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'Από τόν (δ ά ν ε ιο * )  τίτλο, ό  άναγνώ στη ς θά  κ α τα λ ά β ε ι εξαρχής  
τ ί δεν  ε ίνα ι τούτη ή έργ ασ ία .

Δ έν ε ίνα ι ëva π α ν ό ρ α μ α  τής σύγχρονης ισ τορ ία ς . Π ρώ το, γ ια τί  
δέν  φ ιλ ο δ ο ξ ε ί νά δώ σ ει μ ιάν  δλοκληρωμένη έπ ισκόπη ση  τής 
ισ τορ ική ς  παραγω γ ή ς, ούτε  τον  π εδ ίο υ  τής ιστορ ία ς . Ό  ισ το ρ ι
κ ός  χ ώ ρος  ε ίν α ι σή μ ερα  δίχ ω ς σ ύ ν ορ α  κ α ί  ή έξάπ λω σή  τον γ ίνε
τα ι σύμφω να μ ε  γραμμ ές ή ζώ νες π ρ όσβ α ση ς  π ού  άφ ήνονν άν ά -  
μ εσ ά  τονς έκ τά σ εις  έξαντλη μένες ή χ έρσες. Τήν π ροσοχή  μ α ς  
σ νγ κρ άτη σαν  μόν ον ό σ ες  ά π ’ α ύ τές  ήταν προηγμ ένες κ α ί  τίς  
εχονν ήδη δ ια β ε ϊ  σνχνά π ολ λ ο ί ισ τορ ικ ο ί, π ού  μόν ο  μ ε ρ ικ ο ί τονς  
κ α τα θ έτο υ ν  έόώ  τή μ α ρ τν ρ ία  τονς. Δ εύτερο , γ ια τ ί  ή ερ γ ασ ία  
τούτη δέν  είν α ι μ ιά  μ α τ ιά  ριγμένη άπ έξω  στήν ισ τορική  π α ρ α 
γωγή, άλ λά  ενα  έγχείρημα αφ ιερω μ έν ο  στόν σ τοχασμ ό  κ α ί  στήν 
ερεν ν α  τών ιστορικώ ν.

"Αν κ α ί  έργο ονλ λ ογικό  κ α ί  π ολ ύτροπ ο , εχει τήν άξίω ση  νά  
π α ρ ο υ σ ιά σ ε ι κ α ί  νά π ρ ο α γ ά γ ει ενα  νέο τύπ ο ισ τορ ία ς .  ”Οχι στήν  
ισ το ρ ία  π ού  συγ γράφ ει μ ιά  ό μ ά δ α  ή μ ιά  σχολή. Κι ά ν  σ νν αντάε ι 
κ α ν είς  σνχνά σ τούς σ υγ γραφ είς  ή σ τό  πνεύμ α τοϋ β ιβ λίου  τό  δ ι α 
κ ρ ιτ ικ ό  γνώ ρισμ α τής λεγάμενης σχολής τών « Χ ρονικώ ν  », αύ τό  
σνμ βαίνει γ ια τ ί  ή κ α ιν ού ρ γ ια  ισ το ρ ία  χρω στάε ι π ολ λά  στόν M arc 
B loch , στόν  Lucien F ehvre, στόν  F ernand B raudel κ α ί  σ τούς σνν-

* Βλ. Michel de Certeau, « Faire de l'histoire », in Recherches de science reli- 
Kieuse, t. LVIII, 1970. σ. 481-520.
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εχιστές τού ά ν α κ α ιν ισ τ ικ ο ν  έργ ου  τονς. "Ομως όέν  υπ άρχ ει εδώ  
κ α μ ιά  ό ρ θ ο ό ο ξ ία , ούτε  κ α ί  ή π ιό  άνοιχτή.

Σ έ  μ ιά  μελέτη π ού  έπ ιό ιώ κ ει νά ξεφ ύγει ά π ό  τις στενότητες  κ α ί  
τίς προκατειλ η μ μ ένες  γνώμες, ό  άναγνώ στη ς θ ά  π α ρ α ξ ε ν ε υ τ ε ί  
π ού  όέν  σ υν αντάει -  με μ ιά  μ όνον έξα ίρ εση , π ού  όέν  ε ίνα ι κ αλ ά -  
κ α λ ά  έξα ίρ εσ η  -  π α ρ ά  μόν ο  γ άλλονς συγγράφ εις. "Αν κ α ί  ο ί  γάλ- 
λ οι ισ το ρ ικ ο ί έχουν π α ίξ ε ι  πρ ω τεύ οντα  ρό λ ο  στήν άναν έω ση  τής 
ισ τορ ία ς , έτσι π ού  νά δ ικ α ιολ ογ ε ίτα ι ένμέρει ή έκλογή μ ας, θά  
ή ταν ώ στόσο  π α ρ ά δ ο ξ ο  ένα έργ ο  δ ιαπ ν εόμ εν ο  ά π ό  τήν π ρ ο σ π ά 
θ ε ια  νά σ τρέψ ουμ ε τά  νώ τα στόν εύ ρω π α ιοκεντρ ισμ ό , π ο ύ  έχει 
ση μ αδέψ ει β α θ ιά  τή χτεσινή  Ισ τορ ία , νά π έσ ει στήν π α γ ίδ α  τού  
έθνικ ισμ ού. 'Οδηγό μ α ς  είχαμ ε τήν έγν ο ια  γ ιά  συνοχή. Τά μέλη 
τής ό μ ά δ α ς  τών συνεργατώ ν , άν  κ α ί  π ρ ο έρ χον τα ι ά π ό  δ ια φ ο ρ ετ ι
κ ού ς  δρ ίζοντες , άν κ α ί  άνή κουν σ έ  δ ια φ ο ρ ετ ικ ές  γενιές, μ α ρ τυ 
ρ ού ν  μ ιά  σύγκλιση σ ’ δ ,τι ά φ ο ρ ά  τήν π νευματική  τους κ ατάρ τιση , 
τά  έν δ ιαφ έρον τά  τους, τίς π αρ εμ φ ερ είς  σ τοχεύσε ις  τονς.

Σ έ  μ ιά  συλλογή πού , π α ρ ά  τόν τω ρ ινό κ α τα κ ερ μ α τ ισ μ ό  τής 
ισ τορ ία ς , δ ιαπ ισ τώ ν ει τή σ υν ύπ αρ ξη  τύπω ν ισ το ρ ία ς  έξ ίσ ου  έγ
κυρω ν, δέν  π ρ οσπ α θ ή σ αμ ε  νά δ ικα ιολ ογή σου μ ε τήν ά νομ οιομ ορ-  
φ ία  συ μ π α ρ α θ έτο ν τα ς  δ ε ίγμ ατα  ά π ό  τούτες  τίς  δ ια φ ο ρ ετ ικ ές  
ιστορίες . ’Α ντίθετα, θελήσαμ ε νά δ ε ίξου μ ε  τούς κόμ π ου ς  άν ά -  
μ εσ α  σ τούς δ ρόμ ου ς  π ού  ά κ ο λ ο υ θ ε ί σή μ ερα  ή ιστορική  έρευνα . ΟΙ 
β α σ ικ ο ί κ λ ά δο ι τής τωρινής έπιστήμης δ ια τρέχ ου ν  μ ιά  β α θ ε ιά  
μεταλλαγή, ο ! θ εμ ελ ιακ ές  δ ιαν οη τικ ές  τεχν ικές π ερν ούν  μ ιά ν  κ ρ ί
σιμη άναστάτω ση . Ή  γλω σσολογία , τά  σύγχρονα  μ αθ η μ ατ ικ ά  ε ί
ναι ο ί  έπ ιστήμες π ού  άπ ο κ αλ ο ύ ν τα ι νεοτερικές,καί άφ οϋ  τό επ ί
θ ετο  όέν  γ ίνεται ά π σ ό εκ τ ό  γ ιά τήν ισ το ρ ία  -  μ ιά  π ο ύ  ή Ισ τορ ία  
ά π ό  π α ρ ά δ ο σ η  ό ρ ίζ ε ι μ ιά ν  π ε ρ ίο δ ο  κ α ί  όχι έναν τύπ ο ισ τ ο ρ ία ς  -  
γ ι’ αύ τό  κ α ί  υπ άρχει μ ιά  καινούργια ισ τορ ία . Αυτήν π ού  π α ρ ο υ 
σ ιά ζου μ ε  σ έ τούτο  τό  έργο.

Τό κ α ιν ού ρ γ ιο  β ρ ίσ κ ετα ι, κ α τ ά  τή γνώμη μας, σ έ τρε ις  δ ια δ ι 
κ α σ ίε ς  : α )  καινούργια προβλήματα ά π α ιτ ο ύ ν  άναθεώ ρ η ση  τής 
ίδ ια ς  τής ισ τ ο ρ ία ς  ■ β) καινούργιοι τρόποι προσέγγισης τών ζη



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

τημάτω ν π λουτίζουν, ά ν ατρ έπ ου ν , άλ λάζουν  τούς π α ρ α δ ο σ ια 
κού ς  τομ είς  τής ισ τ ο ρ ία ς  ■ γ) καινούργια άντικείμενα έρευνας, τέ
λος, έμ φ αν ίζον ται στόν  έπ ιστη μολογικό χ ώ ρο  τής Ιστορίας .

'Εκείνο π ού  υπ οχρεώ νει τήν ισ το ρ ία  ν ’ ά ν α π ρ ο σ δ ιο ρ ίζ ετ α ι,  ε ί
ν α ι πρ ιν  ά π ’ δλ α  ή συν ειόη τοποίη ση  ά π ό  τούς ισ τορ ικ ού ς  τής 
σ χετικότη τας τής έπιστήμης τους, π ού  όέν  ε ίνα ι τό  άπ όλ υ το  τών 
π αλ ιότερ ω ν  ιστορικώ ν, π ρ οβ ιντεντσ ιαλ ιστώ ν  ή θετικιστώ ν, άλλά  
τό π ρ ο ϊό ν  μ ια ς  κ ατάσ τασ η ς , μ ια ς  ιστορ ία ς . Τ ούτος ό  άλ λ όκ οτος  
χ α ρ α κ τή ρ α ς  μ ια ς  έπιστήμης π ού  όέν  έχει π α ρ ά  ëva μόν ον ό ρ ο  γ ιά  
τό άντικ είμ εν ό  της κ α ί  γ ιά  τήν ίδ ια , π ού  ταλ αν τεύ ετα ι άν άμ εσ α  
στήν ισ το ρ ία  π ού  διώ νουμ ε κ α ί  σ ’ έκείνην π ού  κ α τασ κ ευ άζ ου μ ε, 
ά ν ά μ εσ α  στήν ισ το ρ ία  π ού  ύ φ ιστάμ εθα  κ α ί  σ ’ έκείνην π ού  π λ ά 
θουμε, ύπ οχρεώ νει τούς  ισ τορ ικ ού ς  π ού  έχουν συν ειδη τοπ οιή σει 
τούτη τήν πρω τότυπη  σχέση νά έπ α ν εξ ετά σ ο υ ν  τά  έπ ιστημολο- 
γ ικά  β ά θ ρ α  τού  κλ ά δ ο υ  τους.

Ή  ισ το ρ ία  ύφ ίστατα ι, κ ι αυτή, τήν έπ ίθεση  τών κοινω νικώ ν  
έπιστημών, δ π ου  ή π οσοτ ικ οπ ο ίη σ η  κ υ ρ ια ρ χ ε ί : τήν έπ ίθεση  λο- 
γουχάρη  τής δη μ ογ ραφ ίας  ή τής ο ικονομική ς. Γ ίνετα ι ή ίδ ια  τό  
έργ αστή ρ ιο  π ε ιραμ ατισ μ ού  τών υπ οθέσ εω ν  τούτω ν τών κλάδων. 
'Οφείλει νά έγ κ αταλ ε ίψ ει τόν  ιμ π ρεσιον ισμ ό, νά υ ιοθετή σει τή 
στατιστική  ά κ ρ ίβ ε ια  κ α ί  ν ’ ά ν ασ υ γ κ ρ οτη θ εΐ μέ βάση  μετρήσιμ α, 
π οσ οτ ικ οπ ο ιή σ ιμ α  δ εδομ ένα , μ έ  βάση  τά  τεκμήρια . Θ ά τό κάν ει  
α υ τό  όχι γ ιά  νά ξεκ όψ ει ά π ό  εναν ούμ ανισμ ό θεμελιω μένο -  ά π ό  
τόν Μ εσαίω να , άν  όχι ά π ό  τήν έλληνική ά ρ χ α ιό τη τα  -  στό  π ο ιο 
τ ικ ό  σ τοιχείο , άλ λά  γ ιά  ν ’ άπ οτιμ ή σει τά  όφέλη κ α ί  τούς κ ιν δύ 
νους ά π ό  μ ιάν  υπ οταγή  στό  μετρήσιμ ο, π ού  μ π ο ρ ε ϊ νά  συ ν επ άγ ε
τα ι τόσο  άπ ο δ υ ν α μ ώ σε ις  κ α ί  άκρ ω τη ριασμ ούς, όσ ο  κ α ί  σ τερ ιώ 
μ α τα  κ α ί  έμπλουτισμούς.

Ή  κα ιν ο ύ ρ γ ια  ισ τορ ία , π ού  ά π ο κ ρ ο ύ ε ι δ σ ο  π ο τ έ  άλλοτε τολ
μ η ρά  τή φ ιλ οσοφ ία  τής ισ τ ο ρ ία ς  κ α ί  δέν  άναγ νω ρίζει τόν εα υ τό  
της ούτε  στόν  Β ίκ ο  ού τε  στόν  Χέγκελ οϋτε  στόν  Κ ρότσε, οϋτε  
β έβ α ια  στόν Τόυνμπη, επ α ψ ε  ώ στόσο  νά ικ α ν ο π ο ιε ίτα ι κ α ί  μ έ  τίς  
αυ τ α π ά τ ε ς  τής θ ετικ ιστική ς ισ τ ο ρ ία ς  κ α ί, π έ ρ α  ά π ό  τήν ά π οφ α -  
σ ιστική  κρ ιτ ική  τού ισ τορ ικ ού  γεγ ονότος ή συμ βάντος, σ τρέφ ετα ι  
π ρ ό ς  μ ιά  θεω ρη τική σχη ματοποίηση  π ού  ά π ε ιλ ε ϊ  νά  τήν π α ρ α σ ύ 
ρε ι σ έ  κ ά τ ι ξέν ο  π ρ ό ς  τήν ϊδ ια , ε ίτε  π ρ ό κ ε ιτα ι γ ιά  μ α ρ ξ ισ τ ικ ές
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σκοπ οθετή σεις , ε ϊτε  γ ιά  βεμ π ερ ιανές  ά φ α ιρ έσ ε ις  ή γ ιά  δομ ιστικές  
ά χ ρ ον ικ ό  τητες.

’Ε δώ  πρ οβ άλ λει ή μείζω ν πρόκληση  Ότήν ό π ο ία  ή κα ιν ού ρ γ ια  
ισ τ ο ρ ία  όφ είλει ν ’ άπ αν τή σει : ή πρόκληση  τών άλλω ν επιστημών  
τον  άνθ ρώ π ον . Ό  χ ώ ρ ο ς  π ου  έπ ια ν ε  μόνη της ώ ς σύστημα δ ι α 
χρον ική ς έρμ η νείας  τών κοινω νιώ ν ν φ ίστα τα ι τήν εισβολή άλλω ν  
έπιστημώ ν π ού  τά  σ ύ ν ο ρ ά  τους μ ’ αυτήν δέν  ε ίν α ι σαφ ώ ς  κ α θ ο 
ρ ισμ ένα , κ α ί  π ού  άπ ειλ ον ν  νά τή ρου φ ή σουν κ α ί  νά τή δ ιαλ ύ-  
σονν. Ή  έθνολ ογ ία  ά σ κ ε ι έδώ  τήν π ιό  άπ οπλ ανη τική  'έλξη κα ί, 
ά π ο κ ρ ο ύ ο ν τα ς  τό  π ρ ω τείο  τού  γ ραπ τού  κ α ί  τήν τυ ρ ανν ία  τού  
συμ βάντος, σ έρνει τήν Ισ τορ ία  π ρ ό ς  τήν άργή, σχ εδόν  άκίνητη  
ισ τορ ία , τής μεγάλης δ ιά ρ κ ε ια ς , δπ ω ς  τήν έννοε ΐ ό  Braudel. ’Ε νι
σχύει τήν τάση τής ισ τ ο ρ ία ς  νά  κα τ έβ ε ι σ τό  έπ ίπ εδ ο  τού  κ αθη μ ε
ρ ιν ού , τού κ ο ιν ότυπ ου , τών « ταπεινώ ν  ».

Τά π ιό  σ ίγ ου ρα  συστή μ ατα  ισ τορική ς έρμ η νείας  άμφ ισβητοϋν- 
τα ι ά π ό  τούτη τή δ ιαστολ ή  τού  χ ώ ρου  τής ιστορ ία ς . Ή  π ιό  σ φ α ι
ρ ικ ή  κ α ί  ή π ιό  συνεκτική  ά π ό  τίς  συν θετ ικ ές  θ εω ρή σεις  τής ισ το 
ρ ία ς , ό μ αρ ξ ισμ ός, δ έχ ετα ι τήν έφ οδο  τών νέων έπιστημώ ν τού  
άνθ ρώ π ου . Ή  κοινω νική  ισ το ρ ία  π ρ ο εκ τε ίν ετα ι στήν ισ το ρ ία  τών 
κ οινω νικώ ν π α ρ α στά σ εω ν , τών ιδεολογ ιώ ν, τών τρόπω ν τού  σκέ- 
π τεσθ α ι. ’Α νακ αλ ύ π τε ι σ ’ α υ τές  'ένα π ολ ύ π λ οκο  π α ιχ ν ίδ ι αλληλε
π ιδ ρ ά σ εω ν  κ α ί  ά π οσ υ ν δέσ εω ν  π ού  κ ά ν ει άδύ ν ατη  μ ιά ν  άπλ ο- 
ποιημένη προσφ υγή  στίς  έννοιες  υποδομή κ α ί  υπερδομή.

Τέλος, ή π ιό  σ οβ αρή  πρόκληση  στήν π α ρ α δ ο σ ια κ ή  ισ το ρ ία  ε ί
ναι δ ίχω ς άλ λο  έκείνη π ού  π ρ ο σ χ εδ ιά ζ ετα ι ά π ό  τή νέαν  άντίληψη  
μ ια ς  σύγχρονης ισ τορ ίας , έκείνη π ού  γυρεύει τόν έα υ τό  της μ έσ α  
ά π ό  τίς γνώ σεις τής άμ εση ς Ισ το ρ ία ς  ή τής ισ τ ο ρ ία ς  τού  π α ρ ό ν το ς  
κ α ί  πού , άρνούμ ενη  ν' ά ν αγ άγ ει τό π α ρ ό ν  σ ’ ενα  ά ρ κ τ ικ ό  π α ρ ελ 
θόν, άμφ ισβ η τεΐ τόν καθ ιερω μ έν ο  όρ ισ μ ό  τής ισ τ ο ρ ία ς  ώ ς επ ι
στήμης τού π αρελ θόντος.

Δ ίπ λ α  σ έ τούτες  τίς  μ ε ίζον ες  άμφ ισβητήσεις, ή κα ιν ού ρ γ ια  
ισ το ρ ία  φ τιάχνεται μέ έμ βαθύ νσεις  κ α ί  έμ πλουτισμούς π ού  δέν  
ά ν α θ εω ρ ού ν  τή θεμελιακή  π ροβληματική  όρισμ ένω ν ισ τορικώ ν  
τομέων. Π ρόκ ειτα ι σχεδόν  π ά ν τα  γ ιά  μ ιά  τάση  τών άντικειμ ένω ν  
αυτώ ν τών έπ ιμ έρου ς  ισ τορ ιώ ν  νά συγ κροτη θ ούν σ έ  ολότητες. Ή  
νεότερη ά ρ χ α ιο λ ο γ ία  μετασχημ ατίζει τήν άν ασ κ αφ ή  σ έ  γ ρίλ ια  γ ιά  
άνάγνω ση  συστημάτω ν άντικειμ ένω ν. Ή  ο ικονομ ική  ισ τορ ία
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δ ιαμ ορ φ ώ ν ετα ι γύρω ά π ό  έννο ιες  -  δπ ω ς  ή έννο ια  τών κρ ίσ εω ν  -  
π ο ύ  μ ά ς  έπ ιτρέπ ου ν  ν' άναγ νω ρίζονμ ε, μ έσ α  ά π ό  τή συγ κυρ ία , τή 
δ ιά τα ξ η  κ α ί  τόν μη χανισμ ό ένός  συνόλου. 7/ ά κ ό μ α  ξεπ ερ ν ιέτα ι 
μ έ τήν ένταξη  τής σ ε ιρ α ία ς  ο ικον ομ ική ς ισ το ρ ία ς  σ έ  μ ιά  σφ αιρ ικ ή  
όλ ότη τα δπ ο υ  π αρ εμ β α ίν ου ν  ή πολ ιτική , ή ψ υχολογία , ή κου λ 
τούρα . Μέ π α ρ ό μ ο ιο  τρό π ο  ή δημ ογραφ ική  ισ το ρ ία  π ερ ιπ λ έκε ι τά  
π ρ ό τυ π ά  της, τοπ οθετώ ντας  τα  μ έσ α  σ έ σύν ολα  ν οοτρ οπ ιώ ν  κ α ί  
πολ ιτισμ ικώ ν συστημάτω ν. Ή  ισ το ρ ία  τών θρησκειώ ν, ή ισ τορ ία  
τής λογοτεχν ίας, ή ισ το ρ ία  τών έπιστημών, ή πολ ιτική  ισ τορ ία , ή 
ισ το ρ ία  τής τέχνης α ίω ρ οϋ ν τα ι, κ ι αυτές, π ρ ό ς  μ ιά ν  ολική ισ το 
ρ ία , συγ κεντρώ νοντας τήν π ροσοχ ή  τους σ έ  όλοκλ η ρώ ν ονσες  έν
νο ιες  : τό Ιερό, τό  κείμενο, ό  κώ δ ικας , ή έξου σ ία , τό μνημείο.

Τέλος, ή ισ το ρ ία  κ α τα ξ ιώ ν ετα ι ώ ς κα ιν ο ύ ρ γ ια  ισ τ ο ρ ία  π ρ ο σ α ρ -  
τώ ν τας νέα  άν τ ικ είμ εν α  π ού  ξέφ ενγαν ώ ς τώ ρ α  ά π ό  τή λαβή της 
κι έμεναν έξω  ά π ό  τήν περ ιοχή  της. Ή  τωρινή βουλιμ ία  τής Ισ το
ρ ία ς  θά  μ π ο ρ ο ύ σ ε  νά  μ ά ς  ώ θή σει νά  π ο λ λ απ λ ασ ιάσ ου μ ε  τά  
π α ρ α δ ε ίγ μ α τα . Λ υπ ούμ αστε  β έ β α ια  π ού  δέν  μ π ορ έσα μ ε  νά  π α 
ρ ο υ σ ιά σ ο υ μ ε  τυ π ικ ά  άντικ είμ εν α  τών νέων όρέξεω ν  τής ισ τορ ία ς , 
π ερ ιορ ισ τή κ αμ ε  δμω ς σ ’ ëva χ α ρ α κ τη ρ ισ τ ικ ό  δε ιγμ ατολόγ ιο . Δ ια 
λ έξαμ ε  ετσ ι μ ερ ικ ά  άν τ ικ είμ εν α  π α ρ ά δ ο ξ α  ε ϊτε  λόγω τής φ α ιν ο 
μ ενικής τους άχρον ικ ότη τας, δπ ω ς  τό  κλίμα, τό  σώ μα, ό  μύθος, ή 
γιορτή  ■ ε ίτε  λόγω  τής ροπ ή ς  του ς  π ρ ό ς  τήν άκίνητη ή π αρ αχω -  
σμένη Ισ τορ ία , δπ ω ς  ή ν οοτρ οπ ία , ο ί  νέοι ■ ε ίτε  λόγω τών δεσμ ώ ν  
του ς  μ έ  νέες έπ ιστή μες κ α ί  τής έκτροπ ή ς τους π ρ ό ς  τήν ισ τορ ία , 
δπ ω ς  τό άσυν είδη το  τής ψ υχανάλυσης, ή γλώ σσα τής νεω τερικής  
γλω σσολογίας, ή κ ινημ ατογραφ ική  ε ικόνα , ο ί  σφ υγμομ ετρήσεις  
τής κοινής γνώμης ■ ε ϊτε  λόγω τής π εζότη τάς  τους  π ού  έχει τελευ
τα ία  υ ψ ω θεί σ τό  έ π ίπ εδ ο  τής ισ τορ ία ς , δπ ω ς  ή κου ζίν α , π ού  άπ ο -  
τελ εϊ τεκμήριο  γ ιά  δύ ο  ταυ τόχ ρον α  τομείς α ΰ ξ ο υ σ α ς  ση μ ασ ίας  
στον χώ ρο  τής ισ τ ο ρ ία ς  : γ ιά  τόν  τομ έα  τού  ύλ ικού πολ ιτ ισμού  
κ α ί  γ ιά  τόν τομ έα  τής τεχνικής · ε ϊτε  τέλος λόγω τής σ κ α ν δ α λ ώ 
δ ο υ ς  άντιστροφ ή ς όπ τική ς π ού  τούς ίπ ιβ άλ λ ετα ι, δπ ω ς  τό  βιβλίο, 
π ού  θ εω ρείτα ι ώ ς π ρ ο ϊό ν  μ α ζ ικ ό  κ α ί  δχι ώ ς π αραγω γ ή  μ ια ς  έλίτ
-  ίδ ιά ζ ον  π α ρ ά δ ε ιγ μ α  τής έπ α ν ά σ τα σ η ς  τής π ο σ ότη τας  στήν  
π εριοχή  τής ισ τορ ία ς .
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Ά π ό  τούτη τή σύντομη π α ρ ο υ σ ία σ η  θ ά  μ π ο ρ ο ύ σ ε  κ α ν ε ίς  νά  
σ υμ π ερ άνε ι δτι ή κ α ιν ο ύ ρ γ ια  ισ το ρ ία  ε ίνα ι θύμα τών άλλω ν επ ι
στημών τού  ά νθ ρώ π ον , κ αθ ώ ς  φ αίν ετα ι νά ύφ ίστατα ι τήν έπι- 
όρομ ική  κ α ί  κ αταλ υτικ ή  έπ ίθεσή  τονς. Ά ρ α γ ε  ύπ άρχει ά κ όμ α  
κ ά π ο ια  ζώνη έό άφ ο υ ς  γ ιά  τόν Ισ τορ ικ ό  ; Μ ήπως ή ισ το ρ ία  δ η 
μ ιου ρ γ εί ψ ευ δα ισθή σεις  γ ια τ ί  π ρ ο σ α ρ τ ά  έξ  όρ ισμ ού  τό  π ε δ ίο  π ε ι
ρ αμ ατ ισμ ού  τού  άνθ ρώ π ιν ου  στο ιχείου , τόν χ ρόν ο  ; Π έρ α  ά π ό  τή 
δ ια φ ο ρ ό τη τα  τών συν ύπ αρκτω ν  ιστοριώ ν , ύπ άρχει ά ρ α γ ε  ά κ όμ α  
μία Ι σ τ ο ρ ία ,  ή Ι σ τ ο ρ ία  ;

Ή  'ιστορία — τό έργο τούτο θά  π ρ έπ ε ι νά  τό  έκ φ ρ άζε ι — γνω ρί
ζει ώ στόσο  σή μ ερα  μ ιά  πρω τόφ αντη  δ ιαστολ ή  κα ί, ά π ό  τήν άντι- 
π α ρ α β ο λ ή  της μέ τίς  ά δ ελ φ ές  έπιστήμες, βγ α ίνει π ά ν τα  σχεδόν  
άναστηλω μένη χ άρη  στή στερ εότη τα  τών δοκ ιμ ασμ έν ω ν  μ εθόδω ν  
της, χ άρη  στό  δτι στη ρ ίζ ετα ι στή χ ρον ολ ογ ία , στήν π ρ α γ μ α τ ικ ό 
τητα τής χρον ολ ογ ίας. Ά ν  κ ά π ο ιο ς  κ ίν δυν ος  τήν άπ ε ιλε ΐ, αυ τό ς  
είνα ι ό  κ ίν δυν ος νά χ α θ ε ί  μ έσ α  σ έ  τούτον  τόν σνχνά π ά ρ α  πολύ  
έπιτνχή τυχοδιω κτισμ ό. Μ πορούμε ν ’ άναρ ω τη θού μ ε  ά ν  ή εποχή  
τών άνο ιγ μ ά  των -  π ού  ή π α ρ ο ύ σ α  έρ γ ασ ία  θ ά  ήθελε νά δ ε ίξ ε ι τίς  
θρ ιαμ β ευ τ ικ ές  της κ α τα κ τή σε ις  -  δέν  π ρ ό κ ε ιτα ι  ν’ άφ ή σει τή θέση  
της σ έ  μ ιάν  έποχή άμ π ω της κ α ί  δ ια κ ρ ιτ ικ ο ύ  ά ν α π ρ οσ δ ιορ ισ μ ού . 
Ή  π ρ ό ο δ ο ς  τών έπιστημώ ν γίνεται μ έ  τήν τομή, άλ λά  κ α ί  -  ϊσω ς  
μ άλ ισ τα  π ερ ισ σ ό τ ερ ο  -  μ έ  τήν έπέκταση . Ή  ισ το ρ ία  π ροσμ έν ει 
ίσ ω ς  τόν Saussure της.

Ή  κ α ιν ού ρ γ ια  ισ τ ο ρ ία  -  θ ά  π ρ έπ ε ι νά  τό  άντ ιλ αμ β άνετα ι κ α 
νείς έδώ  -  κ α τα ξ ιώ ν ετα ι μέ τήν έπίγνωση τής ύ π οτέλ ειά ς  της στίς  
σννθή κες  τής π αρ αγ ω γ ή ς  της. "Ολο κ α ί  π ερ ισ σ ό τ ερ ο  ένό ιαφ έρε-  
τα ι — όχι δ ίχω ς λ όγο -  γ ιά  τόν έα ν τό  της κ α ί  δ ίν ει μ ιάν  δλο κ α ί  
μ εγαλύτερη  κ α ί  π ρ ονομ ιακ ή  θέση στήν ισ τ ο ρ ία  τής ιστορ ία ς . “Ον
τας  ή Ιδ ια  π ρ ο ϊόν , ά ν α ρ ω τ ιέτα ι κ α ί  γ ιά  τόν π αρ α γ ω γ ό  της, τόν  
ισ τορ ικ ό . Τ ούτος ό ξεχερσω τής, τούτος  ό τνχοδιώ κτης, τούτος  ό  
κατακ τη τή ς  -  ό σύγ χρονος ισ το ρ ικ ό ς  -  δ έν  νιώ θει άν ετα  μ έσ α  στό  
π ετσ ί τον. Ά ν  κ α ί  γ ίνεται δλ ο  κ α ί  π ιό  ε ίδ ικενμ ένος, ό έν  φ τάνει 
ώ σ τόσ ο  σ έ  μ ιάν  τεχν ικότητα πού , ά π ό  τή μ ιά  μ ερ ιά , νά  τόν πρ ο-  
φ νλάγει ά π ό  τόν συγχρω τισμό μέ τούς  χαμηλής στάθμ ης έκλ α ϊ-  
κευτές, τούς κ α λ α μ α ρ ά δ ες  τής ίσ το ρ ιο ύ λ α ς  κ α ί,  ά π ό  τήν άλλη, νά  
τόν άνυψ ώ νει στήν αίγλη τών νέων ήρώ ω ν τής έπιστήμης τού  
δ εύ τ ερ ο ν  μ ισού  τον  2 0 ού  α ιώ ν α , έκείνω ν π ού  χ ειρ ίζον τα ι τό
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άτομ ο, τόν μ αγ ικ ό  τύπ ο κ α ί  π ού  τούς στεφ ανώ νει τό β ρ α β ε ίο  
Νομπέλ. Ό  σημερινός ισ το ρ ικ ό ς  όέν  μ π ο ρ ε ί π ιά  νά είνα ι εν α ς  
M ichelet, π ρ ό τυ π ο  ά π ελ π ιστ ικ ό  κ ι ά π ό  τά  π άν ω  κι ά π ό  τά  κάτω , 
γ ίγας μ έ πήλινα π ό δ ια  ■ δεν  μ π ο ρ ε ϊ νά είν α ι (άκ όμ α  ;) 'Α ϊνστά ιν . 
"Οντας μ ά σ τ ο ρ α ς  στή δου λ ε ιά  του  (ό  M arc B loch  τό  θεώ ρη σε κ α 
νόνα), ε ίνα ι π ά ν τα  π ά ρ α  πολύ -  κ ι όχι άπλ ώ ς δ σ ο  χ ρ ε ιά ζετα ι -  
εν ας  ά ν θ ρω π ος  τής τέχνης.

Τό β α σ ικ ό  δμω ς σή μ ερα  όέν  ε ίνα ι νά δρ α μ α τ ίζ ε σ α ι μ ιά  χτεσινή  
ή αυ ρ ια ν ή  αίγλη, άλ λά  νά ξ έρ ε ις  νά φ τιάχ νεις  τήν ισ το ρ ία  π ού  
χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι τό  σήμερα. Ή  ισ το ρ ία  ώ ς έπιστήμη τής καταν όη ση ς  
τού  π α ρ ελ θ όν τος  κ α ί  συνείδηση  τής έποχής, θά  π ρ έπ ε ι ά κ όμ α  νά  
δ ρ ίζ ετα ι κ α ί  ώ ς έπιστήμη τής άλλαγής, τού  μ ετασχημ ατισμ ού. Ν ά  
γ ια τ ί τούτη ή έρ γ ασ ία  θέλει νά ε ίνα ι κ ά τ ι π α ρ α π ά ν ω  κ α ί  κάτ ι  
άλ λο  ά π ό  £νας άπ ολ ογ ισ μ ός  : μ ιά  δ ιάγ νω ση  τής κ α τά σ τα σ η ς  τής 
ισ τ ο ρ ία ς  στήν κ α ρ δ ιά  τού  π α ρ ό ν το ς  μας. θ έ λ ε ι  νά  δ ε ίξε ι τούς  
δ ρ όμ ου ς  π ού  π α ίρ ν ε ι κ α ί  π ρ έπ ε ι νά π ά ρ ε ι ή ισ το ρ ία  τού  μ έλλον
τος. Κ α ί π ερ ισ σ ό τ ερ ο  ά κ όμ α  ά π ό  τόν τρό π ο  π ού  π λ άθ ετα ι ή 
ισ τορ ία , φ ιλ ο δ ο ξ ε ί νά  φ ω τίσει τήν ισ το ρ ία  π ού  π ρ έπ ε ι νά π λ α 
στεί.

Jacques Le Goff κ α ί  Pierre Nora

Μετάφραση Γ. Κ.
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M IC H E L  D E  C E R T E A U

Τό Ιστοριογραφικό εργο

Τι κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ε ι  ό Ιστορικός όταν « κάνει ιστορία » ; Μέ τί 
δουλεύει ; Τί παράγει ; Σ ’ ένα διάλειμμα τού περισπούδαστου 
περίπατού του στίς αίθουσες τών ’Αρχείων, άποσπασμένος γιά 
λίγο άπό τή μελέτη τών μνημείων πού θά δώσει καί σέ κείνον μιά 
θέση στό πλευρό τών όμοιων του, βγαίνοντας στό δρόμο, θ ’ άνα- 
ρωτηθεϊ : τί είδους έπάγγελμα είναι αυτό ; Ποιά ή αινιγματική 
σχέση πού διατηρώ μέσ’ άπό διάφορες τεχνικές δραστηριότητες 
μέ τή σημερινή κοινωνία καί τό θάνατο ;

'Ένα είναι βέβαιο, δτι ούτε ή πιό γενική θεώρηση, ούτε ή πιό 
προχωρημένη άνάγνωση στέκονται Ικανές νά έξαλείψουν τόν 
Ιδ ια ίτ ερ ο  χ α ρ α κ τή ρ α  τής θέσης άπ’ δπου μιλώ καί τού πεδίου 
όπου έπιχειρώ τήν ερευνά μου. Τό σημάδι αυτό είναι άνεξίτηλο. 
Μέσα, γενικά, στό λόγο δπου θά άρθρώσω γενικής φύσεως έρω- 
τήματα θά πάρει τή μορφή τού ιδ ιω μ ατισμ ού  : ή διάλεκτός μου 
θά φανερώνει τή σχέση μου μ’ ένα τόπο.

'Ωστόσο, σέ τούτο άκριβώς τό συσχετισμό τόπω ν  καί « ιδεώ ν  » 
έγκειται τό έργο τού Ιστοριογράφου. ΓΥ αύτόν κατανοώ σημαί
νει άναλύω τό ύλικό πού έχει έξαρχής όρίσει ή κάθε μέθοδος 
σύμφωνα μέ τά δικά της διακριτικά κριτήρια1, άλλά τό άναλύω 
σάν μιά παραγωγή μέ δικό της έντοπίσιμο κέντρο. Μπορεί, 
άραγε, όποιος άσκεί πραχτικά τήν Ιστορία2 νά τήν καταστήσει 
τήν ίδια άντικείμενο τού στοχασμού του ; είναι σέ θέση νά άντι- 
στρέψει τούτη τή διαδικασία νόησης πού συσχετίζει μεταξύ τους 
ένα προϊόν κι έναν τόπο; Γιατί, φυσικά, νά καταφεύγεις, γιά νά 
θεμελιώσεις τήν ύπόσταση τής έργασίας σου, σ’ ένα φιλοσοφικό 
« άλλού », σέ μιάν αλ ή θεια  διαμορφωμένη καί άποδεχτή άνεξάρ-
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τητα άπό τούς δρόμους άπό τούς όποιους σνναρτάται, στην Ιστο
ρία, τό κάθε σύστημα σκέψης μέ όρισμένου^ κοινωνικούς, οικο
νομικούς, πολιτιστικούς, κλπ. « τόπους », ίσοδυναμεϊ μέ φυγή, 
σημαίνει πώς ζητάς νά βρεις Ιδεολογικό άλλοθι. Κι έξάλλου, ένας 
τέτοιος διχασμός άνάμεσα στό τί κάνεις καί στό τί λές γι' αύτό 
πού κάνεις, μονάχα τήν άρχουσα Ιδεολογία θά μπορούσε νά έξυ- 
πηρετεΐ προστατεύοντάς την άπό τήν άποτελεσματική πραχτική. 
Πέρα άπ’ αύτό, όμως, θά θυσίαζε καί τίς έμπειρίες τού Ιστορικού 
σέ μιά θεωρητική υπνοβασία. Καί τό χειρότερο, μιά πραχτική δί
χως θεωρία, τόσο στήν ιστορία όσο καί άλλου, άργά ή γρήγορα 
θά κατέληγε άναπόφευχτα εϊτε στό δογματισμό τών « αιωνίων 
άξιών » εϊτε στήν άπολογία ύπέρ τού « άχρονικού ». Υπ οψ ία , 
βέβαια, πού μπορεί νά έπεκταθεϊ σέ κάθε θεωρητική άνάλυση.

Στόν τομέα αυτόν ερευνητές όπως ol Serge M oscovici, Michel 
Foucault, Paul Veyne, κ.ά., μαρτυρούν ότι συντελεϊται μιά έπι- 
στημολογική άφύπνιση3. Στή Γαλλία μάλιστα έκδηλώνεται πιε
στικά. Συζητάμε, όμως, μόνο γιά όποια θεωρία άρθρώνει μιά 
πραχτική, τή θεωρία δηλαδή πού άφενός άποδεσμεύει τίς πρα- 
χτικές στό χώρο μιας κοινωνίας, άφετέρου δίνει μιάν όργάνωση 
στίς ιδιαίτερες διαδικασίες ένός έπιστημονικού κλάδου. Ε ξ ε 
τάζω τήν Ιστοριογραφία σάν εργο σημαίνει έπιχειρώ, κατά 
τρόπο άναγκαστικά περιορισμένο, νά τή νοήσω ώς σχέση μεταξύ 
μιάς θέση ς  (ένός περιβάλλοντος, ένός έπαγγέλματος κ.λπ.) καί 
όρισμένων δ ια δ ικ α σ ιώ ν  άνάλυσης (ένός έπιστημονικού κλάδου). 
Σημαίνει πώς δέχομαι ότι καί αύτή ή ϊδια άποτελεϊ μέρος τής 
πραγματικότητας πού πραγματεύεται καί ότι ή πραγματικότητα 
αύτή μπορεί νά νοηθεί « ώς άνθρώπινη δραστηριότητα », « ώς 
πραχτική »4. Από τούτη τή σκοπιά, θά ήθελα νά δείξω ότι τό 
Ιστοριογραφικό έργο σχετίζεται μέ τό συνδυασμό ένός κοινωνι
κού γόπ ου  καί όρισμένων « έπιστημονικών » π ρ αχ τ ικ ώ ν s. ’Ανα
λύοντας τίς προϋποθέσεις αύτές πού άποσιωπά ό λόγος, θά μπο
ρέσουμε νά προσδιορίσουμε τούς σιωπηρούς νόμους πού διέπουν 
τό χώρο τής Ιστοριογραφικής διεργασίας. Ή  γραφή τής Ιστορίας 
σέ συνάρτηση μέ τούτον άκριβώς τό χώρο οίκοδομεϊται, δσο κι 
άν μοιάζει νά άντιστρέφει τήν όργάνωσή του: τελικά, υπακούει 
σέ Ιδιάζοντες κανόνες πού πρέπει νά έξεταστούν μόνοι, ν’ άποτε- 
λέσουν δηλαδή άντικείμενο άλλης μελέτης.
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I. ΕΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Κάθε ιστοριογραφική ερευνά άρθρώνεται πάνω σ’ ένα κοινω- 
νικό-οικονομικό, πολιτικό καί πολιτιστικό τόπο παραγωγής καί 
συνεπάγεται ένα έξ ιδίων όριοθετημένο περιβάλλον όπου συντε- 
λείται ή έπεξεργασία της : ένα έλεύθερο έπάγγελμα, μιά θέση 
έρευνητή ή καθηγητή, μιά κατηγορία μορφωμένων άνθρώπων, 
κλπ. Ά ρ α  ύπόκειται σέ καταναγκασμούς άφού συνδέεται μέ όρι- 
σμένα προνόμια κι έχει τίς ρίζες της σέ μιάν ιδιαίτερη κατά
σταση. ’Ανάλογα μέ τούτη τή θέση θεμελιώνονται οί μέθοδοι, 
συγκεκριμενοποιείται μιά τοπογραφία ένδιαφερόντων καί όργα- 
νώνονται οί φάκελοι καί τά έρωτήματα πού θά υποβληθούν στό 
έργο τής τεκμηρίωσης.

1. Τ ό  ά ρ ρ η τ ο

Έ δ ώ  καί σαράντα χρόνια, μιά άπό τίς πρώτες κριτικές κατά τού 
« έπιστημονισμού » έκανε φανερή τή σχέση τής « άντικειμενι- 
κής » Ιστορίας μέ μιά θέση : τή θέση τού ύποκειμένου. Α ναλύον
τας τή « διάλυση τού άντικειμένου » (R. Aron) άφαίρεσε άπό τήν 
Ιστορία τό προνόμιο πού άπαιτούσε μέ τόν Ισχυρισμό ότι άποκα- 
θιστά τήν « άλήθεια » τών συμβάντων. 'Η « άντικειμενική » 
Ιστοριογραφία, τελικά, πιστεύοντας σέ μιάν «άλήθεια », παρέ
μενε προσηλωμένη σ’ ένα μοντέλο παρμένο άπό τή χθεσινή φιλο
σοφία καί τήν προχθεσινή θεολογία, μεταφράζοντάς το άπλώς σέ 
όρους ιστορικών « γεγονότων »... Πάντως οί ώραϊες μέρες έτού- 
του τού θετικισμού παρήλθαν όριστικά.

Έ κτοτε, ζούμε στήν έποχή τής δυσπιστίας. Έ χ ε ι  γίνει σαφές 
ότι κάθε ιστορική έρμηνεία έξαρτάται άπό ένα σύστημα άναφο- 
ράς · ότι τό σύστημα αύτό συνιστά μιάν άρρητη ξεχωριστή « φι
λοσοφ ία»· δτι, παρεισφρέοντας μέσα στήν άναλυτική έργασία 
καί όργανώνοντάς την έν άγνοια της, παραπέμπτει στήν « υπο
κειμενικότητα » τού συγγραφέα. ’Εκλαϊκεύοντας τά θέματα τού 
γερμανικού « Ιστορισμού »,δ Raymond Aron δίδαξε σέ μιάν όλό- 
κληρη γενιά τήν τέχνη νά υπογραμμίζει τίς « φιλοσοφικές έπιλο- 
γές » σέ συνάρτηση μέ τίς όποιες θά όργανωθούν ό έπιμερισμός 
τού υλικού, οί κώδικες άποκρυπτογράφησής του καί ή διάταξη
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τής παρουσίας του6. Ή  « κριτική » αυτή, άπό θεωρητικής πλευ
ράς, ήταν ένα βήμα μπροστά. Συγκριτικά μέ τήν όλη κατάσταση 
στή Γαλλία, όπου έπικρατούσαν οί θετικές έρευνες καί δέσποζε ό 
σκεπτικισμός άπέναντι στίς γερμανικές « τυπολογίες », άποδεί- 
χτηκε μιά σημαντική φάση. Έ φ ερν ε στήν έπιφάνεια τίς φιλοσοφι
κές προϋποθέσεις καί τό άρρητο τής Ιστοριογραφίας τού 19ου 
αιώνα. Παρέπεμπε ήδη σέ όρισμένες εύρείας κυκλοφορίας έν
νοιες, σέ μεταθέσεις δηλαδή πού κατά τή διάρκεια αύτοϋ τού 
αιώνα είχαν σάν άποτέλεσμα νά μεταφερθούν οί φιλοσοφικές κα
τηγορίες τόσο στά έγκατα τής ιστορίας, δσο καί στής φιλολογικής 
έρμηνείας καί τής κοινών ιολογίας.

Σήμερα πιά έχουμε μάθει τό μάθημα άπέξω κι άνακατωτά. Τά 
« Ιστορικά γεγονότα » έχουν ήδη άποκτήσει μιά συγκρότηση μέ 
τήν εισαγωγή ένός νοήματος μέσα στήν « άντικειμενικότητα ». 
Έκφαίνουν, στή γλώσσα τής άνάλυσης, « έπιλογές » πού έχουν 
προηγηθεϊ άϊϊ’ αυτήν καί άρα δέν άπορρέουν άπό τήν παρατή
ρηση -  καί συνεπώς όχι νά « έπαληθευτούν », άλλά μόνο νά 
« φαλκιδευτούν » μπορούν άπό μιά κριτική έξέταση7. Ή  « ιστο
ρική σχετικότητα » συνθέτει μ’ άλλα λόγια έναν πίνακα όπου μέ 
φόντο τό ιστορικό δλον ξεπροβάλλει ή πολλαπλότης τών άτομι- 
κών φιλοσοφιών, τών στοχαστών δηλαδή πού έχουν μεταμφιεστεί 
σέ ιστορικούς.

Ή  έπιστροφή στίς προσωπικές « άποφάσεις » στηριζόταν 
πάνω στήν έξής διπλή βάση. Ά π ό  τή μιά μεριά, άπομονώνοντας 
ένα φιλοσοφικό στοιχείο άπό τό ιστοριογραφικό κείμενο υ π έθ ε 
ταν  τήν αυ τον ομ ία  τής ιδ εολ ογ ία ς  : έξάλλου αύτός ήταν καί ό 
μόνος τρόπος νά τή συμπεράνουν. Ή  άντίληψη γιά τήν ύπαρξη 
μιάς τάξης τών ιδεών παραμεριζόταν άπό τήν ιστοριογραφική 
πραχτική. Ά π ό  τήν άλλη πάλι μεριά -  πράγμα πού συμβαδίζει μέ 
τό πρώτο -  ύπογραμμίζοντας τίς άσυμφωνίες τών «φιλοσόφων » 
πού άνακάλυπταν κάτω άπό τό ρούχο τών ιστοριογράφων καί 
δίνοντας τό βάρος στό άπροσπέλαστο βάθος τών ένοράσεών τους 
καταντούσαν τούς στοχαστές αύτούς μιά ο μ ά δ α  άπομ ονώ σιμη  
ά π ό  τό κ ο ιν ω ν ικό  της σύνολο  χάρη στήν άμεση σχέση τους μέ τή 
σκέψη. Ή  προσφυγή στίς προσωπικές έπιλογές βραχυκύκλωνε τό 
ρόλο πού έπαιζαν πάνω στίς ίδέες τά κοινωνικά κέντρα8. Τό δια
κριτικό άποτέλεσμα τού πληθυντικού τών φιλοσοφικών αύτών
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υποκειμενικοτήτων ήταν ήδη άπό τότε τό νά έπιφυλάσσουν σέ 
όρισμένους διανοούμενους μιά περίεργη θέση. Τά νοηματικά 
προβλήματα λυνόντουσαν στό ά ν α μ ετα ξύ  τους  καί φυσικά ή έξ- 
ήγηση τών διαφορών πού παρουσίαζαν στή σκέψη τους κατέληγε 
νά προικίζει όλόκληρη τήν όμάδα μέ μιά π ρ ονομ ιού χα  σχέση 
πρός τίς ιδέες. Τήν ηρεμία αύτής τής σχέσης κανένας θόρυβος 
άπό τήν κατασκευή, τίς τεχνικές, τούς κοινωνικούς καταναγκα
σμούς, τίς έπαγγελματικές ή πολιτικές θέσεις δέν έρχόταν νά τα
ράξει. 'Ένα ήταν τό αίτημα τούτης τής έπιστημολογίας : ή σιωπή.

Ό  Raymond Aron άπέδιδε ξεχω ριστή  υπόσταση τόσο στή βα
σιλεία τών ίδεών όσο καί στό βασίλειο τών διανοουμένων. Ή  
«σχετικότητα » επαιζε ρόλο μόνο στό έσωτερικό τού κλειστού 
αυτού πεδίου. Ά ν τί νά τό κλονίζει, τελικά τό στήριζε. Μέ 
στήριγμά τους τή βεμπεριανή διάκριση μεταξύ έπιστήμονα καί 
πολιτικού9, οί θέσεις αυτές καταργούσαν μέν μιάν υπερβολική 
άξίωση τής γνώσης, άλλά άπό τήν άλλη ένίσχυαν τήν « έκτακτη » 
έξουσία τών έπιστημόνων. Ά π ό  τή στιγμή πού άποδεικνυόταν 
πόσο εΰθραστο ήταν έκεϊνο πού παραγόταν πάνω της, ή συγκε
κριμένη θέση έβγαινε έκτός συναγωνισμού. Τό προνόμιο πού είχε 
άφαιρεθεϊ άπό έργα έπιδεκτικά έλέγχου άποδιδόταν σέ μιάν άνε- 
ξέλεγκτη όμάδα.

Καί σήμερα άκόμα, οί άξιολογότερες Ιστοριογραφικές έργασίες 
μόλις καί μετά δυσκολίας ξεφεύγουν άπό τή σαφή τοποθέτηση 
πού διάλεξε ο Raymond Aron βάζοντας στή θέση τού άθόρυβου 
προνομίου τον  τ όπ ον  τό θριαμβευτικό καί συζητήσιμο προνόμιο 
τού προϊόντος. Έ ν ώ  λοιπόν ό Michel Foucault δέν δέχεται γενικά 
τήν παραμικρή κουβέντα γιά υποκειμενικότητες καί « σκέψεις » 
τού συγγραφέα, στά πρώτα του βιβλία10 υπέθετε άκόμα τήν αυ
τονομία τού θεωρητικού τόπον , μές στόν όποιο, μές στήν « έκτύ- 
λιξή » του, άναπτύσσονται οί νόμοι βάσει τών όποιων διαμορ
φώνονται καί συνδυάζονται σέ συνολικά συστήματα οί έπιστη- 
μονικοί λόγοι. Ά π ό  τούτη τή σκοπιά, ή ’Α ρχ α ιολ ογ ία  τής Γνώσης  
(1969) σημαδεύει μιά ρήξη είσάγοντας στήν έξέταση μιάς έπι- 
στημολογικής δομής, τής ιστοριογραφίας έπί τού προκειμένου (κι 
αύτό δέν είναι τυχαίο), καί τίς τεχνικές ένός έπιστημονικού κλά
δου καί τίς κοινωνικές συγκρούσεις. Αντίστοιχα καί ό Paul 
Veyne όλοκληρώνει τήν καταστροφή τών υπολειμμάτων τής « αί-
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τιακής έπιστήμης », όσων άφησε τό πέρασμα τού Raymond Aron 
στήν ιστορία : αύτός διαλύει τά έρμηνευτικά συστήματα σέ μιά 
σκόνη προσωπικών άντιλήψεων καί έπιλογών καί δέν άφήνει νά 
υπάρξουν παρά οί κανόνες ένός λογοτεχνικού είδους (σάν έν
δειξη συνάφειας) καί ή ήδονή τού Ιστοριογράφου (σάν ένδειξη 
τού πραγματικού σημείου άναφοράς)101"' κι έτσι φαίνεται νά 
παραμένει άκλόνητη ή προϋπόθεση πού, άπό τίς θέσεις τού 1938 
καί μετά, άφαιρεϊ σιωπηρά κάθε έπιστημολογικό έρεισμα άπό 
τήν έξέταση τού κοινωνικού λειτουργήματος τής ιστοριογραφίας, 
τής όμάδας τών Ιστορικών (καί γενικότερα τών διανοουμένων) μέ 
τίς πραχτικές της, τούς νόμους της καί τήν παρέμβασή της στό 
παιχνίδι τών δυνάμεων τής δημόσιας ζωής, κλπ.

2. 'Ο θ ε σ μ ό ς  τή ς  ισ τ ο ρ ιο γ ρ α φ ία ς

Ή  θέση αύτή, θέση πού δποια άνάλυση έξοβελίζει τή σχέση 
μεταξύ άτομικού ύποκειμένου καί τού άντικειμένου του άφήνει 
κενή ή άφανέρωτη, συνιστά ενα θεσμ ό τής γνώσης.

Σημαδεύει τήν άπαρχή τών νεώτερων « έπιστημών », όπως 
μαρτυρούν οί « συγκεντρώσεις » τών λογίων (στό Saint-Germain- 
des-Prés, λογουχάρη), ή έπιστολογραφική καί ταξιδιωτική έπι- 
κοινωνία ένός όμίλου « περιέργων11 », κατά τόν 17ο αίώνα, καί 
τόν 18ον αί. άκόμα πιό ξεκάθαρα οί διάφοροι έπιστημονικοί κύ
κλοι καί οί Άκαδημίες πού τόσο άπασχολούσαν τόν Leibniz12. 
Ή  γέννηση τών έπιστημονικών κλάδων συνδέεται μέ τή δημιουρ
γία άνάλογων όμάδων.

'Η σχέση μεταξύ ένός κοινωνικού θεσμού καί μιάς γνώσης άρ- 
χίζει νά διαγράφεται, άπό τόν Bacon καί τόν Descartes καί μετά, 
μαζί μέ τό φαινόμενο πού μπορεϊ νά όνομαστεί « άπο-πολιτικο- 
ποίηση » τών έπιστημόνων: μ’ αύτόδέν πρέπει νά έννοήσουμε τήν 
κοινωνική έκτόπιση13, άλλά τήν ίδρυση μέσα στά πλαίσια τής 
κοινωνίας ένός «σώματος » έντός τού όποιου ΰφίστανται μιάν 
άμοιβαία έξιδίκευση διάφοροι « πολιτικοί », μορφωτικοί καί 
« έκκλησιαστικοί » θεσμοί· δέν πρόκειται γιά μιάν άπουσία, 
άλλά γιά μιά ξεχωριστή θέση μέσα στό άνακατανεμημένο κοινω
νικό διάστημα. "Ενας « έπιστημονικός » τόπος διαμορφώνεται 
υπό τύπον άποχώρησης άπό τά « δημόσια » καί έκκλησιαστικά
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πράγματα (πού κι έκείνα όργανώνονται σε ξεχωριστά σώματα). 
Ή  ρήξη αύτή πού δίνει δυνατότητα ύπαρξης στήν κοινωνική μο
νάδα πού μέλλει νά καταστεί « ή έπιστήμη », άποτελεί μιά έν
δειξη τής συντελούμενης γενικής άνακατάταξης. Είναι μιά τομή 
πού μέ τήν έξωτερική μέν πλευρά της χαράζει μιά θέση πού άρ- 
θρώνεται πάνω σέ άλλες μέσα σ’ ένα νέο σύνολο, μέ τήν έσωτε- 
ρική της δέ πλευρά έδραιώνει μιά γνώση πού δέν διαχωρίζεται 
άπό έναν κοινωνικό θεσμό.

Έ κ το τε, τό πρωταρχικό αύτό μοντέλο άπαντάται παντού. 
Παίρνει τή συγκερασμένη μορφή ύπο-ομάδων ή σχολών. Έ δ ώ  
όφείλεται ή έπίμονη σχηματοποίηση πού όριοθετεί « θεωρίες » 
διά « θεσμικής έπιβολής14 ». Ό  κοινωνικός θεσμός (έταιρία με
λετών τάδε) συνιστά τήν προϋπόθεση μιάς έπιστημονικής γλώσ
σας (τά διάφορα περιοδικά ή Δ ελτία ,  πού άποτελούν τή συνέχεια 
καί τά « ισοδύναμα » τής άλληλογραφίας τής παλαιάς έποχής). 
Ά π ό  τούς « Observateurs de I’ homme » τού 18ου αί. ώς τή δη
μιουργία τού VI τμήματος τής Ecole Pratique des Hautes Etudes 
έκ μέρους τής Σχολής τών Annales (1947), μέ ένδιάμεσα στάδια 
τίς πανεπιστημιακές σχολές τού 19ου αί., κάθε «discipline » (di
sciplina) διατηρεί τόν άμφισήμαντο χαρακτήρα της καί σάν νόμος 
μιάς όμάδας καί σάν νόμος μιάς έπιστημονικής έρευνας.

Ό  θεσμός δέν παρέχει μόνο κοινωνική βάση σέ μιά « θεωρία ». 
Τής δίνει δυνατότητα ύπαρξης καί τήν καθορίζει σιωπηρά. Αύτό 
δέν σημαίνει δτι τό ένα είναι ή αιτία τού άλλου! Δέν άρκεϊ νά 
άντιστρέψουμε τούς όρους (θεωρώντας τήν υποδομή ώς « αίτιο » 
τών Ιδεών) καί νά ύποθέσουμε ότι εχει παραμείνει άμετάβλητος ό 
τύπος τής σχέσης πού καθιέρωσε άνάμεσά τους ή φιλελεύθερη 
σκέψη όταν άπέδωσε στίς θεωρίες τή χειραγώγηση τής Ιστορίας. 
Καλύτερα λοιπόν νά άπορρίψουμε τήν άπομόνωση αύτών τών 
όρων ώστε νά άποφύγουμε καί τήν άναγωγή μιάς συσχέτισης σέ 
μιάν άπλή σχέση αιτίου καί αίτιατού.

Τόσο ή κοινωνία δσο καί οί « Ιδέες » πού κυκλοφορούν σ’ αύ- 
τήν όργανώνονται άπό τήν έπενέργεια μιάς καί τής αυτής κίνη
σης : Κίνησης κατανεμημένης σέ διάφορα συστήματα έκδηλώ- 
σεων (οικονομικό, κοινωνικό, έπιστημονικό, κλπ.) μέ άλληλένδε- 
τες άλλά διαφοροποιημένες μεταξύ τους λειτουργίες, άπό τίς 
δποϊες καμιά δέν έπέχει θέση πραγματικότητας ή αιτίου τών άλ



26 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

λων. "Ετσι, τά κοινωνικοοικονομικά καί τά συμβολικά συστή
ματα συνδυάζονται μέν μεταξύ τους, χωρίς ωστόσο νά ταυτίζον
ται ή νά ύπόκεινται σέ κάποια Ιεράρχηση. Ά π ό  τήν άποψη αύτή, 
μιά κοινωνική μεταβολή μπορεί νά παραβληθεί μέ μιά βιολογική 
μεταβολή τού άνθρώπινου σώματος : διαμορφώνει, δπως καί 
κείνη, μιά γλώσσα άνάλογη μέ άλλους τύπους γλώσσας (τόν λε
κτικό, λογουχάρη). Τό « ιατρικό » χώρισμα τού σώματος άπορ- 
ρέει άπό έναν έρμηνευτικό έπιμερισμό πού δέν λαμβάνει ύπόψη 
του τίς μεταβάσεις άπό τό σωματικό στό συμβολικό. Α ν τί
στροφα, πάλι, ενας ιδεολογικός λόγος βρίσκεται σέ άναλογία μέ 
μιά κοινωνική διάταξη, όπως άκριβώς κάθε άτομική έκφώνηση 
παράγεται σέ συνάρτηση μέ σιωπηρές όργανώσεις τού σώματος. 
Τό γεγονός ότι ό λόγος, σάν λόγος, υπακούει σέ δικούς του κανό
νες, δέν τόν έμποδίζει νά άρθρώνεται πάνω σέ κείνο πού δέν λέ
γει -  τό σώμα, πού μιλά μέ τόν δικό του τρόπο15.

Στήν ιστορία, είναι άφηρημένη κάθε « θεωρία », πού άπωθεί 
τή σχέση της μέ τήν κοινωνία. Πού άρνεϊται 6,τι βρίσκεται συν- 
αρτημένο μέ τήν έπεξεργασία της. Γιατί τότε ύφίσταται τίς στρε- 
βλωτικές συνέπειες πού προκύπτουν μέ τήν άπαλοιφή τού κύριου 
στοιχείου πού, δίχως νά τό λέει ή νά τό γνωρίζει, τήν τοποθετεί 
τελικά : μιάς έξουσίας μέ τή δική της λογική· ένός τόπου πού 
προσφέρεται σάν βάση, « στηρίζοντας » εναν έπιστημονικό 
κλάδο στήν άνάπτυξή του σέ μιά σειρά έργα, κλπ. Ό  « έπιστημο- 
νικός » έκεϊνος λόγος πού δέν  μ ιλά  γιά τή σχέση του μέ τό κοινω
νικό « σώμα » δέν είναι σέ θέση νά άρθρώσει μιά πραχτική. 
Παύει νά είναι επιστημονικός. Πρόβλημα καίριο γιά τόν 'ιστο
ρικό. Τούτη άκριβώς ή σχέση μέ τό κοινωνικό σώμα άποτελεΐ τό 
άντικείμενο τής ιστορίας. Δέν γίνεται νά τό διαπραγματευθεϊς 
χωρίς συγχρόνως νά θέσεις υπό άμφισβήτηση αύτόν καθαυτόν 
τόν ιστοριογραφικό λόγο.

Στό « Rapport général», πού σύνταξε τό 1965 σχετικά μέ τή 
γλωσσική ιστοριογραφία, ό J . Glénisson άνέφερε όρισμένες άπό 
τίς διακριτικές άρθρώσεις μεταξύ μιάς γνώσης  καί μιάς θέσης  : 
πλαισίωση tiw  έρευνών άπό όρισμένους διδάκτορες πού άνέρ- 
χονται στίς άνώτερες θέσεις τής καθηγεσίας καί « παίρνουν άπο- 
φάσεις σχετικά μέ τίς πανεπιστημιακές σταδιοδρομίες »16 ■ 
καταναγκασμός πού άσκείται άπό τό κοινωνικό ταμπού τής μνη
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μειώδους διατριβής17 · υφιστάμενος σύνδεσμος άνάμεσα στήν 
άσθενική έπιρροή τής μαρξιστικής θεωρίας καί τήν κοινωνική 
προέλευση τού στρατολογούμενου « έπιστημονικού προσωπικού 
πέρα άπό τίς εδρες καί τίς προεδρικές θέσεις »18 · έπιπτώσεις 
τού έντονα ιεραρχημένου καί συγκεντρωτικού θεσμού πάνω στήν 
έπιστημονική έξέλιξη τής ιστορίας που έδώ καί τρία τέταρτα 
αιώνα έπιδεικνύει μιάν πρωτοφανή « ηρεμία »19. Δέν πρέπει έπί- 
σης νά παραλείψουμε νά υπογραμμίσουμε τό άποκλειστικά 
έθνικό ένδιαφέρον αύτής τής ιστοριογραφίας πού βρίσκεται 
προσηλωμένη στίς έσωτερικές της έριδες ( τό πρόβλημα είναι άν 
θά πάρουν θέση κατά τού Seignobos ή ύπέρ τού Febvre ), καί 
εχει όριοθετηθεί άπό τόν γλωσσικό σωβινισμό τής γαλλικής κουλ
τούρας, εύνοώντας τίς μελέτες πού βρίσκονται έγγύτερα στή λα
τινική βιβλιογραφία (γιά περιοχές όπως ό μεσογειακός κόσμος, ή 
'Ισπανία, ή ’Ιταλία ή ή λατινική ’Αμερική), ένώ ταυτόχρονα πά
σχει άπό τά περιορισμένα οικονομικά της μέσα, κλπ.

Παράλληλα μέ άλλα πολλά, καί τκ γνωρίσματα αύτά συνδέουν 
τήν « υπόσταση μιας έπιστήμης » ιιέ μιά κοινωνική κατάσταση 
πού συνιστά τό ά ρρ η τό  της. Ά ρ α  είναι δυνατό νά άναλύσουμε 
τόν Ιστορικό λόγο άνεξάρτητα άπό τό θεσμό μέ τόν όποιον είναι 
σιωπηρά συναρτημένη ή όργάνωσή του. 'Ό πως έπίσης δέν μπο
ρούμε νά διανοηθούμε ότι ή άνανέωση τού κλάδου μπορεϊ νά 
προέλθει άπό τήν άπλή τροποποίηση τών έννοιών του χωρίς 
προηγουμένως νά μετασχηματιστούν οί ήδη καθιερωμένες κατα
στάσεις. ’Από τούτη τήν πλευρά, όπως υποδεικνύουν οί έρευνες 
τού Jürgen Habermas, έπιβάλλεται μιά « άναπολιτικοποίηση » 
τών έπιστημών τού άνθρώπου : δέν είναι δυνατό νά δούμε σέ 
ποιά κατάσταση βρίσκονται καί νά μπορέσουν νά προχωρήσουν 
άν δέν έχουμε μιά « κριτική θεωρία » τής τωρινής τους κατάστα
σης μές στήν κοινωνία20.

Τό έρώτημα έξάλλου πού υπογραμμίζει ή κριτική κοινωνιολο- 
γία τού Habermas είναι ήδη άποτυπωμένο μέσα στόν ιστορικό 
λόγο. Δίχως νά περιμένει τίς καταγγελίες τού θεωρητικού, τό 
κείμενο όμολογεί τό ίδιο τή σχέση του μέτό θεσμό. Γιά παράδειγ
μα. τό εμείς  τού συγγραφέα μάς φέρνει στό νού μιά σύμ βαση  
(στή σημειωτική θά λέγαμε εναν « άληθοφανή τρόπο άπόφαν- 
σης »). Σκηνοθετεί μέσα στό κείμενο ένα κοινωνικό συμβόλαιο



28 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

« μεταξύ μας ». Τόν λόγο τόν « έχει » ένα πληθυντικό υποκεί
μενο. Μέ τό νά τίθεται ώς όμιλητής τό « έμεϊς » ιδιοποιείται τή 
γλώσσα21. Έ τ σ ι  γίνεται φανερή ή προτεραιότητα τού ιστοριο
γραφικού λόγου22 σέ σχέση μέ τά έπιμέρους ιστοριογραφικά 
έργα, καί ή σύνδεση αυτού τού λόγου μέ ενα κοινωνικό θεσμό. 
Μεσολαβώντας αύτό τό « έμεϊς » καταργεί τήν έναλλακτική λύση 
πού θά άπέδιδε τήν ιστορία εϊτε  σέ ένα άτομο (στόν συγγραφέα, 
στήν προσωπική του φιλοσοφία, κλπ.), ε ίτε  σ ’ ένα συνολικό υπο
κείμενο (μιά έποχή, μιά κοινωνία, κλπ). Στή θέση τών υποκειμε
νικών προθέσεων άπό τή μιά καί τών συνιστωσών γενικοτήτων 
άπό τήν άλλη, βάζει τή θετικότητα ένός τόπ ου  πάνω στόν όποίο 
άρθρώνεται ό λόγος δίχως ώστόσο νά περιορίζεται σ ’ αύτόν.

Στό « έμεϊς » τού συγγραφέα άνταποκρίνεται τό « έμεϊς » τών 
άληθινών άναγνωστών. Τό ιστορικό βιβλίο δέν άπευθύνεται ού- 
σιαστικά στό κοινό, όσο κι άν αύτό άποτελεϊ τό οίκονομικό καί 
ήθικό του στήριγμα. Ό π ω ς  ό χθεσινός μαθητής άπευθυνόταν μέν 
στήν τάξη άλλά πίσω του είχε τόν δάσκαλο, έτσι καί τό σημερινό 
βιβλίο δέν θά άποτιμηθεϊ τόσο άπ’ αύτούς πού θά τό άποκτήσουν 
άλλά άπό τούς « όμοιους » καί τούς « συναδέλφους » του πού τό 
βαθμολογούν μέ κριτήρια έπιστημονικά, διαφορετικά άπό τού 
κοινού καί άποφασιστικά γιά τόν συγγραφέα άπό τή στιγμή πού 
έχει τήν πρόθεση νά παραγάγει Ιστοριογραφικό έργο. Ό  κύκλος 
έχει τούς νόμ ους  του. Καί αύτοί όριοθετούν όρισμένες δυνατότη
τες πού ώς πρός τό περιεχόμενο μπορούν νά ποικίλλουν, ποτέ 
δμως ώς πρός τόν καταναγκασμό. « ’Αστυνομεύουν » τή δουλειά. 
Τό βιβλίο πού δέν θά γίνει « δεκτό » άπό τήν όμάδα, θά πέσει 
στήν κατηγορία τής « έκλαΐκευσης », πού, άσχέτως άν θά τό 
άντιμετωπίσουν μέ συμπάθεια, δέν θά όρίζει τή μελέτη ώς 
« Ιστοριογραφική ». Μόνον κατόπιν « άδειας » θά όνομαστεΐ 
Ιστοριογραφικό. « Ή  υπόσταση τών άτόμων πού έχουν -  αύτά 
καί μόνον αύτά -  τό έκ θέσεως ή έκ παραδόσεως, τό νομικά 
προσδιορισμένο ή αυθόρμητα κατακτημένο δικαίωμα, νά έκφέ- 
ρουν έναν τέτοιου είδους λόγο23 » έξαρτάται άπό μιά « ύφηγε- 
σία » πού κατατάσσει τό « έγώ » τού συγγραφέα μέσα στό 
« έμεϊς » μιάς συλλογικής έργασίας καί έξουσιοδοτεϊ τόν όμιλητή 
νά μιλήσει στή λαλιά τής ιστοριογραφίας. Τούτος άκριβώς ό λό
γος -  καί ή όμάδα πού τόν παράγει -  χ άνει  τόν Ιστοριογράφο
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αύτό πού είναι, ένώ παράλληλα ή άτομιστική Ιδεολογία ένός 
« έλεύθερου » έπαγγέλματος συντηρεί τό μύθο τού ύποκειμένου- 
συγγραφέα καί μάς κάνει νά πιστεύουμε δτι ή ιστοριογραφία οΐ- 
κοδομεϊται άπό τήν άτομική έρευνα.

Γενικότερα, ένα « ιστοριογραφικό » κείμενο (μ’ άλλα λόγια μιά 
νέα έρμηνεία, ή έφαρμογή ιδιαιτέρων μεθόδων, ή έπεξεργασία 
άλλων διακριτικών στοιχείων, κάποια μετατόπιση στόν όρισμό 
καί στή χρήση τού τεκμηρίου, ένας χαρακτηριστικός τρόπος όρ- 
γάνωσης, κλπ.) έκφαίνει ένα έργο τοποθετημένο μέσα σ’ ένα σύν
ολο πραχτικών. Αύτή είναι ή πρώτη άποψη. Ά π οψ η ουσιαστική 
γιά τήν έπιστημονική έρευνα. Κάθε έπιμέρους μελέτη προσδιορί
ζεται άπό τή σχέση πού διατηρεί μέ τίς άλλες σύγχρονες της, μέ 
τή «δεδομένη κατάσταση τού προβλήματος », μέ τίς προβληματι
κές πού άναπτύσσονται στήν όποια όμάδα καί τά στρατηγικά 
σημεία καθεμιάς, μέ τίς προκεχωρημένες θέσεις καί τίς παρεκ
κλίσεις πού σημειώνονται μ’ αύτό τόν τρόπο ή άποκτούν διακρι
τική σημασία σέ σχέση μέ τήν τρέχουσα έρευνα. Κάθε άτομικό 
άποτέλεσμα έγγράφεται σ’ ένα δίκτυο άπό στενά άλληλεξαρτώ- 
μενα στοιχεία πού ό δυναμικός τους συνδυασμός διαμορφώνει 
στή δεδομένη στιγμή τήν Ιστορία.

Ποιό είναι λοιπόν, τελικά, τό « άξιόλογο έργο » στήν Ιστορία ; 
’Εκείνο πού χαίρει τής άναγνώρισης τών όμοιων του. ’Εκείνο 
πού μπορεί νά πάρει θέση σ ’ ένα σύνολο πράξεων. ’Εκείνο πού 
άντιπροσωπεύει μιά πρόοδο σέ σχέση μέ τή σημερινή κατάσταση 
τών ιστορικών « άντικειμένων » καί μεθόδων καί, δεμένο μέ τό 
περιβάλλον μέσα στό όποιο γίνεται ή έπεξεργασία του, καθιστά 
μέ τή σειρά του δυνατές καινούργιες έρευνες. Τό Ιστορικό βιβλίο 
ή άρθρο είναι συγχρόνως καί άποτέλεσμα καί σύμπτωμα τής 
όμάδας πού λειτουργεί σάν έργαστήρι. "Οπως τό αύτοκίνητο πού 
βγαίνει άπό κάποιο έργοστάσιο, έτσι καί ή Ιστορική μελέτη συν
δέεται μέ τό σι'ψπλεγμα μιάς ιδιαίτερης καί συλλογικής κατα
σκευής καί δέν είναι τόσο τό άποτέλεσμα μιάς προσωπικής φιλο
σοφίας ή ή άναβίωση μιάς παρελθούσης « πραγματικότητας » . 
Είναι τό π ρ ο ϊόν  ένός τόπον .
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3. Ο ί ι σ τ ο ρ ικ ο ί  μ έ σ α  σ τή ν  κ ο ιν ω ν ία .

Σύμφωνα μέ μιά πατροπαράδοτη άντίληψη τής γαλλικής ίντελ- 
λιγκέντσιας, πού κρατά άπό τόν έλιτισμό τού 18ου αιώνα, έχει 
καθιερωθεί νά μήν εισάγουμε στή θ εω ρ ία  ό,τι γίνεται στήν π ο α -  
χτικη. Μιλάμε μεν για « μεθόδους », δίχως δμως νά διαπράτ- 
τουμε τό έγκλημα νά άναφερόμαστε στή μνητική  σημασία πού 
έχουν γιά μιά όμάδα (γιά νά εισχωρήσει κανείς στήν όμάδα π ρ έ 
πει νά μάθει νά έφαρμόζει τίς « σωστές » μεθόδους) ή στή σχέση 
τους μέ μιά κοινωνική δύναμη  (οί μέθοδοι είναι τά μέσα μέ τά 
όποια άμύνεται, διαφοροποιείται καί έκδηλώνεται ή έξουσία 
ένός διδασκαλικού ή κληρικού σώματος). Οί « μέθοδοι » αύτές 
όρίζουν μιά θεσμική συμπεριφορά καί τούς νόμους ένός περι
βάλλοντος. Παρ’ δλα αύτά δέν παύουν νά είναι έπιστημονικοί. 
Καί παίζουν διπλό παιχνίδι όσοι πιστεύουν δτι ή έπιστήμη είναι 
« αύτόνομη », υποθέτοντας ότι ύπάρχει μιά άντινομία άνάμεσα 
στήν κοινω νική  άνάλυση τής έπιστήμης άφενός καί στήν έρμηνεία 
της μέ όρους τής ιστορίας τών ιδεών άφετέρου ■ πράγμα πού τούς 
κάνει νά μή θεωρούν διακριτική τήν άνάλυση τών κοινωνικών 
καθορισμών καί ξένους ή δευτερεύουσας σημασίας τούς κατα- 
ναγκαστικούς δρους πού έπισημαίνει.

Οί καταναγκασμοί αυτοί δέν είναι τυχαίοι. Άποτελούν μέρος 
τής έρευνας. Πόρρω άπέχουν άπό τό νά άντιπροσωπεύουν τήν 
άκατονόμαστη άνάμειξη κάποιου ξένου μέσα στά "Αγια τών 
'Αγίων τής πνευματικής ζωής· άποτελούν τόν ιστό τής έπιστημο
νικής πορείας. Ή  έργασία άρθρώνεται όλοένα περισσότερο πάνω 
σέ οργ ανω μ ένες  ο μ ά δ ες , « ιθύνοντες », οικονομικά μέσα κι έπο- 
μένως, μέ τή μεσολάβηση τών πιστώσεων, πάνω στά προνόμια 
πού έξασφαλίζουν στή μιά ή στήν άλλη μελέτη οί κοινωνικές ή 
πολιτικές γειτνιάσεις. ’Οργανώνεται έπίσης άπό ένα έπάγγελμ α  
πού έχει τή δίκιά του ιεραρχ ία ,  τούς δικούς του συγκεντρωτικούς 
κανόνες, τό δικό του τύπο ψυχοκοινωνικής στρατολόγησης24. 
Παρ’ δλες τίς άπόπειρες νά γκρεμίσει τά σύνορά της, έχει έγκα- 
τασταθεϊ στόν κύκλο τής γραφ ής : στή σκέψη τής γραπτής ιστο
ρίας στεγάζει πρώτα άπ’ όλα δσους έχουν γράψει, μέ άποτέλεσμα 
τό ιστοριογραφικό έργο νά ένισχύει μιά κοινωνικοπολιτιστική 
ταυτολογία άνάμεσα στούς (λογίους) συγγραφείς του, τά άντι-
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κείμενά του (βιβλία, χειρόγραφα, κλπ.) καί τό (καλλιεργημένο) 
κοινό του. Ή  έργασία αυτή συνδέεται στενά μέ μιά δ ιδ α σ κ α λ ία ,  
άρα μέ τίς διακυμάνσεις μιας πελατείας· μέ τίς πιέσεις πού άσκει 
όσο αυξάνεται· μέ τά διαφόρων ειδών άντανακλαστικά άμυνας, 
αύταρχικότητας ή υποχώρησης πού προξενούν στούς διδασκαλι
κούς κύκλους ή έξέλιξη καί τά κινήματα τών φοιτητών· μέ τήν 
εισαγωγή τής μαζικής κουλτούρας μέσα σ’ ένα μαζικοποιημένο 
Πανεπιστήμιο πού παύει νά είναι ένας μικρός χώρος άνταλλαγών 
μεταξύ έρευνας καί παιδαγωγικής. Ό  μέν καθηγητής ώθεϊται 
πρός τήν έκλαίκευση γιά τό « μεγάλο κοινό » (φοιτητικό καί μή), 
ένώ ό ειδικός έκτοπίζεται άπό τά δίκτυα κατανάλωσης. Ή  Ιστο
ριογραφική παραγωγή λοιπόν βρίσκεται μοιρασμένη άνάμεσα 
στό λόγιο  έργο έκείνου πού « έχει τό κύρος » καί τόν έπιστημο- 
νικό  έσωτερισμό έκείνου πού « κάνει τήν έρευνα »...

Καί ό τρόπος τής έργασίας καί ό τύπος τού λόγου, τελικά, 
μεταβάλλεται άπό μιά κοινωνική κατάσταση. Νάναι, άραγε, αύτό 
καλό ή κακό; Πρώτα άπ’ δλα είναι γεγονός. Φανερώνεται παν
τού, άκόμα καί έκεΐ πού τό άποσιωπούν. Καί σέ τομείς άκόμα 
πού πρίν θεωρούντο ξένοι βγαίνουν στό φώς κρυφές άντιστοιχίες 
άνάμεσα σέ πράγματα πού συμβαίνει είτε νά μπαίνουν μαζί σέ 
κίνηση εϊτε νά άκινητοποιούνται. Είναι τάχα τυχαίο πού τήν 
έποχή τού μεσοπολέμου25, γύρω άπό τή μεγάλη οικονομική κρίση 
τού 1929, περνάμε άπό τήν « κοινωνική Ιστορία » στήν « οικονο
μική ιστορία », ή πού ή πολιτιστική ιστορία παίρνει τήν έπάνω 
βόλτα τή στιγμή πού μαζί μέ τόν έλεύθερο χρόνο καί τά μαζικά 
μέσα έπικοινωνίας έπιβάλλεται παντού ή κοινωνική, οικονομική 
καί πολιτική σημασία τής « κουλτούρας » ; Ή  μήπως είναι τυ
χαίο πού ό « ιστορικός άτομισμός » τών Langlois καί Seignobos, 
σαφώς συνδεδεμένος μέ τήν κοινωνιολογία πού στηρίζεται στή 
μορφή τού « μύστη » (Tarde) καί σέ μιά « έπιστήμη τών ψυχικών 
φαινομένων » (πού άναλύει τόν ψυχισμό σέ « έλατήρια », « πα- 
ρορμήσεις » καί « παραστάσεις »)26, συνδυάστηκε μέ τόν φιλε
λευθερισμό τής άρχουσας άστικής τάξης στά τέλη τού 19ου 
αιώνα ; Ή , πάλι, είναι τυχαίο πού οί νεκρές περιοχές τής γνώσης
-  έκείνες πού δέν άποτελούν ούτε άντικείμενα, ούτε τόπους τής 
έρευνας -  συμβαίνει νά είναι, άπό τό Λοζέρ ώς τόν Ζαμβέζη, 
περιοχές υπανάπτυκτες, μ’ άποτέλεσμα ό οικονομικός πλούτος νά
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έχει δημιουργήσει σήμερα μιά τοπογραφία καί όρισμένες Ιστο
ριογραφικές διαλογές πού δέν όμολογούν τήν προέλευσή τους 
καί δέν έχουν διόλου βέβαιη διακριτική άξια.

Ά π ό  τή συγκέντρωση τών τεκμηρίων έως τή συγγραφή τού βι
βλίου ή ιστοριογραφική πραχτική συνδέεται πέρα γιά πέρα μέ τή 
δομή τής κοινωνίας. Στή χθεσινή Γαλλία ή ύπαρξη μικρών, γερά 
έδραιωμένων κοινωνικών μονάδων είχε καθορίσει τά διάφορα 
έπίπεδα τής έρευνας : άρχεία περιοριζόμενα στά συμβάντα τής 
όμάδας καί πολύ κοντά άκόμα στά οικογενειακά έγγραφα- μιά 
κατηγορία μαικήνων ή άρχών πού « προασπίζονται » μέ τήν 
υπογραφή τους μιά κληρονομιά, μιά πελατεία, όρισμένα Ιδα
νικά ■ στρατολόγηση λογίων-πεπαιδευμένων άφοσιωμένων σέ μιά 
υπόθεση, ένστερνιζόμενων άπέναντι στή μεγάλη ή τή μικρή τους 
πατρίδα τό ρητό άπό τά M onum enta G erm aniae : Sanctus am or  
p atriae  dat animum  · έργα « άφιερωμένα » σέ θέματα τοπικού 
ένδιαφέροντος σέ γλώσσα κατάλληλη γιά περιορισμένους άλλά 
πιστούς άναγνώστες.

Ά π ό  τόν κανόνα αύτό δέν ξεφεύγουν ούτε οΐ μελέτες γύρω 
άπό γενικότερα θέματα, μόνο πού τούτη τή φορά ή κοινωνική 
όμάδα άπό τήν όποία άπορρέουν είναι πλέον άλλου τύπου : 
παύει νά έχει χαρακτηριστικά έντοπιότητας καί γίνεται ή άκαδη- 
μαϊκή καί κατόπιν πανεπιστημιακή ίντελλιγκέντσια πού « δια- 
κρίνεται » άπό τήν έπαρχιώτικη « μικρή ιστορία » μέ τούς μι
κρούς της άνθρώπους προτού άκόμα έπιβάλει, μέ τήν αυξανό
μενη έξουσία της καί παράλληλα μέ τή συγκεντρωτική έπέκταση 
τού Πανεπιστημίου, τούς κανόνες καί τούς κώδικες τού φιλελεύ
θερου καί πατριωτικού λαϊκού ευαγγελισμού πού κήρυξαν τόν 
19ο αίώνα οί « κατακτητές άστοί ».

Τό ίδιο ισχύει καί μέ τόν Lucien Febvre. "Οταν αύτός, στόν 
μεσοπόλεμο, δηλώνει ότι θέλει νά βγάλει άπό τήν ιστορία τού 
16ου αίώνα τά προσωπεία τών παλαιών έρίδων καί νά τήν άπο- 
δεσμεύσει άπό τίς κατηγορίες πού τής είχαν έπιβάλει οί πόλεμοι 
άνάμεσα σέ καθολικούς καί προτεστάντες27, μαρτυρά κατά 
πρώτο καί κύριο λόγο τήν έξάλειψη τών ιδεολογικών καί κοινω
νικών άγώνων πού κατά τόν 19ο αί. σηκώναν καί πάλι τίς ση
μαίες τών θρησκευτικών « κομμάτων » στήν ύπηρεσία άνάλογων 
έκστρατειών. Τελικά, οί θρησκευτικές έριδες συνεχίστηκαν γιά
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πολύ, άν καί σέ μή θρησκευτικά πεδία : άνάμεσα σέ προοδευτι
κούς καί στυντηρητικούς, άνάμεσα σέ δημόσια καί έλεύθερη (δη
λαδή έξαρτημένη άπό τήν ’Εκκλησία [σ.τ.μ.]) παιδεία. "Οταν 
όμως, μετά τόν πόλεμο τού ’ 14, οι άγώνες αυτοί χάνουν τήν κοι- 
νωνικοπολιτική τους σημασία καί οί δυνάμεις πού πρίν βρισκόν
τουσαν άντιμέτωπες γίνονται πολλά κομμάτια φτιάχνοντας 
« συνασπισμούς » καί κοινά « μέτωπα », ένώ παράλληλα ή οικο
νομία γίνεται ό όργανωτής τής γλώσσας τής γαλλικής ζωής, τότε 
σ τέκ ετα ι δυ ν α τό  νά άντιμετωπιστεϊ ό Rabelais σάν χριστιανός -  
δηλαδή σάν μάρτυρας μιάς π ερασμ ένη ς  έποχής · στέκεται δυνατό 
νά άρθούν οί διαιρέσεις πού δέν έγγράφονται πλέον στά βιώματα 
μιάς κοινωνίας, όπότε καί παύουν νά εύνοούνται οί Διαμαρτυ- 
ρόμενοι ή οί Χριστιανοδημοκράτες στήν πανεπιστημιακή πολι
τική ή θρησκευτική ιστοριογραφία. Δέν πρόκειται πιά γιά καλύ
τερες ή πιό άντικειμενικές άντιλήψεις, άλλά γιά διαφορετική 
κατάσταση. Μιά άλλαγή πού έπέρχεται στήν κοινωνία δίνει στόν 
ιστορικό τή δυνατότητα νά τοποθετηθεί σέ άπόσταση άπέναντι 
σέ κείνο πού άποκτά συνολικά τήν Ιδιότητα τού παρελθόντος.

Ά π ό  τήν άποψη αύτή ό L. Febvre άκολουθεί τόν ίδιο δρόμο 
μέ τούς προκατόχους του, πού ζητούσαν νά νοήσουν τή δομή καί 
τά κοινωνικά « φαινόμενα » τής όμάδας τους τοποθετώντας τα 
άπλά σέ κριτική άπόσταση. Μήπως, λοιπόν, καί ό ιδρυτής τών 
Annales  δέν κάνει τό ίδιο, όταν προωθεί μιά ιστορική Α να ζή
τηση καί R econ qu ista  τού « Α νθρώπου », μορφής « κυρίαρχης » 
καί στό έπίκεντρο τού κόσμου πού άποτελεί τό άστικό του περι
βάλλον28 ; νΗ, άκόμα, όταν άποκαλεϊ « συνολική Ιστορία » τό 
πανόραμα πού προσφέρεται στή θέα μιάς πανεπιστημιακής άρ- 
χής, καί όταν μέ τή « νοοτροπία », τή « συλλογική ψυχολογία » 
καί όλα τ ’ άλλα σύνεργα τής Zusammenhang βάζει σ ’ ένέργεια 
μιά « ίδεαλιστική29 » άκόμα δομή πού λειτουργεί σάν τό άντί- 
δοτο κατά τής μαρξιστικής άνάλυσης καί καλύπτει, κάτω άπό μιά 
πολιτιστική « όμοιογένεια », τίς ταξικές συγκρούσεις στίς όποιες 
φυσικά καί αυτός ό ίδιος κατέχει κάποια θέση30 ; 'Ό σο ιδιοφυής 
καί νέα κι άν είναι ή ιστορία του δέν παύει ώστόσο νά είναι τό 
ίδιο κοινωνικά σημαδεμένη  όσο καί κείνες πού άπορρίπτει · κι άν 
είναι τελικά σέ θέση νά τίς ξεπ ερ ν ά , α υ τό  συμβαίνει γιατί αύτές 
άντιστοιχούν σέ περασμ ένες  καταστάσεις, ένώ ή δική του εχει



φορέσει διαφορετικό προσωπείο, « τής σειράς » όμως κι αύτό, 
άπό τήν ίδια τή θέση πού κατέχει μές στίς συγκρούσεις τού σύγ- 
χρονού του παρόντος.

Ά σχετο  άν τώρα δά υπάρχει ή δέν υπάρχει άλλού ό σπινθήρας 
πού λάμπει στά έργα τού L .Febvre, τό ίδιο ισχύει παντού καί 
σήμερα (έστω καί άν άφήσουμε κατά μέρος τό ρόλο πού παίζουν 
οί κοινωνικές καί πολιτικές διαιρέσεις άκόμα καί στίς δημοσιεύ
σεις ή τούς διορισμούς όπου δρούν σιωπηρές άπαγορεύσεις). 
Α συζητητί, δέν έχουμε πιά νά κάνουμε μέ έναν πόλεμο μεταξύ 
τών κομμάτων ή τών μεγάλων κρατικών σωμάτων τού παρελθόν
τος (Στρατός, Πανεπιστήμιο, ’Εκκλησία, κλπ.) : οί αίμορραγού- 
σες δυνάμεις τους καί τά φολκλορικού πλέον περιεχομένου προ- 
γράμματά τους31 έπαψαν νά παίζουν ρυθμιστικό ρόλο στίς άλη- 
θινές μάχες. 'Η « ουδετερότητα » έχει νά κάνει μέ τή μεταμόρ
φωση τών πεποιθήσεων σέ ιδεολογίες μέσα σέ μιάν άνώνυμη τε- 
χνοκρατική καί φιλοπαραγωγική κοινωνία πού δέν είναι πιά σέ 
θέση νά προσδιορίσει τίς έπιλογές της ούτε καί νά έντοπίσει τίς 
έξουσίες της (είτε γιά νά τίς όμολογήσει, είτε γιά νά τίς καταγγεί
λει). Έ τσ ι, στό άποικιοκρατούμενο Πανεπιστήμιο, σώμα πού όσο 
πιό τεράστιο γίνεται τόσο περισσότερο χάνει τήν αύτονομία του 
καί, τελικά, σήμερα βρίσκεται παραδομένο σέ κελεύσματα καί 
πιέσεις πού έχουν έξω άπό αύτό τό ίδιο τήν προέλευσή τους, ό 
έπιστημονισμός καί οί « άνθρωπιστικές » σταυροφορίες, άντί νά 
έπεκτείνονται, άρχίζουν νά υποχωρούν. Στόν τομέα τών έπιλο- 
γών ή σιωπή έχει πάρει τή θέση τών διαβεβαιώσεων. Ό  λόγος 
χρωματίζεται « ουδέτερα ». Μετατρέπεται σέ μέσο προάσπισης 
όρισμένων θέσεω ν  άντί νά έκφαίνει « αιτίες » Ικανές νά άρθρώ- 
σουν έναν πόθο. Δέν μπορεί πιά νά μιλήσει γιά ό,τι τόν καθορί
ζει : ένα λαβύρινθο άπό θέσεις πού όφείλει νά σεβαστεί καί 
έπιρροές πού όφείλει νά κινήσει. ’Εδώ τό άρρητο είναι ταυτό
χρονα τό κρυφό περιεχόμενο τών κειμένων πού έχουν καταντήσει 
προσχήματα, ή έξωτερικότητα τού τί κάνουμε σέ σχέση μέ τό τί 
λέμε καί ή έξάλειψη τού τόπου συνάρθρωσης μιάς δύναμης καί 
μιάς γλώσσας. Γεγονός πού τό « προδίνει » καί ή προσφυγή ένός 
ρεύματος τής « συντηρητικής » ιστοριογραφίας σ’ ένα « άσυνεί- 
δητο » προικισμένο δήθεν μέ μιά μαγική σταθερότητα καί μετα- 
βλημένο σέ φετίχ άπό τήν άνάγκη πού νιώθουμε « παρ’ δλα
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αύτά » νά έπιβεβαιώσουμε μιάν Ισχύ πού « ξέρουμε πολύ καλά » 
πώς τήν εχουμε χάσει32.

4. Ό  τ ό π ο ς  : α ν τ ό ς  ε π ιτ ρ έ π ε ι  κ α ί  α υ τ ό ς  ά π α γ ο ρ ε ύ ε ι .

