Η προλεταριακή δικτατορία  είναι  μια γέφυρα ανάμεσα στην αστική  και  τη σοσιαλιστική 

κοινωνία.  Γι' αυτό,  από  την  ίδια  της  την  ουσία,  έχει  ένα  μεταβατικό  χαρακτήρα.  Ένα 
συμπτωματικό, αλλά πολύ ουσιαστικό καθήκον του κράτους που πραγματοποιεί τη δικτατορία είναι 
να προετοιμαστεί για τη δικιά του διάλυση. Ο βαθμός πραγματοποίησης του «συμπληρωματικού» 
αυτού  καθήκοντος  είναι,  ως  ένα  σημείο,  το  μέτρο  της  επιτυχίας  του  στην  εκπλήρωση  της 
θεμελιακής  του  αποστολής:  την  οικοδόμηση  μιας  κοινωνίας  χωρίς  τάξεις  και  χωρίς  υλικές 
αντιφάσεις. Η γραφειοκρατία και η κοινωνική αρμονία είναι αντιστρόφως ανάλογα μεταξύ τους.

Στην περίφημη πολεμική του ενάντια στον Ντίριγκ, ο Έγκελς έγραφε: «Όταν, μαζί με την  
ταξική κυριαρχία και την πάλη για την ατομική ύπαρξη, που δημιουργείται από τη σημερινή αναρχία  
στην παραγωγή, αυτές  οι  συγκρούσεις και οι  υπερβολές,  που είναι  αποτέλεσμα αυτής  της  πάλης,  
εξαφανιστούν, από τότε κι ύστερα δεν θα υπάρχει τίποτε να καταπιέσει κανείς, και δεν θα υπάρχει η  
ανάγκη για ένα ειδικό όργανο καταπίεσης, το κράτος». Ο φιλισταίος θεωρεί το χωροφύλακα σαν ένα 
αιώνιο θεσμό. Στην πραγματικότητα, ο χωροφύλακας θα χαλιναγωγεί την ανθρωπότητα μονάχα 
μέχρι τη στιγμή που ο άνθρωπος θα χαλιναγωγήσει ολοκληρωτικά τη Φύση. Για να εξαφανιστεί το 
κράτος, πρέπει να εξαφανιστεί «η ταξική κυριαρχία και η πάλη για την ατομική ύπαρξη». Ο Έγκελς 
συνδέει τους δυο αυτούς όρους, γιατί στην προοπτική της αλλαγής των κοινωνικών καθεστώτων 
μερικές δεκαετίες δεν μετράνε καθόλου. Αλλά το πράγμα παρουσιάζεται διαφορετικά σε εκείνες τις 
γενιές  που σηκώνουν το  βάρος  μιας  επανάστασης.  Είναι  αλήθεια  ότι  η  καπιταλιστική  αναρχία 
δημιουργεί  την  πάλη  του  κάθε  ατόμου  ενάντια  σε  όλους,  το  κακό,  όμως,  είναι  ότι  η 
κοινωνικοποίηση  των  μέσων  παραγωγής  δεν  παραμερίζει  ακόμα  αυτόματα  την  «πάλη  για  την  
ατομική ύπαρξη». Αυτό είναι η ουσία του ζητήματος!

Ένα σοσιαλιστικό κράτος, ακόμα και στην Αμερική, πάνω στη βάση του πιο προχωρημένου 
καπιταλισμού, δεν θα μπορούσε άμεσα να προμηθεύει στον καθένα όλα όσα χρειάζεται, και έτσι θα 
ήταν υποχρεωμένο να σπρώχνει τον καθένα να παράγει όσο το δυνατό περισσότερα. Το καθήκον 
του παρακινητή, κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, πέφτει, φυσικά, στο κράτος, που, με τη σειρά του, 
δεν μπορεί παρά να καταφύγει, με διάφορες αλλαγές και ελαφρύνσεις, στη μέθοδο της πληρωμής 
της εργασίας που έχει επεξεργαστεί ο καπιταλισμός. Μ’ αυτήν την έννοια, έγραφε ο Μαρξ το 1875:  
«Ο αστικός νόμος...  είναι αναπόφευκτος στην πρώτη φάση της κομμουνιστικής κοινωνίας,  με τη  
μορφή που την γέννησε, ύστερα από μακριά κοιλοπονήματα, η αστική κοινωνία. Ο νόμος δεν μπορεί  
ποτέ να υψωθεί πάνω από την οικονομική δομή και την πολιτιστική ανάπτυξη της κοινωνίας  
που καθορίζεται από αυτή τη δομή».

Ο Λένιν, εξηγώντας τις αξιοσημείωτες αυτές γραμμές, προσθέτει: «Ο αστικός νόμος σε σχέση  
με τη διανομή των ειδών κατανάλωσης προϋποθέτει, βέβαια, αναπόφευκτα ένα αστικό κράτος, γιατί  
ο νόμος δεν είναι τίποτε χωρίς ένα μηχανισμό ικανό να επιβάλει την υπακοή στους κανόνες του. Απ’ 
αυτό βγαίνει (παραθέτουμε ακόμα από τον Λένιν)  ότι στον Κομμουνισμό όχι μόνο θα επιβιώσει ο  
αστικός νόμος για ένα ορισμένο διάστημα, αλλά ακόμα και ένα αστικό κράτος χωρίς την αστική  
τάξη!». Αυτό το εξαιρετικά σημαντικό συμπέρασμα, που αγνοείται εντελώς από τους σημερινούς 
επίσημους θεωρητικούς, έχει αποφασιστική σημασία για την κατανόηση της φύσης του σοβιετικού 
κράτους –ή, πιο σωστά, για μια πρώτη προσέγγιση σε μια τέτοια κατανόηση. Στο βαθμό που το 
κράτος, που αναλαμβάνει το καθήκον του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού, είναι αναγκασμένο να 
υπερασπίζεται  την  ανισότητα  –δηλαδή  τα  υλικά  προνόμια  μιας  μειοψηφίας–  με  μέθοδες 
καταναγκασμού, σ’ αυτό το βαθμό παραμένει επίσης ένα «αστικό» κράτος, ακόμα και χωρίς μια 
αστική τάξη. Αυτά τα λόγια δεν είναι ούτε για έπαινο ούτε για μομφή, απλά λένε τα πράγματα με 
το αληθινό τους όνομα.

Οι  αστικοί  κανόνες  διανομής,  επιταχύνοντας  την  αύξηση  της  υλικής  δύναμης,  πρέπει  να 
υπηρετούν σοσιαλιστικούς σκοπούς –αλλά μόνο σε τελευταία ανάλυση. Το κράτος αποκτά άμεσα 
και από την αρχή αρχή ένα διπλό χαρακτήρα: σοσιαλιστικό, στο βαθμό που υπερασπίζεται την 
κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, αστικό, στο βαθμό που η διανομή των αγαθών γίνεται 
με ένα καπιταλιστικό μέτρο αξίας και με όλες τις συνέπειες που πηγάζουν από αυτό. Ένας τέτοιος 
αντιφατικός χαρακτηρισμός μπορεί να τρομάξει τους δογματικούς και τους σχολαστικούς. Το μόνο 
που μπορούμε να κάνουμε, είναι να τους στείλουμε τα συλλυπητήριά μας. 



Η τελική φυσιογνωμία του εργατικού κράτους πρέπει να καθορίζεται από τις μεταβαλλόμενες 
σχέσεις  ανάμεσα στις  αστικές  και  τις  σοσιαλιστικές  τάσεις  του.  Ο θρίαμβος των δεύτερων θα 
πρέπει από μόνος του να σημαίνει την τελική εξάλειψη του χωροφύλακα –δηλαδή, τη διάλυση του 
κράτους  σε  μια  αυτοδιοικούμενη  κοινωνία.  Απ’ αυτό  και  μόνο  γίνεται  αρκετά  καθαρό  πόσο 
αμέτρητα σημαντικό είναι το πρόβλημα του σοβιετικού γραφειοκρατισμού, τόσο καθεαυτό όσο και 
σαν ένα σύμπτωμα!

Επειδή ο Λένιν, σύμφωνα με όλο το πνευματικό ταμπεραμέντο του, έδωσε μια εξαιρετικά 
οξυμένη έκφραση στην αντίληψη του Μαρξ, αποκάλυψε την πηγή των μελλοντικών δυσκολιών, 
μαζί και των δικών του δυσκολιών, αν και ο ίδιος δεν κατάφερε να προχωρήσει την ανάλυσή του 
μέχρι  το  τέλος.  «Ένα αστικό  κράτος χωρίς  την  αστική τάξη» αποδείχτηκε ασυμβίβαστο με  μια 
γνήσια σοβιετική δημοκρατία. Η διπλή λειτουργία του κράτους δεν μπορούσε παρά να επηρεάσει 
τη δομή του. Η εμπειρία αποκάλυψε αυτό που η θεωρία δεν ήταν ικανή να προβλέψει καθαρά. Αν 
για την υπεράσπιση της κοινωνικοποιημένης ιδιοκτησίας ενάντια στην αστική αντεπανάσταση ένα 
«κράτος ένοπλων εργατών» ήταν πέρα για πέρα αρκετό, το πράγμα ήταν πολύ διαφορετικό όταν 
έπρεπε  να  ρυθμιστούν  οι  ανισότητες  στη  σφαίρα  της  κατανάλωσης.  Εκείνοι  που  δεν  έχουν 
ιδιοκτησία δεν έχουν την τάση να την δημιουργούν και να την υπερασπίζονται. Η πλειοψηφία δεν  
μπορεί να φροντίζει για τα προνόμια της μειοψηφίας. Για την υπεράσπιση του «αστικού νόμου», το 
εργατικό κράτος ήταν αναγκασμένο να δημιουργήσει ένα όργανο «αστικού» τύπου –δηλαδή, τον 
παλιό γνωστό χωροφύλακα, αν και με μια νέα στολή.

Έτσι, έχουμε κάνει το πρώτο βήμα για να κατανοήσουμε τη θεμελιακή αντίφαση ανάμεσα 
στο μπολσεβίκικο πρόγραμμα και τη σοβιετική πραγματικότητα. Αν το κράτος δεν σβήνει, αλλά 
γίνεται  ολοένα  και  πιο  δεσποτικό,  αν  οι  πληρεξούσιοι  της  εργατικής  τάξης 
γραφειοκρατικοποιούνται,  και  η γραφειοκρατία υψώνεται  πάνω από τη νέα κοινωνία,  αυτό δεν 
οφείλεται σε κάποιους δευτερεύοντες λόγους, όπως τα ψυχολογικά υπολείμματα του παρελθόντος 
κτλ., αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας αδήριτης αναγκαιότητας να γεννηθεί και να στηριχτεί μια 
προνομιούχα μειοψηφία, για όσο διάστημα είναι αδύνατο να υπάρξει μια γνήσια ισότητα.

Οι τάσεις του γραφειοκρατισμού, που στραγγαλίζουν το εργατικό κίνημα στις καπιταλιστικές 
χώρες, θα πρέπει να εμφανιστούν παντού, ακόμα και ύστερα από μια προλεταριακή επανάσταση. 
Και είναι ολοφάνερο ότι όσο πιο φτωχή είναι η κοινωνία που βγαίνει από μια επανάσταση, τόσο 
πιο σκληρή και πιο γυμνή θα είναι η έκφραση αυτού του «νόμου», τόσο πιο ωμές θα είναι οι 
μορφές που θα πάρει ο γραφειοκρατισμός, και τόσο πιο επικίνδυνος θα γίνει για την σοσιαλιστική 
ανάπτυξη. Το σοβιετικό κράτος εμποδίζεται όχι μόνο να σβήσει, αλλά ακόμα και να απελευθερωθεί 
από τα γραφειοκρατικά παράσιτα, όχι από τα «υπολείμματα» των πρώην κυρίαρχων τάξεων, όπως 
διακηρύσσει το γυμνό αστυνομικό δόγμα του Στάλιν, γιατί αυτά τα υπολείμματα είναι καθεαυτά 
αδύναμα.  Εμποδίζεται  από  αμέτρητα  πιο  ισχυρούς  παράγοντες,  όπως  είναι  η  υλική  ανάγκη,  η 
πολιτιστική καθυστέρηση και, κατά συνέπεια, η κυριαρχία του «αστικού νόμου» σε ότι αγγίζει πιο 
άμεσα  και  με  οξύτητα  κάθε  ανθρώπινο  ον,  την  προσπάθεια  να  εξασφαλίσει  την  ατομική  του 
ύπαρξη.



4. Η «Γενικευμένη Έλλειψη Αγαθών» και ο Χωροφύλακας
Δυο χρόνια πριν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, ο νεαρός Μαρξ έγραφε: «Μια ανάπτυξη των 

παραγωγικών δυνάμεων είναι η απόλυτα αναγκαία πρακτική προϋπόθεση (του Κομμουνισμού), γιατί  
χωρίς αυτήν, η έλλειψη αγαθών γενικεύεται, και με την έλλειψη αγαθών η πάλη αρχίζει ξανά για την  
επιβίωση, και αυτό σημαίνει ότι ξαναζωντανεύει όλος ο παλιός κυκεώνας». Αυτή τη σκέψη, ο Μαρξ 
δεν  την  ανάπτυξε  ποτέ  άμεσα,  και  ο  λόγος  δεν  ήταν  τυχαίος:  δεν  είχε  ποτέ  προβλέψει  μια 
προλεταριακή επανάσταση σε μια καθυστερημένη χώρα. Ο Λένιν επίσης ποτέ δεν επέμεινε πάνω σ’ 
αυτό,  κι  αυτό  επίσης  δεν ήταν τυχαίο.  Δεν  πρόβλεψε μια  τόσο παρατεταμένη απομόνωση του 
σοβιετικού κράτους. Παρόλα αυτά, το απόσπασμα, ένα αφηρημένο μόνο σχήμα στον Μαρξ, ένα 
συμπέρασμα από το  αντίθετό  του,  προσφέρει  το  απαραίτητο θεωρητικό κλειδί  για  τις  εντελώς 
συγκεκριμένες δυσκολίες και ασθένειες του σοβιετικού καθεστώτος. Πάνω στην ιστορική βάση της 
ένδειας, που επιδεινώθηκε από τις καταστροφές του ιμπεριαλιστικού και του εμφυλίου πολέμου, η 
«πάλη  για  την  ατομική  ύπαρξη»  όχι  μόνο  δεν  εξαφανίστηκε  την  επόμενη  της  ανατροπής  της 
μπουρζουαζίας, όχι μόνο δεν ελαττώθηκε τα επόμενα χρόνια, αλλά, αντίθετα, πήρε κατά καιρούς 
μια  ανήκουστη αγριότητα.  Χρειάζεται  μήπως  να  θυμίσουμε  ότι  ορισμένες  περιοχές  της  χώρας 
έχουν δυο φορές φτάσει στο σημείο του κανιβαλισμού;

Μονάχα τώρα μπορεί πραγματικά να εκτιμηθεί η απόσταση που χώριζε την τσαρική Ρωσία 
από  τη  Δύση.  Ακόμα  και  στις  πιο  ευνοϊκές  συνθήκες  –δηλαδή,  αν  έλλειπαν  οι  εσωτερικές 
διαταραχές  και  οι  εξωτερικές  καταστροφές–  η  Σοβιετική  Ένωση  θα  χρειαζόταν  αρκετές 
πεντάχρονες περίοδες πριν μπορέσει να αφομοιώσει πλήρως τα οικονομικά και εκπαιδευτικά εκείνα 
επιτεύγματα που τα πρώτα πρώτα έθνη του καπιταλιστικού πολιτισμού,  κατάκτησαν μέσα από 
αιώνες. Η εφαρμογή σοσιαλιστικών μεθόδων για τη λύση προσοσιαλιστικών προβλημάτων –αυτή 
είναι όλη η ουσία της σημερινής οικονομικής και πολιτιστικής δουλειάς στη Σοβιετική Ένωση.

Είναι  βέβαιο  ότι  η  Σοβιετική  Ένωση  ακόμα  και  τώρα  ξεπερνάει,  σ’  ότι  αφορά  τις 
παραγωγικές δυνάμεις, τις περισσότερες από τις αναπτυγμένες χώρες της εποχής του Μαρξ. Αλλά, 
πρώτο, στον ιστορικό ανταγωνισμό των δύο καθεστώτων, δεν είναι τόσο το ζήτημα των απόλυτων, 
αλλά των σχετικών επιπέδων. Η σοβιετική οικονομία είναι αντιμέτωπη με τον καπιταλισμό του 
Χίτλερ, του Μπόλντουιν και του Ρούζβελτ, και όχι του Βίσμαρκ, του Πάλμερστον ή του Αβραάμ 
Λίνκολν. Και, δεύτερο, ο ίδιος ο ορίζοντας των ανθρώπινων αναγκών αλλάζει θεμελιακά με την 
ανάπτυξη της παγκόσμιας τεχνικής. Οι σύγχρονοι του Μαρξ δεν γνώριζαν τίποτε από αυτοκίνητα, 
ραδιόφωνα, κινηματογράφους, αεροπλάνα. Μια σοσιαλιστική κοινωνία, ωστόσο, είναι αδιανόητη 
χωρίς την ελεύθερη απόλαυση αυτών των αγαθών.

»Το  κατώτερο  στάδιο  του  Κομμουνισμού»,  για  να  χρησιμοποιήσουμε  τον  όρο  του  Μαρξ, 
αρχίζει από εκείνο το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει ο πιο αναπτυγμένος καπιταλισμός. Ωστόσο, το 
πραγματικό πρόγραμμα του ερχόμενου σοβιετικού πεντάχρονου πλάνου, είναι «να φτάσουμε την  
Ευρώπη  και  την  Αμερική».  Η  κατασκευή  ενός  διχτύου  δρόμων  και  ασφαλτωμένων 
αυτοκινητόδρομων στον  αχανή χώρο  της  Σοβιετικής  Ένωσης,  θα  απαιτήσει  πολύ  περισσότερο 
χρόνο και υλικό απ’ ότι να μεταφυτευτούν εργοστάσια αυτοκινήτων από την Αμερική, ή ακόμα και 
να αποκτήσουμε την τεχνική τους. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να μπορεί κάθε σοβιετικός πολίτης 
να χρησιμοποιεί ένα αυτοκίνητο σε όποια κατεύθυνση του αρέσει, και να ξαναγεμίζει το ντεπόζιτο 
της βενζίνης του χωρίς δυσκολία στο δρόμο; Στην κοινωνία της βαρβαρότητας ο καβαλάρης και ο 
πεζός αποτελούσαν δυο τάξεις. Το αυτοκίνητο δεν διαφοροποιεί την κοινωνία λιγότερο απ’ ότι το 
σελωμένο άλογο. Όσο, ακόμα και ένα φτηνό «φορτάκι» παραμένει το προνόμιο μιας μειοψηφίας, 
σ’ αυτό επιβιώνουν όλες οι σχέσεις και οι συνήθειες που χαρακτηρίζουν την αστική κοινωνία. Και 
μαζί μ’ αυτές, παραμένει ο φύλακας της ανισότητας, το κράτος.

Ενώ  βασιζόταν  εξολοκλήρου  πάνω  στη  μαρξιστική  θεωρία  της  δικτατορίας  του 
προλεταριάτου, ο Λένιν δεν μπόρεσε, όπως είπαμε, ούτε στο κύριο έργο του που είναι αφιερωμένο 
σ’ αυτό το ζήτημα (Κράτος και Επανάσταση), ούτε στο πρόγραμμα του Κόμματος, να βγάλει όλα τα 
αναγκαία  συμπεράσματα  σ’  ότι  αφορά  το  χαρακτήρα  του  κράτους  μέσα  στην  οικονομική 
καθυστέρηση και την απομόνωση της χώρας. Εξηγώντας την αναβίωση του γραφειοκρατισμού με 
το γεγονός ότι οι μάζες δεν ήταν εξοικειωμένες με τα διοικητικά ζητήματα, και με τις ιδιαίτερες  
δυσκολίες που πηγάζανε από τον πόλεμο, το πρόγραμμα καθορίζει μόνο πολιτικά μέτρα για το 



ξεπέρασμα των «γραφειοκρατικών διαστρεβλώσεων»: εκλογή και ανάκληση κάθε στιγμή, όλων των 
πληρεξούσιων,  κατάργηση  των  υλικών  προνομίων,  ενεργητικό  έλεγχο  από  τις  μάζες  κτλ. 
Θεωρούνταν ότι, ακολουθώντας αυτό το δρόμο, ο γραφειοκράτης, από αφεντικό, θα μετατρεπόταν 
σε έναν απλό και επιπλέον προσωρινό τεχνικό πράκτορα, και το κράτος βαθμιαία και ανεπαίσθητα 
θα εξαφανιζόταν από το προσκήνιο. 

Η ολοφάνερη αυτή υποτίμηση των επικείμενων δυσκολιών εξηγείται από το γεγονός ότι το 
πρόγραμμα βασιζόταν ολοκληρωτικά πάνω σε μια διεθνή προοπτική. «Η Οκτωβριανή Επανάσταση 
στη  Ρωσία  έχει  πραγματοποιήσει  τη  δικτατορία  του  προλεταριάτου...  Η  εποχή  της  παγκόσμιας  
προλεταριακής  κομμουνιστικής  επανάστασης  έχει  αρχίσει».  Αυτές  ήταν  οι  πρώτες  γραμμές  του 
προγράμματος.  Οι  συγγραφείς  τους  όχι  μόνο  δεν  έθεσαν  στον  εαυτό  τους  το  στόχο  της 
οικοδόμησης του «σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα» –αυτή η ιδέα δεν περνούσε από το κεφάλι 
κανενός τότε, και πολύ λιγότερο από το κεφάλι του Στάλιν– αλλά και δεν άγγιξαν το ζήτημα του 
χαρακτήρα που θα  έπαιρνε  το σοβιετικό  κράτος,  αν ήταν αναγκασμένο,  απομονωμένο για δυο 
δεκαετίες,  να  λύσει  εκείνα  τα  οικονομικά  και  πολιτιστικά  προβλήματα  που  ο  αναπτυγμένος 
καπιταλισμός είχε λύσει πολύ καιρό πριν.

Η μεταπολεμική επαναστατική κρίση δεν οδήγησε στη νίκη του σοσιαλισμού στην Ευρώπη. 
Οι σοσιαλδημοκράτες σώσανε την μπουρζουαζία. Εκείνη η περίοδος, που στον Λένιν και στους 
συντρόφους  του  φαινόταν  σαν  ένα  σύντομο  «σταμάτημα»,  έχει  επεκταθεί  κι  έχει  γίνει  μια 
ολόκληρη  ιστορική  εποχή.  Η  αντιφατική  κοινωνική  δομή  της  Σοβιετικής  Ένωσης,  και  ο 
υπεργραφειοκρατικός χαρακτήρας του κράτους της, είναι οι άμεσες συνέπειες αυτής της μοναδικής 
και «απρόβλεπτης» ιστορικής παύσης, που, ταυτόχρονα, έχει οδηγήσει στις καπιταλιστικές χώρες 
στο φασισμό ή την προφασιστική αντίδραση.

Ενώ  η  πρώτη  απόπειρα  να  δημιουργήσουμε  ένα  κράτος  απαλλαγμένο  από  το 
γραφειοκρατισμό ήρθε σε σύγκρουση, πρώτα πρώτα, με την άγνοια των μαζών σε ότι αφορά την 
αυτοδιοίκηση,  με την έλλειψη ειδικευμένων εργατών αφοσιωμένων στο σοσιαλισμό κτλ.,  πολύ 
γρήγορα, μετά από αυτές τις άμεσες δυσκολίες, συνάντησε άλλες πιο βαθιές. Ο περιορισμός του 
κράτους σε λειτουργίες «λογιστικών και ελέγχου», με μια διαρκή ελάττωση της λειτουργίας του 
καταναγκασμού, που απαιτούσε το πρόγραμμα του Κόμματος, προϋπόθετε τουλάχιστο μια σχετική 
κατάσταση γενικής ευημερίας. Αυτή ακριβώς η αναγκαία προϋπόθεση έλλειπε. Καμιά βοήθεια δεν 
ήρθε από τη Δύση. Η εξουσία των δημοκρατικών Σοβιέτ αποδειχνόταν βασανιστική και ακόμα 
ανυπόφορη, όταν το καθημερινό καθήκον ήταν να διευκολύνουν εκείνες τις προνομιούχες ομάδες 
που η ύπαρξή τους ήταν αναγκαία για την άμυνα,  για  τη βιομηχανία,  για  την τεχνική και  την 
επιστήμη. Στην αποφασιστικά μη «σοσιαλιστική» αυτή επιχείρηση, να παίρνεις από δέκα και να 
δίνεις  σε  έναν,  αποκρυσταλλώθηκε  και  αναπτύχθηκε  μια  πανίσχυρη  κάστα  από  ειδικούς  στη 
διανομή.

Πώς και γιατί, ωστόσο, οι τεράστιες αυτές οικονομικές επιτυχίες της τελευταίας περιόδου δεν 
έχουν οδηγήσει σε ένα μετριασμό, αλλά, αντίθετα, σε μια όξυνση των ανισοτήτων, και ταυτόχρονα 
σε ένα παραπέρα μεγάλωμα του γραφειοκρατισμού, που από μια «διαστρέβλωση» έχει γίνει τώρα 
ένα σύστημα διοίκησης; Πριν δοκιμάσουμε να απαντήσουμε σ’ αυτό το ερώτημα, ας ακούσουμε 
πώς βλέπουν το δικό τους καθεστώς οι επίσημοι ηγέτες της σοβιετικής γραφειοκρατίας.



5.  Ο  «Πλήρης  Θρίαμβος  του  Σοσιαλισμού»  και  η  «Ενίσχυση  της  
Δικτατορίας»

Τα  τελευταία  χρόνια  έχουν  γίνει  αρκετές  διακηρύξεις  για  τον  «πλήρη  θρίαμβο»  του 
σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση –διακηρύξεις που παίρνουν μορφές ιδιαίτερα κατηγορηματικές 
σε σύνδεση με την «εξάλειψη των κουλάκων σαν τάξη». Στις 30 του Γενάρη 1931, η «Πράβντα», 
ερμηνεύοντας μια ομιλία του Στάλιν, έγραφε: «Στη διάρκεια της δεύτερης πεντάχρονης περιόδου, τα  
τελευταία υπολείμματα των καπιταλιστικών στοιχείων στην  οικονομία  μας  θα εξαλειφθούν»,  (η 
υπογράμμιση είναι δική μας –Λ.Τ.). Από την άποψη αυτής της προοπτικής, το κράτος θα έπρεπε 
αναμφίβολα να σβήσει στη διάρκεια της ίδιας περιόδου, γιατί εκεί που τα «τελευταία υπολείμματα» 
του καπιταλισμού έχουν εξαλειφτεί, το κράτος δεν έχει τίποτε να κάνει. «Η σοβιετική εξουσία», λέει 
το πρόγραμμα του Μπολσεβίκικου Κόμματος πάνω σ’ αυτό το ζήτημα, «αναγνωρίζει ανοιχτά τον  
αναπόφευκτο ταξικό χαρακτήρα κάθε κράτους, όσο η διαίρεση της κοινωνίας σε τάξεις, και έτσι κάθε  
κρατική  εξουσία,  δεν  έχει  πλήρως  εξαφανιστεί».  Ωστόσο,  όταν  μερικοί  άμυαλοι  μοσχοβίτες 
θεωρητικοί  προσπάθησαν,  παίρνοντας  τοις  μετρητοίς  την  εξάλειψη  αυτή  των  «τελευταίων  
υπολειμμάτων»  του  καπιταλισμού,  να  βγάλουν  σαν  συμπέρασμα  το  σβήσιμο  του  κράτους,  η 
γραφειοκρατία αμέσως διακήρυξε ότι αυτές οι θεωρίες είναι «αντεπαναστατικές». 

Πού βρίσκεται  το  θεωρητικό λάθος  της  γραφειοκρατίας  –στη  βασική  προϋπόθεση ή στο 
συμπέρασμα;  Και  στο  ένα,  και  στο  άλλο.  Στις  πρώτες  δηλώσεις  για  τον  «πλήρη  θρίαμβο»,  η 
Αριστερή Αντιπολίτευση απάντησε: Δεν πρέπει να περιορίζεστε στην κοινωνικο-νομική μορφή των 
σχέσεων που είναι ανώριμες, αντιφατικές, στη γεωργία ακόμα πολύ ασταθείς, κάνοντας αφαίρεση 
του θεμελιακού κριτηρίου: του επίπεδου των παραγωγικών δυνάμεων. Οι ίδιες οι νομικές μορφές 
έχουν  ένα  ουσιαστικά  διαφορετικό  κοινωνικό  περιεχόμενο  ανάλογα  με  το  ύψος  του  τεχνικού 
επιπέδου. «Ο νόμος δεν μπορεί ποτέ να υψωθεί πάνω από την οικονομική δομή και το πολιτιστικό  
επίπεδο που καθορίζεται από αυτή τη δομή» (Μαρξ). Οι σοβιετικές μορφές ιδιοκτησίας πάνω στη 
βάση των πιο σύγχρονων επιτευγμάτων της αμερικάνικης τεχνικής μεταφυτευμένων σε όλους τους 
κλάδους της οικονομικής ζωής –αυτό θα ήταν πραγματικά το πρώτο στάδιο του σοσιαλισμού. Οι 
σοβιετικές μορφές με μια χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας δεν σημαίνουν παρά ένα μεταβατικό 
καθεστώς που η ιστορία δεν έχει αποφασίσει ακόμα τελικά το πεπρωμένο του.

«Δεν είναι τερατώδες;» –γράφαμε το Μάρτη του 1932. «Η χώρα δεν μπορεί να βγει από μια  
μεγάλη έλλειψη αγαθών. Σε κάθε βήμα σταματούν οι προμήθειες. Τα παιδιά δεν έχουν γάλα. Αλλά τα  
επίσημα  φερέφωνα  διακηρύσσουν:  “Η  χώρα  έχει  μπει  στην  περίοδο  του  σοσιαλισμού!”.  Θα  
μπορούσε κανείς να εκθέσει με χειρότερο τρόπο το όνομα του σοσιαλισμού;». Ο Καρλ Ράντεκ, τώρα 
επιφανής  δημοσιογράφος[1] των  κυβερνητικών  σοβιετικών  κύκλων,  αντέκρουσε  αυτές  τις 
παρατηρήσεις στη γερμανική φιλελεύθερη εφημερίδα «Berliner Tageblatt», σε μια ειδική έκδοση 
αφιερωμένη στη Σοβιετική Ένωση (Μάης 1932), με τα παρακάτω λόγια που αξίζει  να μείνουν 
αθάνατα: «Το γάλα είναι προϊόν των αγελάδων και όχι του σοσιαλισμού, και θα έπρεπε πραγματικά  
να μπερδεύει κανείς το σοσιαλισμό με την εικόνα μιας χώρας όπου στα ποτάμια της κυλάει γάλα, για  
να μην καταλαβαίνει ότι μια χώρα μπορεί για μια περίοδο να υψωθεί σε ανώτερο επίπεδο ανάπτυξης  
χωρίς  καμιά  σημαντική  άνοδο  στην  υλική  κατάσταση  των  λαϊκών  μαζών».  Αυτές  οι  γραμμές 
γράφτηκαν τη στιγμή που ένας φοβερός λιμός μαίνονταν στη χώρα.

Ο σοσιαλισμός είναι μια δομή σχεδιασμένης παραγωγής με σκοπό την καλύτερη ικανοποίηση 
των  ανθρώπινων  αναγκών.  Αλλιώς  δεν  αξίζει  το  όνομα  σοσιαλισμός.  Αν  οι  αγελάδες  έχουν 
κοινωνικοποιηθεί,  αλλά  είναι  πολύ  λίγες,  ή  έχουν  πολύ  φτωχούς  μαστούς,  τότε  ξεσπούν 
συγκρούσεις  λόγω  της  ανεπάρκειας  του  γάλακτος  –συγκρούσεις  ανάμεσα  στην  πόλη  και  την 
ύπαιθρο, ανάμεσα στα κολχόζ και τους μεμονωμένους αγρότες, ανάμεσα σε διάφορα στρώματα του 
προλεταριάτου,  ανάμεσα  σ’  ολόκληρη  την  εργαζόμενη  μάζα  και  τη  γραφειοκρατία.  Στην 
πραγματικότητα, ήταν η κοινωνικοποίηση των αγελάδων που οδήγησε στη μαζική σφαγή τους από 
τους αγρότες. Οι κοινωνικές συγκρούσεις που γεννιούνται από την ανάγκη, μπορούν, με τη σειρά 
τους, να οδηγήσουν σε ένα ξαναζωντάνεμα «όλου του παλιού κυκεώνα». Αυτή ήταν, ουσιαστικά, η 
απάντησή μας.

Το  Έβδομο  Συνέδριο  της  Κομμουνιστικής  Διεθνούς,  στην  απόφασή  του  της  20  του 
Αυγούστου 1935, διαβεβαίωνε πανηγυρικά ότι στο σύνολο των επιτυχιών των εθνικοποιημένων 
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βιομηχανιών,  στην  πραγματοποίηση  της  κολεχτιβοποίησης,  στο  ξερίζωμα  των  καπιταλιστικών 
στοιχείων και στην εξάλειψη των κουλάκων σαν τάξη, έχει επιτευχθεί στη Σοβιετική Ένωση «ο 
τελικός  και  αμετάκλητος  θρίαμβος  του  σοσιαλισμού  και  η  ολόπλευρη  ενίσχυση  του  κράτους  της  
προλεταριακής  δικτατορίας».  Μ’  όλο  τον  κατηγορηματικό  τόνο  της,  αυτή  η  μαρτυρία  της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς,  είναι  πέρα για πέρα αντιφατική. Αν ο σοσιαλισμός έχει  «τελικά και  
αμετάκλητα» θριαμβεύσει, όχι σαν μια αρχή, αλλά σαν ένα ζωντανό κοινωνικό καθεστώς, τότε μια 
ανανεωμένη «ενίσχυση» της δικτατορίας, είναι φανερή ανοησία. Και, αντίθετα, αν η ενίσχυση της 
δικτατορίας  προκλήθηκε  από  τις  πραγματικές  ανάγκες  του  καθεστώτος,  αυτό  σημαίνει  ότι  ο 
θρίαμβος  του  σοσιαλισμού  είναι  ακόμα  πολύ  μακριά.  Όχι  μονάχα  ένας  μαρξιστής,  αλλά 
οποιοσδήποτε  ρεαλιστής  πολιτικός  στοχαστής,  θα  έπρεπε  να  καταλαβαίνει  πως  η  ίδια  η 
αναγκαιότητα να «ενισχυθεί» η δικτατορία –δηλαδή, η κυβερνητική καταπίεση– δεν δείχνει  το 
θρίαμβο  μιας  αταξικής  αρμονίας,  αλλά  την  ανάπτυξη  νέων  κοινωνικών  ανταγωνισμών.  Τι 
βρίσκεται πίσω από όλα αυτά; Η έλλειψη μέσων συντήρησης που είναι αποτέλεσμα της χαμηλής 
παραγωγικότητας της εργασίας.

Ο Λένιν χαρακτήρισε κάποτε το σοσιαλισμό σαν «σοβιετική εξουσία συν εξηλεκτρισμό». Η 
επιγραμματική  αυτή  διατύπωση,  που  ήταν  μονόπλευρη  λόγω  του  ότι  υπηρετούσε  τους 
προπαγανδιστικούς  σκοπούς  της  στιγμής,  έπαιρνε  τουλάχιστον  σαν  μίνιμουμ  αφετηρία  το 
καπιταλιστικό  επίπεδο εξηλεκτρισμού.  Τώρα στη  Σοβιετική  Ένωση,  η  κατά κεφαλή παραγωγή 
ηλεκτρικής  ενέργειας  είναι  το ένα τρίτο των αναπτυγμένων χωρών.  Αν πάρετε  υπόψη ότι,  στο 
μεταξύ, τα Σοβιέτ έχουν παραχωρήσει τη θέση τους σε μια πολιτική μηχανή που είναι ανεξάρτητη 
από  τις  μάζες,  δεν  μένει  τίποτε  άλλο  στην  Κομμουνιστική  Διεθνή  παρά  να  διακηρύξει  ότι  ο 
σοσιαλισμός  είναι  η  γραφειοκρατική  εξουσία  συν  το  ένα  τρίτο  του  καπιταλιστικού 
εξηλεκτρισμού. Ένας τέτοιος ορισμός θα ήταν ακριβής σαν φωτογραφία, αλλά για το σοσιαλισμό 
είναι εντελώς ανεπαρκής! Σε μια ομιλία του στους σταχανοβικούς, το Νοέμβρη του 1935, ο Στάλιν,  
υποταγμένος  στους  εμπειρικούς  στόχους  της  Συνδιάσκεψης,  διακήρυξε  απροσδόκητα:  «Γιατί  
μπορεί  και  θα πρέπει να  νικήσει,  και  αναγκαστικά  θα νικήσει,  ο  σοσιαλισμός το καπιταλιστικό  
σύστημα  οικονομίας;  Γιατί  μπορεί να  δώσει...  μια  υψηλότερη  παραγωγικότητα  εργασίας». 
Απορρίπτοντας,  παρεμπιπτόντως,  την  απόφαση της  Κομμουνιστικής  Διεθνούς  που υιοθετήθηκε 
τρεις  μήνες πριν πάνω στο ίδιο ζήτημα, όπως και  τις  δικές του επανειλημμένες διακηρύξεις,  ο 
Στάλιν μιλάει εδώ στον μέλλοντα για το «θρίαμβο» του σοσιαλισμού. Ο σοσιαλισμός θα νικήσει, 
λέει,  το  καπιταλιστικό  σύστημα,  όταν  το  ξεπεράσει  στην  παραγωγικότητα  της  εργασίας.  Όχι 
μονάχα οι χρόνοι των ρημάτων, αλλά και τα κοινωνικά κριτήρια αλλάζουν, όπως βλέπουμε, από τη 
μια στιγμή στην άλλη. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι εύκολο στον σοβιετικό πολίτη να παρακολουθεί  
τη «γενική γραμμή».

Τέλος,  την  1η  του  Μάρτη  1936,  σε  μια  συνομιλία  με  τον  Ρόι  Χάουαρντ,  ο  Στάλιν  μας 
πρόσφερε ένα νέο ορισμό για το σοβιετικό καθεστώς: «Ο κοινωνικός αυτός οργανισμός που έχουμε  
δημιουργήσει  μπορεί  να  ονομαστεί  σοβιετικός  σοσιαλιστικός  οργανισμός,  ακόμα  όχι  εντελώς  
ολοκληρωμένος, αλλά στη ρίζα του ένας σοσιαλιστικός οργανισμός της κοινωνίας». Στον σκόπιμα 
ασαφή αυτό ορισμό, υπάρχουν σχεδόν τόσες αντιφάσεις όσες είναι και οι λέξεις. Ο κοινωνικός 
οργανισμός ονομάζεται «σοβιετικός σοσιαλιστικός», αλλά τα Σοβιέτ είναι μια μορφή κράτους, και ο 
σοσιαλισμός είναι ένα κοινωνικό καθεστώς. Αυτοί οι προσδιορισμοί όχι μόνο δεν είναι ταυτόσημοι, 
αλλά, από τη σκοπιά που μας ενδιαφέρει, είναι και ανταγωνιστικοί. Στο βαθμό που ο κοινωνικός 
οργανισμός έχει  γίνει  σοσιαλιστικός,  τα Σοβιέτ  θα  έπρεπε  να  έχουν πάψει  να  υπάρχουν,  όπως 
φεύγει η σκαλωσιά αφού τελειώσει ένα κτίριο. Ο Στάλιν κάνει μια διόρθωση: Ο σοσιαλισμός δεν 
είναι ακόμα εντελώς ολοκληρωμένος. Τι σημαίνει το «όχι εντελώς»; Το 5% ή το 75%; Αυτό δεν μας 
το λένε, όπως ακριβώς δεν μας λένε τι εννοούν όταν μιλάνε για ένα οργανισμό της κοινωνίας που 
είναι «σοσιαλιστικός στη ρίζα του». Εννοούν τις μορφές ιδιοκτησίας ή την τεχνική; Ωστόσο, το ίδιο 
το γεγονός ότι ο προσδιορισμός είναι ομιχλώδης, σημαίνει μια υποχώρηση από την αμέτρητα πιο 
κατηγορηματική φόρμουλα του 1931-35. Ένα βήμα παραπέρα στον ίδιο δρόμο είναι η αναγνώριση 
ότι η «ρίζα» κάθε κοινωνικού οργανισμού είναι οι παραγωγικές δυνάμεις, και ότι αυτό ακριβώς που 
δεν είναι αρκετά δυνατό για το σοσιαλιστικό κορμό και για το φύλλωμά του είναι η σοβιετική αυτή 
ρίζα: η ευημερία του ανθρώπου.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
Η ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.To χρήμα και το Πλάνο
Προσπαθήσαμε να εξετάσουμε το σοβιετικό καθεστώς σε σχέση με το κράτος. Μια παρόμοια 

εξέταση μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με το νόμισμα. Τα δύο αυτά προβλήματα, το κράτος και 
το χρήμα, έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, γιατί και τα δύο ανάγονται, σε τελευταία ανάλυση, 
στο πρόβλημα των προβλημάτων: την παραγωγικότητα της εργασίας. Ο κρατικός καταναγκασμός 
όπως και ο χρηματικός καταναγκασμός, είναι μια κληρονομιά από την ταξική κοινωνία, που δεν 
είναι ικανή να καθορίσει τις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους παρά μόνο με τη μορφή των φετίχ,  
θρησκευτικών ή λαϊκών, αφού διορίσει σαν υπερασπιστή τους το πιο τρομερό απ’ όλα τα φετίχ, το 
κράτος, με ένα μεγάλο μαχαίρι ανάμεσα στα δόντια του. Στην κομμουνιστική κοινωνία, το κράτος  
και το χρήμα θα εξαφανιστούν. Το βαθμιαίο σβήσιμό τους πρέπει, κατά συνέπεια, να αρχίσει στο 
σοσιαλισμό. Θα μπορούμε να μιλάμε για τον πραγματικό θρίαμβο του σοσιαλισμού μόνο στην 
ιστορική εκείνη στιγμή που το κράτος θα έχει μετατραπεί σε ένα μισο-κράτος, και το χρήμα θα 
αρχίσει  να  χάνει  τη  μαγική  του  δύναμη.  Αυτό  θα  σημαίνει  ότι  ο  σοσιαλισμός,  έχοντας 
απελευθερωθεί από τα καπιταλιστικά φετίχ, θα αρχίσει να δημιουργεί μια πιο καθαρή, ελεύθερη και 
αξιοπρεπή  σχέση  ανάμεσα  στους  ανθρώπους.  Τα  χαρακτηριστικά  αναρχικά  αιτήματα  όπως  η 
«κατάργηση» του χρήματος,  η  «κατάργηση» του μισθού,  ή  η  «διάλυση» του  κράτους  και  της 
οικογένειας,  παρουσιάζουν ενδιαφέρον μόνο σαν πρότυπα μηχανιστικής  σκέψης.  Το χρήμα δεν 
μπορεί  να  «καταργηθεί»  αυθαίρετα,  ούτε  το  κράτος  και  η  παλιά  οικογένεια  μπορούν  να 
«διαλυθούν».  Πρέπει  να  εξαντλήσουν  την  ιστορική  τους  αποστολή,  να  εξατμιστούν  και  να 
σβήσουν. Το θανατηφόρο χτύπημα στο φετιχισμό του χρήματος δεν θα δοθεί παρά σ’ εκείνο το 
στάδιο όπου η σταθερή αύξηση του κοινωνικού πλούτου, θα κάνει εμάς τα δίποδα, να ξεχάσουμε 
τη μίζερη στάση μας απέναντι σε κάθε λεπτό περίσσειας εργασίας, και τον ταπεινωτικό φόβο μας  
για το μέγεθος της μερίδας μας. Όταν θα χάσει την ικανότητά του να φέρνει ευτυχία ή να πετάει  
τους ανθρώπους στα σκουπίδια, το χρήμα θα μετατραπεί σε απλό λογιστικό μέσο κατάλληλο για τη 
στατιστική και για το σχεδιασμό. Σε ένα ακόμα πιο μακρινό μέλλον, κανένα λογιστικό μέσο δεν θα 
είναι πια αναγκαίο. Αλλά μπορούμε να αφήσουμε αυτό το ζήτημα στους απογόνους μας, που θα 
είναι πιο ευφυείς από μας.

Η  εθνικοποίηση  των  μέσων  παραγωγής  και  της  πίστης,  η  κοπερατιβοποίηση  ή  η 
κρατικοποίηση  του  εσωτερικού  εμπορίου,  το  μονοπώλιο  του  εξωτερικού  εμπορίου,  η 
κολεχτιβοποίηση  της  γεωργίας,  η  νομοθεσία  για  την  κληρονομιά  βάζουν  αυστηρά  όρια  στην 
προσωπική  συσσώρευση  χρήματος  και  εμποδίζουν  τη  μετατροπή  του  σε  ιδιωτικό  κεφάλαιο 
(τοκογλυφικό, εμπορικό και βιομηχανικό). Ωστόσο, αυτές οι λειτουργίες του χρήματος, που είναι 
δεμένες με την εκμετάλλευση, δεν εξαφανίζονται στην αρχή μιας προλεταριακής επανάστασης, 
αλλά μεταβιβάζονται με μια τροποποιημένη μορφή στο κράτος, που είναι ο καθολικός έμπορος, 
πιστωτής και βιομήχανος. Ταυτόχρονα, οι πιο στοιχειώδεις λειτουργίες του χρήματος, σαν  μέτρο 
άξιας,  μέσο ανταλλαγής και  μέσο πληρωμής,  όχι μόνο διατηρούνται,  αλλά και αποκτούν ένα 
πλατύτερο πεδίο δράσης από εκείνο που είχαν μέσα στον καπιταλισμό.

Ο διοικητικός σχεδιασμός έχει αποκαλύψει αρκετά τη δύναμή του –παράλληλα, όμως, και τα 
όρια της δύναμής του. Ένα από τα πριν καταρτισμένο οικονομικό πλάνο –πάνω απ’ όλα σε μια 
καθυστερημένη χώρα με πληθυσμό 170 εκατομμύρια και με μια βαθιά αντίφαση ανάμεσα στην 
πόλη  και  την  ύπαιθρο–  δεν  είναι  ένα  αναλλοίωτο  ευαγγέλιο,  αλλά  μια  υπόθεση  σκληρής  και 
πεισματικής  δουλειάς,  που  πρέπει  να  επαληθεύεται  και  να  ανοικοδομείται  στο  προτσές  της 
εκπλήρωσής  της.  Μπορούμε  πραγματικά  να  διατυπώσουμε  έναν  κανόνα:  όσο  πιο  «πιστά» 
εκπληρώνεται ένα διοικητικό καθήκον, τόσο χειρότερη είναι η οικονομική ηγεσία. Για τη ρύθμιση 
και την εφαρμογή των πλάνων είναι αναγκαίοι δύο μοχλοί: ο πολιτικός μοχλός, με τη μορφή μιας 
πραγματικής συμμετοχής στην ηγεσία των ίδιων των ενδιαφερόμενων μαζών, πράγμα αδιανόητο 
χωρίς  τη  σοβιετική  δημοκρατία,  και  ο  οικονομικός  μοχλός,  με  τη  μορφή  μιας  πραγματικής 
δοκιμασίας  των από τα πριν υπολογισμών με τη βοήθεια ενός  καθολικού ισοδύναμου,  πράγμα 
αδιανόητο χωρίς ένα σταθερό νομισματικό σύστημα.

Ο ρόλος του χρήματος στη σοβιετική οικονομία όχι μόνο δεν έχει τελειώσει, αλλά και έχει 



μπροστά του, όπως έχουμε πει, μια μακριά περίοδο ανάπτυξης. Η μεταβατική εποχή ανάμεσα στον 
καπιταλισμό και το σοσιαλισμό, παρμένη σαν όλο, δεν σημαίνει τη μείωση του εμπορίου, αλλά, 
αντίθετα,  την  εξαιρετική επέκτασή του.  Όλοι  οι  κλάδοι  της  βιομηχανίας  μεταμορφώνονται  και 
αναπτύσσονται. Συνέχεια εμφανίζονται νέοι κλάδοι, και είναι όλοι υποχρεωμένοι να καθορίζουν τις 
μεταξύ τους σχέσεις και ποσοτικά και ποιοτικά. Η εξάλειψη της αγροτικής εκείνης οικονομίας που 
παράγει  για  αυτοκατανάλωση,  και  ταυτόχρονα  της  κλειστής  οικογενειακής  ζωής,  σημαίνει  μια 
μεταφορά  στην  σφαίρα  της  κοινωνικής  ανταλλαγής,  και,  έτσι,  στη  σφαίρα  της  νομισματικής 
κυκλοφορίας, όλης της εργασιακής ενέργειας που προηγούμενα δαπανούνταν μέσα στα στενά όρια 
της αυλής του αγρότη ή μέσα στους τοίχους της ιδιωτικής κατοικίας του. Για πρώτη φορά στην 
ιστορία, όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αρχίζουν να ανταλλάσσονται μεταξύ τους.

Από την άλλη μεριά, μια επιτυχημένη σοσιαλιστική οικοδόμηση είναι αδιανόητη χωρίς να 
περιλαμβάνονται μέσα στο σύστημα σχεδιασμού τα άμεσα προσωπικά συμφέροντα, το ενδιαφέρον 
για  το  άτομο  του  παραγωγού  και  του  καταναλωτή  –που  με  τη  σειρά  τους  μπορούν  να 
αποκαλυφθούν  καρποφόρα μόνο αν  έχουν  στην υπηρεσία  τους  το  συνηθισμένο,  αξιόπιστο και 
ευλύγιστο όργανο, το χρήμα. Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και η βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων της είναι πράγματα εντελώς ανέφικτα χωρίς ένα ακριβές μέτρο που να 
διεισδύει ελεύθερα σε όλα τα κύτταρα της βιομηχανίας –δηλαδή, χωρίς μια σταθερή νομισματική 
μονάδα. Έτσι, είναι καθαρό ότι στη μεταβατική οικονομία, όπως και στον καπιταλισμό, το μόνο 
αυθεντικό  χρήμα  είναι  αυτό  που  βασίζεται  στο  χρυσό.  Κάθε  άλλο  χρήμα  δεν  είναι  παρά  ένα 
υποκατάστατο. Είναι αλήθεια, ότι το σοβιετικό κράτος έχει, ταυτόχρονα, στα χέρια του και τη μάζα 
των  εμπορευμάτων  και  τα  μηχανήματα  για  να  τυπώνει  χρήμα.  Αυτό,  όμως,  δεν  αλλάζει  την 
κατάσταση. Οι διοικητικοί χειρισμοί στη σφαίρα των τιμών των εμπορευμάτων, δεν δημιουργούν, 
ούτε  αναπληρώνουν,  μια σταθερή νομισματική  μονάδα τόσο για  το εσωτερικό όσο και  για  το 
εξωτερικό  εμπόριο.  Στερημένο  από  μια  ανεξάρτητη  βάση  –δηλαδή,  από  μια  χρυσή  βάση–  το 
νομισματικό  σύστημα  της  Σοβιετικής  Ένωσης,  όπως  και  τα  νομισματικά  συστήματα  πολλών 
καπιταλιστικών χωρών, έχει αναγκαστικά, έναν κλειστό χαρακτήρα. Για την παγκόσμια αγορά, το 
ρούβλι δεν υπάρχει. Αν η Σοβιετική Ένωση μπορεί να υποφέρει τα μειονεκτήματα ενός τέτοιου 
νομισματικού συστήματος πιο εύκολα απ’ ότι η Γερμανία ή η Ιταλία, αυτό οφείλεται ως ένα μέρος 
μόνο στο μονοπώλιο του εξωτερικού εμπορίου. Κυρίως οφείλεται στον φυσικό πλούτο της χώρας. 
Μόνο αυτός ο πλούτος της δίνει τη δυνατότητα να αποφύγει το στραγγαλισμό από τη μέγγενη της 
αυταρχίας. Το ιστορικό, όμως, καθήκον δεν είναι απλά να αποφύγει το στραγγαλισμό, αλλά να 
δημιουργήσει, πρόσωπο με πρόσωπο με τα πιο υψηλά επιτεύγματα της παγκόσμιας αγοράς, μια 
πανίσχυρη οικονομία, πέρα για πέρα ορθολογική, που θα εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση 
χρόνου και, επομένως, τη μεγαλύτερη άνθηση του πολιτισμού.

Η  δυναμική  σοβιετική  οικονομία,  καθώς  περνάει  μέσα  από  διαρκείς  τεχνολογικές 
επαναστάσεις και μεγάλης κλίμακας πειραματισμούς, χρειάζεται, περισσότερο από κάθε άλλη, μια 
διαρκή  δοκιμασία  με  τη  βοήθεια  ενός  σταθερού  μέτρου  της  αξίας.  Θεωρητικά  δεν  υπάρχει  η 
παραμικρή αμφιβολία ότι αν η σοβιετική οικονομία διάθετε ένα χρυσό ρούβλι, τα αποτελέσματα 
του πεντάχρονου πλάνου θα ήταν ασύγκριτα πιο ευνοϊκά απ’ ότι είναι τώρα. Βέβαια, δεν μπορεί  
κανείς «να κάνει το αδύνατο δυνατό». Αλλά δεν πρέπει να κάνουμε την ανάγκη φιλοτιμία, γιατί 
αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε πρόσθετα οικονομικά λάθη και ζημιές.



2. Ο «Σοσιαλιστικός» Πληθωρισμός
Η  ιστορία  του  σοβιετικού  νομίσματος  δεν  είναι  μονάχα  η  ιστορία  των  οικονομικών 

δυσκολιών, των επιτυχιών και των αποτυχιών, αλλά και η ιστορία των ζικ ζακ της γραφειοκρατικής 
σκέψης. 

Η επαναφορά του ρουβλιού το 1922-24, σε σχέση με το πέρασμα στη ΝΕΠ, ήταν άμεσα 
δεμένη με  την επαναφορά των «κανόνων του αστικού δικαίου» στη διανομή των αντικειμένων 
κατανάλωσης.  Όσο  συνεχιζόταν  η  πορεία  προς  τον  εύπορο  αγρότη,  το  τσερβόνετς  ήταν  ένα 
αντικείμενο  κυβερνητικής  φροντίδας.  Αντίθετα,  στη  διάρκεια  της  πρώτης  περιόδου  του 
πεντάχρονου  πλάνου,  ανοίχτηκαν  όλοι  οι  υδατοφράχτες  του  πληθωρισμού.  Από  0,7 
δισεκατομμύρια ρούβλια στις αρχές του 1925, το συνολικό ποσό του νομίσματος που είχε εκδοθεί 
στις αρχές του 1928 είχε φτάσει στο συγκριτικά μέτριο ποσό των 1,7 δισεκατομμυρίων, ποσό που 
σχεδόν πλησιάζει την κυκλοφορία του χαρτονομίσματος της τσαρικής Ρωσίας την παραμονή του 
πολέμου –αλλά αυτό, βέβαια, χωρίς την παλιά μεταλλική βάση. Η καμπύλη του πληθωρισμού που 
ακολούθησε προχωράει από χρόνο σε χρόνο με τον παρακάτω πυρετώδη ρυθμό: 2,0 - 2,8 - 4,3 - 5,5 
- 8,4! Ο τελευταίος αριθμός των 8,4 δισεκατομμυρίων ρουβλιών ήταν ο αριθμός που έφτασε ο 
πληθωρισμός στις αρχές του 1933. Μετά απ’ αυτό, ήρθαν τα χρόνια της αναθεώρησης και της 
υποχώρησης: 6,9 - 7,7 - 7,9 δισεκατομμύρια ρούβλια (1935). Το ρούβλι του 1924, που η επίσημη 
ισοτιμία του ήταν 13 γαλλικά φράγκα, το Νοέμβρη του 1935, είχε πέσει στα 3 γαλλικά φράγκα –
δηλαδή, σε λιγότερο από το ένα τέταρτο της αξίας του, ή σχεδόν όσο είχε πέσει το γαλλικό φράγκο 
σαν  αποτέλεσμα  του  πολέμου.  Και  οι  δυο  ισοτιμίες,  και  η  παλιά  και  η  νέα,  έχουν  ένα  πολύ 
υποθετικό  χαρακτήρα.  Η αγοραστική  δύναμη του ρουβλιού σε  σχέση με  τις  παγκόσμιες  τιμές, 
φτάνει τώρα μόλις και μετά βίας το 1,5 γαλλικό φράγκο. Παρόλα αυτά, η κλίμακα της υποτίμησης 
δείχνει την ιλιγγιώδη ταχύτητα με την οποία κατρακυλούσε η ανταλλακτική αξία του σοβιετικού 
νομίσματος μέχρι το 1934.

Στο ζενίθ του οικονομικού τυχοδιωκτισμού του, ο Στάλιν υποσχέθηκε να στείλει τη ΝΕΠ –
δηλαδή, τις σχέσεις αγοράς– «στο διάβολο». Όλος ο Τύπος έγραφε, όπως το 1918, για την τελική 
αντικατάσταση του έμπορα-πουλητή από την «άμεση σοσιαλιστική διανομή»,  που το  εξωτερικό 
δείγμα της ήταν το δελτίο στα τρόφιμα. Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός απορρίφτηκε κατηγορηματικά 
σαν ένα φαινόμενο ασυμβίβαστο με το σοβιετικό σύστημα. «Η σταθερότητα της ανταλλακτικής  
αξίας  του  σοβιετικού  νομίσματος»,  έλεγε  ο  Στάλιν  το  1933,  «είναι  εγγυημένη  κυρίως  από  την  
τεράστια  ποσότητα  εμπορευμάτων  που  βρίσκονται  στα  χέρια  του  κράτους  και  που  τα  βάζει  σε  
κυκλοφορία  σε  σταθερές  τιμές».  Παρά  το  γεγονός  ότι  ο  αινιγματικός  αυτός  αφορισμός  ούτε 
αναπτύχθηκε ούτε διασαφηνίστηκε (και ενμέρει γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο), έγινε ένας θεμελιακός 
νόμος της σοβιετικής θεωρίας του χρήματος –ή, πιο σωστά– του ίδιου εκείνου πληθωρισμού που 
απόρριπτε. Από κει και ύστερα, το τσερβόνετς αποδείχτηκε ότι ήταν όχι ένα καθολικό ισοδύναμο, 
αλλά απλά η καθολική σκιά μιας «τεράστιας» ποσότητας εμπορευμάτων. Και όπως όλες οι σκιές, 
είχε το δικαίωμα να μικραίνει και να μεγαλώνει τον εαυτό της. Αν η παρηγορητική αυτή θεωρία  
είχε ένα κάποιο νόημα, αυτό δεν ήταν παρά το ακόλουθο: το σοβιετικό χρήμα έχει πάψει να είναι 
χρήμα. Δεν χρησιμεύει πια σαν μέτρο της αξίας. Οι «σταθερές τιμές» προσδιορίζονται από την 
κρατική εξουσία. Το τσερβόνετς είναι μονάχα μια συμβατική ετικέτα της σχεδιασμένης οικονομίας 
–δηλαδή,  ένα  καθολικό  δελτίο  διανομής.  Με  δυο  λόγια,  ο  σοσιαλισμός  έχει  θριαμβεύσει 
«τελειωτικά και αμετάκλητα».

Έτσι, οι πιο ουτοπικές απόψεις της περιόδου του πολεμικού κομμουνισμού επαναφέρθηκαν 
πάνω σε μια νέα οικονομική βάση –λιγάκι ανώτερη, αυτό είναι βέβαιο,  αλλά, αλίμονο!, ακόμα 
ανεπαρκή  για  την  κατάργηση  της  κυκλοφορίας  του  χρήματος.  Οι  κυβερνητικοί  κύκλοι 
κυριαρχούνταν πέρα για πέρα από την αντίληψη πως με μια σχεδιασμένη οικονομία, δεν χρειάζεται  
να φοβάσαι τον πληθωρισμό. Αυτό σημαίνει περίπου ότι, αν έχεις μια πυξίδα, δεν βρίσκεσαι σε 
κίνδυνο μέσα σ’ ένα πλοίο που μπάζει νερά. Στην πραγματικότητα, ο νομισματικός πληθωρισμός, 
που παράγει αναπόφευκτα έναν πιστωτικό πληθωρισμό, έχει σαν συνέπεια την αντικατάσταση των 
πραγματικών  μεγεθών  από  πλασματικά  μεγέθη,  και  διαβρώνει  από  τα  μέσα  τη  σχεδιασμένη 
οικονομία.

Δεν  χρειάζεται  να  πούμε  ότι  ο  πληθωρισμός  ήταν  ένας  τρομερός  φόρος  πάνω  στις 



εργαζόμενες μάζες. Όσο για τα πλεονεκτήματα του για το σοσιαλισμό, αυτά είναι περισσότερο από 
αμφίβολα. Είναι βέβαιο ότι η βιομηχανία συνέχισε τη γοργή της ανάπτυξη, αλλά η οικονομική 
ικανότητα  των  μεγάλων  έργων  υπολογιζόταν  με  στατιστικά  και  όχι  με  οικονομικά  κριτήρια. 
Παίρνοντας κάτω από τις διαταγές της το ρούβλι –δίνοντάς του, δηλαδή, αυθαίρετα, διαφορετική 
αγοραστική  δύναμη  στα  διάφορα  στρώματα  του  πληθυσμού  και  στους  διάφορους  τομείς  της 
οικονομίας– η γραφειοκρατία στέρησε τον εαυτό της από το αναγκαίο όργανο μιας αντικειμενικής 
μέτρησης των επιτυχιών και των αποτυχιών της. Η έλλειψη ενός σωστού υπολογισμού, που στα 
χαρτιά  καλυπτόταν  μέσα  από  διάφορες  κομπίνες  με  το  «συμβατικό  ρούβλι»,  οδήγησε  στην 
πραγματικότητα  σε  μια  παρακμή  οποιουδήποτε  προσωπικού  συμφέροντος,  σε  μια  χαμηλή 
παραγωγικότητα, και σε μια ακόμα χαμηλότερη ποιότητα αγαθών.

Στην πορεία του πρώτου πεντάχρονου πλάνου, αυτό το κακό πήρε απειλητικές διαστάσεις. 
Τον Ιούλη του 1931, ο Στάλιν παρουσίασε τους περιβόητους «έξι όρους» του, που ο κύριος στόχος 
τους  ήταν  να  μειώσουν  το  κόστος  παραγωγής  των  βιομηχανικών  αγαθών.  Αυτοί  οι  «όροι» 
(πληρωμή  σύμφωνα  με  την  ατομική  παραγωγικότητα  της  εργασίας,  υπολογισμός  του  κόστους 
παραγωγής  κτλ.)  δεν  περιείχαν  τίποτε  το  καινούριο.  Οι  «κανόνες  του  αστικού  δικαίου»  είχαν 
προωθηθεί από την αρχή της ΝΕΠ, και είχαν αναπτυχθεί στο Δωδέκατο Συνέδριο του Κόμματος, 
στις αρχές του 1923. Ο Στάλιν σκόνταψε πάνω τους μόλις το 1931, κάτω από την επίδραση της 
ολοένα  και  χαμηλότερης,  απόδοσης  που  είχαν  οι  επενδύσεις  κεφαλαίου.  Στη  διάρκεια  των 
επόμενων δυο χρόνων, ούτε ένα σχεδόν άρθρο δεν εμφανίστηκε στον σοβιετικό Τύπο που να μην 
αναφέρεται  στη  θαυματουργό  δύναμη  αυτών  των  «όρων».  Στο  μεταξύ,  αφού  ο  πληθωρισμός 
συνεχιζόταν,  οι  ασθένειες  που  είχε  προκαλέσει,  φυσικά  δεν  γιατρεύονταν.  Τα  αυστηρά  μέτρα 
καταπίεσης ενάντια στους καταστροφείς και τους σαμποταριστές δεν βοηθήσανε επίσης καθόλου.

Σήμερα φαίνεται σχεδόν απίστευτο το γεγονός ότι η γραφειοκρατία, ενώ ξεκινούσε μια πάλη 
ενάντια  στην  «ανωνυμία»  και  την  «εξίσωση»  –που  σημαίνει  ενάντια  στην  ανώνυμη  «μέση» 
εργασία και την ίδια «μέση» πληρωμή για όλους– ταυτόχρονα έστελνε «στο διάβολο» τη ΝΕΠ, που 
σημαίνει χρηματική εκτίμηση όλων των αγαθών, κι εδώ περιλαβαίνεται και η εργατική δύναμη. 
Ενώ με το ένα χέρι επανέφερε τους «αστικούς κανόνες», με το άλλο χέρι κατάστρεφε το μόνο 
χρήσιμο εργαλείο τους. Με την αντικατάσταση του εμπορίου από τους «κλειστούς διανομείς», και 
με το πλήρες χάος στις τιμές, κάθε αντιστοιχία ανάμεσα στην ατομική εργασία και τον ατομικό 
μισθό αναγκαστικά εξαφανίστηκε, και μαζί μ’ αυτήν εξαφανίστηκε και το προσωπικό συμφέρον 
του εργάτη.

Οι πιο αυστηρές εντολές σ’ ότι αφορά τους οικονομικούς υπολογισμούς, την ποιότητα, το 
κόστος παραγωγής και την παραγωγικότητα, αφέθηκαν μετέωρες. Αυτό δεν εμπόδιζε τους ηγέτες 
να δηλώνουν ότι η αιτία όλων των οικονομικών δυσκολιών ήταν το γεγονός ότι από δόλο δεν 
εκπληρώθηκαν  οι  έξι  συνταγές  του  Στάλιν.  Ακόμα  και  τις  πιο  προσεκτικές  αναφορές  στον 
πληθωρισμό τις θεωρούσαν σαν έγκλημα ενάντια στο κράτος. Με μια ανάλογη ευσυνειδησία, οι 
αρχές κατηγόρησαν κατά καιρούς τους δασκάλους γιατί παραβίαζαν τους κανόνες υγιεινής στα 
σχολεία, ενώ ταυτόχρονα τους είχαν απαγορεύσει να αναφέρουν την έλλειψη σαπουνιού.

Το ζήτημα της μοίρας του τσερβόνετς έχει  καταλάβει  μια εξέχουσα θέση στην πάλη των 
φραξιών μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Η πλατφόρμα της Αντιπολίτευσης (1927) απαιτούσε 
«μια εγγύηση της χωρίς όρους σταθερότητας της νομισματικής μονάδας». Αυτή η απαίτηση έγινε ένα 
λάιτ-μοτίφ  στα  επόμενα  χρόνια.  «Σταματήστε  την  πορεία  του  πληθωρισμού  με  σιδερένιο  χέρι», 
έγραφε  το  όργανο  της  Αντιπολίτευσης  στο  εξωτερικό  το  1932,  «και  επαναφέρετε  μια  σταθερή  
νομισματική  μονάδα»,  ακόμα  και  με  το  τίμημα  «μιας  γενναίας  περικοπής  των  επενδύσεων  
κεφαλαίου».  Οι  υπερασπιστές  του  «ρυθμού  της  χελώνας»  και  οι  υπερ-εκβιομηχανιστές  είχαν, 
φαίνεται,  προσωρινά  αλλάξει  θέσεις.  Σε  απάντηση  στους  κομπασμούς  ότι  θα  έστελναν  «στο 
διάβολο»  την  αγορά,  η  Αντιπολίτευση  πρότεινε  να  αναρτήσει  η  Επιτροπή  του  Κρατικού 
Σχεδιασμού το εξής σύνθημα: «O πληθωρισμός είναι η σύφιλη της σχεδιασμένης οικονομίας».

* * * *
Στη σφαίρα της γεωργίας, οι συνέπειες του πληθωρισμού δεν ήταν λιγότερο βαριές.
Στην  περίοδο  που  η  αγροτική  πολιτική  ήταν  ακόμα προσανατολισμένη  προς  τον  εύπορο 

αγρότη, θεωρούνταν ότι ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός στη γεωργία, που θα ξεκινούσε πάνω 



στη  βάση  της  ΝΕΠ,  θα  ολοκληρωνόταν  σε  μια  πορεία  δεκαετιών  μέσα  από  τις  κοπερατίβες. 
Αγκαλιάζοντας τον ένα μετά τον άλλο τους τομείς της αγοράς, της πούλησης και της πίστης, οι 
κοπερατίβες θα κοινωνικοποιούσαν στο τέλος την ίδια την παραγωγή. Όλα αυτά παρμένα μαζί τα 
αποκαλούσαν «το πλάνο του Λένιν για τις κοπερατίβες». Η πραγματική εξέλιξη, όπως γνωρίζουμε, 
ακολούθησε μια εντελώς διαφορετική και σχεδόν αντίθετη πορεία –αποκουλακοποίηση με τη βίαιη 
και ολοκληρωτική κολεχτιβοποίηση. Δεν ειπώθηκε λέξη πια για τη βαθμιαία κοινωνικοποίηση των 
ξεχωριστών οικονομικών λειτουργιών,  ούτε για την προετοιμασία των υλικών και πολιτιστικών 
συνθηκών  γι’ αυτήν.  Η  κολεχτιβοποίηση  έγινε  σαν  να  ήταν  η  στιγμιαία  πραγματοποίηση  του 
κομμουνιστικού καθεστώτος στη γεωργία.

Αυτό είχε σαν άμεση συνέπεια όχι μονάχα την καταστροφή των μισών περίπου ζώων, αλλά, 
πράγμα  πολύ  πιο  σημαντικό,  μια  πλήρη  αδιαφορία  των  μελών  των  κολχόζ  για  την 
κοινωνικοποιημένη ιδιοκτησία και για τα αποτελέσματα της ίδιας τους της δουλειάς. Η κυβέρνηση 
αναγκάστηκε να  κάνει  μια  άτακτη  υποχώρηση.  Εφοδίασαν ξανά τους  χωρικούς  με  κοτόπουλα, 
γουρούνια, πρόβατα και αγελάδες σαν προσωπική τους ιδιοκτησία. Τους έδωσαν ιδιωτικά κομμάτια 
γης δίπλα στα κολχόζ. Το φιλμ της κολεχτιβοποίησης άρχισε να ξετυλίγεται από την ανάποδη.

Επαναφέροντας  μ’  αυτό  τον  τρόπο  τη  μικρή  ατομική  αγροτική  ιδιοκτησία,  το  κράτος 
υιοθέτησε ένα συμβιβασμό, προσπαθώντας, σαν να λέμε, να εξαγοράσει τις ατομικιστικές τάσεις 
του αγρότη.  Τα κολχόζ διατηρήθηκαν,  και,  έτσι,  από μια  πρώτη ματιά,  ίσως  η υποχώρηση να 
φαινόταν  ότι  έχει  δευτερεύουσα  σημασία.  Στην  πραγματικότητα,  με  κανέναν  τρόπο  δεν  θα 
μπορούσε να υπερεκτιμηθεί η σπουδαιότητά της. Με εξαίρεση την αριστοκρατία του κολχόζ, οι 
καθημερινές ανάγκες του μέσου αγρότη καλύπτονταν ακόμα στο μεγαλύτερο βαθμό από τη δουλειά 
του «πάνω στο δικό του», παρά από τη συμμετοχή του στο κολχόζ. Το εισόδημα ενός αγρότη από 
την ατομική του επιχείρηση, ιδιαίτερα όταν ασχολείται με την τεχνική καλλιέργεια, την καλλιέργεια 
φρούτων ή την κτηνοτροφία, φτάνει συχνά να είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από το εισόδημα του 
ίδιου αγρότη από το κολχόζ. Αυτό το γεγονός, που έχει πιστοποιηθεί και από τον ίδιο το σοβιετικό  
Τύπο,  αποκαλύπτει  πολύ  καθαρά,  από  τη  μια  μεριά,  μια  ολότελα  βάρβαρη  σπατάλη  δεκάδων 
εκατομμυρίων ανθρώπινων δυνάμεων, ιδιαίτερα γυναικών, σε μικροσκοπικές επιχειρήσεις, και, από 
την άλλη, την ακόμα εξαιρετικά χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας στα κολχόζ.

Για να ανεβάσουν το επίπεδο της μεγάλης κολλεχτιβίστικης γεωργίας, ήταν απαραίτητο να 
μιλήσουν ξανά στον αγρότη με τη γλώσσα που καταλαβαίνει –δηλαδή, να αναστήσουν τις αγορές 
και να επιστρέψουν από τους φόρους σε είδος στο εμπόριο– με δυο λόγια, να ζητήσουν από τον 
Σατανά και να πάρουν πίσω τη ΝΕΠ που του την είχαν στείλει πρόωρα. Έτσι, η μετάβαση σε ένα 
λίγο ή πολύ σταθερό υπολογισμό σε χρήμα, έγινε ο αναγκαίος όρος για την παραπέρα ανάπτυξη της 
γεωργίας.



3. Η Αποκατάσταση του Ρουβλιού
Όπως ο καθένας γνωρίζει, η σοφή κουκουβάγια πετάει μετά το ηλιοβασίλεμα. Έτσι, η θεωρία 

για ένα «σοσιαλιστικό» σύστημα χρήματος και τιμών δεν αναπτύχθηκε παρά μετά το σούρουπο 
των πληθωριστικών αυταπατών.  Αναπτύσσοντας  τα πιο πάνω αινιγματικά λόγια του Στάλιν,  οι 
υποτακτικοί  προφέσορες  κατάφεραν να δημιουργήσουν μια ολόκληρη θεωρία σύμφωνα με  την 
οποία η σοβιετική τιμή, αντίθετα από την τιμή της αγοράς, έχει έναν αποκλειστικό χαρακτήρα: 
σχεδιάζει ή κατευθύνει. Δηλαδή, δεν είναι μια οικονομική, αλλά μια διοικητική κατηγορία, και, 
έτσι,  εξυπηρετεί  καλύτερα  την  ανακατανομή  του  λαϊκού  εισοδήματος  προς  το  συμφέρον  του 
σοσιαλισμού. Οι προφέσορες ξέχασαν να εξηγήσουν το πώς μπορείς να υπολογίσεις το πραγματικό 
κόστος αν όλες οι τιμές εκφράζουν τη θέληση μιας γραφειοκρατίας και όχι το ποσό της κοινωνικά 
αναγκαίας εργασίας που έχει  ξοδευτεί.  Στην πραγματικότητα, για την ανακατανομή του λαϊκού 
εισοδήματος,  η  κυβέρνηση  έχει  πολύ  γερούς  μοχλούς  στα  χέρια  της,  όπως  είναι  οι  φόροι,  ο 
κρατικός προϋπολογισμός και το πιστωτικό σύστημα. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό των εξόδων 
για  το  1936,  πάνω  από  37,6  δισεκατομμύρια  ρούβλια  προορίζονται  άμεσα,  και  πολλά 
δισεκατομμύρια  έμμεσα,  για  τη  χρηματοδότηση  των  διαφόρων  κλάδων  της  οικονομίας.  Ο 
μηχανισμός  του  προϋπολογισμού  και  της  πίστης  είναι  εντελώς  επαρκής  για  να  γίνει  μια 
σχεδιασμένη κατανομή του εθνικού εισοδήματος. Όσο για τις τιμές, αυτές θα εξυπηρετήσουν τόσο 
πιο καλά την υπόθεση του σοσιαλισμού, όσο πιο ειλικρινά αρχίσουν να εκφράζουν τις σημερινές 
πραγματικές οικονομικές σχέσεις.

Η εμπειρία έχει κατορθώσει να πει την αποφασιστική λέξη της πάνω σ’ αυτό το θέμα. Οι 
«κατευθυνόμενες» τιμές ήταν λιγότερο εντυπωσιακές στην πραγματική ζωή απ’ ότι στα βιβλία των 
σοφών μας.  Τιμές διαφόρων κατηγοριών εγκαθιδρύθηκαν για ένα και  το αυτό εμπόρευμα. Στα 
μεγάλα κενά που υπήρχαν ανάμεσα σ’ αυτές τις κατηγορίες, βρήκαν το χώρο να εγκατασταθούν 
όλα  τα  είδη  της  κερδοσκοπίας,  της  ρουσφετολογίας,  του  παρασιτισμού,  και  των  άλλων 
ελαττωμάτων, κι αυτό ήταν μάλλον ο κανόνας παρά η εξαίρεση. Την ίδια στιγμή, το τσερβόνετς,  
που θα έπρεπε να είναι η μόνιμη σκιά των σταθερών τιμών, έγινε στην πραγματικότητα η σκιά του 
εαυτού του.

Ήταν  ξανά  αναγκαίο  να  κάνουν  μια  απότομη  αλλαγή  στην  πορεία  –αυτή  τη  φορά  σαν 
αποτέλεσμα των δυσκολιών που βγήκαν μέσα από τις οικονομικές επιτυχίες. Το 1935 άνοιξε με την 
κατάργηση των δελτίων στο ψωμί. Μέχρι τον Οκτώβρη είχαν καταργηθεί τα δελτία και για τα άλλα 
τρόφιμα. Μέχρι το Γενάρη του 1936 καταργήθηκαν τα δελτία για τα βιομηχανικά προϊόντα γενικής 
κατανάλωσης. Οι οικονομικές σχέσεις της πόλης και της υπαίθρου με το κράτος, και της πόλης με 
την  ύπαιθρο,  μεταφράστηκαν στη  γλώσσα του  χρήματος.  Το ρούβλι  είναι  ένα  όργανο για  την 
επίδραση  του  πληθυσμού πάνω στα  οικονομικά  πλάνα,  αρχίζοντας  από την ποσότητα  και  την 
ποιότητα των ειδών κατανάλωσης. Με κανέναν άλλο τρόπο δεν είναι δυνατό να ορθολογικοποιηθεί 
η σοβιετική οικονομία.

Ο  πρόεδρος  της  Επιτροπής  Κρατικού  Σχεδιασμού  δήλωσε  το  Δεκέμβρη  του  1935:  «Το 
σημερινό  σύστημα των αμοιβαίων σχέσεων αvάμεσα στις  τράπεζες  και  τη  βιομηχανία  πρέπει  να  
αναθεωρηθεί, και οι τράπεζες πρέπει στα σοβαρά να αποκτήσουν τον έλεγχο με το ρούβλι». Έτσι, η 
δεισιδαιμονία του διοικητικού σχεδίου και η αυταπάτη των διοικητικών τιμών ναυάγησαν. Αν το 
πλησίασμα στο σοσιαλισμό σημαίνει στη δημοσιονομική σφαίρα το πλησίασμα του ρουβλιού στο 
δελτίο διανομής, τότε οι μεταρρυθμίσεις του 1935 θα έπρεπε να ειδωθούν σαν μια απομάκρυνση 
από το σοσιαλισμό. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, μια τέτοια εκτίμηση θα ήταν ένα χοντρό λάθος. 
Η αντικατάσταση του δελτίου από το ρούβλι είναι απλά μια απόρριψη των μύθων, και μια ανοιχτή 
αναγνώριση της αναγκαιότητας να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις του σοσιαλισμού μέσα από μια 
επιστροφή στις αστικές μέθοδες διανομής.

Σε μια σύνοδο της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής το Γενάρη του 1936, ο Επίτροπος του 
Λαού  για  τα  Οικονομικά  δήλωσε:  «Το  σοβιετικό  ρούβλι  είναι  τόσο  σταθερό  όσο  καμιά  άλλη  
ανταλλακτική αξία στον κόσμο». Θα ήταν λάθος να πάρει κανείς αυτή τη δήλωση για παχιά λόγια. Ο 
κρατικός προϋπολογισμός της Σοβιετικής Ένωσης είναι ισοσκελισμένος με μια ετήσια αύξηση στο 
εισόδημα σε σχέση με τα έξοδα. Το εξωτερικό εμπόριο,  όσο ασήμαντο και  αν είναι  καθεαυτό, 
σίγουρα δίνει ένα ενεργητικό ισοζύγιο. Τα αποθεματικά σε χρυσό της Κρατικής Τράπεζας, που το 



1926 ανέρχονταν σε 164 εκατομμύρια ρούβλια, είναι τώρα περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο. 
Η  παραγωγή  χρυσού  στην  χώρα  αυξάνει  γοργά.  Το  1936,  αυτός  ο  κλάδος  της  βιομηχανίας 
υπολογίζεται ότι πήρε την πρώτη θέση στον κόσμο. Η αύξηση της εμπορευματικής κυκλοφορίας, 
κάτω  από  την  επανεγκαθιδρυμένη  αγορά,  έχει  γίνει  πολύ  γοργή.  Ο  πληθωρισμός  του 
χαρτονομίσματος,  στην  πραγματικότητα,  σταμάτησε  το  1934.  Τα  στοιχεία  μιας  κάποιας 
σταθεροποίησης του ρουβλιού, υπάρχουν. Παρόλα αυτά, η δήλωση του Επίτροπου του Λαού για τα 
Οικονομικά  πρέπει,  σε  μεγάλο  βαθμό,  να  εξηγηθεί  σαν ένας  πληθωρισμός  αισιοδοξίας.  Αν  το 
σοβιετικό ρούβλι έχει ένα γερό στήριγμα στη γενική ανάπτυξη της βιομηχανίας, η αχίλλεια πτέρνα 
του είναι ακόμα το ανυπόφορο κόστος παραγωγής. Το ρούβλι θα γίνει το πιο σταθερό νόμισμα 
μόνο όταν η σοβιετική παραγωγικότητα της εργασίας ξεπεράσει την παραγωγικότητα της εργασίας 
του υπόλοιπου κόσμου και όταν, κατά συνέπεια, το ίδιο το ρούβλι θα βρίσκεται στις τελευταίες 
στιγμές του. 

Από μια τεχνική δημοσιονομική άποψη, το ρούβλι μπορεί ακόμα λιγότερο να ισχυριστεί ότι 
υπερέχει.  Με  χρυσά  αποθέματα  ένα  περίπου  δισεκατομμύριο,  κυκλοφορούν  στη  χώρα  οχτώ 
περίπου δισεκατομμύρια σε χαρτονομίσματα. Έτσι, η κάλυψη ανέρχεται στο 12,5% μόνο. Ο χρυσός 
στην  Κρατική  Τράπεζα  είναι  ακόμα  πολύ  περισσότερο  με  τη  μορφή  ενός  απαραβίαστου 
αποθεματικού  για  τις  ανάγκες  ενός  πολέμου,  παρά  σαν  η  βάση  ενός  νομίσματος.  Θεωρητικά, 
σίγουρα δεν είναι αδύνατο, σε ένα ανώτερο στάδιο ανάπτυξης, τα Σοβιέτ να καταφύγουν σε ένα  
χρυσό νόμισμα, για να κάνουν ακριβή οικονομικά σχέδια στο εσωτερικό, και για να απλοποιήσουν 
τις  οικονομικές  σχέσεις  τους  με  τις  χώρες  του  εξωτερικού.  Έτσι,  πριν  ξεψυχήσει,  το  νόμισμα 
μπορεί να λάμψει για άλλη μια φορά με τη μορφή του καθαρού χρυσού. Αλλά αυτό, όπως και νά ’ 
χει, δεν είναι ένα πρόβλημα του άμεσου μέλλοντος.

Για την ερχόμενη περίοδο, δεν μπορεί να λέει κανείς ότι θα πάει στο στάνταρ χρυσού. Στο 
βαθμό, ωστόσο, που η κυβέρνηση, αυξάνοντας το χρυσό αποθεματικό, προσπαθεί να αυξήσει το 
ποσοστό ακόμα και σε ένα καθαρά θεωρητικό κάλυμμα, στο βαθμό που τα όρια των εκδιδόμενων 
χαρτονομισμάτων  καθορίζονται  αντικειμενικά  και  δεν  εξαρτώνται  από  τη  θέληση  της 
γραφειοκρατίας, σ’ αυτό το βαθμό το σοβιετικό ρούβλι μπορεί να πετύχει τουλάχιστο μια σχετική 
σταθερότητα. Αυτό από μόνο του θα ήταν ένα τεράστιο όφελος. Με μια σταθερή απόρριψη του 
πληθωρισμού στο μέλλον, το νόμισμα, αν και στερημένο από το πλεονέκτημα του στάνταρ χρυσού, 
θα μπορούσε αναμφίβολα να βοηθήσει να γιατρευτούν τα πολύ βαθιά τραύματα που έχει υποστεί η 
οικονομία από τον γραφειοκρατικό υποκειμενισμό των προηγούμενων χρόνων.



4. Το Κίνημα Σταχάνοφ
«Κάθε οικονομία», έλεγε ο Μαρξ –κι αυτό σημαίνει κάθε ανθρώπινη πάλη με τη Φύση σε 

κάθε στάδιο του πολιτισμού– «σε τελευταία ανάλυση, ανάγεται σε οικονομία χρόνου». Ανάγοντας 
την στην πρωταρχική της βάση, η ιστορία δεν είναι παρά η πάλη για μια οικονομία του εργάσιμου 
χρόνου, ο σοσιαλισμός δεν θα μπορούσε να δικαιωθεί με την κατάργηση της εκμετάλλευσης και  
μόνο. Πρέπει να εγγυηθεί στην κοινωνία μια ανώτερη οικονομία χρόνου απ’ αυτήν που εγγυάται ο 
καπιταλισμός. Χωρίς την πραγματοποίηση αυτού του όρου, η απλή κατάργηση της εκμετάλλευσης 
δεν θα ήταν τίποτε άλλο από ένα δραματικό επεισόδιο χωρίς κανένα μέλλον. Το πρώτο ιστορικό 
πείραμα στην εφαρμογή των σοσιαλιστικών μεθόδων έχει αποκαλύψει τις μεγάλες δυνατότητες που 
περιέχονται σ’ αυτό. Αλλά η σοβιετική οικονομία απέχει πολύ ακόμα από το να γνωρίζει πώς να 
χρησιμοποιεί το χρόνο, την πιο πολύτιμη αυτή πρώτη ύλη του πολιτισμού. Η εισαγόμενη τεχνική,  
το κύριο όργανο για την οικονομία του χρόνου, δεν έχει ακόμα καταφέρει να παράγει στο σοβιετικό 
έδαφος εκείνα τα αποτελέσματα που είναι κανονικά για τις καπιταλιστικές πατρίδες της. Με αυτή 
την έννοια, την αποφασιστική για όλο τον πολιτισμό, ο σοσιαλισμός δεν έχει ακόμα θριαμβεύσει. 
Έχει δείξει  ότι  μπορεί  και θα πρέπει  να θριαμβεύσει.  Αλλά δεν έχει  ακόμη θριαμβεύσει.  Κάθε 
ισχυρισμός για το αντίθετο είναι καρπός άγνοιας και τσαρλατανισμού.

Ο  Μόλοτοφ,  που  μερικές  φορές  –για  να  μην  τον  αδικήσουμε–  δείχνει  κάπως  πιο 
ελευθερωμένος από τις τυπικές εκφράσεις απ’ ότι οι άλλοι σοβιετικοί ηγέτες, δήλωσε το Γενάρη 
του  1936  σε  μια  σύνοδο  της  Κεντρικής  Εκτελεστικής  Επιτροπής:  «Το  μέσο  επίπεδο  
παραγωγικότητας της εργασίας μας... είναι ακόμα σημαντικά κατώτερο από αυτό της Αμερικής και  
της Ευρώπης». Καλό θα ήταν να κάνει κανείς πιο ακριβή αυτή την πρόταση, διατυπώνοντάς την 
έτσι: τρεις, πέντε και μερικές φορές ακόμα και δέκα φορές κατώτερο απ’ αυτό της Ευρώπης και της 
Αμερικής, και το κόστος παραγωγής μας είναι αντίστοιχα σημαντικά πιο υψηλό. Στον ίδιο λόγο, ο  
Μόλοτοφ έκανε μια γενικότερη ομολογία: «Το μέσο πολιτιστικό επίπεδο των εργατών μας βρίσκεται  
ακόμα πιο κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο των εργατών σ’ έναν αριθμό καπιταλιστικών χωρών». Σ’ 
αυτό θα έπρεπε κανείς να προσθέσει: και το μέσο βιοτικό επίπεδο. Δεν χρειάζεται να εξηγήσει  
κανείς  πόσο ανελέητα τα σοβαρά αυτά λόγια,  που ειπώθηκαν παρεμπιπτόντως,  διαψεύδουν τις 
μεγαλόστομες  ανακοινώσεις  αμέτρητων επίσημων αρχών,  και  τις  μελιστάλακτες  κολακείες  των 
ξένων «φίλων»!

Η πάλη για να ανέβει η παραγωγικότητα της εργασίας, μαζί με τη φροντίδα για την άμυνα, 
είναι το θεμελιακό περιεχόμενο της δραστηριότητας της σοβιετικής κυβέρνησης. Η πάλη αυτή έχει 
πάρει  διάφορες  μορφές  σε  διάφορα  στάδια,  στην  εξέλιξη  της  Ένωσης.  Οι  μέθοδες  που 
εφαρμόστηκαν στη διάρκεια του πρώτου πεντάχρονου πλάνου και  στις  αρχές του δεύτερου,  οι 
μέθοδες των «ταξιαρχιών εφόδου» βασίζονταν πάνω στην αγκιτάτσια, στο προσωπικό παράδειγμα, 
στη διοικητική πίεση και σε κάθε είδους ενθάρρυνση και προνόμια στις ομάδες. Η απόπειρα να 
εισαγάγουν ένα είδος πληρωμής με το κομμάτι, στη βάση των «έξι όρων» του 1931, σκόνταψε στον 
πλασματικό χαρακτήρα του νομίσματος και στην ετερογένεια των τιμών. Το σύστημα της κρατικής 
διανομής των προϊόντων είχε αντικαταστήσει την ευέλικτη διαφορετική εκτίμηση της εργασίας με 
ένα δήθεν «σύστημα πριμ», πράγμα που σήμαινε, στην ουσία, με το γραφειοκρατικό καπρίτσιο.  
Στην προσπάθεια για άφθονα προνόμια, εμφανίστηκε στις γραμμές των ταξιαρχιών εφόδου ένας 
όλο και μεγαλύτερος αριθμός απατεώνων που είχαν τα μέσα. Τελικά, ολόκληρο το σύστημα ήρθε 
σε πλήρη αντίθεση με τους ίδιους του τους στόχους.

Μόνο όταν καταργήθηκε το σύστημα των δελτίων, όταν άρχισαν να σταθεροποιούνται και να 
ενοποιούνται οι τιμές, δημιουργήθηκαν οι όροι για την εφαρμογή της πληρωμής με το κομμάτι.  
Πάνω  σ’ αυτή  τη  βάση,  οι  ταξιαρχίες  εφόδου  αντικαταστάθηκαν  από  το  λεγόμενο  Κίνημα 
Σταχάνοφ.  Κυνηγώντας  το  ρούβλι,  που  τώρα  είχε  αποκτήσει  ένα  πολύ  πραγματικό  νόημα,  οι 
εργάτες άρχισαν να ενδιαφέρονται περισσότερο για τις μηχανές τους, και να χρησιμοποιούν τον 
εργάσιμο χρόνο τους πιο προσεκτικά. Το Κίνημα Σταχάνοφ, σε μεγάλο βαθμό, ανάγεται σε μια 
εντατικοποίηση της εργασίας, κι ακόμα σε ένα μεγάλωμα της εργάσιμης μέρας. Στη διάρκεια του 
λεγόμενου «μη εργάσιμου» χρόνου, οι σταχανοβικοί ταχτοποιούν τους πάγκους και τα εργαλεία 
τους και ταξινομούν τις πρώτες ύλες τους, οι επικεφαλής δίνουν οδηγίες στις ταξιαρχίες τους, κτλ.  
Έτσι, από την επτάωρη εργάσιμη μέρα δεν μένει παρά το όνομα.



Δεν ήταν οι σοβιετικοί διευθυντές εκείνοι που ανακάλυψαν το μυστικό της πληρωμής με το 
κομμάτι.  Αυτό  το  σύστημα,  που  τεντώνει  στο  έπακρο  τα  νεύρα  χωρίς  ένα  φανερό  εξωτερικό 
εξαναγκασμό, ο Μαρξ το θεωρούσε σαν «το πιο ταιριαστό στις καπιταλιστικές μέθοδες παραγωγής». 
Οι εργάτες υποδέχτηκαν αυτή την καινοτομία όχι μόνο χωρίς συμπάθεια, αλλά και με εχθρότητα. 
Θα ήταν αφύσικο να περιμένει κανείς κάτι το διαφορετικό απ’ αυτούς. Η συμμετοχή στο Κίνημα 
Σταχάνοφ των γνήσιων υποστηρικτών του σοσιαλισμού είναι αναμφισβήτητη. Σε ποιο βαθμό αυτοί 
ξεπερνούν σε αριθμό τους απλούς καριερίστες και απατεώνες, ιδιαίτερα στη σφαίρα της διοίκησης, 
αυτό θα είναι δύσκολο να το πει κανείς. Αλλά η κύρια μάζα των εργατών πλησιάζει τον νέο τρόπο 
πληρωμής  από  την άποψη του  ρουβλιού,  και  συχνά υποχρεώνεται  να  διαπιστώσει  ότι  παίρνει 
λιγότερα.

Αν και με μια πρώτη ματιά, η επιστροφή της σοβιετικής κυβέρνησης, μετά «τον τελικό και  
αμετάκλητο θρίαμβο του σοσιαλισμού», στην πληρωμή με το κομμάτι, μπορούσε να φαίνεται σαν 
μια υποχώρηση σε καπιταλιστικές σχέσεις, στην πραγματικότητα, είναι αναγκαίο να επαναλάβουμε 
εδώ αυτό που είπαμε και για την αποκατάσταση του ρουβλιού: δεν είναι ένα ζήτημα αποκήρυξης 
του σοσιαλισμού,  αλλά,  απλούστατα,  εγκατάλειψης  χοντροκομμένων αυταπατών.  Η μορφή της 
πληρωμής του μισθού ανταποκρίνεται τώρα καλύτερα στους πραγματικούς πόρους της χώρας. «Ο 
νόμος δεν μπορεί ποτέ να υψωθεί πάνω από την οικονομική δομή».

Ωστόσο, το κυρίαρχο στρώμα της Σοβιετικής Ένωσης δεν μπορεί ακόμα να κάνει χωρίς μια 
κοινωνική μεταμφίεση. Σε μια έκθεση προς την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή, το Γενάρη του 
1936, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κρατικού Σχεδιασμού, Μέζλαουκ, είπε: «Το ρούβλι γίνεται το  
μοναδικό πραγματικό  μέσο για  την  πραγματοποίηση  μιας  σοσιαλιστικής  (!)  αρχής πληρωμής  της  
εργασίας». Αν και  στην παλιά μοναρχία κάθετι,  ακόμα και  τα δημόσια ουρητήρια,  ονομαζόταν 
βασιλικό, αυτό δεν σημαίνει ότι σ’ ένα εργατικό κράτος κάθετι γίνεται αυτόματα σοσιαλιστικό. Το 
ρούβλι είναι το «μοναδικό πραγματικό μέσο» για την πραγματοποίηση μιας καπιταλιστικής αρχής 
πληρωμής της εργασίας,  αν και  σε μια βάση σοσιαλιστικών μορφών ιδιοκτησίας.  Μ’ αυτή την 
αντίφαση είμαστε ήδη εξοικειωμένοι. Εγκαθιδρύοντας τον καινούριο μύθο μιας «σοσιαλιστικής» 
πληρωμής με το κομμάτι, ο Μέζλαουκ πρόσθεσε: «Η θεμελιακή αρχή του σοσιαλισμού είναι ότι ο  
καθένας εργάζεται σύμφωνα με τις  ικανότητές του και πληρώνεται σύμφωνα με την εργασία που  
κάνει». Βέβαια, οι κύριοι αυτοί δεν έχουν κανένα ενδοιασμό όταν πρόκειται να παραποιήσουν τη 
θεωρία! Όταν ο ρυθμός της εργασίας καθορίζεται από το κυνήγι του ρουβλιού, τότε οι άνθρωποι 
δεν  δουλεύουν  «σύμφωνα  με  την  ικανότητά  τους»  –σύμφωνα,  δηλαδή,  με  την  κατάσταση  των 
νεύρων και των μυώνων τους– αλλά παραβιάζοντάς τα. Αυτή η μέθοδος μπορεί να δικαιολογηθεί 
μόνο υπό όρους και σε σχέση με σοβαρές ανάγκες. Το να δηλώνεις ότι είναι «η θεμελιακή αρχή του  
σοσιαλισμού» σημαίνει ότι ποδοπατάς κυνικά την ιδέα ενός νέου και ανώτερου πολιτισμού μέσα 
στο γνωστό βούρκο του καπιταλισμού.

Ο Στάλιν έχει κάνει ένα ακόμα βήμα σ’ αυτόν το δρόμο, παρουσιάζοντας το κίνημα Σταχάνοφ 
σαν  μια  «προετοιμασία  των  όρων  για  τη  μετάβαση  από  το  σοσιαλισμό  στον  κομμουνισμό».  Ο 
αναγνώστης βλέπει τώρα πόσο σπουδαίο είναι να δώσουμε έναν επιστημονικό ορισμό σε κείνες τις 
έννοιες που στη Σοβιετική Ένωση χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διοικητικές ευκολίες τους. Ο 
σοσιαλισμός, ή το κατώτερο στάδιο του κομμουνισμού, απαιτεί, βέβαια, έναν αυστηρό έλεγχο της 
ποσότητας της εργασίας και της ποσότητας της κατανάλωσης, αλλά, σε κάθε περίπτωση, παίρνει  
πιο ανθρώπινες μορφές ελέγχου από εκείνες που έχει ανακαλύψει η εκμεταλλευτική μεγαλοφυΐα 
του  κεφαλαίου.  Στη  Σοβιετική  Ένωση,  ωστόσο,  γίνεται  τώρα  μια  ανελέητη  προσπάθεια  να 
προσαρμόσουν αυστηρά ένα καθυστερημένο ανθρώπινο υλικό στην τεχνική που δανείστηκαν από 
τον  καπιταλισμό.  Στην  πάλη  τους  να  φτάσουν  τα  ευρωπαϊκά  και  τα  αμερικάνικα  επίπεδα, 
χρησιμοποιούν τις  κλασικές μέθοδες εκμετάλλευσης,  όπως είναι η πληρωμή με το κομμάτι,  με 
τέτοιες  γυμνές  και  χοντροκομμένες  μορφές  που  δεν  θα  τις  επέτρεπαν  ούτε  τα  ρεφορμιστικά 
συνδικάτα στις αστικές χώρες. Η σκέψη ότι στη Σοβιετική Ένωση οι εργάτες δουλεύουν «για τον 
εαυτό τους» είναι αληθινή μόνο σε μια ιστορική προοπτική, και μόνο με τον όρο –ας το πούμε 
προκαταβολικά–  ότι  οι  εργάτες  δεν  θα  υποταχτούν  στο  μαστίγιο  μιας  απολυταρχικής 
γραφειοκρατίας. Όπως και νά ’ χει, η κρατική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής δεν μετατρέπει την 
κοπριά σε χρυσάφι, και δεν ρίχνει ένα φωτοστέφανο αγίου πάνω στο εργοστάσιο όπου δουλεύει 



κανείς σκληρά και με μικρό μισθό, που φθείρει την κυριότερη από όλες τις παραγωγικές δυνάμεις:  
τον άνθρωπο. Όσο για την προετοιμασία μιας «μετάβασης από το σοσιαλισμό στον κομμουνισμό» 
αυτή θα αρχίσει από το αντίθετο ακριβώς άκρο –όχι με την εγκαθίδρυση της πληρωμής με το 
κομμάτι, αλλά με την κατάργησή της σαν ένα απομεινάρι βαρβαρότητας.

* * * *
Είναι  ακόμα  πολύ  νωρίς  για  να  κάνουμε  έναν  απολογισμό  του  Κινήματος  Σταχάνοφ, 

μπορούμε, όμως, να διακρίνουμε ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα όχι μόνο του κινήματος, 
αλλά  και  του  καθεστώτος  σαν  σύνολο.  Ορισμένα  επιτεύγματα  μεμονωμένων  εργατών  είναι 
αναμφίβολα εξαιρετικά ενδιαφέροντα σαν ενδείξεις των δυνατοτήτων που ανοίγονται μονάχα στο 
σοσιαλισμό.  Ωστόσο, απ’ αυτές τις  δυνατότητες μέχρι  την πραγματοποίηση τους στην κλίμακα 
ολόκληρης της οικονομίας, ο δρόμος είναι μακρύς. Με τη στενή εξάρτηση του ενός παραγωγικού 
προτσές από το άλλο, μια συνεχής υψηλή παραγωγή δεν μπορεί να είναι το αποτέλεσμα απλών 
προσωπικών προσπαθειών. Η άνοδος της μέσης παραγωγικότητας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς, 
μια  αναδιοργάνωση  της  παραγωγής  τόσο  σε  κάθε  εργοστάσιο  χωριστά,  όσο  και  στις  σχέσεις 
ανάμεσα στις  επιχειρήσεις.  Επιπλέον,  το να ανεβάσεις  τα εκατομμύρια,  έστω και  σ’ ένα μικρό 
βαθμό τεχνικής ειδίκευσης, είναι αμέτρητα πιο δύσκολο, από το να κεντρίσεις μερικές χιλιάδες 
πρωτοπόρους.

