
O Harry Braverman γεννήθηκε το 1920 στη Νέα Υόρκη. Γόνος εργατικής οικογένειας, ήδη 
από τα 17 του εντάχθηκε στη νεολαία του Σοσιαλιστικού Κόμματος (Socialist Workers 
Party, SWP). Ταυτόχρονα αναγκάστηκε να παρατήσει το κολέγιο, πριν ακόμα 
συμπληρώσει το πρώτο έτος, και να αρχίσει μαθητεία στα ναυπηγεία του Brooklyn, μια 
μαθητεία που κράτησε μέχρι το 1941. Μετά το τέλος της μαθητείας του μετακόμισε με 
την σύντροφό του Miriam στο Youngstown του Ohio και έπιασε δουλειά ως εργάτης στην 
κατεργασία μετάλλου. Παρά την έλλειψη τυπικής εκπαίδευσης ο Braverman γρήγορα 
αναδείχτηκε σε ηγετική μορφή της μειοψηφίας του SWP που συσπειρωνόταν γύρω από 
τον Bert Cohran. Το 1954, όταν οι μειοψηφούντες διαγράφηκαν, προχώρησαν στην ίδρυση 
της Σοσιαλιστικής Ένωσης και την έκδοση της εφημερίδας American Socialist η οποία 
συνέχισε να εκδίδεται μέχρι το 1959. Ο Braverman χρησιμοποίησε την εμπειρία του από  
εκείνη την εφημερίδα για να εργαστεί στις εκδόσεις, πρώτα σαν εκδότης στην Grove 
Press και έπειτα σαν διευθυντής του Σοσιαλιστικού εκδοτικού οίκου Monthly Review 
Press, όπου παρέμεινε μέχρι τον θάνατό του το 1976.
Το Εργασία και Μονοπωλιακό κεφάλαιο, το σημαντικότερο έργο του Braverman, εκδόθηκε 
το 1974. Η ημερομηνία είναι χαρακτηριστική: τα δέκα χρόνια σκληρών εργατικών αγώνων 
που είχαν προηγηθεί, οι απεργίες και οι εξεγέρσεις, η γενικευμένη κοινωνική 
δυσαρέσκεια και η ανάδυση των νέων κοινωνικών υποκειμένων είχαν καταδείξει για άλλη 
μια φορά ότι η ιστορία δεν έχει τέλος. Για άλλη μια φορά ο καπιταλιστικός καταμερισμός 
της εργασίας είχε πάψει να αποτελεί μια κρυφή, δεδομένη όψη της ζωής στον 
καπιταλισμό και δεχόταν επίθεση από εκατομμύρια ανθρώπους.
Έτσι ο Braverman, άνθρωπος που γνώριζε τις καπιταλιστικές παραγωγικές διαδικασίες 
από τα μέσα, βρέθηκε να τις εξετάζει από κοντά, ακριβώς την στιγμή εκείνη που αυτές 
δεχόταν την σφοδρότερη επίθεση των τελευταίων τριανταπέντε ετών. Αυτή η συγκυρία 
αποδείχτηκε εξαιρετικά ωφέλιμη: το βιβλίο του Braverman είναι ένα από τα 
σημαντικότερα βιβλία που έχουν γραφτεί για την εργασία μετά το Κεφάλαιο του Μαρξ. 
Και συμμορφώνεται αυστηρά με την άποψη που είχε καταθέσει ο Braverman αλλού:

το θέμα δεν είναι να ανακαλύψουμε που έσφαλλε ο Μαρξ αλλά να 
εφαρμόσουμε με φρεσκάδα την θεωρία του στον κόσμο, όπως είναι
γύρω μας αυτή την στιγμή κι όχι όπως ήταν κάποτε.

Το Εργασία και Μονοπωλιακό κεφάλαιο είναι μια τέτοια φρέσκια εφαρμογή, όπως 
προέκυψε μετά από δέκα χρόνια εργατικών αγώνων. Και γι' αυτό είναι επιτυχημένη. Για 
άλλη μια φορά η θεωρία έκανε ένα βήμα εμπρός, όχι οδηγώντας την εργατική τάξη αλλά 
μαθαίνοντας από τους αγώνες της.