Πριν δούμε τί λ έει ή ιστοριογραφία γιά μιά κοινωνία, βασικό 
είναι νά άναλύσουμε πώς λ ειτου ρ γ ε ί  μέσα της. Ό  θεσμός αυτός 
έγγράφεται μέσα σ’ ενα σύμπλεγμα πού τού έπιτρέπει ένα μόνο 
τύπο παραγωγών καί τού ά π α γ ο ρ εύ ε ι  άλλους. Αύτή είναι ή άπλή 
λειτουργία τού τόπου. Κ α θ ισ τά  δ υ ν ατές  όρισμένες έρευνες, λόγιο 
τής ύπαρξης κοινών συγκυριών καί προβληματικών. Ά λλες, 
όμως, τίς κ α θ ισ τά  ά ό ύ ν α τ ε ς · άποκλείει άπό τό λόγο έκείνο πού 
σέ μιά δεδομένη στιγμή άποτελεϊ τόν ίδιο του τόν όρο- παίζει τό 
ρόλο μιάς λογοκρισίας άναφορικά μέ τά τωρινά αιτήματα (κοι
νωνικά, οικονομικά, πολιτικά) τής άνάλυσης. Χωρίς άμφιβολία, 
ό συνδυασμός αύτός τού τί έπ ιτρ έπ ετα ι καί τί ά π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  άπο- 
τελεΐ τό τυφλό έκείνο σημείο τής Ιστορικής έρευνας καί τό λόγο 
γιά τόν όποιο αύτή δέν συμβιβάζεται είκολα μέ ό ,τ ιδή ποτε. Στόν 
ίδιον αύτό συνδυασμό έπίσης κρίνεται καί ή έργασία πού προο
ρίζεται νά τή μετασχηματίσει.

Ό π ω ς καί νάχει τό πράγμα, τά όρια τής έρευνας σημαδεύον
ται άπό τή σχέση μεταξύ δυνατού καί άδύνατου. Ή  Ιστορία όρί- 
ζεται μέ τή σειρά της άπό τή σχέση τής γλώ σσας μ έ  τό  (κοινω
νικό) σώ μα  καί, κατά συνέπεια, άπό τή σχέση της μέ τά δ ρ ια  πού 
θέτει τό σώμα, εϋτε σάν ειδική θέση άπό τήν όποία μιλάει κανείς, 
εϊτε σάν άλλο (παρωχημένο, νεκρό) άντικείμενο γιά τό όποίο γί
νεται λόγος.

Ή  Ιστοριογραφία συνεχίζει νά παίρνει μορφή άπό τό σύστημα 
μέσα στό όποιο γίνεται ή έπεξεργασία της. Ό πω ς χθές, έτσι καί 
σήμερα καθορίζεται άπό τό γεγονός ότι είναι μιά κατασκευή έν- 
τοπίσιμη μέ κάποιο άπό τά σημεία τού συστήματος. Καί μόνο τό 
γεγονός ότι παίρνει ύπόψη της τή θέση στήν όποία παράγεται 
έπιτρέπει στήν ιστορική γνώση νά έχει έπίγνωση τής έξάρτησής 
της άπό μιά τάξη πού κατέχει θέση μέσα σέ όρισμένες σχέσεις 
παραγωγής καί άρα άπό μιά κοινωνία μέσα στήν όποία βρίσκε
ται ένταγμένη. Ή  συνάρθρωση τής Ιστορίας μέ έναν τόπο άποτε- 
λεϊ τόν δρο δυνατότητάς της γιά τήν άνάλυση τής κοινωνίας.
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Γνωρίζουμε έξάλλου ότι στόν μαρξισμό καί τόν φροϋδισμό δέν 
υπάρχει άνάλυση πού νά μην έξαρτάται όλοκληρωτικά άπό τήν 
κατάσταση πού δημιουργείται άπό τήν κοινωνική ή τήν άναλυ- 
τική σχέση.

'Υπολογίζοντας, όμως, σοβαρά τή θέση της δέν σημαίνει δτι 
έξηγούμε τήν Ιστορία. Τίποτε δέν έχει άκόμα λεχθεί γιά τό τί 
παράγεται στό χώρο της. Είναι, πάντως, μιά προϋπόθεση γιά νά 
σταθεί δυνατό νά λεχθεί κάτι πού νά ξεφεύγει άπό τό μυθικό (ή 
ήθοπλαστικό) καί τό άτοπο (δίχως διακριτικότητα). Ή  άπάρ- 
νηση τού ειδικού χαρακτήρα τού τόπου, όντας ή ϊδια βασική 
άρχή τής ιδεολογίας, άποκλείει αυτόματα κάθε θεωρία. Πόσο 
μάλλον πού, έγκαθιστώντας τό λόγο σ ’ έναν ού-τόπο, άπαγορεύει 
στήν Ιστορία νά μιλήσει γιά τήν κοινωνία καί τόν θάνατο, δη
λαδή γιά τήν Ιστορία.

II. ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

« Νά κάνεις Ιστορία » είναι μιά πρακτική. Ά π ό  τή σκοπιά 
αύτή μπορούμε νά περάσουμε σέ μιά προγραμματική προοπτική, 
νά έξετάσουμε τούς δρόμους πού άνοίγονται μπροστά μας καί νά 
πάψουμε νά μένουμε προσκολλημένοι στήν έπιστημολογική 
κατάσταση πού έφερε στήν έπιφάνεια τό κοινωνιολογικό ρεύμα 
τής Ιστοριογραφίας.

Στό βαθμό πού τό πανεπιστήμιο μένει ξένο πρός τήν πρακτική 
καί τήν τεχνική33, κατατάσσουν στίς «βοηθητικές έπιστήμες» κα
θετί πού φέρνει τήν Ιστορία σέ συσχετισμό μέ τίς πρακτικές : χθές 
τήν έπιγραφική, τήν παπυρολογία, τήν παλαιογραφία τή διπλω
ματική, τήν κωδικολογία, κλπ. · σήμερα τή μουσικολογία, τή με
λέτη τού φολκλόρ, τή θεωρία τών πληροφοριών, κλπ. Ή  Ιστορία 
δέν μπορεί νά άρχίζει παρά μέ τόν « εύγενή λόγο » τής έρμη- 
νείας. Τελικά, δέν μπορεί νά είναι παρά ή τέχνη νά άναπτύσσεις 
ένα λόγο πού θά σβήνει μέ σεμνότητα κάθε ίχνος έργασίας. ’Εδώ 
όμως γίνεται μιά άποφασιστική έπιλογή. Ανάλογα μέ τή θέση 
πού θά παραχωρηθεϊ στήν τεχνική ή Ιστορία θά ρέπει είτε πρός 
τήν πλευρά τής λογοτεχνίας, είτε πρός τήν πλευρά τής έπιστήμης.

Ά ν  είναι άλήθεια δτι ή όργάνωση τής Ιστορίας σχετίζεται μ’
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έναν τόπο καί μ’ ένα χρόνο, τότε ή σχέση αύτή θά στηρίζεται στίς 
τεχνικές παραγωγής της. Γενικά, κάθε κοινωνία στοχάζεται τόν 
έαυτό της « ιστορικά » μέ τά έκάστοτε πρόσφορα σ’ αύτήν όρ
γανα. "Ομως ό όρος όργανο είναι διφορούμενος. Δέν άναφέρεται 
μοναχά στά μέσα. Ό  Serge Moscovici μάςάπέδειξε περίτεχνα34, 
άν καί σέ μιά διαφορετική προοπτική, ότι στήν ιστορία διαμεσο
λαβεί όντως ή τεχνική. Έ τ σ ι , ή προνομιούχα θέση πού είχε άπο- 
δοθεί στήν κοινωνική ιστορία άπό σύσσωμο τόν 19ο αιώνα -  
στάση πού έπικρατεί συχνά άκόμη στίς μέρες μας -  άρχίζει νά 
άποκτά σχετική άξια. Μέ τή σχέση πού διατηρεί μιά κοινωνία μέ 
τόν έαυτό της, μέ τό « άλλο γίγνεσθαι » τής όμάδας σύμφωνα μέ 
μιάν άνθρώ πινη  διαλεκτική, έρχεται νά συνδυαστεί τό γίγνεσθαι 
τής φύσης, πού είναι « ταυτόχρονα καί διδόμενο καί έργο3* », 
καί τό όποιο σήμερα βρίσκεται στό έπίκεντρο τής έπιστημονικής 
δραστηριότητας.

Πάνω σέ τούτο τό ευμετάβλητο σύνορο άνάμεσα στό δ εδομ ένο  
καί τό δημ ιούργημα, καί τελικά άνάμεσα στή φύση καί τήν κουλ
τούρα, διαδραματίζεται ή έρευνα. Ή  βιολογία άνακαλύπτει μέσα 
στό φαινόμενο « ζωή » τήν όμιλία μιάς γλώσσας πρίν έμφανιστεΐ 
όμιλητής. Ή  ψυχανάλυση άποκαλύπτει μέσα στό λόγο τήν άρ
θρωση ένός πόθου συγκροτημένου άλλιώτικα άπ’ δ,τι λέει ή συν
είδηση. Σ ’ ένα διαφορετικό, πάλι, πεδίο, ή έπιστήμη τού περι
βάλλοντος τροποποιεί τούς άσταθείς συνδυασμούς τής φύσης καί 
τής βιομηχανίας, άλλά δέν έπιτρέπει πιά νά άπομονώσουμε άπό 
τίς φ υ σικ ές  δομές, τίς όποιες μεταβάλλει, τήν άπεριόριστη έπέ- 
κταση τών κοινω νικώ ν  οικοδομημάτων.

Τό τεράστιο αυτό έργαστήρι διενεργεί μιάν « άνανέωση [τής 
φύσης] πού προξενείται άπό τή δική μας παρέμβαση36 ». « Πρα
γματοποιεί μιά διαφορετική συνένωση τής άνθρωπότητας μέ τήν 
ύλη37 ». Αύτό έχει σάν άποτέλεσμα « ή τάξη τού κοινωνικού νά 
έγγράφεται σάν μορφή τής τάξης τού φυσικού, καί όχι σάν μιά 
όντότητα μέ άντιθετική σχέση μαζί της30 ». Αύτό μάς έπιτρέπει 
νά έπιφέρουμε βαθειές τροποποιήσεις σέ μιάν Ιστορία πού θεώ 
ρησε ώς « κύριο τομέα » της « τήν κοινωνική Ιστορία, δηλαδή τήν 
Ιστορία τών κοινωνικών όμάδων καί τών σχέσεών τους39 ». Ή δη 
άρχισε νά στρέφεται διαδοχικά πρός τό οικονομικό καί μετά 
πρός τίς « νοοτροπίες », άμφιταλαντευόμενη κατ’ αυτόν τόν
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τρόπο μεταξύ τών δύο όρων τής σχέσης πού άρχίζει όλοένα καί 
περισσότερο νά εύνοεί ή έρευνα : τής σχέσης φύση/πολιτισμός. 
ΟΙ ένδείξεις πολλαπλασιάζονται συνεχώς. "Ενας πρώτος προσα
νατολισμός πού άρχισε νά διαγράφεται ήδη άπό τό μεσοπόλεμο 
μέ τή στροφή τού ένδιαφέροντος πρός τή γεωγραφία καί πρός 
μία « Ιστορία τών άνθρώπων καί τών στενών σχέσεων πού διατη
ρούν μέ τή γή40 », έχει ένταθεϊ μέ τίς μελέτες γύρω άπό τήν κατα
σκευή καί τούς συνδυασμούς πολεοδομικών χώρων41, γύρω άπό 
τίς μεταναστεύσεις τών φυτών καί τίς κοινωνικο-οικονομικές 
έπιπτώσεις αύτού τού φαινομένου42, γύρω άπό τήν ιστορία τών 
τεχνικών43, γύρω άπό τίς μεταβολές τής σεξουαλικότητας, γύρω 
άπό τήν άρρώστια, τήν ιατρική καί τήν Ιστορία τού σώματος44, 
κλπ.

'Όμως τά νέα αύτά πεδία πού άνοίχτηκαν στήν Ιστορική 
έρευνα δέν μπορεϊ νά άποτελούν άπλά νέα άντικείμενα σ’ ένα 
θεσμό πού παραμένει ίδιος κι άπαράλλαχτος. Ή  Ιστορία εισχω
ρεί καί αύτή σέ τούτη τή σχέση τού λόγου μέ τίς τεχνικές πού τόν 
παράγουν. Πρέπει νά δούμε πώς πραγματεύεται τά « φυσικά » 
στοιχεία γιά νά τά μετατρέψει σέ πολιτιστικό περιβ άλλ ον, καί 
πώς άνάγει σέ λογοτεχνικό συμβολισμό τούς μετασχηματισμούς 
πού συντελούνται στίς σχέσεις μιάς κοινωνίας μέ τή φύση της. Μέ 
βάση άπορρίμματα, χαρτιά, λαχανικά, άκόμα καί παγετώνες καί 
« αιώνιους πάγους45 » ό ιστορικός φ τιάχνει κ ά τ ι άλλο  : φτιάχνει 
Ιστορία. Δίνει τεχνητά χαρακτηριστικά στή φύση. Συμμετέχει 
στήν έργασία πού μεταβάλλει τή φύση σέ περιβάλλον καί μ’ αύτό 
τόν τρόπο άλλάζει τή φύση τού άνθρώπου. Οί τεχνικές πού χρη
σιμοποιεί τόν τοποθετούν αύτές σέ τούτη τή συνάρθρωση. 'Όταν 
τοποθετηθούμε στό έπίπεδο αύτής τής πραχτικής δέν συναντάμε 
πιά τήν άντιπαράθεση τού φ υ σικού  καί τού κο ινω νικού, άλλά τή 
συνάφεια άνάμεσα στήν κοινωνικοποίηση τής φύσης καί τή 
« φυσικοποίηση » (ή ύλο-ποίηση) τών κοινωνικών σχέσεων.

1. Ή  σ υ ν ά ρ θ ρ ω σ η  ψ ν σ η ς -π ο λ ιτ ισ μ ο ϋ

Αναμφίβολα, είναι υπερβολή νά πούμε δτι τό « υλικό άνάλυ- 
σης » ή τό « ιδιαίτερο άντικείμενο » τού Ιστορικού είναι ό « χρό
νος ». Ό  ιστορικός πραγματεύεται σύμφωνα μέ τίς δικές του με
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θόδους τά φυσικά άντικείμενα (χαρτιά, πέτρες, εικόνες, ήχους, 
κλπ.) πού ξεχωρίζουν άπό τό συνεχές τού κόσμου τών αισθή
σεων, ή όργάνωση μιάς κοινωνίας άφενός, καί τό σύστημα δια
κρίσεων μιάς « έπιστήμης » άφετέρου. Κατεργάζεται ένα ύλικό 
γιά νά τό μετατρέψει σέ Ιστορία. Τό χειρίζεται μ’ έναν τρόπο 
πού, δπως καί σ ’ άλλες περιπτώσεις, υπακούει σέ κανόνες. Ό  
τρόπος αύτός μπορεί νά παρομοιαστεί μέ τίς κατασκευές πού γί
νονται άπό κατεργασμένα ήδη μεταλλεύματα. ’Αφού πρώτα 
μετατρέψει διάφορες πρώτες ύλες (μιά πρωτογενή πληροφορία) 
σέ τυποποιημένα προϊόντα (δευτερογενή πληροφορία), τά μετα
φέρει κατόπιν άπό μιά περιοχή τής κουλτούρας (τά « άξιοπε- 
ρίεργα », τά άρχεϊα, τίς συλλογές, κλπ.) σέ άλλην (τήν Ιστορία). 
'Ένα ιστορικό έργο άποτελεϊ μέρος τής κίνησης διαμέσου τής 
δποίας μιά κοινωνία τροποποιεί τίς σχέσεις της μέ τή φύση μετα
βάλλοντας τό « φυσικό » σέ χρησιμοθηρικό (π.χ. ένα χωράφι σέ 
καλλιέργεια) ή σέ αισθητικό (π.χ. τό βουνό σέ τοπίο), ή μεταβάλ
λοντας τήν υπόσταση ένός κοινωνικού θεσμού (π.χ. μετατρέπον- 
τας τήν έκκλησία σέ μουσείο).

Ό  ιστορικός δμως δέν άρκεϊται στή μ εταγλώ ττιση  μιάς πολιτι
στικής γλώσσας σέ άλλη, δηλαδή τών κοινωνικών δημιουργημά
των σέ ιστορικά άντικείμενα. Στοιχεία πού έξάγει άπό πεδία τής 
φύσης μπορεί νά τά μετατρέψει σέ πολιτισμό. ’Από τό έπίπεδο 
τής συλλογής τού ύλικού του (δπου εισάγει πετραδάκια, ήχους, 
κλπ.) ώς τό βιβλίο του (δπου τά φυτά, τά μικρόβια, οΐ παγετώνες 
άπαιτούν τήν υπόσταση συμβολικών άντικειμένων), ένεργεϊ μιά 
μετατόπιση τής άρθρωσης φύση/πολιτισμός. Μετατρέπει τό 
χώρο, δπως κάνει καί ό πολεοδόμος πού ένσωματώνει λιβάδια 
μέσα στό σύστημα έπικοινωνίας τής πόλης, όπως ό άρχιτέκτονας 
πού άπό τή λίμνη φτιάχνει ένα φράγμα, δπως, τέλος, καί ό Pierre 
Henry δταν μετατρέπει τό τρίξιμο μιάς πόρτας σέ μουσικό μο- 
τίβο, καί ό ποιητής πού άνατρέπει τίς σχέσεις άνάμεσα σέ «θορύ
βους» καί « μηνύματα »... Μεταμορφώνει τό περιβάλλον μέ μιά 
σειρά μετασχηματισμών πού άλλάζουν τά σύνορα καί τήν έσωτε- 
ρική τοπογραφία τής κουλτούρας. « ’Εκπολιτίζει » τή φύση -  
πράγμα πού άνέκαθεν σημαίνει δτι τήν « άποικίζει » καί τή 
μεταβάλλει.

Σήμερα, άλήθεια, παρατηρεϊται τό φαινόμενο δτι μιά μεγάλη
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μάζα ιστορικών βιβλίων άποκτούν ένα μυθιστορηματικό χαρα
κτήρα ή βρίσκονται πολύ κοντά στό μύθο, καί παύουν νά παρά
γουν πιά αυτούς τούς μετασχηματισμούς στά πεδία τής κουλτού
ρας, ένώ άντίθετα ή « λογοτεχνία » βάζει σάν στόχο της μιά δου
λειά πάνω στή γλώσσα ένώ παράλληλα τό « κείμενο » πραγματο
ποιεί μέσα της μιάν « άναό ιορ γ άν ω ση , μιά νεκρώσιμη κυκλοφο
ρία πού παράγει ένώ καταστρέφει46 ». Πράγμα πού σημαίνει ότι 
μ’ αύτή της τή μορφή ή Ιστορία παύει νά είναι « έπιστημονική », 
ένώ άρχίζει νά γίνεται έπιστημονική ή λογοτεχνία. "Οταν, έξάλ- 
λου, ό Ιστορικός στηρίζεται στήν υπόθεση ότι τό κείμενό του 
άποκαλύπτει ένα δεδομ έν ο  ήδη παρελθόν, αύτό σημαίνει ότι εί
ναι ευθυγραμμισμένος μέ τή συμπεριφορά τού καταναλωτή. "Οτι 
δέχεται παθητικά τά άντικείμενα πού διανέμουν οΐ παραγωγοί.

« Έπιστημονική », στήν Ιστορία όπως καί άλλού, είναι ή διερ
γασία πού μεταβάλλει τό « περιβάλλον » -  ή πού καθιστά μιά 
(κοινωνική, λογοτεχνική, κλπ) όργ άνω ση  όρο καί τόπο ένός 
μετασχημ ατισμ ού. Ό π ότε, προκειμένου γιά τήν κοινωνία, μετα
κινεί, σέ ένα άπό τά στρατηγικά της σημεία, τή συνάρθρωση φύ
σης καί πολιτισμού. Προκειμένου γιά τήν Ιστορία, έπιβάλλει τήν 
« έπικυριαρχία τής φύσης » κατά τρόπο πού άφορά τή σχέση τού 
παρόντος μέ τό παρελθόν -  ύπό τήν ιδιότητα τού τελευταίου όχι 
ώς « δεδομένου », άλλ’ ώς προϊόντος.

Τά ίχνη τού κοινού αύτού χαρακτηριστικού κάθε έπιστημονι- 
κής έρευνας μπορούμε νά τά άναγνωρίσουμε έκεί άκριβώς πού 
αύτή συνιστά μιά τεχνική. Μ’ αύτό δέν έννοώ νά άνασκοπήσουμε 
τίς μεθόδους τής Ιστορίας. Έ ννοώ  άπλά, κάνοντας μιά πρόχειρη 
δειγματοληψία, νά άναφερθούμε στόν τύπο τού θεωρητικού προ
βλήματος πού βάζει στήν Ιστορία ή έξέταση τού «μηχανισμού » 
της καί τών τεχνικών της διαδικασιών.

2. Ή  δ ια μ ό ρ φ ω σ η  τώ ν  π η γ ώ ν  ή ή ά ν α κ α τ α ν ο μ ή  
τ ο ύ  χ ώ ρ ο ν .

Στήν ιστορία, όλα άρχίζουν μέ τή διαλογή , τή συγκέντρωση, 
καί μ’ αύτόν τόν τρόπο τή μετατροπή σέ « τεκμήρια » όρισμένων 
άντικειμένων πού κατανεμόντουσαν διαφορετικά. Ή  νέα αύτή 
πολιτιστική κατανομή άποτελεί τήν πρωταρχική έργασία. Στήν
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πραγματικότητα πρόκειται γιά π αραγω γ ή  αυτών τών τεκμηρίων, 
άντ ιγράφοντας, μεταγράφοντας ή φωτογραφίζοντάς τα καί μετα
βάλλοντας συνάμα τή θέση τους καί τήν ύπόστασή τους. Ή  χει
ρονομία αύτή « άπομονώνει » ένα σώμα δπως γίνεται καί στή 
φυσική. Ά π οτελεί τή « συλλογή ». Συγκροτεί διάφορα πράγματα 
σέ « περιθωριακό σύστημα », δπως λέει ό Jean Baudrillart47· τά 
έκτοπίζει άπό τήν πραχτική γιά νά τά θέσει σάν « άφηρημένα » 
άντικείμενα μιάς γνώσης. Δέν προσλαμβάνει « διδόμενα », τά 
διαμορφώνει. Τό υλικό παράγεται άπό τίς προμελετημένες πρά
ξεις πού τό άποκόβουν άπό τό στερέωμα τής χρήσης, πού θά τό 
άναζητήσουν καί πέρα άπό τά όρια τής χρήσης, προορίζοντάς το 
σέ μιά συγκροτημένη άναχρησιμοποίηση. Ά ποτελεί τό Ιχνος τών 
πράξεων πού τροποποιούν μιά καθιερωμένη τάξη  καί όπ τ ική 48. 
Ή  ρήξη αύτή, λοιπόν, πού καθιερώνει σημεία κατάλληλα γιά ει
δικές διαπραγματεύσεις, δέν είναι ούτε μόνο, ούτε πρώτιστα 
άπόρροια ένός « βλέμματος ». Α π αιτεί καί μιά τεχνική διεργα
σία.

Τά σύγχρονα μας Α ρχεία , άπό τήν ίδια τήν προέλευσή τους, 
προϋποθέτουν τή συνδυασμένη ύπαρξη μιάς ό μ ά ό α ς  (τών « λ ο 
γιών »), όρισμένων τόπω ν  (τών «βιβλιοθηκών »ι καί όρισμένων 
π ρ ακ τ ικ ώ ν  (άντιγραφής, τυπώματος, έπικοινωνίας, ταξινόμησης, 
κλπ). Ύποσημαίνουν ένα τεχνικό σύμπλεγμα πού πρωτοεμφανί- 
στηκε στή Δύση μέ τίς « συλλογές » πού άρχισαν νά συγκεντρώ
νονται πρώτα στήν 'Ιταλία καί μετά στή Γαλλία άπό τόν 15ο 
αίώνα καί ύστερα, χρηματοδοτούμενες άπό τούς μεγάλους Μαι
κήνες πού ήθελαν νά ιδιοποιηθούν τήν Ιστορία (οί Μέδικοι, οί 
δούκες τού Μιλάνου, ό Κάρολος τής ’Ορλεάνης, ό Λουδοβίκος ό 
12ος, κλπ). Σ' αύτές συζεύγνυνται μιά νέα έρ γ ασ ία  (« συλ
λέγω »), ή ικανοποίηση νέων άναγ κώ ν  (ή δικαίωση δχι παλαιών 
οικογενειακών καί πολιτικών όμάδων χάρη στήν άποκατάσταση 
παραδόσεων, γραμμάτων καί «ιδίων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας»), 
καί ή παραγωγή νέων Α ντικειμένων (τών τεκμηρίων πού άπομο- 
νώνουμε, διατηρούμε καί άντιγράφουμε). Μιά έν τώ γεννάσθαι 
της έπιστήμη (ή « λογιοσύνη » τού 17ου αίώνα) μαζί μέ τή « δια
μόρφωση τών πηγών της » -  τούς τεχνικούς θεσμούς της -  
άπαντά καί τή βάση της καί τούς κανόνες της.

Συνδεόμενη άρχικά μέ τή δικαστική δραστηριότητα, τούς άν-



42 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ/ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

θρώπους τής πένας, τούς δικαστικούς, τούς δικηγόρους, τούς φύ
λακες τών δικαστηριακών χαρτοφυλακίων49, ή έπιχείρηση αύτή 
γνωρίζει κατόπιν μιάν όρμητική έξάπλωση άπό τή στιγμή πού 
περνά οτά χέρια τών ειδικών. Παράγει καί άναπαράγει. 'Υ πα 
κούει στό νόμο τού πολλαπλασιασμού. Ά π ό  τό 1470 καί μετά 
συμμαχεί μέ τήν τυπογραφία50, καί ή « συλλογή » γίνεται « βι
βλιοθήκη ». Γιά πολύν καιρό, «συ λλέγ ω » σημαίνει κατα
σκευάζω άντικείμενα : άντιγράφω, τυπώνω, δένω, ταξινομώ... 
Έ τ σ ι , πολλαπλασιάζοντας τά προϊόντα του, ό συλλέκτης γίνεται 
ένα δρών πρόσωπο στήν άλυσίδα π ρ ό ς  κ ατασ κ ευ ή ν  (ή άνακατα- 
σκευήν) ισ το ρ ία ς  σύμφωνα μέ τό νέο σύστημα πνευματικών καί 
κοινωνικών διακριτικών στοιχείων. Άνατρέποντας, λοιπόν, όλα 
τά όργανα έργασίας, ή συλλογή άνακατανέμει τά πράγματα, 
άναπροσδιορίζει τίς ένότητες τού έπιστητού, άποκαθιστά έναν 
τόπο νέας έκκίνησης κατασκευάζοντας μιά «γιγαντιαία μηχανή » 
(Pierre Chaunu) πού θά δώσει δυνατότητες ύπαρξης σέ μιάν άλλη 
ιστορία.

Ό  λόγιος θέλει νά συγκεφαλαιώσει τά άμέτρητα « παράδοξα » 
πού τού άποκομίζουν οί άπροσδιόριστες τροχιές τής περιέργειάς 
του, καί κατά συνέπεια νά έπινοήσει τίς γλώσσες πού θά τού έξ- 
ασφαλίζουν τήν κατανόησή τους. Ά ν  κρίνουμε άπό τόν τρόπο 
πού έξελίχτηκε ή δουλειά του (άπό τούς Peiresc καί Kircher, ώς 
τόν Leibniz), ό λόγιος προσανατολίζεται, άπό τά τέλη κιόλας τού 
16ου αιώνα, πρός τή μεθοδική έπινόηση νέων σημειακών συστη
μάτων χρησιμοποιώντας διάφορες άναλυτικές διαδικασίες (χω
ρισμός σέ συστατικά μέρη, άνασύνθεση)51. Τό συνθη μ ατικό ση
μ είο , ό ά ρ ιθ μ ός  πού χρησιμοποιεί, βασικός σέ τούτη τήν « τέχνη 
τής άποκρυπτογράφησης » φανερώνει ότι ύπάρχουν όμόλογες 
σχέσεις μεταξύ τής λογιοσύνης καί τών μαθηματικών. Βέβαια, 
στό σ υνθη μ ατικό σημείο, κώδικα πού άποσκοπεϊ νά οικοδομήσει 
μιά « τάξη », άντιτίθεται τό σύμβολο : αύτό έδώ, συνδεόμενο μέ 
ένα κείμενο πού έχει συμπεριληφθεϊ στήν ταξινόμηση καί παρα
πέμπει σ’ ένα νόημα κρυμ μένο  μές στό σχήμα (άλληγορία, οικό
σημο, έμβλημα, κλπ), συνεπάγεται άναγκαΐα ένα έγκυρο σχόλ ιο  
άπό τήν πλευρά έκείνου πού είναι άρκετά « σοφός » καί βαθυ
στόχαστος ώστε νά άναγνωρίζει αύτό τό νόημα52. Ά λλά , άπό τήν 
πλευρά τού συνθηματικού σημείου, ξεκινώντας άπό τίς σειρές
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τών « παραδόξων » καί φτάνοντας ώς τίς τεχνητές ή καθολικές 
γλώσσες -  άπό τόν Peiresc ώς τόν Leibniz, άς πούμε -  έστω κι άν 
τά μεταίχμια καί οί λοξοδρομήσεις είναι πολλές, είναι πάντως 
έγγεγραμμένες στήν πορεία άνάπτυξης πού συνθέτει ή κ ατασ κ ευ ή  
μ ιά ς  γλώ σσας, καί, άρα, ή δημιουργία τεχνικών μεθόδων καί ει
δικών άντικειμένων.

'Η διαμόρφωση τών πηγών άπαιτεϊ καί σήμερα μιά πράξη θε- 
μελίωσης, ή όποία όπως καί χθές σημαίνεται άπό τόν συνδυασμό 
ένός τόπου, ένός « μηχανισμού » καί όρισμένων τεχνικών. Μιά 
πρώτη ένδειξη αύτής τής μετατόπισης είναι ότι δέν μπορεΐ νά 
γίνει έργασία πού νά μή χρησιμοποιήσει μ έ άλλο τρό π ο  τά γνω
στά έγγραφα, όπότε καί νά μήν άλλάξει τόν τρόπο λειτουργίας 
άρχείων πού είχαν ώς τά τώρα προσδιοριστεί άπό μιά θρησκευ
τική ή « οικογενειακή » χρήση*3. Έ π ειτα , σύμφωνα μέ ένα και
νούργιο σύστημα διακρίσεων, άνάγει σέ τεκμήρια τά έργαλεϊα, 
τίς μαγειρικές συνταγές, τούς ύμνους, τή λαϊκή εικονογραφία, τή 
διάταξη τών χωραφιών, τήν πολεοδομική τοπογραφία, κλπ. Δέν 
άρκείται νά δώσει μιλιά μόνο σέ « τεράστιους τομείς ντοκουμέν
των πού έμεναν άνεκμετάλλευτοι54 », δέν δίνει άπλά φωνή σέ μιά 
σιωπή, ή δραστικότητα σ ’ ένα δυνάμει. ’Αλλάζει κιόλας κάτι πού 
είχε δική του υπόσταση καί δικό του ρόλο, κάνοντάς το κάτ ι  
άλ λο  μέ διαφορετική λειτουργία. Δέν μπορούμε, εξάλλου, νά όνο- 
μάζουμε « έρευνα » τή μελέτη πού υιοθετεί άπλά τίς ταξινομήσεις 
τού χθές, μένοντας λογουχάρη « προσκολλημένη » στά όρια πού 
βάζει ή σειρά Η τών ’Αρχείων καί μήν όρίζοντας, κατά συνέπεια, 
στόν έαυτό της ένα δικό της άντικειμενικό πεδ ίο . Τό έπαναλαμ- 
βάνουμε άκόμα μιά φορά, « έπιστημονική » είναι ή έρευνα όταν 
παρεμβαίνει ή έργασία πού διενεργεί μιάν άν ακ αταν ομ ή  τον  χώ 
ρ ο υ  καί, κατά κύριο λόγο, ορ ίζ ε ι σ τόν  έα υ τό  της ένα τόπο μέ τή 
« διαμόρφωση τών πηγών » -  δηλαδή μέ μιά πράξη θεμελίωσης 
καί μέ πραχτικές μεταμορφώσεις.

Οί διαδικασίες πού άκολουθεϊ αύτή ή θεμελίωση έγείρουν σή
μερα πολύ πιό βασικά προβλήματα άπό αύτά πού παρουσιάζουν 
οί πρώτες αύτές ένδείξεις. Γιατί οί ιστορικές πραχτικές5* δέν 
όρίζουν τόν τόπο τους παρά χάρη στό μη χαν ισμ ό  πού άποτελεϊ 
ταυτόχρονα καί τόν όρο καί τό μέσο καί τό άποτέλεσμα μιάς 
μετατόπισης. "Οπως ήταν χθές τά έργοστάσια τής παλαιοτεχνικής
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περιόδου έτσι καί τά έθνικά ή δημοτικά Α ρχεία  ήταν ένα μέρος 
του « μηχανισμού » πού καθόριζε τίς διεργασίες πού ταίριαζαν 
μ’ ένα σύστημα έρευνας. Ά λλά  δέν μπορούμε νά διανοηθούμε δτι 
θά μεταβάλουμε τή χρήση τών Α ρχείω ν άφήνοντας τή μορφή 
τους άμετάλλακτη. Ό  αύτός τεχνικός θεσμός δέν έπιτρέπει νά 
δοθούν καινούργιες άπαντήσεις σέ διαφορετικά έρωτήματα. Στήν 
πραγματικότητα, ή κατάσταση έχει άντιστρόφως : άπό δώ καί 
στό έξής, μόνο άλλοι « μηχανισμοί » έπιτρέπουν καινούργιες 
έρωτήσεις καί άπαντήσεις. Βέβαια, γύρω πλανάται άκόμα ή 
ιδεολογία τού « πραγματικού » ή « άληθινού » γεγονότος, καί 
μάλιστα αυξάνει καί πληθύνεται στό χώρο μιάς φιλολογίας π άν ω  
στήν Ιστορία. Πρόκειται όμως άπλά γιά φολκλοροποίηση πα
λαιών πραχτικών : ή παγωμένη αύτή όμιλία έπιβιώνει μέν, άλλά 
ό πόλεμος γύρω άπ’ αύτήν έχει τελειώσει. Δείχνει μονάχα πόσο 
άργούν νά καθιερωθούν ot Ιδέες σέ σχέση μέ τίς πραχτικές πού 
άργά ή γρήγορα θά τίς μεταβάλουν.

Ό  μετασχηματισμός τής τεχνικής τής κατάρτισης τών άρχείων 
άποτελεί τήν άφετηρία καί τήν προϋπόθεση μιάς καινούργιας 
Ιστορίας. Μέλλει νά παίξει τόν Ιδιο ρόλο μέ τή λογία « μηχανή » 
τού 17ου καί 18ου αίώνα. Θά χρησιμοποιήσω ένα καί μόνο 
παράδειγμα : τήν παρέμβαση τού υπολογιστή . Ό  François Furet 
έδειξε μερικές άπό τίς έπιπτώσεις πού είχε ή « συγκρότηση νέων 
άρχείων τηρημένων σέ μαγνητοταινίες » : τά σημαίνοντα λει
τουργούν σέ συνάρτηση μέ μιά σειρά καί δχι σέ συσχετισμό μέ 
κάποια « πραγματικότητα » ■ άντικείμενο έρευνας είναι μοναχά 
δ,τι έχει κατασκευαστεί τυπικά πρίν άπό τόν προγραμματισμό, 
κλπΐ6. Κι έδώ πάλι έχουμε νά κάνουμε μέ ένα έπιμέρους στοιχείο, 
καί κατά κάποιον τρόπο μ’ ένα σύμπτωμα ένός ευρύτερου έπι- 
στημονικού θεσμού. 'Η σύγχρονη άνάλυση άνατρέπει τίς μεθό
δους πού συνδέονται μέ τή « συμβολική άνάλυση » πού έπικρά- 
τησε άπό τόν ρομαντισμό καί μετά καί έψαχνε νά β ρ ει  ένα δ ο 
σμένο  καί κρυμ μένο  νόημα : άπαντά καί πάλι έμπιστοσύνη γιά 
τήν άφ α ίρ εσ η  πού χαρακτήριζε τήν κλασική έποχή -  μιάν άφαί- 
ρεση όμως πού σήμερα πρόκειται γιά ένα τυπικό σύνολο σχέ
σεων, μ’ άλλα λόγια γιά μιά « δομή*7 ». 'Η πραχτική της είναι ή 
έξής : κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ε ι  « μοντέλα », « άντικαθιστά τή μελέτη τού 
συγκεκριμένου φαινομένου μέ τή μελέτη ένός άντικειμένου πού
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τίθεται έξ όρισμού, κρίνει τήν έπιστημονική άξία αυτού τού 
άντικειμένου άνάλογα μέ τό « πεδίο έρωτημάτων » στά όποια 
έπιτρέπει νά δοθούν άπαντήσεις καί άνάλογα μέ τίς άπαντήσεις 
πού τούς δίνει, καί, τέλος, « όρίζει τά όρια τής ικανότητας σή
μανσης αύτού τού μοντέλου58 ».

Τό τελευταίο αύτό σημείο έχει κεφαλαιώδη σημασία γιά τήν 
ιστορία. Γιατί άν άληθεύει δτι ή σύγχρονη έπιστημονική άνάλυση 
άποσκοπεϊ γενικά στήν ά ν α κ α τα σ κ ευ ή  τού άντικειμένου βάσει 
« όμοιωμάτων » ή « σεναρίων », μ’ άλλα λόγια άποσκοπεϊ, μέ τά 
μοντέλα σχέσεων καί τίς γλώσσες (ή μεταγλώσσες) πού παράγει, 
νά βρεϊ έναν τρόπο νά πολλαπλασιάζει ή νά μετασχηματίζει συγ
κροτημένα (φυσικά, λογοτεχνικά, βιολογικά) συστήματα, ή Ιστο
ρία άπό τή μεριά της τείνει νά φέρει στό φώς τά « δρια τής Ικα
νότητας σήμανσης » τούτων τών μοντέλων καί γλωσσών : κάτω 
άπό τούτη τή μορφή τού ό ρ ίο ν  πρός όρισμένα μον τέλ α  ξαναβρί
σκει έκεϊνο πού χθές παρουσιαζόταν μέ τή μορφή τού π α ρ ελ θ ό ν 
τος  σέ μιάν έπιστημολογία τής ά π αρ χ ή ς  ή τού τέλους. Έ τσ ι, λοι
πόν, μοιάζει νά μένει πιστή στό κύριό της θέμα, θέμα πού σί
γουρα χρειάζεται νά προσδιοριστεί, άλλά πού ήδη είμαστε σέ 
θέση νά πούμε πώς τή συνδέει συγχρόνως καί μέ τό πραγματικό 
καί μέ τό θάνατο.

Τήν έξειδίκευση τού ρόλου της δέν τήν καθορίζει ή μηχανή 
(π.χ. ό υπολογιστής) πού τοποθετεί τήν Ιστορία μέσα στό σύνολο 
τών καταναγκασμών καί τών δυνατοτήτων πού δημιουργεί ή ση
μερινή κατάσταση τής έπιστήμης. Τό Ιδ ια ίτ ερ ο  γνώ ρ ισμ α  τής 
Ιστορίας δέν έχει τήν πηγή του σ’ αύτό τό μηχάνημα : σχετίζεται 
μέ τόν π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ α σ τ ικ ό  χρόνο τού προγραμματισμού πού 
άπαιτεϊται γιά τό πέρασμα μετά άπό τό μηχάνημα, καί μέ τόν 
χρόνο τής άξ ιοπ ο ίη σ η ς  πού προσφέρουν τά άποτελέσματα, άφού 
βγούν άπό τήν άλλη μεριά. 'Όμως ή έπεξεργασία του είναι συν- 
αρτημένη μέ τίς ά π α γ ο ρ ε ύ σ ε ις  πού έπιβάλλει τό μηχάνημα, δια
μέσου τών άντικειμένων έρευνας πού όφείλει νά κατασκευάσει, 
καθώς συναρτάται έπίσης καί μέ τό τί έπ ιτρέπ ει αύτή ή μηχανή, 
άνάλογα μέ τόν τρόπο πού πραγματεύεται τά τυποποιημένα 
προϊόντα τής θεωρίας τών πληροφοριών. Καί ot δυό όμως αύτές 
διεργασίες συναρμόζονται πάνω στόν τεχνικό θεσμό πού έγγρά- 
φει κάθε έρευνα μέσα σ ’ ένα « γενικευμένο σύστημα ».
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ΟΙ βιβλιοθήκες τού χθές είχαν έπίσης ώς λειτουργία νά « το
ποθετούν » τή λογιοσύνη μέσα σ’ ένα σύστημα ερευνάς. Έ πρό- 
κειτο δμως γιά ένα περιφερειακό σύστημα. Έ τσ ι, οί έπιστημολο- 
γικές « στιγμές » πού διακρίνουμε σήμερα μέσα σ’ ένα γενικευ- 
μένο σύστημα (έννοιολόγηση, τεκμηρίωση, διαπραγμάτευση ή έρ- 
μηνεία) μπορούσαν κάλλιστα νά ύπάρχουν μέσα στό περιφε
ρειακό σύστημα τής παλιάς λογιοσύνης. Ε π ομένω ς, ή δ ια μ ό ρ 
φωση  τών πηγών (μέ τή μεσολάβηση τού τωρινού της μηχανι
σμού) δέν έπιφέρει άπλά μιά άνακατανομή τών σχέσεων λογι
κή/πραγματικό ή πολιτισμός/φύση· άποτελεϊ τή βασική άρχή 
μιάς έπιστημολογικής άνακατανομής τών στιγμών τής έπιστημο- 
νικής ερευνάς.

Τόν 17ο αιώνα ή βιβλιοθήκη Colbertine -  καί οί όμοιές της -  
ήταν ό τόπος συνάντησης όπου γινόταν ή άπό κοινού έπεξεργα- 
σία τών κανόνων τής λογιοσύνης. Γύρω άπό τούτον τό μηχανισμό 
είχε άρχίσει νά άναπτύσσεται μιά έπιστήμη, πού συνεχίζει άκόμα 
νά είναι ό τόπος όπου κυκλοφορούν, παραπέμπουν καί υποτάσ
σονται οί έρευνητές. Ή  φράση « φοιτώ στά ’Αρχεία » διατυπώνει 
ένα σιωπηρό νόμο τής Ιστορίας. Σ ’ αύτή τήν κεντρική θέση άρχί- 
ζει νά υποκαθίσταται ένας άλλος θεσμός πού καί αύτός έπιβάλ- 
λει στήν πραχτική ένα νόμο, όχι όμως τόν ίδιο. Καί πρέπει πρώτα 
άπ’ όλα νά έξετάσουμε τόν τεχνικό θεσμό πού, σάν άλλο μνημείο, 
όργανώνει τήν τοποθεσία όπου στό έξης θά κυκλοφορεί ή έπι
στημονική έρευνα, προτού άναλύσουμε διεξοδικά τίς τροχιές πού 
διαγράφει ή ιστορία σ’ αύτόν τό νέο χώρο.

3. Ή  π ρ ο β ο λ ή  τώ ν  δ ια φ ο ρ ώ ν  : ά π ό  τό  μ ο ν τ έλ ο  
στή ν  ά π ό κ λ ισ η

Ή  χρησιμοποίηση τών σημερινών τεχνικών πληροφόρησης 
όδηγεϊ τόν ιστορικό νά διαχωρίσει ό,τι πρίν ήταν ένωμένο μέσα 
στήν έργασία του : τήν κ ατασ κ ευ ή  τών άντικειμένων ερευνάς του 
καί άρα τών μονάδων κατανόησης ■ τή συγκέντρω ση  τών « διδό
μενων » (δευτερογενής πληροφόρηση, ή κατεργασμένο υλικό) καί 
τήν τοποθέτησή τους σέ τόπους όπου μπορούν νά καταταχθούν ή 
νά μεταταχθούν”  · τήν ποικιλότροπη ά ξ ιοπ ο ίη σ η  πού έπιδέχεται 
αύτό τό υλικό.
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Ά π ό  τή σκοπιά αύτή, ή ιστορική έργασία κρίνεται, ουσια
στικά, στή σχέση μεταξύ τών άκραίων πόλων τής όλης διεργα
σίας : τής κατασκευής τών μοντέλων, άφενός · καί τής έπιδίωξης 
νά έχουν ικανότητα σήμανσης τά άποτελέσματα τών συνδυασμών 
πού μάς δίνουν οί υπολογιστές. Ή  ευκρινέστερη μορφή αύτής τής 
σχέσης έγκειται τελικά στό νά δίνει διακριτική σημασία στίς δ ια 
φ ορ ές  πού υπάρχουν άναμεταξύ τών τυπικών ενοτήτων πού εί
χαν οίκοδομηθεί προηγούμενα- νά φ έρνει στήν ε π ιφ άν εια  τήν έτε- 
ρογ έν ε ια  ώστε νά μπορεί νά χρησιμοποιηθεί τεχνικά. Έ τσ ι, σέ 
συνάρτηση μέ τό ύλικό πού παράγεται μέ τή συγκρότηση σειρών 
καί τούς συνδυασμούς τους, ή παλιά « έρμηνεία » καταλήγει νά 
γίνει προβολή τών άτιοκλ ίσεω ν σ έ  σχέση μ έ  ορ ισμ έν α  μοντέλα.

Χωρίς άμφιβολία, τό σχήμα αύτό παραμένει άφηρημένο. Πολ
λές σημερινές μελέτες πάντως διευκρινίζουν τήν κίνησή του καί 
τή σημασία του. Λογουχάρη, τό ουσιαστικό άποτέλεσμα τής 
Ιστορικής άνάλυσης δέν είναι ή ποσοτική σχέση τού ύψους καί 
τών γραμματικών γνώσεων τών κληρωτών άπό τό 1819 εως τό 
1826, ούτε καί ή άπόδειξη δτι τό παλαιό καθεστώς έπεβίωσε στή 
μετεπαναστατική Γαλλία, άλλά οί άπρόβλεπτες συμπτώσεις, οί 
άσυνέπειες καί ή άγνοια πού φέρνει στήν έπιφάνεια αύτή ή 
έρευνα60. Έ κείνο πού παίζει ρόλο δέν είναι νά συνδυαστούν οί 
σειρές άφού προηγούμενα άπομονώσουμε τά σημαίνοντα γνωρί
σματα βάσει προμελετημένων μοντέλων, άλλά νά δούμε ποιά 
σχέση έχουν αύτά τά μοντέλα μέ τά όρια πού παρουσιάζει ή συ
στηματική τους χρήση, άφενός, καί κατά πόσον είναι σέ θέση 
αύτά τά όρια νά μετασχηματισθούν σέ προβλήματα έπιδεκτικά 
μιάς τεχνικής διαπραγμάτευσης, άφετέρου. Εξάλλου, οί δυό αυ
τές όψεις είναι στενά συναρτημένες μεταξύ τους, διότι άν ή δια
φορά εκδηλώ νεται μέ τήν άκριβή έπέκταση κατασκευασμένων τε
χνητών μοντέλων, κατορθώνει ώστόσο νά είναι ση μ α ίν ονσα  χάρη 
σέ μιά σχέση άπ όκ λ ιση ς  πού διατηρεί μαζί τους -  κι ετσι έπι- 
στρέφει στά μοντέλα γιά νά τά διορθώσει. Θά μπορούσαμε, μάλι
στα, νά πούμε δτι ή τυποποίηση τής ερευνάς εχει σάν στόχο νά 
παράγει άκριβώς « λάθη » -  άνεπάρκειες, έλλείψεις -  πού νά 
μπορούν νά χρησιμοποιηθούν έπιστημονικά.

'Η διαδικασία αύτή μοιάζει νά άντιστρέφει τήν ιστορία έτσι 
όπως τήν άσκούσαν στό παρελθόν. Τότε ξεκινούσαν άπό διάφορα
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περιορισμένου άριθμού ίχνη (χειρόγραφα, σπάνια κομμάτια, 
κλπ.), καί φρόντιζαν νά άπαλείψουν κάθε διαφορά άνάμεσά 
τους, νά τά Ενοποιήσουν μέσα σέ μιά συνεκτική κατανόηση61. 
’Αλλά ή άξία αυτής τής έπαγωγικής συγκεφαλαιώσεως έξαρτιό- 
ταν άπό τήν ποσότητα τών συγκεντρωμένων πληροφοριών. 'Όταν 
ή βάση τών τεκμηρίων της κλονιζόταν άπό τά νέα στοιχεία πού 
έφερναν στό φώς καινούργιες έρευνες, κλονιζόταν κι αύτή. Ή  
έρευνα καί τό πρότυπό της, ή διατριβή -  είχαν τήν τάση νά 
παρατείνουν έπ’ άόριστον τό χρόνο τής πληροφόρησης ώστε νά 
καθυστερήσουν τή μοιραία έντούτοις στιγμή όπου άγνωστα στοι
χεία θά έρχόντουσαν νά υποσκάψουν τά θεμέλιά τους. Τερατω
δών συχνά διαστάσεων, ή ποσοτική άνάπτυξη αύτής τής άγρας 
τών τεκμηρίων κατέληξε νά εισάγει μέσα στήν ϊδια τήν -  δίχως 
τέλος -  έργασία, τό νόμο πού άπεδείκνυε τή σαθρότητά της άπό 
τή στιγμή πού τελείωνε. Διαβήκαμε ώστόσο ένα μεταίχμιο, πέρα 
άπό τό όποιο ή κατάσταση αύτή άντιστράφηκε. ’Από τήν ποσο
τική άνάπτυξη σύμφωνα μ’ ένα σταθερό μοντέλο, περάσαμε στήν 
άσταμάτητη άλλαγή μοντέλων.

Τελικά, σήμερα ή μελέτη θεμελιώνεται, έξαρχής, πάνω σέ ένό- 
τητες πού αύτή ή ίδια όρίζει, στό βαθμό πού γίνεται, καί πρέπει 
νά γίνεται, ικανή νά όρίζει γιά λογαριασμό της άντικείμενα, έπί- 
πεδα καί κατηγορίες άνάλυσης. Πρωταρχική σημασία έχει ή συνά
φεια. Μέ τόν υπολογιστή, ή ποσότητα πληροφορίας πού μπορεί 
νά έξεταστεί σύμφωνα μ’ αύτές τίς νόρμες έχει γίνει άπεριόριστη. 
Ή  έρευνα άλλάζει μέτωπο. Στηριζόμενη πάνω στίς τυπικές όλό- 
τητες πού άποφασίζουμε νά θέσουμε, στρέφεται πρός τίς άποκλί- 
σεις πού φέρνουν στήν έπιφάνεια οί λογικοί συνδυασμοί τών σει
ρών. Κρίνεται πάνω στά όρια. Γιά νά έπαναλάβουμε ένα παλιό 
λεξιλόγιο πού άνταποκρίνεται περισσότερο στήν καινούργια της 
τροχιά, θά μπορούσαμε νά πούμε δτι δέν ξεκινά πιά άπό « σπά
νια ϊχνη » (λείψανα τού παρελθόντος) γιά νά φτάσει σέ μιά σύν
θεση (τήν τωρινή κατανόηση), άλλά ξεκινά άπό μιά τυποποίηση 
(ένα τωρινό σύστημα) γιά νά δώσει έδαφος σέ « λείψανα » (έν- 
δείξεις όρίων, καί κατά συνέπεια, ένός « παρελθόντος » πού 
άποτελεί τό προϊόν τής έργασίας).

Ή  τάση αύτή έπιταχύνθηκε σίγουρα μέ τή ^ ή σ η  τού υπολογι
στή. Πάντως προηγήθηκε άπ’ αύτόν -  δπως καί μιά τεχνική όρ-
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γάνωση προηγήθηκε άπό τόν υπολογιστή πού άποτελεί ένα έπι- 
π λ έον  σύμπτωμά της. Πρέπει τελικά νά κάνουμε τή διαπίστωση 
ότι ένα περίεργο φαινόμενο κάνει τήν έμφάνισή του στή σύγ
χρονη Ιστοριογραφία. Ό  Ιστορικός δέν άσκεΐ πιά άπόλυτη έξου- 
σία. Έ χ ε ι  πάψει νά άποσκοπεϊ στόν παράδεισο μιάς όλικής Ιστο
ρίας. Έ χ ε ι  καταλήξει νά κινείται γύρω  άπό κοινά άποδεκτές έξ- 
ορθολσγικεύσεις. Εργάζεται στά περιθώρια. Ά π ό  τήν άποψη 
αύτή καταλήγει νά γίνει ένας πλάνητας. Μέσα σέ μιά κοινωνία 
πού δείχνει σαφή κλίση στή γενίκευση καί διαθέτει ισχυρά συγ
κεντρωτικά μέσα πορεύεται μέν μέσα στίς μεγάλες περιοχές πού 
έχουν ήδη έξερευνηθεϊ, άλλά « σημειώνει μιάν άπόκλιση » πρός 
τή μαγεία62, τήν τρέλα63, τή γιορτή64, τή λαϊκή φιλολογία65, τόν 
λησμονημένο άγροτικό κόσμο66, τήν περιοχή τού Languedoc67, 
κλπ, ζώνες όλες τούτες βυθισμένες μέσα στή σιωπή.

Τά καινούργια αύτά άντικείμενα μελέτης είναι μάρτυρες μιάς 
κίνησης πού έχει άρχίσει νά διαγράφεται έδώ καί πολλά χρόνια 
στίς στρατηγικές τής ιστορίας. Ό  Fernand Braudel έπεσήμανε τό 
κέρδος πού άποκομίζουμε άπό τίς μελέτες γύρω άπό τίς « πολιτι
στικές περιοχές » άπό τό γεγονός ότι τοποθετούνται στό έξης σέ 
τόπους - περάσματα, έκεϊ πού μπορούν νά σημειωθούν φαινό
μενα « άκρων », «δανείου » ή « άρνησης68 ». Τό έπιστημονικό 
ένδιαφέρον αυτών τών έργασιών έγκειται στή σχέση πού διατη
ρούν μέ τίς δεδομένες ή τίς υποτιθέμενες όλότητες -  « μιά συν
άφεια μές στό χώρο », « μιά μονιμότητα μές στό χρόνο » -  καί 
στίς διορθώσεις πού μπορούν νά τούς γίνουν. Ά π ό  τούτη τή 
σκοπιά θά πρέπει, άναμφισβήτητα, νά άντιμετωπιστούν πολλές 
σημερινές έρευνες. Καί ή βιογραφία άκόμα παίζει τό ρόλο μιάς 
άπόστασης καί ένός π ερ ιθ ω ρ ίο υ  σέ όλικές κατασκευές. Ή  έρευνα 
διαλέγει τά άντικείμενα πού έχουν τή μορφή τής πραχτικής της : 
αύτά τής δίνουν τά μέσα νά π ροβάλ λει τ ίς  δ ια φ ο ρ ές  σέ σχέση μέ 
τίς συνέχειες ή τίς ένότητες άπό τίς όποιες ξεκινά ή άνάλυση.

4. Ή  ε ρ γ α σ ία  π ά ν ω  σ τ ό  ό ρ ι ο

Ή  στρατηγική αύτή τής Ιστορικής πραχτικής τήν προετοιμάζει 
γιά μιά θεωρητικοποίηση πλησιέστερη πρός τίς δυνατότητες πού 
προσφέρουν οί έπιστήμες τών πληροφοριών. Μέσα στό σύνολο
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τών σημερινών επιστημών θά μπορούσε νά δίνει όλοένα καί πιό 
είδικό χαρακτήρα όχι μόνο στίς μεθόδους άλλά καί στή λειτουρ
γία τής ιστορίας. Οί μέθοδοί της δέν έγκεινται πλέον στό νά προ
μηθεύουν « αυθεντικά » άντικείμενα στή γνώση ■ ό κοινωνικός 
της ρόλος δέν είναι πιά (άν έξαιρέσει κανείς τή φασματική φιλο
λογία τή λεγάμενη έκλαϊκευτική) νά προμηθεύει στήν κοινωνία 
όλικές παραστάσεις τής γένεσής της. 'Η ιστορία δέν κατέχει πιά, 
όπως στόν 19ο αιώνα, τήν κεντρ ική  θέση πού τής είχε άποδώσει 
μιά έπιστημολογία πού, έχοντας χάσει τήν πραγματικότητα σάν 
όντολογική ουσία, ζητούσε νά τήν ξαναβρεί σάν ιστορική δύ
ναμη, σάν Z eitgeist καί κρυφό γίγνεσθαι μέσα στήν έσωτερικό- 
τητα τού κοινωνικού σώματος. Δέν έχει πιά σάν λειτουργία νά 
άντικαθιστά τή φιλοσοφία στό ρόλο της νά λέει τό νόημα.

Ή  ιστορία παρεμβαίνει πιά σάν μιά κριτική δοκιμασία κοινω
νιολογικών, οικονομικών, ψυχολογικών ή πολιτιστικών μοντέ
λων. Λένε πώς χρησιμοποιεί « δανεικά έργαλεία » (Pierre Vilar). 
Αύτό είναι άλήθεια. Ά λλά, γιά τήν άκρίβεια, τά δο κ ιμ ά ζε ι  
παραχωρώντας τή χρήση τους σέ διαφορετικά πεδία, όπως « δο
κιμάζουμε » ένα άμάξι βγάζοντάς το νά τρέξει σέ πίστα γιά 
κούρσες, μέ ταχύτητα καί σέ συνθήκες πού ιΥ περβαίνουν  τίς νόρ
μες του. Ή  ιστορία γίνεται ένα κέντρο « έλέγχου ». ’Εκεί συντε- 
λείται μιά « λειτουργία φαλκίδευσης69 ». ’Εκεί μπορούν νά φα
νερωθούν τά όρια τής ικανότητας σήμανσης « μοντέλων » πού 
έχουν « δοκιμαστεί » τό ενα μετά τό άλλο άπό τήν ιστορία σέ 
τομείς ξένους πρός έκείνον όπου έγινε ή έπεξεργασία τους.

Ό  τρόπος αύτός λειτουργίας μπορεΐ νά έντοπισθεϊ, δειγματο
ληπτικά, σέ δυό άπό τίς βασικές του στιγμές : ή μία άφορά τή 
σχέση μέ τό πραγματικό σάν ισ τορ ικ ό  γ εγ ον ός · ή άλλη τή χρήση  
καθιερωμένων « μοντέλω ν » καί, άρα, τή σχέση τής ιστορίας μέ 
τή σύγχρονη σκέψη. Αφορούν έπίσης, τό μέν ένα, τήν έσωτερική 
όργάνωση τών Ιστορικών μεθόδων· τό δέ άλλο τή συναρμογή 
τους μέ διαφορετικά έπιστημονικά πεδία.

1. Τά γεγονότα βρήκαν τόν μάστορή τους στό πρόσωπο τού 
Paul Veyne, περίφημου καρατόμου άφηρημένων κεφαλών. Αύ
τός, φυσικά, έχει σηκώσει ψηλά τή σημαία ένός κινήματος πού 
έχει προηγηθεϊ άπό κείνον. Κι αύτό όχι μόνο γιατί ό πραγματικός 
Ιστορικός παραμένει πάντα ένας ποιητής τής λεπτομέρειας καί.



ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 51

σάν τόν αισθητικό, παίζει δίχως σταματημό μέ τούς χίλιους άρ- 
μονικούς ήχους πού ξεσηκώνει μέσα σ’ ένα πλέγμα γνώσεων ένα 
σπάνιο κομμάτι, άλλά κυρίως γιατί οί διαφόρων τύπων φορμαλι
σμοί δίνουν σήμερα μιά νέα διακριτική σημασία στή λ επ τομ έρ εια  
π ού  ξεφ εύγει ά π ό  τόν καν όνα .  Μ’ άλλα λόγια, ή έπιστροφή αύτή 
στά γεγονότα δέν μπορεί νά άποτελέσει μέρος μιάς έκστρατείας 
ένάντια στό θηρίο τού « στρουκτουραλισμού », ούτε καί νά μπει 
στήν υπηρεσία μιάς όπισθοδρόμησης πρός παρωχημένες ιδεολο
γίες καί πραχτικές. ’Αντίθετα, έγγράφεται στή γραμμή πλεύσης 
τής δομικής άνάλυσης, άλλά μέ τή μορφή μιάς άνάπτυξης. Γιατί, 
τό « γεγονός » μέ τό όποιο έχουμε νά κάνουμε στό έξής δέν είναι 
τό ίδιο μέ κείνο πού πρόσφερε στή γνώση-παρατηρητή τό φανέ
ρωμα μιάς πραγ μ ατικ ότη τας . Συνδυασμένο μ’ ένα κατασκευα
σμένο μοντέλο, έχει τή μορφή μιάς δ ια φ ορ ά ς.  Ά ρ α  ό ιστορικός 
δέν βρίσκεται μπρός στήν έναλλακτική λύση ή τά λεφτά σου ή τή 
ζωή σου- ή τό νόμο  ή τό γεγονός  (δυό έννοιες πού έξάλλου τεί
νουν νά έξαφανιστούν άπό τή σύγχρονη έπιστημολογία)70. ’Από 
αύτά καθαυτά τά μοντέλα συγκροτεί τή δυνατότητα νά φέρει 
στήν έπιφάνεια τίς άποκλίσεις. 'Αν, γιά ένα διάστημα, είχε εύχη- 
θεΐ μιά « συγκεφαλαίωση71 » καί είχε πιστέψει δτι τού ήταν δυ- 
νατόν νά συμφιλιώσει μεταξύ τους διάφορα συστήματα έρμη- 
νείας έτσι ώστε νά έχει καλύψει όλες του τίς πληροφορίες, σή
μερα ένδιαφέρεται πρώτιστα γιά τίς σύνθετες έκδηλώσεις αύτών 
τών διαφορών. Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, ή θέση δπου έγ- 
καθίσταται μπορεί άκόμα νά φέρει κατ’ άναλογία τό σεβάσμιο 
όνομα τού « γεγονότος » : τό γεγονός είναι ή διαφορά.

Παράλληλα, ή σχέση μέ τό πραγματικό γίνεται μ ιά  σχέση  άνά- 
μεσα στούς δρους μιάς διεργασίας. Ή δη ό Fernand Braudel είχε 
δώσει μιά τελείως λειτουργική σημασία στήν άνάλυση τών όρια- 
κών φαινομένων. Τά άντικείμενα πού πρότεινε στήν έρευνα κα
θοριζόντουσαν σέ συνάρτηση μέ τήν έπιτέλεση μιάς διεργασίας 
(καί όχι μέ τήν έξεύρεση μιάς πραγματικότητας) καί σέ σχέση μέ 
όρισμένα καθιερωμένα μοντέλα72. ’Αποτέλεσμα αύτού τού έγχει- 
ρήματος ήταν τό « γεγονός » νά δηλώνει μιά σχέση. ’Ανάλογα, 
καί τό συμβάν μπορεί νά ξαναοριστει σάν τομή, μέ τήν έννοια 
πού έχει στή μετρική. 'Οπωσδήποτε, έχει πάψει νά τέμνει τήν πυ
κνότητα μιάς πραγματικότητας πού τό βάθρο της θά διακρινόταν
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μέσα άπό τή διαφάνεια μιάς γλώσσας, ή πού θά έφτανε κομμάτι- 
κομμάτι ώς τήν έπιφάνεια τής γνώσης μας. Σχετίζεται έξολοκλή- 
ρου μέ μιά συνδυαστική όρθολογικά άπομονωμένων σειρών, 
χρησιμεύοντας νά σημειώ νει τίς άλλοδιάδοχες διασταυρώσεις 
της, τούς όρους δυνατότητας καί τά όρια ίσχύος τους73.

2. Αύτό ήδη υποδεικνύει εναν « Ιστορικό » τρόπο έπαναχρη- 
σιμοποίησης τών μοντέλων πού προέρχονται άπό άλλες έπιστήμες 
καί όρισμού μιάς λειτουργίας τής Ιστορίας άναφορικά μ’ αύτές. 
Μιά μελέτη τού P. Vilar μάς έπιτρέπει νά άποσαφηνίσουμε τή 
γενική του άρχή. Μ’ ευκαιρία τίς έργασίες τών J. Marczewski καί 
J.-C . Toutain, έπισήμαινε τά λάθη όπου θά όδηγούσε ή συστημα
τική « έφαρμογή » τών σύγχρονων οίκονομικών έννοιών καί μον
τέλων στό Παλαιό Καθεστώς. Ά λλά  τό πρόβλημα ήταν πολύ ευ
ρύτερο. Γιά τόν Marczewski, ό οικονομολόγος έχει τό χαρακτη
ριστικό νά « κατασκευάζει ëva σύστημα άναφοράς », καί ό Ιστο
ρικός « νά χρησιμοποιεί τήν οικονομική θεωρία ». Έπρόκειτο 
γιά μιά προβληματική πού καθιστούσε τή μιά έπιστήμη όργανο 
τής άλλης καί μπορούσε νά άντιστραφεϊ άνά πάσα στιγμή : τε
λικά, ποιός « χρησιμοποιεί » ποιόν ; Ό  P. Vilar μετατόπισε τήν 
άντίληψη αύτήν. Κατά τή δική του γνώμη, ή Ιστορία είχε σάν 
στόχο νά άναλύσει τίς συνθήκες στίς όποιες ισχύουν αύτά τά 
μοντέλα καί, γιά παράδειγμα, νά προσδιορίσει τά « άκριβή όρια 
τών δυνατοτήτων » μιάς « άναδρομικής οικονομετρίας ». Αύτή 
παρουσιάζει μιά σχετική έτερογ έν ε ια  ώς πρός τά ομοιογενή  σύν
ολα πού συγκροτεί κάθε έπιστημονικός κλάδος. Θά μπορούσε 
έπίσης νά συσχετίζει μεταξύ τους τά όρια καθενός άπό τά συστή
ματα ή τά « έπίπεδα » άνάλυσης (οικονομικό, κοινωνικό, κλπ.)74. 
Έ τ σ ι  ή ιστορία γίνεται « βοηθός », όπως είπε ό Pierre Chaunu75. 
Πράγμα πού δέν σημαίνει ότι μπαίνει « στήν υπηρεσία » τής οι
κονομίας, άλλά ότι ή σχέση πού διατηρεί μέ τίς διάφορες έπιστή
μες τής έπιτρέπει νά άσκεί άναφορικά μέ καθεμιά άπ’ αύτές μιάν 
άναγκαία κριτική λειτουργία καί τής υποβάλλει τήν Ιδέα νά συν
αρθρώσει μεταξύ τους τά παρουσιαζόμενα μ’ αύτό τόν τρόπο 
όρια.

'Η Ιδια συμπληρωματική σχέση άπαντάται καί σ ’ άλλους το
μείς. Στήν πολεοδομία, ή Ιστορία θά μπορούσε « νά βοηθήσει, 
λόγω δ ια φ ο ρ ά ς , νά κατανοήσουμε τόν Ιδιαίτερο χαρακτήρα τού
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χώρου, όπως δικαιολογημένα άπαιτούμε άπ’ αυτούς πού τόν 
διαμορφώνουν σήμερα » · νά έπιτρέψει « μιά ριζική κρ ιτ ική  τών 
ένεργών έννοιών τής πολεοδομίας » · καί, άντίστροφα, σέ σχέση 
μέ τά μοντέλα μιάς νέας όργάνωσης τού χώρου νά υπολογίσει τίς 
κοινωνικές άν τ ισ τά σ ε ις  μέ τήν άνάλυση « βαθειών δομών μέ άργή 
έξέλιξη76 ». Μιά τακτική τής άπόκλισης θά έξειδίκευε τήν πα
ρέμβαση τής ιστορίας. 'Η έπιστημολογία, πάλι, άπό τήν πλευρά 
της, ξεκινά άπό μιά σημερινή θεωρία (π.χ. τή βιολογία) καί συν
αντά τήν Ιστορία υπό τή μορφή έκείνου πού δέν διευκρινίστηκε, 
δέν έγινε άντικείμενο στοχασμού, δέν στάθηκε δυνατό, δέν άρ- 
θρώθηκε ώς τά τώρα77. Τό παρελθόν έδώ ξεπροβάλλει άρχικά 
σάν « έλλειψη ». Ή  κατανόηση τής Ιστορίας συνδέεται μέ τήν 
Ικανότητα νά όργανωθούν διαφορές ή σημασίες μέ δ ια κ ρ ιτ ικ ή  
ση μ ασ ία  καί δυνατότητα ιεράρχησης έξαιτίας τής σχέσης της μέ 
σημερινές έπιστημονικές τυποποιήσεις.

Μιά παρατήρηση τού Georges Canguilhem πάνω στήν Ιστορία 
τών έπιστημών78 γενικευόμενη, μπορεί νά φανερώσει όλη τή ση
μασία αυτής τής θέσης της ώς βοηθού. Τελικά, ή Ιστορία μοιάζει 
νά έχει ένα κυμαινόμενο ά ν τικ είμ εν ο  πού ό καθορισμός του έχει 
λιγότερο νά κάνει μέ μιάν άπόφαση παρμένη αύτόνομα καί 
περισσότερο μέ τό έν ό ιαφ έρον  πού παρουσιάζει καί τή σημασία 
πού έχει γιά τίς άλλες έπιστήμες. "Ενα « έξωτερικό » πρός τήν 
Ιστορία έπιστημονικά ένδιαφέρον όρίζει τά άντικείμενα καί τίς 
περιοχές στίς όποιες στρέφεται διαδοχικά, άνάλογα μέ τό ποιά 
πεδία άποκτούν καθένα μέ τή σειρά του άποφασιστική σημασία 
(κοινωνιολογικό, οικονομικό, δημογραφικό, πολιτιστικό, ψυχα
ναλυτικό, κλπ.) καί σύμφωνα μέ τίς προβληματικές πού τά όργα- 
νώνουν. Ό  Ιστορικός δμως παίρνει αύτό τό έν ό ιαφ έρον  σάν κα
θαυτού σκοπό μές στό εύρύτερο σύνολο τής Έ ρευνας. Καί έτσι 
δημιουργεί έργαστήρια έπιστημολογικού πειραματισμού79. Β έ
βαια, δέν μπορεί νά δώσει άντικειμενική μορφή σ ’ αύτές τίς 
έρευνες παρά συνδυάζοντας τά μοντέλα μέ άλλους τομείς τής τεκ
μηρίωσής του σχετικά μέ μιά κοινωνία. Ά π ό  δώ πηγάζει καί τό 
παράδοξο πού τόν άφορά : συσχετίζει τίς έπ ιστη μ ονικ ές  τυπο
ποιήσεις πού υιοθετεί γιά νά τίς δοκιμάσει, μέ μή έπιστημονικά 
άντικείμενα έπί τών όποιων ένεργεί αύτή τή δοκιμασία. Έ τσ ι, ή 
Ιστορία συνεχίζει νά διατηρεί τή λειτουργία πού άσκησε γιά αίώ-



54 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

νες όλόκληρους απέναντι στους πιό διαφορετικούς « λόγους » 
καί είναι μιά λειτουργία πού ένδιαφέρει καθεμιά άπό τίς συγ
κροτημένες έπιστήμες : τή λειτουργία τού νά άποτελεί μιά κρι
τική.

5. Κ ρ ιτ ικ ή  κ α ί  ισ τ ο ρ ία

Ή  έργασία αύτή πάνω στό όριο μπορεί νά έντοπιστεϊ καί ά λ 
λον  καί όχι μόνο έκεί πού εχει νά κάνει μέ ιστορικά « γεγονότα » 
ή θεωρητικά « μοντέλα ». Ή δη, ώστόσο, άν τίς δεχτούμε, οί λι
γοστές αύτές ένδείξεις μάς δίνουν ένα πρώτο προσανατολισμό 
γιά τόν προσδιορισμό όλόκληρης τής ερευνάς. Ή  στρατηγική πού 
άκολουθεΐ ή ιστορική πραχτική προϋποθέτει μιά καθορισμένη 
υπόσταση τής ιστορίας. Δέν πρέπει λοιπόν νά μάς έκπλήσσει τό 
γεγονός δτι ή φύση μιάς έπιστήμης είναι ταυτόχρονα καί τό ζη
τούμενο πού ψάχνουμε έξετάζοντας τίς διαδικασίες πού άκολου- 
θεί, καί τό μέσο γιά νά συγκεκριμενοποιήσουμε αύτές τίς τελευ
ταίες. Διαφορετικά, κάθε έπιστημονικός κλάδος θά ταυτιζόταν 
μέ μιά ούσία πού θά ύποθέταμε δτι τίθεται μέ τίς διαδοχικές τε
χνικές μεταμορφώσεις της, καί θά έπιβίωνε (ποιός ξέρει πού) σέ 
καθεμιά άπ’ αύτές, διατηρώντας μέ τήν πραχτική μιά συμπληρω
ματική άπλώς σχέση.

Ή  σύντομη άνασκόπηση τής πραχτικής της μοιάζει νά μάς έπι- 
τρέπει τόν προσδιορισμό τριών συναφών όψεων τής ιστορίας : 
τήν άντικατάσταση τού « νοήματος » ή τού « πραγματικού » μέ 
τήν παραγωγή « σημασιακών άποκλίσεων » · τήν τοποθέτηση τού 
« ειδικού » ώς όρ ίο ν  τού  ό ιαν οη τον ·  τή σύνθεση ένός τόπου πού 
έπιβάλλει στό παρόν τήν άμφισήμαντη παράσταση τού παρελ
θόντος καί τού μέλλοντος.

1. Ή  πρώτη όψη προϋποθέτει μιά άπότομη μεταβολή τής 
Ιστορικής γνώσης δπως έχει έδώ καί εναν αίώνα. Έ π ί έκατό χρό
νια εδινε τήν παράσταση μιάς κοινωνίας σάν μιά συνολική άνα
σκόπηση τού γίγνεσθαι της. Είναι άλήθεια δτι ή ιστορία είχε 
κομματιαστεί σέ πολλές καί διάφορες ιστορίες (βιολογικές, οικο
νομικές, γλωσσολογικές,κλπ.)80. ’Ανάμεσα όμως σ’ αύτές τίς κομ
ματιασμένες θετικότητες, όπως καί άνάμεσα στούς διαφοροποιη
μένους κύκλους πού χαρακτήριζαν καθεμιά τους, ή ιστορική
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γνώση άποκαθιστοΰσε τό Ί δ ι ο  διαμέσου τής κοινής τους σχέσης 
μέ μιάν εξέλιξη. Εανασυναρμολογοϋσε λοιπόν αυτές τίς άσυνέ- 
χειες άνασκοπώντας τες σάν διαδοχικές ή συνυπάρχουσες μορφές 
ένός καί του αύτού νοή μ ατος  (δηλαδή ένός προσανατολισμού) 
καί έκδηλώνοντας σ ’ ένα λίγο-πολΰ τελεολογικό κείμενο τήν έσω- 
τερική μοναδικότητα μιάς κατεύθυνσης ή ένός γίγνεσθαι81.

Σήμερα, κρίνεται περισσότερο μέ βάση τήν ικανότητά της νά 
μετρά μέ άκρίβεια τίς απ οκ λ ίσ ε ις  -  όχι μόνο τίς ποσοτικές (καμ
πύλες πληθυσμών, μισθών ή δημοσιευμάτων) άλλά καί τίς ποιο
τικές (δομικές διαφορές) -  σέ σχέση μέ τίς τρέχουσες τυπικές 
κατασκευές. Μέ άλλα λόγια, καταλήγει στό incipit τών παλαιών 
Ιστορικών άφηγήσεων : « Παλαιά, δέν  ήταν  όπως σήμερα ». Με
θοδικά καλλιεργημένη, ή άπόσταση αύτή (« δέν ήταν... ») εγινε 
τό άποτέλεσμα τής έρευνας άντί νά είναι τό αίτημα καί τό έρώ- 
τημά της. 'Ομοίως καί τό « νόημα » άπαλείφεται, έξ ύποθέσεως, 
άπό τά έπιστημονικά πεδία στό βαθμό πού αύτά άρχίζουν νά 
συγκροτούνται. Ά ρ α , ή ιστορική γνώση φέρνει στήν έπιφάνεια 
όχι ένα νόημα, άλλά τίς ε ξα ιρ έσ ε ις  πού άναδεικνύει ή έφαρμογή 
οικονομικών, δημογραφικών ή κοινωνιολογικών μοντέλων σέ 
διάφορες περιοχές τής τεκμηρίωσης. Ή  έργασία συνίσταται στήν 
π αρ αγω γ ή  τον  άρν η τ ικοϋ  πού ένέχει ση μ ασία . Έ χ ε ι  έξειδικευτεϊ 
στήν κατασκευή αύτών τών δ ια κ ρ ιτ ικ ώ ν  δ ιαφ ορ ώ ν  πού έπιτρέ- 
πουν τήν άνάδειξη μιάς μεγαλύτερης αυστηρότητας στούς προ
γραμματισμούς καί τή συστηματική τους άξιοποίηση.

2. Παραπλήσια μέ τήν πρώτη τούτη όψη καί ή δεύτερη άφορά 
τό στοιχείο έκεινο πού δικαιολογημένα έχει άποτελέσει τήν κύρια 
έφαρμογή τής ιστορίας : τό « ειδικό » (πού ό G. R. Elton διακρί
νει άπό τό « άτομικό »). "Αν άληθεύει ότι τό « ειδικό » προσδίδει 
έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στήν ιστορική έρευνα, αύτό δέν όφεί- 
λειται τόσο στό ότι άποτελεϊ ένα στοχασμένο άντικείμενο, άλλ’ 
άντίθετα στό ότι άποτελεϊ τό όριο τού νοητού. Στοχασμένο είναι 
μόνο τό καθολικό. Ή  θέση τού ιστορικού βρίσκεται στό συν
οριακό σημείο δπου ό νόμος μιάς νόησης έγγίζει τά όριά του, 
άφού πρέπει συνεχώς νά τά υπερπηδά μετατοπιζόμενος καί τε
λικά τά συναντά συνεχώς κάτω άπό άλλες μορφές. Ά ν  ή Ιστορική 
« κατανόηση » δέν περιορίζεται στήν ταυτολογία τού θρύλου, 
καί άν δέν καταφεύγει στήν ιδεολογία, δέν χαρακτηρίζεται
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ωστόσο άπό τό ότι. κατά αύτό τόν τρόπο μάς δίνει τή δυνατότητα 
νά νοήσουμε σειρές έπιλεγόμενων διδόμενων (παρόλο πού αύτό 
είναι ή « βάση » της), άλλά άπό τό γεγονός δτι διατηρεί πάντα 
σταθερή τή σχέση άνάμεσα σέ τούτες τίς « τακτικότητες », άπό τή 
μιά, καί τίς « ειδικότητες » πού τούς ξεφεύγουν, άπό τήν άλλη. 
Μιά βιογραφική λεπτομέρεια, ëva περίεργο τοπωνύμιο, μιά το
πική πτώση τών μισθών, κλπ., δλες αύτές οί μορφές έξαίρεσης, 
συμβολιζόμενες άπό τή σημασία τού κυρίου όνόματος στήν Ιστο
ρία άναζωπυρώνουν τήν ένταση πού ύφίσταται άνάμεσα στά 
έπεξηγητικά συστήματα καί τό άνεξήγητο άκόμα « αύτό ». Ε ξ 
άλλου, δηλώνοντας τό α ύ τό  σάν ένα « γεγονός » κατονομάζουμε 
άπλά τό άκατάληπτο· είναι ένα M einen  καί όχι ένα Verslehen . 
Ά π ό  τήν άλλη, όμως, πάλι, σημαίνει δτι θεωρούμε άναγκαΐο δ,τι 
άκόμα άνήκει στό χώρο τού μη-νοητού82.

Δίχως άμφιβολία, αύτό δέν είναι άσχετο άπό τόν πραγματισμό 
πού καραδοκεί μέσα σέ κάθε ιστορικό καί πού τόν κάνει νά γυ
ρίσει τόσο γρήγορα τή θεωρία σέ γελοιότητα. Θά πέφταμε πάν
τως έξω άν πιστεύαμε δτι ή άπλή μνεία ένός « συνέβη » ίσοδυνα- 
μεϊ μέ κατανόηση. Ή  μορφή τού χρονικού καί τής λογιοσύνης, 
πού άρκείται νά άθροίζει τίς ειδικότητες, άγνοεί άπλά τόν νόμο 
πού τίς όργανώνει. Ό  λόγος αύτός, καθώς καί τής άγιογραφίας ή 
τών « μικρών ειδήσεων83 » δέν κάνει άλλο άπό τό νά εικονογρα
φεί μέ χίλιες παραλλαγές τίς γεν ικές  άντινομίες μιάς ρητορικής 
τού έξαιρούμενου. Πέφτει στήν εύτέλεια τής έπανάληψης. Στήν 
πραγματικότητα, τό είδικό κινείται στά πλαίσια μιάς σαφούς τυ
ποποίησης, έχοντας σάν λειτουργία του νά εισαγάγει ένα έρωτη- 
ματικό μέσα της, καί σάν σημασία του νά παραπέμπει σέ πράξεις, 
πρόσωπα καί δ,τι παραμένει άκόμα έξωτερικό πρός τή γλώσσα 
καί τό λόγο.

3. Ό  τόπος πού δημιουργεί ή ιστορία συνδυάζοντας τό μον
τέλο μέ τίς άποκλίσεις του καί μέ τό νά κινείται στά δρια τού 
τακτικού μάς δίνει μιά τρίτη όψη τού όρισμού της. Περισσότερη 
σημασία έχει δτι νοείται ώς ύφιστάμενη άπόσταση παρά δτι πρα
γματοποιεί μιάν άναφορά στό παρελθόν. Μέσα στήν συνοχή τής 
έπιστήμης τού παρόντος παρεισφρέει ένα κενό καί πώς άλλιώς 
θά μπορούσε νά γίνει αύτό τελικά άν όχι μέ τή βοήθεια κάποιου 
άντικειμενοποιήσιμου πράγματος, τού παρελθόντος δηλαδή, πού
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άπό τήν ίδια του τή φύση σημαίνει τήν έτερότητα ; Ό σο κι άν ή 
έθνολογία έχει ένμέρει άντικαταστήσει τήν Ιστορία στό έργο νά 
σκη ν οθετε ί τό άλλο  μέσα στό παρόν -  γι’ αύτό τό λόγο, έξαλλου, 
οι δυό αύτές έπιστήμες διατηρούν πάντα πολύ στενές σχέσεις - ,  
τό παρελθόν δέν παύει νά είναι πρώτα καί κύρια τό μέσο μέ τό 
όποιο δ ίδ ε τ α ι ή π α ρ ά σ τα σ η  μ ιά ς  δ ια φ ορ ά ς.  'Ιστορικό έργο ση
μαίνει νά έπιμεριστεί τό δεδομένο σύμφωνα μ’ έναν τωρινό νόμο 
πού διακρίνεται άπό τό (παρωχημένο) « άλλο » του, νά κρατηθεί 
μ’ αύτό τόν τρόπο μιά κάποια άπόσταση άπέναντι σέ μιά δια
μορφωμένη κατάσταση καί νά σημαδευτεί έτσι μέ τή χρησιμο
ποίηση ένός λόγου ή πραγματική διαφορά πού έπέτρεψε αύτή 
τήν άποστασιοποίηση.

'Η ιστορική διεργασία έχει διπλό άποτέλεσμα. Ά φ ενός δίνει 
στό σημερινό μιά Ιστορική διάσταση. Πιό συγκεκριμένα, δίνει 
μορφή παρόντος σέ μιά βιωμένη κατάσταση. 'Υποχρεώνει νά 
διασαφηνιστεί ή σχέση τού κυριαρχούντος λογισμού μ’ ένα ιδιαί
τερο τόπ ο  πού, σ’ άντιπαράθεση μ’ ένα « παρελθόν », γίνεται αύ- 
τός τό παρόν. Ή  ύπαρξη μιάς σχέσης άμοιβαιότητας άνάμεσα 
στό νόμο καί τό δριό του γεννά ταυτόχρονα τή διαφοροποίηση 
άνάμεσα σ’ ένα παρόν καί ένα παρελθόν.

Ά π ό  τήν άλλη πάλι μεριά, ή μορφή τού παρελθόντος διατηρεί 
τήν πρώτη της άξία νά παριστάνει αύτό πού λείπει. Έ χοντας ένα 
ύλικό πού γιά νά είναι άντικειμενικό πρέπει νά είναι άναγκαία 
π α ρ ό ν  έδώ , χωρίς ώστόσο νά παύει νά συμπαραδηλώνει ένα πα
ρελθόν έφόσον κατά πρώτο λόγο παραπέμπει σέ μιάν άπουσία, 
εισάγει έπίσης καί τό κενό ένός μέλλοντος. Ό π ω ς γνωρίζουμε, 
μιά όμάδα δέν μπορεί νά έκφράσει δ,τι έχει μπροστά της -  δ,τι 
λείπει άκόμα -  παρά μόνο άν κάνει μιάν άνακατανομή τού πα
ρελθόντος της. Ε κ τό ς  αυτού, ή ιστορία είναι πάντοτε άμφισή- 
μαντη : ή θέση πού παραχωρεί στό παρελθόν είναι έπίσης καί 
ένας τρόπος νά κάν ει τόπο  σ ’ ενα  μέλλον. Παραπαίοντας άνά
μεσα στόν έξωτισμό καί τήν κριτική καθώς σκηνοθετεί τό άλλο, 
ταλαντεύεται άνάμεσα στόν συντηρητισμό καί στόν ούτοπισμό 
λόγω τής ίδιας της τής λειτουργίας νά σημαίνει μιάν έλλειψη. 
Στίς πιό άκραίες της έκδηλώσεις γίνεται, στήν μέν πρώτη περί
πτωση μυθώδης ή πολεμική, στή δεύτερη άντιδραστική ή έπανα- 
στατική. Οί άκραίες όμως αύτές μορφές δέν μπορούν νά μάς κά
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νουν νά ξεχάσουμε αύτό πού είναι έγγεγραμμένο στήν πιό αύ- 
στηρή πραχτική της, τήν πραχτική νά συμβολίζει τό όριο  καί μ’ 
αύτό τόν τρόπο νά δ ίνει δυνατότητα σ ’ 'ένα ξεπέρασμα. Τό παλιό 
σύνθημα « νά διδαχτούμε άπό τήν ιστορία » ξαναπαίρνει μιά ση
μασία μέσα σέ τούτη τήν προοπτική έφόσον άφήσουμε καταμέρος 
τήν ιδεολογία τού κληρονόμου καί ταυτίσουμε τό « δίδαγμα τής 
ιστορίας » μέ τό κενό πού δημιουργεί στό σήμερα ή εικόνα τών 
διαφορών.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

1 Τό γεγονός ότι τό Ιστοριογραφικό έργο χαρακτηρίζεται άπό τόν προσδιορισμό 
διακριτικών τόπων, μ' άλλα λόγια άπό μιά τοπική (δπως άπέδειξε 6 Paul Veyne, 
Comment on écrit l’histoire. Seuil, 1971, σ. 258-273), δέν σημαίνει δτι, άπό τήν 
άλλη, δέν έγγράφει καί νοηματικές μονάδες (ή « γεγονότα ») καθορισμένες κατ' 
αύτόν τόν τρόπο μές στίς σχέσεις παραγωγής. Προσπαθεί, λοιπόν, νά δείξει τή 
σχέση άνάμεσα στά προϊόντα καί στους τόπους παραγωγής.
2 Διευκρινίζω μιά γιά πάντα δτι ή χρήση τής λέξης ιστορία γίνεται μέ τήν έννοια 
τής ιστοριογραφίας. Αύτό σημαίνει δτι λέγοντας ιστορία έννοώ μιά πραχτική 
(Εναν έπιστημονικό κλάδο), τό άποτέλεσμά του (ένα λόγο) καί τή μεταξύ τους 
σχέση. Πρβλ. Michel de Certeau, « Faire de l'histoire », στίς Recherches de 
science religieuse. ΛΩΙΙΙ, 1970, σ. 481-520.
1 Πρβλ. Serge Moscovici, Essai sur l’histoire humaine de la nature. Flammarion, 
1968· Michel Foucault, L'Archéologie du savoir, Gallimard, 1969· Paul Veyne, 
Comment on écrit l’histoire. Seuil, 1971.
4 Κάρλ Μάρξ, θέσεις γιά τόν Φόνερμπαχ, 1η θέση.
5 Ό  δρος έπιοτημονικός, άρκετά ύποπτος γιά τό σύνολο τών « έπιστημών τού 
άνθρώπου » (δπου έχει άντικατασταθεϊ άπό τόν δρο άνάλνση), είναι έξίσου ύπο
πτος καί δσον άφορά τό πεδίο τών « θετικών έπιστημών » έφόσον παραπέμπει σέ 
νόμους. Μ" αύτόν έντούτοις τόν δρο μπορούμε νά προσδιορίζουμε τή δυνατότητα 
νά έδραιωθεϊ ένα σύνολο κανόνων πού νά έπιτρέπει τόν « έλεγχο » τών πράξεων 
πού έφαρμόζονται στήν παραγωγή καθορισμένων άντικειμένων.6 Introduction à la philosophie de l’histoire. Essai sur les limites de l’objectivité 
historique. Vrin, 1938· La Philosophie critique de l’histoire, Vrin, 1938, ( έπα- 
νεκδ. 1969 ). Σχετικά μέ τίς θέσεις τού R. Aron, 6λ. τήν κριτική τού Pierre Vilar, 
« Marxisme et histoire dans le développement des sciences humaines ». in Studi 
storici, I, No 5, 1960, σ. 1008-1043, κυρίως σ. 1011-1019.
7 Γύρω άπό τήν « άρχή τής φαλκίδευσης », πρβλ. Karl Popper, Logik der Fors- 
chung, Βιέννη, 1934 (άγγλ. μετάφρ : The Logic o f  scientific Discovery, Λονδίνο, 
Hutchinson. 1959), τό βασικό έργο τού « κριτικού όρθολογισμού ».
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8 Γ1ρ6λ. Antonio Gramsci. Gli intellectual! e Γ organizzazione della cull lira. Του- 
ρίνο, Einaudi. 1949, σ. 6-38.
* ’Επανερχόμενος στή βεμπεριανή θέση δτι « ή έπιστημονική επεξεργασία άρχί- 
ζει μέ μιάν έπιλογή πού δέν έχει παρά μόνο υποκειμενική δικαίωση », δ R. Aron 
ύπογράμμιζε γιά μιάν άκόμη φορά, στό Les Étapes de la pensée sociologique 
(Gallimard. 1967, a. 510), τή διασταύρωση στόν Weber τής « υποκειμενικής έπι- 
λογής » καί τού όρθολογιστικού συστήματος τής « αίτιακής » έξήγησης ( ibid., σ. 
500-522 ). Έ τσι, έξάλειφε τήν έπίπτωση πού έχει πάνω στόν διανοούμενο ή θέση 
του στήν κοινωνία καί είχε τή δυνατότητα γιά μιάν άκόμη φορά νά βλέπει τόν 
Weber σάν τόν άντι-Μάρξ.
10 Στό Les Mois el les choses (Gallimard, 1966) Ιδιαίτερα, πού ol θέσεις του συγ- 
κεκριμενοποιήθηκαν κυρίως στήν άξιοσημείωτη « Είσαγωγή » τού έργου του 
L ’Archéologie du savoir ( op. cil. σ. 9-28 ). Βλ. M. de Certeau, /' Absent de l’hi
stoire, 1973, o. 115-132, « Le noir soleil du langage : M. Foucoult ».
‘obis Πρ(5λ. M. de Certeau, « Une épistémologie de transition : P. Veyne », in 
Annales E.S.C., t. 27, 1972, σ. 1317-1327.
11 Ol Philippe Ariès (Le Temps de l'histoire, Monaco, 1951, σ. 224), Pierre 
Chaunu (La Civilisation de l'Europe classique, Arthaud, 1966, σ. 404-409, σχετικά 
μέ « La constitution à travers l’Europe d’un petit monde de la recherche »), καί 
πολλοί άλλοι άκόμη σημείωσαν τό γεγονός αύτό. Ά λλά καί μόνον αύτή ή λεπτο
μέρεια δείχνει σέ ποιό βαθμό ή κοινωνική αύτή « σύνθεση » σημαδεύει μιά έπι- 
στημολογική τομή. Γιά παράδειγμα, υπάρχει στενή σχέση άνάμεσα στήν όριοθέ- 
τηση τών άλληλογράφων (ή τών ταξιδιών) καί τήν καθιέρωση άνάμεσα τονς μιάς 
λόγιας γλώσσας (σχετικά μέ τίς άλληλογραφίες αύτές, 6λ. Baudouin de Gaiffier, in 
Religion, érudition el critique à la fin  du XVIIe siècle..., P.U.F., 1968, σ. 2-9), ή 
άνάμεσα στίς « συγκεντρώσεις » τής Τετάρτης στή βιβλιοθήκη Colbertine, άπό τό 
1675 ώς τό 1751, καί τήν έπεξεργασία μιάς Ιστορικής ίρεννας  (σχετικά μ' αύτές 
τίς συγκεντρώσεις, πρβλ. Léopold Delisle, Le Cabinet des manuscrits de la Bi
bliothèque nationale, t. 1, Παρίσι, 1868, σ. 476-477).
12 Ό  Daniel Roche δείχνει τή στενή σύνδεση πού υπάρχει άνάμεσα στόν ίγχυ-  
κ/.ο.Ύαιόιομό (ένα « σύμπλεγμα (δεών ») καί στούς θεσμούς δπως οί παρισινές καί 
επαρχιακές άκαδημίες (« Encyclopédistes et académiciens », in Livre et société 
dans la France du XVIIle siècle. II. Mouton, 1970, σ. 73-92), καί ό Sergio Mo
ravia. πάλι, συνδέει τή γέννηση τής έθνολογίας μέ τή συγκρότηση τής ομάδας τών 
« Observateurs de l’homme » (La Scienza dell’uomo nelsetlecenlo. Bari, Laterza.
1970, o. 151-172). Τά παραδείγματα είναι άπειρα.
13 Παρόλο πού ό G. Bachelard έγραφε : « τό έπιστημονικό άστυ διαμορφώθηκε 
στό περιθώριο τής κοινωνικής κοινωνίας» iLe Rationalisme appliqué, P.U.F.,
1966. σ. 23- πρβλ. La Formation de l'esprit scientifique, 1965, σ. 32-34). Ό  A. 
Koyré έπανελάμβανε τήν ίδια θέση, άλλά γιά νά υπερασπίσει αύτή τή φορά 
« μιάν ιδίαν ζωή, μιάν αύθύπαρκτη ιστορία » τής έπιστήμης, πού « δέν μπορεί νά 
νοηθεί παρά σέ συνάρτηση μέ τά Ιδιαιτέρά της προβλήματα, τήν Ιδιαίτερή της 
ιστορία » (« Perspectives sur l'histoire des sciences », in Éludes d ’histoire de la 
pensée scientifique. Gallimard. 1973. σ. 399 ). Φαίνεται δτι στό σημείο αύτό διαι-
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ωνίζεται άπό τόν Weber καί μετά : Ιον, μιά σύγχυση άνάμεσα σέ διαφοροποίηση 
καί άπομόνωση, λές καί ή θεμελίωση ένός € κατ’ ίδίαν » τόπου μπορούσε νά μή 
συνδέεται μέ μιά γενική άνακατανομή καί, άρα, μέ άμοιβαίους έπαναπροσδιορι- 
σμούς ■ 2ον, μιά άντίληψη τής « Ιστορίας τών Ιδεών » πού άφαιρεϊ κάθε διακριτι
κότητα άπό τίς κοινωνικές υποδιαιρέσεις ένώ οΐ έπιστημολογικοί έπιμερισμοί εί
ναι άδιαχώριστα κοινωνικοί καί διανοητικοί.
14 Jean Glénisson, « L' historiographie française contemporaine », in Vingt-cinq 
ans de recherche historique en France. C.N.R.S., 1965, σ.ΧΧΙV, No 3, μέ τήν 
εύκαιρία τών Annales.
11 Ό  ψυχαναλυτής μάλιστα θά πει δτι ή δμιλία κρύβει καί τό κορμί μιλά.
16 J. Glénisson, op. cil., a. XXVI.
17 /hid. σ. XXIV. Πάνω σ' αύτά τά δύο ζητήματα, 6λ. Terry Ν. καί Priscilla Ρ. 
Clark, « Le patron et son cercle : chef de l'Université française » (in Revue 
française de sociologie. XII, 1971, σ. 19-39), διορατική μελέτη πού μόνο « έκ τών 
ίξω  παρατηρητές » θά μπορούσαν νά γράψουν. ΟΙ συγγραφείς όρίζουν τό * σύ
στημα » βάσει τεσσάρων ούσιαστικών στοιχείων : τή συγκέντρωση τού έλέγχου, 
τό μονοπωλιακό χαρακτήρα τού συστήματος, τόν περιορισμένο άριθμό τών ση
μαντικών θέσεων, τόν πολλαπλασιασμό τών λειτουργιών τού κυρίου ».
,e J. Glénisson, op. cit.. σ. XXII-XXIII.19 Ibid.. a. XL.
10 Ό  J. Habermas κριτικάρει Ιδιαιτέρως, στίς κοινωνιολογικές (καί Ιστορικές, 
πρέπει νά προσθέσουμε έμεϊς) θεωρίες καθαρά τεχνικού καί « γνωσιολογικού » 
τύπου, τήν « υπονοούμενη » ουδετερότητά τους άπέναντι στίς άξίες πού θέτει ή 
έπιστημολογική άφετηρία τών έρευνών τους (« Analytische Wissenschafttheorie 
und Dialektik », in Zeugnisse. Theodor W. Adorno Zum sechzigsten Geburtstag, 
Francfort-sur-le-Main, 1963, σ. 500-501). Πρ6λ. τά βασικά έργα τού Ιδιου : Zur 
Logik der Sozial-wissenschaft, Tubingen, Mohr, 1967, καί Technik und Wissen- 
schaft als Ideologie. Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1968, γαλ. μετ. La Tech
nique et la science comme ·  idéologie », Gallimard, 1973.
21 Σχετικά μέ τή σημασία καί τό ρόλο τού « έγώ » καί τού € έμεϊς » πρβλ. Émile 
Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Gallimard, 1966, σ. 258-266.
22 Λέγοντας « discours » (λόγος) έννοώ τό Γδιο τό Ιστοριογραφικό είδος, ή μάλ
λον, στήν όπτική τού Michel Foucault, « μιά πραχτική τού λόγου », -  « τό σύνολο 
τών κανόνων πού χαρακτηρίζουν μιά πραχτική τού λόγου » (Archéologie du 
savoir. Gallimard, 1969, σ. 74, καί 168).
23 Michel Foucault, op. cit., a. 68, σχετικά μέ τόν Ιατρικό λόγο.
24 Δυστυχώς μέχρι σήμερα δέν έχει γραφτεί, προκειμένου γιά τή στρατολόγηση 
τών Ιστορικών, καμιά μελέτη άνάλογη μέ τής Monique de Saint-Martin, Les Fon
d ions sociales de l'enseignement scientifique. Mouton, 1971.
25 Έ δώ , χρονολογικά, σημασία έχει ή διατριβή τού Georges Lefebvre, Paysans 
du nord de la France pendant la Révolution, 1924. Πάντως τήν Ιδια στροφή ση
μαδεύει μιά δλόκληρη πλειάς Ιστορικών : Hauser. Sée. Simiand. κλπ.
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26 L’ Introduction aux études historiques (1898) παραμένει τό μεγάλο βιβλίο μιάς 
Ιστοριογραφίας, έστω κι άν έχει πάψει πρό πολλού νά είναι αύτό πού ήταν : τό 
άγαλμα τού 'Ιππότη. Διαβάζεται μέ ένδιαφέρσν καί ή σαφήνειά του είναι άξιο- 
θαύμαστη. Κυρίως στά κεφάλαια VIII τού II βιβλίου καί στά 1-1V τού III βιβλίου, 
πού είναι γραμμένα άπό τόν Seignobos, γίνονται σαφείς οΐ έπιστημονικές άναφο- 
ρές τών συγγραφέων.
17 L. Febvre, Au coeur religieux du X V le siècle. S.E .V .P.E.N ., 1957, o. 146.
18 « Καθετί πού άνήκοντας στόν άνθρωπο, έξαρτάται άπό τόν άνθρωπο, έξυπη- 
ρετεϊ τόν άνθρωπο, έκφράζει τόν άνθρωπο, σημαίνει τήν παρουσία, τή δραστη
ριότητα, τίς όρέξεις, τούς τρόπους ζωής τού άνθρώπου », δηλώνει στό Combats 
pour l’histoire, A. Colin, 1953, σ. 428. Έ κτοτε, ή τόση αισιοδοξία έχασε τήν 
άξιοπιστία της.
29 Ή δη  τό 1920 δ Henri Berr έπεσήμαινε τόν « (δεαλιστικό » χαρακτήρα τής 
Ιστορίας τού L. Febvre I Revue de synthèse historique, XXX, 1920, σ. 15 ).
30 Σχετικά μέ τήν πλούσια στό έργο του « θεωρία τού Zusammenhang », πρβλ. 
Hans-Dieter Mann, Lucien Febvre. La pensée vivante d'un historien, A. Colin,
1971, σ. 93-119. Ό  L. Febvre χρησιμοποιεί τόν δρο « τάξη » γιά νά έξηγήσει τόν 
16ο αίώνα (βλ. π.χ. στό Pour une histoire à part entière, Paris, 1963, a. 350-360, 
σχετικά μέ τήν άστική τάξη) έστω καί μέ μεγάλο δισταγμό (βλ. ibid., σ. 185-199), 
άλλά δέν άναφέρεται στό πρόβλημα τού δικού της κοινωνικού κέντρου όταν άνα- 
λύει τήν πραχτική της καί τίς Ιστορικές της έννοιες. 'Οσο γιά τήν άντιμαρξιστική 
του τάση, αύτή έκδηλώνεται, π.χ., στήν άναφορά του στόν Daniel Guérin ι Com
bats pour l’histoire, op. cit., a. 109-113 ), θεωρώντας ώς « αίμομιξία » τήν προ
σέγγιση πού πραγματοποιεί αύτός μεταξύ Michelet καί Μάρξ.
31 Βλ. Μ. de Certeau, La Culture au pluriel, 10-18, 1974, o. 11-34: « Les 
révolutions du croyable ».
32 O. Mannoni, « Je sais bien, mais quand même », στό Clefs pour l ’imaginaire ou 
l’Autre Scène. Seuil, 1969, σ. 9-33.