Οι ηγέτες οι ίδιοι, όπως το έχουμε ακούσει, παραπονούνται κατά καιρούς ότι οι σοβιετικοί 
εργάτες δεν είναι ειδικευμένοι. Ωστόσο, αυτό δεν είναι παρά η μισή αλήθεια, και το μικρότερο από 
τα δυο μισά. Ο ρώσος εργάτης είναι τολμηρός, ευφυής, προικισμένος με ταλέντο. Αν μεταφέραμε 
εκατό ρώσους εργάτες σε συνθήκες, ας πούμε, της αμερικανικής βιομηχανίας, ύστερα από λίγους 
μήνες,  ή  κι  ακόμα  βδομάδες,  δεν  θα  υστερούσαν  πιθανόν  από  τους  αμερικανούς  εργάτες  της 
αντίστοιχης κατηγορίας. Η δυσκολία βρίσκεται στη γενική οργάνωση της εργασίας. Το σοβιετικό 
διοικητικό προσωπικό είναι, κατά γενικό κανόνα, πολύ κατώτερο σε σχέση με τα νέα καθήκοντα 
της παραγωγής απ’ ότι είναι ο εργάτης.

Με  μια  νέα  τεχνική,  η  πληρωμή  με  το  κομμάτι  θα  οδηγούσε  αναπόφευκτα  σε  μια 
συστηματική άνοδο της πολύ χαμηλής σήμερα παραγωγικότητας της εργασίας. Αλλά η δημιουργία 
των  αναγκαίων στοιχειωδών όρων  γι’ αυτό,  απαιτεί  ένα  ανέβασμα  του επιπέδου της  ίδιας  της 
διοίκησης, από τον επιστάτη στο εργοστάσιο μέχρι τους ηγέτες στο Κρεμλίνο. Το κίνημα Σταχάνοφ 
μόνο  σ’ ένα  πολύ  μικρό  βαθμό  εκπληρώνει  αυτή  την  απαίτηση.  Η  γραφειοκρατία  προσπαθεί 
μοιρολατρικά  να  πηδήξει  πάνω  από  τις  δυσκολίες  που  δεν  μπορεί  να  ξεπεράσει.  Εφόσον  η 
πληρωμή με το κομμάτι, από μόνη της, δεν φέρνει άμεσα τα θαύματα που περίμεναν απ’ αυτήν, μια 
μανιασμένη διοικητική πίεση, με πριμ και  φανφάρες,  από τη μια,  και  τιμωρίες,  από την άλλη, 
τρέχει αμέσως να την βοηθήσει!

Τα πρώτα βήματα του κινήματος σημειώθηκαν με μια μαζική καταπίεση ενάντια στο τεχνικό 
μηχανολογικό προσωπικό και τους εργάτες που τους κατηγορούσαν για αντίσταση, σαμποτάζ και, 
σ’  ορισμένες  περιπτώσεις,  ακόμα  και  για  δολοφονία  σταχανοβικών.  Τα  σκληρά  μέτρα  της 
καταπίεσης  μαρτυρούν  τη  δύναμη  της  αντίστασης.  Οι  αρχηγοί  εξηγούσαν  το  λεγόμενο  αυτό 
«σαμποτάζ» σαν μια πολιτική αντίθεση. Στην πραγματικότητα, τις πιο πολλές φορές, η ρίζα του 
βρισκόταν σε τεχνικές, οικονομικές και πολιτιστικές δυσκολίες, που ένα σημαντικό μέρος τους είχε 
την πηγή του στην ίδία τη γραφειοκρατία. Το «σαμποτάζ» τσακίστηκε, όπως φαίνεται, αμέσως. 
Τους  δυσαρεστημένους  τους  τρομοκράτησαν,  τους  διορατικούς  τους  έκαναν  να  σωπάσουν. 
Τηλεγραφήματα άρχισαν να πηγαινοέρχονται για ανήκουστα επιτεύγματα. Στην πραγματικότητα, 
εφόσον  επρόκειτο  για  μερικά  άτομα  πρωτοπόρους,  οι  κατά  τόπους  διευθυντές,  υπάκουοι  στις 
διαταγές, τακτοποιούσαν τη δουλειά τους με εξαιρετική προνοητικότητα, κι ας ήταν σε βάρος των 
άλλων  εργατών  στο  ορυχείο  ή  στο  εργαστήριο.  Αλλά  όταν  εκατοντάδες  και  χιλιάδες  εργάτες 
πέρασαν ξαφνικά στους «σταχανοβικούς», τότε η διοίκηση πέφτει σε πλήρη σύγχυση. Χωρίς να 
γνωρίζει πώς, και χωρίς να είναι αντικειμενικά ικανή, να βάλει το καθεστώς της παραγωγής σε τάξη 
σε  ένα  μικρό  χρονικό  διάστημα,  προσπαθεί  να  παραβιάσει  και  την  εργατική  δύναμη  και  την 
τεχνική. Όταν το ρολόι άρχισε να πηγαίνει πίσω, σπρώχνει τα μικρά γρανάζια του με ένα καρφί.  
Σαν αποτέλεσμα των «σταχανοβικών» ημερών και των δεκαήμερων περιόδων, επικράτησε πλήρες 
χάος σε πολλές επιχειρήσεις. Αυτό εξηγεί το γεγονός, που από πρώτη ματιά φαίνεται εκπληκτικό, 



ότι μια αύξηση στον αριθμό των σταχανοβικών συνοδεύεται συχνά όχι με μια αύξηση, αλλά με μια 
ελάττωση της γενικής παραγωγικότητας της επιχείρησης.

Τώρα η  «ηρωική» περίοδος  του  κινήματος  προφανώς  έχει  περάσει.  Η καθημερινή  τριβή 
αρχίζει. Είναι αναγκαίο να μάθει κανείς. Εκείνοι ιδιαίτερα που έχουν να μάθουν πολλά, είναι αυτοί 
που διδάσκουν τους άλλους. Αλλά είναι αυτοί ακριβώς που επιθυμούν λιγότερο από τον καθένα να 
μάθουν. Το όνομα του κοινωνικού στρώματος που κρατάει πίσω και παραλύει όλους τους τομείς 
της σοβιετικής οικονομίας είναι: γραφειοκρατία.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΤΟ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΘΕΡΜΙΔΟΡ
1. Γιατί Επιβλήθηκε ο Στάλιν
Ο  ιστορικός  που  θα  ασχοληθεί  με  τη  Σοβιετική  Ένωση  δεν  μπορεί  παρά  να  βγάλει  το 

συμπέρασμα πως η πολιτική της κυρίαρχης γραφειοκρατίας στα μεγάλα ζητήματα ήταν μια σειρά 
από  αντιφατικά  ζικ  ζακ.  Η  προσπάθεια  να  τα  εξηγήσει  ή  να  τα  δικαιολογήσει  με  τις 
«μεταβαλλόμενες περιστάσεις» είναι φανερό ότι δεν περνάει.  Καθοδηγώ σημαίνει,  τουλάχιστον 
μέχρι ένα ορισμένο βαθμό, ότι μπορώ και προβλέπω. Η φράξια του Στάλιν δεν πρόβλεψε ούτε στον 
ελάχιστο βαθμό τα αναπόφευκτα αποτελέσματα της ανάπτυξης. Κάθε φορά πιανόταν στον ύπνο. 
Αντιδρούσαν  με  απλά  διοικητικά  ανακλαστικά.  Η  θεωρία  κάθε  διαδοχικής  στροφής 
δημιουργούνταν μετά το γεγονός και με ελάχιστη φροντίδα για το τι δίδασκαν χθες. Στη βάση των 
ίδιων  αδιάψευστων  γεγονότων  και  ντοκουμέντων,  ο  ιστορικός  θα  αναγκαστεί  να  βγάλει  το 
συμπέρασμα ότι η «Αριστερή Αντιπολίτευση» έδινε μια αμέτρητα πιο σωστή ανάλυση των προτσές 
που πραγματοποιούνταν στη χώρα, και πρόβλεπε πολύ πιο σωστά την παραπέρα ανάπτυξή τους.

Από πρώτη ματιά,  αυτός ο ισχυρισμός βρίσκεται  σε αντίφαση με το απλό γεγονός  ότι  η 
φράξια που δεν μπορούσε να δει μπροστά της ήταν σταθερά ο νικητής,  ενώ η πιο διεισδυτική 
ομάδα  οδηγούνταν  από  τη  μια  ήττα  στην  άλλη.  Αυτό  το  είδος  της  αντίρρησης,  που  έρχεται  
αυτόματα στο μυαλό, είναι, ωστόσο, πειστικό μόνο για κείνους που σκέπτονται ορθολογιστικά, και 
βλέπουν στην πολιτική ένα λογικό επιχείρημα ή έναν αγώνα σκακιού. Η πολιτική πάλη, στην ουσία 
της, είναι μια πάλη συμφερόντων και δυνάμεων, κι όχι μια πάλη επιχειρημάτων. Η ποιότητα της 
ηγεσίας, δεν είναι, βέβαια, ένα αδιάφορο ζήτημα για την έκβαση της σύγκρουσης, αλλά δεν είναι ο 
μόνος παράγοντας, και σε τελευταία ανάλυση, δεν είναι ο αποφασιστικός. Επιπλέον, κάθε ένα από 
τα συγκρουόμενα στρατόπεδα απαιτεί ηγέτες κατά εικόνα και ομοίωσή του.

Η επανάσταση του Φλεβάρη ανέβασε στην εξουσία τον Κερένσκι και τον Τσερετέλι, όχι γιατί 
ήταν  «εξυπνότεροι»  ή  «πιο  πανούργοι»  από  την  κυρίαρχη  τσαρική  κλίκα,  αλλά  γιατί 
αντιπροσώπευαν, προσωρινά τουλάχιστον, τις επαναστατικές μάζες του λαού στην εξέγερση τους 
ενάντια  στο  παλιό  καθεστώς.  Ο  Κερένσκι  μπόρεσε  να  αναγκάσει  τον  Λένιν  να  μπει  στην 
παρανομία, και να φυλακίσει άλλους μπολσεβίκους ηγέτες, όχι γιατί ήταν καλύτερος απ’ αυτούς σε 
προσωπικά χαρίσματα, αλλά γιατί η πλειοψηφία των εργατών και των στρατιωτών ακολουθούσαν 
ακόμα  εκείνες  τις  μέρες  την  πατριωτική  μικρομπουρζουαζία.  Η  προσωπική  ανωτερότητα  του 
Κερένσκι, αν ταιριάζει να χρησιμοποιήσει κανείς μια τέτοια λέξη εδώ, βρισκόταν στο γεγονός ότι 
δεν  έβλεπε πιο μακριά  απ’ ότι  η  συντριπτική πλειοψηφία.  Οι  Μπολσεβίκοι,  με  τη σειρά τους, 
νίκησαν τους μικροαστούς δημοκράτες, όχι με την προσωπική ανωτερότητα των ηγετών τους, αλλά 
με ένα νέο συσχετισμό των κοινωνικών δυνάμεων. Το προλεταριάτο είχε κατορθώσει επιτέλους να 
οδηγήσει τη δυσαρεστημένη αγροτιά ενάντια στην μπουρζουαζία.

Τα διαδοχικά στάδια της μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης, τόσο στην άνοδο όσο και στην 
πτώση της, δείχνουν με τον ίδιο πειστικό τρόπο ότι η δύναμη των «ηγετών» και των «ηρώων», που 
αντικαθιστούσαν ο ένας τον άλλο, βρισκόταν καταρχήν σε αντιστοιχία με τον χαρακτήρα εκείνων 
των  τάξεων  και  των  στρωμάτων  που  τους  υποστήριζαν.  Μόνο αυτή  η  αντιστοιχία,  και  όχι  οι 
οποιεσδήποτε άσχετες ανωτερότητες, επέτρεψε σε κάθε έναν απ’ αυτούς να βάλει τη σφραγίδα της 
προσωπικότητάς του σε μια ορισμένη ιστορική περίοδο. Στη διαδοχική υπεροχή του Μιραμπό, του 
Μπρισό, του Ροβεσπιέρου, του Μαρά και του Βοναπάρτη, υπάρχει μια υποταγή στον αντικειμενικό 
νόμο  ασύγκριτα  πιο  αποτελεσματική  απ’  ότι  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  των  ίδίων  των 
πρωταγωνιστών της ιστορίας.

Είναι αρκετά γνωστό ότι κάθε επανάσταση μέχρι τώρα έχει ακολουθηθεί από μια αντίδραση, 
ή ακόμα και μια αντεπανάσταση. Αυτό, βέβαια, ποτέ δεν έχει σπρώξει το έθνος πίσω στο σημείο 
απ’ όπου ξεκίνησε, αλλά έχει πάντα πάρει από το λαό τη μερίδα του λέοντος από τις κατακτήσεις  
του. Τα θύματα του πρώτου αυτού αντιδραστικού κύματος ήταν, κατά γενικό κανόνα, εκείνοι οι 
πρωτοπόροι,  οι  καθοδηγητές  και  οι  υποκινητές  που  βρίσκονταν  επικεφαλής  των  μαζών  στην 
περίοδο της επαναστατικής επίθεσης. Στη θέση τους προωθήθηκαν άνθρωποι δεύτερης σειράς, σε 
συμμαχία με τους πρώην εχθρούς της επανάστασης. Κάτω από τη δραματική αυτή μονομαχία των 
«κορυφών» στην ανοιχτή πολιτική αρένα, βρίσκονταν οι μετατοπίσεις που είχαν γίνει στις σχέσεις 



ανάμεσα στις τάξεις, και, πράγμα όχι λιγότερο σπουδαίο, οι βαθιές αλλαγές στην ψυχολογία των 
πριν από λίγο επαναστατικών μαζών.

Απαντώντας  στις  συγχυσμένες  ερωτήσεις  πολλών  συντρόφων  για  το  τι  έχει  γίνει  η 
ενεργητικότητα του Μπολσεβίκικου Κόμματος και της εργατικής τάξης –πού είναι η επαναστατική 
πρωτοβουλία, το πνεύμα αυτοθυσίας και η πληβειακή περηφάνια του– γιατί, στη θέση όλων αυτών, 
έχει  εμφανιστεί  τόση προστυχιά,  δειλία,  μικροψυχία  και  καριερισμός,  ο  Ρακόβσκι  αναφέρθηκε 
στην ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης του 18ου αιώνα, και έφερε το παράδειγμα του Μπαμπέφ, 
που βγαίνοντας από τη φυλακή Αμπάι, αναρωτιόταν με τον ίδίο τρόπο τι είχε γίνει ο ηρωικός λαός 
των προαστίων του Παρισιού. Μια επανάσταση καταβροχθίζει μεγάλη ανθρώπινη ενέργεια, τόσο 
ατομική  όσο και  συλλογική.  Τα νεύρα υποχωρούν.  Η συνείδηση κλονίζεται  και  ο  χαρακτήρας 
φθείρεται.  Τα  γεγονότα  ξεδιπλώνονται  με  μεγάλη  ταχύτητα  και  η  πλημμυρίδα  των  φρέσκων 
δυνάμεων δεν  προλαβαίνει  να  αναπληρώσει  τις  απώλειες.  Η πείνα,  η  ανεργία,  ο  θάνατος  των 
επαναστατικών στελεχών, το πέταγμα των μαζών από τη διοίκηση, όλα αυτά οδήγησαν σε τέτοια 
φυσική  και  ηθική  εξαθλίωση  τα  προάστια  του  Παρισιού,  που  χρειάστηκε  να  περάσουν  τρεις 
δεκαετίες μέχρι να είναι έτοιμα για μια νέα εξέγερση.

Οι ισχυρισμοί, που παίρνονται για αξιώματα, της σοβιετικής φιλολογίας, ότι οι νόμοι των 
αστικών  επαναστάσεων  «δεν  ισχύουν» σε  μια  προλεταριακή  επανάσταση,  δεν  έχουν  απολύτως 
κανένα επιστημονικό περιεχόμενο. Ο προλεταριακός χαρακτήρας της Οκτωβριανής Επανάστασης 
καθορίστηκε από την παγκόσμια κατάσταση και από ένα ιδιαίτερο συσχετισμό των εσωτερικών 
δυνάμεων. Αλλά οι ίδιες οι τάξεις σχηματίστηκαν στις βάρβαρες συνθήκες του τσαρισμού και του 
καθυστερημένου καπιταλισμού,  και  δεν  είχαν φτιαχτεί  κατά παραγγελία  για τις  απαιτήσεις  της 
σοσιαλιστικής  επανάστασης.  Η  αλήθεια  είναι  το  ακριβώς  αντίθετο.  Επειδή  το  προλεταριάτο, 
καθυστερημένο ακόμα από πολλές απόψεις, κατάφερε να κάνει σε διάστημα μερικών μηνών το 
χωρίς προηγούμενο άλμα από μια μισοφεουδαρχική μοναρχία σε μια σοσιαλιστική δικτατορία, γι’ 
αυτόν ακριβώς  το  λόγο η αντίδραση στις  γραμμές  του ήταν αναπόφευκτη.  Αυτή η  αντίδραση 
αναπτύχθηκε  σε  μια  σειρά  διαδοχικά  κύματα.  Οι  εξωτερικές  συνθήκες  και  τα  γεγονότα 
συναγωνίζονταν μεταξύ τους ποιος θα την θρέψει περισσότερο. Η μια επέμβαση ακολουθούσε την 
άλλη. Η επανάσταση δεν πήρε άμεσα βοήθεια από τη Δύση. Αντί για την αναμενόμενη ευημερία 
της  χώρας,  μια  απαίσια  φτώχεια  βασίλευε  για  καιρό.  Επιπλέον,  οι  εξέχοντες  εκπρόσωποι  της 
εργατικής τάξης ή πέθαναν στον εμφύλιο πόλεμο, ή ανέβηκαν μερικά σκαλοπάτια πιο πάνω και 
έσπασαν από τις μάζες. Έτσι, μετά από μια χωρίς προηγούμενο ένταση των δυνάμεων, των ελπίδων 
και  των  αυταπατών,  ήρθε  μια  μακριά  περίοδος  κούρασης,  κατάπτωσης  και  πραγματικής 
απογοήτευσης από τα αποτελέσματα της επανάστασης. Η άμπωτη της «πληβειακής υπερηφάνειας» 
άφησε το χώρο για την πλημμυρίδα της μικροψυχίας και του καριερισμού. Καβάλα σ’ αυτό το κύμα 
ανέβηκε στα πόστα της η νέα διοικούσα κάστα.

Η αποστράτευση των πέντε εκατομμυρίων του Κόκκινου Στρατού δεν έπαιξε μικρό ρόλο στο 
σχηματισμό της  γραφειοκρατίας.  Οι νικηφόροι  διοικητές  απόκτησαν ηγετικά πόστα στα τοπικά 
Σοβιέτ, στην οικονομία, στην εκπαίδευση, και εγκαθίδρυσαν επίμονα παντού το καθεστώς που είχε 
εξασφαλίσει  την  επιτυχία  στον  εμφύλιο  πόλεμο.  Έτσι,  απ’  όλες  τις  πλευρές,  οι  μάζες 
απομακρύνονταν βαθμιαία από την πραγματική συμμετοχή τους στην ηγεσία της χώρας.

Η αντίδραση μέσα στο προλεταριάτο προκάλεσε μια ιδιαίτερη έξαψη στις ελπίδες και στην 
αυτοπεποίθηση των μικροαστικών στρωμάτων της πόλης και της υπαίθρου, που είχαν αφυπνιστεί 
σε μια νέα ζωή από τη ΝΕΠ, και γίνονταν τώρα ολοένα και πιο τολμηρά. Η νεαρή γραφειοκρατία,  
που στην αρχή είχε εμφανιστεί σαν ο πράκτορας του προλεταριάτου, άρχισε τώρα να αισθάνεται  
σαν διαιτητικό δικαστήριο ανάμεσα στις τάξεις. Από μήνα σε μήνα η ανεξαρτησία της μεγάλωνε.

Η  διεθνής  κατάσταση  έσπρωχνε  προς  την  ίδια  κατεύθυνση  με  ισχυρές  δυνάμεις.  Όσο 
βαρύτερα ήταν  τα  πλήγματα  που  καταφέρονταν  ενάντια  στην παγκόσμια  εργατική  τάξη,  τόσο 
μεγάλωνε η αυτοπεποίθηση της σοβιετικής γραφειοκρατίας. Ανάμεσα στα δυο αυτά γεγονότα δεν 
υπήρχε μονάχα μια χρονολογική, αλλά και μια αιτιακή σύνδεση –μια σύνδεση που δρούσε προς 
δύο κατευθύνσεις.  Οι ηγέτες της γραφειοκρατίας προωθούσαν τις  ήττες του προλεταριάτου.  Οι 
ήττες του προλεταριάτου προωθούσαν την άνοδο της γραφειοκρατίας. Η συντριβή της βουλγάρικης 
εξέγερσης και η άδοξη υποχώρηση του γερμανικού εργατικού κόμματος το 1923, η κατάρρευση της 



απόπειρας για εξέγερση στην Εσθονία το 1924, η προδοτική διάλυση της Γενικής Απεργίας στην 
Αγγλία  και  η  ανάξια  συμπεριφορά του  πολωνικού εργατικού κόμματος  στην εγκατάσταση του 
Πιλσούδσκι το 1926, η τρομερή σφαγή της κινέζικης επανάστασης το 1927 και, τελικά, οι ακόμα 
πιο  απαίσιες  πρόσφατες  ήττες  στη  Γερμανία  και  την  Αυστρία  –αυτές  είναι  οι  ιστορικές 
καταστροφές που σκότωσαν την πίστη των σοβιετικών μαζών στην παγκόσμια επανάσταση, και 
επέτρεψαν στη γραφειοκρατία να ανεβεί ολοένα και υψηλότερα σαν τη μόνη ελπίδα σωτηρίας.

Για  τις  αιτίες  των  ηττών  του  παγκόσμιου  προλεταριάτου  στη  διάρκεια  των  τελευταίων 
δεκατριών  χρόνων,  ο  συγγραφέας  πρέπει  να  παραπέμψει  στα  άλλα  του  έργα,  όπου  έχει 
προσπαθήσει να ξεσκεπάσει τον καταστροφικό ρόλο που έπαιξε η ηγεσία του Κρεμλίνου, που ήταν 
απομονωμένη από τις μάζες και βαθιά συντηρητική, στο επαναστατικό κίνημα όλων των χωρών. 
Εδώ ασχολούμαστε βασικά με το αδιαμφισβήτητο και διδακτικό γεγονός ότι οι συνεχείς ήττες της 
επανάστασης στην Ευρώπη και την Ασία, ενώ αδυνάτισαν τη διεθνή θέση της Σοβιετικής Ένωσης, 
δυνάμωσαν αφάνταστα τη σοβιετική γραφειοκρατία. Δυο ημερομηνίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
στην ιστορική αυτή σειρά. Το δεύτερο μισό του 1923, η προσοχή των σοβιετικών εργατών ήταν με 
πάθος στραμμένη στη Γερμανία, όπου φαινόταν ότι το προλεταριάτο είχε απλώσει το χέρι του προς  
την εξουσία. Η πανικόβλητη υποχώρηση του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος έφερε την πιο 
βαθιά απογοήτευση στις εργαζόμενες μάζες της Σοβιετικής Ένωσης. Η σοβιετική γραφειοκρατία 
άνοιξε αμέσως μια καμπάνια ενάντια στη θεωρία της «διαρκούς επανάστασης», και κατάφερε στην 
Αριστερή Αντιπολίτευση το πρώτο σκληρό χτύπημά της. Στη διάρκεια των χρόνων 1926 και 1927, 
ο πληθυσμός της Σοβιετικής Ένωσης πέρασε από μια νέα πλημμυρίδα ελπίδων. Όλα τα μάτια ήταν 
στραμμένα τώρα προς την Ανατολή, όπου ξετυλιγόταν το δράμα της Κινέζικης Επανάστασης. Η 
Αριστερή Αντιπολίτευση είχε συνέλθει από τα προηγούμενα χτυπήματα και στρατολογούσε μια 
φάλαγγα νέων οπαδών.  Στα τέλη  του 1927,  η  Κινέζικη  Επανάσταση σφάχτηκε από τον  δήμιο 
Τσιαγκ Κάι-σεκ, που στα χέρια του η Τρίτη Διεθνής είχε κυριολεκτικά παραδώσει προδομένους 
τους  κινέζους  εργάτες  και  αγρότες.  Ένα  παγερό  κύμα απογοήτευσης  κατάκλυσε  τις  μάζες  της 
Σοβιετικής Ένωσης από μια αχαλίνωτη καμπάνια δυσφήμισης στον Τύπο και στις συγκεντρώσεις, η 
γραφειοκρατία  αποφάσισε  τελικά,  το  1928,  να  κάνει  μαζικές  συλλήψεις  μελών  της  Αριστερής 
Αντιπολίτευσης.

Είναι  βέβαιο  ότι  δεκάδες  χιλιάδες  επαναστάτες  μαχητές  συγκεντρώθηκαν  κάτω  από  τη 
σημαία  των  Μπολσεβίκων-Λενινιστών.  Δεν  υπάρχει  αμφιβολία  ότι  οι  προχωρημένοι  εργάτες 
αντιμετώπιζαν με συμπάθεια την Αντιπολίτευση, αλλά αυτή η συμπάθεια παράμενε παθητική. Από 
τις μάζες έλλειπε η πίστη ότι η κατάσταση θα μπορούσε σοβαρά να αλλάξει από ένα νέο κύμα 
αγώνων. Στο μεταξύ, η γραφειοκρατία ισχυριζόταν: «Για το χατίρι μιας διεθνούς επανάστασης, η  
Αντιπολίτευση σχεδιάζει να μας σύρει σε έναν επαναστατικό πόλεμο. Φτάνουν πια οι αναστατώσεις!  
Έχουμε  κερδίσει  το  δικαίωμα  να  ξεκουραστούμε.  Θα  χτίσουμε  τη  σοσιαλιστική  κοινωνία  στην  
πατρίδα μας. Στηριχτείτε πάνω σε μας, τους ηγέτες σας!». Αυτό το ευαγγέλιο της ξεκούρασης ένωσε 
στέρεα  τους  ανθρώπους  του  μηχανισμού  (apparatchiki)  και  τους  στρατιωτικούς  και  κρατικούς 
αξιωματούχους, και, αναμφίβολα, βρήκε μια ανταπόκριση μέσα στους κουρασμένους εργάτες, και 
ακόμα περισσότερο μέσα στις αγροτικές μάζες. Είναι δυνατόν, αναρωτιόνταν, να έχει πραγματικά η 
Αντιπολίτευση  σκοπό  να  θυσιάσει  τα  συμφέροντα  της  Σοβιετικής  Ένωσης  για  την  ιδέα  της 
«διαρκούς επανάστασης»; Στην πραγματικότητα, η πάλη γινόταν για τα ζωτικά συμφέροντα του 
σοβιετικού κράτους.  Η λαθεμένη πολιτική  της  Διεθνούς  στη  Γερμανία,  κατάληξε,  δέκα χρόνια 
αργότερα, στη νίκη του Χίτλερ –δηλαδή, σε έναν απειλητικό κίνδυνο πολέμου από τη Δύση. Και η 
όχι  λιγότερο λαθεμένη πολιτική  στην Κίνα,  ενίσχυσε τον γιαπωνέζικο ιμπεριαλισμό,  και  έφερε 
πάρα πολύ κοντά τον κίνδυνο από την Ανατολή. Αλλά οι περίοδες της αντίδρασης χαρακτηρίζονται, 
πάνω απ’ όλα, από μια έλλειψη θαρραλέας σκέψης.

Η  Αντιπολίτευση  απομονώθηκε.  Η  γραφειοκρατία  χτυπούσε  όσο  ήταν  καυτό  το  σίδερο, 
εκμεταλλευόμενη  την  αμηχανία  και  την  παθητικότητα  των  εργατών,  κινητοποιώντας  τα  πιο 
καθυστερημένα  στρώματα  τους  ενάντια  στα  πιο  προχωρημένα,  και  στηριζόμενη  όλο  και  πιο 
τολμηρά πάνω στον κουλάκο και  στον μικροαστό σύμμαχο γενικά.  Έτσι,  σε μια πορεία λίγων 
χρόνων, η γραφειοκρατία σύντριψε την επαναστατική πρωτοπορία του προλεταριάτου.

Θα ήταν αφέλεια να φαντάζεται κανείς ότι ο Στάλιν, που προηγούμενα ήταν άγνωστος στις 



μάζες, βγήκε ξαφνικά από τα παρασκήνια οπλισμένος μ’ ένα πλήρες στρατηγικό πλάνο. Καθόλου.  
Πριν αυτός δοκιμάσει και αποφασίσει την πορεία του,  η γραφειοκρατία δοκίμασε τoν ίδιο τον 
Στάλιν. Της πρόσφερε όλα τα αναγκαία εχέγγυα: το κύρος ενός παλιού μπολσεβίκου, ένα δυνατό 
χαρακτήρα, στενό ορίζοντα, και στενούς δεσμούς με την πολιτική μηχανή σαν τη μόνη πηγή της 
επιρροής του. Η επιτυχία του, ήταν μια έκπληξη πρώτα απ’ όλα για τoν ίδιο τον Στάλιν. Ήταν το 
φιλικό καλωσόρισμα της  νέας κυρίαρχης  ομάδας,  που προσπαθούσε να απελευθερωθεί  από τις 
παλιές αρχές και  από τον έλεγχο των μαζών, και που χρειαζόταν έναν αξιόπιστο διαιτητή στις 
εσωτερικές υποθέσεις της. Πρόσωπο δεύτερης σειράς μπροστά στις μάζες, και στα γεγονότα της 
επανάστασης,  ο  Στάλιν  αποκαλύφτηκε  σαν  ο  αδιαμφισβήτητος  ηγέτης  της  θερμιδοριανής 
γραφειοκρατίας, σαν ο πρώτος ανάμεσά τους.

Η νέα κυρίαρχη κάστα αποκάλυψε αμέσως τις δικές της ιδέες, τα αισθήματα, και, πράγμα 
πολύ πιο  σπουδαίο,  τα  συμφέροντά της.  Η συντριπτική  πλειοψηφία  της  παλιότερης  γενιάς  της 
σημερινής γραφειοκρατίας βρισκόταν από την άλλη πλευρά του οδοφράγματος στη διάρκεια της 
Οκτωβριανής  Επανάστασης  (πάρτε,  για  παράδειγμα,  τους  σοβιετικούς  πρεσβευτές  μονάχα: 
Τρογιανόβσκι,  Μαΐσκι,  Ποτέμκιν,  Σούριτζ,  Κιντσούκ κτλ.),  ή,  στην καλύτερη περίπτωση, είχαν 
σταθεί στην άκρη, μακριά από την πάλη. Εκείνοι από τους σημερινούς γραφειοκράτες που ήταν 
στο μπολσεβίκικο στρατόπεδο τις μέρες του Οκτώβρη, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν έπαιξαν 
ένα σημαντικό ρόλο. Όσο για τους νεαρούς γραφειοκράτες, αυτοί διαλέχτηκαν και εκπαιδεύτηκαν 
από τους παλιότερους, συχνά από τα ίδια τους τα βλαστάρια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν 
να κάνουν την Οκτωβριανή Επανάσταση, αλλά ήταν ότι έπρεπε για να την εκμεταλλευτούν.

Στο  διάστημα  ανάμεσα  στα  δυο  ιστορικά  αυτά  κεφάλαια,  τα  προσωπικά  περιστατικά 
άσκησαν, βέβαια,  την επίδρασή τους.  Έτσι,  η αρρώστια και ο θάνατος του Λένιν,  αναμφίβολα 
επισπεύσανε τη λύση. Αν ο Λένιν είχε ζήσει περισσότερο, η πίεση της γραφειοκρατικής εξουσίας θα 
είχε  αναπτυχθεί,  τουλάχιστον  στα  πρώτα  χρόνια,  πιο  αργά.  Αλλά  από  το  1926  κιόλας  η 
Κρούπσκαγια είπε σ’ ένα κύκλο Αριστερών Αντιπολιτευόμενων: «Αν ζούσε ο Ιλίτς, πιθανόν να ήταν  
ήδη στη φυλακή». Οι φόβοι και οι προφητικές ανησυχίες του ίδιου του Λένιν ήταν τότε νωπά ακόμα 
στη μνήμη της, και δεν έτρεφε αυταπάτες για κάποια προσωπική παντοδυναμία του Λένιν ενάντια 
σε αντίθετους ιστορικούς ανέμους και ρεύματα.

Η γραφειοκρατία  νίκησε  κάτι  περισσότερο  από  την  Αριστερή  Αντιπολίτευση.  Νίκησε  το 
Μπολσεβίκικο Κόμμα. Νίκησε το πρόγραμμα του Λένιν, που ήταν ο κύριος κίνδυνος ενάντια στη 
μετατροπή των οργάνων του κράτους «από υπηρέτες της κοινωνίας σε αφέντες  της κοινωνίας». 
Νίκησε όλους αυτούς τους εχθρούς, την Αντιπολίτευση, το Κόμμα και τον Λένιν, όχι με ιδέες και  
επιχειρήματα, αλλά με το δικό της κοινωνικό βάρος. Τα μολυβένια οπίσθια της γραφειοκρατίας 
ήταν πιο βαριά από το κεφάλι της επανάστασης. Αυτό είναι το μυστικό του σοβιετικού θερμιδόρ.



2. Ο Εκφυλισμός του Μπολσεβίκικου Κόμματος
Το  Μπολσεβίκικο  Κόμμα  προετοίμασε  και  εξασφάλισε  τη  νίκη  του  Οκτώβρη.  Επίσης 

δημιούργησε το σοβιετικό κράτος, εφοδιάζοντάς το με έναν ρωμαλέο σκελετό. Ο εκφυλισμός του 
Κόμματος ήταν και  η αιτία και το αποτέλεσμα της γραφειοκρατικοποίησης του κράτους.  Είναι 
αναγκαίο να δείξουμε, έστω και περιληπτικά, πώς έγινε αυτό.

Το  εσωτερικό  καθεστώς  του  Μπολσεβίκικου  Κόμματος  το  χαρακτήριζε  η  μέθοδος  του 
δημοκρατικού  συγκεντρωτισμού.  Ο  συνδυασμός  των  δύο  αυτών  εννοιών,  δημοκρατίας  και 
συγκεντρωτισμού, δεν είναι καθόλου αντιφατικός. Το Κόμμα έδινε τη μεγαλύτερη προσοχή όχι 
μονάχα στο να είναι τα όριά του πάντα αυστηρά καθορισμένα, αλλά και στο να απολαμβάνουν όλοι 
εκείνοι που έμπαιναν μέσα σ’ αυτά τα όρια το πραγματικό δικαίωμα να καθορίζουν την κατεύθυνση 
της πολιτικής του Κόμματος. Η ελευθερία της κριτικής και η ιδεολογική πάλη ήταν το αμετάκλητο 
περιεχόμενο της δημοκρατίας στο Κόμμα. Η τωρινή θεωρία ότι ο Μπολσεβικισμός δεν ανέχεται τις 
φράξιες,  είναι  ένας  μύθος  της  εποχής  της  παρακμής.  Στην  πραγματικότητα,  η  ιστορία  του 
Μπολσεβικισμού είναι η ιστορία της πάλης των φραξιών. Και, πραγματικά, πώς θα μπορούσε μια 
γνήσια επαναστατική οργάνωση,  που έχει  θέσει  στον εαυτό της  το καθήκον να ανατρέψει  τον 
κόσμο και να ενώσει κάτω από τη σημαία της τους πιο τολμηρούς εικονοκλάστες, αγωνιστές και 
επαναστάτες,  να ζήσει και να αναπτυχθεί χωρίς ιδεολογικές συγκρούσεις, χωρίς το σχηματισμό 
ομάδων, χωρίς το σχηματισμό προσωρινών φραξιών; Η διορατικότητα της μπολσεβίκικης ηγεσίας 
έκανε  συχνά  δυνατό  να  μαλακώνουν  οι  συγκρούσεις  και  να  συντομεύεται  η  διάρκεια  της 
φραξιονιστικής πάλης, αλλά τίποτε περισσότερο από αυτό. Η Κεντρική Επιτροπή βασιζόταν πάνω 
στο φλεγόμενο αυτό δημοκρατικό στήριγμα. Από αυτό αντλούσε την τόλμη να παίρνει αποφάσεις 
και να δίνει εντολές; Η καταφανής ορθότητα της ηγεσίας σε όλα τα κρίσιμα στάδια, της έδινε το 
μεγάλο κύρος που είναι το ανεκτίμητο ηθικό κεφάλαιο του συγκεντρωτισμού.

Έτσι, το καθεστώς του Μπολσεβίκικου Κόμματος, ιδιαίτερα πριν να έρθει στην εξουσία, είναι 
σε πλήρη αντίφαση με το καθεστώς των σημερινών τμημάτων της Κομμουνιστικής Διεθνούς, με 
τους «ηγέτες» τους να διορίζονται από τα πάνω και να αλλάζουν εντελώς την πολιτική τους με μια 
απλή εντολή, με τον ανεξέλεγκτο μηχανισμό τους, υπεροπτικοί στη στάση τους προς τα απλά μέλη, 
δουλικοί στη στάση τους προς το Κρεμλίνο. Αλλά και τα πρώτα χρόνια μετά την κατάκτηση της 
εξουσίας,  ακόμα  και  όταν  η  διοικητική  σκουριά  ήταν  ήδη  φανερή  πάνω  στο  Κόμμα,  κάθε 
μπολσεβίκος, μαζί και ο Στάλιν, θα είχαν αποκηρύξει σαν κακεντρεχή συκοφάντη όποιον θα τους 
έδειχνε σε μια οθόνη την εικόνα του Κόμματος δέκα ή δεκαπέντε χρόνια αργότερα.

Το  ίδιο  το  κέντρο  της  προσοχής  του  Λένιν  και  των  συντρόφων  του  ήταν  μια  συνεχής 
φροντίδα να προστατέψουν τις γραμμές των μπολσεβίκων από τα ελαττώματα εκείνων που ήταν 
στην εξουσία. Ωστόσο, η ιδιαίτερη προσέγγιση και πολλές φορές η πραγματική συγχώνευση του 
Κόμματος με τον κρατικό μηχανισμό, είχε ήδη κάνει, στα πρώτα εκείνα χρόνια, αναμφίβολη ζημιά 
στην ελευθερία και την ελαστικότητα του κομματικού καθεστώτος. Η δημοκρατία είχε σε αναλογία 
περιοριστεί,  καθώς  οι  δυσκολίες  μεγάλωναν.  Στην  αρχή,  το  Κόμμα  ποθούσε  και  έλπιζε  να 
διατηρήσει την ελευθερία της πολιτικής πάλης μέσα στα πλαίσια των Σοβιέτ. Ο εμφύλιος πόλεμος 
έκανε  σοβαρές  τροπολογίες  σ’  αυτόν  τον  υπολογισμό.  Τα  κόμματα  της  αντιπολίτευσης 
απαγορεύτηκαν το ένα μετά το άλλο. Οι ηγέτες του Μπολσεβικισμού θεώρησαν αυτό το μέτρο, που 
ερχόταν σε ολοφάνερη σύγκρουση με το πνεύμα της σοβιετικής δημοκρατίας, όχι σαν μια αρχή, 
αλλά σαν μια επεισοδιακή πράξη αυτοάμυνας.

Η γοργή ανάπτυξη του κυβερνητικού κόμματος,  με  τα νέα  και  τεράστια  καθήκοντα του, 
δημιούργησε  αναπόφευκτα  εσωτερικές  διαφωνίες.  Τα  παράνομα  αντιπολιτευτικά  ρεύματα  στη 
χώρα ασκούσαν μια πίεση μέσα από διάφορα κανάλια πάνω στη μόνη νόμιμη πολιτική οργάνωση, 
αυξάνοντας την οξύτητα της φραξιονιστικής πάλης. Τη στιγμή που τελείωνε ο εμφύλιος πόλεμος, 
αυτή η πάλη πήρε τέτοιες οξείες μορφές που απείλησε να διαταράξει την κρατική εξουσία. Τον 
Μάρτη του 1921, τις μέρες της εξέγερσης της Κρονστάνδης, που τράβηξε στις γραμμές της ένα όχι 
μικρό αριθμό μπολσεβίκων, το Δέκατο Συνέδριο του Κόμματος θεώρησε αναγκαίο να καταφύγει σε 
μια απαγόρευση των φραξιών –δηλαδή, να μεταφέρει το πολιτικό καθεστώς που κυριαρχούσε στο 
κράτος  στην  εσωτερική  ζωή  του  κυβερνητικού  κόμματος.  Αυτή  η  απαγόρευση  των  φραξιών 
θεωρήθηκε ξανά σαν ένα εξαιρετικό μέτρο που επρόκειτο να εγκαταλειφθεί με την πρώτη σοβαρή 



βελτίωση της κατάστασης. Ταυτόχρονα, η Κεντρική Επιτροπή ήταν εξαιρετικά προσεκτική στην 
εφαρμογή του καινούριου νόμου, και ενδιαφερόταν πάνω απ’ όλα μήπως αυτό οδηγήσει σε ένα 
στραγγαλισμό της εσωτερικής ζωής του Κόμματος.

Αυτό, ωστόσο, που στο αρχικό σχέδιο ήταν απλά μια αναγκαία παραχώρηση σε μια δύσκολη 
κατάσταση, αποδείχτηκε ότι ταίριαζε τέλεια στο γούστο της γραφειοκρατίας, που άρχισε τότε να 
πλησιάζει την εσωτερική ζωή του Κόμματος αποκλειστικά από τη σκοπιά της διευκόλυνσης στη 
διοίκηση.  Ήδη από το  1922,  στη  διάρκεια  μιας  σύντομης  βελτίωσης  της  υγείας  του,  ο  Λένιν, 
βλέποντας με φρίκη την απειλητική αύξηση του γραφειοκρατισμού, προετοίμαζε μια πάλη ενάντια 
στη φράξια του Στάλιν, που είχε γίνει ο άξονας της κρατικής μηχανής, σαν ένα πρώτο βήμα προς 
την κατάληψη του μηχανισμού του κράτους.  Μια δεύτερη συμφόρηση και μετά ο θάνατος τον 
εμπόδισαν να αναμετρήσει τις δυνάμεις του με την εσωτερική αυτή αντίδραση. 

Ολόκληρη η προσπάθεια του Στάλιν, με τον οποίο ο Ζινόβιεφ και ο Κάμενεφ δούλευαν χέρι 
με χέρι εκείνη την εποχή, κατευθυνόταν από κει και ύστερα στο να απελευθερώσει τον κομματικό 
μηχανισμό από τον έλεγχο των απλών μελών του Κόμματος. Σ’ αυτή την πάλη για «σταθερότητα» 
της Κεντρικής Επιτροπής, ο Στάλιν αποδείχτηκε ο πιο συνεπής και ο πιο αξιόπιστος ανάμεσα στους 
συνεργάτες του. Δεν είχε ανάγκη να τραβήξει τον εαυτό του μακριά από τα διεθνή προβλήματα. 
Αυτά ποτέ δεν τον είχαν απασχολήσει. Η μικροαστική προοπτική του νέου κυρίαρχου στρώματος 
ήταν η δικιά του προοπτική. Πίστευε βαθιά ότι το καθήκον της οικοδόμησης του σοσιαλισμού ήταν 
από τη φύση του εθνικό και διοικητικό. Θεωρούσε την Κομμουνιστική Διεθνή σαν ένα αναγκαίο 
κακό, που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί όσο πιο πολύ γινόταν, για τους σκοπούς της εξωτερικής 
πολιτικής. Το ίδιο του το Κόμμα είχε στα μάτια του αξία μόνο σαν ένα πειθήνιο στήριγμα στο 
μηχανισμό.

Μαζί  με  τη  θεωρία  του  σοσιαλισμού  σε  μια  μόνη  χώρα,  η  γραφειοκρατία  έθεσε  στην 
κυκλοφορία τη θεωρία ότι στον Μπολσεβικισμό η Κεντρική Επιτροπή είναι το παν και το Κόμμα 
τίποτε. Όπως και νά ’ χει, η δεύτερη αυτή θεωρία εφαρμόστηκε με περισσότερη επιτυχία από την 
πρώτη.  Αρπάζοντας  την  ευκαιρία  με  το  θάνατο  του  Λένιν,  η  κυρίαρχη  ομάδα  ανάγγειλε  μια 
«λενινιστική  στρατολόγηση».  Οι  πόρτες  του  Κόμματος,  που  φυλάγονταν  πάντα  προσεκτικά, 
ανοίχτηκαν τώρα διάπλατα. Εργάτες, υπάλληλοι, μικροαξιωματούχοι, μπήκαν μαζικά στο Κόμμα. 
Ο πολιτικός στόχος αυτής της μανούβρας ήταν να διαλύσει την επαναστατική πρωτοπορία μέσα σ’ 
ένα  ακατέργαστο,  χωρίς  πείρα,  χωρίς  ανεξαρτησία,  και  ακόμα  με  την  παλιά  συνήθεια  να 
υποτάσσεται στις αρχές, ανθρώπινο υλικό. Το σχέδιο πέτυχε. Απελευθερώνοντας τη γραφειοκρατία 
από τον έλεγχο της πρωτοπορίας, η «λενινιστική στρατολόγηση» έδωσε ένα θανάσιμο χτύπημα στο 
Κόμμα  του  Λένιν.  Ο  μηχανισμός  είχε  κερδίσει  την  αναγκαία  ανεξαρτησία.  Ο  δημοκρατικός 
συγκεντρωτισμός παραχώρησε τη θέση του στο γραφειοκρατικό συγκεντρωτισμό. Στον ίδιο τον 
κομματικό μηχανισμό έγινε τώρα μια ριζική αναδιάρθρωση του προσωπικού από πάνω μέχρι κάτω. 
Το κύριο προσόν του μπολσεβίκου διακήρυσσαν ότι ήταν η υποταγή. Κάτω από το κάλυμμα μιας 
πάλης με την Αντιπολίτευση, έγινε μια μεγάλης κλίμακας αντικατάσταση των επαναστατών με 
Chinonviks[1]. Η ιστορία του Μπολσεβίκικου Κόμματος έγινε η ιστορία του γοργού εκφυλισμού 
του.

Η πολιτική σημασία της αναπτυσσόμενης πάλης για πολλούς συσκοτιζόταν από το γεγονός 
ότι οι ηγέτες και των τριών ομάδων, της Αριστεράς, του Κέντρου και της Δεξιάς, ανήκαν σ’ ένα και  
το ίδιο επιτελείο στο Κρεμλίνο, στο Πολιτικό Γραφείο. Στα επιπόλαια μυαλά, φαινόταν ότι ήταν 
ένα απλό ζήτημα προσωπικού ανταγωνισμού, μια πάλη για τη «διαδοχή» του Λένιν. Αλλά στις 
συνθήκες  μιας  σιδερένιας  δικτατορίας,  οι  κοινωνικοί  ανταγωνισμοί  δεν μπορούν στην αρχή να 
φανούν  παρά  μόνο  μέσα  από  τα  σώματα  του  κυρίαρχου  κόμματος.  Πολλοί  θερμιδοριανοί 
αναδύθηκαν στην εποχή τους από τον κύκλο των γιακομπίνων. Ο ίδιος ο Βοναπάρτης ανήκε σ’ 
αυτόν τον κύκλο στα νεανικά του χρόνια, και, κατά συνέπεια, ήταν από τους πρώην Γιακομπίνους 
που ο Πρωθύπατος και  Αυτοκράτορας της Γαλλίας διάλεξε τους πιο πιστούς υπηρέτες του. Οι 
καιροί αλλάζουν και μαζί μ’ αυτούς οι Γιακομπίνοι, κι εδώ περιλαμβάνονται και οι Γιακομπίνοι του 
εικοστού αιώνα. 

Από το Πολιτικό Γραφείο της εποχής του Λένιν, παραμένει τώρα μονάχα ο Στάλιν. Δυο από 
τα μέλη του, ο Ζινόβιεφ και ο Κάμενεφ, συνεργάτες του Λένιν για πολλά χρόνια στην εμιγκράτσια,  
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εκτίουν μια ποινή δεκάχρονης φυλάκισης για ένα έγκλημα που δεν διέπραξαν. Τρία άλλα μέλη, ο 
Ρίκοφ,  ο  Μπουχάριν  και  ο  Τόμσκι[2],  έχουν  εκδιωχθεί  εντελώς  από  την  ηγεσία,  αλλά  σαν 
ανταμοιβή  για  την  υποταγή  τους  τοποθετήθηκαν  σε  δεύτερης  σειράς  πόστα.  Και,  τέλος,  ο 
συγγραφέας αυτών των γραμμών που βρίσκεται στην εξορία. Η χήρα του Λένιν, η Κρούπσκαγια, 
είναι επίσης σε δυσμένεια, αφού, παρά τις προσπάθειες της, αποδείχτηκε ανίκανη να προσαρμοστεί 
ολοκληρωτικά στο θερμιδόρ.

Τα μέλη του σημερινού Πολιτικού Γραφείου, σ’ ολόκληρη την ιστορία του Μπολσεβίκικου 
Κόμματος, κατείχαν δεύτερης σειράς θέσεις. Αν τα πρώτα χρόνια της επανάστασης, κάποιος είχε 
προβλέψει τη μελλοντική άνοδό τους, αυτοί θα ήταν οι πρώτοι που θα εκπλήσσονταν, και στην 
έκπληξή τους δεν θα υπήρχε καμιά ψεύτικη μετριοφροσύνη. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, ο κανόνας 
ότι το Πολιτικό Γραφείο έχει πάντα δίκιο, και, όπως και νά ’χει, κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να 
έχει  δίκιο  ενάντια  στο  Πολιτικό  Γραφείο,  είναι  πολύ  πιο  αυστηρός  τώρα.  Αλλά,  επιπλέον,  το 
Πολιτικό Γραφείο δεν μπορεί νά ’χει δίκιο ενάντια στον Στάλιν, που είναι ανίκανος να κάνει λάθη 
και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να έχει δίκιο ενάντια στον εαυτό του.

Οι απαιτήσεις για κομματική δημοκρατία ήταν, όλο αυτό τον καιρό, τα συνθήματα όλων των 
αντιπολιτευόμενων ομάδων,  και ήταν τόσο επίμονες όσο ήταν χωρίς ελπίδα. Η πλατφόρμα της 
Αριστερής Αντιπολίτευσης, που αναφέραμε πιο πάνω, απαιτούσε το 1927 να περάσει στον Ποινικό 
Κώδικα ένας ειδικός νόμος που «θα τιμωρεί σαν σοβαρό έγκλημα ενάντια στο κράτος κάθε άμεση ή  
έμμεση καταδίωξη ενός εργάτη επειδή κάνει κριτική». Αντί γι’ αυτό, περάσανε στον Ποινικό Κώδικα 
ένα άρθρο ενάντια στην ίδια την Αριστερή Αντιπολίτευση.

Από  την  κομματική  δημοκρατία  παραμείνανε  μόνο  αναμνήσεις  στη  θύμηση  της  παλιάς 
γενιάς.  Και  μαζί  μ’  αυτήν  είχαν  εξαφανιστεί  η  δημοκρατία  στα  Σοβιέτ,  τα  συνδικάτα,  τις 
κοπερατίβες, τις πολιτιστικές και αθλητικές οργανώσεις. Πάνω από κάθε μια απ’ αυτές βασιλεύει 
μια απεριόριστη ιεραρχία κομματικών γραμματέων. Το καθεστώς έχει γίνει «ολοκληρωτικό» στο 
χαρακτήρα, αρκετά χρόνια πριν έρθει αυτή η λέξη από τη Γερμανία. «Με αχρείες μέθοδες, που  
μετατρέπουν  τους  σκεπτόμενους  κομμουνιστές  σε  μηχανές,  που  καταστρέφουν  τη  θέληση,  το  
χαρακτήρα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», έγραφε ο Ρακόβσκι το 1928, «οι κυρίαρχοι κύκλου  
έχουν καταφέρει να μετατραπούν σε μια αμετακίνητη και απαραβίαστη ολιγαρχία, που αντικαθιστά  
την  τάξη  και  το  Κόμμα».  Από τότε  που  με  τόση  αγανάκτηση γράφτηκαν  αυτές  οι  γραμμές,  ο 
εκφυλισμός του καθεστώτος έχει αμέτρητα προχωρήσει. Η Γκε Πε Ου έχει γίνει ο αποφασιστικός 
παράγοντας στην εσωτερική ζωή του Κόμματος. Αν ο Μόλοτοφ μπορούσε, το Μάρτη του 1936, να 
λέει  με  στόμφο σε έναν γάλλο δημοσιογράφο ότι  στο κυρίαρχο κόμμα δεν υπάρχει  πια καμιά 
φραξιονιστική  πάλη,  είναι  γιατί  απλά  οι  διαφωνίες  τακτοποιούνται  τώρα  με  την  αυτόματη 
επέμβαση  της  πολιτικής  αστυνομίας.  Το  παλιό  Μπολσεβίκικο  Κόμμα  είναι  νεκρό,  και  καμιά 
δύναμη δεν μπορεί να το αναστήσει.

* * * *
Παράλληλα με τον πολιτικό εκφυλισμό του Κόμματος,  συνέβηκε μια ηθική παρακμή του 

ανεξέλεγκτου μηχανισμού. Η λέξη «σοβμπούρ» –σοβιετικός μπουρζουάς– που χρησιμοποιείται για 
τον προνομιούχο ανώτερο λειτουργό, εμφανίστηκε πολύ νωρίς στο λεξιλόγιο των εργατών. Με το 
πέρασμα στη ΝΕΠ, οι αστικές τάσεις απόκτησαν, ένα πιο πλούσιο πεδίο δράσης. Στο Ενδέκατο 
Συνέδριο  του  Κόμματος,  το  Μάρτη  του  1922,  ο  Λένιν  προειδοποίησε  για  τον  κίνδυνο  ενός 
εκφυλισμού του κυρίαρχου στρώματος. Έχει συμβεί, είπε, περισσότερο από μια φορά στην ιστορία, 
ο νικητής να υιοθετήσει την κουλτούρα του νικημένου, όταν ο δεύτερος βρισκόταν σε ένα ανώτερο 
επίπεδο. Ο πολιτισμός της ρώσικης μπουρζουαζίας και της παλιάς γραφειοκρατίας, ήταν, βέβαια, 
άθλιος, αλλά, αλίμονο!, το νέο κυρίαρχο στρώμα πρέπει συχνά να βγάζει το καπέλo σ’ αυτόν τον 
πολιτισμό.  «Τέσσερεις  χιλιάδες  εφτακόσιοι  υπεύθυνοι  κομμουνιστές»  στη  Μόσχα  διοικούν  την 
κρατική  μηχανή.  «Ποιός  καθοδηγεί  ποιόν;  Αμφιβάλω  πάρα  πολύ  αν  μπορείς  να  πεις  ότι  οι  
κομμουνιστές είναι επικεφαλής...». Στα επόμενα συνέδρια, ο Λένιν δεν μπόρεσε να μιλήσει. Αλλά 
όλη η σκέψη του τους τελευταίους μήνες της ενεργούς ζωής του, ήταν να προειδοποιήσει και να 
εξοπλίσει  τους  εργάτες  ενάντια  στην  καταπίεση,  τις  ιδιοτροπίες  και  την  παρακμή  της 
γραφειοκρατίας. Ο Λένιν, ωστόσο, είδε μόνο τα πρώτα συμπτώματα της αρρώστιας.

Ο Κριστιάν Ρακόβσκι, ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Λαού στην 
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Ουκρανία, και αργότερα Πρεσβευτής των Σοβιέτ στο Λονδίνο και το Παρίσι, έστειλε στους φίλους 
του το 1928, όταν ήταν ήδη στην εξορία, μια σύντομη έρευνα για τη σοβιετική γραφειοκρατία, που 
κομμάτια της έχουμε παραθέσει πιο πάνω αρκετές φορές, γιατί παραμένει ακόμα η καλύτερη που 
έχει γραφτεί πάνω σ’ αυτό το θέμα. «Στο μυαλό του Λένιν, και στο μυαλό όλων μας», γράφει ο 
Ρακόβσκι,  «το  καθήκον  της  ηγεσίας  του  Κόμματος  ήταν  να  προφυλάξει  και  το  Κόμμα  και  την  
εργατική τάξη από τη διαφθείρουσα δράση των προνομίων, των πόστων και του πατροναρίσματος  
απομέρους εκείνων που ήταν στην εξουσία,  από τη  συμφιλίωση με  τα υπολείμματα των παλιών  
ευγενών και αξιωματούχων, από την διαφθείρουσα επιρροή της ΝΕΠ, από τον πειρασμό των αστικών  
ηθών και ιδεολογιών... Πρέπει να πούμε ειλικρινά, οριστικά και δυνατά ότι ο κομματικός μηχανισμός  
δεν έχει εκπληρώσει το καθήκον του, ότι έχει αποκαλύψει μια πλήρη ανικανότητα να παίξει το διπλό  
του ρόλο του προστάτη και του εκπαιδευτή. Έχει αποτύχει. Είναι χρεοκοπημένος». 

Είναι  αλήθεια  ότι  ο  ίδιος  ο  Ρακόβσκι,  τσακισμένος  από  τη  γραφειοκρατική  καταπίεση, 
αποκήρυξε  στη  συνέχεια  τις  κριτικές  εκτιμήσεις  του.  Αλλά και  ο  εβδομηντάχρονος  Γαλιλαίος, 
πιασμένος στη μέγγενη της Ιερής Εξέτασης, βρέθηκε αναγκασμένος να αποκηρύξει το σύστημα του 
Κοπέρνικου –πράγμα που δεν εμπόδισε τη γη να συνεχίσει να περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. 
Δεν πιστεύουμε στην αναίρεση του εξηντάχρονου Ρακόβσκι, γιατί ο ίδιος, περισσότερο από μια 
φορά,  έχει  κάνει  εξαντλητικές  αναλύσεις  για  τέτοιου είδους  αναιρέσεις.  Όσο για  την  πολιτική 
κριτική  του,  αυτή  έχει  βρει  στα  γεγονότα  της  αντικειμενικής  εξέλιξης  ένα  πολύ  πιο  σταθερό 
στήριγμα απ’ ότι στην υποκειμενική γενναιοψυχία του συγγραφέα της. 

Η κατάκτηση της εξουσίας αλλάζει όχι μόνο τις  σχέσεις του προλεταριάτου με τις  άλλες 
τάξεις, αλλά και τη δική του εσωτερική δομή. Η άσκηση της εξουσίας γίνεται η ειδικότητα μιας 
ορισμένης κοινωνικής ομάδας, που όσο πιο μεγάλη πιστεύει ότι είναι η αποστολή της, τόσο πιο 
ανυπόμονη είναι να λύσει το δικό της «κοινωνικό πρόβλημα». «Σε ένα προλεταριακό κράτος, όπου  
απαγορεύεται  η  καπιταλιστική  συσσώρευση  στα  μέλη  του  κυρίαρχου  κόμματος,  η  διαφοροποίηση  
είναι  αρχικά  λειτουργική,  αλλά  ύστερα  γίνεται  κοινωνική.  Δεν  λέω  ότι  γίνεται  μια  ταξική  
διαφοροποίηση,  αλλά  μια  κοινωνική  διαφοροποίηση...».  Ο  Ρακόβσκι  παρακάτω  εξηγεί:  «Η 
κοινωνική  κατάσταση  του  κομμουνιστή  που  έχει  στη  διάθεση  του  ένα  αυτοκίνητο,  ένα  καλό  
διαμέρισμα, τακτικές διακοπές, και παίρνει το μάξιμουμ του κομματικού μισθού, διαφέρει από την  
κατάσταση του κομμουνιστή που εργάζεται στα ανθρακωρυχεία,  όπου παίρνει από πενήντα μέχρι  
εξήντα ρούβλια το μήνα». Εξετάζοντας τα αίτια του εκφυλισμού των Γιακομπίνων όταν ήταν στην 
εξουσία –το κυνήγι του πλούτου, τη συμμετοχή σε κυβερνητικά συμβόλαια, τις προμήθειες κτλ., ο 
Ρακόβσκι  παραθέτει  μια  περίεργη  παρατήρηση  του  Μπαμπέφ,  ότι  ο  εκφυλισμός  του  νέου 
κυρίαρχου στρώματος βοηθήθηκε όχι λίγο από τις πρώην νεαρές κυρίες της αριστοκρατίας που οι  
Γιακομπίνοι ήταν πολύ φιλικοί μαζί τους. «Τι κάνετε, μικρόψυχοι πληβείοι;», φωνάζει ο Μπαμπέφ. 
«Σήμερα σας  αγκαλιάζουν  και  αύριο  θα σας  στραγγαλίσουν».  Μια απογραφή των συζύγων του 
κυρίαρχου στρώματος στη Σοβιετική Ένωση θα έδειχνε μια παρόμοια εικόνα. Ο πολύ γνωστός 
σοβιετικός  δημοσιογράφος,  Σοσνόφσκι,  τόνιζε  τον  ιδιαίτερο  ρόλο  που  έπαιζε  ο  «παράγοντας 
αυτοκίνητο-χαρέμι» στη διαμόρφωση των ηθών της σοβιετικής γραφειοκρατίας. Είναι αλήθεια ότι 
και ο Σοσνόφσκι, αναίρεσε όπως και ο Ρακόβσκι, και τον έφεραν πίσω από τη Σιβηρία. Αλλά αυτό 
δεν βελτίωσε την ηθική της γραφειοκρατίας. Αντίθετα, η ίδια η αναίρεση είναι η απόδειξη μιας 
ολοένα και μεγαλύτερης χαλάρωσης των ηθών. 

Τα  παλιά  άρθρα  του  Σοσνόφσκι,  που  σε  χειρόγραφα  περνούσαν  από  χέρι  σε  χέρι,  ήταν 
διανθισμένα με αξέχαστα επεισόδια από τη ζωή του νέου κυρίαρχου στρώματος, που έδειχναν με 
σαφήνεια σε τι μεγάλο βαθμό οι νικητές είχαν αφομοιώσει την ηθική των νικημένων. Για να μην 
ξαναγυρίσουμε, ωστόσο, σε περασμένα χρόνια –γιατί ο Σοσνόφσκι τελικά αντάλλαξε το μαστίγιό 
του με μια λύρα το 1934– θα περιοριστούμε σε εντελώς φρέσκα παραδείγματα από τον σοβιετικό 
Τύπο. Και δεν θα επιλέξουμε τις καταχρήσεις και τις λεγόμενες «υπερβολές», αλλά καθημερινά 
φαινόμενα που νομιμοποιούνταν από την επίσημη κοινωνική γνώμη.

Ο διευθυντής ενός εργοστασίου της Μόσχας, ένας επιφανής κομμουνιστής, καυχιέται στην 
«Πράβντα»  για  την  πολιτιστική  ανάπτυξη  της  επιχείρησης  που  διευθύνει:  «Ένας  μηχανικός  
τηλεφωνεί:  «Ποιά  είναι  η  διαταγή  σας,  κύριε,  να  ελέγξω  το  καμίνι  αμέσως  ή  να  περιμένω;». 
Απάντησα:  «Περίμενε»».  Ο  μηχανικός  απευθύνεται  στο  διευθυντή  με  εξαιρετικό  σεβασμό, 



χρησιμοποιώντας τον πληθυντικό, ενώ ο διευθυντής τού απαντάει στον ενικό. Και αυτό τον αισχρό 
διάλογο, που θα ήταν αδύνατος σε οποιαδήποτε πολιτισμένη καπιταλιστική χώρα, τον διηγείται ο 
ίδιος ο διευθυντής στις σελίδες της «Πράβντα» σαν κάτι το εντελώς φυσικό! Ο αρχισυντάκτης δεν 
φέρνει καμιά αντίρρηση, γιατί δεν το παρατηρεί. Οι αναγνώστες δεν φέρνουν αντίρρηση γιατί είναι 
συνηθισμένοι σ’ αυτό. Εμάς επίσης δεν μας εκπλήσσει, γιατί στις επίσημες τελετές στο Κρεμλίνο, 
οι  «ηγέτες»  και  οι  Επίτροποι  του  Λαού  απευθύνονται  στον  ενικό  στους  διευθυντές  των 
εργοστασίων που είναι εξαρτημένοι απ’ αυτούς, στους προέδρους των κολχόζ, στους επιστάτες και 
στις εργάτριες, που έχουν κληθεί ειδικά για να παρασημοφορηθούν. Πώς μπορούν να ξεχνούν ότι  
ένα από τα πιο δημοφιλή επαναστατικά συνθήματα στην τσαρική Ρωσία ήταν η απαίτηση για την 
κατάργηση της χρησιμοποίησης του ενικού από τη μεριά των αφεντικών όταν απευθύνονταν σε 
κατώτερούς τους!

Αυτοί  οι  διάλογοι  στο  Κρεμλίνο  των  αρχών  με  «το  λαό»,  καταπληκτικοί  στη  δεσποτική 
αγένειά τους, μαρτυρούν αλάθητα ότι, παρά την Οκτωβριανή Επανάσταση, την εθνικοποίηση των 
μέσων παραγωγής, την κολεχτιβοποίηση, και «την εξάλειψη των κουλάκων σαν τάξη», οι σχέσεις 
ανάμεσα στους ανθρώπους, κι αυτό στην κορυφή της σοβιετικής πυραμίδας, όχι μονάχα δεν έχουν 
ακόμα φτάσει στο επίπεδο του σοσιαλισμού, αλλά και από πολλές απόψεις, βρίσκονται πιο πίσω 
ακόμα και από έναν πολιτισμένο καπιταλισμό. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει τεράστια βήματα 
προς τα πίσω σ’ αυτή την πολύ σπουδαία σφαίρα. Και η πηγή αυτής της αναβίωσης της γνήσιας 
ρωσικής  βαρβαρότητας,  είναι  αναμφίβολα  το  σοβιετικό  θερμιδόρ,  που  έχει  δώσει  πλήρη 
ανεξαρτησία  και  ελευθερία  από  κάθε  έλεγχο  σε  μια  γραφειοκρατία  που  διαθέτει  ελάχιστη 
κουλτούρα, ενώ στις μάζες έχει δώσει το πασίγνωστο ευαγγέλιο της υπακοής και της σιωπής.

Δεν  έχουμε  καμιά  πρόθεση  να  αντιπαραθέσουμε  την  αφαίρεση  της  δικτατορίας  στην 
αφαίρεση της δημοκρατίας, και να ζυγίσουμε τα προσόντα τους στη ζυγαριά του καθαρού λόγου. 
Κάθετι  είναι  σχετικό  σ’ αυτό  τον  κόσμο,  όπου  μόνο  η  αλλαγή  παραμένει.  Η  δικτατορία  του 
Μπολσεβίκικου  Κόμματος  αποδείχτηκε  ένα  από τα  πιο  ισχυρά  όργανα προόδου  στην  ιστορία. 
Αλλά, κι εδώ επίσης, σύμφωνα με τα λόγια του ποιητή, «Ο λόγος γίνεται παραλογισμός, η καλοσύνη  
βάσανο». Η απαγόρευση των αντιπολιτευόμενων κομμάτων έφερε μαζί της την απαγόρευση των 
φραξιών.  Η  απαγόρευση  των  φραξιών  κατάληξε  με  μια  απαγόρευση  να  σκέφτεται  κανείς 
διαφορετικά από τους αλάθητους ηγέτες. Ο αστυνομικοποίητος μονολιθισμός του Κόμματος είχε 
σαν συνέπεια τη γραφειοκρατική ατιμωρησία που έχει γίνει  η πηγή κάθε είδους ακολασίας και 
διαφθοράς.



3. Οι Κοινωνικές Ρίζες του Θερμιδόρ
Έχουμε προσδιορίσει το σοβιετικό θερμιδόρ σαν έναν θρίαμβο της γραφειοκρατίας πάνω στις 

μάζες. Έχουμε προσπαθήσει να αποκαλύψουμε τις ιστορικές συνθήκες αυτού του θριάμβου. Ένα 
τμήμα της επαναστατικής πρωτοπορίας του προλεταριάτου καταβροχθίστηκε από τον διοικητικό 
μηχανισμό και βαθμιαία εξαχρειώθηκε, ένα άλλο τμήμα εκμηδενίστηκε στον εμφύλιο πόλεμο, και 
ένα  άλλο  τμήμα  διώχτηκε  και  συντρίφτηκε.  Οι  κουρασμένες  κι  απογοητευμένες  μάζες  ήταν 
αδιάφορες γι’ αυτό που συνέβαινε στις κορυφές. Αυτές οι συνθήκες, ωστόσο, όσο σημαντικές και 
να ήταν καθαυτές, είναι ανεπαρκείς για να εξηγήσουν γιατί η γραφειοκρατία κατάφερε να υψωθεί 
πάνω από την κοινωνία και να πάρει την τύχη της σταθερά στα δικά της τα χέρια. Η ίδια η θέληση 
να το κάνει θα ήταν, όπως και νά ’χει, ανεπαρκής. Η εμφάνιση ενός νέου κυρίαρχου στρώματος 
πρέπει να έχει βαθιά κοινωνικά αίτια.

Η νίκη των θερμιδοριανών ενάντια στους Γιακομπίνους, τον δέκατο όγδοο αιώνα, βοηθήθηκε 
επίσης από την κούραση των μαζών και την εξαχρείωση των ηγετικών στελεχών, αλλά κάτω από 
αυτά τα ουσιαστικά τυχαία φαινόμενα, συντελούνταν ένα βαθύ οργανικό προτσές. Οι Γιακομπίνοι 
στηρίζονταν πάνω στην κατώτερη μικρομπουρζουαζία που την σήκωσε ψηλά το μεγάλο κύμα. 
Ωστόσο, η επανάσταση του δέκατου όγδοου αιώνα, που αντιστοιχούσε στην πορεία ανάπτυξης των 
παραγωγικών  δυνάμεων,  δεν  μπορούσε  παρά  να  φέρει  τελικά  τη  μεγάλη  μπουρζουαζία  στην 
πολιτική  κυριαρχία.  Το θερμιδόρ δεν  ήταν παρά ένα  από τα  στάδια  του  αναπόφευκτου  αυτού 
προτσές.  Ποιά  παρεμφερής  κοινωνική  αναγκαιότητα  βρήκε  την  έκφρασή  της  στο  σοβιετικό 
θερμιδόρ;  Έχουμε  προσπαθήσει  ήδη,  σ’ ένα  από  τα  προηγούμενα  κεφάλαια,  να  δώσουμε  μια 
προκαταρκτική  απάντηση  στο  ερώτημα  γιατί  θριάμβευσε  ο  χωροφύλακας.  Πρέπει  τώρα  να 
επεκτείνουμε  την  ανάλυσή  μας  για  τις  συνθήκες  της  μετάβασης  από  τον  καπιταλισμό  στο 
σοσιαλισμό, και το ρόλο του κράτους σ’ αυτό το προτσές. Ας συγκρίνουμε ξανά τη θεωρητική 
πρόγνωση με την πραγματικότητα. «Είναι ακόμα αναγκαίο να καταστέλλουμε την μπουρζουαζία και  
την αντίστασή της», έγραφε ο Λένιν το 1917 μιλώντας για την περίοδο που θα έπρεπε να αρχίσει 
αμέσως μετά την κατάκτηση της εξουσίας,  «αλλά το όργανο της  καταστολής εδώ είναι  τώρα η  
πλειοψηφία του πληθυσμού, και όχι η μειοψηφία όπως ήταν μέχρι τώρα... Μ’ αυτή την έννοια, το  
κράτος αρχίζει να σβήνει». Πώς εκφράζεται αυτό το σβήσιμο; Κυρίως με το γεγονός ότι «στη θέση 
των  ιδιαίτερων  θεσμών  μιας  προνομιούχας  μειοψηφίας  (οι  προνομιούχοι  αξιωματούχοι  και  οι  
διοικητές ενός μόνιμου στρατού), η ίδια η πλειοψηφία μπορεί άμεσα να εφαρμόσει» τις λειτουργίες 
της καταστολής. Ο Λένιν αμέσως μετά κάνει μια δήλωση αυταπόδειχτη και αναντίρρητη: «Όσο 
περισσότερο καθολική γίνεται  η ίδια η εκπλήρωση των λειτουργιών της  κρατικής εξουσίας,  τόσο  
λιγότερη ανάγκη υπάρχει γι’ αυτή την εξουσία». Η κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα 
παραγωγής,  καταργεί  το  κύριο  καθήκον  του  ιστορικού  κράτους  –την  υπεράσπιση  των 
ιδιοκτησιακών προνομίων μιας μειοψηφίας ενάντια στη συντριπτική πλειοψηφία.

Το σβήσιμο του κράτους αρχίζει, λοιπόν, σύμφωνα με τον Λένιν, την επόμενη ακριβώς από 
την  απαλλοτρίωση  των  απαλλοτριωτών  –δηλαδή,  πριν  το  νέο  καθεστώς  νά  ’χει  το  χρόνο  να 
ασχοληθεί με τα οικονομικά και πολιτιστικά προβλήματά του. Κάθε επιτυχία στη λύση αυτών των 
προβλημάτων, σημαίνει ένα παραπέρα βήμα στην εξάλειψη του κράτους, στη διάλυσή του στη 
σοσιαλιστική κοινωνία. Ο βαθμός αυτής της διάλυσης είναι ο καλύτερος δείκτης του βάθους και 
της αποτελεσματικότητας της σοσιαλιστικής δομής. Μπορούμε να διατυπώσουμε το εξής περίπου 
κοινωνιολογικό θεώρημα: Η δύναμη του καταναγκασμού που ασκούν οι μάζες σ’ ένα εργατικό 
κράτος είναι κατευθείαν ανάλογη με τη δύναμη των εκμεταλλευτικών τάσεων, ή τον κίνδυνο μιας 
παλινόρθωσης  του  καπιταλισμού,  και  αντιστρόφως  ανάλογη  με  τη  δύναμη  της  κοινωνικής 
αλληλεγγύης και της γενικής νομιμοφροσύνης στο νέο καθεστώς. Έτσι, η γραφειοκρατία –δηλαδή, 
«οι  προνομιούχοι  αξιωματούχοι  και  οι  διοικητές  ενός  μόνιμου  στρατού»–  αντιπροσωπεύει  ένα 
ιδιαίτερο είδος καταναγκασμού που οι μάζες δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ασκήσουν, και που, με 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κατευθύνεται ενάντια στις ίδιες τις μάζες.

Αν  τα  δημοκρατικά  Σοβιέτ  είχαν  διατηρήσει  μέχρι  σήμερα  την  αρχική  τους  δύναμη  και 
ανεξαρτησία και, ωστόσο, ήταν αναγκασμένα να καταφεύγουν σε καταπιέσεις και καταναγκασμούς 
στον ίδιο βαθμό που το έκαναν τα πρώτα χρόνια, αυτό από μόνο του θα δημιουργούσε σοβαρή 
ανησυχία. Πόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η ανησυχία, και το σήμα του κινδύνου, μπροστά στο 



γεγονός ότι τα μαζικά Σοβιέτ έχουν εντελώς εξαφανιστεί από το προσκήνιο, έχοντας αφήσει τη 
λειτουργία του καταναγκασμού στους Στάλιν, Γιαγκόντα και Σία! Και τι μορφές καταναγκασμού! 
Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να αναρωτηθούμε: Ποια κοινωνική αιτία βρίσκεται πίσω από το επίμονο 
αυτό δυνάμωμα του κράτους και ιδιαίτερα πίσω από την αστυνομικοποίησή του; Η σπουδαιότητα 
αυτού  του  ερωτήματος  είναι  ολοφάνερη.  Σε  εξάρτηση  με  την  απάντηση,  πρέπει  είτε  να 
αναθεωρήσουμε ριζικά τις παραδοσιακές μας απόψεις για τη σοσιαλιστική κοινωνία γενικά, είτε να 
απορρίψουμε, το ίδιο ριζικά, τις επίσημες εκτιμήσεις της Σοβιετικής Ένωσης.

Ας πάρουμε τώρα από το τελευταίο φύλλο μιας μοσχοβίτικης εφημερίδας ένα στερεότυπο 
χαρακτηρισμό  του  σημερινού  σοβιετικού  καθεστώτος  –έναν  χαρακτηρισμό  απ’  αυτούς  που 
επαναλαμβάνονται από μέρα σε μέρα σ’ ολόκληρη τη χώρα και που τα παιδιά του σχολείου τους  
μαθαίνουν  απ’  έξω:  «Στη  Σοβιετική  Ένωση  οι  παρασιτικές  τάξεις  των  καπιταλιστών,  των  
γαιοκτημόνων και  των κουλάκων έχουν εντελώς εξαλειφθεί,  και  έτσι  έχει  τελειώσει  για πάντα η  
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ολόκληρη η εθνική οικονομία έχει γίνει σοσιαλιστική και το  
ολοένα  αυξανόμενο  Σταχανοβικό  Κίνημα  προετοιμάζει  τις  συνθήκες  για  μια  μετάβαση  από  το  
σοσιαλισμό στον κομμουνισμό», («Πράβντα», 4 του Απρίλη 1936). Δεν χρειάζεται να πούμε ότι ο 
παγκόσμιος Τύπος της Κομμουνιστικής Διεθνούς, δεν έχει να πει τίποτε το διαφορετικό πάνω σ’ 
αυτό το  ζήτημα.  Αλλά,  αν  η  εκμετάλλευση «έχει  τελειώσει  για  πάντα»,  αν η χώρα είναι  τώρα 
πραγματικά στο δρόμο από το σοσιαλισμό, δηλαδή, από το κατώτατο στάδιο του κομμουνισμού,  
στο ανώτερο στάδιό του, τότε δεν απομένει στην κοινωνία τίποτε άλλο από το να πετάξει επιτέλους 
το ζουρλομανδύα του κράτους. Αντί γι’ αυτό –είναι δύσκολο ακόμα και να συλλάβει κανείς με το 
νου  του  αυτή  την  αντίθεση!–  το  σοβιετικό  κράτος  έχει  αποκτήσει  ένα  ολοκληρωτικό-
γραφειοκρατικό χαρακτήρα.

Η ίδια μοιραία αντίφαση εκδηλώνεται και σ’ ότι  αφορά τη μοίρα του Κόμματος.  Εδώ το 
πρόβλημα μπορεί να διατυπωθεί περίπου έτσι: Γιατί, από το 1917 μέχρι το 1921, όταν οι παλιές  
κυρίαρχες τάξεις πάλευαν ακόμα με το όπλο στο χέρι και υποστηρίζονταν δραστήρια από τους  
ιμπεριαλιστές ολόκληρου του κόσμου, όταν οι ένοπλοι κουλάκοι σαμποτάρανε το στρατό και τις  
προμήθειες τροφίμων της χώρας –γιατί τότε ήταν δυνατό να διαφωνεί κανείς ανοιχτά και χωρίς 
φόβο στο Κόμμα για τα πιο κρίσιμα ζητήματα της πολιτικής; Γιατί τώρα, μετά το σταμάτημα της 
επέμβασης, μετά τη συντριβή των εκμεταλλευτριών τάξεων, μετά τις αναμφίβολες επιτυχίες της 
εκβιομηχάνισης,  μετά  την  κολεχτιβοποίηση  της  συντριπτικής  πλειοψηφίας  των  αγροτών,  είναι 
αδύνατο να επιτραπεί έστω και η πιο μικρή λέξη κριτικής ενάντια στους ισόβιους ηγέτες; Γιατί  
κάθε  μπολσεβίκος  που  θα  ζητούσε  να  συγκληθεί  το  Συνέδριο  του  Κόμματος,  σύμφωνα  με  το 
καταστατικό  του,  θα  διαγραφόταν  αμέσως;  Γιατί  κάθε  πολίτης  που  θα  έκφραζε  δυνατά  μια 
αμφιβολία για το αλάθητο του Στάλιν, θα δικαζόταν και θα καταδικαζόταν σχεδόν σαν να είχε 
πάρει μέρος σε μια τρομοκρατική συνωμοσία; Από πού βγαίνει αυτή η τρομερή, η τερατώδης και 
αφόρητη δύναμη της καταπίεσης και του αστυνομικού μηχανισμού;

Η θεωρία δεν είναι ένα γραμμάτιο που μπορείς να το παρουσιάσεις κάθε στιγμή για πληρωμή. 
Αν μια θεωρία αποδειχτεί λαθεμένη, πρέπει να την αναθεωρήσουμε ή να γεμίσουμε τα κενά της. 
Πρέπει  να βρούμε τις  πραγματικές  εκείνες  κοινωνικές  δυνάμεις  που προκάλεσαν την αντίθεση 
ανάμεσα στη σοβιετική πραγματικότητα και την παραδοσιακή μαρξιστική αντίληψη. Όπως και νά 
’χει,  δεν  πρέπει  να  περιπλανιόμαστε  στο  σκοτάδι,  επαναλαμβάνοντας  τελετουργικές  φράσεις, 
χρήσιμες για το γόητρο των ηγετών, αλλά που, παρόλα αυτά, είναι σε αντίθεση με τη ζωντανή  
πραγματικότητα. Θα δούμε τώρα ένα πειστικό παράδειγμα πάνω σ’ αυτό.

Σ’ ένα λόγο του, το Γενάρη του 1936, σε μια σύνοδο της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής, 
ο  Μόλοτοφ,  ο  πρόεδρος  του  Συμβουλίου  των  Επιτρόπων  του  Λαού,  διακήρυξε:  «Η  εθνική  
οικονομία της χώρας έχει γίνει σοσιαλιστική (χειροκροτήματα). Μ’ αυτή την έννοια (;) έχουμε λύσει  
το  πρόβλημα  της  εξάλειψης  των  τάξεων  (χειροκροτήματα)».  Ωστόσο,  απομένουν  ακόμα  από το 
παρελθόν «στοιχεία από τη φύση τους εχθρικά σε μας», κομματάκια των πρώην κυρίαρχων τάξεων. 
Επιπλέον,  μέσα στους  κολεχτιβοποιημένους  αγρότες,  στους  κρατικούς  υπαλλήλους και  μερικές 
φορές  και  στους  εργάτες.  ανακαλύπτονται  «μικρο-κερδοσκόποι» (Spekulatiki.),  «δωρολήπτες  σε  
σχέση με τις κολεχτίβες και τον κρατικό πλούτο, αντισοβιετικοί ψιθυριστές, κτλ.». Και από δω βγαίνει 
η  αναγκαιότητα  για  μια  παραπέρα  ενίσχυση  της  δικτατορίας.  Σε  αντίθεση  με  τον  Έγκελς,  το 



εργατικό  κράτος  δεν  πρέπει  «να  κοιμηθεί»,  αλλά,  αντίθετα,  πρέπει  να  επαγρυπνεί  ακόμα 
περισσότερο.

Η  εικόνα  που  ζωγράφισε  ο  επικεφαλής  της  σοβιετικής  κυβέρνησης,  θα  ήταν  εντελώς 
καθησυχαστική, αν δεν ήταν εγκληματικά αυτοαντιφατική. Ο σοσιαλισμός βασιλεύει πέρα για πέρα 
στη χώρα: «Μ’ αυτή την έννοια», οι τάξεις έχουν καταργηθεί. (Αν έχουν καταργηθεί μ’ αυτήν την 
έννοια, τότε έχουν καταργηθεί και με κάθε άλλη έννοια). Βέβαια. η κοινωνική αρμονία σπάζει εδώ 
κι εκεί από κομματάκια και υπολείμματα του παρελθόντος, αλλά είναι αδύνατο να σκεφτεί κανείς 
ότι  κάποιοι διασκορπισμένοι ονειροπόλοι μιας παλινόρθωσης του καπιταλισμού, αποστερημένοι 
από  εξουσία  και  ιδιοκτησία,  μαζί  με  «μικρο-κερδοσκόπους»  (ούτε  καν  κερδοσκόπους!)  και 
«ψιθυριστές», είναι ικανοί να ανατρέψουν την αταξική κοινωνία. Όλα προχωρούν, φαίνεται, με τον 
πιο καλό τρόπο που μπορείς να φανταστείς. Αλλά, τότε, ποια είναι η χρησιμότητα της σιδερένιας 
δικτατορίας της γραφειοκρατίας;

Οι  αντιδραστικοί  αυτοί  ονειροπόλοι,  πρέπει  να  πιστεύουμε,  θα  σβήσουν  βαθμιαία.  Τους 
«μικρούς  κερδοσκόπους»  και  τους  «ψιθυριστές»  μπορούν  να  τους  ξεκάνουν  με  το  τίποτε  τα 
υπερδημοκρατικά Σοβιέτ. «Δεν είμαστε ουτοπιστές», απαντούσε ο Λένιν το 1917 στους αστούς και 
ρεφορμιστές θεωρητικούς του γραφειοκρατικού κράτους. και «με κανέναν τρόπο δεν αρνούμαστε  
ότι είναι δυνατό και αναπόφευκτο να γίνουν υπερβολές απομέρους μεμονωμένων προσώπων, και,  
έτσι, ότι είναι αναγκαίο να καταστείλουμε τέτοιου είδους υπερβολές. Αλλά... γι’ αυτό δεν χρειάζεται  
μια ιδιαίτερη μηχανή, ένας ιδιαίτερος μηχανισμός καταπίεσης. Αυτό θα γίνει από τον ίδιο τον ένοπλο  
λαό, με την ίδια απλότητα και ευκολία που οποιοδήποτε πλήθος πολιτισμένων ανθρώπων, ακόμα και  
στη σύγχρονη κοινωνία, χωρίζουν δυο ανθρώπους που τσακώνονται, ή σταματούν μια πράξη βίας  
ενάντια σε μια γυναίκα». Αυτά τα λόγια ηχούν σαν ο συγγραφέας να είχε προβλέψει ιδιαίτερα τις 
παρατηρήσεις ενός από τους διαδόχους του στην κορυφή της κυβέρνησης. Ο Λένιν διδάσκεται στα 
δημόσια σχολεία της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά προφανώς όχι στο Συμβούλιο των Επιτρόπων του 
Λαού. Διαφορετικά, θα ήταν αδύνατο να εξηγηθεί η τόλμη του Μόλοτοφ να καταφύγει χωρίς να το 
σκεφτεί, στο ίδιο αυτό κατασκεύασμα που ενάντιά του ο Λένιν κατεύθυνε τα καλοακονισμένα όπλα 
του. Η πιο απαίσια αντίφαση ανάμεσα στον ιδρυτή και τους επιγόνους του είναι μπροστά στα μάτια 
μας! Ενώ ο Λένιν θεωρούσε ότι ακόμα και η εξάλειψη των εκμεταλλευτριών τάξεων μπορεί να 
εκπληρωθεί χωρίς ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό, ο Μόλοτοφ, εξηγώντας γιατί μετά την εξάλειψη 
των τάξεων η γραφειοκρατική μηχανή έχει στραγγαλίσει την ανεξαρτησία του λαού, δεν βρίσκει 
καλύτερη πρόφαση από μια αναφορά στα «υπολείμματα» των τάξεων που έχουν εξαλειφθεί.

Ωστόσο,  το  να  ζει  κανείς  απ’ αυτά  τα  «υπολείμματα»,  γίνεται  μάλλον  δύσκολο  εφόσον, 
σύμφωνα με την ομολογία των επίσημων αντιπροσώπων της ίδιας της γραφειοκρατίας, οι χθεσινοί 
ταξικοί εχθροί αφομοιώνονται αποτελεσματικά από τη σοβιετική κοινωνία. Έτσι, ο Ποστίσεφ, ένας 
από τους γραμματείς της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, είπε τον Απρίλη του 1936, σ’ ένα 
Συνέδριο της Ένωσης Κομμουνιστικής Νεολαίας: «Πολλοί από τους σαμποτέρ... έχουν ειλικρινά  
μετανοήσει  και  έχουν  μπει  στις  γραμμές  του  σοβιετικού  λαού».  Μπροστά  στην  επιτυχημένη 
εφαρμογή της κολεχτιβοποίησης, «τα παιδιά των κουλάκων δεν πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνα για  
τους γονείς  τους». Και ακόμα περισσότερο: «Ο ίδιος ο κουλάκος τώρα σχεδόν δεν πιστεύει  στη  
δυνατότητα μιας επιστροφής στην παλιά του θέση του εκμεταλλευτή στο χωριό». Δεν ήταν χωρίς λόγο 
που  η  κυβέρνηση κατάργησε  τους  περιορισμούς  που  συνδέονται  με  την  κοινωνική  καταγωγή! 
Αλλά, αν η διαβεβαίωση του Ποστίσεφ, που μ’ αυτήν συμφωνεί πέρα για πέρα ο Μόλοτοφ, έχει 
κάποιο νόημα, αυτό δεν είναι παρά το εξής: Η γραφειοκρατία έχει καταντήσει ένας τερατώδης 
αναχρονισμός,  και  ο  κρατικός  καταναγκασμός,  γενικά,  δεν έχει  τίποτε  να κάνει  στη χώρα των 
Σοβιέτ.  Ωστόσο,  ούτε  ο  Μόλοτοφ,  ούτε  ο  Ποστίσεφ  συμφωνούν  με  το  αμετάβλητο  αυτό 
συμπέρασμα. Προτιμούν να κρατούν την εξουσία ακόμα και με το τίμημα της αυτο-αντίφασης.

Στην  πραγματικότητα,  δεν  μπορούν  επίσης,  ν’ απορρίψουν  την  εξουσία.  Ή,  για  να  το 
μεταφράσουμε αυτό στην γλώσσα του αντικειμενικού: η σημερινή σοβιετική κοινωνία δεν μπορεί 
να κάνει χωρίς ένα κράτος, ούτε ακόμα –μέσα σε όρια– χωρίς μια γραφειοκρατία. Αλλά η αιτία γι’ 
αυτό  με  κανέναν  τρόπο  δεν  είναι  τα  θλιβερά  υπολείμματα  του  παρελθόντος,  αλλά  οι  ισχυρές 
δυνάμεις  και  τάσεις  του  παρόντος.  Η  δικαίωση  για  την  ύπαρξη  του  σοβιετικού  κράτους  σαν 
μηχανισμού  καταπίεσης  βρίσκεται  στο  γεγονός  ότι  η  σημερινή  μεταβατική  δομή  είναι  ακόμα 



γεμάτη από κοινωνικές αντιφάσεις, που στη σφαίρα της  κατανάλωσης –που είναι πιο κοντά και 
την αισθάνονται πιο πολύ όλοι– είναι εξαιρετικά τεταμένες, και απειλούν πάντα να απλωθούν στη 
σφαίρα της παραγωγής. Ο θρίαμβος του σοσιαλισμού δεν μπορεί να ονομαστεί ούτε τελικός ούτε 
αμετάκλητος.

Η  βάση  της  γραφειοκρατικής  κυριαρχίας  είναι  η  φτώχεια  της  κοινωνίας  σε  αντικείμενα 
κατανάλωσης, με αποτέλεσμα τον αγώνα του καθένα ενάντια σε όλους. Όταν υπάρχουν αρκετά 
αγαθά σε ένα κατάστημα, οι αγοραστές μπορούν να έρθουν όποτε θέλουν. Όταν υπάρχουν λίγα 
αγαθά,  οι  αγοραστές  αναγκάζονται  να  κάνουν  ουρά.  Όταν  οι  ουρές  είναι  πολύ  μακριές,  είναι 
αναγκαίο να διοριστεί ένας αστυφύλακας για να κρατάει την τάξη.  Αυτή είναι η αφετηρία της 
εξουσίας της σοβιετικής γραφειοκρατίας. Αυτή «ξέρει» ποιος πρέπει να πάρει κάτι και ποιος πρέπει 
να περιμένει.

Μια άνοδος του υλικού και πολιτιστικού επιπέδου θα έπρεπε, από πρώτη ματιά, να μειώσει 
την αναγκαιότητα των προνομίων, να στενέψει το πεδίο εφαρμογής του «αστικού νόμου», και, έτσι, 
να υπονομεύσει το έδαφος πάνω στο οποίο στέκονται οι υποστηριχτές του, η γραφειοκρατία. Στην 
πραγματικότητα συνέβηκε το αντίθετο: η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων έχει μέχρι τώρα 
συνοδευτεί  από  μια  ιδιαίτερη  ανάπτυξη  όλων  των  μορφών  ανισότητας,  προνομίων  και 
πλεονεκτημάτων, και έτσι γραφειοκρατισμού. Κι αυτό επίσης δεν είναι τυχαίο. 

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι στην πρώτη του περίοδο, το σοβιετικό καθεστώς είχε πολύ 
μεγαλύτερη ισότητα, και ήταν λιγότερο γραφειοκρατικό από τώρα. Αλλά αυτή η ισότητα ήταν μια 
ισότητα γενικής φτώχειας. Οι πόροι της χώρας ήταν τόσο λιγοστοί που δεν έδιναν την ευκαιρία να 
ξεχωρίσει  από  τις  μάζες  του  πληθυσμού  κάποιο  πλατύ  προνομιούχο  στρώμα.  Ταυτόχρονα,  ο 
«εξισωτικός»  χαρακτήρας  των  μισθών,  που  κατάστρεφε  το  προσωπικό  συμφέρον,  γινόταν  ένα 
φρένο στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Η σοβιετική οικονομία έπρεπε να υψωθεί από 
τη  φτώχεια  της  σε  ένα  κάπως  ανώτερο  επίπεδο,  πριν  γίνουν  δυνατά τα  παχιά  αποθέματα των 
προνομίων. Σήμερα, η κατάσταση της παραγωγής βρίσκεται ακόμα μακριά από το να μπορεί να 
εξασφαλίζει  την  ικανοποίηση  κάθε  ανάγκης  σε  όλους.  Αλλά  είναι  ήδη  επαρκής  για  να  δίνει 
σημαντικά προνόμια σε μια μειοψηφία, και να μετατρέπει την ανισότητα σε ένα σπιρούνι για να 
κεντρίζει την πλειοψηφία. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος που η ανάπτυξη της παραγωγής μέχρι τώρα 
έχει δυναμώσει όχι τα σοσιαλιστικά, αλλά τα αστικά χαρακτηριστικά του κράτους.

Αλλά αυτός δεν είναι  ο μόνος λόγος.  Δίπλα στον οικονομικό παράγοντα που υπαγορεύει 
καπιταλιστικές  μέθοδες  πληρωμής  στο  τωρινό  στάδιο,  λειτουργεί  ένας  παράλληλος  πολιτικός 
παράγοντας στο πρόσωπο της ίδιας της γραφειοκρατίας. Στην ίδια της την ουσία, η γραφειοκρατία 
είναι  ο  καλλιεργητής  και  ο  προστάτης  της  ανισότητας.  Στην αρχή εμφανίστηκε σαν το αστικό 
όργανο  του  εργατικού  κράτους.  Εγκαθιδρύοντας  και  υπερασπίζοντας  τα  πλεονεκτήματα  μιας 
μειοψηφίας, παίρνει, βέβαια, την αφρόκρεμα για τον εαυτό της. Αυτός που έχει να μοιράσει έναν 
πλούτο  δεν  αφήνει  ποτέ  τον  εαυτό  του  απέξω.  Έτσι,  από  μια  κοινωνική  αναγκαιότητα  έχει 
αναπτυχθεί ένα όργανο που έχει κατά πολύ ξεπεράσει την κοινωνικά αναγκαία λειτουργία του, και 
έχει γίνει ένας ανεξάρτητος παράγοντας και, έτσι, η πηγή ενός μεγάλου κινδύνου για ολόκληρο τον 
κοινωνικό οργανισμό.

Η κοινωνική σημασία του σοβιετικού θερμιδόρ αρχίζει τώρα να παίρνει μορφή μπροστά μας. 
Η  έλλειψη  αγαθών  και  η  πολιτιστική  καθυστέρηση  των  μαζών  έχει  ενσαρκωθεί  ξανά  στην 
κακεντρεχή μορφή του κυβερνήτη που κρατάει στο χέρι του ένα μεγάλο ραβδί. Η έκπτωτη και 
περιφρονημένη γραφειοκρατία, από υπηρέτης της κοινωνίας, έχει γίνει ξανά ο κύριός της. Σ’ αυτή 
την πορεία έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό κοινωνικής και ηθικής αποξένωσης από τις λαϊκές μάζες,  
που  δεν  μπορεί  τώρα  να  επιτρέψει  οποιονδήποτε  έλεγχο  ούτε  στις  δραστηριότητες,  ούτε  στο 
εισόδημά της.

Έτσι,  ο  φαινομενικά  μυστικιστικός  φόβος  της  γραφειοκρατίας,  για  τους  «μικρούς  
κερδοσκόπους, δωρολήπτες και ψιθυριστές», βρίσκει μια εντελώς φυσική εξήγηση. Επειδή δεν είναι 
ακόμα σε θέση να ικανοποιήσει τις στοιχειώδεις ανάγκες του πληθυσμού, η σοβιετική οικονομία 
δημιουργεί και ανασταίνει σε κάθε βήμα τάσεις για δωροληψία και κερδοσκοπία. Από την άλλη, τα 
προνόμια της νέας αριστοκρατίας, ξυπνούν μέσα στις μάζες του πληθυσμού μια τάση να ακούνε 
τους  αντισοβιετικούς  «ψιθυριστές»  –δηλαδή,  κάθε  έναν  που,  αν  και  ψιθυριστά,  κριτικάρει  τα 



λαίμαργα και ιδιότροπα αφεντικά. Εδώ έχουμε να κάνουμε, λοιπόν,  όχι με τα φαντάσματα του 
παρελθόντος,  όχι  με  τα  υπολείμματα  εκείνου  που  δεν  υπάρχει  πια,  με  λίγα  λόγια,  όχι  με  τα 
περυσινά  χιόνια,  αλλά  με  νέες,  ισχυρές  τάσεις  που  συνεχώς  αναγεννιούνται  για  προσωπική 
συσσώρευση.  Το  πρώτο,  ακόμα  πολύ  φτωχό,  κύμα  ευημερίας  στη  χώρα,  ακριβώς  λόγω  της 
ισχνότητάς του, δεν έχει αδυνατίσει, αλλά έχει δυναμώσει τις φυγόκεντρες αυτές τάσεις. Από την 
άλλη, έχει, ταυτόχρονα, αναπτύξει την επιθυμία των μη προνομιούχων να χτυπήσουν τα αρπαχτικά 
χέρια των νέων ευγενών. Η κοινωνική πάλη οξύνεται ξανά. Αυτές είναι οι πηγές της εξουσίας της 
γραφειοκρατίας. Αλλά από τις ίδιες αυτές πηγές αναβλύζουν και οι απειλές για την εξουσία της



ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΤΟ ΜΕΓΑΛΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
1. Φτώχεια, Πολυτέλεια και Κερδοσκοπία
Ενώ  είχε  ξεκινήσει  με  τη  «σοσιαλιστική  διανομή»,  η  σοβιετική  εξουσία  βρέθηκε 

υποχρεωμένη, το 1921, να ξαναγυρίσει στην αγορά. Η εξαιρετική έλλειψη υλικών μέσων την εποχή 
του πεντάχρονου πλάνου οδήγησε ξανά στην κρατική διανομή –δηλαδή, σε μια επανάληψη του 
πειράματος  του  «πολεμικού  κομμουνισμού»  σε  μια  ανώτερη  βάση.  Ωστόσο,  και  η  βάση  αυτή 
αποδείχτηκε ανεπαρκής. Tο σύστημα της σχεδιασμένης διανομής έδωσε ξανά, το 1935, τη θέση του 
στο  εμπόριο.  Έτσι,  έγινε  φανερό  για  δεύτερη  φορά  ότι  οι  εφαρμόσιμες  μέθοδες  διανομής 
εξαρτώνται περισσότερο από το επίπεδο της τεχνικής και τους υλικούς πόρους που υπάρχουν, παρά 
από τις μορφές ιδιοκτησίας.

Η  άνοδος  της  παραγωγικότητας  της  εργασίας,  ιδιαίτερα  μέσα  από  την  πληρωμή  με  το 
κομμάτι, υπόσχεται στο μέλλον μια αύξηση της μάζας των εμπορευμάτων, μια μείωση των τιμών, 
και, κατά συνέπεια, μια άνοδο του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού. Αλλά αυτό είναι η μια μόνο 
όψη του ζητήματος –μια όψη που έχει επίσης παρατηρηθεί μέσα στον καπιταλισμό στην εποχή της 
άνθησής του. Τα κοινωνικά φαινόμενα και προτσές πρέπει, ωστόσο, να τα παίρνουμε στις σχέσεις 
και τις αλληλεπιδράσεις τους. Μια άνοδος της παραγωγικότητας της εργασίας πάνω στη βάση της 
εμπορευματικής κυκλοφορίας,  σημαίνει  ταυτόχρονα μια αύξηση της ανισότητας.  Η άνοδος της 
ευημέριας του διευθυντικού στρώματος αρχίζει να ξεπερνάει κατά πολύ την άνοδο του βιοτικού 
επιπέδου των μαζών. Δίπλα στην αύξηση του κρατικού πλούτου, προχωράει το προτσές μιας νέας 
κοινωνικής διαφοροποίησης.