(απόσπασμα από τον πρόλογο των εκδοτών της Λέσχης Κατασκόπων του 21ου αιώνα)

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ο Braverman επιχειρεί να τεκμηριώσει ορισμένες 
θέσεις που στην ουσία τους είναι θέσεις μάχης για την ανάγνωση της ιστορίας και της 
ταξικής πάλης:
α) ότι ο φορντισμός δεν αποτέλεσε απλά και μόνο μια μέθοδο οργάνωσης της εργασίας  
στο βιομηχανικό εργαστήρι αλλά επινοήθηκε από το κεφάλαιο στην προσπάθειά του να 
εφεύρει καινούρια «μέσα ελέγχου» του μεγάλου ποσοστού εργατικής δυσαρέσκειας που 
επικρατούσε την εποχή εκείνη.



β) ότι ο τεϋλορισμός πρώτα και κύρια ήταν κομμάτι μιας ιστορικής διαδικασίας που στο 
επίκεντρό της βρισκόταν η διαχρονική προσπάθεια του κεφαλαίου να αφαιρέσει την 
«γνώση για την οργάνωση και εκτέλεση της εργασίας» από τα χέρια των μαστόρων και 
των εργατών και να την εναποθέσει στα χέρια της διοίκησης. Οι εφαρμοσμένες μελέτες 
του Taylor αποτέλεσαν απλά την καινοτόμο αιχμή του δόρατος για την συγκεκριμένη 
ιστορική συγκυρία.

γ) ότι οποιαδήποτε αναδιάρθρωση στον τεχνολογικό τομέα είναι άμεσα συσχετισμένη με 
την εργασία και κυρίως με τους συσχετισμούς δυνάμεων στους όρους διεξαγωγής της 
ταξικής πάλης.