33 Βλ. Frédéric Bon et M.-A. Bumier, Les Nouveaux Intellectuels. Seuil, 1971, o. 
180· M. de Certeau, La Culture au pluriel, op. cit.. o. 111-137 : « Les Univer
sités devant la culture de masse ».
34 Essai sur l’histoire humaine de la nature. Flammarion, 1968.35 Op. cit., a. 20.36 Ibid.

37 Op. cit., a. 7 καί 21.
3’ Op. cit.. a. 590.

39 Ernest Labrousse, « Introduction »,στό L'Histoire sociale, P.U .F., 1967, σ. 2.
40 Ή  έκφραση άνήκει στόν Fernand Braudel, Leçon inaugurale au Collège de 
France, 1950. Ό  Pierre Vilar, πάλι, στό La Catalogne dans l’Espagne moderne 
(S .E.V .P.E.N ., 1962, t. I, o. 12) μάς υπενθυμίζει Ατι κατά τό μεσοπόλεμο « οί 
μόνοι πού μάς έθεταν τά μεγάλα προβλήματα πού, άλλος περισσότερο άλλος λι-
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γότερο, συγκεχυμένα μαντεύαμε δτι άποκτούσαν δεσπόζουσα θέση στόν αιώνα 
μας, ήταν οί γεωγράφοι δάσκαλοί μας ».
41 Πρβλ. ίδίως Françoise Choay, « L'histoire et la méthode en urbanisme », in 
Annales E.S.C., XXV, 1970 (τεύχος άφιερωμένο στήν « Histore et urbanisa
tion »), a. 1143-1154, καθώς έπίσης Stephan Themstrom, « Reflections on the 
New Urban History ». in Daedalus. Spring, 1971, a. 359-376. L ’Enquête sur le 
bâtiment (Mouton, 1971), ύπό τή διεύθυνση τού Pierre Chaunu, άποτελεϊ έπίσης 
ένα ωραίο παράδειγμα γιά τό νέο ένόιαφέρον πού έκδηλώνεται σχετικά μέ τήν 
όργάνωση τού χώρου.
41 Βλ. τό κεφάλαιο γιά € τόν φυτικό πολιτισμό », στό Les Paysans de Langue
doc. τού Emmanuel Le Roy Ladurie, S .E .V .P.E.N ., 1966, σ. 53-76. Ή  νέου τύ
που αύτή μελέτη πάνω στίς « βιολογικές βάσεις » τής άγροτικής ζωής μάς δείχνει 
δτι καί τά φυτά είναι « άντικείμενα Ιστορίας », « έξαιτίας τής πλαστικότητάς 
τους καί τών άκατάπαυστων μεταβολών πού έπιφέρει σ' αύτά ό άνθρωπος ». 
Δυστυχώς, ή μελέτη αύτή, δέν έχει περιληφθεϊ στήν έκδοση τσέπης. Flammarion, 
1969.
43 Βλ. τή μεγάλη Histoire générale des techniques, ύπό τή διεύθυνση τού Maurice 
Dumas, P U .F., 4 τ., 1963-1968, ή τίς έργασίες τού Bertrand Gille (Les Ingénieurs 
de la Renaissance. 1964, κλπ.).
44 Βλ. τό είδικό τεύχος τών Annales E .S.C.. XXIV, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1969, 
« Histoire biologique et société » Michel Foucault, Naissance de la clinique, 
P.U .F., 1963- Jean-Pierre Peter, « Le Corps du délit », στή Nouvelle Revue de 
psychanalyse, 1971, No 3, a. 72-108, κλπ.
45 Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire du climat depuis l’an mil. Flammarion,
1967.
44 Raymond Roussel, Impressions d'Afrique, Gallimard, 1963, a. 209. Πρβλ. Julia 
Kristeva, Sèmeiôtikè. Recherches pour une sémanalyse. Seuil, 1969, σ. 208-245 : 
« La productivité dite texte ».
47 Jean Baudrillard, « La collection », στό Le Système des objets, Gallimard,
1968, a. 120-150.
48 Ά π ό  τούτη τή σκοπιά, τά Ιστορικά « τεκμήρια » μπορούν νά παραλληλιστούν 
μέ τά * είκονικά σημεία », πού τόν τρόπο όργάνωσής τους άναλύει ό Umberto 
Eco, δπως λέει : « άναπαράγουν όρισμένους δρους τής κοινής άντίληψης σύμ
φωνα μέ κανονικούς άντιληπτικούς κώδικες » (« Sémiologie des messages vi
suels » στό Communications, 1970, No 15, σ. 11-51). Μέ τήν Ιδια λοιπόν προο
πτική μπορούμε νά πούμε πώς έπιστημονική έργασία συντελεϊται έκεΐ δπου έπέρ- 
χεται μεταβολή στούς « κώδικες άναγνώρισης » καί στά « συστήματα άναμονής ».
49 Βλ. Philippe Ariès, Le Temps de I’ histoire, Monaco, έκδ. Rocher, 1954, σ. 
214-218.
50 Gilbert Ouy, « Les bibliothèques », στό L' Histoire et ses méthodes, έκδ. 
Pléiade, 1961, σ. 1066, σχετικά μέ τή συμφωνία πού είχε κλείσει ό Guillaume 
Fichet μέ τρεις γερμανούς τυπογράφους, μέ σκοπό νά Ιδρύσει τυπογραφικό έργα- 
στήριο τής Σορβόνης καί νά άντικαθιστά τό άντίγραφο τών χειρογράφων πού
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έξασφάλιζε ό G. Fichet γιά τή βιβλιοθήκη τού κολλεγίου τής Σορβόνης.
51 Μέ τό νά είναι ή « βιβλιοθήκη » του γιά τόν λόγιο έκεϊνο πού αύτός συγκροτεί 
(καί όχι αύτό πού όέχεται, δπως θά γίνεται άργότερα μέ τούς « τηρητές » τών 
Βιβλιοθηκών πού είχαν δημιουργηθεϊ ένωρίτερα ά π’ αύτούς), μοιάζει νά υπήρχε 
μιά συνέχεια, στό πεδίο τής γραφής, άνάμεσα στήν παραγωγή τής συλλογής τών 
κειμένων καί στήν παραγωγή συνθηματικών σημείων, άριθμών πού προοριζόν
τουσαν νά τά άποκωδικοποιήσουν.
52 Πρβλ. Madeleine V. David, Le Débat sur les écritures et I' hiéroglyphe aux 
XVIle et XVIUe siècles. S.E.V .P.E.N ., 1965, o. 19-30.
53 "Ετσι, στό Guide des archives diocésaines françaises (Centre d ‘ Histoire du 
Catholicisme, Lyon, 1971), 6 Jacques Gadille υπογραμμίζει « τήν άξία αύτών τών 
άρχείων γιά τήν Ιστορική έρευνα » τονίζοντας δτι έπιτρέπουν τή συγκρότηση 
νέων « σειρών » πολύτιμων γιά μιά οικονομική Ιστορία ή μιά Ιστορία τών νοο
τροπιών (op. cit., σ. 7-14).
54 François Furet, « L' histoire quantitative et la construction du fait historique », 
in Annales E.S.C., XXVI, 1971, σ. 68 καί άνατυπωμένο στόν παρόντα τόμο.
55 Μ’ αύτό πρέπει νά έννοήσουμε δχι τίς μεθόδους πού χρησιμοποιεί δ Ινας ή δ 
άλλος Ιστορικός, άλλά, δπως καί στίς θετικές έπιοτήμες, τό σύμπλεγμα τών όιαόι- 
χασιών πού χαρακτηρίζει μιά περίοδο ή ένα τομέα τής έρευνας.
56 F. Furet, « L’histoire quantitative... », op. cit. σ. 66-71.
57 Γύρω άπό αύτό τό θέμα, πρβλ. τίς όξυδερκεϊς σκέψεις τού Michel Serres, 
Hermès ou la communication, Ed. de Minuit, 1968, o. 26-35.
58 AndréRégnier, « Mathérmatiser les sciences de Γ Homme ? »  in P. Richard et 
R. Jaulin, Anthropologie et calcul, coll. 10-18, 1971, o. 13-37.
59 Ή  θεωρία τών πληροφοριών, στό βαθμό πού συνδέεται μέ τόν ήλεκτρονικό 
ύπολογιστή, όργανώνει τή μεταφορά τών συμβόλων είτε άπό τά διάφορα μέσα
* εισόδου » στοιχείων πρός τήν κεντρική μνήμη καί σέ κρατημένες θέσεις, καθώς 
καί τή μεταφορά τους σέ διευθύνσεις προκαθορισμένες, είτε άντίστροφα άπό τήν 
κεντρική μνήμη πρός τά μέσα « έξόδου », πάντοτε δμως σύμφωνα μέ τίς έντολές 
ένός προγράμματος. Καθορίζει έπίσης τήν τοποθέτηση καί τή μετάθεση τών συμ
βόλων σ’ ένα πληροφοριακό χώρο πού δέν στερείται κάποιας άναλογίας μέ τίς 
χθεσινές βιβλιοθήκες.
60 E. Le Roy Ladurie καί P. Dumont, « Quantitative and Cartographical Exploi
tation of French Military Archives, 1819-1826 », in Daedalus, άνοιξη 1971, σ. 
397-441.
61 Στήν πραγματικότητα, ή « σύνθεση » δέν είχε τελική μορφή- ή έπεξεργασία 
της γινόταν παράλληλα μέ τήν έπεξεργασία τών τεκμηρίων. Βασιζόταν ήδη σέ 
μιάν άπόκλιση σέ σχέση μέ τίς προϋπάρχουσες Ιδέες πού ϊφερνε στήν έπιφάνεια 
καί μετέθετε ή πραχτική τών κειμένων, μέσα άπό διεργασίες πού κι αύτές ol Ιδιες 
όριζόντουσαν άπό μιά θεσμική πειθαρχία.
62 Πρβλ. Robert Mandrou, Magistrats et sorciers en France au XV Ile siècle. 
Pion, 1968, καί τήν άφθονη Ιστορική φιλολογία γύρω άπό τό θέμα.
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63 Κυρίως μετά τόν Michel Foucault, Histoire de la folie à /' âge classique. Pion, 
1961, έπανεκδ. Gallimard 1972.
64 Βλ. Ιδιαίτερα Mona Ozouf, « De Thermidor à brumaire : les discours de la 
Révolution sur elle-mène » in Au siècle des Lumières. S.E.V .P.E.N ., 1970, a. 
157-187, καί « Le Cortège et la ville. Les itinéraires parisiens des fêtes révo
lutionnaires », στό Annales E .S.C.. XXVI, 1971, o. 889-966.
65 Βλ. Paul Delarue, Le Conte populaire français, 1957· Robert Mandrou, De la 
culture populaire en France aux X V lle  et X V llle  siècles. Stock, 1964· Geneviève 
Bollème, Les Almanachs populaires aux X V lle  et X V llle  siècles. Mouton, 1969· 
Marie-Louise Tenèze, « Introduction à Γ étude de la littérature orale : le conte ». 
στό Annales E .S.C.. XXIV, 1969, σ. 1104-1120, γιά νά μή μιλήσουμε γιά τίς πιό 
« φιλολογικές » έργασίες τοϋ Marc Soriano (Les Contes de Perrault, Gallimard,
1968) ή τοϋ Mikkaïl Bakhtine (/.’ Œ uvre de F. Rabelais et la culture populaire.... 
Gallimard, 1970), κλπ.
64 Σχετικά μέ τούς άγρότες, 6λ. πρώτιστα τίς δημοσιεύσεις τού Ε. Le Roy Ladu- 
rie, op. cit. Σχετικά μέ τούς φτωχούς, τίς έργασίες τού Zacques Le Goff καί, έδώ 
καί δέκα χρόνια, τίς € Recherches sur les pauvres et la pauvreté au Moyen Age » 
ύπό τή διεύθυνση τού Michel Mollat.
67 Βλ. Robert Lafont, Renaissance du Sud. Gallimard, 1970, κλπ., καθώς έπίσης 
André Larzac, « Décoloniser Γ histoire occitane », στό Les Temps modernes. 
Νοέμβριος 1971, σ. 676-696.
68 « L'histoire des civilisations : le passé explique le présent », μιά άπό τίς πιό 
σημαντικές μεθοδολογικές μελέτες τού Fernand Braudel, πού έχει άναπτυχθεϊ στά 
Ecrits sur l'histoire. Flammarion. 1969. σ. 255-314 (βλ. κυρίως σ. 292-296).
49 Βλ. άνωτέρω. No 7.
70 ΥΙοθετώντας μιάν άρκετά παρωχημένη άντίληψη τών θετικών έπιστημών (« ή 
φυσική είναι Ενα σώμα νόμων », γράφει), ό Paul Veyne τούς άντιτάσσει μιά Ιστο
ρία πού θά ήταν « Ενα σώμα γεγονότων » (Comment on écrit / ’ histoire, op. cil. a. 
21-22).
71 'Α πό τότε πού δ Henri Berr συνδύασε, στήν άντίληψή του γιά τήν Ιστορία, τή 
συγκριτική μέθοδο, τήν υπεροχή τού « κοινωνικού » καί τή « μόνιμη προτίμηση 
γιά τίς γενικές Ιδέες », ή « συγκεφαλαίωση » αύτή στάθηκε μιά έπιστροφή στό 
πνεύμα τής σύνθεσης καί μιά άντίδραση κατά τής κονιορτοποίησης τής « άτομι- 
στικής Ιστορίας » περισσότερο παρά μιά πρόθεση νά έδραιωθεϊ Ενας καθολικός 
Ιστορικός λόγος. Μετά τούς Mauss, Durkheim, Vidal de La Blanche, παρουσιάζει 
τήν τάση νά εύνοήσει τήν ίδέα τής όργάνωσης σέ σχέση μέ τό γεγονός ή συμβάν. 
Πρβλ. H.-D. Mann, Lucien Fehvre.... op. cit., σ. 73-92. Στό « Théorie et pratique 
de Γ histoire » (στή Revue historique. LXXXIX, 1965, o. 139-170), δ Henri-Irénée 
Marrou έπανέρχεται στήν Ιδέα μιάς « γενικής Ιστορίας » πού νά άντιστέκεται 
στήν έξειδίκευση τών μεθόδων καί στή διαφοροποίηση τών χρονολογιών άνάλογα 
μέ τά έπίπεδα : εύχεται μιά « δλική Ιστορία πού θά προσπαθούσε νά νοήσει στή 
συνθετότητά του τό μπερδεμένο κουβάρι αύτών τών b u  μέρους Ιστοριών » (op. 
cit.. σ. 169).
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72 Τό άντικείμενο μελέτης έχει στόν F. Braudel τή σημασία τής « λυδίας λίθου », 
μιάς τακτικής διεργασίας σχετικής μέ μιά κατάσταση τής έρευνας καί σύμμετρης 
μέ ίναν « δρισμό > (τού πολιτισμού) πού τίθεται καθαυτός δχι ώς 6 π ιό άληθινός, 
άλλά ώς « δ πιό πρόσφορος ατό χειρισμό  γιά νά ίξακολουθήσονμε καλύτερα τήν 
έργασία μας » (Écrits sur Γ histoire, op. cil., σ. 288-294- ol ύπογραμμίσεις είναι 
δικές μου).
71 Μοϋ φαίνεται πώς σχετικά μέ τόν Paul Bois (Les Paysans de Γ Ouest, Mouton, 
I960· έκδ. τσέπης Flammarion, 1971), δ E. Le Roy Ladurie θέτει ένα πρόβλημα 
πολύ συγγενές μέ κείνο πού όνομάζει « συμβαντολογικο-δομική » Ιστορία 
(« Événement et longue durée dans I' histoire sociale : 1’ exemple chouan », στό 
Le Territoire de /’ historien, Gallimard, 1973, σ. 165-186). ’Εδώ όμως, τό συμβάν 
μού φαίνεται ταυτόχρονα καί σάν τό έρώτημα πού τίθεται άπό τή σχέση  άνάμεσα 
σέ δυό σειρές άπομσνωμένες μέ περισσότερη αύοτηρότητα (ή οίκονομική ύπο- 
δομή τής Sarthe καί ή νοητική δομή πού χωρίζει τή χώρα σέ δύο πολιτικά στρα
τόπεδα) καί σάν τό μέσο νά τον άπαντήσει κανείς σνναρθρώνοντάς τες (γιά νά 
άλλάξει μεταξύ τους ή σχέση κάτι πρέπει νά γίνει). Ύ πό τή μορφή τής « στιγμής » 
1790-1799, χρησιμεύει νά δηλώνει μιά διαφορά στή σχέση τους. Ό  συστηματικό
τερος έπιμερισμός τών δύο σειρών στόν Bois έχει τό διπλό άποτέλεσμα, άπ’ τή μιά 
νά « προβάλλει » (σάν έρώτημα) μιά διαφορά σχέσης καί, άπό τήν άλλη, νά όρί- 
ζει σέ τούτη τή διασταύρωση τή θέση έκείνου πού, στόν λόγο, θά πάρει τήν Ιστο
ρική μορφή τού συμβάντος.
74 Pierre Vilar, « Pour une meilleure compréhension entre économistes et histo
riens ». in Revue historique. CCXXXIII. 1965. a. 293-312.
75 Pierre Chaunu, « Histoire quantitative et histoire sérielle », in Cahiers Vilfredo 
Pareto. Γενεύη, Droz. 3. 1964. σ. 165-175.
76 F. Choay, « L' Histoire et la méthode en urbanisme · ,ο ρ .  cit., σ. 1151-1153 
(ol υπογραμμίσεις είναι δικές μου). "Οπως έπισημαίνει άπό τήν πλευρά του ό 
Christopher Alexander (De la synthèse de la forme, Dunod, 1971, σ. 6-9), χάρη 
άκριβώς σέ μιά λογική έξήγηση, στή σημερινή κατασκευή  « δομών συνόλων », καί 
άρα σέ μιάν « άπώλεια τής άθωότητάς του », ό πολεοδόμος άνακαλύπτει μιά δια
κριτική σημασία στίς Ιστορικές διαφορές -  είτε γιά νά ξεχωρίσει άπό τίς παρω
χημένες άντιλήψεις, είτε γιά νά σχετικοποιήσει τίς δικές του, είτε γιά νά τίς συν
αρθρώσει μέ σύνθετες καταστάσεις πού άνθίστανται στήν αύοτηρότητα ένός 
θεωρητικού μοντέλου.
77 Έ τσι, λέει δ Michel Foucault : * Μέχρι τά τέλη τού 18ου αίώνα, ζωή δέν 
ύπάρχει, άλλά μόνο ζωντανά δντα » (Les Mots et les choses, Gallimard, 1966, σ. 
173), ή ό François Jacob πού άναφέρεται στήν « άνυπαρξία τής Ιδέας τής ζωής » 
μέχρι τίς άρχές τού 19ου αίώνα (La Logique du vivant, Gallimard, 1970, σ. 103).
78 G. Canguilhem, Études d'histoire et de philosophie des sciences, Vrin, 1968, o. 
18. Πρβλ. τίς παρατηρήσεις τού Michel Fichant, Sur /’ histoire des sciences, Ma- 
spero, 1969, a. 55.
79 « A field o f epistemological enquiry », γράφει ό Gordon Leff (History and So
cial Theory, University of Alabama Press, 1969. a. 1). Τυπικό καί άναμφισβή-
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τητα έξαιρετικά μεθοδολογικό παράδειγμα είναι ή πρωτότυπη μελέτη τού John 
Me Leish (Evangelical Religion and Popular Education, Λονδίνο, Methuen,
1969) πού « δοκιμάζει » διαδοχικά διάφορες θεωρίες (Μάρξ, Malinowski. Freud, 
Parsons) : άνάγει τό Ιστορικό πρόβλημα (τίς σχολικές καμπάνιες τών Griffith Jo
nes καί Hannah More στόν 18ο αίώνα) a case-study method (op. cit., a. 165), σέ 
μέσο γιά νά έπαληθευτεί ή έγκυρότητα καί τά δρια καθεμιάς ά π’ αύτές τίς θεω- 
ρίες.
80 Πρβλ. τίς παραπλήσιες άπόψεις τού Michel Foucault, « L' Histoire » (στό Les 
Mots et les choses, op. cit., σ. 378-385) πάνω στό σύνδεσμο πού υπάρχει άνά
μεσα στόν άποπολλαπλασιασμό τής Ιστορίας σέ έπιμέρους θετικές Ιστορίες (τής 
φύσης, τού πλούτου ή τής γλώσσας) καί τόν κοινό τους δρο δυνατότητας -  τήν 
Ιστορικότητα ή τό πεπερασμένο τού άνθρώπου.
81 'Εδώ καί πολύν καιρό, άμερικανοί Ιστορικοί καί θεωρητικοί έξεδήλωσαν τούς 
δισταγμούς τους γιά τήν « έπικίνδυνη ·  χρήση τών δρων Meaning καί Signifi
cance στήν Ιστορία. Βλ. Patrick Gardiner, Theories o f  History, New York, The 
Free Press (1959), 1967, a. 7-8- Arthur C. Danto, Analytical Philosophy o f  Hi
story, Cambridge, University Press, 1965, σ. 7-9, κλπ.82 Πρβλ. M. de Certeau, L' Absent de / ’ histoire, Marne, coll. « Sciences humai
nes, idéologies », 1973, κυρίως σ. 171 κ.έ., « Altérations ».
83 Πρβλ. Roland Barthes, « Structure du fait divers », in Essais critiques. Seuil, 
1964, καί M. de Certeau, La Production de Γ histoire, Gallimard, πρός έκδοση, 
κεφ. 6, « Le discours hagiographique ».



FRANÇOIS FURET

Ή ποσοτική Ιστορία*

Ή  ποσοτική Ιστορία είναι σήμερα τής μόδας καί στήν Ευρώπη 
καί στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες. Έ δώ  καί μισόν αίώνα, πράγματι, 
παρακολουθούμε τή γοργή άνάπτυξη τής χρήσης στήν Ιστορική 
ερευνά τών ποσοτικών πηγών καί τών μεθόδων μέτρησης καί πο
σοποίησης. Άλλά, σάν όλες τίς λέξεις τής μόδας, έτσι καί ή «πο
σοτική Ιστορία» κατέληξε νά έχει τόσην εύρύτητα πού τελικά νά 
περιλαμβάνει σχεδόν τά πάντα. Ά π ό  τήν κριτική χρησιμοποίηση 
μιάς άπλής άπαρίθμησης σάν αύτές πού έκαναν οί συντάκτες τών 
πολιτικών άριθμητικών μοντέλων τού Που αίώνα, ώς τή συστη
ματική χρησιμοποίηση μαθηματικών μοντέλων στήν άνασύνθεση 
τού παρελθόντος, ή « ποσοτική Ιστορία » δηλώνει μέ μιά λέξη 
πάρα πολλά μαζί πράγματα: άλλοτε έναν τύπο πηγών, άλλοτε 
έναν τύπο μεθόδου, καί πάντοτε, μέ τόν έναν ή μέ τόν άλλο 
τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, έναν τύπο έννοιολόγησης τού παρελθόν
τος. Νομίζω πώς άν βαδίσουμε άπό τό γενικό πρός τό μερικό καί 
προσπαθήσουμε νά προσδιορίσουμε τήν ιδιαιτερότητα τής ιστο
ρικής γνώσης σέ σχέση μέ τίς κοινωνικές έπιστήμες, μπορούμε νά 
διακρίνουμε τρία σύνολα προβλημάτων άναφορικά μέ τήν ποσο
τική ιστορία.

1. Μιά πρώτη όμάδα προβλημάτων άφορά τίς μεθόδους έπε- 
ξεργασίας τών ποσοτικών Ιστορικών δεδομένων: προβλήματα 
σύνθεσης τών διαφόρων πληθυσμών τών δεδομένων, τής γεω
γραφικής ένότητας στήν όποία συγκαταλέγονται, τών μεταιχμίων

* Τό άρθρο αύτό δημοσιεύτηκε μέ τίτλο « L'histoire quantitative et la con
struction du fait historique ». στά Annales E.S.C.. XXVI. 1971. N ol. σ. 63-76.
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στά όποια διαφορίζονται ol όμάδες μέσα σ’ έναν καί τόν αύτό 
πληθυσμό, τής συσχέτισης μεταξύ δύο διαφορετικών σειρών, τής 
άξίας τών διαφόρων τύπων στατιστικής άνάλυσης σέ σχέση μέ τά 
δεδομένα, τής έρμηνείας τών στατιστικών σχέσεων, κλπ.

Τά προβλήματα αύτά άνακύπτουν άπό τήν τεχνολογία  τής 
έρευνας στίς κοινωνικές έπιστήμες. Αληθεύει, ώστόσο, δτι μπο
ρεί νά έμπερικλείουν καί μεθοδολογικά προβλήματα: δχι μόνο 
γιά τό λόγο δτι καμιά τεχνική δέν είναι «ουδέτερη», άλλά καί 
γιατί κάθε στατιστική μέθοδος θέτει άναγκαία τό έρώτημα έάν 
καί μέχρι ποιού σημείου συμβιβάζεται ή έξαντλείται ή Ιστορική ή 
κοινωνιολογική γνώση μέ μιά μαθηματική έννοιολόγηση τού τύ
που τής θεωρίας τών πιθανοτήτων. Ά λλά ούτε ή τεχνική, ούτε ή 
θεωρητική συζήτηση άποτελούν Ιδιάζον γνώρισμα τής ιστορίας: 
καί ot δύο άφορούν τό σύνολο τών κοινωνικών έπιστημών, καί ή 
ποσοτική Ιστορία άπό τούτη τήν άποψη δέν παρουσιάζει στή 
φύση της καμιά διαφορά άπ’ αύτό πού σήμερα άποκαλούμε, π.χ., 
«έμπειρική κοινωνιολογία», πού άπό τήν σκοπιά αύτή δέν είναι 
τίποτε άλλο παρά μιά σύγχρονη ποσοτική Ιστορία.

2. Ό δ ρ ο ς  « ποσοτική Ιστορία », στή Γαλλία τουλάχιστον, δη
λώνει έξίσου καί τούς στόχους καί τό είδος έργασίας όρισμένων 
οίκονομολόγων Ιστορικών1 : αύτοί θέλουν νά κάνουν τήν Ιστορία 
άναδρομική οίκονομετρία2, δηλαδή νά συμπληρώσουν μέ βάση τό 
μοντέλο τών σημερινών έθνικών λογαριασμών, καί άναφορικά μέ 
τούς περασμένους αιώνες, δλες τίς στήλες ένός φανταστικού π ί
νακα είσροών-έκροών. Οί ύποστηρικτές τούτης τής οικονομετρι
κής Ιστορίας συνηγορούν λοιπόν ύπέρ μιάς καθολικής καί συ
στηματικής ποσοποίησης : αύτό, κατά τή γνώμη τους, άποτελεί 
άναγκαία προϋπόθεση γιά νά έξαλειφθεί τό στοιχείο τού αύθαί- 
ρετου στήν έπιλογή τών δεδομένων καί νά χρησιμοποιηθούν τά 
μαθηματικά μοντέλα στήν έπεξεργασία τους μέ βάση τήν έννοια 
τής γενικής ισορροπίας έτσι δπως έχει είσαχθεί σήμερα άπό τήν 
πολιτική οικονομία στήν οικονομική Ιστορία.

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τή λογική αύτής τής άντίληψης, ή άλη- 
θινή ποσοτική Ιστορία θά ήταν τό άποτέλεσμα μιάς διπλής άνα- 
γωγής τής ιστορίας : τουλάχιστον προσωρινά, τό μέν πεδίο της 
θά άναγόταν στήν οικονομία, τό δέ περιγραφικό καί έρμηνευτικό 
της σύστημα σέ κείνο πού έχει έπεξεργαστεί ή πιό αύστηρά συγ
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κροτημένη σήμερα κοινωνική έπιστήμη : ή πολιτική οικονομία. 
Τήν ίδια έξάλλου άνάλυση θά μπορούσαμε νά κάνουμε καί άνα- 
φορικά μέ τή δημοσιογραφία καί τή δημογραφική Ιστορία : μιά 
έννοιολογικά συγκροτημένη έπιστήμη ύποβάλλει τά δεδομένα της 
καί παρέχει τά έργαλεία της σ’ έναν έπιμέρους Ιστορικό κλάδο, 
πού στό έξής καταλήγει σέ υποπροϊόν κατά κάποιο τρόπο τού 
άρχικού, μεταθέτοντας άπλά τά έρωτήματα καί τίς έννοιές του 
στή μελέτη τού παρελθόντος.

’Επιπλέον, φυσικά, θά πρέπει νά ύπάρχουν καί γιά τό παρελ
θόν δεδομένα, δπως ύπάρχουν γιά τό παρόν : νά ύπάρχουν ή νά 
μπορούν νά υπάρξουν, δηλαδή είτε νά είναι ήδη έπεξεργασμένα, 
είτε νά έχουν άνασυντεθεϊ ή νά έχουν συναχθεϊ μέ άρκετή άκρί- 
βεια άπό άλλα. 'Η  έπιταγή αύτή προσδιορίζει ένα πρώτο όριο 
στήν δλοκληρωτική ποσοποίηση τών Ιστορικών δεδομένων : κι άν 
άκόμα υποθέσουμε πώς αύτή είναι έφικτή γιά πρίν άπό τόν 19ο 
αίώνα, δέν μπορεί ώστόσο νά προχωρήσει πέρα άπό τήν περίοδο 
τής στατιστικής ή πρωτοστατιστικής καταμέτρησης πού συμπί
πτει μέ τή συγκεντροποίηση τών μεγάλων εύρωπαϊκών μοναρχι
κών κρατών. Ή  Ιστορία όμως δέν άρχισε μέ τόν Petty ή τόν Vau- 
ban.

Ά π ό  τήν άλλη πάλι μεριά, δ Ιστορικός δέν έχει κανένα λόγο νά 
δεχτεί, έστω καί προσωρινά, τόν περιορισμό τού πεδίου έρευνάς 
του στήν οικονομία ή τή δημογραφία. Πράγματι, ή ή Ιστορία δέν 
είναι παρά ή μελέτη ένός έκ τών προτέρων προσδιορισμένου ώς 
ένας περιορισμένος τομέας τού παρελθόντος χώρου, δπου εισ
άγουμε τά μαθηματικά μοντέλα πού έχουν καθιερώσει όρισμένες 
κοινωνικές έπιστήμες, γιά νά τά δοκιμάσουμε, θετικά ή άρνη- 
τικά : όπότε, στήν περίπτωση αύτή, ξαναπέφτουμε στή σύγχρονη 
πολιτική οικονομία, πού νομίζω δτι είναι ή μόνη κοινωνική έπι
στήμη πού διαθέτει τέτοια μοντέλα· καί ή Ιστορία, κατόπιν αυ
τού, έμφανίζεται άπλά σάν ένα πρόσθετο πεδίο δεδομένων καί 
τίποτε άλλο. Ή , πάλι, παίρνουμε τόν κλάδο τής Ιστορίας μέ τήν 
εύρύτερή του έννοια, στήν έννοιολογική του άπροσδιοριστία, μέ 
τήν πολλαπλότητα τών έπιπέδων άνάλυσης πού διαθέτει, καί 
ύστερα καταγινόμαστε μέ τήν περιγραφή αύτών τών έπιπέδων 
καί μέ τόν όρισμό στατιστικών σχέσεων άνάμεσά τους, μέ βάση 
όρισμένες πρωτότυπες ή δανεισμένες ύποθέσεις πού δέν άντι-
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προσωπεύουν παρά τίς έμπνεύσεις τοϋ έρευνητή.
3. Αύτό άκριδώς τό στοιχείο μάς κάνει νά μή μπορούμε νά 

άποφύγουμε, άκόμα κι όταν προσθέτουμε τόν προσδιορισμό τού 
ποσοτικού στήν Ιστορία, τό στοιχείο πού άποτελεϊ τό Ιδιαίτερο 
άντικείμενο τής ιστορικής ερευνάς : τή μελέτη τού χρόνου, τής 
διαχρονικής διάστασης τών φαινομένων. Έ τσι, άπό τήν άποψη 
αύτή, ή γενικότερη καί μαζί ή στοιχειωδέστερη φιλοδοξία τής 
ποσοτικής ιστορίας είναι νά συγκροτήσει τό Ιστορικό γεγονός σέ 
χρονικές σειρές δμογενών καί παραβλητών ένοτήτων, καί μ’ αύτό 
τόν τρόπο νά μπορέσει νά μετρήσει τήν έξέλιξή τους μέ δοσμένες 
διακοπές χρόνου, έτήσιες κατά κανόνα. Τούτη ή θεμελιακή λο
γική δεργασία όρίζει τή σειραϊκή  ιστορία, όπως πρότεινε ό Pierre 
Chaunu3, σάν άναγκαίο άλλ’ όχι έπαρκή δρο τής αύστηρώς ποσο
τικής ιστορίας, όπως τήν όρίσαμε παραπάνω. Γιατί ή σειραϊκή 
ιστορία παρουσιάζει τό άποφασιστικό άπό έπιστημονική άποψη 
πλεονέκτημα νά ύποκαθιστά στό άσύλληπτο «γεγονός» τής θετι- 
κιστικής ιστορίας τήν τακτική έπανάληψη όρισμένων δεδομένων 
πού έχουν έπιλεγεί καί κατασκευαστεί βάσει τού παραβλητού 
τους χαρακτήρα. Αύτό όμως δέν σημαίνει ότι έχει τήν πρόθεση 
νά έξαντλήσει τό περιγραφόμενο σύνολο τών στοιχείων, ούτε νά 
δώσει κάποιο σύστημα συνολικής έρμηνείας, ούτε νά καταλήξει 
σέ κάποιο μαθηματικό τύπο, έφόσον, άντίθετα, τό κομμάτιασμα 
τής ιστορικής πραγματικότητας σέ σειρές άφήνει τόν ιστορικό 
μπροστά σ’ ένα ύλικό άναλυμένο σέ έπίπεδα, σέ υποσυστήματα, 
πού τίς έσωτερικές τους συναρθρώσεις είναι κατόπιν έλεύθερος, 
άν θέλει, νά προτείνει.

Έ χοντάς τες, λοιπόν, όρίσει μ’ αύτό τόν τρόπο, ή ποσοτική καί 
ή σειραϊκή ιστορία μοιάζουν άλληλένδετες καί μαζί διαφορετι
κές. Έ χουν όμως κοινό κάτι βασικό πού τίς θεμελιώνει καί τίς 
δύο : άντικαθιστούν τό γεγονός μέ τή σειρά, κατασκευάζοντας τά 
Ιστορικά δεδομένα μέ τή βοήθεια μιάς άνάλυσης βασισμένης στή 
θεωρία τών πιθανοτήτων. Στό κλασικό έρώτημα τί είναι τό Ιστο
ρικό γεγονός, δίνουν καί οί δυό μιά καινούργια άπάντηση πού 
μετασχηματίζει τή σύσταση τής πρώτης ϋλης πού χρησιμοποιεί ό 
Ιστορικός στήν άνάλυσή του, τού χρόνου. Σχετικά μέ τή σημασία 
τού έσωτερικού αύτού μετασχηματισμού, θά ήθελα νά διατυ
πώσω μερικές άπόψεις.
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Γιά ν’ άποφύγω τίς παρεξηγήσεις, έπισημαίνω δτι αύτό τό άρ
θρο δέν έχει καμιά πρόθεση νά διατυπώσει κανόνες : έδώ καί 
δέκα ή είκοσι χρόνια συμβαίνει ή ποσοτική Ιστορία νά είναι άπό 
τούς πιό γόνιμους δρόμους γιά τήν άνάπτυξη τής Ιστορικής γνώ
σης· έκτός αύτού, παρουσιάζει τό τεράστιο πλεονέκτημα νά 
προσδίδει μέ τούτη τήν τόσο παλιά έπιστήμη τής ιστορίας μιάν 
αύστηρότητα καί μιάν άποτελεσματικότητα πολύ άνώτερες άπό 
τής ποσοτικής μεθοδολογίας. Ά λλά δέν παύει νά είναι, άπό τήν 
ίδια της τή φύση, άνίκανη νά διαπραγματευτεί ή άκόμα καί νά 
προσπελάσει γιά λόγους άντικειμενικών συνθηκών (άνεπανόρ- 
θωτη έλλειψη δεδομένων), ή καί ουσίας (άμετάκλητα ποσοτική 
φύση τού μελετώμενου φαινόμενου), σημαντικούς τομείς τής 
ιστορικής πραγματικότητας : ετσι, π.χ.,έξηγείται γιατί οί ιστορι
κοί πού μελετούν τήν Αρχαιότητα καί οφείλουν νά δουλεύουν μέ 
πολύ άσυνεχή μές στόν χρόνο δεδομένα, ή αύτοί πού ειδικεύον
ται στίς πνευματικές βιογραφίες καί άντιμετωπίζουν κυρίως δ,τι 
μοναδικό καί μή παραβλητό έμπεριέχει ή δημιουργία, δείχνουν 
πολύ μικρότερη ευαισθησία άπέναντι στόν πειρασμό τής σειραϊ- 
κής ιστορίας, άπ’δ,τι π.χ., οι ιστορικοί πού άσχολούνται μέ τίς 
άγροτικές δομές τής νεώτερης Εύρώπης.

Ά π ό  τήν άποψη αύτή θά μπορούσαμε νά θέσουμε καί ένα άλλο 
πρόβλημα, πολύ βασικότερο ένδεχομένως : ή σειραϊκή Ιστορία 
μάς παρέχει άναμφισβήτητα άκριβείς μεθόδους γιά τή μέτρηση 
τής μεταβολής· ώς ποιό βαθμό όμως μάς έπιτρέπει νά νοήσουμε 
τίς μεταλλαγές:'Η σειρά άπό τήν ϊδια της τή φύση περιλαμβάνει 
ένότητες όμοια συγκροτημένες ώστε νά μπορούν νά παραβληθούν 
μεταξύ τους : ή μακροπρόθεσμη χρονική μεταβολή αύτών τών έ- 
νοτήτων, όταν διαγράφει κύκλους, παραπέμπει σέ κείνο πού θά 
μπορούσαμε νά όνομάσουμε άλλαγή μέσα στή σταθερότητα, καί 
άρα σέ μιάν άνάλυση μέ όρους Ισορροπίας · όταν όμως ή χρονική 
μεταβολή μιάς ή περισσοτέρων σειρών διαγράφει ένα άπροσδιό- 
ριστο, δηλαδή κορυφωτικό trend άνάπτυξης, τότε ή άνάλυση αυ
τού τού trend σέ σχετικά μικρές ένότητες (έτήσιες ή δεκάχρονες, 
λογουχάρη) συσκοτίζει τόν προσδιορισμό τού μεταιχμίου άπό τό 
όποιο καί πέρα μετασχηματίζονται ή δομή τής χρονικότητας καί 
οί ρυθμοί τής άλλαγής: άπ’ έδώ προκύπτουν σοβαρά προβλή



72 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ματα χρονολόγησης καί περιοδολόγησης. Ά π ό  τήν άλλη πάλι με
ριά, ή άποφασιστική ιστορική μεταλλαγή ένδέχεται νά μήν έχει 
έγγραφά σέ καμιά σειρά ένδογενή σ’ ένα δοσμένο σύστημα, καί 
νά έχει προέλθει είτε άπό μιά καινοτομία πού δέν άφησε ίχνη σέ 
καμιά προγενέστερη λογιστική, είτε άπό κάποιον έξωγενή παρά
γοντα πού έρχεται νά διασαλεύσει τήν πολύχρονη Ισορροπία τού 
συστήματος : τούτα τά μεθοδολογικά προβλήματα βρίσκονται 
στό έπίκεντρο τών σημερινών συζητήσεων σχετικά μέ τό θέμα τής 
βιομηχανικής άπογείωσης4. Μ’ άλλα λόγια, άν άληθεύει δτι κα
μιά μεθοδολογία δέν είναι άθώα, ή σειραϊκή Ιστορία, δίνοντας 
κύρια θέση στό μακροπρόθεσμο, μού φαίνεται δτι προωθεί τή 
συζήτηση : είναι ένα καλό άντίδοτο άπέναντι στήν ταύτιση τής 
Ιστορίας μέ τήν άλλαγή, δπως μάς έμαθε ό 19ος αίώνας, καί στό 
μέτρο αύτό άποτελεί μιά βασική φάση στή συγκρότηση τής Ιστο
ρίας ώς γνώσης· μένει νά δούμε καί γ ι’ αύτήν ποιές είναι οί 
προϋποθέσεις της καί τά όριά της.

Άλλά, αύτό τό πρόβλημα τών όρίων τής σειραϊκής Ιστορίας, 
πού δέν μπορούμε νά τό έξετάσουμε στά πλαίσια αύτού τού άρ
θρου, δέν πρέπει νά χρησιμοποιείται σάν άλλοθι τής πνευματικής 
νωθρότητας ή τής παράδοσης : άν σήμερα ή Ιστορία ξεφεύγει, 
λίγο-πολύ παντού, άπό τήν άπλή έξιστόρηση κι άρχίζει νά θίγει 
όρισμένα προβλήματα, αύτό σέ μεγάλο βαθμό χρωστιέται στήν 
τροποποίηση τών στοιχείων μέ τά όποία συγκροτεί τίς εικόνες 
τού παρελθόντος. Έ ξαιτίας τής σειραϊκής Ιστορίας, ό Ιστορικός 
βρίσκεται σήμερα μπρός σέ ένα νέο τοπίο δεδομένων, καί μιά νέα 
συνειδητοποίηση τών προϋποθέσεων τής δουλειάς του. Ίσως οί 
άρετές της νά μήν έχουν έξαντληθεί τελείως.

Ό  ισ το ρ ικ ό ς  κ α ί  ο ί  π η γές  τον.

Στό μέτρο πού ή ποσοτική ιστορία προϋποθέτει τήν ύπαρξη 
καί τήν έπεξεργασία μεγάλων σειρών όμοειδών καί παραβλητών 
δεδομένων, τό πρώτο πρόβλημα πού μπαίνει μέ νέους όρους είναι 
τό πρόβλημα τών πηγών. Τά εύρωπαϊκά άρχεία γενικά καταρτί
στηκαν καί ταξινομήθηκαν τόν 19ο αίώνα σύμφωνα μέ μεθόδους 
καί κριτήρια πού άντικατοπτρίζουν τίς ιδεολογικές καί μεθοδο
λογικές βλέψεις τής ιστορίας τής έποχής έκείνης : άπό τή μιά έπι-
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κρατούν οί έθνικές άξιες καί κατά συνέπεια δίνεται προτεραιό
τητα στίς πολιτικο-διοικητικές πηγές. Καταγράφονται, όμως, καί 
ταξινομούνται έπίσης στοιχεία πού άνταποκρίνονται σ’ έναν 
περιορισμένο καί συγκεκριμένο στόχο τής έρευνας : τό άρχείο 
καταρτίζεται σάν μάρτυρας τού γεγονότος περισσότερο καί όχι 
τής διάρκειας. Τίθεται καί έλέγχεται καθαυτό, καί όχι σάν στοι
χείο μιάς σειράς. Τό σημείο άναφοράς του είναι έξωτερικό : είναι 
τό ιστορικό «γεγονός» τών θετικιστών, άπατηλό στήριγμα τής 
άπλοϊκής συνείδησης σέ κείνο πού σύμφωνα μέ τή μαρτυρία υπο
τίθεται πώς είναι τό πραγματικό, άδιόρατη, άσυνεχής καί ιδιαί
τερη άκολουθία στό έσωτερικό ένός άόριστου γίγνεσθαι ή μιάς 
χρονολόγησης προδιατεταγμένης σέ αιώνες, βασιλείες, ύπουρ- 
γίες. Μέ δυό λόγια τό άρχείο άποτελεϊ τή μνήμη τών έθνών, 
όπως στήν κλίμακα μιάς άνθρώπινης ζωής τά γράμματα πού 
κρατάμε φυλαγμένα είναι οί μάρτυρες τών άναμνήσεων πού 
έχουμε έπιλέξει.

’Αντίθετα, τά δεδομένα τής ποσοτικής Ιστορίας δέν τά υπαγο
ρεύει ένα άθέατο έξωτερικό κομμάτιασμα τού «γεγονότος», άλλά 
κριτήρια έσωτερικής συνοχής : τό γεγονός δέν είναι πλέον ένα 
περιστατικό πού έπιλέχτηκε καί ένδεχόμενα κατασκευάστηκε βά- 
σει τού έπαναληπτικού του, καί άρα παραβλητού διαμέσου μιάς 
ένότητας χρόνου, χαρακτήρα. 'Ολόκληρη ή άντίληψη, έξάλλου, 
τής τεχνικής τής κατάρτισης άρχείων έχει μεταβληθεϊ ριζικά άπό 
τή στιγμή πού οί τεχνικές της δυνατότητες πολλαπλασιάστηκαν 
μέ τήν ήλεκτρονική έπεξεργασία τής πληροφορίας. Αύτή ή δια 
σταύρωση μιάς μεθοδολογικής καί μιάς τεχνικής έπανάστασης, 
πού τελικά δέν είναι ξένες ή μιά μέ τήν άλλη, μάς έπιτρέπει νά 
σκεφτούμε τήν τήρηση τών άρχείων σέ μαγνητικές ταινίες, πρά
γμα πού μέ τή σειρά του μάς ύπαγορεύει όχι μόνο ένα καινούργιο 
σύστημα ταξινόμησης, άλλά κυρίως ένα κριτικό έλεγχο τής τε
κμηρίωσης, διαφορετικό άπό τού 19ου αίώνα. Ή  τεκμηρίωση, τά 
δεδομένα, δέν υπάρχουν πλέον καθαυτά, άλλά σέ σχέση μέ τή 
σειρά πού προηγείται ή έπεται. Ή  σχετική τους άξία είναι άκρι- 
βώς αύτή πού καθίσταται άντικειμενική καί όχι ή σχέση της μέ 
μιά διαφεύγουσα « πραγματική ούσία ». "Ετσι μετατοπίζεται 
διαμιάς τό παλιό πρόβλημα τής « κριτικής » τού ιστορικού τε
κμηρίου. Ή  « έξωτερική » κριτική δέν γίνεται πλέον βάσει μιάς
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ποσότητας βασισμένης στή σύγκριση μέ άλλα, διαφορετικής φύ
σης, σύγχρονα κείμενα, άλλά βάσει τής συνάφειάς του μέ όμοιας 
φύσης κείμενα πού κατέχουν διαφορετική θέση μέσα στή χρονο
λογική σειρά, προγενέστερα ή μεταγενέστερα. Καί ή « έσωτε- 
ρική » κριτική άπλοποιείται άνάλογα μέ τό πόσες πράξεις « κα
θαρισμού » τών δεδομένων μπορούν νά καταχωρηθούν στή 
μνήμη ένός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

'Η συνάφεια έδραιώνεται, άρχικά, τή στιγμή τού έλέγχου μέ 
ενα μίνιμουμ τυποποίησης τής τεκμηρίωσης, έτσι ώστε νά μπορεί 
νά ξαναβρεί κανείς, γιά μιά μακρά χρονική περίοδο καί γιά κάθε 
ένότητα χρόνου, τά ίδια δεδομένα μέ τήν ίδια λογική σειρά. Ά π ό  
τήν άποψη αύτή, ή χρησιμοποίηση τού ύπολογιστή άπό τόν Ιστο
ρικό δέν άποτελεί μονάχα μιά τεράστια πραχτική πρόοδο, έξαι- 
τίας τού έξοικονομούμενου χρόνου (κυρίως όταν δ έλεγχος τής 
τεκμηρίωσης γίνεται προφορικά στό μαγνητόφωνο, όπως στή μέ
θοδο Couturier*) · είναι έπίσης καί ενας πολύ χρήσιμος θεωρητι
κός καταναγκασμός, στό μέτρο πού ή τυποποίηση μιάς σειράς 
ντοκουμέντων πού προορίζεται γιά προγραμματισμό υποχρεώνει 
έκ τών προτέρων τόν ιστορικό νά έγκαταλείψει τήν έπιστημολο- 
γική του άφέλεια, νά συνθέσει αύτός τό άντικείμενο τής ερευνάς 
του, νά σκεφτεί σχετικά μέ τίς προϋποθέσεις του, καί νά περάσει 
άπό τό άδηλο στό ρητό. Ή  δεύτερη, έσωτερική αύτή τή φορά, 
κριτική έργασία συνίσταται στό νά έλέγξει τή συνοχή τών ίδιων 
τών δεδομένων, σέ σχέση μ’ αύτά πού προηγούνται ή επονται, 
καί νά έξαλείψει τά σφάλματα· γιά τό λόγο αύτό είναι μιά έργα
σία πού δίνει τήν έντύπωση δτι άποτελεί κατά κάποιο τρόπο 
έπακόλουθο τής πρώτης, καί έκτός αύτού μπορεί νά αύτοματιστεϊ 
εύρύτατα μέ τή βοήθεια τών προγραμματισμένων μεθόδων έπα- 
λήθευσης τών δεδομένων.

Φυσικά, ή « χειρωνακτική » σειραϊκή ιστορία ξεκίνησε χρησι
μοποιώντας τίς πιό εύχερες Ιστορικές πηγές, δηλαδή τά οικονο
μικά, φορολογικά καί δημογραφικά δεδομένα. Ή  έπανάσταση 
πού είσήγαγε ό υπολογιστής στή συλλογή καί τήν έπεξεργασία 
τών δεδομένων πολλαπλασίασε προοδευτικά τίς δυνατότητες με
λέτης αύτών τών άριθμητικών σειρών. Σήμερα έπεκτείνεται σέ 
κάθε είδους δεδομένο πού μπορεί νά άναχθεί σέ μιά γλώσσα έπι- 
δεκτική προγραμματισμού : δχι μόνο στούς φορολογικούς κατα
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λόγους καί τιμοκαταλόγους, άλλά καί σέ σειρές σχετικά όμοιογε- 
νών φιλολογικών σωμάτων, όπως τά μοναστηριακά έγγραφα τ°ϋ 
Μεσαίωνα ή τά Βιβλία τών Τριών Τάξεων τής μοναρχικής Γαλ
λίας.

"Ετσι, τό πρώτον καθήκον τής σειραϊκής ιστορίας, αύτό πού 
υπαγορεύει ή άνάπτυξή της, έγκειται στή σύνθεση τού ύλικού 
άνάλυσης. 'Η κλασική ιστοριογραφία έχει συνταχθεί βάσει άρ
χείων έπεξεργασμένων σύμφωνα μέ τούς κριτικούς κανόνες πού 
μάς κληρονόμησαν οί Βενεδικτίνοι σοφοί τού 18ου αίώνα καί οί 
γερμανοί ιστορικοί τού 19ου αίώνα. 'Η σημερινή σειραϊκή Ιστο
ρία όφείλει νά άνασυντάξει τά άρχεία της σύμφωνα μέ τή διπλή 
μεθοδολογική καί τεχνική έπανάσταση πού μετέβαλε τίς μεθό
δους καί τούς κανόνες τού κλάδου.

Τότε όμως έχουμε τό δικαίωμα νά θέσουμε τό έρώτημα τής τυ
χαίας ύπαρξης αύτού τού ιστορικού ύλικού, τών τυχαίων παρα
γόντων πού συνετέλεσαν στή διάσωσή του, στή μερική του άπώ- 
λεια, ή τήν πλήρη έξαφάνισή του. Δέν είμαι σίγουρος άν τό έρώ
τημα αύτό διαχωρίζει μέ τόση σαφήνεια, όσο ισχυρίζονται καμιά 
φορά, τήν ιστορία άπό τίς άλλες έπιστήμες τού άνθρώπου πού 
έχουν πολύ πιό έξειδικευμένο άντικείμενο. Γιατί ή ιστορία χαρα
κτηρίζεται πραγματικά άπό μιάν έξαιρετική καί σχεδόν άπεριό- 
ριστη έλαστικότητα στίς πηγές της. Τεράστιοι τομείς άνεκμετάλ- 
λευτων στοιχείων έρχονται στήν έπιφάνεια στό βαθμό πού μετα
τοπίζεται ή περιέργεια τού έρευνητή : ποιόν ιστορικό τού 19ου 
αίώνα θά άπασχολούσε ή μελέτη τών κατάστιχων τών έκκλησιών 
πού σήμερα, ιδιαίτερα στήν ’Αγγλία καί τή Γαλλία, έχουν γίνει 
άπό τίς πιό σίγουρες βάσεις τών γνώσεών μας σχετικά μέ τήν 
παλαιά προ-βιομηχανική κοινωνία;

’Επιπλέον, πηγές πού έχουν ήδη μελετηθεί στό παρελθόν μπο
ρούν νά ξαναχρησιμοποιηθούν γιά άλλους σκοπούς, άν ό έρευνη- 
τής τούς προσδώσει καινούργιο νόημα : περιγραφές τής κίνησης 
τών τιμών μπορούν νά όδηγήσουν σέ κοινωνιολογικές καί πολι
τικές άναλύσεις λογουχάρη, δπως έγινε καί περάσαμε άπό τόν d’ 
Avenel στόν Labrousse. Δημογραφικές σειρές, έξεταζόμενες π.χ. 
άπό τή σκοπιά τής έξέλιξης τών μεθόδων άντισύλληψης στά άν- 
δρόγυνα μπορούν νά φωτίσουν διάφορα προβλήματα νοοτροπίας 
ή θρησκευτικής πραχτικής6. Συμβολαιογραφικά έγγραφα, ύπό
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τόν όρο ότι θά λογιστικοποιήσουμε τίς υπογραφές, μπορούν νά 
δώσουν έδαφος σέ στατιστικές σχετικά μέ τίς γραμματικές γνώ
σεις. Βιογραφίες, συ λλεγμένες συστηματικά βάσει κοινών κριτη
ρίων μ’ άφετηρία μιά δεδομένη υπόθεση, μπορούν νά συγκροτή
σουν σειρές τεκμηρίων πού νά άνανεώνουν έκ βάθρων ένα άπό 
τά πιό παλιά « είδη » τής Ιστορικής άφήγησης.

’Από τήν άλλη πάλι πλευρά, ή Ιστορία μέχρι σήμερα δέν έχει 
στηριχτεί παρά στά γραφτά ίχνη τής Ιστορίας τών άνθρώπων. 
Χωρίς άμφιβολία, ή προφορική έρώτηση πού τόσα στοιχεία προ
μηθεύει στήν έμπειρική κοινωνιολογία, τής είναι άγνωστη, σ’ ό,τι 
τουλάχιστον δέν άναφέρεται στή σύγχρονη έποχή. Κι όμως, πό
σες καί πόσες άγραφες μαρτυρίες δέν περιμένουν τή συστηματική 
καταγραφή καί περιγραφή τους; Ό  άγροτικός χώρος διαμονής, 
ή διάταξη τών καλλιεργήσιμων χωραφιών, ή θρησκευτική ή ή κο
σμική εικονογραφία, ή όργάνωση τού παλαιού πολεοδομικού 
χώρου, ή έσωτερική διευθέτηση τών σπιτιών. Έ νας άτέλειωτος 
κατάλογος όλων τών στοιχείων τού πολιτισμού πού ή λεπτομερής 
καταγραφή καί περιγραφή τους θά έπέτρεπε τή συγκρότηση νέων 
χρονολογικών σειρών καί θά έθετε στή διάθεση τού Ιστορικού 
ένα πρωτοφανές ύλικό, όπως άπαιτεί ή έννοιολογική διερεύνηση 
τού κλάδου. Γιατί δέν προσδιορίζουν οί πηγές τήν προβλημα
τική, άλλά ή προβληματική τίς πηγές.

'Οπωσδήποτε, δέν χρειάζεται νά σπρώξουμε πολύ μακριά τήν 
έπιχειρηματολογία μας. Στήν Ιστορία, συγκριτικά μέ τίς άπαιτή- 
σεις τών σύγχρονων κοινωνικών έπιστημών, υπάρχουν άνεπα- 
νόρθωτα κενά : δέν βλέπουμε ποιές υποκατάστατες πηγές ή ποιά 
στοιχεία άπό άλλού συναγμένα μπορούν νά συμπληρώσουν τίς 
στήλες ένός πίνακα είσροών-έκροών τής γαλλικής οίκονομίας τής 
έποχής τού Ερρίκου τού III, γιά νά μήν προχωρήσουμε σέ πιό 
παρωχημένες περιόδους. Αύτό όμως σημαίνει κυρίως ότι, άπό 
έννοιολογική άποψη, ή Ιστορία δέν μπορεί νά άναχθεϊ στήν πολι
τική οικονομία. Στήν πραγματικότητα, γιά τόν Ιστορικό τό πρό
βλημα τών πηγών δέν έγκειται τόσο στά άπόλυτα κενά, όσο στίς 
συνεχείς σειρές : όχι μόνο έξαιτίας τών δυσκολιών πού άνακύ- 
πτουν άπό τά παρεισαγόμενα ή τά εικαζόμενα στοιχεία, άλλά καί 
έξαιτίας τών χρονολογικών ψευδαισθήσεων πού πιθανόν θά 
προξενήσουν.
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Θά πάρω τό κλασικό, άπό αύτή τήν άποψη, παράδειγμα τών 
λαϊκών έξεγέρσεων στή Γαλλία τών άρχών τού Που αιώνα : 
λόγω τής πληθώρας τών διοικητικών πηγών γύρω άπό αύτό τό 
θέμα κατά τό πρώτο ήμισυ τού Που αίώνα, ή περίοδος αύτή κατέ
ληξε νά είναι ό πιό γνωστός άπό χρονολογικής πλευράς τομέας 
τής ιστορίας τών άγροτικών έξεγέρσεων άπό τά τέλη τού Με
σαίωνα έως τό 1789. Ή  τύχη μάλιστα τδφερε καί ενα μεγάλο 
μέρος αύτών τών στοιχείων (τό άρχεϊο Séguier) έξώκοιλε στό Λέ- 
νινγκραντ, κι έδωσε ετσι τή δυνατότητα σέ όρισμένους σοβιετι
κούς ιστορικούς νά προτείνουν μιάν έρμηνεία τού γαλλικού 
« παλαιού καθεστώτος» πού ξεσήκωσε τήν πολεμική καί έτσι 
άξιοποιήθηκαν αύτά τά άρχεϊα. Ά λλά στήν έρμηνευτική διαμάχη 
μπαίνει ένα προκαταρκτικό πρόβλημα, κι αύτό είναι ή διερεύ- 
νηση τής κοινής καί στίς δύο έρμηνεϊες άδηλης ύπόθεσης, δτι δη
λαδή σ’ έκείνη τήν περίοδο, όταν οίκοδομεΐτο τό άπολυταρχικό 
Κράτος καί κατά πάσα πιθανότητα παρετηρεϊτο μιά γοργή αύ
ξηση τών φορολογικών βαρών, παρουσιάζεται μιά Ιδιάζουσα 
χρονολογική συμπύκνωση τού κλασικού γιά τή Γαλλική Ιστορία 
φαινομένου τών «jacqueries » (δρος πού δηλώνει τίς άγροτικές 
έξεγέρσεις [Σημ. Μετ.]). Ή  χρονολογική αύτή συμπύκνωση δέν 
μπορεί νά τεθεί μέ βεβαιότητα παρά μόνο άν έξετάσουμε μιά με
γάλη όμογενή σειρά καί καταγράψουμε λεπτομερώς τίς διαφορές 
πρός έκεϊνο πού θά όνομάσω άνιούσα καί κατιούσα : δμως, τέ
τοια σειρά δέν μπορεί γιά πολλούς λόγους νά συνταχθεϊ. Πρώτα 
ά π’ δλα γιατί δέν υπάρχει, γιά μιά μακρόχρονη περίοδο, κάποια 
μοναδική καί δμογενής πηγή σχετικά μέ τίς έξεγέρσεις : δλα δέ 
συγκλίνουν νά σκεφτούμε δτι ή διάσωση ένός τόσο πλούσιου άρ- 
χείου, δπως τό άρχεϊο Séguier στό Λένινγκραντ, πού περιορίζε
ται στά έγγραφα μιάς οικογένειας καί άρα ύπόκειται στό τυχαίο 
τών βιογραφικών άφηγήσεων, παραπλανά τήν άντίληψή μας γιά 
τή χρονολόγηση τού φαινομένου. Ά π ό  τήν άλλη πάλι μεριά, ή 
« jacquerie » είναι μιά ιστορία χωρίς άμεσες πηγές, μιά έξέγερση 
άναλφάβητων, ξένων πρός τόν κόσμο τής γραφής. Σήμερα έχουμε 
βρει τρόπο νά τήν προσπελάσουμε μέ τή βοήθεια διοικητικών καί 
δικαστικών έγγράφων : άλλά, δπως λέει καί ό Charles Tilly, κάθε 
έξέγερση πού διαφεύγει τήν καταστολή διαφεύγει καί τήν Ιστο
ρία, καί δ σχετικός πλούτος τών πηγών μας γύρω άπό μιά δο
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σμένη περίοδο μπορεί νά είναι σημάδι μεταβολών, θεσμικών 
(ένίσχυση τού καταπιεστικού μηχανισμού) ή καθαρά άτομικών 
(είδική έπαγρύπνηση κάποιου διοικητή) περισσότερο παρά τής 
συχνότητας τού φαινομένου πού μελετάμε. Ή  διαφορική λογι
στική τών « jacqueries » έπί Ερρίκου τού II ή Λουδοβίκου τού 
XIII μπορεί νά άντανακλά κυρίως τίς προόδους πού είχε σημειώ
σει ή μοναρχική συγκεντροποίηση.

Ή  χρήση, λοιπόν, τών σειραϊκών πηγών ύποχρεώνει τόν Ιστο
ρικό νά έξετάζει προσεχτικά τίς έπιπτώσεις πού πιθανόν νά 
έχουν πάνω στήν ποσοτική τους χρησιμοποίηση οί όροι όργάνω- 
σης αύτών τών πηγών. Ά π ό  τούτη τή σκοπιά νομίζω πώς μπο
ρούμε νά διακρίνουμε τίς πηγές, άνάλογα μέ τό πόσο πολύπλοκη 
είναι ή σύνταξή τους σέ σειρά, ώς έξης :

1. Σέ άριθμητικές, άπό πλευράς δομής, σειρές πού συγκεντρώ
νονται βάσει αύτής τους τής ιδιότητας, καί χρησιμοποιούνται 
άπό τόν ιστορικό πρός άπάντηση έρωτημάτων πού συνδέονται 
άμεσα μέ τό άρχικό τους πεδίο. Τέτοιες είναι, π.χ., τά κατάστιχα 
τών γαλλικών έκκλησιών γιά τόν δημογράφο Ιστορικό, οί νομαρ
χιακές έρευνες βιομηχανικής ή άγροτικής στατιστικής τού 19ου 
αίώνα στή Γαλλία γιά τόν οικονομολόγο ίστορικό, ή τά δεδομένα 
τών άμερικανικών προεδρικών έκλογών γιά τόν ειδικό τής κοι- 
νωνικο-πολιτικής ιστορίας. Συχνά, οί πηγές αύτές χρειάζονται 
τυποποίηση (όταν ή τοπική μονάδα μεταβάλλεται ή άλλάζει τό 
κριτήριο ταξινόμησης),στήν περίπτωση, δέ, πού ύπάρχουν κενά 
στήν άλυσίδα τής τεκμηρίωσης, μπορούμε νά τά καλύψουμε συν
άζοντας άπό άλλού όρισμένα στοιχεία. Πάντως καί οί δύο αύτές 
πράξεις μπορούν νά έκτελεστούν μέ τήν έλάχιστη άβεβαιότητα.

2. Σέ άριθμητικές καί πάλι άπό δομικής πλευράς πηγές, τίς 
όποιες όμως αύτή τή φορά ό ιστορικός χρησιμοποιεί σάν υποκα
τάστατα γιά νά βρει τήν άπάντηση σ' έρωτήματα τελείως διαφο
ρετικά πρός τό άρχικό τους πεδίο. Παράδειγμα ή άνάλυση τής 
σεξουαλικής συμπεριφοράς μέ βάση τά κατάστιχα τών έκκλη
σιών. ή ή μελέτη τής οικονομικής άνάπτυξης μέ βάση σειρές άπό 
τιμές, καί τής κοινωνικο-επαγγελματικής έξέλιξης ένός πληθυ
σμού μέ βάση φορολογικές σειρές. Έ δώ, ή δουλειά τού ιστορικού 
είναι δυό φορές πιό δύσκολη : έχει νά όρίσει τά έρωτήματά του 
μέ τόση περισσότερη άκρίβεια, όσο λιγότερο τά έχει πάρει ύπόψη
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του κατά τή συλλογή τών ντοκουμέντων, καί άρα θά άντιμετωπί- 
ζει διαρκώς τό πρόβλημα τής « άνταπόκρισης » τών μέν στά δέ. 
Συχνά μάλιστα βρίσκεται στήν άνάγκη νά άναδιοργανώσει άπ’ 
τήν άρχή τό υλικό του γιά νά τό κάνει πιό εύχρηστο: μέ τόν 
τρόπο αύτόν όμως τό κάνει άκόμα πιό αυθαίρετο καί άρα πιό 
συζητήσιμο.

3. Σέ πηγές πού δέν είναι άριθμητικές στή δομή τους, άλλά 
πού ό ιστορικός προσπαθεί νά χρησιμοποιήσει ποσοτικά ένερ- 
γώντας μιά διπλή υποκατάσταση : τούς όρίζει μιάν όμώνυμη ση
μασία σ’ άναφορά μέ τό έρώτημα πού θέτει· καί πρέπει έπίσης 
νά μπορεί νά τίς άναδιοργανώσει σέ σειρές, δηλαδή σέ παραβλη
τές μεταξύ τους χρονολογικές ένότητες, άκολουθώντας μιά δια
δικασία τυποποίησης πολύ πιό σύνθετη προφανώς άπ’ ό.τι στήν 
προηγούμενη περίπτωση. Αύτού τού τύπου τά δεδομένα -  όλοένα 
καί πολυπληθέστερα όσο πιό πίσω άνατρέχουμε στό παρελθόν -  
μπορούν καί αύτά μέ τή σειρά τους νά χωριστούν σέ δύο κατηγο
ρίες : στίς μή άριθμητικές άλλά σειραϊκές παρ’ όλα αύτά πηγές, 
όπως π.χ. οί συμβολαιογραφικές πράξεις γάμου στή σύγχρονη 
Ευρώπη πού κατ’ έκλογήν τού ιστορικού μπορούν νά χρησιμέ
ψουν σάν δείκτες ένδογαμίας, κοινωνικής κινητικότητας, έσό- 
δων, γραμματικών γνώσεων, κλπ., καί στίς αύστηρά ποιοτικές 
πηγές καί άρα μή σειραϊκές, ή τουλάχιστον έξαιρετικά λεπτεπί
λεπτες στήν όργάνωσή τους σέ σειρές καί στήν τυποποίησή τους, 
όπως π.χ. οί διοικητικές καί δικαστικές πηγές πού άνέφερα 
παραπάνω, καθώς καί ή διασωζόμενη εικονογραφία πού μαρ- 
τυρά γιά χαμένες πιά πίστεις.

’Εν πάση περιπτώσει, ό ιστορικός σήμερα είναι υποχρεωμένος 
νά έγκαταλείψει τή μεθοδολογική άπλοϊκότητα καί νά άναλογι- 
στεϊ τούς όρους ύπό τούς όποιους συγκροτείται ή γνώση του. Ό  
υπολογιστής τού δίνει τήν άνεση νά τό κάνει άποδεσμεύοντάς τον 
άπό ό,τι μέχρι σήμερα άπασχολούσε τό κύριο μέρος τού χρόνου 
του, τήν άποδελτίωση τών στοιχείων του. ’Από τήν άλλη όμως 
πλευρά, τόν υποχρεώνει νά κάνει μιά προκαταρκτική έργασία 
γιά τήν όργάνωση τού υλικού του σέ σειρές καί τή σημασιοδό- 
τησή του σέ σχέση μέ τό άντικείμενο τής ερευνάς του. Σάν όλες 
τίς κοινωνικές έπιστήμες, μέ κάποια καθυστέρηση ϊσως, ή σημε
ρινή ιστορία περνά άπό τό άδηλο στό δηλωμένο. Ή  κωδικό-
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ποίηση τών δεδομένων προϋποθέτει τόν όρισμό τους· κι ό όρι- 
σμός τους υπαγορεύει έναν συγκεκριμένο άριθμό έπιλογών καί 
υποθέσεων τόσο πιό συνειδητών όσο πρέπει νά τίς σκεφθεί σέ 
συνάρτηση μέ τή λογική ένός προγράμματος. Έ τσι πέφτει όρι- 
στικά ή μάσκα τής ύποτιθέμενης Ιστορικής άντικειμενικότητας 
πού βρίσκεται κρυμμένη μέσα στά « γεγονότα » καί έρχεται στήν 
έπιφάνεια μαζί μ’ αύτά · δέν μπορεί νά μήν εχει άποκτήσει άκόμα 
συνείδηση δ Ιστορικός δτι έκεϊνος ό ϊδιος κατασκευάζει τά « γε
γονότα » του, καί ότι ή άντικειμενικότητα τής ερευνάς του έξαρ- 
τάται όχι μόνο άπό τή χρησιμοποίηση τών ένδεδειγμένων διαδι
κασιών κατά τήν έπεξεργασία καί διαπραγμάτωση αύτών τών 
« γεγονότων », άλλά καί άπό τό άν άνταποκρίνονται στίς ύποθέ- 
σεις τής ερευνάς του.

'Η σειραϊκή Ιστορία, λοιπόν, δέν είναι άπλά καί μόνο ένας 
μετασχηματισμός τού Ιστορικού υλικού. Είναι μιά έπανάσταση 
τής Ιστοριογραφικής συνείδησης.

Ό  Ισ τορ ικ ός  κ α ί  τά  « γ ε γ ο ν ό τ α  » το ν

Δουλεύοντας συστηματικά πάνω σέ χρονολογικές σειρές όμο- 
γενών δεδομένων, ό Ιστορικός μετασχηματίζει τό ιδιαίτερο άντι- 
κείμενο τής γνώσης του, τόν χρόνο, ή μάλλον τήν άντίληψη πού 
έχει γι’ αυτόν καί τήν παράσταση πού τού δίνει.

1. Ή  « συμβαντολσγική » Ιστορία δέν δρίζεται άϊιό τήν πλεο
νεκτική θέση πού άποδίδει στά πολιτικής τάξης γεγονότα · άκόμη 
περισσότερο δέν συνίσταται στήν άπλή έξιστόρηση όρισμένων 
« γεγονότων » κατ’ έπιλογήν άποσπασμένων άπό τόν άξονα τού 
χρόνου· στηρίζεται πρώτα άπ’ δλα στήν ίδέα δτι τά γεγονότα 
αύτά είναι μοναδικά καί δέν μπορούν νά καταχθούν στατιστικά, 
καί δτι τό μοναδικό αύτό γεγονός άποτελεί τό κατεξοχήν υλικό 
τής ιστορίας. Γι’ αύτόν άλλωστε τό λόγο, ή ιστορία αύτού τού 
τύπου τέμνεται ταυτόχρονα καί άντιφατικά καί άπό τό μακρο
πρόθεσμο καί άπό μιάν τελεολογική ιδεολογία · έπειδή τό γεγο
νός, είσβολή τού μοναδικού καί τού νέου μέσα στήν άλυσίδα τού 
χρόνου, δέν μπορεί νά παραβληθεί μέ κανένα προηγούμενο, ό 
μόνος τρόπος νά τό έντάξουμε μέσα στήν ιστορία είναι νά τού 
δώσουμε ένα τελεολογικό νόημα : άφού δέν έχει παρελθόν, άς
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έχει κάποιο μέλλον. Καί έπειδή ή Ιστορία, άπό τόν 18ον αίώνα 
καί ύστερα, άναπτύχθηκε σάν ένας τρόπος έσωτερίκευσης καί έν- 
νοιολόγησης τού αισθήματος τής προόδου, τό « γεγονός » ύπο- 
σημαίνει ώς έπί τό πλεϊστον τή φάση έπέλευσης μιάς πολιτικής ή 
φιλοσοφικής κατάστασης : δημοκρατία, έλευθερία, λόγος. Ή  
ιδεολογική αύτή συνείδηση τού Ιστορικού μπορεί νά πάρει πολύ 
πιό λεπτές μορφές : μπορεί νά άνασυντάξει τή γνώση πού έχουμε 
γιά μιάν δρισμένη έποχή γύρω άπό ένοποιητικά σχήματα λιγό- 
τερο άμεσα συνδεδεμένα μέ πολιτικές έπιλογές καί άξίες (π.χ. τό 
« πνεύμα » μιάς έποχής, ή « κοσμοθεωρία » της) · κατά βάθος 
δμως πρόκειται γιά τόν ίδιο άναπληρωτικό μηχανισμό : τό γεγο
νός, γιά νά γίνει κατανοητό έχει άνάγκη άπό μιά συνολική Ιστο
ρία πού νά όρίζεται έξω καί άνεξάρτητα άπ’ αύτό. Ά π ό  έδώ 
άπορρέει καί ή κλασική άντίληψη γιά τόν Ιστορικό χρόνο σάν 
σειράς άσυνεχειών πού περιγράφονται κατά τόν τύπο τής συνέ
χειας, καί πού τελικά καταλήγει νά είναι ένα μέ τήν Ιστορική 
άφήγηση.

Ή  σειραϊκή Ιστορία άντίθετα περιγράφει τίς συνέχειες σύμ
φωνα μέ τόν τύπο τής άσυνέχειας : είναι μιά ίστορία-πρόβλη- 
μα(τα), καί δχι μιά ίστορία-άφήγηση. Διακρίνοντας άναγκαία τά 
έπίπεδα τής Ιστορικής πραγματικότητας, διαλύει έξ δρισμού 
κάθε προηγούμενη άντίληψη περί « δλικής » ιστορίας θέτοντας 
άκριβώς ύπό άμφισβήτηση τό αίτημα μιάς ύποτιθέμενης δμογε- 
νούς καί ταυτόσημης έξέλιξης δλων τών στοιχείων μιάς κοινω
νίας. Ή  άνάλυση τών σειρών έχει νόημα μονάχα άν γίνεται στό 
μακροπρόθεσμο, ώστε νά μπορούν νά διαγράφονται οί σύντομες 
ή οι κυκλικές άλλαγές τών παρατηρούμενων τάσεων· ή σειρά 
άποκαλύπτει ένα χρόνο πού δέν είναι πιά ή περιοδική καί μυ
στηριώδης ώθηση τού γεγονότος, άλλά ένας ρυθμός έξέλιξης, με
τρήσιμος καί παραβλητός στό έξής, καί διπλά διφορικός, άνά- 
λογα άν τόν έξετάζουμε στό έσωτερικό μιάς καί τής ίδιας σειράς 
ή άν συγκρίνουμε τή μιά σειρά μέ τήν άλλη.

Έ τσι, ή σειραϊκή ιστορία κλόνισε τό παλιό έπιμελώς κλεισμένο 
βασίλειο τής κλασικής ιστοριογραφίας μέ δύο ξεχωριστές άλλ’ 
άλληλένδετες πράξεις. Μέ τήν άναλυτική άποδιάρθρωση τής 
πραγματικότητας σέ έπίπεδα περιγραφής άνοιξε τίς πόρτες της 
στήν εισαγωγή έννοιών καί μεθόδων άπό τίς ειδικότερα συγκρο
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τημένες κοινωνικές έπιστήμες όπως ή πολιτική οικονομία, πρά
γμα πού δίχως άλλο στάθηκε τό κινητήριο στοιχείο τής άνανέω- 
σής της. Καί τελικά μέ τήν ποσοτική άνάλυση τών διαφόρων ρυ
θμών έξέλιξης αύτών τών έπιπέδων κατέστησε έπιστημονικά με
τρήσιμο άντικείμενο τή διάσταση τής άνθρώπινης δραστηριότη
τας πού άποτελεϊ τό λόγο ύπαρξής της : τό χρόνο.

2. Ά ν  έπειτα άπ’ αύτό ή υπόθεση τού ιστορικού μετατοπί
στηκε άπό τό έπίπεδο τής φιλοσοφίας τής Ιστορίας στό έπίπεδο 
μιάς σειράς ξεχωριστών άλλά καί όμογενών συγχρόνως δεδομέ
νων, στό κέρδος της είναι ότι έγινε ρητή καί διατυπώσιμη· 
έσπασε όμως καί τήν Ιστορική πραγματικότητα σέ τόσα ξεχωρι
στά κομμάτια πού τήν ίδια στιγμή κλόνισε καί τήν κλασική 
άξίωση τής Ιστορίας νά συλλάβει τό όλο. Πρέπει, άραγε, τελικά 
νά άφήσουμε όριστικά κατά μέρος αύτή τήν άξίωση;

Θά άπαντήσω πώς ίσως χρειάζεται νά τή διατηρήσουμε σάν 
όρίζοντα τής Ιστορίας, άλλά καί πώς, γιά νά προχωρήσουμε, 
πρέπει νά πάψουμε νά τήν παίρνουμε σάν άφετηρία τής έρευνας, 
άν δέ θέλουμε νά πέσουμε στήν ίδια τελεολογική αύταπάτη πού 
άνέφερα παραπάνω. Ή  σύγχρονη Ιστοριογραφία δέν προοδεύει 
παρά μόνον έφόσον όριοθετεΐ τό άντικείμενό της, όρίζει τίς ύπο- 
θέσεις της, συντάσσει καί περιγράφει τίς πηγές μέ τή μεγαλύτερη 
δυνατή έπιμέλεια. Αύτό δέν σημαίνει ότι πρέπει νά περιορίζεται 
στή μικροσκοπική άνάλυση μιάς μόνο χρονολογικής σειράς· 
μπορεϊ νά συγκεντρώνει πολλές τέτοιες σειρές καί κατόπιν νά 
προτείνει τήν έρμηνεία ένός συστήματος ή ύπο-συστήματος. 
Ά λλά, ή συνολική άνάλυση τού « συστήματος τών συστημάτων » 
βρίσκεται σήμερα κατά πάσα πιθανότητα πέραν τών δυνάμεών 
της.

Θά πάρω γιά παράδειγμα τή δημογραφική καί οικονομική 
ιστορία, πού είναι οί πιό προχωρημένοι τομείς τής σύγχρονης 
γαλλικής (καί σίγουρα καί τής διεθνούς) ιστοριογραφίας. 'Εδώ 
καί μιά εικοσαετία, ή « νεώτερη » περίοδος τυχαίνει νά είναι, στή 
Γαλλία, άντικείμενο τών περισσοτέρων έρευνών σειραϊκής ιστο
ρίας (δημογραφικής καί οικονομικής), καί έτσι νά είναι άπό αύτή 
τήν άποψη ή λιγότερο άγνωστη. Ξεκινώντας άπό τούς τιμοκατα
λόγους καί άνασυγκροτώντας τίς τιμές, ή γαλλική Ιστοριογρα- 
φία7τίς παρέβαλε κατόπιν μέ τήν έξέλιξη τού άριθμού τών άν-
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θρώπων, σύμφωνα μέ τίς δημογραφικές σειρές. Μέ τόν τρόπο αυ
τόν οίκοδομήθηκε βαθμιαία ή έννοια τού « παλαιού οικονομικού 
καθεστώτος » πού κυρίως βασίζονταν στήν παραγωγή δημητρια
κών, εύκολο θύμα τών μετεωρολογικών καπρίτσιων, καί στήν 
περιοδική « κάθαρση » τού συστήματος διά τής κυκλικής κρίσης, 
πού ένδειξή της είναι ή ξαφνική άπογείωση τής καμπύλης τών 
τιμών καί τό κατρακύλισμα τής καμπύλης τού άριθμού τών άν- 
θρώπων.

Ά λλά, οί σειρές τών τιμών, μέ διφορούμενες καί πολύ διαφο
ρετικές σημασίες είχαν συμπληρωθεί σύμφωνα μέ δείκτες πού άν- 
ταποκρινόντουσαν περισσότερο στόν δγκο τής παραγωγής, καί 
μέ τή χρησιμοποίηση σειρών συναφών μέ τήν έξέλιξη τής προσ
φοράς καί τής ζήτησης, πού καί αύτή άποτελεί συστατικό στοι
χείο τής έξέλιξης τών τιμών. Ά π ό  τήν πλευρά τής παραγωγής, 
έπαιρναν ύπόψη τους τά στοιχεία γιά τή δεκάτη, τά όποια μέ τό 
νά προσδιορίζουν κάθε χρόνο τό ίδιο ποσοστό τής συγκομιδής 
δέν μάς λένε τίποτε γιά τήν άπόλυτη άξία τής παραγωγής, άλλά 
άντλούν τήν άξία τους άπό τή σχετική τους συγκρισιμότητα · ή 
πάλι, στό μακρο-οικονομικό έπίπεδο, τά πρωτοστατιστικά στοι
χεία πού είχαν συλλεγεί άπό τή διοίκηση τού παλαιού καθεστώ
τος καί άναδιοργανώθηκαν μέ δρους έθνικής λογιστικής. Ά π ό  
τήν πλευρά τής ζήτησης πάλι, έκτός άπό τίς συνολικές δημογρα- 
φικές κινήσεις υπάρχει καί τό θέμα τής άνασυγκρότησης μεγάλων 
διαθέσιμων χρηματικών ποσών: κοινοτικά καί δεσποτικά θησαυ
ροφυλάκια, δεκάτη, έγγεια πρόσοδος, κέρδος έπιχειρήσεων, ήμε- 
ρομίσθια.

Μ’ έναν τέτοιο συνδυασμό πολλαπλών δημογραφικών καί οι
κονομικών σειρών έπεχείρησε ό Le Roy Ladurie νά άναλύσει σέ 
πολύ ευρύτερη βάση® τήν παλιά άγροτική οικονομία. Πρόκειται, 
πράγματι, γιά μιά δειγματοληψία δεδομένων πού καλύπτουν 
όλόκληρο τό Languedoc, γιά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (άπό 
τόν 15ο έως τόν 18ο αίώνα) καί γιά μιά πλούσια καί μεγάλης 
ποικιλίας ποσοτική τεκμηρίωση, πού χάρη κυρίως στό κτηματο
λόγιο έπιτρέπει τή μελέτη τής άγροτικής ιδιοκτησίας. ΟΙ αιώνες 
αύτοί άποτελούν τήν ιστορία ένός πολύ μεγάλου άγροτικού κύ
κλου πού χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα καί άπό μιά γενική ισορ
ροπία καί άπό διαδοχικές άνισορροπίες. Ή  γενική Ισορροπία



συμφωνεί σέ χοντρές γραμμές μέ τό Μαλθουσιανό μοντέλο, μον
τέλο πού ό Μάλθους άνακάλυψε καί διαιώνισε όταν άκριβώς 
αύτό έπαυε νά είναι άληθινό, τή στιγμή τού έγγλέζικου take-off : 
ή οικονομία τού παλαιού άγροτικού Languedoc διέπεται μακρο
πρόθεσμα άπό τή σχέση άγροτικής παραγωγής καί άριθμού τών 
άνθρώπων · ή άδυναμία τής κοινωνίας νά άνεβάσει τήν άγροτική 
παραγωγικότητα, τό « έγγειο άδιέξοδο », δηλαδή ή έλλειψη ένός 
άπεριορίστου άποθέματος καλλιεργήσιμης γής, άποτελεϊ μαζί μέ 
τόν περίφημο όσο καί πολύτιμο γιά τούς Ιστορικούς τών τιμών 
« νομισματικό λιμό », άνάλσγο διαρθρωτικό φραγμό γιά μιάν 
άποφασιστική άνάπτυξη. Έ τσι, ή έξήγηση αύτών τών φαινομέ
νων διαμέσου τού νομίσματος, παύοντας νά παίζει τόν κύριο 
ρόλο, ένσωματώνεται σ’ &να πολλαπλό καί ένοποιημένο σύστημα 
έρμηνειών.