Σύμφωνα με τους καθημερινoύς όρους ζωής,  η σοβιετική κοινωνία χωρίζεται  ήδη σε μια 
εξασφαλισμένη και προνομιούχα μειοψηφία, και μια πλειοψηφία που περνάει τη ζωή της μέσα στη 
φτώχεια. Επιπλέον, στις ακραίες της περιπτώσεις, αυτή η ανισότητα παίρνει το χαρακτήρα μιας 
απαίσιας  αντιπαράθεσης.  Τα  προϊόντα  που  προορίζονται  για  πλατιά  κυκλοφορία  είναι,  κατά 
κανόνα, παρά τις υψηλές τιμές τους, χαμηλής ποιότητας, και όσο πιο μακριά βρίσκεται κανείς από 
τα  κέντρα,  τόσο  πιο  δύσκολο  είναι  να  τα  αποκτήσει.  Μέσα  σε  τέτοιες  συνθήκες,  όχι  μόνο  η 
κερδοσκοπία,  αλλά  και  η  άμεση  κλοπή  των  αντικειμένων  κατανάλωσης  παίρνει  ένα  μαζικό 
χαρακτήρα. Και ενώ μέχρι χθες οι πράξεις αυτές συμπλήρωναν τη σχεδιασμένη διανομή, τώρα 
χρησιμεύουν σαν διορθωτικό στο σοβιετικό εμπόριο.

Οι  «φίλοι»  της  Σοβιετικής  Ένωσης  έχουν  την  επαγγελματική  συνήθεια  να  συλλέγουν 
εντυπώσεις με κλειστά τα μάτια τους και βουλωμένα τα αυτιά τους. Δεν μπορούμε να στηριχτούμε 
πάνω τους. Οι εχθροί συχνά προπαγανδίζουν μοχθηρές συκοφαντίες. Ας στραφούμε, λοιπόν, στην 
ίδια  τη  γραφειοκρατία.  Αφού  δεν  είναι  εχθρική  τουλάχιστον  στον  εαυτό  της,  οι  επίσημες 
αυτοκατηγορίες της, που πάντα προκαλούνται από κάποιου είδους επείγουσα πρακτική ανάγκη, 
αξίζουν πολύ μεγαλύτερης εμπιστοσύνης απ’ ότι οι πολύ συχνοί και ηχηροί έπαινοί της.

Το βιομηχανικό πλάνο του 1935, όπως είναι πολύ γνωστό, εκπληρώθηκε και με το παραπάνω. 
Αλλά στο ζήτημα της στέγασης, εκπληρώθηκε μόνο κατά 55,7%. Και, επιπλέον, η κατασκευή των 
σπιτιών  για  τους  εργάτες  προχώρησε  περισσότερο  αργά,  περισσότερο  κακά  και  περισσότερο 
ακατάστατα απ’ όλα τα άλλα. Όσο για τα μέλη των κολχόζ, αυτοί ζούνε όπως και πρώτα στις παλιές 
ίζμπες  τους  μαζί  με  τα  μοσχάρια  και  τις  κατσαρίδες  τους.  Από  την  άλλη,  οι  σοβιετικοί 
αξιωματούχοι  παραπονούνται  στον Τύπο ότι  τα  καινούρια  σπίτια  που έχουν κατασκευαστεί  γι’ 
αυτούς, δεν διαθέτουν όλα «δωμάτια για τους οικιακούς εργάτες» –δηλαδή, για τους υπηρέτες.

Κάθε  καθεστώς  έχει  τη  μνημειακή  αντανάκλασή  του  στα  κτήρια  και  την  αρχιτεκτονική. 
Χαρακτηριστικό της σημερινής σοβιετικής εποχής, είναι τα πολυάριθμα παλάτια και σπίτια των 
Σοβιέτ,  γνήσιοι  ναοί  της  γραφειοκρατίας  που  μερικές  φορές  κόστισαν  δεκάδες  εκατομμύρια 
ρούβλια, ακριβά θέατρα, σπίτια του Κόκκινου Στρατού –δηλαδή, στρατιωτικές λέσχες κυρίως για 
τους αξιωματικούς– πολυτελείς υπόγειους για κείνους που μπορούν να πληρώσουν, και, μαζί μ’ 
αυτά,  μια  εξαιρετική  και  αμετάβλητη καθυστέρηση στην κατασκευή των  εργατικών  κατοικιών 
ακόμα και των τύπων εκείνων που είναι σαν στρατώνες.



Στο ζήτημα της μεταφοράς κρατικών φορτίων με τους σιδηροδρόμους, έχει γίνει πραγματική 
πρόοδος. Αλλά το απλό σοβιετικό ανθρώπινο ον έχει κερδίσει πολύ λίγα απ’ αυτό. Αναρίθμητες 
διαταγές  από  τους  επικεφαλής  του  Τμήματος  Οδών και  Επικοινωνιών,  παραπονούνται  για  την 
ανθυγιεινή κατάσταση των βαγονιών και των επιβατικών σταθμών, για «το ανυπόφορο γεγονός της  
αδράνειας  σε  ότι  αφορά  την  εξυπηρέτηση  των  επιβατών  στο  δρόμο»,  «τον  μεγάλο  αριθμό 
καταχρήσεων,  κλοπών και  απατών  με  τα  σιδηροδρομικά  εισιτήρια...  την  απόκρυψη  των  άδειων  
θέσεων  και  την  κερδοσκοπία  πάνω σ’ αυτές,  τη  δωροληψία...  την  κλοπή  των  αποσκευών στους  
σταθμούς και  στο δρόμο».  Τέτοια γεγονότα είναι  «αίσχος για τη  σοσιαλιστική μεταφορά»! Στην 
πραγματικότητα,  αυτά  είναι  ποινικά αδικήματα στην καπιταλιστική  μεταφορά.  Τα συνεχή αυτά 
παράπονα  του  εύγλωττου  διοικητή  μαρτυρούν  ως  ένα  βαθμό  την  εξαιρετική  ανεπάρκεια  των 
μεταφορικών μέσων για τον πληθυσμό, τις φοβερές συνθήκες κάτω από τις οποίες μεταφέρονται τα 
προϊόντα, και, τέλος, την κυνική αμέλεια των απλών θνητών από τη μεριά των αξιωματούχων των 
σιδηροδρόμων όπως και όλων των άλλων προσώπων στις αρχές. Η γραφειοκρατία είναι θαυμάσια 
ικανή να παρέχει υπηρεσίες στον εαυτό της στην ξηρά, το νερό και τον αέρα, όπως μαθαίνουμε από 
τον μεγάλο αριθμό των σοβιετικών βαγονιών πολυτελείας, των ειδικών τρένων και των ειδικών 
πλοίων  –και  αυτά  ολοένα  και  πιο  πολύ  δίνουν  τη  θέση  τους  στα  καλύτερα  αυτοκίνητα  και 
αεροπλάνα.

Χαρακτηρίζοντας  τις  επιτυχίες  της  σοβιετικής  βιομηχανίας,  ο  πρόεδρος  της  Κεντρικής 
Επιτροπής του Λένινγκραντ, Ζντάνοφ, κάτω από τα χειροκροτήματα του άμεσα ενδιαφερόμενου 
ακροατηρίου του,  υποσχέθηκε ότι  σ’ ένα χρόνο «οι δραστήριοι εργάτες μας θα έρχονται  για τη  
συνδιάσκεψη όχι  με τα τωρινά μέτρια “Φορντ”, αλλά με λιμουζίνες».  Η σοβιετική τεχνική, στο 
βαθμό που είναι στραμμένη προς το ανθρώπινο είδος, κατευθύνει τις προσπάθειές της κυρίως στο 
να  ικανοποιήσει  τις  υψηλής  κλάσης  απαιτήσεις  μιας  εκλεκτής  μειοψηφίας.  Τα  τραμ,  όπου 
υπάρχουν, είναι όπως και πριν ασφυχτικά γεμάτα.

Όταν ο  Επίτροπος  του  Λαού για  τις  Βιομηχανίες  Τροφίμων,  Μικογιάν,  καυχιέται  ότι  τα 
κατώτερα ζαχαρώδη προϊόντα αντικαθιστούνται γρήγορα στην παραγωγή από ανώτερα, κι ότι «οι  
γυναίκες μας» απαιτούν λεπτά αρώματα, αυτό απλά σημαίνει ότι η βιομηχανία, με το πέρασμα στη 
νομισματική κυκλοφορία, προσαρμόζεται στον καταναλωτή ενός ανωτέρου επιπέδου. Τέτοιοι είναι 
οι νόμοι της αγοράς, στην οποία οι υψηλά ιστάμενες «σύζυγοι» οπωσδήποτε δεν καταλαμβάνουν 
την τελευταία θέση. Μαζί μ’ αυτό, γίνεται γνωστό ότι, το 1935, εξήντα οχτώ κοπερατίβες από τις  
ενενήντα  πέντε  που  ερευνήθηκαν  στην  Ουκρανία,  δεν  είχαν  καθόλου  ζαχαρωτά,  και  ότι  οι 
παραγγελίες για προϊόντα ζαχαροπλαστικής ικανοποιούνταν μόνο κατά 15 με 20 %, κι αυτό με μια 
πολύ χαμηλή ποιότητα αγαθών. «Τα εργοστάσια εργάζονται», παραπονιέται η «Ιζβέστιγια», «χωρίς 
να λαβαίνουν υπόψη τους τις απαιτήσεις του καταναλωτή». Φυσικά, αν αυτός ο καταναλωτής δεν 
είναι απ’ αυτούς που μπορούν να τα βολέψουν μόνοι τους.

Ο καθηγητής Μπαχ, που πλησιάζει το ζήτημα από την άποψη της οργανικής χημείας, βρίσκει 
πως «το ψωμί μας είναι μερικές φορές αφόρητα κακό». Ο εργαζόμενος άντρας και η εργαζόμενη 
γυναίκα, αν και δεν γνωρίζουν τα μυστήρια της μαγιάς και της ζύμωσής της, κάνουν ακριβώς την 
ίδια  σκέψη.  Αντίθετα,  όμως,  από  τον  αξιότιμο  καθηγητή,  αυτοί  δεν  έχουν  την  ευκαιρία  να 
εκφράσουν την εκτίμησή τους, μέσα από τις σελίδες του Τύπου.

Στη  Μόσχα,  το  τραστ  ενδυμάτων  διαφημίζει  διάφορες  μόδες  από  μεταξωτά  φορέματα, 
σχεδιασμένα από τον ειδικό «οίκο μόδας». Στην επαρχία, ακόμα και στις μεγάλες βιομηχανικές 
πόλεις, οι εργάτες, όπως και πριν, δεν μπορούν να αποκτήσουν ένα βαμβακερό πουκάμισο, χωρίς 
να σταθούν στη γραμμή και να υποβληθούν σε άλλες ταλαιπωρίες: δεν υπάρχουν αρκετά! Είναι 
πολύ  πιο  δύσκολο  να  ικανοποιήσει  κανείς  τις  ανάγκες  των  πολλών,  παρά  να  προσφέρει  την 
πολυτέλεια σε λίγους. Ολόκληρη η ιστορία το επιβεβαιώνει αυτό.

Απαριθμώντας  τα  επιτεύγματά  του,  ο  Μικογιάν  μας  πληροφορεί:  «Η  βιομηχανία  της  
μαργαρίνης  είναι  καινούρια».  Η  αλήθεια  είναι  ότι  αυτή  η  βιομηχανία  δεν  υπήρχε  στο  παλιό 
καθεστώς. Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να βιαστούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι η κατάσταση 
έχει  γίνει  χειρότερη απ’ ότι  ήταν επί  τσάρου.  Ούτε  κι  εκείνη  την εποχή έβλεπαν οι  άνθρωποι 
βούτυρο. Αλλά η εμφάνιση ενός υποκατάστατου σημαίνει τουλάχιστον πως στη Σοβιετική Ένωση 
υπάρχουν  δύο  κατηγορίες  καταναλωτών:  η  μια  προτιμάει  το  βούτυρο,  η  άλλη  την  βγάζει  με  



μαργαρίνη. «Προμηθεύουμε άφθονη “μαχόρκα” σ’ όσους την έχουν ανάγκη», κομπάζει επίσης ο 
Μικογιάν. Ξεχνάει να προσθέσει ότι ούτε η Ευρώπη ούτε η Αμερική έχουν ποτέ δει χαμηλότερη 
ποιότητα καπνού από τη «μαχόρκα»!

Μια από τις πιο χτυπητές, για να μην πω προκλητικές, εκδηλώσεις της ανισότητας, είναι το 
άνοιγμα στη Μόσχα και στις άλλες μεγάλες πόλεις ειδικών καταστημάτων με ανώτερης ποιότητας 
αντικείμενα με την πολύ εκφραστική, αν και όχι πολύ ρώσικη, επωνυμία «Λουξ». Την ίδια στιγμή, 
τα χωρίς τέλος παράπονα για μαζικές κλοπές από τα καταστήματα τροφίμων της Μόσχας και της 
επαρχίας, σημαίνουν ότι τα τρόφιμα είναι επαρκή μονάχα για τη μειοψηφία, αν και ο καθένας θα 
ήθελε να έχει κάτι να φάει.

Η εργάτρια-μητέρα έχει τη δική της άποψη για το κοινωνικό καθεστώς, και το κριτήριό της 
σαν «καταναλωτής», όπως περιφρονητικά το εκφράζει ο αξιωματούχος –που παρεμπιπτόντως είναι 
πολύ  προσεκτικός  όσον  αφορά  τη  δικιά  του  κατανάλωση–  είναι  σε  τελευταία  ανάλυση 
αποφασιστικό. Στη σύγκρουση ανάμεσα στην εργαζόμενη γυναίκα και τη γραφειοκρατία, ο Μαρξ 
και ο Λένιν, και εμείς μαζί τους, στεκόμαστε στο πλευρό της εργαζόμενης γυναίκας. Στεκόμαστε 
ενάντια  στο  γραφειοκράτη,  που  εξογκώνει  τα  επιτεύγματά  του,  συσκοτίζει  τις  αντιφάσεις,  και 
πιάνει την εργαζόμενη γυναίκα από το λαιμό για να μην κάνει κριτική.

Να δεχτούμε ότι η μαργαρίνη και η «μαχόρκα» είναι, δυστυχώς, σήμερα μια αναγκαιότητα. 
Είναι, όμως, ανώφελο να καυχιέται κανείς και να στολίζει την πραγματικότητα. Λιμουζίνες για τους 
«ακτιβιστές  μας»  και  λεπτά  αρώματα  για  τις  «γυναίκες  μας»,  μαργαρίνη  για  τους  εργάτες, 
καταστήματα «Λουξ» για τους ευγενείς, ματιές στις λιχουδιές που έχουν οι βιτρίνες των μαγαζιών 
για τους πληβείους –ένας τέτοιος σοσιαλισμός δεν μπορεί παρά να φαίνεται στις μάζες σαν ένας 
καπιταλισμός με νέα όψη, και δεν έχουν και πολύ άδικο. Πάνω σε μια βάση «γενικευμένης έλλειψης 
αγαθών», ο αγώνας για τα μέσα συντήρησης απειλεί να αναστήσει «όλο τον παλιό κυκεώνα» και 
ενμέρει τον ανασταίνει σε κάθε βήμα. 

* * * *
Οι σημερινές σχέσεις αγοράς διαφέρουν από τις σχέσεις στην περίοδο της ΝΕΠ (1921-28) 

στο ότι υποτίθεται ότι αναπτύσσονται άμεσα, χωρίς τον μεσάζοντα και τον ιδιώτη έμπορο, ανάμεσα 
στις οργανώσεις των κρατικών κοπερατίβων και των κολχόζ και τον μεμονωμένο πολίτη. Ωστόσο, 
αυτό είναι σωστό μόνο καταρχήν. Ο γοργά αναπτυσσόμενος τζίρος στο λιανικό εμπόριο, τόσο το 
κρατικό όσο και των κοπερατίβων, θα έπρεπε το 1936, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, να φθάσει τα 
εκατό δισεκατομμύρια  ρούβλια.  Ο τζίρος  στο  εμπόριο  των  κολχόζ,  που  το  1935 ανέβηκε  στα 
δεκαέξι  δισεκατομμύρια  ρούβλια,  πρόκειται  να  μεγαλώσει  σημαντικά  στη  διάρκεια  αυτού  του 
χρόνου.  Είναι  δύσκολο  να  προσδιοριστεί  ποια  θέση  –το  λιγότερο  μια  σημαντική  θέση!–  θα 
καταλάβουν οι παράνομοι και μισοπαράνομοι μεσάζοντες, τόσο μέσα σ’ αυτόν τον τζίρο όσο και 
δίπλα σ’ αυτόν. Όχι μονάχα οι ιδιώτες αγρότες, αλλά και τα κολχόζ, και ιδιαίτερα τα μέλη των  
κολχόζ  σαν  άτομα,  έχουν  μια  έντονη  τάση  να  καταφεύγουν  στον  μεσάζοντα.  Τον  ίδιο  δρόμο 
ακολουθούν  οι  εργάτες  της  οικοτεχνίας,  της  κοπερατίβας,  και  των  τοπικών  βιομηχανιών  που 
συναλλάζονται με τους αγρότες. Από καιρό σε καιρό, απροσδόκητα διαδίδεται ότι το εμπόριο στο 
κρέας, το βούτυρο ή τα αυγά σε μια μεγάλη περιοχή, έχει πέσει στα χέρια των «κερδοσκόπων». 
Ακόμα και τα πιο απαραίτητα είδη καθημερινής χρήσης, όπως το αλάτι, τα σπίρτα, το αλεύρι, η  
κηροζίνη, αν και υπάρχουν στις κρατικές αποθήκες σε αρκετές ποσότητες, λείπουν για βδομάδες 
και μήνες από τις γραφειοκρατικοποιημένες αγροτικές κοπερατίβες. Είναι καθαρό ότι οι αγρότες θα 
προμηθευτούν τα αγαθά που χρειάζονται μέσα από άλλους δρόμους. Ο σοβιετικός Τύπος μιλάει 
συχνά για τον κομπιναδόρο-μεσάζοντα σαν να ήταν κάτι δοσμένο.

Όσο για τις άλλες μορφές ιδιωτικής επιχείρησης και συσσώρευσης, αυτές παίζουν, φαίνεται, 
μικρότερο ρόλο. Οι ανεξάρτητοι αμαξάδες, χανιτζήδες, μεμονωμένοι τεχνίτες, είναι, όπως και οι 
ανεξάρτητοι  αγρότες,  επαγγέλματα  που  τα  μισοανέχονται.  Στην  ίδια  τη  Μόσχα  υπάρχει  ένας 
σημαντικός αριθμός μικρών ιδιωτικών επιχειρήσεων και μαγαζιών για επιδιορθώσεις. Κλείνουν τα 
μάτια  στην  ύπαρξή  τους,  γιατί  καλύπτουν  σημαντικά  κενά  στην  οικονομία.  Ένας  ασύγκριτα 
μεγαλύτερος  αριθμός  από  ιδιώτες  επιχειρηματίες,  δουλεύουν,  ωστόσο,  κάτω  από  την  ψεύτικη 
ταμπέλα συνεταιρισμών και κοπερατίβων κάθε είδους, ή κρύβονται κάτω από τη στέγη των κολχόζ 
–σαν να έχουν τον ιδιαίτερο σκοπό να δώσουν έμφαση στα ρήγματα της σχεδιασμένης οικονομίας. 



Οι άνδρες της Ασφάλειας στη Μόσχα, από καιρό σε καιρό, συλλαμβάνουν, με τον χαρακτηρισμό 
του μοχθηρού κερδοσκόπου, πεινασμένες γυναίκες που πουλάνε στο δρόμο μπερέδες ή βαμβακερά 
πουκάμισα που έφτιαξαν μόνες τους στο σπίτι.

«Η  βάση  της  κερδοσκοπίας  στη  χώρα  μας  έχει  καταστραφεί»,  διακήρυξε  ο  Στάλιν  το 
φθινόπωρο του 1935, «και αν, παρόλα αυτά, έχουμε κερδοσκόπους, αυτό μπορεί να εξηγηθεί από ένα  
μονάχα  γεγονός:  την  έλλειψη  ταξικής  επαγρύπνησης  και  μια  φιλελεύθερη  στάση  προς  τους  
κερδοσκόπους  στους  διάφορους  κρίκους  του  σοβιετικού  μηχανισμού».  Ένα  ιδεωδώς  καθαρό 
δημιούργημα γραφειοκρατικής σκέψης! Η οικονομική βάση της κερδοσκοπίας έχει καταστραφεί; 
Μα τότε δεν υπάρχει ανάγκη για καμιά επαγρύπνηση. Αν το κράτος μπορούσε, για παράδειγμα, να 
εγγυηθεί στον πληθυσμό μια σημαντική ποσότητα φτηνών σκούφων, δεν θα υπήρχε η ανάγκη να 
συλλαμβάνουν τις άτυχες αυτές γυναίκες που κάνουν εμπόριο στο δρόμο. Είναι, βέβαια, αμφίβολο, 
αν και τώρα υπάρχει τέτοια ανάγκη.

Από μόνος του, ο αριθμός των ιδιωτών εμπόρων που αναφέραμε και πιο πάνω, όπως και το 
μέγεθος της επιχείρησής τους, δεν είναι ανησυχητικά. Δεν μπορείς πραγματικά να φοβάσαι μια 
επίθεση των οδηγών των κάρων, των εμπόρων μπερέδων, των ρολογάδων και των εμπόρων αυγών, 
ενάντια  στα  κάστρα  της  κρατικής  ιδιοκτησίας!  Αλλά  το  ζήτημα,  όμως,  δεν  αποφασίζεται  από 
γυμνούς  αριθμητικούς  αλληλοσυσχετισμoύς.  Η  αφθονία  και  η  ποικιλία  των  κερδοσκόπων  που 
έρχεται  στην  επιφάνεια  με  το  παραμικρό  σημάδι  διοικητικής  αδυναμίας,  μαρτυράνε,  όπως  τα 
εξανθήματα τον πυρετό, τη διαρκή πίεση των μικροαστικών τάσεων. Το πόσο μεγάλο κίνδυνο για 
το  σοσιαλιστικό  μέλλον  αντιπροσωπεύει  ο  βάκιλος  της  κερδοσκοπίας,  αυτό  καθορίζεται 
ολοκληρωτικά από τη γενική δύναμη αντίστασης του οικονομικού και πολιτικού οργανισμού της 
χώρας.

Η διάθεση και η συμπεριφορά των απλών εργατών και των αγροτών των κολχόζ –δηλαδή, 
του  90  %  περίπου  του  πληθυσμού–  καθορίζεται  κυρίως  από  τις  αλλαγές  στους  δικούς  τους 
πραγματικούς  μισθούς.  Αλλά δεν πρέπει  να δοθεί  μικρότερη σημασία στη σχέση ανάμεσα στο 
εισόδημά τους και το εισόδημα των στρωμάτων που είναι σε πλεονεκτικότερη θέση. Ο νόμος της 
σχετικότητας διακηρύσσει την ύπαρξή του πιο άμεσα στο πεδίο της ανθρώπινης κατανάλωσης! Η 
μετάφραση  όλων  των  κοινωνικών  σχέσεων  στη  γλώσσα  του  νομισματικού  υπολογισμού,  θα 
αποκαλύψει πέρα για πέρα, το πραγματικό μερίδιο που απολαμβάνουν από το εθνικό εισόδημα τα 
διάφορα στρώματα της κοινωνίας. Ακόμα και όταν καταλαβαίνουμε την ιστορική αναγκαιότητα της 
ανισότητας για μια παρατεταμένη περίοδο, τα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά για τα επιτρεπτά 
όριά  της  και  για  την  κοινωνική  της  σκοπιμότητα  σε  κάθε  συγκεκριμένη  περίπτωση.  Ο 
αναπόφευκτος αγώνας για ένα μερίδιο του εθνικού εισοδήματος, γίνεται αναγκαία ένας πολιτικός 
αγώνας. Το ζήτημα αν η σημερινή δομή είναι σοσιαλιστική ή όχι,  θα αποφασιστεί,  όχι από τα 
σοφίσματα της γραφειοκρατίας, αλλά από τη στάση απέναντι σ’ αυτή τη δομή των ίδιων των μαζών 
–δηλαδή, των εργατών της βιομηχανίας και των αγροτών των κολχόζ.



2. Η Διαφοροποίηση του Προλεταριάτου
Θα  νόμιζε  κανείς  ότι  σε  ένα  εργατικό  κράτος  θα  μελετούσαν  με  ιδιαίτερη  φροντίδα  τα 

στοιχεία για τους πραγματικούς μισθούς –ότι πραγματικά όλες οι στατιστικές για το εισόδημα, 
σύμφωνα  με  τις  διάφορες  κατηγορίες  του  πληθυσμού,  θα  ήταν  προσιτές  σε  όλους  και  θα 
διακρίνονταν  από  την  πλήρη  σαφήνειά  τους.  Στην  πραγματικότητα,  όλο  αυτό  το  ζήτημα,  που 
αγγίζει τα πιο ζωτικά συμφέροντα των εργαζόμενων, περιβάλλεται από ένα αδιαπέραστο πέπλο. Ο 
προϋπολογισμός  της  εργατικής  οικογένειας  στη  Σοβιετική  Ένωση,  όσο  κι  αν  αυτό  φαίνεται 
απίστευτο,  είναι  ασύγκριτα  πιο  αινιγματικός  για  τον  ερευνητή  απ’ ότι  είναι  σε  οποιαδήποτε 
καπιταλιστική χώρα. Μάταια προσπαθήσαμε να χαράξουμε την καμπύλη των πραγματικών μισθών 
των  διαφόρων  κατηγοριών  της  εργατικής  τάξης,  ακόμα  και  για  την  περίοδο  του  δεύτερου 
πεντάχρονου πλάνου. Η επίμονη σιωπή των πηγών και των αρχών πάνω σ’ αυτό το ζήτημα είναι 
τόσο εύγλωττη όσο ο στόμφος τους για τα χωρίς νόημα σύνολα.

Σύμφωνα  με  την  αναφορά  του  Επιτρόπου  για  τη  Βαριά  Βιομηχανία,  Ορτζονικίτζε,  η 
μηνιάτικη παραγωγή του εργάτη ανέβηκε,  στη διάρκεια  της  δεκαετίας  1925-1935,  περίπου 3,2 
φορές  και  οι  μισθοί  σε χρήμα 4,5 φορές.  Πόσο μέρος  του τόσο εντυπωσιακού αυτού αριθμού 
καταβροχθίζεται από τους ειδικούς στα ανώτερα στρώματα της εργατικής τάξης –και πράγμα όχι 
λιγότερο σπουδαίο, ποια είναι η έκφραση του ονομαστικού αυτού ποσού σε πραγματικές αξίες– για 
όλα αυτά δεν βρίσκουμε τίποτε ούτε στην αναφορά ούτε στα σχόλια του Τύπου. Σε ένα συνέδριο 
της σοβιετικής Νεολαίας, τον Απρίλη του 1936, ο γραμματέας της Κομσομόλ, Κοσάροφ, δήλωσε: 
«Από το Γενάρη του 1931 μέχρι το Δεκέμβρη του 1935, οι μισθοί της νεολαίας ανέβηκαν 340%». 
Αλλά, ακόμα κι ανάμεσα στους προσεκτικά διαλεγμένους αυτούς νεαρούς με τα παράσημα, τους 
γενναιόδωρους σε ενθουσιώδη χειροκροτήματα, στους οποίους απευθυνόταν, η μεγαλόστομη αυτή 
δήλωση δεν προκάλεσε ούτε ένα χειροκρότημα. Οι ακροατές, το ίδιο όπως και ο ρήτορας, ξέρανε 
πολύ καλά ότι η απότομη αλλαγή στις τιμές της αγοράς είχε ρίξει την υλική κατάσταση της κύριας  
μάζας των εργατών.

Αν βάλεις μαζί το διευθυντή ενός τραστ και μια παραδουλεύτρα, ο «μέσος» ετήσιος μισθός 
κατά άτομο ήταν περίπου 2.300 ρούβλια το 1935, και επρόκειτο να φθάσει στα 2.500 περίπου 
ρούβλια το 1936 –δηλαδή, ονομαστικά, 7.500 γαλλικά φράγκα, αν και σε πραγματική αγοραστική 
δύναμη ήταν περίπου 3.500 με 4.000 φράγκα.  Αυτός  ο αριθμός,  από μόνος  του πολύ μέτριος, 
κατεβαίνει ακόμα χαμηλότερα αν λάβει κανείς υπόψη του ότι η άνοδος των μισθών το 1936 είναι 
μια μερική μόνο αποζημίωση για την κατάργηση των ειδικών τιμών στα είδη κατανάλωσης, και την 
κατάργηση μιας  σειράς  δωρεάν υπηρεσιών.  Αλλά το κύριο  ζήτημα είναι  ότι  2.500 ρούβλια  το 
χρόνο, ή 208 ρούβλια το μήνα, είναι, όπως είπαμε, η  μέση πληρωμή –δηλαδή, ένας φανταστικός 
αριθμός που ο λόγος ύπαρξής του είναι να καλύπτει την πραγματική και σκληρή ανισότητα στην 
πληρωμή της εργασίας.

Είναι  αναμφισβήτητο  γεγονός  ότι  η  κατάσταση  του  ανώτερου  στρώματος  των  εργατών, 
ιδιαίτερα  των  λεγόμενων  σταχανοβικών,  έχει  καλυτερέψει  σημαντικά  στη  διάρκεια  του 
προηγούμενου χρόνου. Δεν είναι χωρίς βάση οι λίστες που με ζήλο αναφέρει ο Τύπος, για τον 
αριθμό των κοστουμιών, των παπουτσιών, των γραμμοφώνων, των ποδηλάτων, ή των βάζων με 
κομπόστες που τούτος ή εκείνος ο παρασημοφορημένος εργάτης έχει αγοράσει για τον εαυτό του. 
Με την ευκαιρία αυτή γίνεται καθαρό πόσο λίγο είναι εφικτά στον απλό εργάτη αυτά τα αγαθά.  
Μιλώντας για τα προωθητικά κίνητρα του σταχανοβικού κινήματος, ο Στάλιν διακήρυξε: «Η ζωή 
έχει γίνει πιο εύκολη, η ζωή έχει γίνει πιο ευτυχής, και όταν η ζωή είναι ευτυχισμένη, τότε η δουλειά  
γίνεται γρήγορα». Μέσα στην αισιόδοξη, ωραιοποιημένη παρουσίαση του συστήματος πληρωμής 
με το κομμάτι, που είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κυρίαρχου στρώματος, υπάρχει αυτό το 
κομματάκι της πεζής αλήθειας: ότι ο σχηματισμός μιας εργατικής αριστοκρατίας έχει αποδειχτεί 
δυνατός μονάχα χάρη στις προηγούμενες οικονομικές επιτυχίες της χώρας. Η κινητήρια δύναμη 
των σταχανοβικών δεν είναι, ωστόσο, η «ευτυχισμένη» διάθεσή τους, αλλά η επιθυμία τους να 
κερδίσουν  περισσότερα  χρήματα.  Ο  Μόλοτοφ  έκανε  την  παρακάτω  διόρθωση  στα  λόγια  του 
Στάλιν: «Η άμεση ώθηση για υψηλή παραγωγικότητα από τη μεριά των σταχανοβικών είναι το απλό  
ενδιαφέρον τους να μεγαλώσουν το ποσό που κερδίζουν». Αυτή είναι η αλήθεια. Μέσα σε μια πορεία 
μερικών μηνών, εμφανίστηκε ένα ολόκληρο στρώμα εργατών που τους ονόμαζαν «ανθρώπους του 



χιλιάρικου», μια και το εισόδημά τους ξεπερνούσε τα χίλια ρούβλια το μήνα. Υπάρχουν άλλοι που 
κερδίζουν πάνω από δυο χιλιάδες ρούβλια το μήνα, ενώ οι εργάτες των κατώτερων κατηγοριών 
συχνά παίρνουν λιγότερα από εκατό.

Θα  φαινόταν  ότι  και  μόνο  αυτή  η  διαφορά  στους  μισθούς,  εγκαθιδρύει  μια  σημαντική 
διάκριση ανάμεσα στους  «πλούσιους» και  τους  «μη πλούσιους» εργάτες.  Αλλά αυτό δεν  είναι 
αρκετό για τη γραφειοκρατία. Κυριολεκτικά βομβαρδίζουν με προνόμια τους σταχανοβικούς. Τους 
επισκευάζουν τα διαμερίσματά τους ή τους δίνουν καινούρια. Τους στέλνουν χωρίς να έχουν σειρά 
σε αναπαυτήρια και σε σανατόρια. Στέλνουν δωρεάν δασκάλους και γιατρούς στα σπίτια τους. Τους 
δίνουν δωρεάν εισιτήρια για τον κινηματογράφο. Σε μερικά μέρη τους κόβουν τα μαλλιά και τους 
ξυρίζουν χωρίς να είναι η σειρά τους. Πολλά απ’ αυτά τα προνόμια φαίνεται να είναι σκόπιμα 
υπολογισμένα για να προσβάλουν και να πληγώνουν τον μέσο εργάτη. Η αιτία της ανιαρής αυτής  
καλής θέλησης από τη μεριά των αρχών, είναι, πέρα από τον καριερισμό, η ταραγμένη συνείδηση. 
Οι τοπικές κυρίαρχες ομάδες αρπάζουν με ζήλο την ευκαιρία να ξεφύγουν από την απομόνωσή 
τους, επιτρέποντας στο ανώτερο στρώμα των εργατών να συμμετάσχει στα προνόμιά τους. Σαν 
αποτέλεσμα,  οι  πραγματικές  απολαβές  των σταχανοβικών  συχνά ξεπερνούν  είκοσι  και  τριάντα 
φορές  τις  απολαβές  των  πιο  χαμηλά  αμειβόμενων  εργατών.  Και  σ’ ότι  αφορά  τους  ιδιαίτερα 
τυχερούς  ειδικούς,  οι  μισθοί  τους  σε  πολλές  περιπτώσεις  φθάνουν για  να  πληρωθεί  η  δουλεία 
ογδόντα με εκατό ανειδίκευτων εργατών. Στο επίπεδο της ανισότητας της πληρωμής της εργασίας, 
η Σοβιετική Ένωση όχι μονάχα έχει φθάσει, αλλά και έχει κατά πολύ ξεπεράσει τις καπιταλιστικές 
χώρες!

Τα  καλύτερα  στοιχεία  από  τους  σταχανοβικούς,  εκείνοι  που  πραγματικά  ωθούνται  από 
σοσιαλιστικά κίνητρα, όχι μόνο δεν είναι ευτυχισμένοι, αλλά και ενοχλούνται από τα προνόμια 
τους. Και δεν είναι να απορεί κανείς γι’ αυτό. Η ατομική απόλαυση κάθε είδους υλικού αγαθού σ’ 
ένα  φόντο  γενικής  έλλειψης,  τους  περιβάλει  μ’  έναν  κύκλο  φθόνου  και  εχθρότητας,  και 
δηλητηριάζει  την  ύπαρξή  τους.  Οι  σχέσεις  αυτού  του  είδους  βρίσκονται  πιο  μακριά  από  τη 
σοσιαλιστική ηθική, από ότι οι σχέσεις των εργατών ενός καπιταλιστικού εργοστασίου, που είναι 
ενωμένοι στην πάλη ενάντια στην εκμετάλλευση.

Παρόλα αυτά, η καθημερινή ζωή δεν είναι εύκολη ακόμα και για τον ειδικευμένο εργάτη –
ιδιαίτερα στην επαρχία. Πέρα από το γεγονός ότι η εφτάωρη εργάσιμη μέρα θυσιάζεται ολοένα και  
περισσότερο  στη  μεγαλύτερη  παραγωγικότητα,  ο  αριθμός  των  ωρών  που  ξοδεύεται  σε  έναν 
συμπληρωματικό  αγώνα  για  την  ύπαρξη  δεν  είναι  μικρότερος.  Σαν  ένα  δείγμα  της  ιδιαίτερης 
ευημερίας των καλύτερων εργατών στα σοβχόζ, παρουσιάζουν, για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι 
οδηγοί  των  τρακτέρ,  οι  χειριστές  των  σύνθετων  μηχανημάτων  κτλ.  –μια  ήδη  διαβόητη 
αριστοκρατία– έχουν τις δικές τους αγελάδες και χοίρους. Η θεωρία ότι ο σοσιαλισμός χωρίς γάλα 
είναι καλύτερος από το γάλα χωρίς το σοσιαλισμό, έχει εγκαταλειφθεί. Τώρα αναγνωρίζεται ότι οι  
εργάτες στα σοβχόζ, όπου φαίνεται δεν υπάρχει έλλειψη ούτε από αγελάδες ούτε από χοίρους, είναι 
αναγκασμένοι,  για  να  εξασφαλίσουν  την  συντήρησή  τους,  να  δημιουργήσουν  τις  δικές  τους 
μικροσκοπικές  οικονομίες.  Δεν  είναι  λιγότερο  χτυπητή  η  θριαμβευτική  ανακοίνωση  ότι  στο 
Χάρκοβο 96.000 εργάτες έχουν τους δικούς τους κήπους –με αυτό προκαλούν τις άλλες πόλεις να 
συναγωνιστούν  το  Χάρκοβο.  Τι  τρομερή σπατάλη ανθρώπινης  δύναμης  κρύβεται  πίσω από τα 
λόγια «η δικιά του αγελάδα» και «ο δικός του κήπος» και τι βάρος μεσαιωνικού σκαψίματος στην 
κοπριά και στο χώμα φορτώνουν πάνω στον εργάτη, και ακόμα περισσότερο πάνω στη γυναίκα και 
στα παιδιά του!

Όσον αφορά τις πλατιές μάζες, αυτές, βέβαια, δεν έχουν ούτε αγελάδες ούτε κήπους, και, σε 
μεγάλο βαθμό, ούτε και δικά τους σπίτια. Ο μισθός των ανειδίκευτων εργατών είναι 1.200 με 1.500 
ρούβλια το χρόνο, κι ακόμα λιγότερα –πράγμα που για τις σοβιετικές τιμές σημαίνει κατάσταση 
εξαθλίωσης. Οι συνθήκες ζωής, ο πιο αξιόπιστος δείκτης του υλικού και πολιτιστικού επιπέδου, 
είναι  εξαιρετικά  άσχημες,  συχνά  ανυπόφορες.  Η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  εργατών 
συνωστίζονται σε κοινά κτήρια, που από ανέσεις και συντήρηση είναι πολύ χειρότερα από τους 
στρατώνες. Όταν έχει ανάγκη να δικαιολογήσει τις αποτυχίες στη βιομηχανία, τις αδικαιολόγητες 
απουσίες και  τα άχρηστα προϊόντα, η διοίκηση η ίδια,  με τους δημοσιογράφους της,  δίνει  την 
παρακάτω εικόνα για τις συνθήκες ζωής: «Οι εργάτες κοιμούνται στο πάτωμα, επειδή στα κρεβάτια  



τούς τρώνε οι κοριοί. Οι καρέκλες είναι σπασμένες. Δεν υπάρχουν κούπες για να πιουν νερό κτλ.». 
«Δύο οικογένειες ζουν σε ένα δωμάτιο. Η στέγη στάζει. Όταν βρέχει, βγάζουν το νερό από το δωμάτιο  
με  τους  κουβάδες».  «Τα αποχωρητήρια είναι  σε  απαίσια  κατάσταση».  Αυτές  οι  περιγραφές,  που 
αναφέρονται  σε  διάφορα  μέρη  της  χώρας,  μπορούν  να  συνεχιστούν  χωρίς  τελειωμό.  Σαν 
αποτέλεσμα των ανυπόφορων αυτών συνθηκών «η ρευστότητα της εργασίας» –γράφει, λόγου χάρη, 
ο  επικεφαλής  της  βιομηχανίας  πετρελαίου–  «έχει  φτάσει  σε  πολύ  υψηλό  βαθμό».  «...Λόγω της  
έλλειψης  εργατών,  ένας  μεγάλος  αριθμός  από  πηγάδια  έχει  εντελώς  εγκαταλειφτεί».  Υπάρχουν 
ορισμένες περιοχές με ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες,  όπου, μόνο εκείνοι  που έχουν τιμωρηθεί ή 
απολυθεί από άλλα μέρη για διάφορες παραβιάσεις της πειθαρχίας, δέχονται να δουλέψουν. Έτσι, 
μέσα στο προλεταριάτο, σαν κατακάθι, συσσωρεύεται ένα στρώμα από απόβλητους σοβιετικούς 
παρίες, που δεν έχουν κανένα δικαίωμα, και που, παρόλα αυτά, ένας τόσο σπουδαίος κλάδος της 
βιομηχανίας, όπως είναι η παραγωγή πετρελαίου, είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί.

Σαν  αποτέλεσμα  των  απαίσιων  αυτών  διαφορών  στους  μισθούς,  που  πάνε  μαζί  με  τα 
αυθαίρετα προνόμια, η γραφειοκρατία έχει καταφέρει να μπάσει μέσα στο προλεταριάτο οξύτατους 
ανταγωνισμούς. Οι περιγραφές της καμπάνιας για τους σταχανοβικούς, παρουσίαζαν μερικές φορές 
την εικόνα ενός μικρού εμφυλίου πολέμου. «Το σπάσιμο και η καταστροφή των μηχανημάτων είναι  
η  αγαπημένη (!)  μέθοδος  πάλης  ενάντια  στο  σταχανοβικό κίνημα»,  έγραφε,  για  παράδειγμα,  το 
όργανο των συνδικάτων. «Η ταξική πάλη», διαβάζουμε παρακάτω, «γίνεται αισθητή σε κάθε βήμα». 
Σ’ αυτή την «ταξική» πάλη, οι εργάτες βρίσκονται στη μια πλευρά, τα συνδικάτα στην άλλη. Ο 
Στάλιν υπόδειξε δημόσια «να σπάσουνε τα μούτρα» σ’ αυτούς που αντιστέκονται. Και άλλα μέλη 
της Κεντρικής Επιτροπής, απείλησαν, περισσότερο από μια φορά, ότι θα εξαφανίσουν τον «αυθάδη 
εχθρό» από το πρόσωπο της γης. Η εμπειρία από το κίνημα των σταχανοβικών έχει κάνει ιδιαίτερα 
καθαρή τη βαθιά αποξένωση των αρχών από το προλεταριάτο, και τη λυσσασμένοι επιμονή με την 
οποία η γραφειοκρατία εφαρμόζει την αρχή –που, η αλήθεια είναι, ότι δεν την ανακάλυψε αυτή: 
«Διαίρει  και  βασίλευε!».  Επιπλέον,  για  να  παρηγορήσει  τους  εργάτες,  ονόμασε  «σοσιαλιστική 
άμιλλα» την καταναγκαστική αυτή δουλειά με το κομμάτι. Το όνομα ακούγεται σαν κοροϊδία!

Η  άμιλλα,  που  οι  ρίζες  της  βρίσκονται  στη  βιολογική  μας  κληρονομιά,  αφού  θα  έχει 
καθαριστεί  από  την  απληστία,  το  φθόνο  και  τα  προνόμια,  θα  παραμείνει  αναμφίβολα  η  πιο 
σπουδαία  κινητήρια  δύναμη  του  πολιτισμού  και  στον  κομμουνισμό.  Αλλά  στην  πιο  κοντινή, 
προπαρασκευαστική εποχή, η πραγματική εγκαθίδρυση μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας μπορεί και 
θα  κατορθωθεί,  όχι  με  τα  εξευτελιστικά  μέτρα  ενός  καθυστερημένου  καπιταλισμού  στα  οποία 
καταφεύγει  η  σοβιετική  κυβέρνηση,  αλλά  με  μέθοδες  που  ταιριάζουν  περισσότερο  σε  μια 
απελευθερωμένη ανθρωπότητα –και πάνω απ’ όλα όχι κάτω από το μαστίγιο μιας γραφειοκρατίας. 
Γιατί ακριβώς αυτό το μαστίγιο είναι η πιο αποκρουστική κληρονομιά από τον παλιό κόσμο. Θα 
πρέπει να το κάνεις κομματάκια και να το κάψεις σε δημόσια πυρά, πριν μιλήσεις για σοσιαλισμό  
χωρίς να κοκκινίσεις.



3. Οι Κοινωνικές Αντιφάσεις στο Κολεκτιβοποιημένο Χωριό
Αν  τα  βιομηχανικά  τραστ  είναι  «καταρχήν»  σοσιαλιστικές  επιχειρήσεις,  δεν  μπορεί  να 

ειπωθεί  το  ίδιο  πράγμα για τα  κολχόζ.  Αυτά δεν στηρίζονται  στο  κράτος,  αλλά στην ομαδική 
ιδιοκτησία. Είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά σε σύγκριση με τα ατομικά σκόρπια χωράφια, αλλά 
κατά πόσο οι συλλογικές αυτές επιχειρήσεις θα οδηγήσουν στο σοσιαλισμό, αυτό εξαρτάται από 
μια ολόκληρη σειρά περιστάσεων, που ένα μέρος τους βρίσκεται μέσα στα κολχόζ, ένα μέρος έξω 
από αυτά, στις γενικές συνθήκες του σοβιετικού συστήματος, και ένα άλλο μέρος, τελικά, και όχι 
το μικρότερο, στην παγκόσμια αρένα.

Η πάλη ανάμεσα στους αγρότες και το κράτος κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει. Η σημερινή, 
ακόμα  πολύ  ασταθής,  οργάνωση  της  γεωργίας,  δεν  είναι  παρά  ένας  προσωρινός  συμβιβασμός 
ανάμεσα στα συγκρουόμενα στρατόπεδα, που ακολούθησε το τρομερό ξέσπασμα του εμφυλίου 
πολέμου μεταξύ τους. Βέβαια, το 90% των αγροκτημάτων έχουν κολεχτιβοποιηθεί, και το 94% 
όλων των αγροτικών προϊόντων παίρνεται από τα χωράφια των κολχόζ. Ακόμα και αν υπολογίσεις 
ένα ορισμένο ποσοστό φανταστικών κολχόζ, που πίσω τους κρύβονται ουσιαστικά ιδιώτες αγρότες, 
φαίνεται πως και πάλι πρέπει να παραδεχτείς, ότι  η νίκη ενάντια στην ιδιωτική οικονομία έχει 
κερδηθεί τουλάχιστον κατά τα εννέα-δέκατα. Ωστόσο, η πραγματική πάλη των δυνάμεων και των 
τάσεων  στις  αγροτικές  περιοχές,  κάθε  άλλο  παρά περιορίζεται  μέσα στα  πλαίσια  μιας  γυμνής 
αντίθεσης ανάμεσα στους ιδιώτες αγρότες και τους αγρότες των κολχόζ. 

Με σκοπό να καθησυχάσει τους αγρότες, το κράτος βρέθηκε υποχρεωμένο να κάνει πολύ 
μεγάλες παραχωρήσεις στις ιδιοκτησιακές και ατομικιστικές τάσεις του χωριού, αρχίζοντας με την 
επίσημη μεταβίβαση στα κολχόζ της γης τους για «αιώνια» κάρπωση –δηλαδή, στην ουσία, από την 
κατάργηση  της  κοινωνικοποίησης  της  γης.  Είναι  αυτό  ένας  νομικός  μύθος;  Ανάλογα  με  τον 
συσχετισμό των δυνάμεων, αυτό μπορεί να αποδειχτεί, μια πραγματικότητα και να φέρει, στο πολύ 
κοντινό μέλλον, τεράστιες δυσκολίες στη σχεδιασμένη οικονομία στην κλίμακα ολόκληρου του 
κράτους. Είναι, ωστόσο, πολύ πιο σπουδαίο, το γεγονός ότι το κράτος αναγκάστηκε να επαναφέρει 
την  ατομική  αγροτική  καλλιέργεια  ειδικά  σε  μικρά  αγροκτήματα  με  τις  δικές  τους  αγελάδες, 
χοίρους, πρόβατα, κότες, κτλ. Σε αντάλλαγμα γι’ αυτή την παραβίαση της κοινωνικοποίησης και  
τον  περιορισμό  της  κολεχτιβοποίησης,  ο  αγρότης  συμφώνησε  φιλήσυχα,  αν  και  ακόμα  χωρίς 
μεγάλο  ζήλο,  να  εργαστεί  στα  κολχόζ,  πού  του  προσφέρουν  την  ευκαιρία  να  εκπληρώνει  τις 
υποχρεώσεις του στο κράτος και να παίρνει κι ο ίδιος κάτι στο χέρι. Οι νέες σχέσεις παίρνουν 
ακόμα τέτοιες ανώριμες μορφές, που θα ήταν δύσκολο να τις μετρήσουμε με αριθμούς, ακόμα και  
αν οι σοβιετικές στατιστικές ήταν περισσότερο ειλικρινείς. Πολλά πράγματα, ωστόσο. επιτρέπουν 
να βγάλει κανείς το συμπέρασμα, σε ότι αφορά την προσωπική ύπαρξη του αγρότη, ότι η δική του 
μικρή περιουσία δεν έχει λιγότερη σημασία απ’ ότι τα κολχόζ. Αυτό σημαίνει ότι η πάλη ανάμεσα 
στις ατομικιστικές και τις κολεχτιβίστικες τάσεις, συνεχίζεται, ακόμα σ’ ολόκληρη την μάζα των 
χωριών, και ότι το αποτέλεσμά της δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Προς τα πού θα στραφούν οι 
αγρότες; Ούτε και οι ίδιοι δεν το ξέρουν ακόμα καλά καλά.

Ο Επίτροπος του Λαού για τη Γεωργία έλεγε, στα τέλη του 1935: «Μέχρι τελευταία, έχουμε  
συναντήσει  μεγάλη  αντίσταση  από  την  πλευρά  των  κουλάκικων  στοιχείων  όσον  αφορά  την  
εκπλήρωση του  κρατικού  πλάνου  προμήθειας  δημητριακών».  Μ’ άλλα λόγια,  αυτό  σημαίνει  ότι 
«μέχρι τελευταία» (και σήμερα;) η πλειοψηφία των κολεχτιβοποιημένων αγροτών θεωρούσαν την 
παράδοση των δημητριακών στο κράτος σαν μια επιχείρηση μη επωφελή γι’ αυτούς, και τείνανε 
προς το ιδιωτικό εμπόριο. Το ίδιο πράγμα αλλά με άλλο τρόπο, μαρτυρούν οι δρακόντειοι νόμοι για 
την προστασία της κολεχτιβοποιημένης ιδιοκτησίας ενάντια στη λεηλασία από τους ίδιους τους 
κολεχτιβοποιημένους αγρότες. Είναι πολύ διδακτικό το γεγονός ότι η ιδιοκτησία των κολχόζ είναι 
ασφαλισμένη από το κράτος για είκοσι δισεκατομμύρια ρούβλια, και η ατομική ιδιοκτησία των 
κολεχτιβοποιημένων  χωρικών  για  είκοσι  ένα  δισεκατομμύρια.  Αν  αυτός  ο  συσχετισμός  δεν 
σημαίνει  αναγκαστικά  ότι  οι  αγρότες,  παρμένοι  χωριστά,  είναι  πλουσιότεροι  από  τα  κολχόζ, 
οπωσδήποτε, όμως, σημαίνει ότι οι αγρότες ασφαλίζουν περισσότερο προσεκτικά την προσωπική 
τους ιδιοκτησία απ’ ότι την κοινή τους ιδιοκτησία.

Δεν  είναι  λιγότερο  ενδεικτική,  από  τη  δική  μας  σκοπιά,  η  πορεία  της  εξέλιξης  στην 
κτηνοτροφία.  Ενώ ο  αριθμός  των αλόγων συνέχιζε  να  μικραίνει  μέχρι  το  1935,  και  μόνο σαν 



αποτέλεσμα μιας σειράς κυβερνητικών μέτρων έχει αρχίσει στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου να 
ανεβαίνει ελαφρά, η αύξηση των κερασφόρων ζώων στη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου, είχε 
ήδη φτάσει τα τέσσερα εκατομμύρια κεφάλια. Το πλάνο για τα άλογα εκπληρώθηκε την ευνοϊκή 
χρονιά του 1935 μόνο κατά 94%, ενώ για τα κερασφόρα ζώα ξεπεράστηκε σημαντικά. Η σημασία 
αυτών των στοιχείων γίνεται καθαρή από το γεγονός ότι τα άλογα υπάρχουν μονάχα σαν συλλογική 
ιδιοκτησία,  ενώ  οι  αγελάδες  ανήκουν  ήδη  στην  προσωπική  ιδιοκτησία  της  πλειοψηφίας  των 
κολεχτιβοποιημένων αγροτών. Δεν μένει παρά να προσθέσουμε ότι στις περιοχές της στέπας, όπου, 
σαν εξαίρεση, επιτρέπεται  στους κολεχτιβοποιημένους αγρότες να έχουν στην κατοχή τους ένα 
άλογο, η αύξηση των αλόγων είναι σημαντικά πιο γοργή απ’ ότι στα κολχόζ, που με την σειρά τους  
ξεπερνούν τα σοβχόζ.  Απ’ όλα αυτά δεν πρέπει  να βγάλει  κανείς  το συμπέρασμα ότι  η  μικρή 
ιδιωτική  οικονομία  είναι  ανώτερη  από  την  μεγάλη  κοινωνικοποιημένη  οικονομία,  αλλά  ότι  η 
μετάβαση από τη μία στην άλλη, από τη βαρβαρότητα στον πολιτισμό, κρύβει πολλές δυσκολίες 
που δεν μπορούν να εξαφανιστούν με απλά διοικητικά μέτρα.

«Ο νόμος δεν μπορεί ποτέ να υψωθεί πάνω από την οικονομική δομή και την πολιτιστική  
ανάπτυξη που εξαρτάται απ’ αυτήν». Το νοίκιασμα της γης, αν και απαγορεύεται με νόμο, είναι στην 
πραγματικότητα μια πολύ συχνή πρακτική, και επιπλέον στην πιο άθλια μορφή της που είναι το  
μοίρασμα της σοδιάς.  Η γη νοικιάζεται από το ένα κολχόζ στο άλλο, και  καμιά φορά σ’ έναν 
ιδιώτη, και, τέλος, μερικές φορές στα ίδια τα πιο επιχειρηματικά μέλη του κολχόζ. Τα σοβχόζ –
δηλαδή,  οι  «σοσιαλιστικές»  επιχειρήσεις–  όσο  και  να  φαίνεται  απίστευτο,  καταφεύγουν  στο 
νοίκιασμα της γης. Και, πράγμα που είναι ιδιαίτερα διδακτικό, αυτή η πρακτική ακολουθείται από 
τα σοβχόζ της Γκε Πε Ου! Κάτω από την προστασία του ανώτερου αυτού θεσμού που είναι ο 
φύλακας του νόμου, ο διευθυντής του σοβχόζ επιβάλλει στον νοικάρη-αγρότη συνθήκες που έχουν 
σχεδόν αντιγραφτεί από τα συμβόλαια των παλιών γαιοκτημόνων με τους δουλοπάροικους. Έτσι, 
έχουμε περιπτώσεις εκμετάλλευσης αγροτών από τους γραφειοκράτες, όχι πια με τον χαρακτήρα 
των πρακτόρων του κράτους, αλλά με τον χαρακτήρα των μισονόμιμων γαιοκτημόνων.

Χωρίς  να  εξογκώσουμε  καθόλου  το  μέγεθος  των  δυσάρεστων  αυτών  φαινομένων,  που, 
βέβαια, δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν στατιστικά, δεν μπορούμε παρά να δούμε την τεράστια 
συμπτωματική τους σημασία. Δίνουν μια αλάθητη μαρτυρία για τη δύναμη των αστικών τάσεων 
στον  ακόμα  εξαιρετικά  καθυστερημένο  αυτό  κλάδο  της  οικονομίας,  που  περιλαβαίνει  τη 
συντριπτική  πλειοψηφία  του  πληθυσμού.  Στο  μεταξύ,  οι  σχέσεις  της  αγοράς  δυναμώνουν 
αναπόφευκτα τις  ατομικιστικές τάσεις  και  βαθαίνουν την κοινωνική διαφοροποίηση στο χωριό, 
παρά τη νέα δομή των ιδιοκτησιακών σχέσεων.

Το  μέσο  εισόδημα  στα  κολχόζ  είναι,  περίπου  4.000  ρούβλια.  Αλλά,  σε  ότι  αφορά  τους 
αγρότες, οι «μέσοι» αριθμοί είναι ακόμα πιο απατηλοί απ’ ότι είναι στους εργάτες. Από την άλλη,  
υπάρχουν κολχόζ όπου το εισόδημα ανέρχεται σε 30.000 ρούβλια για κάθε νοικοκυριό, και εδώ δεν 
υπολογίζεται ούτε το εισόδημα σε χρήμα και είδος από την ατομική περιουσία, ούτε το εισόδημα 
σε είδος ολόκληρου του κολχόζ. Γενικά, το εισόδημα κάθε μιας από τις μεγάλες κολεχτίβες των 
αγροτών, είναι δέκα με δεκαπέντε φορές μεγαλύτερο από το μισθό του «μέσου» εργάτη και του 
κολεχτιβοποιημένου αγρότη της κατώτερης κατηγορίας.

Οι διαβαθμίσεις στο εισόδημα καθορίζονται ως ένα μέρος μόνο από την ειδίκευση και την 
επιμέλεια στη δουλειά. Και τα κολχόζ και τα προσωπικά μερίδια των αγροτών είναι αναγκαστικά 
τοποθετημένα κάτω από εξαιρετικά άνισους όρους, ανάλογα με το κλίμα, το έδαφος, το είδος της 
συγκομιδής, και επίσης ανάλογα με τη θέση σε σχέση με τις πόλεις και τα βιομηχανικά κέντρα. Η  
αντίθεση  ανάμεσα  στην  πόλη  και  το  χωριό,  όχι  μονάχα  δεν  αμβλύνθηκε  στη  διάρκεια  του 
πεντάχρονου πλάνου, αλλά, αντίθετα, έχει πάρα πολύ οξυνθεί σαν αποτέλεσμα της πυρετώδους 
ανάπτυξης  των  πόλεων  και  των  νέων  βιομηχανικών  περιοχών.  Αυτή  η  θεμελιακή  κοινωνική 
αντίθεση στη σοβιετική κοινωνία δημιουργεί  αναπόφευκτα παράγωγες αντιφάσεις  ανάμεσα στα 
κολχόζ και μέσα σε κάθε κολχόζ, κυρίως λόγω της διαφορικής γαιοπροσόδου.

Η  απεριόριστη  εξουσία  της  γραφειοκρατίας  δεν  είναι  ένα  λιγότερο  ισχυρό  εργαλείο 
κοινωνικής διαφοροποίησης. Έχει στα χέρια της τέτοιους μοχλούς, όπως είναι οι μισθοί, οι τιμές, οι 
φόροι,  ο  προϋπολογισμός  και  η  πίστη.  Το  εντελώς  δυσανάλογο  εισόδημα  μιας  σειράς  κολχόζ 
βαμβακιού  στην  Κεντρική  Ασία,  εξαρτάται  περισσότερο  από  το  συσχετισμό  των  τιμών  που 



εγκαθιδρύει η κυβέρνηση παρά από τη δουλειά των μελών των κολχόζ. Η εκμετάλλευση ορισμένων 
στρωμάτων του πληθυσμού από άλλα στρώματα δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά έχει μεταμφιεστεί. Οι 
πρώτες δεκάδες χιλιάδες «εύπορα» κολχόζ, ευημερούν σε βάρος της υπόλοιπης μάζας των κολχόζ 
και των εργατών της βιομηχανίας. Το να υψωθούν όλα τα κολχόζ σε ένα επίπεδο ευημέριας είναι 
ένα ασύγκριτα πιο δύσκολο και πιο παρατεταμένο καθήκον απ’ ότι το να δοθούν προνόμια στη 
μειοψηφία σε βάρος μιας πλειοψηφίας.  Το 1927, η Αριστερή Αντιπολίτευση διακήρυξε ότι  «το 
εισόδημα του κουλάκου έχει αυξηθεί αμέτρητα περισσότερο απ’ ότι το εισόδημα των εργατών», και 
αυτή η πρόταση διατηρεί όλη της τη δύναμη ακόμα και τώρα, αν και με μια διαφορετική μορφή. Το 
εισόδημα της ανώτερης τάξης των κολχόζ έχει αυξηθεί αμέτρητα περισσότερο απ’ ότι το εισόδημα 
της πλατιάς αγροτικής και εργατικής μάζας. Η διαφοροποίηση του υλικού επίπεδου ύπαρξης είναι, 
ίσως, τώρα ακόμα πιο σημαντική απ’ ότι ήταν την παραμονή της αποκουλακοποίησης.

Η διαφοροποίηση που γίνεται μέσα στα κολχόζ, εκδηλώνεται ως ένα μέρος στη σφαίρα της 
προσωπικής κατανάλωσης. Ως ένα άλλο μέρος, κατασταλάζει στις προσωπικές επιχειρήσεις που 
συνορεύουν με τα κολχόζ, μια και η βασική ιδιοκτησία του κολχόζ είναι κοινωνικοποιημένη. Η 
διαφοροποίηση ανάμεσα στα κολχόζ έχει ήδη βαθύτερες συνέπειες, εφόσον το πλούσιο κολχόζ έχει 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει περισσότερο λίπασμα και περισσότερα μηχανήματα, και, κατά 
συνέπεια, να πλουτίζει γρηγορότερα. Τα επιτυχημένα κολχόζ συχνά νοικιάζουν εργατική δύναμη 
από τα φτωχά κολχόζ, και οι αρχές κάνουν τα στραβά μάτια. Η μεταβίβαση κομματιών γης άνισης 
αξίας στα κολχόζ προωθεί σε μεγάλο βαθμό μια παραπέρα διαφοροποίηση ανάμεσά τους, και, κατά 
συνέπεια, μια αποκρυστάλλωση ενός είδους αστικών κολχόζ, ή «εκατομμυριούχων κολχόζ» όπως 
αποκαλούνται ακόμα και τώρα.

Βέβαια. η κρατική εξουσία μπορεί να επέμβει σαν ρυθμιστής στο προτσές της κοινωνικής 
διαφοροποίησης  μέσα στην αγροτιά.  Αλλά προς  ποια  κατεύθυνση και  μέσα σε  τι  όρια;  Το να 
επιτεθεί  στα  κολχόζ  των  κουλάκων  και  σε  μέλη  των  κολχόζ,  θα  σήμαινε  να  ανοίξει  μια  νέα 
σύγκρουση με τα πιο «προοδευτικά» στρώματα της αγροτιάς, που τώρα μόνο αρχίζουν, μετά από 
μια οδυνηρή διακοπή, να αισθάνονται μια εξαιρετικά άπληστη δίψα για μια «ευτυχισμένη ζωή». 
Επιπλέον –κι αυτό είναι το κύριο– η κρατική εξουσία η ίδια γίνεται ολοένα και λιγότερο ικανή για 
σοσιαλιστικό έλεγχο. Στη γεωργία. όπως και στη βιομηχανία, ζητάει την υποστήριξη και τη φιλία 
των δυνατών, των επιτυχημένων «σταχανοβικών στους αγρούς», των εκατομμυριούχων κολχόζ. 
Ξεκινώντας  με  μια  φροντίδα  για  την  ανάπτυξη  των  παραγωγικών  δυνάμεων,  καταλήγει 
αναπόφευκτα σε μια φροντίδα για τον εαυτό της. Είναι ακριβώς στη γεωργία, όπου η κατανάλωση 
είναι τόσο στενά δεμένη με την παραγωγή, που η κολεχτιβοποίηση έχει ανοίξει τεράστιες ευκαιρίες 
για τον παρασιτισμό της γραφειοκρατίας, και έτσι, για το δέσιμό της με τους ανώτερους κύκλους 
των κολχόζ. Τα «δώρα» που φιλοφρονητικά προσφέρουν οι αγρότες των κολχόζ στους ηγέτες στις 
επίσημες τελετές στο Κρεμλίνο, είναι μονάχα η συμβολική έκφραση ενός μη συμβολικού φόρου 
που θέτουν στη διάθεση των τοπικών εκπροσώπων της εξουσίας.

Έτσι, στη γεωργία, το χαμηλό επίπεδο παραγωγής έρχεται, αμέτρητα περισσότερο απ’ ότι στη 
βιομηχανία, σε συνεχή σύγκρουση με τις σοσιαλιστικές και ακόμα με τις συνεταιριστικές (κολχόζ) 
μορφές  ιδιοκτησίας.  Η  γραφειοκρατία  που,  σε  τελευταία  ανάλυση,  ξεπήδησε  απ’  αυτή  την 
αντίφαση, με τη σειρά της, βαθαίνει αυτή την αντίφαση ακόμα πιο πολύ.



4. Η Κοινωνική Φυσιογνωμία του Κυρίαρχου Στρώματος
Στη σοβιετική πολιτική φιλολογία συναντάς συχνά κατηγορίες για «γραφειοκρατισμό» σαν 

μια κακή συνήθεια σκέψης ή μέθοδο δουλειάς. (Η κατηγορία απευθύνεται πάντα από τα πάνω προς 
τα κάτω, και είναι μια μέθοδος αυτοάμυνας από τη μεριά των ανώτερων κύκλων). Αλλά αυτό που 
δεν μπορείς να συναντήσεις πουθενά, είναι μια έρευνα για τη γραφειοκρατία σαν κυρίαρχο στρώμα 
–τον αριθμό και τη δομή της, τη σάρκα και τα οστά της, τα προνόμιά της και τις ορέξεις της, και το 
μερίδιο του εθνικού εισοδήματος που καταβροχθίζει. Παρόλα αυτά, υπάρχει. Και το γεγονός ότι 
καλύπτει τόσο προσεκτικά την κοινωνική φυσιογνωμία της, αποδείχνει ότι διαθέτει την ιδιαίτερη 
συνείδηση μιας κυρίαρχης «τάξης» που, ωστόσο, κάθε άλλο παρά έχει ακόμα εμπιστοσύνη στο 
δικαίωμά της να κυριαρχεί.

Είναι  απολύτως  αδύνατο  να  περιγράψει  κανείς  τη  σοβιετική  γραφειοκρατία  με  ακριβείς 
αριθμούς, και αυτό για δύο λόγους. Πρώτο, σε μια χώρα όπου το κράτος είναι σχεδόν ο μόνος 
εργοδότης, είναι δύσκολο να πεις πού τελειώνει ο διοικητικός μηχανισμός. Δεύτερο, πάνω σ’ αυτό 
το  ζήτημα,  οι  σοβιετικοί  στατιστικολόγοι,  οικονομολόγοι  και  δημοσιολόγοι  διατηρούν,  όπως 
έχουμε πει, μια ιδιαίτερα προσεγμένη σιωπή. Και οι «φίλοι» τους τούς μιμούνται. Παρεμπιπτόντως 
σημειώνουμε  ότι  στις  χίλιες  διακόσιες  σελίδες  του  ερανίσματός  τους,  οι  Ουέμπ  πουθενά  δεν 
αναφέρουν τη σοβιετική γραφειοκρατία σαν μια κοινωνική κατηγορία. Και δεν είναι να απορεί 
κανείς γι’ αυτό, γιατί, σε ότι αφορά την ουσία του ζητήματος, γράψανε με την υπαγόρευσή της!

Την 1η του Νοέμβρη του 1933, ο κεντρικός κρατικός μηχανισμός, αριθμούσε, σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία, σαν διευθυντικό προσωπικό, περίπου 55.000 άτομα. Αλλά σ’ αυτό τον αριθμό, 
που έχει αυξηθεί εξαιρετικά τα τελευταία χρόνια, δεν περιλαβαίνονται από τη μια, το στρατιωτικό 
και το ναυτικό τμήμα και η Γκε Πε Ου, και, από την άλλη, τα κέντρα των κοπερατίβων και η σειρά 
των λεγόμενων κοινωνικών οργανώσεων όπως είναι η Ossaviokhim[1]. Επιπλέον, καθεμιά από τις 
Δημοκρατίες έχει το δικό της κυβερνητικό μηχανισμό.

Παράλληλα με τα γενικά επιτελεία του κράτους, των συνδικάτων, των συνεταιρισμών και 
λοιπά, και ως ένα βαθμό συνυφασμένο μ’ αυτά, βρίσκεται το ισχυρό επιτελείο του Κόμματος. Δεν 
θα υπερβάλουμε αν υπολογίσουμε τους ανώτερους διευθυντικούς κύκλους της Σοβιετικής Ένωσης 
και της κάθε Δημοκρατίας χωριστά, σε 400.000 άτομα. Είναι δυνατόν, ο αριθμός αυτός να έχει 
φτάσει σήμερα στο μισό εκατομμύριο. Κι αυτό δεν περιλαβαίνει τους υπαλλήλους, αλλά σαν να 
λέμε, τους «αξιωματούχους», τους «ηγέτες», μια κυρίαρχη κάστα με την κυριολεκτική σημασία της 
λέξης, αν και, βέβαια, με τη σειρά της, αυτή χωρίζεται ιεραρχικά από πολύ σημαντικά οριζόντια 
σύνορα.

Το μισό αυτό εκατομμύριο της ανώτερης κάστας στηρίζεται σε μια διοικητική πυραμίδα με 
μια πλατιά και πολύπλευρη βάση. Οι Εκτελεστικές Επιτροπές των Σοβιέτ των επαρχιακών πόλεων 
και  των  περιοχών,  μαζί  με  τα  παράλληλα  όργανα  του  Κόμματος,  των  συνδικάτων,  της 
Κομμουνιστικής  Νεολαίας,  των  τοπικών  οργάνων  μεταφοράς,  των  διοικητικών  επιτελείων  του 
στρατού και του στόλου, και των πρακτορείων της Γκε Πε Ου, θα πρέπει να δίνουν έναν αριθμό 
γύρω  στα  δύο  εκατομμύρια.  Και  δεν  πρέπει  επίσης  να  ξεχνάμε  τους  προέδρους  των  Σοβιέτ 
εξακοσίων χιλιάδων πόλεων και χωριών.

Η άμεση  διοίκηση  των  βιομηχανικών  επιχειρήσεων  ήταν  συγκεντρωμένη,  το  1933,  (δεν 
υπάρχουν πιο πρόσφατα στοιχεία) στα χέρια 17.000 διευθυντών και υποδιευθυντών. Ολόκληρο το 
διοικητικό  και  τεχνικό  προσωπικό  των  καταστημάτων,  των  εργοστασίων  και  των  ορυχείων, 
υπολογίζοντας και τους κατώτερους βαθμούς, κι εδώ περιλαβαίνονται και οι επιστάτες, ανερχόταν 
σε  250.000  περίπου  άτομα (αν  και  54.000  από αυτούς  ήταν  ειδικοί,  χωρίς  διοικητικά,  με  την 
καθαρή έννοια της λέξης, καθήκοντα). Σ’ αυτόν τον αριθμό, πρέπει να προσθέσουμε τον κομματικό 
και συνδικαλιστικό μηχανισμό στα εργοστάσια, όπου, όπως είναι γνωστό, η διοίκηση ασκείται με 
τη μέθοδο του «τριγώνου». Ένας αριθμός μισού εκατομμυρίου για τη διοίκηση των πιο σημαντικών 
βιομηχανικών επιχειρήσεων στη χώρα δεν θα είναι σήμερα υπερβολικός. Και σ’ αυτόν πρέπει να 
προσθέσουμε το διοικητικό προσωπικό των επιχειρήσεων των χωριστών Δημοκρατιών και  των 
τοπικών Σοβιέτ. 

Σε έναν άλλο πίνακα, οι επίσημες στατιστικές παρουσιάζουν για το 1933 περισσότερους από 
860.000  διοικητικούς  υπαλλήλους  και  ειδικούς  στο  σύνολο  της  σοβιετικής  οικονομίας  –στη 
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βιομηχανία  πάνω  από  480.000,  στις  μεταφορές  πάνω  από  100.000,  στη  γεωργία  93.000,  στο 
εμπόριο  25.000.  Σ’ αυτό  τον  αριθμό  περιλαβαίνονται,  βέβαια,  και  οι  ειδικοί  που  είναι  χωρίς 
διοικητικές εξουσίες, αλλά από την άλλη, δεν περιλαβαίνονται ούτε τα κολχόζ ούτε οι κοπερατίβες.  
Αλλά κι αυτά τα στοιχεία έχουν μείνει πολύ πίσω τα δυόμισι τελευταία χρόνια.

Για  τα  250.000  κολχόζ,  αν  μετρήσεις  μόνο  τους  προέδρους  και  τους  οργανωτικούς 
υπεύθυνους  του  Κόμματος,  υπάρχουν  μισό  εκατομμύριο  διοικητικοί  υπάλληλοι.  Στην 
πραγματικότητα, ο αριθμός αυτός είναι αμέτρητα μεγαλύτερος. Αν προσθέσεις τα σοβχόζ και τους 
μηχανοτρακτερικούς σταθμούς, ο γενικός αριθμός των διοικητών της κοινωνικοποιημένης γεωργίας 
ξεπερνάει κατά πολύ το ένα εκατομμύριο.

Το κράτος είχε στην κατοχή του, το 1935, 113.000 εμπορικά κέντρα, και 200.000 είχαν οι 
κοπερατίβες.  Οι ηγέτες και  των δύο κατηγοριών στην ουσία δεν είναι  εμποροϋπάλληλοι,  αλλά 
λειτουργοί  του  κράτους,  και  επιπλέον  έχουν  το  μονοπώλιο.  Ακόμα  και  ο  σοβιετικός  Τύπος 
παραπονιέται, από καιρό σε καιρό, ότι «οι υπάλληλοι στις κοπερατίβες έχουν πάψει να θεωρούν τα  
μέλη των κολχόζ σαν εκλογείς τους» –λες και μπορούσε ο μηχανισμός των κοπερατίβων να είναι 
ποιοτικά διαφορετικός από το μηχανισμό των συνδικάτων, των Σοβιέτ και του ίδιου του Κόμματος! 
Όλο αυτό το στρώμα,  που δεν απασχολείται  άμεσα με την παραγωγική εργασία,  αλλά διοικεί, 
διατάζει,  διευθύνει,  συγχωρεί  και  τιμωρεί  –αφήνουμε  στην  άκρη  τους  δασκάλους  και  τους 
φοιτητές– πρέπει να αριθμεί πέντε ή έξι εκατομμύρια. Δεν ισχυριζόμαστε με κανέναν τρόπο ότι ο 
συνολικός αυτός αριθμός, όπως και οι επιμέρους που τον συνθέτουν είναι απόλυτα ακριβείς, αλλά 
μας αρκεί για μια πρώτη προσέγγιση. Είναι αρκετός για να μας πείσει ότι «η γενική γραμμή» της 
ηγεσίας δεν είναι ένα ασώματο πνεύμα.

Στα διάφορα επίπεδα ή ορόφους της κυρίαρχης αυτής δομής, προχωρώντας από τα κάτω προς 
τα  πάνω,  οι  κομμουνιστές  καλύπτουν  από  το  20  μέχρι  το  90%.  Σε  ολόκληρη  τη  μάζα  της 
γραφειοκρατίας, οι κομμουνιστές μαζί με την Κομμουνιστική Νεολαία αποτελούν ένα μπλοκ 1,5 με 
2 εκατομμύρια άτομα –σήμερα λόγω των συνεχών εκκαθαρίσεων, μάλλον είναι λιγότεροι. Αυτή 
είναι  η  ραχοκοκαλιά  της  κρατικής  εξουσίας.  Οι  ίδιοι  αυτοί  κομμουνιστές  διευθύνοντες  είναι  η 
ραχοκοκαλιά του Κόμματος και της Κομμουνιστικής Νεολαίας. Το πρώην Μπολσεβίκικο Κόμμα 
δεν είναι πια η πρωτοπορία του προλεταριάτου, αλλά η πολιτική οργάνωση της γραφειοκρατίας. Η 
υπόλοιπη μάζα των μελών του Κόμματος και της Κομμουνιστικής Νεολαίας χρησιμεύουν μονάχα 
σαν  μια  πηγή  για  το  σχηματισμό  αυτών  των  «ακτιβιστών»  –δηλαδή,  σαν  απόθεμα  για  την 
αναπλήρωση της  γραφειοκρατίας.  Οι  μη κομματικοί  «ακτιβιστές» εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. 
Συμπερασματικά,  μπορούμε  να  υποθέσουμε  ότι  η  εργατική  αριστοκρατία  και  η  αγροτική 
αριστοκρατία των κολχόζ, οι σταχανοβικοί, οι μη-κομματικοί «ακτιβιστές», τα έμπιστα πρόσωπα, 
οι συγγενείς και τα συμπεθεριά τους, φτάνουν σχεδόν στον ίδιο αριθμό που υπολογίσαμε για την 
γραφειοκρατία,  δηλαδή,  πέντε με  έξι  εκατομμύρια.  Μαζί  με τις  οικογένειές  τους,  τα δύο αυτά 
αλληλοδιεισδύοντα  στρώματα  καλύπτουν  είκοσι  με  εικοσιπέντε  εκατομμύρια.  Υπολογίσαμε 
συγκριτικά μικρό τον αριθμό των μελών της οικογένειας, για το λόγο ότι συχνά ο άντρας και η 
γυναίκα,  και  μερικές  φορές  επίσης  ο  γιος  και  η  κόρη,  κατέχουν  μια  θέση  στον  μηχανισμό. 
Επιπλέον, είναι πιο εύκολο στις συζύγους της κυρίαρχης ομάδας να περιορίζουν το μέγεθος των 
οικογενειών τους απ’ ότι είναι στις εργαζόμενες γυναίκες και, πάνω απ’ όλα, στις αγρότισσες. Η 
τωρινή  καμπάνια  ενάντια στην έκτρωση κινήθηκε από την γραφειοκρατία,  αλλά δεν  ισχύει  γι’ 
αυτήν. Δώδεκα τοις εκατό, ή ίσως δεκαπέντε τοις εκατό, του πληθυσμού –αυτή είναι η αυθεντική 
κοινωνική βάση των απολυταρχικών κυρίαρχων κύκλων.

Όταν ένα χωριστό δωμάτιο και αρκετά τρόφιμα και όμορφα ρούχα είναι ακόμα προσιτά μόνο 
για  μια  μικρή  μειοψηφία,  εκατομμύρια  γραφειοκράτες,  μεγάλοι  και  μικροί,  προσπαθούν  να 
χρησιμοποιήσουν την εξουσία κυρίως για να εξασφαλίσουν την καλοζωία τους. Από δω βγαίνει ο 
τεράστιος ατομικισμός αυτού του στρώματος, η σταθερή εσωτερική αλληλεγγύη του, ο φόβος του 
για τη δυσαρέσκεια των μαζών, η λυσσασμένη του επιμονή να πνίξει κάθε κριτική, και, τελικά, η 
υποκριτική θρησκευτική ευλάβεια με την οποία υποκλίνεται «στον Ηγέτη», που προσωποποιεί και 
υπερασπίζεται την εξουσία και τα προνόμια των νέων αυτών αρχόντων.

Η ίδια η γραφειοκρατία είναι ακόμα πολύ λιγότερο ομοιογενής από το προλεταριάτο ή την 
αγροτιά. Υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στον πρόεδρο του αγροτικού Σοβιέτ και τον αξιωματούχο 



του  Κρεμλίνου.  Η  ζωή  των  κατώτερων  λειτουργών  των  διάφορων  κατηγοριών  βρίσκεται 
ουσιαστικά σε ένα πολύ πρωτόγονο επίπεδο –κατώτερο από το βιοτικό επίπεδο του ειδικευμένου 
εργάτη της Δύσης. Αλλά κάθετι είναι σχετικό, και το επίπεδο του πληθυσμού που είναι γύρω τους 
είναι σημαντικά κατώτερο. Η τύχη του προέδρου του κολχόζ, του οργανωτή του Κόμματος, του 
κατώτερου υπάλληλου της κοοπερατίβας, όπως και των ανώτατων αφεντικών, δεν εξαρτάται στο 
ελάχιστο από τους  λεγόμενους  «εκλογείς».  Ο καθένας  απ’ αυτούς  τους  λειτουργούς  μπορεί  να 
θυσιαστεί, οποιαδήποτε στιγμή, από τα αφεντικά που βρίσκονται αμέσως πάνω απ’ αυτόν, με στόχο 
να απαλύνουν κάποια δυσαρέσκεια. Αλλά, επιπλέον, καθένας απ’ αυτούς μπορεί αν του δοθεί η 
ευκαιρία,  να ανέβει ένα σκαλί πιο πάνω. Είναι όλοι,  τουλάχιστον μέχρι το πρώτο σοβαρό σοκ, 
δεμένοι μεταξύ τους και με αμοιβαίες εγγυήσεις ασφάλειας με το Κρεμλίνο.

Στις συνθήκες ζωής του, το κυρίαρχο στρώμα περιλαβαίνει όλες τις διαβαθμίσεις, από τους 
μικροαστούς στα απόμακρα δάση μέχρι τους μεγαλοαστούς στις πρωτεύουσες. Σ’ αυτές τις υλικές 
συνθήκες  αντιστοιχούν  συνήθειες,  συμφέροντα  και  κύκλοι  ιδεών.  Οι  σημερινοί  ηγέτες  των 
σοβιετικών συνδικάτων δεν είναι  πολύ διαφορετικοί  στην ψυχολογία τους  από τους διάφορους 
Σιτρίν, Ζουό και Γκριν. Άλλη φρασεολογία, αλλά η ίδια περιφρονητική σχέση πατροναρίσματος 
προς τις μάζες, η ίδια ασυνείδητη πανουργία σε δεύτερης τάξης μανούβρες, ο ίδιος συντηρητισμός, 
ο  ίδιος  στενός  ορίζοντας,  η  ίδια σκληρή φροντίδα για τη δική τους  ησυχία,  και,  τέλος,  η  ίδια 
λατρεία  για  τις  πιο  μηδαμινές  μορφές  αστικής  κουλτούρας.  Οι  σοβιετικοί  συνταγματάρχες  και 
στρατηγοί  στην  πλειοψηφία  τους  διαφέρουν  ελάχιστα  από  τους  συνταγματάρχες  και  τους 
στρατηγούς  του  υπόλοιπου  κόσμου,  και  σε  κάθε  περίπτωση  κάνουν  ότι  μπορούν  για  να  τους 
μοιάσουν. Οι σοβιετικοί διπλωμάτες έχουν αντιγράψει από τους διπλωμάτες της Δύσης όχι μονάχα 
τα φράκα τους, αλλά και τον τρόπο της σκέψης τους. Οι σοβιετικοί δημοσιογράφοι κοροϊδεύουν 
τους αναγνώστες όχι λιγότερο απ’ ότι οι ξένοι συνάδελφοί τους, αν και το κάνουν μ’ έναν ιδιαίτερο 
τρόπο.

Αν είναι δύσκολο να υπολογιστεί ο αριθμός των γραφειοκρατών, είναι ακόμα πιο δύσκολο να 
προσδιοριστεί το εισόδημά τους. Από το 1927 ακόμα, η Αριστερή Αντιπολίτευση διαμαρτυρήθηκε 
ότι  ο  «παραφουσκωμένος  και  προνομιούχος  διευθυντικός  μηχανισμός  καταβροχθίζει  ένα  πολύ  
σημαντικό  μέρος  της  υπεραξίας».  Στην  πλατφόρμα  της  Αντιπολίτευσης,  υπολογιζόταν  ότι  ο 
μηχανισμός του εμπορίου και μόνο «καταβροχθίζει ένα τεράστιο μερίδιο από το εθνικο εισόδημα –
περισσότερο από το ένα δέκατο της συνολικής παραγωγής».  Μετά από αυτό οι  αρχές πήραν τα 
αναγκαία μέτρα, ώστε να κάνουν αδύνατους τέτοιους υπολογισμούς. Αλλά γι’ αυτόν ακριβώς το 
λόγο τα περιττά έξοδα όχι μόνο δεν έχουν περικοπεί, αλλά κι έχουν μεγαλώσει.

Στους άλλους τομείς, τα πράγματα δεν είναι καλύτερα από τον τομέα του εμπορίου. Όπως 
έγραψε ο Ρακόβσκι  το 1930, χρειάστηκε μια σύντομη διαμάχη ανάμεσα στο Κόμμα και στους 
γραφειοκράτες  των  συνδικάτων,  για  να  μάθει  ο  πληθυσμός  από  τον  Τύπο,  ότι  από  τον 
προϋπολογισμό των συνδικάτων, που ανέρχεται στα 400.000.000 ρούβλια, τα 80.000.000 πάνε για 
τη συντήρηση του προσωπικού. Κι εδώ, ας το σημειώσουμε, το ζήτημα αφορούσε μόνο το νόμιμο 
προϋπολογισμό.  Πέρα  και  πάνω  απ’ αυτά,  η  γραφειοκρατία  των  συνδικάτων  δέχεται  από  τη 
βιομηχανική γραφειοκρατία σαν τεκμήριο φιλίας, τεράστια δώρα σε χρήμα, σε διαμερίσματα, σε 
μέσα μεταφοράς,  κτλ.  «Πόσα πηγαίνουν για  τη  συντήρηση των μηχανισμών του Κόμματος,  των  
κοπερατίβων, των κολχόζ, των σοβχόζ, των βιομηχανιών και της διοίκησης;», ρωτούσε ο Ρακόβσκι. 
Και απαντούσε: «Δεν έχουμε στη διάθεσή μας ούτε κατά προσέγγιση πληροφορίες».

Η  απουσία  κάθε  ελέγχου  φέρνει  αναπόφευκτα  την  κατάχρηση  του  αξιώματος,  κι  εδώ 
περιλαβαίνονται  και  οι  οικονομικές  παρανομίες.  Στις  29  του  Σεπτέμβρη  1935,  η  κυβέρνηση, 
υποχρεωμένη να βάλει ξανά το ζήτημα της κακής δουλειάς στις κοπερατίβες, διαπίστωσε, πάνω 
από  τις  υπογραφές  των  Μόλοτοφ  και  Στάλιν,  κι  όχι  για  πρώτη  φορά,  «τεράστιες  κλοπές  και  
σπατάλες και απώλειες στη δουλειά σε πολλές από τις αγροτικές καταναλωτικές εταιρίες». Σε μια 
σύνοδο της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής, το Γενάρη του 1936, ο Επίτροπος του Λαού για τα 
Οικονομικά παραπονέθηκε ότι  οι  τοπικές  Εκτελεστικές  Επιτροπές  επιτρέπουν να σπαταλούνται 
εντελώς αυθαίρετα τα κρατικά χρήματα. Αν ο Επίτροπος δεν μίλησε για τα κεντρικά όργανα, ήταν 
γιατί και ο ίδιος ανήκει στους κύκλους τους.

Δεν  υπάρχει  δυνατότητα  να  υπολογίσει  κανείς  το  μερίδιο  του  εθνικού  εισοδήματος  που 



οικειοποιείται  η  γραφειοκρατία.  Κι  αυτό  δεν  γίνεται  μονάχα  επειδή  η  γραφειοκρατία  κρύβει 
προσεκτικά ακόμα και τα νόμιμα εισοδήματά της. Δεν γίνεται μονάχα επειδή, στεκόμενη στα όρια 
ακριβώς  της  παρανομίας,  και  συχνά  πηδάει  πάνω  απ’ αυτά  τα  όρια,  κάνει  μια  πλατιά  χρήση 
απρόοπτων  εισοδημάτων.  Είναι  κυρίως  επειδή  όλη  η  πρόοδος  στην  κοινωνική  ευημερία,  στις 
δημοτικές υπηρεσίες, στην άνεση, στην κουλτούρα, την τέχνη, εξυπηρετεί ακόμη κυρίως, αν όχι 
αποκλειστικά, αυτό το ανώτερο προνομιούχο στρώμα.

Όσον αφορά τη γραφειοκρατία σαν καταναλωτή, μπορούμε, με τις αναγκαίες αλλαγές, να 
επαναλάβουμε  αυτό  που  ειπώθηκε  για  την  μπουρζουαζία.  Δεν  υπάρχει  λόγος  ούτε  νόημα  να 
διογκώνουμε  την  όρεξή  της  για  είδη  προσωπικής  κατανάλωσης.  Αλλά  η  κατάσταση  αλλάζει 
εντελώς μόλις πάρουμε υπόψη τη σχεδόν μονοπωλιακή απόλαυση από την μεριά της των παλιών 
και νέων κατακτήσεων του πολιτισμού. Τυπικά, τα ωραία αυτά πράγματα, είναι, βέβαια, διαθέσιμα 
για  ολόκληρο  τον  πληθυσμό,  ή  τουλάχιστον  για  τον  πληθυσμό  των  πόλεων.  Αλλά,  στην 
πραγματικότητα, είναι προσιτά σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις. Η γραφειοκρατία, αντίθετα, κατά 
κανόνα,  επωφελείται  απ’ αυτά  όταν  και  σε  όποιον  βαθμό  το  επιθυμεί  σαν  να  ήταν  δική  της 
ιδιοκτησία. Αν μετρήσεις όχι μόνο τους μισθούς και όλες τις μορφές υπηρεσιών σε είδος, και κάθε 
τύπου ημιπαράνομης συμπληρωματικής πηγής εισοδήματος, αλλά προσθέσεις και το μερίδιο της 
γραφειοκρατίας και της σοβιετικής αριστοκρατίας στα θέατρα, στα αναπαυτήρια, τα νοσοκομεία, 
στα θεραπευτήρια, στα καλοκαιρινά θέρετρα, στα μουσεία, στις λέσχες, στα αθλητικά ιδρύματα, 
κτλ. κτλ., θα ήταν πιθανότατα αναγκαίο να συμπεράνεις ότι  το 15%, ή, ας πούμε,  το 20% του 
πληθυσμού απολαμβάνει όχι λιγότερο πλούτο απ’ αυτόν που απολαμβάνει το υπόλοιπο 80 με 85%.

Θέλουν οι  «φίλοι»  να  αμφισβητήσουν τους  αριθμούς  μας;  Ας μας  δώσουν αυτοί  άλλους 
αριθμούς, πιο ακριβείς. Ας πείσουν τη γραφειοκρατία να δημοσιεύσει το βιβλίο εσόδων-εξόδων της 
σοβιετικής κοινωνίας.  Μέχρι  να το κάνουν,  εμείς  μένουμε στην άποψή μας.  Δεν έχουμε καμιά 
αμφιβολία ότι η διανομή των αγαθών στη Σοβιετική Ένωση είναι ασύγκριτα πιο δημοκρατική απ’ 
ότι ήταν στην τσαρική Ρωσία, και ακόμα απ’ ότι είναι στις πιο δημοκρατικές χώρες της Δύσης. 
Αλλά αυτό δεν έχει ακόμα τίποτε το κοινό με το σοσιαλισμό.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
1. Το Θερμιδόρ στην Οικογένεια
Η Οκτωβριανή Επανάσταση εκπλήρωσε με ειλικρίνεια τις υποχρεώσεις της σε ότι αφορά τη 

γυναίκα.  Η νεαρή κυβέρνηση όχι  μόνο της  έδωσε όλα τα πολιτικά  και  νομικά δικαιώματα σε 
ισότητα με τον άντρα, αλλά, πράγμα που είναι πιο σημαντικό, έκανε κάθετι που μπορούσε, και, 
όπως και νά ’χει, ασύγκριτα περισσότερα απ’ ότι έχει κάνει ποτέ οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, για 
να  εξασφαλίσει  ότι  είναι  πραγματικά  προσιτές  σ’  αυτήν  όλες  οι  μορφές  οικονομικής  και  
πολιτιστικής  δουλειάς.  Ωστόσο,  και  η  πιο  τολμηρή  επανάσταση,  όπως  και  η  «παντοδύναμη» 
βρετανική  βουλή,  δεν  μπορεί  να  μετατρέψει  μια  γυναίκα  σε  άντρα  ή,  μάλλον,  δεν  μπορεί  να 
χωρίσει στα ίσα μεταξύ τους το φορτίο της εγκυμοσύνης, της γέννας, του νταντέματος και της  
ανατροφής  των  παιδιών.  Η  επανάσταση  έκανε  μια  ηρωική  προσπάθεια  να  καταστρέψει  τη 
λεγόμενη «οικογενειακή εστία» –τον αρχαϊκό, πνιγηρό και βαλτωμένο εκείνο θεσμό, κάτω από τον 
οποίο η γυναίκα των εργαζόμενων τάξεων είναι καταδικασμένη σε καταναγκαστικά έργα από την 
παιδική  της  ηλικία  μέχρι  το  θάνατό  της.  Η  θέση  της  οικογένειας  σαν  μιας  κλειστής  μικρο-
επιχείρησης,  επρόκειτο  να  καταληφθεί,  σύμφωνα  με  το  επαναστατικό  σχέδιο,  από  ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα κοινωνικής μέριμνας και εξυπηρέτησης: οίκους μητρότητας,  βρεφικούς 
σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολεία, κοινωνικά εστιατόρια, κοινωνικά πλυντήρια, σταθμούς πρώτων 
βοηθειών, νοσοκομεία,  θεραπευτήρια,  αθλητικές οργανώσεις,  κινηματογράφους,  θέατρα, κτλ.  Η 
πλήρης  απορρόφηση των  λειτουργιών  του  νοικοκυριού  της  οικογένειας  από τους  θεσμούς  της 
σοσιαλιστικής  κοινωνίας,  που  θα  ένωνε  όλες  τις  γενιές  σε  αλληλεγγύη  και  αμοιβαία  βοήθεια, 
επρόκειτο να φέρει στη γυναίκα, και έτσι στο τρυφερό ζευγάρι, μια πραγματική απελευθέρωση από 
έναν  προαιώνιο  ζυγό.  Μέχρι  τώρα,  αυτό  το  πρόβλημα  των  προβλημάτων  δεν  έχει  λυθεί.  Τα 
σαράντα  εκατομμύρια  σοβιετικές  οικογένειες  παραμένουν,  στη  συντριπτική  τους  πλειοψηφία, 
φωλιές του μεσαίωνα, της γυναικείας σκλαβιάς και υστερίας,  της καθημερινής ταπείνωσης των 
παιδιών, της γυναικείας και παιδικής δεισιδαιμονίας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας 
καμιά αυταπάτη πάνω σ’ αυτό το ζήτημα. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, οι διαδοχικές αλλαγές σε ότι 
αφορά  την  προσέγγιση  στο  πρόβλημα  της  οικογένειας  στη  Σοβιετική  Ένωση,  χαρακτηρίζει 
καλύτερα απ’ όλα την πραγματική φύση της σοβιετικής κοινωνίας και την εξέλιξη του κυρίαρχου 
στρώματός της.

Αποδείχτηκε αδύνατο να καταλάβουμε εξ εφόδου την παλιά κοινωνία –όχι επειδή έλλειπε η 
θέληση,  κι  ούτε  επειδή  η  οικογένεια  ήταν  τόσο  βαθιά  ριζωμένη  στην  καρδιά  των  ανθρώπων. 
Αντίθετα, μετά από μια μικρή περίοδο δυσπιστίας απέναντι στην κυβέρνηση και τους βρεφικούς 
σταθμούς της, τα νηπιαγωγεία και τα άλλα παρόμοια ιδρύματα, οι εργαζόμενες γυναίκες, και μετά 
απ’ αυτές  οι  πιο  προχωρημένες  αγρότισσες,  εκτίμησαν  τα  αμέτρητα  πλεονεκτήματα  τόσο  της 
συλλογικής φροντίδας των παιδιών, όσο και της κοινωνικοποίησης ολόκληρης της οικογενειακής 
οικονομίας.  Δυστυχώς  η  κοινωνία  αποδείχτηκε  πολύ  φτωχή  και  λίγο  καλλιεργημένη.  Οι 
πραγματικοί  πόροι  του  κράτους  δεν  ανταποκρίνονταν  στα  πλάνα  και  τις  προθέσεις  του 
Κομμουνιστικού  Κόμματος.  Δεν  μπορείς  να  «καταργήσεις»  την  οικογένεια.  Πρέπει  να  την 
αντικαταστήσεις. Η πραγματική απελευθέρωση της γυναίκας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πάνω 
σε μια βάση «γενικευμένης φτώχειας». Η εμπειρία απόδειξε σύντομα αυτή την απλή αλήθεια που ο 
Μαρξ είχε διατυπώσει ογδόντα χρόνια πριν.

Στη διάρκεια των δύσκολων χρόνων, οι εργάτες, και ως ένα μέρος οι οικογένειές τους, όπου 
αυτό ήταν δυνατό, έτρωγαν στο εργοστάσιο και σε άλλα κοινωνικά εστιατόρια, και αυτό το γεγονός 
θεωρούνταν επίσημα σαν μια μετάβαση σε μια σοσιαλιστική μορφή ζωής. Δεν είναι ανάγκη να 
σταματήσει  κανείς  ξανά  πάνω  στις  ιδιορρυθμίες  των  διαφορετικών  περιόδων:  ο  πολεμικός 
κομμουνισμός, η ΝΕΠ και το πρώτο πεντάχρονο πλάνο. Το γεγονός είναι ότι από τη στιγμή που  
κατάργήθηκε το σύστημα του δελτίου στα τρόφιμα, το 1935, όλοι οι εργάτες που ήταν σε καλύτερη 
θέση άρχισαν να γυρίζουν στην τραπεζαρία του σπιτιού τους. Θα ήταν λάθος να θεωρήσει κανείς 
αυτή  την  υποχώρηση  σαν  μια  καταδίκη  του  σοσιαλιστικού  συστήματος,  που  γενικά  ποτέ  δεν 
δοκιμάστηκε. Αλλά η ιδέα των εργατών και των γυναικών τους για την «κοινωνική διατροφή» που 
οργάνωνε η γραφειοκρατία μαραινόταν ολοένα και περισσότερο. Το ίδιο συμπέρασμα πρέπει να 



βγει και για τα κοινωνικά πλυντήρια, όπου σχίζουν και κλέβουν τα ασπρόρουχα περισσότερο απ’ 
όσο τα  πλένουν.  Πίσω,  λοιπόν,  στην οικογενειακή εστία!  Αλλά το  μαγείρεμα στο σπίτι  και  ο 
νεροχύτης του σπιτιού, που μισοντροπιασμένα τώρα εξυμνούν οι ρήτορες και οι δημοσιογράφοι, 
σημαίνουν την επιστροφή των γυναικών των εργατών πίσω στις κατσαρόλες και στα τηγάνια τους –
δηλαδή στην παλιά σκλαβιά. Είναι πολύ αμφίβολο αν η απόφαση της Κομμουνιστικής Διεθνούς για 
«τον πλήρη και αμετάκλητο θρίαμβο του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση» ηχεί πολύ πειστικά στα 
αυτιά των γυναικών των βιομηχανικών περιοχών!

Η αγροτική οικογένεια, δεμένη όχι μόνο με την οικοτεχνία, αλλά και με τη γεωργία, είναι 
άπειρα πιο σταθερή και πιο συντηρητική από την οικογένεια της πόλης. Μονάχα μερικές, και κατά 
γενικό  κανόνα,  οι  αναιμικές  αγροτικές  κομμούνες  εισάγανε  τα  κοινωνικά  εστιατόρια  και  τους 
βρεφικούς σταθμούς στην πρώτη περίοδο. Η κολεχτιβοποίηση, σύμφωνα με τις πρώτες εξαγγελίες, 
επρόκειτο να εισάγει μια αποφασιστική αλλαγή στη σφαίρα της οικογένειας. Δεν ήταν για το τίποτε 
που απαλλοτρίωσαν τα κοτόπουλα του αγρότη όπως και τις αγελάδες του. Οπωσδήποτε δεν υπήρχε 
έλλειψη από εξαγγελίες για τη θριαμβευτική πορεία των κοινωνικών εστιατορίων σε ολόκληρη τη 
χώρα. Αλλά όταν άρχισε η υποχώρηση, εμφανίστηκε ξαφνικά η πραγματικότητα από τη σκιά αυτής 
της κομπορρημοσύνης. Κατά γενικό κανόνα, ο αγρότης παίρνει από το κολχόζ μονάχα ψωμί για τον 
εαυτό του και τροφές για τα ζώα του. Το κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα λαχανικά, 
προέρχονται  σχεδόν  αποκλειστικά,  από  τους  διπλανούς  ιδιωτικούς  κλήρους.  Και  όταν  τα  πιο 
σημαντικά  είδη,  τα  αναγκαία  για  τη  ζωή  αποκτούνται  με  τις  μεμονωμένες  προσπάθειες  της 
οικογένειας,  δεν  μπορεί  πια  να  γίνεται  λόγος  για  κοινωνικά  εστιατόρια.  Έτσι,  τα  μικρά 
αγροκτήματα, που δημιουργούν μια νέα βάση για τη σπιτική εστία, φορτώνουν ένα διπλό βάρος  
πάνω στη γυναίκα.