Για να αποδείξει τις παραπάνω θέσεις ο Braverman  επιστρατεύει το χάρισμα της 
δεκαεπταετούς εμπειρίας του στην βιομηχανία συνδυασμένο με την διαυγή ματιά ενός 
ακτιβιστή διανοούμενου που εστιάζει με επιμέλεια πάνω στο τι συμβαίνει μέσα και γύρω 
από την εργασία και -καθώς γνωρίζει καλά τον Μαρξ- από την αρχή σαφώς διασκεδάζει 
το αίτημά του: την επιστροφή στο έργο του. Πολύ συχνά, αποσπάσματα από την μαρξική 
βιβλιογραφία αναδύονται, είτε αυτούσια είτε επεξεργασμένα, στις γραμμές του βιβλίου.
Ο Braverman επιχειρεί να ιστορικοποιήσει τα αφηρημένα μεγέθη «φορντισμός», 
«τεϋλορισμός» και «τεχνο-επιστημονική επανάσταση», περιγράφοντάς τα σαν στιγμές 
της μάχης γύρω από το ποιος έχει τον έλεγχο για την οργάνωση και διεξαγωγή της 
εργασίας, εντάσσοντάς τα σε ένα ιστορικό συνεχές. Σε δεύτερο βαθμό μπαίνει μέσα στο 
εργαστήρι, περιγράφει με τεχνικές ορολογίες τις παραγωγικές διαδικασίες και αναλύει 
τον ρόλο τους ενώ ταυτόχρονα εξηγεί με ποιον τρόπο οι νέες μέθοδοι οργάνωσης 
εφαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο. Στην προσπάθειά του αυτή δανείζεται συχνά 
αποσπάσματα από τον ίδιο τον Frederick Taylor και τον Charles Babbage. Με τον τρόπο 
αυτό καταφέρνει αφενός να απομυστικοποιήσει τις κινήσεις της διοίκησης στην 
προσπάθειά της να αναδιοργανώσει την εργασία ενώ παράλληλα αποδίδει στις 
υπερεξειδικευμένες έννοιες μια υλική διάσταση που αποδεικνύει ότι δεν είναι φτιαγμένες 
από αιώνια υλικά. Αφετέρου μας χαρίζει μια από τις πιο εμπεριστατωμένες αναλύσεις 
για την οργάνωση της εργασίας στο βιομηχανικό περιβάλλον.
Στην προσπάθειά του να προσεγγίσει ολιστικά το αντικείμενο της ανθρώπινης εργασίας 
ο Braverman μετέρχεται μιας βοηθητικής για τον αναγνώστη μεθοδολογίας, 
καταπιανόμενος διαδοχικά με τις εξής έννοιες: εργασία και εργατική δύναμη, 
καταμερισμός της εργασίας, διοίκηση της εργασίας, προσαρμογή του εργάτη στις νέες 
μεθόδους, μηχανή και τεχνολογική επανάσταση.
Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο «εργασία και εργατική δύναμη»  αποτελεί μια 
εισαγωγική ανάλυση των δύο εννοιών. Ανασύροντας αποσπάσματα από τον πρώτο τόμο 
του Κεφαλαίου, ο Braverman κάνει μια πρωταρχική διάκριση μεταξύ ανθρώπινης και 
ζωικής εργασίας, αποδίδοντας στην πρώτη τον χαρακτήρα της «εμπρόθετης και 
καθοδηγούμενης από την νοημοσύνη δράσης», ενός «ανθρώπινου προνομίου που αποτελεί 
την πραγματοποίηση ενός σκοπού που, αφού πρώτα έχει συλληφθεί νοητικά, τελικά 
εκτελείται υλικά». Και τούτο είναι που το κάνει να διαφέρει ουσιωδώς από την ένστικτο-
καθοδηγούμενη εργασία ενός ζώου. Από την άλλη, ορίζοντας την εργατική δύναμη ως την 
«ανθρώπινη ικανότητα για εκτέλεση εργασίας», μέγεθος που πωλείται και αγοράζεται 
μέσα στην καπιταλιστική αγορά, από την αρχή καταδεικνύει τρεις βασικές συνθήκες 
έχουν εδραιωθεί στο σύνολο της κοινωνίας:

Πρώτον, τα μέσα με τα οποία εκτελείται η παραγωγή αφαιρούνται από τους εργάτες και 
αυτοί μπορούνε πλέον να έχουνε πρόσβαση στα μέσα της παραγωγής μόνο πουλώντας 
την εργατική τους δύναμη σε άλλους. Δεύτερον, οι εργάτες απελευθερώνονται από 
τους νομικούς περιορισμούς (σαν κι αυτούς που βαραίνουν τους ώμους του δούλου ή του 
δουλοπάροικου) που τους απαγορεύουν την ελεύθερη διάθεση της εργατικής τους 



δύναμης. Τρίτον, ο στόχος της εργασίας γίνεται η επέκταση ενός τμήματος του 
κεφαλαίου που ανήκει στον εργοδότη, ο οποίος πλέον λειτουργεί ως καπιταλιστής.