Τούτη ή δομή τής παλαιάς οικονομίας δρά μακροπρόθεσμα 
σάν ένας κανόνας έσωτερικής λειτουργίας. Δέν στερεί, ωστόσο, 
άπό τίς διάφορες μεταβλητές πού περιγράψαμε -  άριθμός τών 
άνθρώπων, έξέλιξη τής Ιδιοκτησίας, κατανομή τής έγγειου 
προσόδου, κίνηση τής παραγωγικότητας καί τών τιμών, κλπ. -  
τήν ιδιότητα νά μάς έπιτρέπουν νά έντοπίσουμε στό έσωτερικό 
τού συστήματος διάφορες περιόδους, άνάλογα μέ τή θέση πού 
κατέχει καθεμιά τους σέ σχέση μέ τό σύνολο, άνάλογα μέ τούς 
έτήσιους ρυθμούς καί τούς κύκλους πού παριστάνει γραφικά 
κάθε καμπύλη χωριστά. Έ τσι, ή δομή περιλαμβάνει χρονολογικά 
πολλούς τύπους συνδυασμών τών σειρών, δηλαδή πολλές συγκυ
ρίες. Ή  προσεχτική μελέτη, μάλιστα, τούτων τών διαδοχικών 
συγκυριών καί τών γνωρισμάτων τους, τόσο τών κοινών όσο καί 
τών διαφορετικών, φέρνει στήν έπιφάνεια τή δομή. Αύτό τό θέμα 
δέ, σημειώνουμε έπί τή εύκαιρία, μπορεϊ ένδεχομένως νά ρίξει 
φώς στή διαμάχη μεταξύ συγχρονικότητας καί διαχρονικότητας 
πού συχνά χωρίζει άνθρωπολόγους καί ιστορικούς, καί τήν πα
ρούσα στιγμή κατέχει κεντρική θέση στήν έξέλιξη τών κοινωνι
κών έπιστημών. Ή  βραχυπρόθεσμη καί μεσοπρόθεση περιοδική 
κίνηση πού συνιστά τό οίκονομικής τάξης « γεγονός », δέν έρχε
ται άναγκαϊα σέ άντίφαση μέ μιά θεωρία τής γενικής ισορροπίας. 
Ή  έμπειρική της περιγραφή, άντίθετα, μπορεϊ νά μάς δώσει τή 
δυνατότητα νά προσδιορίσουμε τούς θεωρητικούς όρους αύτής
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τής Ισορροπίας : ή έλαστικότητα πού παρουσιάζει μάς δείχνει τά 
όρια μες στά όποία έγγράφεται.

3. Ά λλά τό παραπάνω παράδειγμα -  τό Languedoc τού Le 
Roy Ladurie -  είναι προνομιούχο στό βαθμό ι ού ό άλληλοσυσχετι- 
σμός μεταξύ τών διαφόρων δημογραφικών καί οικονομικών σει
ρών πραγματοποιείται στό εσωτερικό ένός σχετικά όμογενούς 
περιφερειακού χώρου κι ένός όριοθετημένου τομέα τής άνθρώπι- 
νης δραστηριότητας, όπως ή άγροτική οικονομία. Στήν πραγμα
τικότητα, ή « κατά τομείς » σειραϊκή Ιστορία, δταν έπεκταθεί σέ 
διαφορετικούς χώρους, καταλήγει στήν άνάλυση τών άνισορρο- 
πιών σέ περιφερειακό καί σέ έθνικό έπίπεδο. Ή  δέ « συνολική » 
(στήν πρόθεσή της τουλάχιστον) σειραϊκή Ιστορία, άκόμη κι δταν 
περιορίζεται σέ μιά μικρή γεωγραφική ζώνη, κινδυνεύει νά όδη- 
γήσει στήν άνάλυση τών χρονικών άνισορροπιών μεταξύ τών 
διαφορετικών ρυθμών έξέλιξης πού άκολουθούν τά διάφορα 
έπίπεδα τής άνθρώπινης δραστηριότητας.

Σήμερα, τό πρώτο θέμα τό γνωρίζουμε καλά χάρη στίς άλλε- 
πάλληλες έργασίες περιφερειακής οικονομικής Ιστορίας. Ό  ειδι
κός τής οικονομικής Ιστορίας έχει έξοικειωθεί μέ τήν ιδέα τής 
μέτρησης τών άποστάσεων πού παρατηρούνται άνάμεσα σέ έθνη 
καί σέ ζώνες πού έκδηλώνουν διαφορετική εύαισθησία άπέναντι 
στήν ίδια συγκυρία, ή άντιδρούν διαφορετικά άπέναντι σέ συγ
κυρίες πού άπέχουν ή μιά άπό τήν άλλη μές στόν χρόνο. Τά 
παραδείγματα είναι άμέτρητα, καί μερικά θίγουν όρισμένα στό 
έξής κλασικά προβλήματα τής εύρωπαϊκής Ιστορίας : τό πρόσ
φατα άνακαινισμένο9 πρόβλημα τής συγκριτικής άνάπτυξης Γαλ
λίας καί Α γγλίας κατά τόν 18ο αίώνα· τήν άντίθεση άνάμεσα 
στήν άγροτική άπογείωση τής Καταλωνίας τόν 18ο αίώνα καί τήν 
παρακμή τής Καστίλλης πού άξιοποίησε ό Pierre Vilar10· ή τήν 
άντίθεση, τόν 17ο αίώνα στή Γαλλία, άνάμεσα στό B eauvaisis τού 
Pierre Goubert11, έξαθλιωμένο καί βαθιά προσβεβλημένο άπό τά 
μέσα τού αίώνα άπό τήν οίκονομική καί δημογραφική όπισθο- 
δρόμηση, καί τήν P rovence τού Baehrel12, πού στάθηκε σχετικά 
πιό τυχερή, ή τουλάχιστον προσβλήθηκε πολύ άργότερα άπό τή 
μεταστροφή τής άναπτυξιακής συγκυρίας. Σέ γενικότερο έπί
πεδο, ή χρονική στιγμή αύτής τής μεταστροφής, αύτής τής κατα
βύθισης στόν « τραγικό » 17ο αίώνα, ποικίλλει άνάλογα μέ τίς
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περιοχές καί τίς χώρες, άλλά καί άνάλογα μέ τή φύση τών οικο
νομιών. ’Επίσης, όλοένα καί περισσότερο λιγοστεύουν οί πιθανό
τητες νά ύπάρχει μιά καί μόνη συγκυρία13 καί γιά τήν οικονομία 
τής πόλης καί γιά τήν οικονομία τής ύπαίθρου.

Ή  σειραϊκή, λοιπόν, οικονομική ιστορία καταλήγει στήν άνά
λυση διαφορικών ή άπλά άφισταμένων μέσα στό χώρο σ υ γ ύ 
ριών, καί θά μπορούσαμε μάλιστα νά πούμε, σέ μιά γεωγραφία 
τής χρονολογίας καί στήν έξέταση τών δομικών διαφορών πού 
μπορούν νά σημαδεύουν χρονολογικές άντιφάσεις. Τελικά, κύ
κλοι άφιστάμενοι μέσα στόν χρόνο μιάς περιοχής ή άπό χώρα σέ 
χώρα, άλλά βασικά συγκρίσιμοι στίς έσωτερικές τους διαρθρώ
σεις, δέν παριστάνουν γραφικά παρά τίς γεωγραφικές μεταβλη
τές μιάς καί τής ίδιας ιστορίας· ένώ άντιφατικές έξελίξεις, είτε 
στό έσωτερικό μιάς καί μόνης γεωγραφικής ζώνης (π.χ. άνάμεσα 
στήν πόλη καί τήν ύπαιθρο), είτε μεταξύ δύο περιοχών, κινδυ
νεύουν νά φέρουν τόν ιστορικό άντιμέτωπο μέ διαφορετικές οι
κονομικές δομές.

Ή  Ιστορία όμως δέν μπορεί νά περιοριστεί στήν περιγραφή καί 
έρμηνεία τής οικονομικής μόνο δραστηριότητας. Ή  ίδιαιτερό- 
τητά της σέ σχέση μέ τίς άλλες κοινωνικές έπιστήμες είναι δτι δέν 
έχει καμιά Ιδιαιτερότητα καί έχει τήν άξίωση νά μελετήσει τόν 
χρόνο σέ όλες τίς διαστάσεις. Καταλαβαίνουμε, βέβαια, γιά ποιό 
λόγο ή οικονομία στάθηκε ό πρώτος καί κύριος τομέας τής ποσο
τικής ιστορικής ερευνάς, μέ τόν άναγκαϊα μετρήσιμο χαρακτήρα 
τών δεικτών τους, μέ τήν άποσαφήνιση τών έννοιών πού έκανε 
δυνατή τήν έπεξεργασία τους, μέ τήν προβληματική τής άνάπτυ- 
ξης, τής ύπ’ άριθμόν ένα αύτής εικόνας πού έχει διαμορφώσει ή 
δυτική σκέψη γιά τήν ιστορική άλλαγή. Ά λλά ό άνθρωπος δέν 
είναι μόνο φορέας τής οικονομίας. Ό  σημερινός κόσμος προσφέ
ρει πάμπολλα παραδείγματα πολιτιστικών άντιστάσεων άπέναντι 
στή γενίκευση τού δυτικού μοντέλου οικονομικής άνάπτυξης, 
ώστε ό ιστορικός νά μήν άμφισβητεϊ τή μαντσεστεριανή προβλη
ματική τής προόδου (ή τή μαρξιστική της άντιστροφή), καί νά μή 
στρέφει τήν περιέργειά του πρός τήν ίδεολογικο-πολιτική άνά
λυση τών κοινωνιών τού παρελθόντος.

Ύστερα άπ ' αύτό, δμως, δέν έπανέρχεται, δέν μπορεί νά έπα- 
νέλθει στήν παλιά τελεολογική Ιστορία τής « προόδου » πού βγά
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ζει τά συμπεράσματά της γιά τούς ρυθμούς άνάπτυξης τής οικο
νομικής ζωής άπό τήν πολιτιστική ζωή, εϊτε μέ τή μορφή ένός 
« φυσικού », ειρηνικού συνταιριάσματος, είτε μέ τήν άναγκαία 
μεσολάβηση τής έπανάστασης. Τά ιδεολογικά αύτά αιτήματα τού 
19ου αίώνα δέν έχουν σήμερα καμιά χρησιμότητα. Μένοντας 
προσκολλημένος σ' αύτά ό ιστορικός δέν σημαίνει καθόλου ότι 
παραμένει πιστός στόν « όλικό » χαρακτήρα τής έπιστήμης. 
Αύτό, άντίθετα, τό πετυχαίνει καταγράφοντας καί περιγράφον- 
τας καί τά άλλα έπίπεδα τής άνθρώπινης δραστηριότητας έκτός 
τών άντικειμενικών διαδικασιών τής οικονομίας μέ τίς ίδιες με
θόδους τής σειραϊκής ιστορίας. Ξεκινώντας άπό τήν ύπόθεση ότι, 
άνάλογα μέ τά έπίπεδα τής πραγματικότητας ή τά έπιμέρους συ
στήματα πού έχουν άναλυθεϊ, οΐ τρόποι άφομοίωσης τού χρόνου, 
οι χρονικοί ρυθμοί μπορεϊ νά είναι διαφορετικοί.

Στό πραχτικό έπίπεδο, όλα βρίσκονται στό ξεκίνημα. Ό  ιστο
ρικός πρέπει νά έξετάσει ποιοί μπορεϊ νά είναι οί δείκτες (ποσο- 
στικοποιημένοι ή όχι) αύτού πού όνομάζω « Ιδεολογικοπολι
τική » κοινωνία, νά συντάξει τά στοιχεία του, νά όρίσει τό παρα
στατικό γνώρισμα καί τήν παραβλητή άξία τής μιάς έποχής μέ 
τήν άλλη. Πηγές ύπάρχουν τό ίδιο πολλές, καί σειρές έπίσης τό 
ίδιο όμογενεϊς όπως καί στόν οικονομικό ή δημογραφικό τομέα -  
είτε έχουμε νά κάνουμε μέ τήν παιδεία τών λαϊκών μαζών14, είτε 
μέ τήν κοινωνιολογία τής έκπαίδευσης ή τού θρησκευτικού αι
σθήματος15, μέ τήν κατανάλωση τών Ιδεών άπό τίς έλίτ, μέ τό 
φανερό καί τό λανθάνον περιεχόμενο τών πολιτικών ιδεολογιών, 
κλπ. Τό ένδιαφέρον, βέβαια, στό θεωρητικό έπίπεδο έγκειται 
στήν προοδευτική σύνθεση τών στοιχείων μιάς όλικής ιστορίας, 
κατά πρώτο καί κύριο λόγο, όμως, στήν άνάλυση τών διαφορι
κών ρυθμών έξέλιξης τών διαφόρων έπιπέδων ένός ιστορικού 
συνόλου. Μόνο μ’ αύτή τήν προϋπόθεση μπορούμε νά πετύχουμε 
τούς δύο κυριότερους στόχους τής σημερινής Ιστοριογραφίας :

1. Νά έπανεξετάσουμε τίς παραδοσιακές περιοδολογήσεις πού 
ούσιαστικά είναι μιά Ιδεολογική κληρονομιά τού 19ου αίώνα πού 
προϋποθέτει έκεϊνο άκριβώς πού πρέπει νά άποδειχθεϊ : τήν σέ 
γενικές γραμμές συμπορευόμενη έξέλιξη τών πιό διάφορων στοι
χείων ένός συνόλου μές στά πλαίσια μιάς περιόδου πού έξετά- 
ζουμε. ’Αντί νά ξεκινάμε άπό μιά δοσμένη περιοδολόγηση, πιθα
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νότατα νά είναι γονιμότερο νά θέτουμε άρχικά τά προβλήματα σέ 
συσχετισμό μέ τά στοιχεία πού έχουν περιγράφει. Ή  έννοια τής 
«’Αναγέννησης », λογουχάρη, είναι όπωσδήποτε εύστοχη σέ 
σχέση μέ πολλούς δείκτες τής πολιτιστικής Ιστορίας, άλλά δέν 
έχει κανένα νόημα σέ σχέση μέ τά δεδομένα τής άγροτικής παρα
γωγής.

2. Μετά άπ’ αύτό, τό πρόβλημα είναι νά διακρίνουμε, στό 
έσωτερικό ένός συνόλου διαφορετικής φύσης δεδομένων, ποιά 
είναι τά έπίπεδα πού ύπόκεινται σέ γοργή έξέλιξη, ή σέ άποφα- 
σιστικό μετασχηματισμό, καί ποιοί είναι οί τομείς μέ Ισχυρή 
άδράνεια, μεσοπρόθεσμα καί μακροπρόθεσμα. Π.χ., δέν είναι 
διόλου σίγουρο δτι ό δυναμισμός τής Γαλλικής ιστορίας -  άς 
πούμε μετά τή μεγάλη «άνάπτυξη » τού 11ου καί τού Που αίώνα 
-  είναι οικονομικής φύσης : μπορεί ή σχολική, ή πολιτιστική μέ 
τήν πλατειά έννοια, καί ή κρατική έπένδυση νά έπαιξαν βασικό
τερο ρόλο άπό τήν αύξηση τού έθνικού προϊόντος. ’Επιτρέψτε 
μου, μάλιστα, νά κλείσω τόσο φιλόδοξα αύτή τή μελέτη, προσθέ
τοντας κιόλας δτι αύτό θά μείνει άναπόδεκτο όσο ή Ιστορία δέν 
θά θητεύσει στή σχολή τών μεθόδων τής σειραϊκής Ιστορίας.
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Ή έννοιολόγηση στήν Ιστορία

’Αντί εισαγωγής, συνοψίζουμε έκ τών προτέρων τίς θέσεις μας. 
Ή  ιστορία δέν άνάγεται σέ πεδίο έφαρμογής τών έπιστημών, τού 
παρόντος ή τού μέλλοντος, ούτε καί είναι τό υπόλειμμά τους: έμ- 
περιέχει άπλώς πυρήνες έπιστημονικότητας. Συνεπώς, ναί μέν ή 
τυχόν πρόοδος τών έπιστημών τού άνθρώπου μόνο πρός ώφέ- 
λειάν της μπορεϊ νά άποβεϊ, ή συμβολή της ωστόσο, μπορούμε νά 
τό πούμε, θά μένει πάντοτε περιορισμένη. ’Εκτός αύτού, έπι- 
στήμη τής ιστορίας δέν μπορεϊ νά υπάρξει, γιατί τό Ιστορικό γ ί
γνεσθαι δέν εχει μιά πρώτη κινητήρια δύναμη. Ποιες προοπτικές 
λοιπόν μένουν άνοικτές στήν ιστορία κάτω άπό αύτές τίς συνθή
κες; 'Η έννοιολόγηση, μέ πρότυπό της πάντοτε τό κοινωνιολογικό 
έργο τού Max Weber. "Οπως δέν έχουμε άμεση γνώση τού φυσι
κού κόσμου, έτσι δέν έχουμε καί τού Ιστορικού γίγνεσθαι. ’Αρ
χικά γνωρίζουμε τό πλέγμα τών γεγονότων κατά τρόπο μερικό 
καί συγκεχυμένο. Οί διάφορες λέξεις: μή συμβαντολογική ιστο
ρία, σέ βάθος ιστορία, συγκριτική, γενικευτική, τυπολογική ιστο
ρία, ή άκόμα καί ιστορική κοινωνιολογία, δηλ. Ιστορική τοπική, 
είναι μιά ποικιλία τρόπων νά δηλώνουμε τό έργο τής έννοιολό- 
γησης τού «συγκεχυμένου όλου», τής εικόνας πού έμφανίζει άρ- 
χικά τό γίγνεσθαι. Συνεπώς, τό έγχείρημα τού ιστορικού μοιάζει 
περισσότερο μέ τού φιλόσοφου παρά μέ τού έπιστήμονα. 'Η 
Ιστορία περισσότερο καθιστά ρητά τά πράγματα παρά τά έξηγεϊ. 
’Ενδεικτικά παραδείγματα αυτής τής προσπάθειας θεματοποίη- 
σης : ή πραξεολογία καί ή άνάλυση έκείνου πού μπορούμε νά 
άποκαλέσουμε συλλογικό μόρφωμα (ενας πόλεμος, μιά κοινωνία, 
μιά νοοτροπία, π.χ. ή λεγόμενη πρωτόγονη νοοτροπία).
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Μπορεί νά άποτελέσει ή ιστορία άντικείμενο έπιστήμης; Ά ν  
όχι, τότε τί μπορεί νά κάνει; Απαντώντας στό πρώτο έρώτημα, 
θά λέγαμε ότι δέν θάταν φυσικό οί άξιώσεις τών ιστορικών στήν 
έπιστήμη νάναι μεγαλύτερες άπό τών φυσικών. Οί φυσικοί έξάλ- 
λου δέν Ισχυρίζονται ότι ό ρούς τής φύσης, άν καί καθορισμένος, 
άποτελεϊ όλόκληρος άντικείμενο έπιστήμης, άλλά δτι όρισμένες 
μόνον όψεις του, πού έχουν τό χαρακτήρα τού άναγκαίου προσ- 
φέρονται στήν έπιστημονική έξήγηση καί πρόβλεψη. Οί έπιστή- 
μες έξηγούν τούς άντικυκλώνες ή μιά πτώση τής τιμής τού σιτα
ριού. Δέν προβλέπουν άν θά συμβούν βροχοπτώσεις στίς Ά ντίλ- 
λες κάποια Κυριακή τού Φλεβάρη· δέν έξηγούν τήν κρίση τού 
1929. Δουλειά τής ιστορίας είναι νά έξηγήσει τό χρηματιστη
ριακό πανικό. Τά άνθρώπινα συμβάντα δέν προσφέρονται στήν 
έπιστημονική έξήγηση ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο άπ’ δ,τι 
τά φυσικά φαινόμενα· προσφέρονται μόνο κατά ενα μικρό τους 
μέρος πού παρουσιάζει έναν άναγκαϊο, γενικό καί άπαρέγκλιτο 
χαρακτήρα.

Ό π ω ς ή ροή τής φύσης, ετσι καί ή ίστορία είναι ενα σύνολο 
γεγονότων, πού ναί μέν είναι καθένα τους προκαθορισμένο, άλλά 
άντικείμενα έπιστήμης είναι μόνον όρισμένα άνάμεσά τους, κι 
όλα μαζί άποτελούν ένα χάος πού δέν έχει περισσότερο «έπιστη- 
μονικό» χαρακτήρα άπό τό σύνολο τών φυσικο-χημικών φαινο
μένων πού παράγονται μέσα σ’ ένα δοσμένο διάστημα πάνω σέ 
μιά δοσμένη περίμετρο τής γήινης έπιφανείας. Ό  φυσικός θά έν- 
διαφερθεί μόνο γιά τίς άναγκαίες όψεις αύτών τών φαινομένων· 
τά υπόλοιπα θά τά άφήσει καταμέρος, πράγμα πού ό ιστορικός 
δέν είναι σέ θέση νά κάνει. Αύτός ένδιαφέρεται γιά όλα δσα 
συμβαίνουν καί δέν εχει τό χάρισμα νά κόβει καί νά ράβει γεγο
νότα κατά παραγγελία τής έπιστημονικής έξήγησης. Ά π ό  τό 
Λαϊκό Μέτωπο, λογουχάρη, δέν έχει τό δικαίωμα νά άποσπάσει 
μόνο τήν κρίση τού 1937 πού σήμερα ή έπιστημονική της έξήγηση 
μάς είναι γνωστή. Τήν ιστορία καί τήν έπιστήμη δέν τίς χωρίζουν 
τό τυχαίο καί τό άναγκαϊο, άλλά τό δλο καί τό άναγκαίο.

’Επειδή ή Ιστορία είναι ό συνολικός ρούς τού κόσμου, μέσα της 
βρίσκουμε όλα έκείνα πού διακρίνει ή φιλοσοφία σ’ αύτόν. Καί

I
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πρώτα άπ’ όλα βρίσκουμε τό άναγκαίο, πράγματα δηλαδή πού 
συμβαίνουν άπαρέγκλιτα: στό κενό τά σώματα πέφτουν μέ τήν 
ίδια ταχύτητα, σέ πλήρη συναγωνισμό ή άξία σταθεροποιείται 
στό όριο· αύτοί είναι οί τομείς τής φυσικής ή τής θεωρητικής 
οικονομίας άντίστοιχα. Κατόπιν, βρίσκουμε « πράγματα πού 
συμβαίνουν ώς έπ ί τό πολύ*  » : τά μαλλιά γύρω στά σαράντα άρ- 
χίζουν νά άσπρίζουν, όλες οί μεγάλες πόλεις έχουν τό έμπορικό 
τους κέντρο, τό μοντέλο τού Harrod διδάσκει ότι δίχως άποτα- 
μίευση ή έστω τάση πρός έπένδυση, ποτέ δέν έπιτυγχάνεται τε
λείως τό πιθανό ποσοστό άνάπτυξης : αύτοί είναι άντίστοιχα οί 
τομείς τής ιατρικής καί τής μακροοικονομίας1. ’Επίσης βρί
σκουμε καί καθαρές συμπτώσεις : ό ’Ιωάννης ό Άκτήμων πέρασε 
άπό δώ· πηγαίνω στήν ’Αθήνα καί στό δρόμο πειρατές μέ γυρί
ζουν πρός τήν ΑΓγινα. Τελικά, ή Ιστορία είναι φτιαγμένη άπό 
πολύ τυχαίο μέ μερικούς πυρήνες άναγκαίου καί ώς έπ ί τό πολύ  ■ 
ή Ιστορία τοϋ Λαϊκού Μετώπου είναι μιά σειρά τυχαίων συμβάν
των άνακατεμένων μέ μερικά γεγονότα πού υπάγονται σέ οίκο- 
νομικά θεωρήματα καθώς καί μέ άλλα τής τάξης πού βλέπουμε 
νά παράγονται στήν πολιτική: ό,τι δηλαδή ένας Θουκυδίδης θά 
θεωρούσε ώς ές α ίε ί χτήμα* καί ένας σύγχρονος θά όνόμαζε κοι- 
νωνιολογία. Μοναχά οί σχέσεις πού έχουν τόν χαρακτήρα τού 
άναγκαίου καί έκείνες πού παράγονται ώς έπί τό πολύ δίνουν 
έδαφος σέ συλλογισμούς2, προσφέρονται στήν έπιστήμη- ή πο
ρεία τού ’Ιωάννη τού ’Ακτήμονος δέν μπορεϊ νά υπαχθεί σέ μιά 
μείζονα πρόταση · μπορεϊ, άντίθετα, νά έξηγηθεϊ Ιστορικά : θά 
πούμε ότι ό ’Ιωάννης είχε λόγους νά θέλει νά περάσει άπό κεϊ, ή 
ήταν υποχρεωμένος νά περάσει, ή πέρασε κατά τύχη.

Ή  Ιστορία δέν είναι, λοιπόν, ό,τι διαφεύγει άπό τήν έπιστήμη, 
καί δέν άντιπαρατίθεται στίς έπιστήμες : ποιά είναι ή Ιστορική 
έξήγηση τής κρίσης τού 1937, άν δέν είναι ή πραγματική, ή μα- 
κρο-οικονομική έξήγηση; Ή  Ιστορία, κατά συνέπεια, έξαρτάται 
μέν άπό τήν έπιστήμη, άλλ’ ή έξάρτησή της αύτή παραμένει πάν
τοτε μερική, γιατί τό μεγαλύτερο μέρος τού ρού της, παρότι μπο- 
ρεϊ νά προσδιοριστεί, δέν παύει νά είναι τυχαίο, υποκείμενο σέ 
μιάν άναγκαιότητα καθαρά «υλική» μέ τήν άριστοτέλεια έννοια

• 'Ελληνικά στό κείμινο (Σι/μ. Meχ.).
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τού όρου3. Ό π ω ς  λέει ό Raymond Aron, « τά κοινωνικά συστή
ματα καί γεγονότα είναι, μέ τήν έπιστημονική έννοια τού δρου, 
άπροσδιόριστα : στή μορφή πού τά βιώνουν τά ύποκείμενα καί 
τά παρατηρούν οί ιστορικοί καί οί κοινωνιολόγοι δέν χωρίζονται 
άπό μόνα τους σέ δρισμένα ύπο-συστήματα, ούτε άνάγονται σ’ 
ένα μικρό άριθμό μεταβλητών έπιδεκτικών νά όργανωθούν σ’ ένα 
σύνολο άλληλένδετων προτάσεων· άπό καμιά θεωρία δέν συν
άγεται ώς άναγκαία συνέπεια ή βιομηχανική θανάτωση έκατομ- 
μυρίων Εβραίω ν άπό τούς χιτλερικούς4 ». Διότι, άν καί καθορι
σμένα δλα, δέν είναι ώστόσο καί καθορίσιμα. Ό  καημός τού 
Ιστορικού είναι δτι δέν βρίσκει νά πιαστεί μές στή ρευστότητα. 
Βεβαίως, έφόσον ή ιστορία έμπεριέχει νησίδες έπιστημονικότη- 
τας, κάθε πρόοδος τών έπιστημών, τόσο τών έπιστημών τού άν- 
θρώπου όσο καί τών άλλων, ένδέχεται νά άποδειχθεΐ ώφέλιμη 
γιά τήν ιστορία- μόνο πού ή ώφέλεια αύτή θά είναι πάντοτε 
περιορισμένη. Οί έπιστήμες δέν πρόκειται νά έπιφέρουν διά
σπαση στήν Ιστορία.

'Η  άλήθεια είναι δτι κάθε σελίδα Ιστορίας διαπνέεται άπό 
άδηλους συλλογισμούς παντού δπου έξηγεϊ άντί νά διαπιστώνει, 
καί ή άνάφραση πού « μπαλώνει τίς τρύπες » τής τεκμηρίωσης 
προϋποθέτει καί αύτή συναγωγή συμπερασμάτων μέ βάση μείζο- 
νες προτάσεις : ό λογικός έμπειρισμός τό είπε καί τό έπανέλαβε. 
’Αλλά τό μεγαλύτερο μέρος αύτών τών συλλογισμών στηρίζεται 
άπλά σέ « δ,τι συμβαίνει έπί τό πολύ » καί δέν έχει τίποτε τό 
έπιστημονικό· καί σ’ αύτό ή ιστορία δέν ξεχωρίζει άπό τήν κα
θημερινή ζωή. Στηρίζονται είτε στήν ίδέα τής ύπαρξης μιάς άν- 
θρώπινης φύσης (« πιό συχνά οί άνθρωποι τήν άνάγκη άρετήν 
ποιούνται άπ’ ό,τι έξεγείρονται ένάντια στή μοίρα τους »), εϊτε 
στή σημαντική θέση πού κατέχουν τά έθιμα καί οί κώδικες : 
πάντα ή λέξη rosa δηλώνει τό τριαντάφυλλο, οι Ρωμαίοι τρώνε 
ξαπλωμένοι. Ά π ό  κεϊ καί πέρα άρχίζουν οί συλλογισμοί (« ... 
αύτός ό Ρωμαίος τρώει· έφόσον λοιπόν τρώει, πρέπει νά είναι 
ξαπλωμένος »), οί έπαγωγές (« αύτός ό μέσος Ρωμαίος είναι ξα
πλωμένος, αύτός ό μέσος Ρωμαίος τρώει, άρα όλοι οι Ρωμαίοι 
πρέπει νά τρώνε ξαπλωμένοι ») καί οί άπαγωγές πού πηγαίνουν 
άπό τή μείζονα πρόταση καί τό συμπέρασμα στήν έλάσσονα καί 
άποτελούν τή « λογική τής άνακάλυψης », τό συμπέρασμα τής
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άστυνομικής καί τής ιστορικής ερευνάς5 (Ό  Ρωμαίος αύτός στό 
άνάγλυφο παριστάνεται ξαπλωμένος, άρα σημαίνει δτι ή παρά
σταση δείχνει ενα Ρωμαίο νά τρώει »).

'Η ιστορία δέν άνάγεται στίς διάφορες έπιστήμες παρά κατά 
ενα μικρό μέρος της. ’Εξάλλου, δέν υπάρχει μιά έπιστήμη τής 
Ιστορίας, ëva κλειδί τού γίγνεσθαι, μιά κινητήρια δύναμη  τής 
Ιστορίας6. Τό ν’ άποδίδεις τό ρόλο τής κινητήριας δύναμης στά 
ύλικά δεδομένα ή στήν οικονομία, είναι σάν νά παίζεις μ' ένα 
διφορούμενο : ποιά είναι ή αίτία τής δουλείας, ό νερόμυλος ή τό 
γεγονός τής χρησιμοποίησής του ; Ή  οικονομία είναι ή οικονο
μική όψη όρισμένων συμπεριφορών ή αύτές οί ίδιες οί συμπερι
φορές, πού παρουσιάζουν καί άλλες όψεις, νομικές, νοητικές, 
κλπ. ; Σάν « ύλικό » (μέ τήν iw o ia  τού σωματικού) άντικείμενο, 
δ μύλος δέν κάνει τίποτε άλλο άπό τό νά βαραίνει τό χώμα πού 
τόν σηκώνει. Ά ν  ή κινητήρια δύναμη τής Ιστορίας είναι τό γεγο
νός δτι τόν χρησιμοποίησαν οί άνθρωποι, άντί άπό ρουτίνα νά 
παραμελήσουν τούτη τήν τεχνική έφεύρεση, τότε ή υποτιθέμενη 
πρώτη κινούσα δύναμη δέν είναι παρά Êva γεγονός καί αύτή 
άνάμεσα στ’ άλλα : ή διάδοση τού μύλου, καί σάν δλα τ’ άλλα 
γεγονότα έτσι καί αύτή πρέπει νά έξηγηθεί. Τό άντικείμενο μύλος 
δέν παίρνει τήν δψη « υλικού αίτιου » (μέ τήν έννοια τής δυνατό
τητας νά χρησιμοποιηθεί) παρά άπό τό γεγονός καί μόνον δτι τόν 
χρησιμοποιούν, καί τόν ρόλο τού ποιητικού αίτιου έδώ τόν πα ί
ζει ëva γεγονός νοοτροπίας, ή έλλειψη ρουτίνας. Καί, φυσικά, ή 
νοοτροπία αύτή πρέπει μέ τή σειρά της νά έξηγηθεί : έτσι θά 
άποτελέσει καί αύτή ύλικό αίτιο άλλων ποιητικών αιτίων πού τήν 
έκαναν νά υπάρξει... Ά ν  ύπάρχει διαλεκτική φιλοσοφία (μέ τήν 
έννοια πού δίνουμε σήμερα σέ τούτη τή λέξη), αύτή είναι ό άρι- 
στοτελισμός. "Οσο λεπτή κι άν είναι ή έρμηνεία πού διαλέγουν νά 
δώσουν στό μαρξισμό, αύτός προσκρούει πάντοτε στήν ίδια δυσ
κολία : « μιά πρώτη κινούσα άρχή δέν μπορεί νά έμπεριέχει δύ
ναμη » · είτε είναι τής τάξης τού δυνάμει πρίν νά υπάρξει, είτε 
είναι ένεργεία, άποτελεί αύτή ή ίδια τήν ύλη άλλων αιτίων καί 
δέν είναι πρώτη. Ή  « βασική προσωπικότητα » τού Kardiner (ή, 
μάλλον, οί πρωταρχικοί θεσμοί πού τήν καθορίζουν) δέν άποτε
λούν τό κλειδί μιάς κουλτούρας, γιατί καί αύτές οί ίδιες μπορούν 
νά βρούν τήν έξήγησή τους βάσει τής υπόλοιπης κοινωνίας καί
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Ιστορίας7. Σ ’ ένα τέτοιο πλέγμα άλληλεπιδράσεων όπως τής Ιστο
ρίας, ή κινούσα δύναμη θά βρίσκεται δπου θά θέλουμε νά τήν 
τοποθετήσουμε.

’Εξάλλου, άπό τή στιγμή πού μιά κατηγορία αιτίων δέν έχει τό 
προνόμιο νά άποτελεϊ τήν πρώτη άρχή τής κίνησης, μπορεϊ πάν
τοτε, άνάλογα μέ τίς περιστάσεις, νά μπεϊ σέ δεύτερη μοίρα όταν 
άλλοι παράγοντες άποδειχθούν Ισχυρότεροι σέ όποιαδήποτε 
συγκυρία · έδώ στηρίζεται καί ή ίδέα τής στρατηγικής μεταβλη
τής. 'Η παρουσία ένός παθογόνου φορέα δέν έπαρκεϊ νά προκα- 
λέσει κάποια μολυσματική άσθένεια· πρέπει νά προσφέρεται καί 
τό έδαφος, είδάλλως τό μικρόβιο θά τά βρεϊ σκούρα άν ό άρρω
στος έχει σιδερένια υγεία- όσο σκληρόπετσος κι άν είναι ό καπι
ταλισμός, μπορεϊ ωστόσο νά σπάσει στόν « πιό άδύνατο κρίκο 
τής άλυσίδας » · όσο δυνατός κι άν ύποτίθεται πώς είναι ένας 
στρατός, μπορεϊ πάντοτε νά άναχαιτιστεϊ σ’ ένα στρατηγικό ση
μείο ή σέ κάποια στενοποριά· όση σημασία κι άν άποδίδουμε 
στά οίκονομικά αίτια, μπορούν έντούτοις νά μπλοκαριστούν άπό 
μιά πνευματική ή νομική καθυστέρηση. Δέν υπάρχει κινούσα δύ
ναμη τής Ιστορίας, άλλά μόνο στρατηγικές μεταβλητές πού δέν 
μένουν ίδιες άπό συγκυρία σέ συγκυρία · ή ιστορία, λοιπόν, καί 
αύτή πού φτιάχνουμε καί αύτή πού γράφουμε, δέν είναι θέμα 
έπιστήμης άλλά φρόνησης.

II

Ά ν  αύτή ήταν όλη κι όλη ή άλήθεια, τότε ή Ιστορία δέν θά 
παρουσίαζε καί μεγάλο ένδιαφέρον· θά διηγόταν άπλά τά όσα 
συνέβησαν, was eigentlich geschehen ist - σάν έξιστόρηση μιάς 
περιπέτειας, ζήτημα μνήμης, θά περιοριζόταν νά κριτικάρει καί 
νά χρησιμοποιεί πραχτικά τά στοιχεία ■ γιά νά τό κάνει αύτό, θά 
τής ήταν άρκετό νά τά κοιτά μέ τό ίδιο μάτι πού κοιτάμε καί τήν 
καθημερινή ζωή. Θά διαβαζόταν σάν μυθιστόρημα, καί γιά μερι
κές λεπτομέρειες έπιστημονικής φύσης θά άπευθυνόμασταν στούς 
ειδήμονες τού κλάδου (λίγη οικονομία έδώ, λίγη μεταλλουργία 
έκεϊ γιά νά καταλάβουμε τόν θρίαμβο τού σιδηρού σπαθιού, λίγη 
ναυπηγική γιά νά όλοκληρώσουμε τήν άντίληψή μας γιά τά ταξί
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δια τού Κολόμβου)... Δέν είναι όμως έτσι- ή Ιστορία, έστω καί άν 
δέν είναι έπιστημονική δραστηριότητα, έντούτοις χρειάζεται με
γάλη έπεξεργασία καί δέν αύτοσχεδιάζεται. Τά γεγονότα δέν γ ί
νονται άμεσα κατανοητά, καί οί κοινωνίες δέν είναι διαφανείς 
γιά τά ίδια τους τά μάτια· όταν έξηγούν αύτά πού τούς συμβαί
νουν καί αύτοεξηγούνται διαμέσου αύτών, τό κάνουν συνήθως μέ 
πλάγιο τρόπο. Τό τμήμα τών γεγονότων πού γίνεται άμεσα κατα
νοητό περιβάλλεται άπό τό φωτοστέφανο τού « μή συμβαντολο- 
γικού », άντίληψη πού προσπαθεί νά διασαφηνίσει μιά « πρωτο
πόρα Ιστορία », μιά « σέ βάθος ιστορία ». Γνωρίζουμε τί προό
δους έχει κάνει ή Ιστορία αύτή έδώ καί πάνω άπό πενήντα χρό
νια : ό αιώνας μας θά σταθεί ό αιώνας πού άνανέωσε τήν ιστο
ρία.

Οί πρόοδοι αύτές δέν έχουν σημειωθεί σ’ άναφορά μέ τήν άνα- 
κάλυψη τών μηχανισμών καί τής κινούσας άρχής πού θά έξηγού- 
σαν (προφανώς) τήν ιστορία, άλλά σ’ άναφορά μέ τήν έξήγηση, 
τήν έννοιολόγηση8 τού μή συμβαντολογικού. Μέ αύτό πού λέμε 
δέν έννοούμε τίποτε άλλο πέρα άπό τό χοντρικό γεγονός δτι ό 
Ιστορικός τού 20ού αίώνα έχει πολύ περισσότερες καί πολύ πιό 
έπεξεργασμένες ίδέες άπ’ δ,τι ό χρονικογράφος τού έτους χίλια, 
πού τό μόνο πού μπορεί νά διακρίνει είναι βασιλιάδες, μάχες, 
πανούκλες καί θαύματα. ’Αξιόλογο Ιστορικό βιβλίο στίς μέρες 
μας είναι έκεϊνο πού βρίσκει τίς λέξεις πού μάς έπιτρέπουν νά 
« συνειδητοποιήσουμε » πραγματικότητες πού αισθανόμασταν 
άόριστα χωρίς νά μπορούμε νά τίς θεματοποιήσουμε · άπό δε
καετία σέ δεκαετία, ή πρόοδος τής άφαίρεσης γίνεται όλοένα πιό 
αισθητή : άπό τήν όποια σελίδα τού Marc Bloch, πού άναλύει μ’ 
έναν ιμπρεσιονιστικό άκόμα τρόπο τή μεσαιωνική χρονικότητα, 
έως τήν τάδε σελίδα τού G. Buby, πού διατρέχεται άπό ένα πλέ
γμα ούνιβερσαλίων Ικανών νά είσαχθούν σέ άλλους συνδυασμούς 
κι έπιδεκτικών νά διαταχθούν σέ μιά τοπική, ή πορεία αύτή είναι 
έμφανής. Τόν περασμένο αίώνα δέν ήξεραν άκόμα νά μιλάνε γιά 
τάξεις, γιά στύλ ζωής, οίκονομικό όρθολογισμό, « άνεκμετάλ- 
λευτο πλούτο », νοοτροπία, γιά conspicuous consumption, γιά τή 
γοητεία πού άσκεϊ σέ μιά τάξη ή άμέσως άνώτερή της, γιά κοινω
νική κινητικότητα, δυναμική τής δμάδας, ή άνοδο διά τής τεθλα
σμένης.
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Αύτή είναι μιά πρόοδος τής άνάλυσης σέ σχέση μέ τή συγκεχυ
μένη άμεσότητα. Γιατί, ή πρώτη θέαση τού έαυτού μας καί τού 
κοινωνικού κόσμου, όπως καί τού φυσικού, δέν μάς προσφέρει 
παρά αύτό τό « συγκεχυμένον όλον  » γιά τό όποίο κατά κάποιο 
τρόπο μιλά ή άρχή τών Φυσικών. Ό π ω ς « τά παιδιά άρχίζουν 
φωνάζοντας όλους τούς άνδρες μπαμπά καί όλες τίς γυναίκες 
μαμά, καί μονάχα άργότερα μαθαίνουν νά ξεχωρίζουν9 » τούς 
δεσμούς συγγένειας, έτσι καί ή αύθόρμητη συνείδηση δέν ξεχωρί
ζει τά διάφορα ίδεότυπα (idéaltypes) τής έξουσίας ή τής κοινωνι
κής άνισότητας10 (άνισότητας έσόδων, κύρους, γοήτρου). Άκόμα 
πιό δύσκολα μπορεί νά φανταστεί κανείς τά πλέγματα τών αί
τιων, καί μόνο μέ τή σκέψη μπορούμε νά παρακολουθήσουμε τά 
άποτελέσματα μιάς στρατηγικής άπόφασης ή κάποιων προστα
τευτικών μέτρων· κι έπειτα οί ψευτο-θεωρίες βρίθουν : δημαγω
γία, άντισημιτισμός, παρακμή τών έθνών ύπό τήν έπήρεια τής 
πολυτέλειας, πόλεμοι καί ύπερπληθυσμός. Τίς συμβάσεις τής δ ι
κής μας κοινωνικής όμάδας, τίς γενικές άρχές πού διέπουν τούς 
θεσμούς καί τίς συμπεριφορές μας, τίς διακρίνουμε λιγότερο κα
θαρά άπ’ δ,τι τών άλλων καί ή ύπαρξή τους γιά μάς είναι άδηλη 
καί αύτονόητη ( Selbstverstàndigkeit). Γιά τό cogito ή ψυχή είναι 
ένας άγνωστος, οί μηχανισμοί της καί τά ένστικτά της δέν είναι 
συνειδητοί. Τελικά, τά « συλλογικά μορφώματα » είναι ό κατ’ 
έξοχήν τόπος τών παρανοήσεων καί τής ψευδοσυνείδησης· π ι
στεύουμε πώς συμμεριζόμαστε τά ίδανικά ένός συνδέσμου πού 
συμμεριζόμαστε τά συμφέροντά του, οί θεσμοί μάς κάνουν νά 
έπιδιώκουμε άνυστερόβουλους σκοπούς ξεκινώντας άπό προσω
πικά έλατήρια καί δέν καλοδιακρίνουμε τήν προάσπιση τών γε
νικών άξιών άπό τήν προάσπιση τού έπαγγελματικού μας συμφέ
ροντος.

Οί πραχτικές καί ποιητικές νοητικές δραστηριότητες πού σχε
τίζονται μέ τήν έννοιολόγηση είναι πολύ περισσότερες άπ’ δ,τι 
τής έπιστήμης· καί ή ιστορία, δέν είναι διόλου ό άποκλειστικός 
τομέας. Κάλλιστα, δηλαδή, μπορεί κανείς νά στραφεί στήν κατα
νόηση τού φαινομένου δτι μιλάμε γιά τό Είναι μέ πολλά νοήματα, 
δτι άλλα ζώα είναι σπονδυλωτά καί άλλα ποικιλόθερμα, δτι σ’ 
όρισμένες περιοχές ό κατοικήσιμος χώρος είναι διεσπαρμένος καί 
σ’ όρισμένες συγκεντρωμένος, δτι μιά μορφή είναι κλασική ή
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μπαρόκ, ότι μιά στρατηγική είναι στρατηγική φθοράς ή στρατη
γική έξολόθρευσης. Μπορεϊ έπίσης νά κρατήσει ένα ήμερολόγιο 
τών ψυχικών του καταστάσεων, νά άναλύσει τήν άνθρώπινη 
καρδιά, νά περιγράψει τήν κοινωνία σάν κοινωνιολόγος, νά 
« άνα-λύσει » τίς τεχνικές τών διαφόρων σπόρ ή τίς κινήσεις τών 
τεχνιτών γιά νά τίς μάθει, νά τίς διδάξει ή νά τίς τελειοποιήσει. 
Μιά έπιστήμη σάν τή σημερινή γλωσσολογία δέν είναι κατά με
γάλο μέρος της παρά ένας στοχασμός πάνω στά γλωσσικά γεγο
νότα : τό νά μιλάς γιά shifters τί άλλο είναι άν όχι μιά έννοιολό- 
γηση καί, τελικά, ëva φιλοσόφημα ; Δέν πρόκειται γιά έξήγηση ή 
γιά νόμο. ’Εξάλλου, οί έννοιολογήσεις τής Ιστορίας δέν είναι 
καρπός κάποιας πειραματικής έρευνας ή κάποιας άνακάλυψης, 
άλλά μιάς προσεχτικής καί διεισδυτικής έξέτασης, μιάς διανοητι
κής συναίσθησης πού μπορεϊ νά παρομοιαστεϊ μέ μιάν έντατική 
προσπάθεια τής όρασης. 'Η αίσθηση είναι παρούσα σέ δυό στι
γμές τής δουλειάς τού Ιστορικού, στήν κριτική καί στήν έξήγηση. 
Ά ν  τό ταλέντο τού φυσικού είναι νά βρίσκει τόν μαθηματικό 
τύπο ένός φαινομένου (όπως τουλάχιστο φαντάζομαι έγώ), τό 
ταλέντο τού Ιστορικού βρίσκεται κατά τό ήμισυ στό νά έπινοει 
έννοιες. Ά π ’ έδώ πηγάζει κι έκείνη ή αίσθηση πού συνοδεύει σάν 
σκιά τό έργο τής ιστορικής σύνθεσης : όταν έπιτέλους καταφέ
ρουμε νά διακρίνουμε δυό έννοιες ή νά έντοπίσουμε τήν έντύ- 
πωση μιάς παραδοξότητας σ’ ένα φαινόμενο πού έκ πρώτης 
όψεως άναγόταν σέ κοινότατες έννοιες, μάς φαίνεται πώς στό 
βάθος « πάντοτε ξέραμε » τί ήταν, κι ότι ήμασταν τυφλοί γιά νά 
μήν τό βλέπουμε. Ή  έννοιολόγηση -  πού δέν είναι παρά ένας 
άλλος όρος γιά τό βεμπεριανό ίδεότυπο -  είναι, λοιπόν, έκεϊνο 
χάρη στό όποϊο ή ιστορική γνώση « βγαίνει άπό τή σφαίρα τών 
πραγμάτων πού μόνο νεφελώδη αίσθησή τους μπορούμε νά- 
χουμε », γιά νά άντιγράψουμε τά ίδια τά λόγια τού Weber11. 
’Εδώ βρίσκουν τήν πραγματική τους χρησιμότητα οΐ ψευδοεπι- 
στημονικές έννοιες τής γενικής κοινωνιολογίας, χρησιμότητα 
περιγραφική καί εύρετική : δέν είναι σίγουρο άν ό όρος « ρό
λος » είναι μονοσήμαντος12, δέν είναι σίγουρο άν μπορούμε νά 
τόν χρησιμοποιήσουμε δίχως νά άναγκαστούμε νά σπρώξουμε 
τήν άνάλυσή μας παραπέρα (δέν κινούνται όλοι οί άνθρωποι άπό 
τά Ιδια έλατήρια καί δέν προσαρμόζονται μέ τόν Ιδιο τρόπο



Η ΕΝΝΟΙΟΛ ΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

στούς διάφορους ρόλους πού τούς έπιφυλάσσουν οί διάφορες 
καταστάσεις καί συμβάσεις), δέν είναι σίγουρο άν αύτός ό δ(5ος 
« ρόλος » είναι κάτι περισσότερο άπό έλλιπής μεταφορά ■ ένώ, 
άντίθετα, είναι σαφές πώς άν άντιμετωπίσουμε έναν ιστορικό 
τύπο, π.χ. τόν* πουριτανό ή τόν άγύρτη, σάν έναν δρισμένο καί 
προκαθορισμένο ρόλο, θά παρακινηθούμε νά φωτίσουμε άκόμα 
περισσότερο τή δομή του καί νά τήν προβάλουμε πιό έντονα. 
Αύτό γιά τήν ιστορία θά είναι ένα κέρδος, γιατί ή ιστορία είναι 
περισσότερο άνάλυση παρά άφήγηση. Εκείνο πού τήν ξεχωρίζει 
άπό τό ιστορικό μυθιστόρημα καί άπό τά ντοκουμέντα πού χρη
σιμοποιεί ή ίδια είναι οί έννοιες· άν ήταν άπλά νεκρανάσταση 
καί όχι άνάλυση δέν θά χρειαζόταν πιά νά τήν γράφουμε : θά 
άρκούσε τό Π όλεμος κ α ί Ειρήνη  ή τά κινηματογραφικά ντοκου
μέντα. Ή  πραγματικότητα υπάρχει χωρίς νά γίνεται ξεκάθαρα 
άντιληπτή · ό μυθιστοριογράφος τήν συνθέτει ή τήν άνασυνθέτει · 
ό Ιστορικός, πάλι, μάς δίνει τό έννοιολογικό της ισοδύναμο : δέν 
πρόκειται άπλά γιά έναν σοφολογιότατο καί τίποτε άλλο.

Ή  προοπτική τής έννοιολόγησης δίνει άκριβές νόημα σέ κείνο 
πού στήν άργκό τού έπαγγέλματος όνομάζουμε « μή συμβαντολο- 
γική Ιστορία ». Μέ τήν έκφραση αύτή δηλώνουμε μιά σειρά έρευ
νες πού ή ένότητά τους δέν διαφαίνεται μέ τήν πρώτη ματιά : μιά 
μελέτη πάνω στή συμπεριφορά τών γενοβέζων έμπορων γιά τήν 
άναζήτηση τής άσφάλειας, μιά μελέτη πάνω στή δημογραφία τού 
15ου αίώνα- τό κοινό στοιχείο άνάμεσά τους είναι, άραγε, δτι 
έξετάζουν τή μακρά διάρκεια, τίς άργές έξελίξεις ; Στήν ούσία 
τους, όχι. Ή  « μή συμβαντολογική Ιστορία» τίθεται στήν άντί- 
θεσή της μέ τήν παλιά ιστορία, τήν « Ιστορία τών συνθηκών καί 
τών πολέμων » · έκείνη ήταν μιά άφηγηματική Ιστορία, γραμμένη 
στό έπίπεδο τών πηγών, δηλαδή στό έπίπεδο τής όπτικής πού 
είχαν οί σύγχρονοι, συγγραφείς τών πηγών, γιά τήν Ιστορία τους. 
Φυσικά, ή όπτική τους αύτή ήταν συγκεχυμένη καί άτελής : μι
λούσαν γιά ύπουργικές κρίσεις καί δχι γιά ίδεότυπα πολιτικής 
άστάθειας, μιλούσαν γιά τή γέννηση μιάς κόρης στό γειτονικό 
σπίτι άλλά δχι γιά ποσοστό άναπαραγωγής, πώς άποφασίζαν νά 
μήν κάνουν παρά δυό μόνο παιδιά, ή άντίθετα, νά κάνουν δσα 
τούς τύχαιναν, άλλά δέν μπορούσαν νά προσδιορίσουν άν τό 
άποφάσιζαν άπό θρησκευτική πεποίθηση, ή μέ τήν άφέλεια μιάς
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έλάχιστα όρθολογισμένης κοινωνίας. Έπίσης, δέν είχαν σαφή 
συνείδηση όρισμένων γρήγορων παλμών τοϋ ιστορικού χρόνου 
(π.χ. τής στιγμής πού, πολιτικά, μιά κατάσταση κλονίζεται διότι 
μιά ώραία πρωία, έμπρός στήν πειθώ τού άναπόφευκτου, καθέ
νας έχει τήν αίσθηση, άπό διάφορα « άκουσα νά λένε », τά μέσα 
μαζικής έπικοινωνίας καί τίς ίδιες του τίς ροπές καί προαισθή
σεις, πώ ς 'ο ί άλλοι τόν παρασέρνουν γιατί δέν μπορεί καί δέν 
πρέπει νά κάνει τίποτε χωρίς αύτούς· τότε λέμε πώς « γύρισε μιά 
σελίδα » καί πρόκειται ταυτόχρονα γιά μιάν άπόφαση πού δε
σμεύει τό μέλλον-στιγμή τό ίδιο λίγο θελημένη δπως καί δταν ξε- 
σπούν στό θέατρο χειροκροτήματα, στήν άρχή μεμονωμένα κι 
ύστερα όμαδικά μετά άπό στιγμιαίο δισταγμό). Ή  « μή συμβαν- 
τολογική ιστορία » είναι μιά Ιστορία πού σπρώχνει τήν έννοιολό- 
γηση πιό μακριά άπ’δ,τι οί πηγές της καί οί ιστορικοί τού παρελ
θόντος. Δέν εχει, λοιπόν, σκοπό νά περιφρονήσει τήν πολιτική ή 
στρατιωτική Ιστορία, άλλά νά τήν γράψει καλύτερα- « μή συμ- 
βαντολογική » στρατιωτική Ιστορία γράφεται μέ τόν Hans Del- 
brüch καί τόν Ardant du Picq13 : πολιτική ιστορία μέ λίγη πολι
τική φιλοσοφία. Ή  λέξη φιλοσοφία δέν θά ένοχλούσε άν ήταν 
άλήθεια δτι τό σύνορο μεταξύ φιλοσοφίας καί « θετικών γνώ
σεων » παρέμενε πάντα τό ίδιο σέ όλους τούς τομείς, δντας παν
τού έξίσου ξεκάθαρο καί πουθενά συμβατικό- τόν περασμένο 
αίώνα συνήθιζαν νά μιλάνε γιά φιλοσοφική ιστορία, καί έλεγαν 
δτι ή τάδε σελίδα τού Boeckh, λογουχάρη, ή τού Tocqueville είχε 
φιλοσοφικό ένδιαφέρον- κι ή έκφραση δέν ήταν διόλου άτυχής.

Νά διαμορφώνεις έννοιες καί νά διατυπώνεις μαθηματικούς 
τύπους: ή έννοιολόγηση καί ή τυποποίηση είναι δύο βασικές νοη- 
τικές δραστηριότητες- άν ή άντιπαράθεση τών γραμμάτων καί 
τών έπιστημών έχει κάποια βάση, έδώ θά πρέπει νά βρίσκεται.

Ή  έννοιολόγηση είναι παρούσα ή κάνει αισθητή τήν άπουσία 
τους σ’ όλες τίς φάσεις τής ιστοριογραφικής δουλειάς. "Οταν σού 
έρχεται ή ίδέα νά θέσεις « καινούργια έρωτήματα » στά « άνε- 
ξάντλητα » στοιχεία, σημαίνει δτι έχεις διαμορφώσει καινούργιες 
έννοιες. Συχνά μάλιστα συμβαίνει κάποια καινούργια έννοια νά 
σημειώνει τέτοια έπιτυχία πού νά νομίζουμε δτι μπορούμε νά τή 
βρούμε παντού. Μιάν έποχή έντόπιζαν παντού μιάν άνερχόμενη 
άστική τάξη : στή Γαλλία τού Λουδοβίκου XVI, στήν ’Αγγλία
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τοϋ Κρόμγουελ, στή Ρώμη τού Κικέρωνα, στήν ’Ιαπωνία τού Το- 
κουγκάβα · κατόπιν άνακάλυψαν πώς τό καινούργιο αύτό κλειδί 
δέν άνοιγε όλες τίς κλειδαριές παρά μόνο παραβιάζοντάς τες, καί 
πώς χρειαζόταν νά σφυρηλατήσουν άλλες έννοιες γ ι’ αύτές τίς 
άλλες κλειδαριές. Τό λάθος είχε τουλάχιστον έξευρετική άξία, 
άλλά ϊσως μάς έβαζε στόν πειρασμό νά συμπεράνουμε, πράγμα 
πού δέν είναι τελείως ύπερβολικό, πάντως είναι λίγο, ότι ή Ιστο
ρία δέν γράφεται μέ τή βοήθεια άφηρημένων έννοιών, καί « όλες 
οί έπί γής έννοιες είναι πάντοτε πλαστές γιατί είναι άόριστες, καί 
είναι άόριστες γιατί τό άντικείμενό τους βρίσκεται σέ διαρκή κί
νηση » όπως έγραφε τελευταία μέ άφέλεια κάποιος συγγραφέας 
(θαρρώ, τελικά, πώς ήμουν έγώ).

Ή  άντισθένεια αύτή άφέλεια έχει σίγουρα κάτι τό υγιεινό· 
πάντως δέν πρέπει νά διαιωνίζεται, είδάλλως ή ιστορία θά πέσει 
στόν ιμπρεσιονισμό άπό έλλειψη έννοιών. Ό  κίνδυνος τού ιμ
πρεσιονισμού ένεδρεύει παντού, Ιδιαίτερα στήν πολιτική Ιστορία. 
Είναι άπόλυτα άληθινό ότι τό θρησκευτικό συναίσθημα τού 16ου 
αίώνα δέν είναι τό ίδιο μέ τό δικό μας, καί ότι δέν χωρά μέσα σέ 
« έτοιμες », δηλαδή σημερινές, κατηγορίες : ή Μαργαρίτα τής 
Ναβάρρας δέν ήταν στ’ άληθινά ούτε όπαδός τού ’Εράσμου ούτε 
Εύαγγελίστρια, ό ποιητής Ό ράτιος πίστευε στήν ύπαρξη τού 
’Απόλλωνα μήν πιστεύοντας καί πιστεύοντας ταυτόχρονα πέρα 
γιά πέρα. Χρειάζεται νά τό πούμε καί νά τό ξαναθυμίσουμε ότι 
οί νοοτροπίες είναι πιό έφήμερες άπό τίς ταξινομήσεις τών θεο
λόγων, καί πρέπει νά τίς νοήσουμε μέ βάση τίς άξίες καί τήν ψυ
χολογία τής έποχής τους· πάντοτε θά άνατρέχουμε στή θρησκεία  
τού Ραμπελαί, γιατί πάντοτε θά χρειάζεται νά μάθουμε αύτό τό 
μάθημα. ’Αλλά δέν μπορούμε νά περιοριστούμε σ’ αύτές τίς άρ- 
νητικές άλήθειες καί στήν κάπως φιλολογική άναδρομή στό 
πνεύμα μιάς έποχής, γιατί άν ή Ιστορία παραμένει σέ ήμίρευστη 
κατάσταση θά μάς γλιστρήσει άπό τά χέρια · ή Ιστορία δέν ση
μαίνει ν’ άνα-συνθέτεις άλλά νά καθιστάς φανερό κατιτί. Γιά νά 
πούμε θετικά τί σκεφτόταν ό Ό ράτιος γιά τόν ’Απόλλωνα, πρέ
πει νά βρούμε τίς λέξεις, νά έπινοήσουμε σχήματα καί κατηγορίες 
καί βάσει αύτών νά άνακαλύψουμε τά στοιχεία πού άπαρτίζουν 
τό έξαιρετικά συγκεχυμένο τοπίο τής ψυχής του · καί δίχως νά 
περιοριστούμε στίς διαφορές τής νοοτροπίας τής έποχής τους.



πρέπει νά άναρωτηθούμε πώς δημιουργείται γενικά μιά νοοτρο
πία.

Ά ν  θέλουμε νά δούμε καθαρά μές στό « συγκεχυμένον δλον » 
τί είναι ένα θρησκευτικό συναίσθημα, καί νά μην άρκεστούμε στή 
φιλολογική ύπόδειξη τού συγκεχυμένου πλούτου του, πρέπει νά 
κατορθώσουμε νά τό άναλύσουμε : στήν περίπτωσή μας, δπως θά 
δούμε παρακάτω, ή κατανόηση τού θρησκευτικού αίσθήματος 
τού Ό ρατίου είναι καρπός μιάς κοινωνιολογικής άνάλυσης. Ά ν  
ol ούσίες δλες προσφερόντουσαν διαμιάς στήν άμεση άντίληψη, 
τότε « συγκεχυμένον δλον » δέν θά υπήρχε, δέν θά ύπήρχε καί 
τίποτε νά άνακαλυφτεϊ, καί τό νά γράφεις Ιστορία θά περιοριζό
ταν στό νά διηγείσαι άμεσα άντιληπτές Ιστορίες· ή έννοια θά 
είχε μεγαλύτερη άξία άπό τόν όρισμό, καί ή συλλογιστική άνά
λυση δέν θά ήταν παρά πλεονάζουσα κρίση, πενταροδεκάρες μα
ζεμένες άπό βιώματα. Δέν είναι δμως έτσι : ή πραγματική διή
γηση προϋποθέτει τήν άνάλυση · ή Ιστορία δέν είναι άμεσότητα.
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III

Αύτής τής συγκεχυμένης όλότητας,πού θεματοποιεϊ ή Ιστορική 
γνώση, θά θέλαμε νά έξετάσουμε τρεις όψεις πού μοιάζουν νά 
συμβαδίζουν μέ τήν έπικαιρότητα : τήν πραξεολογία, τό άσυνεί- 
δητο καί τά συλλογικά μορφώματα (ιδιαίτερα μάλιστα τίς νοο
τροπίες) στά όποια ή σχολή τών Annales άποδίδει δικαιολογη
μένα τόσο ένδιαφέρον.

1. Ή  πραξεολογία

Τά αίτιακά πλέγματα τής πράξης δέν άποκαλύπτονται στήν 
άμεση δράση στό σύνολό τους · αύτό καθιστά άναγκαία τήν έν- 
νοιολόγηση πού, είτε προσφέρεται εϊτε δέν προσφέρεται τό θέμα, 
θά παρουσιαστεί σάν μιά σειρά συντονισμένων σέ μιά τοπική ή 
όργανωμένων σ’ ένα ύποθετικό-έπαγωγικό σύστημα έννοιών. Ά ς  
έξετάσουμε αύτή τήν πραχτική πού είναι ή πραχτική τού σκα- 
κιού. Μιά θεωρία τού σκακιού Ικανή νά μάς παρέχει τήν ευνοϊ
κότερη στρατηγική σ’ δλες τίς περιπτώσεις είναι μέν στά χαρτιά
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δυνατή, όχι δμως καί πραγματοποιήσιμη : μιά ήλεκτρονική μη
χανή πού θά κέρδιζε όλες τίς κινήσεις θά έπρεπε νά έχει τίς δια
στάσεις μιάς χώρας ή μιάς ήπείρου. Τό ίδιο καί ένας παίκτης δέν 
μπορεϊ νά προβλέψει πάνω άπό πέντε ή έξι κινήσεις τίς πιθανές 
συνέπειες ένός χειρισμού του- παραπέρα σκοτάδι. Ευτυχώς, οί 
μελέτες γύρω άπό τό σκάκι διακρίνουν μεγάλα ίδεότυπα στρατη
γικών καί καταστάσεων · δέν δίνουν τή δυνατότητα νά κερδίζει 
κανείς όπωσδήποτε, άλλά νά προσανατολίζεται καί νά άποφεύ- 
γει τά χοντρά λάθη. Καί σ’ αύτό άκριβώς μπορούμε νά δούμε τήν 
άλληγορική μορφή κάθε πραξεολογίας. Βέβαια, τό τυχαίο, ή 
« ύλική άναγκαιότητα », ό « άόριστος χαρακτήρας » τών άνθρω- 
πίνων πραγμάτων δέν είναι τό ίδιο, μέ τήν άπόλυτα καθορισμένη 
πολυπλοκότητα μιάς συνδυαστικής μαθηματικής -  θεωρίας στήν 
όποία οί άστρονομικοί άριθμοί είναι μικροπράγματα : κάθε άλ- 
ληγορία, δμως, χωλαίνει άπό κάποια μεριά. 'Υποθέτουμε πώς ή 
μηχανή τού κερδίσματος θά υπαγόταν σέ μιά θεωρία, σέ μιά έπα- 
γωγική πραξεολογία, πώς ή κοντόθωρη όπτική τού παίκτη σκον
τάφτει πάνω στό « συγκεχυμένον όλον » τού ’Αριστοτέλη καί πώς 
τά βιβλία γιά τό σκάκι πραγματοποιούν μιάν έννοιολόγηση πού 
παρουσιάζεται σάν μιά τοπική.

Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τή διεθνή σκακιέρα· είτε παίζει κα
νείς ό ίδιος, είτε κάνει τόν κοινωνιολόγο αύτών πού παίζουν, ή 
τόν Ιστορικό έκείνων πού έπαιξαν, θά τού είναι χρήσιμο νά δια
θέτει μιά θεωρία, ή τουλάχιστον μιά τοπική τών διεθνών σχέ
σεων, μιά πολιτική φιλοσοφία- ή έννοιολογική άνάλυση μάς έπι- 
τρέπει νά « δρίσουμε τήν ιδιαιτερότητα τών ύποσυστημάτων, μάς 
προμηθεύει έναν κατάλογο τών κυριότερων μεταβλητών, υπαγο
ρεύει όρισμένες υποθέσεις σχετικά μέ τή λειτουργία τους, διευκο
λύνει τή διάκριση άνάμεσα στίς θεωρίες καί τίς ψευδο-θεω- 
ρίες14 ».

’Ανάλογα μέ τόν τομέα όπου έφαρμόζεται, ή θεματοποίηση ή 
καταλήγει σέ μιάν έπαγωγική θεωρία ή άρκεϊται σέ μιάν έννοιο- 
λόγηση. Τό κλασικό παράδειγμα (καί γιά νά λέμε τήν άλήθεια 
σχεδόν τό μόνο) μιάς έπαγωγικής θεωρίας, μιάς « έπιστήμης τού 
άνθρώπου » (μέ τή μαθηματική συμπαραδήλωση τής λέξης έπι
στήμη) είναι ή οικονομική άνάλυση. Μένει νά δούμε άν πρέπει νά 
μιλάμε γιά (περιγραφική) έπιστήμη ή γιά (κανονιστική) τέχνη
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πού δέν άποκτά περιγραφική άξία παρά μόνον δταν οί άνθρωποι 
συμπεριφέρονται όπως θά έπρεπε. Ά ς  πάρουμε ενα λιγότερο κα
θιερωμένο άπό ό.τι ή οικονομική θεωρία παράδειγμα : τή γεω
γραφική θεωρία τών πόλεων· μπορούμε νά έξηγήσουμε τήν εύ- 
ρύτατη (άν όχι παγκόσμια) έξάπλωση τού τρόπου ζωής τής πόλης 
βάσει δύο ή τριών άφηρημένων έκτιμήσεων πού άπορρέουν άπό 
μιά λογιστική τού χώρου : τής θεωρίας τών κεντρικών τόπων, 
άπό τή μιά, καί τής άποψης ότι ή ζωή τής πόλης έπιτρέπει νά 
μεγιστοποιήσουμε τίς κοινωνικές άλληλοσχέσεις (τίς όποιες μπο
ρούμε νά άναλύσουμε μέ τή βοήθεια τής θεωρίας τών πληροφο
ριών : ή πόλη σάν κόμβος δπου συγκεντρώνονται τά δίκτυα έπι- 
κοινωνίας15). Βέβαια, άν οί άνθρωποι θέλουν νά μεγιστοποιή
σουν τίς σχέσεις τους, όφείλουν νά υπακούσουν στόν κανόνα καί 
νά χτίζουν πόλεις· καί έπειδή θέλουν πράγματι νά τίς μεγιστο
ποιήσουν, χτίζουν· πράγμα πού όφείλεται στό δτι άπό τήν ϊδια 
τους τή φύση είναι ζώα πολιτικά, όπως λένε οί φιλόσοφοι. Άλλά, 
θά μπορούσαν κάλλιστα νά προτιμούν, άντίθετα, νά ζούν χώρια 
οί μέν άπό τούς δέ, δπως κάνουν όρισμένα είδη ζώων · ή πραξεο- 
λογική έπιστήμη ύποδεικνύει τότε πώς νά ζούν όσο γίνεται μα- 
κρύτερα ό ένας άπό τόν άλλο, πώς νά καταλαμβάνουν τό μεγαλύ
τερο δυνατό χώρο καί νά έχουν δσο πιό προστατευμένα γίνεται 
τά σύνορά τους άπό δλες τίς πλευρές : πρέπει νά μοιραστούν τή 
γήινη έπιφάνεια κατά έφαπτόμενα έξάγωνα· φυσικά, δέν είναι 
διόλου σίγουρο άν οί ένδιαφερόμενοι θά μπορούσαν ή θά δεχόν- 
τουσαν νά τό κάνουν.

Ό  τομέας τών έπιστημών τού άνθρώπου είναι ή ύλη μέ τή μαρ
ξιστική έννοια τής λέξης, ή « άντικειμενική πραγματικότητα », μέ 
δυό λόγια δηλαδή τά πράγματα καί οί άλλοι : ή σπάνις τών σω
ματικών πραγμάτων καί ή πολλαπλότητα τών θελήσεων είναι 
αύτό πού άντιτίθεται στή θέληση καθενός, αύτό πού άνθίσταται, 
καί, γιά νά μιλήσουμε δπως ό Habermas, άποτελούν άντικείμενα 
τής « έργασίας » καί τής « έξουσίας », τής οικονομίας καί τής 
θεωρίας τής όργάνωσης16. Ή  τιμή άγοράς δέν είναι ή τιμή πού 
θά έπιθυμούσε ό κάθε πωλητής, άλλά προκύπτει άπό τή σύνθεση 
διαφόρων θελήσεων καί δέν μπορεί νά προβλεφθεί παρά μόνο μέ 
τήν κριτική σκέψη. Τό πλήθος τών άνθρώπων μοιάζει μέ τήν 
άντικειμενικότητα τών σωματικών πραγμάτων, έπιβάλλει δρους
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καί εχει συνέπεια · μέ τήν άναμεταξύ τους συναρμογή, οί άτομι- 
κές ένέργειες φτιάχνουν τελικά όρισμένα σχήματα (τήν άγορά, 
μιά πόλη, τήν έπιχείρηση, μιά δυναμική όμάδας, τόν πόλεμο τού 
1914) πού κανένας δέν τά « βουλήθηκε » καί πού ή κατανόησή 
τους άπαιτεί κάποια προσπάθεια, δπως συμβαίνει καί μέ τίς κι
νήσεις πού άκολουθούν ή μιά τήν άλλη στό σκάκι : γ ι’ αύτό καί 
είναι καλό νά έννοιολογούμε έκ τών προτέρων τήν προβληματική 
μιάς συναλλαγής π.χ. γιά νά μή λέμε υστέρα : « Δέν τό θέλαμε 
αύτό, τά γεγονότα μάς ξεπέρασαν ». Στόν τομέα αύτόν, ή Ιστορία 
ούτε γίνεται, ούτε γράφεται βάσει τής άμεσης γνώσης. Καί, δπως 
θά δούμε, αύτό δέν συμβαίνει μόνο έδωπέρα.

2. Τό Α σ υ νείδ η το

'Η ψυχή δέν είναι μόνο σκεπτόμενη ούσία, καί στόν μή καρτε
σιανό τό άσυνείδητο δέν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Ό  καλλι- 
τέχνης δέν §χει έπίγνωση δτι έφαρμόζει τήν όπτική γραμματική 
τής έποχής του· αύτή βρίσκεται άδηλα παρούσα μές στό έργο 
του, ένώ έκεϊνος δέν έχει συνείδηση δτι τήν έχει ύποστεί τά χρό
νια τής μαθητείας του : οί νοητικοί μηχανισμοί τής μάθησης δια
φεύγουν άπό τό cogito, καί δέν γνωρίζει παρά τά άποτελέσματά 
της. Βέβαια, όντολογικά, τό άτομο παραμένει μιά άποφασιστική 
βαθμίδα : άν ό καλλιτέχνης συμμορφώνεται σέ μιά όπτική γραμ
ματική, θά μπορούσε κάλλιστα καί νά μή συμμορφωθεί- τή 
γραμματική αύτή τήν ύφίσταται μέν κάθε καλλιτέχνης, άλλά καί 
τήν έπεξεργάζεται έπίσης. Γι’ αύτό τό λόγο δέν είναι Ιστορικά 
άνεξήγητη ■ δέν γεννιέται άπό τό καπρίτσιο ένός πνεύματος, συλ
λογικού φορέα, κατά άβερροϊκό τρόπο. Τό άτομο, ώστόσο, δέν 
είναι τό cogito · ή συνείδηση είναι τό μικρότερο μέρος τής ψυχής. 
Τά ένστικτα, οί ιδιότητες, οί τάσεις, οί ίξεις, οί μηχανισμοί τού 
πνεύματος καί οί σκοποί τού καθενός είναι ένας κόσμος ψυχικών 
πραγματικοτήτων πού δέν φτάνουν ώς τήν συνείδηση παρά δια
μέσου τών άποτελεσμάτων τους, δπως συμβαίνει καί μέ τή γραμ
ματική σέ μιά γλώσσα, τίς μορφές τού συλλογισμού ή τίς λανθά- 
νουσες άναμνήσεις. Τίς μορφές τού συλλογισμού τίς άνακαλύπτει 
ή σκέψη. “Αν κάποια μέρα καταφέρουμε νά έντοπίσουμε τί θε
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τικό μπορεϊ νά υπάρχει στήν ψυχανάλυση, σ’ αύτό θά πρέπει νά 
βασίζεται ή συνεισφορά της.

Ό  καλύτερος τρόπος νά μάθουμε γιατί τό 1916 οί άντιμαχόμε- 
νοι στρατοί παρέμεναν γύρω άπό τό Βερντέν, δέν είναι νά ρωτή
σουμε τούς έπιζήσαντες, πού τό μόνο πού σκεφτόντουσαν ήταν : 
« Πότε τελειώνει ; » ■ άν σήμερα μάς άπαντούσαν « άπό πατριω
τισμό », ή άπάντησή τους, Ιστορικά άληθινή, δέν θά ήταν ειλικρι
νής : κανείς ποτέ δέν σκέφτεται έτσι. 'Όσο κι άν διατηρούν μνή
μες άπό τήν παιδική τους ήλικία, άπό τήν άλλη μεριά δέν Ιχουν 
συνείδηση τής δύναμης μέ τήν όποία έντυπώθηκε μέσα τους ή έξη 
τού πατριωτισμού είτε άπό τό σχολείο, είτε άπό τό περιβάλλον 
τους, είτε άπό περηφάνια νά βλέπουν τή Γαλλία ή τή Γερμανία 
νά παίζει τόν βαρύνοντα ρόλο στή διεθνή σκηνή κάτω άπό τά 
βλέμματα τών άλλων λαών· αύτή τή δύναμη δέν μπορούν νά τήν 
κρίνουν παρά άπό τίς έπιπτώσεις πού έμέλλετο νά έχει έπάνω 
τους στό διάστημα τού πολέμου, πράγμα πού καί έμεϊς είμαστε σέ 
θέση νά κρίνουμε τό ίδιο καλά μέ κείνους.

3. Τά  σ υ λ λο γ ικ ά  μ ο ρ φ ώ μ α τα

Δέν μπορούμε νά γράψουμε τήν Ιστορία τού Μεγάλου Πολέμου 
βάσει τής συνείδησης τών άνθρώπων πού έπαιξαν κάποιο ρόλο σ’ 
αύτόν, όπως δέν μπορούμε νά τή γράψουμε καί βάσει τού τί 
έκανε καθένας τους, καγκελάριος ή φαντάρος, χρόνο μέ τό 
χρόνο, άκολουθώντας τή δική του γραμμή άνεξάρτητα άπό όλους 
τούς άλλους· ό πόλεμος, σάν συλλογικό άποτέλεσμα, δέν είναι τό 
ίδιο πράγμα μέ τίς διάφορες άτομικές ένέργειες, σέ χοντρές 
γραμμές. Ή  ιστορία δέν μπορεϊ νά άναχθεϊ σέ μιάν όντολογία 
άτομικών ούσιών, σέ μιά λογική μοναδικών κατηγορημάτων· εί
ναι φτιαγμένη άπό συλλογικά μορφώματα γιατί κατά διάφορους 
τρόπους τά άτομα δέν είναι κλεισμένα μέσα στή μοναδικότητά 
τους. Δέχονται τόν πόλεμο γιατί νιώθουν πάνω στό πετσί τους τίς 
όδύνες τού πολιτικού σώματος, έστω καί άν τά ιδιωτικά τους 
συμφέροντα δέν θίγονται καθόλου. ’Επιπλέον τά άτομα συνδέον
ται άναμεταξύ τους μέ κοινούς δεσμούς, όπως οί θεσμικές σχέ
σεις (όπου καθένας άπό έγωιστικά κίνητρα δεσμεύεται καί τάσ
σει σάν δικό του ένα συλλογικό σκοπό), ή οί σχέσεις συμπαράτα



Η ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 107

ξης (δπως στίς ένώσεις διαφορετικών συμφερόντων όπου μέ τήν 
ειλικρίνεια ένός σωστού άσύνειδου ύπολογισμού συμμερίζονται 
τό πρόγραμμα πού τά χωρίζει τό λιγότερο). Τέλος καί κατά κύριο 
λόγο, δέν μπορούμε νά προσδιορίσουμε κάν τί θάταν ëva άτομο 
παρμένο μόνο του, έξω άπό τίς ένώσεις, τούς θεσμούς, τό πολι
τικό σώμα, γιατί δταν έντάσσεται μέσα σ’ αύτούς έχει ήδη άπο- 
τυπωμένη έπάνω του τήν κοινωνία, δηλαδή τήν προηγούμενη 
ιστορία : δέν τό βρίσκουμε ποτέ σέ άμιγή κατάσταση.

Τό δημοτικό σχολείο έκανε τούς Γάλλους πατριώτες· στήν 
'Ισπανία είναι πολύ εύσεβείς, πράγμα πού δέν έχει νά κάνει μόνο 
μέ τόν κοινωνιολογικό χριστιανισμό· στήν Γερμανία άγαπούν 
πολύ τή μουσική. Θά πούμε, λοιπόν, κατόπιν αύτού δτι οί Γερ
μανοί είναι σάν άτομα φιλόμουσοι; Μπορεί κανείς νά σκεφτεί 
πώς άρχικά μιά χούφτα άνθρώπων, φιλόμουσων άπό γεννησιμιού 
τους, κατόρθωσαν νά έπιβάλουν στούς συμπατριώτες τουςτή μου
σική σάν θεσμό καί σάν κομφορμισμό · μπορούμε έπίσης νά ύπο- 
θέσουμε πώς άλλοι, δίχως νάχουν τόση κλίση, κάνουν μουσική 
γιατί ό θεσμός τούς προσφέρει μιά καριέρα, καί καταλέγουν έτσι 
νά άγαπούν καί αύτοί τή μουσική μέ τόν δικό τους τρόπο.

Τό κακό είναι πώς δταν ή μουσική γίνεται κατ’ αύτό τόν τρόπο 
μιά παιδεία, φτάνει σέ σημείο νά μετασχηματίσει τήν έξη τών άν
θρώπων, όπότε καί οί γνήσιοι λάτρεις τής μουσικής αύξάνουν. 
Πώς λοιπόν νά διακρίνουμε μέσα στό ιστορικό άποτέλεσμα τή 
συνιστώσα τών άνθρώπων άπό τή συνιστώσα τού συλλογικού 
μορφώματος ; Αύτό κάνει τήν ιδέα τής άνθρώπινης φύσης τό ίδιο 
άπροσδιόριστη δσο καί άναπότρεπτη. Είμαστε πρόθυμοι νά δε
χτούμε πώς ένας φυσικός βαθμός μουσικομανίας ύπάρχει, άλλά 
πώς μπορούμε νά τόν προσδιορίσουμε, άφού τά άτομα δέν υπάρ
χουν εξω άπό τήν κουλτούρα πού τά κάνει περισσότερο ή λιγό- 
τερο φιλόμουσα; "Οπως γνωρίζουμε άπό τόν Πλάτωνα καί μετά, 
ή ποικιλομορφία τών πολιτισμών, τών νοοτροπιών, τών έθνικών 
ίδιοφυϊών όφείλεται σέ δύο άλληλεξαρτημένους λόγους : τά μέν 
άτομα είναι βαθιά σφηνωμένα μέσα στούς θεσμούς, στούς ρό
λους, οί δέ ρόλοι αύτοί φτάνουν μέχρι τού σημείου νά μεταβάλ
λουν τά άτομα.

Τίποτε δέν δείχνει τίς συλλογικές διαστάσεις τού άτόμου καλύ
τερα άπό τή μελέτη τών νοοτροπιών· στήν πραγματικότητα, ή
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άνάλυση μιάς νοοτροπίας είναι άνάλυση ένός συλλογικού μορ
φώματος. Νοοτροπία δεν σημαίνει μόνο δτι πολλά άτομα σκέ
φτονται τό ίδιο πράγμα : ή σκέψη αύτή είναι μέ διάφορους τρό
πους σημαδεμένη στόν καθένα άπό τό γεγονός δτι καί οί άλλοι 
κάνουν τήν ϊδια. Αύτό είναι πέρα γιά πέρα άλήθεια προκειμένου 
γιά τά ιδεολογικά φαινόμενα καί τά φαινόμενα ψευδοσυνείδησης 
πού είναι συλλογικά μέ διπλό τρόπο : ή ιδεολογία φορτίζει μέ 
προσωπικό περιεχόμενο τούς σκοπούς ένός θεσμού ή ένός συνδέ
σμου δπου συμμετέχουμε· μ’ ένα άλλο, πάλι, νόημα τής λέξης, ή 
Ιδεολογία, σάν δικαιολογητικό σόφισμα, άνταποκρίνεται στήν 
ίδεαλιστική καί έπονείδιστη άνάγκη νά δικαιολογηθούμε μπρο
στά σ’ έκεινο πού ό Κάντ θά άποκαλούσε ίδεωτό δικαστήριο τών 
λογικών όντων (γιατί ή ένοχη συνείδηση παραλύει τούς άνθρώ- 
πους δπως καί τά ζώα17).

Καί αύτό δέν είναι λιγότερο άλήθεια προκειμένου γιά νοοτρο
πίες πού παίρνουν τή μορφή άντικειμενικής γνώσης· αύτές έδώ 
άντιπροσωπεύουν κάτι περισσότερο άπό μιά σειρά άτομικών 
γνώσεων. Πρώτα άπ’ δλα, τό μεγαλύτερο μέρος τών γνώσεων άπό 
τίς όποιες έπωφελεϊται μιά όλόκληρη κοινωνία είναι άποκλει- 
στική ιδιοκτησία μερικών άτόμων (πού γνωρίζουν τό δρόμο γιά 
τίς ’Ανατολικές Ινδίες, πού ξέρουν νά χτίζουν ένα φράγμα, πού 
έχουν σαφή συναίσθηση δτι ό Νερβάλ πρέπει νά τοποθετηθεί 
άνάμεσα στούς « κανονικούς » λογοτέχνες) · γιά τήν ύπόλοιπη 
κοινωνική όμάδα τό γεγονός δτι ξέρει πώς όρισμένοι ξέρουν έχει 
τεράστια σημασία, γιατί ξέρουν πώς μπορούν νά τούς έχουν έμ- 
πιστοσύνη · γι’ αύτήν δέν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο άν μιά θεωρία 
έχει γερά θεμέλια όσο τό γεγονός δτι είναι ή ίδια σέ θέση νά 
έμπιστεύεται έναν ειδήμονα (« ό Ζολιό-Κιουρί θά έλεγε δχι »)· 
αύτό έχει άποφασιστική σημασία γιά τή διαμόρφωση τών πεποι
θήσεων καί τών προλήψεων. Οί Δυτικοί, λογουχάρη, (όσοι του
λάχιστον δέν είναι βακτηριολόγοι) πιστεύουν στά μικρόβια καί 
πολλαπλασιάζουν τά άντισηπτικά μέτρα, δπως οί ’Αζαντέ π ι
στεύουν στίς μάγισσες καί όλοένα αύξάνουν τά προφυλακτικά 
μέτρα άπέναντί τους : πιστεύουν άπό έμπιστοσύνη, έρμηνεύοντας 
πρός αύτή τήν κατεύθυνση όρισμένες διφορούμενες ένδείξεις- 
εΕτε μέ άλήθειες, εϊτε μέ προλήψεις έχουμε νά κάνουμε, ή κοινω- 
νιολογία τών πεποιθήσεων παραμένει ή αύτή18. Ή  ύποχώρηση
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τού χριστιανισμού στίς μεγάλες μάζες τόν περασμένο αίώνα, έξ- 
ηγεϊται καί αύτή άπό τήν πεποίθηση ότι σέ σύγκριση μέ τήν έπι
στήμη, ή θρησκεία είναι μιά άπλή πρόληψη, πεποίθηση πού δέν 
θά μπορούσε νά στηρίζεται παρά στήν έμπιστοσύνη πού έτρεφαν 
σέ μιά δράκα έπιστημόνων. 'Η  ίδια αύτή έκδήλωση έμπιστοσύνης 
είναι ένα άπό τά κλειδιά τής περίεργης διαδικασίας μέ τήν όποία 
έπιλέγονται οί μεγάλοι συγγραφείς πού « περνούν στήν αιωνιό
τητα ». Γενικά, τό ότι πιστεύουμε άπό έμπιστοσύνη παίζει τερά
στιο ρόλο στήν πολιτιστική καί θρησκευτική ζωή · ή κουλτούρα 
μοιάζει μέ μιά πυραμίδα πού στηρίζεται στήν κορυφή της, σέ με
ρικές στιγμές ευαισθησίας τού λεπτότερου μέρους τής ψυχής μιάς 
μικρής μειονότητας.

Τόν ίδιο άποφασιστικό, όμως, ρόλο παίζει καί τό γεγονός ότι 
ξέρεις ό,τι μπορεϊς νά μάθεις. Ό  Raymond Ruyer έγραφε ότι γιά 
νά κατασκευάσουν μέ τή σειρά τους οί Ρώσοι τήν άτομική βόμβα 
δέν είχαν καμιάν άπολύτως άνάγκη νά κατασκοπεύσουν τούς 
Άμερικάνους : γ ι’ αύτούς είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία νά ξέ
ρουν ότι ήταν δυνατό  νά κατασκευαστεί, πράγμα πού τό ήξεραν 
άπό τή στιγμή πού πληροφορήθηκαν τήν κατασκευή της άπό τούς 
Άμερικάνους. Έ δώ  βρίσκεται καί όλη ή άνωτερότητα τών πνευ
ματικών « κληρονόμων », πράγμα πού διαπιστώνεται, άντιθε- 
τικά, καί στήν περίπτωση τών αύτοδίδακτων : τό άποφασιστικό 
γιά τούς πρώτους δέν είναι ότι τούς υποδεικνύουν καλά βιβλία, 
άλλά ότι τούς τά ύποδεικνύουν άνθρωποι όμοιοι τους- γιατί, 
τότε, έχουν τήν έμπιστοσύνη (βλέπε παραπάνω) καί θεωρούν δυ
νατό νά καταλάβουν αύτά τά βιβλία, έφόσον τά έχουν καταλάβει 
άνθρωποι σάν καί κείνους. « Κληρονόμος » είναι αυτός πού ξέ
ρει ότι άπόρρητα δέν ύπάρχουν. Αύτοκρατορίες όλόκληρες (ή 
Ρωμαϊκή, καί, νομίζω, καί ή Αγγλική) στήριζαν τή διοίκησή τους 
πάνω σέ τούτο τό προνόμιο : διοικούσαν τούς λαούς χρησιμο
ποιώντας νέους άνθρώπους άπό τό κατεστημένο, οί όποιοι ξεκι
νούσαν τή σταδιοδρομία τους στά δεκάξι τους, χωρίς είδικές 
γνώσεις, άλλά οί όποιοι είχαν μάθει άπό γεννησιμιού τους ότι δέν 
ήταν δύσκολο νά κυβερνήσουν, άφού είχαν δεϊ τούς γονείς τους 
νά τά βγάζουν πέρα · αύτή ή σιγουριά τούς έπέτρεπε νά συμβου
λεύονται χωρίς καμιάν άναστολή άνθρώπους Ιεραρχικά κατώτε- 
ρούς τους, έχοντας μάλιστα σέ σχέση μ’ αύτούς τούς βετεράνους
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τό προσόν τής διαύγειας πού χαρίζει ή άπόσταση άπό τά πρά
γματα καί ή φρεσκάδα.

Καί ενα τελευταίο παράδειγμα κοινωνικής ιδιότητας τής γνώ
σης : τό νά ξέρει δτι ο ί άπόψ εις διχάζονται. 'Α ς ύποθέσουμε πώς 
θέλουμε νά άναβιώσουμε τή θρησκευτική νοοτροπία ένός καλ
λιεργημένου Ρωμαίου, τού Βιργίλιου ή τού Ό ράτιου, λογου- 
χάρη · πίστευαν στ’ άλήθεια στήν ύπαρξη τού Δία ή τού ’Απόλ
λωνα, πού τόσο μιλούσαν γ ι’ αύτούς19 ; Ή  έποχή τους, άπό 
πλευράς διανόησης, ήταν τό ίδιο λίγο πρωτόγονη όσο καί ή δική 
μας, καί γιά τούς φιλόσοφούς τους, πού είναι καί δικοί μας, δ 
πολυθεϊσμός ήταν ή λιγότερο φιλοσοφική ιδέα πού μπορούσε νά 
γίνει. Γιά όποιον διαβάζει Ό ράτιο, ή θρησκευτική του στάση 
άποτελεί ëva αίνιγμα : μιλά γιά τόν ’Απόλλωνα λές καί ή ύπαρξη 
τού θεού είναι αύτονόητη, δίχως τήν παραμικρή ένδειξη συμβα
τικής έμφασης, ειρωνείας, άπόστασης ή συγκατάβασης· πουθενά 
δέν άφήνει νά διαφανεϊ τό γεγονός δτι, άν στήν έποχή του λά
τρευαν τόν ’Απόλλωνα, οί σκεπτικιστές άπό τήν άλλη ήταν πλή
θος, καί όσοι έτρεφαν ëva βαθύ θρησκευτικό αίσθημα βολευόν- 
τουσαν δπως μπορούσαν μέ τούς θεούς τού άστεως- είχε διαβά
σει Πλάτωνα καί Καρνεάδη, κι δταν μιλά γιά τίς θρησκευτικές 
πραχτικές τού λαού, τό κάνει μέ τόν συγκαταβατικό καί συμπα
θητικό τόνο τού φωτισμένου θεϊστή πού είναι σέ θέση νά δεχθεί 
δτι μιά πιό φανταχτερή θρησκεία είναι άπαραίτητη γιά τό πλή
θος. Πώς δλα τούτα πάνε μαζί ; Τί θά έλεγε κανείς άν διάβαζε 
στόν Χιούμ ή τόν Χούσσερλ νά μιλούν γιά τή Φατμέ στόν τόνο 
τής ήπιας βεβαιότητας ; Ή  θρησκευτική φαινομενολογία καί ή 
ψυχολογία τής πίστης δέν μάς προσφέρουν άρκετή βοήθεια· 
παραφράζοντας φαινομενολογικά τήν όράτεια ίδέα τής θεότητας 
είναι σάν νά μεταφέρουμε μέσα στό άντικείμενο τής πίστης τίς 
άντιφάσεις τής ψυχής τού Ό ράτιου · πώς, δμως, θά βολέψουμε 
θεωρητικά αύτές τίς άντιφάσεις ; μήπως θά πρέπει νά ύποθέ
σουμε δτι υπάρχουν διάφορα έπίπεδα σκέψης κι δτι πρόκειται 
γιά μιάν άνομολόγητη κακοπιστία ; Βέβαια, ένας άναγνώστης 
φιλοσόφων θά μπορούσε νά έπικαλεστεί μιάν άλληγορική έξ- 
ήγηση πού θά έβλεπε στούς θεούς τού λαού τά σύμβολα τής άλη- 
θινής θεότητας· άν δμως ό Ό ράτιος χρησιμοποιούσε μετωνυμικά 
τό όνομα τού ’Απόλλωνα, δέν θά τό έκανε σ’ αύτό τόν τόνο · κι
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έπειτα ή άλληγορική δυαδικότητα δέν μπορεϊ νά χρησιμοποιείται 
γιά πολύ : γρήγορα τό σύμβολο έξασθενεΐ καί τότε γινόμαστε φ ι
λόσοφοι, ή άντίθετα παίρνει ύπόσταση καί τότε πέφτουμε στή 
δεισιδαιμονία. Οί άντιφάσεις στή στάση τού Ό ράτιου δέν μπο
ρούν νά έξηγηθούν παρά μόνο διαμέσου τής διάστασης τού συλ
λογικού : όταν ό Ό ράτιος προφέρει μέ ειλικρίνεια τό όνομα τού 
’Απόλλωνα, κάνει μιάν άναφορά σέ μιά πασίγνωστη πίστη, πού 
κι άν δέν είναι αύτόνομη είναι τουλάχιστον παραδεκτή, άφού τήν 
συμμερίζονταν ήδη πολλοί καί έπιπλέον άποτελούσε τήν έπίσημη 
θρησκεία· δέν χρειαζόταν νά άναρωτηθεϊ τί πιστεύει αύτός 
προσωπικά, άφού δέν ήταν ντροπή καί σκάνδαλο νά τήν θεωρή
σουν γιά δική του. Έ τσι καί στίς μέρες μας ένας φιλόσοφος μπο- 
ρεί άνετα νά χρησιμοποιήσει σέ μιά ή δυό παραγράφους τίς ιδέες 
ή τό λεξιλόγιο τού Σπινόζα ή τού Χέγκελ, άν τού είναι χρήσιμες 
στήν έργασία του, χωρίς ωστόσο μ’ αύτό νά κάνει καί δήλωση 
πίστεως σπινοζισμού ή χεγκελιανισμού : άρκεί οί στοχαστές αύ
τοί νά είναι διαδεδομένοι- στήν περίπτωση πού ό συγγραφέας 
δέν συμφωνεί ώς πρός κάποιο σημείο μαζί τους, άπλώς δέν τό 
χρησιμοποιεί. Μέ τόν ίδιο τρόπο ή πολυπλοκότητα τής έσωτερι- 
κής συμπεριφοράς τού Ό ράτιου άντανακλά τήν πολυπλοκότητα 
τής θρησκευτικής κοινωνιολογίας τού καιρού του : στούς κόλ
πους της συνυπάρχουν πολλές αιρέσεις. Αύτή άκριβώς ή κοινω- 
νιολογία γιά μάς σήμερα έχει κάτι τό παραπλανητικό : άντί μιάς 
« χριστιανοσύνης » καί διαφόρων άποκλειστικών Ιδεολογιών, 
ύπήρχε ή καθολική άνοχή καί ό χωρισμός σέ μή άντίπαλες α ι
ρέσεις, πράγμα πού άπαντάται καί στίς ’Ινδίες· ούτε θρησκευτι
κοί πόλεμοι, ούτε Kulturkampf. Πρός τήν κατεύθυνση τής ίδιας 
άνοχής έξελίσσεται καί ή Δύση στίς μέρες μας, καί γιά νά κατα
λάβουμε τόν Ό ράτιο  άρκεί νά παρατηρήσουμε έναν τραγουδιστή 
πόπ μουσικής νά τραγουδά μέ τήν κιθάρα του έναν ύμνο στήν 
Παρθένο γεμάτος θρησκευτικό ζήλο, παρόλο πού προφανώς εί
ναι άγνωστικιστής ό ίδιος· σέ παρόμοιες μή έμπόλεμες καταστά
σεις, ή μιλά κανείς περί θρησκείας μέ όσους πιστεύουν, ή άρκεϊ- 
ται νά σιωπά χωρίς αύτό νά θεωρείται κακό. Έ τσι έγινε καί ό 
Θουκυδίδης δέν έγραψε ούτε μισή λέξη γιά τούς θεούς. Τόσο στό 
διανοητικό πεδίο, όσο καί στόν πολιτικό στίβο καί τήν οίκονο- 
μική άγορά, κάθε άνθρωπος λαμβάνει ύπόψη του τά άλλα νοή-
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μονα δντα καί κατά κάποιο τρόπο φέρει έντός του τήν πολλα
πλότητα τών άπόψεων, στήν περίπτωση βέβαια πού δέν έχει κη
ρυχθεί κανένας Kulturkampf. Δέν καταδικάζουμε μέ μιά κου
βέντα πράγματα πού οί άλλοι πιστεύουν ■ κι άκόμα περισσότερο 
διστάζουμε νά τά καταδικάσουμε καθαρά στή σκέψη μας. Γι’ 
αύτό καί είναι μάταιες οί στατιστικές έρευνες στό θέμα τών νοο
τροπιών.