Ο συνολικός αριθμός των μόνιμων θέσεων στους βρεφικούς σταθμούς ανερχόταν, το 1932, 
σε  600.000 και  των  εποχιακών  θέσεων,  μονάχα για  την  εποχή  της  δουλειάς  στα  χωράφια,  σε 
περίπου  4.000.000.  Το  1935,  υπήρχαν  5.600.000  κούνιες,  αλλά  οι  μόνιμες  ήταν  ακόμα  ένα 
ασήμαντο μόνο μέρος του συνόλου. Επιπλέον, οι βρεφικοί σταθμοί που υπάρχουν, ακόμα και στη 
Μόσχα, στο Λένινγκραντ,  και σε άλλα κέντρα, δεν είναι ικανοποιητικοί,  γενικά, ακόμα και για 
κείνους που δεν έχουν απαιτήσεις. «Ένας βρεφικός σταθμός όπου το παιδί αισθάνεται χειρότερα απ’ 
ότι στο σπίτι, δεν είναι βρεφικός σταθμός, αλλά ένα κακό ορφανοτροφείο», παραπονιέται μια μεγάλη 
σοβιετική εφημερίδα. Δεν είναι να απορεί κανείς αν οι εργατικές οικογένειες που τα φέρνουν βόλτα 
αποφεύγουν τους βρεφικούς σταθμούς. Αλλά για την κύρια μάζα των εργατών, ο αριθμός ακόμα 
και  αυτών  των  «κακών  ορφανοτροφείων»  είναι  ασήμαντος.  Πολύ  πρόσφατα,  η  Κεντρική 
Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε ότι θα πρέπει τα έκθετα βρέφη και τα ορφανά να δίνονται σε 
ιδιωτικά χέρια για να τα μεγαλώνουν. Έτσι, μέσα από το ανώτατο όργανό της, η γραφειοκρατική 
κυβέρνηση αναγνώρισε τη χρεοκοπία της σε σχέση με την πιο σημαντική σοσιαλιστική λειτουργία. 
Ο αριθμός των παιδιών στα νηπιαγωγεία ανέβηκε στη διάρκεια των πέντε χρόνων 1930-1935 από 
370.000 σε 1.181.000. Ο αριθμός του 1930 είναι  τόσο χαμηλός που εντυπωσιάζει,  αλλά και  ο 
αριθμός  για  το  1935  φαίνεται  να  είναι  μονάχα  μια  σταγόνα  στον  ωκεανό  των  σοβιετικών 
οικογενειών. Μια παραπέρα έρευνα θα έδειχνε, αναμφίβολα, ότι τα κύρια, και σε κάθε περίπτωση 
τα καλύτερα νηπιαγωγεία, είναι για τις οικογένειες της διοίκησης, του τεχνικού προσωπικού, των 
σταχανοβικών, κτλ.

Η  ίδια  Κεντρική  Εκτελεστική  Επιτροπή,  λίγο  καιρό  πριν,  αναγκάστηκε  να  ομολογήσει 
ανοιχτά ότι η «απόφαση για την εξάλειψη των άστεγων και εγκαταλειμμένων παιδιών εφαρμόζεται με  
χαλαρότητα». Τι κρύβεται πίσω από την ψύχραιμη αυτή εξομολόγηση; Τυχαία, από παρατηρήσεις 
στα ψιλά των εφημερίδων,  μαθαίνουμε ότι  στη Μόσχα περισσότερα από χίλια  παιδιά  ζουν σε 
«εξαιρετικά  δύσκολες  οικογενειακές  συνθήκες».  Ότι  στα  λεγόμενα  σπίτια  των  παιδιών  της 
πρωτεύουσας,  υπάρχουν περίπου 1.500 παιδιά που δεν  έχουν πουθενά να πάνε και  τριγυρνάνε 
στους  δρόμους,  ότι  στη  διάρκεια  των δύο φθινοπωρινών μηνών του 1935,  στη Μόσχα και  το 
Λένινγκραντ,  «7.500  γονείς  στάλθηκαν  στο  δικαστήριο  γιατί  άφησαν  τα  παιδιά  τους  χωρίς  
επίβλεψη». Σε τι ωφέλησε που τους φέρανε στο δικαστήριο; Πόσες χιλιάδες γονείς έχουν αποφύγει 
να  προσαχθούν  στο  δικαστήριο;  Πόσα  παιδιά  σε  «εξαιρετικά  δύσκολες  συνθήκες»  δεν  είναι 
γραμμένα πουθενά;  Σε τι  διαφέρουν οι  εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες από τις  απλά  δύσκολες 



συνθήκες; Αυτά είναι τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα. Ένα μεγάλο μέρος της έλλειψης 
σπιτιών των παιδιών, τόσο της φανερής και ανοιχτής όσο και της καλυμμένης,  είναι το άμεσο 
αποτέλεσμα της μεγάλης κοινωνικής κρίσης, που στην πορεία της η παλιά οικογένεια εξακολουθεί 
να διαλύεται πολύ πιο γρήγορα απ’ ότι είναι ικανοί οι νέοι θεσμοί να την αντικαταστήσουν.

Από τις ίδιες αυτές τυχαίες παρατηρήσεις στις εφημερίδες και από τα επεισόδια στα αρχεία 
των δικαστηρίων,  ο  αναγνώστης  μπορεί  να μάθει  για  την  ύπαρξη της  πορνείας  στη Σοβιετική 
Ένωση –δηλαδή, τον έσχατο εξευτελισμό της γυναίκας προς όφελος των αντρών που μπορούν να 
πληρώσουν  γι’  αυτό.  Το  φθινόπωρο  του  προηγούμενου  χρόνου,  λόγου  χάρη,  η  «Ιζβέστιγια» 
πληροφόρησε ξαφνικά τους αναγνώστες της για τη σύλληψη στη Μόσχα «χιλίων γυναικών που  
μυστικά πουλούσαν τον εαυτό τους στους δρόμους της προλεταριακής πρωτεύουσας». Ανάμεσα σ’ 
αυτές που συνέλαβαν, ήταν 177 εργάτριες, 92 υπάλληλοι, 5 φοιτήτριες πανεπιστημίου, κτλ. Τι τις  
έσπρωξε στο πεζοδρόμιο; Οι ανεπαρκείς μισθοί, η φτώχεια, η αναγκαιότητα να «βγάλουν κάτι για  
ένα φόρεμα, για παπούτσια». Μάταια θα ψάξουμε για να βρούμε τις διαστάσεις, έστω και κατά 
προσέγγιση,  της  κοινωνικής  αυτής  μάστιγας.  Η  σεμνή  γραφειοκρατία  διατάσσει  τον 
στατιστικολόγο  να  παραμείνει  σιωπηλός.  Αλλά  η  ίδια  η  αναγκαστική  αυτή  σιωπή  μαρτυράει 
αλάνθαστα ότι οι πόρνες στη Σοβιετική Ένωση είναι μια «τάξη» πολυάριθμη. Εδώ, ουσιαστικά, δεν 
μπορούμε  με  κανέναν  τρόπο  να  πούμε  ότι  είναι  «υπολείμματα  του  παρελθόντος».  Οι  πόρνες 
στρατολογούνται από τη νεότερη γενιά. Κανείς λογικός άνθρωπος, βέβαια, δεν θα σκεφτόταν να 
απευθύνει μια ιδιαίτερη μομφή γι’ αυτή την πληγή, που είναι τόσο παλιά όσο και ο πολιτισμός, 
ενάντια στο σοβιετικό καθεστώς. Είναι, όμως, ασυγχώρητο το να μιλάει κανείς για τον θρίαμβο του 
σοσιαλισμού όταν συνεχίζει να υπάρχει η πορνεία. Οι εφημερίδες, βέβαια, μας διαβεβαιώνουν στο 
βαθμό που τους επιτρέπεται να αγγίξουν το λεπτό αυτό θέμα ότι «η πορνεία μειώνεται». Αυτό, σε 
σύγκριση με τα χρόνια της πείνας και της ύφεσης (1931-1933), είναι δυνατό να είναι αλήθεια. Αλλά 
η αποκατάσταση των νομισματικών σχέσεων που έγινε από τότε, καταργώντας εντελώς το δελτίο, 
αναπόφευκτα οδηγεί σε μια νέα αύξηση της πορνείας όπως και των παιδιών χωρίς σπίτι.  Όπου 
υπάρχουν προνόμια, υπάρχουν και παρίες.

Η  μάζα  των  εγκαταλειμμένων  παιδιών  είναι  χωρίς  αμφιβολία  το  πιο  αλάνθαστο  και  πιο 
τραγικό σύμπτωμα της δύσκολης κατάστασης της μητέρας. Πάνω σ’ αυτό το ζήτημα ακόμα και η 
αισιόδοξη «Πράβντα» αναγκάζεται μερικές φορές να κάνει μια πικρή ομολογία: «Η γέννηση ενός  
παιδιού είναι για πολλές γυναίκες μια σοβαρή απειλή για τη θέση τους». Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η 
επαναστατική εξουσία έδωσε στις γυναίκες το δικαίωμα στην έκτρωση, που σε συνθήκες φτώχειας 
και  κακής  οικογενειακής  κατάστασης,  ότι  και  να  λένε  γι’ αυτό  το  ζήτημα  οι  ευνούχοι  και  οι  
γεροντοκόρες και των δύο φύλων, είναι ένα από τα πιο σημαντικά αστικά, πολιτικά και πολιτιστικά  
δικαιώματα. Ωστόσο, κι αυτό το δικαίωμα των γυναικών, που είναι αρκετά ζοφερό από μόνο του, 
μετατρέπεται,  κάτω  από  την  υπάρχουσα  κοινωνική  ανισότητα,  σε  ένα  προνόμιο.  Μερικές 
πληροφορίες που διαρρέουν στον Τύπο για την πρακτική της έκτρωσης, κυριολεκτικά σοκάρουν. 
Έτσι, από ένα μονάχα νοσοκομείο ενός χωριού σε μια περιοχή στα Ουράλια, περάσανε το 1935 
«195 γυναίκες που ακρωτηριάστηκαν από τις μαίες» –ανάμεσά τους, 33 εργάτριες, 28 υπάλληλοι, 65 
γυναίκες  των  κολχόζ,  58  νοικοκυρές,  κτλ.  Αυτή  η  περιοχή  των  Ουραλίων  διαφέρει  από  την 
πλειοψηφία  των  άλλων  περιοχών  μόνο  στο  γεγονός  ότι  η  πληροφορία  γι’ αυτήν  συνέβηκε  να 
γραφτεί στον Τύπο. Πόσες γυναίκες ακρωτηριάζονται κάθε μέρα σ’ όλη την έκταση της Σοβιετικής 
Ένωσης;

Επειδή  έχει  αποκαλυφθεί  η  ανικανότητά  του  να  εξυπηρετήσει  τις  γυναίκες,  που  είναι 
υποχρεωμένες να καταφύγουν στην έκτρωση, με την αναγκαία ιατρική βοήθεια και  υγιεινή,  το 
κράτος κάνει μια οξύτατη αλλαγή στην πορεία του, και παίρνει το δρόμο της απαγόρευσης. Και  
όπως ακριβώς σε άλλες καταστάσεις, η γραφειοκρατία κάνει την ανάγκη φιλοτιμία. Ένα από τα 
μέλη του ανώτατου σοβιετικού δικαστηρίου, ο Σολτζ, ένας ειδικός σε ζητήματα γάμου, βασίζει την 
επερχόμενη απαγόρευση της έκτρωσης στο γεγονός ότι σε μια σοσιαλιστική κοινωνία όπου δεν 
υπάρχουν  άνεργοι  κτλ.,  κτλ.,  μια  γυναίκα  δεν  έχει  το  δικαίωμα  να  αρνηθεί  «τις  χαρές  της  
μητρότητας». Η φιλοσοφία ενός παπά που από πάνω είναι προικισμένος και με τις εξουσίες του 
χωροφύλακα. Λίγο πιο πάνω διαβάσαμε στο κεντρικό όργανο του κυβερνητικού κόμματος ότι η 
γέννηση  ενός  παιδιού  είναι  για  πολλές  γυναίκες,  και  θα  ήταν  πιο  αληθινό  να  πούμε  για  τη 



συντριπτική πλειοψηφία, «μια απειλή για τη θέση τους». Λίγο πιο πάνω ακούσαμε από το ανώτατο 
σοβιετικό  σώμα  ότι  «η  απόφαση  για  την  εξάλειψη  των  άστεγων  και  εγκαταλειμμένων  παιδιών  
εφαρμόζεται  με  χαλαρότητα»,  πράγμα που αναμφίβολα σημαίνει  μια  νέα  αύξηση των αστέγων. 
Αλλά εδώ ο ανώτατος σοβιετικός δικαστής μας πληροφορεί ότι σε μια χώρα όπου «η ζωή είναι  
ευτυχισμένη», η έκτρωση θα έπρεπε να τιμωρείται με φυλάκιση ακριβώς όπως στις καπιταλιστικές 
χώρες όπου η ζωή είναι θλιβερή. Είναι καθαρό από τα πριν, ότι στη Σοβιετική Ένωση όπως και στη 
Δύση,  εκείνες  που  θα  πέσουν  στα  νύχια  του  δεσμοφύλακα  θα  είναι  κυρίως  οι  εργάτριες,  οι 
υπηρέτριες, οι αγρότισσες, που τους είναι δύσκολο να καλύψουν τα βάσανά τους. Όσον αφορά τις 
«γυναίκες  μας»,  που μας  βομβαρδίζουν με  απαιτήσεις  για  λεπτά  αρώματα και  άλλα ευχάριστα 
πράγματα, αυτές, όπως και πριν, θα κάνουν αυτό που θεωρούν ότι είναι αναγκαίο, κάτω από την 
ίδια  τη  μύτη  ενός  καλόβολου  δικαστή.  «Έχουμε  ανάγκη  από ανθρώπους»,  καταλήγει  ο  Σολτζ, 
κλείνοντας τα μάτια του μπροστά στα άστεγα παιδιά. «Τότε, έχετε την καλοσύνη να τα γεννήσετε  
εσείς», θα ήταν ίσως η απάντηση στον ανώτατο δικαστή εκατομμυρίων εργαζόμενων γυναικών, αν 
η γραφειοκρατία δεν τους είχε σφραγίσει τα χείλη με τη σφραγίδα της σιωπής. Αυτοί οι κύριοι, 
έχουν, φαίνεται, τελείως ξεχάσει ότι ο σοσιαλισμός επρόκειτο να εξαλείψει την αιτία που αναγκάζει 
τη γυναίκα να κάνει έκτρωση, κι όχι να την εξαναγκάσει στις «χαρές της μητρότητας» με τη βοήθεια 
μιας  βρομερής  αστυνομικής  παρέμβασης  σ’ αυτό  που  είναι  για  κάθε  γυναίκα  η  πιο  ενδόμυχη 
σφαίρα της ζωής.

Το νομοσχέδιο για την απαγόρευση της έκτρωσης υποβλήθηκε στη λεγόμενη καθολική λαϊκή 
συζήτηση, αλλά ακόμα και μέσα από το πολύ λεπτό κόσκινο του σοβιετικού Τύπου, ξέσπασαν 
πολλά πικρά παράπονα και  πνιγμένες διαμαρτυρίες.  Η συζήτηση διακόπηκε τόσο απότομα όσο 
απότομα είχε αναγγελθεί, και στις 27 του Ιούνη, η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή μετάτρεψε το 
αισχρό νομοσχέδιο σε ένα τρεις φορές αισχρότερο νόμο. Ακόμα και μερικοί από τους επίσημους 
απολογητές της γραφειοκρατίας αισθάνθηκαν αμηχανία. Ο Λουίς Φίσερ ονόμασε αυτό το κομμάτι 
της νομοθεσίας, κάτι που μοιάζει με μια αξιοθρήνητη παρανόηση. Στην πραγματικότητα, ο νέος  
νόμος ενάντια στις γυναίκες –με μια εξαίρεση για τις κυρίες– είναι ο φυσικός και λογικός καρπός 
μιας θερμιδοριανής αντίδρασης. 

Η  θριαμβευτική  αποκατάσταση  της  οικογένειας,  που  γίνεται  ταυτόχρονα,  –τί  θεία 
σύμπτωση!–  με  την  αποκατάσταση  του  ρουβλιού,  προκαλείται  από  την  υλική  και  πολιτιστική 
χρεοκοπία του κράτους. Αντί να πούνε ανοιχτά, «έχει αποδειχτεί ότι είμαστε ακόμα πολύ φτωχοί 
και πολύ αμαθείς για τη δημιουργία σοσιαλιστικών σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους, τα παιδιά 
και τα εγγόνια μας θα πραγματοποιήσουν αυτό το σκοπό», οι ηγέτες εξαναγκάζουν τους ανθρώπους 
να ξανακολλήσουν το κέλυφος της σπασμένης οικογένειας και, όχι μόνο αυτό, αλλά και να την 
θεωρούν,  κάτω  από  την  απειλή  βαριών  ποινών,  σαν  τον  ιερό  πυρήνα  του  σοσιαλισμού  που 
θριαμβεύει. Είναι δύσκολο να μετρήσει κανείς με το μάτι την έκταση αυτής της υποχώρησης.

Καθένας  και  κάθετι  σύρεται  βίαια  στη  νέα  πορεία:  ο  νομοθέτης  και  ο  λογοτέχνης,  το 
δικαστήριο και η πολιτοφυλακή, η εφημερίδα και η τάξη του σχολείου.  Όταν ένας αφελής και 
τίμιος κομμουνιστής νεολαίος έχει την τόλμη να γράψει: «θα ήταν καλύτερα να καταπιαστείτε με τη  
λύση του προβλήματος: πώς θα μπορέσει η γυναίκα να ξεφύγει από την τανάλια της οικογένειας», 
παίρνει για απάντηση ένα δυο καλά χαστούκια και σωπαίνει. Το Άλφα-Βήτα του κομμουνισμού 
παρουσιάζεται σαν «αριστερίστικες υπερβολές». Οι βλακώδεις και μπαγιάτικες προκαταλήψεις των 
απολίτιστων  φιλισταίων  ανασταίνονται  στο  όνομα  μιας  νέας  ηθικής.  Και  τι  συμβαίνει  στην 
καθημερινή ζωή σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της απέραντης αυτής χώρας; Ο Τύπος δεν αντανακλά 
παρά  σ’ έναν  πολύ  αδύνατο  βαθμό  το  βάθος  της  θερμιδοριανής  αντίδρασης  στη  σφαίρα  της 
οικογένειας.

Αφού το ευγενές πάθος για την κήρυξη του ευαγγελίου αυξάνει  μαζί με την αύξηση της 
αμαρτίας,  η έβδομη εντολή αποκτά μεγάλη δημοτικότητα στο κυρίαρχο στρώμα.  Οι σοβιετικοί 
ηθικολόγοι  δεν έχουν να αλλάξουν παρά ελαφρά τη φρασεολογία.  Μια καμπάνια έχει  ανοιχτεί 
ενάντια στα  πολύ συχνά και  εύκολα διαζύγια.  Η δημιουργική  σκέψη των νομοθετών είχε  ήδη 
επινοήσει ένα «σοσιαλιστικό» μέτρο που επιβάλλει μια υποχρεωτική πληρωμή για την εγγραφή 
των διαζυγίων στο ληξιαρχείο –πληρωμή που μεγαλώνει σε περίπτωση νέου διαζυγίου. Δεν ήταν 
χωρίς λόγο η παρατήρηση που κάναμε πιο πάνω ότι η ανάσταση της οικογένειας πηγαίνει χέρι χέρι  



με την αύξηση του εκπαιδευτικού ρόλου του ρουβλιού. Ένας φόρος κάνει, αναμφίβολα, δύσκολη 
την εγγραφή στο ληξιαρχείο για κείνους που δυσκολεύονται να πληρώσουν. Ελπίζουμε, η πληρωμή 
αυτή να μην δημιουργήσει καμιά δυσκολία στους ανώτερους κύκλους. Επιπλέον, οι άνθρωποι που 
έχουν όμορφα διαμερίσματα, αυτοκίνητα και άλλα ωραία πράγματα, κανονίζουν τις προσωπικές 
τους υποθέσεις χωρίς περιττή δημοσιότητα και, κατά συνέπεια, χωρίς το ληξιαρχείο. Είναι στον 
πάτο της κοινωνίας μόνο, που η πορνεία έχει ένα βαρύ και ταπεινωτικό χαρακτήρα. Στις κορυφές 
της σοβιετικής κοινωνίας, όπου η εξουσία συνδυάζεται με την άνεση, η πορνεία παίρνει τη λεπτή 
μορφή μικρών αμοιβαίων εξυπηρετήσεων, και ακόμα προσλαμβάνει την όψη της «σοσιαλιστικής 
οικογένειας».  Έχουμε  ήδη  ακούσει  από  τον  Σοσνόφσκι  για  τη  σπουδαιότητα  του  «παράγοντα  
αυτοκίνητο-χαρέμι» στον εκφυλισμό του κυρίαρχου στρώματος.

Οι λυρικοί, οι ακαδημαϊκοί και οι άλλοι «φίλοι της Σοβιετικής Ένωσης» έχουν μάτια για να 
μην βλέπουν τίποτε.  Οι νόμοι  για το γάμο και  την οικογένεια που εγκαθίδρυσε η Οκτωβριανή 
Επανάσταση,  και  που  ήταν  κάποτε  το  αντικείμενο  της  εύλογης  περηφάνιας  της,  τώρα 
κακοποιούνται και ακρωτηριάζονται με νόμους που δανείζονται μαζικά από τα θεσμολόγια των 
αστικών χωρών. Και σκοπεύοντας να σφραγίσουν την προδοσία με τη γελοιότητα, παίρνουν τα ίδια  
επιχειρήματα  που  προωθήθηκαν  τότε  υπέρ  της  χωρίς  όρους  ελευθερίας  στο  διαζύγιο  και  την 
έκτρωση  –«την  απελευθέρωση  των  γυναικών»,  «την  υπεράσπιση  των  δικαιωμάτων  της  
προσωπικότητας»,  «την  προστασία  της  μητρότητας»–  και  τα  επαναλαμβάνουν  τώρα  υπέρ  του 
περιορισμού και της πλήρους απαγόρευσής τους.

Η υποχώρηση,  όχι  μόνο παίρνει  μορφές  αποκρουστικής  υποκρισίας,  αλλά και  προχωράει 
άπειρα πιο μακριά απ’ ότι απαιτεί η σιδερένια οικονομική αναγκαιότητα. Στις αντικειμενικές αιτίες 
που γεννούν την επιστροφή αυτή σε αστικές  μορφές,  όπως είναι,  λόγου χάρη,  η πληρωμή της 
διατροφής, προστίθεται το κοινωνικό συμφέρον του κυρίαρχου στρώματος να επιτείνει τον αστικό 
νόμο. Το πιο ισχυρό κίνητρο της σημερινής λατρείας της οικογένειας, είναι αναμφίβολα η ανάγκη 
της γραφειοκρατίας για μια σταθερή ιεραρχία σχέσεων, και για την πειθάρχηση της νεολαίας μέσα 
από 40.000.000 οικογένειες-σημεία στήριξης του κύρους και της εξουσίας της.

Ενώ ζούσε ακόμα η ελπίδα ότι η εκπαίδευση των νέων γενιών θα συγκεντρωθεί στα χέρια του 
κράτους, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν ενδιαφερόταν να στηρίξει το κύρος των «μεγαλύτερων» και 
ιδιαίτερα της μητέρας και του πατέρα, αλλά, αντίθετα, έκανε ότι μπορούσε να χωρίσει τα παιδιά 
από την οικογένεια κι έτσι να τα προστατέψει από τις παραδόσεις ενός λιμνάζοντα τρόπου ζωής. 
Μέχρι τελευταία, στην πορεία του πρώτου πεντάχρονου πλάνου, τα σχολεία και η Κομμουνιστική 
Νεολαία  χρησιμοποιούσαν  παιδιά  για  να  ξεσκεπάσουν,  να  ντροπιάσουν  και,  γενικά,  να 
«ξαναεκπαιδεύσουν» τους μέθυσους πατέρες τους ή τις θρησκόληπτες μητέρες τους –με τι επιτυχία, 
αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Οπωσδήποτε, αυτή η μέθοδος σήμαινε έναν κλονισμό του κύρους των 
γονιών από τα θεμέλια του. Στην όχι ασήμαντη αυτή σφαίρα επίσης, έχει γίνει τώρα μια οξεία  
στροφή. Μαζί με την έβδομη εντολή αποκαθιστά πλήρως τα δικαιώματά της και η πέμπτη εντολή –
χωρίς, βέβαια, καμιά αναφορά ακόμα στο θεό. Αλλά και τα γαλλικά σχολεία προχωρούν χωρίς αυτό 
το συμπλήρωμα, κι αυτό δεν τα εμποδίζει από το να ενσταλάζουν με επιτυχία τον συντηρητισμό και 
τη ρουτίνα.

Η φροντίδα για το κύρος της παλιάς γενιάς, ας το πούμε παρεμβατικά, έχει ήδη οδηγήσει σε 
μια  αλλαγή  στην  πολιτική  σε  ότι  αφορά  το  ζήτημα  της  θρησκείας.  Η  άρνηση  του  θεού,  της 
βοήθειάς  του  και  των  θαυμάτων  του,  ήταν η  πιο  αιχμηρή απ’ όλες  εκείνες  τις  σφήνες  που  η 
επαναστατική  εξουσία  έμπηγε  ανάμεσα στα παιδιά  και  τους  γονείς.  Περνώντας  πάνω από την 
ανάπτυξη της κουλτούρας, της σοβαρής προπαγάνδας και της επιστημονικής εκπαίδευσης, η πάλη 
με την εκκλησία, κάτω από την ηγεσία ανθρώπων τύπου Γιαροσλάβσκι,  συχνά εκφυλιζόταν σε 
γελοιότητες και παρεκτροπές. Την επίθεση ενάντια στους ουρανούς, όπως και την επίθεση ενάντια 
στην οικογένεια, την έχουν φέρει τώρα σ’ ένα τέλος. Η γραφειοκρατία, που την ενδιέφερε μόνο ο 
σεβασμός του ονόματός της, διάταξε τους νεαρούς «άθεους» να παραδώσουν τον οπλισμό τους και  
να  καθίσουν  κάτω  στα  βιβλία  τους.  Στη  σχέση  με  τη  θρησκεία  εγκαθιδρύεται  βαθμιαία  ένα 
καθεστώς ειρωνικής ουδετερότητας. Αλλά αυτό είναι το πρώτο μόνο στάδιο. Δεν θα ήταν δύσκολο 
να προβλέψουμε το δεύτερο και το τρίτο, αν η πορεία των γεγονότων εξαρτιόταν μόνο από αυτούς 
που βρίσκονται στην εξουσία.



Η υποκρισία της κυριαρχούσας γνώμης είναι ανάλογη, παντού και πάντοτε με το τετράγωνο ή 
τον κύβο των κοινωνικών αντιφάσεων. Τέτοιος περίπου είναι ο ιστορικός νόμος της ιδεολογίας, 
μεταφρασμένος στη γλώσσα των μαθηματικών. Σοσιαλισμός –αν είναι άξιος του ονόματός του– 
σημαίνει ανθρώπινες σχέσεις, χωρίς απληστία, φιλία, χωρίς φθόνο και δολοπλοκία, αγάπη, χωρίς  
ταπεινούς υπολογισμούς. Το επίσημο δόγμα διακηρύσσει ότι αυτοί οι ιδεώδεις κανόνες έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί –και το κάνει τόσο επίμονα όσο δυνατότερα διαμαρτύρεται η πραγματικότητα 
ενάντια σε τέτοιες διακηρύξεις. «Πάνω σε μια βάση πραγματικής ισότητας ανάμεσα στους άντρες  
και  τις  γυναίκες»,  λέει,  λόγου  χάρη,  το  νέο  πρόγραμμα  της  Κομμουνιστικής  Νεολαίας,  που 
υιοθετήθηκε τον Απρίλη του 1936, «μια νέα οικογένεια έρχεται σε ύπαρξη, που η άνθισή της θα  
είναι η φροντίδα του σοβιετικού κράτους». Ένα επίσημο σχόλιο συμπληρώνει το πρόγραμμα: «Οι 
νεολαίοι μας, στην εκλογή του φίλου της ζωής τους –γυναίκας ή άντρα– έχουν ένα μόνο κίνητρο, μια  
παρόρμηση: την αγάπη. Ο αστικός γάμος του οικονομικού συμφέροντος, δεν υπάρχει για την γενιά  
που τώρα μεγαλώνει», («Πράβντα», 4 του Απρίλη 1936). Σε ότι αφορά τον απλό εργάτη και την 
απλή εργάτρια,  αυτό είναι  λίγο  πολύ αλήθεια.  Αλλά ο  «γάμος για  το  χρήμα» είναι  συγκριτικά 
ελάχιστα  γνωστός  και  στους  εργάτες  των  καπιταλιστικών  χωρών.  Τα  πράγματα  είναι  εντελώς 
διαφορετικά στα μεσαία και ανώτερα στρώματα. Οι νέες κοινωνικές ομάδες βάζουν αυτόματα τη 
σφραγίδα τους πάνω στις προσωπικές σχέσεις. Τα ελαττώματα που η εξουσία και το χρήμα γεννούν 
γύρω  από  τις  σεξουαλικές  σχέσεις,  ανθούν  τόσο  πλούσια  στις  γραμμές  της  σοβιετικής 
αριστοκρατίας,  που  σκέπτεσαι  ότι  έχει  βάλει  για  στόχο  να  ξεπεράσει  σ’ αυτό  το  ζήτημα  την 
μπουρζουαζία της Δύσης.

Σε πλήρη αντίφαση με τον ισχυρισμό της «Πράβντα» που μόλις παραθέσαμε, «ο γάμος από 
συμφέρον», όπως ο ίδιος ο σοβιετικός Τύπος,  σε στιγμές τυχαίας ή αναπόφευκτης ειλικρίνειας, 
ομολογεί, έχει τώρα πέρα για πέρα αναστηθεί. Τα προσόντα, οι μισθοί, η δουλειά, ο αριθμός των 
γαλονιών πάνω στην στρατιωτική στολή, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, γιατί μαζί μ’ 
αυτά είναι δεμένα τα παπούτσια και τα γουναρικά, και τα διαμερίσματα, και τα μπάνια, και –το 
ύστατο όνειρο– τα αυτοκίνητα. Η απλή πάλη για ένα δωμάτιο ενώνει και χωρίζει όχι λίγα ζευγάρια 
κάθε χρόνο στη Μόσχα. Το ζήτημα των συγγενών έχει αποκτήσει εξαιρετική σημασία. Είναι πολύ 
χρήσιμο να έχει κανείς για πεθερό ένα στρατιωτικό διοικητή ή έναν αναδειγμένο κομμουνιστή, για 
πεθερά την αδελφή ενός ανώτερου αξιωματούχου. Μπορούμε να απορήσουμε μ’ αυτό; Μπορούσε 
να είναι διαφορετικά;

Ένα από τα πιο δραματικά κεφάλαια στο μεγάλο βιβλίο των Σοβιέτ θα είναι η αφήγηση της 
αποσύνθεσης  και  της  διάλυσης  εκείνων  των  σοβιετικών  οικογενειών  όπου  ο  σύζυγος  σαν 
κομματικό  μέλος,  συνδικαλιστής,  στρατιωτικός  διοικητής  ή  διευθυντής,  καλλιεργήθηκε  και 
αναπτύχθηκε και απόκτησε νέα γούστα στη ζωή, και η σύζυγος, συντριμμένη από την οικογένεια,  
παράμεινε  στο  παλιό  επίπεδο.  Ο δρόμος  των  δύο  γενιών  της  σοβιετικής  γραφειοκρατίας  είναι  
διάσπαρτος  με  τις  τραγωδίες  των  γυναικών  που  τις  απόρριψαν  και  τις  εγκατέλειψαν.  Το  ίδιο 
φαινόμενο  παρατηρούμε  τώρα  στη  νέα  γενιά.  Η  μεγαλύτερη  από  όλες  τις  ωμότητες  και  τις 
σκληρότητες βρίσκεται ίσως στις  ίδιες  τις  κορυφές της γραφειοκρατίας, όπου ένα πολύ μεγάλο 
ποσοστό έχει αποκτήσει τελευταία λίγη κουλτούρα, και που θεωρεί ότι όλα του επιτρέπονται. Τα 
αρχεία  και  οι  αναμνήσεις  θα  ξεσκεπάσουν  κάποια  μέρα  τέλεια  εγκλήματα  στη  σχέση  με  τις 
συζύγους, και τις γυναίκες γενικά, από τη μεριά των ευαγγελιστών αυτών της οικογενειακής ηθικής 
και της αναγκαστικής «χαράς της μητρότητας», που τώρα, χάρη στη θέση τους, δεν υπόκεινται σε 
δίωξη.

Όχι, η σοβιετική γυναίκα δεν είναι ακόμα ελεύθερη. Μέχρι τώρα, πλήρη ισότητα μπροστά 
στο  νόμο  έχει  δοθεί  άπειρα  περισσότερη  στις  γυναίκες  των  ανώτερων  στρωμάτων,  στις 
αντιπροσώπους της γραφειοκρατικής, τεχνικής, παιδαγωγικής και, γενικά, διανοητικής εργασίας, 
παρά στις εργαζόμενες γυναίκες και ιδιαίτερα στις αγρότισσες.

Όσο η κοινωνία είναι ανίκανη να αναλάβει στους ώμους της την υλική φροντίδα για την 
οικογένεια, η μητέρα μπορεί με επιτυχία να εκπληρώσει μια κοινωνική λειτουργία μόνο με τον όρο 
ότι  έχει  στην  υπηρεσία  της  μια  λευκή  σκλάβα:  νταντά,  υπηρέτρια,  μαγείρισσα,  κτλ.  Από  τα 
40.000.000 οικογένειες που αποτελούν τον πληθυσμό της Σοβιετικής Ένωσης, τα 5% ή ίσως τα 
10%, χτίζουν την «εστία» τους άμεσα ή έμμεσα στηριγμένες στην εργασία οικιακών σκλάβων. Μια 



ακριβής  απογραφή  των  σοβιετικών  υπηρετριών  θα  είχε  τόση  σημασία  για  τη  σοσιαλιστική 
εκτίμηση της θέσης των γυναικών στη Σοβιετική Ένωση όση ολόκληρη η σοβιετική νομοθεσία, 
όσο προοδευτική και αν είναι. Αλλά για τον ίδιο ακριβώς λόγο, οι σοβιετικές στατιστικές κρύβουν 
τις  υπηρέτριες  κάτω  από  το  όνομα  «εργαζόμενη  γυναίκα»  ή  «και  άλλες»!  Η  κατάσταση  μιας 
μητέρας, που είναι μια επιφανής κομμουνίστρια, με μια μαγείρισσα, με ένα τηλέφωνο για να δίνει 
τις παραγγελίες της στα μαγαζιά, με ένα αυτοκίνητο για τα θελήματα, κτλ., έχει ελάχιστη σχέση με 
την  κατάσταση  της  εργαζόμενης  γυναίκας,  που  είναι  υποχρεωμένη  να  τρέχει  στα  μαγαζιά,  να 
προετοιμάζει μόνη της το δείπνο, και να μεταφέρει τα παιδιά της με τα πόδια από το νηπιαγωγείο 
αν, πραγματικά, υπάρχει στη διάθεσή της ένα νηπιαγωγείο. Καμιά σοσιαλιστική ετικέτα δεν μπορεί 
να  κρύψει  αυτή  την  κοινωνική  αντίθεση,  που  δεν  είναι  λιγότερη  χτυπητή  από  την  αντίθεση 
ανάμεσα στην αστή κυρία και την προλετάρισσα σε οποιαδήποτε χώρα της Δύσης.

Η  γνήσια  σοσιαλιστική  οικογένεια,  από  την  οποία  η  κοινωνία  θα  απομακρύνει  την 
καθημερινή  ενόχληση  των  αφόρητων  και  ταπεινωτικών  φροντίδων,  δεν  θα  έχει  ανάγκη  από 
κανέναν γενικό διακανονισμό, και η ίδια η ιδέα των νόμων για την έκτρωση και το διαζύγιο θα 
ηχούν στ’ αυτιά της όχι καλύτερα απ’ ότι η ανάμνηση των πορνείων ή των ανθρώπινων θυσιών. Η 
νομοθεσία του Οκτώβρη έκανε ένα τολμηρό βήμα προς την κατεύθυνση μιας τέτοιας οικογένειας. 
Η  οικονομική  και  πολιτιστική  καθυστέρηση  έχει  προκαλέσει  μια  σκληρή  αντίδραση.  Η 
θερμιδοριανή νομοθεσία καλεί για υποχώρηση στα αστικά πρότυπα, καλύπτοντας την υποχώρησή 
της με ψεύτικους λόγους για την ιερότητα της «νέας» οικογένειας. Πάνω σ’ αυτό το ζήτημα, επίσης, 
η σοσιαλιστική χρεοκοπία καλύπτει τον εαυτό της με υποκριτική διακριτικότητα.

Υπάρχουν  ειλικρινείς  παρατηρητές  που,  ιδιαίτερα  πάνω  στο  ζήτημα  των  παιδιών,  έχουν 
κλονιστεί  από  την  υπάρχουσα  αντίθεση  ανάμεσα  στις  γενικές  αρχές  και  την  άσχημη 
πραγματικότητα.  Το  απλό  γεγονός  των  λυσσασμένων  ποινικών  μέτρων  που  έχουν  υιοθετηθεί 
ενάντια στα άστεγα παιδιά,  είναι  αρκετό  για να  τους  υποβάλλει  τη  σκέψη ότι  η  σοσιαλιστική 
νομοθεσία  για  την  υπεράσπιση των  γυναικών  και  των  παιδιών δεν  είναι  τίποτε  άλλο από μια 
χοντροκομμένη υποκρισία. Υπάρχουν παρατηρητές ενός αντίθετου είδους που έχουν εξαπατηθεί 
από την ευρύτητα και τη μεγαλοψυχία αυτών των ιδεών που τις έχουν ντύσει με τη μορφή των 
νόμων και των διοικητικών θεσμών. Όταν βλέπουν άπορες μητέρες, πόρνες και άστεγα παιδιά, οι 
αισιόδοξοι αυτοί λένε στον εαυτό τους ότι μια παραπέρα ανάπτυξη του υλικού πλούτου θα γεμίσει 
βαθμιαία τους σοσιαλιστικούς νόμους με ζωή. Δεν είναι εύκολο να αποφασίσει κανείς ποιος από 
τους δύο αυτούς τρόπους πρoσέγγισης είναι περισσότερο λαθεμένος και περισσότερο επιζήμιος. 
Μόνο άνθρωποι που πάσχουν από ιστορική τύφλα μπορούν να μην βλέπουν την ευρύτητα και την 
τολμηρότητα του σοσιαλιστικού πλάνου, τη σημασία των πρώτων σταδίων της ανάπτυξής του, και 
τις  τεράστιες  δυνατότητες  που  αυτό  ανοίγει.  Αλλά,  από  την  άλλη,  είναι  αδύνατο  να  μην 
αγανακτήσει κανείς από την παθητική και ουσιαστικά αδιάφορη αισιοδοξία εκείνων που κλείνουν 
τα  μάτια  τους  στην  αύξηση  των  κοινωνικών  αντιφάσεων,  και  παρηγορούν  τον  εαυτό  τους 
ατενίζοντας το μέλλον, που το κλειδί του προτείνουν με σεβασμό να το αφήσουμε στα χέρια της  
γραφειοκρατίας. Σαν να μην είχε ήδη μετατραπεί η ισότητα των δικαιωμάτων των γυναικών και 
των  ανδρών  σε  μια  ισότητα  στέρησης  των  δικαιωμάτων  τους  από  τη  μεριά  της  ίδιας  αυτής 
γραφειοκρατίας!  Και  σαν  να  ήταν  κάπου  γραμμένο  ότι  η  σοβιετική  γραφειοκρατία  δεν  θα 
εγκαθιδρύσει μια νέα καταπίεση αντί να φέρει την ελευθερία.

Πώς ο άντρας υποδούλωσε τη γυναίκα, πώς ο εκμεταλλευτής υπόταξε και τους δυο, πώς οι 
εργάτες έχουν αποπειραθεί, με τίμημα το αίμα τους, να απελευθερωθούνε από τη σκλαβιά, αλλά 
δεν έχουν αλλάξει παρά τη μια αλυσίδα με την άλλη –για όλα αυτά, η Ιστορία μας λέει πολλά. Στην 
ουσία, δεν μας λέει τίποτε άλλο. Αλλά πώς πραγματικά θα απελευθερώσουμε το παιδί, τη γυναίκα 
και το ανθρώπινο όν. Γι’ αυτό δεν έχουμε ακόμα ένα σταθερό πρότυπο. Όλη η περασμένη ιστορική 
εμπειρία, ολοκληρωτικά αρνητική, απαιτεί τουλάχιστον και πρώτα απ’ όλα από τους εργάτες, μια 
αδιάλλακτη δυσπιστία προς όλους τους προνομιούχους και ανεξέλεγκτους κηδεμόνες.



2. Η Πάλη Ενάντια στη Νεολαία
Κάθε  επαναστατικό  κόμμα  βρίσκει  την  κύρια  υποστήριξή  του  στη  νεότερη  γενιά  της 

ανερχόμενης  τάξης.  Η  πολιτική  παρακμή  εκδηλώνεται  με  μια  απώλεια  της  ικανότητας  να 
προσελκύει κανείς κάτω από τη σημαία του, τη νεολαία. Τα κόμματα της αστικής δημοκρατίας, 
αποσυρόμενα το ένα μετά το άλλο από το προσκήνιο, είναι αναγκασμένα να στρέψουν τη νεολαία 
είτε προς την επανάσταση είτε προς το φασισμό. Όταν ο Μπολσεβικισμός ήταν παράνομος, ήταν 
πάντα  ένα  κόμμα  νέων  εργατών.  Οι  Μενσεβίκοι  στηρίζονταν  πάνω  στο  πιο  ευυπόληπτο, 
ειδικευμένο,  ανώτερο  στρώμα  της  εργατικής  τάξης  και  πάντα  υπερηφανεύονταν  γι’ αυτό,  και 
περιφρονούσαν τους Μπολσεβίκους. Τα γεγονότα που ακολούθησαν τους έδειξαν με τραχύτητα το 
λάθος τους. Στην αποφασιστική στιγμή η νεολαία πήρε μαζί της το πιο ώριμο στρώμα και ακόμα 
και τους ηλικιωμένους.

Η επανάσταση έδωσε μια ισχυρή ώθηση στη νέα σοβιετική γενιά. Την απελευθέρωσε μεμιάς 
από τις συντηρητικές μορφές της ζωής, και φανέρωσε σ’ αυτήν το μεγάλο –το πρώτο μυστικό της  
διαλεκτικής– ότι δεν υπάρχει τίποτε αμετάβλητο πάνω στη γη, και ότι η κοινωνία αποτελείται από 
εύπλαστο υλικό. Πόσο ηλίθια είναι η θεωρία της μη μεταβλητότητας των φυλετικών τύπων, στο 
φως των γεγονότων της εποχής μας! Η Σοβιετική Ένωση είναι ένα τεράστιο καζάνι που μέσα του 
αναμειγνύονται οι χαρακτήρες δεκάδων εθνοτήτων. Ο μυστικισμός της «σλαβικής ψυχής» βγαίνει 
σαν ξάφρισμα.

Αλλά,  η  ώθηση  που  δίνεται  στη  νεότερη  γενιά,  δεν  έχει  βρει  ακόμα  έκφραση  σε  μια 
αντίστοιχη  ιστορική  επιχείρηση.  Βέβαια,  η  νεολαία  είναι  πολύ  δραστήρια  στη  σφαίρα  της 
οικονομίας. Στη σοβιετική Ένωση υπάρχουν 7.000.000 εργάτες κάτω των 23 χρονών –3.140.000 
στη  βιομηχανία,  700.000  στους  σιδηροδρόμους,  700.000  στην  οικοδομή.  Στα  νέα  γιγάντια 
εργοστάσια, οι μισοί περίπου είναι νέοι. Υπάρχουν σήμερα 1.200.000 Κομμουνιστές Νεολαίοι στα 
κολχόζ.  Εκατοντάδες  χιλιάδες  μέλη  της  Κομμουνιστικής  Νεολαίας  έχουν  κινητοποιηθεί  στη 
διάρκεια των τελευταίων χρόνων στις κατασκευές, στην κατεργασία ξύλου, στα ανθρακωρυχεία, 
στην παραγωγή χρυσού,  για  δουλειά  στην Αρκτική,  στη Σαχαλίνη,  ή  στον Αμούρ,  όπου τώρα 
κατασκευάζεται η νέα πόλη του Κομσομόλσκ. Από τη νέα γενιά βγαίνουν οι ταξιαρχίες εφόδου, οι 
πρωτοπόροι εργάτες, οι σταχανοβικοί, οι επιστάτες, οι κατώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι. Η νεολαία 
μελετάει, και ένα σημαντικό μέρος της, μελετάει με επιμέλεια. Είναι το ίδιο ενεργητική, αν όχι 
περισσότερο, στη σφαίρα του αθλητισμού στις πιο τολμηρές ή φιλοπόλεμες μορφές του, όπως είναι  
η πτώση με αλεξίπτωτο και η σκοποβολή. Όσοι είναι τολμηροί και θαρραλέοι πηγαίνουν σε όλων 
των ειδών τις επικίνδυνες αποστολές.

«Το καλύτερο κομμάτι της νεολαίας μας», είπε τελευταία ο γνωστός πολικός εξερευνητής, 
Σμιτ, «θέλουν να δουλεύουν όπου τους περιμένουν δυσκολίες». Αυτό είναι αναμφίβολα σωστό. Αλλά 
σε όλα τα επίπεδα η μετεπαναστατική γενιά είναι ακόμα κάτω από κηδεμονία. Της λένε από τα 
πάνω τι να κάνει και πώς να το κάνει. Η πολιτική, σαν η ανώτερη μορφή διοίκησης, παραμένει  
ολοκληρωτικά στα χέρια της λεγόμενης «Παλιάς Φρουράς», και παρά τους φλογερούς και συχνά 
κολακευτικούς λόγους που απευθύνουν στη νεολαία, οι παλιοί υπερασπίζονται άγρυπνα το δικό 
τους μονοπώλιο. 

Επειδή  ο  Έγκελς  δεν  συλλάμβανε  την  ανάπτυξη  μιας  σοσιαλιστικής  κοινωνίας  χωρίς  το 
σβήσιμο του κράτους –δηλαδή, χωρίς την αντικατάσταση κάθε είδους αστυνομικής καταπίεσης από 
την αυτοδιοίκηση των μορφωμένων παραγωγών και καταναλωτών– τοποθέτησε την εκπλήρωση 
αυτού  του  καθήκοντος  στη  νεότερη  γενιά,  «που  θα  μεγαλώσει  σε  νέες,  ελεύθερες  κοινωνικές  
συνθήκες, και θα είναι σε θέση να πετάξει όλα αυτά τα σκουπίδια του κρατισμού». Ο Λένιν, με τη 
σειρά του προσθέτει: « ...κάθε είδος κρατισμού, κι εδώ περιλαβαίνεται και ο λαϊκο-δημοκρατικός  
κρατισμός». Η προοπτική της οικοδόμησης μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας ήταν, τότε, στο μυαλό 
του  Έγκελς  και  του  Λένιν  περίπου  έτσι:  Η  γενιά  που  θα  καταλάβει  την  εξουσία,  η  «Παλιά 
Φρουρά»,  θα  αρχίσει  τη  δουλειά  της  εξάλειψης  του  κράτους.  Η  επόμενη  γενιά  θα  την 
συμπληρώσει.

Στην πραγματικότητα, πού βρισκόμαστε; Το 43% του πληθυσμού της Σοβιετικής Ένωσης 
γεννήθηκαν μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Αν πάρεις την ηλικία των 23 ετών σαν ένα όριο 
ανάμεσα στις δύο γενιές, τότε πάνω από το 50 % της σοβιετικής ανθρωπότητας δεν έχει φτάσει 



ακόμα αυτό το όριο. Πάνω από τον μισό πληθυσμό της χώρας, κατά συνέπεια, δεν γνωρίζει τίποτε 
από προσωπικές αναμνήσεις για οποιοδήποτε άλλο καθεστώς, πέρα από το καθεστώς των Σοβιέτ. 
Αλλά είναι ακριβώς αυτή η νέα γενιά που σχηματίζεται, όχι σε «ελεύθερες κοινωνικές συνθήκες», 
όπως το συνέλαβε ο Έγκελς, αλλά κάτω από μια ανυπόφορη και ολοένα μεγαλύτερη καταπίεση από 
το κυρίαρχο στρώμα που –σύμφωνα με τον επίσημο μύθο– αποτελείται από τους ίδιους εκείνους 
ανθρώπους  που πραγματοποίησαν τη  μεγάλη επανάσταση.  Στο  εργοστάσιο,  στο  κολχόζ,  στους 
στρατώνες, στο πανεπιστήμιο, στην τάξη του σχολείου, ακόμα και στα νηπιαγωγεία, αν όχι στους 
βρεφικούς  σταθμούς,  διακηρύσσεται  ότι  η  κύρια  αρετή  του  ανθρώπου  είναι:  η  προσωπική 
νομιμοφροσύνη  στον  ηγέτη  και  η  χωρίς  όρους  υπακοή.  Πολλοί  παιδαγωγικοί  αφορισμοί  και 
αποφθέγματα τον τελευταίο καιρό φαίνεται να έχουν αντιγραφεί από τον Γκέμπελς, αν αυτός ο 
ίδιος δεν τα είχε, σε ένα μεγάλο τους μέρος, αντιγράψει από τους συνεργάτες του Στάλιν.

Το σχολείο και η κοινωνική ζωή του σπουδαστή είναι διαβρωμένα από τον φορμαλισμό και 
την  υποκρισία.  Τα  παιδιά  έχουν  μάθει  να  κάθονται  σε  αμέτρητες  τρομερά  πληκτικές 
συγκεντρώσεις, με το αναπόφευκτο επίτιμο προεδρείο τους,  τα τραγούδια τους προς τιμήν των 
αγαπητών τους ηγετών, τις αποστηθισμένες από τα πριν ενάρετες συζητήσεις, στις οποίες, όπως 
ακριβώς και οι μεγαλύτεροί τους, άλλα θα λένε και άλλα θα σκέφτονται. Οι πιο αθώες ομάδες 
σχολιαρόπαιδων  που  προσπαθούν  να  δημιουργήσουν  οάσεις  σ’ αυτή  την  έρημο  της  πλήρους 
αλλοτρίωσης, αντιμετωπίζονται με άγρια μέτρα καταστολής. Μέσα από τους πράκτορές της, η Γκε 
Πε Ου φέρνει στα λεγόμενα «σοσιαλιστικά σχολεία» την αρρωστημένη διαφθορά του καρφώματος 
και των ψιθύρων. Οι πιο βαθυστόχαστοι δάσκαλοι και συγγραφείς παιδικών βιβλίων, παρά την 
αισιοδοξία που τους επιβάλλουν, δεν μπορούν πάντα να κρύψουν τον τρόμο τους για την παρουσία 
αυτού του πνεύματος καταπίεσης, ψευτιάς και ανίας, που σκοτώνει τη σχολική ζωή. Επειδή δεν 
είχαν  την  εμπειρία  της  ταξικής  πάλης  και  της  επανάστασης,  οι  νέες  γενιές  μπορούσαν  να 
ωριμάσουν για μια ανεξάρτητη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή της χώρας, μόνο μέσα σε συνθήκες 
σοβιετικής δημοκρατίας, μόνο αν επεξεργάζονταν συνειδητά την εμπειρία του παρελθόντος και τα 
μαθήματα του παρόντος. Ο ανεξάρτητος χαρακτήρας, όπως και η ανεξάρτητη σκέψη, δεν μπορεί να 
αναπτυχθεί  χωρίς  κριτική.  Αλλά  στη  σοβιετική  νεολαία  αρνούνται  ακόμα  και  τη  στοιχειώδη 
δυνατότητα να ανταλλάξει ιδέες, να κάνει λάθη, να δοκιμάσει και να διορθώσει τα λάθη, τόσο τα 
δικά της όσο και των άλλων. Όλα τα ζητήματα, μαζί και τα δικά της, αποφασίζονται από άλλους. Η 
δική της δουλειά είναι απλά να εφαρμόσει την απόφαση και να εξυμνήσει αυτούς που την πήραν.  
Σε  κάθε  κουβέντα  κριτικής,  η  γραφειοκρατία  απαντάει  με  ένα  κεφαλοκλείδωμα.  Όλα  τα 
διακεκριμένα και ανυπότακτα στοιχεία στις γραμμές της νεολαίας, καταστρέφονται συστηματικά, 
καταπνίγονται  ή  εξοντώνονται  φυσικά.  Αυτό  εξηγεί  το  γεγονός  ότι  από  τα  εκατομμύρια  και 
εκατομμύρια μέλη της κομμουνιστικής νεολαίας δεν έχει βγει ούτε μια μεγάλη μορφή.

Αφιερώνοντας τον εαυτό της στη μηχανική, την επιστήμη, τη λογοτεχνία, τα σπορ ή το σκάκι, 
η νεολαία κερδίζει,  ας το πούμε έτσι,  τα όπλα της για τη μεγάλη μελλοντική δράση. Σε όλους 
αυτούς τους τομείς συναγωνίζεται με την παλιά γενιά που δεν είναι καλά προετοιμασμένη, και 
συχνά έρχονται σε ισοπαλία ή την νικάει. Αλλά σε κάθε επαφή με την πολιτική, καίνε τα δάχτυλά 
τους. Έτσι, δεν έχουν παρά τρεις δυνατότητες μπροστά τους: να προσχωρήσουν στη γραφειοκρατία 
και να κάνουν καριέρα. Να υποταχτούν σιωπηλά στην καταπίεση, να αποσυρθούν σε οικονομικές 
δουλειές, στην επιστήμη, ή στις δικές τους μικρές ατομικές υποθέσεις. Ή, τέλος, να περάσουν στην 
παρανομία και να μάθουν να αγωνίζονται και να χαλυβδώσουν το χαρακτήρα τους για το μέλλον. Ο 
δρόμος της γραφειοκρατικής καριέρας είναι προσιτός μόνο σε μια μικρή μειοψηφία. Στον άλλο 
πόλο,  μια  μικρή  μειοψηφία  μπαίνει  στις  γραμμές  της  Αντιπολίτευσης.  Η  μεσαία  ομάδα,  η 
συντριπτική μάζα, είναι, με τη σειρά της, πολύ ετερογενής. Αλλά μέσα σ’ αυτήν, κάτω από μια 
σιδερένια  πίεση,  λειτουργούν  εξαιρετικά  σημαντικά  αν  και  κρυμμένα  προτσές  που  σε  μεγάλο 
βαθμό θα καθορίσουν το μέλλον της Σοβιετικής Ένωσης.

Oι ασκητικές τάσεις  της εποχής του εμφυλίου πολέμου,  έχουν δώσει τη θέση τους,  στην 
περίοδο  της  ΝΕΠ,  σε  μια  πιο  επικούρεια,  για  να  μην  πούμε  άπληστη,  διάθεση.  Το  πρώτο 
πεντάχρονο πλάνο έγινε ξανά μια περίοδος για αθέλητο ασκητισμό –αλλά αυτή τη φορά μόνο για 
τις  μάζες  και  τη  νεολαία.  Το  κυρίαρχο  στρώμα  είχε  σταθερά  χωθεί  σε  θέσεις  προσωπικής 
ευημερίας.  Το  δεύτερο  πεντάχρονο  πλάνο  συνοδεύεται  αναμφίβολα  από  μια  οξεία  αντίδραση 



ενάντια στον ασκητισμό. Μια φροντίδα για προσωπική πρόοδο έχει καταλάβει πλατιούς κύκλους 
του πληθυσμού, ιδιαίτερα τη νεολαία. Το γεγονός, ωστόσο, είναι ότι στη νέα σοβιετική γενιά, η 
καλοπέραση και η ευημερία είναι εφικτά μόνο στο λεπτό εκείνο στρώμα που καταφέρνει να υψωθεί 
πάνω από τη μάζα και, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να προσαρμοστεί στο κυρίαρχο στρώμα. Η 
γραφειοκρατία από τη μεριά της αναπτύσσει και επιλέγει συνειδητά πολιτικούς και καριερίστες για 
το μηχανισμό.

Ο κύριος ομιλητής σε ένα Συνέδριο της Κομμουνιστικής Νεολαίας (τον Απρίλη του 1936), 
είπε: «Η απληστία για κέρδη, η φιλισταϊκή μικροπρέπεια και το ταπεινό ατομικό συμφέρον, δεν είναι  
ιδιότητες της σοβιετικής νεολαίας». Αυτά τα λόγια βρίσκονται σε πλήρη παραφωνία με τα κυρίαρχα 
συνθήματα μιας «ευημερούσας και όμορφης ζωής», με τις μέθοδες της δουλειάς με το κομμάτι, με 
τα  πριμ  και  τις  παρασημοφορίες.  Ο  σοσιαλισμός  δεν  είναι  ασκητικός.  Αντίθετα,  είναι  βαθιά 
εχθρικός  στον ασκητισμό του χριστιανισμού.  Επειδή ανήκει  σ’  αυτόν τον  κόσμο,  και  μόνο σ’ 
αυτόν, είναι βαθιά εχθρικός σε κάθε θρησκεία. Αλλά ο σοσιαλισμός έχει τις διαβαθμίσεις του για 
τις επίγειες αξίες. Για το σοσιαλισμό, η ανθρώπινη προσωπικότητα δεν αρχίζει από τη φροντίδα για 
μια ευημερούσα ζωή, αλλά, αντίθετα, από κει που τελειώνει αυτή η φροντίδα. Ωστόσο, καμιά γενιά 
δεν μπορεί να πηδήσει πάνω από το ίδιο της το κεφάλι. Ολόκληρο το σταχανοβικό κίνημα είναι, 
προς το παρόν, χτισμένο πάνω στο «ταπεινό ατομικό συμφέρον». Το ίδιο το μέτρο της επιτυχίας –ο 
αριθμός των παντελονιών και των γραβατών που απόκτησαν– δεν μαρτυράει τίποτε άλλο παρά μια 
«φιλισταϊκή  μικροπρέπεια».  Ας  υποθέσουμε  ότι  αυτό  το  ιστορικό  στάδιο  είναι  αναπόφευκτο. 
Εντάξει. Ακόμα είναι αναγκαίο να το δούμε όπως είναι. Η αποκατάσταση των σχέσεων της αγοράς 
ανοίγει μια αναμφίβολη ευκαιρία για μια σημαντική άνοδο της προσωπικής ευημερίας. Η πλατιά 
τάση  της  σοβιετικής  νεολαίας  προς  το  επάγγελμα  του  μηχανικού,  εξηγείται,  όχι  τόσο  από  τα 
θέλγητρα  της  σοσιαλιστικής  οικοδόμησης,  όσο  από  το  γεγονός  ότι  οι  μηχανικοί  κερδίζουν 
ασύγκριτα περισσότερα από ότι οι γιατροί ή οι δάσκαλοι. Όταν εμφανίζονται τέτοιες τάσεις σε 
καταστάσεις πνευματικής καταπίεσης και ιδεολογικής αντίδρασης, και με μια συνειδητή εξαπόλυση 
από τα πάνω των καριερίστικων ενστίκτων, τότε η διάδοση αυτού που ονομάζεται «σοσιαλιστική 
κουλτούρα» συχνά αποδείχνεται ότι είναι εκπαίδευση στο πνεύμα του πιο ακραίου αντικοινωνικού 
ατομικού συμφέροντος.

Θα ήταν, ωστόσο, μια χυδαία συκοφαντία ενάντια στη νεολαία το να την παρουσιάσει κανείς 
σαν να ελέγχεται αποκλειστικά, ή ακόμα και κυριαρχικά, από προσωπικά συμφέροντα. Όχι, στην 
πλειοψηφία τους είναι μεγαλόψυχοι, ευαίσθητοι, τολμηροί. Ο καριερισμός τούς χρωματίζει μόνο 
από τα πάνω. Στο βάθος τους βρίσκονται διάφορες μη διαμορφωμένες τάσεις θεμελιωμένες στον 
ηρωισμό και το μόνο που μένει ακόμα είναι να μπουν στην πράξη. Είναι απ’ αυτές τις διαθέσεις, 
ιδιαίτερα,  που  τρέφεται  το  πιο  καινούριο  είδος  του  σοβιετικού  πατριωτισμού.  Αυτός  είναι, 
αναμφίβολα,  πολύ  βαθύς,  ειλικρινής  και  δυναμικός.  Αλλά  σ’ αυτόν  τον  πατριωτισμό,  επίσης, 
υπάρχει ένα ρήγμα που χωρίζει τους νέους από τους γέρους.

Οι  υγιείς  νεαροί  πνεύμονες  βρίσκουν  ανυπόφορο  να  αναπνέουν  την  ατμόσφαιρα  της 
υποκρισίας που είναι αξεχώριστη από το θερμιδόρ –από την αντίδραση, δηλαδή, που είναι ακόμα 
υποχρεωμένη  να  φοράει  τα  ρούχα  της  επανάστασης.  Η  κραυγαλέα  ασυμφωνία  ανάμεσα  στις 
σοσιαλιστικές αφίσες και την πραγματικότητα της ζωής, υπονομεύει την πίστη στους επίσημους 
κανόνες.  Ένα  σημαντικό  στρώμα  της  νεολαίας  υπερηφανεύεται  για  την  περιφρόνηση  που 
αισθάνεται για την πολιτική με σκαιότητα και ακολασία. Σε πολλές περιπτώσεις, και ίσως στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων, αυτή η αδιαφορία και ο κυνισμός δεν είναι παρά η αρχική μορφή 
της δυσαρέσκειας και μιας κρυμμένης επιθυμίας να σταθεί κανείς στα δικά του πόδια. Η διαγραφή 
από την Κομμουνιστική Νεολαία και το Κόμμα, η σύλληψη και η εξορία, εκατοντάδων χιλιάδων 
νέων «λευκοφρουρών» και «οπορτουνιστών», από τη μια, και «Μπολσεβίκων-Λενινιστών» από την 
άλλη, αποδείχνει ότι οι ανεξάντλητες πηγές της συνειδητής πολιτικής αντιπολίτευσης, τόσο δεξιάς 
όσο και  αριστερής,  δεν  έχουν εξαντληθεί.  Αντίθετα,  στη  διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων 
έχουν  αρχίσει  να  αναβλύζουν  με  ανανεωμένη  ορμή.  Τέλος,  οι  πιο  ανυπόμονοι,  θερμόαιμοι, 
ασταθείς, πληγωμένοι στα συμφέροντα και τα αισθήματα τους, στρέφουν τις σκέψεις τους στην 
κατεύθυνση  της  τρομοκρατικής  εκδίκησης.  Τέτοιο,  περίπου,  είναι  το  φάσμα  των  πολιτικών 
διαθέσεων της σοβιετικής νεολαίας.



Η ιστορία της ατομικής τρομοκρατίας στη Σοβιετική Ένωση σημαδεύει με καθαρότητα τα 
στάδια στη γενική εξέλιξη της χώρας. Στην αυγή της σοβιετικής εξουσίας, στην ατμόσφαιρα του 
ακόμα  ατέλειωτου  εμφυλίου  πολέμου,  οι  τρομοκρατικές  πράξεις  οργανώνονταν  από  τους 
λευκοφρουρούς ή τους σοσιαλεπαναστάτες. Όταν οι πρώην κυρίαρχες τάξεις έχασαν κάθε ελπίδα 
για  μια  παλινόρθωση,  εξαφανίστηκε και  η  τρομοκρατία.  Η τρομοκρατία  του  κουλάκου,  που ο 
απόηχός της ακουγόταν μέχρι πολύ πρόσφατα, είχε πάντα τοπικό χαρακτήρα και συμπλήρωνε τον 
ανταρτοπόλεμο  ενάντια  στο  σοβιετικό  καθεστώς.  Όσο  για  το  τελευταίο  ξέσπασμα  της 
τρομοκρατίας,  αυτή  δεν  στηρίζεται  ούτε  στις  παλιές  κυρίαρχες  τάξεις  ούτε  στον  κουλάκο.  Οι 
τρομοκράτες του τελευταίου κύματος έχουν στρατολογηθεί αποκλειστικά από τη νεολαία, από τις 
γραμμές της Κομμουνιστικής Νεολαίας και του Κόμματος –κι όχι σπάνια από τους γόνους του 
κυρίαρχου στρώματος. Αν και είναι εντελώς ανίκανη να λύσει τα προβλήματα που η ίδια βάζει, η 
ατομική  τρομοκρατία  έχει,  παρόλα  αυτά,  μια  εξαιρετικά  σπουδαία  σημασία  σαν  σύμπτωμα. 
Χαρακτηρίζει την οξεία αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στη γραφειοκρατία και τις πλατιές μάζες 
του λαού, ιδιαίτερα τη νεολαία.

Όλα  αυτά  μαζί,  οικονομικές  περιπέτειες,  πήδημα  με  αλεξίπτωτο,  πολικές  αποστολές, 
επιδεικτική αδιαφορία, «ρομαντικός χουλιγκανισμός», τρομοκρατική διάθεση, και ατομικές πράξεις 
τρομοκρατίας, προετοιμάζουν μια έκρηξη της νέας γενιάς ενάντια στην ανυπόφορη κηδεμονία της 
παλιάς  γενιάς.  Ένας  πόλεμος  θα  χρησίμευε  αναμφίβολα  σαν  άνεμος  ενάντια  στους 
συσσωρευόμενους ατμούς της δυσαρέσκειας, αλλά όχι για πολύ. Σε έναν πόλεμο, η νεολαία θα 
αποκτούσε σύντομα το αναγκαίο αγωνιστικό ατσάλωμα και το κύρος που τώρα, δυστυχώς, της 
λείπει.  Την ίδια στιγμή,  η  υπόληψη της  πλειοψηφίας  των «παλιών» θα  πάθαινε ανεπανόρθωτη 
ζημιά.  Στην  καλύτερη  περίπτωση,  ένας  πόλεμος  θα  έδινε  στη  γραφειοκρατία  μια  ορισμένη 
αναστολή. Αλλά η πολιτική σύγκρουση που θα ακολουθούσε θα ήταν ακόμα πιο οξυμένη. 

Θα  ήταν,  βέβαια,  μονόπλευρο,  να  αναγάγει  κανείς  το  βασικό  πολιτικό  πρόβλημα  της 
Σοβιετικής Ένωσης στο πρόβλημα των δύο γενιών. Υπάρχουν πολλοί, ανοιχτοί και καλυμμένοι, 
εχθροί της γραφειοκρατίας ανάμεσα στους παλιούς, όπως υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες τέλεια 
τυφλά όργανά της ανάμεσα στους νέους. Παρόλα αυτά, από όποια πλευρά και αν έρθει η επίθεση 
ενάντια  στη  θέση  του  κυρίαρχου  στρώματος,  είτε  από  τα  αριστερά  είτε  από  τα  δεξιά,  οι  
επιτιθέμενοι  θα  στρατολογήσουν  τις  κύριες  δυνάμεις  τους  από  την  καταπιεσμένη  και 
δυσαρεστημένη  νεολαία,  την  αποστερημένη  από  πολιτικά  δικαιώματα.  Η  γραφειοκρατία  το 
καταλαβαίνει  αυτό  θαυμάσια.  Γενικά,  είναι  υπερβολικά  ευαίσθητη  σε  οτιδήποτε  απειλεί  την 
κυρίαρχη θέση της. Φυσικά, προσπαθώντας να εδραιώσει τη θέση της, ανοίγει από τα πριν την 
κύρια τάφρο και υψώνει τα συμπαγή τείχη της ενάντια στη νεότερη γενιά.



3. Εθνότητα και Κουλτούρα
Η  πολιτική  του  Μπολσεβικισμού  στο  εθνικό  ζήτημα,  εξασφαλίζοντας  τη  νίκη  της 

Οχτωβριανής Επανάστασης, βοήθησε επίσης τη Σοβιετική Ένωση να κρατήσει και μετά, παρά τις 
εσωτερικές φυγόκεντρες δυνάμεις και ένα εχθρικό περιβάλλον. Ο γραφειοκρατικός εκφυλισμός του 
κράτους βαραίνει σαν μυλόπετρα πάνω στην εθνική πολιτική. Είταν πάνω στο εθνικό ζήτημα που ο 
Λένιν σκόπευε να δόσει την πρώτη μάχη του ενάντια στη γραφειοκρατία, και ιδιαίτερα ενάντια 
στον Στάλιν, στο 12ο Συνέδριο του Κόμματος την άνοιξη του 1923. Αλλά πριν τη σύγκληση του 
Συνεδρίου, ο Λένιν αναγκάστηκε να αποσυρθεί. Τα ντοκουμέντα που προετοίμαζε τότε παραμένουν 
ακόμα και τώρα απαγορευμένα από τη λογοκρισία.

Οι πολιτιστικές ανάγκες των εθνών που αφυπνίστηκαν από την επανάσταση απαιτούν την πιο 
πλατιά αυτονομία. Ταυτόχρονα, η βιομηχανία μπορεί να αναπτυχτεί με επιτυχία μόνο αν υποτάξει 
όλα τα τμήματα της Ένωσης σ'  ένα γενικό συγκεντροποιημένο πλάνο. Αλλά η οικονομία και η 
κουλτούρα  δε  χωρίζονται  με  σινικά  τείχη.  Οι  τάσεις  της  πολιτιστικής  αυτονομίας  και  του 
οικονομικού συγκεντρωτισμού έρχονται φυσικά κατά καιρούς σε σύγκρουση. Η αντίφαση ανάμεσα 
τους είναι, ωστόσο, κάθε άλλο παρά ασυμφιλίωτη. Αν και δεν μπορεί να υπάρχει μια φόρμουλα 
φτιαγμένη μια για πάντα, που θα λύσει το πρόβλημα, υπάρχει, όμως, η υπομονετική θέληση των 
ίδιων των ενδιαφερομένων μαζών. Μόνο η πραγματική τους συμμετοχή στη διαχείριση του δικού 
τους πεπρωμένου μπορεί, σε κάθε νέο στάδιο, να τραβήξει τις αναγκαίες γραμμές ανάμεσα στις 
νόμιμες  απαιτήσεις  του  οικονομικού  συγκεντρωτισμού  και  τις  ζωντανές  τάσεις  βαρύτητας  της 
εθνικής κουλτούρας. Το κακό είναι, ωστόσο, ότι η θέληση του πληθυσμού της Σοβι-ετικής Ένωσης, 
με όλες τις εθνικές του διαιρέσεις, έχει τώρα αντικατασταθεί πέρα για πέρα από τη θέληση μιας  
γραφειοκρατίας, που προσεγγίζει και την οικονομία και την κουλτούρα από τη σκοπιά της ευκολίας 
στη διοίκηση και των ιδιαίτερων συμφερόντων του κυρίαρχου στρώματος.

Είναι αλήθεια ότι στη σφαίρα της εθνικής πολιτικής, όπως και στη σφαίρα της οικονομίας, η 
σοβιετική γραφειοκρατία εξακολουθεί ακόμα να κάνει μια ορισμένη προοδευτική δουλιά, αν και με 
υπέρμετρα  περιτά  έξοδα.  Αυτό  είναι  ιδιαίτερα  αληθινό  για  τις  καθυστερημένες  εθνότητες  της 
Ένωσης, που πρέπει αναγκαστικά να περάσουν από μια λιγότερο ή περισσότερο παρατεταμένη 
περίοδο  δανεισμού,  μίμησης  και  αφομοίωσης  εκείνου  που  υπάρχει.  Η  γραφειοκρατία  τους 
τοποθετεί  μια γέφυρα προς τα στοιχειώδη αγαθά της αστικής,  κι  ως  ένα μέρος ακόμα και  της 
προαστικής,  κουλτούρας.  Σε  σχέση  με  πολλούς  τομείς  και  λαούς,  η  σοβιετική  εξουσία  σ'  ένα 
σημαντικό  βαθμό  φέρνει  σε  πέρας  την  ιστορική  δουλιά  που  εκπλήρωνε  ο  Πέτρος  ο  Ι  και  οι 
συνεργάτες του σε σχέση με την παλιά Μοσχοβία, μονάχα που αυτό γίνεται σε μεγαλύτερη κλίμακα 
και με γοργότερο ρυθμό.

Στα σχολεία  της  Ένωσης,  τα  μαθήματα διδάσκονται  τώρα σε  όχι  λιγότερες  από ογδόντα 
γλώσσες. Για το μεγαλύτερο μέρος από αυτές, είταν αναγκαίο να συνταχτούν νέα αλφάβητα, ή να 
αντικατασταθούν τα άκρως αριστοκρατικά ασιατικά αλφάβητα με τα πιο δημοκρατικά λατινικά. Οι 
εφημερίδες εκδίδονται στον ίδιο αριθμό γλωσσών -εφημερίδες που για πρώτη φορά εξοικειώνουν 
τους αγρότες και τις νομάδες των βοσκών με τις στοιχειώδεις ιδέες της ανθρώπινης κουλτούρας. 
Και στα πιο μακρινά σύνορα της αυτοκρατορίας του τσάρου, εμφανίζεται μια εγχώρια βιομηχανία. 
Η παλιά μισο-οικογενειακή κουλτούρα καταστρέφεται από το τρακτέρ. Μαζί με την ανάγνωση και 
τη γραφή, αρχίζουν να υπάρχουν η επιστημονική γεωργία και η ιατρική. Θα είταν δύσκολο να 
υπερεχτιμήσει κανείς τη σημασία αυτής της δουλιάς εξύψωσης νέων ανθρώπινων στρωμάτων. Ο 
Μαρξ είχε δίκιο όταν έλεγε ότι η επανάσταση είναι η ατμομηχανή της ιστορίας.

Αλλά και η πιο ισχυρή ατμομηχανή, δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Δεν μπορεί να αλλάξει 
τους νόμους του χώρου, μπορεί, όμως, να επιταχύνει την κίνηση. Η ίδια η αναγκαιότητα δεκάδες 
εκατομμύρια ενήλικοι να κάνουν τη γνωριμία τους με το αλφάβητο και την εφημερίδα, η με τουο 
απλούς νόμους της υγιεινής,  δείχνει πόσο δρόμο.ποέπει να διανύσεις πριν μπορέσεις να βάλεις 
πραγματικά το ζήτημα μιας νέας σοσιαλιστικής κουλτούρας. Ο Τύπος μας πληροφορεί, λόγου χάρη, 
ότι στη Δυτική Σιβηρία οι Οϊράτες, που πιο μπροστά δε γνώριζαν τι θα πει μπάνιο, έχουν τώρα «σε  
πολλά χωριά μπάνια όπου πηγαίνουν, διανύοντας μερικές φορές 30 χιλιόμετρα, για να πλυθούν». Το 
ακραίο  αυτό  παράδειγμα,  αν  και  αναφέρεται  στο  κατώτατο  επίπεδο  της  κουλτούρας,  ωστόσο, 
δείχνει  αληθινά το ύψος πολλών άλλων επιτευγμάτων,  κι  αυτό όχι  μονάχα σε καθυστερημένες 



περιοχές.  Όταν  ο  επικεφαλής  μιας  κυβέρνησης,  για  να  δείξει  την  ανάπτυξη  της  κουλτούρας, 
αναφέρεται  στο  γεγονός  ότι  στα  κολχόζ  έχουν  εμφανιστεί  αιτήματα  για  «σιδερένια κρεβάτια,  
ρολόγια τοίχου, πλεχτά εσώρουχα, πουλόβερ, ποδήλατα, κλπ.»,  αυτό σημαίνει απλά ότι οι εύποροι 
ανώτεροι κύκλοι των σοβιετικών χωριών έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν αυτά τα βιομηχανικά 
είδη που από πολύ καιρό βρίσκονται σε κοινή χρήση μέσα στις αγροτικές μάζες της Δύσης. Από 
μέρα σε μέρα, σε ομιλίες και στον Τύπο, γίνονται μαθήματα με θέμα το «πολιτισμένο σοσιαλιστικό 
εμπόριο». Στην ουσία, το ζήτημα είναι να δοθεί μια καθαρή και ελκυστική όψη οτα κυβερνητικά 
καταστήματα, να τα εφοδιάσουν με τα αναγκαία τεχνικά μέσα και μια αρκετή ποικιλία αγαθών, να 
μην αφήνουν τα μήλα να σαπίζουν, να βάζουν μαζί με τις κάλτσες και κλωστή μονταρίσματος, και  
να μάθουν στον πωλητή να είναι ευγενικός και  περιποιητικός στον πελάτη -με άλλα λόγια,  να 
αποχτήσουν τις κοινές μέθοδες του καπιταλιστικού εμπορίου. Βρισκόμαστε μακριά ακόμα από το 
να λύσουμε το εξαιρετικά σπουδαίο αυτό πρόβλημα-στο οποίο,  ωστόσο,  δεν υπάρχει  ούτε  μια 
στάλα σοσιαλισμού.

Αν αφήσουμε στην άκρη, για μια στιγμή, τους νόμους και τους θεσμούς, και πάρουμε την 
καθημερινή ζωή της κύριας μάζας του πληθυσμού, και αν δεν κοροϊδεύουμε σκόπιμα τον εαυτό μας 
και τους άλλους, είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουμε ότι στις συνήθειες της ζωής και στην 
κουλτούρα,  η κληρονομιά  της  τσαρικής  και  αστικής  Ρωσίας  στη σοβιετική  ύπαιθρο,  κυριαρχεί 
πλατιά πάνω στην εμβρυακή ανάπτυξη του σοσιαλισμού.

Πάνω σ' αυτό το ζήτημα, πιο πειστικός είναι ο ίδιος ο πληθυσμός, που με την παραμικρή 
άνοδο στο βιοτικό επίπεδο, ρίχνεται αχόρταγα πάνω στα έτοιμα πρότυπα της Δύσης. Οι νεαροί 
σοβιετικοί υπάλληλοι, και συχνά και οι εργάτες, προσπαθούν να μιμηθούν και στο ντύσιμο και 
στους τρόπους τους αμερικάνους μηχανικούς και τεχνικούς με τους οποίους έτυχε να έρθουν σε 
επαφή  στα  εργοστάσια.  Τα  κορίτσια  που  εργάζονται  σαν  εργάτριες  και  σαν  υπάλληλοι, 
καταβροχθίζουν με τα μάτια τους την ξένη τουρίστρια, για να αντιγράψουν το ντύσιμο και τους 
τρόπους της. Το τυχερό κορίτσι που το πετυχαίνει, γίνεται αντικείμενο ολοκληρωτικής μίμησης. 
Αντί  για  τις  παλιές  αφέλειες,  το  εργαζόμενο  κορίτσι  που  πληρώνεται  καλύτερα,  αποχτά 
«περμανάντ». Η νεολπία γράφεται με ζήλο στους «κύκλους δυτικών  χορών».  Με μια ορισμένη 
έννοια, όλα αυτά είνοΑ πρόοδος, αλλά αυτό που κυρίως εκφράζεται εδώ, δεν είναι η ανωτερότητα 
του  σοσιαλισμού απέναντι  στον καπιταλισμό,  αλλά η κυριαρχία  της  μικροαστικής  κουλτούρας 
απέναντι στην πατριαρχική ζωή, η κυριαρχία της πόλης απέναντι στο χωριό, του - κέντρου απέναντι 
στις απομακρυσμένες περιοχές, της Δύσης απέναντι στην Ανατολή.

Στο μεταξύ, το προνομιούχο σοβιετικό στρώμα δανείζεται από τις ανώτερες καπιταλιστικές 
σφαίρες. Και σ' αυτό το πεδίο, το προβάδισμα το έχουν οι διπλωμάτες, οι διευθυντές των τραστ, οι 
μηχανικοί, που πρέπει να κάνουν συχνά ταξίδια στην Ευρώπη και την Αμερική. Η σοβιετική σάτιρα 
παραμένει σιωπηλή πάνω σ' αυτό το ζήτημα, γιατί απλά της απαγορεύουν να αγγίξει το ανώτερο 
στρώμα των «δέκα χιλιάδων». Ωστόσο, δεν μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε με λύπη ότι οι πιο 
υψηλοί απεσταλμένοι της Σοβιετικής Ένωσης στάθηκαν ανίκανοι να εμφανίσουν μπροστά στον 
καπιταλιστικό πολιτισμό ένα δικό τους στυλ, ή οποιαδήποτε ανεξάρτητα χαραχτηριστικά. Δεν έχουν 
βρει την εσωτερική εκείνη σταθερότητα που θα τους έκανε ικανούς να περιφρονούνταν εξωτερικό 
λούστρο και να διατηρούν την αναγκαία απόσταση. Συνήθως, η κύρια φιλοδοξία τους είναι να 
διαφέρουν όσο λιγότερο γίνεται από τους πιο εκλεπτισμένους σνομπ της μπουρζουαζίας. Με δυο 
λόγια, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αισθάνονται και συμπεριφέρονται όχι σαν εκπρόσωποι 
ενός νέου κόσμου, αλλά σαν συνηθισμένοι νεόπλουτοι!

Το να πούμε, όμως, ότι η Σοβιετική Ένωση κάνει τώρα την πολιτιστική αυτή δουλιά που οι 
αναπτυγμένες χώρες έχουν κάνει πριν από χρόνια πάνω στη βάση του καπιταλισμού, αυτό θα είταν 
η μισή μόνο αλήθεια. Οι νέες κοινωνικές μορφές δεν είναι με κανέναν τρόπο χωρίς σημασία. Οι 
μορφές αυτές όχι μόνο δίνουν τη δυνατότητα σε μια καθυστερημένη χώρα να φθάσει το επίπεδο 
των  πιο  αναπτυγμένων,  αλλά  και  της  επιτρέπουν  να  πετύχει  αυτό  το  καθήκον  σε  ένα  πολύ 
μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που είταν αναγκαίο προηγούμενα στη Δύση. Η εξήγηση γι' 
αυτή  την  επιτάχυνση  του  ρυθμού,  είναι  απλή.  Οι  αστοί  πρωτοπόροι  έπρεπε  να  εφεύρουν  την 
τεχνική τους και να μάθουν να την εφαρμόζουν τόσο στον τομέα της οικονομίας όσο και στον  
τομέα της κουλτούρας. Η Σοβιετική Ένωση την παίρνει έτοιμη στις πιο σύγχρονες μορφές της και, 



χάρη στα κοινωνικοποιημένα μέσα παραγωγής,  εφαρμόζει  αυτό που δανείστηκε όχι  μερικά και 
βαθμιαία, αλλά αμέσως και σε γιγάντια κλίμακα.

Οι στρατιωτικές αρχές έχουν, περισσότερο από μια φορά, εξυμνήσει το ρόλο του στρατού 
σαν φορέα της κουλτούρας, ιδιαίτερα σε σχέση με την αγοοτιά. Χωρίς να έχουιιε αυταπάτες για το 
ίδιαίτεοο  είδος  της  «κουλτούρας»  που  μεταφέρει  ο  αστικός  μιλιταρισμός,  δεν  μπορούμε  να 
αρνηθούμε  ότι  πολλές  προοδευτικές  συνήθειες  έ χουν  ενσταλλαχτεί  στις  λαϊκές  μάζες 
διαμέσου  του στρατού.  Δεν  είναι  τυχαίο  που πρώην στρατιώτες  και  υπαξιωματικοί  βρίσκονται 
συνήθως επικεφαλής των εξεγερμένων σε επαναστατικά και ιδιαίτερα σε αγροτικά κινήματα. Το 
σοβιετικό καθεστώς έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων όχι μόνο 
διαμέσου  του  στρατού,  αλλά  και  διαμέσου  ολόκληρου  του  κρατικού  μηχανισμού,  και  σε 
συνδυασμό μ' αυτόν, διαμέσου του μηχανισμού του Κόμματος, της Κομμουνιστικής Νεολαίας και 
των συνδικάτων. Μια οικειοποίηση των έτοιμων προτύπων της τεχνικής, της υγιεινής, της τέχνης,  
των σπορ, σε ένα άπειρα πιο σύντομο διάστημα από αυτό που είχε απαιτηθεί για την ανάπτυξη τους 
στην πατρίδα τους, είναι εγγυημένη από τις κρατικές μορφές ιδιοχτησίας, την πολιτική διχτατορία 
και τις σχεδιασμένες μέθοδες διοίκησης.

Αν η Οχτωβριανή Επανάσταση δεν είχε δόσει τίποτε άλλο πέρα από τη γρήγορη αυτή κίνηση 
προς τα μπρος, θα είταν και πάλι ιστορικά δικαιωμένη, γιατί το αστικό καθεστώς παρακμάζει και 
έχει αποδειχτεί ανίκανο, στη διάρκεια του τελευταίου τέταρτο"υ του αιώνα να κινήσει στα σοβαρά 
προς  'τα  μπρος  οποιαδήποτε  από  τις  καθυστερημένες  χώρες  σε  οποιοδήποτε  μέρος  της  γης. 
Ωστόσο, το ρώσικο προλεταριάτο πέτυχε την επανάσταση στο όνομα πολύ πιο μακροπρόθεσμων · 
καθηκόντων. Όσο καταπιεσμένο και να είναι πολιτικά σήμερα, στα καλύτερα του τμήματα δεν έχει 
αποκηρύξει το κομμουνιστικό πρόγραμμα ούτε την μεγάλη ελπίδα που είναι δεμένη μ' αυτό. Η 
γραφειοκρατία είναι υποχρεωμένη να προσαρμόζεται στο προλεταριάτο μερικά, σε σχέση με την 
ίδια την κατεύθυνση της πολιτικής της, αλλά κυρίως με την ερμηνεία αυτής της πολιτικής. Έτσι, 
κάθε βήμα μπροστά είτε στον τομέα της οικονομίας είτε στον τομέα της κουλτούρας, ανεξάρτητα 
από το  πραγματικό  ιστορικό  του  περιεχόμενο  ή  την  πραγματική  του  σημασία  για  τη  ζωή των 
μαζών, διακηρύσσεται σαν μια πρωτοφανέρωτη και πρωτάκουστη κατάχτηση της «σοσιαλιστικής 
κουλτούρας».  Δεν  υπάρχει  αμφιβολία  ότι  το  να  κάνει  κανείς  το  σαπούνι  των  χεριών  και  την 
οδοντόβουρτσα  χτήμα  των  εκατομμυρίων  που,  μέχρι  χθες,  δεν  είχαν  ακούσει  ποτέ  για  τις  
απλούστερες απαιτήσεις της καθαριότητας, είναι ένα πολύ μεγάλο πολιτιστικό έργο. Αλλά ούτε το 
σαπούνι, ούτε η βούρτσα, ούτε ακόμα και τα αρώματα που ζητούν «οι γυναίκες μας» αποτελούν μια 
σοσιαλιστική  κουλτούρα,  ιδιαίτερα  μέσα  σε  συνθήκες  όπου  τα  θλιβερά  αυτά  γνωρίσματα  του 
πολιτισμού είναι προσιτά μόνο στο 15% περίπου του πληθυσμού.

Το «ξαναφτιάξιμο των ανθρώπων», νια το οποίο μιλάνε τόσο πολύ στο σοβιετικό Τύπο, είναι 
αληθινά σε πλήρη άνθηση. Αλλά σε ποιο βαθμό είναι αυτό ένα σοσιαλιστικό ξαναφτιάΕιαο; Ο 
ρώσικος λαός ποτέ στο παρελθόν δε γνώρισε ούτε μια μεγάλη θρησκευτική μεταρρύθμιση όπως οι 
Γερμανοί,  ούτε μια μεγάλη αστική επανάσταση όπως οι Γάλλοι.  Από τα δύο αυτά καμίνια,  αν 
αφήσουμε στην άκρη την μεταρρύθμιση -επανάσταση των βρετανών νησιωτώντον δέκατο έβδομο 
αιώνα,βγήκε  η  αστική  ατομικότητα,  ένα  πολύ  σπουδαίο  βήμα  στην  ανάπτυξη  της  ανθρώπινης 
προσωπικότητας γενικά. Οι ρώσικες επαναστάσεις του 1905 και του 1917 αναγκαστικά σήμαιναν 
το  πρώτο-ξύπνημα  της  ατομικότητας  στις  μάζες,  την  αποκρυστάλωσή  της  στο  πρωτόγονο 
περιβάλλον.  Εκπλήρωσαν,  δηλαδή,  σε  μια  συμπυκνωμένη  μορφή  και  με  γρήγορο  ρυθμό,  την 
εκπαιδευτική δουλιά των αστικών μεταρυθμίσεων και επαναστάσεων της Δύσης. Ωστόσο, πολύ 
πριν τελειώσει αυτή η δουλιά, ακόμα και σε χοντρές γραμμές, η ρώσικη επανάσταση, που είχε  
ξεσπάσει  στο σούρουπο του καπιταλισμού,  βρέθηκε υποχρεωμένη από την πορεία  της  ταξικής 
πάλης,  να  πηδήξει  στο  δρόμο  του  σοσιαλισμού.  Οι  αντιφάσεις  στη  σφαίρα  της  σοβιετικής 
κουλτούρας  απλά  αντανακλούν  και  διαθλούν  τις  οικονομικές  και  κοινωνικές  αντιφάσεις  που 
γενήθηκαν  από  αυτό  το  άλμα.  Το  ξύπνημα  της  προσωπικότητας  κάτω απ'  αυτές  τις  συνθήκες 
αναγκαστικά αποχτάει ένα λίγο πολύ μικροαστικό χαραχτή-ρα, όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και 
στην οικογενειακή ζωή και τη λυρική ποίηση. Η ίδια η γραφειοκρατία έχει γίνει ο φορέας του πιο 
ακραίου,  και  μερικές  φορές  του  πιο  αχαλίνωτου,  αστικού  ατομικισμού.  Ενώ  επιτρέπει  και 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη του οικονομικού ατομικισμού (δουλιά με το κομμάτι, ιδιωτικά κομμάτια 



γης, πριμ, παρασημοφορήσεις) την ίδια στιγμή καταπιέζει ανελέητα την προοδευτική πλευρά του 
ατομικισμού στο βασίλειο της πνευματικής κουλτούρας (τις κριτικές απόψεις, την ανάπτυξη της 
γνώμης του καθενός , την καλλιέργεια της προσωπικής αξιοπρέπειας).

Όσο  πιο  σημαντικό  είναι  το  επίπεδο  ανάπτυξης  μιας  δοσμένης  εθνικής  ομάδας,  ή  όσο 
υψηλότερη είναι η σφαίρα της πολιτιστικής δημιουργίας της, ή, ξανά, όσο πιο στενά ασχολείται με 
τα προβλήματα της κοινωνίας και της προσωπικότητας, τόσο πιο βαριά και πιο ανυπόφορη γίνεται 
η πίεση της γραφειοκρατίας. Στην πραγματικότητα, δεν μπορεί να γίνει λόγος για τη μοναδικότητα 
της εθνικής κουλτούρας, όταν η μπαγκέτα ενός και του ίδιου μαέστρου ή μάλλον, το κλομπ ενός  
και του ίδιου αστυνομικού, αναλαμβάνει να ρυθμίσει όλες τις πνευματικές δραστηριότητες όλων 
των λαών της Σοβιετικής Ένωσης. Οι ουκρανικές, οιλευκορώσικες, οι γεωργιανές, ή οι τατάρικες 
εφημερίδες και τα βιβλία, δεν είναι παρά μεταφράσεις της γραφειοκρατικής διαταγής στη γλώσσα 
της αντίστοιχης εθνότητας. Κάτω από το όνομα των πρότυπων της λαϊκής δημιουργικότητας, ο 
μοσχοβίτικος Τύπος δημοσιεύει καθημερινά σε ρωσική μετάφραση, ωδές βραβευμένων ποιητών 
των διαφόρων εθνοτήτων προς  τιμήν των ηγετών,  στην πραγματικότητα,  άθλιους  στίχους,  που 
διαφέρουν μεταξύ τους μόνο στο βαθμό της δουλοπρέπειας και της έλλειψης ταλέντου.

Η μεγαλορώσικη κουλτούρα, που έχει κι αυτή υποφέρει από το καθεοτώς του πειθαρχείου, 
όχι λιγότερο από τις άλλες, ζει κυρίως σε βάρος της παλιότερης γενιάς που σχηματίστηκε πριν από 
την επανάσταση. Η νεολαία είναι πλακωμένη από ένα σιδερένιο δοκό. Κυριολεχτώντας, το ζήτημα 
δεν  είναι,  λοιπόν,  η  καταπίεση της  μιας  εθνότητας  ενάντια  στην άλλη,  αλλά η καταπίεση του 
συγκεντροποιημένου  αστυνομικού  μηχανισμού  ενάντια  στην  πολιτιστική  ανάπτυξη  όλων  των 
εθνών, αρχίζοντας από το μεγαλορώσικο. Δεν μπορούμε, ωστόσο, να αγνοήσουμε το γεγονός ότι το 
90 % των εκδόσεων της Σοβιετικής Ένωσης, τυπώνονται στη ρώσικη γλώσσα. Αν και αυτό το 
ποσοστό  βρίσκεται,  βέβαια,  σε  κραυγαλέα  αντίφαση  με  την  αριθμητική  αναλογία  του 
μεγαλορώσικου πληθυσμού,  μπορεί  όμως να ανταποκρίνεται  καλύτερα στη γενική  επιρροή της 
ρωσικής κουλτούρας, τόσο σε σχέση με το ανεξάρτητο βάρος της, όσο και σε σχέση με το ρόλο της  
σαν μεσάζοντα ανάμεσα στους καθυστερημένους λαούς της χώρας και τη Δύση. Αλλά και μ' όλα 
αυτά το υπερβολικά μεγάλο ποσοστό των Μεγαλορώσων στους εκδοτικούς Οίκους (κι όχι, βέβαια, 
μόνο εκεί) δεν είναι ένα πραγματικά απολυταρχικό προνόμιο των Μεγαλορώσων σε βάρος των 
άλλων εθνοτήτων της Ένωσης; Αυτό είναι πολύ πιθανό. Στο ιδιαίτερα σημαντικό αυτό ερώτημα 
είναι αδύνατο να απαντήσει κανείς με τον κατηγορηματικό τρόπο που θα επιθυμούσε, γιατί στη 
ζωή  αυτό  καθορίζεται  όχι  τόσο  από  τη  συνεργασία,  τον  ανταγωνισμό  και  τις  αμοιβαίες 
γονιμοποιήσεις της κουλτούρας, όσο από την τελική διαιτητική απόφαση της γραφειοκρατίας. Και 
αφού  η  έδρα  των  αρχών  είναι  στο  Κρεμλίνο,  και  οι  γύρω  περιοχές  είναι  αναγκασμένες  να  
συντονίζουν το βήμα τους με το κέντρο, ο γραφειοκρατισμός παίρνει αναπόφευχτα το χρώμα ενός 
δεσποτικού  εκρωσισμού,  που  αφήνει  στις  άλλες  εθνότητες  το  μοναδικό  αδιαμφισβήτητο 
πολιτιστικό δικαίωμα να εξυμνούν τον διαιτητή στη δικιά τους γλώσσα.

Η επίσημη θεωρία για την κουλτούρα αλλάζει ανάλογα με τα οικονομικά ζιγκ ζαγκ και τις  
διοικητικές ανάγκες. Αλλά, παρόλες τις αλλαγές της, διατηρεί ένα χαραχτηριστικό -είναι απόλυτα 
κατηγορηματική. Ταυτόχρονα με τη θεωρία του «σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα», αναγνωρίστηκε 
επίσημα και η «προλεταριακή κουλτούρα» που πρώτα την περιγελούσαν. Οι αντίπαλοι αυτής της 
θεωρίας τόνιζαν ότι το καθεστώς της προλεταριακής διχτατορίας έχει έναν αυστηρά μεταβατικό 
χαραχτήρα, ότι σε διάκριση με τη μπουρζουαζία, το προλεταριάτο δε σκοπεύει να κυριαρχήσει για 
μια σειρά ιστορικών εποχών, ότι το καθήκον της τωρινής γενιάς της νέας κυρίαρχης τάξης είναι 
πρώτα  απ'  όλα  να  αφομοιώσει  ό,τι  πολύτιμο  υπάρχει  στην  αστική  κουλτούοα.  ότι  όσο  το 
προλεταριάτο παραμένει προλεταριάτο - δηλαδή, φέρνει τα ίχνη της προηγούμενης καταπίεσης- 
τόσο λιγότερο είναι ικανό να ανέβει πάνω από την ιστορική κληρονομιά του παρελθόντος, και ότι  
οι  δυνατότητες  μιας  νέας  δημιουργίας  θα  ανοιχτούν  πραγματικά  μονάχα  στο  βαθμό  που  το 
προλεταριάτο διαλύσει τον εαυτό το'υ σε μια σοσιαλιστική κοινωνία. Με άλλα λόγια, όλα αυτά 
σημαίνουν  ότι  η  αστική  κουλτούρα  μπορεί  να  αντικατασταθεί  από  μια  σοσιαλιστική,  κι  όχι 
προλεταριακή, κουλτούρα.

Σε μια πολεμική του ενάντια στη θεωρία της «προλεταριακής τέχνης» που παράγεται με τις 
μέθοδες του εργαστηρίου, ο συγγραφέας αυτών των γραμμών έγραφε: «Η κουλτούρα θρέφεται από  



τους χυμούς της βιομηχανίας, και είναι αναγκαίο ένα υλικό περίσευμα για να μπορεί η κουλτούρα να  
αναπτυχτεί,  να ραφιναριστεί  και να γίνει  σύνθετη».  Ακόμα και η πιο επιτυχημένη λύση των πιο 
στοιχειωδών οικονομικών προβλημάτων «κάθε άλλο παρά θα σήμαινε εδώ μια πλήρη νίκη της νέας  
ιστορικής αρχής του σοσιαλισμού.  Μονάχα μια κίνηση προς τα μπρος της επιστημονικής σκέψης  
πάνω σε  μια  πανεθνική  βάση  και  η  ανάπτυξη  μιας  νέας  τέχνης,  θα  σήμαιναν  πως  το  ιστορικό  
κουκούτσι είχε παραγάγει ένα κοτσάνι και έναν ανθό. Μ' αυτή την έννοια, η ανάπτυξη της τέχνης  
είναι η ανώτερη δοκιμασία της βιωσιμότητας και της σημασίας κάθε εποχής».  Αυτή η άποψη, που 
μέχρ;  εκείνη  τη  στιγμή  κυριαρχούσε,  ξαφνικά,  σε  μια  επίσημη  διακήρυξη,  ανακηρύχτηκε  σαν 
«συνθηκολόγα»  και  πως  υπαγορευόταν  από  μια  «δυσπιστία»  στις  δημιουργικές  δυνάμεις  του 
προλεταριάτου. Άνοιγε η περίοδος του Στάλιν και του Μπουχάριν, που ο δεύτερος είχε πολύ καιρό 
πριν εμφανιστεί σαν ευαγγελιστής της «προλεταριακής κουλτούρας» και ο πρώτος δεν είχε ποτέ 
αφιερώσει ούτε μια σκέψη σ' αυτά τα ζητήματα. Όπως και να έχει, και οι δυο θεωρούσαν ότι η 
κίνηση προς το σοσιαλισμό θα αναπτυσσόταν με το «ρυθμό χελώνας», και ότι το προλεταριάτο θα 
είχε στη διάθεση του δεκαετίες για να δημιουργήσει τη δική του κουλτούρα. Όσο για το χαραχτήρα 
αυτής  της  κουλτούρας,  οι  ιδέες  αυτών  των  θεωρητικών  είταν  και  ασαφείς,  και  χωρίς  καμιά 
έμπνευση.

Τα  θυελώδη  χρόνια  του  πρώτου  πεντάχρονου  πλάνου,  αναστάτωσαν  την  προοπτική  της 
χελώνας. Το 1931, την παραμονή ενός τρομερού λιμού, η χώρα είχε ήδη «μπει οτο σοσιαλισμό». 
Έτσι,  πριν  προλάβουν  οι  επίσημα  προστατευόμενοι  συγγραφείς,  καλλιτέχνες  και  ζωγράφοι  να 
δημιουργήσουν μια προλεταριακή κουλτούρα, ή ακόμα και τα πρώτα σημαντικά πρότυπα της, η 
κυβέρνηση  ανάγγειλε  ότι  το  προλεταριάτο  είχε  διαλυθεί  στην  αταξική  κοινωνία.  Έμενε  στους 
καλλιτέχνες να συμφιλιώσουν τον εαυτό τους με το γεγονός ότι το προλεταριάτο δεν κατείχε τον 
πιο  αναγκαίο  όρο  για  τη  δημιουργία  μιας  προλεταριακής  κουλτούρας:  το  χρόνο.  Οι  χτεσινές 
αντιλήψεις  ρίχτηκαν  αμέσως  στη  λήθη.  Η  «σοσιαλιστική  κουλτούρα»  μπήκε  ακαριαία  στην 
ημερήσια διά-- Έχουμε ήδη ως ένα μέρος γνωρίσει το περιεχόμενο της.

Η πνευματική δημιουργία απαιτεί ελευθερία. Ο ίδιος ο σκοπός του κομμουνισμού είναι να 
υποτάξει τη Φύση στην τεχνική, και την τεχνική στο σχέδιο, και να εξαναγκάσει τις πρώτες ύλες να  
δίνουν στον άνθρωπο, απεριόριστα, ο,τιδήποτε αυτός χρειάζεται. Πολύ περισσότερο απ' αυτό, ο 
απώτερος  στόχος  του  είναι  να  απελευθερώσει  τελειωτικά  και  μια  για  πάντα  τις  δημιουργικές 
δυνάμεις του ανθρώπου από κάθε πίεση, περιορισμό και ταπεινωτική εξάρτηση. Οι προσωπικές 
σχέσεις, η επιστήμη και η τέχνη δε θα γνωρίζουν κανένα «πλάνο» που να επιβάλλεται από τα έξω, 
ούτε ακόμα κανένα ίχνος καταναγκασμού. Σε ποιο βαθμό η πνευματική δημιουργικότητα θα είναι 
ατομική ή συλλογική, θα εξαρτάται ολοκληρωτικά από τους δημιουργούς της.