Με τον έλεγχο της εργασίας να περνάει σταδιακά από τα χέρια του εργάτη στα χέρια 
της διοίκησης, μια επιπλέον ευθύνη βαραίνει τον καπιταλιστή: πως η εργασία θα 
οργανωθεί με τον καλύτερο δυνατό για τα συμφέροντά του τρόπο. Αυτό το ερώτημα θα 
αποτελέσει την αφορμή για τον Braverman να αναπτύξει τον συλλογισμό του αναφορικά 
με τους τρόπους και τους λόγους γέννησης και εξέλιξης του μάνατζμεντ. Μέσα από 
σωρεία παραδειγμάτων ο συγγραφέας θα επιχειρήσει να σκιαγραφήσει την ιστορικότητα 
του ελέγχου της εργασίας στην αμερικανική βιοτεχνία και βιομηχανία, κάνοντας μια 
ενδοκυβωτική αφήγηση παραδειγμάτων και ιστορικών δεδομένων.
Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο που φέρει τον τίτλο «Ο καταμερισμός της εργασίας» ο 
Braverman αρχικά απαντάει ενάντια σε όλους εκείνους που υποστήριξαν κατά καιρούς 
ότι ο καταμερισμός εν γένει είναι μέγεθος φυσικοποιημένο στις ανθρώπινες κοινωνίες. 
Κάνοντας τον θεμελιώδη διαχωρισμό μεταξύ κοινωνικού και βιομηχανικού καταμερισμού 
της εργασίας και κρατώντας με το ένα χέρι την μαρξική βιβλιογραφία και με το άλλο 
ανθρωπολογικές μελέτες, σαν κι αυτή του Herkovits, εξετάζει συγκριτικά τις δύο έννοιες 
σχετικά με τις αιτίες και τα κοινωνικά τους αποτελέσματα. Η αναλυτική πλαγιοκόπηση  
που ο Braverman επιχειρεί πάνω στο φαινόμενο του καταμερισμού της εργασίας μέσα 
στο βιομηχανικό εργαστήρι χαρίζει στον αναγνώστη μια πρώτης τάξεως εικόνα που 
συμμορφώνεται με τις προς τεκμηρίωση θέσεις του συγγραφέα τους. 
Με τους ίδιους ρυθμούς συνεχίζει και στο επόμενο κεφάλαιο με τίτλο «το επιστημονικό 
μάνατζμεντ» όπου ουσιαστικά αμφισβητείται η επιστημονική προέλευση του μάνατζμεντ 
και τοποθετείται εκεί απ' όπου ξεκίνησε: στην αγκαλιά του καπιταλιστή, γνήσιο τέκνο της 
ανάγκης του για περιορισμό της εργατικής δυσαρέσκειας και πιστός υπηρέτης των 
αντεργατικών σκοπών του. Γνωρίζοντας καλά ο Braverman ότι αν υπάρχει ένα 
ονοματεπώνυμο που συνοδεύει σε κάθε του στιγμή το μάνατζμεντ αυτό είναι το Frederick 
Taylor, κάνει μια συνοπτική περιγραφή της προ-τεϋλορικής εποχής και των μεθόδων που 
διαχειριζόταν το κεφάλαιο στην προσπάθειά του να θέσει την εργασία υπό τον δικό του 
έλεγχο. Και εκεί θα κοντοσταθεί για λίγο βάζοντας επί τάπητος ένα ερώτημα που θα 
φανεί χρησιμότατο για τους σκοπούς της ανάλυσης:

Ποιο είναι το νέο νόημα που δίνει ο Taylor στην διοίκηση της εργασίας;

Η απάντηση δίνεται αμέσως και είναι η εξής: ο Taylor απαιτεί από την διοίκηση να 
υπαγορεύει στον εργάτη τον ακριβή τρόπο εκτέλεσης της εργασίας του. Προς 
πληρέστερη κατανόηση αξίζει να ανοίξουμε το βιβλίο και να διαβάσουμε τις σελίδες 106 
και 107. Έτσι, ένα από τα τελευταία καταφύγια που είχαν απομείνει στα χέρια του 
εργάτη και του έδιναν την δυνατότητα να διατηρεί έναν μερικό έλεγχο πάνω στην 
εργασία του, τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση και σταδιακά μετατοπίζεται στο πεδίο 
ελέγχου του κεφαλαίου. Η αποξένωση κάνει ένα βήμα μπρος και η εργατική 
αυτοπεποίθηση ένα βήμα πίσω.
Ένα μεγάλο μέρος της ύλης που ακολουθεί είναι αφιερωμένο στις μελέτες, τις μεθόδους, 
τα τις απόψεις και τα συμπεράσματα των τεϋλορικών ερευνών. Των ερευνών που 
ξεκίνησαν από την χαλυβουργία του Midvale της Βόρειας Αμερικής και αποτέλεσαν πεδίο 
καινοτόμο για την οργάνωση της βιομηχανικής εργασίας αλλά και άλμα εισαγωγικό σε 
μια νέα εποχή ταξικού ανταγωνισμού. Μέσα από εκτενή παράθεση αποσπασμάτων από το 
κλασσικό έργο του Φρέντερικ Τέϋλορ  The principles of the scientific management και 
ταυτόχρονης άσκησης κριτικής ο Braverman διατυπώνει το ηθικό δίδαγμα που (θεωρούμε 
πως) συμπυκνώνει σε έναν μεγάλο βαθμό την ουσία του επιστημονικού μάνατζμεντ:

ο έλεγχος της εργασίας περνάει μέσα από τον έλεγχο κάθε απόφασης που λαμβάνεται 
κατά την διάρκεια διεξαγωγής της εργασίας.



Τα πειράματα που ο Frederick Taylor διεξάγει στην χαλυβουργία του Midvale διαρκούν 26 
ολόκληρα χρόνια και απότοκο τους αποτελούν κάποιες βασικές θεωρητικές αρχές για 
την οργάνωση της βιομηχανικής εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες του κεφαλαίου. Οι 
αρχές διατυπώθηκαν και πριν καν προλάβουν να πέσουν αρπάχτηκαν στον αέρα από τους 
σχηματισμούς του βιομηχανικού κεφαλαίου που εναγωνίως αποζητούσαν να θέσουν υπό 
έλεγχο την εργατική απειθαρχία που συναντούσαν ολοένα και εντονότερα στην 
αμερικανικές βιομηχανίες των αρχών του 20ου αιώνα. Οι αρχές συνοπτικά μπορούνε να 
αποκρυσταλλωθούν ως εξής:

α) Ακριβής μελέτη και ταξινόμηση όλων των εργασιών ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
β) Διαχωρισμός της σύλληψης από την εκτέλεση της εργασίας
γ)Επισήμανση της έννοιας του καθήκοντος