Κανένας δέν άμφιβάλλει όταν όλοι οί άλλοι πιστεύουν : άκόμα 
καί στό έπίπεδο τής άπλής παρατήρησης, οί ψυχοκοινωνιολόγοι 
έχουν καταδείξει τή συνεκτική δύναμη μιάς όμάδας πάνω στά 
μέλη της (Shérif : αύτό πού βλέπουν τά μάτια μου καθορίζεται 
ένμέρει άπό τήν κοινωνία, Asch : ή κοινωνία μπορεί νά μέ έμπο- 
δίσει νά πιστέψω στά μάτια μου)· καί άμφιβάλλει άκόμη λιγό- 
τερο όταν μιά άποψη εχει κάποιο θεσμικό ύπόβαθρο καί ρυθμί
ζει τή συμπεριφορά : τότε είναι πιό βολικό νά « διορθώσεις τήν 
παραφωνία » άνάμεσα στή συμπεριφορά σου καί τή σκέψη σου, 
γιά νά μιλήσουμε σάν τόν Leon Festinger, καί νά πιστέψεις κατά 
πώς φέρεσαι. Μέ δυό λόγια, έσωτερικεύουμε τούς άλλους. Μέ τήν 
πίστη χτίζουμε χάρτινους πύργους (κάθε άτομο είναι καί ένα 
κομμάτι χαρτί) πού μιάν ώραία μέρα καταρρέουν άπό πάνω εως 
κάτω γιατί κατά τύχη κατέρρευσε τό βάθρο δπου στηρίζονταν τό 
ενα πάνω στό άλλο· ό πρώτος πού θά πει δτι ό βασιλιάς είναι 
γυμνός ξυπνά καί τούς υπόλοιπους πού άπορούν πώς πίστευαν 
τόσο καιρό· ίσως μάλιστα καί νά πειστούν δτι στό βάθος δέν 
πίστευαν πραγματικά, κι αύτό δέν θάταν τελείως ψέματα. Έ τσι 
πάψανε σιγά-σιγά νά πιστεύουν στό Δία γύρω στά 480, στίς μά
γισσες γύρω στά 1650, στήν ’Αποκάλυψη γύρω στά 1700. Τό 
φαινόμενο αύτό δέν έξηγεϊται άπό τήν πρόοδο τής σκέψης, δπως 
θάταν πιθανόν νά έξηγηθεΐ ή διανοητική έξέλιξη ένός άτόμου, 
φιλοσόφου ή έπιστήμονα· έκεϊνο πού παίζει ρόλο στή διάρκεια 
καί στήν κατάρρευση ένός μύθου είναι ή δι-ατομική δομή. Πλή
θος μορφωμένων Γερμανών πίστεψαν στόν έπιστημονικό μύθο 
τού άντισημιτισμού έπί Χίτλερ, καί τώρα επαψαν πιά νά π ι
στεύουν · κι αύτό δχι λόγω κάποιας προόδου τής βιολογικής άν- 
θρωπολογίας (καί τό 1934, έξάλλου, είχαν λόγους νά μή πιστέ
ψουν σ’ αύτόν, κι έκτός αύτού καμιά έπιστήμη δέν μπορεί νά 
άποδείξει δτι δέν ύπάρχει ό Δίας) ■ αύτό έγινε γιατί κατέρρευσε
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τό χιτλερικό καθεστώς, ή μάλλον ή φιλοχιτλερική στάση του γερ
μανικού λαού μέχρι τό 1945 (« οί μεγάλοι λαοί θέλουν νά ζή- 
σουν »). Ό  χάρτινος πύργος τού διωγμού τών μαγισσών κατέρ- 
ρευσε εύκολότερα στά 1650 γιατί στηριζόταν μοναχά στούς δ ι
καστές καί σέ μιά μερίδα τής κοινής γνώμης, καί όχι σ' όλους καί 
μαζί σ’ ένα κρατικό μηχανισμό. Είναι ένα ζήτημα πού δέν στηρί
ζεται στήν ιστορία τών ίδεών, άλλά στήν κοινωνιολογία τής π ί
στης καί ύπάγεται σέ ένα είδος δυναμικής τής όμάδας καί σέ μιά 
μελέτη τών τρόπων καί τού συσχετισμού τών δυνάμεων πού δια
μορφώνουν τήν κοινή γνώμη. Τό βασικό δέν είναι ή δημοσίευση 
τού Λ ό γο ν  π ερ ί τής μεθόόον  άλλά ή κοινωνιολογία τών νόμων 
καί τής σκέψης τών δικαστικών καί ή κοινωνιολογία τής διαμόρ
φωσης τής κοινής γνώμης. Δέν ισχυριζόμαστε δτι αύτές οί άπό- 
ψεις είναι πολύ καινούργιες, άλλ’ δτι σπρώχνοντάς τες μακρύ- 
τερα καί συγκεκριμενοποιώντας τες θά άνακαλύψουμε τήν αίτία 
πολλών πραγμάτων γιά τά όποία άναζητούμε πολύ πομπώδεις ή 
πολύ άόριστες έξηγήσεις.

Οί νοοτροπίες γίνονται κατανοητές όταν τίς μελετήσουμε βάσει 
τών συλλογικών τους συναρθρώσεων· είδάλλως, θά είμαστε μέν 
σέ θέση νά έξιστορήσουμε μέ ευαισθησία τό περιεχόμενο κάποιας 
σκέψης, δέν θά μπορέσουμε δμως νά τό κατανοήσουμε, νά τό ξα- 
νασκεφτούμε· όπότε οί νοοτροπίες θά μοιάζουν νά είναι φτια
γμένες γιά νά άποδεικνύουν τήν άδυναμία μας νά διεισδύσουμε 
σέ μιά σκέψη τού παλιού καιρού ή ένός άλλου τόπου : στή ρω
μαϊκή θρησκεία, τήν άστρολογία, τήν πρωτόγονη νοοτροπία. ”Ας 
σταθούμε λίγο σ’ αύτή τήν τελευταία. Ή  άποψη δτι σέ κάποια 
φάση της ή άνθρωπότητα είχε άλλιώτικη νοοτροπία, πηγάζει άπό 
δύο αύταπάτες. Ή  πρώτη είναι νά θεωρούμε σάν μορφή σκέψης, 
σάν άρχαϊκό τρόπο τού σκέπτεσθαι, ένα πολιτιστικά προσδιορι
σμένο περιεχόμενο : μπερδεύουμε ένα λογικό είδος μέ μιά λογική. 
Πολλά γνωρίσματα πρωτόγονης άφέλειας είναι στήν πραγματι
κότητα άπλά ιδεολογικά προσχήματα, παραδειγματικές υπερβο
λές, μεταφορές, ή δπως ή μαγεία συμπεριφορές μέ πολύ συγκε
κριμένη χρήση · οί ίδιοι έκείνοι πού τίς χρησιμοποιούν δέν ξεγε
λιούνται, δέν τίς παίρνουν κατά γράμμα, καί δέν διανοούνται νά 
τίς χρησιμοποιήσουν πέρα άπό τόν τομέα γιά τόν όποίο είναι 
σιωπηρά προορισμένες : δπως λέει ό Evans-Pritchard20, « άκόμα
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καί οί πρωτόγονοι δέν συγχέουν μιά φανταστική μέ μιά πραγμα
τική σχέση ». Ά ραγε, οί Μπορορό περνούν στ’ άλήθεια τούς έαυ- 
τούς τους γιά άραϊδή πουλιά ; Ή  μήπως οί Ούισόλ ταυτίζουν 
πουθενά άλλού τό στάρι καί τό έλάφι πέρα άπό τό πεδίο τών 
μεταφορών καί τών ταξινομήσεων ; Γιά νά πιστεύαμε κάτι τέτοιο 
θά Ιπρεπε νά τούς βλέπαμε « νά φτιάχνουν χυλό άπό σιτάρι νο
μίζοντας πώς φτιάχνουν ραγού άπό έλάφι21 ». Στόν « Πρωτό
γονο », ή συμπεριφορά μοναχά ένμέρει άνταποκρίνεται στά λό
για του. Οί Τρομπριαντέζοι τού Malinowski τρέφουν μέν άπό- 
λυτη πίστη στή μαγεία, άλλά δέν διανοούνται νά τή χρησιμο
ποιήσουν παρά μόνο έκεϊ πού τούς λείπουν σίγουρες τεχνικές μέ
θοδοι : « Δέν συγχέουν τήν ειδική άποτελεσματικότητα τής μα
γείας μέ τήν άποτελεσματικότητα τής έμπειρικής τεχνικής22 ». 
'Όμοια, οί υπήκοοι τών ρωμαίων αύτοκρατόρων -  ή καί τών φα
ραώ άκόμα23 -  πίστευαν στή θεία φύση τού άνώτατου άρχοντά 
τους· πίστευαν σ’ αύτόν όπως ένας Σοβιετικός πίστευε στή μεγα- 
λοφυΐα τού Στάλιν · ήταν ό ίεροτελεστικός καί ύπερβολικός τρό
πος νά διαβεβαιώνει κανείς τά πολιτικά του φρονήματα, νά συ
σπειρώνεται γύρω άπό τόν άρχηγό, νά μή διαλύει τόν ιερό σύν
δεσμο- όπως λέει περίπου ό Σολτζενίτζιν, οι μεγάλοι λαοί δέν 
ξεγελιούνται, άπλά « θέλουν νά ζήσουν24 » : έκεϊνο πού έχει ση
μασία έδωπέρα είναι αύτό πού άπομένει σάν καταστάλαγμα καί 
όχι οί τυχόν έκτροπές. Βέβαια, ή έκτροπή πού είναι θρησκευτι
κής τάξης δέν έκφράζει μέ τόν κατάλληλο τρόπο τό καταστάλα
γμα, πού είναι τής τάξης τής δημόσιας ζωής- οί ένδιαφερόμενοι 
έξάλλου δέν παίρνουν κατά γράμμα αύτή τήν έκτροπή · άπόδειξη 
ότι χιλιάδες τιμητικές έπιγραφές, τόσο έλληνικές όσο καί ρωμαϊ
κές, άποκαλούν μέν τούς αύτοκράτορες θεούς, άλλά ούτε 'ένας 
άπό τούς κατοίκους τής Αύτοκρατορίας δέν διανοήθηκε νά έπι- 
καλεστεϊ τή θεότητά τους όταν είχε πραγματική άνάγκη άπό ένα 
θεό, π.χ. σέ περίπτωση άρρώστιας, ταξιδιού, άπώλειας άντικει- 
μένων, κλπ. : δέν ύπάρχει ούτε ένα ex-voto πού νά έπικαλεϊται τή 
θεότητα τών αύτοκρατόρων25.

Ή  δεύτερη αύταπάτη είναι νά θεωρούμε σάν έξέλιξη τής άτο- 
μικής νοοτροπίας, μέ νομοτέλεια διαφορετική άπό τή δική μας 
(βλέπε τόν περίφημο νόμο τής συμμετοχής), ένα φαινόμενο πού 
στήν πραγματικότητα συνιστά μιά μεταβολή μές στό συλλογικό
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μόρφωμα, ένα φαινόμενο τής κοινωνιολογίας τής πνευματικής 
ζωής, ένα φαινόμενο κοινωνικού έλέγχου. Έ π ί τή εύκαιρία, ol 
πρωτόγονοι δέν στερούνται τεχνικής καί όρθολογικής σκέψης· 
άντίστροφα, στόν σύγχρονο κόσμο εύκολα βρίσκει κανείς όσα 
γνωρίσματα πρωτόγονης σκέψης θέλει. Πρέπει, άραγε, νά θεω
ρήσουμε τά γνωρίσματα αύτά σάν έπιβίωση καί νά σκεφτούμε δτι 
ή μορφή τής σκέψης μας ύφίσταται μιά προοδευτική έξέλιξη ; 
Κάθε άλλο. Δέν είναι θέμα περισσότερου ή λιγότερου, άλλά συλ
λογικής δομής τής πολιτιστικής ζωής. Ό  έγκέφαλός μας δέν είναι 
άλλιώτικα φτιαγμένος άπό τών πρωτόγονων, καί έχουμε τίς ίδιες 
δυνατότητες δεισιδαιμονίας, ιδεολογίας ή συμμετοχικής λογικής· 
μόνο πού τό πολιτιστικό έπίπεδο τής κοινωνίας μας είναι τέτοιο 
πού άφήνει πολύ περιορισμένο χώρο στίς μή λογικές Ιδιότητες 
(π.χ. τό σύγχρονο δίκαιο είναι πολύ πιό όρθολογισμένο, μέ τήν 
έννοια τού Weber26, άπ’ό.τι οί άρχαίοι έθιμικοί κανόνες)· έκτός 
αύτού, ό κοινωνικός έλεγχος έπιβάλλει σ’ δλους ένα ψηλό δια
νοητικό έπίπεδο, καυτηριάζει τίς προλήψεις άποδοκιμάζοντας κι 
έξευτελίζοντάς τες, καί τίς τοποθετεί άνάμεσα στίς προσωπικές 
παραξενιές τών άνθρώπων. "Αν σήμερα πιστεύουμε στήν άστρο- 
λογία λιγότερο άπ’ δ,τι στήν έποχή τού Wallenstein ή τού Kepler, 
ό λόγος δέν είναι δτι είμαστε λιγότερο προδιατεθειμένοι νά π ι
στεύουμε σ’ αύτήν, άλλ’ δτι τό σχολείο μάς έχει έπιβάλει έναν 
όρθολογισμό πού παλιά ήταν κτήμα μονάχα μιάς έλίτ, ένός Καλ- 
βίνου ή ένός Γκασσέντι. ’Ανάμεσα σέ μιά φυλή Μπορορό καί σέ 
μάς ή διαφορά νοοτροπίας είναι μεγαλύτερη άπό κείνη πού χω
ρίζει τή δική μας έπιστημονική κουλτούρα άπό τού 18ου αίώνα, 
λογουχάρη, άλλά άπό δομική πλευρά είναι παρόμοιες. Τόν 18ο 
αίώνα ύπήρχαν έξίσου καλά βιβλία φυσικής δπως καί σήμερα, 
ύπήρχαν δμως έπίσης πολλά χειρότερα, νοθευμένα άπό τή ρητο
ρική ή τήν προεπιστημονική σκέψη : ή συλλογική συνισταμένη 
ήταν τότε κατώτερη άπό τό άθροισμα αύτών τών άτομικών συνι
στωσών : ή συνύπαρξη τού καλύτερου καί τού χειρότερου ήταν 
παραπλανητική γιά τά πνεύματα πού δέν είχαν κριτήρια γιά νά 
διακρίνουν τή σοβαρή έπιστήμη άπό τήν ψεύτικη, καί έτσι έπεφτε 
τό γενικό έπίπεδο τής άγοράς τών ίδεών27. "Ενας Μπορορό δέν 
έχει πρωτόγονη νοοτροπία, άλλά ο ί Μπορορό έχουν άρκετά χα
μηλό πολιτιστικό έπίπεδο.
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IV

Μέσα άπό τήν έπεξεργασία καί τήν κριτική τών έννοιών προ- 
χωρά σιγά σιγά ή άνάλυση τού Ιστορικού κόσμου καί διαμορφώ
νονται ή έπιμερίζονται οί όροι (ό όρος Ιδεολογία καλύπτει ταυ
τόχρονα πέντε-έξι διαφορετικές σημασίες). Μερικές άπό τίς έν
νοιες αύτές έχουν πολύ γενική έφαρμογή- είτε τή θεοποίηση τών 
αύτοκρατόρων μελετάμε, είτε τήν πολιτική ζωή τού 20ού αίώνα, 
τό Γδιο χρήσιμο καί τό ίδιο άπαραίτητο είναι νά μιλάμε γιά συλ
λογικά μορφώματα, έκτροπές καί κατασταλάγματα δπως καί γιά 
έθνος καί θρησκεία. 'Όταν ή ιστορική άνάλυση προχωρά πολύ 
μακριά, ή διάκριση άνάμεσα σέ Ιστορία καί κοινωνιολογία χάνει 
τό νόημά της, καταντά ενα άπλό λεξικογραφικό ή έπαγγελματικό 
πρόβλημα. Μπορούμε κάλλιστα νά πούμε δτι κάποιο βιβλίο 
ιστορίας είναι μιά κοινωνιολογική μονογραφία ή δτι ëva βιβλίο 
γενικής κοινωνιολογίας είναι μιά ιστορική τοπική28. Δέν άξίζει 
τόν κόπο νά χαλά ή διάθεση δύο τόσο καλών φιλενάδων γιά τέ
τοια μικροπράγματα τή στιγμή πού καί οί δυό άντιμετωπίζουν 
έναν κοινό έχθρό : τήν κατάσταση τών πηγών. Γιατί ή δυσκολία 
τής μή συμβαντολογικής ιστορίας, καί τής Ιστορίας στό σύνολό 
της, είναι δτι δέν πρέπει νά όχυρώνεται πίσω άπό έννοιες πού 
σερβίρονται έτοιμες άπό τίς πηγές κάθε περιόδου, καί νά έπιχει- 
ρεϊ, π.χ., νά νοήσει τόν πρώτο μ.Χ. αίώνα μόνο μέσω τών έννοιών 
πού χρησιμοποιεί ό Σουητώνιος, ένώ άπό τήν άλλη θά νοεί τόν 
19ον αίώνα μέσω τού Μάρξ καί τού Τοκβίλ. Διαφορετικά, ή άνι- 
σότητα θά είναι κραυγαλέα : μιά σύγχρονη μορφή διακυβέρνησης 
θά άναλυόταν μέχρι τήν κοινωνιολογία της καί τούς μύθους της, 
ένώ μιά άρχαία θά περιγραφόταν μόνο άπό τήν άποψη τού δη
μοσίου δικαίου της καί δλα τά άλλα στοιχεία της θά έμεναν 
άσαφή. Μονάχα δταν ή άνάλυση προχωρά παντού τό ίδιο σέ βά
θος, μονάχα τότε ξεπροβάλλουν οί χοντρές γραμμές τής ιστορίας 
καί συνάπτονται μεταξύ τους στίς ρίζες τους όλες οί έπιμέρους 
Ιστορίες (έκεϊ πού πρίν άντιπαραβάλλαμε μεταξύ τους δύο τύ
πους έξουσίας ή δύο θρησκείες, τώρα έχουμε στή διάθεσή μας 
μιά τυπολογία π.χ. τών θρησκειών μές στήν όποία άντιπαραβάλ- 
λονται όλωνών τά βαθύτερα χαρακτηριστικά) · μ’ αύτό τόν τρόπο 
όλόκληρη ή ιστορία γίνεται μιά συγκριτική ιστορία. Δέν έχουμε
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φτάσει, βέβαια, άκόμα σ’ αύτό τό σημείο, άλλά τότε καί μόνο 
τότε θά βρει τήν ούσία της ή ιστορία. Δέν ισχυριζόμαστε ότι ή 
Ιστορία όφείλει ή θά δφειλε νά είναι έννοιολογική· διαπιστώ
νουμε άπλά ότι είναι, καί ότι ή λέξη έννοιολόγηση είναι αύτή πού 
περιγράφει καλύτερα άπ’ όλες τίς προόδους πού έχει έπιτελέσει 
άπό τόν Θουκυδίδη καί μετά· ότι σάν λέξη είναι σωστότερη άπό 
τή μή συμβαντολογική, γενικευτική, έξηγητική, κλπ., ιστορία· 
καί τέλος ότι, άν ή ιστορία δέν άρκεϊται νά είναι έννοιολογική, 
γνωρίζοντας, όμως, ότι είναι, ή γνώση αύτή μπορεϊ νά τήν παρα
κινήσει νά γίνει άκόμα περισσότερο : δέν μπορούμε νά ζητάμε 
παραπάνω πράγματα άπό τήν έπιστημολογία.

Τό κέρδος πού άποκομίζουμε άπό τήν ιστορία έγκειται στήν 
έννοιολόγηση. Καί δέν συνίσταται άπλά στή γνώση τών άρχών ή 
τήν αίσθηση τής άνθρώπινης ζεστασιάς· είναι πολύ πιό πνευμα
τικό. Τό ένδιαφέρον πού μάς κινεί πρός τήν Ιστορία τού άνθρώ- 
που είναι άνάλογο μέ κείνο πού μάς κινεί καί πρός τή φυσική 
Ιστορία- ίσως νά είναι έπιπόλαιο νά καταπιανόμαστε μέ τά περί
εργα ζώα ή νά μάς άρέσουν οί συλλογές γραμματοσήμων ■ δμως, 
ξεκινώντας άπό τήν παρατήρηση τών περίεργων ζώων περνάμε 
σιγά-σιγά στήν κατανόηση τού ζωντανού όργανισμού· σημασία 
εχει, όπως έλεγε ό ’Αριστοτέλης29, μέσα στόν όργανισμό αύτό νά 
άναγνωρίσουμε τήν κίνηση τής φύσης· ή, πάλι, ξεκινώντας άπό 
τά γραμματόσημα νά περάσουμε στή σημειολογία. "Οταν τό έν
διαφέρον γιά τά άνθρώπινα πράγματα γίνεται έτσι πέρα γιά 
πέρα διανοητικό, ώστε νά μήν άποτελεϊ πιά « άναφορά σέ άξιες » 
καί ιστορία, μέ τήν έννοια τού Weber, άλλά « αιτία γνώσης » καί 
κοινωνιολογία, όδηγούμαστε νά άποδώσουμε έξαιρετικό ένδια
φέρον σέ τομείς πού μπορεϊ ή ζωτική ή έθνική τους σημασία νά 
μήν είναι μεγάλη, άλλά άποκαλύπτουν τό βάθος τού άνθρώπου. 
Ή  έννοιολόγηση μάς κάνει νά μεταπηδήσουμε άπό τή γνώση τής 
Ιστορίας στή γνώση τών έλατηρίων τής ιστορίας καί τής άνθρώ
πινης φύσης.

Ή  άνάπτυξη τής έννοιολογικής ιστορίας άποτελεϊ ένα μέρος 
τής γενικής κίνησης πού ώθεϊ τίς σύγχρονες κοινωνίες πρός τόν 
έξορθολογισμό. Ή  έπίδραση τού ιστορικού έξορθολογισμού 
πάνω στή συλλογική ζωή είναι τό ίδιο σπουδαία όσο καί τών 
φυσικών έπιστημών καί τής τεχνολογίας. Τό νά θεματοποιεϊς
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αύτό πού ύπάρχει, νά « συνειδητοποιείς » τό άλόγιστο, σημαίνει 
νά άντιλαμβάνεσαι καί δτι αύτό πού ύπάρχει θά μπορούσε καί 
νά μην ύπάρχει καί νά βρίσκεις τρόπους νά έπιθυμεϊς ώστε ένδε- 
χόμενα νά πάψει νά ύπάρχει · άπό τή μή παραστατική τέχνη καί 
τούς διασκεδασκετικούς αισθητικούς πειραματισμούς πάνω στά 
όρια τής λογοτεχνίας έως τήν άμφισβήτηση τών θεσμών καί τών 
έθίμων, παντού βλέπουμε τίς έκδηλώσεις αύτής τής δυνατότητας 
πού έχουν οί άνθρωποι νά Εκμεταλλεύονται αύτό πού είναι άπό 
τή στιγμή πού θά τό συνειδητοποιήσουν.

Σέ τούτο έρχεται νά προστεθεί καί ένα άλλο ποσοτικής τάξης 
γεγονός πού οί συνέπειές του είναι έξίσου μεγάλες καί γιά τήν 
ιστορία άλλά καί γιά τήν αισθητική : ή αύξημένη ποσότητα τής 
γνωστής μας σήμερα ιστορίας, ή διεύρυνση τού « φανταστικού 
μουσείου ». Ό  Πλάτωνας, δ ’Αριστοτέλης, δ Θουκυδίδης γνώρι
ζαν πολύ λιγότερη Ιστορία · καί ήταν φυσικό · γνώριζαν τά άστη 
καί τούς θεσμούς τους, τόν Μέγα Βασιλέα καί τούς βαρβάρους, 
τούς δμηρικούς θρύλους. Μπορούσαν άκόμη νά θεωρούν τούτη 
τή λίγη Ιστορία ώς μία καί μόνη τραγωδία, μπορούσαν νά άποδί- 
δουν φιλοσοφική σημασία σέ καθεμιά άπό τίς πράξεις τους- δέν 
είχαν τή δυνατότητα νά φανταστούν δτι ή άλληλουχία τών και
ρών θά μπορούσε νά φέρει καινούργια πράγματα πού δέν τά- 
πιανε ό νούς τους>: ή « συνδυαστική » πού είχαν στή διάθεσή 
τους ήταν πολύ περιορισμένη. Βέβαια, ό Πλάτωνας δέν άγνοούσε 
δτι ή ιστορία πού τού ήταν γνωστή δέν ήταν παρά μιά στάλα 
στόν ώκεανό καί δτι μέσα στά σκότη τού παρελθόντος είχαν σί
γουρα συμβεί κάθε είδους παραλλαγές : έξάλλου, τό έγραψε- μιά 
τέτοια δμως διαβεβαίωση άρχών έμενε κενό γράμμα έλλείψει πιό 
συγκεκριμένου περιεχομένου- ό Θουκυδίδης μπορούσε νά έλπί- 
ζει δχι μόνο δτι τό έργο του θά έμενε άθάνατο, άλλά καί δτι ό 
άνθρωπος δπως έκεΐνος τόν περιέγραφε δέν θά άλλαζε ποτέ.

Τό ένδιαφέρον τής ιστορίας είναι διανοητικό, κοινωνιολογικό 
καί, τελικά, φιλοσοφικό. « Ίσως άν φτάναμε νά κατανοήσουμε 
δλοσχερώς ένα καί μόνο συλλογικό μόρφωμα, νά άποκαλυπτόταν 
γιά μάς ή ούσία όλων τών συλλογικών μορφωμάτων30 ». Γιά νά 
μιλήσουμε σάν τούς σουρρεαλιστές, ή πιό άπλή ιστοριογραφική 
ένέργεια είναι νά πάρεις μιά κόλλα λευκό χαρτί καί νά παίξεις τό 
παρακάτω παιχνίδι : ξεκινώντας άπό τό δτι οί ρωμαίοι ύπατοι
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ύπό αύτήν τους τήν ιδιότητα όργάνωναν θεάματα τσίρκου ή άρέ- 
νας καί άπέδιδαν σ’ αύτά μεγάλη σημασία (ή εικόνα αύτών τών 
θεαμάτων ήταν τό σύμβολο τής ύπατίας τους πού χάραζαν πάνω 
σέ πινακίδες άπό έλεφαντοστούν γιά νά άπαθανατίσουν τό 
ύψηλό τους άξίωμα), νά έπιχειρήσεις τήν έννοιολόγηση τών δια
φόρων λόγων πού ώθούσαν τούς υπάτους νά κάνουν κάτι τέτοιο 
καί τών λόγων γιά τούς όποιους δέν συμβαίνει τό ίδιο καί γιά 
τούς δικούς μας ύπουργούς. Προφανώς, σέ τούτη τήν ένέργεια 
συμβάλλει τό δημόσιο δίκαιο, ή πολιτική φιλοσοφία, ή ψυχολο
γία τού κύρους, ή οικονομία, ή κουλτούρα, ή κοινωνιολογία τού 
έλεύθερου χρόνου- όπωσδήποτε, δλα αύτά ισχύουν, ποιά είναι 
δμως ή άκριβής διατύπωση ; Σέ τί εγκει,ται ή διαφορά άνάμεσα 
σέ κείνους καί σέ μάς ; Νά, ποιά είναι ή Ιστορία, καί όχι μόνο νά 
λέμε ότι οί ύπατοι όργάνωναν θεάματα. Ά π ό  τήν στιγμή πού θά 
θεματοποιήσουμε αύτό τό σέ τί, τό για τ ί συνάγεται εύκολα : τό 
βρίσκουμε στήν προγενέστερη ροή τών γεγονότων.
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σεις Εκαναν δυνατό αύτάν τό σύνδεσμο- πρβλ. P. Veyne, Comment on écrit l’hi- 
store. Seuil, 1971, σ. 227- γιά τήν Ιδεολογία, σ. 225 (βέβαια, ή λέξη ιδεολογία 
δηλώνει καί άλλες πραγματικότητες, πού θά άξιζε τόν κόπο νά προσδιορίσουμε) · 
γιά τόν θεσμό, σ. 242. -  'Υπάρχει δμως καί άλλη μιά δψη τού Ιδιου προβλήμα
τος : δέν πρέπει νά άποτιμούμε τήν Ικανοποίηση πού προσφέρει μιά όμάδα στά 
μέλη της βάσει τού Επίσημου τίτλου τής όμάδας. Έ να  δυτικού τύπου κομμουνι
στικό κόμμα είναι Ενα άντι-κράτος πού προσφέρει στήν ήγεσία του τήν Ιδια σχε
δόν Ικανοποίηση πού θά τούς Εδινε ή άσκηση τής έξουσίας στό πραγματικό Κρά
τος (κύρος, δημοτικότητα, άνθρώπινη ζεστασιά μέσα σέ μιά στενή όμάδα, κλπ.) ■ 
τό κόμμα θά καλλιεργεί τήν Επαναστατική Εσχατολογία γιά νά δικαιώνει τή θέση 
του σάν άντι-κράτος ένώ ταυτόχρονα θά μπορεί, δπως ol πρώτοι Χριστιανοί, νά 
περιμένει Επ’ άόριστον τή Δευτέρα Παρουσία -  ή νά εύχεται νά μήν Ερθει ποτέ. 
Πρόκειται γιά Ενα φαινόμενο πασίγνωστο μετά τό περίφημο βιβλίο τών Thomas 
καί Znaniecki σχετικά μέ τούς πολωνούς άγρότες πού μετανάστευσαν στίς Η ν ω 
μένες Πολιτείες : τήν πολυλειτουργία τών συλλόγων πού, πίσω άπό τόν Επίσημο 
σκοπό τους, τείνουν νά Ικανοποιήσουν δλα τά κίνητρα τών μελών πού τούς
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άπαρτίζουν. Ά π ό  τούτη τή σκοπιά θά μελετήσουμε τίς λεγόμενες « συντεχνια
κές » καί « λατρευτικές » ένώσεις τού έλληνιστικο-οωμαϊκού κόσμου.

18 Γιά τήν Ιδεοληψία τής μαγείας στούς Ά ζαντέ, βλέπε τίς συνοπτικές μελέτες 
τού Ε.Ε. Evans-Pritchard, Anthropologie sociale, Payot, 1970, σ. 124-129· καί 
τού Μ. Marwick (έκδότη), Witchcraft and sorcery. Penguin Sociology Readings. 
1970, σ. 27-37 καί 321-341. Ό π ω ς  έγραφε δ Μ. Nilsson. Opusciila Selecta. τόμος 
III, σ. 370, ή στάση ένός αυτοκινητιστή, πού δέν είναι μηχανικός, άπέναντι στό 
αυτοκίνητό του είναι παρόμοια μέ κάποιου πού κάνει χρήση τής μαγείας. Καί τό 
πιστεύω. "Οταν ένας σικελός θεραπευτής δέν κατορθώνει νά σώσει μέ τά θαυμα- 
τουργικά του τόν άρρωστο, λέει δτι « αύτή τή φορά » δέν ήταν σέ θέση νά κάνει 
τίποτε, γιατί ήταν θέλημα θεού ό άνθρωπος νά πεθάνει· τό ίδιο καί δταν τό 
αύτοκίνητό μου παθαίνει βλάβη, έπιχειρώ τή μόνη έπιδιόρθωση πού ξέρω, ξεβου
λώνω τά σωληνάκια τής βενζίνης, καί άν ή ένέργειά μου αύτή δέν φέρει άποτέλε
σμα, καταλήγω στό συμπέρασμα δτι τούτη τή φορά πρόκειται γιά άληθινή βλάβη 
(è Dio che I'ha voluto). Τά μαγικά Ισχύουν γιά τό χώρο πού δέν καλύπτουν ol 
τεχνικές συνταγές (σχετικά μέ τούτη τήν περιορισμένη χρήση τής μαγείας βλ. Ε. 
Dupréel. Sociologie générale. P.U .F., 1948, σ. 207). Ό  ρόλος τού όρθολογισμού 
πού μάς έπιβάλλει ή κουλτούρα μας δέν είναι παρά δ έξής : δ πρωτόγονος, γιά νά 
καλύψει αύτόν τό χώρο, δέν θά φανταστεί τίποτε άλλο άπό μιά μαγική, δηλαδή 
συμβολική ένέργειά (βλ. J. Maritain, Quatre essais sur l'esprit dans sa condition 
charnelle, 1939, σ. 106, σχετικά μέ τήν πρωτόγονη νοοτροπία πού στήν πραγμα
τικότητα είναι άπλώς μιά συμβολική σκέψη), ένώ δ συγγραφέας τούτων έδώ τών 
γραμμών υποθέτει, σύμφωνα μέ τήν κοινή πεποίθηση καί τήν κοινωνική του έμ- 
πειρία, δτι θά πρέπει νά ύπάρχει κάποιος τρόπος όρθολογικής έπιδιόρθωσης πού 
ο( είδικοί θά τόν κατέχουν.

19 Ά ν  κάποιος ύπέβαλλε στόν Ό ρά τιο  ένα έρωτηματολόγιο γιά τίς θρησκευτικές 
του πεποιθήσεις, είναι σίγουρο δτι οί άπαντήσεις πού θά έπαιρνε δέν θά ήταν 
άπλές καί συνεκτικές : στήν περίπτωση πού ή άπάντησή του θάταν ξεκάθαρη, θά 
άποτελούσε έναν πραγματικό κοινωνιολογικό χάρτη τών άπόψεων πού κυκλοφο
ρούσαν στόν καιρό του. Ά λλά, περισσότερες πιθανότητες, άπό τό νά δώσει μιά 
τέτοια ξεκάθαρη καί δύσκολη άπάντηση, θά υπήρχαν νά πει ό Ό ράτιος ποιά 
γνώμη θά επρεπε  νά έχει κανείς πάνω στό συγκεκριμένο θέμα. Γιατί συχνά συμ
βαίνει, όταν κανείς ρωτιέται γιά τίς πολιτικές ή τίς θρησκευτικές του πεποιθή
σεις, νά σκέφτεται λιγότερο νά άναλύσει τή δική του τήν καρδιά παρά νά έκφρά- 
σει έκείνο πού δ Ρουσώ όνόμαζε γενική θέληση (καί τήν άντιπαρέθετε στό κοι
νωνιολογικό γεγονός τής « θέλησης δλων »). Γιατί ό έρωτώμενος δέν μπορεί νά 
δεχτεί δτι ή γνώμη του ένδέχεται νά είναι άλλιώτικη άπό τήν Α λήθεια · έκφρά- 
ζοντας τή γνώμη του νομίζει δτι όρίζει αύτή τήν άλήθεια- έπιπλέον, καθένας 
λαμβάνει άδηλα ύπόψη του τή γνώμη δλων. Νά ένα παράδειγμα : Στά τέλη τής 
μοναρχίας τού ’Ιουλίου, ή κυβέρνηση του Λουδοβίκου-Φιλίππου, δπως λέει δ 
Tocqueville, άντιμετωπιζόταν μέ μία « νηφάλια περιφρόνηση πού θεωρείτο σάν 
μιά γεμάτη Ικανοποίηση καί έμπιστοσύνη ύποταγή ». Ά ς  ύποθέσουμε πώς κά
ποιος ρώτησε τήν κοινή γνώμη, στίς 19 Φεβρουάριου 1848, άν ήταν Ικανοποιη
μένη άπό τήν κυβέρνηση · τά ναί. σίγουρα, θά ύπερίσχυαν, γιατί ol άνθρωποι δέν
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είχαν έπίγνωση τί σκεφτόντουσαν κατά βάθος γιά τόν βασιλιά τους : ή νηφάλια 
περιφρόνησή τους ΐόειχνε  σάν (κανοποίηση. "Επειτα, κανένας δέν έκφράζει δυσ
αρέσκεια δσο δέν διαβλέπει κάποιαν έναλλακτική πολιτική λύση, πού νά τόν κά
νει νά συνειδητοποιεί 6τι είναι χρήσιμο καί δχι κουραστικό νά νιώθει δυσαρε- 
στημένος· ωστόσο, την έναλλακτική αύτή πολιτική λύση θά τή δει, δταν νιώσει 
6τι καί ol άλλοι βλέπουν σάν κι αύτόν : τότε συνενώνεται μαζί τους είτε μέσα στή 
νηφαλιότητα, είτε μέσα στή δυσαρέσκεια, όπως ένώθηκε μαζί τους, μετά τά γεγο
νότα τού Φλεβάρη, μέ τό αίσθημα δτι « μιά σελίδα γύρισε » (δτι, π.χ., άπό δώ καί 
στό έξής ή ψήφος θά είναι καθολική, κλπ.). Τέλος, καί μόνο τό γεγονός δτι κά
ποιος σού υποβάλλει έρώτηση νοθεύει τήν άπάντηση, γιατί τό ύποκείμενο ή θά 
κρατήσει τή στάση τού υπεύθυνου προσώπου πού έπιχειρεϊ νά έκφράσει τή γε
νική θέληση, ή τού άνεύθυνου προσώπου πού δέν κρατά άπέναντι σ’ αύτόν πού 
τό ρωτά τή σοβαρή στάση πού θά κρατούσε άπέναντι στήν κάλπη, καί αύριο θά 
ψηφίσει διαφορετικά ά π’ δ,τι θά άπαντήσει σήμερα. Γιά νά έρμηνεύσουμε λοιπόν 
σωστά τίς άπαντήσεις στό έρωτηματολόγιο, θά πρέπει δχι μόνο νά ξανατοποθε- 
τήσουμε τό « γεγονός » πού άποτελεί καθεμιά άπάντηση στό συνολικό κοινωνιο- 
λογικο-πολιτικό της πλαίσιο (άσπαζόμαστε τή σωστή κριτική πού άσκεϊ ό Adorno 
στόν κοινωνιολογικό θετικισμό), άλλά καί νά μεταπηδήσουμε άπό τήν κοινωνιο- 
λογία, έστω καί τή γενική, στήν πολιτική φιλοσοφία (άπό τούς σοφιστές στόν 
Σωκράτη, δηλαδή), άφού ot άνθρωποι άπαντούν παίρνοντας ϋπόψη τους τί είναι 
ή πολιτική στήν ούσία της καί τό τ&ος* της.
20 Ε.Ε. Evans-Pritchard, La Religion des primitifs, Payot, 1971, σ. 49.
21 Olivier Leroy, La Raison primitive, 1927, σ. 70.
22 Talcott-Parsons, The social system. Free Press, 1968, σ. 329 σημ. 2· Β. Mali
nowski, Trois essais..., σ. 144· Une théorie scientifique de la culture, Maspero, 
1968, o. 161.
”  G. Posener, De la divinité du pharaon. Cahiers de la Société asiatique, XV, 
1960. ’Αξίζει νά σημειωθεί δτι, όταν ό Φαραώ πεθαίνει, πιστεύεται δτι συναντά 
τούς θεούς, άλλά καί ταυτόχρονα δτι, δπως δλοι ol άνθρωποι, θά ΰποστεί καί 
αύτός τήν κρίση τού Ό σ ιρ ι : ol τάφοι τής Κοιλάδας τών Βασιλέων έχουν χαρα
γμένα έπάνω τους τά συνήθη όσιρικά βιβλία.24 Ή  πτέρυγα τών καρκινοπαθών, τόμ. II, κεφ. XXXI.
25 Βλέπε γύρω άπό αύτό τό θέμα : A. D. Nock στό Gnomon, VIII, 1932, σ. 518 
καί XXVIII, 1955, σ. 245· στά Harvard Theological Review, XLV, 1952, σ. 237 
καί στό Journal o f  Roman Studies, XLVII, 1957, σ. 115. Ή  λατρεία τών ρωμαίων 
αύτοκρατόρων είναι λαμπρό παράδειγμα έκχυδαϊσμού τού « χαρίσματος » (πρβλ. 
Μ. Nilsson, Gescliichte der Griechischen Religion, τομ. II, 2η έκδοση. Beck, 
1960, σ. 392)· δπως έπίσης είναι λαμπρό παράδειγμα γιά τό πώς μένει τό κατα
στάλαγμα δταν ο( έκτροπές άλλάζουν μορφή : δταν ol ρωμαίοι αύτοκράτορες έγι- 
ναν χριστιανοί καί δέν μπορούσαν πιά νά θεοποιούνται, ή άλλαγή μόλις καί μετά 
βίας έγινε αισθητή ■ έτσι κι δταν ό Χιρο-Χίτο δήλωσε μέ τό αύτοκρατορικό δ ιάγ
γελμα τής 1ης Ίανουαρίου 1946 : » Δέν είμαι θεός », αύτό δέν μετέβαλε σέ τίποτε

* 'Ελληνικά στό κείμενο. (Σημ. Μετ.).
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τά αισθήματα τοϋ γιαπωνέζικου λαοϋ, πού, κατά μίαν έννοια, τό γνώριζε άνέκα- 
θεν, καί, κατά μίαν Αλλη, συνέχιζε νά μή θέλει νά τό ξέρει (J. Stoetzel, Jeunesse 
sans chrysanthème ni sabre, σ. 91 κ.ί.). Καί έδώ δημιουργείται τό έξης έρώτημα : 
άφού τό φιλομοναρχικό αίσθημα ήταν τό καταστάλαγμα καί ή θεοποίηση τού 
μονάρχη δέν ήταν παρά μιά έκτροπή, γιατί καταδιώχθηκαν οί χριστιανοί πού 
άρνιόντουσαν νά θύσουν στόν αύτοκράτορα ώς θεό, ένώ ταυτόχρονα δήλωναν τή 
νομιμοφροσύνη τους άπέναντι στόν αύτοκράτορα καί προσφέρονταν άκόμα καί 
νά προσευχηθούν γιά κείνον στόν άληθινό θεό ; Γιά δύο λόγους. Καταρχάς, γιατί 
ή έκτροπή μοιάζει περισσότερο μέ σύμβολο παρά μέ σήμα : έχει κάποιαν ύπό- 
σταση, παίζει κάποιο ρόλο καί άπό μόνη της καί δχι μόνο σάν ύποκατάστατο τού 
κατασταλάγματος. Ή  λατρεία τού αύτοκράτορα είναι σάν τή « σημαία » ■ κατη
γορούσαν τούς χριστιανούς δτι άρνιόντουσαν τά σύμβολα τής φυλής, δπως θά 
κατηγορούσαν κι έναν άριστερό, τό ίδιο πατριώτη άναμφισβήτητα δσο καί οί 
άλλοι μέ τόν δικό του τρόπο, άλλά πού ή είδωλολατρία τής σημαίας τού φέρνει 
άγανάκτηση, δτι προσβάλλει τή γαλλική σημαία. ’Εκτός ά π’ αύτό, ή κατηγορία 
τής Ασέβειας πρός τόν αύτοκράτορα λειτουργούσε καί ή ίδια σάν έκτροπή μπρός 
σ’ ένα μίσος έναντίον τών χριστιανών, πού θεωρούνταν σεχταριστές καί σεπαρα- 
τιστές. Γιατί, μέσα στήν καθολική άνοχή πού έκδηλώνουν οί παγανιστικές αίρέ- 
σεις μεταξύ τους, ή έβραϊκή καί ή χριστιανική θρησκευτική άποκλειστικότητα 
(άσχετο άν πήγαζε άπό τόν έθνικισμό ή τή μεταφυσική Ιδεολογία : δέν μπορεϊ νά 
είναι ταυτόχρονα Αληθινοί δύο μεταφυσικοί θεοί) ξάφνιαζε, φαινόταν άκατα
νόητη καί δημιουργούσε ύποψίες : τί είχαν, τέλος πάντων, αύτοί οί σεχταριστές 
καί άρνιόντουσαν τήν έπικοινωνία μέ τούς άλλους άνθρώπους, δέ δεχόντουσαν 
τούς θεούς τους, τήν ώρα πού δλοι οί Αλλοι δεχόντουσαν δτι οί θεοί τών πλαϊνών 
τους ήταν έξίσσυ άληθινοί μέ τούς δικούς τους ; Ό  σεχταρισμό^ τών χριστιανών 
τούς έκανε μισητούς, καί στεκόταν άφορμή γιά νά τούς άποδώσουν τίς πιό φρι
καλέες πραχτικές. Κι έτσι δέν δυσκολεύονταν καθόλου νά τσιμπολογούν αύτά τά 
άκατανόητα τέρατα, τά ταραχοποιά, καί ύποπτα, μέ βάση τό νόμο γιά τή λατρεία 
τού αύτοκράτορα. -  θ ά  έπανέλθουμε καί σ' άλλα σημεία στή λατρεία τού αύτο
κράτορα κάτω άπό τίς διάφορες Ιστορικές μεταμορφώσεις του (ό Φαραώ είναι 
θεός, « our King is a great man », ό Στάλιν είναι μεγαλοφυΐα). Ή  συχνότητα μέ 
τήν δποία έμφανίζεται τό φαινόμενο αύτό στήν Ιστορία, δ έπιδεκτικός, ένσυνεί- 
δητος καί παραδειγματικός χαρακτήρας του, ή ύποχρεωτική γιά δλους έκφρασή 
του, δλα τούτα είναι άρκετά νά έπισημάνουν δτι δέν € πιστεύουμε » στή μεγαλο- 
φυΐα τού Στάλιν ή στή θεϊκή ιδιότητα τού Φαραώ, δπως πιστεύουμε στή μεγαλο- 
φυία ένός ποιητή ή στή θεϊκή υπόσταση τού "Οσιρι : είναι περισσότερο μιά πράξη 
καί δχι μιά πεποίθηση, μιά έκδήλωση άπόφασης πού σχετίζεται, δχι μέ τή θρη
σκευτική ψυχολογία ή τήν ψυχανάλυση, άλλά μέ τή δυναμική τής όμάδας καί μέ 
τή συναισθηματική χαλάρωση τών πιέσεων μέσα στόν πολιτικό όργανισμό. Τί 
περνά άπό τό μυαλό ένός κομμουνιστή, δταν δοκιμάζει ζωηρά αισθήματα γιά τόν 
Στάλιν ή γιά τόν Τορέζ ; Ά ν  δέν μέ άπατά ή μνήμη μου, έκεϊνο πού άξίζει νά 
παρατηρηθεί είναι δτι δταν τούς άντιμετωπίζουμε κατ' αύτόν τόν τρόπο σάν με- 
γαλοφυΐες, πολύ δύσκολα μπορούμε νά τούς φανταστούμε συγχρόνως ν’ Απασχο
λούνται μέ τό πάρσιμο κάποιας συγκεκριμένης άπόφασης, μέ τή συγκεκριμένη 
άσκηση τής έξουσίας : οί δυό αύτές είκόνες δέν μπορούν νά πάνε μαζί · φανταζό-
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μαστέ, μάλλον, τόν μεγαλοφυή ήγέτη νά πλανιέται μέσα στό φώς. Στό ώραΐο φίλμ 
Στάλινγκραντ, ό Στάλιν δέν παίρνει τίς άποφάσεις του μέσα στό έπιτελεϊο του, 
μπροστά στούς χάρτες του : μόνος του, παρέα μέ τόν έαυτό του μές <πό δωμα- 
τιάκι του στό Κρεμλίνο, δέν κάνει τίποτε, άλλά διατηρεί μιάν ύπέρτατη νηφαλιό
τητα πού θά τού ίμπνενσει τή νίκη. Ά π ό  τήν άλλη πάλι μεριά, άν ό ήγέτης άντι- 
μετωπίζεται σάν μεγαλοφυία, αύτό δέν όφείλεται σέ μιά σειρά κατορθώματα πού 
θά μπορούσαμε νά άπαριθμήσουμε : δέν είναι Ενας ήρωας, πού είναι ήρωας γιατί 
κάνει κατορθώματα, άλλά ένας θεός πού κάνει κατορθώματα γιατί είναι θεός : ή 
άπόφαση πού θά πάρει ή τό κείμενο γιά τή γλωσσολογία πού θά γράψει είναι έκ 
τών προτέρων σίγουρο πώς θά είναι μεγαλοφυή. Μέ μιά λέξη, ό Στάλιν, ό Τορέζ ή 
ό Φαραώ δίνουν υπόσταση στό Κόμμα ή στό Κράτος χωρίς νά άνακατεύσνται μέ 
τίς λεπτομέρειες τής πολιτικής πού πάντοτε ξεσηκώνουν άμφιβολίες ή άντιρρή- 
σεις. Νά θεοποιείς τόν μονάρχη σημαίνει νά τόν προβάλεις στό ούράνιο φώς 
ύπεράνω τών κοινοτυπιών τής πολιτικής : δ έμπνευστής ήγέτης είναι πανταχού 
παρών χωρίς νά περνά άπό τή γραμμή τής Ιεραρχίας, είναι δ καλύτερος φίλος τών 
κολχόζνικων ή τών συγγραφέων, χωρίς ποτέ κανείς νά βάλει μέ τό νού του νά τού 
άποδώσει εύθύνες γιά τή μοίρα τούτων έδώ. Αύτός είναι δ τύπος τής μοναρχικής 
λατρείας : λέμε δτι δ άρχηγός είναι θεός ή μεγαλοφυής γιά νά μπορούμε κατόπιν 
νά τού άποδώσουμε τό προνόμιο πού έχει δ προνοητικός θεός  ή ή έμπνεύστρια 
Μούσα, νά είναι δημιουργός κάθε καλον καί άνεύθννος γιά κάθε κακό ■ γ ι’ αύτό 
καί έχει άποδοθεϊ στόν άρχηγό ή θεϊκή Ιδιότητα, ή ή Ιδιότητα νά θεραπεύει τίς 
χοιράδες ή νά δρίζει Ëva < άστρο », ή θεωρείται μεγαλοφυία άνάλογα μέ τό άν ή 
άντίστοιχη κοινωνία πιστεύει στούς θεούς ή στή θαυματουργία, στήν τύχη, ή στή 
μεγαλοφυϊα : καμιά διαφορά δέν ύπάρχει άνάμεσά τους. « ΟΙ μεγάλοι λαοί θέ
λουν νά ζήσουν » : γιά κάθε κοινωνία πού έχει άποφασίσει ή ύποχρεωθεί, άσχετο 
άν τό έκανε άπό νομιμοφροσύνη, φιλοδοξία ή άγχος, νά συσπειρωθεί γύρω άπό 
έναν άρχηγό καί νά έναποθέσει πάνω του δίχως δρους δλες της τίς έλπίδες, τό 
καλύτερο μέσο είναι νά τόν θεωρήσει σάν θεό, ώστε νά είναι σέ θέση νά λέει : 
« Βέβαια, μπορεί νά μήν έρχονται δλα δεξιά, άλλά ευτυχώς έχουμε τόν Στάλιν 
πού είναι μεγαλοφυία ». Είναι μιά συναισθηματική στάση πού λύνει τήν άντί- 
φαση άνάμεσα στίς καθημερινές προστριβές τής πολιτικής καί στήν άπόφαση τής 
άπόλυτης ύπακοής ■ μάς άρέσει νά πιστεύουμε σέ κείνον πού πάνω του έναποθέ- 
τουμε δλες μας τίς έλπίδες· πρόκειται έξάλλου λιγότερο γιά πίστη καί περισσό
τερο γιά τοποθέτηση στό πλευρό κάποιου : ή φράση « είναι μεγαλοφυής », πού 
λέγεται στό έπίπεδο τών έκτροπών, στό έπίπεδο τού κατασταλάγματος σημαίνει : 
« θά τού μείνω πιστός δ,τι κι άν συμβεϊ ». (Βέβαια, μπορεί κανείς νά θεωρεί τόν 
μονάρχη σάν θεό στό έπίπεδο τών έκτροπών καί παράλληλα νά άσκεϊ κριτική στίς 
πράξεις του ή νά τού σούρνει δ,τι λέει ή γειτονιά : ol Αίγύπτιοι, λογουχάρη, κρα
τούσαν άπέναντι στόν Φαραώ τους καί τίς δύο αύτές φαινομενικά άντιφατικές 
στάσεις · κι αύτό γιατί στό έπίπεδο τού κατασταλάγματος μπορεί κανείς νά είναι 
ταυτόχρονα καί στραβοκέφαλος καί πιστός ύπήκοος, πού ναί μέν κριτικάρει τά 
πάντα, άλλά βάζει τελικά τήν ύπακοή πάνω ά π’ δλα). Ή  ένσυνείδητη αύτή καί 
γιά λόγους άρχών θεοποίηση (κάθε Φαραώ είναι θεός, κάθε βασιλιάς τής Α γ 
γλίας είναι μεγάλος άνδρας γιά τόν νομιμόφρονα ’Εγγλέζο) δποτε συμβαίνει νά 
θεωρεί κανείς τόν άρχηγό σάν μεγαλοφυΐα ώστε νά μπορεί νά τόν υπακούει πιό
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εύκολα, άνεξάρτητα άπό « τήν » πολιτική, είναι ή παρωδία (ό Weber τήν άποκα- 
λοϋοε « έκχυδαϊσμό ») τού άληθινοϋ « χαρίσματος » -  δταν δηλαδή ύπακούει κα
νείς στόν άρχηγό ή στόν ηγέτη πού έχει ήρωοποιήσει, για τί θεωρεί πραγματικά 
μεγαλοφυή τήν πολιτική τον. Λογουχάρη, ή άγάπη πού δείχνει ή familia γιά τόν 
τροφοδότη πατέρα, ή ol πελάτες πρό: τόν κύριό τους, είναι άντίστοιχα άνταποδο- 
τικά αίσθήματα πού ιδιάζουν σέ όργανώσεις δπου υπάρχουν προσωπικές σχέσεις 
χωρίς γενικευτικούς κανόνες (ένας πανεπιστημιακός, π.χ., θά έξιδανικεύσει τόν 
δάσκαλό του, δχι δμως καί τόν κοσμήτορά του).
“  Γιά τήν έξορθολογίκευση τού περιεχομένου τού δικαίου, 6λ. Max Weber. 
Rechtssoziolofiie. έκδ. Winckelmann, Lucherhand. 1967, κυρίως σ. 99, 122, 262, 
268. 332.
27 ü . Uadielard, Lu formation de l ’esprit scientifique, a. 24.
28 Πεδίο γιά τοπική ύπάρχει παντού δπου τά πράγματα δέν είναι όργανωμένα 
more geometrico. Σχετικά μέ τήν τοπική στήν πολιτική, 6λ. W. Hennis, Politik 
und praktische Philosophie, eine Studie zur Rekonstruktion der politischen Wis- 
senscliaft, Lucherhand, 1963, σ. 98, 89-115 ■ βλέπε έπίσης W. Krauss, Operations 
Research, ein Instrument der Unternehmensfîirunn, Verlag Moderne Industrie, 
Dummer, 1970, σ. 160 : « ot δύο βασικές μέθοδες τών σύγχρονων έπιστημών, ή 
τοπική καί δ καρτεσιανισμός » ■ έδαφος γιά τοπική ύπάρχει δταν δέν μάς είναι 
γνωστή ή άφετηρία, ή δταν δέν είμαστε σέ θέση νά ξετυλίξουμε τίς « μακρές άλυ- 
σίδες τών αίτίων πού συνηθίζουν νά χρησιμοποιούν ol μαθηματικοί » καί κινδυ
νεύουμε νά παραλείπουμε μιά δυνατότητα ή όποια ένδεχομένως θά άποτελούσε 
τή λύση τού προβλήματος. -  Αύτό είναι καί τό νόημα πού έχει ή λέξη τοπική  στή 
ρητορική. Ά ντίθετα, στή διαλεκτική έχει τελείως διαφορετική σημασία : σημαίνει 
τίς πιθανές προτάσεις, Ιδιαίτερα τίς άναπόδεικτες άρχές τών διαφόρων έπιστη
μών (έχω μπροστά μου ένα δακτυλογραφημένο άντίτυπο τής Topique de la 
polémologie  τού Julien Freund, στήν όποία ή λέξη χρησιμοποιείται μέ τούτο τό 
δεύτερο νόημα)· γιά τή διαφορά άνάμεσα στά δυό αύτά νοήματα, βλέπε Η. 
Kuhn. « Aristoteles und die Methode der politischen Wissenschaft ». m bZeitsch- 
riftjur Politik. 1965, σ. 101. Κυρίως όμως 6λ. Leibniz. Nouveaux essai*. IV, 1, 1.
29 Αριστοτέλης, Περί ζώων μορίων, 1,5 , 645a 10.
30 Raymond Aron, L ’ opium des intellectuels, έπανέκδ. 1968, σ. 198.



PIERRE VILAR

Μαρξιστική ιστορία, Ιστορία 
νπό οικοδόμηση

Τό έμπόριο τής ιστορίας έχει τό έξής κοινό μέ τό έμπόριο τών 
άπορρυπαντικών, ότι σ’ αί>τό σερβίρουν μέ άνεση κάθε καινούρ
γιο προϊόν γιά καινοτομία. Καί τήν έξής διαφορά, ότι οί μάρκες 
δέν χαίρουν καμιάς προστασίας. 'Οποιοσδήποτε μπορεϊ νά άνα- 
γορεύσει τόν έαυτό του Ιστορικό. 'Οποιοσδήποτε μπορεϊ νά 
προσθέσει καί τό « μαρξιστής ». 'Οποιοσδήποτε μπορεϊ νά χαρα
κτηρίσει μαρξιστικό ότιδήποτε.

Καί δμως δέν υπάρχει δυσκολότερο καί σπανιότερο πράγμα 
άπό τό νά είσαι Ιστορικός, γιά νά μήν πούμε μαρξιστής ιστορι
κός. Γιατί ή λέξη αύτή θάπρεπε νά ύποδηλώνει τήν αύστηρή 
έφαρμογή ένός θεωρητικά έπεξεργασμένου τρόπου άνάλυσης στό 
πιό σύνθετο άπό όλα τά έπιστημονικά θέματα : τίς κοινωνικές 
σχέσεις μεταξύ τών άνθρώπων καί τίς μορφές πού παίρνει ή άλ- 
λαγή τους. Ίσω ς μάλιστα κανείς ν’ άναρωτηθεϊ άν ποτέ έκπλη- 
ρώθηκαν οΐ άπαιτήσεις ένός τέτοιου όρισμού. Ό  Ernest Labrousse 
συνήθιζε νά λέει : «πρέπει ν’ άρχίσουμε νά κάνουμε ιστορία», 
πράγμα πού είναι καί προτροπή καί έπιτίμηση συνάμα. Καί ό 
Louis Althusser, πάλι, μάς ύπενθύμισε πώς ή έννοια τής Ιστορίας 
δέν έχει άκόμα σφυρηλατηθεϊ.

Ά ν  πρός στιγμήν κοιτάμε νά περιορίσουμε τή φιλοδοξία μας, 
άπό τήν άλλη μεριά θά κάνουμε τή σκέψη ότι, άν προσέξουμε 
λιγάκι, στήν πραχτική τής έπιστήμης, όπως καί στή ζωή τά άπο- 
τελέσματα τού διαλόγου μεταξύ σκέψης καί πράξης, θεωρίας καί 
έμπειρίας, σημειώνονται μέ πολύ άργό ρυθμό. Έ τσι, άν ρίξουμε 
γύρω μας μιά ματιά θά παρατηρήσουμε ότι ή Ιστορία τών Ιστο
ρικών (έφόσον άνάμεσά τους δέν συγκαταλέγουμε καί τόν Ca-
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stelot) παρουσιάζει σήμερα περισσότερες όμοιότητες μέ τήν Ιστο
ρία τού Μάρξ (καί τού Ίμπν Χαλντούν) παρά μέ τήν ιστορία τού 
Raymond Aron πού βαστά άπό τήν έποχή τού Θουκυδίδη.

Μ’ αύτό έννοώ τό έξης όφθαλμοφανές γεγονός, πού άν καί εχει 
σημασία δέν τονίζεται συχνά, δτι τίς παλιές βλακώδεις άντιρρή- 
σεις πού γιά καιρό προβάλλανε στόν Μάρξ, τώρα πιά δέν τίς 
άνακινούν παρά στά κατώτερα έπίπεδα τής πολεμικής, έστω κι 
άν ένίοτε κάποιο Νόμπελ σοφίζεται νά τίς άνασύρει στήν έπιφά- 
νεια. Τυχαίο καί άναγκαιότητα, έλευθερία καί καθορισμός, 
άτομο καί μάζες, πνευματικό καί οικονομικό-ό ιστορικός σήμερα 
δέν περνά πιά τόν καιρό του άντιπαραθέτοντας αυτούς τούς 
όρους άλλά χρησιμοποιώντας τούς συνδυασμούς τους. Καί κα
νένα άπό τά καινούργια όργανα, τίς καινούργιες μορφές πού 
χρησιμοποιεί πρόσφατα στήν άνάλυσή του, είτε γιά τή γλωσσο
λογία, είτε γιά τήν ψυχανάλυση, είτε γιά τήν οικονομία πρόκει
ται, δέν ξεφεύγει άπό τή θεμελιώδη ύπόθεση : ή ιστορική ύλη είναι 
δομημένη καί έπιδεκτική νά νοηθεί έπιστημονικά όπως κάθε 
άλλη πραγματικότητα.

Τό ίδιο είχε πεί καί ό Μάρξ. Καί άν, σ’ αύτό τό έπίπεδο, τού 
προβάλλουν άλλες άντιρρήσεις, τό κάνουν στ’ όνομα ένός 
« ύπερυλισμού » ή ένός « άντιανθρωπισμού » πού βρίσκονται 
στόν άντίποδα τών παλιών άντιρρήσεων. Πράγμα πού δέν τίς έμ- 
ποδίζει νά παραμένουν μιά κοινοτυπία τής χυδαίας ιδεολογίας 
(ή τής κυρίαρχης ιδεολογίας, άν προτιμάτε). Τό άποτέλεσμα είναι 
όρισμένοι ιστορικοί νά είναι πιό μαρξιστές άπ’ ό,τι νομίζουν, καί 
άλλοι νά είναι λιγότερο άπ’ όσο φαντάζονται.

Μετά άπό αύτά, φυσικό είναι νά μάς πούν δτι ή Ιστορία είναι 
μιά παράξενη « έπιστήμη ». Καί, τελικά, είναι μιά έπιστήμη ύπό 
συγκρότηση. Ό  δρος « έπιστημολογικό μεταίχμιο » είναι χρήσι
μος γιά τή διάκριση πού έπιβάλλεται άνάμεσα στίς διαδοχικές 
προσαρμογές τών κατασκευών τού πνεύματος στίς δομές τού 
πραγματικού. Ή  λέξη « έπιστημολογική τομή », πάλι, είναι έπι- 
κίνδυνη άν ύπονοεί ότι μπορούμε νά περάσουμε ξαφνικά άπό τή 
« μή έπιστήμη » στήν έπιστήμη. Ό  Μάρξ, πού έψαχνε μέ πάθος 
στό πιό άπόμακρο παρελθόν νά βρεϊ έστω καί παραμικρά σπέρ
ματα τής άνακάλυψής του, τό γνώριζε καλά αύτό. Καί δέν έξαρ- 
τούσε διόλου τή δυνατότητα νά υπάρχουν προπαρασκευαστικές
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ή έπιμέρους έπιστημονικές έξελίξεις άπό τή δική του άνακάλυψη.

Σ άν γνήσ ιος άρχιτέκτονα ς, ή έπιστήμη δέν ά ρ κεϊτα ι νά  σχεδ ιά ζε ι χ ά ρ 
τινους  πύ ρ γο υ ς · χ τ ίζε ι κ ιόλας μερικά  κατο ικήσ ιμ α  πα τώ μ α τα  πρ ίν  το 
ποθετήσει τόν θεμέλιο λίθο.

’Αξίζει τόν κόπο νά υπενθυμίσουμε τούτη τή φράση άπό τή 
Συμβολή στήν Κριτική τής Π ολιτικής Ο ικονομίας  σ' όσους μέ τό 
πρόσχημα ότι άνάγουν τά πάντα στόν Μάρξ, τά άνάγουν άπλά 
στόν έαυτό τους, κι άφού άποδώσουν στό θεμέλιο λίθο σχεδόν 
μαγικές ιδιότητες, σπεύδουν καί πάλι νά δικαιολογήσουν τό χτί
σιμο τών πατωμάτων στόν άέρα.

'Όσο γιά τό πρόβλημα πού έθεσε ό Μάρξ (κι όσοι νοιάζονται 
νά φωτίσουν τούς μηχανισμούς τών άνθρώπινων κοινωνιών έλπί- 
ζοντας νά τούς έξουσιάσουνε μιά μέρα), αύτό είναι τό πρόβλημα 
τής οικοδόμησης μιάς έπιστήμης αύτών τών κοινωνιών, πού νά 
είναι ταυτόχρονα συνεκτική, χάρη σ’ ένα στέρεο καί κοινό γιά 
όλες θεωρητικό σχήμα, όλική, νά μήν άφήνει δηλαδή έξω άπό τή 
δικαιοδοσία της κανένα χρήσιμο πεδίο άνάλυσης, καί, τέλος, δ υ 
ναμική, γιατί, έφόσον αιώνια σταθερότητα δέν ύπάρχει, τίποτε 
δέν χρησιμεύει περισσότερο άπό τήν άνακάλυψη τής γενικής άρ- 
χής τών μεταβολών.

I. Ο ΜΑΡΞ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

Φυσικά, γεννιέται τό έρώτημα : είναι άραγε ό ίδιος ό Μάρξ τό 
πρότυπο τού μαρξιστή ιστορικού; Όλοι ξέρουμε πώς ό Μάρξ 
συνήθιζε νά λέει : έγώ δέν είμαι μαρξιστής. Αύτό όμως δέν ση
μαίνει ότι καθένας μπορεϊ νά τού δίνει άκίνδυνα μαθήματα μαρ
ξισμού. Δέν χωρά πολλή συζήτηση πώς άν ό Μάρξ ένήργησε σάν 
ιστορικός, θά συμμορφώθηκε καί στούς κανόνες τής σκέψης του. 
Έχουμε δμως τό δικαίωμα νά ρωτήσουμε : θέλησε ποτέ νά γίνει 
ιστορικός; 'Επιχείρησε ποτέ νά γράψει ιστορία;

Μές στόν ώκεανό τών άρθρων του καί τής άλληλογραφίας του, 
ό Μάρξ δέν έπαψε ούτε στιγμή νά κάνει « ιστορία » μέ τήν τρέ- 
χουσα σημασία τής λέξης. Μιλά γιά « ιστορία » όπως μιλά γιά
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« πολιτική », καί τό μόνο πού τόν νοιάζει είναι νά θεμελιώσει, 
όχι τόσο βεβαιότητες, όσο « λειτουργικές » δπως λέμε σήμερα δέ
σμες πιθανοτήτων. Κι αύτό, δχι γιά τήν ευχαρίστηση (πού κατά 
τόν Raymond Aron προσδιορίζει τόν ιστορικό) νά « προσδώσει 
στό παρελθόν τήν άβεβαιότητα τού μέλλοντος », άλλά άντίθετα 
μέ τήν έλπίδα νά έλαττώσει τό πεδίο τής άβεβαιότητας  καί γιά τό 
ένα καί γιά τό άλλο. Αύτό δέν είναι άκόμα « έπιστήμη ». Καί ό 
Μάρξ δέν έχει πάνω έδώ καμιάν αυταπάτη. Είναι μιά άσκηση τής 
σκέψης μέ ξεχωριστή σημασία, άν άναλογιστεϊ κανείς ότι τό νά 
σκέφτεσαι πολιτικά  σωστά πάει νά πει άκριβώς νά σκέφτεσαι 
Ιστορικά.

Πρόκειται άπλά γιά μιάν έμπειρική άσκηση πού βαδίζει άδιά- 
κοπα άπό τόν συλλογισμό στό παράδειγμα καί άπό τό παράδει
γμα στόν συλλογισμό, άσκηση πού πάντα έκαναν οί πολιτικοί καί 
οί ιστορικοί (ώς έπί τό πλείστον άσχημα παρά καλά). 'Όταν τήν 
έκαναν μέ ταλέντο κατάφερναν οί μέν νά δράσουν άποτελεσμα- 
τικά, οί δέ νά δώσουν ρωμαλέες άποδείξεις. Αύτό δμως συμβαί
νει σπανίως.

Γιά τόν Μάρξ, πού ή εύφυΐα του δέν σηκώνει συζήτηση, τό 
πρόβλημα είναι άν προχώρησε παραπέρα.

Θά πρότεινα μάλιστα, άρκεί νά μή μέ παρεξηγήσουν, νά πά- 
ψουμε νά άναζητούμε τόσο άποκλειστικά τόν ιστορικό Μάρξ, 
όπως γίνεται κυρίως στήν Γαλλία, στούς Ταξικούς άγώ νες στή 
Γαλλία, στήν 18η Μ πρνμαίρ  καί στόν 'Εμφύλιο Πόλεμο.

Βέβαια, σέ τούτα τά κείμενα βρίσκουμε, περισσότερο άπ’ ότι 
στά πιό άδούλευτα δημοσιογραφικά άρθρα, τίς κορυφές τής μαρ
ξιστικής σκέψης πού συνδέει τήν έπικαιρότητα καί τά γεγονότα 
μέ όξύτατες παρατηρήσεις πάνω στίς δομές μιάς κοινωνίας. Δέν 
τίθεται θέμα νά άμφισβητήσουμε τήν ύποδειγματικότητά τους γιά 
έναν τύπο άνάλυσης πού όρίσαμε ώς φορέα δράσης, δπως μπορεϊ 
καί πρέπει νά είναι φορέας δράσης κάθε έπιστημονική άνάλυση. 
’Αλλά, γιά νά άσκούμε τήν ιστορία μ’ αύτό τόν τρόπο πρέπει καί 
νά μάς λένε Λένιν.

Ό  έπαγγελματίας Ιστορικός, ό ταπεινός έρευνητής τής καθε
μιάς μέρας -  άν δέν ύπήρχε καί αύτός, τέλος πάντων, πού θά 
βασιζόταν ή άνάλυση; -  θά τάβρισκε σκούρα μπρός σέ τέτοιου 
είδους δοκίμια, δταν άπό τήν άλλη μεριά έχει πολλά νά διδαχτεί,
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γύρω άπό τό ϊδιο τό έπάγγελμά  τον μάλιστα, άπό όλόκληρο  τό 
έργο τού Μάρξ, καί ίσως κυρίως άπό τά δυσκολότερα γ ι’ αυτόν 
μέρη του, έκείνα πού (φαινομενικά) ταιριάζουν λιγότερο άπ’ δλα 
στίς κλασικές φόρμουλες τού ιστορικού.

Ά ς  πάρουμε γιά παράδειγμα τό δεύτερο κεφάλαιο άπό τή 
Σνμβολή  (Zur Kritik, 1859) όπου διακόπηκε τό πρώτο δοκίμιο 
άπό τή σειρά πού θά άποτελέσει Τό κ εφ ό ΐα ω .  Έ χει σάν άντικεί- 
μενο νά τοποθετήσει, άνάμεσα στήν άνάλυση γιά τό « έμπό- 
ρευμα » καί τήν άνάλυση γιά τό « Κεφάλαιο », τόν αινιγματικό 
ένδιάμεσο ρόλο τού χρήματος. Μόλις έχει άπαριθμήσει ό Μάρξ, 
στίς τελευταίες γραμμές τού προηγουμένου κεφαλαίου, τίς τέσσε
ρις έννοιες πού παρουσιάζουν μιά θεωρητική έπιτακτικότητα 
άπό τόν Ρικάρντο καί μετά : μισθωτή έργασία, κεφάλαιο, συν
αγωνισμός, έγγεια πρόσοδος. Σ ’ αύτές δέν έχει συμπεριλάβει τό 
χρήμα. ’Αρχίζει μάλιστα τό κεφάλαιο σχετικά μ’ αύτό κοροϊ
δεύοντας τίς άμέτρητες ψευτοθεωρητικές μελέτες πού έχει στοι
χίσει. ’Αρχικά, λοιπόν, μοιάζει νά θέλει νά άποφύγει μιάν αύ- 
στηρή έννοιολόγηση σ’ αύτόν τόν τομέα. Άρνεϊται τούς ταυτολο- 
γικούς όρισμούς (τού τύπου : « χρήμα είναι κάθε μέσο πληρω
μής »). Έ χει έπίγνωση δτι οί μερικοί όρισμοί δέν θά μπορούσαν 
νά καλύψουν δλους τούς ρόλους καί τίς μορφές τού χρήματος, 
καί προτιμά νά τούς έξετάσει τόν ένα μετά τόν άλλο. Φυλάγεται 
άπό τόν δογματισμό καί δέν λέει, λογουχάρη, « τό χρήμα είναι 
άπλώς ένα έμπόρευμα » · άρκείται νά πεί :

υπερπηδήσαμε ήδη την κυριότερη δυσκολία στήν άνάλυση τού χρήματος 
άπ’ τή στιγμή πού άντιληφθήκαμε δτι έλκει τήν προέλευσή του άπό τό 
έμπόρευμα.

Παρόλη τούτη, όμως, τήν άναφορά στίς άρχές τού χρήματος, ό 
Μάρξ άπορρίπτει τήν κλασική πιά άπό τόν Αριστοτέλη ψευδο- 
ιστορική άνάλυση, πού στήν πραγματική διαδικασία αύτών τών 
άρχών ύποκαθιστά τήν άπλή λογική τής καταλληλότητας τού 
χρήματος γιά τήν άνταλλαγή. 'Οπότε δέν έχουμε νά περιμένουμε 
παρά μιά έμβιηθή άνάλυση περί πρωτογόνου χρήματος καί μετά
βασης στά μεταλλικά νομίσματα. ’Αλλά ό Μάρξ δέν τρέφει καμιά 
έκτίμηση στήν έμβρίθεια όταν κινδυνεύει νά περάσει γιά έξ- 
ήγηση.
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Τελικά, διαβάζοντας τήν άρχή αυτού τού κεφαλαίου, καθώς 
καί τίς άρχές άπό τά διάφορα μέρη του, κυρίως δμως διαβάζον
τας τό κεφάλαιο δπως πέρασε σέ συμπυκνωμένη μορφή στό Κ ε
φάλαιο, θά τείναμε νά σκεφτούμε πώς ό οικονομολόγος Μάρξ, 
δίχως νά περιορίζεται στήν άφαίρεση καί τήν καθαρή λογική 
τών ύποθέσεών του, χρησιμοποιεί καί τήν ιστορική άνάλυση σάν 
πηγή τών σκέψεών του, καί έφόσον έχουν έτσι τά πράγματα, δέν 
δίνει ιδιαίτερα πολλά μαθήματα στόν ιστορικό. Εκείνος όμως 
μάς προειδοποίησε :

Βέβαια, ή διαδικασία έκθεσης πρέπει τυπικά1 νά διακρίνεται άπό τή 
διαδικασία διερεύνησης. Σ τή διερεύνηση άνήκει νά κατακτήσει τήν ύλη 
σ’ δλες της τίς λεπτομέρειες, νά άναλύσει τίς διάφορες μορφές άνάπτυ- 
ξης, νά άνακαλύψει τόν έσώτερό τους δεσμό. Άφοϋ γίνει αύτό, τότε καί 
μόνο2 μπορούμε νά έκθέσουμε τήν πραγματική κίνηση στό σύνολό της. 
Ά ν κατορθώσουμε ώστε ή ζωή τή ς  ϋλης νά άντανακλάται μέσα στήν 
Ιδεατή της άναπαραγωγή, τό άντικαθρέφτισμα* αύτό μπορεί νά μάς κά
νει νά πιστέψουμε σέ μιάν a priori* κατασκευή.

Τά 1 καί 4 είναι ύπογραμμίσεις τού Μάρξ· τά 2 καί 3 δικές 
μας.

Μ’ άλλα λόγια, ή φάση τής διερεύνησης έμπεριέχει δίχως άλλο 
μιά δουλειά ιστορικού. Σπεύδω μάλιστα νά προσθέσω : δχι μιά 
δουλειά έπιπόλαιη, δεύτερου χεριού, άλλά μιάν άμεση έμβάθυνση 
στήν ιστορική ύλη. Αύτό νά τό προσέξουν οί βιαστικοί μαρξι
στές, φιλόλογοι καί κοινωνιολόγοι, πού άντιμετωπίζοντας άφ’ 
ύψηλού τόν « έμπειρισμό » τών έργασιών πού προέρχονται άπό 
ιστορικούς, στηρίζουν τίς (μακροσκελείς) άναλύσεις του σέ μιά 
(περιορισμένης έκτασης) ιστορική γνώση παρμένη άπό δύο-τρία 
βιβλία. Έ νώ  άντίθετα, ό Μάρξ μπορεί νά γράφει είκοσι σελίδες 
χωρίς τήν παραμικρή ιστορική άναφορά, καί όμως αύτές νά έπι- 
στεγάζουν είκοσι χρόνια ούσιαστικής Ιστορικής ερευνάς. Αύτό, 
σήμερα, πρέπει νά τό βάλουμε καλά στό μυαλό μας.

Ό  Μάρξ, λοιπόν, γιά νά προσπελάσει, τό 1859, τά νομισμα
τικά προβλήματα άντιπαραβάλλει τόσο τίς νομισματικές όψεις 
τής κρίσης τον 1857 μέ τίς έργασίες τών ειδικών πού κυκλοφό
ρησαν τό 1858, καί μέ τά τελευταία τεύχη τού Econom ist, όσο
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καί τόν Πλάτωνα μέ τόν ’Αριστοτέλη, τόν Ξενοφώντα μέ τόν 
Πλίνιο. Αύτό δέν είναι ούτε δημοσιογραφική νοοτροπία, ούτε 
καί άκαδημαϊσμός. Ό  Μάρξ ζεϊ τήν έποχή του καί τήν κουλ
τούρα της. ’Από τήν άλλη, πάλι, δέν άδιαφορεί γιά καμιά άπό τίς 
στιγμές τής μεγάλης ιστορίας τού νομίσματος. Παθιασμένος μάρ
τυρας τών κοινοβουλευτικών συζητήσεων τό 1844-1845 γύρω 
άπό τά « Bank Acts », δέν τού ξεφεύγει τίποτε άπό τή διαμάχη 
άνάμεσα στά currency principles καί τά banking principles. Δ ια
βάζει τόν Fullarton καί τόν Torrens, θαυμάζει τήν Ιστορ ία  τών 
τιμών τού Tooke, καταβροχθίζει δλα τά οικονομικά άρθρα, καλά 
καί κακά (καί μόνο μετά άπό προσεχτική άνάγνωση άσκεΐ τή 
σκληρή κριτική του), καί φτάνει ώς τίς άρχές τής διένεξης, στόν 
Bosanquet, τόν Thornton, τόν Ricardo. Έ τσι μπαίνει στό νόημα, 
είσάγοντας μαζί καί μάς, τής συγκεκριμένης συνάφειας τών νομι
σματικών έπεισοδίων στήν ’Αγγλία στίς περιόδους 1797-1821 
καί 1668-1720, όσο, δέ, γιά τίς συζητήσεις μεταξύ Locke καί 
Lowndes, γ ι’ αύτόν στέκονται μιά ευκαιρία γιά νά άνατρέξει ώς 
τόν Petty καί τόν Child, τόν Berkeley, τόν Steuart καί τόν Hume. 
Γιά τούτον τόν έγγλέζικο τομέα τόν 17ο καί τόν 18ο αιώνα εχει 
διαβάσει τά πάντα. Δέν περιορίζεται δμως σ’ αύτόν. Εξίσου 
γνώριμοι τού είναι δ Vauban καί δ Boisguilbert. Μέ μιά σύντομη 
άναφορά στά γαλλικά χαρτονομίσματα δρίζει μιά άπό τίς πιθα
νές μορφές νομισματικού πληθωρισμού. Ή  συλλογή τού Custodi 
τόν εισάγει στόν ιταλικό κόσμο, τόν Carli, τόν Verri, τόν Monta- 
nari, μέ (δικαιολογημένη) προτίμηση γιά τόν Galiani. Σχετικά μέ 
τίς στάσεις πού κρατά ό 16ος αιώνας άπέναντι στό νόμισμα, τόν 
χρυσό, τό χρήμα, παραθέτει Λούθηρο άλλά καί Πέτρο Μάρτυρα, 
καί τίς Cortés τής Καστίλλης. Έ χει διαβάσει τίς παλιές πραγμα
τείες γύρω άπό τά γερμανικά καί βοημικά όρυχεία. Γνωρίζει πώς 
χρησιμοποιούσαν τό νόμισμα στό μεσαίωνα. Κι άν γελά σέ βάρος 
αύτών πού ψάχνουν νά βρούν τό ιδανικό νόμισμα στή Βερβερία 
ή τήν Ά νγκόλα (γιά νά λέμε τήν άλήθεια, τούς καταλογίζει κυ
ρίως δτι δέν ξέρουν γιά τί πράγμα μιλάνε), δέν παραλείπει 
ωστόσο νά ένημερωθεϊ σχετικά μέ τή λογιστική τών Ίνκας ή μέ τό 
χαρτονόμισμα τών Κινέζων.

Ή  άλήθεια είναι δτι ή πυκνή αύτή Ιστορική ύλη δέν Ιχει άντι- 
πετωπιστεϊ καθαυτή, « Ιστορικά ». Θά εξαφανιστεί σχεδόν στό
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κεφάλαιο γιά τό χρήμα τοϋ Κ εφ άλα ιον. 'Όσον άφορά δέ τό σύν
ολο τού Κ εφ άλα ιον, όπου καί ή ιστορία τών Theorien iiber den 
M ehrwert προοριζόταν νά άποτελέσει τμήμα τοϋ όλου έργου, εί
ναι (ίσως υπερβολικά) κλασική ή άποψη δτι, δπως λέει καί μιά 
περίφημη άπόδειξη τής Εισαγωγής, τά «'Ιστορικά γεγονότα » 
άναφέρονται έκεί σάν άπλές « εικονογραφήσεις ».

II. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ:
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΛΤΟΥΣΣΕΡ

’Εδώ θίγουμε ένα καίριο πρόβλημα : τό πρόβλημα τών σχέ
σεων άνάμεσα στήν Ιστορική γνώση καί τήν οικονομική γνώση, 
άνάμεσα στήν ιστορική έρευνα καί τόν ρόλο πού έπιφυλάσσει ό 
οικονομολόγος στή θεωρία.

Ό  ίδιος ό Άλτουσσέρ, παρόλο πού υπογραμμίζει τόν καθαρά 
φιλοσοφικό (θεωρητικό, δπως λέει ό ίδιος) χαοακτήρα τών δσων 
γράφει, έχει τή γνώμη δτι ένδιαφέρει έξίσου τόσο τούς Ιστορι
κούς όσο καί τούς οίκονομολόγους. Κυρίως δέ γ ι’ αυτούς πρόκει
ται, γιά τήν έγκυρότητα τού κλάδου τους τίθεται θέμα τή στιγμή 
πού : Ιον, έκθειάζει τόν Μάρξ σάν τόν πρώτο πού εθεσε τά έπ ι
στημονικά θεμέλια αύτών τών κλάδων καί, 2ον, είναι μέ δλο τόν 
προσήκοντα σεβασμό άλλ’ άμετάκλητα πεπεισμένος πώς αύτό ό 
Μάρξ δέν ήταν σέ θέση νά τό ξέρει, καί άκόμα περισσότερο νά τό 
πεϊ.

Καί έδώ πάλι ή λέξη « νέος » χρησιμοποιείται μέ ιδιαίτερη έμ
μονή, δπως καί στή « νέα ποσοτική ιστορία » ή τή « N ew  Eco
nomic History », καί δέν εχει τήν παραμικρή σημασία πού γυρί
ζουμε έκατό χρόνια πίσω, στήν περίπτωση τοϋ Μάρξ, άφού, 
άκριβώς, έκατό χρόνια πρίν, ή καινοτομία του ήταν τόσο « νέα » 
πού δέν μπορούσε κάν νά τή συλλάβει. Πρέπει νά έννοήσουμε, 
υποθέτω, ότι άνταποκρινόταν, μέ μεγάλη διαφορά χρόνου νωρί
τερα, στά κριτήρια πού υπαγορεύουν στόν φιλόσοφο οί πρόσφα
τες « Ιστορίες τής γνώσης ».

Σάν άλλη γυναίκα τού Καίσαρα, ή έπιστημονική γνώση δέν 
πρέπει νά έγείρει ύποψίες : Ιον ιδεολογίας καί 2ον έμπειρισμού. 
Ό  Άλτουσσέρ άποδεικνύει άνετα (μέ υπαινιγμούς δυστυχώς 
περισσότερο παρά μέ παραδείγματα) δτι οί μή μαρξιστές οίκονο
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μολόγοι, έμπειριστές στόν τρόπο πού άντιμετωπίζουν τό συγκε
κριμένο, τά « ιστορικά γεγονότα ». άνήγαγαν σέ θεωρία κάτι πού 
δέν είναι παρά άπλοϊκή άνθρωπολογία. Μέ τήν ίδια άνεση (άν 
καί πάντοτε ύπαινικτικά) άποδεικνύει δτι οί ιστορικοί, έχοντας 
άπό παράδοση τήν προσοχή τους στραμμένη στά « άκριβή » γε
γονότα, ή περήφανοι γιά τίς πληθωρικές νεκραναστάσεις τους, 
δέν οικοδόμησαν ποτέ θεωρητικά τό άντικείμενο τής έπιστήμης 
τους, καί ιδιαίτερα τόν χρόνο, άπλό γραμμικό « δεδομένο » γ ι’ 
αύτούς.

’Επιφυλλασσόμαστε νά δούμε σάν θάρθει ή ώρα τά έποικοδο- 
μητικά, τά πρόσφορα γιά τόν ιστορικό στοιχεία άπό τή δεινή 
συμβολή τού Άλτουσσέρ στήν οικοδόμηση μιάς μαρξιστικής έπι
στήμης. Χρήσιμο είναι ώστόσο νά έπισημάνουμε τά όρια ένός δο
κιμίου πού καταργεί μέ κάπως ύπερβολικά μεγάλη εύκολία (πρά
γμα πού ό Μάρξ άπέφευγε συστηματικά νά κάνει) τά « κατοική
σιμα πατώματα » πού στήνονται στίς διάφορες φάσεις τής έπι- 
στημονικής κατάκτησης, άπό τίς όποιες καμιά δέν θά μπορούσε 
νά θεοποιηθεί.

Καί δέν μπορούμε, όχι μόνον άν είμαστε μαρξιστές, άλλά καί 
άν άπλά μάς ένδιαφέρει ή συνοχή, νά μή θέσουμε στόν Ά λτουσ
σέρ ενα προπορευόμενο έρώτημα : άν όντως δέχεται τίς βάσεις 
μιάς κριτικής τής γνώσεως άντλημένης άπό τόν Μάρξ, άν όντως 
τρέφει τήν υποψία δτι κάθε κατασκευή πού δέν συμφωνεί μαζί 
τους έμπίπτει στήν κατηγορία τού « προκριτικού », τού « έμπει- 
ριστικού », τού « ιδεολογικού », άν δικαιούται, τελικά, νά τρέφει 
παρόμοιας τάξης ύποψίες καί γιά τόν Μάρξ στό μέτρο πού ή 
έπανάστασή του δέν όλοκληρώθηκε, πώς γίνεται νά μήν έπαγρυ- 
πνεί έξίσου καί μπρός σέ κείνο πού άποκαλεϊ « μελέτες ιστορίας  
τής γνώσης πού διαθέτουμε σήμερα » (άφήνει νά μαντέψουμε 
ποιές, μά δέν είναι δύσκολο), ή σέ κείνη τήν « επαρκή φ ιλοσο
φική κατάρτιση » πού κρίνει άπαραίτητη γιά νά σταθεί άποτελε- 
σματική ή άνάγνωση τού Μάρξ; Φοβούμαι πώς έδώ διακρίνω τήν 
στάση όρισμένων οικονομολόγων, δπως τής Joan Robinson, πού 
θέλουν « νά διαβάσουν τόν Μάρξ », άλλά στό φώς μιάς « έπαρ- 
κούς οικονομικής κατάρτισης » -  τής δικής τους, φυσικά. Γιά νά 
είμαστε έξηγημένοι, αύτό δέν σημαίνει πώς έν όνόματι τού μαρ
ξισμού ζητώ τήν άγνοια  τών « μοντέρνιυν » οικονομολόγον ή τών
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«σημερινών » έπιστημολόγων. Μου φαίνεται μονάχα πώς γιά νά 
μένεις πιστός στόν Μάρξ δέν χρειάζεται νά ψάχνεις νάβρεις στό 
Κ εφ άλαιο  τό προμήνυμα τού Foucault ή τήν προεπιστήμη τού 
Keynes, άλλά νά άντιμετωπίζεις τόν Keynes ή τόν Foucault μέ 
τούς συστηματικούς ένδοιασμούς πού θά έτρεφε καί ό Μάρξ 
άπέναντι τους.

"Οσο γιά τόν οικονομικό τομέα, ό Άλτουσσέρ τόν κατέχει τόσο 
καλά πού άγκαλιάζει μέ τήν ίδια υπεροψία τόσο τούς μεγαλύτε
ρους άπό τούς παλιούς κλασικούς όσο καί τούς έπαιοντες τής 
σύγχρονης οικονομετρίας- όφείλουμε νά πούμε πώς δείχνει με
γάλη βιασύνη. νΗ, άντίθετα πάλι είναι έτοιμος νά δανειστεί άπό 
τίς « Ιστορίες τής γνώσης » τά θέματα μιάς « φιλοσοφίας » πού, 
δπως λέει ό ίδιος, έχει άναλάβει νά « περιφρουρεί » τόν διαλε
κτικό υλισμό, δπως έκανε κι ό Λένιν μετά τό 1900 όταν ή φυσική 
διέτρεχε μιά άπό τίς πρώτες της κρίσεις. Ό  Λένιν όμως δέν τά 
έβαζε μέ τούς φυσικούς έπιστήμονες, τά έβαζε μέ τούς έρμηνευ- 
τές τους. Τί νάλεγε, άραγε, (μπορούμε έστω νά άναρωτηθούμε) 
γιά δλα τούτα τά έπιστημολογικά ρεύματα πού έδώ καί μερικές 
δεκαετίες δέν παύουν νά άντιπροβάλλουν ενα νεο-σχολαστικισμό 
άπέναντι στή διαλεκτική, έναν άντι-ανθρωπιστικό νεοθετικισμό 
στή συστηματική τοποθέτηση τού Μάρξ άπέναντι στά πράγματα, 
κι έναν άντι-ιστορικιστικό καί νεο-ιδεαλιστικό στρουκτουραλ: 
σμό σ’ αύτό πού όρθά ό Άλτουσσέρ δέχεται σάν « θεωρία τής 
Ιστορίας ». Γιά νά μή μιλήσουμε γιά μιά κριτική τού έμπειρισμού 
καί τού κοινού νού,πού άσκείται μέν έν όνόματι τού έπιστημονι- 
κού πνεύματος, άλλά έχει διαλέξει γιά βάση της τήν άτομική ψυ
χανάλυση, χωρίς νά στρέφεται πρός τήν ύπαρξη τών τάξεων, τών 
άγώνων πού διεξάγουν καί τών ψευδαισθήσεών τους.

Ή  μαρξιστική μελέτη αύτών τών ρευμάτων θάπρεπε νά βάζει 
σέ πειρασμό καί τόν Ιστορικό καί τόν φιλόσοφο. Μαρτυρούν τήν 
(υπαρξιακή) Ιδεολογική άντίδραση μιάς κλονισμένης τάξης. 
Κάθε αύθόρμητος « άντι-ιστορικισμός », κάθε « κριτική τού 
Ιστορικού λόγου » δέν είναι παρά τό έξεζητημένο άντίδοτο κατά 
τής Ιστορικής κριτικής τον λόγον ,  τής πραγματικής άνακάλυψης 
τού Μάρξ.