Το  μεταβατικό  καθεστώς  είναι  ένα  διαφορετικό  πράγμα.  Η  διχτατο-ρία  αντανακλά  την 
περασμένη  βαρβαρότητα  και  όχι  τη  μελλοντική  κουλτούρα.  Θέτει  αναγκαστικά  σοβαρούς 
περιορισμούς πάνω σ' όλες τις μορφές δραστηριότητας, και δω περιλαβαίνεται και η πνευματική 
δημιουργία.  Το  πρόγραμμα  της  επανάστασης  από  την  αρχή  αρχή  θεωρούσε  αυτούς  τους 
περιορισμούς  σαν  ένα  προσωρινό  κακό,  και  ανάλαβε  την  υποχρέωση,  ανάλογα  με  το  πώς 
σταθεροποιούνταν  το  νέο  καθεστώς,  να  αφαιρέσει,  τον  ένα  μετά  τον  άλλον,  όλους  τους 
περιορισμούς ενάντια στην ελευθερία.  Όπως και  να 'χει,  ακόμα και  στα πιο θερμά χρόνια του 
εμφύλιου  πολέμου,  είταν  καθαρό  στους  ηγέτες  της  επανάστασης  ότι  η  κυβέρνηση,  μπορούσε, 
καθοδηγούμενη από πολιτικούς λόγους, να βάλει όρια στη δημιουργική ελευθερία, αλλά σε καμιά 
περίπτωση  δεν  μπορούσε  να  αναλάβει  το  ρόλο  του  διοικητή  στη  σφαίρα  της  επιστήμης,  της 
λογοτεχνίας και της τέχνης. Παρά το γεγονός ότι ο Λένιν είχε μάλλον «συντηρητικά» πολιτικά 
γούστα  στην  τέχνη,  παράμεινε  πολιτικά  εξαιρετικά  προσεχτικός  στα  ζητήματα  της  τέχνης, 
ομολογώντας με ζέση την αναρμοδιότητα του. Το πατρονάρισμα κάθε είδους νεοτερισμού από τη 
μεριά του Λουνατσάρσκι,  του Επίτροπου του Λαού για την Τέχνη και την Εκπαίδευση, έφερνε 
συχνά  τον  Λένιν  σε  αμηχανία.  Αλλά  περιοριζόταν  σε  ειρωνικές  παρατηρήσεις  σε  ιδιωτικές 
συζητήσεις, και κρατιόταν μακριά από την ιδέα να μετατρέψει τα φιλολογικά του γούστα σε νόμο. 
Το 1924, στο κατώφλι της νέας περιόδου, ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου διατύπωσε τη σχέση 
του  κράτους  με  τις  διάφορες  καλλιτεχνικές  ομάδες  και  τάσεις  με  τον  ακόλουθο  τρόπο:  «ενώ 
θέτουμε σε όλους το κατηγορηματικό κριτήριο, υπέρ της επανάστασης, ή ενάντια στην επανάσταση,  



τους δίνουμε πλήρη ελευθερία στη σφαίρα της καλλιτεχνικής αυτοδιάθεσης».
Όσο η διχτατορία είχε μια μαζική βάση που κόχλαζε και  την προοπτική της παγκόσμιας 

επανάστασης, δεν είχε κανένα φόβο για πειράματα, για αναζητήσεις, για την πάλη ανάμεσα στις 
διάφορες σχολές, γιατί καταλάβαινε πως υόνο υ' αυτό τον τοόπο θα μπορούσε να προετοιμαστεί μια 
νέα πολιτιστική εποχή. Οι λαϊκές μάζες πάλλονταν ακόμα σύγκορμα, και, για πρώτη φορά μέσα σε 
χίλια χρόνια, έκφραζαν δυνατά αυτά που σκέφτονταν. Όλες οι ευαίσθητες χορδές των καλύτερων 
νεαρών δυνάμεων της τέχνης είχαν αγγιχτεί. Στα πρώτα αυτά χρόνια, τα πλούσια σε ελπίδες και 
τόλμη, δε δημιουργήθηκαν μονάχα τα πιο τέλεια πρότυπα σοσιαλιστικής νομοθεσίας, αλλά και τα 
καλύτερα έργα επαναστατικής λογοτεχνίας. Στην ίδια εποχή, αξίζει να το σημειώσουμε, ανήκει και 
η δημιουργία των εξαιρετικών εκείνων σοβιετικών ταινιών που, παρά τη φτώχεια σε τεχνικά μέσα, 
γοήτεψαν  ολόκληρο  τον  κόσμο  με  τη  φρεσκάδα  και  τη  δύναμη  που  προσέγγιζαν  την 
πραγματικότητα.

Στο προτσές της πάλης ενάντια στην Αντιπολίτευση του Κόμματος, οι λογοτεχνικές σχολές 
στραγγαλίστηκαν  η  μια  μετά  την  άλλη.  Κι  αυτό  δεν  είταν  απλά  ένα  ζήτημα  λογοτεχνίας.  Το 
προτσές  της  εξόντωσης  απλώθηκε  σ'  όλες  τις  ιδεολογικές  σφαίρες,  κι  απλώθηκε  πολύ  αποφα-
σιστικά μια και στο μεγαλύτερο του μέρος είταν ασυνείδητο. Το τωρινό κυρίαρχο στρώμα θεωρεί 
ότι έχει καλεστεί, όχι μόνο για να ελέγχει πολιτικά την πνευματική δημιουργία, αλλά και για να 
καθορίζει τους δρόμους ανάπτυξης της. Η μέθοδος της διαταγής χωρίς έφεση εχτεί-νεται από τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης μέχρι την επιστημονική γεωργία και τη μουσική. Το κεντρικό όργανο 
του Κόμματος δημοσιεύει ανώνυμα κατευθυντήρια κύρια άρθρα, που έχουν το χαραχτήρα στρα-
τιωτικών διαταγών, για την αρχιτεκτονική, τη λογοτεχνία, τη δραματική τέχνη, το μπαλέτο, για να 
μη μιλήσουμε για τη φιλοσοφία, τις φυσικές επιστήμες και την ιστορία.

Η γραφειοκρατία έχει ένα φόβο δεισιδαιμονικό για οτιδήποτε δε ν τη ν εξυπηρετεί άμεσα, 
όπως και για καθετί που δεν καταλαβαίνει. Όταν απαιτεί κάποια σύνδεση ανάμεσα στις φυσικές 
επιστήμες και την παραγωγή, έχει πέρα για πέρα δίκιο. Αλλά όταν απαιτεί από τους επι-οτήμονες 
ερευνητές να βάλουν στόχους άμεσης πραχτικής σπουδαιότητας, αυτό απειλεί να κλείσει το δρόμο 
στις πιο πολύτιμες πηγές εφεύρεσης, και δω περιλαβαίνονται και οι πραχτικές ανακαλύψεις, γιατί 
αυτές  τις  περισσότερες  φορές  ξεπηδούν από απρόβλεπτους  δρόμους.  Καθοδηγούμενοι  από την 
πικρή  τους  πείρα,  οι  φυσικοί  επιστήμονες,  οι  μαθηματικοί,  οι  φιλόλογοι,  οι  θεωρητικοί  της 
στρατιωτικής  επιστήμης,  αποφεύγουν  κάθε  πλατιά  γενίκευση,  γιατί  φοβούνται  μήπως  κάποιος 
«κόκκινος  καθηγητής»,  συνήθως  κάποιος  ανίδεος  κα-ριερίστας,  τους  κολλήσει  στον  τοίχο  με 
κάποιο τραβηγμένο από τα μαλλιά τσιτάτο από τον Λένιν, ή ακόμα και από τον Στάλιν. Σε μια τέτια 
περίπτωση, το να υπερασπίσει κανείς τη σκέψη του ή την επιστημονική αξιοπρέπεια του, σημαίνει  
πιθανότατα ότι θα προκαλέσει κατασταλτικά μέτρα ενάντια του.

Αλλά,  εκεί  που  η  κατάσταση  είναι  άπειρα  χειρότερη,  είναι  στη  σφαίρα των  κοινωνικών 
επιστημών. Οι οικονομολόγοι, οι ιστορικοί, ακόμα και οι στατιστικολόγοι, για να μη μιλήσουμε για 
τους δημοσιογράφους, φροντίζουν, πάνω απ' όλα, να μην έρθουν, έστω και έμμεσα, σε αντίφαση με 
τα στιγμιαία ζιγκ ζαγκ της επίσημης πορείας. Για τη σοβιετική οικονομία, την εσωτερική ή την 
εξωτερική πολιτική, δεν μπορεί κανείς να γράψει λέξη, παρά μόνο όταν έχει καλύψει τα νώτα και  
τα πλαγιά του με τις κοινοτοπίες από τις ομιλίες του «ηγέτη », κι αφού έχει από τα πριν αναλάβει 
το καθήκον να δείξει ότι όλα πηγαίνουν όπως ακριβώς πρέπει κι ακόμα καλύτερα. Αν και ο 100% 
αυτός  κονφοριαισμός  απελευθερώνει  κανέναν  από  τα  καθημερινά  δυσάρεστα,  επιβάλλει  μια 
βαρύτερη τιμωρία: τη στειρότητα.

Παρά το γεγονός ότι ο Μαρξισμός, τυπικά, είναι μια κρατική θεωρία στη Σοβιετική Ένωση, 
στη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα χρόνων δεν έχει  εμφανιστεί  ούτε μια μαρξιστική έρευνα 
-στην οικονομία, στην κοινωνιολογία, στην ιστορία, ή στη φιλοσοφία-που να αξίζει να προσεχτεί 
και  να  μεταφραστεί  σε  ξένες  γλώσσες.  Οι  μαρξιστικές  εργασίες  δεν  ξεπερνούν  τα  όρια  των 
σχολαστικών συνοθυλευμάτων που επαναλαμβάνουν τις ίδιες παλιές ιδέες, που έχουν από τα πριν 
επιβεβαιωθεί, και ανακατώνουν ξανά τα ίδια παλιά αποσπάσματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
τωρινής διοικητικής συγκυρίας. Μέσα από τα κρατικά κανάλια διανέμονται εκατομμύρια αντίτυπα 
από βιβλία και μπροσούρες, που δεν χρησιμεύουν σε κανέναν, και που κολλάνε μεταξύ τους με τη 
βοήθεια της γλοιώδους συμπεριφοράς, της κολακείας και άλλων τέτιων κολλοειδών ουσιών. Οι 



μαρξιστές, που θα μπορούσαν να πουν κάτι πολύτιμο και ανεξάρτητο, βρίσκονται στις φυλακές, ή 
έχουν εξαναγκαστεί στη σιωπή, και αυτό παρά το γεγονός ότι η εξέλιξη των κοινωνικών μορφών 
βάζει  σε  κάθε  βήμα  γιγάντια  επιστημονικά  προβλήματα!  Βρωμισμένο  και  τσαλαπατημένο 
βρίσκεται το μόνο πράγμα που κάνει δυνατή τη θεωρητική δουλιά: η ευσυνειδησία. Ακόμα και τις  
επεξηγηματικές σημειώσεις στα «Άπαντα» του Λένιν τις αλλάζουν ριζικά σε κάθε νέα έκδοση, και 
τις προσαρμόζουν στα προσωπικά συμφέροντα της κυρίαρχης ομάδας: τα ονόματα των «ηγετών» 
πάντα  εκθειάζονται,  τα  ονόματα  των  αντιπάλων  δυσφημούνται.  Τα  ίχνη  καλύπτονται.  Το  ίδιο 
γίνεται με τα εγχειρίδια πάνω στην ιστορία του Κόμματος και της Επανάστασης: διαστρεβλώνονται 
γεγονότα,  κρύβονται  ή  κατασκευάζονται  ντοκουμέντα,  δημιουργούνται  ή  καταστρέφονται 
υπολήψεις. Μια απλή σύγκριση των διαδοχικών εκδόσεων ενός και του ίδιου βιβλίου στη διάρκεια 
των  τελευταίων  δώδεκα  χρόνων,  μας  επιτρέπει  να  ανιχνεύσουμε  χωρίς  λάθος  το  προτσές  του 
εκφυλισμού της σκέψης και της συνείδησης του κυρίαρχου στρώματος.

Τα αποτελέσματα του «ολοκληρωτικού» καθεστώτος δεν είναι λιγότερο καταστροφικά στη 
λογοτεχνία. Η πάλη των τάσεων και των σχολών, έχει αντικατασταθεί με την ερμηνεία της θέλησης 
των ηγετών. Για όλες τις ομάδες έχει δημιουργηθεί μια γενική υποχρεωτική οργάνωση, ένα είδος 
στρατοπέδου συγκέντρωσης για τη λογοτεχνία. Μέτριοι αλλά «σκεφτόμενοι ορθά» ιστοριογράφοι 
σαν τον Σεραφίμοβιτς ή τον Γκλάντκοφ ανακηρύσσονται κλασικοί. Προικισμένοι συγγραφείς που 
δεν μπορούν να ασκήσουν αρκετή βία ενάντια στον εαυτό τους,  καταδιώκονται από μια αγέλη 
ινστρούχτορες  που  είναι  οπλισμένοι  με  ξεδιαντροπιά  και  με  ντουζίνες  από  τσιτάτα.  Οι  πιο 
εξέχοντες  καλλιτέχνες  ή  αυτοκτονούν,  ή  βρίσκουν  το  υλικό  τους  στο  μακρινό  παρελθόν,  ή 
σωπαίνουν. Βιβλία που φέρνουν τη σφραγίδα της τιμιότητας και του ταλέντου εμφανίζονται κάπως 
τυχαία,  σαν  να  βγαίνουν  πίσω  από  κάποιο  πάγκο,  καιέχουντοχαραχτήρατου  καλλιτεχνικού 
λαθρεμπορίου.

Η ζωή της σοβιετικής τέχνης είναι ένα είδος μαρτυρολόγιου. Μετά τις εντολές που έδοσε με 
το κύριο άρθρο της η «Πράβδα» ενάντια στο «φορμαλισμό», ξέσπασε μια επιδημία ταπεινωτικών 
μετανοιών από συγγραφείς,  καλλιτέχνες,  σκηνοθέτες κι  ακόμα και τραγουδιστές της όπερας.  Ο 
ένας μετά τον άλλον, αποκήρυξαν τα περασμένα αμαρτήματα τους, αποφεύγοντας, ωστόσο -για την 
περίπτωση  μελλοντικής  επείγουσας  ανάγκης-  να  προσδιορίσουν  καθαρά  τη  φύση  αυτού  του 
«φορυαλισμού». Τελικά, οι αρχές αναγκάστηκαν, με μια καινούργια διαταγή, να βάλουν ένα τέλος 
στη μεγάλη αυτή ροή των μετανοιών. Οι λογοτεχνικές αξιολογήσεις μεταμορφώνονται μέσα σε 
λίγες βδομάδες, τα εγχειρίδια ξαναφτιάχνονται, οι δρόμοι αλλάζουν όνομα, στήνονται αγάλματα 
σαν αποτέλεσμα ορισμένων εγμωμιαστικών παρατηρήσεων που έκανε ο Στάλιν για τον ποιητή 
Μαγιακόφσκι. Οι εντυπώσεις που γεννάει στους υψηλούς ακροατές της η νέα όπερα μετατρέπονται 
αμέσως  σε  μια  μουσική  καθοδηγητική  γραμμή  για  τους  συνθέτες.  Ο  Γραμματέας  της 
Κομμουνιστικής Νεολαίας είπε σ'  ένα συνέδριο συγγραφέων:  «Οι παρατηρήσεις του Συντρόφου  
Στάλιν είναι νόμος για τον καθένα»  και ολόκληρο το ακροατήριο χειροκρότησε, αν και μερικοί, 
αναμφίβολα θα είχαν κοκκινήσει από ντροπή. Σαν να θέλουν να ολοκληρώσουν το ξευτίλισμα της 
λογοτεχνίας,  ανακηρύσσουν  τον  Στάλιν,  που  δεν  ξέρει  να  γράψει  σωστά  μια  ρωσική  φράση, 
κλασικό  στο  ζήτημα  του  στυλ.  Υπάρχει  κάτι  βαθιά  τραγικό  σ'  αυτό  το  βυζαντινισμό  και  την 
αοτυνομοκρατία, παρόλο το αθέλητα κωμικό στοιχείο ορισμένων εκδηλώσεων του.

Η επίσημη διατύπωση λέει:  Η κουλτούρα πρέπει  να είναι  σοσιαλιστική στο περιεχόμενο, 
εθνική στη μορφή. Όμως, για το περιεχόμενο μιας σοσιαλιστικής κουλτούρας, μόνο ορισμένες λίγο 
ή πολύ ευτυχείς εικασίες είναι δυνατές. Κανείς δεν μπορεί να αναπτύξει την κουλτούρα πάνω σε 
μια ανεπαρκή οικονομική βάση. Η τέχνη είναι πολύ λιγότερο ικανή από την επιστήμη να προβλέψει 
το  μέλλον.  Όπως  και  να  'χει,  οι  συνταγές  όπως,  «περιγράψτε  την  οικοδόμηση του  μέλλοντος»,  
«δείξτε το δρόμο στο σοσιαλισμό», «ξαναφτιάξτε την ανθρωπότητα»,  δε δίνουν στη δημιουργική 
φαντασία  τίποτε  περισσότερο  απ'  ότι  δίνει  ο  κατάλογος  με  τις  τιμές  ενός  γυαλοπωλείου  ή  τα 
δρομολόγια του τρένου.

Η εθνική μορφή μιας τέχνης είναι ταυτόσημη με τον καθολικά ευπρόσιτο της χαραχτήρα. 
«Αυτό  που  δε  θέλει  ο  λαός»,  υπαγορεύει  η  «Πράβδα» στους  καλλιτέχνες,  «δεν  μπορεί  να  έχει  
αισθητική σπουδαιότητα». Αυτή η παλιά φόρμουλα των Ναρόντνικων, που απόρριπτε το καθήκον 
της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης των μαζών, αποχτά έναν ακόμα πιο αντιδραστικό χαραχτήρα όταν 



το δικαίωμα της απόφασης για το ποια τέχνη θέλει ο λαός και ποια δε θέλει, παραμένει στα χέρια 
της  γραφειοκρατίας.  Τυπώνει  βιβλία  σύμφωνα  με  τη  δική  της  εκλογή.  Τα  πουλάει  επίσης  με 
καταναγκασμό, χωρίς να δίνει το δικαίωμα εκλογής στον αναγνώστη. Σε τελευταία ανάλυση, η όλη 
υπόθεση ανάγεται για αυτήν στη φροντίδα η τέχνη να ενσωματώνει τα συμφέροντα της, και να 
βρίσκει τέτιες μορφές'που να κάνουν τη γραφειοκρατία ελκυστική στις λαϊκές μάζες.

Μάταια! Καμιά λογοτεχνία δεν μπορεί να εκπληρώσει αυτό το καθήκον. Οι ίδιοι οι ηγέτες 
είναι υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουν ότι «ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο πεντάχρονο πλάνο δε μας  
έχουν ακόμα δόσει ένα νέο λογοτεχνικό κύμα, που να μπορεί να υψωθεί πάνω από το πρώτο κύμα  
που γεννήθηκε από τον Οχτώβρη».  Αυτός είναι ένας πολύ ήπιος τρόπος να το πει κανείς.  Στην 
πραγματικότητα, παρά τις μεμονωμένες εξαιρέσεις, η εποχή του θερμιδόρ θα μείνει η κατ' εξοχήν 
εποχή των μετριοτήτων, των δαφνοστεφανωμένων και των κολάκων.

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙΙ
Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ 
(Μέρος Πρώτο)
1. Από την «Παγκόσμια Επανάσταση» στο «Στάτους Κβο» 
Η εξωτερική πολιτική είναι παντού και πάντοτε η συνέχεια της εσωτερικής πολιτικής, γιατί 

κατευθύνεται  από  την  ίδια  κυρίαρχη  τάξη  και  επιδιώκει  τους  ίδιους  ιστορικούς  σκοπούς.  Ο 
εκφυλισμός  του  κυβερνητικού  στρώματος  στη  Σοβιετική  Ένωση  δεν  μπορούσε  παρά  να 
συνοδεύεται  από  μια  αντίστοιχη  αλλαγή  στους  στόχους  και  στις  μέθοδες  της  σοβιετικής 
διπλωματίας. Η «θεωρία» του «σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα», που για πρώτη φορά διατυπώθηκε 
το  φθινόπωρο του 1924,  σημάδευε ήδη μια προσπάθεια για  την απελευθέρωση της  σοβιετικής 
εξωτερικής  πολιτικής  από  το  πρόγραμμα  της  διεθνούς  επανάστασης.  Αλλά  μ’  αυτό,  η 
γραφειοκρατία δεν είχε την πρόθεση να σπάσει τους δεσμούς της με την Κομμουνιστική Διεθνή. 
Αυτό θα μετάτρεπε την Κόμιντερν σε μια παγκόσμια αντιπολιτευτική οργάνωση, με δυσμενείς 
συνέπειες στο συσχετισμό των δυνάμεων μέσα στη Σοβιετική Ένωση. Αντίθετα, όσο πιο λίγο η 
πολιτική του Κρεμλίνου διατηρούσε τον προηγούμενο διεθνισμό της, τόσο πιο σταθερά η άρχουσα 
κλίκα  έσφιγγε  στα  χέρια  της  το  πηδάλιο  της  Κομμουνιστικής  Διεθνούς.  Με  το  παλιό  όνομα, 
επρόκειτο τώρα να εξυπηρετήσει νέους σκοπούς. Για τους νέους σκοπούς, όμως, χρειάζονταν νέοι 
άνθρωποι. Αρχίζοντας από το φθινόπωρο του 1923, η ιστορία της Κομμουνιστικής Διεθνούς είναι η 
ιστορία της πλήρους ανανέωσης του επιτελείου της στη Μόσχα, και των επιτελείων της σε όλα τα 
εθνικά τμήματα με μια σειρά παλατιανών επαναστάσεων, εκκαθαρίσεων από τα πάνω, διαγραφών 
κτλ.  Αυτή τη στιγμή, η Κομμουνιστική Διεθνής είναι ένας εντελώς πειθήνιος μηχανισμός στην 
υπηρεσία της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής, έτοιμος κάθε στιγμή για οποιοδήποτε ζικ ζακ.

Η γραφειοκρατία όχι μόνο έχει σπάσει με το παρελθόν, αλλά και έχει αποστερήσει τον εαυτό 
της από την ικανότητα να καταλαβαίνει τα πιο σπουδαία μαθήματα αυτού του παρελθόντος. Το 
κυριότερο από αυτά τα μαθήματα ήταν το γεγονός ότι η σοβιετική εξουσία δεν θα μπορούσε να έχει 
κρατήσει  ούτε  για  δώδεκα  μήνες  χωρίς  την  άμεση  βοήθεια  του  διεθνούς,  και  ιδιαίτερα  του 
ευρωπαϊκού, προλεταριάτου, και χωρίς το επαναστατικό κίνημα των αποικιακών λαών. Ο μόνος 
λόγος που οι αυστρογερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις δεν έφτασαν μέχρι το τέλος την επίθεσή 
τους ενάντια στη Σοβιετική Ρωσία, ήταν γιατί αισθάνονταν πίσω από την πλάτη τους την καυτή 
ανάσα  της  επανάστασης.  Σε  εννιά  περίπου  μήνες  οι  εξεγέρσεις  στη  Γερμανία  και  την 
Αυστροουγγαρία, έβαλαν ένα τέλος στη συνθήκη του Mπρεστ-Λιτόφσκ. Η εξέγερση των γάλλων 
ναυτών  στη  Μαύρη  Θάλασσα,  τον  Απρίλη  του  1919,  ανάγκασε  την  κυβέρνηση  της  Τρίτης 
Δημοκρατίας να εγκαταλείψει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στο σοβιετικό Νότο. Η βρετανική 
κυβέρνηση απόσυρε τις εκστρατευτικές δυνάμεις της από το σοβιετικό Βορρά, το Σεπτέμβρη του 
1919, κάτω από την άμεση πίεση των δικών της εργατών. Μετά την υποχώρηση του Κόκκινου 
Στρατού  από  την  περιοχή  της  Βαρσοβίας,  το  1920,  μονάχα  ένα  ισχυρό  κύμα  επαναστατικών 
διαμαρτυριών εμπόδισε την Αντάντ να έρθει σε βοήθεια της Πολωνίας και να συντρίψει τα Σοβιέτ. 
Τα χέρια του Λόρδου Κέρζον, όταν αυτός έστειλε το απειλητικό τελεσίγραφό του στη Μόσχα, το 
1923,  ήταν  την  αποφασιστική  στιγμή  δεμένα  από  την  αντίσταση  των  βρετανικών  εργατικών 
οργανώσεων  Τα  συγκεκριμένα  αυτά  επεισόδια  δεν  είναι  μεμονωμένα  γεγονότα.  Απεικονίζουν 
ολόκληρο τον χαρακτήρα της πρώτης και πιο δύσκολης περιόδου της ύπαρξης των Σοβιέτ. Παρόλο 
που η επανάσταση δεν θριάμβευσε πουθενά αλλού έξω από τα σύνορα της Ρωσίας, οι ελπίδες για 
το θρίαμβό της δεν ήταν καθόλου άκαρπες.

Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, η σοβιετική κυβέρνηση υπόγραψε μια σειρά από συμφωνίες 
με αστικές κυβερνήσεις: την ειρήνη στο Μπρεστ-Λιτόφσκ, το Μάρτη του 1918, μια συνθήκη με 
την Εσθονία, το 1920, την ειρήνη στη Ρίγα με την Πολωνία, τον Οκτώβρη του 1920, τη συνθήκη 
του Ραπάλο με τη Γερμανία, τον Απρίλη του 1922, και άλλες λιγότερο σπουδαίες διπλωματικές 
συμφωνίες. Ποτέ, όμως, δεν πέρασε από το μυαλό της σοβιετικής κυβέρνησης σαν όλο, ούτε από 
το μυαλό κανενός από τα μέλη της,  να παρουσιάσει  τους  αστούς  με τους  οποίους  ερχόταν σε 
συμφωνία σαν «φίλους της ειρήνης», και ακόμα λιγότερο να καλέσει τα Κομμουνιστικά Κόμματα 
της  Γερμανίας,  της  Πολωνίας  ή της  Εσθονίας  να υποστηρίξουν με την ψήφο τους  τις  αστικές  



κυβερνήσεις που είχαν υπογράψει αυτές τις συνθήκες. Επιπλέον, είναι ακριβώς αυτό το ζήτημα, 
που είναι αποφασιστικό για την επαναστατική εκπαίδευση των μαζών. Τα Σοβιέτ δεν είχαν άλλη 
εκλογή από το να υπογράψουν την ειρήνη του Mπρεστ-Λιτόφσκ, όπως ακριβώς οι εξαντλημένοι 
απεργοί  δεν  έχουν  άλλη  εκλογή  από  το  να  υπογράψουν  τους  πιο  σκληρούς  όρους  που  τους 
επιβάλλουν  οι  καπιταλιστές.  Αλλά  η  ψήφος  που  έδωσαν  υπέρ  αυτής  της  ειρήνης  οι  γερμανοί 
σοσιαλδημοκράτες με την υποκριτική μορφή της «αποχής», καταγγέλθηκε από τους Μπολσεβίκους 
σαν  μια  υποστήριξη  στη  ληστεία  και  στους  ληστές.  Αν  και  η  συμφωνία  του  Ραπάλο  με  τη 
δημοκρατική  Γερμανία  υπογράφτηκε  τέσσερα  χρόνια  μετά  πάνω  σε  μια  τυπική  βάση  «ίσων 
δικαιωμάτων» και για τα δυο μέρη, παρόλα αυτά, αν το γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα το είχε 
χρησιμοποιήσει αυτό σαν πρόσχημα για να εκφράσει εμπιστοσύνη στη διπλωματία της χώρας του, 
θα είχε διαγραφτεί αμέσως από τη Διεθνή. Η θεμελιακή γραμμή της διεθνούς πολιτικής των Σοβιέτ 
στηριζόταν στο γεγονός ότι τούτη ή εκείνη η εμπορική, διπλωματική ή στρατιωτική συναλλαγή της  
σοβιετικής κυβέρνησης με τους ιμπεριαλιστές, αναπόφευκτη από τη φύση των περιστάσεων, με 
κανέναν τρόπο δεν θα περιόριζε ούτε θα αδυνάτιζε την πάλη του προλεταριάτου της αντίστοιχης 
καπιταλιστικής χώρας, γιατί σε τελευταία ανάλυση την ίδια την ασφάλεια του εργατικού κράτους 
μπορούσε να την εγγυηθεί μόνο η ανάπτυξη της παγκόσμιας επανάστασης. Όταν ο Τσιτσέριν, στη 
διάρκεια των προετοιμασιών για τη Συνδιάσκεψη της  Γενεύης,  πρότεινε,  για χάρη της  «κοινής 
γνώμης»  στην  Αμερική,  να  εισαγάγουμε  ορισμένες  «δημοκρατικές»  αλλαγές  στο  σοβιετικό 
Σύνταγμα,  ο  Λένιν,  σ’ ένα  επίσημο γράμμα της  23  του Γενάρη 1922,  σύστησε  επειγόντως  να 
σταλθεί αμέσως ο Τσιτσέριν σε ένα θεραπευτήριο. Αν είχε τολμήσει κανείς εκείνο τον καιρό, να 
προτείνει  να  αγοράσουμε  την  εύνοια  του  «δημοκρατικού»  ιμπεριαλισμού  με  το  να 
προσκολληθούμε,  λόγου  χάρη,  στην  ψεύτικη  και  κούφια  Συνθήκη  Κέλογκ,  ή  με  το  να 
αδυνατίσουμε την πολιτική της Κομμουνιστικής Διεθνούς, ο Λένιν θα είχε αναμφίβολα προτείνει 
να σταλθεί ο νεωτεριστής αυτός σ’ ένα τρελοκομείο –και δεν θα συναντούσε καμιά αντίρρηση στο 
Πολιτικό Γραφείο.

Οι ηγέτες εκείνων των ημερών ήταν ιδιαίτερα αδιάλλακτοι σε σχέση με όλων των ειδών τις 
πατσιφιστικές  αυταπάτες  –Κοινωνία  των  Εθνών,  συλλογική  ασφάλεια,  διαιτητικά  δικαστήρια, 
αφοπλισμός κτλ.– βλέποντας σ’ αυτά μόνο έναν τρόπο για να αποκοιμίζουν τις εργαζόμενες μάζες 
με σκοπό να τις πιάσει στον ύπνο το ξέσπασμα ενός νέου πολέμου. Στο πρόγραμμα του Κόμματος, 
που γράφτηκε από τον Λένιν και υιοθετήθηκε από το Συνέδριο του 1919, βρίσκουμε τις παρακάτω 
σαφείς γραμμές πάνω σ’ αυτό το ζήτημα: «Η αναπτυσσόμενη πίεση του προλεταριάτου, και ιδιαίτερα  
οι νίκες του σε ορισμένες χώρες, δυναμώνουν την αντίσταση των εκμεταλλευτών και τους ωθούν σε  
νέες μορφές διεθνούς ένωσης των καπιταλιστών (Κοινωνία των Εθνών, κτλ.) που, οργανώνοντας σε  
παγκόσμια κλίμακα τη συστηματική εκμετάλλευση όλων των λαών της γης, κατευθύνουν τις πρώτες  
προσπάθειες  τους  προς  την  άμεση  καταστολή  των  επαναστατικών κινημάτων του  προλεταριάτου  
όλων των χωρών. Όλα αυτά οδηγούν αναπόφευκτα σε ένα συνδυασμό εμφυλίων πολέμων μέσα στα  
διάφορα  κράτη  με  επαναστατικούς  πολέμους,  τόσο  των  προλεταριακών  χωρών  που  θα  
υπερασπίζονται  τον  εαυτό  τους,  όσο  και  των  καταπιεσμένων  λαών  ενάντια  στο  ζυγό  των  
ιμπεριαλιστικών  δυνάμεων.  Μέσα  σ’ αυτές  τις  συνθήκες,  τα  συνθήματα  του  πατσιφισμού,  του  
διεθνούς αφοπλισμού μέσα στον καπιταλισμό,  των διαιτητικών δικαστηρίων, κτλ.,  είναι  όχι  μόνο  
αντιδραστικές  ουτοπίες,  αλλά  τέλειες  απάτες  για  τους  εργάτες,  που  έχουν  για  στόχο  τους  να  
αφοπλίσουν  το  προλεταριάτο  και  να  τραβήξουν  την  προσοχή  του  μακριά  από  το  καθήκον  να  
αφοπλίσει τους εκμεταλλευτές». Αυτές οι γραμμές από το μπολσεβίκικο πρόγραμμα αποτελούν μια 
από τα πριν εκτίμηση, και επιπλέον, μια αληθινά συντριπτική εκτίμηση, της τωρινής σοβιετικής 
εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής της Κομμουνιστικής Διεθνούς, με όλους τους πατσιφιστές 
«φίλους» της σε κάθε γωνιά της γης.

Μετά την περίοδο της επέμβασης και του αποκλεισμού, η οικονομική και στρατιωτική πίεση 
του καπιταλιστικού κόσμου πάνω στη Σοβιετική Ένωση, αποδείχτηκε, βέβαια, ότι είναι σημαντικά 
πιο αδύναμη απ’ ότι υπολογιζόταν. Η Ευρώπη σκεφτόταν ακόμα τον περασμένο πόλεμο κι όχι τον 
πόλεμο που ερχόταν. Τότε ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική κρίση, που προκάλεσε μια εξάντληση 
στις άρχουσες τάξεις ολόκληρου του κόσμου. Μόνο χάρη σ’ αυτό το γεγονός μπόρεσε η Σοβιετική 
Ένωση να επιβιώσει από τις δοκιμασίες του πρώτου πεντάχρονου πλάνου, όταν η χώρα έγινε ξανά 



μια αρένα εμφυλίου πολέμου, λιμού και επιδημιών. Τα πρώτα χρόνια του δεύτερου πεντάχρονου 
πλάνου, που έχουν φέρει μια σοβαρή βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών, έχουν συμπέσει με την 
αρχή μιας  οικονομικής  αναζωογόνησης στον καπιταλιστικό κόσμο,  και  με μια  νέα πλημμυρίδα 
ελπίδων, ορέξεων και επιθυμιών και προετοιμασιών για πόλεμο. Ο κίνδυνος μιας συνδυασμένης 
επίθεσης  ενάντια  στη  Σοβιετική  Ένωση  παίρνει  μπροστά  στα  μάτια  μας  απτές  μορφές  επειδή 
ακριβώς σε ένα σημαντικό βαθμό αυτό «το ένα έκτο της επιφάνειας της γης» είναι ένα βασίλειο 
πρωτόγονης καθυστέρησης, επειδή η παραγωγικότητα της εργασίας, παρά την εθνικοποίηση των 
μέσων παραγωγής, είναι ακόμα πολύ χαμηλότερη από τις καπιταλιστικές χώρες και, τέλος –πράγμα 
που είναι και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή– επειδή τα κύρια αποσπάσματα του παγκόσμιου 
προλεταριάτου  είναι  συντριμμένα,  δύσπιστα  προς  τον  εαυτό  τους  και  αποστερημένα  από  μια 
αξιόπιστη ηγεσία. Έτσι, η Οκτωβριανή Επανάσταση, στην οποία οι ηγέτες της δεν είδαν παρά ένα 
προοίμιο για την παγκόσμια επανάσταση, αλλά που στην πορεία των γεγονότων έχει αποκτήσει μια 
προσωρινή  ανεξάρτητη  σημασία,  αποκαλύπτει  σ’ αυτό  το  νέο  ιστορικό  στάδιο  τη  βαθιά  της 
εξάρτηση από την παγκόσμια εξέλιξη. Και πάλι, γίνεται φανερό ότι το ιστορικό ερώτημα, «ποιος 
θα επικρατήσει;», δεν μπορεί να αποφασιστεί μέσα σε εθνικά σύνορα, ότι οι εσωτερικές επιτυχίες 
και αποτυχίες δεν κάνουν παρά να προετοιμάζουν περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες για 
να αποφασιστεί αυτό στην παγκόσμια αρένα.

Η σοβιετική  γραφειοκρατία –αυτό πρέπει  να της  το  αναγνωρίσουμε– έχει  αποκτήσει  μια 
μεγάλη εμπειρία στο να χειρίζεται τις λαϊκές μάζες, να τις νανουρίζει,  να τις διαιρεί και να τις 
αδυνατίζει,  ή να τις  εξαπατά τέλεια,  με στόχο την απεριόριστη κυριαρχία πάνω τους.  Αλλά γι’ 
αυτόν ακριβώς το λόγο έχει χάσει και το τελευταίο ίχνος της ικανότητάς της για επαναστατική 
εκπαίδευση  των  μαζών.  Έχοντας  στραγγαλίσει  την  ανεξαρτησία  και  την  πρωτοβουλία  στις 
κατώτερες βαθμίδες του λαού στο εσωτερικό, δεν μπορεί φυσικά να προκαλέσει κριτική σκέψη και 
επαναστατική τόλμη στην παγκόσμια αρένα. Επιπλέον, σαν κυρίαρχο και προνομιούχο στρώμα που 
είναι, εκτιμά άπειρα περισσότερο τη βοήθεια και τη φιλία εκείνων που είναι συγγενείς μ’ αυτήν σαν 
κοινωνικός τύπος στη Δύση –αστοί ριζοσπάστες,  ρεφορμιστές,  κοινοβουλευτικοί,  συνδικαλιστές 
γραφειοκράτες– παρά τη βοήθεια και τη φιλία των εργατών της βάσης που την χωρίζουν απ’ αυτούς 
κοινωνικά χάσματα. Δεν είναι ο χώρος εδώ για μια ιστορία της παρακμής και του εκφυλισμού της 
Τρίτης Διεθνούς, ένα θέμα στο οποίο ο συγγραφέας έχει αφιερώσει μια σειρά ανεξάρτητες έρευνες, 
δημοσιευμένες σ’ όλες σχεδόν τις γλώσσες του πολιτισμένου κόσμου. Το γεγονός είναι ότι με την 
ιδιότητά της σαν ηγέτης της Κομμουνιστικής Διεθνούς, η εθνικά περιορισμένη και συντηρητική, 
αμαθής και ανεύθυνη σοβιετική γραφειοκρατία, δεν έχει φέρει παρά δυστυχίες στο εργατικό κίνημα 
του  κόσμου.  Και  σαν  ένα  είδος  ιστορικής  δικαίωσης,  η  τωρινή  διεθνής  θέση  της  Σοβιετικής 
Ένωσης καθορίζεται σε ένα πολύ ανώτερο βαθμό από τις συνέπειες της ήττας του παγκόσμιου 
προλεταριάτου,  παρά  από  τις  επιτυχίες  μιας  απομονωμένης  σοσιαλιστικής  οικοδόμησης.  Είναι 
αρκετό να υπενθυμίσουμε ότι η ήττα της Κινέζικης Επανάστασης το 1925-27, που έλυσε τα χέρια 
του γιαπωνέζικου μιλιταρισμού στην Ανατολή, και η συντριβή του γερμανικού προλεταριάτου, που 
οδήγησε στο θρίαμβο του Χίτλερ και στην τρελή ανάπτυξη του γερμανικού μιλιταρισμού, είναι και 
τα δυο καρποί της πολιτικής της Κομμουνιστικής Διεθνούς.

Έχοντας προδώσει την παγκόσμια επανάσταση, αλλά αισθανόμενη ακόμα πιστή σ’ αυτήν[1], 
η θερμιδοριανή γραφειοκρατία κατευθύνει τις κύριες προσπάθειες της στο να «ουδετεροποιήσει» 
την  μπουρζουαζία.  Γι’  αυτό  ήταν  αναγκαίο  να  φαίνεται  σαν  ένα  μετριοπαθές,  αξιοσέβαστο, 
αυθεντικό οχυρό της τάξης. Αλλά για να φαίνεσαι κάτι τέτοιο με επιτυχία και για πολύ καιρό, 
πρέπει και να είσαι. Γι’ αυτό έχει φροντίσει η οργανική εξέλιξη του κυρίαρχου στρώματος. Έτσι, 
υποχωρώντας βήμα το βήμα μπροστά στις συνέπειες των ίδιων της των λαθών, η γραφειοκρατία 
έχει φτάσει στην ιδέα ότι θα εξασφαλίσει το απαραβίαστο της Σοβιετικής Ένωσης αν περιληφθεί 
στο  σύστημα  του  ευρωασιατικού στάτους  κβο.  Τι  πιο  ωραίο,  στο  κάτω-κάτω,  από μια  αιώνια 
συνθήκη μη-επίθεσης ανάμεσα στο σοσιαλισμό και τον καπιταλισμό; Η τωρινή επίσημη φόρμουλα 
της εξωτερικής πολιτικής, που διαφημίζεται πλατιά όχι μόνο από τη σοβιετική διπλωματία, που της 
επιτρέπεται  να  μιλάει  στη  συνηθισμένη  γλώσσα  του  επαγγέλματός  της,  αλλά  και  από  την 
Κομμουνιστική Διεθνή, που υποτίθεται ότι μιλάει τη γλώσσα της επανάστασης, λέει: «Δεν θέλουμε 
ούτε ένα πόντο ξένης γης, αλλά δεν θα παραδώσουμε ούτε πόντο από τη δική μας». Σαν να επρόκειτο 
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για ένα ζήτημα απλής φιλονικίας για ένα κομματάκι γης, και όχι για το ζήτημα της παγκόσμιας 
πάλης δύο ασυμφιλίωτων κοινωνικών συστημάτων!

Όταν η Σοβιετική Ένωση θεώρησε ότι ήταν πιο φρόνιμο να παραδώσει στην Ιαπωνία τον 
Σιδηρόδρομο  της  Ανατολικής  Κίνας,  αυτή  η  πράξη  αδυναμίας,  που  προετοιμάστηκε  από  την 
κατάρρευση  της  Κινέζικης  Επανάστασης,  γιορτάστηκε  σαν  μια  εκδήλωση  αυτοπεποίθησης  και 
δύναμης  στην  υπηρεσία  της  ειρήνης.  Στην  πραγματικότητα,  παραδίνοντας  στον  εχθρό  ένα 
εξαιρετικά  σπουδαίο  στρατηγικό  δρόμο,  η  σοβιετική  κυβέρνηση  προώθησε  τις  παραπέρα 
κατακτήσεις της Ιαπωνίας στη Βόρεια Κίνα και τις τωρινές της απόπειρες ενάντια στη Μογγολία. Η 
αναγκαστική αυτή θυσία δεν σήμαινε μια «ουδετεροποίηση» του κινδύνου, αλλά στην καλύτερη 
περίπτωση, ένα σύντομο διάλειμμα, και, ταυτόχρονα, ένα ισχυρό κίνητρο στην όρεξη της άρχουσας 
στρατιωτικής κλίκας στο Τόκιο.

Το ζήτημα της  Μογγολίας  είναι  ήδη  το  ζήτημα των στρατηγικών θέσεων που πρέπει  να 
καταλάβει  η  Ιαπωνία  σε  έναν  μελλοντικό  πόλεμο  ενάντια  στη  Σοβιετική  Ένωση.  Η σοβιετική 
κυβέρνηση βρέθηκε αυτή τη φορά, αναγκασμένη να διακηρύξει ανοιχτά ότι θα απαντούσε στην 
εισβολή των γιαπωνέζικων στρατευμάτων στη Μογγολία με πόλεμο. Ωστόσο, το ζήτημα εδώ δεν 
είναι ένα ζήτημα άμεσης υπεράσπισης της «γης μας». Η Μογγολία είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Η 
παθητική υπεράσπιση των σοβιετικών συνόρων φαινόταν αρκετή μόνο όταν αυτά δεν απειλούνταν 
στα σοβαρά. Η πραγματική μέθοδος υπεράσπισης της Σοβιετικής Ένωσης είναι να αδυνατίσουμε 
τις θέσεις του ιμπεριαλισμού, και να δυναμώσουμε τη θέση του προλεταριάτου και των αποικιακών 
λαών σ’ ολόκληρη τη γη. Ένας δυσμενής συσχετισμός των δυνάμεων μπορεί να μας αναγκάσει να 
παραδώσουμε πολλούς «πόντους» γης, όπως έγινε τη στιγμή της ειρήνης του Μπρεστ-Λιτόφσκ, της 
ειρήνης της Ρίγας, και στο ζήτημα της παράδοσης του Σιδηροδρόμου της Ανατολικής Κίνας. Την 
ίδια στιγμή, η πάλη για μια ευνοϊκή αλλαγή στο συσχετισμό των παγκόσμιων δυνάμεων θέτει στο 
εργατικό κράτος μια διαρκή υποχρέωση να έρχεται σε βοήθεια των απελευθερωτικών κινημάτων 
στις  άλλες  χώρες.  Αλλά  είναι  ακριβώς  αυτό  το  θεμελιακό  καθήκον  που  έρχεται  σε  απόλυτη 
σύγκρουση με τη συντηρητική πολιτική του στάτους κβο.



2. Η Κοινωνία των Εθνών και η Κομμουνιστική Διεθνής
Η  προσέγγιση και στη συνέχεια η άμεση στρατιωτική συνθήκη με τη Γαλλία,  τον κύριο 

υπερασπιστή  του  στάτους  κβο  (μια  πολιτική  που  ήταν  αποτέλεσμα  της  νίκης  του  γερμανικού 
Εθνικοσοσιαλισμού) είναι άπειρα πιο ευνοϊκή για τη Γαλλία παρά για τα Σοβιέτ. Η υποχρέωση για 
στρατιωτική υποστήριξη από την πλευρά των Σοβιέτ, σύμφωνα με τη συνθήκη, είναι χωρίς όρους. 
Αντίθετα, η γαλλική βοήθεια εξαρτάται από μια προκαταρκτική συμφωνία με την Αγγλία και την 
Ιταλία, η οποία ανοίγει ένα απεριόριστο πεδίο για εχθρικές μηχανορραφίες ενάντια στη Σοβιετική 
Ένώση. Τα γεγονότα που συνδέονται με τη Ρηνανία έδειξαν ότι, με μια πιο ρεαλιστική εκτίμηση 
της  κατάστασης,  και  με  μεγαλύτερη  επιφυλακτικότητα,  η  Μόσχα  μπορούσε  να  είχε  κερδίσει 
καλύτερες  εγγυήσεις  από  τη  Γαλλία  –αν  πραγματικά  οι  συμφωνίες  μπορούν  να  θεωρηθούν 
«εγγυήσεις»  σε  μια  εποχή  οξύτατων  αλλαγών  σε  κάθε  διακανονισμό,  συνεχών  διπλωματικών 
κρίσεων, προσεγγίσεων και σπασιμάτων. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει καθαρό ότι η 
σοβιετική  γραφειοκρατία  είναι  πολύ  περισσότερο  σταθερή  στους  αγώνες  της  ενάντια  στους 
προχωρημένους εργάτες της δικής της χώρας,  παρά στις  διαπραγματεύσεις  της με τους αστούς 
διπλωμάτες.

Ο ισχυρισμός ότι η βοήθεια από την πλευρά της Σοβιετικής Ένωσης έχει μικρές συνέπειες 
λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει κοινά σύνορα με τη Γερμανία, δεν πρέπει να παρθεί στα σοβαρά. 
Σε  περίπτωση  που  η  Γερμανία  επιτεθεί  στη  Σοβιετική  Ένωση,  τα  κοινά  σύνορα  θα  τα  βρει 
προφανώς  η  επιτιθέμενη  πλευρά.  Στην  περίπτωση  μιας  επίθεσης  της  Γερμανίας  ενάντια  στην 
Αυστρία, την Τσεχοσλοβακία και τη Γαλλία, η Πολωνία δεν μπορεί να παραμείνει ουδέτερη ούτε 
για μια μέρα. Αν αναγνωρίσει τις υποχρεώσεις της σαν σύμμαχος της Γαλλίας, τότε αναπόφευκτα 
θα ανοίξει το δρόμο στον Κόκκινο Στρατό, κι αν σπάσει τη συμφωνία που έχει κάνει, τότε θα γίνει 
αμέσως ένας βοηθός της Γερμανίας. Στην τελευταία περίπτωση, η Σοβιετική Ένωση δεν θα έχει 
καμιά δυσκολία να βρει τα «κοινά σύνορα». Επιπλέον, σ’ ένα μελλοντικό πόλεμο, τα «σύνορα» από 
θάλασσα και αέρα δεν θα παίξουν μικρότερο ρόλο από τα σύνορα της ξηράς.

Η είσοδος  της  Σοβιετικής  Ένωσης στην Κοινωνία των Εθνών –που παρουσιάστηκε στον 
ρωσικό  πληθυσμό,  με  τη  βοήθεια  μιας  σκηνοθεσίας  ισάξιας  του  Γκέμπελς,  σαν  θρίαμβος  του 
σοσιαλισμού  και  σαν  αποτέλεσμα  «πίεσης»  από  το  παγκόσμιο  προλεταριάτο–  στην 
πραγματικότητα έγινε αποδεκτή από την μπουρζουαζία μόνο επειδή ο επαναστατικός κίνδυνος είχε 
εξαιρετικά αδυνατίσει. Δεν ήταν μια νίκη της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά μια συνθηκολόγηση της 
θερμιδοριανής  γραφειοκρατίας  στον  ανεπανόρθωτα εκτεθειμένο  αυτό  θεσμό  της  Γενεύης,  που, 
σύμφωνα με τα λόγια του μπολσεβίκικου προγράμματος που παραθέσαμε πιο πάνω «θα κατευθύνει  
τις μελλοντικές του προσπάθειες στην καταστολή των επαναστατικών κινημάτων». Τι έχει αλλάξει 
τόσο ριζικά από τις μέρες της Μάγκνα Κάρτα του Μπολσεβικισμού: η φύση της Κοινωνίας των 
Εθνών, η λειτουργία του πατσιφισμού σε μια καπιταλιστική κοινωνία, ή ...η πολιτική των Σοβιέτ; 
Το να θέσει κανείς το ερώτημα είναι σαν να το απαντάει.

Η εμπειρία απόδειξε γρήγορα ότι  η  συμμετοχή στην Κοινωνία  των Εθνών,  ενώ δεν έχει  
προσθέσει  τίποτε στα πρακτικά εκείνα οφέλη που θα μπορούσαν να έχουν κερδηθεί  μέσα από 
ξεχωριστές συμφωνίες με τα αστικά κράτη, την ίδια στιγμή επιβάλει σοβαρούς περιορισμούς και 
υποχρεώσεις.  Η  Σοβιετική  Ένωση  τα  εκπληρώνει  αυτά  με  την  πιο  σχολαστική  πίστη  για  να 
στερεώσει το ασυνήθιστο ακόμα συντηρητικό κύρος της. Η αναγκαιότητα του συμβιβασμού μέσα 
στην Κοινωνία των Εθνών, όχι μόνο με τη Γαλλία, αλλά και με τους συμμάχους της, ανάγκασε τη 
σοβιετική  διπλωματία  να  πάρει  μια  εξαιρετικά  αμφιλεγόμενη  θέση  στην  σύγκρουση  Ιταλίας-
Αβησσυνίας. Την ίδια ακριβώς ώρα που ο Λιτβίνοφ –που στη Γενεύη δεν ήταν παρά η σκιά του 
Λαβάλ– έκφραζε την ευγνωμοσύνη του στους διπλωμάτες της Γαλλίας και της Αγγλίας για τις 
προσπάθειες τους «υπέρ της ειρήνης», προσπάθειες που τόσο αίσια κατάληξαν στην εκμηδένιση 
της Αβησσυνίας, το πετρέλαιο από τον Καύκασο συνέχιζε να τροφοδοτεί τον ιταλικό στόλο. Ακόμα 
και  αν  μπορείς  να  καταλάβεις  ότι  η  κυβέρνηση  της  Μόσχας  δίσταζε  να  σπάσει  ανοιχτά  μια 
εμπορική συμφωνία,  ωστόσο,  τα συνδικάτα δεν ήταν υποχρεωμένα να λάβουν υπόψη τους  τις 
υποχρεώσεις  του  Επιτροπάτου  του  Εξωτερικού  Εμπορίου.  Ένα  πραγματικό  σταμάτημα  των 
εξαγωγών προς την Ιταλία με μια απόφαση των σοβιετικών συνδικάτων, θα είχε προκαλέσει ένα 
παγκόσμιο  κίνημα  μποϋκοτάζ  ασύγκριτα  περισσότερο  πραγματικό  απ’  ότι  οι  προδοτικές 



«κυρώσεις»,  που  ήταν  από  τα  πριν  μελετημένες  από  τους  διπλωμάτες  και  τους  νομικούς  σε 
συμφωνία με τον Μουσολίνι. Και αν τα σοβιετικά συνδικάτα δεν κούνησαν, αυτή τη φορά, ούτε το 
δαχτυλάκι  τους,  σε  αντίθεση με  το  1926,  όπου  μάζεψαν  ανοιχτά  εκατομμύρια  ρούβλια  για  τη 
βρετανική  απεργία  στο  κάρβουνο,  αυτό  γίνεται  μόνο  επειδή  μια  τέτοια  πρωτοβουλία  ήταν 
απαγορευμένη από την κυρίαρχη γραφειοκρατία, κυρίως για να κερδίσει την εύνοια της Γαλλίας. 
Στον  ερχόμενο  Παγκόσμιο  Πόλεμο,  ωστόσο,  κανείς  στρατιωτικός  σύμμαχος  δεν  μπορεί  να 
αποζημιώσει  τη  Σοβιετική  Ένωση  για  τη  χαμένη  εμπιστοσύνη  των  αποικιακών  λαών  και  των 
εργαζόμενων μαζών γενικά. 

Είναι δυνατό το Κρεμλίνο να μην το καταλαβαίνει αυτό; «Ο βασικός στόχος του γερμανικού  
φασισμού» –μας απαντάει η επίσημη σοβιετική εφημερίδα– «είναι να απομονώσει τη Σοβιετική  
Ένωση... Λοιπόν, και τι έγινε; Η Σοβιετική Ένωση σήμερα έχει περισσότερους από ποτέ φίλους στον  
κόσμο», («Ιζβέστιγια», 17 Σεπτέμβρη 1935). Το ιταλικό προλεταριάτο είναι δεμένο με τις αλυσίδες 
του φασισμού. Η κινέζικη επανάσταση είναι συντριμμένη, και η Ιαπωνία κάνει το αφεντικό στην 
Κίνα. Το γερμανικό προλεταριάτο είναι τόσο συντριμμένο που το δημοψήφισμα του Χίτλερ δεν 
συναντάει  καμιά  αντίσταση.  Το  προλεταριάτο  της  Αυστρίας  είναι  δεμένο  χειροπόδαρα.  Τα 
επαναστατικά κόμματα στα Βαλκάνια είναι πατημένα στο χώμα. Στη Γαλλία και την Ισπανία, οι 
εργάτες έχουν γίνει ουρά της ριζοσπαστικής μπουρζουαζίας. Παρόλα αυτά, η σοβιετική κυβέρνηση 
από τη στιγμή που μπήκε στην Κοινωνία των Εθνών (ΚΤΕ) είχε «περισσότερους από ποτέ φίλους  
στον κόσμο»! Αυτός ο κομπασμός, ο τόσο απίθανος από πρώτη ματιά, έχει μια πολύ πραγματική 
σημασία όταν τον χρησιμοποιήσεις όχι για το εργατικό κράτος, αλλά για την κυρίαρχη ομάδα του.  
Πραγματικά,  δεν  ήταν  οι  σκληρές  ήττες  του  παγκόσμιου  προλεταριάτου  που  επέτρεψαν  στη 
σοβιετική γραφειοκρατία να σφετεριστεί την εξουσία στη χώρα, και να κερδίσει μια λίγο πολύ 
ευνοϊκή «κοινή γνώμη» στις καπιταλιστικές χώρες; Όσο λιγότερο ικανή είναι η Κομμουνιστική 
Διεθνής να απειλήσει τις θέσεις του κεφαλαίου, τόσο περισσότερη πολιτική πίστωση δίνεται στην 
κυβέρνηση του Κρεμλίνου από μέρους της γαλλικής, της τσεχοσλοβάκικης, και από άλλες αστικές 
τάξεις.  Έτσι,  η  δύναμη  της  γραφειοκρατίας,  τόσο  στο  εσωτερικό  όσο  και  διεθνώς,  είναι 
αντιστρόφως ανάλογη με τη δύναμη της Σοβιετικής Ένωσης σαν ένα σοσιαλιστικό κράτος και ένα 
ορμητήριο της προλεταριακής επανάστασης. Όμως, αυτή είναι η μια μόνο πλευρά του νομίσματος. 
Αλλά υπάρχει και μια άλλη.

Ο Λόιντ Τζορτζ, που στις προβλέψεις και τις εντυπώσεις του υπάρχει συχνά μια αναλαμπή 
οξείας διεισδυτικότητας, προειδοποίησε, το Νοέμβρη του 1934, τη Βουλή των Κοινοτήτων να μην 
καταδικάσει τη φασιστική Γερμανία, που, σύμφωνα με τα λόγια του, ήταν προορισμένη να γίνει το 
πιο μεγάλο οχυρό της Ευρώπης ενάντια στον κομμουνισμό. «Θα την χαιρετίσουμε αύριο σαν φίλη  
μας». Πολύ ενδεικτικά λόγια! Aπό μόνος του, o μισο-προστατευτικός, μισο-ειρωνικός έπαινος που 
απευθύνεται στο Κρεμλίνο από την παγκόσμια μπουρζουαζία δεν είναι μια εγγύηση για την ειρήνη 
ούτε στον ελάχιστο βαθμό, ούτε ακόμα και ένας απλός μετριασμός του πολεμικού κινδύνου. Σε 
τελευταία  ανάλυση,  η  παγκόσμια  μπουρζουαζία  ενδιαφέρεται  για  την  εξέλιξη  της  σοβιετικής 
γραφειοκρατίας από την άποψη των πιθανών αλλαγών στις μορφές ιδιοκτησίας. Ο Ναπολέων ο 1ος 
εγκατάλειψε ολοκληρωτικά τις παραδόσεις του γιακομπινισμού, φόρεσε το στέμμα και επανέφερε 
την  καθολική  θρησκεία,  παρόλα αυτά,  για  ολόκληρη  την  κυρίαρχη  μισοφεουδαρχική  Ευρώπη, 
παράμενε ένα αντικείμενο μίσους, γιατί συνέχιζε να υπερασπίζεται το νέο σύστημα ιδιοκτησίας που 
δημιουργήθηκε από την επανάσταση. Μέχρι που να σπάσει το μονοπώλιο του εξωτερικού εμπορίου 
και να αποκατασταθούν τα δικαιώματα του κεφαλαίου, η Σοβιετική Ένωση, παραμένει στα μάτια 
της μπουρζουαζίας ολόκληρου του κόσμου, παρόλες τις υπηρεσίες που της προσφέρει το κυρίαρχο 
στρώμα της, ένας ασυμφιλίωτος εχθρός, και ο γερμανικός Εθνικοσοσιαλισμός ένας φίλος, αν όχι 
σημερινός, τουλάχιστον αυριανός. Ακόμα και στις διαπραγματεύσεις του Μπαρτού και του Λαβάλ 
με τη Μόσχα, η γαλλική μεγαλομπουρζουαζία, παρά τον κρίσιμο κίνδυνο που αισθανόταν από την 
πλευρά  του  Χίτλερ,  και  την  οξεία  στροφή του  Γαλλικού  Κομμουνιστικού  Κόμματος  προς  τον 
πατριωτισμό, αρνήθηκε πεισματικά να ποντάρει στο σοβιετικό χαρτί. Όταν υπόγραψε τη συνθήκη 
με τη Σοβιετική Ένωση, ο Λαβάλ κατηγορήθηκε από την Αριστερά ότι με τη Μόσχα, τρομάζει το 
Βερολίνο, ενώ, στην πραγματικότητα, επιζητούσε μια προσέγγιση με το Βερολίνο και με τη Ρώμη 
ενάντια στη Μόσχα. Αυτή η κρίση ήταν ίσως λιγάκι πρώιμη, αλλά με κανέναν τρόπο δεν ερχόταν 



σε σύγκρουση με τη φυσική εξέλιξη των γεγονότων.
Όπως  και  να  κρίνει  κανείς  τα  πλεονεκτήματα ή  τα  μειονεκτήματα του  γαλλο-σοβιετικού 

συμφώνου, κανείς σοβαρός επαναστάτης πολιτικός δεν θα μπορούσε να αρνηθεί το δικαίωμα του 
σοβιετικού κράτους να επιδιώξει και να βρει συμπληρωματικά στηρίγματα για το απαραβίαστο των 
συνόρων του σε προσωρινές συμφωνίες με τον ένα ή τον άλλον ιμπεριαλισμό. Μόνο που είναι 
αναγκαίο να δείξει στις  μάζες, καθαρά και ανοιχτά,  τη θέση των μερικών και τακτικών αυτών 
συμφωνιών στο γενικό σύστημα των ιστορικών δυνάμεων. Για να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα 
τον  ανταγωνισμό ανάμεσα στη Γαλλία και  τη  Γερμανία,  δεν υπάρχει  η  παραμικρή ανάγκη να 
εξιδανικεύει  τον  αστό  σύμμαχο,  ή  τον  συνδυασμό  αυτό  των  ιμπεριαλιστών  που  προσωρινά 
κρύβεται  πίσω από το  προπέτασμα  της  ΚΤΕ.  Όμως,  η  σοβιετική  διπλωματία,  και  πίσω της  η 
Κομμουνιστική Διεθνής, παρουσιάζουν συστηματικά τους επεισοδιακούς συμμάχους της Μόσχας 
σαν «φίλους της ειρήνης», εξαπατούν τους εργάτες με συνθήματα όπως η «συλλογική ασφάλεια» 
και  ο  «αφοπλισμός»,  και  έτσι,  στην  πραγματικότητα,  γίνονται  ο  πολιτικός  πράκτορας  των 
ιμπεριαλιστών μέσα στις εργαζόμενες τάξεις.

Η  περιβόητη  συνέντευξη  που  έδωσε  ο  Στάλιν  στον  πρόεδρο  των  εφημερίδων  Σκριπς-
Χάουαρντ,  Ρόι  Χάουαρντ,  την  1η  του  Μάρτη  1936,  είναι  ένα  πολύτιμο  ντοκουμέντο  για  να 
χαρακτηρίσει κανείς τη γραφειοκρατική τύφλα στα μεγάλα ζητήματα της παγκόσμιας πολιτικής, 
και την ψεύτικη αυτή σχέση που έχει εγκαθιδρυθεί ανάμεσα στους ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης 
και  το  παγκόσμιο  εργατικό κίνημα.  Στο  ερώτημα,  «Είναι  ο  πόλεμος  αναπόφευκτος;»,  ο  Στάλιν 
απαντά: «Νομίζω ότι η θέση των φίλων της ειρήνης γίνεται όλο και πιο δυνατή. Οι φίλοι της ειρήνης  
μπορούν να δουλεύουν ανοιχτά,  στηρίζονται πάνω στη δύναμη της κοινής γνώμης και έχουν στη  
διάθεσή τους τέτοια όργανα όπως, για παράδειγμα, είναι η ΚΤΕ». Στα λόγια αυτά δεν υπάρχει ούτε 
ίχνος ρεαλισμού. Τα αστικά κράτη δεν χωρίζουν τον εαυτό τους σε «φίλους» και «εχθρούς» της 
ειρήνης  –ιδιαίτερα  όταν  η  «ειρήνη»  σαν  τέτοια  δεν  υπάρχει.  Κάθε  ιμπεριαλιστική  χώρα 
ενδιαφέρεται να διατηρήσει την ειρήνη  της, και όσο πιο πολύ ενδιαφέρεται, τόσο πιο αφόρητη 
μπορεί να είναι αυτή η ειρήνη για τους εχθρούς της. Η κοινή φόρμουλα των Στάλιν, Μπόλντουιν, 
Λεόν Μπλουμ και άλλων: «Η ειρήνη θα ήταν πραγματικά εγγυημένη αν όλα τα κράτη ενώνονταν  
στην  ΚΤΕ για  να  την  υπερασπίσουν»,  σημαίνει  απλά  ότι  η  ειρήνη  θα  ήταν  εγγυημένη  αν  δεν 
υπήρχαν οι αιτίες για την παραβίασή της. Η σκέψη είναι σωστή, αν σας ευχαριστεί, αλλά χωρίς 
καμιά αξία. Οι μεγάλες δυνάμεις που δεν είναι μέλη της ΚΤΕ, όπως οι Ενωμένες Πολιτείες, είναι  
φανερό ότι θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να έχουν τα χέρια τους ελευθέρα από την αφαίρεση 
«ειρήνη». Για ποιόν ακριβώς λόγο χρειάζονται ελεύθερα τα χέρια τους, θα το δείξουν όταν έρθει η 
ώρα. Εκείνα τα κράτη που αποσύρονται από την ΚΤΕ, όπως η Ιαπωνία και η Γερμανία, ή παίρνουν 
μια προσωρινή «άδεια» απ’ αυτήν, όπως η Ιταλία, έχουν επίσης σημαντικούς υλικούς λόγους γι’ 
αυτό  που  κάνουν.  Το  σπάσιμό  τους  από  την  ΚΤΕ,  απλά  αλλάζει  τη  διπλωματική  μορφή  των 
ανταγωνισμών που υπάρχουν, αλλά όχι και τη φύση τους, ούτε και τη φύση της ΚΤΕ. Τα ενάρετα 
εκείνα έθνη που ορκίζονται αιώνια πίστη στην ΚΤΕ αναγκάζονται περισσότερο αποφασιστικά να 
την χρησιμοποιήσουν σε υποστήριξη της ειρήνης τους. Αλλά ακόμα κι έτσι δεν υπάρχει συμφωνία. 
Η Αγγλία είναι εντελώς έτοιμη να επεκτείνει την περίοδο της ειρήνης –σε βάρος των συμφερόντων 
της Γαλλίας στην Ευρώπη ή στην Αφρική. Η Γαλλία, με τη σειρά της, είναι έτοιμη να θυσιάσει την 
ασφάλεια των βρετανικών θαλάσσιων δρόμων –για την υποστήριξη της Ιταλίας. Αλλά, και οι δύο 
είναι έτοιμες, για την υπεράσπιση των δικών τους συμφερόντων, να καταφύγουν σε πόλεμο –στον 
πιο δίκαιο, εννοείται, από όλους τους πολέμους. Και, τέλος, τα μικρά κράτη, που, μια και δεν έχουν 
τίποτε το καλύτερο να κάνουν, ψάχνουν για καταφύγιο στη σκιά της ΚΤΕ, για να βρεθούν, τελικά, 
όχι στο πλευρό της «ειρήνης», αλλά στο πλευρό του ισχυρότερου πολεμικού συνδυασμού.

Η ΚΤΕ, στην υπεράσπιση του στάτους κβο, δεν είναι μια οργάνωση «ειρήνης», αλλά μια 
οργάνωση  βίας  της  ιμπεριαλιστικής  μειοψηφίας  πάνω  στη  συντριπτική  πλειοψηφία  της 
ανθρωπότητας.  Αυτή η «τάξη πραγμάτων» μπορεί  να διατηρηθεί  μόνο με τη βοήθεια συνεχών 
πολέμων, μικρών και μεγάλων –σήμερα στις αποικίες, αύριο ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις. Η 
ιμπεριαλιστική πίστη στο στάτους κβο έχει πάντα έναν υπό όρους, προσωρινό και περιορισμένο 
χαρακτήρα. Η Ιταλία υπεράσπιζε χθες το στάτους κβο στην Ευρώπη, αλλά όχι στην Αφρική. Ποια 
θα είναι η πολιτική της στην Ευρώπη αύριο, κανείς δεν το ξέρει. Αλλά ήδη, η αλλαγή των συνόρων 



στην Αφρική,  βρίσκει  την αντανάκλασή της  στην Ευρώπη.  Ο Χίτλερ τόλμησε να οδηγήσει  τα 
στρατεύματά  του  στη  Ρηνανία  μόνο  επειδή  ο  Μουσολίνι  εισέβαλε  στην  Αβησσυνία.  Θα  ήταν 
δύσκολο να περιλάβει κανείς την Ιταλία ανάμεσα στους «φίλους» της ειρήνης. Ωστόσο, η Γαλλία 
τιμά τη φιλία της με την Ιταλία ασύγκριτα περισσότερο από τη φιλία της με τη Σοβιετική Ένωση. Η 
Αγγλία από τη μεριά της, επιδιώκει τη φιλία με τη Γερμανία. Οι σχηματισμοί αλλάζουν, οι ορέξεις  
παραμένουν. Το καθήκον των λεγόμενων οπαδών του στάτους κβο είναι στην ουσία να βρουν στην 
ΚΤΕ τον πιο καλό συνδυασμό δυνάμεων, και το πιο πλεονεκτικό κάλυμμα για την προετοιμασία 
ενός  μελλοντικού  πολέμου.  Το  ποιος  θα  τον  αρχίσει  και  πως,  εξαρτάται  από  περιστάσεις 
δευτερεύουσας σημασίας. Κάποιος θα πρέπει να τον αρχίσει, γιατί το στάτους κβο είναι ένα κελάρι 
γεμάτο εκρηκτικά.

Όσο επιζούν οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, το πρόγραμμα του «αφοπλισμού» είναι το πιο 
ολέθριο  παραμύθι.  Ακόμα  και  αν  πραγματοποιούνταν  μέσα  από  μια  γενική  συμφωνία,  –μια 
προφανώς φανταστική υπόθεση!– αυτό με κανέναν τρόπο δεν θα εμπόδιζε ένα νέο πόλεμο. Οι 
ιμπεριαλιστές δεν κάνουν τον πόλεμο επειδή υπάρχουν τα όπλα. Αντίθετα, φτιάχνουν τα όπλα τους 
όταν έχουν ανάγκη να κάνουν πόλεμο. Οι δυνατότητες ενός νέου, και, επιπλέον, πολύ γρήγορου 
εξοπλισμού,  βρίσκονται  στη  σύγχρονη  τεχνική.  Δεν  έχει  σημασία  κάτω  από  ποιες  συμφωνίες, 
περιορισμούς και «αφοπλισμούς», τα οπλοστάσια, τα στρατιωτικά εργοστάσια, τα εργαστήρια, οι 
καπιταλιστικές  βιομηχανίες  σαν  σύνολο,  διατηρούν  τη  δύναμή  τους.  Έτσι,  η  Γερμανία,  που 
αφοπλίστηκε από τους κατακτητές της κάτω από τον πιο προσεκτικό έλεγχο (που, ας το πούμε  
παρεκβατικά, είναι η μόνη πραγματική μορφή «αφοπλισμού»!) γίνεται ξανά, χάρη στις ισχυρές 
βιομηχανίες της, η ακρόπολη του ευρωπαϊκού μιλιταρισμού. Κι αυτή σκοπεύει, με τη σειρά της, να 
«αφοπλίσει» ορισμένους από τους γείτονές της. Η ιδέα του λεγόμενου «προοδευτικού αφοπλισμού» 
δεν είναι παρά μια απόπειρα να περικοπούν οι υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες σε καιρό ειρήνης.  
Είναι ένα ζήτημα κεφαλαίων κι όχι αγάπης για την ειρήνη. Αλλά κι αυτό το καθήκον παραμένει  
απραγματοποίητο. Σαν αποτέλεσμα των διαφορών στη γεωγραφική θέση, στην οικονομική δύναμη 
και στον αποικιακό κορεσμό, κάθε στάνταρ αφοπλισμού αναπόφευκτα θα άλλαζε το συσχετισμό 
των  δυνάμεων  προς  όφελος  ορισμένων  και  σε  βάρος  άλλων.  Αυτός  είναι  ο  λόγος  που  δεν 
καρποφόρησαν οι προσπάθειες που έγιναν στη Γενεύη. Τα είκοσι σχεδόν χρόνια διαπραγματεύσεων 
και  συνομιλιών για τον  αφοπλισμό,  έχουν οδηγήσει  σε ένα  νέο  κύμα εξοπλισμών,  που αφήνει 
μακριά πίσω του οτιδήποτε έχουμε δει μέχρι σήμερα. Το να χαράξεις την επαναστατική πολιτική 
του προλεταριάτου πάνω σε ένα πρόγραμμα αφοπλισμού σημαίνει ότι την χαράζεις όχι απλά πάνω 
στην άμμο, αλλά πάνω στο προπέτασμα καπνού του μιλιταρισμού. 

Ο  στραγγαλισμός  της  ταξικής  πάλης  με  στόχο  την  ανεμπόδιστη  προώθηση  του 
ιμπεριαλιστικού  σφαγείου,  μπορεί  να  εξασφαλιστεί  μόνο  με  τη  μεσολάβηση  των  ηγετών  των 
μαζικών εργατικών οργανώσεων. Τα συνθήματα κάτω από τα οποία εκπληρώθηκε αυτό το καθήκον 
το 1914: «Πόλεμος ενάντια στον πρωσικό μιλιταρισμό», «Τελευταίος πόλεμος», «Πόλεμος για τη 
δημοκρατία», έχουν αρκετά δυσφημιστεί από την ιστορία των τελευταίων δεκαετιών. Γι’ αυτό και 
αντικαταστάθηκαν με τη «συλλογική ασφάλεια» και το «γενικό αφοπλισμό». Με το πρόσχημα της 
υποστήριξης της ΚΤΕ, οι ηγέτες των εργατικών οργανώσεων της Ευρώπης προετοιμάζουν μια νέα 
έκδοση της «ιερής ένωσης», πράγμα που δεν είναι λιγότερο αναγκαίο για τον πόλεμο απ’ όσο είναι 
τα τανκς, τα αεροπλάνα και τα «απαγορευμένα» δηλητηριώδη αέρια.

Η Τρίτη Διεθνής γεννήθηκε μέσα από τη γενική κατακραυγή ενάντια στο σοσιαλπατριωτισμό. 
Αλλά η επαναστατική γόμωση με την οποία την είχε γεμίσει η Οκτωβριανή Επανάσταση έχει από 
καιρό σπαταληθεί. Τώρα η Κομμουνιστική Διεθνής στέκεται κάτω από τη σημαία της ΚΤΕ, όπως 
και  η  Δεύτερη  Διεθνής,  μόνο  που  έχει  ένα  πιο  φρέσκο  απόθεμα  κυνισμού.  Όταν  ο  βρετανός 
σοσιαλιστής, σερ Στάφορντ Κριπς, αποκάλεσε την ΚΤΕ, διεθνή ένωση ληστών, πράγμα που ήταν 
περισσότερο ανάγωγο παρά άδικο,  οι  «Τάιμς» του Λονδίνου ρώτησαν ειρωνικά:  «Σε αυτή την  
περίπτωση, πώς εξηγείτε τη συμμετοχή της Σοβιετικής Ένωσης στην ΚΤΕ;». Η απάντηση δεν είναι 
εύκολη.  Η  μοσχοβίτικη  γραφειοκρατία  δίνει  την  ισχυρή  υποστήριξή  της  σε  εκείνον  το 
σοσιαλπατριωτισμό, στον οποίο η Οκτωβριανή Επανάσταση κατάφερε ένα συντριπτικό χτύπημα.

Ο Ρόι Χάουαρντ προσπάθησε να φωτίσει λιγάκι κι αυτό το σημείο. Ποια είναι η κατάσταση –
ρώτησε  τον  Στάλιν–  σε  ότι  αφορά τα  σχέδια  και  τις  προθέσεις  της  απέναντι  στην  παγκόσμια 



επανάσταση; «Ποτέ δεν είχαμε τέτοια σχέδια ή τέτοιες προθέσεις». Αλλά, καλά... «Αυτό είναι το  
αποτέλεσμα μιας παρεξήγησης». Χάουαρντ: «Μιας τραγικής παρεξήγησης;». Στάλιν: «Όχι, κωμικής,  
ή, αν θέλεις, κωμικοτραγικής». Η παράθεση είναι κατά λέξη. «Ποιόν κίνδυνο», συνέχισε ο Στάλιν, 
«μπορούν  να  δουν  τα  γύρω κράτη  στις  ιδέες  του  σοβιετικού  λαού,  αν  αυτά  τα  κράτη  στέκονται  
πραγματικά  σταθερά  πάνω  στη  σέλλα;». Ναι,  αλλά  αν  υποθέσουμε  –μπορούσε  να  ρωτήσει  ο 
δημοσιογράφος– ότι δεν κάθονται τόσο σταθερά; Ο Στάλιν πρόσθεσε ένα ακόμα καθησυχαστικό 
επιχείρημα: «Η ιδέα της εξαγωγής της επανάστασης είναι ανοησία. Κάθε χώρα αν θέλει θα κάνει τη  
δική της επανάσταση, και αν δεν θέλει, δεν θα υπάρξει επανάσταση. Έτσι, λόγου χάρη, η χώρα μας  
ήθελε να κάνει μια επανάσταση και την έκανε...». Και πάλι, παραθέτουμε κατά λέξη. Από τη θεωρία 
του σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα, είναι φυσική η μετάβαση στην επανάσταση σε μια μόνη χώρα. 
Για ποιο λόγο, λοιπόν, υπάρχει η Διεθνής; –θα μπορούσε να είχε ρωτήσει ο δημοσιογράφος. Αλλά 
προφανώς γνώριζε τα όρια της νόμιμης περιέργειας. Οι καθησυχαστικές εξηγήσεις του Στάλιν, που 
δεν διαβάζονται  μόνο από τους  καπιταλιστές αλλά κι  από εργάτες,  είναι  γεμάτες τρύπες.  Πριν 
επιθυμήσει «η χώρα μας» να κάνει μια επανάσταση, εμείς εισάγαμε την ιδέα του Μαρξισμού από 
άλλες χώρες,  και χρησιμοποιήσαμε την ξένη επαναστατική εμπειρία.  Για δεκαετίες είχαμε τους 
εμιγκρέδες μας στο εξωτερικό που καθοδηγούσαν την πάλη στη Ρωσία. Παίρναμε ηθική και υλική 
βοήθεια  από  τις  εργατικές  οργανώσεις  της  Ευρώπης  και  της  Αμερικής.  Μετά  τη  νίκη  μας 
οργανώσαμε, το 1919, την Κομμουνιστική Διεθνή. Περισσότερο από μια φορά διακηρύξαμε το 
καθήκον του προλεταριάτου των χωρών όπου η επανάσταση είχε νικήσει να έρθει σε βοήθεια των 
καταπιεσμένων και εξεγερμένων τάξεων, κι αυτό όχι μονάχα με ιδέες, αλλά, αν ήταν δυνατό, με τα 
όπλα.  Και  δεν  περιοριστήκαμε  σε  διακηρύξεις.  Στην  εποχή  μας,  βοηθήσαμε  τους  εργάτες  της 
Φιλανδίας, της Λετονίας, της Εσθονίας και της Γεωργίας με την ένοπλη βία. Κάναμε μια απόπειρα 
να βοηθήσουμε το επαναστατημένο προλεταριάτο της Πολωνίας με την εκστρατεία του Κόκκινου 
Στρατού ενάντια στη Βαρσοβία. Στείλαμε οργανωτές και διοικητές να βοηθήσουν στην Κινέζικη 
Επανάσταση. Το 1926, συγκεντρώσαμε εκατομμύρια ρούβλια για να βοηθήσουμε τους βρετανούς 
απεργούς. Σήμερα, όλα αυτά, φαίνεται, να ήταν μια παρεξήγηση. Μια τραγική παρεξήγηση; Όχι, 
κωμική. Δεν πρέπει να απορεί κανείς. Ο Στάλιν διακήρυξε ότι η ζωή στη Σοβιετική Ένωση έχει  
γίνει «εύθυμη». Ακόμα και η Κομμουνιστική Διεθνής έχει αλλάξει πρόσωπο και από σοβαρή, έγινε 
κωμική.

Ο Στάλιν θα ήταν πιο πειστικός στη συνέντευξή του αν, αντί να συκοφαντεί το παρελθόν, είχε 
ανοιχτά αντιτάξει την πολιτική του θερμιδόρ στην πολιτική του Οκτώβρη. «Στα μάτια του Λένιν, 
θα μπορούσε να είχε πει, η Κοινωνία των Εθνών ήταν μια μηχανή για την προετοιμασία ενός νέου 
ιμπεριαλιστικού πολέμου. Εμείς βλέπουμε σ’ αυτήν ένα όργανο ειρήνης. Ο Λένιν μιλούσε για το 
αναπόφευκτο  των  επαναστατικών  πολέμων.  Εμείς  θεωρούμε  την  ιδέα  της  εξαγωγής  της 
επανάστασης, ανοησία. Ο Λένιν αποκήρυσσε την ένωση του προλεταριάτου με την ιμπεριαλιστική 
μπουρζουαζία σαν προδοσία. Εμείς με όλη μας τη δύναμη, σπρώχνουμε το προλεταριάτο σ’ αυτόν 
το  δρόμο.  Ο  Λένιν  κριτικάρισε  το  σύνθημα  του  αφοπλισμού μέσα στον  καπιταλισμό σαν  μια 
εξαπάτηση των εργατών. Εμείς οικοδομούμε ολόκληρη την πολιτική μας πάνω σ’ αυτό το σύνθημα. 
Η  κωμικοτραγική  παρανόησή  σας  –θα  μπορούσε  να  έχει  καταλήξει  ο  Στάλιν–  βρίσκεται  στο 
γεγονός ότι μας παίρνετε για συνεχιστές του Μπολσεβικισμού, όταν, στην πραγματικότητα, είμαστε 
οι νεκροθάφτες του».



4. Η Κατάργηση της Πολιτοφυλακής καιη Επαναφορά των Βαθμών των Αξιωματικών
Σε  ποιο  βαθμό  αντιστοιχούν  οι  σοβιετικές  ένοπλες  δυνάμεις,  στο  τέλος  της  δεύτερης 

δεκαετίας της ύπαρξης τους, στον τύπο ποιί το Μπολσεβίκικο Κόμμα χάραξε πάνω στη σημαία του;
Ο στρατός της προλεταριακής διχτατορίας έπρεπε, σύμφωνα με το πρόγραμμα, να έχει «έναν 

ανοιχτά  ταξικό  χαραχτήρα  -δηλαδή,  να αποτελείται αποκλειστικά από το προλεταριάτο και τα 
μισοπρολεταριακά στρώματα της αγροτιάς  που βρίσκονται  κοντά του.  Μόνο σε  σύνδεση με  την 
κατάργηση των τάξεων ο στρατός αυτός θα μετατραπεί σε μια εθνική σοσιαλιστική πολιτοφυλακή».  
Παρά το γεγονός ότι ανάβαλε για μια ερχόμενη περίοδο τον πανεθνικό χαραχτήρα του στρατού, το 
Κόμμα με κανέναν τρόπο δεν απόρριψε το σύστημα της πολιτοφυλακής. Αντίθετα, σύμφωνα με μια 
απόφαση του 8ου Συνέδριου (Μάρτης 1919): «Ιδρύουμε την πολιτοφυλακή πάνω σε μια ταξική βάση 
και την  μετατρέπουμε σε μια σοβιετική πολιτοφυλακή».  Ο  σκοπός  της  στρατιωτικής  δουλιάς 
προσδιοριζόταν σαν η βαθμιαία δημιουργία ενός στρατού «όσο γινόταν πιο μακριά από τις μέθοδες 
του στρατώνα -δηλαδή σ'  ένα περιβάλλον κοντά στις συνθήκες εργασίας  της εργατικής τάξης».  
Μακροπρόθεσμα,  όλες  οι  μεραρχίες  του  στρατού  θα  πρέπει  να  συμ-πέφτουν  εδαφικά  με  τα 
εργοστάσια,  τα  ορυχεία,  τα  χωριά,  τις  αγροτικές  κομμούνες  και  τους  άλλους  οργανικούς 
σχηματισμούς, «με ένα τοπικό διοικητικό επιτελείο, με τοπικές αποθήκες από όπλα και όλες τις 
άλλες προμήθειες». Μια περιφερειακή, σχολική, βιομηχανική και αθλητική ένωση της νεολαίας θα 
αντικαθιστούσε με μεγάλα πλεονεχτήματα το στρατιωτικό πνεύμα που ενσταλάζουν οι στρατώνες 
και  θα  εμφυσούσε  μια  συνειδητή  πειθαρχία  που  δε  θα  χρειάζεται  ένα  σώμα  επαγγελματιών 
αξιωματικών που θα βρίσκεται πάνω από το στρατό.

Μια  πολιτοφυλακή,  ωστόσο,  ανεξάρτητα  από  το  πόσο  καλά  αντιστοιχεί  στη  φύση  της 
σοσιαλιστικής κοινωνίας, απαιτεί μια υψηλή οικονομική βάση. Για τη δημιουργία ενός ταχτικού 
στρατού, δημιουργούνται ειδικές περιστάσεις.  Έτσι,  ένας τοπικός στρατός,  αντανακλά πολύ πιο 
άμεσα την πραγματική κατάσταση της χώρας. Όσο πιο χαμηλό είναι το πολιτιστικό επίπεδο και όσο 
πιο οξεία είναι η διάκριση ανάμεσα στην πόλη και το χωριό, τόσο πιο ατελής και πιο ετερογενής 
είναι η πολιτοφυλακή. Η έλλειψη σιδηροδρομικού, οδικού και ατμοπλοϊκού διχτύου, μαζί με την 
απουσία αυτοκινητοδρόμων και την έλλειψη αυτοκινήτων, καταδικάζει τον τοπικό στρατό, στις 
πρώτες κρίσιμες βδομάδες και μήνες του πολέμου, σε μια εξαιρετική βραδύτητα κίνησης. Για να 
εξασφαλίσουμε στην υπεράσπιση των συνόρων μια διαρκή κινητοποίηση, στρατηγικές μεταφορές 
και συγκέντρωση δυνάμεων, είναι αναγκαίο, μαζί με τα τοπικά αποσπάσματα, να έχουμε ταχτικά 
στρατεύματα. Ο Κόκκινος Στρατός δημιουργήθηκε από την αρχή σαν ένας αναγκαίος συμβιβασμός 
ανάμεσα στα δύο συστήματα, με την έμφαση στα ταχτικά στρατεύματα.

Το 1924,  ο  τότε επικεφαλής του Υπουργείου Πολέμου έγραφε:  «Πρέπει  πάντα να έχουμε  
μπροστά στα μάτια μας  δύο πράγματα: Αν η ίδια η δυνατότητα για να περάσουμε στο σύστημα της  
πολιτοφυλακής  πρωτο-δημιουργήθηκε  από  την  εγκαθίδρυση  μιας  σοβιετικής  δομής,  ωστόσο,  ο  
ρυθμός της αλλαγής προσδιορίζεται από τις γενικές συνθήκες της κουλτούρας της χώρας -από την  
τεχνική,  τα  μέσα  επικοινωνίας,  την  ικανότητα  ανάγνωσης  και  γραφής,  κλπ.  Οι  πολιτικές  
προϋποθέσεις για μια πολιτοφυλακή έχουν σταθερά εγκαθιδρυθεί στη χώρα μας, ενώ οι οικονομικές  
και πολιτιστικές προϋποθέσεις είναι ιδιαίτερα πίσω». Αν υπήρχαν οι αναγκαίες υλικές συνθήκες, ο 
τοπικός  στρατός  όχι  μόνο  δε  θα  είταν  υποδεέστερος  από  τον  ταχτικό  στρατό,  αλλά  θα  τον 
ξεπερνούσε κατά πολύ. Η Σοβιετική Ένωση πρέπει να πληρώσει ακριβά για την άμυνα της, γιατί 
δεν είναι  αρκετά  πλούσια για να έχει  το φτηνότερο σύστημα της  πολιτοφυλακής.  Δεν υπάρχει 
τίποτε το περίεργο σ' αυτό. Είναι ακριβώς λόγω της φτώχειας της, που η σοβιετική κοινωνία έχει  
κρεμάσει γύρω από το λαιμό της την πολύ δαπανηρή γραφειοκρατία.

Ένα και το αυτό πρόβλημα, η δυσαναλογία ανάμεσα στην οικονομική βάση και το κοινωνικό 
εποικοδόμημα,  εμφανίζεται  με  αξιοσημείωτη  συχνότητα  σε  όλα  απολύτως  τα  επίπεδα  της 
κοινωνικής ζωής, στο εργοστάσιο, στο κολχόζ, στην οικογένεια, στο σχολείο, στη λογοτεχνία, και 
στο  στρατό.  Η  βάση  όλων  των  σχέσεων  είναι  η  αντίθεση  ανάμεσα  στο  χαμηλό  επίπεδο  των 
παραγωγικών  δυνάμεων,  χαμηλό  ακόμα  και  από  μια  καπιταλιστική  άποψη,  και  στις  μορφές 
ιδιοχτησίας που,  καταρχήν,  είναι  σοσιαλιστικές.  Οι  νέες  κοινωνικές  σχέσεις  εξυψώνουν  την 
κουλτούρα. Αλλά η ανεπαρκής κουλτούρα πιέζει προς τα κάτω τις κοινωνικές μορφές. Η σοβιετική 
πραγματικότητα  είναι  μια ισοροπία  ανάμεσα  στις  δυο  αυτές  τάσεις.  Στο  στρατό,  χάρη  στην 



εξαιρετικά προσδιορισμένη δομή του, η συνισταμένη μετριέται με αρκετά ακριβείς αριθμούς. Ο 
συσχετισμός ανάμεσα στα ταχτικά στρατεύματα και την πολιτοφυλακή μπορεί να χρησιμεύσει σαν 
μια καλή ένδειξη της πραγματικής κίνησης προς το σοσιαλισμό.

Η  Φύση  και  η  Ιστορία  έχουν  δόσει  στο  σοβιετικό  κράτος  ανοιχτά σύνορα  10.000 
χιλιομέτρων,  με  αραιό  πληθυσμό  και  κακούς  δρόμους ,  Στις  15  τουΟχτώβρη  1924,  η  παλιά 
στρατιωτική ηγεσία, στον τελευταίο μήνα της τότε, παρότρυνε γι' άλλη μια φορά, να μην ξεχαστεί 
αυτό  το πράγμα:  «Στα  επόμενα  λίγα  χρόνια,  η  δημιουργία  μιας  πολιτοφυλακής πρέπει  να  έχει  
αναγκαστικά ένα προπαρασκευαστικό χαραχτήρα. Κάθε διαδοχικό βήμα πρέπει να βγαίνει από την  
προσεχτικά επαληθευμένη επιτυχία των προηγούμενων βημάτων». Αλλά, με το 1925 άρχισε μια νέα  
εποχή. Οι υποστηριχτές της πρώην προλεταριακής στρατιωτικής θεωρίας, ήρθαν στην εξουσία. Από  
την ίδια του την ουσία, ο τοπικός στρατός ερχόταν σε βαθιά αντίφαση με το ιδεώδες της «επίθεσης»  
και της «μανούβρας» με το οποίο είχε ξεκινήσει την καριέρα της αυτή η σχολή. Αλλά τώρα είχαν  
αρχίσει να ξεχνούν την παγκόσμια επανάσταση. Οι νέοι ηγέτες ελπίζανε να αποφύγουν τους πολέμους  
«ουδετεροποιώντας» την μπουρζουαζία.  Στη διάρκεια  των επόμενων λίγων χρόνων,  το 74% του  
στρατού αναδιοργανώθηκε πάνω στη βάση της πολιτοφυλακής!

Όσο η Γερμανία παράμενε αφοπλισμένη, και, επιπλέον, «φιλική», οι υπολογισμοί του γενικού 
επιτελείου  της  Μόσχας,  σ'  ότι  αφορά  το  ζήτημα  των  δυτικών  συνόρων  βασίζονταν  στις 
στρατιωτικές δυνάμεις των άμεσων γειτόνων: της Ρουμανίας, της Πολωνίας, της Λιθουανίας, της 
Λετονίας, της Εσθονίας, της Φιλανδίας, με την πιθανή υλική υποστήριξη των πιο ισχυρών από τους 
εχθρούς,  κυρίως  της  Γαλλίας.  Στη  μακρινή  αυτή  εποχή (που  τέλειωσε  το  1933),  η  Γαλλία  δε 
θεωρούνταν ένας ελέω θεού «φίλος της ειρήνης». Τα γειτονικά κράτη μπορούσαν να παρατάξουν 
όλα μαζί γύρω στις 120 μεραρχίες πεζικού, περίπου 3.500.000 άντρες. Τα σχέδια κινητοποίησης του 
Κόκκινου  Στρατού  προσπαθούσαν  να  εξασφαλίσουν  στα  δυτικά  σύνορα  ένα  στρατό  πρώτης 
κατηγορίας που θα έφτανε στο ίδιο περίπου νούμερο. Στην Άπω Ανατολή, λαβαίνοντας υπόψη όλες  
τις  συνθήκες  στην αρένα του πολέμου,  ήταν ένα  ζήτημα απλά εκατοντάδων χιλιάδων,  και  όχι 
εκατομμυρίων. Στη διάρκεια ενός χρόνου, σε κάθε εκατό μαχητές απαιτούνται περίπου εβδομήντα 
πέντε άντρες  για να αντικαταστήσουν τις  απώλειες.  Δύο χρόνια πολέμου θα απόσυραν από τη 
χώρα, αν αφήσουμε στην άκρη αυτούς που επιστρέφουν στην ενεργό υπηρεσία από τα νοσοκομεία,  
περίπου δέκα με δώδεκα εκατομμύρια άντρες.  Μέχρι  το 1935, ο Κόκκινος  Στρατός αριθμούσε 
συνολικά  562.000  άντρες  -620.000  μαζί  με  τα  στρατεύματα  της  Γκε  Πε  Ου-  με  40.000 
αξιωματικούς. Επιπλέον, στις αρχές του 1935, όπως έχουμε ήδη πει, το 74% ε'ιταν στις τοπικές  
μεραρχίες, και μόνο το 26% στον ταχτικό στρατό. Μπορείτε να βρείτε καλύτερη απόδειξη για το 
ότι η σοσιαλιστική πολιτοφυλακή είχε θριαμβεύσει -αν όχι 100%, τουλάχιστον 74%-, και, όπως και 
να 'χει, «τελειωτικά και αμετάκλητα»;

Ωστόσο, όλοι οι παραπάνω υπολογισμοί, και από μόνοι τους υπό όρους, έμειναν ξεκρέμαστοι 
με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. Η Γερμανία άρχισε να εξοπλίζεται με πυρετώδη ρυθμό, και 
πρώτα απ'  όλα ενάντια  στη  Σοβιετική  Ένωση.  Η προοπτική μιας  ειρηνικής  συμβίωσης  με  τον 
καπιταλισμό ξεθώριασε αμέσως. Το γοργό πλησίασμα του στρατιωτικού κινδύνου ανάγκασε τη 
σοβιετική κυβέρνηση, πέρα από την αύξηση του αριθμού των ένοπλων δυνάμεων της σε 1.300.000, 
να αλλάξει ριζικά τη δομή του Κόκκινου Στρατού. Σήμερα, διαθέτει 77% μόνιμες μεραρχίες, τις 
λεγόμενες «Κάρντοβι», και μονάχα 23% τοπικές! Η διάλυση αυτή των τοπικών μεραρχιών μοιάζει 
πάρα πολύ με την αποκήρυξη του συστήματος της πολιτοφυλακής -αν δεν ξεχνάς, βέβαια, ότι ένας 
στρατός χρειάζεται όχι για την περίοδο της ειρήνης, αλλά ακριβώς για τις στιγμές του στρατιωτικού 
κινδύνου. Έτσι, η ιστορική εμπειρία, ξεκινώντας από κείνο τον τομέα που ανέχεται λιγότερο τα 
αστεία, έχει με ανελέητο τρόπο αποκαλύψει ότι έχουν κερδηθεί «τελειωτικά και αμετάκλητα» αυτά 
μόνο που εγγυάται η παραγωγική βάση της κοινωνίας.

Παρόλ'  αυτά,  το  γλίστρημα  από  το  74%  στο  23%  φαίνεται  υπερβολικό.  Μπορούμε  να 
υποθέσουμε ότι αυτό δεν έγινε χωρίς μια «φιλική» πίεση από το γαλλικό γενικό επιτελείο. Είναι  
ακόμα πιο πιθανό η γραφειοκρατία να άρπαξε, γι'  αυτό της το βήμα, μια ευνοϊκή πρόφαση που 
υπαγορεύτηκε, σε σημαντικό βαθμό, από πολιτικούς λόγους. Οι μεραρχίες της πολιτοφυλακής, από 
τον ίδιο τους το χαραχτήρα, είναι άμεσα εξαρτημένες από τον πληθυσμό. Από μια σοσιαλιστική 
σκοπιά, αυτό είναι το κύριο πλεονέχτημα του συστήματος. Αλλά αυτός είναι επίσης και ο κίνδυνος  



του, από τη σκοπιά του Κρεμλίνου. Και είναι λόγω του ανεπιθύμητου αυτού πλησιάσματος του 
στρατού με το λαό, που οι στρατιωτικές αρχές στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, στις οποίες 
από  μια  τεχνική  άποψη  θα  είταν  εύκολο  να  εγκαθιδρυθεί,  απορρίπτουν  την  πολιτοφυλακή.  Η 
οξύτατη δυσαρέσκεια μέσα στον Κόκκινο Στρατό στη διάρκεια του πρώτου πεντάχρονου πλάνου, 
είταν, χωρίς αμφιβολία, ένα σοβαρό κίνητρο για την κατοπινή κατάργηση των τοπικών μεραρχιών.

Η  πρόταση  μας  θα  επιβεβαιωνόταν  αναντίρρητα  αν  υπήρχε  ένα  ακριβές  διάγραμμα  του 
Κόκκινου Στρατού πριν και μετά την αντιμεταρρύθμιση. Ωστόσο, δεν έχουμε τέτια στοιχεία, αλλά, 
ακόμα και να τα είχαμε, θα είταν αδύνατο να τα χρησιμοποιήσουμε δημόσια. Υπάρχει, όμως, ένα 
γεγονός, προσιτό σε όλους, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο για διπλή ερμηνεία: την ίδια στιγμή 
που η σοβιετική κυβέρνηση μείωνε το σχετικό βάρος της πολιτοφυλακής στο στρατό σε 51 %, 
επαναφέρε  τα  κοζάκικα  στρατεύματα,  τον  μοναδικό  σχηματισμό  πολιτοφυλακής  στον  τσαρικό 
στρατό!  Το  ιππικό  είναι  πάντα  το  προνομιούχο  και  πιο  συντηρητικό  τμήμα  ενός  στρατού.  Οι 
κοζάκοι είταν πάντα το πιο συντηρητικό τμήμα του ιππικού. Στη διάρκεια του πολέμου και της 
επανάστασης  υπηρέτησαν  σαν  αστυνομική  δύναμη  -πρώτα  για  τον  τσάρο  και  μετά  για  τον 
Κερένσκι.  Κάτω  από  τη  σοβιετική  εξουσία,  παράμεναν  ανεξάντλητοι  Βανδεανοί.  Η 
κολλεχτιβοποίηση -που στους κοζάκους εφαρμό οτηκε με ιδιαίτερη βιαιότητα- δεν έχει αλλάξει, 
βέβαια, ακόμα τις παραδόσεις και το χαραχτήρα τους. Επιπλέον, με ένα νόμο-εξαίρεση, ξανάδοσαν 
στους  κοζάκους  το  δικαίωμα  να  κατέχουν  τα  δικά  τους  άλογα.  Υπήρξαν  βέβαια,  κι  άλλες 
παραχωρήσεις. Είναι δυνατό να αμφιβάλει κανείς ότι αυτοί οι καβαλάρηδες της στέπας είναι ξανά 
στο πλευρό των προνομιούχων ενάντια στους καταπιεσμένους; Πάνω σε ένα φόντο ασταμάτητων 
διωγμών ενάντια  στις  αντιπολιτευτικές  τάσεις  μέσα στην  εργατική  νεολαία,  η  επαναφορά  των 
κοζάκικων  στολών  και  σκούφων  είναι  αναμφίβολα  μία  από  τις  καθαρότερες  εκφράσεις  του 
θερμιδόρ!

*  *  *  *
Ένα ακόμα πιο θανάσιμο χτύπημα δόθηκε στις αρχές της Οχτωβρι-ανής Επανάστασης με το 

διάταγμα που επαναφέρε το σώμα των αξιωματικών με όλη την αστική μεταλοπρέπειά του. Το 
διοικητικό επιτελείο του Κόκκινου Στρατού,  με όλες τις  ανεπάρκειες,  αλλά και τα ανε-χτίμητα 
προσόντα του, βγήκε μέσα από την επανάσταση και τον εμφύλιο πόλεμο. Η νεολαία, η οποία έχει 
αποκλειστεί  από  κάθε  ανεξάρτητη  πολιτική  δραστηριότητα,  αναμφίβολα  δίνει  μεγάλο  αριθμό 
ικανών  αντιπροσώπων  στον  Κόκκινο  Στρατό.  Από  την  άλλη,  ο  προοδευτικός  εκφυλισμός  του 
κρατικού μηχανισμού,  με τη σειρά του,  δεν μπορούσε παρά να αντανακλαστεί  στους  πλατιούς 
κύκλους  του  διοικητικού  επιτελείου.  Σε  μια  από  τις  δημόσιες  συνδιασκέψεις,  ο  Βοροσίλοφ, 
αναπτύσσοντας αυταπόδειχτες αλήθειες σε σχέση με το καθήκον των διοικητών να είναι πρότυπα 
για  τους  άντρες  τους,  θεώρησε αναγκαίο,  ακριβώς  σε  σχέση μ'  αυτό,  να  κάνει  την  παρακάτω 
ομολογία:  «Δυστυχώς  δεν  μπορώ  να  καυχηθώ  ιδιαίτερα  γι'  αυτό».  Τα  κατώτερα  στρώματα 
αναπτύσσονται,  «ενώ  τα  διοικητικά  στελέχη  μένουν  συχνά  πίσω».  «Συχνά  οι  διοικητές  είναι  
ανίκανοι να απαντήσουν με τον τρόπο που πρέπει» σε νέα ερωτήματα, κλπ. Μια πικρή ομολογία από 
τον πιο υπεύθυνο -τουλάχιστον τυπικά-ηγέτη του στρατού,  μια ολομογία ικανή να προκαλέσει 
φόβο αλλά όχι έκπληξη. Αυτό που λέει ο Βοροσίλοφ για τους διοικητές ισχύει για όλους τους 
γραφειοκράτες. Βέβαια, ο ίδιος ο ρήτορας δεν κάνει τη σκέψη πως οι ανώτεροι κυρίαρχοι κύκλοι 
μπορεί να είναι ανάμεσα σε κείνους που «μένουν πίσω». Δεν είναι να απορεί κανείς γιατί παντού 
και πάντοτε φωνάζουν στον καθένα, και χτυπούν με θυμό τα πόδια τους, και διατάζουν «δόστε τον 
καλύτερο εαυτό σας». Στην πραγματικότητα, είναι αυτό το ανεξέλεγχτο σώμα των «ηγετών», στους 
οποίους  ανήκει  και  ο  ίδιος  ο  Βοροσίλοφ,  που  είναι  η  κύρια  αιτία  της  καθυστέρησης  και  της 
ρουτίνας, και πολλών άλλων ακόμα.