Η τελευταία  αρχή, το «εργατικό καθήκον» άνοιξε στην συνέχεια τον δρόμο για την 
ανάπτυξη εκείνου του τομέα που θα ονομαστεί βιομηχανική ψυχολογία και θα ασχοληθεί 
με την αναζήτηση των μεθόδων εκείνων οργάνωσης της εργασίας που θα περιορίζουν 
στο ελάχιστο τις εργατικές αντιδράσεις. Για μία ακόμα φορά η εργασία είναι ο 
δοκιμαστικός σωλήνας, το πεδίο εκείνο που κυοφορεί τις νέες μορφές κοινωνικής 
οργάνωσης: βρισκόμαστε λίγο πριν τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και η μαζική κοινωνία είναι 
πλέον στο κατώφλι και μας χτυπάει την πόρτα.
Το κεφάλαιο που ακολουθεί φέρει τον τίτλο «η προσαρμογή του εργάτη στον 
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής» και καταπιάνεται με τις μορφές και τις επιπτώσεις που 
η εσωτερική αναδιοργάνωση της εργασίας απέκτησε κατά τον χρόνο εφαρμογής της. Τα 
παραδείγματα από την αυτοκινητοβιομηχανία Ford Motor Co. είναι κατατοπιστικά. Μια 
νέα εργατική φιγούρα και ταυτόχρονα ένα νέο κοινωνικό υποκείμενο αναδύεται: ο 
εργάτης της γραμμής παραγωγής, αυτός που έξι δεκαετίες αργότερα οι Ιταλοί 
εργατιστές θα ονομάσουν εργάτης-μάζα. Η οργάνωση της βιομηχανικής εργασίας θα 
αλλάξει τον κόσμο μια για πάντα.
Πιστός στην χρησιμότητα ανάγνωσης της ιστορίας από προλεταριακή σκοπιά, ο 
Braverman δεν παραλείπει να αναφέρει ότι η βίαιη αναδιάρθρωση που έλαβε χώρα στην 
βιομηχανία δεν έγινε χωρίς κόστος για την διοίκηση της Ford, που πρώτη εφάρμοσε το 
μοντέλο της γραμμής παραγωγής. Turnover είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί 
για να περιγράψουν τις ποικιλόμορφες εκδηλώσεις των εργατικών αρνήσεων που έλαβαν 
χώρα την περίοδο εκείνη (λούφα, σαμποτάζ, καθυστέρηση, απειθαρχία σε εντολές) και 
τα αποσπάσματα από τον Keith Sword, βιογράφο του Henry Ford, είναι αποκαλυπτικά.
Ενώ στον προ-βιομηχανικό καπιταλισμό οι ανησυχίες του κεφαλαίου εστιάζουν στην 
πληρέστερη διαχείριση της εργατικής δύναμης (στην μανιφακτούρα, έγραφε ο Μαρξ, η 
επανάσταση στον τρόπο παραγωγής έχει ως αφετηρία τη εργατική δύναμη), από την 
στιγμή που η τελευταία άρχισε να υποδιαιρείται στα συστατικά της και να εκτελείται 
γραμμικά, η ίδια η εργασία δεν αλλάζει παρά μόνο η οργάνωσή της. Στο μηχανοποιημένο 
εργοστάσιο, όμως, το μέσο της εργασίας, η μηχανή, απομακρύνεται από τα χέρια του 
εργάτη και ενσωματώνεται σε έναν μηχανισμό μέσω του οποίου τελικά εκτελείται η 
εργασία. Έτσι η αλλαγή στον τρόπο παραγωγής συντελείται μέσω της αλλαγής στα μέσα 
της εργασίας.
Κάπως συνοπτικά θα επιχειρήσουμε να το χαρτογραφήσουμε ως εξής: στις πρώιμες 
μορφές του καταμερισμού της εργασίας, ο καπιταλιστής αποσυναρμολογεί την τέχνη και 
την επιστρέφει κομματιασμένη στους εργάτες έτσι ώστε η διαδικασία στο σύνολό της να 
μην αποτελεί πλέον προνόμιο κανενός εργάτη ατομικά. Στην συνέχεια ο καπιταλιστής 
προχωρά στην ανάλυση των καθηκόντων του κάθε εργάτη, έχοντας ως στόχο να 
κυριαρχήσει πάνω στις ατομικές λειτουργίες. Φτάνοντας στην εποχή της τεχνο-
επιστημονικής επανάστασης, το μάνατζμεντ θέτει πλέον στον εαυτό του το ζήτημα της 