Δέχομαι πρόθυμα, καί, παραπάνω κι άπό τόν Άλτουσσέρ, δέ
χομαι σάν αύτονόητο  δτι τό άντικείμενο πού οικοδόμησε ό Μάρξ
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στό Κ εφ άλαιο  είναι ενα « θεωρητικό άντικείμενο ». Δέχομαι ότι 
δέν πρέπει νά συγχέουμε οϋτε τή σκέψη μέ τό πραγματικό, οϋτε 
τό πραγματικό μέ τή σκέψη, δτι ή σκέψη μέ τό πραγματικό δια
τηρεί μόνο « σχέση γνώσης » (τί άλλο άραγε, νά μπορούσε νά κά
νει ;), καί ότι ύπάρχει μιά τάξη καί ιεραρχία τών « γενικοτήτων » 
γύρω άπό τίς όποίες ό Άλτουσσέρ έκανε προτάσεις μεγάλης ση
μασίας.

’Εντούτοις, δέν μπορώ νά δώ, μά τήνάλήθεια, τί είδους « εξω
φρενικό » άμάρτημα διέπραξε ό Ένγκλες γράφοντας (ύπό τύ
πον εικόνας, άλλωστε, σ' ένα γράμμα του, δηλαδή έπί τροχάδην) 
δτι ή έννοιολογική σκέψη άναπτύσσεται « άσυμπτωτικά » σέ 
σχέση μέ τό πραγματικό, ένώ, κατά τόν Άλτουσσέρ, ό νόμος τής 
άξίας στόν όποιον άναφέρεται ό Ένγκελς χρησιμοποιώντας αύ- 
τήν τήν εικόνα :

... είναι άπλά μιά έννοια ισοδύναμη μέ τό άντικείμενο της, άφού είναι 
ή έννοια τών όρίων τών παραλλαγών του, άρα ή έννοια πού ίσοδυναμεϊ 
μέ τό πεδίο μή ισοδυναμίας της.

Τούτη δώ ή λεπτολογία, θέλω πολύ νά έλπίζω, έπισημαίνει τήν 
πραγματική δυσκολία πού άντιμετωπίζουμε, κατά τόν όρισμό 
τών μεθόδων μας καί στήν πραχτική τής ερευνάς μας, γιά νά μήν 
« πέσουμε στόν έμπειρισμό » μένοντας πολύ κοντά στό περιγρα- 
φόμενο άντικείμενο, στό « παράδειγμα ». Ό μω ς τήν άβυσσο τού 
έμπειρισμού δέν τήν χωρίζει άπό τήν άβυσσο τού ιδεαλισμού 
παρά μιά κόψη ξυραφιού. Κι δταν μάς κυριεύει ύπέρμετρα ή 
φρίκη τού παραδείγματος, δταν ξεχωρίζουμε μέχρις ύπερβολής 
« τά άγια τών άγίων τής έννοιας » (έκφραση πού βρήκα σέ μιά 
πρόσφατη « άλτουσσεριανή » μελέτη γιά τόν δρο οικονομικός 
νόμος στόν Μάρξ), διατρέχουμε τόν κίνδυνο νά « κατολισθή- 
σουμε » ή νά έκτοξευτούμε καί μείς μέ τή σειρά μας σ' έναν κό
σμο άλλον άπό τόν κόσμο τού μαρξισμού. Γιατί, άν πρέπει νά 
« άκούμε τίς σιωπές » τής Εισαγωγής τού 1857, πρέπει καί νά 
προσέχουμε μήν κάνουμε τίς λέξεις καί σωπάσουν :

Ή  όλότητα, έτσι όπως έμφανίζεται στό πνεύμα σάν ένα όλο τής σκέ
ψης, είναι προϊόν τοϋ σκεπτόμενου έγκεφάλου πού άφομοιώνει τόν κό
σμο μέ τό μόνο δυνατό τρόπο, τρόπο πού διαφέρει άπό τήν άφομοίωση



138 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

α ϋτοϋ τοϋ κόσμου ά π ό  τήν τέχνη , τή θρησκεία , τό  π ρ α χτικ ό  πνεύμα. Τό 
πρ α γμ α τ ικό  άντικείμενο  πα ραμ ένει, μετά δ π ω ς κα ί π ρ ίν , α υτόνομο ϊξω  
ά π ό  τό  πνεύμα, τουλάχιστον δσο διάστημα τό πνεύμα όέν όρά παρά 
θεωρησιακά, θεωρητικά. Κ ατά συνέπεια , πρ έπε ι κ α ί στή θεω ρητική  μέ
θοδο  έπ ίσ ης  τό  ά ντικε ίμ ενο , ή κο ινω νία , νά  ε ίνα ι δ ια ρ κ ώ ς πα ρ όν  στό 
πνεύμα σάν ενας ά π ό  τού ς  όρου ς  τοϋ συλλογισμού.

'Όλος όλος ό Μάρξ βρίσκεται έδώ. Ό  κόσμος δέν παραμένει 
αύτόνομος παρά δσο τό πνεύμα παραμένει « θεωρησιακό ». Τό 
Αντικείμενο είνα ι ή κοινω νία. Ό  θεωρητικός δέν τό « άφομοιώ- 
νει » παρά μόνο έάν τό εχει συνεχώς παρόν  μπροστά του.

Ό  Άλτουσσέρ θά μάς πεϊ δτι σέ τούτη τήν « Εισαγωγή » (άπό 
τήν όποία δυστυχώς καθένας συγκροτεί τό κομμάτι πού τού τα ι
ριάζει) ό Μάρξ δέν διέκρινε καλά τήν Ιεράρχηση τών άφαιρέ- 
σεων. Καί δμως ό Μάρξ έδώ έπισημαίνει διάφορους τρόπους νά 
« άφομοιώσουμε τόν κόσμο » : τόν έμπειρικό τρόπο (« τό πρα
χτικό πνεύμα »), τόν θρησκευτικό τρόπο (μύθοι καί κοσμογο
νίες), τόν καλλιτεχνικό τρόπο (πού ό Bachelard, ό Foucault καί ό 
Althusser άκόμα, τόν χρησιμοποιούν ευρύτατα). Ό  έπιστημονι- 
κός τρόπος προκύπτει άπ’ αύτούς καί διαφ έρει ταυτόχρονα ά π ’ 
αύτούς. Προκύπτει, γιατί δέν μπορεϊ νά κάνει δίχως τό « πρα
χτικό πνεύμα » (τίς « τεχνικές »), καί γιατί ένεργεϊ βαθμιαία μιά 
« προσαρμογή » στίς κοσμογονίες καί τίς παραδόσεις. Ά λλά 
διαφέρει κιόλας άπ’ αύτούς, καί μέ τούτην άκριβώς τήν έννοια 
κάθε σοβαρό έπιστημολογικό έγχείρημα είναι πρός όφελος μας 
έπισημαίνοντας τά «μεταίχμια » στά όποια διαφορίζονται οί 
διάφοροι τύποι γνώσης. Α ντίθετα, χαρακτηρίζοντας μιάν άφαί- 
ρεση σάν «καλή» ή σάν «κακή » (δπως είχε κάνει ό Ricœur προ
κειμένου γιά τίς «ύποκειμενικότητες ») γλιστράμε άπό τήν έπι- 
λογή τού λεξιλογίου καί μόνο, πρός τόν φιλοσοφικό δογματισμό, 
καί ή παραμικρή άπροσεξία μπορεϊ νά μάς παρασύρει σέ άστοχες 
ιδεολογικές καταδίκες.

Γιατί, τελικά, ή διένεξη αύτή άνάμεσα σέ έμπειρική παρατή
ρηση καί θεωρητική κατασκευή είναι μιά άλλη δψη τού σύγχρο
νου καί συγγενικού μέ τή φιλονικία Ένγκελς καί Σμίτ Methoden- 
streit άνάμεσα σέ « ιστορική σχολή » καί μαθηματικούς οικονο
μολόγους.
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Κι άν ή διαμάχη αύτή σήμερα πιά εχει κοπάσει, έχει ξεπερα- 
στεί, αύτό έγινε πρός τήν κατεύθυνση πού ό Άλτουσσέρ τοποθε
τεί τό « νέο », σύμφωνα μέ τίς πλατειά διαδεδομένες εικόνες 
θεωρητικών άντικειμένων, συνδυαστικών, λογικών τύπων. Ά ν  
λοιπόν ή καινοτομία τού Μάρξ, πού πράγματι προανάγγελλε δλα  
αυτά, περιοριζόταν σ’ αύτά καί μόνο, θά είχαμε κάθε δικαίωμα 
νά υποστηρίξουμε πώς εφτασε στόν κολοφώνα της μέ τήν πιό 
πρόσφατη οικονομική έπιστήμη. Κι αύτή έπίσης υπερασπίζεται 
τόν έαυτό της, όπως ό Άλτουσσέρ υπερασπίζεται τόν Μάρξ (καί 
δπως είναι θεμιτό) άπένταντι στίς τετριμμένες άντιρρήσεις σχε
τικά μέ τήν άπόσταση πού χωρίζει τό μοντέλο άπό τό πραγματικό 
καί τόν άνεκμετάλλευτο « πλούτο » τούτου τού τελευταίου, 
άπαντώντας ότι δέν πρόκειται γιά τό ίδιο « άντικείμενο ». Γι αυ
τήν τό παιχνίδι ώφελιμότητα/στενότητα είναι ένα θεωρητικό 
παιχνίδι ένδεδειγμένο γιά τό άντικείμενό της. Καί έκτός αύτού, 
σήμερα, ή μακρο-οικονομία κινείται πολύ πιό πέρα άπό παρό
μοιους συλλογισμούς· ή « διαμόρφωση τού κεφαλαίου », πού τής 
είναι πολύ ένεργή έννοια, δέν είναι παρά ένα άλλο όνομα γιά τήν 
« υπεραξία ». 'Ορισμένοι μάλιστα οικονομολόγοι παραδέχονται 
δτι οί μαρξικές άνακαλύψεις θριαμβεύουν τελικά παρόλη αυτήν 
τήν καθυστέρηση. Θά ήταν, όμως, « μαρξιστικό » άπό τήν 
πλευρά μας νά τό δεχτούμε κι έμεϊς ;

“Οχι. Μέ τήν έννοια ότι ή άνακάλυψη τού Μάρξ δέν είναι στήν 
ούσία της ούτε οικονομικής, ούτε θεωρητικής, άλλά κοινω νικο- 
ιστορικής τάξης, καί έγκειται στήν άποκάλυψη τής κοινωνικής 
άντίφασης πού έμπερικλείει αυθόρμητη, έλεύθερη διαμόρφωση 
τής υπεραξίας (« συσσώρευση κεφαλαίου ») μέσα στό συνεκτικό 
σύνολο τού τρόπου παραγωγής πού τήν διασφαλίζει καί πού 
αύτή τού δίνει τόν χαρακτήρα του.

III. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Έ δώ  άνταμώνουμε τόν Άλτουσσέρ. Ή  κεντρική έννοια, τό 
συνεκτικό δλο, τό θεωρητικό άντικείμενο τού Μάρξ, είναι ό τρό
πος παραγωγής, σάν δομή καθορισμένη καί καθοριστική.
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Ή  πρωτοτυπία της, δμως, δέν έγκειται στό ότι είναι θεωρητικό 
άντικείμενο. "Εγκειται στό ότι ήταν καί παραμένει τό πρώτο θεω- 
τηρικό άντικείμενο πού έκφράζει ενα κοινω νικό όλο, ένώ τά 
πρώτα θεωρητικά σκαριφήματα στό χώρο τών κοινωνικών έπι- 
στημών περιοριζόντουσαν στό οικονομικό καί έβλεπαν μέσα στίς 
κοινωνικές σχέσεις είτε άναλλοίωτα δεδομένα (τήν ιδιοκτησία τού 
έδάφους οί φυσιοκράτες), είτε ιδανικούς όρους πρός έκπλήρωση 
(τή νομική έλευθερία καί ισότητα οί φιλελεύθεροι).

Μιά άλλη πρωτοτυπία τού τρόπου παραγωγής σάν θεωρητικού 
άντικειμένου είναι ότι πρόκειται γιά μιά δομή λειτουργίας καί 
άνάπτυξης πού δέν είναι ούτε τυπική, ούτε στατική. Μιά τρίτη 
πρωτοτυπία είναι δτι ή δομή αύτή έμπεριέχει ή ίδια τήν (οικονο
μική) άρχή  τής (κοινωνικής) άντίφασης πού έπιφέρει άναγκαία 
τήν καταστροφή της σάν δομή, τήν «άποδόμησή » της.

'Η διαπίστωση αύτή δέν έπιτρέπει νά διαγράψουμε -  κάτι τέ
τοιο θάταν παράλογο -  τή μή μαρξιστική οικονομική θεωρία, 
άπαξιώντας νά τής δώσουμε σημασία. Αύτή μπορεί, άπ’ δ,τι φαί
νεται, νά νφίσταται κάλλιστα σάν θεωρία, πράγμα πού δέν ση
μαίνει, παρά μόνο γιά τά μάτια τών ύποστηρικτών της (καί τού 
Άλτουσσέρ), δτι εχει άξία « έπιστήμης », καί συνάμα νά είνα ι 
μιά ιδεολογία , πού καί αύτό πάλι δέν σημαίνει έλλειψη συνοχής 
καί έμπειρισμό, άλλά άξίωση καθολικότητας γιά τούς νόμους 
ένός μόνον επιπέδου  (τού οικονομικού), ένός μόνο τρόπου π α ρα 
γω γής  (τού καπιταλιστικού).

Αύτή είναι ή κριτική πού κάνει ό Μάρξ στόν Ρικάρντο, κριτική 
υποδειγματική πού ό Άλτουσσέρ κρίνει άνεπαρκή. Μπορούμε 
καί πρέπει νά άναγνωρίζουμε καί νά χρησιμοποιούμε τήν εύφυΐα 
ένός πνεύματος, τή λογική ένός συστήματος, άρκεί νά βλέπουμε 
καθαρά : Ιον, τό λογικό πεδίο δπου ισχύουν οί υποθέσεις του· 
2ον, τά όρια πού ένας άστός θεωρητικός δέν μπορεί νά ύπερβεί 
χωρίς νά άρνηθεϊ τόν έαυτό του (αύτό οί Warlas, ό Keynes, ό 
Schumpeter τό είχαν άντιληφθεί πολύ καλά) · 3ον, τούς πραχτι- 
κούς τομείς δπου φαίνονται, δχι ή άπόσταση τού μοντέλου άπό 
τό πραγματικό (πράγμα πού ισχύει γιά κάθε γνώση), άλλά τά 
άληθινά όρια τού πεδίου τής ύπό κρίση θεωρίας : στήν περί
πτωσή μας οί μετασχηματισμοί τών δομών τού καπιταλισμού, τά 
ίστορικο-πολιτικά προβλήματα, ό τρόπος λειτουργίας τών προ-
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καπιταλιστικών κοινωνιών, ή ιστορική έμφάνιση τών σοσιαλι
σμών.

Εκείνο λοιπόν πού πρέπει νά προσπαθήσουμε νά νοήσουμε 
Ιστορικά (άν θέλουμε, όπως ελεγε ό Μάρξ, νά « κατανοήσουμε τά 
γεγονότα ») είναι πώς μιά θεωρία, άπό τό γεγονός ότι είναι μ ε
ρική (θεωρία ένός έπιπέδου καί ενός τρόπου παραγωγής) κ α ί 
π αρουσιάζεται σάν καθολική, μπορεί νά χρησιμέψει σάν πρα- 
χτικό  καί μαζί σάν ιδεολογικό  έργαλεϊο στά χέρια  μ ιάς τάξης, γιά  
εναν όρισμένο χρόνο.

Χρόνο πού πρέπει, πράγματι, νά « οικοδομήσουμε » γιατί σ’ 
αύτόν έναλλάσσονται έπιτυχίες καί άποτυχίες, άπαισιοδοξία καί 
αισιοδοξία, στιγμές πού άπαιτούν τή συγκάλυψη καί τού φαινο
μενικού άκόμα (τού κέρδους), καί στιγμές όπου μπορούμε νά έκ- 
θειάζουμε τήν ϊδια τήν πραγματικότητα (τήν υπεραξία) άνακα- 
λύπτοντάς την, σέ καιρό έπέκτασης, κάτω άπό τό όνομα τής 
έπένδυσης καί σάν βάση τής διευρυμένης άναπαραγωγής.

Καί τότε, σημασία έχει νά δούμε τί είναι έκείνο πού, άντίθετα, 
παραμένει άόιάκοπα  κρυμμένο, γιά τό λόγο ότι τό θέτουμε σάν 
άπαράβατη υπόθεση : γιά τόν καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, 
όπως γιά τούς φυσιοκράτες,είναι ή ιδιοκτησία τού έδάφους, αύτό 
είναι: Ιον, ή ιδιωτική ιδιοποίηση τών μέσων παραγω γής  καί 2ον, 
ό καθορισμός τών τιμών άπό τήν άγορά.

Ά ν  πάρουμε σάν υπόθεση αύτές τίς « σχέσεις παραγωγής », 
μπορούμε νά προβούμε σέ άποτελεσματικές θεωρητικοποιήσεις 
στό οικονομικό έπίπεδο καί ταυτόχρονα νά φωτίσουμε τήν « οι
κονομική ιστορία » στίς χώρες καί τίς έποχές όπου κυριαρχούν 
πραγματικά αύτές οί σχέσεις.

Ά λλ’ άκριβώς γ ι’ αύτό τό λόγο, ό Ιστορικός πού θέλει νά λέγε
ται μαρξιστής θά άρνηθεΐ (έκτός άν πρόκειται νά μελετήσει έμ- 
πειρικά κάποια περίπτωση) νά κλειστεί μέσα στήν « οικονομική 
κοινωνία ». Τό είπα άπ’ όταν μού πρωτοδόθηκε ή ευκαιρία καί 
συνεχίζω νά τό υποστηρίζω σταθερά ότι οί λεγόμενες « ποσοτι
κές ιστορίες » δέν είναι παρά άναδρομικές οικονομετρίες, καί 
άρνούμαι στή « New Economic History » τόν τίτλο τής « κλειο- 
μετρίας ». Γιατί, όπως όμολόγησε καί ό Colin Clark, στήν Ιεραρ
χία τών έπιστημών ή Ιστορία βρίσκεται « πιό ψηλά » άπό τήν οι
κονομία, ά φ ον τήν περικλείνει μέσα της.
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Καί γιά νά μένω πιστός στόν Μάρξ, προσθέτω έγώ : κ α ί ά φ ον  
δέν μ π ορ εϊ νά επιμεριστεί.

Ή  πεποίθηση αύτή σημάδεψε γιά μένα (κι αύτό μου τήν κάνει 
έξαιρετικά πολύτιμη) τό σημείο έπαφής τού Lucien Febvre καί 
τής μαρξιστικής διδασκαλίας. Γιά τόν Lucien Febvre, ή βασικό
τερη διαστρέβλωση τής ιστορικής πραχτικής τού καιρού του, 
έκεϊνο πού λυσσαλέα προσπάθησε νά καταπολεμήσει, ήταν ό 
ύπέρ τό δέον πανεπιστημιακός σεβασμός γιά τά « στεγανά » : έσύ 
τήν οικονομία, έσύ τήν πολιτική, έσύ τίς ιδέες. Καί όφείλω νά 
έξομολογηθώ στόν Λουί Άλτουσσέρ τή στενάχωρη έκπληξη πού 
ένιωσα σάν είδα τίς προτάσεις του πάνω στή « μαρξιστική άντί- 
ληψη τής κοινωνικής όλότητας » νά καταλήγουν, δχι μόνο στή 
« δυνατότητα », άλλά στήν « άναγκαιότητα » νά έπανέλθουμε 
στόν έπιμερισμό τής Ιστορίας σέ πολλές « ιστορίες ».

Ά ν  κάτι άποπνέει έμπειρισμό, είναι τούτος έδώ ό πληθυντικός. 
Ώ ς  πρός τήν Ιστορία σάν γνώση, ένισχύει δλες τίς παλαιές άξιώ- 
σεις τών « ειδικών ». 'Ως πρός τήν κοινωνική πραχτική -  κι αύτό 
είναι ëva άπό τά δράματα τής οίκοδόμησης τού σοσιαλισμού -  
σπρώχνει τούς άνθρώπους τής έπιστήμης, τής οικονομικής τεχνο
κρατίας, τής πολιτικής, τών ιδεών, τών τεχνών, νά ζήσουν καθέ
νας σύμφωνα μέ τό δικό του « έπίπεδο » καί σύμφωνα μέ τό δικό 
του « τέμπο ». Ένώ στίς διαδικασίες πού ένέχουν κάποιον αυ
θορμητισμό ή συμφωνία όργανώνεται ύπόγεια.

Άρνούμαι, τήν άλλη στιγμή πού θά ύποστηριχθεϊ ή « ιδιαίτερη 
έξάρτηση » τών έπιπέδων μεταξύ τους, νά κηρύξω τήν σχετική 
άνεξαρτησία τών ιστοριών τους. « Ανεξαρτησία μές στήν άλληλε- 
ξάρτηση ». Γνωρίζουμε τή μοίρα τών λεκτικών αύτών παιχνιδιών 
δταν δέν έχει όριστεϊ τό περιεχόμενο τών δύο δρων. Χωρίς άμφι- 
βολία, θά καταλήξουμε στό συμπέρασμα πώς πρέπει νά τούς όρί- 
σουμε. Ά λλά, τό παράδειγμα πού φέρει -  άπαξ -  ό Άλτουσσέρ 
δέν μάς έξασφαλίζει ώς πρός τό τί μάς ύπόσχεται, άπό μαρξι
στική σκοπιά, ή διάκριση τών « Ιστοριών ».

Ά ς  πάρουμε τήν ιστορία τής φιλοσοφίας. Ά π ό  χρονολογική 
άποψη, μάς λένε, οί φιλόσοφοι διαδέχονται ό ένας τόν άλλον. Ή  
διαδοχή δμως αύτή δέν συνιστά τήν ιστορία τής φιλοσοφίας. Καί 
ποιός δέν είναι σύμφωνος ; Ποιό βιβλίο, ποιό έγχειρίδιο τά 
μπερδεύει πιά ; 'Ορισμένοι ίσως, μάλιστα. Καί ναί μέν Ëva λεξικό
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είναι πάντα χρήσιμο, όχι δμως κι όλες οί κατασκευές. Άλλά, μέ 
ποιους δρους θά άναγνωρίζουμε τήν « Ιστορία » ;

Ό  Άλτουσσέρ ζητά νά όριστούν μέ άπόλυτη αυστηρότητα : 
Ιον, τό φιλοσοφικό ( =  τό θεωρητικό)· 2ον, ό « χρόνος » του· 
3ον, οί « διαφορικές σχέσεις » του, οί « συναρθρώσεις » του μέ τά 
άλλα έπίπεδα. Έ χει καλώς.

Άλλά, άπό τή « σχετικά αυτόνομη » ξεχωριστή ιστορία του θέ
λει νά συναγάγει ενα « αυστηρό », κατάτή γνώμη του, όρισμό τοϋ 
« γεγονότος ». « Φιλοσοφικό γεγονός » είναι έκείνο « πού έπιφέ- 
ρει μιά μεταλλαγή στίς ύπάρχουσες δομικές σχέσεις ». Συζητά 
μάλιστα γιά « φιλοσοφικά γεγονότα μέ ιστορική σημασία », πρά
γμα πού μαρτυρά γιά τήν έπίμονη πίεση πού άσκούν πάνω στή 
θεωρητική γλώσσα οί δραματικοποιήσεις μιάς ιστορίας πού έχει 
« συνταχθεί είκήκαί ώς ετυχεν ».

IV. ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΤΟΜΕΣ 
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τελικά, δέν υπάρχει όντως γεγονός πού νά μήν έχει κατά μιάν 
έννοια « άνεκδοτικό » χαρακτήρα. Ά κόμα καί ή έμφάνιση ένός 
Σπινόζα ή ένός Μάρξ δέν εχει « άντίκτυπο » (έκτός γιά μιάν 
ίδεαλιστική ιστορία) παρά μόνο μέσω καί σ’ άναφορά μέ τόν 
περισσότερο ή λιγότερο άπομακρυσμένο χρόνο πού θά περισυλ- 
λέξει τή σκέψη τους.

Έ πειτα, πότε οί « δομικές σχέσεις » μετασχηματίστηκαν άπό 
ένα « γεγονός » ; Ά κόμα καί ή συνειδητότερη τών έπαναστάσεων 
δέν τίς μετασχημάτισε στήν έντέλεια. Γιά νά μήν άναφερθούμε 
στίς τεχνικές. 'Ο  Papin « διαβλέπει » τή δύναμη τού άτμού, ό 
Watt τήν ύποτάσσει, άλλ’ ή « καινοτομία » του χρειάζεται νά 
« ριζώσει » γιά νά γίνει πραγματικά « παραγωγική δύναμη ». Μέ 
τή συνδρομή καί άλλων παραγόντων καί γιά περιορισμένο κό
σμο. Πού είναι ή τομή ;

Οί έπαγγελματίες τού έντυπωσιασμού θά πολλαπλασιάσουν τά 
« γεγονότα ». Τό ιστορικό γεγονός κάνει πάταγο τήν ήμέρα πού 
άποβιβαζόμαστε στή σελήνη ή τήν ήμέρα πού σηκώνουμε όδο- 
φράγματα. Αύτή, θά μάς πούν, είναι ή δουλειά τού ιστορικού, νά
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διαλέξει. Τί όμως ; Ή  νοικοκυρά πού δέν θέλει ή δέν μπορεί νά 
πληρώσει δέκα φράγκα τό κιλό τά φασόλια, όπως καί κείνη πού 
τά πληρώνει, ό κληρωτός πού υπακούει στό κάλεσμα τής κλάσης 
του, όπως κείνος πού άρνεΐται, όλοι δρούν « ιστορικά ». Ά π ’ αύ- 
τούς έξαρτώνται οί συγκυρίες. Αύτοί ένισχύουν ή ύπονομεύουν 
τίς δομές. Μονάχα ή άντικειμενοποίηση τον ύποκειμενικον μέ τή 
στατιστική, όσο άτελής κι άν είναι άκόμα ή έρμηνεία της, θεμε
λιώνει τή δυνατότητα μιάς υλιστικής ιστορίας, πού νά είναι ή 
Ιστορία τών μαζών, δηλαδή τών μαζικώ ν γεγονότω ν, τής υποδο
μής καί συνάμα τών άνθρώπινων έκεΐνων « μαζών » στίς όποιες 
πρέπει νά « εισχωρήσει » ή θεωρία γιά νά γίνει δύναμη.

Αύτό μάς κάνει νά σκεφτοΰμε μήπως ό θεωρητικός τής έννοιας 
τής ιστορίας, μέ τό νά έπιτίθεται σέ μιάν Ιστορία πού δέν ισχύει 
πιά, παραμένει δέσμιος της. Ά φού δεχτεί τό μοίρασμα τής Ιστο
ρίας άνάμεσα στούς « ειδικούς », ξεκινά κατόπιν γιά τήν άναζή- 
τηση τού « ιστορικού συμβάντος », τού « γεγονότος » : βέβαια, τό 
γεγονός έχει άξία, καί κυρίως ό συμπτωματικός ή όλοκληρωμένος 
τρόπος μέ τόν όποιο καταχωρεϊται σέ μιά σειρά. Ά λλά ό μαρξι
στής ιστορικός, άν δέν βλέπει μέ καλό μάτι τίς άκρότητες τής 
« άντι-συμβαντολογικής » άντίδρασης πού έδώ καί σαράντα χρό
νια μεταμορφώνει τήν πραχτική τών ιστορικών, μένει έντούτοις 
πιστός στή γενική άρχή της, πού ήταν καί άρχή τού ίδιου τού 
Μάρξ. Δέν γίνεται νά συμβιβαστεί, εστω καί μόνο μέ τήν έπιλογή 
μιάς λέξης, μέ τό μύθο τών « ήμερών πού έφτιαξαν τή Γαλλία », ή 
άκόμα καί τών « ήμερών πού συγκλόνισαν τόν κόσμο ». Στό τέλος 
τού Όχτώ δρη  τού Άιζενστάιν υπάρχει ή φράση : « Ή  έπανά- 
σταση εγινε ». Ξέρουμε όμως καλά πακ άρχιζε.

Δέν υπερπηδούμε καθόλου τή δυσκολία μέ τό νά υποβάλλουμε 
μέ τή χρήση τής λέξης « μεταλλαγή » τήν ιδέα τής « τομής » καί 
δίνοντας κατόπιν h 'α κατ’ έπέκταση νόημα στή λέξη « γεγονός ». 
’Επιστήμη καί θεωρία πάσχουν σήμερα άπ’ τίς λέξεις. ’Επινοούν 
λέξεις ειδικές γιά έννοιες πού δέν είναι, καί δίνουν κοινά όνό- 
ματα σέ ιδιότυπα περιεχόμενα. Λέξεις όπως « γεγονός », « χρο
νικό » περνούν στή γλώσσα τών μαθηματικών όταν γιά τούς 
Ιστορικούς καταντήσουν ύποπτες. Καί άρχίζουν τά γονίδια νά 
παίρνουν τίς άποφάσεις όταν στούς άρχηγούς τών Κρατών άπο- 
δίδουμε άπλά τήν αύταπάτη ότι τίς παίρνουν αύτοί. « ’Επικαθο-
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ρισμός », « δραστηριότητα μιάς άπούσας αιτίας » είναι λέξεις 
πού μάς έρχονται άπό τήν ψυχανάλυση, δπως ή « μεταλλαγή » 
μάς έχει έρθει άπό τή βιολογία.

Ταιριάζει όμως παντού μιά λέξη πού έπινοήθηκε γιά μιά 
δομή ; Ά κόμα κι οί Μάρξ καί Ένγκελς δέν στάθηκαν τυχεροί μ’ 
αύτού τού είδους τίς συγκρίσεις. Ό  Schumpeter γράφει προκει
μένου γιά τόν Μάρξ ότι άνάμεσα στά οικονομικά καί τά Ιστορικά 
δεδομένα ένεργεΐ όχι ένα μηχανικό άνακάτωμα, άλλά μιά « χη
μική » μείξη. Γιά μεγάλο διάστημα, ή εικόνα αύτή μέ γοητεύει, 
γιατί, πάνε πολλά χρόνια, στό σχολείο μού είχαν μάθει ότι ή 
μείξη άφήνει τά σώματα χωρισμένα ένώ παράλληλα ό συνδυα
σμός τους συνιστά ένα νέο σώμα (έδώ τή μαρξιστική όλότητα). Τί 
άξία, όμως, εχει τούτη ή παρομοίωση γιά τή σύγχρονη έπιστήμη ; 
Καί τί μού μαθαίνει γιά τή δουλειά μου ; Ό  Balibar άντί γιά 
« συνδυασμό » θά ήθελε νά χρησιμοποιεί τή λέξη « συνδυα
στική ». Διστάζει ώστόσο : « ψευδο-συνδυαστική », « κάτι σάν 
τή συνδυαστική », « συνδυαστική άλλ' όχι μέ τή στενή έννοια τής 
λέξης »...

Γιατί, λοιπόν, νά μήν άποφασίζαμε, άφού ό Μάρξ παραμένει 
πάντα « νέος », νά διατηρήσουμε τίς λέξεις του στά σημεία όπου 
τίς έπινόησε, καί έν άνάγκη νά έπινοήσουμε καί άλλες, άλλά δ ί
χως δάνεια άπό έπιστήμες πού, όπως καί νά τό κάνουμε, δέν εί
ναι σέ θέση νά μιλήσουν γιά τή δική μας. Αλλιώτικα, γιατί πρέ
πει νά « οικοδομήσουμε » τούτην έδώ ;

Στό έρώτημα: « τί είναι ιστορία ; » δέν μπορούμε νά δώσουμε 
πιό ικανοποιητική άπάντηση μέ μόνη τή θεωρία άπ’ό,τι μέ μόνη 
τήν πραχτική. Μπορούμε, άντίθετα, νά έπιχειρήσουμε νά άπαν- 
τήσουμε, σάν τόν Μάρξ, μέ τό διπλό πάθος άφ’ ένός νά « κατα
κτήσουμε » μιά σύνθετη ύλη, πράγμα πού άπαιτεί πάντα ενα μί
νιμουμ θεωρίας, κι άφ’ έτέρου νά « οικοδομήσουμε » τό νοητικό 
άντικείμενο πού τής άντιστοιχεί, πράγμα πού μέ τή σειρά του 
άπαιτεί καί νά κρατήσουμε κάποιαν άπόσταση άπό τήν ύλη καί 
νά τήν έχουμε διαρκώς « παρούσα » μπροστά μας. Δέν γίνεται 
έρευνα δίχως θεωρία -  καί ή έλάχιστη θεωρητική άπαίτηση τού 
ιστορικού δικαιολογημένα έρεθίζει τόν φιλόίσοφο. Δέν γίνεται 
όμως καί θεωρία δίχως έρευνα, άλλιώτικα γρήγορα ό ιστορικός θά 
κατηγορηθεϊ, δπως έγινε παλαιότερα καί μέ τόν οικονομολόγο,
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πώς καταπιάνεται μέ « άδεια κουτιά ».
νΑν προσέξουμε καλύτερα, θά δούμε πώς τά κουτιά ίσως νά 

είναι λιγότερο άδειανά άπ’ δ,τι φαίνεται, γιατί οί ιστορικοί είναι 
λιγότερο έμπειριστές άπ’ δ,τι δείχνουν. ’Αντί νά κάνουμε, όλο 
αυταρέσκεια, άρνητικές διαπιστώσεις -  μέρος κι αύτές τής ιδεο
λογικής παγίδας -  πολύ λογικότερο θά ήταν νά περάσουμε στό 
ένεργητικό τών ιστορικών τά λίγα βήματα μπρός πού έχουν κά
νει, δπως θά ήταν πολύ πιό έπιστημονικά νά έπιχειρήσουμε σάν 
ιστορ ικοί ëvav ιστορικό  άπολογισμό τού μαρξισμού, μέ γνώμονα 
όχι τίς πολιτικές μας προτιμήσεις ή τίς ηθικές μας άπαιτήσεις, 
άλλά τήν κατανόησή του ώς φαινομένου πού πρέπει νά ξανατο- 
ποθετηθεί μέσα στό χρόνο.

V. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΕΙΝΑΙ « ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ » ;

Γύρω άπό τόν « ιστορικό χρόνο », ό Άλτουσσέρ μάς έφιστά 
τήν προσοχή πάνω σέ δύο σκοπέλους πού είναι στενά συνδεδεμέ- 
νοι μεταξύ τους : τόν « όμοιογενή καί συνεχή » χρόνο, χρόνο τού 
κοινού νού καί τής ιστορικής έρευνας· καί τόν χρόνο τού Χέγ- 
κελ : « τομές ούσίας », « Ιστορικό παρόν », συνέχεια τού χρόνου 
καί ένότητα τής στιγμής.

'Ως πρός τόν δεύτερο, ποιός ιστορικός είναι τόσο λίγο ιστορι
κός ώστε νά δέχεται τούς « άπόλυτους όρίζοντες » πού πρόσ
φατα άρχισαν νά ξαναγεννιούνται στούς φιλόσοφους ;

Ό σ ο  γιά τόν πρώτο, στό έκατομμυριοστό τού δευτερολέπτου 
είναι ό χρόνος τού φυσικού, καί στό δέκατο τού δευτερολέπτου ό 
χρόνος τού άθλητή. Ό  βιωμένος χρόνος, πάλι, ήταν ή μέρα καί ή 
νύχτα, ό χειμώνας καί τό καλοκαίρι, ή έποχή τής σποράς καί ή 
έποχή τής σοδειάς, οί παχιές άγελάδες καί οί Ισχνές άγελάδες, τά 
διαστήματα άνάμεσα στίς γεννήσεις, ή άναμονή τών θανάτων. Ή  
ιστορική δημογραφία είναι μέγας δάσκαλος στό θέμα τών διαφο
ρικών χρονικοτήτων. Ό  χρόνος τού άνθρώπου πού εχει μπρο
στά του έβδομήντα χρόνια δέν είναι πιά ό ίδιος μέ τού άνθρώ
που πού είχε μπρός του τριάντα. 'Όπως καί ό χρόνος τού άν
θρώπου άπό τήν Καραϊβική δέν είναι ό ίδιος μέ τόν χρόνο τού 
Έσκιμώου.
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Θά προχωρήσω άκόμα παραπέρα. Τόν χρόνο τόν « κατα
σκεύασε » ή παραδοσιακή ιστορία. Συντέλεσαν καί τά παλιά 
« χρονικά », οί σχολικές χρονολογίες. Γεγονότα, βασίλεια, άπο- 
χές : είναι μιά ιδεολογική  κατασκευή, όχι δμως καί « όμσιογε- 
νής ».

Επιπλέον, όταν ή άπασχόληση μέ τή χρονολογία έγινε κριτική, 
πόσους μύθους δέν γκρέμισε, πόσα κείμενα δέν άπομυθοποίησε! 
Είναι κι αύτό ένα μέρος τής « ιστορίας τής γνώσης », τής 
« παραγωγής τών γνώσεων ».

Ή  χρονολόγηση γιά τή χρονολόγηση δέν είναι παρά μιά (χρή
σιμη) τεχνική λογιωτατισμού. "Οπως καί νά τό κάνουμε, πάντως, 
ή « λεπτομερής χρονολόγηση » παραμένει καθήκον τών ιστορι
κών. Γιατί, ή συνείδηση τών διαδοχώ ν μέσα στόν χρόνο κ α ί τών 
άναλογιώ ν μέσα στίς δ ιάρκειες είνα ι τό άντίθετο τον πρω τογε
νούς δεδομένου. Δέν στηρίζεται στή φύση καί στούς μύθους, 
άλλά βρίσκεται σ’ άντίθεση μ ’ αύτούς. Πώς εγινε κι ό Άλτουσσέρ, 
πού κατέληξε νά ταυτίσει τήν έννοια τής ιστορίας μέ τήν έννοια 
ένός χρόνου, δέν άντιλήφθηκε όλόκληρο τό περιεχόμενο τοϋ δρου 
χρονο-λογία , χρονο-λόγηση ;

’Εκείνος, δμως, έχοντας χεγκελιανή παιδεία υπερτιμά τόν όρο 
περιοδολόγηση :

« Όλο τό πρόβλημα τής έπιστήμης τής ιστορίας στηρίζεται, λοιπόν, 
στό έπίπεδο αύτό (τής χεγκελιανής ίδέας), στόν τεμαχισμό αύτού τού 
περιεχομένου σύμφωνα μέ μιά περιοδολόγηση άντίστοιχη μέ τή διαδοχή 
τής μιάς διαλεκτικής όλότητας μετά τήν άλλη. Οί διάφορες στιγμές τής 
ίδέας υπάρχουν ύπό μορφήν Ιστορικών περιόδων πού χρειάζεται νά τι
μηθούν μέ άκρίβεια μές στή συνέχεια τοϋ χρόνου. Ό  Χέγκελ δέν κάνει 
άλλο άπ’ τό νά στοχάζεται μές στή δική του θεωρητική προβληματική τό 
ύπ' άριθμόν ένα πρόβλημα τής πραχτικής τών Ιστορικών, πρόβλημα πού 
έξέφραζε ό Βολταίρος διακρίνοντας π.χ. τόν αίώνα τού Λουδοβίκου 
15ου άπό τόν αίώνα τού Λουδοβίκου 14ον τό θέμα αύτό παραμένει άπό 
τά μείζονα προβλήματα τής σύγχρονης Ιστοριογραφίας ».

’Οφείλουμε νά πούμε δτι, μετά τήν άπαλλαγή της άπό τούς μύ
θους, ή Ιστορία τείνει αυθόρμητα νά συστηματοποιήσει τή χρο
νολογία. Τό άξιοπερίεργο είναι πού τής τό προσάπτουν σάν κα
τηγορία. Γιατί, ήδη άπό τήν ’Επανάσταση καί μετά, έπιχειρεΐ νά
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τό κάνει μ’ άφετηρία τήν έννοια τών κοινωνικών τάξεων. Καί ή 
περιοδολόγηση πού άκολουθεϊ τό σχολειό μας (’Αρχαιότητα, 
Μεσαίωνας, Νεώτεροι Χρόνοι, Σύγχρονη Ιστορία) δέν κάνει άλλο 
άπό τό νά παραφράζει τή διαδοχή τών τριών κυρίαρχων τρόπων 
παραγω γής, δταν οί Νεώτεροι Χρόνοι άντιστοιχούν μέ τήν προ- 
παρασκευή τού τρίτου άπ’ αύτούς μέ τόν θρίαμβο τής έμπορευ- 
ματικής οικονομίας. Μπορεί ό χωρισμός νά είναι εύρωκεντρικός, 
κακά έννοιολογημένος καί πρωτόγονος στή διαίρεσή του σέ « γε- 
γονότα-μεταλλαγές », δπως λέει ό Άλτουσσέρ (1492, 1789). 
Αύτό δμως δέν είναι παρά μιά έπιβεβαίωση τού κανόνα δτι πρα- 
χτικές « προσεγγίσεις » καί θεωρητικές « κατασκευές » έχουν τήν 
τάση νά συγκλίνουν.

Είναι άλήθεια πώς δ Μάρξ στό Κ εφ άλα ιο  μάς έδωσε μιά 
« κατασκευή τού χρόνου » γιά τά οίκονομικά θέματα : ένα χρόνο 
σύνθετο, μή γραμμικό, ένα « χρόνο τών χρόνων » πού δέν διαβά
ζεται στό ρολόι τής καθημερινότητας, άλλά άναλογεί σέ σωστά 
έννοιολογημένες ένέργειες (έργασία, παραγωγή, άνακύκληση τών 
διαφόρων τύπων κεφαλαίων...), άνακάλυψη πού συχνά κάνουμε 
πώς δέν άντιλαμβανόμαστε. Ποιός άλλος, δμως, τράβηξε ώς τά 
άκρα της τούτη τήν κατασκευή τού χρόνου -  τού χρόνου τού κα
πιταλισμού -  άν όχι οί σύγχρονοι οικονομολόγοι ; καί έπανα- 
λαμβάνω γ ι’ άλλη μιά φορά πώς άν τό άπαν τής καινοτομίας τού 
Μάρξ βρισκόταν έδωπέρα, τότε θά μπορούσαμε νά πούμε πώς 
τήν έφτασαν, τήν τελειοποίησαν, τήν ξεπέρασαν.

Δέν βρίσκεται δμως έδώ. Βρίσκεται στήν κατάδειξη τού γεγο
νότος δτι οί « άνακυκλήσεις », οί « κύκλοι » (καί φυσικά οί « έπ- 
ανα-στάσεις » παρόλα τά λογοπαίγνια πάνω στό διπλό νόημα 
τού δρου) δέν όδηγούν ποτέ ξανά στό σημείο έκκίνησης, άλλά 
δημιουργούν νέες καταστάσεις, όχι μόνο  στό οικονομικό, άλλά  
κ α ί ατό κοινω νικό δλο.

’Εδώ βρίσκεται ή δυσκολία πού θά άδράξουν σάν άφορμή οί 
φιλόσοφοι. Τό νά μιλάς γιά « δημιουργικό χρόνο » (άπερίσκεπτα 
τό έκανα κάποτε) δέν σημαίνει τίποτε. « Συσσωρευτική Ιστο
ρία », « καυτή Ιστορία », προτείνει ό Levi Strauss (γιά νά δώσει 
κάποια λύση). Δέν είναι εύκολο νά κατονομάσει κανείς έκείνο 
πού κάνει άπό τό παλιό νά ξεπηδήσει τό καινούργιο.

Ό  φυσικός μπορεί νά τήν περιγελάσει, ό βιολόγος μπορεί άπλά
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νά φιλοσοφήσει : τά άντικείμενά τους δέν άλλάζουν μέ τό ρυθμό 
τής άνθρώπινης ζωής. Ό  τομέας τού Ιστορικού είναι ό τομέας 
τής αλλαγής, δχι μόνο  ατό επίπεδο τών έπιμέρονς « περιπτώ 
σεων », άλλά κ α ί στό επίπεδο τών δομών. Γιά τόν ιστορικό, ό 
πειρασμός νά άνακαλύψει ένδελέχειες είναι πειρασμός ιδ εολογι
κός, βασισμένος στό άγχος τής άλλαγής. Καί δέν γίνεται άλλιώς : 
οί έν κοινωνία διαβιοΰντες άνθρωποι, άν έξαιρέσει κανείς όρι
σμένες άπομονωμένες καί σέ πορεία έξαφάνισης όμάδες, δέν 
ζούν πιά όπως στήν προϊστορία, λέξη πού ή έπινόησή της άπο- 
δεικνύει δτι ή έννοια τής ιστορίας έχει πίσω της μιάν ιστορία 
λιγότερο άπλή άπ’ δ,τι νομίζει ό Άλτουσσέρ. Τό πολύ έξι χιλιά
δες χρόνια καλύπτουν τούς « ιστορικούς χρόνους ». Καί οί αιώ
νες πού καλύπτουν τούς γνώριμούς μας όρίζοντες είναι μετρημέ
νοι. Μόνο δυό-τρείς γιά τήν οικονομία μας, γιά τήν έπιστήμη 
μας. Ή  μακρά διάρκεια δέν είναι καί πολύ μεγάλη. Άνάμεσα σ’ 
αυτήν καί τό γεγονός, τό ζητούμενο είναι ό μέσος χρόνος.

Μπροστά σ’ δλα τούτα ό Άλτουσσέρ άναγνωρίζει δτι « οί 
ιστορικοί άρχίζουν νά θέτουν στούς έαυτούς τους έρωτήματα », 
καί μάλιστα « υπό πολύ άξιοσημείωτη μορφή ». Ά λλά, συνεχίζει, 
άρκούνται νά διαπιστώ νουν  « δτι ύπάρχουν  χρόνοι μακροί, μέ
σοι καί βραχείς θεωρώντας τίς άλληλεπιδράσεις τους προϊόν τής 
διασταύρωσής τους, καί όχι προϊόν τού όλου πού τίς διέπει : τού 
τρόπου παραγωγής ». Μιά κριτική σέ δυό γραμμές, τρία όνόματα 
σέ παρένθεση (Febvre, Labrousse, Braudel) : άρκεΐ αύτό γιά νά 
τοποθετηθεί ή σύγχρονη « ιστορική πραχτική » : Ιον, άπέναντι 
στόν ιστορικό χρόνο, καί 2ον, άπέναντι στόν Μάρξ ;

Γιά νά λέμε τήν άλήθεια, έχουμε τήν έντύπωση δτι ό Άλτουσ
σέρ τά τρία αύτά όνόματα τά άναφέρει άπό ξεχωριστή ευσυνει
δησία ένώ, στήν ούσία, ή κριτική του άπευθύνεται σ’ όλόκληρη 
τήν ιστοριογραφία, άπό τίς καταβολές της έως δλους σχεδόν τούς 
ζώντες ιστορικούς.

Ή  στάση αύτή δέν είναι τελείως άδικαιολόγητη. 'Υπαγορεύει 
μιά μεγάλη έρευνα : θάχε μεγάλο ένδιαφέρον νά δούμε ποιά θέση 
κατέχει μές στίς κουλτούρες τών διαφόρων τάξεων καί λαών, 
περνώντας άπό τήν άκαδημαϊκή ιστορία καί τά τηλεοπτικά πα ι
χνίδια, έκεϊνο πού πολύ πετυχημένα ό Άλτουσσέρ άποκαλεϊ
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κ α λοφ τια γμ ένες  Ενότητες τώ ν έπίσημω ν χρον ικώ ν δπου  μ ιά  έπιστήμη κα ί 
μιά  κ ο ινω νία  ά ντ ικα τοπ τρ ίζου ν  ά πλ ά  τήν ήσυχη, δηλαδή  τή μάσκα τής 
ένοχης συνείδησής τους.

Αύτό όμως θά άπαιτούσε μιά παγκόσμια έρευνα. Καί μαζί 
άλλη μιά -  δυσκολότερη τούτη έδώ -  γύρω άπό τήν ένδεχόμενη 
θέση, τόν τόπο δπου έδράζεται ή « άληθινή ιστορία », άν μ π ο 
ρούμε νά ορίσουμε μ ’ αύτό τόν τρόπο κάποια  ιστορία κ α ί νά τήν 
βρούμε νά εφαρμόζεται. Στό σημείο αύτό, οί ελπίδες  τού Λουΐ 
Άλτουσσέρ άναφορικά μέ τήν οικοδόμηση τού ιστορικού χρ ό 
νου, σύμφωνα μέ τό πνεύμα τού Μ άρξ, διαφέρουν άπ’ τίς δικές 
μας. Θά τίς άναπτύξουμε σέ σχέση μέ τά τρία όνόματα τών ιστο
ρικών πού παραθέτει ό Άλτουσσέρ, προστρέχοντας ταυτόχρονα 
καί στή δική μας έμπειρία. Αντιλαμβανόμαστε, ώστόσο, πολύ 
καλά πόσο στενή θά είναι αύτή ή άναδρομή μπρός στίς πραγμα
τικές διαστάεις τών δύο έρωτημάτων πού πρέπει νά τεθούν : Ιον, 
ποιός ήταν καί ποιός ε ίνα ι ό ιστορικός ρόλος τής ιστορίας σάν  
ιδεολογίας ; ποιός είνα ι πλέον καί ποιός θά μπορούσε νά είνα ι ό 
ρόλος τής ιστορίας σάν έπιστήμης ;

A . M ich e l F o u ca u lt ή L u cien  F eb vre  ; Ο ί  χ ρ ό ν ο ι  τής  
γνώ σ ης.

Γιά τή μόνη πραχτική πού ό Άλτουσσέρ άφιερώνει μιά θετική 
σελίδα είναι ή πραχτική τού Michel Foucault, ό όποιος, κατά τή 
γνώμη του, άνακάλυψε μιάν « άληθινή ιστορία » πού δέν διαβά
ζεται μές στό ιδεολογικό συνεχές ένός γραμμικού χρόνου τόν 
όποίο θ’ άρκούσε νά τέμνει κανείς, άνακαλύπτοντας έπίσης καί 
« τελείως άπρόσμενες χρονικότητες », « καινούργιες λογικές » μέ 
μιά έργασία όχι άφαιρετική, άλλά μέσα  στήν άφαίρεση, οικοδο
μώντας ετσι, καί π ροσδιορίζοντάς το ταυτόχρονα, ëva ιστορικό 
αντικείμενο, καί συνάμα τήν έννοια τής ιστορίας του.

Ά ν , δταν έγραφε αύτές τίς γραμμές ό Άλτουσσέρ, δέν είχε 
ύπόψη του παρά τήν Ισ τορ ία  τής Τρέλας καί τή Γέννηση τής κ λ ι
νικής τού Φουκώ, θά συμμεριζόμουν πρόθυμα τόν ένθουσιασμό 
του. 'Ωστόσο, άν γιά κάθε τέτοιου τύπου « πολιτιστικό σχηματι
σμό » χρειάζεται καί ενας « ξεχωριστός χρόνος », πάει ό χρόνος
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τού όλου. Μετά άπό τήν άνάγνωση τού πρώτου κιόλας Φουκώ 
ένιωσα ένα άγχος « έγκλεισμού », πού ταίριαζε μέν στό άντικεί- 
μενο, άλλ’ όφειλόταν έπίσης καί στό κομμάτιασμά του. Καί τούτο 
τό συναίσθημα τό θεώρησα τότε μαρξιστικό.

Κατόπιν, όμως, στά μεγάλα βιβλία του, ό Φουκώ γενίκευσε μιά 
μέθοδο πού άφήνει νά δούμε περισσότερο τά έλαττώματά της καί 
λιγότερο τίς άρετές της. Πρώτα άπ’ όλα οί υποθέσεις είναι αυ
θαίρετες. Ύστερα, φτάνουμε στήν άπόδειξη, καί σ’ όσα σημεία 
υπάρχει κάποια σαφήνεια, βλέπουμε ξαφνικά τίς χρονολογίες νά 
άνακατεύονται, τά κείμενα νά τραβιούνται στά άκρα τους, περι
πτώσεις άγνοιας τόσο χοντροκομμένες ώστε νά πρέπει νά τίς 
θεωρήσουμε θελημένες, ένώ ταυτόχρονα οί ιστορικές παρανοή
σεις (κατηγορία συζητήσιμη, τελικά) πολλαπλασιάζονται. Ά λλά 
τό πιό περίεργο είναι ότι ό Φουκώ είναι διαρκώς έτοιμος νά 
ύποκαταστήσει, δίχως διόλου νά τό έπισημαίνει, στήν « έπι
στήμη » (« épistèmé ») πού άναπτύσσει, όχι σφυρηλατημένες έν
νοιες (τότε θά τού δίναμε συγχαρητήρια) άλλά ένα σύστημα εικό
νων δικής τον επινόησης. Ό  Άλτουσσέρ μιλά γιά « παραλή
ρημα » προκειμένου γιά τόν Michelet. Μά καί τό τελέντο τού 
Φουκώ δέν διαφέρει. Μόνο πού ό ιστορικός, άν έχει νά διαλέξει 
άνάμεσα σέ δυό παραληρήματα, θά προτιμήσει τού Michelet.

Πολύ πλησιέστερος στόν Μάρξ μάς φαίνεται πώς είναι ό 
Lucien Febvre. 'Ωστόσο, σέ ποιά κατηγορία θά τόν κατέτασσε ό 
Άλτουσσέρ ; Άνάμεσα στούς συναρμολογητές « γραμμικών χρό
νων » πού δέν συνταιριάζονται μέ τό όλο τής ιστορίας ; Κάθε 
άλλο. Μήπως άνάμεσα σ' αύτούς πού προωθούν τίς καλοφτια- 
γμένες έπίσημες ένότητες ; Καί ποιός ξέφυγε ; Ά λλά καί ποιός 
τίς γκρέμισε περισσότερο άπό κείνον ; Ά ν  κοιτάξουμε καλά, πού 
άλλού θά βρούμε τίς « άναπάντεχες χρονικότητες », τούς « άντί- 
ποδες τής έμπειρικής ιστορίας », τά « προσδιορισμένα ιστορικά 
άντικείμενα » καλύτερα άπ’ ό.τι στό έργο του; Μήπως ό άπιστος 
δέν άξίζει έξίσου μέ τόν τρελό σάν ιστορικό άντικείμενο ; Τά 
νοητικά έργαλεία δέν χρησιμεύουν στήν « παραγωγή τών γνώ
σεων » ;

Ό τα ν μιλάς γιά ιστορία, τό ν’ άναφέρεις τό όνομα τού Lucien 
Febvre σέ παρένθεση, άνάμεσα σέ μιά καταδίκη τού Μισελέ κι 
ένα έγκώμιο τού Φουκώ, συγκαταλέγοντάς τον άπλά άνάμεσα σέ



κείνους « πού άρχίζουν νά θέτουν στόν έαυτό τους έρωτήματα » 
είναι, φυσικά, ενα άπό τά σημεία τών καιρών μας πού φροντί
ζουν τόσο γιά τήν έπικοινωνία ώστε νόχουμε φτάσει νά μήν 
καταλαβαίνουμε καθένας μας παρά μιά μόνο γλώσσα, τή γλώσσα 
τής « κατάρτισής » μας. Δέν είναι τυχαίο πού άποδίδουμε στό 
παρελθόν· τόσες κλειστές « κουλτούρες ». Καλό θά ήταν νά έξε- 
τάζαμε ποιές έποχές κρίσης παρουσιάζουν μεταξύ τους τό κοινό 
χαρακτηριστικό παρόμοιων στεγανοποιήσεων.

Ό  16ος αιώνας τού Φέμπρ δέν είναι κλειστός : Λούθηρος, 
Lefèvre, Μαργαρίτα, Rabelais, des Périers : καθένας τους προ
βάλλει μέσα στό συγκεκριμένο πλαίσιο πού έπιβάλλει ή συνοχή 
τού « έπικαθοριστικού » όλου. Ά λλά τούτο όώ σαλεύει. « Δέν 
κρίνουμε μιάν έποχή έπανάστασης άπό τή συνείδηση πού εχει γιά 
τόν έαυτό της ». Αύτό, ό ιστορικός χρειάστηκε νά τό άποδείξει 
ενάντια  στήν ιδεολογία τού καιρού του καί τών δασκάλων του. 
Καί τό κατόρθωσε γιατί πρώτα « κατείχε » τήν κοινωνία τού 
16ου αίώνα σ’ δλα τά επίπεδα, καί τήν κρατούσε « παρούσα » μέ 
τή βοήθεια μιάς ερευνάς συγκεκριμένης ά λ λ ’ δχι εμπειρικής, 
άφού συστηματοποιόταν άπό τήν πάλη του ύπέρ μιάς προβλημα
τικής καί κατά τού ίστορικίζοντος θετικισμού, ύπέρ τού μεστού 
γεγονότος καί κατά τού στιγμιαίου, ύπέρ τής πραγματικής ευσυ
νειδησίας καί κατά τού ψευτοσοφολογιοτατισμού. Μιά πάλη πού 
συχνά τόν κάνει νά συγγενεύει μέ τόν Μάρξ.

Ά ρα , ή « άληθινή ιστορία » μπορεί νά ξεπηδήσει άπό μιά 
πραχτική  καί μιά κριτική, καί όχι άπό μιά προσποιητή « αυστη
ρότητα », άλλά άπό μιά ορθότητα  πού έκδηλώνεται μέ τήν π α ν
τελή άπουσία  παρανοήσεων. Ό  Λυσιέν Φέμπρ δέν είπε ποτέ ότι 
είναι θεωρητικός, ή μαρξιστής. Παρόλα αύτά δέν φρόντισε κιό- 
λας νά κλείσει (όπως εκανε στά γρήγορα ό Φουκώ) τόν Μάρξ μές 
στόν 19ο αίώνα σάν σέ φυλακή.

Β. Δ ο μ ή  κ α ί  σ υ γ κ υ ρ ία  : ο ί  χ ρ ό ν ο ι τού  L a b ro u sse .

Ή  έμφανέστερη συγγένειά του μέ τόν Μάρξ δέν πείθει τόν 
Άλτουσσέρ νά παραχωρήσει στόν Labrousse μιά ξεχωριστή 
θέση. Ή  κριτική πού τού άσκεί μοιάζει νά βάλλει, στό πρόσωπό 
του, ένάντια σ’ όλόκληρη τήν σ υγκυριολογική ιστορία. Εκείνος,
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πόντιος, όέν έμπίπτει διόλου σ' αύτή τήν κριτική πού, άντίΗετα, 
μοιάζει νά ξεχνά τήν τεράστια γενιά πού άπό τόν Vico ώς τόν 
Kondratieff, άπό τόν Moore ώς τόν Akerman. άπό τόν Levasseur 
έως τόν Hamilton (χωρίς νά παραλείπουμε καί τόν Simiand μές 
στόν γαλλοκεντρισμό μας) θέλησε νά φωτίσει, παρατηρώντας 
όρισμένους δείκτες, τίς σχέσεις μεταξύ κύκλιο ν καί έξέλιξης, 
μεταξύ χρόνοι· κα ί </ νσης, χρόνον τής οικονομίας  καί χρόνον τής 
Ιστορίας : αύτό, έξαλλου, ήταν καί τό πρόβλημα .τον ίμ π α ινε  ο υ 
σιαστικά.

"Εμπαινε, όμιος, σέ συνάρτηση μέ τόν « χυδαίο » χρόνο ή μέ τό 
μαρξιστικό « όλο », τόν « τρόπο παραγωγής » : 'Εδώ αγγίζουμε 
μιά πραγματική δυσκολία.

Ή  συγκυριολογική ιστορία, τελικά, λίγο έξαιτίας τού τρόπου 
που παρουσιάστηκε, λίγο έξαιτίας κάποιου βιαστικού σχολίου ή 
κάποιας σχολικής έκλαίκευσης. έχει διόσει τήν έντύπωση ότι κά
νει τήν ιστορία ένα παράγωγο τού χρόνου (πράγμα πού δέν έχει 
κανένα νόημα), καί όχι τόν χρόνο (δηλαδή τή μή όμοιογενή 
κατανομή του, τή διαφοροποίησή του) ένα παραγωγό τής ιστο
ρία; (δηλαδή τού ευμετάβλητου παιχνιδιού τών κοινωνικών σχέ
σεων στούς κόλπους τών δομών). Πάνω σ' αύτό τό θέμα ό Boris 
Porch ne ν είχε προβάλει τή -  μαρξιστική -  άντίρρησή του, πού 
βιαστικά είχε έπεκτείνει άδίκως και στό εργο τού Ernest 
Labrousse. Χρειάζεται λοιπόν νά συγκεκριμενοποιηθούν οί σχέ
σεις μεταξύ συγκυριολογικής καί μαρξιστικής άντιμετώπισης τής 
ιστορίας.

Σ' αυτό μάς όοηΟά καί ό ίδιος ό Μάρξ. Ό  τρόπος πού τοποθε
τείται άπέναντι στό boom τού 1850 (« ή κοινωνία αυτή έμοιαζε 
νά μπαίνει σ' ένα καινούργιο στάδιο ανάπτυξης μετά τήν άνακά- 
λυψη τών χρυσωρυχείων τής Καλι<< όρνια;... »), οί έλπίδες πού 
δοκιμάζει μαζί μέ τόν Ένγκελς σέ κάθε καπιταλιστική κρίση 
(ά((έλεια συγγνωστή σ' έναν άνθρωπο τή; δράσης σάν καί κεί
νον), ή επανειλημμένη άναΐ|ορά του στή μακρόχρονη οικονομική 
πρόοδο πού, άπό τ ί; Ανακαλύψει; καί μετά, χρησιμεύει σάν έξ- 
έδρα έκτοξεύσεω; γιά τ ί; άστικέ; κοινωνίε;. τό ένδιαφέρον που 
δείχνει γιά τήν Ιστορ ία  τών τιμώντον Tooke, ή παρατήρησή του 
σχετικά μέ τόν Hume ότι έγραψε δίχω ; στατιστικές βάσει; γύριο 
άπό τήν άρχαία νομισματική οικονομία, καί, τέλος, ή σύστημα-



τική άνάλυση του τοϋ « κύκλου », άνάλυση πολύ πιό « μον
τέρνα » άπ’ ό,τι συνήθως θεωρείται, όλα αύτά δέν μάς έπιτρέ- 
πουν νά άντιπαραθέσουμε τόν Μάρξ στή συγκυριολογική ιστο
ρία, όπως καί νά θεωρήσουμε αυτήν πάλι σάν μιά καινοτομία σέ 
σχέση μέ τόν Μάρξ. Εκείνο πού πρέπει νά τού άντιπαραθέτουμε 
είναι τά ύπολανθάνοντα θεωρητικά θεμέλια καί τά συχνά βια
στικά ιστορικά σνμπέρασματα  τών διαφόρων συγκυριολογικών 
θεωριών.

Ή  παρατήρηση τών πραγματικώ ν ρυθμών τής οικονομικής 
δραστηριότητας θά επρεπε νά εχει γιά άφητηρία της μιάν α υ
στηρή έννοιολόγηση  τού παρατηρώμενου φαινόμενου. Έχουμε 
παραεξετάσει σποραδικά άλλού τίς όνομαστικές τιμές κι άλλού 
τίς χρηματικές τιμές, άλλού τούς όγκους παραγωγής κι άλλού τίς 
τιμές τού χρηματιστηρίου, άλλού τό μακροπρόθεσμο κι άλλού τό 
βραχυπρόθεσμο, δίχως ν’ άναρωτιόμαστε όσο πρέπει ποιός είναι 
ό δείκτης, ποιό τό άντικείμενο, καί ποιά θεωρία συνδέει αύτά τά 
δύο μεταξύ τους. Έ δώ  καί καιρό παρατήρησα στόν Hamilton ότι 
συγχέει, μέσα στό μακροπρόθεσμο, τόν σχηματισμό τού κεφα
λαίου μέ τήν άπόσταση πού χωρίζει τίς όνομαστικές τιμές καί τά 
ένιαία ήμερομίσθια (πράγμα πού δέν σημαίνει ότι ό Μάρξ 
άγνοούσε τήν κατηγορία « πληθωριστικά κέρδη »). Μιά έννοια, 
ένα μέτρο, Ισχύουν μόνο γιά ένα όρισμένο διάστημα· κι έγώ συν
εχίζω νά μή δέχομαι, ό,τι κι άν λέει ό Marczewski (ή ό Foura- 
stié), πώς μάς έχει κολλήσει νά βρούμε τό ισοδύναμο στά 1970 
ένός εισοδήματος τού 1700. Τελικά, παραμερίζοντας μιά κίνηση 
γιά νά άπομονώσουμε μιάν άλλη, μπορούμε νά δημιουργήσουμε 
μιά στατιστική όφθαλμαπάτη. Ή  « κατασκευή » δέν άποκλείει 
τίς παγίδες.

Ετούτος είναι ό λόγος πού μπορούν νά άμφισβητηθούν άκόμα 
καί οί πιό κλασικές συγκυριακές κινήσεις· άρκεί μάλιστα νά 
διαβάσει κανείς τόν Imbert γιά νά μετρήσει μπρός στόν κύκλο 
Kondratieff τή θεωρητική μας γύμνια. Ό  μέσος χρόνος δέν χαλι
ναγωγείται -  μάρτυρας ή νομισματική κρίση -  ένώ ό καπιταλι
σμός, μετά τήν άποτυχία τής έμπειρικής σχολής τού Χάρβαρντ, 
κατόρθωσε νά δαμάσει τόν ένδοδεκαετηρικό κύκλο. Μερικοί μά
λιστα θά φρόντιζαν νά τόν ξεφορτωθούν τελείως. Ά λλά, σάν ο ι
κονομικός χρόνος ένός μεγάλου σταδίου τού τρόπου παραγιαγής,
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άποτελεί ένα τμήμα τού άντίστοιχού του ιστορικού χρόνον. Δέν 
βγαίνει εύκολα ό Ιοτορικός άπό τόν συγκυριολογικό λαβύρινθο.

Γιά νά άκολουθήσουμε τό νήμα πού ξετύλιξε ό Μάρξ, δέν μάς 
είναι άρκετά ξεκάθαρη πάλι ή βοήθεια πού μάς δίνει ό Ά λτουσ
σέρ : τό νά έγκαταλείψουμε τίς « ποικιλίες » χάρη τών « παραλ
λαγών », τίς « άλληλεπιδράσεις » χάρη τών « άλυσώσεων » είναι 
σκέτα λόγια άν δέν έχουμε παραδείγματα · κι έφόσον στό Κ εφ ά
λα ιο  δέν βρίσκουμε παρά μόνο οικονομικούς χρόνους, άπό πού 
θά δανειστούμε τίς « διαφορικές χρονικότητες » τών άλλων έπι
πέδων ;

Α ύτές τ ίς  δ ια φ ο ρ ές  τώ ν χρον ικώ ν δομώ ν πρ έπει νά  τ ίς  έξετάσουμε, 
κα ί μάλιστα ά τιοκλειστικά , σάν άντικε ιμ εν ικ ούς  δ είκτες τού τρ όπου  ά ρ 
θρω σης τώ ν δ ια φ όρ ω ν στο ιχε ίω ν τώ ν δ ια φ όρ ω ν δομώ ν μές στή συνολική 
δομή τού δλου... μέσα άκρ ιβώ ς στήν ένότητα τής σύνθετης δομής τού 
δ λου πρ έπε ι νά  νοήσουμε τούτες τ ίς  λεγάμενες καθυστερήσεις, πρ οη γή 
σεις, έπ ιβιώ σ εις, άνισομ έρειες ά νά πτυξη ς, πού  σ υ ν -υ π ά ρ χο υ ν  μέσα στή 
δομή  τού Ιστορικού πα ρ όντος  : τού π α ρ όντος  τή ς σ υ γκυ ρ ία ς .

Δομή-συγκυρία : αύτό δέν έχει γίνει πιά γιά τήν ιστορική πρα
χτική ένας τύπος  πού καθαυτός μέν δέν έγγυάται τίποτε, άλλά 
άπομακρύνει άπλά τόσο άπό τόν ποσοτικό έμπειρισμό δσο καί 
άπό τίς παραδοσιακές « καλοφτιαγμένες ένότητες »;

Γνωρίζουμε έξάλλου τόν τόπο αύτής τής « τομής » άνάμεσα 
στό συγκυρ ιολογ ικό οίκονομισμό τού Simiand καί σέ μιά δομική 
συγκυριολογία πλησιέστερη πρός τόν Μάρξ : είναι τό έργο τού 
Ernest Labrousse. Τί μάς λέει, λοιπόν, αύτό γιά τίς « χρονικότη
τες » ;

Ά ν  υποθέσουμε πώς λέει : ή γαλλική ’Επανάσταση βγαίνει 
άπό μιά « διασταύρωση » ένός μακροΰ χρόνον, τής οικονομικής 
άνάπτυξης τού 18ου αίώνα, ένός μέσον χρόνον, τού διαστήματος 
ύφεσης 1774-1788, κι ένός βραχέος χ ρόνον, τής κρίσης άκριβείας 
τού ’89 πού φτάνει στό άποκορύφωμά της μέ τόν εποχιακό  παρο
ξυσμό τού ’Ιουλίου -  σάν νά παραείναι ωραίο ! -  δημιουργεϊται 
ή έντύπωση ότι πρόκειται γιά μιά μηχανιστικού τύπου άπόδειξη 
πού προτείνει σάν αίτιακή άλυσίδα ένα άπλό παιχνίδι γραμμικών 
χρόνων. ’Ισχύει δμως όντως κάτι τέτοιο ;

Τελικά, ό ύποκείμενος σέ στατιστική παρατήρηση « βραχύς
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κύκλος » πού δίνει τόν ρυθμό στήν οικονομική καί κοινωνική 
πραγματικότητα τού 18ου αίώνα στή Γαλλία, είναι ό αυθεντικός  
κύκλος τον φεουόαρχικοϋ τρόπον παραγωγής, κατά τόν όποιον : 
Ιον, ή βάση τής παραγωγής παραμένει άγροτική- 2ον, ή βασική 
παραγωγική τεχνική δέν κυριαρχεί άκόμη πάνω στόν στοχαστικό 
κύκλο τής παραγωγής· 3ον, οί φορολογήσεις τών παραγωγών θά 
δφ ειλαν  νά ρυθμίζονται βάσει τής παραγωγής· και, 4ον, διάφο
ρες άρωγές καί διατιμήσεις θά δφ ειλαν  νά περιορίζουν στίς κα
κές χρονιές τήν πιό κραυγαλέα φτώχεια.

Ά λλά , τό προκαπιταλιστικό αύτό « τέμπο » συνυπάρχει, άπό 
τόν 18ο κιόλας αίώνα μέ άλλα, πού δίχως νά άποτελούν άκόμα 
τόν τύπο τοϋ μελλοντικού τρόπου παραγωγής (όπως θά είναι άρ- 
γότερα ό « βιομηχανικός κύκλος »), μετέχουν σ’ αύτόν καί τόν 
προετοιμάζουν. Κι αύτά είνα ι: Ιον, μιά προκαταρκτική μακρά  
περίοδος συσσώρευσης χρηματικού κεφαλαίου, άποικιακής 
άμεσα ή εμμεσα προέλευσης, πού δημιουργεί μιά χρηματική 
άστική τάξη καί άστοποιεί ένα μέρος τής άριστοκρατίας · 2ον, ή 
δυνατότητα, μεσοπρόθεσμα, έμπορικών υφέσεων (κρίσεις άγο- 
ράς, πτώσεις τών τιμών) πού έχουν έπίπτωση καί προκαλούν 
δυσαρέσκεια σέ όλοένα αύξανόμενο άριθμό άγροκτηματιών, 
γαιοκτημόνων, έπιχειρηματιών πού άπό δώ καί στό έξής τά 
προϊόντα τους εισέρχονται στό έμπορικό δίκτυο, γίνονται « έμ- 
πορεύματα » : στρώματα πού ένδιαφέρονται γιά ίσα δικαιώματα, 
γιά τήν ελευθερία τής άγοράς, γιά νά πάρουν τέλος οί φεουδαρ
χικές δομές- καί, 3ον, τέλος,ή όξυνση, βραχνπρόθεσμα, τής « πα
λαιού τύπου κρίσης », λιγότερο δολοφονικής άπ' ό,τι στήνέποχή 
τών λιμών, άλλά στή διάρκεια τής όποίας ή κερδοσκοπία πάνω 
στήν έλλειψη, λιγότερο χαλιναγωγημένη μέ τίς διοικητικές διατι
μήσεις καί τούς έκκλησιαστικούς άναδασμούς, σκορπά τή φτώ
χεια καί προλεταριοποιεί όσο ποτέ άλλοτε, ξεσηκώνοντας τό 
φτιοχό χωριάτη ένάντια στή φοροείσπραξη τού φεουδάρχη καί 
τού βασιλιά καί τήν έλευθερία τού έμπορίου.

Τί καλύτερο παράδειγμα « άλύσωσης χρόνων » σάν « διαδικα
σίας άνάπτυξης ένός τρόπου παραγωγής », σάν διαδικασίας δη
λαδή μετάβασης άπό εναν τρόπο σέ άλλον, θάβρισκε κανείς άπό 
τούτη τή διασταύρωση « διαφορικών χρονικοτήτων » πού κατα
λήγει τόν Ίούλιο-Αύγουστο 1789 στό « γεγονός » πού άνατρέπει
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τή νομική καί πολιτική δομή τής κοινωνίας ;
Ξέρω καλά πώς ό Άλτουσσέρ, έχοντας λόγω τού έπαγγέλματός 

του τό ένδιαφέρον του στραμμένο στούς χρόνους τής έπιστήμης 
καί τής φιλοσοφίας, δείχνει άκόμα περισσότερο ένδιαφέρον προ
κειμένου γιά λέξεις όπως « καθυστερήσεις », « προηγήσεις », 
« έπιβιώσεις », « ΰπ-ανάπτυξη ». Καταλαβαίνω έπίσης ότι μέ τό 
νά βάλει μπρός άπό τούτες τίς λέξεις, στόν όρισμό του γιά τή 
« συγκυρία », ενα ειρωνικό «λεγόμενες» θέλησε νά υπογραμμίσει 
τήν παραδοξότητα (καί τόν ιδεολογικό κίνδυνο) μιάς όρολογίας 
πού, προϋποθέτοντας μοντέλα καί σκοπούς, δίνει τήν έντύπωση, 
λέει, πίνακα σιδηροδρομικών δρομολογίων. Τόν δικαιώνουν άλ
λωστε καί οί γραφικές παραστάσεις πού φιγουράρουν στά στατι
στικά δελτία, όπου στοιχισμένες κατά τό κατά κεφαλήν εισ
όδημα, κατά ποσοστό έπενδύσεων, ή κατά άριθμόν έκδιδομένων 
έπιστημονικών περιοδικών, όρισμένες χώρες μοιάζουν νά έχουν 
πάρει τήν ταχεία καί άλλες τόν όδοντωτό.

Ή  σωστή αύτή κριτική έναντίον τής μεγαλόστομης φλυαρίας 
περί οικονομικών καί κυρίαρχων τάξεων, κι έναντίον τών παρα
πλανητικών άντανακλάσεων πού δίνουν όρισμένα ποσοτικά κρι
τήρια, δέν πρέπει έντούτοις νά μάς κάνει νά ξεχνάμε τίς βασικές 
μαρξιστικές άρχές: Ιον, τήν υπεροχή  τού οίκονομικο-τεχνικού 
πού συντίθεται μέσα στήν παραγωγικότητα τής έργασίας· 2ον, 
τήν άναγκαιότητα τής ποσοποίησης γιά νά άποφευχθούν οί άό- 
ριστες περιγραφές- 3ον, τήν κύρια  πραγματικότητα  πού συνι- 
στούν οί άνισότητες στήν υλική άνάπτυξη. Ό  Μάρξ έχει διαρκώς 
« παρόντα » μπροστά του τό προβάδισμα τής Α γγλίας καί τά 
άτού τών Η.Π.Α., καί ό Λένιν τήν έννοια τής « άνισομερούς 
άνάπτυξης ». Χρειάζεται καί νά ξέρει κανείς πώς νά βγει εξω 
άπό τόν γραμμικό χρόνο. Δέν άρκεϊ νά τόν καταδικάζει.

Ά ς  κάνουμε όρισμένες θεωρητικές υποθέσεις : εστω ότι υπάρ
χει μιά διάσταση άνάμεσα σ’ εναν τύπο θεσμού, έναν τρόπο σκέ
ψης, μιά οικονομική συμπεριφορά, μιά κοινωνική ήθική, καί σ’ 
ενα δεδομένο τρόπο παραγωγής. Τί θά πούμε, λοιπόν : παρατη- 
ρεϊται « προήγηση », « καθυστέρηση », « έπιβίωση », « αύτόνο- 
μος ρυθμός » στίς « ήθικές », στίς « συμπεριφορές », στή 
« σκέψη, » κλπ ; ”Η μήπως είναι καλύτερα νά πούμε : σέ ποιό 
βαθμό ό τρόπος αύτός παραγωγής λειτουργεί πιό κοντά στό μον
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τέλο τοί'·. σέ ποιούς χώρους ; σέ ποιά διάρκεια ; σέ ποιους τομείς 
άποτελεϊ μιά όραστική όλότητα (ήάη, άν βρίσκεται σέ φάση οι
κοδόμησης, άκόμα, εάν άποδομεϊται) ;

"Ετσι άντιλαμβανόμαστε τή « συγκυρία » μέ τήν πλήρη σημα
σία τής λέξης (καί όχι μέ τή « μετεωρολογική » έννοια τοϋ Si- 
miand). Σ ’ αύτό μάς βοηΗούν πολλοί « ιδιαίτεροι χρόνοι ». Στίς 
έρευνές μου γιά τήν Ισπανία έβρισκα πάντοτε τίς δομικές άντι- 
θέσεις βάσει τής ιόιαιρετότητας τών οικονομικώ ν ρνβμών. Στήν 
Καταλωνία, π.χ., χώρο μικρό, διέκρινα μέχρι τρεις ρυθμούς στή 
διαδικασία μετασχηματισμού τού τρόπου παραγωγής. Στήν κρίση 
διατροφής τού 1766, οί έξεγερμένοι, οί παπάδες, οί δημεγέρτες 
πού όργανώνουν τίς αυθόρμητες διατιμήσεις επικαλούνται μιάν 
άντίληψη γιά τό δίκαιο, τήν ήθική, τήν ιδιοκτησία πού κρατά 
άπό τόν 12ον αίώνα, τήν Γδια στιγμή πού ή άλληλογραφία τού 
πρώτου τυχόντος εμπόρου γύρω άπό τήν ελευθερία τών επιχει
ρήσεων ή τήν άλήθεια τών τιμών έχει τό λεξιλόγιο τού Σάμουελ- 
σον . Ή  ιδιαιτερότητα τού χρόνον έδώ είναι μιά ταξική  ιδιαιτε
ρότητα. Εξίσου διδακτική είναι καί ή παρατήρηση τού « βιομη
χανικού κύκλου ». Αυτός έδώ στή σοσιαλιστική οικονομία εκλεί
πει ένώ ό άργός ρυθμός μετασχηματισμού τών γεωργικών τεχνι
κών διατηρεί γιά καιρό άκόμα τόν « παλαιό κύκλο ». Ή  άποκα- 
τάσταση, όμως, έστω καί ή έλάχιστη, τής άγοράς στό ρόλο τού 
ρυθμιστή επιφέρει γρήγορα τήν επανεμφάνιση τού βιομηχανικού 
κύκλου μέ ένδειξη τόν πληθωρισμό. Καί όταν ό ίδιος κύκλος στόν 
καπιταλισμό έξασθενίζει, αύτό σημαίνει ότι ό καπιταλισμός άπο- 
μακρύνεται άπ’ τό μοντέλο του. Οί μεταβολές έδραιώνονται κατά 
τομείς, οί υπερδομές έδραιώνονται ταξικά, οί « όλότητες » 
έδραιώνονται στό χο/ρο κι όλα αύτά φανερώνονται άπό άντί- 
στοιχους « άντικειμενικούς δείκτες ».

Γ. Δ ο μ ή  κ α ί μακρύ όιάρκεια : ο ί  χρό\Όΐ τ ο ν  F ern an d  
B ra u d el

Τό τρίτο όνομα πού άναφέρει ό Άλτουσσέρ ήταν επιβεβλη
μένο. Ά π ό  ένα περίφημο άρθρο. Τό όποιο όμως σίγουρα θά στά
θηκε καί ή πηγή τής περιφρόνησής του. Ό τα ν, μετά τριάντα χρό
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νια πραχτικής, σκέφτεται ό Fernand Braudel νά θεωρητικοποιή
σει, ό φιλόσοφος άναφωνεί : νά πού άρχίζει νά βάζει στόν εαυτό  
του έρωτήματα. Καί όμως, όχι ! Ό  Braudel, τό 1958 καταλήγει 
νά βάζει στους άλλους έρωτήματα, άγανακτισμένος, άν όχι έξ- 
αγριωμένος άπό τήν άδιαφορία πού δείχνουν πρός τίς καινοτο
μίες τών ιστορικών :

Ο ί άλλες κο ινω νικ ές  έπιστήμες ε ίνα ι ά ρκετά  κα κ ά  πληροφορημένες, κι 
έχουν τήν τάση νά  περ ιφ ρ ονούν , μα ζί μέ τ ίς  έρνασίες τώ ν Ιστορ ικώ ν,κα ί 
μ ιάν όψη τή ς κο ινω νικ ή ς  π ρ α γμ α τ ικότητας  πού  ή ισ τορ ία , άν όέν τής 
είνα ι πά ντα  έπ ιδέξια  π ω λή τρια , τής ε ίνα ι πά ντω ς καλή θ ερα π α ιν ίδα  : κι 
ή όψη αύτή ε ίνα ι ή κο ινω νική  δ ιά ρ κ ε ια , οί πολλα πλο ί κα ί ά ντιφ α τικ ο ί 
χ ρόνο ι τή ς ζω ής τώ ν άνθρώ πω ν... Έ να ς  π α ρ α π ά ν ω  λόγος γ ιά  νά  το ν ι
στεί... ή σπουδ α ιότη τα , ή χρησιμότητα  τή ς ιστορ ία ς, ή μάλλον τής δ ια λ ε 
κτική ς  τής δ ιά ρ κ ε ια ς  έτσι όπω ς πρ οκ ύπ τει ά π ' τό έ π ά γγελ μ α , τήν έ π α 
ν ειλημμένη  π α ρα τή ρη σ η  τού Ιστορικού...

Επάγγελμα, παρατήρηση, έργασίες, πωλήτρια, θεραπαινίδα... 
Οί λέξεις αύτές στόν θεωρητικό σίγουρα δέν θά άρέσουν. ’Ανα
φέρω καί κείνες πού θά τόν παρακινήσουν νά κατατάξη τόν 
Braudel μεταξύ τών άναπελευθέρωτων άκόμη σκλάβων τού 
γραμμικού χρόνου : άθροισμα ήμερών, ρετσιτατίβο τής συγκυ
ρίας, περιστροφή τής γής, χρόνος-μέτρο, χρόνος ταυτόσημος μέ 
τόν έαυτό του, καί, στόν πληθυντικό, χρόνοι πού συνταιριάζουν 
εύκολα μεταξύ τους άμα μετρηθούν στήν ίδια κλίμακα. 'Ό λα 
τούτα βρίσκονται στόν άντίποδα τού κοινωνιολογικού χρόνου 
τού Bachelard. Elv’ όμως, άραγε, τόσο δύσκολο νά διακρίνει κα
νείς κάτω άπό αύτή τήν έπιμονή τό εναυσμα μιάς κριτικής, τό 
άμυδρό φώς μιάς ειρωνείας ;

Τό 1958, ό Braudel άναρωτιέται γιά τήν τύχη τής προσωπικής 
του συνεισφοράς σ’ αύτήν τή γνώση : τού μακροϋ χρόνον, τής 
« γαιο-ισ τορίας » πού νοείται ώς έπιβολή τού χώρου έπί τού 
χρόνου.

Ειρωνεύεται συγκαλυμμένα τό « ρετσιτατίβο » τής συγκυρίας, 
καί φοβάται μήπως σημαίνει κατά κάποιον τρόπο μιάν έπι- 
στροφή στό «γεγονός». Ό  Labrousse, μετά τόν « μακρό 18ο 
αίώνα » του τού 1933, πέρασε, τό 1943, στήν άξιοποίηση ένός 
προεπαναστατικού διαστήματος δεκαπέντε τουλάχιστον χρόνων.
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καί κατόπιν, τό 1948, στή λαμπρή επιτομή τών έπαναστάσεων 
άπό τή σκοπιά τού « βραχέος χρόνου » : 1789, 1830, 1848, Αύτό 
θά τοϋ στοιχίσει μιά φιλική καζούρα γύρω άπό τά « παρασκή
νια » τού έπαγγέλματος, γύρω άπό « τόν ιστορικό σκηνοθέτη ». 
Γιά τόν Μπρωντέλ ό ιστορικός δέν πρέπει νά δίνει σημασία στά 
« βαρύγδουπα νέα ». Καί στό ότι τό επάγγελμα τού ιστορικού 
συνίσταται στήν έπανατοποθέτηση τού γεγονότος μέσα στή δυ
ναμική τών δομών, άντιλέγει ότι μ' αύτή τήν επιδίωξη καταλή
γουμε πάντα νά θυσιάζουμε τή δομή στό γεγονός.

Λιγότερες άνησυχίες θά επρεπε νά τρέφει γιά τόν « μακρό 
χρόνο ». Ά λλά κι έδώ έχει ξεπεραστεί. Ένα τμήμα τής άνθρωπο- 
λογίας άποφάσισε νά άναζητήσει τίς μονιμότητές του μέσα στή 
δομική λογική τών κοινωνιολογικών « άτόμων », καί πολλοί οι
κονομολόγοι άνακάλυψαν τίς άρετές τών ποιοτικών μαθηματι
κών τής « επικοινωνίας ». Εύαίσθητος πάντα μπρός στίς « τε
λευταίες λέξεις », πολύ θά ήθελε νά ύποκύψει στή σαγήνη τους. 
Πρόκειται έξάλλου γιά νεωτερισμούς πού κινούνται στή δική του 
τήν τροχιά, τήν τροχιά τής άντίστασης στίς άλλαγές. Ό μω ς 
άγαπά τή δουλειά του. Ό  ιστορικός άγαπά τό « μακρό χρόνο ». 
Δίχως χρόνο, τό μόνο πού θά τού έμενε θάταν νά έξαφανιστεί.

Προτείνει, λοιπόν, νά όνομάσουμε « δομή » :

μιά συναρμογή . ά ναμ ψ ισ βήτητα . ενα ά ρχιτεκτόνημ α, άλλ ' άκόμη 
περ ισ σότερο  μ ιά πρ α γμα τ ικότητα  πού  ό χρόνος αργεί νά  φ θείρ ει κα ί 
κουβα λά  πά ρ α  πολύ  αργά .

Ό  θεωρητικός θά κατεβάσει τά μούτρα του. « Αναμφισβή
τητα », « άκόμη περισσότερο », αύτά τά πράγματα δέν είναι δ ιό
λου « αυστηρά ». Καί δποια νάναι ή πραγματικότητα, δέν τή 
φθείρει ό χρόνος, άλλά τή φθείρει « κάτι τι » κατά τρόπο άνό- 
μοιο άνάλογα μέ τήν πραγματικότητα. Καί τό πρόβλημα είναι 
αύτό τό « κάτι τι ».

Γεγονός είναι ώστόσο, ότι άν μιά πραγματικότητα διαρκεϊ 
περισσότερο άπό μιάν άλλη, ή πρώτη θά περιτυλίγει μέσα της τή 
δεύτερη, καί τούτη άκριβώς τήν « περιτύλιξη » ό Μπρωντέλ τήν 
χρησιμοποιεί, τραβώντας την μέχρι τή μαθηματική της έννοια, 
γιά νά δηλώσει τίς γεωγραφικές, τίς βιολογικές έκείνες έπιταγές.
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τίς τεχνικές άδυναμίες πού πάνω τους οικοδόμησε τό μακρό 
χρόνο, κι άνάμεσά τους συγκατάλεξε, προαναγγέλλοντας στό ση
μείο αύτό τόν Φουκώ, τούς « πνευματικούς καταναγκασμούς », 
τά «νοητικά πλαίσια », κι έπίσης τίς « φυλακές μακράς διάρ
κειας ».

Μπορούμε νά μήν τοποθετήσουμε τίς προτάσεις αύτές σ’ άνα
φορά μέ τόν Μάρξ, δταν μάλιστα ό Μπρωντέλ τόν κατονομάζει 
σάν τόν πρώτο δημιουργό « Ιστορικών μοντέλων », έπισημαίνον- 
τας τούς τομείς δπου προσπάθησε νά άκολουθήσει, άν όχι τόν 
δρόμο του, τουλάχιστον τό παράδειγμά του ; Ή  άναφορά αύτή 
μπορεί καί νά μήν πείθει, άλλ’ ή μαρξιστική Ιστορία θά πρέπει νά 
λάβει ύπόψη της τά προβλήματα πού βάζει ό Φερνάν Μπρωντέλ 
στό Ιργο του καί στό συγκεκριμένο του άρθρο : φύση, χρόνος, 
άνθιστάμενες δομές, άν-ιστορικές δομές -  άν ύπάρχουν -  τί θά 
κάνει μ’ αύτές δ Ιστορικός ;

1. Καί πρώτα άπ’ δλα, ή φύση. Στό μόνο κείμενό του πού μπο
ρεί νά θεωρηθεί σχέδιο Ιστορικού δοκιμίου, ό Μάρξ μάς υπενθυ
μίζει in fine δτι, βέβαια:

ή άφετηρία είναι οί φυσικοί παράγοντες, υποκειμενικοί καί άντικειμε- 
νικοί.

Τούς «φυσικούς όρους » μνημονεύει έπίσης in fine  στόν βασικό 
όρισμό του γιά τήν παραγωγικότητα. Last but not least. Γιατί 
δύσκολα μιά διαλεκτική άνθρώπου-φύσης μπορεί νά υποτιμήσει 
τούς « φυσικούς δρους ».

Χρειάζεται μονάχα νά τοποθετήσει κανείς άπέναντι τους τήν 
τεχνική  (καί κατόπιν τήν έπιστήμη). Τά όρια πού χαράζουν αύτές 
έδώ άνάμεσα σέ δυό τους νίκες πλαισιώνουν τόν τρόπο παραγω
γής·

Δέν είναι λοιπόν άντίθετο στό μαρξισμό νά σκέφτεται γεωγρα
φικά τήν Ιστορία. Ά λλά μαρξιστικότερο θά ήταν νά σκέφτεσαι 
Ιστορικά τή γεωγραφία. Πού νά διακρίνουμε μέσα στίς « μονιμό
τητες » τούς πόλους δπου άσκείται άποτελεσματικότερα ή κυ
ριαρχία τού άνθρώπου. Ή  Μεσόγειος μπορεί νά βρίθει, άλλά αυ
τούς τούς « περιτυλίγουν » έρημοι καί βουνά. Νά ένα « Ιστορικό 
άντικείμενο » (διαλεκτικό) πού άξίζει τόν κόπο νά « προσδιορί
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σουμε », νά « οικοδομήσουμε », πού ό Άλτουσσέρ όμως δέν άνα- 
γνωρίζει σέ σημείο πού νά τό συζητά.

2. Έ πειτα , ό χώρος. ’Α ντικείμενο πού πρέπει νά οίκοδομηθεϊ 
καί αύτός. Στάθηκε άφορμή νά διατυπωθούν πολλές θεωρίες, 
άπέναντι στίς όποιες ό μέν Μπρωντέλ φάνηκε προσεχτικός, όχι 
όμως καί ό Άλτουσσέρ. Αύτές συγκεκριμενοποίησαν, καί συχνά 
γελοιογράφησαν παλιά σχέδια γεωγράφων, οικονομολόγων, με
λετητών τής λογικής. Ά νθρω ποι, πόλεις, χωριά, χωράφια, έργο- 
στάσια δέν φύτρωσαν « είκή καί ώς έτυχεν », καί πρέπει νά άνα- 
καλύψουμε τή λογική τής έμφάνισής τους. Αύτό μπορεί νά σταθεί 
άφορμή γιά πολλές μαθηματικές, γραφικές, χαρτογραφικές 
άσκήσεις. Καμιά δέν πρέπει νά περιφρονηθεί. Ά ν  όμως ό ιστορι
κός παίρνει άπ' αύτές μαθήματα, πρέπει καί νά τούς δίνει.

Στόχος μεθαύριο θά είναι μιά όργάνωση τού χώρου στήν ύπη- 
ρεσία τών άνθρώπων, μιά « θελημένη γεωγραφία ». Μπορούμε 
δμως νά φανταστούμε καί ένα νεαρό καπιταλισμό νά στήνεται 
πάνω σ’ ένα νέο χώρο χωρίς κανένα σχέδιο, άκολουθώντας άπλά 
τή δική του λογική. Αύτή είναι ή περίπτωση τών Η.Π.Α. (ό Μάρξ 
τό είχε έπισημάνει συχνά). Ή  όρμή είναι μεγάλη. Τόσο μεγάλη 
μάλιστα πού ή « οικολογία » έκεϊ κοντεύει νά καταντήσει μυ
στική θρησκεία.