Ο στρατός είναι ένα αντίγραφο της κοινωνίας και υποφέρει από όλες τις αρρώστιες της, και 
συνήθως με υψηλότερο πυρετό. Η δουλιά του πολέμου είναι πολύ σοβαρή για να προχωράει κανείς 
σ'  αυτήν  με  μύθους  και  μιμήσεις.  Ο  στρατός  χρειάζεται  τον  φρέσκο  αέρα  της  κριτικής.  Το 
διοικητικό επιτελείο χρειάζεται δημοκρατικό έλεγχο. Οι οργανωτές του Κόκκινου Στρατού είχαν 
συνείδηση αυτού του πράγματος από την αρχή, και θεώρησαν απαραίτητο να πρετοιμαστούν για 
ένα τέτιο μέτρο όπως είναι η εκλογή του διοικητικού επιτελείου.  «Η ανάπτυξη της εσωτερικής  
αλληλεγγύης των αποσπασμάτων, η ανάπτυξη στον στρατιώτη μιας κριτικής στάσης στον εαυτό του  



και στους διοικητές του..», λέει η βασική απόφαση του Κόμματος πάνω στα στρατιωτικά ζητήματα, 
«θα  δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες, όπου η αρχή της εκλεξιμότητας του διοικητικού προσωπικού  
μπορεί να έχει όλο και πιο πλατιά εφαρμογή».  Δεκαπέντε χρόνια μετά την υιοθέτηση αυτής της 
απόφασης -ένα χρονικό διάστημα που φαίνεται αρκετά μεγάλο για το ωρίμασμα της εσωτερικής 
αλληλεγγύης και της αυτοκριτικής- οι κυρίαρχοι κύκλοι έχουν πάρει την ακριβώς αντίθετη πορεία.

Τον Σεπτέμβρη του 1935, η πολιτισμένη ανθρωπότητα, φίλοι  και  εχθροί μαζί,  έμαθαν με 
μεγάλη τους έκπληξη ότι ο Κόκκινος Στρατός θα στεφόταν τώρα με μια ιεραρχία αξιωματικών, που 
θα άρχιζε από τον υπολοχαγό και θα τελείωνε στο στρατάρχη. Σύμφωνα με τον Τουχατσέφσκι, τον 
πραγματικό αρχηγό του Υπουργείου Πολέμου, «η εισαγωγή στρατιωτικών τίτλων από τη μεριά της  
κυβέρνησης θα δημιουργήσει μια πιο σταθερή βάση για την ανάπτυξη των διοικητικών και τεχνικών  
στελεχών». Η εξήγηση είναι συνειδητά διφορούμενη. Τα διοικητικά στελέχη δυναμώνουν πάνω απ' 
όλα, από την εμπιστοσύνη των στρατιωτών.  Γι'  αυτόν,  ακριβώς,  το λόγο,  ο Κόκκινος  Στρατός 
ξεκίνησε με τη διάλυση του σώματος των αξιωματικών. Το ξαναζωντάνεμα της ιεραρχικής κάστας 
δεν  επιβάλλεται  καθόλου  από  τα  συμφέροντα  των  στρατιωτικών  υποθέσεων.  Αυτό  που  είναι 
σπουδαίο, είναι η διοικητική θέση, και όχι ο βαθμός του διοικητή. Οι μηχανικοί και οι γιατροί δεν 
έχουν βαθμούς, αλλά η κοινωνία βρίσκει τα μέσα να τοποθετήσει τον καθένα τους στη θέση που 
πρέπει. Το δικαίωμα να έχει κανείς μια διοικητική θέση το εξασφαλίζει με τη μελέτη, τα χαρίσματα, 
το χαραχτήρα, την πείρα, που χρειάζονται ένα συνεχή και επιπλέον έναν ατομικό έλεγχο. Ο βαθμός  
του  ταγματάρχη  δεν  προσθέτει  τίποτε  στο  διοικητή  ενός  τάγματος.  Η  άνοδος  των  πέντε 
μεγαλύτερων διοικητών του Κόκκινου Στρατού στον τίτλο του στρατάρχη, δεν τους δίνει ούτε 
καινούργια ταλέντα ούτε συμπληρωματικές εξουσίες. Δεν είναι ο στρατός που μ' αυτό τον τρόπο 
αποχτά πραγματικά πιο «σταθερή βάση», αλλά το σώμα των αξιωματικών, και αυτό με το τίμημα 
της απομάκρυνσής του από το στρατό. Η μεταρρύθμιση επιδιώκει έναν καθαρά πολιτικό σκοπό: να 
δόσει ένα νέο κοινωνικό βάρος στους αξιωματικούς. Να πώς ο Μολότοφ στην ουσία καθόρισε τη 
σημασία  του  διατάγματος:  «να  ανυψώσει  τη  σπουδαιότητα  των  καθοδηγητικών στελεχών  του  
στρατού μας». Το πράγμα δεν περιορίζεται σε μια απλή εισαγωγή τίτλων. Συνοδεύεται με μια όλο και  
πιο γοργή κατασκευή στέγης για το διοικητικό προσωπικό. Το 1936, πρόκειται να κατασκευαστούν  
47.000 δωμάτια, και θα εκδοθούν 57% περισσότερα χρήματα, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά,  
για μισθούς. «Να ανυψωθεί η σπουδαιότητα των καθοδηγητικών στελεχών» σημαίνει: με τίμημα το  
αδυνάτισμα  των  ηθικών  δεσμών  του  στρατού  να  δεθούν  οι  αξιωματικοί  στενότερα  με  τους  
κυρίαρχους κύκλους.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι  μεταρρυθμιστές δε θεώρησαν αναγκαίο να εφεύρουν νέους 
τίτλους για τα νεκραναστημένα γαλόνια. Αντίθετα, είναι φανερό ότι θέλουν να συγχρονίσουν το 
βήμα τους με τη Δύση. Ταυτόχρονα, αποκάλυψαν την αχίλλεια πτέρνα τους όταν δεν τόλμησαν να 
ξαναζωντανέψουν τον τίτλο του στρατηγού, που ηχούσε τόσο ειρωνικά για το ρώσικο λαό. Όταν 
ανάγγειλαν  την  ανύψωση  των  πέντε  στρατιωτικών  αξιωματούχων  σε  στρατάρχες  -αξίζει  να 
σημειωθεί ότι η εκλογή των πέντε έγινε με μέτρο την προσωπική νομιμοφροσύνη στον Στάλιν και 
όχι  τα  ταλέντα  ή  τις  υπηρεσίες  τους-  ο  σοβιετικός  Τύπος  δεν  ξέχασε  να  υπενθυμίσει  στους 
αναγνώστες  του  τον  τσαρικό  στ^τό,  «την  λατρεία  της  κάστας  και  των  βαθμών  και  την  
δουλοπρέπεια» του. Γιατί, λοιπόν, μια τέτια δουλική μίμηση του; Καθώς δημιουργεί νέα προνόμια, 
η γραφειοκρατία,  σε κάθε βήμα, χρησιμοποιεί  τα επιχειρήματα που κάποτε χρησίμευαν για την 
καταστροφή των παλιών προνομίων. Η αυθάδεια εναλλάσσεται με τη δειλία, και συμπληρώνεται με 
ολοένα και μεγαλύτερες δόσεις υποκρισίας.

Όση έκπληξη και να προκαλεί από πρώτη ματιά η επίσημη επαναφορά της  «λατρείας της  
κάστας και των βαθμών και της δουλοπρέπειας»,  πρέπει να ομολογήσουμε ότι η κυβέρνηση είχε 
ελάχιστη  ελευθερία  εκλογής.  Η  προαγωγή  των  διοικητών  πάνω  στη  βάση  των  προσωπικών 
προσόντων  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  μόνο  μέσα  σε  συνθήκες  ελεύθερης  πρωτοβουλίας  και 
κριτικής στον ίδιο το στρατό, και ελέγχου πάνω στο στρατό από την κοινή γνώμη της χώρας. Η  
αυστηρή πειθαρχία μπορεί να εφαρμοστεί έξοχα πάνω στη βάση μιας πλατιάς δημοκρατίας και  
ακόμα  να  στηρίζεται  άμεσα  πάνω  της.  Κανένας,  ωστόσο,  στρατός  δεν  μπορεί  να  είναι  πιο 
δημοκρατικός από το καθεστώς που τον τρέφει. Η πηγή του γραφειοκρατισμού, με τη ρουτίνα και 
την  αριστοκρατία  του,  δεν  είναι  οι  ιδιαίτερες  ανάγκες  των  στρατιωτικών  υποθέσεων,  αλλά  οι 



πολιτικές ανάγκες του κυρίαρχου στρώματος. Μόνο που στο στρατό αυτές οι ανάγκες παίρνουν την 
πιο ολοκληρωμένη έκφραση τους. Η επαναφορά της κάστας των αξιωματικών δεκαοχτώ χρόνια 
μετά  την  επαναστατική  κατάργηση  της,  μαρτυράει  εξίσου  το  χάσμα  που  χωρίζει  ήδη  τους 
κυρίαρχους  από  τους  κυριαρχούμενους,  την  απώλεια  από  τον  σοβιετικό  στρατό  των  κύριων 
χαραχτηριστικών  του  που  του  έδιναν  το  όνομα  «Κόκκινος»,  και  τον κυνισμό  με  τον  οποίο  η 
γραφειοκρατία κάνει νόμο αυτές τις συνέπειες του εκφυλισμού.

Ο αστικός Τύπος έχει εχτιμήσει αυτή την ανιιμι  κιριπιΟμιοη όπως της αξίζει.  Η γαλλική 
επίσημη  εφημερίδα,  «Le  Temps»,  ;egrace  stiw  25  toy  Sept;embrh  1935:  ««Η εξωτερική  αυτή  
μεταμόρφωση είναι ένα από τα σημάδια μιας  βαθιάς  αλλαγής που γίνεται  τώρα  σ '  ολόκληρη τη 
Σοβιετική Ένωση. Το καθεστώς, που τώρα έχει οριστικά  παγιωθεί, σταθεροποιείται βαθμιαία. Οι  
επαναστατικές συνήθειες  και τα έθιμα δίνουν  τη θέση τους, μέσα στη σοβιετική οικογένεια και τη  
σοβιετική κοινωνία, στα αισθήματα και στις συνήθειες που εξακολουθούν να κυριαρχούν μέσα στις  
λεγόμενες καπιταλιστικές χώρες. Τα Σοβιέτ αστικοποιούνται».  Σ' αυτή την εχτίμηση δεν χρειάζεται 
να προσθέσει κανείς ούτε μια λέξη.



5. Η Σοβιετική Ένωση σ' έναν Πόλεμο
Ο στρατιωτικός κίνδυνος δεν είναι παρά μια έκφραση της εξάρτησης της Σοβιετικής Ένωσης 

από τον  υπόλοιπο κόσμο,  και  κατά συνέπεια  ένα  επιχείρημα ενάντια  στην ουτοπική  ιδέα  μιας 
απομονωμένης  σοσιαλιστικής  κοινωνίας.  Και  είναι  τώρα  που  προωθήθηκε  το  απαίσιο  αυτό 
«επιχείρημα».

Το να δοκιμάσει να απαριθμήσει κανείς από τα πριν όλους τους παράγοντες του ερχόμενου 
σκυλοκαυγά των εθνών, αυτό θα είταν ένας απραγματοποίητος στόχος. Αν ένας τέτιος υπολογισμός 
είταν δυνατός από τα πριν, οι συγκρούσεις των συμφερόντων πάντα θα τέλειωναν με ένα ειρηνικό 
λογιστικό διακανονισμό. Στην αιματηρή εξίσωση του πολέμου, υπάρχουν πάρα πολλές άγνωστες 
ποσότητες. Όπως και να 'χει, από την πλευρά της Σοβιετικής Ένωσης υπάρχουν τεράστιοι ευνοϊκοί 
παράγοντες,  κληρονομημένοι  από  το  παρελθόν  και  δημιουργημένοι  από  το  νέο  καθεστώς.  Η 
εμπειρία της επέμβασης στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου απόδειξε γι'  άλλη μια φορά ότι το 
μεγαλύτερο  πλεονέχτημα  της  Ρωσίας  είταν  και  παραμένουν  οι  αχανείς  εχτάσεις  της.  Ο  ξένος 
ιμπεριαλισμός ανάτρεψε μέσα σε λίγες μέρες τη σοβιετική Ουγγαρία, αν και όχι, βέβαια, χωρίς τη 
βοήθεια της αξιοθρήνητης κυβέρνησης του Μπελά Κουν. Η Σοβιετική Ρωσία, αποκομμένη από την 
αρχή αρχή από τις  γύρω χώρες, πάλεψε ενάντια στην επέμβαση για τρία χρόνια. Σε ορισμένες 
στιγμές,  τα εδάφη της  επανάστασης  περιορίστηκαν σχεδόν στο  παλιό  πριγκιπάτο της  Μόσχας. 
Αλλά ακόμα κι αυτό αποδείχτηκε ότι είταν αρκετό για να την κάνει ικανή να κρατήσει, και στο 
τέλος να θριαμβέψει.

Το  δεύτερο  μεγάλο  πλεονέχτημα  της  Ρωσίας  είναι  το  ανθρώπινο  απόθεμα  της.  Με  μια 
αύξηση σχεδόν 3.000.000 το χρόνο, ο πληθυσμός της Σοβιετικής Ένωσης έχει προφανώς τώρα 
ξεπεράσει  τα  170.000.000.  Μια  μόνο  στρατεύσιμη  κλάση  αποτελείται  από  1.300.000  άντρες 
περίπου. Η πιο αυστηρή διαλογή, τόσο φυσική όσο και πολιτική, δε θα έβγαζε στην άκρη πάνω από 
400.000 άτομα.  Η  εφεδρεία,  λοιπόν,  που  μπορεί  να  εχτιμηθεί  θεωρητικά  σε  18  μέχρι  20 
εκατομμύρια άτομα, είναι πραχτικά απεριόριστη.

Αλλά η Φύση και ο άνθρωπος δεν είναι παρά οι πρώτες ύλες του πολέμου. Το λεγόμενο 
στρατιωτικό «δυναμικό» εξαρτάται κυρίως από την οικονομική δύναμη του κράτους. Σ' αυτή τη 
σφαίρα τα πλεονεχτήματα της Σοβιετικής Ένωσης σε σύγκριση με την παλιά Ρωσία είναι τεράστια.  
Η σχεδιασμένη οικονομία, όπως έχουμε πει, έχει μέχρι τώρα δόσει τα μεγαλύτερα πλεονεχτήματά 
της από τη στρατιωτική άποψη. Η εκβιομηχάνιση των μακρινών περιοχών, ιδιαίτερα της Σιβηρίας, 
έχει δόσει μια εντελώς καινούργια αξία στην στέπα και στις δασώδεις περιοχές. Παρόλ' αυτά, η 
Σοβιετική  Ένωση  παραμένει  ακόμα  μια  καθυστερημένη  χώρα.  Η  χαμηλή  παραγωγικότητα  της 
εργασίας, η ανεπαρκής ποιότητα των προϊόντων, η αδυναμία των μέσων μεταφοράς, μόνο ως ένα 
βαθμό αποζημιώνονται από τις εχτάσεις και τα φυσικά πλούτη και τον αριθμό του πληθυσμού. Σε 
περίοδες  ειρήνης,  η  αναμέτρηση της  οικονομικής  δύναμης ανάμεσα σε  δύο εχθρικά κοινωνικά 
συστήματα μπορεί να αναβληθεί -για μια μακριά περίοδο, αν και με κανέναν τρόπο για πάντα- με 
τη  βοήθεια  πολιτικών  μέσων,  πάνω  απ'  όλα  με  το  μονοπώλιο  του  εξωτερικού  εμπορίου.  Στη 
διάρκεια ενός πολέμου η δοκιμασία γίνεται άμεσα στο πεδίο της μάχης. Από δω και ο κίνδυνος.

Οι στρατιωτικές ήττες, αν και συνήθως απαιτούν μεγάλες πολιτικές αλλαγές, δεν οδηγούν 
πάντα σε μια διατάραξη των οικονομικών θεμελίων της κοινωνίας. Ένα κοινωνικό καθεστώς που 
εγγυάται μια ανώτερη ανάπτυξη του πλούτου και της κουλτούρας, δεν μπορεί να ανατραπεί με 
ξιφολόγχες. Αντίθετα, οι νικητές παίρνουν τους θεσμούς και τα έθιμα των καταχτημένων, αν αυτά 
είναι πιο μπροστά από τα δικά τους σε ότι αφορά την εξέλιξη. Οι μορφές ιδιοχτησίας μπορούν να 
ανατραπούν με στρατιωτική βία μόνο όταν βρίσκονται σε οξεία ασυμφωνία με την οικονομική 
βάση  της  χώρας.  Μια  ήττα  της  Γερμανίας  σε  έναν  πόλεμο  ενάντια  στη  Σοβιετική  Ένωση 
αναπόφευχτα  θα  είχε  σαν  αποτέλεσμα  τη  συντριβή  όχι  μονάχα  του  Χίτλερ,  αλλά  και  του 
καπιταλιστικού συστήματος. Από την άλλη, δε θα έπρεπε να αμφιβάλει κανείς ότι μια στρατιωτική 
ήττα θα αποδειχνόταν επίσης μοιραία, όχι μόνο για το σοβιετικό κυρίαρχο στρώμα, αλλά και για τις  
κοινωνικές  βάσεις  της  Σοβιετικής  Ένωσης.  Η  αστάθεια  της  σημερινής  δομής  της  Γερμανίας 
καθορίζεται από το γεγονός ότι οι παραγωγικές δυνάμεις της έχουν από πολύ καιρό ξεπεράσει τις 
μορφές  της  καπιταλιστικής  ιδιοχτησίας.  Η  αστάθεια  του  σοβιετικού  καθεστώτος,  αντίθετα, 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι παραγωγικές δυνάμεις του βρίσκονται μακριά από το να έχουν φτάσει 



στις μορφές σοσιαλιστικής ιδιοχτησίας. Μια στρατιωτική ήττα απειλεί τις κοινωνικές βάσεις της 
Σοβιετικής Ένωσης για τον ίδιο λόγο που αυτές οι βάσεις απαιτούν σε μια ειρηνική περίοδο μια  
γραφειοκρατία και το μονοπώλιο του εξωτερικού εμπορίου -δηλαδή, εξαιτίας της αδυναμίας τους.

Μπορούμε,  ωστόσο,  να  περιμένουμε  ότι  η  Σοβιετική  Ένωση  θα  βγεί  από  τον  ερχόμενο 
μεγάλο πόλεμο χωρίς  ήττα;  Σ'  αυτή την ερώτηση που τίθεται  με  ειλικρίνεια,  θα  απαντήσουμε 
εξίσου ειλικρινά: Αν ο πόλεμος παράμενε μονάχα ένας πόλεμος, η ήττα της Σοβιετικής Ένωσης θα 
είταν αναπόφευχτη. Από μια τεχνική, οικονομική και στρατιωτική άποψη, ο ιμπεριαλισμός είναι 
ασύγκριτα  πιο  δυνατός.  Αν  δεν  τον  παραλύσει  η  επανάσταση  στη  Δύση,  ο  ιμπεριαλισμός  θα 
σαρώσει το καθεστώς που βγήκε από την Οχτωβριανή Επανάσταση.

Μπορεί  να  απαντήσει  κανείς  ότι  ο  «ιμπεριαλισμός»  είναι  μια  αφαίρεση,  γιατί  και  αυτός 
επίσης  ξεσκίζεται  από  αντιφάσεις.  Αυτό  είναι  απόλυτα  σωστό,  και  αν  δεν  υπήρχαν  αυτές  οι  
αντιφάσεις, η Σοβιετική Ένωση θα είχε εξαφανιστεί από το προσκήνιο πριν από πολύ καιρό. Οι 
διπλωματικές και στρατιωτικές συμφωνίες της Σοβιετικής Ένωσης βασίζονται ως ένα μέρος πάνω 
σ'  αυτές.  Θα είταν,  ωστόσο, μοιραίο λάθος  να μη δούμε τα όρια πέρα από τα οποία αυτές οι 
αντιφάσεις πρέπει να κοπάσουν. Ακριβώς όπως η πάλη των αστικών και μικροαστικών κομμάτων, 
από τα πιο αντιδραστικά μέχρι τα σοσιαλδημοκρατικά, κοπάζει μπροστά στην άμεση απειλή μιας 
προλεταριακής επανάστασης,  έτσι  και  οι  ιμπεριαλιστικοί  ανταγωνισμοί  πάντα θα βρίσκουν ένα 
συμβιβασμό για να εμποδίσουν τη στρατιωτική νίκη της Σοβιετικής Ένωσης.

Οι διπλωματικές συμφωνίες, όπως ένας καγκελλάριος με κάποια λογική παρατήρησε κάποτε, 
δεν είναι παρά «κομμάτια από χαρτί». Πουθενά δεν είναι γραμμένο ότι πρέπει να επιβιώσουν μέχρι  
το  ξέσπασμα του πολέμου.  Καμιά από τις  συνθήκες  με  τη Σοβιετική  Ένωση δεν  θα  ίσχυε  σε 
περίπτωση  μιας  άμεσης  απειλής  της  σοσιαλιστικής  επανάστασης  σε  οποιοδήποτε  μέρος  της 
Ευρώπης.  Ας  έμπαινε  σε  μια  επαναστατική  φάση  η  πολιτική  κρίση  στην  Ισπανία,  για  να  μην 
μιλήσουμε για τη Γαλλία, και η ελπίδα που πρόβαλε ο Λόιντ Τζορτζ για τον σωτήρα-Χίτλερ θα 
κυριαρχούσε  ακαταμάχητη  σε  όλες  τις  αστικές  κυβερνήσεις.  Από  την  άλλη,  αν  η  ασταθής 
κατάσταση στην Ισπανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, κλπ., τέλειωνε με έναν θρίαμβο της αντίδρασης,  
πάλι δε θα παράμενε ούτε ίχνος από τις σοβιετικές συνθήκες. Και, τέλος, αν τα «κομμάτια από 
χαρτί»  διατηρούσαν  την  ισχύ  τους  στη  διάρκεια  της  πρώτης  περιόδου  των  στρατιωτικών 
επιχειρήσεων,  δεν  υπάρχει  καμιά  αμφιβολία  ότι,  στην  αποφασιστική  φάση  του  πολέμου,  οι 
συνδυασμοί των δυνάμεων θα αποφασίζονταν από παράγοντες ασύγκριτα πιο ισχυρής σημασίας 
από τους όρκους των διπλωματών, που είναι εξ επαγγέλματος επίορκοι.

Η κατάσταση, βέβαια, θα είταν ριζικά διαφορετική αν οι αστοί σύμμαχοι έπαιρναν υλικές 
εγγυήσεις  ότι η κυβέρνηση της Μόσχας στέκεται στην ίδια πλευρά με αυτούς, όχι μονάχα στα 
πολεμικά χαρακώματα αλλά και στα ταξικά χαρακώματα. Επωφελούμενοι από τις δυσκολίες  της 
Σοβιετικής Ένωσης, που θα βρεθεί ανάμεσα σε δύο πυρά, οι καπιταλιστές «φίλοι της ειρήνης» θα 
πάρουν,  βέβαια,  κάθε μέτρο για να δημιουργήσουν ένα ρήγμα στο μονοπώλιο του εξωτερικού 
εμπορίου και  τους σοβιετικούς νόμους για την ιδιοχτησία.  Το αναπτυσσόμενο «ντεφανσιστικό» 
κίνημα  μέσα  στους  λευκορώσους  εμιγκρέδες  στη  Γαλλία  και  την  Τσεχοσλοβακία,  τρέφεται 
ολοκληρωτικά από τέτιου είδους υπολογισμούς. Και αν υπολογίσεις ότι η παγκόσμια πάλη θα γίνει 
μόνο σε στρατιωτικό επίπεδο, οι Σύμμαχοι έχουν μια καλή ευκαιρία να πετύχουν το σκοπό τους. 
Χωρίς την παρέμβαση της επανάστασης, οι κοινωνικές βάσεις της Σοβιετικής Ένωσης πρέπει να 
συντριβούν, όχι μονάχα στην περίπτωση μιας ήττας, αλλά και στην περίπτωση μιας νίκης.

Περισσότερο από δύο χρόνια πριν, μια προγραμματική ανακοίνωση, «Η Τέταρτη Διεθνής και 
ο Πόλεμος», σκιαγραφούσε την προοπτική αυτή με τα παρακάτω λόγια: «Κάτω από την επιρροή 
των οξύτατων αναγκών της κυβέρνησης για εφόδια πρώτης ανάγκης, οι  ατομικιστικές τάσεις της  
αγροτικής οικονομίας θα ενισχυθούν σημαντικά, και οι φυγόκεντρες δυνάμεις μέσα στα κολχόζ θα  
αυξηθούν σε κάθε μήνα του πολέμου... Στην πυρακτωμένη ατμόσφαιρα του πολέμου μπορεί κανείς να  
περιμένει... την προσέλκυση ξένου συμμαχικού κεφαλαίου, ρωγμές στο μονοπώλιο του εξωτερικού  
εμπορίου, την εξασθένιση του κυβερνητικού ελέγχου πάνω στα τοαατ, την όξυνση του συναγωνισμού  
ανάμεσα στα τραστ, τη σύγκρουση τους με τους εργάτες κλπ... Με άλλα λόγια, στην περίπτωση ενός  
παρατεταμένου  πολέμου,  που  θα  συνοδεύεται  από  μια  παθητική  στάση  του  παγκόσμιου  
προλεταριάτου,  οι εσωτερικές κοινωνικές αντιφάσεις της Σοβιετικής Ένωσης όχι μόνο μπορεί να  



οδηγήσουν, αλλά πρέπει να οδηγήσουν σε μια αστική βοναπαρτιστική αντεπανάσταση». Τα γεγονότα 
των δύο τελευταίων χρόνων έχουν διπλασιάσει τη δύναμη αυτής της πρόβλεψης.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές δεν οδηγούν με κανέναν τρόπο στα  λεγόμενα «πεσιμιστικά» 
συμπεράσματα. Αν δε θέλουμε να κλείσουμε τα μάτια μας ούτε στην τεράστια υλική υπεροχή του 
καπιταλιστικού κόσμου, ούτε στην αναπόφευχτη προδοσία των ιμπεριαλιστών «συμμάχων», ούτε 
στις  εσωτερικές  αντιφάσεις  του  σοβιετικού  καθεστώτος,  από  την  άλλη  μεριά,  δεν  έχουμε  με 
κανέναν τρόπο την τάση να υπερ-εχτιμήσουμε τη σταθερότητα του καπιταλιστικού συστήματος, 
είτε στις εχθρικές είτε στις συμμαχικές χώρες. Πολύ πριν ο πόλεμος αυτός της φθοράς μπορέσει να 
μετρήσει τον συσχετισμό των οικονομικών δυνάμεων σε όλο τους το βάθος, θα βάλει σε δοκιμασία 
τη σχετική σταθερότητα των καθεστώτων. Όλοι οι σοβαροί θεωρητικοί της μελλοντικής σφαγής 
των λαών παίρνουν υπόψη τους την πιθανότητα, ή και ακόμα το αναπόφευχτο, της επανάστασης 
ανάμεσα στα αποτελέσματα του. Η ιδέα, που προωθείται ξανά και ξανά σε ορισμένους κύκλους, 
των μικρών «επαγγελματικών» στρατών, αν και είναι λίγο περισσότερο πραγματική από την ιδέα 
των ατομικών ηρώων με τα ονόματα των Δαβίδ και Γολιάθ, αποκαλύπτει ακριβώς σε αυτή την 
φανταστική ιδέα την πραγματικότητα του τρόμου απέναντι σε έναν ένοπλο λαό. Ο Χίτλερ ποτέ δεν 
χάνει την ευκαιρία να ενισχύσει την «αγάπη του για την ειρήνη» με μια αναφορά στο αναπόφευχτο 
μιας νέας μπολσεβίκικης θύελλας σε περίπτωση πολέμου στη Δύση. Η δύναμη που αναχαιτίζει για 
την ώρα τη μαινάδα του πολέμου, δεν είναι η Κοινωνία των Εθνών, ούτε οι αμοιβαίες συνθήκες 
ασφάλειας,  ούτε  τα  πατσιφιστικά  δημοψηφίσματα,  αλλά  αποκλειστικά  και  μόνο  ο  αυτο-
προστατευτικός φόβος των κυρίαρχων τάξεων μπροστά στην επανάσταση.

Τα κοινωνικά καθεστώτα όπως και όλα τα άλλα φαινόμενα πρέπει να εκτιμηθούν συγκριτικά. 
Παρά τις αντιφάσεις του, οσοναφορά τη σταθερότητα, το σοβιετικό καθεστώς έχει ακόμα τεράστια 
πλεονεχτήματα  απέναντι  στα  καθεστώτα  των  πιθανών  εχθρών  του.  Η  ίδια  η  δυνατότητα  μιας 
κυριαρχίας των Ναζί πάνω στο γερμανικό λαό, δημιουργήθηκε από την ανυπόφορη ένταση των 
κοινωνικών ανταγωνισμών στη Γερμανία. Αυτοί οι ανταγωνισμοί δεν έχουν καταργηθεί, κι ακόμα 
δεν έχουν αδυνατίσει, έχουν απλά συμπιεστεί, με το καπάκι του φασισμού. Ένας πόλεμος θα τους 
φέρει στην επιφάνεια. Ο Χίτλερ έχει πολύ λιγότερες ευκαιρίες από ό,τι είχε ο Γουλιέλμος  II να 
φέρει έναν πόλεμο μέχρι τη νίκη. Μονάχα μια έγκαιρη επανάσταση, που θα έσωζε τη Γερμανία από 
τον πόλεμο, θα μπορούσε να τη σώσει από μια νέα ήττα.

Ο  παγκόσμιος  Τύπος  παρουσίασε  την  τελευταία  αιματηρή  επίθεση  των  γιαπωνέζων 
αξιωματικών ενάντια στους  υπουργούς  της  κυβέρνησης σαν μια ασύνετη εκδήλωση ενός  πολύ 
φλογερού  πατριωτισμού.  Στην  πραγματικότητα,  αυτές  οι  επιθέσεις,  παρά  τη  διαφορά  της 
ιδεολογίας, ανήκουν στον ίδιο ιστορικό τύπο όπως και οι βόμβες των ρώσων Μηδενιστών ενάντια 
στην τσαρική γραφειοκρατία. Ο πληθυσμός της Ιαπωνίας ασφυχτιά κάτω από τον συνδυασμένο 
ζυγό του ασιατικού τρόπου αγροτικής  εκμετάλλευσης και  του υπερσύγχρονοι  καπιταλισμού.  Η 
Κορέα,  το  Μαντσουκούο,  η  Κίνα,  με  το  πρώτο  αδυνάτισμα  της  στρατιωτικής  τανάλιας,  θα 
υψωθούν ενάντια στον γιαπωνέζo τύραννο. Ένας πόλεμος θα φέρει στην αυτοκρατορία του Μικάδο 
τις πιο μεγάλες κοινωνικές καταστροφές.

Η  κατάσταση  στην  Πολωνία  είναι  ελάχιστα  καλύτερη.  Το  καθεστώς  του  Πιλσούδσκι; 
λιγότερο καρποφόρο από όλα τα καθεστώτα, αποδείχτηκε ανίκανο ακόμα και να αδυνατίσει την 
υποδούλωση των αγροτών στη γη. Η Δυτική Ουκρανία (Γαλικία) ζει κάτω από μια βαριά εθνική  
καταπίεση. Οι εργάτες συνταράζουν τη χώρα με συνεχείς απεργίες και εξεγέρσεις. Προσπαθώντας 
να  εξασφαλίσει  τον  εαυτό  της  με  μια  ένωση  με  τη  Γαλλία  και  μια  φιλία  με  τη  Γερμανία,  η 
πολωνέζικη μπουρζουαζία είναι ανίκανη να πετύχει οτιδήποτε με τις μανούβρες της πέρα από το να 
επιταχύνει τον πόλεμο και να βρει σ' αυτόν έναν πιο σίγουρο θάνατο.

Ο κίνδυνος ενός πολέμου και μιας ήττας της Σοβιετικής Ένωσης είναι μια πραγματικότητα, 
αλλά και η επανάσταση είναι μια πραγματικότητα. Αν η επανάσταση δεν εμποδίσει τον πόλεμο, 
τότε ο πόλεμος θα βοηθήσει την επανάσταση. Συνήθως οι δεύτερες γέννες είναι πιο εύκολες από 
την πρώτη. Στον νέο πόλεμο, δε θα είναι αναγκαίο να περιμένουμε δυόμισι ολόκληρα χρόνια για 
την πρώτη εξέγερση. Επιπλέον, άμα αρχίσει η επανάσταση δε θα σταματήσει αυτή τη φορά στη 
μέση του δρόμου. Μακροπρόθεσμα η μοίρα της Σοβιετικής Ένωσης θα κριθεί όχι στους χάρτες των 
γενικών επιτελείων, αλλά στο χάρη της ταξικής πάλης. Μονάχα το ευρωπαϊκό προλεταριάτο, σε 



αδιάλλαχτη αντίθεση με τη μπουρζουαζία και με τους «φίλους της ειρήνης» που είναι στο ίδιο 
στρατόπεδο με αυτήν, μπορεί να προστατέψει τη Σοβιετική Ένωση από την καταστροφή, ή από μια 
«συμμαχική» πισώπλατη μαχαιριά. Ακόμα και μια στρατιωτική ήττα της Σοβιετικής Ένωσης δε θα 
είταν παρά ένα σύντομο επεισόδιο, στην περίπτωση νίκης του προλεταριάτου σε άλλες χώρες. Από 
την  άλλη,  καμιά  στρατιωτική  νίκη  δεν  μπορεί  να  σώσει  την  κληρονομιά  της  Οχτωβριανής 
Επανάστασης, αν ο ιμπεριαλισμός διατηρηθεί στον υπόλοιπο κόσμο.

Τα φερέφωνα της σοβιετικής γραφειοκρατίας λένε ότι «υποτιμάμε» τις εσωτερικές δυνάμεις 
της Σοβιετικής Ένωσης, τον Κόκκινο Στρατό, κλπ., ακριβώς όπως έχουν πει πως «αρνιόμαστε» τη 
δυνατότητα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης σ' ένα μόνο κράτος. Αυτά τα επιχειρήματα στέκονται 
σε τόσο χαμηλό επίπεδο που δεν επιτρέπουν ακόμα και μια καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων. Χωρίς 
τον  Κόκκινο  Στρατό,  η  Σοβιετική  Ένωση  θα  συντριβόταν  και  θα  διαμελιζόταν  όπως  η  Κίνα. 
Μονάχα η πεισματική και ηρωική αντίσταση της στον μελλοντικό καπιταλιστή εχθρό μπορεί να 
δημιουργήσει  ευνοϊκές  συνθήκες  για  την  ανάπτυξη  της  ταξικής  πάλης  στο  ιμπεριαλιστικό 
στρατόπεδο.  Έτσι,  ο Κόκκινος  Στρατός είναι  ένας παράγοντας τεράστιας σπουδαιότητας.  Αλλά 
αυτό δε σημαίνει πως είναι ο μόνος ιστορικός παράγοντας. Μπορεί να δόσει μια μεγάλη ώθηση 
στην επανάσταση. Μονάχα η επανάσταση μπορεί να εκπληρώσει το κύριο καθήκον. Γι' αυτό το 
καθήκον ο Κόκκινος Στρατός από μόνος του είναι ανεπαρκής.

Κανείς  δεν  ζητάει  από  τη  σοβιετική  κυβέρνηση διεθνείς  περιπέτειες,  παράλογες  πράξεις, 
προσπάθειες  να  εξαναγκάσει  με  τη  βία  την  πορεία  των παγκόσμιων γεγονότων.  Αντίθετα,  στο 
βαθμό  που  έχουν  γίνει  τέ-τιες  απόπειρες  από  τη  γραφειοκρατία  στο  παρελθόν  (Βουλγαρία, 
Εσθονία,  Καντώνα,  κλπ),  έχουν  χρησιμοποιηθεί  μόνο  από  την  αντίδραση,  και  έχουν  έγκαιρα 
καταδικαστεί  από  την  Αριστερή  Αντιπολίτευση.  Το  ζήτημα  είναι  η  γενική  κατεύθυνση  του 
σοβιετικού κράτους. Η αντίφαση ανάμεσα στην εξωτερική πολιτική του και τα συμφέροντα του 
παγκόσμιου προλεταριάτου και των αποικιακών λαών, βρίσκει την πιο καταστροφική έκφραση της 
στην υποταγή της Κομμουνιστικής Διεθνούς στη συντηρητική γραφειοκρατία με τη νέα θρησκεία 
της της απραξίας.

Δεν είναι κάτω από τη σημαία του στάτους κβο που μπορούν να ξεσηκωθούν οι ευρωπαίοι 
εργάτες  και  οι αποικιακοί  λαοί  ενάντια στον ιμπεριαλισμό,  και  ενάντια στον πόλεμο αυτό που 
πρέπει να ξεσπάσει και να ανατρέψει το οτάτους κβο, τόσο αναπόφευχτα όσο ένα αναπτυγμένο 
βρέφος  καταστρέφει  το  στάτους  κβο  της  εγκυμοσύνης.  Οι  εργάτες  δεν  έχουν  το  παραμικρό 
συμφέρον να υπερασπίσουν τα υπάρχοντα σύνορα, ιδιαίτερα στην Ευρώπη -ούτε κάτω από τις 
διαταγές των δικών τους αστικών τάξεων, ούτε, ακόμα λιγότερο, σε μια επαναστατική εξέγερση 
ενάντια τους. Η παρακμή της Ευρώπης έχει την αιτία της στο ίδιο το γεγονός ότι είναι οικονομικά 
διαιρεμένη  σε  σχεδόν  σαράντα  μισοεθνικά  κράτη  που,  με  τα  τελωνεία,  τα  διαβατήρια,  τα 
νομισματικά  συστήματα  και  τους  τερατώδεις  στρατούς  τους  στην  υπεράσπιση  της  εθνικής 
ιδιομορφίας,  έχουν  γίνει  ένα  γιγάντιο  εμπόδιο  στο  δρόμο  της  οικονομικής  και  πολιτιστικής 
ανάπτυξης της ανθρωπότητας.

Το  καθήκον  του  ευρωπαϊκού  προλεταριάτου  δεν  είναι  η  διαιώνιση  των  συνόρων,  αλλά, 
αντίθετα,  η  επαναστατική  κατάργηση  τους,  δεν  είναι  το  στάτους  κβο,  αλλά  οι  σοσιαλιστικές 
Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης!



3. Ο Κόκκινος Στρατός και οι Αρχές του
Ο  παλιός  ρώσος  στρατιώτης,  μεγαλωμένος  στις  πατριαρχικές  συνθήκες  της  αγροτικής 

κομμούνας,  διακρινόταν,  πάνω  απ’  όλα,  από  ένα  τυφλό  ένστιχτο  αγέλης.  Ο  Σουβόροφ,  ο 
αρχιστράτηγος της Αικατερίνης της 2ης και του Παύλου του 1ου, ήταν ο ανυπέρβλητος αφέντης 
ενός  στρατού φεουδαρχικών σκλάβων.  Η Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση έβαλε για πάντα στην 
άκρη  τη  στρατιωτική  τέχνη  της  παλιάς  Ευρώπης  και  της  τσαρικής  Ρωσίας.  Η  αυτοκρατορία, 
βέβαια,  συνέχισε  να  προσθέτει  γιγάντιες  περιοχές  στις  κατακτήσεις  της,  αλλά  δεν  κέρδισε 
παραπέρα  νίκες  ενάντια  στους  στρατούς  των  πολιτισμένων  εθνών.  Μια  σειρά  από  ήττες  στο 
εξωτερικό και ταραχές στο εσωτερικό ήταν αναγκαίες για να μετατραπεί μέσα στις φλόγες τους ο 
εθνικός  χαρακτήρας.  Ο  Κόκκινος  Στρατός  δεν  μπορούσε  να  σχηματιστεί  παρά  σε  μια  νέα 
κοινωνική και ψυχολογική βάση. Στις νεότερες γενιές, το υπομονετικό αυτό ένστικτο της αγέλης 
και η υποτακτικότητα στη Φύση, αντικαταστάθηκαν από ένα πνεύμα τόλμης και τη λατρεία της 
τεχνικής.  Μαζί  με  την  αφύπνιση  της  ατομικότητας,  ήρθε  μια  γοργή  άνοδος  του  πολιτιστικού 
επιπέδου. Οι αγράμματοι στο στρατό γίνονται όλο και πιο λίγοι. Ο Κόκκινος Στρατός δεν αφήνει 
κανέναν να φύγει από τις γραμμές του χωρίς να ξέρει να διαβάζει και να γράφει. Όλων των ειδών 
τα σπορ αναπτύχθηκαν με ενθουσιασμό μέσα στο στρατό και γύρω απ’ αυτόν.  Ανάμεσα στους 
εργάτες, τους αξιωματούχους και τους σπουδαστές, το διακριτικό σήμα του καλού σκοπευτή είχε 
μεγάλη δημοτικότητα. Τους χειμερινούς μήνες, το σκι έδινε στα συντάγματα μια άγνωστη μέχρι 
τώρα κινητικότητα. Εκπληκτικές επιτυχίες κατορθώθηκαν στον τομέα της πτώσης με αλεξίπτωτο, 
στο ανεμόπτερο και στο αεροπλάνο. Είναι γνωστές στον καθένα οι πτήσεις στην αρκτική και στη 
στρατόσφαιρα.  Τα  υψηλά  αυτά  σημεία  μαρτυρούν  ένα  ολόκληρο  βουνό  από  αλυσιδωτά 
επιτεύγματα.

Δεν είναι ανάγκη να εξιδανικεύσουμε το επίπεδο του Κόκκινου Στρατού σε ότι αφορά την 
οργάνωση ή τη μαχητική του ικανότητα στη διάρκεια των χρόνων του εμφυλίου πολέμου. Για το 
νεαρό  διοικητικό  επιτελείο  του,  ωστόσο,  εκείνα  τα  χρόνια  ήταν  τα  χρόνια  του  μεγάλου 
βαπτίσματος.  Απλοί  στρατιώτες  του  τσαρικού  στρατού,  κατώτεροι  αξιωματικοί  και  δεκανείς, 
αποκάλυψαν  το  ταλέντο  τους  σαν  οργανωτές  και  στρατιωτικοί  ηγέτες,  και  σφυρηλάτησαν  τη 
θέλησή τους  σε  μια  πάλη τεραστίων διαστάσεων.  Οι  αυτοδίδακτοι  αυτοί  άνθρωποι  ηττήθηκαν 
πολλές φορές,  στο τέλος,  όμως, νίκησαν. Οι καλύτεροι απ’ αυτούς μελέτησαν στη συνέχεια με 
επιμέλεια.  Η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  τωρινών  ανώτερων  αρχηγών  που  πέρασαν  από  το 
σχολείο  του  εμφύλιου  πολέμου,  αποφοίτησε  επίσης  από  ακαδημίες  ή  από  ειδικές  σειρές 
μαθημάτων. Από τους ανώτερους αξιωματικούς, οι  μισοί περίπου πήρανε ανώτερη στρατιωτική 
εκπαίδευση. Οι υπόλοιποι πέρασαν από κατώτερες σχολές. Η στρατιωτική θεωρία τους έδωσε την 
αναγκαία πειθαρχία στη σκέψη, αλλά δεν κατάστρεψε την τόλμη που είχαν ξυπνήσει οι δραματικές  
επιχειρήσεις του εμφυλίου πολέμου. Αυτή η γενιά είναι τώρα σαράντα με πενήντα χρονών, στην 
ηλικία της ισορροπίας των φυσικών και πνευματικών δυνάμεων, όπου η τολμηρή πρωτοβουλία 
στηρίζεται πάνω στην εμπειρία χωρίς να της γίνεται ένα βάρος.

Το Κόμμα, η Κομμουνιστική Νεολαία, τα συνδικάτα –ακόμα κι ανεξάρτητα από τον τρόπο με 
τον  οποίο  εκπληρώνουν  τη  σοσιαλιστική  τους  αποστολή–  στη  διοίκηση  των  εθνικοποιημένων 
βιομηχανιών, των κοπερατίβων, των κολχόζ, των σοβχόζ –ακόμα κι ανεξάρτητα από τον τρόπο με 
τον οποίο εκπληρώνουν τα οικονομικά τους καθήκοντα– εκπαιδεύουν αμέτρητα νεαρά διοικητικά 
στελέχη, που συνηθίζουν να δουλεύουν με ανθρώπινες μάζες και με μάζες εμπορευμάτων και να 
ταυτίζουν τον εαυτό τους με το κράτος. Αυτοί αποτελούν τα φυσικά αποθέματα του διοικητικού 
επιτελείου. Ένα άλλο απόθεμα δημιουργείται από την υψηλή προετοιμασία των σπουδαστών πριν 
από  την  στρατιωτική  τους  υπηρεσία.  Οι  σπουδαστές  οργανώνονται  σε  ειδικά  εκπαιδευμένα 
τάγματα,  που,  σε  περίπτωση επιστράτευσης,  μπορούν με  επιτυχία  να  μετατραπούν σε  σχολεία 
επείγουσας ανάγκης για το διοικητικό επιτελείο.  Για να μετρήσει κανείς  την έκταση αυτής της 
πηγής,  είναι  αρκετό  να  τονίσει  ότι  ο  αριθμός  εκείνων  που  αποφοίτησαν  από  τα  ανώτερα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα έχει  φτάσει τώρα στους 80.000 το χρόνο, ο αριθμός των φοιτητών των 
κολεγίων και των πανεπιστημίων ξεπερνά το μισό εκατομμύριο, και ο γενικός αριθμός σε όλα τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα πλησιάζει τα 28.000.000.

Από την άποψη της οικονομίας και ιδιαίτερα της βιομηχανίας, η κοινωνική επανάσταση έχει 



προσφέρει στην εθνική άμυνα τέτοια πλεονεκτήματα που η παλιά Ρωσία δεν μπορούσε ούτε καν να 
ονειρευτεί. Στην ουσία, σχεδιασμένη μέθοδος σημαίνει μια συνεχή κινητοποίηση της βιομηχανίας, 
που βρίσκεται στα χέρια της κυβέρνησης, και έχει τη δυνατότητα να συγκεντρωθεί στην υπηρεσία 
της άμυνας ακόμα και  όταν χτίζει  και  εξοπλίζει  νέα εργοστάσια.  Ο συσχετισμός ανάμεσα στις 
ανθρώπινες  και  μηχανικές  δυνάμεις  του  Κόκκινου  Στρατού  μπορεί  να  θεωρηθεί,  γενικά,  ότι 
βρίσκεται  στο  ίδιο  επίπεδο  με  τους  καλύτερους  στρατούς  της  Δύσης.  Στον  τομέα  του 
επανεξοπλισμού του πυροβολικού, έγιναν σημαντικές επιτυχίες από την περίοδο κιόλας του πρώτου 
πεντάχρoνου πλάνου. Τεράστια ποσά ξοδεύονται για την παραγωγή φορτηγών και τεθωρακισμένων 
οχημάτων, τανκς και αεροπλάνων. Σήμερα υπάρχουν μισό περίπου εκατομμύριο τρακτέρ στη χώρα. 
Το  1936,  πρόκειται  να  παραχθούν  160.000,  με  συνολική  δύναμη  8,5  εκατομμύρια  ίππους.  Η 
κατασκευή των τανκς προχωράει με παράλληλο ρυθμό. Τα πλάνα κινητοποίησης του Κόκκινου 
Στρατού  προβλέπουν  30  με  40  τανκς  ανά  χιλιόμετρο  ενεργού  μετώπου.  Σαν  αποτέλεσμα  του 
Μεγάλου Πολέμου, το ναυτικό ελαττώθηκε από 548.000 τόνους το 1917 σε 82.000 το 1928. Εδώ 
έπρεπε να αρχίσουμε σχεδόν από το μηδέν. Τον Γενάρη του 1936, ο Τουχατσέφσκι ανακοίνωσε σε 
μια  συνάντηση  της  Κεντρικής  Εκτελεστικής  Επιτροπής:  «Δημιουργούμε  ένα  ισχυρό  ναυτικό.  
Συγκεντρώνουμε τις δυνάμεις μας κυρίως στην αvάπτυξη ενός στόλου υποβρυχίων». Το γιαπωνέζικο 
ναυτικό επιτελείο, είναι καλά πληροφορημένο, υποθέτουμε, σε ότι αφορά τα επιτεύγματα σ’ αυτό 
τον τομέα. Η προσοχή που δίνουν τώρα στη Βαλτική δεν είναι λιγότερη. Ωστόσο, τα ερχόμενα 
χρόνια, το ναυτικό μπορεί να παίξει ένα βοηθητικό μόνο ρόλο στην υπεράσπιση των θαλάσσιων 
συνόρων.

Αλλά και η αεροπορική δύναμη έχει κάνει μεγάλες πρόοδες. Πριν από δυο περίπου χρόνια, 
μια αντιπροσωπία από γάλλους μηχανικούς αεροπλάνων, έμειναν «κατάπληκτοι και ενθουσιασμένοι  
από τα επιτεύγματα σ’ αυτό τον τομέα», σύμφωνα με τις περιγραφές του Τύπου. Ιδιαίτερα, είχαν τη 
δυνατότητα να πειστούν ότι ο Κόκκινος Στρατός παράγει σε όλο και μεγαλύτερους αριθμούς βαριά 
βομβαρδιστικά με ακτίνα δράσης 1.200 με 1.500 χιλιόμετρα. Σε περίπτωση πολέμου στην Άπω 
Ανατολή, τα πολιτικά και στρατιωτικά κέντρα της Ιαπωνίας θα μπορούσαν να δεχτούν επίθεση από 
τις σοβιετικές ακτές. Σύμφωνα με τους αριθμούς που δημοσιεύτηκαν στον Τύπο, το πεντάχρονο 
πλάνο του Κόκκινου Στρατού για το 1935 πρόβλεπε 62 σμήνη, ικανά να εξαπολύουν ταυτόχρονα 
στη γραμμή πυρός 5.000 αεροπλάνα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το πλάνο εκπληρώθηκε, και  
πιθανόν με το παραπάνω.

Η  αεροπορία  είναι  στενά  δεμένη  με  έναν  κλάδο  της  βιομηχανίας,  που  ήταν  σχεδόν 
ανύπαρχτος στην τσαρική Ρωσία, αλλά που τελευταία προχωράει με άλματα –τη χημεία. Δεν είναι 
μυστικό ότι η σοβιετική κυβέρνηση –και παρεκβατικά και οι άλλες κυβερνήσεις του κόσμου– δεν 
πίστεψε ούτε για ένα λεπτό στις συνεχώς επαναλαμβανόμενες «απαγορεύσεις» της χρησιμοποίησης 
των δηλητηριωδών αερίων. Το έργο των ιταλών εκπολιτιστών στην Αβησσυνία έχει δείξει ξανά 
πολύ  καθαρά  τι  αξίζουν  οι  ανθρωπιστικοί  περιορισμοί  της  διεθνούς  ληστείας.  Πρέπει  να 
υποθέσουμε ότι ενάντια σε οποιαδήποτε καταστροφική έκπληξη, που ετοιμάζουν στο επίπεδο του 
χημικού  και  βακτηριολογικού  πολέμου,  στις  μυστηριώδεις  και  απαίσιες  αυτές  επιχειρήσεις,  ο 
Κόκκινος Στρατός είναι τόσο καλά εφοδιασμένος όσο και οι στρατοί της Δύσης.

Σε αυτό που αφορά την ποιότητα των προϊόντων των στρατιωτικών εργοστασίων, μπορεί να 
υπάρχει μια νόμιμη αμφιβολία. Έχουμε προσέξει, ωστόσο, ότι στη Σοβιετική Ένωση τα όργανα 
παραγωγής  είναι  καλύτερα  κατασκευασμένα  από  τα  αντικείμενα  γενικής  χρήσης.  Εκεί  που  οι 
αγοραστές είναι από τις ισχυρές ομάδες της κυρίαρχης γραφειοκρατίας, η ποιότητα των προϊόντων 
ανεβαίνει σημαντικά πάνω από το μέσο επίπεδο, που είναι ακόμα πολύ χαμηλό. Ο πιο σημαντικός 
πελάτης  είναι  οι  στρατιωτικές  υπηρεσίες.  Δεν  μας  εκπλήσσει  το  γεγονός  ότι  τα  μηχανήματα 
καταστροφής είναι καλύτερης ποιότητας, όχι μονάχα από τα είδη κατανάλωσης, αλλά και από τα 
όργανα παραγωγής. Η στρατιωτική βιομηχανία, παραμένει, ωστόσο, ένα μέρος του συνόλου της 
βιομηχανίας, και μολονότι σε μικρότερο βαθμό, αντανακλά τις ανεπάρκειές της. Ο Βοροσίλοφ και 
ο Τουχατσέφσκι δεν χάνουν ευκαιρία να υπενθυμίζουν δημόσια στους διευθύνοντες: «Δεν είμαστε 
πάντα  εντελώς  ικανοποιημένοι  με  την  ποιότητα  των  προϊόντων  που  μας  δίνεται  στον  Κόκκινο  
Στρατό».  Σε  ιδιωτικές  συζητήσεις,  πρέπει  να  υποθέσουμε,  οι  στρατιωτικοί  ηγέτες  εκφράζονται 
περισσότερο  κατηγορηματικά.  Οι  προμήθειες  της  επιμελητείας  είναι,  κατά  γενικό  κανόνα, 



κατώτερης  ποιότητας  από  τα  πολεμοφόδια.  Το  παπούτσι  είναι  κατώτερης  ποιότητας  από  το 
πολυβόλο. Αλλά και το μοτέρ του αεροπλάνου, παρά την αναμφίβολη πρόοδο, βρίσκεται ακόμα 
σημαντικά πίσω από τους καλύτερους τύπους της Δύσης. Στο ζήτημα του στρατιωτικού εξοπλισμού 
σαν όλο, τίθεται ακόμα το παλιό καθήκον: να φτάσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα το επίπεδο του  
μελλοντικού εχθρού μας.

Τα πράγματα είναι χειρότερα με τη γεωργία. Στη Μόσχα λένε συχνά πως εφόσον το εισόδημα 
από τη βιομηχανία έχει ήδη ξεπεράσει το εισόδημα από τη γεωργία, απ’ αυτό και μόνο το γεγονός η 
Σοβιετική Ένωση έχει αλλάξει από αγροτική-βιομηχανική χώρα σε βιομηχανική-αγροτική χώρα. 
Στην  πραγματικότητα,  ο  νέος  συσχετισμός  των  εισοδημάτων  δεν  καθορίζεται  τόσο  από  την 
ανάπτυξη  της  βιομηχανίας,  όσο  σημαντική  και  αν  είναι  αυτή,  όσο  από  το  εξαιρετικά  χαμηλό 
επίπεδο της γεωργίας. Η ασυνήθιστη επιείκεια της σοβιετικής διπλωματίας, για μερικά χρόνια, προς 
την  Ιαπωνία,  έχει  την  αιτία  της,  ανάμεσα  σε  άλλα  πράγματα,  στις  σοβαρές  δυσκολίες  στην 
προμήθεια τροφίμων. Ωστόσο, τα τρία τελευταία χρόνια έχουν φέρει σημαντική ανακούφιση, και, 
ιδιαίτερα, έχουν επιτρέψει τη δημιουργία σοβαρών στρατιωτικών βάσεων προμήθειας τροφίμων 
στην Άπω Ανατολή.

Όσο παράδοξο κι αν φαίνεται, το πιο τρωτό σημείο του στρατού είναι το άλογο. Στο μέσο της 
έκρηξης της πλήρους κολεχτιβοποίησης, θανατώθηκαν γύρω στο 55 τοις εκατό των αλόγων της 
χώρας. Επιπλέον, παρόλα τα μηχανοκίνητα, ένας σημερινός στρατός, όπως και στην εποχή του 
Ναπολέοντα, χρειάζεται ένα άλογο για κάθε τρεις στρατιώτες. Στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, 
ωστόσο, τα πράγματα γύρισαν προς το καλύτερο σ’ αυτό το ζήτημα: ο αριθμός των αλόγων στη 
χώρα έχει αρχίσει ξανά να μεγαλώνει. Όπως και νά ’χει ακόμα και αν ξεσπούσε ο πόλεμος στους  
ερχόμενους  μήνες,  ένα  κράτος  με  πληθυσμό  170  εκατομμύρια,  θα  είναι  πάντα  ικανό  να 
κινητοποιήσει τα αναγκαία αποθέματα τροφίμων και τα άλογα για το μέτωπο –βέβαια, σε βάρος  
του υπόλοιπου πληθυσμού. Αλλά σε περίπτωση πολέμου οι λαϊκές μάζες όλων των χωρών δεν 
μπορούν, γενικά, να περιμένουν τίποτε άλλο πέρα από πείνα, δηλητηριώδη αέρια και επιδημίες.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
1. Κοινωνικές Σχέσεις
Στις βιομηχανίες η κρατική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής κυριαρχεί σχεδόν καθολικά. 

Στη γεωργία κυριαρχεί απόλυτα μονάχα στα σοβχόζ, που δεν αποτελούν περισσότερο από το 10% 
της καλλιεργούμενης γης. Στα κολχόζ, η συνεταιριστική ή η ομαδική ιδιοκτησία συνδυάζεται σε 
διάφορες αναλογίες με την κρατική και την ατομική ιδιοκτησία. Η γη, αν και νομικά ανήκει στο 
κράτος, έχει μεταβιβαστεί στις κολεχτίβες για «διαρκή» κάρπωση, πράγμα που διαφέρει ελάχιστα 
από την ομαδική ιδιοκτησία. Τα τρακτέρ και τα άλλα ειδικά μηχανήματα ανήκουν στο κράτος. Οι 
μικρότερες  συσκευές  ανήκουν  στις  κολεχτίβες.  Επιπλέον,  κάθε  αγρότης  του  κολχόζ  έχει  την 
ατομική  του  καλλιέργεια.  Τέλος,  περισσότερο από το  10% των αγροτών παραμένουν ατομικοί 
καλλιεργητές.

Σύμφωνα με την απογραφή του 1934, το 28,1% του πληθυσμού ήταν εργάτες και υπάλληλοι 
των κρατικών επιχειρήσεων και ιδρυμάτων. Οι βιομηχανικοί εργάτες και οι οικοδόμοι, χωρίς τις 
οικογένειες  τους,  έφταναν,  το  1935,  τα  7,5  εκατομμύρια.  Τα  κολχόζ  και  οι  συνεργατικές  των 
βιοτεχνών αποτελούσαν την εποχή της απογραφής το 45,9% του πληθυσμού. Οι σπουδαστές, οι 
στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού, οι συνταξιούχοι, και άλλα στοιχεία που εξαρτώνται άμεσα από 
το κράτος,  αποτελούσαν το 3,4%. Συνολικά, το 74% του πληθυσμού ανήκε στο «σοσιαλιστικό 
τομέα», και το 95,8% του βασικού κεφαλαίου της χώρας ανήκε σ’ αυτό το 74%. Οι μεμονωμενοι 
αγρότες και οι τεχνίτες, αποτελούσαν, το 1934, το 22,5%, αλλά δεν κατείχαν παρά το 4% του 
εθνικού κεφαλαίου!

Από το 1934 και μετά δεν έχει γίνει απογραφή. Η επόμενη θα γίνει το 1937. Ωστόσο, δεν 
υπάρχει  αμφιβολία  ότι  στη  διάρκεια  των  τελευταίων  δύο  χρόνων,  ο  τομέας  της  ατομικής 
επιχείρησης έχει μειωθεί ακόμα περισσότερο υπέρ του «σοσιαλιστικού». Οι μεμονωμένοι αγρότες 
και  τεχνίτες,  σύμφωνα  με  τους  υπολογισμούς  των  επίσημων  οικονομολόγων,  αποτελούν  τώρα 
περίπου  το  10  %  του  πληθυσμού  –δηλαδή,  17  περίπου  εκατομμύρια  άτομα.  Η  οικονομική 
σπουδαιότητά τους έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλότερα απ’ ό,τι οι αριθμοί τους. Ο Γραμματέας της 
Κεντρικής  Επιτροπής,  ο  Αντρέγιεφ,  δήλωσε  τον  Απρίλη  του  1936:  «Το  σχετικό  βάρος  της  
σοσιαλιστικής παραγωγής στη χώρα μας το 1936, πρέπει να φτάσει το 98,5%. Δηλαδή, ένα ασήμαντο  
ποσοστό 1,5% ανήκει ακόμα στον μη-σοσιαλιστικό τομέα». Οι αισιόδοξοι αυτοί αριθμοί φαίνονται, 
από  πρώτη  ματιά,  μια  αναμφισβήτητη  απόδειξη  της  «τελικής  και  αμετάκλητης»  νίκης  του 
σοσιαλισμού. Αλλά, αλίμονο σ’ εκείνον που δεν μπορεί να δει την κοινωνική πραγματικότητα πίσω 
από την αριθμητική!

Οι ίδιοι οι αριθμοί στους οποίους φτάνει, είναι τραβηγμένοι: Είναι αρκετό να τονίσουμε ότι  
οι ιδιωτικοί κλήροι δίπλα στα κολχόζ, υπολογίζονται στο «σοσιαλιστικό» τομέα. Ωστόσο, αυτό δεν 
είναι η ουσία του ζητήματος. Η τεράστια και καθ’ όλα αδιαμφισβήτητη στατιστική υπεροχή των 
κρατικών  και  κολεχτιβίστικων  μορφών  οικονομίας,  παρότι  είναι  σπουδαία  για  το  μέλλον,  δεν 
εξαλείφει ένα άλλο και όχι λιγότερο σπουδαίο ζήτημα: το ζήτημα της δύναμης των αστικών τάσεων 
μέσα  στον  ίδιο  τον  «σοσιαλιστικό»  τομέα,  και  αυτό  όχι  μονάχα  στη  γεωργία,  αλλά  και  στη 
βιομηχανία. Το υλικό επίπεδο που έχει ήδη επιτευχθεί είναι αρκετά υψηλό ώστε να ξυπνήσει σε 
όλους  αυξημένες  απαιτήσεις,  αλλά εντελώς ανεπαρκές για να τις  ικανοποιήσει.  Άρα,  ο ίδιος ο 
δυναμισμός  της  οικονομικής  προόδου εμπεριέχει  ένα ξύπνημα των μικροαστικών ορέξεων,  όχι 
μόνο μέσα στους αγρότες και τους αντιπροσώπους της «πνευματικής» εργασίας, αλλά και μέσα 
στους ανώτερους κύκλους του προλεταριάτου. Η απλή αντίθεση ανάμεσα σε ατομικούς ιδιοκτήτες 
και τους αγρότες των κολχόζ, ανάμεσα στους ιδιώτες τεχνίτες και τις κρατικές βιομηχανίες, δεν 
δίνει την παραμικρή ιδέα της εκρηκτικής δύναμης αυτών των ορέξεων που διαβρώνουν ολόκληρη 
την οικονομία της χώρας, και εκφράζονται, γενικά μιλώντας, στην επιθυμία καθενός απ’ αυτούς να 
δώσει όσο το δυνατό λιγότερα στην κοινωνία και να πάρει όσο το δυνατό περισσότερα απ’ αυτήν.

Στην κυριολεξία, για να λυθούν τα προβλήματα των βιοπαλαιστών και των καταναλωτών, δεν 
ξοδεύεται λιγότερη ενεργητικότητα και επινοητικότητα απ’ ότι για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. 
Από δω βγαίνει, ως ένα μέρος, η εξαιρετικά χαμηλή παραγωγικότητα της κοινωνικής εργασίας. Ενώ 
το κράτος βρίσκεται σε συνεχή πάλη με τη μοριακή δράση αυτών των φυγόκεντρων δυνάμεων, η 



κυρίαρχη ομάδα η ίδια σχηματίζει την κύρια δεξαμενή των νόμιμων και παράνομων προσωπικών 
συσσωρεύσεων.  Μασκαρεμένες  όπως  είναι  με  τους  νέους  νομικούς  κανόνες,  οι  μικροαστικές 
τάσεις,  βέβαια,  δεν  μπορούν  εύκολα  να  προσδιοριστούν  στατιστικά.  Αλλά  η  πραγματική 
επικράτησή τους στην οικονομική ζωή αποδείχνεται πρώτα απ’ όλα από την ίδια τη «σοσιαλιστική» 
γραφειοκρατία –τη γοερή αυτή αντίφαση στους όρους, την τερατώδη και συνεχώς αναπτυσσόμενη 
αυτή κοινωνική διαστρέβλωση,  που γίνεται,  με τη σειρά της,  πηγή για κακοήθεις  όγκους  στην 
κοινωνία.

Το νέο σύνταγμα –που θεμελιώνεται, όπως θα δούμε, ολοκληρωτικά, πάνω σε μια ταύτιση 
της γραφειοκρατίας με το κράτος, και του κράτους με το λαό– λέει: «...η κρατική ιδιοκτησία –
δηλαδή, η ιδιοκτησία όλου του λαού». Αυτή η ταύτιση είναι το θεμελιακό σόφισμα της επίσημης 
θεωρίας. Είναι πέρα για πέρα αλήθεια, ότι οι Μαρξιστές, αρχίζοντας από τον ίδιο τον Μαρξ, έχουν 
χρησιμοποιήσει σε σχέση με το εργατικό κράτος τους όρους  κράτος, εθνική και  σοσιαλιστική 
ιδιοκτησία σαν απλά συνώνυμα. Σε μια μεγάλη ιστορική κλίμακα, ένα τέτοιο σχήμα λόγου δεν 
φέρνει  ιδιαίτερη  ανωμαλία.  Αλλά  γίνεται  πηγή  χοντρών  λαθών,  και  σκέτης  απάτης,  όταν 
εφαρμοστεί  στα  πρώτα  και  ακόμα  αβέβαια  στάδια  της  ανάπτυξης  μιας  νέας  κοινωνίας,  και, 
επιπλέον,  μιας  κοινωνίας  απομονωμένης  και  οικονομικά  καθυστερημένης  σε  σχέση  με  τις 
καπιταλιστικές χώρες.

Για να γίνει κοινωνική, η ατομική ιδιοκτησία πρέπει το ίδιο αναπόφευκτα να περάσει από το 
κρατικό στάδιο,  όπως η κάμπια  για  να γίνει  πεταλούδα πρέπει  να  περάσει  από το  στάδιο  της 
χρυσαλίδας.  Αλλά η  χρυσαλίδα  δεν  είναι  πεταλούδα.  Μυριάδες  χρυσαλίδες  χάνονται  χωρίς  να 
γίνουν  ποτέ  πεταλούδες.  Η  κρατική  ιδιοκτησία  γίνεται  ιδιοκτησία  «όλου  του  λαού»  μόνο  στο 
βαθμό που το κοινωνικό προνόμιο και η διαφοροποίηση εξαφανίζονται, και μαζί τους εξαφανίζεται 
και  η  αναγκαιότητα  του  κράτους.  Με  άλλα  λόγια:  η  κρατική  ιδιοκτησία  μετατρέπεται  σε 
σοσιαλιστική  ιδιοκτησία  ανάλογα  με  το  πώς  σταματάει  να  είναι  κρατική  ιδιοκτησία.  Και  το 
αντίθετο είναι αλήθεια: όσο πιο πάνω από το λαό υψώνεται το σοβιετικό κράτος, και όσο πιο άγρια  
αντιθέτει τον εαυτό του, σαν το φύλακα της ιδιοκτησίας, στο λαό, σαν αυτόν που την σπαταλάει, 
τόσο  περισσότερο  φανερή  είναι  η  μαρτυρία  του  ενάντια  στον  σοσιαλιστικό  χαρακτήρα  της 
κρατικής αυτής ιδιοκτησίας.

«Είμαστε ακόμα μακριά από την πλήρη κατάργηση των τάξεων», ομολογεί, αναφερόμενος στη 
διαφοροποίηση  ανάμεσα  στην  πόλη  και  την  ύπαιθρο,  ανάμεσα  στην  πνευματική  και  φυσική 
εργασία,  ο  επίσημος Τύπος.  Αυτή η καθαρά ακαδημαϊκή αναγνώριση έχει  το πλεονέκτημα ότι 
επιτρέπει  να  αποκρυφτεί  το  εισόδημα  της  γραφειοκρατίας  κάτω  από  τον  τιμητικό  τίτλο  της 
«διανοητικής» εργασίας. Οι «φίλοι» –που αγαπάνε πιο πολύ τον Πλάτωνα από την αλήθεια– επίσης 
περιορίζουν τον εαυτό τους σε μια ακαδημαϊκή παραδοχή υπολειμμάτων της παλιάς ανισότητας. 
Στην ουσία, αυτά τα υποτιθέμενα «υπολείμματα» είναι εντελώς ανεπαρκή για να εξηγήσουν τη 
σοβιετική πραγματικότητα. Αν οι διαφορές ανάμεσα στην πόλη και την ύπαιθρο έχουν μετριαστεί 
από ορισμένες απόψεις, από άλλες απόψεις έχουν σημαντικά βαθύνει, χάρη στο εξαιρετικά γοργό 
μεγάλωμα των πόλεων και της κουλτούρας των πόλεων –δηλαδή, των ανέσεων μιας μειονότητας 
των πόλεων. Στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, η κοινωνική απόσταση ανάμεσα στη φυσική 
και  την  πνευματική  εργασία,  παρόλο  το  συμπλήρωμα  των  νεοφερμένων  από  τα  κάτω 
επιστημονικών  στελεχών,  όχι  μονάχα  δεν  έχει  μειωθεί,  αλλά  και  έχει  αυξηθεί.  Οι  χιλιόχρονοι 
φραγμοί  της  κάστας  που  καθορίζουν  τη  ζωή  κάθε  ανθρώπου  από  όλες  τις  πλευρές  –ο 
λουστραρισμένος  κάτοικος  της  πόλης  και  ο  αγροίκος  μουζίκος,  ο  μάγος  της  επιστήμης  και  ο 
μεροκαματιάρης– δεν έχουν απλά διατηρηθεί  από το παρελθόν με μια περισσότερο ή λιγότερο 
απαλότερη μορφή, αλλά, σε ένα σημαντικό βαθμό, έχουν γεννηθεί ξανά, και παίρνουν ένα όλο και 
περισσότερο προκλητικό χαρακτήρα.

Το  περιβόητο  σύνθημα:  «Τα  στελέχη  αποφασίζουν  τα  πάντα»,  χαρακτηρίζει  τη  φύση  της 
σοβιετικής κοινωνίας πολύ πιο ειλικρινά απ’ ότι ο ίδιος ο Στάλιν θα επιθυμούσε. Τα στελέχη είναι,  
από  την  ίδια  την  ουσία  τους,  τα  όργανα  κυριαρχίας  και  διαταγής.  Λατρεία  των  «στελεχών» 
σημαίνει,  πάνω  απ’ όλα,  λατρεία  της  γραφειοκρατίας,  των  επισήμων,  μιας  αριστοκρατίας  της 
τεχνικής. Στο ζήτημα της υποστήριξης και ανάπτυξης στελεχών, όπως και στα άλλα ζητήματα, το 
σοβιετικό  καθεστώς  βρίσκεται  ακόμα  αναγκασμένο  να  λύσει  προβλήματα  που  η  αναπτυγμένη 



μπουρζουαζία έλυσε πριν από πολύ καιρό στις δικές της χώρες. Αλλά, εφόσον τα σοβιετικά στελέχη 
προχωρούν  κάτω  από  μια  σοσιαλιστική  σημαία,  απαιτούν  ένα  σχεδόν  θείο  σεβασμό  και  ένα 
διαρκώς αυξανόμενο μισθό. Έτσι, η ανάπτυξη των «σοσιαλιστικών» στελεχών συνοδεύεται από μια 
αναγέννηση της αστικής ανισότητας.

Από την άποψη της ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, οι διαφορές ανάμεσα σ’ ένα στρατάρχη 
και μια υπηρέτρια, στον επικεφαλής ενός τραστ και ένα μεροκαματιάρη, στο γιο ενός κομισάριου 
του λαού και σε ένα άστεγο παιδί, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν καθόλου. Παρόλα αυτά, οι πρώτοι 
μένουν σε αρχοντικά διαμερίσματα, έχουν αρκετές καλοκαιρινές κατοικίες σε διάφορα μέρη της 
χώρας, έχουν στη διάθεσή τους τα καλύτερα αυτοκίνητα, και έχουν από πολύ καιρό ξεχάσει πώς να 
γυαλίζουν τα  παπούτσια  τους.  Οι  δεύτεροι  ζουν σε  ξύλινες  παράγκες  συχνά χωρίς  χωρίσματα, 
περνούν μια μισοπεινασμένη ζωή, και  δεν γυαλίζουν τα παπούτσια τους γιατί  απλά περπατούν 
ξυπόλητοι. Για το γραφειοκράτη, αυτή η διαφορά φαίνεται να μην είναι άξια προσοχής. Για το 
μεροκαματιάρη, όμως, φαίνεται, και όχι χωρίς λόγο, πολύ ουσιαστική.

Οι επιπόλαιοι «θεωρητικοί» μπορούν, βέβαια, να παρηγορούν τον εαυτό τους, τονίζοντας ότι 
η  διανομή  του  πλούτου  είναι  ένας  δευτερεύων  παράγοντας  σε  σχέση  με  την  παραγωγή  του. 
Ωστόσο, η διαλεκτική της αλληλεπίδρασης διατηρεί εδώ όλη τη δύναμή της. Μακροπρόθεσμα, το 
πεπρωμένο των απαλλοτριωμένων από το κράτος μέσων παραγωγής θα αποφασιστεί σύμφωνα με 
το  αν  αυτές  οι  διαφορές  στην  προσωπική  ύπαρξη  ξετυλιχτούν  προς  τη  μια  ή  προς  την  άλλη 
κατεύθυνση. Αν ένα πλοίο ανακηρυχτεί σε συλλογική ιδιοκτησία, αλλά οι επιβάτες συνεχίζουν να 
διαιρούνται  σε πρώτη, δεύτερη και  τρίτη θέση, είναι  καθαρό ότι,  για τους επιβάτες  της τρίτης 
θέσης, οι διαφορές στις συνθήκες ζωής θα έχουν άπειρα περισσότερη σπουδαιότητα από αυτή την 
νομική αλλαγή στην ιδιοκτησία. Από την άλλη, οι επιβάτες της πρώτης θέσης, μαζί με τον καφέ και 
τα πούρα τους, θα προβάλουν τη σκέψη ότι η συλλογική ιδιοκτησία είναι το παν και μια άνετη 
καμπίνα δεν είναι τίποτε. Οι ανταγωνισμοί που ξεπηδούν απ’ αυτό μπορεί να τινάξουν στον αέρα 
την ασταθή κολεχτίβα.

Με ικανοποίηση ο σοβιετικός Τύπος εξιστορεί ότι ένα μικρό αγόρι στο ζωολογικό κήπο της 
Μόσχας, όταν στην ερώτησή του «σε ποιόν ανήκει αυτός ο ελέφαντας;», πήρε την απάντηση: «στο 
κράτος», έβγαλε άμεσα το συμπέρασμα:  «Αυτό σημαίνει  ότι είναι και λιγάκι δικός μου επίσης». 
Ωστόσο, αν ο ελέφαντας χωριζόταν, οι πολύτιμοι χαυλιόδοντες, στην πραγματικότητα, θα δίνονταν 
στους εκλεκτούς, μερικοί θα έκαναν συμπόσιο με ελεφάντινα μπούτια, και η πλειοψηφία θα την 
έβγαζε με πόδια και εντόσθια. Τα παιδιά που αδικήθηκαν στη μοιρασιά δεν θα έχουν καθόλου την 
τάση να ταυτίζουν την κρατική ιδιοκτησία με τη δική τους. Οι άστεγοι θεωρούν δικό τους μονάχα 
αυτό που κλέβουν από το κράτος. Ο μικρός «σοσιαλιστής» στο ζωολογικό κήπο ήταν μάλλον ο γιος 
κάποιου  επιφανούς  αξιωματούχου  που  είναι  συνηθισμένος  να  βγάζει  συμπεράσματα  από  τη 
φόρμουλα: «L’ etat c’ est mοi» («Το κράτος είμαι εγώ»).

Αν, για να γίνουμε πιο παραστατικοί, μεταφράσουμε τις σοσιαλιστικές σχέσεις στη γλώσσα 
της αγοράς, μπορούμε να παρουσιάσουμε τον πολίτη σαν έναν μέτοχο σε μια εταιρία που κατέχει  
τον πλούτο της χώρας. Αν η ιδιοκτησία ανήκε σε όλο το λαό, αυτό θα προϋπόθετε μια ίση διανομή 
των  «μετοχών»,  και  κατά  συνέπεια  ένα  δικαίωμα  όλων  των  «μετόχων»  στο  ίδιο  μέρισμα.  Οι 
πολίτες, ωστόσο, συμμετέχουν στην εθνική επιχείρηση όχι μονάχα σαν «μέτοχοι», αλλά και σαν 
παραγωγοί.  Στο  κατώτερο  στάδιο  του  κομμουνισμού,  που  έχουμε  συμφωνήσει  να  ονομάζουμε 
σοσιαλισμό, οι πληρωμές για την εργασία γίνονται ακόμα σύμφωνα με τους αστικούς κανόνες –
δηλαδή σε εξάρτηση με την ειδίκευση, την ένταση της εργασίας, κτλ. Έτσι το θεωρητικό εισόδημα 
κάθε πολίτη, αποτελείται από δύο μέρη, α+β –δηλαδή, μέρισμα + μισθοί. Όσο πιο υψηλή είναι η 
τεχνική και όσο πιο πλήρης η οργάνωση της βιομηχανίας, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέρος που 
καταλαμβάνει το  α απέναντι στο  β, και τόσο λιγότερη είναι η επιρροή των ατομικών διαφορών 
στην  εργασία  πάνω  στο  βιοτικό  επίπεδο.  Από  το  γεγονός  ότι  η  διαφορά  στους  μισθούς  στη 
Σοβιετική Ένωση δεν είναι μικρότερη, αλλά μεγαλύτερη απ’ ότι στις καπιταλιστικές χώρες, πρέπει 
να βγει το συμπέρασμα ότι οι μετοχές του σοβιετικού πολίτη δεν μοιράζονται ίσα, και πως στο 
εισόδημά του, τόσο το μέρισμα όσο και το ημερομίσθιο είναι άνισα. Ενώ ο ανειδίκευτος εργάτης 
παίρνει μονάχα β, τη μίνιμουμ πληρωμή που κάτω από παρόμοιες συνθήκες, θα έπαιρνε και σε μια 
καπιταλιστική επιχείρηση, ο σταχανοβικός ή ο γραφειοκράτης παίρνει  2α+β,  ή  3α+β, κτλ.,  ενώ 



επίσης με τη σειρά του το β μπορεί να γίνει 2β, 3β, κτλ. Με άλλα λόγια, οι διαφορές στο εισόδημα 
καθορίζονται  όχι  μόνο  από  τις  διαφορές  της  ατομικής  παραγωγικότητας,  αλλά  και  από  μια 
καλυμμένη οικειοποίηση των προϊόντων της εργασίας των άλλων. Η προνομιούχα μειοψηφία των 
μετόχων ζει σε βάρος της αποστερημένης πλειοψηφίας.

Αν υποθέσετε ότι ο ανειδίκευτος σοβιετικός εργάτης παίρνει περισσότερο απ’ ότι θα έπαιρνε 
σε μια καπιταλιστική χώρα στο ίδιο επίπεδο τεχνικής και κουλτούρας –δηλαδή, ότι είναι ακόμα 
ένας μικρός μέτοχος– είναι αναγκαίο να θεωρήσουμε το μεροκάματό του σαν ίσο προς  α+β. Οι 
μισθοί των ανώτερων κατηγοριών θα εκφράζονταν με τη φόρμουλα:  3α+2β,  10α+15β, κτλ. Αυτό 
σημαίνει  πως  ο  ανειδίκευτος  εργάτης  έχει  μια  μετοχή,  ο  σταχανοβικός  τρεις,  ο  ειδικός  δέκα. 
Επιπλέον, ο μισθός τους κυριολεκτικά εκφράζεται στη σχέση 1:2:15. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες, οι 
ύμνοι στην ιερή σοσιαλιστική ιδιοκτησία ηχούν πολύ περισσότερο πειστικά στο διευθυντή ή στο 
σταχανοβικό, απ’ ότι στον απλό εργάτη ή τον αγρότη του κολχόζ. Ωστόσο, οι απλοί εργάτες είναι η  
συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Ήταν αυτούς, και όχι την νέα αριστοκρατία, που είχε στη 
σκέψη του ο σοσιαλισμός.

«Ο εργάτης στη χώρα μας δεν είναι σκλάβος του μεροκάματου και δεν είναι ο πουλητής ενός  
εμπορεύματος που ονομάζεται εργατική δύναμη. Είναι ένας ελεύθερος εργάτης», («Πράβντα»). Γι’ 
αυτήν  εδώ  την  περίοδο  η  γλοιώδης  αυτή  φόρμουλα  είναι  ένας  ανεπίτρεπτος  κομπασμός.  Η 
μεταβίβαση των εργοστασίων στο κράτος άλλαξε την κατάσταση του εργάτη μονάχα νομικά. Στην 
πραγματικότητα, είναι αναγκασμένος να ζει με ελλείψεις και να δουλεύει ένα καθορισμένο αριθμό 
ωρών για ένα καθορισμένο μεροκάματο. Τις ελπίδες εκείνες που ο εργάτης είχε προηγούμενα για 
το  Κόμμα  και  τα  συνδικάτα,  μετά  την  επανάσταση  τις  μετάφερε  στο  κράτος  που  αυτός 
δημιούργησε. Αλλά η χρήσιμη λειτουργία αυτού του οργάνου αποδείχτηκε πως είναι περιορισμένη 
από το επίπεδο της τεχνικής και της κουλτούρας. Για να μπορέσει να ανεβάσει αυτό το επίπεδο, το 
νέο κράτος κατάφυγε στις παλιές μέθοδες πίεσης πάνω στους μυώνες και τα νεύρα του εργάτη. 
Δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο σώμα από χειριστές της σκλαβιάς. Η διεύθυνση της βιομηχανίας 
έγινε  υπεργραφειοκρατική.  Οι  εργάτες  έχασαν όλη την επιρροή τους  πάνω στη διεύθυνση του 
εργοστάσιου. Με την πληρωμή με το κομμάτι, τις σκληρές συνθήκες υλικής ύπαρξης, την έλλειψη 
ελεύθερης  μετακίνησης,  την  τρομερή  αστυνομική  καταπίεση  να  διεισδύει  στη  ζωή  κάθε 
εργοστασίου, πραγματικά είναι δύσκολο για τον εργάτη να αισθανθεί ότι είναι ένας «ελεύθερος 
εργαζόμενος». Στη γραφειοκρατία βλέπει τον διευθυντή, στο κράτος, τον εργοδότη. Η ελεύθερη 
εργασία είναι ασυμβίβαστη με την ύπαρξη ενός γραφειοκρατικού κράτους.

Αν  κάνει  κανείς  τις  αναγκαίες  αλλαγές,  ό,τι  είπαμε  πιο  πάνω ισχύει  εξίσου  και  για  την 
ύπαιθρο. Σύμφωνα με την επίσημη θεωρία, η ιδιοκτησία των κολχόζ είναι μια ιδιαίτερη φόρμα 
σοσιαλιστικής ιδιοκτησίας. Η «Πράβντα» γράφει πως τα κολχόζ «είναι, στην ουσία, ήδη του ίδιου  
τύπου όπως και οι κρατικές επιχειρήσεις και κατά συνέπεια είναι σοσιαλιστικά», αλλά προσθέτει 
αμέσως  πως  η  εγγύηση  της  σοσιαλιστικής  ανάπτυξης  της  γεωργίας  βρίσκεται  στο  ότι  «το 
Μπολσεβίκικο Κόμμα διοικεί τα κολχόζ». Δηλαδή, η «Πράβντα» μάς παραπέμπει από την οικονομία 
στην  πολιτική.  Αυτό  ουσιαστικά  σημαίνει  πως  οι  σοσιαλιστικές  σχέσεις  δεν  έχουν  ακόμα 
ενσωματωθεί  στις  πραγματικές  σχέσεις  ανάμεσα  στους  ανθρώπους,  αλλά  κατοικούν  στη 
φιλάνθρωπη καρδιά  των αρχών.  Οι  εργάτες  θα  κάνουν  πολύ καλά αν προσέχουν με  τα  μάτια 
ανοιχτά αυτή την καρδιά. Στην πραγματικότητα, τα κολχόζ βρίσκονται στη μέση ανάμεσα στην 
ιδιωτική  και  την  κρατική  οικονομία,  και  οι  μικροαστικές  τάσεις  μέσα  σ’ αυτά  βοηθιούνται 
θαυμάσια από τη γοργή ανάπτυξη των ιδιωτικών κλήρων ή της ατομικής οικονομίας που έχουν τα 
μέλη τους.

Παρά το γεγονός ότι η ατομικά καλλιεργούμενη γη ανέρχεται σε τέσσερα μόνο εκατομμύρια 
εκτάρια, σε σχέση με εκατόν οχτώ εκατομμύρια εκτάρια που ανήκουν στις κολεχτίβες –δηλαδή, 
λιγότερο από το 4%– χάρη στην εντατική καλλιέργεια και ιδιαίτερα την καλλιέργεια αυτής της γης 
με  λαχανικά  για  το  εμπόριο,  δίνει  στην  αγροτική  οικογένεια  τα  πιο  σπουδαία  αντικείμενα 
κατανάλωσης.  Το  κύριο  σώμα  των  κερασφόρων  ζώων,  των  προβάτων  και  των  χοίρων,  είναι 
ιδιοκτησία  των  αγροτών  των  κολχόζ,  και  όχι  των  κολχόζ.  Συχνά  οι  αγρότες  μετατρέπουν  τα 
βοηθητικά  αγροκτήματά  τους  σε  ουσιαστικά,  αφήνοντας  τα  ασύμφορα  κολχόζ  να  πάρουν  τη 
δεύτερη θέση.  Από την άλλη,  εκείνα τα κολχόζ  που πληρώνουν καλά για την εργάσιμη μέρα,  



ανεβαίνουν σε ένα ανώτερο κοινωνικό επίπεδο και δημιουργούν μια κατηγορία εύπορων αγροτών. 
Οι φυγόκεντρες δυνάμεις δεν σβήνουν ακόμα, αλλά, αντίθετα, αυξάνουν και γίνονται ισχυρότερες. 
Όπως και νά ’χει, τα κολχόζ έχουν μέχρι τώρα πετύχει να μεταμορφώσουν τις νομικές μόνο μορφές 
των οικονομικών σχέσεων της χώρας –ιδιαίτερα τις μέθοδες της διανομής του εισοδήματος– αλλά 
έχουν  αφήσει  σχεδόν  χωρίς  αλλαγή  την  παλιά  καλύβα  και  τον  κήπο  με  τα  λαχανικά,  τις 
καθημερινές  δουλειές  στην  αυλή  του  στάβλου,  ολόκληρο  το  ρυθμό  της  βαριάς  δουλειάς  του 
μουζίκου. Σε ένα μεγάλο βαθμό επίσης κρατούν την παλιά στάση απέναντι στο κράτος. Το κράτος, 
βέβαια, δεν υπηρετεί πια τους γαιοκτήμονες ή την μπουρζουαζία, αλλά αποσπά πάρα πολλά από τα 
χωριά προς όφελος των πόλεων, και διατηρεί πάρα πολλούς λαίμαργους γραφειοκράτες.

Για την απογραφή που θα γίνει στις 6 του Γενάρη 1937, έχει φτιαχτεί, ο παρακάτω κατάλογος 
κοινωνικών κατηγοριών: εργάτης, υπάλληλος, αγρότης των κολχόζ, ατομικός αγρότης, ατομικός 
τεχνίτης,  μέλος  των ελεύθερων επαγγελμάτων,  λειτουργός  της  θρησκείας,  άλλα μη εργαζόμενα 
στοιχεία.  Σύμφωνα με τα επίσημα σχόλια,  αυτός ο κατάλογος της απογραφής δεν περιλαβαίνει 
κανένα άλλο χαρακτηριστικό μόνο και μόνο επειδή δεν υπάρχουν τάξεις στη Σοβιετική Ένωση. 
Στην  πραγματικότητα,  ο  κατάλογος  κατασκευάζεται  με  την  άμεση  πρόθεση  να  κρύψει  τα 
προνομιούχα ανώτερα στρώματα, και τα πιο στερημένα χαμηλότερα στρώματα. Οι πραγματικές 
διαιρέσεις της σοβιετικής κοινωνίας, που θα έπρεπε και θα μπορούσαν εύκολα να αποκαλυφτούν με 
τη βοήθεια μιας τίμιας απογραφής, είναι οι παρακάτω: επικεφαλής της γραφειοκρατίας, ειδικοί,  
κτλ.,  που ζουν μέσα σε  αστικές  συνθήκες.  Μεσαία  και  κατώτερα στρώματα,  στο  επίπεδο των 
μικροαστών. Εργατική αριστοκρατία και αριστοκρατία των κολχόζ –βρίσκονται σχεδόν στο ίδιο 
επίπεδο. Μεσαία εργατική μάζα. Μεσαίο στρώμα των αγροτών των κολχόζ. Ατομικοί αγρότες και 
τεχνίτες.  Κατώτερα εργατικά  και  αγροτικά  στρώματα που περνάνε  στο  λούμπεν προλεταριάτο. 
Άστεγα παιδιά, πόρνες, κτλ.

Όταν το νέο σύνταγμα δηλώνει ότι στη Σοβιετική Ένωση έχει επιτευχθεί «η κατάργηση της  
εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο», δεν λέει την αλήθεια. Η νέα κοινωνική διαφοροποίηση 
έχει  δημιουργήσει  συνθήκες  για  την  αναβίωση  της  εκμετάλλευσης  του  ανθρώπου  στην  πιο 
βάρβαρη μορφή της –τη μορφή όπου τον αγοράζει σαν σκλάβο για προσωπική υπηρεσία. Στους 
καταλόγους για τη νέα απογραφή οι προσωπικοί υπηρέτες δεν αναφέρονται καθόλου. Προφανώς, 
πρόκειται να διαλυθούν στη γενική ομάδα των «εργατών». Ωστόσο, υπάρχουν άφθονα ερωτήματα 
γύρω  απ’  αυτό:  Έχει  ο  σοσιαλιστικός  πολίτης  υπηρέτες,  και  πόσους  ακριβώς  (καμαριέρα, 
μαγείρισσα,  νταντά,  γκουβερνάντα,  σοφέρ);  Έχει  αυτοκίνητο στην προσωπική του διάθεση;  Σε 
πόσα  δωμάτια  ζει;  κτλ.  Ούτε  μια  κουβέντα  σ’ αυτούς  τους  καταλόγους  για  την  κλίμακα  των 
αποδοχών του!  Αν αναβίωνε ο νόμος που τόνιζε ότι  η εκμετάλλευση της  εργασίας των άλλων 
στερεί  τον  εκμεταλλευτή  από  τα  πολιτικά  δικαιώματά  του,  τότε,  εντελώς  αναπάντεχα,  θα 
αποδειχνόταν ότι η αφρόκρεμα της κυρίαρχης ομάδας βρίσκεται έξω από τα όρια του σοβιετικού 
συντάγματος. Ευτυχώς, έχουν εγκαθιδρύσει μια πλήρη ισότητα δικαιωμάτων... για τον υπηρέτη και 
για τον κύριο! Δυο αντίθετες τάσεις ξεπηδούν από τα βάθη του σοβιετικού καθεστώτος. Στο βαθμό 
που,  αντίθετα  από  τον  παρακμάζοντα  καπιταλισμό,  αναπτύσσει  τις  παραγωγικές  δυνάμεις, 
προετοιμάζει την οικονομική βάση του σοσιαλισμού. Στο βαθμό, που, προς όφελος ενός ανώτερου 
στρώματος, δίνει στους αστικούς κανόνες διανομής όλο και πιο ακραία έκφραση, προετοιμάζει μια 
καπιταλιστική παλινόρθωση. Αυτή η αντίθεση ανάμεσα στις μορφές ιδιοκτησίας και τους κανόνες 
διανομής, δεν μπορεί να μεγαλώνει επάπειρο. Είτε ο αστικός κανόνας, με τη μια ή την άλλη μορφή 
θα απλωθεί και στα μέσα παραγωγής, είτε οι κανόνες διανομής πρέπει να έρθουν σε συμφωνία με 
το σοσιαλιστικό ιδιοκτησιακό σύστημα. 

Η γραφειοκρατία τρέμει το ξεσκέπασμα της δεύτερης αυτής εκδοχής. Παντού και πάντα –
στον Τύπο, στους λόγους, στις στατιστικές, στα μυθιστορήματα των λογοτεχνών της, στους στίχους 
των  ποιητών  της,  και,  τέλος,  στο  κείμενο  του  νέου  συντάγματος–  καλύπτει  με  επιμέλεια  τις 
πραγματικές  σχέσεις  και  στην  πόλη  και  στην  ύπαιθρο  με  αφαιρέσεις  από  το  σοσιαλιστικό 
λεξιλόγιο. Αυτός είναι ο λόγος που η επίσημη ιδεολογία είναι ολόκληρη χωρίς ζωή, χωρίς ταλέντο 
και ψεύτικη.



2. Κρατικός Καπιταλισμός; 
Μπροστά σε άγνωστα φαινόμενα καταφεύγουμε συχνά σε γνωστούς όρους. Έχει γίνει μια 

απόπειρα  να  κρυφτεί  το  αίνιγμα  του  σοβιετικού  καθεστώτος  κάτω  από  το  όνομα  «κρατικός 
καπιταλισμός». Αυτός ο όρος έχει ένα πλεονέκτημα: ότι κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς σημαίνει. Ο 
όρος «κρατικός καπιταλισμός» εμφανίστηκε αρχικά για να προσδιορίσει όλα τα φαινόμενα που 
γεννιούνται  όταν  ένα  αστικό  κράτος  παίρνει  άμεσα  στα  χέρια  του  τα  μέσα  μεταφοράς  ή  τις  
βιομηχανικές επιχειρήσεις. Η ίδια η αναγκαιότητα τέτοιων μέτρων είναι ένα από τα σημάδια που 
δείχνουν ότι  οι  παραγωγικές δυνάμεις  έχουν ξεπεράσει  τον καπιταλισμό και τον ωθούν σε μια 
μερική αυτο-άρνηση στην πράξη. Αλλά το ξεπερασμένο σύστημα, μαζί με τα στοιχεία της αυτο-
άρνησής του, συνεχίζει να υπάρχει σαν καπιταλιστικό σύστημα.

Θεωρητικά, βέβαια, είναι δυνατό να συλλάβει κανείς μια κατάσταση όπου η μπουρζουαζία 
σαν όλο αποτελεί  μια μετοχική εταιρία  που,  διαμέσου του κράτους  της,  διοικεί  ολόκληρη την 
εθνική  οικονομία.  Οι  οικονομικοί  νόμοι  ενός  τέτοιου  καθεστώτος  δεν  θα  παρουσίαζαν  κανένα 
μυστήριο. Όπως είναι πασίγνωστο, ένας μεμονωμένος καπιταλιστής λαμβάνει, με τη μορφή του 
κέρδους, όχι εκείνο το τμήμα της υπεραξίας που δημιουργείται άμεσα από τους εργάτες της δικής 
του επιχείρησης, αλλά ένα μερίδιο της συνδυασμένης υπεραξίας που δημιουργείται σ’ ολόκληρη τη 
χώρα και που είναι ανάλογο με το ποσό του δικού του κεφαλαίου. Μέσα σ’ έναν ακέραιο «κρατικό 
καπιταλισμό», αυτός ο νόμος του ίσου ποσοστού του κέρδους θα πραγματοποιούνταν όχι με πλάγια 
μέσα –δηλαδή, με ανταγωνισμό ανάμεσα στα διάφορα κεφάλαια– αλλά άμεσα και κατευθείαν μέσα 
από την κρατική λογιστική. Όμως, ένα τέτοιο καθεστώς δεν υπήρξε ποτέ, και, λόγω των βαθιών 
αντιφάσεων ανάμεσα στους ίδιους τους ιδιοκτήτες, δεν θα υπάρξει ποτέ –πολύ περισσότερο αφού 
με την ιδιότητά του τού καθολικού φύλακα της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, το κράτος θα ήταν ένα 
αντικείμενο πολύ μεγάλου πειρασμού για την κοινωνική επανάσταση.

Στη  διάρκεια  του  πολέμου,  και  ιδιαίτερα  στη  διάρκεια  των  πειραμάτων  στη  φασιστική 
οικονομία,  ο  όρος  «κρατικός  καπιταλισμός» συχνότατα θεωρούνταν πως σήμαινε ένα  σύστημα 
κρατικής επέμβασης και ρύθμισης.  Οι Γάλλοι χρησιμοποιούν ένα πιο ταιριαστό όρο γι’ αυτό –
Etatism  (κρατισμός).  Χωρίς  αμφιβολία  υπάρχουν  σημεία  επαφής  ανάμεσα  στον  κρατικό 
καπιταλισμό και τον «κρατισμό», αλλά, αν τα πάρουμε σαν συστήματα, είναι μάλλον αντίθετα 
παρά ταυτόσημα. Κρατικός καπιταλισμός σημαίνει την υποκατάσταση της ατομικής ιδιοκτησίας με 
την  κρατική  ιδιοκτησία,  και  γι’ αυτόν  ακριβώς  το  λόγο παραμένει  μερικός  στο  χαρακτήρα.  Ο 
κρατισμός, όπου και να είναι –στην Ιταλία, ο Μουσολίνι, στη Γερμανία, ο Χίτλερ, στη Γαλλία, ο 
Λεόν Μπλουμ– σημαίνει κρατική παρέμβαση στη βάση της ατομικής ιδιοκτησίας, και με στόχο τη 
διατήρησή  της.  Όποια  και  να  είναι  τα  προγράμματα  της  κυβέρνησης,  ο  κρατισμός  οδηγεί 
αναπόφευκτα σε μια μεταβίβαση των ζημιών του παρακμάζοντος συστήματος από τους δυνατούς 
ώμους στους αδύνατους. «Διασώζει» τον μικρό ιδιοκτήτη από την πλήρη καταστροφή μονάχα στο 
βαθμό  που  η  ύπαρξή  του  είναι  αναγκαία  για  τη  διατήρηση  της  μεγάλης  ιδιοκτησίας.  Τα 
σχεδιασμένα  μέτρα  του  κρατισμού  δεν  υπαγορεύονται  από  τις  απαιτήσεις  της  ανάπτυξης  των 
παραγωγικών δυνάμεων, αλλά από μια φροντίδα για τη διατήρηση της ατομικής ιδιοκτησίας σε 
βάρος των παραγωγικών δυνάμεων, που βρίσκονται σε εξέγερση ενάντιά της. Κρατισμός σημαίνει 
να  βάλει  κανείς  φρένο  στην  ανάπτυξη της  τεχνικής,  να  στηρίζει  μη-βιώσιμες  επιχειρήσεις,  να 
διαιωνίζει  τα  παρασιτικά  κοινωνικά  στρώματα.  Με  δυο  λόγια,  ο  κρατισμός  είναι  εντελώς 
αντιδραστικός στο χαρακτήρα του.