σύλληψης της εργασιακής διαδικασίας στο σύνολό της και του ελέγχου κάθε επιμέρους 
στοιχείου αυτής, χωρίς εξαιρέσεις.
Ίσως έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται γιατί ο υπότιτλος του βιβλίου «η υποβάθμιση της 
εργασίας στον 21ο αιώνα» φαίνεται να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικός για το 
περιεχόμενο της ανάλυσης του συγγραφέα. Αυτό που σε αδρές γραμμές προκύπτει από 
την έως τώρα αφήγηση και επιχειρηματολογία του Βraverman είναι ότι συντελείται 
ιστορικά μια κίνηση από μεριάς κεφαλαίου που επιχειρεί την εκτόπιση της εργασίας από 
την θέση που κατέχει ως «υποκειμενικό στοιχείο στην παραγωγική διαδικασία» και την 
μετατροπή της σε αντικειμενικό, μετρήσιμο άρα και ελέγξιμο. Με λιγότερα λόγια, η 
μετατροπή του παράγοντα της ανθρώπινης εργασίας από μεταβλητό σε πάγιο κεφάλαιο. 
Οπωσδήποτε, δε, αυτό αποτελεί έναν ιδεατό για το κεφάλαιο στόχο που επιτυγχάνεται 
μέχρι ενός συγκεκριμένου σημείου και σίγουρα όχι στον ίδιο βαθμό στους διάφορους 
βιομηχανικούς τομείς. Με τις παραπάνω υποθέσεις εργασίας θα καταπιαστεί και ο 
Braverman στα δύο εναπομείναντα κεφάλαια του βιβλίου.
Η οριακή κατάτμηση της εργασίας στα επιμέρους στοιχεία της έλαβε χώρα χρονικά λίγο 
προτού το εργατικό σώμα κατατμηθεί και αυτό εξαντλητικά στις πιθανές/δυνατές 
κινήσεις που οφείλει να εκτελέσει για την γρηγορότερη εκτέλεση της εργασίας που του 
έχει ρητά ανατεθεί. Η εικόνα του εξωφύλλου προέρχεται από την μελέτη χρόνου 
κινήσεων που ο Taylor ανέπτυξε και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει εξισώσεις, αλγορίθμους, 
πίνακες και σύμβολα: όλα για τον πληρέστερο δυνατό έλεγχο κάθε πιθανής κίνησης του 
εργατικού σώματος. Αξίζει να διαβάσουμε την κριτική του Braverman στην σελίδα 202.
Το προτελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου φέρει τον τίτλο «μηχανές» και ξεκινά με 
διάφορους ορισμούς και θεωρήσεις πάνω στην έννοια της μηχανής, συζήτηση που 
απασχόλησε έντονα τον διανοητικό κόσμο στα πρώτα χρόνια της εκβιομηχάνισης. 
Έχοντας ως σημείο εκκίνησης τον ορισμό που ο Μαρξ δίνει για την μηχανή, ο Braverman 
θα επιχειρήσει να σκιαγραφήσει τις πολύπλευρες συνέπειες της τεχνολογικής εξέλιξης, 
οι επιπτώσεις των οποίων αρχικά εφαρμόστηκαν στο πεδίο της παραγωγής. Θα 
αποδώσει στην μηχανή δύο κοινωνικές διαστάσεις: α) την ευθύνη για μια κατακόρυφη 
αύξηση της παραγωγικότητας και β) το εργαλείο μέσω του οποίου κλέβεται ο έλεγχος 
των εργατών πάνω στην εργασία τους. Λίγο παρακάτω δεν θα αμελήσει να επιτεθεί σε 
όλους εκείνους που, έχοντας υπαχθεί για δύο και παραπάνω αιώνες στους φετιχισμούς 
του κεφαλαίου, βλέπουν στην μηχανή μια ξένη δύναμη που έχει στόχο την υποδούλωση 
της ανθρωπότητας.
Η τελευταία στάση της ανάλυσης του Braverman θα γίνει σε μια φρεσκαρισμένη εκδοχή 
μιας παλιάς και κλασσικής σύλληψης του Μαρξ σχετικά με τον ρόλο των μηχανών στην 
παραγωγή. Σύμφωνα με τον συγγραφέα του Κεφαλαίου, η έμπνευση, η έρευνα, η 
κατασκευή και η απαιτούμενη γι' αυτά εργασία κατά την κατασκευή μιας μηχανής δεν 
χάνονται γενικά και αόριστα. Αντιθέτως ενσωματώνονται στην αξία της μηχανής και 
σταδιακά μετακυλίονται στην αξία του παραγόμενου απ' αυτήν προϊόντος. Η εργασία που 
βρίσκεται ενσωματωμένη στα όργανα της παραγωγής και εισέρχεται διαμέσου τους στην 
παραγωγική διαδικασία για να παίξει τον ρόλο της αποκαλείται νεκρή εργασία σε 
αντίθεση με την ζωντανή εργασία που είναι η εργασία που εκτελείται κατά την διάρκεια 
της παραγωγής. Η τελευταίες σελίδες είναι αφιερωμένες στην καπιταλιστική 
χρησιμότητα των μηχανών αλλά και στον ρόλο που αυτές παίζουν στην παραγωγή. Με 
τον τρόπο αυτό ο Braverman βάζει μια άνω τελεία στον πρώτο τόμο, αφήνοντας πίσω του 
ένα έργο-αναφορά πάνω στο αντικείμενο της κοινωνιολογίας της εργασίας.