Στίς παλιές χώρες, δμως, τό πρόβλημα είναι πιό σύνθετο. Ή  
ιστορία δέν είναι μόνο άλύσωση χρόνων, είναι καί άλύσωση χώ
ρων. Ή  λογική τού βρετώνικου χωριού δέν μοιάζει μέ τής Νυ
ρεμβέργης, καί αύτηνής πάλι δέν έχει καμιά σχέση μέ τού Μαν- 
χάτταν. Ό  19ος αιώνας κατασπάραξε τό Μεσαιωνικό Παρίσι, 
νόθευσε τό Marais. Ό  20ός, πάλι, διασώζει τό Marais καί γκρε
μίζει τίς Halles. Ή  Βαρκελώνη κάνει πέντε αίώνες νά βγεϊ έξω 
ά π’ τά τείχη της. Έρχεται τό σχέδιο Cerdà καί τήν κάνει άγνώρι- 
στη. Ή  άμερικάνικη πόλη κουβαλά μέσα της τόν καρκίνο τών 
φαβέλας καί τών μπαρριάντας. Ό  περίπλους τής Μεσογείου, 
διαδρομή άναψυχής πιά, παλεύει άνάμεσα στό άντίσκηνο καί τόν 
ούρανοξύστη. Τό σχέδιο Vedel, πάλι, προσφέρει στά δυό τρίτα 
τής καλλιεργημένης Γαλλίας τό χάρισμα τών κήπων περιπάτου. 
Ή  μακρά διάρκεια δέν είναι πλέον τού κόσμου τούτου.

Ό  ιστορικός δμως τοϋ άγροτικού τοπίου ή τού άστικού φαινο
μένου χάνεται μές στήν προϊστορία ή τή συλλογική ψυχολογία.
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Κι ό χώρος, άν γλυτώσει άπό τόν έργολάβο, πέφτει στά χέρια τοϋ 
έμπειρικοϋ κοινωνιολόγου καί τοϋ τεχνοκράτη.

Διαζευγμένη άπό τήν έννοια τού χρόνου, ή έννοια τού χώρου 
δέν έξυπηρετεϊ τίς παλιές χώρες όπου κάθε στάδιο παραγωγής, 
κάθε κοινωνικό σύστημα είχε τίς πόλεις του καί τούς άγρούς του, 
τά παλάτια του καί τίς καλύβες του, καί κάθε ιστορική όλότητα 
φώλιαζε όπως-όπως μές στήν κληρονομιά τής άλλης. Μιά « άλη- 
θινή Ιστορία » πού θά εκανε τόν ισολογισμό καί θά άποσυναρμο- 
λογούσε τούς μηχανισμούς στά μέρη τους, θά βοηθούσε νά σφν- 
ρηλατηθεϊ ένας στοχασμένος συνδυασμός μεταξύ παρελθόντος 
καί μέλλοντος. Στόν τομέα αύτόν, ό σοσιαλισμός εχει στό ένεργη- 
τικό του όρισμένες έπιτυχίες. Καλό θά ήταν νά ξέρουμε κατά πό
σον όφείλονται -  άν όφείλονται -  στή μαρξιστική άντίληψη αύτού 
τού συνδυασμού.

3. Ισ τορ ικός χρόνος κ α ί άγώ νες τών όμάόων συνδυάζονται 
καί μέ διαφορετικό έπίσης τρόπο. Εξομοιώνοντας, μέ μιά λέξη, 
Ιστορία καί πάλη τών τάξεων, ό Μάρξ κι ό Ένγκελς δημιούργη
σαν ενα διφορούμενο γύρω άπό τή σκέψη τους πού διάρκεσε πο- 
λύν καιρό. Πιστέψαμε πώς δέν δεχόντουσαν τήν έθνική βάση τών 
πολιτικών συσπειρώσεων. Καί, άρχικά, τό διφορούμενο αύτό 
στάθηκε χρήσιμο γιά τήν άνασκευή μιάς έννοιας τής ιστορίας πού 
θεμελιωνόταν Ιδεολογικά πάνω στήν ισχύ τών βασιλιάδων καί 
τούς πολέμους τών έθνών.

Ά λλά στήν άλληλογραφία μεταξύ Μάρξ καί Ένγκελς καί στά 
δημοσιογραφικά τους άρθρα, οί λέξεις Γερμανοί, Γάλλοι, "Αγ
γλοι, Τούρκοι, Ρώσοι εμφανίζονται μέ τήν ίδια συχνότητα όπως 
καί προλετάριοι καί άστοί. Αύτό δέν σημαίνει έγκατάλειψη τής 
θεωρίας. Οί ταξικές άντιθέσεις είναι ή κινητήρια δύναμη  τής 
ιστορίας, καί ή τεχνική καί ή οικονομία βρίσκονται στή ρίζα  αυ
τών τών άντιθέσεων. Ά λλά ή « τελική » αύτή « άνάλυση » άσκεϊ- 
ται διαμέσου πολλών πραγματικοτήτων. Στά « σημεία πού δέν 
πρέπει νά ξεχνάμε » τής « Εισαγωγής » τού 1857 πάντα, ή πρώτη 
λέξη είναι : πόλεμος, καί οί τελευταίες : λαοί, φυλές, κλπ. Ε θ νό 
τητες καί ύπερεθνότητες, φασιστικοί έθνικισμοί, συγκεντρωτικά 
κράτη ένάντια σέ έθνικές διεκδικήσεις, άντίσταση τών νομισμα
τικών αύτονομιών στούς πολυεθνικούς οικονομικούς δεσμούς, 
όλα δείχνουν ένα δεύτερο ήμισυ τού 20ού αίώνα τό ίδιο τουλάχι
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στον ευαίσθητο δσο καί τό πρώτο, καί ίσως μάλιστα άκόμα 
περισσότερο, άπέναντι στήν ύπαρξη  ή τήν άπαίτηση  πολιτικών 
σχηματισμών πού πλαισιώνουν όμαδικές συνειδήσεις. 'Ωστόσο, 
καί στό σημείο αύτό, ό μαρξισμός προτείνει μιά θεωρία, διατυ
πωμένη άπό τόν Στάλιν τό 1913, πού στηρίζεται πάνω σέ « δ ια 
φ ορετικούς χρόνους » σχετιζόμενους μέ τήν κεντρική έννοια τού 
τρόπον παραγω γής (καθώς καί μέ τήν έννοια τής τάξης, προσ
θέτω έγώ).

Ό  τυπικός πολιτικός σχηματισμός πού άντιστοιχεί στόν άντα- 
γωνιστικό καπιταλισμό είναι τό κρότος-εθνος-άγορά  μέ ήγετική 
τάξη τήν άστική, ό όποιος πραγματοποιείται ξεκινώντας άπό 
πολύ στενά φεουδαρχικά πλαίσια (Γερμανία, ’Ιταλία), ή τείνει νά 
πραγματοποιηθεί είς βάρος άχανών καί έτερογενών αύτοκρατο- 
ριών (Αυστρία, Ρωσία, Τουρκία). Προϋπόθεση όμως αυτών τών 
πραγματοποιήσεων είναι ή προ-ύπαρξη  « σταθερών κοινοτή
των » πού δέν είναι αιώνιες άλλ’ έχουν ιστορικά συγκροτηθεί 
σύμφωνα μέ πολύ διαφορετικούς παράγοντες καί πολύ μακρό  
χρόνο. Σέ καμιά περίπτωση ό μαρξισμός δέν θεωρεί τίς κοινότη
τες αύτές σάν άπόλυτους σκοπούς ή σάν καθοριστικούς παρά
γοντες. Τίς βλέπει σάν τά πλαίσια , τά όργανα πού προσφέρονται 
σέ μιά  τάξη γιά νά σφυρηλατήσει μ’ αύτά τό κράτος της. Ό  
φεουδαρχικός κόσμος μάς έδωσε τά παραδείγματά του κάτω άπό 
τίς μορφές πού προσιδίαζαν σ’ αύτόν. Τό μερκαντιλιστικό στά
διο, πάλι, τών άστικών τάξεων (Γαλλία, ’Αγγλία) άπό τή μεριά 
του προετοίμασε άμεσα τό έθνικό κράτος.

Πάντως, ή προβολή αύτή πρός τό παρελθόν ύπαγορεύει καί 
άλλη μιά πρός τό μέλλον. Καί άλλες τάξεις μπορούν νά πάρουν 
σάν βάση τής δράσης τους μιά σταθερή κοινότητα, ν’ άναδεχτούν 
τήν ύπαρξή τους. Ή  έπιτυχία τους έξαρτάται άπό τήν ικανότητά 
τους νά δημιουργήσουν ένα καινούργιο τρόπο παραγωγής. 
Άντίθετα, σάν έθνικό όργανο, ό καπιταλισμός φθείρεται. 'Η 
Ρόζα Λούξεμπουργκ πρότρεχε πολύ (καί ό Λένιν τής τό είχε 
προσάψει αύτό) σχετικά μέ τή μακροπρόθεσμη  τάση τού καπιτα
λισμού νά έξυφαίνει πολυεθνικούς δεσμούς καί νά σφυρηλατεί 
ύπερ-κράτη. Σήμερα ή τάση αύτή έχει έπιβεβαιωθεϊ καί οί έθνι- 
κές τάξεις δέν καταφέρνουν νά τής άντισταθούν. ’Εκείνοι πού 
άντιστέκονται είναι οί λαοί, στό βαθμό πού ή πάλη τών τάξεων
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δημιουργεί στή χώρα τους έπαναστατικές καταστάσεις. Τελικά, ό 
σοσιαλισμός τόσο στήν όργάνωση πολυεθνικών χώρων όσο καί 
οικονομικών χώρων έχει σάν στόχο νά οικοδομήσει (έπιστημο
νικά, όσο τό δυνατόν, στή βάση μιάς έννοιας τής ιστορίας φυ
σικά) τόν συνδυασμό παρελθόντος καί μέλλοντος. 'Όλα έξαρτών- 
ται άπό τήν πιστότητα που δείχνει πρός τή θεωρία κατά τήν ά νά 
λυση.

Ή  τριπλή διαλεκτική, Ιον, μεταξύ « μακρού χρόνου » καί 
ιδιαίτερου χρόνου τού τρόπου παραγωγής, 2ον, μεταξύ μικρών 
χώρων άνά έθνότητες καί μεγάλων χώρων πού άνταποκρίνονται 
στή σύγχρονη δραστηριότητα, 3ον, μεταξύ ταξικών άγώνων καί 
όμαδικών συνειδήσεων, μού στάθηκε πάρα πολύ χρήσιμη στίς 
έρευνές μου γιά τό παρελθόν καί μέ φώτισαν πολύ ώς πρός τό 
παρόν, ώστε νά μού προξενήσει λύπη τό γεγονός ότι δέν τήν είδα 
ν’ άναφέρεται ούτε άπό τόν Φερνάν Μπρωντέλ προκειμένου γιά 
τό « μακρό χρόνο », ούτε άπό τόν Λουΐ Άλτουσσέρ προκειμένου 
γιά τήν άλύσωση τών ιδιαίτερων χρόνων. Χωρίς άμφιβολία, ή 
μαρξιστική θεωρία ύφίσταται κάποια κάμψη όσο είσχωρεί στήν 
Ιστορία πού συντελείται.

4. Λίγα λόγια γύρω άπό τίς άν-ιστορικές δομές. Ό  Ιστορικός 
(καί κυρίως ό μαρξιστής) θά δείξει κάποια δυσπιστία άπέναντι 
σ’ αύτή τήν έννοια. Γι’ αύτόν δλα άλλάζουν. Καί τίποτε δέν είναι 
τελείως άνεξάρτητο άπό μιά συνολική δομή πού κι αύτή ή ίδια 
μεταβάλλεται.

Έφόσον, δμως, δέχεται τούς δρους « μακρός χρόνος », «στα
θερή κοινότητα », γιατί νά μήν έντάξει σ’ αύτές, μέ τήν πρώτη 
ευκαιρία, τά άνθιστάμενα δίκτυα τών άρχαιότερων δομών, τής 
οικογένειας ή τών μύθων, γιά τίς όποιες χρωστά εύγνωμοσύνη 
στούς έθνολόγους πού σφυρηλάτησαν τίς λογικές τους, δταν τίς 
άπάντησαν κοντά στήν καθαρή τους κατάσταση. ’Εκείνο δμως 
πού θά παίρνει αύτός ύπόψη του είναι ό βαθμός, ό τρόπος ύπαρ
ξης, οί ρόλοι αύτών τών άνθισταμένων δικτύων στίς ύπό μετα
σχηματισμόν κοινωνίες. Ή  « άλύσωση τών χρόνων » πάντα.

Δέν θά λέγαμε τό ίδιο καί προκειμένου γιά δύο άξιώσεις τού ή 
τών άνά τομείς στρουκτουραλισμών, πού, ναί μέν δύσκολα μπο
ρεί κανείς νά άποφύγει σέ περίοδο άνακάλυψης, άλλά πού τώρα 
έχουν άρχίσει πιά νά χάνουν έδαφος :
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α) Τήν αυτονομία τών πεδίων έρευνας- φροντίζοντας νά αύτο- 
εξηγείται μέσω τών έσωτερικών του δομών, κάθε πεδίο διακη
ρύσσει άχρηστη, άναποτελεσματική, μέ δυό λόγια σκανδαλώδη 
κάθε μνεία περί ένταξής του στή συνολική ιστορία τών έξεταζόμε- 
νων περιπτώσεων. Σ ’ αύτό ύπάρχει ένδεχομένως μιά σωστή άντί- 
δραση, όπως π.χ. στήν περίπτωση τής λογοτεχνίας, ένάντια στήν 
έπιπόλαιη  ιστορική άντιμετώπιση αύτής τής ένταξης, άλλά καί 
πάλι, άν τήν περιφρονήσουμε τελείως, ή κατανόηση τοϋ έργου 
δέν θά είναι πλήρης· αύτό προσπάθησα νά άποδείξω στήν περί
πτωση Θερβάντες.

β) Μιάν άλλη « στουκτουραλιστική » έπίσης άξίωση, άλλά 
σφαιρικού χαρακτήρα αύτή τή φορά : σύμφωνα μ’ αύτήν οί έπι- 
στήμες τού άνθρώπου θά άποτελούσαν μιά « άνθρωπολογία » 
στηριγμένη στίς τυποποιήσιμες δομές, τής έπικοινωνίας ιδιαί
τερα, πού θεωρούμε ένδεικτικές τών ψυχολογικών καί νοητικών 
μηχανισμών. Είναι μιά ιδεολογική  σύλληψη πού έπανέρχεται 
στήν παλιά μεταφυσική τής « άνθρώπινης φύσης », προτείνοντας 
νά μελετήσουμε τίς κοινωνίες ξεκινώντας άπό τά « άτομά » τους 
πρίν τίς έξετάσουμε στό μακρο-οικονομικό, μακρο-κοινωνικό 
έπίπεδο.

'Η έξομοίωση τών κοινωνικών σχέσεων μέ μιά « γλώσσα » καί 
τών οικονομικών σχέσεων μέ μιά « έπικοινωνία άγαθών » (πού 
δέν λαμβάνει ύπόψη της τήν παραγωγή, τή σχέση μέ τή φύση), 
ξαναγυρίζει στήν « άπλοϊκή άνθρωπολογία » τής ισορροπημένης 
άνταλλαγής. Μιά θεωρία τών παιγνίων σύμφωνα μέ τήν όποία 
όλος ό κόσμος παίρνει όρθολογικές άποφάσεις μάς δίνει πάντα 
τή δυνατότητα νά έξηγήσουμε γιατί υπάρχουν χαμένοι.

Ό λ α  έχουν τήν πηγή τους στή σύγχυση μέ τήν έπιστήμη τής 
γλώσσας, έπιστήμη πού πήρε νέα ώθηση μετά τή δομική άνακά
λυψη, άφού είχε γνωρίσει ένα μεγάλο διάστημα λανθασμένης 
Ιστορικής διαπραγμάτευσης. Βεβαίως, άντιλαμβανόμαστε άμέσως 
ότι δέν χαίρει πλήρους αύτονομίας. Ά ν  ή Ιστορική σημαντική 
είναι ένα πεδίο πού χρειάζεται άποκρυπρογράφηση, θά άποκρυ- 
πτογραφηθεί σάν σημείο, μέσα στίς λέξεις, τών άλλαγών πού έπέ- 
χονται στά πράγματα ■ άν πάρουμε σάν δεδομένο ότι ot « σταθε
ρές κοινότητες » χωρίζονται άπό γλωσσικούς φραγμούς, ποιός 
είναι ό λόγος πού όρισμένες κατορθιί)νουν ένώ άλλες δέν τό κα
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τορθώνουν νά άντισταθούν ; Αύτά τά έρωτήματα πού ένδιαφέ- 
ρονν τόν ιστορικό όέν άπαντιοϋνται άπό τόν στρουκτουραλισμό.

Πάντως, κάνει έντύπωση πού ό Μάρξ χρησιμοποίησε, γιά νά 
σκεφτεΐ τό θέμα τής παραγωγής, μιά σύγκριση μέ τή γλώσσα :

Β έβαια , οί π ιό  έξελιγμένες γλώ σσες έχουν κο ινούς μέ τ ίς  λιγότερο  έξ- 
ελιγμένες όρ ισμένους νόμους κα ί ιδ ιό τη τες , έκεϊνο όμω ς πού  συνισ τά  τήν 
ά νά πτυξή  τους είνα ι ά κρ ιβώ ς τά  μή γενικευμ ένα  στο ιχε ία  τους, τά  μή 
κο ινά  μέ τ ίς  άλλες γλώ σσες· πρ έπε ι νά  βρούμε πο ιο ί κα θορισμ οί ισχύουν 
γ ιά  τήν παρ α γω γή  γενικά , ώστε νά  μή χάνουμε ά πό  τά  μ ά τια  μας τήν 
ούσ ιαστική  δ ια φ ο ρ ά  μή βλέποντα ς  π α ρ ά  τήν ένότητα · ένότητα , έξάλλου, 
πού  ά πορρέει ά πό  τό γεγονός  ότι τό  υποκείμ ενο , ή ά νθρ ω πότητα , κα ί τό 
ά ντικε ίμ ενο , ή φύση. είνα ι ταυτόσημα.

Ό  Balibar άπέδειξε σωστά δτι τό κείμενο αύτό δέν έχει διόλου 
τήν πρόθεση νά κάνει τή διάκριση άνάμεσα στή γενικότητα τής 
έννοιας καί τήν ιδιαιτερότητα τού πραγματικού, άλλά περισσό
τερο νά διακρίνει δύο τύπους άφαίρεσης, δύο τύπους σύνδεσης 
άνάμεσα σέ έννοιες μές στή θεωρία τής ιστορίας, άπό τούς 
όποιους τύπους κανένας δέν πρέπει νά εύνοείται ιδιαίτερα άπό 
τή θεωρία τής γνώσης. Παρατήρηση ούσιαστική προκειμένου γιά 
τό θέμα ίστορία-στρουκτουραλισμός. Χρειάζεται, πάντως, νά 
προσθέσουμε δτι ό Μάρξ μάς έφιστά ειδικά τήν προσοχή, όσον 
άφορά τήν οικονομία τουλάχιστον, ότι οί έπικλήσεις διαφόρων 
« γενικοτήτων » γύρω άπό τόν άνθρωπο ή τή φύση καταντούν 
« παραλήρημα κοινοτυπίας ». Καί, ναί μέν ή κοινοτυπία, ή ταυ
τολογία δέν είναι πάντοτε άνώφελη δταν διαπιστώνουμε τή λο
γική τών πραγμάτων. Ά λλά πρέπει νάμαστε σίγουροι μήν είναι 
παραλήρημα.

VI. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 
ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ

’Επίτηδες διάλεξα νά φανώ αισιόδοξος σέ τούτο τόν σκυθρωπό 
καιρό. Θέλησα νά δείξω δτι ή ιστορία είναι λιγότερο άφοπλι- 
σμένη άπ' όσο φαντάζονται όρισμένοι μαρξιστές φιλόσοφοι πού
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έχουν ριχτεί στήν άναζήτηση τής άπόλυτης γνώσης (πράγμα όχι 
καί τόσο μαρξιστικό).

Στόχος μου δέν ήταν νά άναγάγω καταχρηστικά στόν Μάρξ 
έπιτεύξεις πού συντελέστηκαν δίχως βασική άναφορά στή θεωρία 
του, άλλά νά σημειώσω μιά πιθανή άπό τήν πλευρά τού μαρξιστή 
Ιστορικού χρησιμοποίηση τών σύγχρονων Ιστορικών έρευνών πού 
τείνοντας στή συνολική σύλληψη τού κοινωνικού άπορρίπτουν 
τήν προσέγγιση άπλά έπιμέρους δψεων τής πραγματικότητας.

Θέλησα, τέλος, νά μήν παραμελήσω τό παραμικρό πού θά έξυ- 
πηρετούσε τήν έπιστήμη, μέ τή μαρξιστική της σημασία, στή διε
πιστημονική έξέταση τού κοινωνικού, έφόσον κάθε στρουκτου
ραλισμός, δπως καί κάθε έμπειρισμός δέν είναι Ιδεολογικοί παρά 
στό βαθμό πού έχουν άξιώσεις είτε καθολικότητας μέσα στήν 
άκινησία, είτε άπομόνωσης μέ τόν διαμελισμό.

Μένει νά έπισημάνουμε τίς σοβαρές δυσκολίες πού συνεχίζουν 
νά υπάρχουν καί τούς πολλαπλούς καί ποικίλους δρόμους πού 
άνοίγονται μπροστά μας.

Α. Μιά ματιά στίς υφιστάμενες δυσκολίες

Αύτές, δέν τίς βλέπω στήν ουσία άπό τήν πλευρά τής « θεωρίας 
τής μετάβασης  » πού εύχεται δ Άλτουσσέρ, καί δέν τή βρίσκει 
στό Μάρξ. Έ χοντας παραμείνει, σάν φιλόσοφος πού είναι, δ 
Άλτουσσέρ πιό χεγκελιανός άπ’ δ,τι θάθελε, περιχαράκωσε σέ 
τέτοιο βαθμό, άποκρυστάλωσε τόσο πολύ την έννοιά του γιά τόν 
τρόπο παραγωγής πού άνήσυχος τώρα άναρωτιέται πώς μπαί
νουν καί πώς βγαίνουν άπό κεί. Αύτό δικαιολογείται άν πρόκει
ται νά θέσει κανείς τή « μετάβαση » καθαυτή  σάν νέο άντικεί- 
μενο σκέψης.

Ά λλ’ άν ό Μάρξ κατόρθωσε νά μάς προτείνει μιάν έγκυρη 
θεωρία γιά τόν καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής -  προβλέποντας 
έπίσης καί τή διαδικασία καταστροφής του -  κοιτάζοντας, έξ- 
ετάζοντας, έρευνώντας άπ' δλες τίς πλευρές τόν τρόπο λειτουρ
γίας του, δέν παρέλειψε νά κοιτάξει, νά έξετάσει, νά έρευνήσει 
άπ’ δλες τίς πλευρές καί τή μετάβαση άπό τή φεουδαρχία στόν 
καπιταλισμό, ύστερα άπό τίς μέρες έκείνες τού 1842, δταν οί συ
ζητήσεις τής Ρηνανικής Δίαιτας τού έφεραν στό φώς τήν ύφιστά-
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μενη σχέση -  τή σύγκρουση -  άνάμεσα σέ δυό νομοθεσίες, δυό 
άντιλήψεις σχετικά μέ ένα φαινομενικά κοινότυπο πρόβλημα, 
δπως τό μάζεμα τών ξερών ξύλων : άφετηρία χαρακτηριστική 
πού συνήθως παραλείπουμε στίς κατατάξεις τών « έργων » τού 
Μάρξ, γιατί δέν ξέρουμε άν πρόκειται γιά « οικονομικό », « πο
λιτικό », ή « φιλοσοφικό » έργο -  κι έδώ άκριβώς βρίσκεται τό 
ένδιαφέρον του.

Παίρνοντας ύπόψη μας τίς πλούσιες αύτές υποδείξεις άπό τό 
έργο τού Μάρξ καί τό έργο τού Λένιν, παίρνοντας έπίσης ύπόψη 
μας όρισμένες παλιότερες άλλ’ όχι καί παραγραμμένες συζητή
σεις άνάμεσα σέ μαρξιστές Ιστορικούς (Dobb, Sweezy, Takaha- 
shi), έπωφελούμενοι άπό τό προβάδισμα πού έχουν οί έργασίες 
γύρω άπό τούς « νεώτερους χρόνους » σέ σύγκριση μέ τίς άναλύ- 
σεις γιά τό Μεσαίωνα καί τή σύγχρονη έποχή, κι έπικαλούμενος 
σάν μαρτυρία μιάν έρευνητική πείρα πού τή συνεισφορά της δέν 
χρειάζεται νά άποτιμήσω, νομίζω πώς βρισκόμαστε στό δρόμο 
γιά τήν « άληθινή ιστορία » τής μετάβασης άπό τή φεουδαρχία 
στόν καπιταλισμό, πράγμα πού μπορεϊ νά μάς βοηθήσει νά σκε- 
φτούμε θεωρητικά καί άλλες μεταβάσεις.

Έκεϊνο πού έπείγει περισσότερο είναι νά έπεξεργαστούμε τίς 
άπαιτούμενες μεθόδους γιά νά περάσουμε άπό τή θεωρία στήν 
άνάλυση τών περιπτώ σεων έκείνων (τών πλαισίω ν πού προσφέ- 
ρονται στή δράση, δηλαδή) στίς όποιες δέν έχουμε νά κάνουμε 
γενικά ούτε μέ ένα μόνο τρόπο παραγωγής, ούτε μέ μιά « μετά
βαση » άπό κάποιον σέ έναν άλλο, άλλ’ έχουμε νά κάνουμε μέ 
σύνθετους συνδυασμούς, έξαιρετικά στέρεους καμιά φορά, όχι 
μόνο δύο  άλλά περισσότερων τρόπων παραγωγής.

Ή  διάκριση άνάμεσα στόν πραγματικό « κοινωνικο-οικονο- 
μικό σχηματισμό » καί στό θεωρητικό άντικείμενο « τρόπος 
παραγωγής » πρέπει πλέον νά μάς είναι οικεία. Έκεϊνο όμως πού 
θάπρεπε νά ξέρουμε (τό πρόβλημα αύτό τό έχω θέσει έπανειλημ- 
μένα στόν έαυτό μου) είναι άν μιά σύνθετη δομή, μιά « δομή δο
μών », έμπεριέχει μέσα της, δπως ό τρόπος παραγωγής, μιά κα
θοριστική δύναμη, μιά «δραστικότητα ».

Ά ναφορικά μέ τή λατινική Αμερική, δπου ή περίπτωση αύτή 
άποτελεϊ σχεδόν τόν κανόνα, ό Celso Furtado έκανε τόν συνδυα
σμό, σέ διάφορα οικονομικά μοντέλα μέ πολλαπλούς παραμέ
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τρους, ένός συστήματος τομέων πού διέπονται άπό διαφορο
ποιημένους μεταξύ τους « βασικούς νόμους », άλλά περιόρισε τό 
έγχείρημά του στήν οίκονομ ία. ’Αναφέρω κι ένα άλλο παράδειγμα 
πού κατέχω καλύτερα : τήν Ισπανία  τού 19ου αίώνα. Εϊτε « κα
πιταλιστική », εϊτε « φεουδαρχική » τήν χαρακτηρίσουμε, πέ
φτουμε έξω- « ήμι-φεουδαρχική », είναι κακός συμβιβασμός· 
« διτομεακή », πάλι, φέρνει στό νού μας μιάν άπλή παράθεση. 
'Ωστόσο, κι άν άκόμη διακρίνουμε χοντρικά  μιά κατά χώρο 
παράθεση δύο κυρίαρχων χαρακτηριστικών, οί άμοιβαίες σχέσεις 
τους άρκούν νά συγκροτήσουν ένα πρωτότυπο σώμα πού φέρνει 
τά χαρακτηριστικά αύτής τής παράθεσης, τών άντιφάσεων καί 
τών συγκρούσεών της, καθώς καί τής συνείδησης αύτών τών συγ
κρούσεων. Αύτό μάς όδηγεί στή σκέψη μήπως θά επρεπε νά 
κατασκευάσουμε τό άντίστοιχο θεωρητικό άντικείμενο γιά κάθε 
ενα « σχηματισμό ». Στή χημεία αύτό συνηθίζεται.

Τό βασικό όμως πρόβλημα συνεχίζει νά είναι πρόβλημα τών 
αιτιοτήτων, κι αύτό δ δρος « δραστικότητα » δέν τό λύνει.

Ό  Άλτουσσέρ εχει κάτι νά μάς προτείνει. Μιά « δομική αιτιό
τητα » εσωτερική στόν τρόπο παραγωγής. Ή  εννοια-κλειδί θάταν 
ή Darstellung τού Μάρξ, πού δηλώνει τήν παρουσία  τής όομής 
μέσα στά άποτελέσματά της. νΗ, άκόμα καλύτερα, δτι ή ϊδια ή 
ύπαρξη τής όομής έγκειται στά άποτελέσματά της.

Ή  πρόταση αύτή είναι δελεαστική καί ένισχύει τήν πεποίθηση 
μου, πού μόλις πρίν άνέφερα, ότι συνολική δομή δέν ύπάρχει 
έφόσον δέν είναι παρόντα δλα τά άποτελέσματά της. Ό μω ς δέν 
μού άρέσουν τά έπιχειρήματα τού Άλτουσσέρ. Μοιάζουν πολύ 
μέ εικόνες. Ό πω ς, π.χ. ή εικόνα τής « Darstellung » σάν θεατρι
κής παράστασης. Εικόνα πού πρότεινε ό Μάρξ, καί πού τήν υπο
βλητική της δύναμη θαυμάζω, άλλά ταυτόχρονα παραδέχομαι 
πώς είναι άόριστη καί τής λείπει ή συνοχή παρομοιάζοντας τόν 
τρόπο παραγωγής μ’ ενα « γενικό φωτισμό » πού μεταβάλλει τά 
χρώματα, καί μέ

έναν ιδ ια ίτερ ο  α ίθ έρ α  πού  κα θ ορίζε ι τό  ε ιδ ικ ό  βάρος όλων τώ ν μ ορ
φώ ν ύ πα ρ ξης πού  α πορρέουν  ά π ’ α ύτόν.

Οχι. αί'τή δέν είναι άπό τίς πιό πετυχημένες στιγμές τού
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Μάρξ, ώς πρός τή διατύπωση τουλάχιστον, γιατί ή ιδέα είναι δυ
νατή.

Προσωπικά, ό Άλτουσσέρ άναφέρεται κυρίως στήν ψυχανά
λυση, καί έπαναλαμβάνω πόσο λίγο πείθουν αυτές οί παρομοιώ
σεις, γιατί τελικά δέν υπάρχει κανένας άπολύτως λόγος γιά τόν 
όποιο θά πρέπει τό κοινωνικό όλο νά συμπεριφέρεται σάν φυ
σιολογικό ή ψυχολογικό δλο. "Οπως δλος ό κόσμος, έτσι καί ό 
Μάρξ τυχαίνει νά διαλέγει μιά λέξη ή μιά παρομοίωση γιά νά 
γίνει κατανοητός, καί άλλοτε ή έκλογή του νά είναι περισσότερο 
καί άλλοτε λιγότερο πετυχημένη. ΓΥ αύτό κι έγώ έχω προτιμήσει 
νά συλλαμβάνω τόν τρόπο σκέψης του όπως έκφράζεται συν
ολικά στό εργο τον, καί στούς διάφορους τνπονς άνάλνσης  πού 
χρησιμοποιεί, καί στίς « εικονογραφήσεις  » τους.

Καθώς έπίσης καί στίς έφαρμογές  του. Ό  ψυχαναλυτής, άπό 
τή μεριά του, είναι πραχτικός. "Οταν μιλά γιά « δραστικότητα 
μιάς άπούσας αίτιας », ή έννοια άνακαλεί γΓ αυτόν έναν όρι- 
σμένο άριθμό περιπτώσεων. "Οταν ένας μαρξιστής δημιουργός, 
άσχετα άπό τή θεωρητική συνεισφορά του -  ό Λένιν, ό Στάλιν, ό 
Μάο, ό Χό Τσί Μίνχ, ό Φιντέλ Κάστρο -  δοκιμάζει τή δραστικό
τητα τοϋ τρόπου παραγωγής πού θέλει νά δημιουργήσει σέ μιά 
κοινωνία πού γιά μεγάλο διάστημα κυριαρχείτο άπό άλλη ή άλ
λες δομές, τότε δοκιμάζει τήν ισχύ τής έννοιας. Ό  Ιστορικός δια
πιστώνει άνάλογες τέτοιες άπόπειρες, λιγότερο συνειδητές βέ
βαια, όχι δμως καί τελείως τυφλές, στήν Α γγλία  τού 1680 ή στή 
Γαλλία τού 1789. Αύτό μαρτυρά ή ιστορία.

Καί μιά τελευταία δυσκολία : ό Άλτουσσέρ, κάτω άπό ξένες 
έπιρροές, όρίζει τή δομική αιτιότητα σάν μιά άπλή λογική θέ
σεων. Οί « σχέσεις παραγωγής », έτσι, θά άπέρρεαν άπό τή θέση 
καί μόνο τών άνθρώπων μέσα στό σύστημα · καί οί άνθρωποι θά 
ήταν οί φορείς, όχι τά υποκείμενα  αύτών τών σχέσεων.

Είναι άλήθεια πώς γιά τόν Μάρξ οί κοινωνικές σχέσεις δέν 
είναι « άποκλειστικά  » « δι-υποκειμενικές » δπως ίσχύει γιά τή 
χυδαία οικονομία. Πρώτα άπ’ όλα γιατί έμπεριέχουν όρισμένες 
σχέσεις μέ τά πράγματα  (τό θέμα τής παραγω γής). Κι έπειτα 
γιατί τό ζήτημα δέν είναι νά καταγγείλει κανείς τά άτομα έκμε- 
ταλλευτές, άλλά νά άποκαλύψει τήν ύπαρξη μιάς κοινωνικής έκ- 
μετάλλευσης. Συνεπώς δέν μπορούμε νά συρρικνώσουμε τό μαρ
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ξισμό σέ μιά θεωρία τών « άνθρώπινων σχέσεων » (καί γιατί δχι 
τών « δημόσιων σχέσεων » !).

Ά λλά καί πάλι, νά λέμε, γιά νά έκφράσουμε όλα αύτά, δτι μιά 
τέτοια « συρρίκνωση » θά άποτελούσε ΰβριν στή σκέψη τού 
Μάρξ, σημαίνει δτι άφήνουμε νά υποφώσκει ένας άντι-ανθρω πι- 
σμός πού κινδυνεύει νά άποτελέσει ύβριν στό πρόσωπό του. Γιά 
τόν συγγραφέα τού Μ ανιφέστου, ή Ιστορία δέν είναι σκακιέρα, 
καί ή πάλη τών τάξεων δέν είναι παιχνίδι. Ούτε κάν στρατηγική. 
Είναι πάλη.

Β. Μ ιά  μ α τ ιά  σ το υ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  π ο ύ  ά ν ο ίγ ο ν τ α ι  μ π ρ ο σ τ ά  μ ας.

ΟΙ δυσκολίες πού άναφέραμε άποδεικνύουν ότι έχει άνοιχτεί 
τό πεδίο γιά όποιον θέλει νά τίς ύπερνικήσει μέ τήν έρευνα.

Γιά τόν μαρξιστή Ιστορικό, κατά τή γνώμη μου, δυό δρόμοι 
άποκλείονται : Ιον, ή έπανάληψη θεωρητικών άρχών πού έξυπη- 
ρετούν κατασκευές μέ άποσκελετωμένο περιεχόμενο· 2ον, μιάν 
όρισμένη Ιστορική πραχτική πού, μή κάνοντας άλλο άπ’ τό νά 
περιστρέφεται γύρω άπό διάφορους τεχνικούς νεωτερισμούς, μέ
νει τελικά πιστή στόν λιγότερο δημιουργικό έμπειρισμό.

'Η « άληθινή » μαρξιστική Ιστορία, άντίθετα, γιά νά οίκοδο- 
μηθεϊ πρέπει νά είναι φιλόδοξη. Καί μπορεϊ νά τό πετύχει βαδί
ζοντας άδιάκοπα άπό μιά ύπομονετική καί μαζί πλατειά έρευνα 
πρός μιά άνυποχώρητη σέ αυστηρότητα θεωρία, καί έπιστρέφον- 
τας, πάλι, άπό τή θεωρία στίς « περιπτώ σεις », ώστε νά μή μένει 
άχρηστη γνώση.

Βαδίζοντας άπό τήν ερευνά στή θεωρία  διαπιστώνουμε δτι 
ύπάρχουν πάμπολλα άλυτα θεωρητικά προβλήματα ώστε νά μή 
διακρίνουμε τόν πρώτο δρόμο πού άνοίγεται γιά τόν Ιστορικό : 
τή συγκριτική ιστορία στήν υπηρεσία τών θεωρητικών προβλη
ματικών.

Αναρωτιόμαστε : τί είναι δομή ; τί είναι δομή δομών ; τί είναι 
άλύσωση διαφορικών χρόνων ; τί είναι άρθρωση τού κοινωνικού 
πάνω στό οικονομικό, τού πνευματικού πάνω στό κοινωνικό ; τί 
είναι πάλη τών τάξεων ; Ιδεολογία μέσα στήν πάλη τών τάξεων ; 
ή σχέση άνάμεσα στή θέση ένός φορέα μέσα στήν παραγωγή καί 
στίς άνθρώπινες σχέσεις πού συνεπάγεται αύτή ή θέση ; ό συν
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δυασμός τών ταξικών άγώνων μέ τούς άγώνες όμάδων μέ έθνικά 
καί πολιτικά χαρακτηριστικά ; Τά προβλήματα αύτά, Ιστορικά 
καί θεωρητικά συνάμα, ëva καί μόνο καθήκον μάς έπιβάλλουν : 
νά ριχτούμε στήν ερευνά, δπως έκανε κι ό Μάρξ, παίρνοντας 
ύπόψη μας (όχι δίχως έπιφυλάξεις, βέβαια) δλες τίς οικονομικές, 
κοινωνικές, πολιτικές έρευνες τού καιρού μας, άρνούμενοι δμως 
νά πιστέψουμε στήν Ιστορική ιδιαιτερότητα τών είκοσι τελευ
ταίων χρόνων. Μέ μιάν άναόρομή στήν ιστορία. Άναλογιζόμενοι 
δλες  τίς χώρες.

Ή  θεωρία δέν θά ύποφέρει άπό τήν ερευνά. νΑς ξαναφέρουμε 
στό νού μας τό παράδειγμα τού Μάρξ μέ τό κεφάλαιό του γιά τό 
νόμισμα. 'Η τεράστια Ιστορική ένημέρωση πού μαρτυρά ή ποικι
λία τών γεγονότων, τών έποχών, τών τόπων, τών έξεταζόμενων 
άντιλήψεων, μάς έπιτρέπει, αύτή καί μόνο, νά συλλάβουμε τή 
θεωρητική πρω τοτυπία  τού κειμένου, πού, μοναδικό σίγουρα μές 
στήν άνεξάντλητη φιλολογία περί νομίσματος δλων τών έποχών, 
άπομυθοποιεί τό ψευδοπρόβλημα τής ποσοτικής θεωρίας τού νο
μίσματος. Θά μάς πουν : έδώ, δμως, βρισκόμαστε στό πεδίο τής 
οικονομίας καί δχι τής « Ιστορίας ». Δέν είναι σωστό. « ’Αμιγές » 
οικονομικό δέν υπάρχει, καί μάλιστα βλέπουμε διαρκώς νόμισμα 
καί κάθε είδους Ιστορία (πολιτική, ψυχολογική) νά βρίσκονται 
σέ άμοιβαία σύνδεση. ’Από τήν άλλη πάλι μεριά, γιατί νά μήν 
έφαρμόζουμε τήν ίδια μέθοδο καί σ’ αύτές τίς έννοιες πού δέν 
είναι ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο θεωρητικές, ούτε περισσό
τερο ούτε λιγότερο Ιστορικές άπ’ δ,τι τό νόμισμα ; Άναφερόμα- 
στε, γιά παράδειγμα, στίς έννοιες τάξη, έθνος, πόλεμος, Κράτος, 
πού γύρω τους ύπάρχει ένας σωρός Ιδεολογικών λόγων καί Ιστο
ριών, καί άπειρα « παραληρήματα κοινοτυπιών » υπό μορφήν 
θεωρίας.

Ό  Άλτουσσέρ, πού ισχυρίζεται ταυτόχρονα καί ότι δέν ύπάρ- 
χει « έν γένει ιστορία » καί δτι πρέπει νά « οικοδομήσουμε τήν 
έννοια τής ιστορίας », δέν λέει κουβέντα γιά τούτες τίς ένόιάμε- 
σες έννοιες, τίς όποιες, ναί μέν, άδιάκοπα μεταχειρίζεται, μόλις 
δέ καί μετά βίας στοχάζεται. Στό σημείο αύτό πολύ καλύτερα θά 
ήταν νά έκανε μιάν έποικοδομητική κριτική, πού ό μαρξισμός θά 
δφειλε νά άναλάβει (καί άναλαμβάνει καμιά φορά) τίς εύθύνες 
του άπέναντι της.
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Ά π ό  τή θεωρία στίς « περιπτώ σεις » : δεύτερο καί εξίσου δύσ
κολο καθήκον :

Καθήκον άπαραίτητο : τί θά άξιζε μιά θεωρία πού δέν θά βοη
θούσε τόν ιστορικό νά κατανοήσει καλύτερα μιά  χώρα, μ ιάν  
έποχή, μιά  σύγκριση πού στήν άρχή τού φαίνονται χαώδεις ; καί 
πού δέν θά βοηθούσε τόν άνθρωπο τής δράσης (τόν όποιοδήποτε, 
γιατί όλοι ένδιαφέρονται) νά καταλάβει καλύτερα τή χώρα τον, 
τήν έποχή τον, τίς συγκρούσεις της ;

Καθήκον δύσκολο, δυστυχώς. Πλάι σέ μεγάλες έπιτυχίες πού 
όπωσδήποτε θά πρέπει νά σημαίνουν κάποια προσαρμογή τής 
θεωρίας στίς « περιπτώσεις » -  τού Λένιν στήν έπανάσταση, τοϋ 
Στάλιν στήν οικοδόμηση τού σοσιαλισμού καί στόν πόλεμο, τοϋ 
Μάο στήν άνατροπή ένός παραδοσιακού κόσμου -  ξέρουμε πολύ 
καλά πόσο ταλαντεύτηκε ό μαρξισμός άνάμεσα σέ μιά σχηματι- 
κότητα πού άντλούσε τήν όρθότητά της άπό τήν άπλοϊκότητα 
πού τή διέκρινε, άλλά πού έδινε υπερβολικά τήν έντύπωση τής 
« πανάκειας » ώστε νά είναι πάντα εύπρόσδεκτη, καί στίς « άνα- 
θεωρήσεις», άπό τήν άλλη, στό όνομα τής πολυπλοκότητας τού 
πραγματικού πού κινδύνευαν νά όδηγήσουν είτε στήν έμπειρική 
άντιμετώπιση καθεμιάς « περίπτωσης », είτε στήν καθαρή θεώ
ρηση πού άφήνει τό πραγματικό στήν αυτονομία του.

Τί σημαίνει, όμως, « διαπραγμάτευση » μιάς ιστορικής « περί
πτωσης » ;

Ιον. 'Υπάρχουν όρισμένα είδη « θεωρητικών περιπτώσεων » 
πού κάποια στιγμή κάνουν πολλαπλά τήν έμφάνισή τους άπαι- 
τώντας κοινή έρμηνεία. Ό  φασισμός, λογουχάρη, ή ή πεφωτι
σμένη δεσποτεία : μορφές έξουσίας πού μέ τήν έγκαθίδρυση ένός 
όρισμένου τύπου Κράτους τείνουν νά διασώσουν έναν τρόπο 
παραγωγής πού πλησιάζει στό τέλος του, υιοθετώντας (ή κατα- 
λήγοντας νά υιοθετήσουν) ένα μέρος τού έπερχόμενου τρόπου 
παραγωγής. Μιά θεωρία τών τρόπων παραγωγής, μιά θεωρία τής 
μετάβασης, μιά θεωρία τού Κράτους, ύπεισέρχονται μ" αύτό τόν 
τρόπο στήν άνάλυση τών πραγματικών αυτών περιπτώσεων, ένώ 
ό συνδυασμός τους μπορεί νά άπολήξει σέ μιά θεωρία τού φαι
νομένου αυτού καθαυτού.

2ον. Στόν άντίποδα τών συγκεντρωμένων αύτών περιπτώσεων 
βρίσκονται τά δίχως συνοχή « έπεισόδια » τής «ίστορίζουσας »



Ιστορίας. 'Ομολογούμε ότι πάσχουμε άπό τήν έλλειψη μιάς θεω
ρίας τής συνάρθρωσης τής συνολικής λειτουργίας τών κοινωνιών 
καί τής έπώασης τών « γεγονότων ».

« Πολιτικολογία », « πολεμολογία» : λέξεις πού μαρτυρούν τήν 
ανάγκη  μιάς έπιστήμης γι' αύτούς τούς τομείς, άλλά καί μιά τάση 
νά κομματιάζουμε κάτι πού άποτελεϊ μιάν ένότητα. Είναι δυνα- 
τόν νά υπάρξει μιά « πολιτική θεωρία » τού φασισμού δίχως μιά 
θεωρία τού πολέμου ; Άλλά, τό ζήτημα είναι νά έχουμε μιά 
« θεωρία τού πολέμου » πού νά μοιάζει μέ γελοιογραφία στρατη
γικού σχήματος ή μέ « παραλήρημα κοινοτυπιών » σάν αύτά πού 
άνακατεύουν Σαλαμίνες καί Χιροσίμες ; Ή  πολεμολογία θά 
έπρεπε νά συσχετίζει μεταξύ τους τρόπους παραγωγής, τύπους 
κρατών, τύπους πιέσεων, τύπους ταξικών άγώνων, ώστε νά κα
τορθώνει νά προβάλλει κάθε παρελθοντική, τωρινή ή ένδεχόμενη 
σύγκρουση μέσα σέ συνολικά σχήματα ή μέσα στίς καθαυτού δ ι
κές της καταστάσεις.

3ον. Απομένει ή βασική « περίπτωση » : ό οικονομικός σχη
ματισμός μέσα σ ’ ε'να Ιστορικά παγω μένο πολιτικό  πλαίσιο, 
« έθνος » ή « Κράτος » -  ενα μάλιστα άπό τά υφιστάμενα προ
βλήματα είναι ή μεταξύ τους σύμπτωση ή μή σύμπτωση.

Πώς θά περάσει ό μαρξιστής ιστορικός άπό τή γενική κοινω
νιολογική θεωρία στήν έπεξηγηματική γιά τό παρελθόν καί άπο- 
τελεσματική γιά τό παρόν άνάλυση  ένός νομικά καί πολιτικά 
όροθετημένου « σώματος », τό όποϊο δμως χαρακτηρίζεται (ή, 
κάποτε, σπαράσσεται) καί άπό άλλου είδους έξαρτήσεις ;

Ό  19ος αιώνας πρόσδωσε στή γραπτή καί διδασκόμενη ιστορία 
έναν ιδεολογικό ρόλο πού ή μαρξιστική παράδοση προσπάθησε 
νά σπάσει τά έθνικά, έθνικιστικά, έθνωτικά του πλαίσια, καί ή 
« νέα » ιστορία έπιδόθηκε στό έργο νά τού βρει καινούργια.

Ή  παλιά όμως ιστοριογραφία είναι μάρτυρας μιάς όλόκληρης 
έποχής. Είναι καί ή ϊδια ενα τμήμα τής ιστορίας της. Νά τήν δεϊς 
σάν ιδεολογία σημαίνει ότι κάνεις ένα βήμα πρός τήν κατεύ
θυνση τής έπιστήμης. Δέν γίνεται νά πάψουμε νά έξετάζουμε τό 
σύνολο τών μεταβολών πού επέρχονται στόν κόσμο διαμέσου τών 
έθνικών « περιπτώσεων ». Μόνο πού πρέπει νά τίς σκεπτόμαστε, 
νά τίς τοποθετούμε σέ συσχετισμό μεταξύ τους.

Ά π ό  κάθε « περίπτωση » χρειάζεται επίσης νά συγκροτούμε

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ I7S
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τά στοιχεία πού συνθέτουν ενα όλο. Έχουμε ήδη κάνει λόγο γ ι’ 
αύτό : άν ή συνολική κοινωνική δομή είναι καθοριστική, αύτό 
δέν σημαίνει δτι καί ή « περιφερειακή » δομή τής κοινωνίας -  
σύνθετος συνδυασμός, δομή δομών -  δέν πρέπει νά άναγνωρίζε- 
ται στά άποτελέσματά της. Στό σημείο αύτό θίγουμε τήν έννοια 
τής « όλικής ιστορίας » πού συχνά υπερασπίστηκα καί έχει δώσει 
άφορμή γιά πολλούς σαρκασμούς. Λές καί τό θέμα είναι νά πει 
κανείς τά πάντα π ερ ί πάντων !

Τό θέμα άπλώς είναι νά πούμε τί είναι έκεϊνο άπό τό όποϊο  
έξαρτώ νται όλα, καί τί εκείνο πού έξαρτάται άπό τό δλο. Δέν 
είναι, βέβαια, λίγο. Πάντως είναι λιγότερο άπό δλα έκεϊνα τά 
άχρείαστα πράγματα πού μάζευε κάποτε σωρό ή παραδοσιακή 
Ιστορία, κι άπό δ,τι κάνουν σήμερα οί διάφοροι « ειδικοί » πού, 
παραθέτοντας τό ένα κεφάλαιο πίσω άπό τό άλλο, κάνουν δτι 
διαπραγματεύονται τά πάντα.

Ά ς  πάρουμε μιάν άνθρώπινη όμάδα, ένα « έθνος ».
Τά φαινομενικά στοιχεία -  ταμπεραμέντο, γλώσσα, κουλτούρα 

-  τά συγκρατεί ό κοινός νους μέ φυσικό τρόπο. Παραμένει, 
ώστόσο, τό πρόβλημα : γιατί ol όμάδες ; πώς νά νοήσουμε τά 
έθνη ;

Ά ς  άπαντήσουμε γιά μιάν άκόμη φορά : « έμβαθύνοντας στό 
θέμα », « κάνοντάς το δικό μας ». Τό 1854, ό Μάρξ παίρνει άπό 
τήν New York Tribune μιά παραγγελία γιά άρθρα γύρω άπό ένα 
Ισπανικό προνουντσιαμέντο, « γεγονός » κοινότατο. Τί κάνει, 
λοιπόν ; Μ αθαίνει ισπανικά  άπό μεταφράσεις τού Chateaubriand 
καί τού Bernardin de Saint-Pierre πού μοιάζουν νά τόν διασκε
δάζουν πολύ ! Πολύ γρήγορα διαβάζει Lope καί Calderôn, καί 
γράφει μάλιστα στόν Ένγκελς : « Καί τώρα είμαι βουτηγμένος 
στόν Δόν Κιχώτη ! » Ό  γνωστός καί μέγας άναρχικός Άνσέλμο 
Λορέντσο, δταν θά συναντήσει τόν Μάρξ στό Λονδίνο τό 1871 
θά μείνει έκθαμβος άπό τήν ισπανική παιδεία τού συνομιλητή 
του · γοητευμένος μέν, θά τήν χαρακτηρίσει ώστόσο « άστική » ■ 
στή σειρά καί μόνο τών άρθρων του τού 1854-1856, ό Μάρξ μάς 
έδωσε μιάν ιστορική όπτική γιά τήν ’Ισπανία, πού μονάχα ό 20ός 
αιώνας κατόρθωσε νά έκτιμήσει τά διδάγματά της : σέ χοντρές 
γραμμές μάς παρουσίασε δλα τά κύριά της χαρακτηριστικά, δέν 
έπεσε σέ καμιά παρερμηνεία, καί όρισμένες άναλύσεις του γύρω
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άπό τόν πόλεμο τής ’Ανεξαρτησίας έμειναν άξεπέραστες.
Φταίει, βέβαια, ή ιδιοφυία. Φταίει όμως καί ή μέθοδος. Ά να- 

ρωτηθήκαμε άν ό Μάρξ θέλησε ποτέ νά « γράψει ιστορία ». Ή  
άπάντηση βρίσκεται έδωπέρα. Γιά ένα άρθρο πάνω σέ κάποια 
κίνηση τών στρατιωτικών δέν κάθεται νά γράψει μιάν « ιστορία 
τής 'Ισπανίας ». Κρίνει όμως άπαραίτητο νά σκεφτει τήν Ισ π α 
νία ιστορικά.

Νά σκεφτόμαστε τά πάντα ιστορικά, αύτό θά πει μαρξισμός. 
Τό άν γι’ αύτό τό λόγο είναι « ίστορικισμός » ή όχι, είναι (όπως 
στήν περίπτωση τού άνθρωπισμού) καυγάς γιά μιά λέξη. ’Εγώ 
δυσπιστώ άπλά μπρός στίς έμπαθείς άρνήσεις. Ά π ’ δ,τι φαίνεται 
έχει σημασία νά ξέρουμε πώς τό άντικείμενο τού Κ εφ αλα ίου  δέν 
είναι ή Α γγλία. Φυσικά, άφού ήταν τό κεφάλαιο. Τήν προϊστο
ρία όμως τού κεφαλαίου τή λένε Πορτογαλία, Ισπανία , 'Ολλαν
δία. 'Η  ιστορία νοείται τόσο στό χώρο όσο καί στό χρόνο.

Ή  κα θολική  Ιστορία , γρά φ ει ό Μ άρξ, δέν υπήρχε  α νέκα θεν · ά π ό  τήν 
σ κοπ ιά  της σάν κα θολική  ιστορ ία , ή ιστορ ία  είνα ι ενα άποτέλεσμα.

Ά λλη μιά φράση-κλειδί. Γέννημα τού άποικισμού καί τής 
« παγκόσμιας άγοράς », ό καπιταλισμός καθολικοποίησε τήν 
Ιστορία. Δέν τήν « ένοποίησε » ώστόσο : αύτό θά είναι τό καθή
κον ένός άλλου τρόπου παραγωγής.

’Εδώ θά μπορούσε νά βρεί τή θέση της καί ή τελευταία φιλο
δοξία τοϋ ιστορικού. Ή  « καθολική ιστορία » γεννήθηκε χθές. 
Δέν πέρασε όμως άκόμα ό καιρός της. Είναι γιά γέλια νά άκούει 
κανείς φράσεις δπως : ξέρουμε καί μέ τό παραπάνω πράγματα, 
υπάρχουν καί μέ τό παραπάνω ειδικοί, ό κόσμος παραείναι με
γάλος γιά νά μπορεί ένας άνθρωπος, ένα βιβλίο, μιά παιδαγω
γική νά μιλήσει γιά « παγκόσμια ιστορία ». Ό  άδηλος αύτός έγ- 
κυκλοπαιδισμός βρίσκεται στόν άντίποδα τής έννοιας « σκέφτο
μαι τήν ιστορία », τής έγνοιας τής « όλικής ιστορίας », τής «έν
νοιας ιστορία » μέ δυό λόγια.

Τή δράση μας μπορούμε νά τήν στρέψουμε πρός τρεις κατευ
θύνσεις : Ιον, στά « δοκίμια ιστορίας » πού δέν είναι περισσό
τερο παράδοξα άπ’ δ,τι τά «δοκίμια ψυχολογίας » ή «κοινωνιο- 
λογίας »· 2ον,στίς έθνικές ιστορίες χωρισμένες καθαρά σέ περι
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όδους βάσει τής χρονολογικής διαδοχής τών τρόπων παραγωγής, 
πού μέ τή σειρά τους θά έχουν συστηματικά μελετηθεί βάσει τών 
παραγωγικών δυνάμεων καί τών παραγωγικών σχέσεων, τών 
διαφορικών χρόνων καί τών συνδυασμών τών περιφερειακών 
δομών · 3ον, στίς παγκόσμιες ιστορίες πού νά λαμβάνουν ύπόψη 
τους έναν Ικανοποιητικό άριθμό στοιχείων ώστε νά μήν άφήνουν 
έξω κανένα άπό τά ούσιαστικά χαρακτηριστικά πού συνθέτουν 
τόν σύγχρονο κόσμο, άλλά καί νά είναι άρκετά συστηματικές 
ώστε νά προβάλλουν μέ σαφήνεια τούς έπεξηγητικούς τους μηχα
νισμούς. Ή  μαρξιστική Ιστορία πρέπει νά άρχίσει νά οίκοδομεί- 
ται σ’ όλα τά έπίπεδα. Καί ή Ιστορία άπλά. Μ’ αύτή τήν έννοια, ή 
« άληθινή ιστορία » είναι ταυτόχρονα καί « νέα » ιστορία. Καί 
μιά « νέα » ιστορία χωρίς τή φιλοδοξία τής όλικότητας είναι έκ 
τών προτέρων γερασμένη.



Μ έρος δεύτερο

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ





JEAN BOUV IER

Ή  οικονομία  
— Ο ί οικονομικές κρίσεις  *

Π ροβληματική τών οικονομικώ ν κρίσεω ν τον 19ου αίώνα  
κ α ί ιστορικές άναλύσεις : ή περίπτωση τής Γαλλίας.

Σ’ ένα σύντομο άλλά πυκνό πρόσφατο έργο πού διαγράφει τήν 
ιστορία τών οικονομικών κρίσεων στίς μεγάλες βιομηχανικές χώ
ρες άπό τίς άρχές τού 19ου αίώνα ώς τίς μέρες μας, δυό γνωστοί 
Γάλλοι οικονομολόγοι δηλώνουν ότι συγκέντρωσαν τήν προσοχή 
τους « στά γεγονότα, καί όχι στίς θεωρίες1 » καί παρατηρούν δτι 
« μπροστά στή μεγάλη ποικιλία τών έξεταζόμενων συμβάντων, ό 
άναγνώστης Εσως συμφωνήσει μαζί μας γιά τή σωφροσύνη πού 
άπαιτεί τελικά ή κατασκευή καί ή χρήση άφηρημένων σχημά
των1 ». Χωρίς άμφιβολία, ό ιστορικός άναγνώστης αύτών τών 
γραμμών θά δείξει έπιδοκιμασία, δίχως δμως νά διαπράξει καί 
τό έπίφοβο σφάλμα νά περιφρονήσει τίς « θεωρίες » : έπιστήμη 
δίχως έννοιες δέν ύπάρχει, όπως δέν ύπάρχει καί έρευνα χωρίς 
ύποθέσεις, οικονομική Ιστορία χωρίς οικονομικές γνώσεις. Ό  
ίδιος άναγνώστης δέν θά δοκιμάσει λιγότερη έκπληξη μή βρί
σκοντας στή « συνοπτική βιβλιογραφία » τού έν λόγω βιβλίου, 
καμιά  άπό τίς πρόσφατες μελέτες Γάλλων ιστορικών τής οικονο
μίας -  θά μπορούσαμε νά άπαριθμήσουμε τουλάχιστον όχτώ -  
γύρω άπό τίς οικονομικές κρίσεις στή Γαλλία κατά τόν 19ο 
αίώνα. 'Οπωσδήποτε, πρέπει νά άποδώσουμε τώ Καίσαρι τά τού 
Aftalion ή τού Lescure, πού έθρεψαν τά νεανικά μας χρόνια, σάν 
ήμασταν μαθητευόμενοι ιστορικοί τής οικονομίας. Ά λλά άπό

* Ή  άπόδοση όρισμένων οικονομικών όρων όφείλεται στή συνδρομή τού Ν.Μ.
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τότε μεγαλώσαμε καί δουλέψαμε, καί ol συνάδελφοί μας οικονο
μολόγοι, οί περισσότεροι, δέν μάς διάβασαν, ένώ έμείς προσπα
θούμε πραγματικά νά τούς διαβάσουμε. Δέν φιλονικούμε, καί 
έξάλλου έχουμε τήν άνάγκη ol μέν τών δέ. Ή  άλήθεια είναι δτι ό 
οικονομολόγος καί ό ιστορικός τής οικονομίας (έννοούμε αύτόν 
πού δέν εχει άπεξαρχής οικονομική κατάρτιση) δέν βλέπουν τά 
πράγματα άπό τήν ϊδια σκοπιά, δέν έχουν τίς ϊδιες προσβάσεις. 
Προφανώς έδώ περιττεύει νά έξηγήσουμε πώς καί γιατί. ’Αρκεί 
νά πούμε δτι ό πρώτος άσχολεΐται μέ τήν κρίση, καί ό δεύτερος 
μέ τίς κρίσεις. "Οταν τύχει ό πρώτος νά πραγματεύεται « γεγο
νότα καί δχι θεωρίες » -  πράγμα ευχάριστο καί συχνό -  διατηρεί 
καί πάλι τίς ιδιαίτερες « προϋποθέσεις » του, παράξενες καμιά 
φορά γιά τόν Ιστορικό. Οί προαναφερόμενοι οίκονομολόγοι 
άφιέρωσαν τό εργο τους στίς οικονομικές κρίσεις τής έποχής τής 
βιομηχανικής άνόδου καί τής καπιταλιστικής άνάπτυξης. Ά φή- 
σαν κατά μέρος, πράγμα πού είναι πέρα γιά πέρα δικαίωμά τους, 
δ,τι όνομάζουν « πολλές καί ποικίλες δυσκολίες : πολέμους, έπι- 
δημίες, λιμούς, στενότητα ή υπεραφθονία τού νομίσματος, 
κλπ.2 » τών προηγουμένων αίώνων. Ά λλ’ ή αίτιολόγηση πού δ ί
νουν στήν έκλογή τους είναι ένδεικτική (δπως άλλωστε καί τό 
λεξιλόγιο στίς φράσεις πού άναφέραμε παραπάνω) μιάς δρισμέ- 
νης μεθόδου, όρισμένων συνηθειών, καί, τό έπαναλαμβάνουμε, 
δρισμένων κενών στή γνώση τών περίφημων « γεγονότων » : 
« Μάς φάνηκε, παρ’ δλα αύτά, γράφουν, πώς οί κρίσεις δέν 
παίρνουν τό πλήρες νόημά τους παρά μέ τήν έκβιομηχάνιση καί 
τήν έπέκταση τών άγορών, καθώς αύτές στάθηκαν χαρακτηριστι
κές γιά τίς καπιταλιστικές χώρες έδώ καί έκατόν πενήντα χρό
νια3 ». Ή  έκφραση « τό πλήρες νόημά τους » μοιάζει νά έχει 
πολύ λίγο νόημα, γιά έναν Ιστορικό. ’Ανάλογες μέ τό ποιές είναι 
οί συνολικές δομές τής οικονομίας είναι κι ό τύπος τής κρίσης. 
« ΟΙ οίκονομίες ΰφίστανται τίς κρίσεις τών δομών τους » (Ernest 
Labrousse). ΟΙ κρίσεις τού παλαιού, προβιομηχανικού, προκαπι- 
ταλιστικού, οικονομικού καθεστώτος δέν έχουν λιγότερο 
« νόημα » άπό τίς κρίσεις τού κατοπινού οίκονομικού συστήμα
τος. Είναι άπλά διαφορετικές. ΟΙ δυσαρμονίες πού τίς γεννούν, 
οί ένδείξεις τής έμφάνισής τους, ol μηχανισμοί τής άνάπτυξής 
τους, οί έπιπτώσεις πού έχουν έπάνω στό κοινωνικό σώμα έχουν
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διαφορετικές αιτίες, διαφορετική πορεία, άπ’ δ,τι τά στοιχεία τής 
λεγάμενης κρίσης « υπερπαραγωγής ». Τό « μοντέλο » τής κρίσης 
τού παλαιού οίκονομικοΰ καθεστώτος είναι γνωστό, κλασικό, 
δοκιμασμένο. Τό δρισε μέ τή μαεστρία του ό Ernest Labrousse· 
έπικυρώθηκε, έκλεπτύνθηκε, έμπλουτίστηκε άπό πολλούς μαθη
τές του πού δημοσίεψαν έργασίες διεθνούς φήμης. Ά π ό  τό βαθμό 
άγνοιας όρισμένων οικονομολόγων γύρω άπό τούτη τή μάζα τών 
έρευνών καί τήν Ιδιαίτερα πραχτική προβληματική πού προτείνε- 
ται σ’ αύτές, μπορούμε νά μετρήσουμε τό ύψος τού σινικού τεί
χους πού χωρίζει άκόμα οικονομολόγους καί Ιστορικούς (άποκα- 
λούμενους « φιλόλογους ») τής οικονομίας.

Θά μού άντιτείνουν πώς πάει πολύ νά γράφω έξαιτίας μερικών 
γραμμών ένός βιβλίου. Αύτό δμως δέν είναι τό μόνο παράδειγμα.

'Η πληθώρα τών θεωριών γύρω άπό τίς κρίσεις δημιουργεί μιά 
« αίσθηση ίλιγγου » (Henri Guitton). Ά π ’ αύτές δμως θά μάθει ό 
Ιστορικός ποιά έρωτήματα πρέπει νά τεθούν στό έπίπεδο τής 
έρευνας, στήν μία ή στήν άλλη καθορισμένη, δριοθετημένη, χρο
νολογημένη κρίση.

Ό λες ol θεωρίες (συμπεριλαμβανομένων καί τών μαρξιστικών) 
μάς έδωσαν τή δυνατότητα νά φέρουμε στό φώς όρισμένα κύρια 
χαρακτηριστικά τής βιομηχανικής-καπιταλιστικής άνάπτυξης : 
άπό τή μιά, δ βαθιά δυναμικός χαρακτήρας της, δπου μονίμως 
παρεμβαίνουν όρισμένες « σωρευτικές διαδικασίες » (κατά τήν 
έκφραση τού Wicksell), χάρη στίς όποιες άρχίζει, συνεχίζει καί 
διευρύνεται κάθε κίνηση άπό τήν ίδια τή δική της όρμή, σύμφωνα 
μέ τή δική της ροπή.

Ή  άνοδος φέρνει τήν άνοδο, δπως ή πτώση βαθαίνει τήν 
πτώση. Ά λλά οί σωρευτικές διαδικασίες, άπό τό ίδιο τό γεγονός 
τής ποικιλίας τους καί τής άτελούς χρονικής τους σύμπτωσης, 
φτάνουν καί κατά τή μιά καί κατά τήν άλλη φορά, καί κατά τήν 
άνοδική καί κατά τήν καθοδική πορεία, σέ όρια πού δέν μπορούν 
νά ύπερβούν. Τότε έπέρχεται μιά διαταραχή στήν Ισορροπία, 
περνάμε άπό τήν άνοδο στήν πτώση, ή άπό τήν πτώση στήν 
άνοδο, ή διαδικασία παύει, ή άρχίζει νά κινείται πρός μιά φορά 
διαφορετική άπό τήν προηγούμενη· ol άλλαγές αύτές φοράς 
τών διαδικασιών λέγονται ή « κρίση » ή « άνάκαμψη ». Σέ φάση 
σωρευτικής έπέκτασης ύπάρχει δυνατότητα άντλησης άπό τά
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διαθέσιμα άποθέματα κεφαλαίων, έργατικών χειρών, άγοραστι- 
κής δύναμης. Ά λλά άνάλογα μέ τή χρήση αύτών τών άποθεμά- 
των μεγαλώνει ή « εύπάθεια τού άναπτυσσόμενου συστήματος » 
(Henri Guitton), γιατί τά περιθώρια άποθεμάτων έλαττώνονται. 
Ή  άνάπτυξη χάνει τήν έλαστικότητά της, τήν προσαρμοστική της 
ικανότητα. Σέ φάση σωρευτικής ύφεσης ή περίφημη « έπανα- 
φορά σέ ισορροπία » -  δηλαδή ή βαθμιαία άποσυμφόρηση τών 
άποθεμάτων, ή έξαφάνιση τών άσθενεστέρων έπιχειρήσεων, ή 
καταβαλλόμενη προσπάθεια άνόδου τής παραγωγικότητας ώστε 
νά καταπολεμηθεί ή πτώση τής τιμής πώλησης μέ τή μείωση τού 
κόστους, κλπ. -  θά έπιτρέψουν τήν άναδημιουργία τών άποθεμά
των τών συντελεστών παραγωγής· τό οικονομικό σύστημα γίνε
ται βαθμιαία πιό έλαστικό καί πιό έπιδεκτικό γιά νέες προσπά
θειες.

Τίς μεταστροφές τών σωρευτικών διαδικασιών πρός τή μιά ή 
τήν άλλη κατεύθυνση άποδίδει τό φαινόμενο τών οικονομικών 
« δυσαρμονιών » (πού οί μαρξιστές όνομάζουν «άντιφάσεις »). 
'Η οικονομική άνοδος ή κάμψη, μές στά πλαίσια τού κύκλου, δέν 
μοιάζει μέ ένα όμογενές ρεύμα, πού κυλά όλο μαζί, μέ όμοια τα
χύτητα στό έσωτερικό του. Τήν είκόνα τών δυσαρμονιών μάς τήν 
προσφέρουν οί ίδιοι οί ποταμοί : ή ταχύτητά τους είναι μεγαλύ
τερη στήν έπιφάνεια καί στό μέσο τού ρεύματος, άπ’ ό,τι στό βά
θος καί στίς όχθες- έκεϊ έξάλλου σχηματίζονται δίνες καί άντί- 
θετα ρεύματα, κι έντούτοις ή συνολική μάζα τού νερού μετακι
νείται πρός τά κάτω. Τό ίδιο γίνεται καί μέ μερικές οικονομικές 
διαδικασίες : άλληλεξαρτημένες καί αύτόνομες συνάμα, δέν προ
χωρούν μέ τήν αύτή ταχύτητα : τό ίδιο παρατηρούμε καί προκει
μένου γιά τίς τιμές (τιμές άγροτικές, βιομηχανικές, χοντρικές, 
λιανικές, παραγωγής καί πώλησης)· προκειμένου γιά διάφορους 
τύπους εισοδημάτων (εγγεια πρόσοδος, κέρδος, μισθοί)· προ
κειμένου γιά ποσοστά κέρδους (τής άγοράς τού νομίσματος, τού 
χρηματιστηρίου)... Μέσα στόν κυκλικό οίκονομικό χρόνο ύπάρ- 
χουν πολλοί χρονικοί ρυθμοί. Γιά τό λόγο αύτόν δημιουργούνται 
διαστάσεις μέσα στόν χρόνο  πού μπορούν νά μεθερμηνευτούν 
σάν άσυμφωνίες, άντιφάσεις άνάμεσα στίς διάφορες συνιστώσες 
τής κίνησης. 'Οπότε δημιουργούνται διαστάσεις καί στήν τάξη 
τού μεγέθους, στήν ένταση καί τό πλάτος τών οικονομικών φαι
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νομένων πού μπορούν νά καταλήξουν σέ ταυτόσημα άποτελέ- 
σματα. Τό άποτέλεσμα είναι ή έμφάνιση στοιχείων άνάσχεσης (άν 
βρισκόμαστε σέ διαδικασία έπέκτασης) τίς ζώνες δπου τότε δια 
γράφονται οί περίφημες « στενότητες»: έλλειψη βασικών προμη
θειών, έγχώριων χρηματικών μέσων, έξωτερικού συναλλάγματος, 
έργατικών χειρών...

Άνάλογα μέ τήν έκλογή μεταξύ τών θεμελιωδών δυσαρμονιών, 
μοιράζονται καί οί θεωρίες τών κρίσεων καί τού κύκλου. «Οί 
θεωρίες είναι έξίσου πολλές δσο καί οί δυσαρμονίες » (Henri 
Guitton). Ά λλη δίνει προνομιούχα θέση στίς νομισματικές  δυσ
αρμονίες : ό χρυσός, μετά τά τραπεζογραμμάτια, μετά ή τραπε
ζική πίστη, μετά οί διάφορες « τιμές τού χρήματος » (τά έπιτό- 
κια) μελετήθηκαν τό ενα μετά άπό τό άλλο άπό τούτη τή σκοπιά. 
Ά λλες πάλι έκτιμούν τίς μή-νομισματικές δυσαρμονίες σάν τούς 
κυριότερους υπεύθυνους : διάρθρωση έσόδων, διάρθρωση τιμών, 
διάρθρωση έπενδύσεων, « ό βαθύτερος καί πλέον άναπόφευκτος 
τύπος δυσαρμονίας » λέει ό Henri Guitton γιά τίς τελευταίες, 
συμπίπτοντας, στό σημείο αύτό τουλάχιστον -  προκειμένου γιά 
τό βασικό ρόλο πού παίζει ή κατανομή τού κεφαλαίου άνάμεσα 
στούς μεγάλους τομείς -  μέ τίς άπόψεις τού Μάρξ... « Κατά βά
θος, λέει ό ίδιος συγγραφέας, άπέναντι στό πραγματικό δέν μπο
ρούμε νά διαλέξουμε κατά τρόπο άποκλειστικό τή μιά ή τήν άλλη 
έξήγηση. Τό νόμισμα, οί τιμές, οί έπενδύσεις, έχουν καθένα τό 
μερτικό τους, οί έπιδράσεις τους συμπλέκονται σέ ένα περιβάλ
λον πού λίγο ή πολύ διευκολύνει τή δράση τους... Οί νομισματι
κοί παράγοντες καί οί οικονομικοί παράγοντες συμπλέκονται 
μέσα στήν πραγματικότητα γιά νά καθορίσουν τήν κυκλική έξ- 
έλιξη* ».

Δέν θά ήταν καθόλου καλή μέθοδος νά άγνοήσουμε τόν Μάρξ. 
'Ένα μέρος (διόλου άμελητέο) τής μαρξιστικής προβληματικής 
τών κρίσεων έχει καταντήσει άπό τά ίδια τά πράγματα στείρο : 
αύτό είναι τό άποκαλυπτικό μέρος της, πού έγκειται στή διαβε
βαίωση δτι τό βάθεμα καί ή δξυνση τών κρίσεων δέν θά μπο
ρούσε παρά νά όδηγήσει στή μείζονα κρίση τού καπιταλισμού, 
τουτέστιν στήν έξαφάνισή του. Παρόλα αύτά, είναι ώφέλιμο νά 
παρατηρήσουμε δτι, εστω καί άν ή λέξη « δυσαρμονία » δέν 
άπαντάται στόν Μάρξ, ή άνάλυση τών δυσαρμονιών διακατέχει



τή σκέψη του. Δέν τού έλειπε ή όξυδέρκεια. Τοποθετείται άπό 
τήν πλευρά τών όπαδών τών ένδογενών, μή-νομισματικής βάσης, 
κρίσεων, καί μεταχειρίζεται τό μαθηματικό φορμαλισμό μέ μέ
τρο, κάνοντας διαδοχικά χρήση καί τοϋ λογικού καί τού πειρα
ματικού τρόπου άνάλυσης. Ό  Μάρξ παίζει λοιπόν σέ πολλά με
θοδολογικά ταμπλώ, μέ έξαιρετικά εύρεία όπτική γωνία,(γνωρίζει 
άριστα, λογουχάρη, τά νομισματικά φαινόμενα) καί εχει όξεία 
αίσθηση τής διαλεκτικής (τών άλληλεπιδράσεων) στά οικονομικά 
φαινόμενα. Ή ταν λοιπόν ό πιό κατάλληλος νά μάς δώσει μιά ού- 
σιαστική μελέτη γύρω άπό τίς κρίσεις : μελέτη πού δέν τή σύν- 
ταξε συστηματικά, καί δέν άφησε πίσω του ένα « corpus » γιά τίς 
κρίσεις -  κι αύτό έν μέρει έξηγεϊται άπό τό γεγονός δτι δέν τέ- 
λειωσε τό χειρόγραφο τού Κ εφ άλα ιον  πρίν τόν θάνατό του. Ό  
Μάρξ λοιπόν έβαλλε πρός δλες τίς κατευθύνσεις, άφού διάφορα 
στοιχεία σχετικά μέ τή μελέτη τών κρίσεων, ξεχωριστά καί δχι 
συνταιριασμένα μεταξύ τους, βρίσκονται σκορπισμένα στά έργα 
του. Πρόσφερε έπιχειρήματα τόσο στούς όπαδούς τής θέσης τής 
« ύπο-κατανάλωσης » σάν άρχής τών κρίσεων, όσο καί στούς 
όπαδούς τής θέσης τής « ύπερπαραγωγής », θέσεις πού χώρισαν 
σέ δυό στρατόπεδα καί τούς ίδιους τούς μαρξιστές, -  άπό τίς 
όποιες ή πρώτη δίνει έμφαση στόν περιορισμό τής ένεργού ζήτη
σης (άκαμψία τής μάζας τών μισθών, προϊόν καί αύτή τής οικο
νομικής έκμετάλλευσης τών μισθωτών) καί ή δεύτερη θεωρεί ώς 
βασική αιτία τής κρίσης τήν ύπαρξη μιάς τάσης πρός ύπερπαρα- 
γωγή, τάση πού συνδέεται μέ τόν άγώνα τών παραγωγών πού 
άνθίστανται στήν πτωτική τάση τού ποσοστού κέρδους, ζητώντας 
νά κερδίσουν άπό τίς πωλούμενες ποσότητες έκείνο πού χάνουν 
κατά μονάδα : έξ ου καί ή υπερτροφία τής παραγωγικής μηχανής 
καί ή ύπεραφθονία τών έμπορευμάτων.
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Ό π ω ς καί νάχουν οί θεωρίες, οί συμφωνίες καί άσυμφωνίες 
τους φωτίζουν έν πάση περιπτώσει τό δρόμο τής ιστορικής έρευ
νας. Δέν τόν άντικαθιστούν δμως. Μπορούμε, άραγε, νά δρί- 
σουμε μιά προβληματική τών κρίσεων -  τών κρίσεων τής σύγχρο
νης καπιταλιστικής οικονομίας -  πού νά προσιδιάζει στούς Ιστο
ρικούς ; Καί οί έργασίες αύτών έδώ είναι, άραγε, Ικανές νά δώ
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σουν οτήν πολιτική οικονομία τών κρίσεων άφενός μέν νέα 
υλικά, «γεγονότα » πού νά έχουν τύχει έπεξεργασίας, δηλαδή 
περιγραφής, ταξινόμησης καί έξήγησης κατά τίς έμφανείς τους 
συνδέσεις· καί άφετέρου, γ ι’ αύτόν άκριβώς τό λόγο, μιά ώθηση 
γιά κριτική έπανεξέταση τών « άφηρημένων σχημάτων » μέ τά 
όποια ντύνονται συνήθως οί θεωρίες τών κρίσεων ;

Ό  ιστορικός τών κρίσεων άναλύει συγκεκριμένα  γεγονότα- 
οικονομικά μεγέθη, δημογραφικά στοιχεία καί διευθυντικές δυ
νάμεις τής οικονομίας (έπιχειρήσεις καί « όμίλους » έπιχειρή- 
σεων). Τά στοιχεία αύτά όμως είναι έπιμελώςχρονοΛο^μενα καί 
τοποθετημένα  μές στό χώρο (οικονομικό, κοινωνικό, γεωγρα
φικό)· έχουν παραβλη θεί μεταξύ τους καί Ιχουν μελετηθεί σ’ 
όλες τίς πιθανές άλληλεπιδράσεις τους · καί τελικά (ένδεχομένως 
μάλιστα κατά πρώτο καί κύριο λόγο) έχουν σνσχετισθεϊ μέ τό 
σύνολο τοϋ περ ιβάλλοντος τους, οικονομικού, κοινωνικού, πολι
τικού. Οί κρίσεις δέν ήταν ποτέ άπλά « οικονομικές » ■ καθεμιά 
τους πήρε τά ιδιαίτερα, πρωτότυπα χρώματά της σέ συνάρτηση 
κ α ί μέ τό κοινωνικό κλίμα καί μέ τά πολιτικά γεγονότα πού τίς 
συνόδεψαν, πού τίς έπηρέασαν, δηλαδή, καί έπηρεάστηκαν άπ’ 
αύτές.

Σέ μιά πρόσφατη έργασία γιά τά άνθρακωρυχεία τής Βόρειας 
Γαλλίας κατά τόν 19ο αίώνα (Les charbonnages du Nord de la 
France ou XIXe siècle6), ό Marcel Gillet παρατηρεί λογουχάρη 
ότι οί σύντομες διακυμάνσεις τής παραγωγής άνθρακος όφείλον- 
ται τόσο στίς άπεργίες άπό τό 1880 καί μετά, όσο καί στήν οικο
νομική συγκυρία. Στούς οικονομολόγους είναι πολύ διαδεδομένη 
ή άποψη ότι οί δείκτες τής οικονομικής δραστηριότητας κερδί
ζουν καμιά φορά άν νοηθούν, καί άρα έξηγηθούν, κοινωνικά. 
Διαφορετικά κινδυνεύουμε νά άποδώσουμε στή συγκυρία πρά
γματα πού δέν τής άνήκουν σίγουρα. Ό  ιστορικός, άντίστροφα, 
θεωρεί θεμιτό, καθώς τού τό ύπαγορεύει ή προβληματική του, νά 
διαβάζει τήν κρίση διαμέσου τών κοινωνικών της έπιπτώσεων : 
π.χ. έπί τών τιμών τών τροφίμων, τής άπασχόλησης κα ινά έξετά- 
ζει έάν οί κοινωνικές έπιπτώσεις τής κρίσης έπηρέασαν σέ μιά 
δεδομένη στιγμή τήν έξέλιξη τών πολιτικών συγκρούσεων. Αύτό 
στάθηκε καί τό άντικείμενο πού όρισε ό Jacques Néré στή δια
τριβή του γύρω άπό τή βιομηχανική κρίση τού 1882 καί τό
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Μπουλανζικό κίνημα (La crise industrielle de 1882 et le m ouve
ment boulangiste7) : « Ό  μπουλανζισμός υπήρξε ή έκφραση ένός 
σοβαρού καί βαθειού λαϊκού κινήματος8 » καί άντλησε τήν προέ
λευσή του άπό τήν άργή πορεία μιάς κρίσης πού σημαδεύτηκε 
κυρίως άπό μιάν όξεία όλική καί μερική άνεργία.

Προγράμματα προθέσεων είναι εύκολο νά όρίζει κανείς. Ό  
ιστορικός δμως έχει έπίγνωση ότι είναι έξαρτημένος άπό τήν πο
σότητα καί τήν ποιότητα τών πηγών του. Ά ν  οί οίκονομολόγοι 
δέν θεωρούν Ικανοποιητικές τίς έργασίες τών Ιστορικών τής οικο
νομίας καί βρίσκουν πολύ άτελείς τίς μελέτες πού άφιέρωσαν αύ
τοί στίς οικονομικές κρίσεις (στή Γαλλία) τού 19ου αίώνα, αύτό 
δέν όφείλεται μονάχα στήν κληρονομική θεωρητική τους ένδεια 
(ένδεια πού ίσοδυναμεϊ μέ άδυναμία) · όφείλεται έξίσου καί στό 
γεγονός ότι τούς είναι δύσκολο νά δώσουν άπαντήσεις σέ προ
βλήματα πού τά στοιχεία γιά τή λύση τους δέν έχουν βρεθεί μέσα 
στό Ιστορικό υλικό, τό όποιο γενικά ό Ιστορικός είναι ό μόνος  
πού διαπραγματεύεται χωρίς μεσάζοντες : τά άρχεϊα, τίς « πη
γές ». "Ενα σημαντικό μέρος τής μεθοδολογίας τού Ιστορικού, 
άναφορικά μέ τίς οικονομικές κρίσεις, έγκειται στό νά έντοπίσει 
τήν πρωτογενή ή ήμιεπεξεργασμένη τεκμηρίωση πού έχει στή 
διάθεσή του, καί νά προσδιορίσει τί είδους έρωτήματα θά θέσει 
στά τάδε ή τά δείνα ντοκουμέντα. Τήν ίδια όμως ώρα, δέν είναι σέ 
θέση νά προσδιορίσει αύτά τά έρωτήματα παρά μόνο άν έχει κα
τορθώσει νά άποκτήσει μιάν έπαρκή γνώση στοιχείων άπό τίς 
θεωρίες τών κρίσεων, όσο άκατάλληλες καί νά τού φαίνονται οί 
θεωρίες. Μέ δυό λόγια χρειάζεται νά έξετάσει τίς δυσαρμονίες, 
άλλά νά ξέρει ποιές θά πρέπει νά άναζητήσει, έστω καί άν έχει 
κάθε δικαίωμα νά διστάζει νά άποφασίσει μιά καί καλή άν οί 
τάδε δυσαρμονίες είναι τελικά οί βασικές, οί κυρίαρχες, καί όχι 
κάποιες άλλες. Έ δώ  έγκειται καί ή πρωτοτυπία τής έργασίας 
του. Ό  κύβος δέν έχει ριφθεϊ γ ι’ αύτόν, δσο διαρκεϊ ή έρευνά 
του. Ή  θεωρία δέν μπορεί νά τού προσφέρει άπό τήν άρχή τά 
γενικευτικά συμπεράσματα στά όποία θά τείνει τελικά νά κατα- 
λήξει, άν δέν θέλει νά γίνει ό είδήμων-φωτογράφος μιάς  καί μόνο 
κρίσης. Θά πρέπει τουλάχιστο νά συγκρίνει τίς κρίσεις μεταξύ 
τους, καί νά υπογραμμίσει τίς κοινές βασικές, κυρίαρχες, έπεξη- 
γητικές όψεις τους καί τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, κάνον
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τας ταυτόχρονα καί τήν Ιστορική διάκριση καθεμιάς κρίσης.
Ά ς  ξανακοιτάξουμε τί είπαν τελευταία οί Γάλλοι ιστορικοί γιά 

τίς κρίσεις τοϋ 19ου αιώνα στό αυστηρό έρευνητικό τους έπί
πεδο. Πρέπει νά υπενθυμίσουμε αύτό πού ήταν πολύ φυσικό νά 
βρεθεί στό έπίκεντρο τών έργασιών τους : τό πέρασμα άπό τήν 
παλαιού τύπου κρίση στή σύγχρονη κρίση, ή έμφάνιση νέων δο
μών μέσα στίς παλαιές οικονομικές δομές, δηλαδή ή μετάβαση 
άπό έναν όρισμένο τύπο θεμελιωδών δυσαρμονιών σέ άλλον. 
Αύτό σημαίνει δτι διερεύνησαν τήν πορεία τής κατάρρευσης τών 
μηχανισμών τής παλαιάς άγροτικής κρίσης στά πρώτα τρία τέ
ταρτα τού 19ου αίώνα καί τής έξάπλωσης τών νέων στοιχείων 
τών « βιομηχανικών » κρίσεων, μέ τίς άπανωτές « έμπορικές » 
διαταραχές, τούς χρηματιστηριακούς πανικούς καί τά τραπεζικά 
« runs » καί τήν παράλυση ή άτονία τών παραγωγικών δυνάμεων 
τής καθαυτό λεγάμενης βιομηχανίας πού τελικά κυριαρχεί πάνω 
σέ δλα λόγω τών βαθειών της αιτίων καί τών κοινωνικών της 
έπιπτώσεων.

Τό γενικό γνώρισμα τών γαλλικών οικονομικών κρίσεων εως 
τό 1870 βρίσκεται άκριβώς στό δτι είναι, -  καί δέν μπορούν 
παρά νά είναι -  « μικτές », δηλαδή άνακατεύουν παλαιές καί 
νέες δψεις κρίσης λόγω τής θέσης πού συνεχίζει νά κατέχει ή 
γεωργία στίς οικονομικές καί δημογραφικές δομές. Σ ’ αύτό όφεί- 
λονται καί οί διαφορές στίς έκτιμήσεις τών Ιστορικών, οί όποιοι 
ώς επί τό πλεϊστον είχαν τήν τάση, άνάλογα μέ τήν κύρια ροπή 
τών έργασιών τους άντιστοίχως, νά άξιοποιούν στίς ερευνές 
τους -  καί άρα νά άναγορεύουν κυρίαρχους -  εϊτε τούς παραδο
σιακούς μηχανισμούς, εϊτε τά καινούργια στοιχεία τών κρίσεων. 
Φυσικά, ή δυσκολία έγκειται στόν υπολογισμό τών άμοιβαίων 
έπιδράσεων καί στή συναγωγή τού βαθμού αύτονομίας πού 
ύπάρχει συγχρόνως μέ τίς μεταξύ τους σχέσεις, στίς μικτές κρί
σεις τού 19ου αίώνα, άνάμεσα στά παλαιά καί τά νέα στοιχεία 
τής κρίσης. Τά άγροτικά προηγούμενα τής βιομηχανικής κρίσης 
δέν έχουν, βέβαια, έξαφανιστεϊ· τά έχουμε άπτά μπροστά μας 
μέχρι τή δεκαετία τού 1860. Ό  Georges Dupeux τό άπέδειξε 
δσον άφορά τό Loir-et-Cher9, ιδιαίτερα κατά τή στιγμή τής κρί
σης τού 1866-1867, πού συνοδεύτηκε δπως πάντα άπό τό χαρα
κτηριστικό σημάδι τών παλαιών χρόνων : τήν άνοδο τής τιμής
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τών δημητριακών. Έ ν μέση Δευτέρα Αυτοκρατορία, άκριβώς τό 
1855, στό νομό αύτόν ή τιμή τού σταριού έφτασε στήν πιό μεγάλη 
έτήσια κυκλική της παρέκκλιση. Ά λλά μόνο σ’ αύτό τό νομό 
άραγε ; Πράγματι, δπως δείχνει καθαρά ένας άπό τούς πίνακες 
τού συγγραφέα (σελ. 183) οί τιμές στό Loir-et-Cher άκολουθούν 
τίς Ιδιες διακυμάνσεις καί στίς ίδιες σχεδόν ήμερομηνίες μέ τήν 
τιμή τού σταριού στήν έθνική άγορά. Γι’ αύτό καί έχει ένδιαφέ- 
ρον τό συμπέρασμα πού προτείνει ό συγγραφέας, ύπό μορφήν 
« ύπόθεσης »10 άρχικά : « Οί παλαιού τύπου (τύπου 18ου αίώνα) 
κρίσεις τών μέσων συντήρησης δέν άναπαράγονται πλέον μετά τό 
186711 ». Ά λλά τό γεγονός δτι γίνονται αισθητές έως αύτή τήν 
ήμερομηνία δείχνει έπαρκώς τή βραδύτητα τής δομικής έξέλιξης 
τής οικονομίας, καί άρα τή βραδύτητα τών άλλαγών ισορροπίας 
στό έσωτερικό τών « μικτών » κρίσεων. Στίς κατοπινές του άνα- 
πτύξεις σχετικά μέ τήν έξέλιξη τής παραγω γής τών δημητριακών, 
ή ύπόθεση γίνεται βεβαιότητα : μέσα άπό σύντομες διακυμάν
σεις, πού καί στά 1900 άκόμα φτάνουν σέ πολύ μεγάλα πλάτη, ή 
συνολική παραγωγή άπό τά 1850 έως τά 1913 διπλασιάζεται. 
Ά π ό  τή δεκαετία τού 1870 καί ύστερα δέν μπορεϊ πιά νά γίνει 
λόγος γιά « κρίση συντήρησης »: « Τό κύριο πρόβλημα δέν είναι 
νά έξασφαλίζεται ή συντήρηση τών καταναλωτών, άλλά νά ρέει 
μέσα στίς καλύτερες δυνατές συνθήκες μιά όλοένα αυξανόμενη 
παραγωγή12 ». -  Σέ δμοια συμπεράσματα13 καταλήγει καί ό 
André Armengaud προκειμένου γιά τό γεωγραφικό πλαίσιο τής 
Ανατολικής Ά κουϊτανίας καί γιά τήν περίοδο 1845-1871. Οί 
« βίαιες μεταβολές » τών άγροτικών τιμών είναι « ουσιαστικός 
συντελεστής » (σ. 169) διαμόρφωσης τής συγκυρίας μέχρι τήν οι
κονομική κρίση τού 1857-1858. Ά π ό  τότε καί μετά βαθμιαία με
τριάζεται· ιδιαίτερα, παύει νά λειτουργεί ό « παλαιός μηχανι
σμός » (σ. 303) πού κατά τήν « κρίση τών μέσων συντήρησης » 
έκανε νά άνεβαίνουν άναλογικά περισσότερο οί τιμές τών λιγό- 
τερο σημαντικών τροφίμων -  έδώ ό άραβόσιτος σέ σχέση μέ τό 
σιτάρι -  γιά τό λόγο δτι ή λαϊκή κατανάλωση έπεφτε « αύτόματα 
πάνω στό λιγότερο άκριβό προϊόν ». Ό μ ο ια  μετριάζεται, άπό τό 
1860 καί μετά, καί μοιάζει νά έξαφανίζεται τελείως κατά τή δε
καετία τού 1870, « ή παλαιά έξάρτηση τών δημογραφικών δεδο
μένων σχετικά μέ τίς άγροτικές κρίσεις άπό τίς τιμές τών μέσων
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συντήρησης » (σ. 307). Ό  ρυθμός τών γεννήσεων βρίσκεται σέ 
όλοένα λιγότερο εύδιάκριτο συσχετισμό μέ τήν τιμή τών δημη
τριακών. Ά λλά στήν Άκουϊτανία, δπως καί στό Loir-et-Cher, 
καθώς καί σέ άλλες περιοχές, ή άγροτική κρίση δέν τυχαίνει νά 
συνοδεύεται καί νά έξηγείται πάντοτε άπό τήν άκρίβεια τών 
τροφίμων · μπορεί έπίσης νά προκύψει -  δπως στήν περίπτωση 
τών έτών 1848-1850 -  άπό τήν πτώση τών άγροτικών τιμών. Νά 
κρύβεται, άραγε, στό γεγονός αύτό ένα νέο είδος κρίσης, προάγ- 
γελος μελλοντικών καί διαρκών πλεονασματικών παραγωγών ; 
'Ωστόσο, στό παρελθόν οί άνοδικές ώθήσεις τών πλούσιων έσο- 
δειών έναλλασόντουσαν πάντοτε μέ τήν κατακόρυφη πτώση τής 
παραγωγής τροφίμων, καί ol τιμές παρασυρόντουσαν πάντα 
πρός τήν άντίθετη κατεύθυνση. Ό λα , στήν πραγματικότητα, έξ- 
αρτώνται άπό τή θέση τού γεωργού (σέ ποιό βαθμό είναι πωλη- 
τής) -  άρα άπό τίς δομές τής έκμετάλλευσης καί άπό τό μέρος τής 
παραγωγής πού διατίθεται στήν άγορά. Γεγονός παραμένει ή άπό 
καιρό έπισημασμένη σημασία πού έχει ή έξέλιξη άγροτικών εισ
οδημάτων γιά τή συγκυρία τής βιομηχανίας, ή Ιστω τής έλαφράς 
βιομηχανίας καταναλωτικών άγαθών. 'Η σύνδεση άγροτικής 
συγκυρίας-βιομηχανικής συγκυρίας φαίνεται ξεκάθαρα στόν 
André Armengaud προκειμένου γιά τήν κρίση τού 1844-1847· 
άλλ’ είναι πολύ λιγότερο έμφανής γιά τά χρόνια πού μεσολαβούν 
άπό τό καλοκαίρι τού 1854 έως τό 1857, δπότε άκρίβεια τών 
σιτηρών καί «έντονη βιομηχανική δραστηριότητα » (σ. 193) 
συνυπάρχουν. Τότε ή βιομηχανία άρχίζει νά ξεφεύγει άπό τήν 
« παραδοσιακή της έξάρτηση άπό τήν άγροτική συγκυρία » (σ. 
194).