Τα  λόγια  του  Μουσολίνι:  «Τα  τρία  τέταρτα  της  ιταλικής  οικονομίας,  βιομηχανικής  και  
αγροτικής, βρίσκονται στα χέρια του κράτους», (26 του Μάη 1934), δεν πρέπει να παίρνονται τοις 
μετρητοίς.  Το  φασιστικό  κράτος  δεν  είναι  ο  ιδιοκτήτης  των  επιχειρήσεων,  αλλά  απλά  ένας 
ενδιάμεσος  ανάμεσα  στους  ιδιοκτήτες  τους.  Τα  δυο  αυτά  πράγματα  δεν  είναι  ταυτόσημα.  Το 
«Popolo d’ Italia» γράφει πάνω σ’ αυτό: «Το κορπορατίστικο κράτος διευθύνει και ενοποιεί  την  
οικονομία, αλλά δεν την διοικεί («Dirige e porta alla unita l’ economia, ma non fa l’ economia, non 
gestisce»),  πράγμα που, μαζί με ένα μονοπώλιο παραγωγής, δεν θα ήταν παρά κολεχτιβισμός», (11 
του  Ιούνη  1936).  Απέναντι  στους  χωρικούς  και  τους  μικρούς  ιδιοκτήτες  γενικά,  η  φασιστική 
γραφειοκρατία έχει τη στάση ενός απειλητικού κυρίου και αφέντη. Απέναντι στους καπιταλιστές 
άρχοντες, τη στάση του πρώτου πληρεξουσίου. «Το κορπορατίστικο κράτος, γράφει σωστά ο ιταλός 



μαρξιστής,  Φερότσι,  δεν  είναι  παρά  ο  παραγγελιοδόχος  του  μονοπωλιακού  κεφαλαίου...  Ο  
Μουσολίνι φορτώνει πάνω στο κράτος ολόκληρο τον κίνδυνο των επιχειρήσεων, αφήνοντας στους  
βιομήχανους τα κέρδη της εκμετάλλευσης». Από αυτή την άποψη, και ο Χίτλερ ακολουθεί τα βήματα 
του Μουσολίνι. Τόσο τα όρια της αρχής του σχεδιασμού, όσο και το πραγματικό της περιεχόμενο, 
καθορίζονται από την ταξική εξάρτηση του φασιστικού κράτους. Το ζήτημα δεν είναι ότι αυξάνει 
την εξουσία του ανθρώπου πάνω στη Φύση προς όφελος της κοινωνίας, αλλά ότι εκμεταλλεύεται 
την κοινωνία προς όφελος των λίγων. «Αν επιθυμούσα», κομπάζει ο Μουσολίνι, «να εγκαθιδρύσω 
στην Ιταλία –πράγμα που στην πραγματικότητα δεν συνέβηκε– έναν κρατικό καπιταλισμό ή έναν  
κρατικό σοσιαλισμό, θα κατείχα σήμερα όλους τους αναγκαίους και επαρκείς αντικειμενικούς όρους». 
Όλους έξω από ένα:  την απαλλοτρίωση των καπιταλιστών. Για να πραγματοποιήσει αυτό τον 
όρο, ο φασισμός θα έπρεπε να περάσει στην άλλη πλευρά των οδοφραγμάτων –«πράγμα που στην  
πραγματικότητα δεν συνέβηκε»– για να παραθέσω τη βιαστική διαβεβαίωση του Μουσολίνι, και 
που, βέβαια, δεν θα συμβεί. Η απαλλοτρίωση των καπιταλιστών θα χρειαζόταν άλλες δυνάμεις,  
άλλα στελέχη και άλλους ηγέτες.

Η πρώτη συγκεντροποίηση των μέσων παραγωγής στα χέρια του κράτους, που έγινε στην 
Ιστορία, επιτεύχθηκε από το προλεταριάτο με τη μέθοδο της κοινωνικής επανάστασης, και όχι από 
τους  καπιταλιστές  με  τη  μέθοδο  της  κρατικής  τραστοποίησης.  Η  σύντομη  ανάλυσή  μας  είναι 
αρκετή για να δείξει πόσο παράλογες είναι οι προσπάθειες να ταυτιστεί ο καπιταλιστικός κρατισμός 
με το σοβιετικό σύστημα. Ο πρώτος είναι αντιδραστικός, το δεύτερο προοδευτικό.

3. Είναι η Γραφειοκρατία μια Άρχουσα Τάξη;
Οι τάξεις  χαρακτηρίζονται από τη θέση τους στο κοινωνικό σύστημα της οικονομίας,  και 

κυρίως από τη σχέση τους με τα μέσα παραγωγής. Στις πολιτισμένες κοινωνίες, οι ιδιοκτησιακές 
σχέσεις επικυρώνονται με νόμους. Η εθνικοποίηση της γης, των μέσων βιομηχανικής παραγωγής, 
της μεταφοράς και της ανταλλαγής, μαζί με το μονοπώλιο του εξωτερικού εμπορίου, αποτελούν τη 
βάση  της  σοβιετικής  κοινωνικής  δομής.  Μέσα  από  αυτές  τις  σχέσεις,  που  εγκαθίδρυσε  η 
προλεταριακή επανάσταση, προσδιορίστηκε για μας βασικά η φύση της Σοβιετικής Ένωσης σαν 
ένα προλεταριακό κράτος.

Στην  λειτουργία  της  σαν  μεσάζοντα  και  ρυθμιστή,  στη  φροντίδα  της  να  διατηρήσει  τις 
κοινωνικές βαθμίδες, και στην εκμετάλλευση του κρατικού μηχανισμού για προσωπικούς σκοπούς, 
η σοβιετική γραφειοκρατία μοιάζει με κάθε άλλη γραφειοκρατία, ιδιαίτερα τη φασιστική. Αλλά έχει 
και μια τεράστια διαφορά. Σε κανένα άλλο καθεστώς η γραφειοκρατία δεν έχει ποτέ αποκτήσει ένα 
τέτοιο  βαθμό  ανεξαρτησίας  από  την  κυρίαρχη  τάξη.  Στην  αστική  κοινωνία,  η  γραφειοκρατία 
αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα μιας κατέχουσας και μορφωμένης τάξης, που έχει στη διάθεση της 
αναρίθμητα  μέσα  καθημερινού  ελέγχου  πάνω  στη  διοίκηση  των  υποθέσεων  της.  Η  σοβιετική 
γραφειοκρατία έχει υψωθεί πάνω από μια τάξη που σχεδόν δεν έχει βγει από τη φτώχεια και το 
σκοτάδι, και δεν έχει καμιά παράδοση κυριαρχίας ή διοίκησης. Ενώ οι φασίστες, όποτε βρίσκονται 
στην  εξουσία,  ενώνονται  με  τη  μεγαλομπουρζουαζία  με  δεσμούς  κοινού  συμφέροντος,  φιλίας, 
γάμου, κτλ., η σοβιετική γραφειοκρατία παίρνει τις αστικές συνήθειες χωρίς να έχει δίπλα της μια 
εθνική μπουρζουαζία. Με αυτή την έννοια, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι είναι κάτι περισσότερο 
από μια γραφειοκρατία. Με την πλήρη έννοια του όρου, είναι το μόνο προνομιούχο και διευθυντικό 
στρώμα στη σοβιετική κοινωνία.

Μια  άλλη  διαφορά  δεν  είναι  λιγότερο  σημαντική.  Η  σοβιετική  γραφειοκρατία  έχει 
απαλλοτριώσει  το  προλεταριάτο  πολιτικά,  για  να  υπερασπίσει,  με  τις  δικές  της μέθοδες,  τις 
κοινωνικές κατακτήσεις. Αλλά το ίδιο το γεγονός της απαλλοτρίωσης της πολιτικής εξουσίας σε μια 
χώρα όπου τα κύρια μέσα παραγωγής βρίσκονται στα χέρια του κράτους, δημιουργεί μια νέα και 
μέχρι  τώρα άγνωστη σχέση ανάμεσα στη γραφειοκρατία  και  τον  πλούτο του έθνους.  Τα μέσα 
παραγωγής ανήκουν στο κράτος. Αλλά το κράτος, ας το πούμε έτσι, «ανήκει» στη γραφειοκρατία.  
Αν αυτές οι ακόμα εντελώς νέες σχέσεις σταθεροποιηθούν, γίνουν ο κανόνας και νομιμοποιηθούν,  
με την αντίσταση ή χωρίς την αντίσταση των εργατών, θα οδηγήσουν, μακροπρόθεσμα, σε μια 
πλήρη εξάλειψη των κοινωνικών κατακτήσεων της προλεταριακής επανάστασης. Αλλά το να μιλάει 
κανείς  γι’  αυτό  τώρα,  είναι  τουλάχιστον  πρόωρο.  Το  προλεταριάτο  δεν  έχει  ακόμα  πει  την 
τελευταία του λέξη. Η γραφειοκρατία δεν έχει ακόμα δημιουργήσει κοινωνικά στηρίγματα για την 



κυριαρχία της, με τη μορφή ιδιαίτερων τύπων ιδιοκτησίας. Είναι υποχρεωμένη να υπερασπίζεται 
την κρατική ιδιοκτησία σαν την πηγή της εξουσίας της και του εισοδήματός της. Απ’ αυτή την  
άποψη της δραστηριότητάς της, παραμένει ακόμα ένα όπλο της προλεταριακής δικτατορίας.

Είναι  φανερό  ότι  η  απόπειρα  να  παρουσιάσουν  τη  σοβιετική  γραφειοκρατία  σαν 
«κρατικοκαπιταλιστική» τάξη δεν αντέχει στην κριτική. Η γραφειοκρατία δεν έχει ούτε μετοχές 
ούτε  ομολογίες.  Στρατολογείται,  συμπληρώνεται  και  ανανεώνεται  σαν μια  διοικητική  ιεραρχία, 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ιδιαίτερη ιδιοκτησιακή σχέση δικιά της. Ο ατομικός γραφειοκράτης 
δεν μπορεί να μεταβιβάσει στους κληρονόμους του τα δικαιώματά του στην εκμετάλλευση του 
κρατικού  μηχανισμού.  Η  γραφειοκρατία  απολαμβάνει  τα  προνόμιά  της  με  τη  μορφή  μιας 
κατάχρησης της εξουσίας. Κρύβει το εισόδημά της. Ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει σαν μια ιδιαίτερη 
κοινωνική  ομάδα.  Η  οικειοποίηση  από  τη  μεριά  της  ενός  μεγάλου  μεριδίου  του  εθνικού 
εισοδήματος,  έχει  το χαρακτήρα του κοινωνικού παρασιτισμού.  Όλα αυτά κάνουν τη θέση του 
διευθυντικού σοβιετικού στρώματος εξαιρετικά αντιφατική, διφορούμενη και αναξιοπρεπή, παρά 
την πλήρη εξουσία της και το προπέτασμα καπνού από κολακείες που την κρύβει.

Στην πορεία της ιστορίας της η αστική κοινωνία έχει παραμερίσει πολλά πολιτικά καθεστώτα 
και  γραφειοκρατικές  κάστες,  χωρίς  να αλλάξει  τα κοινωνικά της θεμέλια.  Έχει  διαφυλάξει  τον 
εαυτό της ενάντια στην παλινόρθωση των φεουδαρχικών και  συντεχνιακών σχέσεων,  λόγω της 
ανωτερότητας  των  παραγωγικών  της  μεθόδων.  Η  κρατική  εξουσία  έχει  σταθεί  ικανή  είτε  να 
συνεργαστεί  με  την  καπιταλιστική  ανάπτυξη,  είτε  να  βάλει  φρένο  σ’ αυτήν.  Αλλά,  γενικά,  οι 
παραγωγικές δυνάμεις, πάνω σε μια βάση ατομικής ιδιοκτησίας και ανταγωνισμού, επεξεργάζονταν 
το  δικό  τους  πεπρωμένο.  Σε  αντίθεση  μ’ αυτό,  οι  ιδιοκτησιακές  σχέσεις  που  βγήκαν  από  τη 
σοσιαλιστική  επανάσταση,  είναι  αδιαίρετα  δεμένες  με  το  νέο  κράτος  σαν  το  φύλακά  τους.  Η 
κυριαρχία  των  σοσιαλιστικών  τάσεων  πάνω στις  αστικές  τάσεις  είναι  εγγυημένη,  όχι  από  τον 
αυτοματισμό της οικονομίας –βρισκόμαστε ακόμα μακριά από αυτό– αλλά από τα πολιτικά μέτρα 
που  παίρνει  η  δικτατορία.  Έτσι,  ο  χαρακτήρας  της  οικονομίας  σαν  όλο  εξαρτάται  από  τον 
χαρακτήρα της κρατικής εξουσίας.

Μια κατάρρευση του σοβιετικού καθεστώτος θα οδηγούσε αναπόφευκτα στην κατάρρευση 
της  σχεδιασμένης  οικονομίας,  και,  έτσι,  στην  κατάργηση  της  κρατικής  ιδιοκτησίας.  Ο 
αναγκαστικός δεσμός ανάμεσα στα τραστ και των εργοστασίων μέσα σ’ αυτά, θα έπαυε να υπάρχει. 
Οι πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις θα κατάφερναν να μπουν στο δρόμο της ανεξαρτησίας. Μπορεί 
να μετατρέπονταν σε μετοχικές εταιρίες, ή μπορεί να έβρισκαν κάποια άλλη μεταβατική μορφή 
ιδιοκτησίας –μια μορφή, λόγου χάρη, όπου οι εργάτες θα έπρεπε να συμμετέχουν στα κέρδη. Την 
ίδια  στιγμή,  τα  κολχόζ  θα  αποσυντίθενταν,  και  πολύ  πιο  εύκολα.  Έτσι,  η  πτώση  της  τωρινής 
γραφειοκρατικής δικτατορίας, αν δεν συνοδευόταν από μια νέα σοσιαλιστική εξουσία, θα σήμαινε 
μια επιστροφή στις  καπιταλιστικές σχέσεις  με καταστροφική παρακμή της βιομηχανίας και της 
κουλτούρας.

Αλλά αν μια σοσιαλιστική κυβέρνηση είναι ακόμα απόλυτα αναγκαία για τη διαφύλαξη και 
την  ανάπτυξη της  σχεδιασμένης  οικονομίας,  το ερώτημα είναι  ακόμα πιο σημαντικό:  σε ποιόν 
στηρίζεται η τωρινή σοβιετική κυβέρνηση, και σε ποιο βαθμό είναι εγγυημένος ο σοσιαλιστικός 
χαρακτήρας της πολιτικής της; Ο Λένιν,  στο Ενδέκατο Συνέδριο του Κόμματος, το Μάρτη του 
1922,  αποχαιρετώντας  στην  πραγματικότητα  το  Κόμμα,  απεύθυνε  τα  παρακάτω  λόγια  στην 
διευθυντική  ομάδα:  «Η Ιστορία  γνωρίζει  όλων των ειδών τις  μεταμορφώσεις.  Το  να  στηρίζεται  
κανείς στην πεποίθηση, στην αφοσίωση και σε άλλες εξαιρετικές πνευματικές ιδιότητες –αυτό δεν  
πρέπει να παίρνεται στα σοβαρά στην πολιτική». Το Είναι καθορίζει τη Συνείδηση. Στη διάρκεια των 
τελευταίων δεκαπέντε χρόνων, η κυβέρνηση έχει αλλάξει την κοινωνική της σύνθεση πιο βαθιά απ’ 
ότι τις ιδέες της. Μια και απ’ όλα τα στρώματα της σοβιετικής κοινωνίας, η γραφειοκρατία έχει 
λύσει  καλύτερα  τα  δικά  της  κοινωνικά  προβλήματα,  και  είναι  εντελώς  ευχαριστημένη  με  την 
υπάρχουσα  κατάσταση,  έχει  πάψει  να  προσφέρει  οποιαδήποτε  υποκειμενική  εγγύηση  για  τη 
σοσιαλιστική κατεύθυνση της πολιτικής της. Συνεχίζει να διατηρεί την κρατική ιδιοκτησία, μόνο 
στο βαθμό που φοβάται το προλεταριάτο. Ο σωτήριος αυτός φόβος τρέφεται και υποστηρίζεται από 
το  παράνομο  Κόμμα  των  Μπολσεβίκων-Λενινιστών,  που  είναι  η  πιο  συνειδητή  έκφραση  των 
σοσιαλιστικών τάσεων που αντιτίθενται σε κείνη την αντίδραση με την οποία είναι πέρα για πέρα 



διαποτισμένη η θερμιδοριανή γραφειοκρατία.  Σαν συνειδητή πολιτική δύναμη η γραφειοκρατία 
έχει προδώσει την επανάσταση. Αλλά, μια νικηφόρα επανάσταση, δεν είναι, ευτυχώς, μόνο ένα 
πρόγραμμα και μια σημαία, δεν είναι μόνο οι πολιτικοί θεσμοί, αλλά και ένα σύστημα κοινωνικών 
σχέσεων.  Δεν  είναι  αρκετό  να  την  προδώσεις.  Πρέπει  να  την  ανατρέψεις.  Η  Οκτωβριανή 
Επανάσταση έχει προδοθεί από το κυρίαρχο στρώμα, αλλά δεν έχει ακόμη ανατραπεί. Έχει μια 
μεγάλη δύναμη αντίστασης,  που συμπίπτει  με τις  εγκαθιδρυμένες σοσιαλιστικές σχέσεις,  με τη 
ζωντανή δύναμη του προλεταριάτου, τη συνείδηση των καλύτερών του στοιχείων, το αδιέξοδο του 
παγκόσμιου καπιταλισμού και το αναπόφευκτο της παγκόσμιας επανάστασης.



4. Το Ζήτημα του Χαρακτήρα της Σοβιετικής Ένωσης δεν έχει Ακόμα Κριθεί  
από την Ιστορία

Για να καταλάβουμε καλύτερα το χαρακτήρα της σημερινής Σοβιετικής Ένωσης, ας κάνουμε 
δύο διαφορετικές υποθέσεις για το μέλλον της.

Ας υποθέσουμε πρώτα ότι η σοβιετική γραφειοκρατία ανατρέπεται από ένα επαναστατικό 
κόμμα  που  έχει  όλα  τα  χαρακτηριστικά  του  παλιού  Μπολσεβικισμού,  και,  επιπλέον,  έχει 
εμπλουτιστεί με την παγκόσμια εμπειρία της τελευταίας περιόδου. Ένα τέτοιο κόμμα θα άρχιζε από 
την αποκατάσταση της δημοκρατίας στα συνδικάτα και στα Σοβιέτ. Θα ήταν ικανό, και θα έπρεπε 
να αποκαταστήσει την ελευθερία των σοβιετικών κομμάτων. Μαζί με τις μάζες και επικεφαλής 
τους, θα διεξήγαγε μια ανελέητη πάλη για την κάθαρση του κρατικού μηχανισμού. Θα καταργούσε 
τους βαθμούς και τα παράσημα, τα προνόμια όλων των ειδών, και θα περιόριζε την ανισότητα στην 
πληρωμή της εργασίας μέχρι εκεί που είναι αναγκαίο για την οικονομία και τον κρατικό μηχανισμό. 
Θα  έδινε  στη  νεολαία  απεριόριστες  δυνατότητες  να  σκέφτεται  ανεξάρτητα,  να  μαθαίνει,  να 
κριτικάρει και να μεγαλώνει. Θα έφερνε βαθιές αλλαγές στη διανομή του εθνικού εισοδήματος 
σύμφωνα με τα συμφέροντα και  τη θέληση των εργατικών και αγροτικών μαζών. Αλλά σε ότι 
αφορά τις ιδιοκτησιακές σχέσεις, η νέα εξουσία δεν θα χρειαζόταν να καταφύγει σε επαναστατικά 
μέτρα. Θα διατηρούσε και θα ανάπτυσσε παραπέρα το πείραμα της σχεδιασμένης οικονομίας. Μετά 
την πολιτική επανάσταση –δηλαδή, μετά την ανατροπή της γραφειοκρατίας– το προλεταριάτο θα 
είχε να εισάγει στην οικονομία μια σειρά πολύ σημαντικών μεταρρυθμίσεων, αλλά όχι μια άλλη 
κοινωνική επανάσταση.

Αν –για να υιοθετήσω τη δεύτερη υπόθεση– ένα αστικό κόμμα έμελλε να ανατρέψει την 
κυρίαρχη  σοβιετική  κάστα,  δεν  θα  έβρισκε  λίγους  έτοιμους  υπηρέτες  μέσα  στους  σημερινούς 
γραφειοκράτες,  διοικητές,  τεχνικούς,  διευθυντές,  γραμματείς  του  Κόμματος  και,  γενικά,  στους 
προνομιούχους ανώτερους κύκλους. Μια κάθαρση του κομματικού μηχανισμού θα ήταν, βέβαια, 
αναγκαία και σ’ αυτή την περίπτωση. Αλλά μια αστική παλινόρθωση θα έπρεπε πιθανότατα να 
ξεκαθαρίσει λιγότερους ανθρώπους απ’ ότι ένα επαναστατικό κόμμα. Το κύριο καθήκον της νέας 
εξουσίας θα ήταν να επαναφέρει την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, Πρώτα απ’ όλα, θα 
ήταν  αναγκαίο  να  δημιουργήσει  συνθήκες  για  την  ανάπτυξη  ισχυρών  αγροτών  μέσα  από  τα 
αδύνατα κολχόζ, και για να μετατρέψει τα ισχυρά κολχόζ σε παραγωγικές κοπερατίβες αστικού 
τύπου –σε αγροτικές μετοχικές εταιρίες. Στη σφαίρα της βιομηχανίας, θα άρχιζε η αποεθνικοποίηση 
με  τις  ελαφρές  βιομηχανίες  και  τις  βιομηχανίες  τροφίμων.  Η  αρχή  του  σχεδιασμού  θα 
μετατρεπόταν, για την μεταβατική περίοδο, σε μια σειρά συμβιβασμούς ανάμεσα στην κρατική 
εξουσία και τους ιδιωτικούς «οργανισμούς» –δηλαδή, τους ενδυνάμει ιδιοκτήτες ανάμεσα στους 
σοβιετικούς  αρχηγούς  της  βιομηχανίας,  τους  εμιγκρέδες  πρώην  ιδιοκτήτες  και  τους  ξένους 
καπιταλιστές.  Παρά το γεγονός ότι η σοβιετική γραφειοκρατία έχει προχωρήσει πολύ προς την 
προετοιμασία μιας καπιταλιστικής παλινόρθωσης, στο ζήτημα των μορφών ιδιοκτησίας και των 
μεθόδων βιομηχανίας, το νέο καθεστώς θα είχε να κάνει όχι μια μεταρρύθμιση, αλλά μια κοινωνική 
επανάσταση.

Ας  υποθέσουμε  τώρα  –για  να  πάρουμε  και  μια  τρίτη  εκδοχή–  ότι  την  εξουσία  δεν  την 
καταλαμβάνει  ούτε  ένα  επαναστατικό  ούτε  ένα  αντεπαναστατικό  κόμμα.  Η  γραφειοκρατία 
συνεχίζει  να  βρίσκεται  επικεφαλής  του  κράτους.  Ακόμα και  κάτω από  αυτές  τις  συνθήκες,  οι 
κοινωνικές σχέσεις δεν θα παγώσουν. Δεν μπορούμε να υπολογίζουμε πως η γραφειοκρατία θα 
αποκηρύξει τον εαυτό της ειρηνικά και εθελοντικά προς όφελος της σοσιαλιστικής ισότητας. Αν 
αυτή τη στιγμή, παρά τις ολοφάνερες δυσκολίες μιας τέτοιας επιχείρησης, έχει θεωρήσει δυνατό να 
επαναφέρει  τους  βαθμούς  και  τα  παράσημα,  πρέπει  αναπόφευκτα,  σε  μελλοντικά  στάδια,  να 
γυρέψει στηρίγματα γι’ αυτήν στις ιδιοκτησιακές σχέσεις. Μπορεί κανείς να φέρει το επιχείρημα 
ότι ο μεγάλος γραφειοκράτης λίγο ενδιαφέρεται για το ποιες είναι οι κυρίαρχες μορφές ιδιοκτησίας, 
εφόσον  αυτές  του  εγγυώνται  το  αναγκαίο  εισόδημα.  Αυτό  το  επιχείρημα αγνοεί  όχι  μόνο  την 
αστάθεια των ίδιων των δικαιωμάτων του γραφειοκράτη, αλλά και το ζήτημα των απογόνων του. Η 
νέα λατρεία της οικογένειας δεν έπεσε από τον ουρανό. Τα προνόμια έχουν μόνο τη μισή τους αξία,  
αν δεν μπορούν να μεταβιβαστούν στα παιδιά του καθένα. Αλλά το δικαίωμα στη διαθήκη είναι  
αξεχώριστο από το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Δεν είναι αρκετό να είναι κανείς διευθυντής ενός 



τραστ. Είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος. Η νίκη της γραφειοκρατίας σ’ αυτή την αποφασιστική 
σφαίρα θα σήμαινε  τη μετατροπή της  σε μια  νέα  κατέχουσα τάξη.  Από την άλλη,  η  νίκη του 
προλεταριάτου  πάνω στη  γραφειοκρατία  θα  εξασφάλιζε  ένα  ξαναζωντάνεμα  της  σοσιαλιστικής 
επανάστασης. Κατά συνέπεια, η τρίτη εκδοχή μας φέρνει πίσω στις δύο πρώτες, με τις οποίες, χάρη 
της καθαρότητας και της απλότητας, είχαμε ξεκινήσει.

* * * *
Το να προσδιορίσει κανείς το σοβιετικό καθεστώς σαν μεταβατικό, ή ενδιάμεσο, σημαίνει να 

εγκαταλείψει τέτοιες τελειωμένες κοινωνικές κατηγορίες όπως είναι  καπιταλισμός (και απ’ αυτό 
«κρατικός καπιταλισμός» ) και επίσης σοσιαλισμός. Αλλά, ένας τέτοιος προσδιορισμός, πέρα από 
το γεγονός ότι καθαυτός είναι εντελώς ανεπαρκής, μπορεί να δημιουργήσει τη λαθεμένη ιδέα ότι 
από  το  τωρινό  σοβιετικό  καθεστώς  μόνο μια  μετάβαση  στο  σοσιαλισμό  είναι  δυνατή.  Στην 
πραγματικότητα, ένα πισωγύρισμα στον καπιταλισμό είναι πέρα για πέρα δυνατό. Ένας πιο πλήρης 
ορισμός θα είναι αναγκαστικά περίπλοκος και βαρύς.

Η Σοβιετική Ένωση είναι μια αντιφατική κοινωνία που βρίσκεται στη μέση ανάμεσα στον 
καπιταλισμό και το σοσιαλισμό, όπου : α) Οι παραγωγικές δυνάμεις είναι ακόμα μακριά από το να 
είναι επαρκείς για να δώσουν στην κρατική ιδιοκτησία ένα σοσιαλιστικό χαρακτήρα. β) Η τάση 
προς την πρωταρχική συσσώρευση, που δημιουργήθηκε από την έλλειψη, εμφανίζεται μέσα από 
τους αναρίθμητους πόρους της σχεδιασμένης οικονομίας. γ) Οι κανόνες διανομής, που διατηρούν 
έναν  αστικό  χαρακτήρα,  βρίσκονται  στη  βάση μιας  νέας  διαφοροποίησης  της  κοινωνίας.  δ)  Η 
οικονομική ανάπτυξη, ενώ αργά αργά καλυτερεύει την κατάσταση των εργαζομένων, προωθεί ένα 
γοργό  σχηματισμό  προνομιούχων  στρωμάτων.  ε)  Εκμεταλλευόμενη  τους  κοινωνικούς 
ανταγωνισμούς, μια γραφειοκρατία έχει μετατρέψει τον εαυτό της σε μια κάστα ανεξέλεγκτη και 
ξένη  προς  το  σοσιαλισμό.  στ)  Η  κοινωνική  επανάσταση,  προδομένη  από  το  κυρίαρχο  κόμμα, 
υπάρχει  ακόμα  στις  σχέσεις  ιδιοκτησίας  και  στη  συνείδηση  των  εργαζόμενων  μαζών.  ζ)  Μια 
παραπέρα ανάπτυξη των συσσωρευόμενων αντιφάσεων μπορεί να οδηγήσει τόσο στο σοσιαλισμό 
όσο και πίσω στον καπιταλισμό. η) Στο δρόμο προς τον καπιταλισμό η αντεπανάσταση θα πρέπει  
να τσακίσει την αντίσταση των εργατών. θ) Στο δρόμο προς το σοσιαλισμό, οι εργάτες θα πρέπει να 
ανατρέψουν τη γραφειοκρατία. Σε τελευταία ανάλυση, το ζήτημα θα αποφασιστεί μέσα στην πάλη 
των ζωντανών κοινωνικών δυνάμεων, τόσο στην εθνική όσο και στη διεθνή αρένα.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι δογματικοί δεν θα είναι ικανοποιημένοι μ’ αυτόν τον 
ορισμό που έχει πολλά υποθετικά στοιχεία. Θα θέλανε κατηγορηματικές φόρμουλες: ναι-ναι, και 
όχι-όχι. Τα κοινωνιολογικά προβλήματα θα ήταν, βέβαια, πιο απλά αν τα κοινωνικά φαινόμενα 
είχαν πάντοτε έναν τελειωμένο χαρακτήρα. Ωστόσο, δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο πράγμα από το να 
πετάς, για χατίρι μιας λογικής πληρότητας, έξω από την πραγματικότητα, τα στοιχεία εκείνα που 
σήμερα παραβιάζουν το σχήμα σου και που αύριο μπορεί να το ανατρέψουν ολοκληρωτικά. Στην 
ανάλυσή  μας,  πάνω  απ’  όλα  έχουμε  αποφύγει  να  βιάσουμε  τους  δυναμικούς  κοινωνικούς 
σχηματισμούς που δεν είχαν προηγούμενο και δεν έχουν αναλογίες. Τόσο το επιστημονικό καθήκον 
όσο και το πολιτικό, δεν είναι να δίνει κανείς ένα τελειωμένο ορισμό σε ένα ατέλειωτο προτσές, 
αλλά να ακολουθεί όλα τα στάδιά του, να ξεχωρίζει τις προοδευτικές από τις αντιδραστικές τάσεις 
του, να ξεσκεπάζει τις αμοιβαίες σχέσεις τους, να προβλέπει τις δυνατές εκδοχές της εξέλιξης, και 
να βρίσκει σ’ αυτή την πρόβλεψη μια βάση για δράση.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
Η  ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ  ΣΤΟΝ  ΚΑΘΡΕΦΤΗ  ΤΟΥ  ΝΕΟΥ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
1. Δουλειά «Σύμφωνα με την Ικανότητα» και Προσωπική Ιδιοκτησία
Στις  11 του Ιούνη 1936,  η  Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή έγκρινε  το σχέδιο ενός  νέου 

σοβιετικού συντάγματος, το οποίο, σύμφωνα με μια δήλωση του Στάλιν –που την επαναλάβαινε 
κάθε μέρα ολόκληρος ο Τύπος– θα είναι «το πιο δημοκρατικό σύνταγμα στον κόσμο». Βέβαια, ο 
τρόπος με τον οποίο φτιάχτηκε το σύνταγμα είναι αρκετός για να προκαλέσει αμφιβολίες γι’ αυτό. 
Ούτε στον Τύπο ούτε σε καμιά συνάντηση έγινε ποτέ λόγος για τη μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση. 
Επιπλέον, ήδη, από την 1η του Μάρτη 1936, ο Στάλιν δήλωσε στον αμερικάνο δημοσιογράφο, Ρόι  
Χάουαρντ: «Χωρίς αμφιβολία θα υιοθετήσουμε το νέο σύνταγμά μας στο τέλος αυτού του χρόνου». 
Έτσι, ο Στάλιν γνώριζε με πλήρη ακρίβεια πότε ακριβώς θα υιοθετούνταν το νέο αυτό σύνταγμα, 
ενώ ο λαός δεν ήξερε τότε απολύτως τίποτε γι’ αυτό. Είναι αδύνατο να μη συμπεράνουμε ότι «το 
πιο  δημοκρατικό  σύνταγμα  στον  κόσμο»  το  επεξεργάστηκαν  και  το  υιοθέτησαν  με  ένα  μη 
δημοκρατικό  τρόπο.  Βέβαια,  τον  Ιούνη,  το  σχέδιο  υποβλήθηκε  για  «μελέτη»  στο  λαό  της 
Σοβιετικής Ένωσης. Μάταια, ωστόσο, θα έψαχνε κανείς σε ολόκληρο το ένα έκτο αυτό της γης, για 
έναν κομμουνιστή που να τολμούσε να κριτικάρει ένα δημιούργημα της Κεντρικής Επιτροπής, ή 
για  ένα  μη-μέλος  του  Κόμματος  που θα  απόρριπτε  μια  πρόταση του κυρίαρχου Κόμματος.  Η 
συζήτηση  ανάχθηκε  στην  αποστολή  αποφάσεων  ευγνωμοσύνης  προς  τον  Στάλιν  για  την 
«ευτυχισμένη ζωή». Το περιεχόμενο και το στυλ αυτών των χαιρετισμών το είχαν επεξεργαστεί 
ολοκληρωτικά κάτω από το παλιό σύνταγμα. 

Το πρώτο τμήμα, με τίτλο «Κοινωνική Δομή», τελειώνει με τα εξής λόγια: «Στη Σοβιετική  
Ένωση, πραγματοποιείται η σοσιαλιστική αρχή: “Από τον καθένα σύμφωνα με τις ικανότητές του  
στον καθένα σύμφωνα με τη δουλειά του”».  Αυτή η ενδόμυχα αντιφατική,  για  να μην πούμε 
ανόητη,  φόρμουλα,  έχει  παρθεί,  και  έχει  μπει,  είτε  το  πιστεύετε  είτε  όχι,  από  λόγους  και 
δημοσιογραφικά  άρθρα,  στο  προσεκτικά  φτιαγμένο  κείμενο  του  θεμελιακού  κρατικού  νόμου. 
Γίνεται μάρτυρας όχι μόνο για τον ξεπεσμό του θεωρητικού επιπέδου των νομοθετών, αλλά και για 
το ψέμα με το οποίο, σαν ένας καθρέφτης του κυρίαρχου στρώματος, είναι διαποτισμένο το νέο 
σύνταγμα.  Δεν  είναι  δύσκολο  να  μαντέψει  κανείς  την  προέλευση  της  νέας  «αρχής».  Για  να 
χαρακτηρίσει την κομμουνιστική κοινωνία, ο Μαρξ χρησιμοποίησε την περίφημη φόρμουλα: «Από 
τον καθένα ανάλογα με τις ικανότητές του, στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του». Τα δύο μέρη 
αυτής της φόρμουλας είναι αξεχώριστα. «Από τον καθένα σύμφωνα με τις ικανότητές του», με την 
κομμουνιστική, όχι την καπιταλιστική, έννοια, σημαίνει: Η δουλειά έχει τώρα πάψει να είναι μια 
υποχρέωση, και έχει γίνει μια ατομική ανάγκη. Η κοινωνία δεν χρειάζεται πια τον καταναγκασμό. 
Μονάχα άρρωστα και ανώμαλα πρόσωπα θα αρνηθούν να εργαστούν. Δουλεύοντας «σύμφωνα με  
την ικανότητά τους» –δηλαδή σύμφωνα με τις φυσικές και ψυχικές δυνάμεις τους, χωρίς να βιάζουν 
τον εαυτό τους– τα μέλη της κομμούνας,  χάρη σε μια υψηλή τεχνική,  θα γεμίζουν αρκετά τις 
αποθήκες της κοινωνίας, έτσι που η κοινωνία να μπορεί να δίνει γενναιόδωρα στον καθένα και σε 
όλους  «σύμφωνα με τις  ανάγκες τους»,  χωρίς ταπεινωτικό έλεγχο.  Έτσι,  η  κομμουνιστική αυτή 
φόρμουλα  με  τις  δύο  αξεχώριστες  πλευρές,  προϋποθέτει  αφθονία,  ισότητα,  μια  ολόπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας, και μια υψηλή πολιτιστική πειθαρχία.

Το  σοβιετικό  κράτος  είναι,  σε  όλες  τις  σχέσεις  του,  πολύ  πλησιέστερα  σε  έναν 
καθυστερημένο καπιταλισμό παρά στον κομμουνισμό. Δεν μπορεί ακόμα ούτε να σκεφτεί να δίνει 
στον καθένα «σύμφωνα με τις  ανάγκες  του».  Αλλά,  γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο,  δεν μπορεί  να 
επιτρέψει  στους  πολίτες  του  να  δουλεύουν  «σύμφωνα  με  τις  ικανότητές  τους».  Βρίσκεται 
υποχρεωμένο να κρατάει σε ισχύ το σύστημα της πληρωμής με το κομμάτι, που η αρχή του μπορεί  
να  εκφραστεί  ως  εξής:  «Βγάλε  από  τον  καθένα  όσο  περισσότερα  μπορείς,  και  δώσε  του  σε  
αντάλλαγμα όσο το δυνατό λιγότερα». Βέβαια, κανείς στη Σοβιετική Ένωση δεν δουλεύει πάνω από 
τις «ικανότητές» του με την απόλυτη έννοια του όρου –δηλαδή, πάνω από τη φυσική και ψυχική 
του δυναμικότητα. Αλλά αυτό συμβαίνει και στον καπιταλισμό. Οι πιο κτηνώδεις όπως και οι πιο 
εκλεπτυσμένες μέθοδες εκμετάλλευσης σταματούν στα όρια που έχει βάλει η Φύση. Ακόμα και ένα 



μουλάρι  κάτω από το μαστίγιο  δουλεύει  «σύμφωνα με  την ικανότητά του»,  αλλά απ’ αυτό δεν 
βγαίνει ότι το μαστίγιο είναι μια κοινωνική αρχή για μουλάρια. Η μισθωτή εργασία δεν παύει, 
ακόμα και  μέσα στο σοβιετικό  καθεστώς,  να φέρνει  την ταπεινωτική ετικέτα της  σκλαβιάς.  Η 
πληρωμή  «σύμφωνα  με  τη  δουλειά»  –στην  πραγματικότητα,  πληρωμή  προς  όφελος  της 
«πνευματικής» σε βάρος της φυσικής, και ιδιαίτερα της ανειδίκευτης, δουλειάς– είναι μια πηγή 
αδικίας, καταπίεσης και καταναγκασμών για την πλειοψηφία, προνομίων και μιας «ευτυχισμένης 
ζωής» για τους λίγους.

Αντί να αναγνωρίσουν ειλικρινά ότι οι αστικοί κανόνες δουλειάς και διανομής κυριαρχούν 
ακόμα  στη  Σοβιετική  Ένωση,  οι  συγγραφείς  του  συντάγματος  έκοψαν  αυτή  την  ακέραια 
κομμουνιστική αρχή σε δύο μισά μέρη, ανέβαλαν το δεύτερο μισό για κάποιο αόριστο μέλλον,  
δήλωσαν πως το πρώτο μισό έχει ήδη πραγματοποιηθεί, κρέμασαν πάνω του τον καπιταλιστικό 
κανόνα της δουλειάς με το κομμάτι, ονόμασαν το όλο πράγμα «σοσιαλιστική αρχή» και πάνω σ’ 
αυτή την παραποίηση έστησαν το οικοδόμημα του συντάγματός τους!

Τη μεγαλύτερη πρακτική σημασία, στον τομέα της οικονομίας, την έχει αναμφίβολα το άρθρο 
10, που, σε αντίθεση από τα περισσότερα άρθρα, βάζει ολοκάθαρα το καθήκον να διαφυλάξει,  
ενάντια στην επιδρομή της ίδιας της γραφειοκρατίας, την προσωπική ιδιοκτησία των πολιτών στα 
αντικείμενα της οικιακής τους οικονομίας, της κατανάλωσης, των ανέσεων και της καθημερινής 
ζωής. Με την εξαίρεση της «οικιακής οικονομίας», η ιδιοκτησία αυτού του είδους, απαλλαγμένη 
από  την  ψυχολογία  της  απληστίας  και  του  φθόνου  που  αρπάζεται  απ’ αυτήν,  όχι  μονάχα  θα 
διατηρηθεί  στον κομμουνισμό,  αλλά και  θα  έχει  μια  ανήκουστη ανάπτυξη.  Σίγουρα πρέπει  να 
αμφιβάλουμε αν ένας άνθρωπος με υψηλή κουλτούρα θα θέλει να φορτώνει τον εαυτό του με ένα 
σωρό άχρηστες πολυτέλειες. Δεν θα απαρνιόταν, όμως, καμιά από τις κατακτημένες ανέσεις. Το 
πρώτο καθήκον του κομμουνισμού, είναι να εγγυηθεί σε όλους τις ανέσεις της ζωής. Στη Σοβιετική 
Ένωση, ωστόσο, το ζήτημα της προσωπικής ιδιοκτησίας έχει ακόμα μια μικροαστική και όχι μια 
κομμουνιστική όψη. Η προσωπική ιδιοκτησία των αγροτών και την φτωχών κατοίκων της πόλης 
είναι  ο  στόχος  αισχρών και  αυθαίρετων  πράξεων από τη  μεριά  της  γραφειοκρατίας,  που,  στις 
κατώτερες  βαθμίδες  της,  συχνά  εξασφαλίζει  με  τέτοια  μέσα  τη  δική  της  σχετική  άνεση.  Μια 
ανάπτυξη της ευημερίας της χώρας κάνει τώρα δυνατό να αποκηρυχτούν αυτές οι κατασχέσεις της 
προσωπικής  ιδιοκτησίας,  και  ακόμα αναγκάζει  την  κυβέρνηση να  προστατέψει  την  προσωπική 
συσσώρευση σαν ένα κίνητρο για να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας. Ταυτόχρονα –και 
αυτό δεν είναι χωρίς σημασία– μια προστασία με νόμο της καλύβας, της αγελάδας και των επίπλων 
του  σπιτιού  του  χωρικού,  του  εργάτη  ή  του  υπάλληλου,  νομιμοποιεί  επίσης  το  σπίτι  του 
γραφειοκράτη στην πόλη, το εξοχικό του σπίτι, το αυτοκίνητό του και όλα τα άλλα «αντικείμενα 
προσωπικής κατανάλωσης και άνεσης», που έχει οικειοποιηθεί πάνω στη βάση της «σοσιαλιστικής» 
αρχής: «Από τον καθένα σύμφωνα με τις ικανότητές του, στον καθένα σύμφωνα με την εργασία του». 
Το αυτοκίνητο του γραφειοκράτη σίγουρα θα προστατευτεί με το νέο θεμελιακό αυτό νόμο πολύ 
πιο αποτελεσματικά από το κάρο του αγρότη.



2. Τα Σοβιέτ και η Δημοκρατία
Στον πολιτικό τομέα, η διάκριση του νέου συντάγματος από το παλιό είναι η επιστροφή του 

από το σοβιετικό σύστημα εκλογής σύμφωνα με τις ταξικές και βιομηχανικές ομάδες, στο σύστημα 
της αστικής δημοκρατίας που βασίζεται πάνω στη λεγόμενη «καθολική, ίση και άμεση» ψήφο ενός 
εξατομικευμένου πληθυσμού. Με δυο λόγια, αυτό σημαίνει να εξαλείψεις νομικά τη δικτατορία του 
προλεταριάτου.  Όπου  δεν  υπάρχουν  καπιταλιστές,  δεν  υπάρχει  επίσης  προλεταριάτο  –λένε  οι 
δημιουργοί του νέου συντάγματος– και κατά συνέπεια, το ίδιο το κράτος από προλεταριακό γίνεται 
εθνικό. Το επιχείρημα αυτό, με όλα τα επιπόλαια δολώματά του, ή είναι δεκαεννέα χρόνια πίσω, ή 
βρίσκεται πολλά χρόνια πιο μπροστά από την εποχή του. Απαλλοτριώνοντας τους καπιταλιστές, το 
προλεταριάτο μπήκε πραγματικά στο δρόμο της δικής του εξάλειψης σαν τάξης. Αλλά από την 
εξάλειψη  σαν  αρχή  μέχρι  την  πραγματική  διάλυση  στην  κοινωνία,  ο  δρόμος  είναι  τόσο 
παρατεταμένος, όσο το νέο κράτος είναι αναγκασμένο να συνεχίζει τις στοιχειώδεις λειτουργίες του 
καπιταλισμού. Το σοβιετικό προλεταριάτο υπάρχει ακόμα σαν τάξη που διαφέρει τελείως από την 
αγροτιά,  την  τεχνική  διανόηση  και  τη  γραφειοκρατία  και  επιπλέον  σαν  η  μόνη  τάξη  που 
ενδιαφέρεται μέχρι το τέλος για τη νίκη του σοσιαλισμού. Το νέο σύνταγμα θέλει να διαλύσει αυτή 
την τάξη πολιτικά, μέσα «στο έθνος», πολύ πριν διαλυθεί οικονομικά μέσα στην κοινωνία.

Οι μεταρρυθμιστές, βέβαια, αποφάσισαν μετά από μερικές ταλαντεύσεις, να ονομάσουν το 
κράτος, όπως και πριν,  σοβιετικό. Αλλά αυτό δεν είναι παρά ένα χοντρό πολιτικό τέχνασμα που 
υπαγορεύτηκε από τους ίδιους λόγους για τους οποίους η αυτοκρατορία του Ναπολέοντα συνέχισε 
να ονομάζεται δημοκρατία. Τα Σοβιέτ στην ουσία τους είναι όργανα ταξικής κυριαρχίας, και δεν 
μπορεί να είναι τίποτε άλλο. Τα δημοκρατικά εκλεγμένα σώματα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι 
οι  δήμοι,  οι  δούμες,  τα  ζέμστβο,  οτιδήποτε  θέλετε,  αλλά  όχι  τα  Σοβιέτ.  Μια  γενική  κρατική 
Νομοθετική Συνέλευση στη βάση δημοκρατικών διαδικασιών, είναι μια καθυστερημένη βουλή (ή 
μάλλον η καρικατούρα της), αλλά με κανέναν τρόπο δεν είναι το ανώτατο όργανο των Σοβιέτ.  
Προσπαθώντας να καλύψουν τον εαυτό τους με το ιστορικό κύρος του σοβιετικού συστήματος, οι 
μεταρρυθμιστές δείχνουν απλά πως η θεμελιακά νέα διοίκηση που δίνουν στην κρατική ζωή δεν 
τολμάει ακόμα να βγει έξω με το δικό της όνομα.

Μια εξίσωση των πολιτικών δικαιωμάτων των εργατών και  των αγροτών,  από μόνη της, 
μπορεί να μην κατάστρεφε την κοινωνική φύση του κράτους, αν η επιρροή του προλεταριάτου 
πάνω στην ύπαιθρο ήταν αρκετά εγγυημένη από τη γενική κατάσταση της  οικονομίας  και  της 
κουλτούρας.  Η ανάπτυξη του σοσιαλισμού θα έπρεπε  ασφαλώς να προχωρήσει  προς  αυτή την 
κατεύθυνση.  Αλλά  αν  το  προλεταριάτο,  ενώ  παραμένει  μια  μειοψηφία  του  πληθυσμού,  παύει 
πραγματικά να χρειάζεται την πολιτική κυριαρχία για να εγγυηθεί μια σοσιαλιστική πορεία της 
κοινωνικής ζωής, αυτό σημαίνει πως η ίδια η ανάγκη του κρατικού καταναγκασμού μειώνεται στο 
μηδέν, δίνοντας τη θέση της στην πολιτιστική πειθαρχία. 

Πριν από την κατάργηση των εκλογικών ανισοτήτων θα έπρεπε, σε αυτή την περίπτωση, να 
προηγηθεί ένα καθαρό και φανερό αδυνάτισμα των καταναγκαστικών λειτουργιών του κράτους. 
Ωστόσο,  γι’ αυτό  δεν  λέγεται  κουβέντα  ούτε  στο  νέο  σύνταγμα  ούτε,  πράγμα  που  είναι  πιο 
σημαντικό, στη ζωή. 

Είναι βέβαιο ότι ο νέος χάρτης «εγγυάται» στους πολίτες τις λεγόμενες «ελευθερίες» λόγου, 
Τύπου, συναθροίσεων και διαδηλώσεων στους δρόμους. Αλλά, καθεμιά από αυτές τις εγγυήσεις 
έχει τη μορφή είτε ενός βαριού φίμωτρου είτε δεσμών στα χέρια και στα πόδια. Ελευθερία του 
Τύπου  σημαίνει  τη  συνέχιση  μιας  άγριας  προληπτικής  λογοκρισίας,  που  τις  αλυσίδες  της  τις 
κρατάει η Γραμματεία μιας Κεντρικής Επιτροπής που κανείς δεν έχει εκλέξει. Έτσι, η ελευθερία 
της βυζαντινής κολακείας είναι, βέβαια, πέρα για πέρα «εγγυημένη». Στο μεταξύ, τα αναρίθμητα 
άρθρα, ομιλίες και γράμματα του Λένιν, που τελειώνουν με τη «διαθήκη» του, θα συνεχίσουν, κάτω 
από το νέο σύνταγμα, να είναι κλειδωμένα απλά και μόνο επειδή ενοχλούν τους νέους ηγέτες. Κι 
αφού  αυτό  γίνεται  με  τον  Λένιν,  δεν  χρειάζεται  να  μιλήσουμε  για  άλλους  συγγραφείς.  Οι 
χοντροκομμένες  και  άξεστες  διαταγές  προς  την  επιστήμη,  τη  λογοτεχνία  και  την  τέχνη,  θα 
διατηρηθούν στο σύνολό τους. Η «Ελευθερία της συνάθροισης» θα σημαίνει, όπως και πριν, την 
υποχρέωση ορισμένων ομάδων του πληθυσμού να εμφανίζονται σε συγκεντρώσεις που καλούν οι 
αρχές για την υιοθέτηση αποφάσεων προετοιμασμένων από τα πριν. Κάτω από το νέο σύνταγμα 



όπως και κάτω από το παλιό, εκατοντάδες κομμουνιστές από το εξωτερικό, που εμπιστεύονται το 
σοβιετικό «δικαίωμα στο άσυλο», θα παραμένουν στις φυλακές και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
για  εγκλήματα  ενάντια  στο  δόγμα  του  αλάθητου.  Στο  ζήτημα  της  «ελευθερίας»,  όλα  θα 
παραμείνουν  όπως  και  πριν.  Ακόμα  και  ο  σοβιετικός  Τύπος  δεν  προσπαθεί  να  σπείρει  τίποτε 
αυταπάτες  πάνω σ’ αυτό.  Αντίθετα,  ο  βασικός  σκοπός  της  νέας  συνταγματικής  μεταρρύθμισης 
διακηρύσσεται πως είναι μια «παραπέρα ενίσχυση της δικτατορίας». Της δικτατορίας ποιανού, και 
πάνω σε ποιόν;

Όπως έχουμε ήδη ακούσει,  το έδαφος για την πολιτική ισότητα προετοιμάστηκε από την 
κατάργηση των ταξικών ανταγωνισμών. Δεν πρόκειται να είναι πια μια ταξική, αλλά μια «λαϊκή» 
δικτατορία. Αλλά όταν ο φορέας της δικτατορίας γίνει ο λαός, απελευθερωμένος από τις ταξικές 
αντιφάσεις, αυτό δεν μπορεί να σημαίνει παρά τη διάλυση της δικτατορίας σε μια σοσιαλιστική 
κοινωνία  –και,  πάνω  απ’ όλα,  την  εξάλειψη  της  γραφειοκρατίας.  Έτσι  διδάσκει  η  μαρξιστική 
θεωρία. Μήπως έκανε λάθος; Αλλά οι ίδιοι οι συγγραφείς του συντάγματος αναφέρονται, αν και 
πολύ  προσεκτικά  στο  πρόγραμμα  του  Κόμματος  που  γράφτηκε  από  τον  Λένιν.  Να  τι  λέει 
πραγματικά  το  πρόγραμμα:  «...  Η  στέρηση  των  πολιτικών  δικαιωμάτων,  και  όλοι  οι  άλλοι  
περιορισμοί  της  ελευθερίας,  είναι  αναγκαίοι  και  αποκλειστικά  με  τη  μορφή  των  προσωρινών  
μέτρων... Στο βαθμό που η αντικειμενική αναγκαιότητα της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο  
εξαφανίζεται, θα εξαφανιστεί και η αναγκαιότητα των προσωρινών αυτών μέτρων». Η εγκατάλειψη, 
λοιπόν, της «στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων» είναι αξεχώριστα δεμένη με την κατάργησή 
«όλων  των  περιορισμών  της  ελευθερίας».  Το  φτάσιμο  σε  μια  σοσιαλιστική  κοινωνία  δεν 
χαρακτηρίζεται  μόνο  από  το  γεγονός  ότι  οι  αγρότες  εξισώνονται  με  τους  εργάτες,  και  ότι 
αποκαθίστανται τα πολιτικά δικαιώματα στο μικρό ποσοστό των πολιτών με αστική προέλευση, 
αλλά πάνω απ’ όλα, από το γεγονός ότι εγκαθιδρύεται, η πραγματική ελευθερία για το 100% του 
πληθυσμού. Με την εξάλειψη των τάξεων, δεν πεθαίνει μόνο η γραφειοκρατία, δεν πεθαίνει μόνο η 
δικτατορία, αλλά το ίδιο το κράτος. Ας δοκιμάσει,  ωστόσο, κανείς να ξεστομίσει έστω και ένα 
υπονοούμενο προς αυτή την κατεύθυνση: η Γκε Πε Ου θα βρει στο νέο σύνταγμα αρκετά άρθρα για 
να τον στείλει σε ένα από τα αμέτρητα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι τάξεις έχουν καταργηθεί.  
Από τα Σοβιέτ, παραμένει μόνο το όνομα. Αλλά η γραφειοκρατία είναι ακόμα εδώ. Η ισότητα των 
δικαιωμάτων ανάμεσα στους εργάτες και στους αγρότες, στην πραγματικότητα δεν σημαίνει παρά 
ίση έλλειψη δικαιωμάτων μπροστά στη γραφειοκρατία.

Δεν είναι λιγότερο σημαντική η εγκαθίδρυση της μυστικής ψηφοφορίας. Αν με καλή πίστη 
αποδεχτείς ότι η νέα πολιτική ισότητα αντιστοιχεί σε μια κατακτημένη κοινωνική ισότητα, τότε 
παραμένει  ένα  περίεργο  ερώτημα:  Σ’ αυτή  την  περίπτωση  γιατί  πρέπει  από  εδώ  και  πέρα  η 
ψηφοφορία  να  προστατεύεται  από τη  μυστικότητα;  Ποιόν  ακριβώς  φοβάται  ο  πληθυσμός μιας 
σοσιαλιστικής χώρας,  και από ποιανού τις απόπειρες πρέπει να υπερασπίσει τον εαυτό του; Το 
παλιό  σοβιετικό  σύνταγμα  έβλεπε  στην  ανοιχτή  ψηφοφορία,  όπως  και  στον  περιορισμό  των 
εκλογικών δικαιωμάτων, ένα όπλο της επαναστατικής τάξης ενάντια στους αστούς και μικροαστούς 
εχθρούς.  Δεν  μπορούμε  να  συμπεράνουμε  ότι  τώρα  εισάγεται  η  μυστική  ψηφοφορία  για  τη 
διευκόλυνση  μιας  αντεπαναστατικής  μειοψηφίας.  Είναι  ολοφάνερο  ότι  εδώ  πρόκειται  για  την 
υπεράσπιση  των  δικαιωμάτων  του  λαού.  Αλλά  ποιόν  φοβάται  ένας  σοσιαλιστικός  λαός  που 
τελευταία  ανάτρεψε  έναν  τσάρο,  τους  ευγενείς  και  την  μπουρζουαζία;  Οι  κόλακες  ούτε  που 
σκέπτονται αυτό το ζήτημα. Κι ωστόσο υπάρχουν περισσότερα πράγματα σ’ αυτό απ’ ότι σε όλα τα 
γραφτά των διαφόρων Μπαρμπίς, Λουί Φίσερ, Ντιούραντι, Ουέμπ, και των ομοίων τους.

Σε μια καπιταλιστική κοινωνία, η μυστική ψηφοφορία έχει σαν σκοπό να υπερασπίσει τους 
εκμεταλλευόμενους  από  την  τρομοκρατία  των  εκμεταλλευτών.  Αν  η  μπουρζουαζία  υιοθέτησε 
τελικά  μια  τέτοια  μεταρρύθμιση,  προφανώς  κάτω από  την  πίεση  των  μαζών,  αυτό  έγινε  γιατί 
ενδιαφέρθηκε να προστατέψει το κράτος της, τουλάχιστο ως ένα μέρος, από την εξαχρείωση που η 
ίδια είχε δημιουργήσει. Αλλά σε μια σοσιαλιστική κοινωνία, φαίνεται, ότι δεν μπορεί να υπάρχει 
τρομοκρατία των εκμεταλλευτών. Από ποιόν είναι αναγκασμένοι να υπερασπίσουν τον εαυτό τους 
οι σοβιετικοί πολίτες; Η απάντηση είναι καθαρή: από τη γραφειοκρατία. O Στάλιν ήταν αρκετά 
ειλικρινής  για  να  το  αναγνωρίσει.  Στο  ερώτημα:  «Γιατί  είναι  αναγκαίο  να  είναι  μυστικές  οι  
εκλογές;», απάντησε κατά λέξη: «Επειδή εμείς έχουμε την πρόθεση να δώσουμε στο σοβιετικό λαό  



πλήρη ελευθερία να ψηφίζει αυτούς που θέλει να εκλέξει». Έτσι, η ανθρωπότητα μαθαίνει από μια 
αξιόπιστη πηγή πως σήμερα ο «σοβιετικός λαός» δεν μπορεί ακόμα να ψηφίσει αυτούς που θέλει 
να εκλέξει. Θα ήταν βιαστικό να συμπεράνει κανείς ότι το νέο σύνταγμα θα τους δώσει πραγματικά 
αυτή τη δυνατότητα στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή, όμως, μας απασχολεί μια άλλη πλευρά αυτού του  
προβλήματος. Ποιος ακριβώς είναι αυτός ο «εμείς» που μπορεί να δώσει ή να μη δώσει στο λαό 
την ελεύθερη ψηφοφορία; Είναι η ίδια η γραφειοκρατία που στο όνομά της μιλάει και δρα ο Στάλιν. 
Η αποκάλυψη που έκανε ισχύει για το κυρίαρχο κόμμα, όπως ακριβώς ισχύει και για το κράτος, 
γιατί ο ίδιος ο Στάλιν κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος με τη βοήθεια ενός 
συστήματος που δεν επιτρέπει στα μέλη να εκλέγουν εκείνους που θέλουν. Οι λέξεις «εμείς έχουμε 
την πρόθεση να δώσουμε στο σοβιετικό λαό» ελευθερία να ψηφίζει, είναι ασύγκριτα πιο σπουδαίες 
και από το παλιό και το νέο σύνταγμα μαζί, γιατί σ’ αυτή την απρόσεκτη φράση βρίσκεται το 
πραγματικό σύνταγμα της Σοβιετικής Ένωσης όπως έχει γραφτεί, όχι πάνω στο χαρτί, αλλά μέσα 
στην πάλη των ζωντανών δυνάμεων.



3. Η Δημοκρατία και το Κόμμα
Η υπόσχεση να δώσουν στο σοβιετικό λαό την ελευθερία να ψηφίσει «αυτούς που θέλει να  

εκλέξει» είναι περισσότερο ένα λογοτεχνικό σχήμα παρά μια πολιτική φόρμουλα. Ο σοβιετικός 
λαός  θα  έχει  το  δικαίωμα  να  εκλέξει  τους  «αντιπροσώπους»  του  μόνο  από  εκείνους  τους 
υποψήφιους που οι κεντρικοί και οι τοπικοί ηγέτες τους παρουσιάζουν κάτω από τη σημαία του 
Κόμματος.  Σίγουρα,  στη  διάρκεια  της  πρώτης  περιόδου  των  Σοβιέτ,  το  Μπολσεβίκικο  Κόμμα 
άσκησε επίσης ένα μονοπώλιο. Αλλά το να ταυτίσει κανείς τα δύο αυτά φαινόμενα, θα σήμαινε ότι 
παίρνει την εμφάνιση για πραγματικότητα. Η απαγόρευση των αντιπολιτευτικών κομμάτων, ήταν 
ένα  προσωρινό  μέτρο  που  υπαγορεύτηκε  από  τις  συνθήκες  του  εμφύλιου  πολέμου,  από  τον 
αποκλεισμό, την επέμβαση και την πείνα. Το κυβερνητικό κόμμα, αντιπροσωπεύοντας εκείνη την 
περίοδο  μια  γνήσια  οργάνωση  της  προλεταριακής  πρωτοπορίας,  ζούσε  μια  γεμάτη  ζωντάνια 
εσωτερική ζωή. Μια πάλη ομάδων και φραξιών αντικατάστησε σε ένα ορισμένο βαθμό την πάλη 
των  κομμάτων.  Σήμερα,  που  ο  σοσιαλισμός  έχει  θριαμβεύσει  «τελειωτικά  και  αμετάκλητα»,  ο 
σχηματισμός  φραξιών  τιμωρείται  με  το  στρατόπεδο  συγκέντρωσης  ή  με  το  εκτελεστικό 
απόσπασμα. Η απαγόρευση των άλλων κομμάτων, από αναγκαίο κακό που ήταν έχει μετατραπεί σε 
αρχή. Το δικαίωμα να ασχολείται με τα πολιτικά ζητήματα έχει αφαιρεθεί από την Κομμουνιστική 
Νεολαία, και αυτό την ίδια στιγμή που δημοσιεύεται το νέο σύνταγμα. Επιπλέον, οι πολίτες και των 
δυο φύλων έχουν δικαίωμα ψήφου από την ηλικία των 18 χρονών, αλλά το όριο ηλικίας για την 
Κομμουνιστική Νεολαία που υπήρχε μέχρι το 1936 (23 χρονών) καταργείται τώρα εντελώς. Έτσι, 
διακηρύσσεται ότι η πολιτική είναι μια για πάντα το μονοπώλιο μιας ανεξέλεγκτης γραφειοκρατίας.

Σε  μια  ερώτηση  ενός  αμερικανού  δημοσιογράφου  για  το  ρόλο  του  Κόμματος  στο  νέο 
σύνταγμα, ο Στάλιν απάντησε: «Αφού δεν υπάρχουν τάξεις, αφού οι φραγμοί ανάμεσα στις τάξεις  
έχουν εξαφανιστεί» («δεν υπάρχουν τάξεις, οι φραγμοί ανάμεσα στις τάξεις  –που δεν υπάρχουν!– 
έχουν  εξαφανιστεί»  –Λ.Τ.),  παραμένει  μόνο  κάτι  σχετικά  με  τη  φύση  μιας  καθόλου  θεμελιακής  
διαφοράς  ανάμεσα  στα  διάφορα  μικρά  στρώματα  της  σοσιαλιστικής  κοινωνίας.  Δεν  μπορεί  να  
υπάρχει εύφορο έδαφος για τη δημιουργία κομμάτων που παλεύουν μεταξύ τους. Όπου δεν υπάρχουν  
αρκετές τάξεις, δεν μπορούν να υπάρχουν αρκετά κόμματα, γιατί ένα κόμμα είναι μέρος μιας τάξης». 
Κάθε λέξη είναι κι ένα λάθος και μερικές απ’ αυτές είναι δύο φορές λάθος! Απ’ αυτό φαίνεται ότι οι 
τάξεις είναι ομοιογενείς, ότι τα όρια των τάξεων σκιαγραφούνται με οξύτητα και μια για πάντα, ότι 
η  συνείδηση  μιας  τάξης  αντιστοιχεί  αυστηρά  στη  θέση  της  στην  κοινωνία.  Η  μαρξιστική 
διδασκαλία  της  ταξικής  φύσης  του  κόμματος  μετατρέπεται,  έτσι,  σε  μια  καρικατούρα.  Ο 
δυναμισμός  της  πολιτικής  συνείδησης  αποκλείεται  από το  ιστορικό  προτσές  προς  όφελος  μιας 
διαχειριστικής τάξης πραγμάτων. Στην πραγματικότητα, οι τάξεις είναι ετερογενείς. Ξεσχίζονται 
από εσωτερικούς ανταγωνισμούς, και φτάνουν στη λύση των κοινών προβλημάτων μόνο μέσα από 
την εσωτερική πάλη των τάσεων, των ομάδων και των κομμάτων, και με κανέναν άλλο τρόπο. 
Είναι δυνατόν, με ορισμένους όρους, να δεχτεί κανείς πως «ένα κόμμα είναι μέρος μιας τάξης». 
Αλλά εφόσον μια τάξη έχει πολλά «μέρη» –μερικά κοιτάζουν μπροστά και μερικά πίσω– μια και η 
ίδια  τάξη,  μπορεί  να  δημιουργήσει  αρκετά  κόμματα.  Για  τον  ίδιο  λόγο  ένα  κόμμα  μπορεί  να 
στηρίζεται πάνω σε μέρη διαφορετικών τάξεων. Σ’ ολόκληρη την πορεία της πολιτικής ιστορίας δεν 
πρόκειται να βρεθεί ένα παράδειγμα ενός μονάχα κόμματος που να αντιστοιχεί σε μια τάξη –με την 
προϋπόθεση, βέβαια, πως δεν παίρνει κανείς την αστυνομική εμφάνιση για πραγματικότητα.

Στην  κοινωνική  του  δομή,  το  προλεταριάτο  είναι  η  λιγότερο  ετερογενής  τάξη  στην 
καπιταλιστική  κοινωνία.  Παρόλα  αυτά,  η  παρουσία  «μικρών  στρωμάτων»,  όπως  η  εργατική 
αριστοκρατία και η εργατική γραφειοκρατία,  είναι αρκετή για να δημιουργήσει οπορτουνιστικά 
κόμματα, που από την πορεία των πραγμάτων, μετατρέπονται σε ένα από τα όπλα της αστικής  
κυριαρχίας. Αν από την άποψη της σταλινικής κοινωνιολογίας, η διαφορά ανάμεσα στην εργατική 
αριστοκρατία και την προλεταριακή μάζα είναι «θεμελιακή» ή μόνο «κάτι σχετικά με τη φύση της», 
δεν έχει καμιά σημασία. Από αυτή τη διαφορά γεννήθηκε άλλοτε η ανάγκη να σπάσουμε από τη 
σοσιαλδημοκρατία  και  να  δημιουργήσουμε  την  Τρίτη  Διεθνή.  Ακόμα  και  αν  στη  σοβιετική 
κοινωνία «δεν υπάρχουν τάξεις», παρόλα αυτά η κοινωνία αυτή είναι τουλάχιστο ασύγκριτα πιο 
ετερογενής και περίπλοκη απ’ ότι το προλεταριάτο των καπιταλιστικών χωρών, και κατά συνέπεια 
μπορεί να δώσει αρκετό εύφορο έδαφος για αρκετά κόμματα. Κάνοντας αυτή την ασύνετη έξοδο 



προς το πεδίο της θεωρίας, ο Στάλιν έδειξε πολύ περισσότερα από όσα ήθελε να δείξει. Από τη 
λογική του δεν βγαίνει μόνο ότι δεν μπορούν να υπάρχουν  διαφορετικά κόμματα στη Σοβιετική 
Ένωση, αλλά και ότι δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ένα κόμμα. Γιατί, όπου δεν υπάρχουν τάξεις, δεν 
υπάρχει  χώρος  γενικά  για  πολιτική.  Παρόλα  αυτά,  απ’ αυτόν  το  νόμο  ο  Στάλιν  βγάζει  ένα 
«κοινωνιολογικό» συμπέρασμα υπέρ του Κόμματος στο οποίο είναι Γενικός Γραμματέας.

Ο Μπουχάριν προσπαθεί να προσεγγίσει το πρόβλημα από μια άλλη πλευρά. Στη Σοβιετική 
Ένωση, λέει, το ζήτημα πού να πάμε –πίσω στον καπιταλισμό ή μπροστά στο σοσιαλισμό– δεν 
είναι πια αντικείμενο συζήτησης. Άρα, «δεν μπορεί να επιτραπεί να οργανωθούν οι οπαδοί των  
διαλυμένων εχθρικών τάξεων σε κόμματα». Δεν θα επιμείνουμε στο γεγονός ότι σε μια χώρα που 
έχει θριαμβεύσει ο σοσιαλισμός, οι οπαδοί του καπιταλισμού θα ήταν απλά γελοίοι Δον Κιχώτες, 
ανίκανοι να δημιουργήσουν ένα κόμμα, όμως, οι υπάρχουσες πολιτικές διαφορές, κάθε άλλο παρά 
συνίστανται στο δίλημμα: στο σοσιαλισμό ή στον καπιταλισμό; Υπάρχουν κι άλλα ερωτήματα: 
Πώς να πάμε προς τον σοσιαλισμό με τι  ρυθμό, κτλ.  Η εκλογή του δρόμου δεν είναι λιγότερο 
σπουδαία από την εκλογή του σκοπού. Ποιος πρόκειται να διαλέξει το δρόμο; Αν το εύφορο έδαφος 
για τα πολιτικά κόμματα έχει πραγματικά εξαφανιστεί, τότε δεν υπάρχει λόγος να απαγορεύονται. 
Αντίθετα, είναι πια καιρός, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Κόμματος, να καταργηθούν «όλοι οι  
περιορισμοί της ελευθερίας». 

Στην  προσπάθειά  του  να  διαλύσει  τις  φυσιολογικές  αμφιβολίες  του  αμερικανού 
δημοσιογράφου, ο Στάλιν προώθησε μια νέα σκέψη: «Καταλόγους υποψηφίων θα παρουσιάσει όχι  
μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά όλων των ειδών οι μη–κομματικές κοινωνικές οργανώσεις. Κι  
εμείς έχουμε εκατοντάδες απ’ αυτές. ...Κάθε ένα από τα μικρά στρώματα (της σοβιετικής κοινωνίας) 
μπορεί να έχει τα ιδιαίτερα συμφέροντά του και τα αντανακλά (εκφράζει;) μέσα από τις υπάρχουσες  
αμέτρητες  κοινωνικές  οργανώσεις».  Το  σόφισμα  αυτό  δεν  είναι  καλύτερο  από  τα  άλλα.  Οι 
σοβιετικές  «κοινωνικές»  οργανώσεις,  συνδικαλιστικές,  συνεργατικές,  πολιτιστικές,  κτλ.,  δεν 
αντιπροσωπεύουν ούτε στο ελάχιστο τα συμφέροντα των διαφόρων «μικρών στρωμάτων», γιατί 
έχουν όλα μια και την ίδια ιεραρχική δομή. Ακόμα και σε κείνες τις περιπτώσεις όπου φανερά  
αντιπροσωπεύουν μαζικές οργανώσεις, όπως τα συνδικάτα και οι κοπερατίβες, τον ενεργητικό ρόλο 
σ’ αυτές τον παίζουν αποκλειστικά οι αντιπρόσωποι των ανώτερων προνομιούχων ομάδων, και την 
τελευταία λέξη την έχει το «Κόμμα», δηλαδή, η γραφειοκρατία. Το σύνταγμα στέλνει απλά τον 
εκλογέα από τον Πόντιο στον Πιλάτο. 

Ο μηχανισμός αυτού του πράγματος εκφράζεται με πλήρη ακρίβεια στο ίδιο το κείμενο του 
θεμελιακού νόμου. Το άρθρο 126, που είναι ο άξονας του συντάγματος σαν πολιτικό σύστημα ,  
«εγγυάται  το  δικαίωμα»  όλων  των  αρένων  και  θηλέων  πολιτών  να  ανήκουν  σε  συνδικάτα, 
κοπερατίβες,  νεολαιίστικες,  αθλητικές,  αμυντικές,  πολιτιστικές,  τεχνικές  και  επιστημονικές 
οργανώσεις. Όσο για το Κόμμα –δηλαδή, τη συγκέντρωση της εξουσίας– εδώ δεν είναι καθόλου 
ζήτημα δικαιώματος, αλλά προνομίου της μειοψηφίας. «...Οι πιο ενεργητικοί και συνειδητοί (έτσι, 
δηλαδή, θεωρούνται από πάνω –Λ. Τ.) πολίτες από τις γραμμές της εργατικής τάξης και των άλλων  
στρωμάτων των εργαζόμενων μαζών, είναι ενωμένοι στο Κομμουνιστικό Κόμμα... που αποτελεί τον  
καθοδηγητικό  πυρήνα  όλων  των  οργανώσεων,  τόσο  των  κοινωνικών  όσο  και  των  
κυβερνητικών».  Αυτή  η  εκπληκτικά  ειλικρινής  φόρμουλα,  που,  έχει  μπει  μέσα  στο  ίδιο  το 
σύνταγμα,  αποκαλύπτει  ολόκληρο τον  πλασματικό χαρακτήρα του πολιτικού ρόλου αυτών των 
«κοινωνικών οργανώσεων» –υποκαταστήματα της γραφειοκρατικής εταιρίας.

Αλλά αν δεν πρόκειται να υπάρχει πάλη των κομμάτων, μήπως οι διαφορετικές φράξιες μέσα 
στο ένα κόμμα μπορούν να αποκαλυφτούν στις δημοκρατικές αυτές εκλογές; Στην ερώτηση ενός 
γάλλου δημοσιογράφου όσον αφορά τις ομάδες του κυρίαρχου κόμματος, ο Μόλοτοφ απάντησε: 
«Στο κόμμα... έχουν γίνει απόπειρες να δημιουργηθούν ιδιαίτερες φράξιες... αλλά έχουν ήδη περάσει  
αρκετά  χρόνια  από  τότε  που  η  κατάσταση  σ’ αυτό  το  ζήτημα  έχει  θεμελιακά  αλλάξει,  και  το  
Κομμουνιστικό Κόμμα είναι στην πραγματικότητα μια μονάδα». Αυτό αποδείχνεται, καλύτερα από 
κάθετι άλλο, με τις συνεχείς εκκαθαρίσεις και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μετά το σχόλιο του 
Μόλοτοφ,  ο  μηχανισμός  της  δημοκρατίας  είναι  εντελώς  καθαρός.  «Τι  παραμένει  από  την  
Οκτωβριανή Επανάσταση, ρωτάει ο Βικτόρ Σερζ, αν κάθε εργάτης που επιτρέπει στον εαυτό του να  
διεκδικήσει  κάτι,  ή  να  εκφράσει  μια  κριτική  εκτίμηση,  στέλνεται  στη  φυλακή;  Ω,  μετά  απ’ αυτό  



μπορείτε να εγκαθιδρύσετε όσες μυστικές ψηφοφορίες αγαπάτε!». Είναι αλήθεια: ακόμα και ο Χίτλερ 
δεν παραβίασε τη μυστική ψηφοφορία.

Τα θεωρητικά επιχειρήματα των μεταρρυθμιστών για τις αμοιβαίες σχέσεις των τάξεων και 
των κομμάτων, είναι τραβηγμένα από τα μαλλιά. Εδώ δεν είναι ένα ζήτημα κοινωνιολογίας, αλλά 
υλικών  συμφερόντων.  Το  κυρίαρχο  κόμμα  έχει  το  μονοπώλιο  στη  Σοβιετική  Ένωση,  είναι  η 
πολιτική μηχανή της γραφειοκρατίας, που, στην πραγματικότητα, έχει κάτι να χάσει και τίποτε 
περισσότερο να κερδίσει. Επιθυμεί να διατηρήσει το «εύφορο έδαφος» μονάχα γι’ αυτήν.

* * * *
Σε μια χώρα όπου η λάβα της επανάστασης δεν έχει  ακόμα κρυώσει,  τα προνόμια καίνε 

εκείνους  που  τα  έχουν,  όπως  ένα  κλεμμένο  χρυσό  ρολόι  καίει  έναν  ερασιτέχνη  κλέφτη.  Το 
κυρίαρχο σοβιετικό στρώμα έχει μάθει να φοβάται  τις  μάζες με έναν εντελώς αστικό φόβο.  Ο 
Στάλιν,  με  τη  βοήθεια  της  Κομμουνιστικής  Διεθνούς,  δίνει  στα  ολοένα  μεγαλύτερα  ιδιαίτερα 
προνόμια  των  ανώτερων  κύκλων  μια  «θεωρητική»  δικαίωση,  και  υπερασπίζεται  τη  σοβιετική 
αριστοκρατία από τη λαϊκή δυσαρέσκεια με τη βοήθεια των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Για να 
συνεχίζει  να  λειτουργεί  αυτός  ο  μηχανισμός,  ο  Στάλιν  είναι  υποχρεωμένος,  κατά  καιρούς,  να 
παίρνει το μέρος του «λαού» ενάντια στη γραφειοκρατία –βέβαια, με τη σιωπηρή της συναίνεση. 
Το βρίσκει  χρήσιμο να καταφεύγει  στη μυστική  ψηφοφορία για να εκκαθαρίζει,  ως  ένα μέρος 
τουλάχιστον, τον κρατικό μηχανισμό από τη διαφθορά που τον καταβροχθίζει.

Από  το  1928,  ακόμα,  ο  Ρακόβσκι  έγραψε,  σε  σχέση  με  ορισμένες  περιπτώσεις 
γραφειοκρατικού γκαγκστερισμού που έρχονταν στην επιφάνεια: «Το πιο χαρακτηριστικό και το πιο  
επικίνδυνο πράγμα σε αυτό το κύμα σκανδάλων που ολοένα απλώνει,  είναι  η παθητικότητα των  
μαζών,  των  κομμουνιστικών μαζών ακόμα περισσότερο απ’ ότι  των μη-κομματικών...  Λόγω του  
φόβου τους μπροστά σε κείνους που είναι στην εξουσία, ή απλά λόγω πολιτικής αδιαφορίας, έχουν  
περάσει  αυτά  τα  πράγματα  έτσι,  χωρίς  διαμαρτυρία,  ή  έχουν  περιοριστεί  σε  απλή  γκρίνια».  Στη 
διάρκεια  των  οχτώ  χρόνων  που  έχουν  περάσει  από  τότε,  η  κατάσταση  έχει  γίνει  ασύγκριτα 
χειρότερη. Η παρακμή της πολιτικής μηχανής, που σε κάθε βήμα ξεσκεπάζεται, έχει αρχίσει να 
απειλεί  την ίδια την ύπαρξη του κράτους  –όχι  τώρα πια σαν ένα  όργανο για τη σοσιαλιστική 
μεταμόρφωση της κοινωνίας,  αλλά σαν μια πηγή εξουσίας,  εισοδήματος και  προνομίων για το 
κυρίαρχο  στρώμα.  Ο  Στάλιν  αναγκάστηκε  να  δείξει  ένα  ίχνος  αυτού  του  κίνητρου  για  τη 
μεταρρύθμιση. «Δεν έχουμε λίγα ιδρύματα, είπε στον Ρόι Χάουαρντ,  που δουλεύουν άσχημα...  Η 
μυστική ψηφοφορία στη Σοβιετική Ένωση θα είναι ένα μαστίγιο στα χέρια του πληθυσμού ενάντια  
στα όργανα της εξουσίας που δουλεύουν άσχημα». Αξιοσημείωτη ομολογία! Αφού η γραφειοκρατία 
δημιούργησε  με  τα  δικά  της  χέρια  μια  σοσιαλιστική  κοινωνία,  αισθάνεται  την  ανάγκη  ...ενός 
μαστίγιου! Είναι ένα από τα κίνητρα της συνταγματικής μεταρρύθμισης. Υπάρχει κι ένα άλλο όχι 
λιγότερο σπουδαίο.

Καταργώντας  τα  Σοβιέτ,  το  νέο  σύνταγμα  διαλύει  τους  εργάτες  στη  γενική  μάζα  του 
πληθυσμού. Πολιτικά, τα Σοβιέτ, έχουν χάσει, βέβαια, εδώ και πολύ καιρό τη σημασία τους. Αλλά 
με την ανάπτυξη νέων κοινωνικών ανταγωνισμών και  το ξύπνημα μιας  νέας  γενιάς,  μπορεί  να 
ξαναζωντανέψουν. Βέβαια, περισσότερο απ’ όλα πρέπει να προσέχουν τα Σοβιέτ της πόλης με την 
αυξανόμενη  συμμετοχή  φρέσκιας  και  απαιτητικής  κομμουνιστικής  νεολαίας.  Στις  πόλεις,  η 
αντίθεση  ανάμεσα  στην  πολυτέλεια  και  την  έλλειψη  φαίνεται  πάρα  πολύ  καθαρά.  Η  πρώτη 
φροντίδα της σοβιετικής αριστοκρατίας είναι να απαλλαγεί από τα εργατικά Σοβιέτ και τα Σοβιέτ 
του Κόκκινου Στρατού. Είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπίσει τη δυσαρέσκεια του σκόρπιου 
αγροτικού  πληθυσμού.  Οι  αγρότες  των  κολχόζ  μπορούν,  ακόμα  και  με  κάποια  επιτυχία,  να 
χρησιμοποιηθούν  ενάντια  στους  εργάτες  της  πόλης.  Δεν  είναι  η  πρώτη  φορά  που  μια 
γραφειοκρατική αντίδραση έχει στηριχτεί στην ύπαιθρο στην πάλη της ενάντια στην πόλη.

Ό,τι είναι με αρχές και σημαντικό στο νέο σύνταγμα, και πραγματικά το εξυψώνει πάνω από 
τα πιο δημοκρατικά συντάγματα των αστικών χωρών, είναι απλά μια νερωμένη παράφραση των 
θεμελιακών ντοκουμέντων της Οκτωβριανής Επανάστασης. Ό,τι έχει να κάνει με την εκτίμηση των 
οικονομικών  κατακτήσεων,  διαστρεβλώνει  την  πραγματικότητα  με  ψεύτικη  προοπτική  και 
κομπορρημοσύνη. Και, τέλος, ό,τι αφορά την ελευθερία και τη δημοκρατία, είναι πέρα για πέρα 
διαποτισμένο με το πνεύμα του σφετερισμού και του κυνισμού.



Καθώς αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο βήμα πίσω, από τις σοσιαλιστικές στις αστικές αρχές, 
το  νέο  σύνταγμα,  κομμένο και  ραμμένο στα μέτρα της  κυρίαρχης  ομάδας,  ακολουθεί  την  ίδια 
ιστορική πορεία που ακολούθησε η εγκατάλειψη της παγκόσμιας επανάστασης χάρη της Κοινωνίας 
των Εθνών, η επαναφορά της αστικής οικογένειας, η αντικατάσταση της πολιτοφυλακής με τον 
μόνιμο  στρατό,  η  αναβίωση  των  βαθμών και  των  παρασήμων,  και  η  αύξηση  της  ανισότητας. 
Ενισχύοντας  πολιτικά το δεσποτισμό μιας  «έξω από τάξεις» γραφειοκρατίας,  το νέο σύνταγμα 
δημιουργεί τις πολιτικές βάσεις για τη γέννηση μιας νέας κατέχουσας τάξης.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ
ΠΟΥ ΠΑΕΙ Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ;
1. Ο Βοναπαρτισμός σαν ένα Καθεστώς Κρίσης
Το ερώτημα που πιο πάνω βάλαμε στο όνομα του αναγνώστη: «Πώς μπόρεσε η κυβερνητική  

κλίκα, με τα αναρίθμητα λάθη της, να συγκεντρώσει μια απεριόριστη δύναμη στα χέρια της;» –ή με 
άλλα λόγια: «Πώς εξηγείται η αντίφαση ανάμεσα στη διανοητική φτώχεια των θερμιδοριανών και  
την υλική τους δύναμη;»– επιτρέπει τώρα μια πιο συγκεκριμένη και κατηγορηματική απάντηση. Η 
σοβιετική κοινωνία δεν είναι αρμονική. Αυτό που είναι αμαρτία για μια τάξη ή ένα στρώμα, είναι  
αρετή για μια άλλη τάξη ή ένα άλλο στρώμα. Από την άποψη των σοσιαλιστικών μορφών της  
κοινωνίας,  η  πολιτική της γραφειοκρατίας εκπλήσσει  με τις  αντιφάσεις  και  τις  ασυνέπειές της. 
Αλλά η ίδια πολιτική εμφανίζεται πολύ συνεπής από την άποψη της ενδυνάμωσης της εξουσίας του 
νέου διευθυντικού στρώματος.

Η κρατική υποστήριξη του κουλάκου (1923-1928) εμπεριείχε έναν θανάσιμο κίνδυνο για το 
σοσιαλιστικό μέλλον. Αλλά τότε, με τη βοήθεια των μικροαστών, η γραφειοκρατία κατάφερε να 
δέσει  την  προλεταριακή  πρωτοπορία  χειροπόδαρα,  και  να  τσακίσει  την  Μπολσεβίκικη 
Αντιπολίτευση. Αυτό το «λάθος» από την άποψη του σοσιαλισμού, ήταν ένα καθαρό κέρδος από 
την  άποψη  της  γραφειοκρατίας.  Όταν  ο  κουλάκος  άρχισε  να  απειλεί  κατευθείαν  την  ίδια  τη 
γραφειοκρατία,  η  γραφειοκρατία  έστρεψε  τα  όπλα  της  ενάντια  στον  κουλάκο.  Η  πανικόβλητη 
επίθεση  ενάντια  στον  κουλάκο,  που  επεκτάθηκε  επίσης  στο  μέσο  αγρότη,  δεν  στοίχισε  στην 
οικονομία λιγότερα από όσα θα στοίχιζε μια ξένη εισβολή. Αλλά η γραφειοκρατία είχε υπερασπίσει 
τις θέσεις της. Σχεδόν δεν είχε κατορθώσει να εξολοθρεύσει τον πρώην σύμμαχο της, και άρχισε με 
όλη τη δύναμή της να αναπτύσσει μια νέα αριστοκρατία. Υπονομεύει έτσι το σοσιαλισμό; Φυσικά –
αλλά την ίδια στιγμή δυναμώνει τη διευθυντική κάστα. Η σοβιετική γραφειοκρατία μοιάζει με όλες 
τις κυρίαρχες τάξεις στο εξής: είναι έτοιμη να κλείσει τα μάτια της μπροστά στα πιο χοντρά λάθη  
των ηγετών της στη σφαίρα της γενικής πολιτικής αρκεί σε αντάλλαγμα να της δείξουν μια χωρίς 
όρους  αφοσίωση στην υπεράσπιση των προνομίων  της.  Όσο πιο  πανικόβλητα γίνονται  τα  νέα 
αφεντικά της κατάστασης, τόσο πιο πολύ θεωρούν ότι αξίζει  να είναι ανελέητοι απέναντι στην 
παραμικρή απειλή προς τα τόσο δίκαια κερδισμένα δικαιώματά τους. Είναι απ’ αυτή την άποψη 
που η κάστα των νεόπλουτων κάνει την επιλογή των ηγετών της. Σε αυτό βρίσκεται το μυστικό της  
επιτυχίας του Στάλιν.

Η αύξηση, όμως, της δύναμης και της ανεξαρτησίας μιας γραφειοκρατίας δεν είναι χωρίς 
όρια. Υπάρχουν ιστορικοί παράγοντες ισχυρότεροι από τους στρατάρχες, κι ακόμα και από τους 
γενικούς  γραμματείς.  Μια  ορθολογικοποίηση  της  οικονομίας  είναι  ακατανόητη  χωρίς  ακριβείς 
λογαριασμούς. Και οι λογαριασμοί είναι ασυμβίβαστοι με τα καπρίτσια μιας γραφειοκρατίας. Η 
φροντίδα για την αποκατάσταση ενός σταθερού ρουβλιού, που σημαίνει ένα ρούβλι ανεξάρτητο 
από τους «ηγέτες», επιβάλλεται στη γραφειοκρατία από το γεγονός ότι η αυταρχική κυριαρχία τους 
έρχεται σε ολοένα και μεγαλύτερη αντίφαση με την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων της 
χώρας –ακριβώς όπως η απόλυτη μοναρχία έγινε στην εποχή της ασυμβίβαστη με την ανάπτυξη της 
καπιταλιστικής αγοράς. Οι νομισματικοί λογαριασμοί, ωστόσο, δεν μπορούν παρά να δώσουν ένα 
πιο  ανοιχτό  χαρακτήρα  στην  πάλη  των  διαφόρων  στρωμάτων  για  τη  διανομή  του  εθνικού 
εισοδήματος. Το ζήτημα της κλίμακας των μισθών, ένα θέμα σχεδόν αδιάφορο στην εποχή του 
συστήματος του δελτίου τροφίμων, είναι τώρα αποφασιστικό για τους εργάτες, και μαζί μ’ αυτό το 
ζήτημα των συνδικάτων. Ο διορισμός των αξιωματούχων στα συνδικάτα από τα πάνω πρόκειται να 
σκοντάψει σε ολοένα και μεγαλύτερη αντίσταση. Ακόμα περισσότερο, η πληρωμή με το κομμάτι 
κάνει  τον  εργάτη  να  ενδιαφέρεται  για  ένα  σωστό  σύστημα  διοίκησης  των  εργοστασίων.  Οι 
σταχανοβικοί  παραπονούνται  ολοένα  και  πιο  μεγαλόφωνα  για  τα  λάθη  στην  οργάνωση  της 
παραγωγής.  Ο  γραφειοκρατικός  νεποτισμός  στο  θέμα  του  διορισμού  των  διευθυντών,  των 
μηχανικών, κτλ., γίνεται όλο και λιγότερο ανεκτός. Οι κοπερατίβες και το κρατικό εμπόριο πέφτουν 
πολύ περισσότερο από πριν στην εξάρτηση των αγοραστών. Τα κολχόζ και τα μέλη τους έχουν 
μάθει να μεταφράζουν τις δοσοληψίες τους με το κράτος στη γλώσσα των αριθμών. Μεγαλώνει η 
απροθυμία τους να δέχονται το διορισμό από τα πάνω ηγετών που το μόνο τους προσόν είναι συχνά 
οι στενές σχέσεις τους με την τοπική γραφειοκρατική κλίκα. Και, τέλος, το ρούβλι υπόσχεται να 



ρίξει  φως  στην  πιο  μυστηριώδη  περιοχή:  στα  νόμιμα  και  παράνομα  εισοδήματα  της 
γραφειοκρατίας. Έτσι, σε μια πολιτικά στραγγαλισμένη χώρα, η νομισματική κυκλοφορία γίνεται 
ένας  σημαντικός  μοχλός  για  την  κινητοποίηση  των  αντιπολιτευόμενων  δυνάμεων,  και 
προαναγγέλλει την αρχή του τέλους του «πεφωτισμένου» απολυταρχισμού.

Ενώ η ανάπτυξη της βιομηχανίας και το μπάσιμο της γεωργίας στη σφαίρα του κρατικού 
σχεδιασμού περιπλέκουν ιδιαίτερα τα καθήκοντα της ηγεσίας, βάζοντας στην πρώτη γραμμή το 
πρόβλημα της  ποιότητας, ο γραφειοκρατισμός καταστρέφει τη δημιουργική πρωτοβουλία και το 
αίσθημα της ευθύνης χωρίς τα οποία δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει ποιοτική πρόοδος. Τα 
έλκη  του  γραφειοκρατισμού  δεν  είναι  ίσως  τόσο  φανερά  στη  βαριά  βιομηχανία,  αλλά 
καταβροχθίζουν, μαζί με τις κοπερατίβες, την ελαφριά βιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων, τα 
κολχόζ, τις μικρές τοπικές βιομηχανίες –δηλαδή, όλους εκείνους τους κλάδους της οικονομίας που 
βρίσκονται πιο κοντά στο λαό.

O  προοδευτικός  ρόλος  της  σοβιετικής  γραφειοκρατίας  συμπέφτει  με  την  περίοδο  που 
αφιερώθηκε  για  την  εισαγωγή  στη  Σοβιετική  Ένωση  των  πιο  σημαντικών  στοιχείων  της 
καπιταλιστικής  τεχνικής.  Η  χοντροκομμένη  δουλειά  του  δανεισμού,  της  αντιγραφής,  της 
μεταφύτευσης και του μπολιάσματος εκπληρώθηκε πάνω στις βάσεις που έβαλε η επανάσταση. 
Μέχρι τώρα δεν προστέθηκε τίποτε το καινούριο στη σφαίρα της τεχνικής, της επιστήμης ή της 
τέχνης. Είναι δυνατό να χτιστούν γιγάντια εργοστάσια, σύμφωνα με έτοιμα σχέδια και πρότυπα από 
τη Δύση, από τη γραφειοκρατική διεύθυνση –αν και, βέβαια, με κόστος τριπλάσιο του κανονικού. 
Αλλά όσο πιο μακριά προχωράς, τόσο η οικονομία σκοντάφτει στα προβλήματα της ποιότητας που,  
σαν σκιά, ξεφεύγει από τα χέρια της γραφειοκρατίας. Τα σοβιετικά προϊόντα είναι στιγματισμένα 
με  τη  σταχτιά  σφραγίδα  της  αδιαφορίας.  Στην  εθνικοποιημένη  οικονομία,  η  ποιότητα απαιτεί 
δημοκρατία  των  παραγωγών  και  των  καταναλωτών,  ελευθερία  κριτικής  και  πρωτοβουλία  –
πράγματα ασυμβίβαστα με το ολοκληρωτικό καθεστώς του φόβου, της ψευτιάς και της κολακείας.

Πίσω από το ζήτημα της  ποιότητας στέκεται  ένα άλλο πρόβλημα, πιο περίπλοκο και  πιο 
μεγαλειώδες, που μπορεί να περιληφθεί στην έννοια της ανεξάρτητης τεχνικής και πολιτιστικής 
δημιουργίας.  Ένας  αρχαίος  φιλόσοφος  είπε  ότι  η  σύγκρουση  είναι  ο  πατέρας  όλων  των 
πραγμάτων. Δεν μπορούν να δημιουργηθούν νέες αξίες εκεί που η ελεύθερη σύγκρουση των ιδεών 
είναι  αδύνατη.  Βέβαια,  μια  επαναστατική  δικτατορία,  από  την  ίδια  της  την  ουσία,  σημαίνει 
αυστηρά όρια στην ελευθερία. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο οι εποχές της επανάστασης δεν ήταν ποτέ 
άμεσα  ευνοϊκές  για  την  πολιτιστική  δημιουργία:  προετοίμαζαν  μόνο  το  έδαφος  γι’  αυτό.  Η 
δικτατορία  του  προλεταριάτου  ανοίγει  έναν  όλο  και  πιο  πλατύ  ορίζοντα  στην  ανθρώπινη 
μεγαλοφυΐα στο ποσοστό που παύει να είναι δικτατορία. Η σοσιαλιστική κουλτούρα θα ανθήσει 
μόνο στο ποσοστό που σβήνει το κράτος. Στον απλό αυτό και ακλόνητο ιστορικό νόμο περιέχεται η 
καταδίκη  σε  θάνατο  του  σημερινού  πολιτικού  καθεστώτος  στη  Σοβιετική  Ένωση.  Σοβιετική 
δημοκρατία  δεν  είναι  η  διεκδίκηση  για  μια  αφηρημένη  πολιτική  κι  ακόμα  λιγότερο  για  μια 
αφηρημένη ηθική. Έχει γίνει μια ανάγκη ζωής ή θανάτου της χώρας.

Αν το νέο κράτος δεν έχει άλλα συμφέροντα πέρα από τα συμφέροντα της κοινωνίας, το 
σβήσιμο της καταπιεστικής του λειτουργίας θα γίνει βαθμιαία με έναν ανώδυνο τρόπο. Αλλά το 
κράτος δεν είναι κάποιο καθαρό πνεύμα. Οι ειδικές λειτουργίες του έχουν δημιουργήσει ειδικά 
όργανα. Η γραφειοκρατία, παρμένη σαν όλο, ενδιαφέρεται όχι τόσο για τη λειτουργία του, όσο για 
τα έσοδα που αυτή η λειτουργία της φέρνει. Η διοικούσα κάστα προσπαθεί να δυναμώσει και να 
διαιωνίσει τα όργανα του καταναγκασμού. Για να εξασφαλίσει την εξουσία και τα εισοδήματά της, 
δεν λυπάται τίποτε και κανέναν. Όσο περισσότερο η πορεία ανάπτυξης είναι ενάντιά της, τόσο 
περισσότερο  ανελέητη  γίνεται  απέναντι  στα  προχωρημένα  στοιχεία  του  πληθυσμού.  Όπως  η 
καθολική  εκκλησία,  προώθησε  κι  αυτή  το  δικό  της  δόγμα  του  αλάθητου  στην  περίοδο  της 
παρακμής της,  αλλά το ανέβασε σε τέτοια ύψη που ο πάπας της Ρώμης ούτε μπορούσε να το 
ονειρευτεί. 

Η  επίμονα  αυξανόμενη  θεοποίηση  του  Στάλιν  είναι,  με  όλα  τα  γελοιογραφικά  της 
χαρακτηριστικά, ένα αναγκαίο στοιχείο του καθεστώτος. Η γραφειοκρατία έχει ανάγκη από έναν 
απαραβίαστο υπερδιαιτητή, έναν πρωθύπατο αν όχι έναν αυτοκράτορα, και ανεβάζει στους ώμους 
της  εκείνον  που  ανταποκρίνεται  καλύτερα  στις  αξιώσεις  της  για  κυριαρχία.  Ο  «δυνατός 



χαρακτήρας» του ηγέτη, που τόσο μαγεύει τους φιλόλογους της Δύσης, είναι στην πραγματικότητα 
το άθροισμα της συλλογικής πίεσης μιας κάστας που δεν θα σταματήσει σε τίποτε μπροστά στην 
υπεράσπιση της θέσης της. Καθένας απ’ αυτούς στο πόστο του σκέπτεται:  το κράτος είμαι εγώ. 
Καθένας βρίσκει εύκολα τον εαυτό του στο πρόσωπο του Στάλιν. Αλλά και ο Στάλιν βρίσκει σε 
καθέναν απ’ αυτούς ένα μικρό μέρος του πνεύματός του. Ο Στάλιν είναι η προσωποποίηση της 
γραφειοκρατίας. Αυτή είναι η υπόσταση της πολιτικής προσωπικότητάς του.

Ο καισαρισμός, ή η αστική του μορφή, ο βοναπαρτισμός, μπαίνει στη σκηνή εκείνη τη στιγμή 
της ιστορίας που η οξεία πάλη δυο στρατοπέδων υψώνει την κρατική εξουσία, σαν να λέμε, πάνω 
από  το  έθνος,  και  της  εγγυάται,  φαινομενικά,  μια  πλήρη  ανεξαρτησία  από  τίς  τάξεις  –στην 
πραγματικότητα δεν είναι παρά η ελευθερία η αναγκαία για την υπεράσπιση των προνομιούχων. Το 
καθεστώς του Στάλιν,  υψωμένο πάνω από μια πολιτικά  εξατομικευμένη κοινωνία,  στηριζόμενο 
πάνω στην αστυνομία και το σώμα των αξιωματικών, και μη δεχόμενο οποιονδήποτε έλεγχο, είναι 
προφανώς μια ποικιλία του βοναπαρτισμού –ενός βοναπαρτισμού νέου τύπου που δεν τον έχουμε 
δει ξανά στην ιστορία.

Ο καισαρισμός γεννήθηκε στη βάση της δουλοκτητικής κοινωνίας που συγκλονιζόταν από 
εσωτερικές συγκρούσεις. Ο βοναπαρτισμός είναι ένα από τα πολιτικά όπλα του καπιταλιστικού 
καθεστώτος στην κρίσιμη περίοδό του. Ο σταλινισμός είναι μια ποικιλία του ίδιου συστήματος, 
αλλά πάνω στη βάση ενός εργατικού κράτους που ξεσκίζεται από τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε μια 
οργανωμένη και ένοπλη σοβιετική αριστοκρατία και τις άοπλες εργαζόμενες μάζες.

Όπως το μαρτυράει η ιστορία, ο βοναπαρτισμός συμβιβάζεται θαυμάσια με την καθολική, και 
ακόμα  με  τη  μυστική,  ψηφοφορία.  Η  δημοκρατική  ιεροτελεστία  του  βοναπαρτισμού  είναι  το 
δημοψήφισμα. Από καιρό σε καιρό, παρουσιάζεται στους πολίτες το ερώτημα: υπέρ ή κατά του 
ηγέτη; Και ο ψηφοφόρος αισθάνεται την κάνη ενός ρεβόλβερ στο σβέρκο του. Από την εποχή του 
Ναπολέοντα του 3ου, που σήμερα μας φαίνεται σαν επαρχιώτης ερασιτέχνης, αυτή η τεχνική έχει 
αποκτήσει  ιδιαίτερη  ανάπτυξη.  Το νέο  σοβιετικό  σύνταγμα που  εγκαθιδρύει  το βοναπαρτισμό 
πάνω σε μια δημοψηφιστική βάση είναι το πραγματικό στεφάνωμα του συστήματος.

Σε  τελευταία  ανάλυση  ο  σοβιετικός  βοναπαρτισμός  οφείλει  τη  γέννησή  του  στην 
καθυστέρηση της παγκόσμιας επανάστασης. Αλλά στις καπιταλιστικές χώρες η ίδια αιτία έφερε την 
άνοδο του φασισμού. Έτσι, φτάνουμε στο συμπέρασμα, απροσδόκητο από την πρώτη ματιά, αλλά 
στην  πραγματικότητα  αναπόφευκτο,  ότι  η  συντριβή  της  σοβιετικής  δημοκρατίας  από  μια 
παντοδύναμη  γραφειοκρατία  και  η  καταστροφή  της  αστικής  δημοκρατίας  από  το  φασισμό 
προκλήθηκαν από μια και την ίδια αιτία: την αργοπορία του παγκόσμιου προλεταριάτου να λύσει 
τα προβλήματα που του έθεσε η ιστορία. Ο σταλινισμός και ο φασισμός, παρά τη βαθιά διαφορά 
στα  κοινωνικά  τους  θεμέλια,  είναι  συμμετρικά  φαινόμενα.  Σε  πολλά  τους  χαρακτηριστικά 
παρουσιάζουν  μια  μοιραία  ομοιότητα.  Ένα  νικηφόρο  επαναστατικό  κίνημα  στην  Ευρώπη  θα 
μπορούσε  να  κλονίσει  άμεσα,  όχι  μόνο  το  φασισμό,  αλλά  και  το  σοβιετικό  βοναπαρτισμό. 
Γυρίζοντας την πλάτη στη διεθνή επανάσταση, η σταλινική γραφειοκρατία, είχε, από τη δική της 
σκοπιά, δίκιο. Απλά υπάκουε στη φωνή της αυτοσυντήρησης.



2. Η Πάλη της Γραφειοκρατίας «με τον Ταξικό Εχθρό» 
Από τις πρώτες μέρες του σοβιετικού καθεστώτος, το αντίβαρο στο γραφειοκρατισμό ήταν το 

Κόμμα. Αν η γραφειοκρατία διοικούσε το κράτος, το Κόμμα, ωστόσο, έλεγχε τη γραφειοκρατία. Σε 
πλήρη επαγρύπνηση για να μην υπερβεί η ανισότητα τα αναγκαία όρια, το Κόμμα βρισκόταν πάντα 
σε μια κατάσταση ανοιχτής ή καλυμμένης πάλης με τη γραφειοκρατία.  Ο ιστορικός ρόλος της 
σταλινικής φράξιας ήταν να καταστρέψει αυτή τη δυαδικότητα, υποτάσσοντας το Κόμμα στους 
δικούς  του  αξιωματούχους  και  συγχωνεύοντας  τους  τελευταίους  με  τους  αξιωματούχους  του 
κράτους. Έτσι δημιουργήθηκε το σημερινό ολοκληρωτικό καθεστώς. Η σημαντική αυτή υπηρεσία 
που πρόσφερε στη γραφειοκρατία εξασφάλισε τη νίκη στον Στάλιν;

Στη  διάρκεια  των  δέκα  πρώτων  χρόνων  της  πάλης  της,  η  Αριστερή  Αντιπολίτευση  δεν 
εγκατάλειψε το πρόγραμμα της ιδεολογικής κατάκτησης του Κόμματος, υιοθετώντας το πρόγραμμα 
της  κατάκτησης  της  εξουσίας  ενάντια  στο  Κόμμα.  Το  σύνθημά  της  ήταν:  μεταρρύθμιση,  όχι 
επανάσταση. Η γραφειοκρατία, όμως, ακόμα και εκείνη την εποχή ήταν έτοιμη για μια επανάσταση 
για να υπερασπίσει τον εαυτό της ενάντια στη δημοκρατική μεταρρύθμιση. Το 1927, όταν η πάλη 
είχε φτάσει σ’ ένα ιδιαίτερα σκληρό στάδιο, ο Στάλιν δήλωσε σε μια συνεδρίαση της Κεντρικής 
Επιτροπής,  απευθυνόμενος  στην Αντιπολίτευση:  «Τα στελέχη αυτά μπορούν να φύγουν  μόνο με  
εμφύλιο  πόλεμο!».  Η απειλή  αυτή  του Στάλιν  έγινε,  χάρη σε μια  σειρά  ήττες  του ευρωπαϊκού 
προλεταριάτου, ένα ιστορικό γεγονός. Ο δρόμος της μεταρρύθμισης είχε μετατραπεί σε δρόμο της 
επανάστασης.

Οι  συνεχείς  εκκαθαρίσεις  στις  οργανώσεις  του  Κόμματος  και  των  Σοβιέτ  έχουν  σαν 
αντικείμενο να εμποδίσουν τη δυσαρέσκεια των μαζών να βρει  μια συνεπή πολιτική έκφραση. 
Αλλά η καταπίεση δεν σκοτώνει τη σκέψη, απλά την σπρώχνει στην παρανομία. Ευρύτατοι κύκλοι 
κομμουνιστών και μη κομματικών πολιτών έχουν δυο συστήματα σκέψης, ένα επίσημο και ένα 
μυστικό.  Ο  χαφιεδισμός  και  οι  ψίθυροι  διαβρώνουν  παντού  τις  κοινωνικές  σχέσεις.  Η 
γραφειοκρατία ασφαλής παρουσιάζει πάντα τους εχθρούς της σαν εχθρούς του σοσιαλισμού. Με τη 
βοήθεια  της  δικαστικής  πλαστογραφίας,  που  έχει  γίνει  μόνιμη  κατάσταση,  τους  αποδίδει  κάθε 
έγκλημα που την βολεύει Με την απειλή του εκτελεστικού αποσπάσματος, αποσπάει ομολογίες που 
η ίδια υπαγορεύει στους πιο αδύνατους, και μετά κάνει αυτές τις ομολογίες τη βάση για κατηγορίες 
ενάντια στους πιο δυνατούς.

«Θα ήταν ασυγχώρητα ηλίθιο και εγκληματικό», μας δίδασκε η «Πράβντα» στις 5 του Ιούνη 
1936  –σχολιάζοντας  «το  πιο  δημοκρατικό  σύνταγμα  στον  κόσμο»–  να  θεωρούμε,  παρόλη  την 
κατάργηση των τάξεων, ότι «οι ταξικές δυνάμεις, οι εχθρικές στο σοσιαλισμό θα συμφιλιωθούν με  
την  ήττα  τους...  Η  πάλη  συνεχίζεται».  Ποιες  είναι  αυτές  «οι  εχθρικές  ταξικές  δυνάμεις».  Η 
«Πράβντα» απαντάει: «Τα υπολείμματα των αντεπαναστατικών ομάδων, οι λευκοφρουροί όλων των  
αποχρώσεων, ιδιαίτερα οι τροτσκιστο-ζινοβιεφικοί». Ύστερα από την αναπόφευκτη αναφορά στην 
«κατασκοπευτική  δουλειά,  στις  συνωμοσίες  και  στην  τρομοκρατική  δραστηριότητα»  (των 
τροτσκιστοζινοβιεφικών!), το όργανο του Στάλιν δίνει την παρακάτω υπόσχεση: «θα συνεχίσουμε 
με αλύγιστο χέρι να χτυπάμε και να εξολοθρεύουμε τους εχθρούς του λαού, τα τροτσκιστικά ερπετά  
και ερινύες, ανεξάρτητα από το πόσο επιδέξια μεταμφιέζονται».

Οι  τέτοιου  είδους  απειλές,  που  επαναλαμβάνονται  καθημερινά  στο  σοβιετικό  Τύπο,  δεν 
κάνουν τίποτε άλλο από το να ακομπανιάρουν τη δουλειά της Γκε Πε Ου. Ένας κάποιος Πετρόφ –
μέλος  του  Κόμματος  από  το  1918,  μαχητής  στον  εμφύλιο  πόλεμο,  ύστερα  σοβιετικός  ειδικός 
αγρονόμος  και  μέλος  της  Δεξιάς  Αντιπολίτευσης–  που  δραπέτευσε  από  την  εξορία  το  1936, 
γράφοντας σε μια φιλελεύθερη εφημερίδα των εμιγκρέδων, χαρακτηρίζει τώρα τους λεγόμενους 
Τροτσκιστές ως έξής: «Οι αριστεροί; Ψυχολογικά, οι τελευταίοι επαναστάτες, γνήσιοι και φλογεροί.  
Όχι σκοτεινά παζάρια, όχι συμβιβασμοί. Πολύ αξιοθαύμαστοι άνθρωποι. Αλλά με ηλίθιες ιδέες ...μια  
παγκόσμια πυρκαγιά και άλλα τέτοια όνειρα». Ας αφήσουμε στην άκρη το ζήτημα των «ιδεών» τους. 
Αυτή η ηθική και πολιτική εκτίμηση των αριστερών από τον δεξιό εχθρό τους, μιλάει από μόνη  
της. Είναι αυτοί οι «τελευταίοι επαναστάτες, οι γνήσιοι, και φλογεροί», που οι συνταγματάρχες και 
οι στρατηγοί της Γκε Πε Ου κατηγορούν για ...αντεπαναστατική δραστηριότητα προς όφελος του 
ιμπεριαλισμού. 

Η υστερία του γραφειοκρατικού μίσους ενάντια στη Μπολσεβίκικη Αντιπολίτευση αποκτά 



μια  ιδιαίτερα  οξυμένη  πολιτική  σημασία  σε  σχέση  με  την  άρση  των  περιορισμών  από  τους 
ανθρώπους  αστικής  καταγωγής.  Τα  συμφιλιωτικά  διατάγματα  που  αφορούν  την  πρόσληψη,  τη 
δουλειά και την εκπαίδευσή τους, βασίζονται πάνω στην εκτίμηση ότι η αντίσταση των πρώην 
κυρίαρχων τάξεων σβήνει σε αναλογία με το πόσο γίνεται καθαρή η σταθερότητα της νέας τάξης 
πραγμάτων. «Δεν υπάρχει πια ανάγκη γι’ αυτούς τους περιορισμούς», εξήγησε ο Μόλοτοφ σε μια 
σύνοδο της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής, το Γενάρη του 1936. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, 
αποκαλύφτηκε ότι οι πιο μοχθηροί «ταξικοί εχθροί» στρατολογούνται από εκείνους που πάλεψαν σ’ 
ολόκληρη τη ζωή τους για το σοσιαλισμό, αρχίζοντας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Λένιν, 
όπως ο Ζινόβιεφ και ο Κάμενεφ. Διαφορετικά από την μπουρζουαζία, οι «τροτσκιστές», σύμφωνα 
με  την  «Πράβντα»,  γίνονται  ολοένα  πιο  απεγνωσμένοι,  «όσο  πιο  καθαρά  διαγράφονται  τα  
χαρακτηριστικά μιας μη ταξικής σοσιαλιστικής κοινωνίας». Το παραλήρημα αυτής της φιλοσοφίας, 
που ξεκινάει από την αναγκαιότητα να καλύψει νέες σχέσεις με παλιές φόρμουλες, δεν μπορεί, 
βέβαια,  να  κρύψει  μια  πραγματική  μετατόπιση των  κοινωνικών ανταγωνισμών.  Από τη  μια,  η 
δημιουργία μιας κάστας «ευγενών» ανοίγει μεγάλες ευκαιρίες για καριέρα στους πιο φιλόδοξους 
βλαστούς της μπουρζουαζίας: δεν υπάρχει κανείς κίνδυνος στο να τους δώσουν ίσα δικαιώματα. 
Από την άλλη, το ίδιο φαινόμενο παράγει μια οξεία και εξαιρετικά επικίνδυνη δυσαρέσκεια στις  
μάζες, και ιδιαίτερα στους νεολαίους εργάτες. Εδώ έχει τις ρίζες της η εκστρατεία εξολόθρευσης 
ενάντια «στις  ερινύες  και  τα ερπετά».  Το σπαθί  της  δικτατορίας,  που πρώτα χρησιμοποιούνταν 
ενάντια  σ’  αυτούς  που  θέλανε  να  παλινορθώσουν  τα  προνόμια  της  μπουρζουαζίας,  τώρα 
κατευθύνεται ενάντια σε κείνους που εξεγείρονται ενάντια στα προνόμια της γραφειοκρατίας. Τα 
χτυπήματα  δεν  πέφτουν  πάνω  στους  ταξικούς  εχθρούς  του  προλεταριάτου,  αλλά  πάνω  στην 
προλεταριακή  πρωτοπορία.  Για  να  ανταποκριθεί  στη  βασική  αυτή  αλλαγή  σε  ότι  αφορά  τη 
λειτουργία της, η πολιτική αστυνομία, που πρώτα στρατολογούσε τα μέλη της από τους ιδιαίτερα 
αφοσιωμένους και αυτοθυσιαζόμενους μπολσεβίκους, αποτελείται τώρα από το πιο διεφθαρμένο 
τμήμα της γραφειοκρατίας. 

Στην καταδίωξη των επαναστατών, οι θερμιδοριανοί χύνουν όλο τους το μίσος ενάντια σε 
εκείνους που τους θυμίζουν το παρελθόν, και τους κάνουν να φοβούνται το μέλλον. Οι φυλακές, οι 
απομακρυσμένες  γωνιές  της  Σιβηρίας  και  της  Κεντρικής  Ασίας,  τα  γοργά  πολλαπλασιαζόμενα 
στρατόπεδα  συγκέντρωσης,  περιέχουν  το  άνθος  του  Μπολσεβίκικου  Κόμματος,  τους  πιο 
τολμηρούς  και  τους  πιο  ειλικρινείς.  Ακόμα  και  στα  μακρινά  απομονωτήρια  της  Σιβηρίας,  οι 
Αντιπολιτευόμενοι καταπιέζονται με έρευνες, ταχυδρομικούς αποκλεισμούς και πείνα. Στην εξορία 
οι γυναίκες χωρίζονται βίαια από τους άντρες τους, με ένα και μόνο σκοπό: να τσακίσουν την 
αντίστασή τους και να αποσπάσουν μια αποκήρυξη. Αλλά, ακόμα και κείνοι που αποκηρύσσουν,  
δεν  σώζονται.  Με  την  πρώτη  υποψία  ή  υπαινιγμό  κάποιου  πληροφοριοδότη  ενάντιά  τους, 
υπόκεινται  σε  διπλή  τιμωρία.  Η  βοήθεια  που  δίνεται  στους  εξόριστους  ακόμα  και  από  τους 
συγγενείς τους, διώκεται σαν έγκλημα. Η αμοιβαία βοήθεια τιμωρείται σαν συνωμοσία.

Το μοναδικό μέσο αυτοάμυνας, μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, είναι η απεργία πείνας. Η Γκε Πε 
Ου απαντά σ’ αυτό με αναγκαστική σίτιση ή με την προσφορά της ελευθερίας να πεθάνουν. Στη 
διάρκεια αυτών των χρόνων,  εκατοντάδες Αντιπολιτευόμενοι,  τόσο ρώσοι όσο και ξένοι,  έχουν 
εκτελεστεί, ή έχουν πεθάνει από απεργία πείνας, ή έχουν καταφύγει στην αυτοκτονία. Μέσα στα 
δώδεκα τελευταία χρόνια, οι αρχές έχουν εκατοντάδες φορές ανακοινώσει στον κόσμο το τελικό 
ξερίζωμα της Αντιπολίτευσης. Αλλά, στη διάρκεια των «εκκαθαρίσεων» του τελευταίου μήνα του 
1935 και του πρώτου εξάμηνου του 1936, εκατοντάδες χιλιάδες μέλη του Κόμματος διαγράφτηκαν 
ξανά,  κι  ανάμεσά  τους  πολλές  δεκάδες  χιλιάδες  «τροτσκιστές».  Τους  πιο  δραστήριους  τους 
συνέλαβαν αμέσως και τους έριξαν στις φυλακές και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όσο για τους 
υπόλοιπους, ο Στάλιν, μέσα από την «Πράβντα», συμβούλεψε ανοιχτά τα τοπικά όργανα να μη τους 
δώσουν  δουλειά.  Σε  μια  χώρα  όπου  ο  μοναδικός  εργοδότης  είναι  το  κράτος,  αυτό  σημαίνει 
καταδίκη  σε  θάνατο  από  πείνα.  Η  παλιά  αρχή:  αυτός  που  δεν  δουλεύει  δεν  θα  φάει,  έχει 
αντικατασταθεί  από  μια  καινούρια:  αυτός  που  δεν  υπακούει  δεν  θα  φάει.  Πόσοι  ακριβώς 
μπολσεβίκοι έχουν διαγραφτεί, συλληφθεί, εξοριστεί, εξοντωθεί από το 1923, που άνοιξε η εποχή 
του βοναπαρτισμού, θα το ανακαλύψουμε όταν ψάξουμε τα αρχεία της μυστικής αστυνομίας του 
Στάλιν. Πόσοι από αυτούς παραμένουν στην παρανομία, θα γίνει γνωστό όταν αρχίσει το ναυάγιο 



της γραφειοκρατίας.
Πόσο μεγάλη σημασία μπορούν να έχουν είκοσι ή τριάντα χιλιάδες Αντιπολιτευόμενοι για 

ένα  κόμμα  δύο  εκατομμυρίων;  Σε  ένα  τέτοιο  ερώτημα,  μια  απλή  αντιπαράθεση  αριθμών  δεν 
σημαίνει τίποτε. Δέκα επαναστάτες σ’ ένα σύνταγμα είναι αρκετοί, μέσα σε μια καυτή πολιτική 
ατμόσφαιρα, να το φέρουν στο πλευρό του λαού. Δεν είναι χωρίς λόγο που το επιτελείο φοβάται  
τους μικροσκοπικούς παράνομους κύκλους, ή ακόμα και τα μεμονωμένα άτομα. Αυτός ο φόβος του 
αντιδραστικού  γενικού  επιτελείου,  που  διαποτίζει  τη  σταλινική  γραφειοκρατία,  εξηγεί  το 
λυσσασμένο χαρακτήρα των καταδιώξεών της και τις δηλητηριώδεις συκοφαντίες της. 

Ο Βικτόρ Σερζ, που έζησε όλα τα στάδια της καταπίεσης στη Σοβιετική Ένωση, έχει φέρει 
εκπληκτικά νέα στη Δυτική Ευρώπη από εκείνους που υποβάλλονται  σε βασανιστήρια για την 
πίστη τους στην επανάσταση και την εχθρότητα τους στους νεκροθάφτες της. «Δεν υπερβάλω σε  
τίποτε», γράφει. «Μετράω κάθε λέξη. Μπορώ να στηρίξω καθεμιά από τις δηλώσεις μου με τραγικές  
αποδείξεις και με ονόματα. Ανάμεσα σ’ αυτή τη μάζα των μαρτύρων και των διαμαρτυρομένων, που  
είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους σιωπηλοί,  μια ηρωική μειονότητα είναι κοντύτερα σε μένα από  
όλους τους άλλους, πολύτιμη για την ενεργητικότητά της, τη διεισδυτικότητά της, τη στωικότητά της,  
την  αφοσίωσή  της  στον  Μπολσεβικισμό  της  μεγάλης  εποχής.  Χιλιάδες  τέτοιοι  κομμουνιστές  της  
πρώτης ώρας, σύντροφοι του Λένιν και του Τρότσκι, οικοδόμοι της Σοβιετικής Δημοκρατίας όταν  
υπήρχαν ακόμα τα Σοβιέτ, αντιπαραθέτουν τις αρχές του σοσιαλισμού στον εσωτερικό εκφυλισμό του  
καθεστώτος, υπερασπίζονται όσο πιο καλά μπορούν (και το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να  
συμφωνούν σε κάθε δυνατή θυσία) τα δικαιώματα της εργατικής τάξης... Σας φέρνω νέα από εκείνους  
που είναι κλειδωμένοι εκεί πάνω. Θα κρατήσουν, ότι και αν χρειαστεί, μέχρι το τέλος. Ακόμα και αν  
δεν ζήσουν να δουν μια νέα επαναστατική αυγή... οι επαναστάτες της Δύσης μπορούν να υπολογίζουν  
πάνω τους. Η φλόγα θα κρατηθεί αναμμένη, ακόμα και μονάχα μέσα στις φυλακές. Με τον ίδιο τρόπο  
αυτοί  υπολογίζουν  σε  σας.  Πρέπει  εσείς,  πρέπει  εμείς,  να  τους  υπερασπιστούμε,  για  να  
υπερασπιστούμε  την  εργατική  δημοκρατία  στον  κόσμο,  για  να  ξαναζωντανέψουμε  τη  λυτρωτική  
εικόνα της δικτατορίας του προλεταριάτου,  και  κάποια μέρα να αποκαταστήσουμε στη Σοβιετική  
Ένωση το ηθικό της μεγαλείο και την εμπιστοσύνη των εργατών».



3. Μια Νέα Επανάσταση είναι Αναπόφευκτη
Ο Λένιν, αναφερόμενος στο σβήσιμο του κράτους, έγραφε ότι η συνήθεια να υπακούει κανείς 

στους κανόνες της κοινωνικής ζωής μπορεί να εξαφανίσει κάθε ανάγκη καταναγκασμού «αν δεν  
υπάρχει  τίποτε  που  να  προκαλεί  την  αγανάκτηση,  τη  διαμαρτυρία  και  την  εξέγερση,  κι  έτσι  να  
δημιουργεί την αναγκαιότητα για καταπίεση». Η ουσία του πράγματος βρίσκεται σ’ αυτό το αν. Το 
σημερινό  καθεστώς  στη  Σοβιετική  Ένωση  προκαλεί  σε  κάθε  βήμα  και  διαμαρτυρία,  μια 
διαμαρτυρία που γίνεται πιο καυτή, γιατί καταπνίγεται. Η γραφειοκρατία δεν είναι μόνο μια μηχανή 
καταναγκασμού,  αλλά  και  μια  διαρκή  πηγή  προβοκάτσιας.  Η  ίδια  η  ύπαρξη  μιας  λαίμαργης,  
ψευδολόγας και κυνικής κάστας κυβερνητών, δημιουργεί αναπόφευκτα μια κρυφή αγανάκτηση. Η 
βελτίωση  της  υλικής  κατάστασης  των  εργατών  δεν  τους  συμφιλιώνει  με  τις  αρχές.  Αντίθετα, 
μεγαλώνει  το αίσθημα της  αξιοπρέπειάς  τους  και  απελευθερώνει  τη σκέψη τους  για τα γενικά 
προβλήματα της  πολιτικής,  και  έτσι  προετοιμάζει  το  δρόμο για  μια  ανοικτή  σύγκρουση με  τη 
γραφειοκρατία. 

Οι ισόβιοι «ηγέτες» αγαπούν να δημοσιεύουν δηλώσεις για την αναγκαιότητα να «μελετάει» 
κανείς,  να  «αποχτάει  τεχνικές  γνώσεις»,  «πολιτιστική  ανάπτυξη»  και  άλλα  αξιοθαύμαστα 
πράγματα. Αλλά το ίδιο το κυβερνητικό στρώμα έχει πλήρη άγνοια και πολύ χαμηλό πολιτιστικό 
επίπεδο. Δεν μελετάει τίποτε στα σοβαρά, είναι κακόπιστο και αγροίκο στις κοινωνικές επαφές. Γι’ 
αυτό, είναι ακόμα πιο ανυπόφορη η αξίωσή του να πατρονάρει κάθε σφαίρα της κοινωνικής ζωής,  
να  δίνει  διαταγές  όχι  μονάχα  για  τις  κοπερατίβες,  αλλά  και  για  τις  μουσικές  συνθέσεις.  Ο 
σοβιετικός πληθυσμός δεν θα μπορέσει να ανέβει σ’ ένα ανώτερο πολιτιστικό επίπεδο, χωρίς να 
απελευθερωθεί από την ταπεινωτική αυτή υποταγή σε μια κάστα σφετεριστών.

Ο γραφειοκράτης θα καταβροχθίσει το εργατικό κράτος, ή η εργατική τάξη θα καθαρίσει το 
γραφειοκράτη;  Έτσι  μπαίνει  το  ζήτημα  που  από  την  έκβαση  του  εξαρτάται  το  μέλλον  της 
Σοβιετικής Ένωσης. Η μεγάλη πλειοψηφία των σοβιετικών εργατών είναι ακόμα και τώρα εχθρική 
προς τη γραφειοκρατία.  Οι αγροτικές μάζες την μισούν με το υγιές πληβειακό τους μίσος. Αν,  
αντίθετα από τους αγρότες,  οι  εργάτες σχεδόν ποτέ δεν βγήκαν στους δρόμους σε μια ανοιχτή 
πάλη, καταδικάζοντας έτσι  τα διαμαρτυρόμενα χωριά στη σύγχιση και  την αδυναμία,  αυτό δεν 
οφείλεται  μονάχα  στην  καταπίεση.  Οι  εργάτες  φοβούνται  μήπως,  καθώς  θα  πετάνε  τη 
γραφειοκρατία,  ανοίξουν  το  δρόμο  για  μια  καπιταλιστική  παλινόρθωση.  Οι  αμοιβαίες  σχέσεις 
ανάμεσα στο κράτος και την τάξη είναι πολύ πιο πολύπλοκες απ’ ότι τις παρουσιάζουν οι χυδαίοι  
«δημοκράτες».  Χωρίς  μια  σχεδιασμένη  οικονομία,  η  Σοβιετική  Ένωση  θα  είχε  ριχτεί  πίσω 
ολόκληρες  δεκαετίες.  Με  αυτή  την  έννοια,  η  γραφειοκρατία  εξακολουθεί  να  εκπληρώνει  μια 
αναγκαία  λειτουργία.  Αλλά  αυτό,  το  κάνει  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  προετοιμάζεται  μια  έκρηξη 
ολόκληρου  του  συστήματος  που  μπορεί  να  καταστρέψει  ολότελα  τα  αποτελέσματα  της 
επανάστασης. Οι εργάτες είναι ρεαλιστές. Χωρίς να κοροϊδεύουν τον εαυτό τους σε σχέση με την 
άρχουσα κάστα –τουλάχιστο σε σχέση με τα πιο χαμηλά στρώματά της που βρίσκονται κοντά σ’ 
αυτούς– προς το παρόν, βλέπουν στο πρόσωπό της το φύλακα ενός ορισμένου μέρους των δικών 
τους  κατακτήσεων  Αναμφίβολα  θα  διώξουν  τον  ανέντιμο,  αναίσχυντο  και  ανεύθυνο  φύλακα 
αμέσως μόλις δουν μια άλλη δυνατότητα. Γι’ αυτό, είναι αναγκαίο στη Δύση ή στην Ανατολή να 
προβάλει μια νέα επαναστατική αυγή.

Το σταμάτημα μιας φανερής πολιτικής πάλης περιγράφεται από τους φίλους και πράκτορες 
του Κρεμλίνου σαν μια «σταθεροποίηση» του καθεστώτος. Στην πραγματικότητα, δεν σημαίνει 
παρά μια προσωρινή σταθεροποίηση της γραφειοκρατίας. Με τη λαϊκή δυσαρέσκεια να γίνεται όλο 
και πιο βαθιά, η νεότερη γενιά αισθάνεται με ιδιαίτερη οδύνη το ζυγό αυτής της «πεφωτισμένης 
απολυταρχίας», στην οποία υπάρχει πολύ περισσότερη απολυταρχία παρά διαφώτιση. Η ολοένα και 
πιο απαίσια επαγρύπνηση της γραφειοκρατίας ενάντια σε οποιαδήποτε ακτίνα ζωντανής σκέψης, 
και η αφόρητη ένταση των εγκωμιαστικών ύμνων που δοξολογούν μια θεία πρόνοια στο πρόσωπο 
του  «ηγέτη»,  μαρτυρούν ότι  υπάρχει  ένας  ολοένα και  πιο  μεγάλος  αποχωρισμός  ανάμεσα στο 
κράτος και την κοινωνία. Μαρτυρούν ότι υπάρχει μια ολοένα και μεγαλύτερη εντατικοποίηση των 
εσωτερικών αντιφάσεων, μια πίεση πάνω στα τοιχώματα του κράτους που γυρεύει, και που πρέπει 
αναπόφευκτα να βρει μια διέξοδο. 

Σε μια σωστή εκτίμηση της κατάστασης, οι  συχνές τρομοκρατικές πράξεις  ενάντια στους 



αντιπροσώπους της εξουσίας έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία. Η πιο διαβόητη από αυτές ήταν η 
δολοφονία  του  Κίροφ,  ενός  έξυπνου  και  ασυνείδητου  δικτάτορα  του  Λένινγκραντ,  ενός 
χαρακτηριστικού εκπρόσωπου αυτού του σώματος.  Από μόνες  τους,  οι  τρομοκρατικές  πράξεις, 
είναι λιγότερο από κάθετι άλλο ικανές να ανατρέψουν μια βοναπαρτιστική ολιγαρχία. Αν και ο  
μεμονωμένος  γραφειοκράτης  φοβάται  το  ρεβόλβερ,  η  γραφειοκρατία  σαν  όλο  είναι  ικανή  να 
εκμεταλλευτεί  μια  τρομοκρατική  πράξη  για  να  δικαιολογήσει  τις  δικές  της  βιαιότητες,  και 
παρεμπιπτόντως να ενοχοποιήσει στη δολοφονία τους δικούς της πολιτικούς εχθρούς (η υπόθεση 
του  Ζινόβιεφ,  του  Κάμενεφ  και  των  άλλων)[1].  Η  ατομική  τρομοκρατία  είναι  ένα  όπλο  των 
ανυπόμονων ή απελπισμένων ατόμων, που πολύ συχνά ανήκουν στη νεότερη γενιά της ίδιας της 
γραφειοκρατίας. Αλλά, όπως γινόταν και στην εποχή του Τσάρου, οι πολιτικές δολοφονίες είναι 
αδιάψευστα  συμπτώματα  μιας  ταραγμένης  ατμόσφαιρας,  και  προαναγγέλλουν  την  αρχή  μιας 
ανοιχτής πολιτικής κρίσης.

Με την υιοθέτηση του νέου συντάγματος, η γραφειοκρατία δείχνει ότι αισθάνεται αυτό τον 
κίνδυνο και παίρνει προληπτικά μέτρα. Ωστόσο, όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν, μια 
γραφειοκρατική δικτατορία που προσπαθεί να επιβιώσει με «φιλελεύθερες» μεταρρυθμίσεις, δεν 
πετυχαίνει παρά να αδυνατίσει τον εαυτό της. Ξεσκεπάζοντας το βοναπαρτισμό, το νέο σύνταγμα 
δημιουργεί, ταυτόχρονα, ένα μισονόμιμο κάλυμμα για την πάλη ενάντιά του. Ο ανταγωνισμός των 
γραφειοκρατικών κλικών στις εκλογές μπορεί να γίνει η αρχή μιας πιο πλατιάς πολιτικής πάλης. Το 
μαστίγιο  ενάντια  στα  «όργανα  εξουσίας  που  λειτουργούν  άσχημα»  μπορεί  να  μετατραπεί  σε 
μαστίγιο  ενάντια  στο  βοναπαρτισμό.  Όλες  οι  ενδείξεις  συμφωνούν  ότι,  η  παραπέρα  πορεία 
ανάπτυξης,  πρέπει  να  οδηγήσει  αναπόφευκτα  σε  μια  σύγκρουση  ανάμεσα  στις  πολιτιστικά 
αναπτυγμένες  δυνάμεις  του  λαού  και  στη  γραφειοκρατική  ολιγαρχία.  Δεν  υπάρχει  ειρηνική 
διέξοδος απ’ αυτή την κρίση. Κανένας διάβολος μέχρι τώρα δεν έχει βγάλει εθελοντικά τα μάτια 
του. Η σοβιετική γραφειοκρατία δεν θα εγκαταλείψει τις θέσεις της χωρίς μάχη. Είναι ολοφάνερο,  
η εξέλιξη οδηγεί στο δρόμο της επανάστασης.

Με  την  ενεργητική  πίεση  των  λαϊκών  μαζών,  και  την  αποσύνθεση  του  κυβερνητικού 
μηχανισμού,  που  είναι  αναπόφευκτη  μέσα  σε  τέτοιες  συνθήκες,  η  αντίσταση  εκείνων  που 
βρίσκονται στην εξουσία μπορεί να αποδειχτεί πολύ πιο αδύνατη από ότι φαίνεται τώρα. Αλλά, γι’ 
αυτό,  μονάχα υποθέσεις  μπορούμε να κάνουμε.  Όπως και  νά ’χει,  η  γραφειοκρατία μπορεί  να 
απομακρυνθεί μονάχα από μια επαναστατική δύναμη. Και, όπως πάντα, όσο πιο τολμηρή και πιο 
αποφασιστική θα είναι η επίθεση, τόσο λιγότερα θύματα θα έχει. Το να προετοιμαστούμε γι’ αυτό 
και  να  σταθούμε  επικεφαλής  των  μαζών  σε  μια  ευνοϊκή  ιστορική  κατάσταση  –αυτό  είναι  το 
καθήκον του σοβιετικού τμήματος της Τέταρτης Διεθνούς.  Σήμερα είναι ακόμα αδύνατο και το 
έχουν σπρώξει στην παρανομία. Αλλά η παράνομη ύπαρξη ενός κόμματος δεν σημαίνει ότι αυτό 
δεν υπάρχει. Είναι μονάχα μια δύσκολη μορφή ύπαρξης. Η καταστολή μπορεί να αποδειχτεί πολύ 
αποτελεσματική  ενάντια  σε  μια  τάξη  που  εξαφανίζεται  από  τη  σκηνή  της  ιστορίας  –κι  αυτό 
αποδείχτηκε πέρα για πέρα από την επαναστατική δικτατορία του 1917-1923– αλλά οι βιαιότητες 
ενάντια σε μια επαναστατική πρωτοπορία δεν μπορούν να σώσουν μια κάστα που, αν η Σοβιετική 
Ένωση πρόκειται γενικά να αναπτυχθεί παραπέρα, η ίδια είναι καταδικασμένη σε θάνατο.

Η  επανάσταση  που  η  γραφειοκρατία  προετοιμάζει  ενάντια  στον  εαυτό  της  δεν  θα  είναι 
κοινωνική,  όπως η Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917.  Αυτή τη φορά το ζήτημα δεν είναι  να 
αλλάξουμε  τα  οικονομικά  θεμέλια  της  κοινωνίας,  να  αντικαταστήσουμε  ορισμένες  μορφές 
ιδιοκτησίας με άλλες μορφές. Η Ιστορία έχει γνωρίσει, όχι μονάχα τις κοινωνικές επαναστάσεις που 
αντικατάστησαν το φεουδαρχικό καθεστώς με το αστικό, αλλά και πολιτικές επαναστάσεις, που, 
χωρίς  να  καταστρέφουν  τα  οικονομικά  θεμέλια  της  κοινωνίας,  έδιωχναν  το  παλιό  κυρίαρχο, 
ανώτερο στρώμα (το 1830 και το 1848 στη Γαλλία, το Φλεβάρη του 1917 στη Ρωσία, κτλ.). Η 
ανατροπή της βοναπαρτιστικής κάστας, θα έχει, βέβαια, βαθιές κοινωνικές συνέπειες, αλλά η ίδια 
θα περιοριστεί στα όρια της πολιτικής επανάστασης.

Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία που υπάρχει ένα κράτος που βγήκε από μια εργατική 
επανάσταση. Τα στάδια μέσα από τα οποία πρέπει να περάσει δεν είναι πουθενά γραμμένα. Είναι 
αλήθεια ότι  οι  θεωρητικοί  και  οι  δημιουργοί  της  Σοβιετικής  Ένωσης ελπίζανε  ότι,  το εντελώς 
διαφανές και ευέλικτο σοβιετικό σύστημα, θα επέτρεπε στο κράτος να μεταμορφωθεί ειρηνικά, να 
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διαλυθεί και να σβήσει, σε αντιστοιχία με τα στάδια μιας οικονομικής και πολιτιστικής εξέλιξης της 
κοινωνίας. Κι εδώ, ωστόσο, η ζωή αποδείχτηκε πιο περίπλοκη απ’ ότι είχε προβλέψει η θεωρία. Το 
προλεταριάτο μιας καθυστερημένης χώρας είχε την τύχη να εκπληρώσει την πρώτη σοσιαλιστική 
επανάσταση. Για το ιστορικό αυτό προνόμιο, πρέπει, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, να πληρώσει 
με  μια  δεύτερη  συμπληρωματική  επανάσταση  –ενάντια  στην  γραφειοκρατική  απολυταρχία.  Το 
πρόγραμμα της νέας επανάστασης, σε ένα μεγάλο μέρος, εξαρτάται, από τη στιγμή που αυτή θα  
ξεσπάσει, από το επίπεδο που θα έχει πετύχει τότε η χώρα, και σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή 
κατάσταση. Τα θεμελιακά στοιχεία του προγράμματος είναι κιόλας καθαρά, και έχουν δοθεί μέσα 
στην πορεία αυτού του βιβλίου σαν ένα αντικειμενικό συμπέρασμα που βγαίνει από μια ανάλυση 
των αντιφάσεων του σοβιετικού καθεστώτος.

Το  ζήτημα  δεν  είναι  να  αντικαταστήσουμε  μια  κυρίαρχη  κλίκα  με  μια  άλλη,  αλλά  να 
αλλάξουμε τις ίδιες τις μέθοδες διοίκησης της οικονομίας και καθοδήγησης του εκπολιτισμού της 
χώρας. Η γραφειοκρατική απολυταρχία πρέπει να δώσει τη θέση της στη σοβιετική δημοκρατία. 
Μια αποκατάσταση του δικαιώματος στην κριτική, και ένα γνήσιο σύστημα ελεύθερων εκλογών, 
είναι οι αναγκαίοι όροι για την παραπέρα ανάπτυξη της χώρας. Αυτό προϋποθέτει την αναβίωση 
της ελευθερίας των σοβιετικών κομμάτων,  αρχίζοντας με το Κόμμα των Μπολσεβίκων,  και  το 
ξαναζωντάνεμα  των  συνδικάτων.  Η επαναφορά της  δημοκρατίας  στη  βιομηχανία  σημαίνει  μια 
ριζική αναθεώρηση των πλάνων προς το συμφέρον των εργατών. Η ελεύθερη συζήτηση πάνω στα 
οικονομικά προβλήματα θα μειώσει τα περιττά έξοδα των γραφειοκρατικών λαθών και ζικ ζακ. Τα 
ακριβά παιχνίδια –παλάτια για τα Σοβιέτ, νέα θέατρα, πολυτελείς υπόγειοι– θα σταματήσουν προς 
όφελος των εργατικών κατοικιών. Οι «αστικοί κανόνες διανομής» θα περιοριστούν μέσα στα όρια 
μιας αυστηρής αναγκαιότητας, και στα πλαίσια μιας αύξησης του κοινωνικού πλούτου, θα δώσουν 
τη θέση τους  στη σοσιαλιστική ισότητα.  Οι  βαθμοί  θα καταργηθούν αμέσως.  Το μέταλλο των 
παρασήμων θα σταλθεί στα χυτήρια για λιώσιμο. Η νεολαία θα έχει τη δυνατότητα να αναπνέει 
ελεύθερα,  να  κριτικάρει,  να  κάνει  λάθη,  και  να  μεγαλώνει.  Η  επιστήμη  και  η  τέχνη  θα 
απελευθερωθούν από τις  αλυσίδες  τους.  Και  τέλος,  η  εξωτερική  πολιτική  θα  ξαναγυρίσει  στις 
παραδόσεις του επαναστατικού διεθνισμού.

Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, η τύχη της Οκτωβριανής Επανάστασης είναι δεμένη με την 
τύχη  της  Ευρώπης  και  ολόκληρου  του  κόσμου.  Τα  προβλήματα  της  Σοβιετικής  Ένωσης 
αποφασίζονται  τώρα  στην  ισπανική  χερσόνησο,  στη  Γαλλία,  στο  Βέλγιο.  Την  ώρα  που  θα 
κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο, η κατάσταση θα είναι ασύγκριτα πιο καθαρή απ’ ότι είναι σήμερα,  
όπου  ο  εμφύλιος  πόλεμος  συνεχίζεται  κάτω  από  τα  τείχη  της  Μαδρίτης.  Αν  η  σοβιετική 
γραφειοκρατία καταφέρει, με την προδοτική πολιτική της των «λαϊκών μετώπων», να εξασφαλίσει 
τη νίκη  της  αντίδρασης στην Ισπανία και  τη Γαλλία –και  η  Κομμουνιστική Διεθνής  κάνει  ότι  
μπορεί  προς  αυτή  την  κατεύθυνση–  η  ίδια  η  Σοβιετική  Ένωση  θα  βρεθεί  στο  χείλος  της 
καταστροφής.  Στην  ημερήσια  διάταξη  δεν  θα  είναι  η  εξέγερση  των  εργατών  ενάντια  στη 
γραφειοκρατία, αλλά μια αστική αντεπανάσταση. Αν, παρά το ενωμένο σαμποτάζ των ρεφορμιστών 
και των «κομμουνιστών» ηγετών, το προλεταριάτο της Δυτικής Ευρώπης βρει το δρόμο του προς 
την εξουσία, τότε θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης. Η πρώτη νίκη 
μιας επανάστασης στην Ευρώπη, θα διαπεράσει τις σοβιετικές μάζες σαν ηλεκτρικό σοκ, θα τις  
σηκώσει στο πόδι, θα εξυψώσει το πνεύμα ανεξαρτησίας τους, θα ξυπνήσει τις παραδόσεις του 
1905  και  του  1917,  θα  υπονομεύσει  τη  θέση  της  βοναπαρτιστικής  γραφειοκρατίας,  και  θα 
αποκτήσει  για  την  Τέταρτη  Διεθνή σημασία  όχι  μικρότερη  από κείνη  που  είχε  η  Οκτωβριανή 
Επανάσταση για την Τρίτη Διεθνή. Μόνο μ’ αυτό τον τρόπο μπορεί το πρώτο Εργατικό Κράτος να 
σωθεί για το σοσιαλιστικό μέλλον.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΗ ΧΩΡΑ»
Οι  αντιδραστικές  τάσεις  του  αυταρχισμού  είναι  μια  ανακλαστική  κίνηση  άμυνας  του 

γηραλέου καπιταλισμού στο καθήκον που του έχει θέσει η ιστορία –το καθήκον να απελευθερώσει 
την οικονομία του από τους φραγμούς της ατομικής ιδιοκτησίας και του εθνικού κράτους, και να 
την οργανώσει με ένα σχεδιασμένο τρόπο σε ολόκληρη τη γη.

Στη «Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Εργαζόμενου και Εκμεταλλευόμενου Λαού» του Λένιν –
που  παρουσιάστηκε  από  το  Σοβιέτ  των  Επιτρόπων  του  Λαού  στην  έγκριση  της  Συντακτικής 
Συνέλευσης  στη  διάρκεια  των  λίγων  ωρών  της  ζωής  της–  το  «θεμελιακό  καθήκον»  του  νέου 
καθεστώτος  προσδιοριζόταν  με  τον  ακόλουθο  τρόπο:  «Η  εγκαθίδρυση  μιας  σοσιαλιστικής  
οργάνωσης  της  κοινωνίας  και  η  νίκη  του  σοσιαλισμού  σε  όλες  τις  χώρες».  Έτσι,  ο  διεθνής 
χαρακτήρας  της  επανάστασης  ήταν γραμμένος  στο  βασικό  ντοκουμέντο του νέου  καθεστώτος. 
Κανείς δεν θα τολμούσε τότε να παρουσιάσει το πρόβλημα διαφορετικά! Τον Απρίλη του 1924, 
τρεις μήνες μετά το θάνατο του Λένιν, ο Στάλιν έγραφε στην μπροσούρα με τα ερανίσματά του που 
είχε τον τίτλο, «Οι Βάσεις του Λενινισμού»: «Για την ανατροπή της μπουρζουαζίας, οι προσπάθειες  
μιας χώρας είναι αρκετές –αυτό μαρτυράει η ιστορία της δικής μας επανάστασης. Για την τελική νίκη  
του  σοσιαλισμού,  για  την  οργάνωση  της  σοσιαλιστικής  παραγωγής,  οι  προσπάθειες  μιας  χώρας,  
ιδιαίτερα μιας αγροτικής χώρας σαν τη δική μας, δεν είναι αρκετές –γι’ αυτό το πράγμα πρέπει να  
έχουμε τις προσπάθειες των προλεταρίων αρκετών αναπτυγμένων χωρών». Αυτές τις γραμμές δεν 
χρειάζεται να τις σχολιάσει κανείς. Η έκδοση όπου έχουν τυπωθεί, έχει, ωστόσο, αποσυρθεί από 
την κυκλοφορία.

Οι  μεγάλης  κλίμακας  ήττες  του  ευρωπαϊκού  προλεταριάτου,  και  οι  πρώτες  πολύ  μέτριες 
επιτυχίες της Σοβιετικής Ένωσης, υπόβαλαν στον Στάλιν, το φθινόπωρο του 1924, την ιδέα ότι η 
ιστορική αποστολή της σοβιετικής γραφειοκρατίας ήταν να οικοδομήσει  το σοσιαλισμό σε μια 
μόνη χώρα. Γύρω από αυτό το ζήτημα αναπτύχθηκε μια συζήτηση που σε πολλά επιπόλαια μυαλά 
φαινόταν ακαδημαϊκή ή σχολαστική, αλλά που, στην πραγματικότητα, αντανακλούσε την αρχή του 
εκφυλισμού της Τρίτης Διεθνούς και προετοίμαζε τον δρόμο για την Τέταρτη.

Ο Πετρόφ, ο πρώην κομμουνιστής και τώρα λευκός εμιγκρέ, που έχουμε ήδη αναφέρει, λέει  
στις  αναμνήσεις  του  πόσο  άγρια  αντιτάχτηκε  η  νεότερη  γενιά  των  διοικητών  στη  θεωρία  της 
εξάρτησης της Σοβιετικής Ένωσης από τη διεθνή επανάσταση. «Πώς είναι δυνατό εμείς, στη δική  
μας χώρα να μη μπορούμε να επινοήσουμε πώς να οικοδομήσουμε μια ευτυχισμένη ζωή;». Αν ο 
Μαρξ  το  θέλει  αλλιώς,  αυτό  σημαίνει  πως  «εμείς  δεν  είμαστε  Μαρξιστές,  είμαστε  ρώσοι  
Μπολσεβίκοι –αυτό είναι όλο!». Σ’ αυτές τις αναμνήσεις των διαμαχών στα μέσα της δεκαετίας του 
1920, ο Πετρόφ προσθέτει: «Σήμερα δεν μπορώ παρά να σκεφτώ ότι η θεωρία της οικοδόμησης του  
σοσιαλισμού  σε  μια  χώρα δεν  ήταν μια  απλή  σταλινική εφεύρεση».  Απόλυτα αληθινό!  Έκφραζε 
αλάνθαστα  τη  διάθεση  της  γραφειοκρατίας.  Όταν  μιλούσαν  για  τη  νίκη  του  σοσιαλισμού, 
εννοούσαν τη δική τους νίκη.

Καθώς δικαιολογούσε το σπάσιμό του με τη μαρξιστική παράδοση του διεθνισμού, ο Στάλιν 
ήταν αρκετά απρόσεκτος για να παρατηρήσει ότι ο Μαρξ και ο Έγκελς δεν γνώριζαν το νόμο της  
ανισόμερης  ανάπτυξης  του  καπιταλισμού  που  δήθεν  ανακάλυψε  ο  Λένιν.  Σ’ έναν  κατάλογο 
πνευματικών αξιοπερίεργων, αυτή η παρατήρηση πρέπει πραγματικά να καταλάβει εξέχουσα θέση. 
Η ανισομέρεια στην ανάπτυξη διαπερνά ολόκληρη την ιστορία του ανθρώπου, και ιδιαίτερα την 
ιστορία του καπιταλισμού. Ένας νεαρός ρώσος ιστορικός και οικονομολόγος, ο Σόλντζεφ, ένας 
άνθρωπος με  εξαιρετικά  χαρίσματα και  ηθικά προσόντα,  που βασανίστηκε μέχρι  θανάτου στις 
φυλακές της σοβιετικής γραφειοκρατίας γιατί ήταν μέλος της Αριστερής Αντιπολίτευσης πρόσφερε, 
το  1926,  μια  εξαιρετική  θεωρητική  μελέτη  του  νόμου  της  ανισόμερης  ανάπτυξης  στον Μαρξ. 
Βέβαια, αυτό δεν μπορούσε να τυπωθεί στη Σοβιετική Ένωση. Απαγορευμένο επίσης, αν και για 
λόγους  αντίθετους,  είναι  το  έργο  τού  από  καιρό  πεθαμένου  και  ξεχασμένου  γερμανού 
σοσιαλδημοκράτη, Βόλμαρ, που από το 1878 κιόλας ανάπτυξε την προοπτική ενός «απομονωμένου 
σοσιαλιστικού κράτους» –όχι για τη Ρωσία, αλλά για τη Γερμανία– που περιείχε αναφορές στο 
«νόμο» αυτό της ανισόμερης ανάπτυξης, που υποτίθεται ότι ήταν άγνωστος μέχρι τον Λένιν. 

«Ο  σοσιαλισμός  προϋποθέτει  χωρίς  όρους  οικονομικά  αναπτυγμένες  σχέσεις»,  έγραφε  ο 



Γκέοργκ Βόλμαρ, «και αν το ζήτημα περιοριζόταν σε αυτές  μονάχα, ο σοσιαλισμός θα έπρεπε να  
είναι  ισχυρότερος  εκεί  που  η  οικονομική  ανάπτυξη  είναι  ανώτερη.  Αλλά  το  πράγμα  δεν  γίνεται  
καθόλου έτσι.  Η Αγγλία είναι  χωρίς  αμφιβολία η πιο αναπτυγμένη χώρα οικονομικά, κι  ωστόσο  
βλέπουμε πως ο σοσιαλισμός εκεί παίζει ένα πολύ δευτερεύοντα ρόλο, ενώ στην λιγότερο οικονομικά  
αναπτυγμένη Γερμανία, ο σοσιαλισμός έχει ήδη τέτοια δύναμη που ολόκληρη η παλιά κοινωνία δεν  
αισθάνεται πια σταθερή».  Αναφερόμενος στο πλήθος των ιστορικών παραγόντων που καθορίζουν 
την  πορεία  των γεγονότων,  ο  Βόλμαρ συνέχισε:  «Είναι  καθαρό πως  με  ένα  αλληλοσυσχετισμό  
τέτοιων αμέτρητων δυνάμεων, η ανάπτυξη κάθε γενικής ανθρώπινης κίνησης δεν μπορούσε, και δεν  
μπορεί, να είναι ταυτόσημη όσον αφορά το χρόνο και τη μορφή ακόμα και σε δυο χώρες, για να μην  
μιλήσουμε για όλες... Ο σοσιαλισμός υπακούει στον ίδιο νόμο... Η υπόθεση μιας ταυτόχρονης νίκης  
του σοσιαλισμού σε όλες τις καλλιεργημένες χώρες αποκλείεται εντελώς, όπως αποκλείεται επίσης,  
και για τους ίδιους λόγους, η υπόθεση ότι όλα τα υπόλοιπα πολιτισμένα κράτη θα μιμηθούν άμεσα και  
αναπόφευκτα  το  παράδειγμα  του  σοσιαλιστικά  οργανωμένου  κράτους...».  Έτσι  –συμπεραίνει  ο 
Βόλμαρ–  «φτάνουμε  στο  απομονωμένο  σοσιαλιστικό  κράτος,  που  γι’ αυτό  πιστεύω  ότι  έχω  
αποδείξει πως είναι, αν και όχι η μόνη δυνατότητα, παρόλα αυτά, η μεγαλύτερη πιθανότητα». Σε αυτό 
το έργο, που γράφτηκε όταν ο Λένιν ήταν οχτώ χρονών, ο νόμος της ανισόμερης ανάπτυξης έχει 
μια πολύ πιο σωστή ερμηνεία απ’ αυτή που βρίσκει κανείς στους σοβιετικούς επιγόνους, με αρχή το 
φθινόπωρο του 1924. Πρέπει, παρεκβατικά, να παρατηρήσουμε ότι σε αυτό το μέρος της έρευνάς 
του, ο Βόλμαρ, ένας θεωρητικός δεύτερης σειράς, απλά παραφράζει τις σκέψεις του Έγκελς –στον 
οποίο, μας λένε, ο νόμος της ανισομέρειας της καπιταλιστικής ανάπτυξης παράμενε «άγνωστος».

«Το απομονωμένο σοσιαλιστικό κράτος» έχει από καιρό πάψει να είναι μια ιστορική υπόθεση, 
και έχει γίνει ένα γεγονός –και βέβαια, στη Ρωσία, όχι στη Γερμανία. Αλλά το ίδιο αυτό γεγονός  
της  απομόνωσης  είναι  επίσης  μια  ακριβής  έκφραση  της  σχετικής  δύναμης  του  παγκόσμιου 
καπιταλισμού,  της  σχετικής  αδυναμίας  του σοσιαλισμού.  Από το απομονωμένο «σοσιαλιστικό» 
κράτος μέχρι τη σοσιαλιστική κοινωνία που έχει τελειώσει μια για πάντα με το κράτος, ο ιστορικός 
δρόμος  είναι  μακρύς,  και  αυτός  ο  δρόμος  συμπίπτει  ακριβώς  με  το  δρόμο  της  παγκόσμιας 
επανάστασης. 

Η Μπέατρις και ο Σίντνεϊ Ουέμπ από τη μεριά τους μας διαβεβαιώνουν ότι ο Μαρξ και ο 
Έγκελς  δεν  πίστευαν  στη  δυνατότητα  της  οικοδόμησης  μιας  απομονωμένης  σοσιαλιστικής 
κοινωνίας μόνο και μόνο γιατί κανένας από τους δύο «δεν είχε ποτέ ονειρευτεί» ένα τόσο ισχυρό 
όπλο όπως είναι το μονοπώλιο του εξωτερικού εμπορίου. Δεν μπορεί να διαβάσει κανείς αυτές τις  
γραμμές των ηλικιωμένων συγγραφέων χωρίς αμηχανία. Η ανάληψη από το κράτος των εμπορικών 
τραπεζών και εταιριών, των σιδηροδρόμων, του εμπορικού στόλου, είναι ένα τόσο αναγκαίο μέτρο 
της  σοσιαλιστικής  επανάστασης  όσο  είναι  η  εθνικοποίηση  των  μέσων  παραγωγής,  κι  εδώ 
περιλαβαίνονται και τα μέσα που χρησιμοποιούνται στους εξαγωγικούς κλάδους της βιομηχανίας. 
Το μονοπώλιο του εξωτερικού εμπορίου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια συγκεντροποίηση στα 
χέρια του κράτους των υλικών οργάνων των εξαγωγών και των εισαγωγών. Το να πει κανείς ότι ο 
Μαρξ και ο Έγκελς «ποτέ δεν ονειρεύτηκαν» το μονοπώλιο του εξωτερικού εμπορίου, είναι σαν να 
λέει πως ποτέ δεν ονειρεύτηκαν τη σοσιαλιστική επανάσταση. Για να συμπληρώσουμε την εικόνα, 
μπορούμε να σημειώσουμε πως στη δουλειά του Βόλμαρ που παραθέσαμε πιο πάνω, το μονοπώλιο 
του εξωτερικού εμπορίου παρουσιάζεται, εντελώς σωστά, σαν ένα από τα πιο σπουδαία όργανα του 
«απομονωμένου σοσιαλιστικού κράτους». Ο Μαρξ και ο Έγκελς, λοιπόν, πρέπει να έχουν μάθει 
αυτό το μυστικό από τον Βόλμαρ, αν αυτός ο ίδιος δεν το είχε μάθει νωρίτερα απ’ αυτούς. 

Η «θεωρία» του σοσιαλισμού σε μια χώρα –μια «θεωρία» που, παρεμπιπτόντως, ποτέ δεν 
ανάπτυξε  ούτε  της  έδωσε  καμιά  βάση,  ο  ίδιος  ο  Στάλιν–  ανάγεται  στην  αρκετά  στείρα  και  
ανιστόρητη ιδέα ότι,  χάρη στο φυσικό πλούτο της χώρας μια σοσιαλιστική κοινωνία μπορεί να 
οικοδομηθεί μέσα στα γεωγραφικά όρια της Σοβιετικής Ένωσης. Με την ίδια επιτυχία μπορούσες 
να βεβαιώσεις ότι ο σοσιαλισμός θα μπορούσε να θριαμβεύσει αν ο πληθυσμός της γης ήταν το ένα 
δωδέκατο απ’ αυτόν που είναι. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, ο σκοπός της νέας αυτής θεωρίας 
ήταν να εισάγει στην κοινωνική συνείδηση ένα πολύ πιο συγκεκριμένο σύστημα ιδεών, δηλαδή: η 
επανάσταση έχει πέρα για πέρα ολοκληρωθεί. Οι κοινωνικές αντιφάσεις θα αμβλύνονται σταθερά. 
Ο κουλάκος θα ενσωματωθεί βαθμιαία στο σοσιαλισμό. Η ανάπτυξη σαν όλο, ανεξάρτητα από τα 



γεγονότα στον  εξωτερικό  κόσμο,  θα  διατηρήσει  έναν ειρηνικό και  σχεδιασμένο  χαρακτήρα.  Ο 
Μπουχάριν,  προσπαθώντας να δώσει κάποια βάση στη θεωρία,  διακήρυξε πως έχει αδιάσειστα 
αποδειχτεί  ότι  «δεν  θα  χαθούμε  εξαιτίας  των  ταξικών  διαφορών  μέσα  στη  χώρα  μας  και  της  
καθυστέρησής μας στην τεχνική,  ότι  μπορούμε να χτίσουμε το σοσιαλισμό ακόμα και σ’ αυτή τη  
φτωχή τεχνική βάση, ότι αυτή η ανάπτυξη του σοσιαλισμού θα είναι πολλές φορές πιο αργή, ότι θα  
πηγαίνουμε  στο σοσιαλισμό με  το  ρυθμό της  χελώνας,  και  ότι,  παρόλα αυτά,  χτίζουμε  αυτόν το  
σοσιαλισμό και θα τον χτίσουμε». Σημειώνουμε τη φόρμουλα: «Χτίζουμε το σοσιαλισμό ακόμα και  
σ’ αυτή τη φτωχή τεχνική βάση», και υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά τη μεγαλοφυή ενόραση του 
νεαρού Μαρξ: με μια χαμηλή τεχνική βάση «η έλλειψη αγαθών απλά γενικεύεται και με την έλλειψη  
αγαθών η πάλη αρχίζει ξανά για την επιβίωση κι αυτό σημαίνει ότι ξαναζωντανεύει όλος ο παλιός  
κυκεώνας».

Τον  Απρίλη  του  1926,  σε  μια  Ολομέλεια  της  Κεντρικής  Επιτροπής,  μπήκε  η  παρακάτω 
τροποποίηση στη θεωρία του ρυθμού της χελώνας, από την Αριστερή Αντιπολίτευση: «Θα ήταν 
θεμελιακό λάθος να σκεφτεί κανείς ότι με ένα καπιταλιστικό περιβάλλον, μπορούμε να πάμε προς το  
σοσιαλισμό μ’ έναν αυθαίρετο ρυθμό. Το παραπέρα πλησίασμά μας στο σοσιαλισμό θα εξασφαλιστεί  
μόνο με τον όρο ότι δεν θα αυξηθεί η απόσταση που χωρίζει τη βιομηχανία μας από την αναπτυγμένη  
καπιταλιστική  βιομηχανία,  αλλά  καθαρά  και  αισθητά  θα  μειωθεί».  Ο  Στάλιν,  με  το  δίκιο  του, 
δήλωσε ότι αυτή η τροποποίηση είναι μια «καλυμμένη» επίθεση στη θεωρία του σοσιαλισμού σε 
μια χώρα, και απόρριψε κατηγορηματικά ακόμα και την ίδια την τάση να συνδεθεί ο ρυθμός της 
εσωτερικής οικοδόμησης με τις συνθήκες της διεθνούς ανάπτυξης. Να τι είπε κατά λέξη, σύμφωνα 
με το στενογραφημένο ραπόρτο της Ολομέλειας: «Όποιος φέρνει εδώ έναν διεθνή παράγοντα, δεν  
καταλαβαίνει την ίδια τη μορφή του ζητήματος. Είναι ή συγχισμένος πάνω σ’ αυτό το ζήτημα, επειδή  
δεν  το  καταλαβαίνει,  ή  συνειδητά  προσπαθεί  να  συγχίσει  το  ζήτημα».  Η  τροποποίηση  της 
Αντιπολίτευσης απορρίφτηκε.

Αλλά η αυταπάτη ενός σοσιαλισμού που θα χτιστεί με το ρυθμό της χελώνας, πάνω σε μια 
φτωχή βάση, σε ένα περιβάλλον ισχυρών έχθρων, δεν αντιστάθηκε για πολύ στα χτυπήματα της 
κριτικής.  Το  Νοέμβρη  του  ίδιου  χρόνου,  η  15η  Συνδιάσκεψη  του  Κόμματος,  χωρίς  μια  λέξη 
προετοιμασίας στον Τύπο, αναγνώρισε πως θα ήταν αναγκαίο «σε μια σχετικά (;) ελάχιστη ιστορική 
περίοδο  να  φτάσει  και  να  ξεπεράσει  το  επίπεδο  της  βιομηχανικής  ανάπτυξης  των  προηγμένων  
καπιταλιστικών χωρών». Η Αριστερή Αντιπολίτευση οπωσδήποτε «ξεπεράστηκε» εδώ πέρα. Αλλά 
προωθώντας  αυτό το σύνθημα –να φτάσουν και  να ξεπεράσουν ολόκληρο τον  κόσμο «σε  μια 
ελάχιστη περίοδο»– οι χτεσινοί θεωρητικοί του ρυθμού της χελώνας είχαν πέσει αιχμάλωτοι στον 
ίδιο διεθνή παράγοντα τον οποίο με τόση δεισιδαιμονία φοβόταν η σοβιετική γραφειοκρατία. Έτσι, 
στην  πορεία  των  οχτώ  μηνών,  η  πρώτη  και  πιο  καθαρή  εκδοχή  της  σταλινικής  θεωρίας 
εξαλείφθηκε. 

Ο σοσιαλισμός πρέπει αναπόφευκτα να «ξεπεράσει» τον καπιταλισμό σ’ όλα τα επίπεδα –
έγραφε η Αριστερή Αντιπολίτευση σε ένα ντοκουμέντο που μοιράστηκε παράνομα τον Μάρτη του 
1927– «αλλά τώρα το ζήτημα δεν είναι ποια είναι η σχέση του σοσιαλισμού με τον καπιταλισμό  
γενικά, αλλά η οικονομική ανάπτυξη της Σοβιετικής Ένωσης σε σχέση με τη Γερμανία, την Αγγλία και  
τις Ενωμένες Πολιτείες. Τι πρέπει να καταλάβει κανείς από τη φράση “ελάχιστη ιστορική περίοδο”;  
Μια ολόκληρη σειρά μελλοντικών πεντάχρονων πλάνων θα μας αφήσουν μακριά από το επίπεδο των  
αναπτυγμένων χωρών της Δύσης. Τι θα γίνεται στον καπιταλιστικό κόσμο στο μεταξύ; ...Αν δεχτείς τη  
δυνατότητα της άνθησής του ξανά για μια περίοδο δεκαετιών, τότε τα λόγια για σοσιαλισμό στην  
καθυστερημένη χώρα μας είναι αξιολύπητα σκουπίδια. Τότε θα είναι αναγκαίο να πούμε πως κάναμε  
λάθος στην εκτίμησή μας για ολόκληρη την εποχή σαν μια εποχή καπιταλιστικής παρακμής. Τότε η  
Σοβιετική Δημοκρατία θα αποδειχτεί πως ήτανε το δεύτερο πείραμα στην προλεταριακή δικτατορία  
μετά  την  Κομμούνα  του  Παρισιού,  πιο  πλατύ  και  πιο  καρποφόρο,  αλλά  μονάχα  ένα  πείραμα...  
Υπάρχει, ωστόσο, κανένα σοβαρό έδαφος για μια τέτοια αποφασιστική επανεκτίμηση ολόκληρης της  
εποχής μας, και της σημασίας της Οκτωβριανής Επανάστασης σαν κρίκο στη διεθνή επανάσταση;  
Όχι! ...Τελειώνοντας σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό την περίοδο της ανοικοδόμησής τους (μετά  
τον πόλεμο)... οι καπιταλιστικές χώρες ξαναζωντανεύουν, και ξαναζωντανεύουν με μια ασύγκριτα πιο  
οξυμένη μορφή, όλες τις προπολεμικές αντιφάσεις, εσωτερικές και διεθνείς. Αυτή είναι η βάση της  



προλεταριακής επανάστασης. Ένα μεγαλύτερο γεγονός, ωστόσο, και όχι μικρότερο –εφόσον το όλο  
είναι  γενικά  μεγαλύτερο  από  το  μέρος–  είναι  η  προετοιμασία  μιας  ευρωπαϊκής  και  παγκόσμιας  
επανάστασης.  Το  μέρος  μπορεί  να  νικήσει  μονάχα  μαζί  με  το  όλο...Το  ευρωπαϊκό προλεταριάτο  
χρειάζεται  μια  πολύ μικρότερη περίοδο για  να ξεκινήσει  για  την κατάληψη της  εξουσίας  απ’ ότι  
χρειαζόμαστε εμείς για να φτάσουμε τεχνικά την Ευρώπη και την Αμερική... Εμείς πρέπει, στο μεταξύ,  
συστηματικά να μικραίνουμε την απόσταση που χωρίζει την παραγωγικότητα της εργασίας μας από  
εκείνη του υπόλοιπου κόσμου. Όσο περισσότερο προχωρούμε, τόσο λιγότερος κίνδυνος υπάρχει για  
μια  δυνατή  επέμβαση  με  χαμηλές  τιμές,  και  κατά  συνέπεια  με  στρατεύματα...  Όσο  υψηλότερα  
ανεβάσουμε το βιοτικό επίπεδο των εργατών και των αγροτών, τόσο περισσότερο πραγματικά θα  
επισπεύσουμε την προλεταριακή επανάσταση στην Ευρώπη, τόσο πιο γρήγορα αυτή η επανάσταση θα  
μας  εμπλουτίσει  με  την  παγκόσμια  τεχνική,  και  τόσο πιο  αληθινά  και  γνήσια  θα  προχωρήσει  η  
σοσιαλιστική μας οικοδόμηση σαν μέρος της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικοδόμησης». Αυτό το 
ντοκουμέντο, όπως και τα άλλα, παράμεινε αναπάντητο –εκτός αν θεωρείται τις διαγραφές από το 
Κόμμα και τις συλλήψεις μια απάντηση σ’ αυτό.

Μετά την εγκατάλειψη της ιδέας του ρυθμού της χελώνας, έγινε αναγκαίο να αποκηρύξουν 
και  την  ιδέα  που  ήταν  δεμένη  μ’ αυτήν,  την  ενσωμάτωση  του  κουλάκου  στο  σοσιαλισμό.  Η 
διοικητική εξόντωση του κουλακισμού, έδωσε, ωστόσο, νέα τροφή στη θεωρία του σοσιαλισμού σε 
μια μόνη χώρα. Αφού οι τάξεις έχουν «θεμελιακά» καταργηθεί, αυτό σημαίνει πως ο σοσιαλισμός 
έχει «θεμελιακά» επιτευχθεί (1931). Στην ουσία, αυτή η φόρμουλα επανέφερε την αντίληψη μιας 
σοσιαλιστικής  κοινωνίας  χτισμένης  πάνω σε  «μια  φτωχή βάση».  Ήταν εκείνες  τις  μέρες,  όπως 
θυμόμαστε, που ένας επίσημος δημοσιογράφος εξήγησε ότι το γεγονός ότι έλλειπε το γάλα για τα 
μωρά, οφειλόταν στην έλλειψη αγελάδων και όχι στις ελλείψεις του σοσιαλιστικού συστήματος. 

Ωστόσο,  το  ενδιαφέρον  για  την  παραγωγικότητα  της  εργασίας  τους  εμπόδισε  να 
σταματήσουν  πολύ  πάνω  σ’ αυτές  τις  καθησυχαστικές  φόρμουλες  του  1931,  που  έπρεπε  να 
χρησιμεύσουν  σαν  ηθική  αποζημίωση  για  τις  καταστροφές  που  έγιναν  με  την  ολοκληρωτική 
κολεχτιβοποίηση. «Μερικοί νομίζουν», δήλωσε απροσδόκητα ο Στάλιν σε σχέση με το σταχανοβικό 
κίνημα, «πως ο σοσιαλισμός μπορεί να δυναμώσει με μια ορισμένη υλική εξίσωση των ανθρώπων  
πάνω στη βάση μιας άθλιας ζωής. Αυτό δεν είναι αλήθεια... Στην πραγματικότητα, ο σοσιαλισμός  
μπορεί  να  θριαμβεύσει  μόνο  πάνω  στη  βάση  μιας  υψηλής  παραγωγικότητας  της  εργασίας,  
υψηλότερης απ’ ότι μέσα στον καπιταλισμό». Πολύ σωστά! Ωστόσο, την ίδια ακριβώς εποχή, το νέο 
πρόγραμμα  της  Κομμουνιστικής  Νεολαίας  –που  υιοθετήθηκε  τον  Απρίλη  του  1936  στο  ίδιο 
Συνέδριο που αφαίρεσε από την Κομμουνιστική Νεολαία το τελευταίο υπόλειμμα των πολιτικών 
της  δικαιωμάτων–  καθόρισε  τον  σοσιαλιστικό  χαρακτήρα  της  Σοβιετικής  Ένωσης  με  τους 
παρακάτω  κατηγορηματικούς  όρους:  «Ολόκληρη  η  εθνική  οικονομία  της  χώρας  έχει  γίνει  
σοσιαλιστική».  Κανείς  δεν  ενδιαφέρεται  να  συμφιλιώσει  τις  αντιφατικές  αυτές  ιδέες.  Κάθε  μια 
μπαίνει στην κυκλοφορία σύμφωνα με τις ανάγκες της στιγμής. Δεν υπάρχει θέμα, γιατί κανείς δεν 
τολμάει να κάνει κριτική.

Ο ομιλητής στο Συνέδριο εξήγησε την ίδια την αναγκαιότητα του νέου προγράμματος για την 
Κομμουνιστική Νεολαία με τα παρακάτω λόγια: «Το παλιό πρόγραμμα περιέχει ένα βαθιά λαθεμένο  
αντιλενινιστικό ισχυρισμό, την εντύπωση ότι η Ρωσία “μπορεί να φτάσει στο σοσιαλισμό μονάχα  
μέσα από την παγκόσμια προλεταριακή επανάσταση”. Αυτό το σημείο του προγράμματος είναι  
βασικά λάθος. Αντανακλάει τροτσκιστικές απόψεις» –τις ίδιες απόψεις που ο Στάλιν υπεράσπιζε τον 
Απρίλη ακόμα του 1924. Πέρα απ’ αυτό, παραμένει ανεξήγητο το πώς ένα πρόγραμμα γραμμένο το 
1921 από τον Μπουχάριν, και δουλεμένο προσεκτικά από το Πολιτικό Γραφείο με τη συμμετοχή 
του Λένιν, μπορούσε να αποδειχτεί μετά από δεκαπέντε χρόνια πως είναι «τροτσκιστικό», και ότι 
πρέπει να αναθεωρηθεί ακριβώς στο αντίθετο του! Αλλά, όπου υπάρχει ζήτημα συμφερόντων, τα 
λογικά επιχειρήματα είναι ανίσχυρα. Η γραφειοκρατία, αφού κέρδισε την ανεξαρτησία της από το 
προλεταριάτο  της  δικής  της  χώρας,  δεν  μπορεί  να  αναγνωρίσει  την  εξάρτηση  της  Σοβιετικής 
Ένωσης από το παγκόσμιο προλεταριάτο. Ο νόμος της ανισόμερης ανάπτυξης τα έφερε έτσι που η 
αντίφαση ανάμεσα στην τεχνική και τις ιδιοκτησιακές σχέσεις του καπιταλισμού έσπασαν τον πιο 
αδύνατο  κρίκο  στην καπιταλιστική  αλυσίδα.  Ο  καθυστερημένος  ρωσικός  καπιταλισμός  ήταν  ο 
πρώτος που πλήρωσε για τη χρεοκοπία του παγκόσμιου καπιταλισμού. Ο νόμος της  ανισόμερης 



ανάπτυξης συμπληρώνεται σ’ ολόκληρη την πορεία της ιστορίας από το νόμο της συνδυασμένης 
ανάπτυξης. Η κατάρρευση της μπουρζουαζίας στη Ρωσία οδήγησε στην προλεταριακή δικτατορία –
δηλαδή, στο να πηδήξει μια καθυστερημένη χώρα μπροστά από τις αναπτυγμένες χώρες. Ωστόσο, η 
εγκαθίδρυση των σοσιαλιστικών μορφών ιδιοκτησίας στην καθυστερημένη χώρα σκόνταψε στο 
ανεπαρκές επίπεδο της τεχνικής  και  της  κουλτούρας.  Γεννημένη και  η ίδια από τις  αντιφάσεις  
ανάμεσα στις υψηλές παγκόσμιες παραγωγικές δυνάμεις και τις καπιταλιστικές μορφές ιδιοκτησίας. 
Η  Οκτωβριανή  Επανάσταση  παρήγαγε,  με  τη  σειρά  της,  μια  αντίφαση  ανάμεσα  στις  χαμηλές 
εθνικές παραγωγικές δυνάμεις και τις σοσιαλιστικές μορφές ιδιοκτησίας.

Βέβαια,  η  απομόνωση  της  Σοβιετικής  Ένωσης  δεν  είχε  εκείνες  τις  άμεσες  επικίνδυνες 
συνέπειες  που  μπορεί  να  φοβόταν  κανείς  ότι  θα  έχει.  Ο  καπιταλιστικός  κόσμος  ήταν  πολύ 
αποδιοργανωμένος και παραλυμένος για να ξεδιπλώσει σε όλη της την έκταση τη δυνητική εξουσία 
του. Η «ανακωχή» κράτησε περισσότερο απ’ ότι είχε τολμήσει να ελπίσει μια κριτική αισιοδοξία. 
Ωστόσο, η απομόνωση και η αδυναμία να χρησιμοποιηθούν οι πόροι της παγκόσμιας οικονομίας 
ακόμα και πάνω σε καπιταλιστικές βάσεις (το σύνολο του εξωτερικού εμπορίου έχει μειωθεί από το 
1913 τέσσερεις με πέντε φορές) συνεπάγονταν, μαζί με τα τεράστια έξοδα για στρατιωτική άμυνα, 
μια  εξαιρετικά  μειονεκτική  κατανομή  των  παραγωγικών  δυνάμεων,  και  μια  αργή  άνοδο  του 
βιοτικού  επίπεδου  των  μαζών.  Αλλά  ένα  πιο  βλαβερό  προϊόν  της  απομόνωσης  και  της 
καθυστέρησης ήταν το χταπόδι του γραφειοκρατισμού.

Τα  νομικά  και  πολιτικά  στάνταρ  που  εγκαθίδρυσε  η  επανάσταση  είχαν  μια  προοδευτική 
επίδραση  πάνω  στην  καθυστερημένη  οικονομία,  αλλά  από  την  άλλη  πλευρά,  αυτά  τα  ίδια 
αισθάνθηκαν  την  επιρροή  αυτής  της  καθυστέρησης.  Όσο  περισσότερο  παραμένει  η  Σοβιετική 
Ένωση σε ένα καπιταλιστικό περιβάλλον, τόσο βαθύτερα θα πηγαίνει ο εκφυλισμός του κοινωνικού 
οικοδομήματος.  Μια  παρατεταμένη  απομόνωση  αναπόφευκτα  θα  κατάληγε  όχι  σε  ένα  εθνικό 
κομμουνισμό, αλλά σε μια παλινόρθωση του καπιταλισμού.

Αν η μπουρζουαζία δεν μπορεί να ενσωματωθεί ειρηνικά σε μια σοσιαλιστική δημοκρατία, το 
ίδιο είναι αλήθεια πως ένα σοσιαλιστικό κράτος δεν μπορεί να ενωθεί ειρηνικά με ένα παγκόσμιο 
καπιταλιστικό σύστημα. Στην διάταξη της Ιστορίας δεν βρίσκεται η ειρηνική σοσιαλιστική εξέλιξη 
«μιας χώρας», αλλά μια μακριά σειρά παγκόσμιων ταραχών: πόλεμοι και επαναστάσεις. Οι ταραχές 
είναι  αναπόφευκτες  επίσης  στην  εσωτερική  ζωή  της  Σοβιετικής  Ένωσης.  Αν  η  γραφειοκρατία 
αναγκαζόταν με την πάλη της για μια σχεδιασμένη οικονομία να αποκουλακοποιήσει τον κουλάκο, 
η  εργατική  τάξη  θα  είναι  αναγκασμένη  στην  πάλη  της  για  σοσιαλισμό,  να 
απογραφειοκρατικοποιήσει τη γραφειοκρατία. Πάνω στον τάφο της θα γραφεί το επίγραμμα: «Εδώ 
κείται η θεωρία του σοσιαλισμού σε μια χώρα».



1. Οι «Φίλοι» της Σοβιετικής Ένωσης
Για  πρώτη  φορά  μια  ισχυρή  κυβέρνηση  παρέχει  ένα  κίνητρο  στον  εξωτερικό  όχι  στον 

αξιοσέβαστο δεξιό, αλλά στον αριστερό και άκρα αριστερό Τύπο. Οι συμπάθειες των λαϊκών μαζών 
για τη μεγάλη επανάσταση, καναλιζάρονται με μεγάλη τέχνη και χύνονται στο μύλο της σοβιετικής 
γραφειοκρατίας.  Ο  «συμπαθών»  δυτικός  Τύπος  χάνει  ανεπαίσθητα  το  δικαίωμα  να  δημοσιεύει 
οτιδήποτε  μπορεί  να  στενοχωρήσει  το  κυρίαρχο  στρώμα  της  Σοβιετικής  Ένωσης.  Βιβλία 
ανεπιθύμητα  στο  Κρεμλίνο  δεν  αναφέρονται  καθόλου.  Θορυβώδεις  και  μέτριοι  απολογητές 
εκδίδουν τα κείμενά τους σε πολλές γλώσσες. Σε ολόκληρο αυτό το έργο έχουμε αποφύγει,  να 
παραθέσουμε τα ιδιαίτερα προϊόντα των επίσημων «φίλων», προτιμώντας τα ξερά πρωτότυπα από 
τις στυλιζαρισμένες ξένες παραφράσεις. Ωστόσο, η φιλολογία των «φίλων», κι εδώ περιλαβαίνεται 
και  η  φιλολογία  της  Κομμουνιστικής  Διεθνούς  –το  πιο  χοντρό  και  πιο  χυδαίο  μέρος  της– 
παρουσιάζει  σε κυβικά μέτρα ένα εντυπωσιακό όγκο,  που δεν παίζει  τον τελευταίο ρόλο στην 
πολιτική. Πρέπει να αφιερώσουμε μερικές τελευταίες σελίδες σ’ αυτό.

Αυτή τη στιγμή, η κύρια συνεισφορά στο θησαυροφυλάκιο της σκέψης, διακηρύσσεται πως 
είναι το βιβλίο των Ουέμπ,  Σοβιετικός Κομμουνισμός. Αντί να εξιστορούν τι έχει επιτευχθεί και 
προς ποια κατεύθυνση αναπτύσσονται οι κατακτήσεις, οι συγγραφείς εκθέτουν σε χίλιες διακόσιες 
σελίδες αυτά που σκέφτονται, αυτά που δείχνονται στα γραφεία, ή που εκτίθενται στους νόμους. Το 
συμπέρασμά τους είναι: Όταν τα σχέδια, τα πλάνα και οι νόμοι εφαρμοστούν, τότε ο κομμουνισμός 
θα πραγματοποιηθεί στη Σοβιετική Ένωση. Τέτοιο είναι το περιεχόμενο αυτού του καταθλιπτικού 
βιβλίου, που αναμασάει τα ραπόρτα από τα γραφεία της Μόσχας και τα άρθρα του μοσχοβίτικου 
Τύπου για κάθε επέτειο.

Η  φιλία  για  τη  σοβιετική  γραφειοκρατία  δεν  είναι  μια  φιλία  για  την  προλεταριακή 
επανάσταση,  αλλά,  αντίθετα,  μια  εγγύηση  ενάντιά  της.  Σίγουρα  οι  Ουέμπ  είναι  έτοιμοι  να 
αναγνωρίσουν πως το κομμουνιστικό σύστημα κάποτε θα απλωθεί στον υπόλοιπο κόσμο. «Αλλά 
πώς, πότε, πού, με ποιούς τρόπους, και αν θα γίνει με βίαιη επανάσταση, ή με ειρηνική διείσδυση, ή  
ακόμα και με συνειδητή μίμηση, σ’ αυτά τα ερωτήματα δεν μπορούμε να απαντήσουμε». Αυτή η 
διπλωματική άρνηση να απαντήσουν –ή, στην πραγματικότητα, αυτή η σαφής απάντηση– είναι το 
πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα των «φίλων», και δίνει την πραγματική τιμή της φιλίας τους. Αν είχε 
κανείς απαντήσει μ’ αυτό τον τρόπο στο ζήτημα της επανάστασης πριν το 1917, όταν ήταν άπειρα 
πιο δύσκολο να απαντήσει, δεν θα υπήρχε σοβιετικό κράτος στον κόσμο, και οι βρετανοί «φίλοι» 
θα έπρεπε να ξοδέψουν κάπου αλλού τα φιλικά τους αισθήματα. 

Οι  Ουέμπ παρουσιάζουν σαν κάτι  το αναμφισβήτητο τη  ματαιότητα της  ελπίδας  για μια 
ευρωπαϊκή  επανάσταση  στο  κοντινό  μέλλον,  και  απ’  αυτό  βγάζουν  το  συμπέρασμα  μιας 
ανακουφιστικής απόδειξης για την ορθότητα του σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα. Με το κύρος των 
ανθρώπων  για  τους  οποίους  η  Οκτωβριανή  Επανάσταση  ήταν  μια  πλήρης,  και  επιπλέον,  μια 
δυσάρεστη έκπληξη, μας δίνουν μαθήματα για την αναγκαιότητα να οικοδομηθεί μια σοσιαλιστική 
κοινωνία μέσα στα όρια της Σοβιετικής Ένωσης μπροστά στην απουσία άλλων προοπτικών. Είναι 
δύσκολο να αποφύγει κανείς να κάνει μια αγενή κίνηση με τους ώμους του! Στην πραγματικότητα, 
η  διαφωνία  μας  με  τους  Ουέμπ  δεν  αφορά  την  αναγκαιότητα  να  χτίσουμε  εργοστάσια  στη 
Σοβιετική Ένωση και να χρησιμοποιήσουμε ορυκτά λιπάσματα στα κολχόζ, αλλά αν είναι αναγκαίο 
να προετοιμάσουμε μια επανάσταση στη Μεγάλη Βρετανία και  πώς θα γίνει  αυτό.  Σε αυτό το 
ερώτημα  οι  σοφοί  κοινωνιολόγοι  απαντούν:  «Δεν  ξέρουμε».  Θεωρούν,  βέβαιο,  ότι  το  ίδιο  το 
ερώτημα βρίσκεται σε σύγκρουση με την «επιστήμη».

Ο Λένιν μισούσε με πάθος τον συντηρητικό αστό που φανταζόταν τον εαυτό του σοσιαλιστή, 
και, ιδιαίτερα, τους βρετανούς Φαβιανούς. Από τα βιογραφικά σημειώματα που βρίσκονται στα 
«Έργα» του,  δεν  είναι  δύσκολο να  ανακαλύψει  κανείς  πως  η στάση του προς  τους  Ουέμπ σε 
ολόκληρη την δραστήρια ζωή του παράμενε μια στάση αναλλοίωτης και άγριας εχθρότητας. Το 
1907  έγραψε  για  πρώτη  φορά  για  τους  Ουέμπ,  τους  «ηλίθιους  εγκωμιαστές  του  αγγλικού  
φιλισταϊσμού»,  που  «προσπαθούν  να  παρουσιάσουν  τον  Χαρτισμό,  την  επαναστατική  εποχή  του  
αγγλικού εργατικού κινήματος, σαν κάτι το παιδαριώδες». Χωρίς τον Χαρτισμό, ωστόσο, δεν θα είχε 
υπάρξει  η  Παρισινή  Κομμούνα.  Χωρίς  αυτά  τα  δύο,  δεν  θα  είχε  υπάρξει  η  Οκτωβριανή 
Επανάσταση. Οι Ουέμπ δεν βρήκαν στη Σοβιετική Ένωση παρά ένα διοικητικό μηχανισμό και ένα 



γραφειοκρατικό  πλάνο.  Δεν  βρήκαν  ούτε  το  Χαρτισμό,  ούτε  τον  Κομμουνισμό,  ούτε  την 
Οκτωβριανή Επανάσταση. Μια επανάσταση παραμένει γι’ αυτούς σήμερα, όπως και πριν, ένα ξένο 
και εχθρικό ζήτημα, αν όχι πραγματικά «κάτι το παιδαριώδες».

Στην  πολεμική  του  ενάντια  στους  οπορτουνιστές,  ο  Λένιν,  όπως  είναι  πασίγνωστο,  δεν 
σκοτιζόταν  καθόλου  για  τους  καλούς  τρόπους.  Τα  υβριστικά  του  επίθετα  («λακέδες  της  
μπουρζουαζίας»,  «προδότες»,  «ποδογλείφτες»)  έκφραζαν,  στη  διάρκεια  πολλών  ετών,  μια 
προσεκτικά  μετρημένη  εκτίμηση  για  τους  Ουέμπ  σαν  τους  ευαγγελιστές  του  Φαβιανισμού  –
δηλαδή, του παραδοσιακού σεβασμού και λατρείας για ό,τι υπάρχει. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς  
για καμιά ξαφνική αλλαγή στις απόψεις των Ουέμπ στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Αυτοί οι 
ίδιοι άνθρωποι, που στη διάρκεια του πολέμου υποστήριξαν τη δική τους μπουρζουαζία, και που 
αργότερα  αποδέχτηκαν  από  τα  χέρια  του  βασιλιά  τον  τίτλο  του  Λόρδου  Πάσφιλντ,  δεν  έχουν 
αποκηρύξει τίποτε, και δεν έχουν αλλάξει καθόλου, στην προσχώρησή τους στον Κομμουνισμό σε 
μια μόνη, και, επιπλέον, ξένη, χώρα. Ο Σίντνεϊ Ουέμπ ήταν υπουργός των Αποικιών –δηλαδή, ο 
κύριος δεσμοφύλακας του βρετανικού ιμπεριαλισμού– την περίοδο που τραβιόταν πιο κοντά στη 
σοβιετική  γραφειοκρατία,  παίρνοντας  υλικό  από  τα  γραφεία  της,  και  πάνω  σ’ αυτή  τη  βάση 
δουλεύοντας το δίτομο απάνθισμά του.

Μέχρι το 1923, οι Ουέμπ δεν έβλεπαν μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον Μπολσεβικισμό και 
τον  Τσαρισμό  (βλέπε,  για  παράδειγμα,  την  Παρακμή  του  Καπιταλιστικού  Πολιτισμού,  1923). 
Ωστόσο, τώρα, έχουν αναγνωρίσει πέρα για πέρα τη «δημοκρατία» του καθεστώτος του Στάλιν. 
Δεν  χρειάζεται  να  ψάξουμε  εδώ  για  καμιά  αντίφαση.  Οι  Φαβιανοί  αγανάκτησαν  όταν  το 
επαναστατικό  προλεταριάτο  αφαίρεσε  την  ελευθερία  δραστηριότητας  από  την  «μορφωμένη» 
κοινωνία,  τώρα  το  βρίσκουν  όμως  πολύ  φυσικό  η  γραφειοκρατία  να  αφαιρεί  την  ελευθερία 
δραστηριότητας από το προλεταριάτο. Μα αυτός δεν ήταν πάντα ο ρόλος της γραφειοκρατίας των 
Εργατικών; Οι Ουέμπ, λόγου χάρη, ορκίζονται πως η κριτική στη Σοβιετική Ένωση είναι εντελώς 
ελεύθερη.  Οι  άνθρωποι  αυτοί  έχουν  χάσει  κάθε  αίσθηση  χιούμορ.  Αναφέρονται  με  πλήρη 
σοβαρότητα στην περιβόητη εκείνη «αυτοκριτική» που την κάνει κανείς σαν μέρος των επίσημων 
καθηκόντων του, και που τόσο ο προσανατολισμός της, όσο και τα όριά της, μπορούν πάντα να 
έχουν προκαθοριστεί με ακρίβεια.

Αφέλεια;  Ούτε  ο  Έγκελς,  ούτε  ο  Λένιν  θεώρησαν  τον  Σίντνεϊ  Ουέμπ  αφελή.  Μάλλον 
σεβασμός.  Στο  κάτω–κάτω,  είναι  ένα  ζήτημα  ενός  εγκαθιδρυμένου  καθεστώτος  με  φιλόξενους 
οικοδεσπότες. Οι Ουέμπ κρατούν μια στάση εντελώς αποδοκιμαστική προς τη μαρξιστική κριτική 
εκείνου  που  υπάρχει.  Θεωρούν  ότι  καλέστηκαν  για  να  διατηρήσουν  την  κληρονομιά  της 
Οκτωβριανής Επανάστασης ενάντια στην Αριστερή Αντιπολίτευση. Για να μη μείνει κανένα κενό, 
πρέπει να πούμε ότι όταν ήρθε η ώρα, η Εργατική Κυβέρνηση, όπου ο Λόρδος Πάσφιλντ (ο Σίντνεϊ 
Ουέμπ) είχε ένα υπουργείο, αρνήθηκε στον συγγραφέα αυτού του έργου μια βίζα για να μπει στη 
Μεγάλη Βρετανία. Έτσι, ο Σίντνεϊ Ουέμπ, που εκείνο τον καιρό δούλευε πάνω στο βιβλίο του για 
τη Σοβιετική Ένωση, υπερασπίζεται θεωρητικά τη Σοβιετική Ένωση από την υπονόμευση, αλλά 
πρακτικά υπερασπίζεται την Αυτοκρατορία της Αυτού Μεγαλειότητας. Είναι δίκαιο να πούμε πως 
και στις δύο περιπτώσεις παραμένει συνεπής με τον εαυτό του.

* * * * 
Για πολλούς μικροαστούς που δεν έχουν ούτε πένα ούτε πινέλο, μια επίσημα καταχωρημένη 

«φιλία»  για  τη  Σοβιετική  Ένωση  είναι  ένα  είδος  πιστοποιητικού  ανώτερων  πνευματικών 
ενδιαφερόντων. Το να είναι κανείς μέλος στις στοές των Μασόνων ή στις πατσιφιστικές λέσχες, 
έχει πολλά κοινά με το να είναι μέλος στην εταιρία των «Φίλων της Σοβιετικής Ένωσης», γιατί του 
δίνει τη δυνατότητα να ζει δύο ζωές ταυτόχρονα: μια καθημερινή ζωή σ’ έναν κύκλο κοινότοπων 
ενδιαφερόντων,  και  μια  ζωή  διακοπών  που  εξυψώνει  την  ψυχή.  Κατά  καιρούς  οι  «φίλοι» 
επισκέπτονται τη Μόσχα. Σημειώvουν στο μυαλό τους τα τρακτέρ, τους νηπιακούς σταθμούς, τους 
Πρωτοπόρους, τις παρελάσεις,  τις  αλεξιπτωτίστριες –με δύο λόγια,  τα πάντα εκτός από τη νέα 
αριστοκρατία. Οι καλύτεροι απ’ αυτούς κλείνουν τα μάτια τους λόγω ενός αισθήματος εχθρότητας 
προς την καπιταλιστική αντίδραση. Ο Αντρέ Ζιντ το αναγνωρίζει με ειλικρίνεια: «Η βλακώδης και  
άτιμη επίθεση ενάντια στη Σοβιετική Ένωση έφερε έτσι τα πράγματα που τώρα την υπερασπιζόμαστε  
με ένα ορισμένο πείσμα». Αλλά η βλακεία και η ατιμία των εχθρών κάποιου, δεν αποτελεί δικαίωση 



για τη δική του τύφλα. Οπωσδήποτε, οι εργατικές μάζες έχουν ανάγκη από φίλους που να βλέπουν 
καθαρά.

Η επιδημική συμπάθεια των αστών ριζοσπαστών και των σοσιαλιστών αστών για το κυρίαρχο 
στρώμα  της  Σοβιετικής  Ένωσης,  έχει  αιτίες  που  δεν  είναι  ασήμαντες.  Στον  κύκλο  των 
επαγγελματιών  πολιτικών,  παρόλες  τις  διαφορές  στο  πρόγραμμα,  υπάρχει  πάντα  μια  υπεροχή 
εκείνων που είναι φιλικοί σε μια τέτοια «πρόοδο» που έχει ήδη επιτευχθεί ή που μπορεί εύκολα να 
επιτευχθεί. Υπάρχουν ασύγκριτα περισσότεροι μεταρρυθμιστές στον κόσμο απ’ ότι επαναστάτες, 
περισσότεροι διαλλακτικοί απ’ ότι ασυμβίβαστοι. Μονάχα σε εξαιρετικές ιστορικές περίοδες, όταν 
οι  μάζες  βρίσκονται  σε  κίνηση,  βγαίνουν  οι  επαναστάτες  από  την  απομόνωσή  τους,  και  οι 
μεταρρυθμιστές αισθάνονται σαν ψάρια έξω από το νερό.

Στο περιβάλλον της σημερινής σοβιετικής γραφειοκρατίας, δεν υπάρχει ούτε ένα πρόσωπο 
που να μη θεωρούσε, πριν από τον Απρίλη του 1917, και ίσως και αρκετά αργότερα, την ιδέα μιας  
προλεταριακής δικτατορίας στη Ρωσία, σαν φανταστική. (Τότε, η «φαντασία» αυτή ονομαζόταν... 
Τροτσκισμός). Η παλιότερη γενιά των ξένων «φίλων» για δεκαετίες θεωρούσαν σαν Realpolitiker 
τους  ρώσους  Μενσεβίκους,  που  υποστήριζαν  ένα  «λαϊκό  μέτωπο»  με  τους  φιλελευθέρους  και 
απόρριπταν την ιδέα της δικτατορίας σαν τέλεια τρέλα. Το να αναγνωρίσουν μια δικτατορία όταν 
έχει ήδη γίνει και ακόμα όταν έχει λερωθεί από τη γραφειοκρατία –αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. 
Είναι ένα ζήτημα, που ταιριάζει με το μυαλό αυτών των «φίλων». Τώρα, όχι μόνο στέλνουν τα 
σέβη τους στο σοβιετικό κράτος, αλλά και το υποστηρίζουν ενάντια στους εχθρούς του –σίγουρα, 
όχι  τόσο  πολύ  ενάντια  σε  κείνους  που  λαχταρούν  το  παρελθόν,  όσο  ενάντια  σε  κείνους  που 
προετοιμάζουν  το  μέλλον.  Όπου  αυτοί  οι  «φίλοι»,  είναι  δραστήριοι  πατριώτες,  όπως  στην 
περίπτωση  των  γάλλων,  βέλγων,  άγγλων  και  άλλων  ρεφορμιστών,  είναι  βολικό  γι’ αυτούς  να 
κρύβουν την αλληλεγγύη τους με την μπουρζουαζία κάτω από μια φροντίδα για την υπεράσπιση 
της  Σοβιετικής  Ένωσης.  Όπου,  από  την  άλλη,  έχουν  γίνει  απρόθυμα  ντεφετιστές,  όπως  στην 
περίπτωση των γερμανών και αυστριακών χτεσινών σοσιαλπατριωτών, ελπίζουν να τα βγάλουν 
πέρα με τον Χίτλερ ή τον Σούσνιγκ. Ο Λεόν Μπλουμ, που ήταν εχθρός του μπολσεβικισμού στην 
ηρωική του εποχή, και άνοιγε τις σελίδες της «Populaire» με τον ρητό σκοπό να χτυπήσει δημόσια 
την  Οκτωβριανή  Επανάσταση,  τώρα  δεν  δημοσιεύει  ούτε  μια  αράδα  που  να  ξεσκεπάζει  τα 
πραγματικά εγκλήματα της σοβιετικής γραφειοκρατίας. Ακριβώς όπως τον Μωυσή της Βίβλου, που 
δίψαγε να δει το πρόσωπο του Ιεχωβά, του επέτρεψαν να προσκυνήσει μονάχα τα οπίσθια της 
θεϊκής ανατομίας, έτσι και οι αξιότιμοι ρεφορμιστές, οι λάτρες του τετελεσμένου γεγονότος, είναι 
ικανοί να γνωρίσουν και να αποδεχτούν σε μια επανάσταση μονάχα τα χοντρά γραφειοκρατικά 
οπίσθια της.

Οι τωρινοί κομμουνιστές «ηγέτες» ανήκουν στην ουσία στον ίδιο τύπο. Μετά από μια μακριά 
σειρά πιθηκίστικων πηδημάτων και μορφασμών, ξαφνικά ανακάλυψαν τα τεράστια πλεονεκτήματα 
του οπορτουνισμού, και έχουν κρεμαστεί απ’ αυτόν με τη φρεσκάδα που ταιριάζει στην άγνοια που 
πάντα τους διακρίνει. Η δουλική τους, και όχι πάντα χωρίς συμφέρον, υπόκλιση στους ανώτερους 
κύκλους του Κρεμλίνου και μόνο, τους κάνει απόλυτα ανίκανους για επαναστατική πρωτοβουλία. 
Απαντούν στα κριτικά επιχειρήματα μόνο με ουρλιακτά και γαυγίσματα. Και, επιπλέον, κάτω από 
το μαστίγιο του κυρίου, κουνάνε την ουρά τους. Αυτό το κάθε άλλο παρά ελκυστικό σύνολο, που 
την  ώρα  του  κινδύνου  θα  σκορπιστεί  στους  τέσσερεις  ανέμους,  μας  θεωρεί  στυγερούς 
«αντεπαναστάτες». Και τι μ’ αυτό; Η Ιστορία, παρά τον αυστηρό χαρακτήρα της, δεν μπορεί να 
προχωράει χωρίς μια φάρσα που και που.

Οι  πιο  τίμιοι  ή  ανοιχτομάτηδες  από  τους  «φίλους»,  τουλάχιστον  στις  ιδιωτικές  τους 
συζητήσεις, παραδέχονται πως υπάρχει μια κηλίδα στον σοβιετικό ήλιο. Αλλά υποκαθιστώντας τη 
διαλεκτική ανάλυση με μια φαταλιστική ανάλυση, παρηγορούν τον εαυτό τους με τη σκέψη πώς 
«ένας  ορισμένος»  γραφειοκρατικός  εκφυλισμός  ήταν,  στις  δοσμένες  συνθήκες,  ιστορικά 
αναπόφευκτος. Ακόμα κι έτσι! Η αντίσταση σ’ αυτό τον εκφυλισμό, επίσης δεν έχει πέσει από τον 
ουρανό. Μια αναγκαιότητα έχει δύο άκρες: την αντιδραστική και την προοδευτική. Η Ιστορία μας 
διδάσκει πώς τα πρόσωπα και τα κόμματα που τραβούν στα αντίθετα άκρα μιας αναγκαιότητας 
καταλήγουν, στο τέλος, στις αντίθετες πλευρές του οδοφράγματος.

Το  τελευταίο  επιχείρημα  των  «φίλων»  είναι  ότι  οι  αντιδραστικοί  θα  πιαστούν  από  κάθε 



κριτική για το σοβιετικό καθεστώς. Αυτό είναι αναμφίβολο! Μπορούμε να υποθέσουμε πως θα 
προσπαθήσουν  να  βγάλουν  κάτι  για  τον  εαυτό  τους  από  αυτό  εδώ το  βιβλίο.  Πότε  έχει  γίνει 
διαφορετικά;  Το  Κομμουνιστικό  Μανιφέστο μίλαγε  με  περιφρόνηση  για  το  γεγονός  ότι  η 
φεουδαλική αντίδραση προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ενάντια στον φιλελευθερισμό τα βέλη της 
σοσιαλιστικής  κριτικής.  Αυτό  δεν  εμπόδισε  τον  επαναστατικό  σοσιαλισμό  να  ακολουθήσει  το 
δρόμο του. Δεν θα εμποδίσει ούτε εμάς. Είναι αλήθεια ότι ο Τύπος της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
πηγαίνει  τόσο  μακριά  ώστε  να  ισχυριστεί  ότι  η  κριτική  μας  προετοιμάζει  μια  στρατιωτική 
επέμβαση  ενάντια  στα  Σοβιέτ.  Αυτό  ασφαλώς  σημαίνει  ότι  οι  καπιταλιστικές  κυβερνήσεις, 
μαθαίνοντας  από  τα  έργα  μας  για  τον  εκφυλισμό  της  σοβιετικής  γραφειοκρατίας,  αμέσως  θα 
ξεκινήσουν μια εκστρατεία τιμωρίας για να εκδικηθούν τις ποδοπατημένες αρχές του Οκτώβρη! Οι 
πολεμιστές της Κομμουνιστικής Διεθνούς δεν είναι οπλισμένοι με ξίφη, αλλά με μπαστούνια, ή 
κάποιο  ακόμα πιο  μαλακό όργανο.  Στην πραγματικότητα,  μια  μαρξιστική  κριτική,  που λέει  τα 
πράγματα με  το όνομά τους,  μπορεί  μονάχα να αυξήσει  το συντηρητικό κύρος  της  σοβιετικής 
διπλωματίας στα μάτια της μπουρζουαζίας.

Τα πράγματα είναι διαφορετικά με την εργατική τάξη και τους ειλικρινείς οπαδούς της μέσα 
στη  διανόηση.  Σ’ αυτούς  η  δουλειά  μας,  στην  πραγματικότητα,  θα  φέρει  αμφιβολίες  και  θα 
προκαλέσει δυσπιστία –όχι για την επανάσταση, αλλά για τους σφετεριστές της. Αλλά αυτός είναι ο 
ίδιος ο σκοπός που έχουμε βάλει στον εαυτό μας. Η κινητήρια δύναμη της προόδου είναι η αλήθεια 
και όχι τα ψέματα.
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