Έ τσι, ό ρόλος τής προϋπάρχουσας κατάστασης τής γεωργίας 
σάν παράγοντα πού έπιτείνει τίς κρίσεις, έπισκιάζεται βαθμιαία 
άπό τά φαινόμενα πού προέκυψαν άπό τούς ιδιαίτερους τρόπους 
τής τραπεζικής-βιομηχανικής άνάπτυξης. Στό εύρύ πλαίσιο μιάς 
περιοχής -  τής Ντωφινέ -  δ Pierre Léon άνάγει χρονολογικά 
στήν κρίση, πού γιά λόγους ευκολίας όνομάζουμε « τού 1848 », 
« τόν διαχωρισμό άνάμεσα στόν παράγοντα τροφή καί στόν έμ- 
πορικό καί τραπεζικό παράγοντα »14 καί βλέπει άπό τότε καί στό 
έξής νά έρχονται νά έπισωρεύσουν τίς έπιπτώσεις τους δχι μιά, 
άλλά δνό  παράλληλες κρίσεις -  ή παλιά καί ή νέα -  καί έντοπίζει
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όρισμένες χρονολογικές άποστάσεις άνάμεσά τους. Δέν άπο- 
κλείεται σέ τούτα τά παραδείγματα νά έχουμε νά κάνουμε μέ δυό 
περιφερειακές παραλλαγές τής ίδιας διαδικασίας : στό Loir-et- 
Cher καί στήν άνατολική Ά κουϊτανία δπου κυριαρχεί ή γεωργία, 
ή παλαιού τύπου κρίση έχει έντονα χαρακτηριστικά, ώς ένα άρ- 
κετά προχωρημένο σημείο, τής Δεύτερης Αυτοκρατορίας. Στήν 
Ντωφινέ, πάλι, δπου ή βιομηχανία καί ή Τράπεζα έχουν τελείως 
άλλο εύρος, ή κυριαρχία τών νέων μηχανισμών τής κρίσης έμφα- 
νίζεται νωρίτερα. Ά λλά καί στίς δύο περιπτώσεις ή πορεία τών 
κρίσεων παραμένει ή ίδια : άλλάζουν στή φύση τους άλλάζοντας 
καί στίς δομές τους.

Γνωρίζουμε δτι συγχέοντας στό λεξιλόγιο κάτι πού δέν ήταν 
ξεκαθαρισμένο στήν πραγματικότητα, οί σύγχρονοι πού τίς έζη- 
σαν καί οί οικονομολόγοι τών δύο πρώτων τρίτων τού 19ου 
αιώνα, άποκαλούσαν « έμπορικές » τίς κρίσεις πού οί κατοπινοί, 
άπό τό 1870 καί μετά, θά άποκτήσουν τή συνήθεια νά όνομάζουν 
« οικονομικές  » κρίσεις, δταν πιά έρθουν στήν έπιφάνεια ol τρα- 
πεζικοί-βιομηχανικοί μηχανισμοί τών διακυμάνσεων. Ή  βιομη
χανία άπό τό πρώτο κιόλας τέταρτο τού 19ου αίώνα άρχίζει νά 
παίρνει στή Γαλλία τό δικό της ρυθμό πού έχει τή δική του λο
γική. Τό Γδιο καί ή κυκλοφορία τών κεφαλαίων μέσα στή βιομη
χανική διαδικασία. Οί ιστορικοί κατέγραψαν, σέ μορφή άρχείων, 
τά καινούργια στοιχεία τής νέας κρίσης : πλεονάσματα κακοτο- 
ποθετημένων έπενδύσεων πού ή άποταμίευση δέν έπαρκεϊ πιά νά 
τροφοδοτήσει· συμφόρηση τών έλαφρών βιομηχανιών καί μετά 
τού τομέα κεφαλαιουχικών άγαθών πού είχε υπερφορτωθεί άπό 
τόν όγκο τών έπενδύσεων, τών έγκαταστάσεων καί τών δανείων · 
συμφόρηση πού παραλύει όλοένα καί περισσότερες έξαρτημένες 
βιομηχανίες : ή διακοπή τών σιδηροδρομικών κατασκευών όδη- 
γεΐ στό βιομηχανικό λήθαργο· άτακτη πορεία τής χρηματιστη
ριακής άγοράς πού μέσω τής άνόδου τών τιμών καταγράφει τόν 
πυρετό τής άναζήτησης τού κέρδους καί τήν κερδοσκοπία πάνω 
σ’ αύτήν τήν άνοδο- μηχανισμοί πού προσιδιάζουν στά χρηματι
στηριακά κράχ, οί έπιταχυνόμενες πτώσεις τών όποιων είναι λο
γικά ή συνέχεια τών « ίλιγγιωδών άνόδων » (F. Simiand), καί 
πού προεκτείνονται σέ τραπεζικούς κλυδωνισμούς.

Στό σημείο αί'τό, σημαντικές άποχρώσεις χωρίζουν τούς Ιστο
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ρικούς. Γιά τόν Bertrand Gille15, τόν κινητήριο ρόλο, ήδη πρίν 
άπό τό 1848, δέν τόν παίζουν οί κρίσεις τών σιτηρών, καί τήν 
ουσιαστική ευθύνη γιά τήν κρίση εχει τό « πλεόνασμα τών έπεν- 
δύσεων16 » πού έπιφέρει μιά σχετική στενότητα τών « κεφαλαίων 
κυκλοφορίας17 » δηλαδή τών κεφαλαίων κίνησης τών έταιριών. 
« Οί άλυσιδωτες έπενδύσεις θά φέρουν τό πλεόνασμα καί, άρα, 
τή ρήξη τής ισορροπίας18 ». Ή  κρίση έπέρχεται όταν « σταμα
τούν οί έπενδύσεις19 », καί ή έκβαση αύτή είναι άναπόφευκτη : 
« Οί έπενδύσεις σταματούν γιατί παύουν νά υπάρχουν διαθέσιμα 
κεφάλαια· σταματούν γιατί ή στενότητα τού κυκλοφορούντος 
χρήματος έπιφέρει μιάν άνοδο τού έπιτοκίου· γιατί όρισμένες 
έπιχειρήσεις άποδείχτηκαν κακές ή κερδοσκοπικές20 ». Ό  Ber
trand Gille δέν θεωρεί ότι σ’ αύτές τίς συνθήκες ύπάρχουν άρκε- 
τοί δεσμοί άνάμεσα στίς βιομηχανικές δυσχέρειες καί τήν άγρο- 
τική συγκυρία καί δέν παύει νά έπανέρχεται άπό διάφορες μεριές 
σ’ αύτό τό θέμα στήν πορεία τής συγκυριακής μελέτης του γιά τίς 
κρίσεις άπό τό 1818 ώς τό 1847. Έφτασαν όμως τά πράγματα -  
πρίν τό 1848 -  ώς ένα τέτοιο βαθμό αυτονομίας τών καινούργιων 
μηχανισμών τών κρίσεων -  τουλάχιστον όσον άφορά τήν έλαφρά 
βιομηχανία καταναλωτικών άγαθών; Μήπως ό συγγραφέας 
παραβιάζει πού καί πού τά γνωρίσματα τού Ιδιου τού δικού του 
μοντέλου ; Μήπως ή άντίληψη τών « μικτών » κρίσεων πρέπει νά 
παραχωρήσει τή θέση της σέ μιά κάπως πρόωρα μοντερνίζουσα 
άποψη γιά τίς οικονομικές κακοτυχίες; Τρία χρόνια πρίν τήν έμ- 
φάνιση τής έργασίας τού Bertrand Gille, προλογίζοντας ένα συλ
λογικό τόμο άπό δώδεκα μελέτες γιά διάφορες περιοχές πού έκα
ναν όρισμένοι ιστορικοί πάνω στήν κρίση καί τήν ύφεση στή 
Γαλλία άπό τό 1840 έως τό 185121, ό Ernest Labrousse έγραφε 
άπλά : « Θά έκτιμήσουμε ώς ποιό βαθμό οί παρούσες έρευνες 
γύρω άπό τούς σπασμούς μιάς ήδη ένδιάμεσης οικονομίας άπο- 
καλύπτουν ή όχι τή σύνδεση τής κρίσης τών σιτηρών μέ τήν κρίση 
τής υφαντουργίας22 ». Στό λαμπρουσιανό μοντέλο, πράγματι, τό 
κύριο ζήτημα είναι ή π αλα ιού  τύπον βιομηχανική κρίση, ή κρίση 
μιάς βιομηχανικής διάρθρωσης όπου κυριαρχεί ή ύφαντουργία 
καί όχι ή μεταλλουργία. Κάτω άπ’ αύτές τίς συνθήκες δέν θάταν 
άραγε σωστή ή προβληματική μας, άν διακρίναμε μέ σαφήνεια, 
άνάμεσα στίς βιομηχανικές όψεις τών ένδιάμεσων « μικτών »
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κρίσεων τού πρώτου μισού τού 19ου αίώνα στή Γαλλία, τί είναι 
έκείνο πού καθορίζει τή συγκυριακή έξέλιξη τού « τομέα I » καί 
τού « τομέα II », γιά νά έπαναλάβουμε έδώ τό λεξιλόγιο τού 
Μάρξ ; Καί τότε δέν θά έξομαλύνονταν τουλάχιστον, άν δέν έξ- 
αλείφονταν τελείως, οί διαφορές στήν έρμηνεία ; Οί άφιερωμένες 
στίς « κρίσεις τής υφαντουργίας » άπό τό 1833 ώς τό 1843, σελί
δες άπό τή μελέτη τού Maurice Lévy-Leboyer23, έπιτρέπουν κάτι 
τέτοιο, παρόλο πού ό συγγραφέας δέν έχει ξεκαθαρίσει τή θέση 
του σχετικά μέ τίς διάφορες θεωρίες πού άναφέραμε. Διαβάζον- 
τάς τον φαίνεται δύσκολο νά κατανοήσει κανείς τή συγκυρία τής 
υφαντουργίας χωρίς νά πάρει ύπόψη του τήν « άγορά τών δημη
τριακών24 » -  καί μάλιστα μιά άγορά πού δέν είναι άπλά έθνική : 
σ’ αύτό έξάλλου τό θέμα είναι άφιερωμένες οί πρώτες σελίδες τής 
μελέτης του. Ά ν  άπό τό 1832 ώς τό 1836 « ή έπιχειρηματική 
δραστηριότητα στηρίζεται σέ στέρεη βάση », τούτο όφείλεται στό 
γεγονός ότι « ή Εύρώπη χαίρει άφθονης έσοδείας24 » ■ ένώ άντί
θετα ή άνοδος τών τιμών τών δημητριακών στήν Εύρώπη άπό τό 
1836 ώς τό 1840, « είναι τό σημάδι μιάς νοσούσας άγροτικής 
κατάστασης καί τό προμήνυμα μιάς βιομηχανικής κρίσης25 ». 
Ά λλ’ ή εύημερία τής υφαντουργίας κατέστρεψε ή ίδια όρισμένα 
άπό τά στηρίγματά της : ή άνοδος τών πρώτων ύλών καί τών 
έπεξεργασμένων προϊόντων όδήγησαν σέ « πλεονάσματα26 » : δ 
καταναλωτής δέν μπόρεσε νά παρακολουθήσει· καί πρώτα άπ’ 
δλα ό άγρότης καταναλωτής πού, γιά λόγους πολύ καλά γνω
στούς μετά άπό τίς άναλύσεις τού Ε . Labrousse, δέν έπωφελεϊται 
παρά μόνο κατ’ έξαίρεση άπό τήν άνοδο τών δημητριακών. 
Ά λλά ούτε κι ό ύφαντουργός μπόρεσε νά παρακολουθήσει, έχον
τας έξαντλήσει τά ταμεία του γιά τήν κερδοσκοπική συγκέντρωση 
άποθεμάτων. Ό  συγγραφέας έπανέρχεται λοιπόν στή λαμπρου- 
σιανή σύνδεση τού βιομηχανικού κλάδου τής ύφαντουργίας πού 
παραμένει άκόμα αύτήν τήν έποχή ούσιαστικός στή Γαλλία. Σέ 
άλλες σελίδες δμως άποδεικνύει δτι ή έπένδυση -  στούς σιδηρο
δρόμους, στή μεταλλουργία -  έπαιζε σοβαρό ρόλο στόν κύκλο 
τής βαρειάς βιομηχανίας. Φαίνεται δτι οί θέσεις τού Maurice 
Lévy-Leboyer κινούνται πρός τήν κατεύθυνση τής « μικτής » 
άντίληψης γιά τίς κρίσεις τού πρώτου μισού τού 19ου αίώνα, καί 
πρός έναν όρισμένο διαχωρισμό, ώστε νά κατανοηθούν οί βιομη
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χανικές όψεις τών κρίσεων αύτής τής έποχής, άνάμεσα σέ πα
λαιούς μηχανισμούς πού λειτουργούν άκόμα στό έπίπεδο τής 
έλαφράς βιομηχανίας καί σέ καινούργιους μηχανισμούς, πού πα
ρεμβαίνουν δυναμικά μέσα στή συγκυρία τής βαρείας βιομηχα
νίας.

Θά ξαναβρούμε τούτη τή διάκριση είκοσι περίπου χρόνια άρ- 
γότερα ; 'Ο  Claude Fohlen, στή μελέτη του γιά τήν ύφαντουργική 
βιομηχανία κατά τή Δεύτερη Αύτοκρατορία27, δέν τό νομίζει. Στά 
χρόνια τού 1860, ιδιαίτερα τό 1867-1868, ή κακή σοδειά τού 
σταριού « συνέτεινε στήν δξυνση τών δυσχερειών » (σελ. 409) τής 
βιομηχανίας βάμβακος. χωρίς όμως νά άποτελεΐ τή « μοναδική 
της αιτία ». ’Αν τό 1867 ή σύνδεση τής άνόδου τών σιτηρών μέ 
τήν έπιζήμια πώληση τών υφαντών υπογραμμίζεται ώς κυρίαρχη 
άκόμη άπό τούς παρατηρητές, δέν συμβαίνει τό ίδιο καί άργό- 
τερα. 'Η κρίση τής ύφαντουργίας άποκτά καί αύτή μιά κάποια 
αύτονομία σέ σχέση μέ τήν άγροτική συγκυρία. Τό 1867-1868 
παρατηρεΐται « χοντρικά » (σελ. 408) μιά χρονική σύμπτωση 
μεταξύ βιομηχανικής κρίσης καί κρίσης τών είδών διατροφής, 
καί ή δεύτερη όπωσδήποτε έπιδεινώνει τήν πρώτη, άφού « ή 
άγοραστική δύναμη τών καταναλωτών περιορίζεται άπό τήν 
άκρίβεια τής ζωής ». Ά λλ’ ή κρίση τής ύφαντουργίας έκδηλώ- 
θηκε καί έξαπλώθηκε σύμφωνα μέ τούς δικούς της μηχανισμούς, 
τούς μηχανισμούς δηλαδή τής διπλής « ύπερπαραγωγής » καί τού 
άκατέργαστου βάμβακος καί τών κατεργασμένων προϊόντων, τήν 
έπομένη άπό τή λήξη τού άμερικανικού έμφυλίου πολέμου.

Κάνοντας λοιπόν τή σύγκριση τών κρίσεων τής ύφαντουργίας 
στά χρόνια τού 1830 καί τών κρίσεων, άργότερα, τού 1860 μπο
ρούμε νά παρακολουθήσουμε άρκετά καθαρά τή βασική δομική 
έξέλιξη τής οικονομίας. Κατά τήν περίοδο αύτή φαίνεται άποδε- 
δειγμένο δτι περνάμε άπό τίς « μικτές » οικονομικές κρίσεις στίς 
καθαρά σύγχρονες κρίσεις.

Ά π ό  τή δεκαετία τού 1870 καί μετά, οί παλαιού τύπου κρίσεις 
δέν υπάρχουν, δέν μπορούν πιά νά ύπάρξουν. 'Η έξάλειψη τών 
παλαιών μηχανισμών σύνδεσης τών άγροτικών τιμών μέ τίς κρί
σεις τής ύφαντουργίας είναι δριστική. 'Η στενότητα τών τροφί



μων παραχωρεί τή θέση της στίς σχετικές « υπερπαραγωγές ». 
Έ δώ  άκριβώς βρίσκεται καί ή πρώτη θεμελιακή ένδειξη τών δ ι
αρθρωτικών άλλαγών. Ά π ό  δώ καί στό έξής στίς κρίσεις θά άρ- 
χίζουν νά κατρακυλούν κ α ί  οί τιμές τών τροφίμων μαζί μέ τίς 
τιμές τών βιομηχανικών προϊόντων. Στούς υπολογισμούς του 
σχετικά μέ τήν κυκλική κίνηση τών τιμών τού σταριού στό Loir- 
et-Cher, ό Georges Dupeux έδειξε ότι τό μέσο πλάτος αύτής τής 
κίνησης έλαττώνεται κατά τό ήμισυ μεταξύ 1873 καί 1895, καί 
« μειώνεται άκόμα λίγο » άπό τό 1896 ώς τό 19 1 328. « Ά π ό  τό 
1873 καί μετά, ή σχετική σταθερότητα τών τιμών προμηνά τήν 
είσοδο σ’ έναν καινούργιο οικονομικό κόσμο28 ». Τό καινούργιο 
στοιχείο τής πτώσης τού άγροτικών τιμών κατά τήν κρίση καί τήν 
ύφεση (καινούργιο λόγω τής γενίκευσης, τακτικότητας καί μαζι- 
κότητάς του) μελετήθηκε λεπτομερώς καί έπιβεβαιώθηκε πέρα 
γιά πέρα άπό τόν Jacques Néré γιά τά χρόνια τού 188 029 σέ πολ
λές γαλλικές περιοχές, μέ παραδείγματα τό ψωμί, τό κρέας, τίς 
πατάτες, πού τόν όδηγούν νά παρατηρήσει στήν περίοδο 1880-90 
« μιάν όρισμένη πτώση γενικά στό κόστος τής ζωής30 ». Γνωρί
ζουμε έξάλλου τίς γενικές κινήσεις τών άγροτικών τιμών πού 
χρησίμεψαν νά άνασυγκροτηθεϊ ό γενικός δείκτης τών « χοντρι
κών τιμών 45 ειδών31 », κινήσεις πού συμβαδίζουν μέ τίς νέες 
συνθήκες τής άγροτικής συγκυρίας. Ά π ό  τό τέλος τής δεκαετίας 
τοϋ 1870, έως τά μέσα τής δεκαετίας τού 1890, ή ούσιαστική 
πτώση τών άγροτικών τιμών έπισωρεύεται στίς κυκλικές πτώσεις, 
λές καί ό ένας μηχανισμός τρέφει τόν άλλον.

Ά ς  κάνουμε δμως μιά προφανή παρατήρηση : παρόλα αύτά ή 
άγροτική συγκυρία δέν θά έξαφανιστεϊ άπό τό οικονομικό προ
σκήνιο -  θά έκφράζεται μέσα στή συγκυρία τών άγροτικών εισ
οδημάτων. Στό έξής θά έπηρεάζει, περισσότερο σέ μέση διάρκεια 
άπ’ δ,τι σέ βραχεία, τήν οικονομική συγκυρία. Έ στω  καί άν δέν 
παίζει πιά άποφασιστικό καί κυρίαρχο ρόλο στόν βραχύ κύκλο, 
φαίνεται νά είναι τό ενα άπό τά ουσιαστικά στοιχεία πού έξ- 
ηγούν τή διαδοχή τών φάσεων A καί Β στόν πίνακα Κόντρα- 
τιεφ : ή μακροοικονομική μελέτη τού Jean Marczewski πάνω 
στήν έξέλιξη τού « φυσικού προϊόντος » τής Γαλλίας τόν 19ο 
αίώνα έφερε στό φώς, δικαιολογημένα όπωσδήποτε, αύτόν τόν 
τρόπο έπίδρασης32. Καί ό Georges Dupeux έντόπισε καί αύτός
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άπό τή μεριά του, στήν κλίμακα τού Loir-et-Cher, τήν πραγματι
κότητα τών μακρών κινήσεων στά διάφορα άγροτικά εισοδήματα 
άπό τό 1851 έως τό 19 1 333.

"Ενας δεύτερος δείκτης τών δομικών μεταβολών άπό τό τελευ
ταίο τέταρτο τού 19ου αίώνα καί μετά, γύρω άπό τό όποιο ol 
Ιστορικές γνώσεις πρέπει νά όμολογήσουμε είναι μηδαμινές, είναι 
ή ριζική άλλαγή τών όρων τών μέσων πληρωμής σέ σχέση μέ τίς 
προηγούμενες περιόδους τού ίδιου αιώνα. Φαίνεται ότι μπο
ρούμε νά πούμε μέ βεβαιότητα δτι τότε είχε πάψει νά ύφίσταται 
ή παλιά στενότητα τού νομίσιιατος. Ή  αίτια βρίσκεται φυσικά 
στά διαφορετικά είδη καί στήν αύξηση τής ποσότητας τού νομί
σματος. Άκόμη κι άν ή ποσότητα τού νομίσματος στή Γαλλία 
διατηρεί μιά προσήλωση στό μέταλλο (λόγω τής θέσης πού κατέ
χουν τά « μετρητά » στίς πληρωμές) άκόμα καί στίς παραμονές 
τού 191434, ή διάδοση τού τραπεζογραμματίου καί κυρίως τού 
τραπεζικού νομίσματος μεταβάλλουν ουσιαστικά τίς νομισματι
κές συνθήκες τής οικονομικής έξέλιξης : τά τραπεζικά δίχτυα, 
ιδιαίτερα, γνωρίζουν μιά γρήγορη άνάπτυξη άπό τή δεκαετία τού 
1870. Δέν παρατηρεϊται πλέον ούτε « περιορισμός τών διαθέσι
μων μετρητών » ούτε καί στενότης τών μέσων πληρωμής. Αύτό 
δέν σημαίνει δτι ή οικονομική άνάπτυξη συντελεϊται μέσα σέ νο
μισματική άφθονία : ό πληθωρισμός τύπου 20ού αίώνα δέν έχει 
γεννηθεί άκόμα. Οί περίοδοι τού « άκριβού χρήματος » (άνοδος 
τού προεξοφλητικού έπιτοκίου καί τών έπιτοκίων γενικά) καθο
ρίζουν τούς οικονομικούς κύκλους τήν ίδια τήν παραμονή τών 
κρίσεων, τή στιγμή τής μεταστροφής τής συγκυρίας, δταν οί 
περίοδοι άνάπτυξης φτάνουν στό τέρμα τους. Μπορούμε δμως νά 
άναρωτηθούμε άν οί ποσοτικές καί ποιοτικές μεταβολές στά μέσα 
πληρωμής είχαν άποφασιστική έπίδραση πάνω στόν κύκλο. Δέν 
φαίνεται νά συμβαίνει κάτι τέτοιο. 'Ορισμένοι τραπεζίτες τού 
πρώτου μισού τού 19ου αίώνα -  καί άργότερα άκόμη, δπως ό 
Laffitte, άλλά κυρίως οί άδελφοί Pereire πίστεψαν καί εκφρασαν 
τήν άποψή τους δτι οί πρόοδοι τού τραπεζικού συστήματος, τρο
φοδοτώντας τίς πληρωμές καί τίς πιστώσεις, θά τροφοδοτούσαν 
καί τήν οικονομική άνάπτυξη καί θά έδιναν τή δυνατότητα νά 
άποφευχθούν τά δυσάρεστα έπεισόδια τών λεγάμενων « έμπορι- 
κών » κρίσεων. Τά πράγματα διέψευσαν έν μέρει τήν αισιοδοξία
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τους. Ή  προώθηση τής τράπεζας καί τών μοντέρνων μορφών 
χρήματος δέν έξάλειψαν τούς κύκλους. ’Αντίθετα, έδωσε έδαφος 
σέ νέες δυσαρμονίες : έπιτάχυναν τή φορά μέ τήν έπέκταση τών 
πιστώσεων, καί παγίωσαν τήν ύφεση μέ τήν κάμψη τών τραπεζι
κών πράξεων. Τόν « περιορισμό τών διαθέσιμων μετρητών », πού 
συνόδευε τήν παλιά κρίση στήν καινούργια, τόν διαδέχτηκε δ 
περιορισμός τών τραπεζικών πιστώσεων.

ΟΙ Ιστορικές γνώσεις γύρω άπό τίς γαλλικές οικονομικές κρί
σεις άπό τά 1870 καί μετά είναι σημαντικά λιγότερο προωθημέ
νες άπ’ δ,τι γύρω άπό τίς προηγούμενες δεκαετίες. Μοναχά ή λε
γάμενη κρίση « τού 1882 » έγινε άντικείμενο έρευνών άλλά καί 
πάλι μέ μερικό καί άτακτο τρόπο : στράφηκαν, άπό τή μιά, γύρω 
άπό όρισμένες τραπεζικές καί χρηματιστηριακές δψεις στήν άρχή 
τής κρίσης- καί,άπό τήν άλλη, γύρω άπό τό μέτρο τής ύφεσης τής 
δεκαετίας τού 1880, πού μελετήθηκε, περιοχή πρός περιοχή, μέ 
στοιχεία σχετικά μέ τήν άπασχόληση, τού; μισθούς καί τίς τιμές 
όρισμένων τροφίμων35. Θά θέλαμε νά έπανέλθουμε σέ μερικά με
θοδολογικά προβλήματα πού έγείρουν αύτού τού τύπου ol έρευ
νες, παίρνοντας ύπόψη μας δτι ή Ιστορία, τόσο τών άπαρχών τής 
κρίσης όσο καί τής έπέκτασής της, κατά τό άποφασιστικό χρο
νικό διάστημα 1881-1882, δέν έχει γραφτεί άκόμα, καί όσον 
άφορά τό πώς έξελίχτηκε στήν έθνική άγορά, καί όσον άφορά τίς 
σχέσεις της μέ τή διεθνή συγκυρία.

Συχνά συμβαίνει ένα κράχ τού χρηματιστηρίου νά συμπίπτει μέ 
τή μεταστροφή μιάς συγκυρίας άπό τήν άνάπτυξη στήν κρίση- 
αύτό έγινε μέ τό πιό γνωστό άπό δλα κράχ τού ’Οχτώβρη 1929. 
Τό ίδιο έγινε καί στή Γαλλία  τό Γενάρη τού 1882. Τό γεγονός δτι 
τό κράχ είχε πιό έντονη άπήχηση στή Λυών άπ’ δ,τι στό Παρίσι 
έξηγείται άπό όρισμένα τοπικά χαρακτηριστικά τής συμπεριφο
ράς τών τραπεζικών κύκλων τής Λυών : ξεπερνούσαν κάθε δριο 
στήν κερδοσκοπία. Τό κράχ πάντως γενικεύτηκε σέ δλα τά χρημα- 
τιστικά κέντρα τής έπαρχίας -  καί τού Παρισιού. ΟΙ διακυμάν
σεις τών άξιών τους είναι σχεδόν σύγχρονες, καί σ’ αύτό τά έπεί- 
γοντα τηλεγραφήματα έπαιξαν κάποιο ρόλο.

’Α π’ δ,τι φαίνεται, ή Ιστορική μελέτη ένός κράχ πρέπει νά συν
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οδεύεται άπό δύο τύπους έρωτήματα : τά σχετικά μέ τά στοιχεία 
τού κράχ· καί τά σχετικά μέ τούς δεσμούς μεταξύ τού χρηματι
στηριακού κράχ καί τής μεταστροφής τής συγκυρίας πρός τήν 
κρίση.

Ό σον άφορά τά στοιχεία τής χρηματιστηριακής κρίσης, ή 
Ιστορική προβληματική παρακινείται διπλά. Τήν προσοχή της 
πρώτα άπ’ όλα τραβούν οί κατά κάποιο τρόπο μηχανικές  συνι
στώσες κάθε χρηματιστηριακής καταιγίδας· έννοούμε τόν άνα- 
πόφευκτο χαρακτήρα καταιγίδας, έφόσον τό κατρακύλισμα τών 
άξιών δέν δίνει τήν έντύπωση παρά μιάς λογικής έπικύρωσης τής 
έξωφρενικής προηγούμενής τους άνόδου. Ή  άγοραπωλησία έν
αντι 2.000 ή 3.000 μιάς μετοχής, πού ή άξία της σύμφωνα μέ τά 
στοιχεία τού ισολογισμού μπορεϊ νά είναι τρεϊς καί τέσσερις φο
ρές κατώτερη, είναι σημάδι έκτροχιασμού, άντιφάσεων άσυμβί- 
βαστων μέ τήν όμαλή λειτουργία τής χρηματιστικής άγοράς. Τό 
Ιδιάζον γνώρισμα τής κερδοσκοπικής άνόδου τών τιμών είναι ότι 
έπισωρεύει τά στοιχεία τού τέλους της. Ά π ό  τήν ίδια μηχανική 
όψη τών φαινομένων πηγάζει καί ή ύπερύψωση τών τιμών τού 
χρήματος πού άφορά τά πολύ βραχυπρόθεσμα δάνεια (τίς 
« μεταφορές » πού τροφοδοτούν τήν κερδοσκοπία). Ή  ύπερύ
ψωση αύτή πού έμφανίστηκε πολύ έντονη άπό τό φθινόπωρο τού 
1881, εκανε εναν οικονομολόγο νά γράφει άπό τόν Αύγουστο 
κιόλας : « Ή  γαλλική άγορά βρίσκεται στό έλεος τού άπρόβλε- 
πτου36 ». Οί μεταφορές κινούνται στό Παρίσι στά 4%-5% κατά 
τά τέλη τού 1880· καί σέ 10%-12% τό φθινόπωρο τού 1881... 
'Όσο άνεβαίνει ό πυρετός τής κερδοσκοπίας, τόσο πολλαπλασιά- 
ζονται οί προσφορές, τόσο άνεβαίνουν οί άξίες, τόσο αύξαίνει ή 
ζήτηση πιστώσεων ύπό μορφή μεταφορών -  ζήτηση πού άπευθύ- 
νεται στούς χρηματιστές (τά « ταμεία μεταφορών ») πού έκαναν 
σύν τώ χρόνω τήν έμφάνισή τους, άλλά καί στίς έπιτόπιες τράπε
ζες πού άπό τή δεκαετία τού 1850 καί μετά διέθεταν πάντοτε 
σημαντικά ποσά γιά βραχυπρόθεσμα δάνεια στήν άγορά άξιών. 
Αύτή έδώ λοιπόν παίζει τό ρόλο ένός τεράστιου κέντρου πού 
προσελκύει όλες τίς « άποταμιεύσεις » -  άποταμιεύσεις όχι πάν
τοτε πραγματικές, έφόσον παρουσιάζεται τό φαινόμενο πολλές 
έμπορικές καί βιομηχανικές έπιχειρήσεις, στή Λυών τουλάχιστον, 
τοποθέτησαν σέ μεταφορές ένα μέρος άπό τά κεφάλαια κίνησης.



200 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Ή  χρηματιστηριακή άγορά άσκεϊ τήν έλξη της μέ δύο τρόπους : 
μέ τίς έκδόσεις τίτλων, πού, γιά τό 1881, ό Léon Say37 άποτιμά 
στό τεράστιο νούμερο τών 7 δισεκατομμυρίων· μέ δάνεια σέ 
μεταφορές πού άποτιμώνται άπό 1,5 ώς 2 δισεκατομμύρια γιά 
τήν άγορά τών Παρισίων καί γιά τό καλοκαίρι τού 1881 καί 
μόνο38. Μέ τά τραντάγματα καί τούς σπασμούς πού προηγήθη- 
καν άπό τό καθαυτό κράχ -  πού τά σοβαρότερα παρατηρήθηκαν 
στήν έπαρχία τόν ’Οκτώβριο τού 1881, θίγοντας μαζί καί τό χρη
ματιστήριο καί τήν Τράπεζα39 -  ή χρηματιστηριακή άγορά κα- 
τευθύνεται, κατά κάποιο τρόπο, μηχανικά  πρός τόν Ισχατο έκ- 
τροχιασμό της : στή Λυών καταρρέει όλοσχερώς τόν ’Ιανουάριο 
τού 1882 (διακοπή τών συναλλαγών, χρεοκοπία τών χρηματι
στών)· στό Παρίσι, τόν ίδιο καιρό καταφέρνει νά συγκροτήσει 
τίς δραστηριότητές της άποκλειστικά χάρη στή συνδυασμένη 
βοήθεια τής Τράπεζας τής Γαλλίας καί τών μεγάλων « πιστωτι
κών 'Ιδρυμάτων ».

Μέσα δμως άπό τούς μηχανισμούς δρούν οί άνθρωποι, δηλαδή 
οί έπιχειρήσεις καί οί όμιλοι, οί όποιοι καί ύφίστανται τούς μη
χανισμούς -  άπηχώντας τόν παραλογισμό τής άγοράς -  καί τούς 
χρησιμοποιούν πρός τήν κατεύθυνσή τους, πρός τήν κατεύθυνση 
τής προάσπισης τών ίδιαίτερών τους συμφερόντων. 'Η ιστορική 
ερευνά λοιπόν άνακαλύπτει καί έξηγεϊ, άνάλογα μέ τό πώς άντι- 
δρούν άπέναντι στή συγκυρία όμιλοι μέ μεγάλη έπιρροή, τόν 
άποφασιστικό ρόλο πού έπαιξε σέ μιά προσδιορίσιμη χρονική 
στιγμή ή συμπεριφορά όρισμένων έταιριών στή χρηματιστική 
άγορά. 'Η  συμπεριφορά αύτή θά έπηρεάσει άμεσα τή μεταστροφή 
τής χρηματιστηριακής συγκυρίας : οί μεγάλες τράπεζες, άπόλυτοι 
κύριοι τής διάθεσης τών μεταφορών, άποφασίζουν νά μειώσουν, 
καί μετά νά σταματήσουν τήν προμήθειά τους, πράγμα πού έπι- 
ταχύνει τήν άνοδο τών τιμών τους καί έπιφέρει άναγκαστικά τήν 
κατάρρευση τής κερδοσκοπικής πυραμίδας πού ή παραφορά της 
τροφοδοτιόταν μέχρι τότε μέ τίς έπικερδεϊς τοποθετήσεις' τών 
« μεταφορέων ». Ό  τύπος καί τά περιοδικά τής έποχής μιλούν 
γιά « τεχνητή στενότητα » ή γιά « άπεργία τών κεφαλαίων40 ». Οί 
μεγάλες τράπεζες, έν όνόματι τής ίδιας τής άσφάλειάς τους, -  
ποιός άλλωστε θά μπορούσε νά τίς κατηγορήσει γ ι’ αύτό ; -  άπο- 
σύρονται άπό τό παιγνίδι τού χρηματιστηρίου τή στιγμή πού
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καταλαβαίνουν δτι άρχίζει νά γίνεται έπικίνδυνο. 'Όσοι δέν τό 
άντιλήφθηκαν, ή δέν κατάφεραν νά άποσυρθούν, θά πεθάνουν 
στό πεδίο τής μάχης.

Ά λλά ή συμπεριφορά τών μεγάλων τραπεζών πάει πιό μακριά, 
άφοϋ ήδη πριν  άπό τό κράχ, στά τέλη τού καλοκαιριού τού 1881, 
άναθεωρούν άρδην τήν πολιτική τους : προβαίνουν στήν άνά- 
σχεση τής έπιχειρηματικής τους δραστηριότητας· άναστέλλουν 
τίς κυοφορούμενες έπιχειρηματικές τους πρωτοβουλίες (ιδίως 
τήν Ιδρυση έταιριών καί τήν άγορά μετοχών) ■ έπιβραδύνουν τήν 
προσφορά βραχυπροθέσμων καί μεσοπροθέσμων πιστώσεών 
τους. « Μαζεύουν τά πανιά » μπρός στήν καταιγίδα πού πλη
σιάζει, δπως λένε οί ίδιες, γιατί ξέρουν πώς ή έπερχόμενη κρίση 
τού χρηματιστηρίου θά μεταφραστεί άρχικά γιά αύτές σέ κατρα- 
κύλισμα τής άξίας τών τίτλων-χαρτοφυλακίου : αύτό θά είναι 
ενα άπό τά στοιχεία τής πτώσης τών κερδών τους άπό τή στιγμή 
πού θά ξεσπάσει πραγματικά ή κρίση.

Κάπως λοιπόν συνέτειναν καί οί μεγάλοι έπενδυτές στήν έπι- 
τάχυνση τής κατά τά άλλα άναπόφευκτης μεταστροφής τής κερ
δοσκοπικής συγκυρίας. Αύτό, ό ιστορικός, μέ τή βοήθεια τών άρ- 
χείων τών τραπεζών, μπορεί νά τό άποδείξει. Ή δη άπό τόν Αύ
γουστο τού 1881 τό ισχυρό « συνδικάτο τών πιστωτικών ιδρυμά
των » (στό όποιο άνήκαν τό Crédit lyonnais, ή Société générale, 
ή Banque de Paris et des Pays-Bas, τό Crédit foncier), πού είχε 
συσταθεϊ πρίν άπό δέκα χρόνια γιά νά διεκδικήσει άπό τίς « με
γάλες τράπεζες », τόσο τίς κρατικές δσο καί τίς ιδιωτικές, έπικερ- 
δείς έπιχειρήσεις μεγάλης έπιφανείας, άποφασίζει νά « άπόσχει 
άπό κάθε νέα έπιχείρηση », σύμφωνα μέ τήν έκφραση τού γενι
κού διευθυντή τού Crédit lyonnais41. « Τά ίδια αισθήματα τρέ
φουν καί τά άλλα μεγάλα ιδρύματα τού όμίλου μας41 ». Γιά ποιό 
λόγο ; Γιατί « αύτό μάς έπιβάλλουν οί περιστάσεις41 ». Πού ση
μαίνει: ή άνώμαλη λειτουργία τής χρηματιστικής άγοράς καί οί 
κίνδυνοι πού προοιωνίζει.

Μ’ αύτό τόν τρόπο παίρνουν νόημα καί ζωή γιά τόν ιστορικό 
οί μηχανισμοί τής οικονομίας. Ή  πορεία πρός τήν κρίση δέν τού 
φαίνεται πιά τυφλή καί άναπόφευκτη. Ένσύνειδες δυνάμεις 
άπόφασης καί έπιρροής έχουν παρέμβει στό ϊδιο συγκυριακό 
πλαίσιο πού αύτές οί ίδιες είχαν διαμορφώσει άρχικά, μόνο πού
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αύτή τή φορά παρεμβαίνουν πρός τήν άντίθετη κατεύθυνση, έγ- 
καινιάζοντας μ’ αύτό τόν τρόπο τήν έποχή τής κατάρρευσής του. 
Μέ δυό λόγια, οί τραπεζικές πιστώσεις θά παλινδρομήσουν έξαι
τίας τής άμυντικής συμπεριφοράς τών τραπεζών · καί αύτή ή άρ
νηση, πού ή κρίση άπό τή στιγμή πού θά ξεσπάσει θά έντείνει 
άκόμη περισσότερο, θά έπισπεύσει τήν πορεία όλόκληρης τής οι
κονομικής συγκυρίας πρός τά κάτω. Ενδεικτικές άπό αύτή τήν 
άποψη είναι οί προσπάθειες πού καταβάλλει τό Crédit lyonnais, 
άπό τά μέσα κιόλας τού ’Οκτώβρη τού 1881, νά αυξήσει τά ρευ
στά του. Προειδοποιημένο άπό τό « run » τής Μασσαλίας, πού 
τοϋ έχει στοιχίσει ένα σημαντικό μέρος άπό τίς καταθέσεις του 
δψεως, φρενάρει άπότομα τήν έπέκταση τών πιστώσεων του στίς 
έπιχειρήσεις, περιορίζοντας τόν όγκο τών τρεχουσών πιστώσεων 
καί αυξάνοντας τήν τιμή τους.

'Όσον άφορά τούς δεσμούς άνάμεσα στά πρόδρομα συμπτώ
ματα τού χρηματιστηριακού κράχ καί τήν οικονομική συγκυρία 
καί κατόπιν άνάμεσα στή χρηματιστηριακή κρίση καί τήν οικο
νομική κρίση, αύτούς πολύ έπιφανειακά μονάχα τούς θίγουν οι 
προαναφερόμενες Ιστορικές μελέτες.

Χρονολόγηση (τουλάχιστον μη νια ία ) τής έξέλιξης τών δεικτών 
τής συγκυρίας κατά τό 1881, πρίν άπό τό κράχ τού χρηματιστη
ρίου, δέν εχει γίνει. Τά πληροφοριακά στοιχεία πού έχουν συγ
κεντρωθεί είναι είτε πολύ γενικά, είτε πολύ μερικά. Αύτό δέν ση
μαίνει ότι ή ερευνά είναι άδύνατη. Ά πλά , δέν έχει γίνει. Τό 
προεξοφλητικό έπιτόκιο τής Τράπεζας τής Γαλλίας άπό 3,5% (14 
’Οκτωβρίου 1880) γίνεται 4% στίς 25 Αύγούστου 1881, καί 5% 
στίς 20 ’Οκτωβρίου : τό χρήμα άκριβαίνει γιά όλες τίς πράξεις 
τής άγοράς τού χρήματος. Ά λλά ή κίνηση αύτή ά κολονθεϊ άπλά 
τό έπιτόκιο τής Τράπεζας τής Αγγλίας. ’Ενδεχομένως ύπό τήν 
πίεση τής άνισορροπίας τού ισοζυγίου πληρωμών τή στιγμή 
έκείνη άνάμεσα στίς ΗΠΑ καί τή δυτική Εύρώπη. Καί οί τιμές τί 
κάνουν ; Σέ μέση διάρκεια οί χοντρικές βιομηχανικές τιμές βρί
σκονται σέ πτώση άπό τό 1874· οί χοντρικές τιμές τών τροφίμων 
άπό τό 18 7 742· καί γιά τίς δύο κατηγορίες, βραχυπρόθεσμα, τό
1881 είναι μιά χρονιά πτώσης τών τιμών σέ σχέση μέ τίς δύο 
προηγούμενες χρονιές, καί ή πτώση αύτή, άπό τή στιγμή πού θά 
άρχίσει, θά παραταθεϊ έως τό 1887, όσο θά κυλάνε τά χρόνια τής
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κρίσης-ΰφεσης. Στήν κλίμακα μοναχά τών βιομηχανιών τής 
Λυών, οί βιομηχανικές τιμές κάμπτονται ιδιαίτερα (μεταλλουρ
γία, σιδηροδρομικά υλικά, χημικά προϊόντα) άπό τό τρίτο τρί
μηνο τοϋ 1881, καί κατά τό τέταρτο τρίμηνο. Ό σ ο  γιά τίς τιμές 
τού μεταξιού, αύτές άπό τό 1869 άκολουθούν μιά γρήγορη καθο
δική πορεία. Γιά τίς τιμές τών μεταξωτών δέν ύπάρχουν ένδεί- 
ξεις.

Βραχυπρόθεσμα λοιπόν, διάφοροι δείκτες συμπίπτουν χρο
νικά : τό δεύτερο έξάμηνο τού 1881, πρίν άπό τήν όξεία χρημα
τιστηριακή κρίση, οί « τιμές τού χρήματος » αυξάνονται, όρισμέ
νες τιμές έμπορευμάτων άρχίζουν νά μεταστρέφονται, καί έφαρ- 
μόζεται μιά « άντιπληθωριστική » στρατηγική άπό τή μεριά τών 
μεγάλων έπενδυτών καί δανειστών.

Σέ τί έπίπεδα όμως βρισκόντουσαν ή άπασχόληση, ή παρα
γωγή, ό κύκλος έργασιών, οί έπενδύσεις; ’Ελάχιστα γνωρίζουμε... 
Πρέπει βεβαίως νά πάρουμε ύπόψη μας τό γεγονός δτι αύτοί εί
ναι πολύ πιό άνελαστικοί, πολύ πιό άκαμπτοι δείκτες τής συγκυ
ρίας άπ’ δ,τι οί προηγούμενοι. Ό σ ο  γιά τούς δείκτες βιομηχανι
κής δραστηριότητας, αύτοί δέν μοιάζουν νά έπηρεάστηκαν ση
μαντικά πρίν άπό τό 1883 : ή διατριβή τού Jacques Néré σ’ αύτό 
τό θέμα τό άποδεικνύει έπαρκώς. Γιά τή μεταλλουργία, τά όρυ- 
χεία καί τούς « βασικούς πελάτες » τους τό « μάξιμουμ τής δρα- 
στηριότητάς τους43 » τοποθετείται ώς έπί τό πλείστον στά μέσα 
τού 1883. ΟΙ σιδηροδρομικές μεταφορές τών « σιδηροδρόμων 
κοινής ώφελείας » πού μέ πολύ άργό ρυθμό άρχίζουν νά άνεβαί- 
νουν άπό τό 1882 ώς τό 1883 μονάχα, πέφ τουν  άπό τό 1884 καί 
έπειτα44. Στό Loir-et-Cher, ή βιομηχανική άπασχόληση αύξάνει 
άκόμα κατά τό 1881 (άν καί λιγότερο έντονα άπ’ δ,τι τό 1880) 
καί δέν πέφτει παρά μετά άπό τό 18824S. Οί « δαπάνες καθαρών 
έπενδύσεων » τών σιδηροδρόμων σύμφωνα μέ μιά καινούργια 
μελέτη τού François Caron, βρίσκονται σέ ταχεία άνοδο, όμαλή 
σχεδόν άπό τό 1872 μέχρι κα ί τό 188 346 -  μέ μιά έλαφρά άνά- 
σχεση τό 1882, δίχως τήν παραμικρή δμως κατά τό 1881. Τέλος, 
δλα τά δεδομένα πού συγκεντρώνονται γιά τή Λυών καί τή γύρω 
της περιοχή (τραπεζικά, έμπορικά, βιομηχανικά δεδομένα) δεί
χνουν δτι τό έτος 1881 συνεχίζεται ή έντονη οικονομική δραστη
ριότητα καί δτι ό βιομηχανικός μαρασμός έπέρχεται σιγά-σιγά



στούς διάφορους τομείς, άρκετά μετά  άπό τό κράχ, καί σέ πολλές 
περιπτώσεις όχι πρίν άπό τό 188347. Μήπως λοιπόν θά επρεπε νά 
ύποπτευθούμε κάποιαν άνεξαρτησία τών τομέων τής παραγωγής 
σέ σχέση μέ τή χρηματιστική καί χρηματική συγκυρία, νά διαχω
ρίσουμε τό κράχ τού χρηματιστηρίου άπό τή βιομηχανική κρίση, 
καί τήν κυκλοφορία τών κεφαλαίων, μέ τίς κερδοσκοπικές 
« άκρότητές » της, άπό τήν παραγωγή καί τήν κυκλοφορία τών 
έμπορευμάτων ; Αύτό θά σήμαινε, άφενός ότι θά ύποχωρούσαμε 
μπρός στή φαινομενική δψη τών πραγμάτων καί θά μέναμε δέ
σμιοι τής έμπειρικής καί πρός τό μερικόν τροπής τής δλης ιστο
ρικής ερευνάς. Θά σήμαινε έπίσης δτι είμαστε καταδικασμένοι νά 
μή συνεχίσουμε τήν ερευνά, καί νά μήν άναρωτηθούμε σέ νέα 
βάση άναφορικά μέ τίς σχέσεις πού συνδέουν τά διάφορα στοι
χεία τής οικονομικής κατάστασης. Μέ τόν ίδιο τρόπο πού ή 
ύπερύψωση τών έπιτοκίων στό δεύτερο έξάμηνο τού 1881 μεθερ
μηνεύει τίς άντιφάσεις δπου άρχίζουν νά έμπλέκονται ή χρημα
τική καί ή χρηματιστική άγορά, κατά τόν ίδιο τρόπο δέν μπο
ρούμε νά νοήσουμε καί τήν άρχή  τής άντίστροφης πορείας πού 
διαγράφουν όρισμένες τιμές τήν ϊδια στιγμή παρά σάν σήμα τών 
πρώτων δυσκολιών νά διοχετευθούν όρισμένα προϊόντα στήν 
άγορά. Καί τότε ό Ιστορικός παραπέμπεται στήν άνάλυση τής 
άγοράς -  μιάς άγοράς άγνωστης γ ι’ αύτόν έφόσον δέν τήν έχει 
μελετήσει -  άγοράς τών προϊόντων τού τομέα I, καί τού τομέα II.

Περιμένοντας ώσπου νά ξαναρχίσει ή ιστορική ερευνά γύρω 
άπ’ αύτό τό θέμα -  ώσπου δηλαδή νά γίνει μιά πλήρης μελέτη τής 
συγκυρίας τής δεκαετίας τού 1870 -  ένας άλλος δρόμος άκολου- 
θιέται άπό τό βιβλίο γιά τό Krach de 1’ Union générale, μέ βάση 
τήν προσεκτική μελέτη τής συγκέντωσης, τής κίνησης καί τής 
σύνθεσης τών χρεοκοπιών στή Λυών άπό τό 1878 έως τό 1889. 
'Ως πρός τήν κίνηση τού άριθμού τών πτωχεύσεων στή Λυών, 
μετά άπό τήν έλάττωση τών χρεοκοπιών τό 1879 (έτος άνάκαμ- 
ψης) σέ σχέση μέ τό 1878, άκολουθεί μιά αύξηση αύτού τού άρι
θμού, πολύ χαμηλού τό 1880, άλλά πολύ μεγάλου τό 1881 (καί τό
1882 βέβαια) μέ άποκορύφωση τό 188448. Ή  κατά μήνα  παρατή
ρηση τού φαινομένου φέρνει στήν έπιφάνεια τήν άπογείωση τών 
πτωχεύσεων κατά τό 1881, καί ειδικά κατά τό δεύτερο έξάμηνο, 
μέ δύο αισθητές ώθήσεις κατά τόν ’Ιούλιο καί Δεκέμβριο.
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Ή  παρατήρηση αύτή, σύμφωνα μέ όσα είπαμε παραπάνω, δέν 
είναι δυνατόν νά άφήνει άδιάφορο όποιον έπιχειρεί τήν άνά
λυση. Παρουσιάζονται, τελικά, όρισμένεςοί’κονομ«κες δυσχέρειες 
πρίν άπό τό κράχ τον χρηματιστηρίον; Ποιός δμως πτωχεύει τό 
1881; Καί οί βιομήχανοι καί οί έμποροι ταυτόχρονα. Γιά τήν 
άκρίβεια, τό 1881 οί χρεοκοπίες τών βιομηχάνων αύξάνουν σέ 
μεγαλύτερο ποσοστό άπό τίς χρεοκοπίες τών έμπόρων49. Ό σον 
άφορά τίς τελευταίες, πρόκειται κυρίως γιά χρεοκοπίες καταστη
μάτων έμπορίας τροφίμων -  συμπεριλαμβανομένων φυσικά καί 
τών « καφετζήδων » καί « οίνοπωλών ». Κατά τό 1881 έτούτος ό 
τύπος χρεοκοπίας αύξήθηκε κατά 63% σέ σχέση μέ τό 1880, ένώ 
δέν καταγράφεται ή αύξηση τού άριθμού χρεοκοπιών στά είδη 
« ρουχισμού » κατά τόν ίδιο χρόνο. Τό 1882, ή αύξηση τών πτω
χεύσεων στά « τρόφιμα » θά φτάσει στό 30% τού 1881, ένώ στό 
« ρουχισμό » στό 44%. Ά π ό  τήν πλευρά, πάλι, τών χρεοκοπιών 
στή βιομηχανία τό 1881, δλοι οί κλάδοι θίγονται άπό τήν άνοδο 
τού έπιπέδου τους : οίκοδομές, χημικά προϊόντα, χρωματουργία 
καί ύφαντουργία, μέταλλα, δέρμα, βιομηχανίες είδών πολυτε
λείας*0...

Ά λλά γιά  ποιό  λόγο  οί πτωχεύσεις τού 1881 -  καί ιδιαίτερα 
έκεϊνες τού δεύτερου έξαμήνου ; Έ φταιξε ή μείωση τής άγορα- 
στικής δύναμης τών λαϊκών στρωμάτων λόγω τής έξέλιξης πού 
είχε ή άγορά έργασίας ; Τίποτε, φυσικά, δέν τό Επιβεβαιώνει. 
'Εφταιξαν οί κερδοσκοπικές άπώλειες στά μεσαία στρώματα τού 
έμπορίου καί τής βιομηχανίας, συνδυασμένες μέ τούς πρώτους 
τριγμούς τού χρηματιστηρίου μέ άποτέλεσμα τό μπλοκάρισμα 
τών κεφαλαίων κίνησης καί τών ρευστών ; Ή  μήπως έφταιξαν οί 
άμεσες έπιπτώσεις πού είχε πάνω στίς ταμειακές καταστάσεις 
τών έταιριών ή πολιτική τής περιστολής τών τραπεζικών πιστώ
σεων ; Ή  πολιτική αύτή πάντως έφαρμόστηκε σκληρά άπό τό 
Crédit lyonnais μετά τό δεύτερο δεκαπενθήμερο τού Όχτώβρη 
1881, δπως έπισημάναμε παραπάνω.

Είναι άδύνατο νά άποφανθούμε σέ ποιό βαθμό ή έπιδείνωση 
τών λυονέζικων χρεοκοπιών τού 1881 όφείλεται στά προμηνύ- 
ματα τού κράχ, σέ ποιό στήν πολιτική τών τραπεζών, καί σέ ποιό 
στήν κατάσταση τής λαϊκής κατανάλωσης καί τής άγοράς έργα
σίας. Αύτό ό ιστορικός, δσο κι άν δέν τόν Ικανοποιεί, θά τό δια



πιστώσει, κι άς υποθέτει ή άς έχει τήν έντύπωση, ότι άπό τά τέσ
σερα στοιχεία πού άναφέραμε τά δύο πρώτα στάθηκαν τά καθορι
στικά. Στά 1882 πάντως, οί άμεσες άπηχήσεις τού κράχ καί τής 
περισταλτικής πολιτικής τών τραπεζών έδωσαν μιά δυνατή 
ώθηση στίς χρεοκοπίες. Ά ν  καί άργότερα, κατά τήν ύφεση, άπό 
τό 1883 κι ύστερα σημαντικό ρόλο στήν άπασχόληση, τήν κατα
νάλωση, τόν κύκλο έργασιών καί τά κέρδη παίζει ή βιομηχανική 
« ύπερπαραγωγή », πού διατηρεί σέ άσυνήθιστα ψηλά έπίπεδα, 
έως τό 1890, τίς χρεοκοπίες στή Λυών.

Φαινομενικά λοιπόν τά πράγματα μάς ώθούν νά δούμε τήν οι
κονομική κρίση τών έτών τού 1880, τόσο στήν κλίμακα τής Λυών 
όσο καί σέ έθνική κλίμακα, νά άκολουθεί μιά κατά κάποιο τρόπο 
παλινδρομική πορεία. Παλινδρομική μέ τήν έννοια δτι δ τομέας 
κατασκευής μέσων παραγωγής προσβάλλεται τελευταίος άπό τήν 
κρίση, καί δτι ή δραστηριότητά του διατηρείται τουλάχιστον έως 
καί τό 1882, ένώ τό έμπόριο καί οι βιομηχανίες άγαθών κατανά
λωσης φαίνονται νά έχουν προσβληθεί πρώτες, καί παρόλο πού 
οί νομισματικές άνωμαλίες καί οί άνωμαλίες τών άγορών τού 
χρήματος μέ τίς δραματικές τους έπιπτώσεις προηγούνται σχε
τικά.
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Ή  παρατήρηση δμως αύτή τής παλινδρομικής πορείας είναι 
μιά διαπίστωση, δχι μιά έξήγηση. Πιστός στούς ένδοιασμούς καί 
τίς συνήθειές του -  δηλαδή στίς μεθόδους του -  δ Ιστορικός δι
στάζει νά άναζητήσει τή βαθύτερη κατανόηση τών φαινομένων 
πού συναντά στήν έρευνά του στό έπίπεδο τών θεωριών τού κύ
κλου. Έ χει τήν αίσθηση, μάλλον τή βεβαιότητα δτι τού λείπουν 
άκόμα πάρα πολλά στοιχεία γιά νά άποφασίσει ποιές είναι οί 
κυρίαρχες δυσαναλογίες. Μήν έχοντας στή διάθεσή του λεπτομε
ρώς χρονολογημένες συγκριτικές « σειρές » γιά τίς τιμές, τίς 
έπενδύσεις καί τά κέρδη στούς διάφορους βιομηχανικούς κλά
δους· μή μπορώντας νά διευρύνει γεωγραφικά τίς γνώσεις του 
γιά τούς διάφορους δείκτες τής συγκυρίας- μήν έχοντας, άνά
μεσα στά άλλα κενά τής έρευνάς του, καί πληροφορίες γύρω άπό 
τήν παρείσφρηση τού φαινομένου « έξωτερικές συναλλαγές » (τι
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μές, θέση τού ισοζυγίου πληρωμών, κατάσταση τών έξαγωγών, 
κλπ.) στήν « έσωτερική » συγκυρία, άρνεϊται νά προστρέξει στή 
βοήθεια τών θεωριών γιά νά καλύψει τά κενά τών πληροφοριών 
του. Έμφυτη άδυναμία ή μεθοδολογική διορατικότητα ;

Τελικά, γιά τόν ιστορικό είναι άδιανόητο νά θεωρήσει ταυτό
σημες δλες τίς γαλλικές οικονομικές κρίσεις τού 19ου αίώνα. Ή  
άποφασιστική άλλαγή συντελεΐται κατά τό τρίτο τέταρτο αύτοϋ 
τού αίώνα : οί δυσαρμονίες πού άπορρέουν άπό τόν άγροτικό 
τομέα υποχωρούν όριστικά μπρός στίς δυσαρμονίες νομισματικής 
τραπεζικής καί βιομηχανικής προέλευσης. Έ τσι μειώνονται οί 
έπιπτώσεις τής άγροτικής ύπο-παραγωγής. Ό  τρόπος μέ τόν 
όποιο ξεσπούν οί κρίσεις καί τά κύρια γνωρίσματά τους άκολου- 
θούν άναγκαστικά τήν έξέλιξη τών σχέσεων άνάμεσα σέ άγροτικό 
προϊόν καί βιομηχανικό προϊόν. Οί χρηματιστικές καί τραπεζικές 
όψεις τού φαινομένου γίνονται όλοένα καί πιό άνάγλυφες. Καί ή 
βιομηχανική άνεργία διαδέχεται τά προβλήματα τής « συντήρη
σης » σάν ούσιαστικός δείκτης καί σοβαρότερη κοινωνική συνέ
πεια τής οίκονομικής κρίσης.

Άλλά, βλέπουμε δτι μέχρι σήμερα τήν προσοχή τών Ιστορικών 
τράβηξαν κυρίως ot « μικτές » κρίσεις τών έτών 1815-1860. 'Η 
πλήρης ιστορική μελέτη μιάς κρίσης -  δηλαδή τού κύκλου μέσα 
στόν όποιο έντάσσεται καί ό όποιος τήν διασαφηνίζει -  δέν έχει 
γίνει άκόμα γιά τήν περίοδο πού άρχίζει μέ τά χρόνια τού 1870. 
Τό κενό αύτό, ή καθυστέρηση αύτή, είναι μιά άκόμη άπόδειξη 
τής παρανόησης πού διαπράττουμε σχετικά μέ πολλά έρωτήματα 
πού άφορούν τίς συνθήκες τής γαλλικής άνάπτυξης άπό τό τελευ
ταίο τέταρτο τού 19ου αίώνα καί μετά. Τό δτι εύχόμαστε, λοιπόν, 
νά καλυφθεί αύτό τό κενό μέ συγκυριολογικές μελέτες, δέν ση
μαίνει δτι γυρίζουμε πρός τά πίσω, στό έπίπεδο τής ιστορικής 
προβληματικής. Ή  άνάλυση τής συγκυρίας θά είναι πάντοτε 
χρήσιμη έφόσον θά μάς θέσει άναγκαϊα πολλά έρωτήματα σχε
τικά μέ τούς δομικούς μετασχηματισμούς.

Οί ιστορικές μελέτες, λοιπόν, ώς τά τώρα προσέφεραν κάτι 
παραπάνω άπό μικροδιορθώσεις στήν προβληματική τών κρί
σεων. Άποκατέστησαν καί πάλι τίς κρίσεις σύμφωνα μέ τό πρα
γματικό τους γίγνεσθαι, τήν πραγματική τους έξέλιξη, τίς άλλαγές 
πού ύποστήκαν στή φύση τους. Ά ξιοποίησαν τήν καθαρά ίστο-
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ρική πλευρά τών « οικονομικών φαινομένων », άποδεικνύοντας 
πόσο μακρύ καί πολύπλοκο είναι τό πέρασμα άπό τό ένα οικονο
μικό « καθεστώς » στό άλλο, άπό τόν έναν τύπο κρίσης στόν 
άλλο. Γιά τόν ιστορικό, κάθε τύπος κρίσης έχει καί ένα 
« νόημα », τό νόημα άκριβώς τής οικονομίας καί τής κοινωνίας 
μές στήν όποία έντάσσονται αύτά τά άναγκαία άτυχήματα τής 
άνάπτυξης.
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PIERRE CH A U N U

Ή  οικονομία  
-  Περασμένα στάδια κα ί προοπτικές

Μές στούς κόλπους τού τόσο παλαιού έπιστημονικού μας κλά
δου, τής Ιστορίας, -  αύτής τής διφορούμενης καί έπικίνδυνης λέ
ξης πού χρονολογείται άπό τότε σχεδόν πού δημιούργησε δ άν
θρωπος τό άστυ, καί συναθροίζει τό ένα πλάι στό άλλο διάφορα 
δλοένα καί πιό έτερογενή πεδία σ' ένα πλαστό σύνολο - ,  ή οικο
νομική Ιστορία άποτελεί ένα νεαρό άκόμη πεδίο. Ό  έπαγγελμα- 
τίας Ιστορικός δέν δείχνει τήν παραμικρή εύαισθησία μπρός στήν 
πολύ σχετική νεότητά της. Περισσότερη έντύπωση προξενούν οι 
έπιβλητικές διαστάσεις τού μακρόχρονου παρελθόντος πού σέρ
νει πίσω της τούτη ή μορφή Ιστορίας. ΟΙ πιό άπομακρυσμένες 
ρίζες της φτάνουν στόν δρίζοντα τού 1890. Σέ μιάν έποχή δπου 
τά εύρωπαϊκά κράτη άποδεικνύονται δσο ποτέ άδηφάγα, ένα οι
κονομικό κεφάλαιο άρχίζει σιγά-σιγά καί ντροπαλά νά διεκδικεί 
κι αύτό τά δικαιώματά του μέσα στίς μεγάλες Ιστορίες τών 
έθνών. Ριγμένη στίς πίσω σελίδες, ή οικονομία μοιράζεται μαζί 
μέ τήν κοινωνία, τό πνεύμα καί τίς τέχνες, τό πέμπτο πού άπομέ- 
νει, δταν τό Κράτος καταλαμβάνει δλόκληρα καί τά τέσσερα 
πέμπτα.

Ή  ντροπαλή αύτή παρείσφρηση τού άκατέργαστου ή σχεδόν 
άκατέργαστου οικονομικού δεδομένου, ή παράθεση αύτή μιάς 
οικονομικής συμβαντολογίας μετά τήν πολιτική συμβαντολογία 
προϋποθέτει, φυσικά, τήν άπαρχή μιάς αύτόνομης έρευνας. 
Πρόσφατα, ό Ernest Labrousse1 μάς ύπενθύμισε τήν ποιότητα 
τών έργασιών τού Emile Levasseur2. Κατά τά τέλη τού 19ου 
αίώνα, μέ τήν δρμή πού παρουσίασαν ol μεγάλες συλλογές δια
φόρων ντοκουμέντων, άρχισαν νά κάνουν τήν έμφάνισή τους,
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παντού λίγο-πολύ, καί ol πρώτες Ιστορίες τών τιμών3, τίποτε 
άλλο παρά συλλογές άκατέργαστων δεδομένων. Πρώτη άνοιξε τό 
δρόμο ή ’Αγγλία μέ τόν πάντοτε χρήσιμο Rogers4. ’Ακολούθησαν 
ή Γερμανία καί ή Γαλλία μέ τόν Wiebe5 καί τόν ύποκόμη d’ Ave- 
nel6 άντίστοιχα, χωρίς νά παραλείπουμε καί τόν Zolla7. 'Όπως 
δέν πρέπει νά παραλείπουμε καί τούς Natalis de Wailly8 καί J. J. 
Clamageran9, στίς παρυφές τής οικονομικής Ιστορίας τού Κρά
τους. ’Εκείνη ή άρχαιολογία τής οικονομικής άλλά καί τής ποσο
τικής συνάμα ιστορίας, έκείνη ή διακριτική έμφάνιση ένός οικο
νομικού παραρτήματος μές στόν όγκο μιάς άφθονης ήδη Ιστορι
κής παραγωγής10 δέν πρέπει νά μάς έκπλήσσει. Συνδέεται μέ τίς 
μεταβολές πού έπέρχονται στίς βιομηχανικές κοινωνίες μετά τήν 
έπανάσταση τού σιδηροδρόμου, είναι άπόρροια τής άμιλλας πού 
άναπτύσσεται άνάμεσα στά διάφορα έθνη, καί χρονικά συμπίπτει 
μέ τήν έξέλιξη τής οίκονομικής σκέψης, μέ τήν έποχή τού Παρέτο 
καί τών διαφόρων ρευμάτων τής δριακής σχολής, καθώς καί μέ 
τή συνειδητοποίηση τής οίκονομικής καί κοινωνικής σημασίας 
τής κρίσης, τόσο άπό τήν πλευρά τής φιλελεύθερης πολιτικής οι
κονομίας (Juglar), δσο καί άπό τήν πλευρά τής μαρξιστικής κρι
τικής της. "Ολα τούτα στά μέσα τού 19ου αίώνα βρίσκονται 
άκόμα σέ λανθάνουσα κατάσταση. Θά χρειαστεί νά φτάσουμε 
στίς δυό τελευταίες δεκαετίες τού 19ου αίώνα γιά νά γίνει μιά 
πρώτη αύτόνομη σκιαγράφηση τού οικονομικού Ιστοριογραφικού 
τομέα. 'Η διαμόρφωση τής πρώτης αύτής κριτικής μάζας -  τί σε
μνός μετασχηματισμός! -  δέν είναι γέννημα τής τύχης. Ή  μεγάλη 
ύφεση (1873-1874 -  1900-1905), σύμφωνα μέ τήν περιοδολόγηση 
τού Simiand, έπαιξε σίγουρα τό ρόλο της στό έπίπεδο τών κινή
τρων. Καί ξέρουμε πόση σημασία έχει μιά τέτοια μακρόχρονη 
καθίζηση γιά τίς κοινωνίες δπου ό άγροτικός τομέας συνεχίζει νά 
βαραίνει περισσότερο άπό τούς άλλους, άπό κοινωνικής τουλά
χιστον, άν δχι άπό οίκονομικής πλευράς, κι δπου ένα μέρος τής 
έλίτ τών διανοουμένων ζεϊ άκόμα (δπως στήν περίπτωση τού d ’ 
Avenel), ή συμπληρώνει έστω τό εισόδημά της μέ κάποια έγγεια 
πρόσοδο πού βαθμιαία προσβάλλεται άπό τήν τάση μείωσης τών 
άγροτικών εισοδημάτων. Ξέρουμε έπίσης καί τή βαρύτητα τών 
έντάσεων πού σημαδεύουν τό πέρασμα άπό τό δεύτερο στό τρίτο 
στάδιο βιομηχανικής άνάπτυξης. ΟΙ μεταβολές αύτές δέν έπη-
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ρεάζουν άμεσα, μηχανικά τή σφαίρα τής πνευματικής δημιουρ
γίας. Οί διαμεσολαβήσεις είναι πολλές καί διάφορες, καί τά άνο- 
δικά φαινόμενα πολύ άργοκίνητα σέ μιάν έποχή πού ή πυκνό
τητα καί ή ταχύτητα τών κυκλωμάτων έπικοινωνίας δέν έχουν 
άκόμα φτάσει στήν άποτελεσματικότητα τών μεταβιομηχανικών 
μας κοινωνιών. ΓΥ αύτό καί οί λανθάνουσες καταστάσεις άπλώ- 
νονται σέ τόσο εύρεία κλίμακα. Τό σκυθρωπό τέλος τού 19ου 
αίώνα συνεχίζει νά βαραίνει πάνω στό πνεύμα τών άνθρώπων, 
όταν στό πραγματικό έπίπεδο έχει πρό πολλού, έδώ καί δέκα-δε- 
καπέντε χρόνια, παραχωρήσει τή θέση του στήν έπιθετική άνά- 
πτυξη τών άρχών τού 20ού αίώνα. ’Επιβάλλεται μάλιστα νά 
παρατηρήσουμε ότι ή κίνηση πού δημιουργήθηκε άπό τήν ώθηση 
τής δεκαετίας τού 1890, μή μπορώντας νά συγκροτηθεί, δέν κα
τόρθωσε νά βγάλει τήν οικονομική ίστορία άπό τήν άπροσδιορι- 
στία, προτού τελικά έπέλθει ή πραγματική έπανάσταση τού 1929 
καί τής δεκαετίας τοϋ 1930.

Ή  Ιστορία, έπιστήμη τού άνθρώπου στενά δεμένη μέ τήν έποχή 
μας, γεννήθηκε άνάμεσα στά 1929 καί τίς άρχές τής δεκαετίας 
τού ’30, άπό τό άγχος καί τή δυσπραγία τών καιρών, μές στήν 
όδυνηρή άτμόσφαιρα μιάς κρίσης μέ τεράστιες διαστάσεις κι 
άμετρες έπιπτώσεις.

I

Ή  Ιστορία πού βρίσκεται άκόμα έν ζωή είναι μεταγενέστερη 
τής καμπής τών έτών 1929-1933. Τά πρότερα έχουν άξία ντο
κουμέντου, άφομοιωμένου μές στήν ίστορία μέ τήν όποία τρεφό
μαστε. Πρίν τό 1929 έχουμε νά κάνουμε μέ μιάν άρχαιολογία τής 
οικονομικής Ιστορίας.

Ό λ α  άρχίζουν τό 1929-1930. Ά π ό  τότε μέχρι σήμερα μάς χω
ρίζουν σαράντα-σαράντα πέντε χρόνια. Πού λοιπόν όφείλεται ή 
προσήλωση τών ιστορικών τής δεκαετίας τού 1970 στίς παραμο
νές τής δεκαετίας τού 1930; Νά όφείλεται, άραγε, στήν άντικει- 
μενική πραγματικότητα τής πνευματικής δημιουργίας τής έποχής 
έκείνης, πραγματικότητα μιάς συγκυριακής καί δομικής συνάμα 
οικονομικής κρίσης πού άποτελεϊ σταθμό, ή νά όφείλεται στό



φυσικό παιχνίδι τής διαδοχής τών γενεών11 ;
Ή  γενιά τών Ιστορικών πού σήμερα, άνάμεσα στά σαράντα καί 

τά έξήντα τους, βρίσκονται έπικεφαλής τής έρευνας, τής γραφής 
καί τής έκπαίδευσης, άρχισε τήν παραγωγή της μές στήν άτμό- 
σφαιρα τής μεγάλης οικονομικής κρίσης. Στή Γαλλία, ό Ernest 
Labrousse (γεννημένος τό 1895) καί δ Fernand Braudel (γεννη
μένος τό 1902) έπαιξαν ήγετικό ρόλο καί άσκησαν μεγάλη έπί- 
δραση στό πνεύμα δλωνών.Τά μεγάλα έργα πού στάθηκαν τροφή 
γιά δλη τήν οικονομική Ιστορία μετά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο (άπό τή Σ κ ια γρ α φ ία 12 μέχρι τή Μ εσ όγειο13, περνώντας 
άπό τήν Κ ρίσ η 1*), είναι έργα πού ot συγγραφείς τους τά σκέφτη- 
καν, τά συνέλαβαν, μέ δυό λόγια τά γέννησαν μές στήν άτμό- 
σφαιρα τής κρίσης τού 1929.

Ά π ό  τήν άλλη πάλι μεριά, ol άνθρωποι πού, άνάμεσα στά σα
ράντα καί τά πενήντα τους σήμερα, κατέχουν υπεύθυνες θέσεις, 
έχουν μνήμες κι έμπειρίες πού άνέρχονται ώς τίς παραμονές τής 
δεκαετίας τού 1930. Μισός αίώνας σάν περίοδος πνευματικής 
Ιστορίας είναι μιά διάρκεια πού έπιβάλλεται εύκολα, πόσο μάλ
λον πού ή δομική μεταβολή πού έπήλθε στό τέλος τής δεκαετίας 
τού ’20 καί στίς άρχές τής δεκαετίας τού ’30 έπιβάλλεται άντι- 
κειμενικά στήν Ιστορική άνάλυση σάν Ισχυρός χρόνος.

"Ολα συγκλίνουν στήν καμπή τών έτών 1929-1930. Στόν τομέα 
τής σκέψης, ή περίοδος 1928-1937 ίσοδυναμεί σέ μεγάλο βαθμό 
μέ τήν έπιστημονική καμπή (1898-1905) τών άρχών τού αίώνα 
(άπό τά κβάντα  έως τήν πρώτη διατύπωση τής ειδικής σχετικότη
τας). Ή  προνομιούχα διάρκεια τών πρώτων έτών τού ’30 κινείται 
πάνω σέ δύο άξονες : συνδυάζει τό χρόνο τής άπόλυτης καινοτο
μίας καί τό χρόνο τής ώρίμανσης τών έπιπτώσεων άπό τίς βασι
κές καινοτομίες πού συντελέστηκαν στίς άρχές τού αίώνα. Ή  
διατύπωση τής γενικής σχετικότητας χρονολογείται άπό' τήν 
έποχή τού Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. ΟΙ καιροί δμως δέν 
εύνοούν τή διάδοσή της. Θά χρειαστούν δεκαπέντε χρόνια γιά 
νά δεί δ κόσμος τίς συνέπειές της, γιά νά γίνει ή πρώτη έπαλή- 
θευση. 'Η  θεωρία τής σχετικότητας θά άλλάξει βαθιά τόν έπιστη- 
μονικό δρίζοντα μόνο μετά άπό συνδυασμένες, συμπληρωματικές 
καί άλληλοδιάδοχες προσπάθειες. Ή  κυματομηχανική, τού Louis 
de Broglie, πού γεννιέται τό 1923, βρίσκει τή θέση της τό 1929.
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Ή  σχετικοκρατική φυσική βγαίνει άπό τόν κύκλο τών έπιστημό- 
νων τίς παραμονές τού 1930. 'Ο  Langevin καί ό Russell τής δ ί
νουν μιά φιλοσοφική διάσταση. Σχετικοκρατική καί κβαντική, ή 
φυσική ξεπροβάλλει στό έπίπεδο τής κουλτούρας. 'Υπαγορεύει 
τά άνατρεπτικά της έρωτήματα στό πεδίο τής φιλοσοφίας. ’Ανά
λογο πνευματικό σάλο σέ πολύ άπόμακρες έποχές μονάχα μπΐ)ρεϊ 
νά βρει κανείς.

Τήν κύρια ώθηση πάντως, τή δίνει ή ραδιενέργεια. Ό  Λόρδος 
Rutherford : πρώτη μεταστοιχείωση στό Καίμπριτζ τό 1919. Στό 
τέλος τού 1933 είναι γνωστά καμιά σαρανταριά ραδιοϊσότοπα. 
'Ο  Φρεντερίκ καί ή Ίρέν Ζολιό-Κιουρί άνακαλύπτουν τά πολυ
τιμότατα τεχνητά ισότοπα. Τό 1937 έχουν ήδη παραγάγει 190. Ό  
Hubble στά 1924-1928 έχει άνακαλύψει τό redshift χάρη στό 
καινούργιο τηλεσκόπιο τού δρους Wilson, κι αύτό στέκεται ή 
άφετηρία μιάς νέας κοσμογονίας. Ό  ταπεινός αύτός παρατηρη
τής θά προσφέρει στήν άστρονομία τού ’30 όσα τής προσέφερε 
καί δ Herschel στά τέλη τού 18ου αίώνα. Άφετηρία πού τήν 
έποχή έκείνη δέν έκτιμήθηκε όσο έπρεπε, όπως έγινε καί μέ τήν 
άνακάλυψη τού Pénicillium notatum  άπό τόν Φλέμινγκ τό 1929. 
Ά λλά καί πάλι ποιός θά μπορούσε νά φανταστεί τή σημασία τών 
πρώτων διατακτικών βημάτων τής κυβερνητικής τήν έποχή τού 
1930 ;

Σχετικότητα καί ραδιενέργεια άπό τή μιά μεριά· redshift, 
άντιβιοτικό καί κυβερνητική άπό τήν άλλη. Καί, πέρα μακριά 
μέσα στό χώρο τής γνώσης, ό Φρόυντ... καί γιατί όχι οί έργασίες 
έπίσης τής βιβλικής Σχολής τής Ιερουσαλήμ.

'Η Ιστορία, κλάδος τού πνεύματος κι αύτή, δέν μπορεί νά δια
χωριστεί άπό τό σύνολο τής πνευματικής δημιουργίας15. Στό 
ραντεβού δμως τών έτών 1929-1939 τή φέρνουν καί μερικοί οι
κονομικοί καί κοινωνικοί παράγοντες πού έχουν μεγάλη έπί- 
δραση. Αύτό είναι βασικό.

Ή  ιστορία είναι ή παλαιότερη άπό τίς κοινωνικές έπιστήμες. 
Ή  έξιστόρηση, τό χρονικό στά έργα τών μεγάλων, άπό τόν 'Η ρό
δοτο ώς τόν Michelet, περνώντας άπό τόν Las Casas, ξεπερνούσε 
άνέκαθεν τό έπίπεδο τού άπλού συμβάντος. Κατέληγε πάντα σέ 
ένα άδηλο σύστημα πού άγκάλιαζε δλόκληρη τήν κοινωνία. 
Αντιστοιχίες άνάμεσα στήν ιστορία πού γράφουμε καί τήν ίστο-
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ρία πού ζούμε, άνάμεσα στό πολιτισμικό σύστημα τής Ιστοριο
γραφίας καί τήν όργάνωση τού παρελθόντος μέσα στόν Ιστορικό 
λόγο υπήρχαν πάντοτε. ’Αντιστοιχίες πού μπορεϊ νά είναι πολύ 
λεπτές καί ή σχέση τους τόσο βαθειάπού μόλις καί μετά βίας δια- 
φαίνεται. 'Ό πως συνέβαινε στά τέλη τού 19ου αίώνα, τήν έποχή 
τής « θετικιστικής », ύπερκριτικής καί έπιστημονικοφανούς 
ιστοριογραφίας.

Ή  ιστοριογραφική μεταλλαγή πού σημειώνεται γύρω άπό τά 
χρόνια τού ’30 έγκειται πρώτα άπ’ όλα στό φώτισμα αύτών τών 
άντιστοιχιών. Ή  ποσοτική οικονομική ίστορία δέν είναι παρά 
μιά άπόπειρα νά δοθεϊ μιά ειλικρινής άπάντηση στά άγωνιώδη 
προβλήματα μιάς έποχής. Ή  σύνδεση, ή σύζευξη άνάμεσα σέ 
έπιστήμη τού άνθρώπου καί ιστορική άναδρομή, γίνεται ξεκά
θαρα γιά νά άπαντήσει στό πρώτο καί κύριο πρόβλημα, τήν 
κρίση. Πρέπει νά διαβάσουμε καί πάλι καί νά ξανασκεφτούμε τό 
κλασικό έκεϊνο έργο πού έξέδιδε ό François Simiand μέσα στή 
θύελλα συνδυάζοντας μιά πολλαπλή έπιστημονικότητα μέ μιά 
χρήσιμη καί στρατευμένη ίστορία · ό τίτλος του άποτελεϊ ταυτό
χρονα καί τό πρόγραμμα μιάς οικονομικής ιστορίας έν τή γενέσει 
της : « Οί μακροπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις καί ή παγ
κόσμια κρίση »16. Παγκόσμια κρίση ! ή λέξη αύτή βρίσκεται σ’ 
όλα τά στόματα, ή σκέψη της άπασχολεϊ όλα τά πνεύματα. Ή  
βιβλιογραφία γύρω της είναι τεράστια, άρκετές δεκάδες χιλιάδες 
τίτλοι μέσα σέ σαράντα χρόνια. "Ολα ειπώθηκαν, όλες σχεδόν οί 
υποθέσεις διατυπώθηκαν. Πρώτα άπ’ όλα υπενθυμίζω ότι στίς 
ΗΠΑ τά έπίπεδα παραγωγής τού 1929 δέν ξεπεράστηκαν παρά 
μόνο στίς παραμονές τού 1941-1942 μέ τήν είσοδό τους στόν πό
λεμο· ότι τό 193217 ή παραγωγή χάλυβα βρίσκεται στό 17% τού 
έπιπέδου τού 1929, ό άγροτικός έξοπλισμός στό 20%, ή υφαν
τουργία στό 70%, ή άγροτική παραγωγή στό 94%... καί ότι ή 
κρίση είναι σχεδόν έξίσου έντονη σ’ όλόκληρη τήν έκβιομηχανι- 
σμένη Βορειοδυτική Εύρώπη, καί ιδιαίτερα στή Γερμανία. Στίς 
έλάχιστα έκβιομηχανισμένες χώρες, έκεϊνες πού προστατεύονται 
έστω καί τεχνητά άπό μιά κρατικοποιημένη οικονομία κλειστού 
κυκλώματος, παρατηρεϊται οικονομική άνοδος, όπως π.χ. στή 
Λατινική ’Αμερική (στή Βραζιλία λογουχάρη), όπου π.χ. ή βιο
μηχανία δέν έχει τήν παραμικρή ύπόσταση καί οι έξαγωγές άγρο-



τικών προϊόντων βρίσκονται σέ κρίση, όπως ό χάλυβας στίς 
ΗΠΑ, άλλά καί στήν ΕΣΣΔ όπου, πράγματι, δέν ξεπερνά τούς 
βιομηχανικούς δείκτες τής τσαρικής Ρωσίας παρά λίγο πρίν τό 
δεύτερο πλάνο (1934) καί ή άγροτική παραγωγή πόρρω άπέχει 
άπό τά έπίπεδα τού 1913. Στή Γαλλία πάλι, πολύ έτερογενές καί 
άπατηλό οικονομικό σύνολο, πού φαινομενικά δείχνει κάπως 
προστατευμένο, ή έπιτροπή τού σχεδίου Monnet ύπολόγισε δτι ol 
άπώλειες άπό τή μή άνανέωση τών έξοπλισμών άπό τό 1930 έως 
τό 1939 ξεπέρασαν τό έπίπεδο τών άπωλειών πού όφειλόντουσαν 
στόν πόλεμο άπό τό 1940 ώς τό 1945. Τέλος, τά χρόνια αύτά 
έπήλθε μιά δημογραφική κρίση έξαιρετικής σοβαρότητας. Ά π ό  
τό 1930 έως τό 1939, σέ δλες σχεδόν τίς βιομηχανικές χώρες δ 
καθαρός συντελεστής άναπαραγωγής ήταν κάτω άπό τή μονάδα. 
Τήν ώρα πού ξεσπά ή κρίση δ ρυθμός σέ μερικές μεγάλες πρω
τεύουσες (Βιέννη, Στοκχόλμη) είναι 0,4 ή 0,5. Αύτού τού είδους 
οί καταστροφικές γιά τή ζωή μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα 
συμπεριφορές, σημαίνουν, προφανώς, σοβαρότερες άναταραχές. 
Κάνουν ξανά τήν έμφάνισή τους στήν Εύρώπη μετά τό 1970 μέ 
μιά βιαιότητα τό λιγότερο πού μπορούμε νά πούμε ίση μέ κείνην 
τού 1930. Μοναχά μεταξύ 1937 καί 1942 άρχίζουν νά στρέφον
ται πρός τήν άντίθετη κατεύθυνση οί μηχανισμοί αύτορρύθμισης, 
καί ή δημογραφική κατάσταση μετά τά 1942/45 άρχίζει, χον
τρικά, νά όρθοποδίζει μόνο στά 1962/64. Μιά τόσο εύρεία κρίση, 
πού έπηρεάζει ταυτόχρονα δλους τούς τομείς18, δέν μπορεί νά 
έξαρτήσει τήν έρμηνεία της άπό ένα καί μόνο σύστημα. Αύτό ό 
François Simiand τό είχε άντιληφθεί, έστω κι άν σήμερα τό σύ
στημά του μοιάζει κάπως σύντομο. Στήν πραγματικότητα, ή 
κρίση τής δεκαετίας τού ’30 άποτελεί τόν ίδιο τόν τύπο τής δομι
κής άναπροσαρμογής καί άπορρέει άπό τή συνάθροιση πολλών 
αιτιών πού σχετίζονται μέ τά πιό διαφορετικά έπίπεδα κι έχουν 
πολλαπλούς άντίχτυπους. 1929-1939 : τέλος τών λανθανουσών 
καταστάσεων. 1929-1939 : σ’ αύτήν τή δεκαετία λήγει ή ύπαρξη 
μιάς δλόκληρης σειράς « συνόρων » περιμένοντας καινούργια τε
χνολογικά σύνορα ν ’ άνοίξουν μαζί μέ τό καινούργιο πολιτισμικό 
σύστημα πού ξεπροβάλλει. 1930 : ένας τύπος άνάπτυξης εχει 
δριστικά παρέλθει, έκείνος τού 19ου αίώνα· έτσι παύει καί ή 
οικονομική άνοδος πού συνδυάζει τήν παραδοσιακή βοήθεια τού
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χώρου καί τού άριθμού μέ τή νέα καί όλοένα πιό άποκλειοτική 
συνδρομή τής καινοτομίας.

II

'Η σύγχρονη οικονομική ιστορία γεννήθηκε τότε, άνάμεσα στό 
1929 καί τό 1932, μέ τό μεγάλο έγχείρημα19 τής σύνταξης μιάς 
έπιστημονικής ιστορίας τών τιμών, πού μέσα σέ λίγα χρόνια20 
μάς παρουσίασε αύτές τίς μακρές, άκριβείς, νευρώδεις καί σύν
θετες σειρές πού άνέρχονται μέ τόλμη τή ροή τού χρόνου, συν
ταιριάζοντας τήν πρωτοστατιστική τού 18ου καί τών άρχών τού 
19ου αίώνα μέ τήν έπεξεργασμένη στατιστική άπό τή μιά καί άπό 
τήν άλλη τήν πρωτοστατική τών τελευταίων χρόνων τού 18ου 
αίώνα μέ μιά προστατιστική πού στήν περίπτωση τών μεσογεια
κών χωρών άνέρχεται έως τόν 14ο καί κάποτε καί έως τόν 13ο 
αίώνα, γιά τήν Ιταλία  λογουχάρη. Τό συλλογικό έργο πού χαρα
κτηρίζει καλύτερα τούτη τήν περίοδο είναι ή Ιδρυση, τό 1929, 
άπό τούς Marc Bloch καί Lucien Febvre, τού περιοδικού Anna
le s , μέ τόν ένδεικτικό τίτλο « Χρονικά  οικονομικής κ α ί κο ινω νι
κής ιστορίας ». Άνάμεσα καί πάλι στό 1929 καί τό 1932, τελειο
ποίησε ό François Simiand τή θεωρία του γιά τίς κινήσεις μακράς 
διαρκείας, δίνοντας ταυτόχρονα μιά μερική άλλά συγκροτημένη 
έξήγηση γιά τήν κρίση τού 1929, καί, ξεπερνώτας τόν τρόπο μέ 
τόν όποιο είχε συλλάβει αύτές τίς κινήσεις ό Kondratieff πού τίς 
συνέδεε, διόλου πειστικά, μέ τούς κύκλους τής ήλιακής ένέρ- 
γειας21 μέσα στά πλαίσια τής θεωρίας τών φάσεων πού γνώρισε 
μεγάλη έπιτυχία στή γαλλόφωνη ιστοριογραφία. Ά π ό  τό 1932 
κιόλας, ό François Simiand22 είχε έξηγήσει τήν κρίση τών έτών 
1929-1932 μέ τόν συνδυασμό μιάς κυκλικής κρίσης καί μιάς άλ- 
λαγής φάσης, συγκρίνοντας τήν κατάσταση πού έπικρατούσε 
αύτά τά χρόνια μέ τήν κατάσταση στά 1873, στά 1817, έπισημαί- 
νοντας μάλιστα καί μερικές ένδείξεις άπό τίς άρχές τού 17ου καί 
τών μέσων τού 16ου αίώνα.

Έ τσι γεννήθηκε μιά οικονομική Ιστορία πού προέβαινε σέ συ
στηματικές ποσοτικοποιήσεις. Δυό ούσιαστικά σημεία είχαν κερ- 
δηθεϊ : ή σύζευξη ένός κλάδου τής ιστορίας καί μιάς έπιστήμης



τοϋ άνθρώπου σέ παρόντα χρόνο. 'Η οικονομική ίστορία δέν εί
ναι μόνο ένας κλάδος τής ιστορίας, άλλά καί μιά βοηθητική έπι
στήμη τής πολιτικής οικονομίας. Εφαρμόζει στό παρελθόν 
προσαρμόσιμα μοντέλα δανεισμένα άπό τή μαθηματική άνάλυση 
τών ποσοτικοποιήσιμων δεδομένων τής οικονομικής δραστηριό
τητας. Σημείο δεύτερο : ή ίστορία δείχνει μιά προτίμηση γιά τήν 
κίνηση. Καί τούτη ή έν μέρει ποσοτική οικονομική Ιστορία είναι 
μιά ίστορία τής κίνησης, τής μεταβολής τής κυματοειδούς δομής 
τής οικονομίας. Ή  προσήλωσή της τελικά σ’ αύτό τό στοιχείο θά 
συμβάλει νά βρεθεί μιά μορφή μετάβασης άπό τήν παραδοσιακή 
ιστοριογραφία στή νέα ιστοριογραφία. Ή  ίστορία, άκόμα 
καί ή δομική, συνέχισε, καί μετά τόν Simiand. νά είναι, στή 
σκέψη τού Ernest Labrousse, ή ίστορία τής άλλαγής τής 
μεταβολής.

Σέ σχέση καί πάλι μέ τούτη τήν άρρητη έπιλογή, τής συνέχειας, 
τοποθετείται καί ή δεύτερη θεμελιακή καινοτομία τών έτών τού 
’30, ή άπόμακρη γένεση τής γεωγραφικής ιστορίας23, πού χρωστά 
τά πάντα στό έπινοητικό μυαλό τού Fernand Braudel. Στήν Εισ
αγωγή τής Μ εσογείου24 ό Fernand Braudel έδωσε τίς διαστάσεις 
έκείνου πού σωστά καλείται περιορισμένος όρίζοντας τής ήδη 
έξαντλημένης θετικιστικής ιστορίας : μιά θαυμάσια τεχνική, ένα 
άξιόλογο έργαλείο έρευνας25 στήν υπηρεσία μιάς βελτιωμένης 
χρονογραφίας τού Κράτους. 'Η κυριότερη έλλειψη τής ιστορίας 
πρίν άπό τό 1930 είναι άκριβώς ή προβληματική. Μπροστά σ’ 
αύτήν τήν άπροβλημάτιστη ίστορία, ή γεωγραφία τού άνθρώπου, 
κατά τήν έποχή τού Albert Demangeon πού βάδιζε πάνω στά ϊχνη 
τού Vidal de la Blache, προσέφερε στούς ιστορικούς ένα τελείως 
μεταθέσιμο σύνολο προβληματικών. 'Η Ιστορία τής γεωιστορίας 
ταυτίζεται τελικά, άπό τό 1930 έως τό 1945, μέ τήν ιστορία τής 
έπεξεργασίας ένός έργου, τό πέρασμα άπό τή μεσογειακή πολι
τική τού Φιλίππου τού Β' στήν άντίληψη τής Μεσογείου καί τού 
Μεσογειακού Κόσμου τήν έποχή τού Φιλίππου τού Β'. Τής Με
σογείου, δηλαδή τού χώρου έκείνου πού μετρά τρία έκατομμύρια 
τετραγωνικά χιλιόμετρα ϋδατος, δύο έκατομμύρια τετραγωνικά 
χιλιόμετρα γής καί τέσσερα χιλιάδες χρόνια ιστορία, άφού ή 
γραφή γεννήθηκε έκεί. Ή  Μεσόγειος -  τί θαυμαστή άνακάλυψη -  
ύπήρξε ό χώρος δίχως τά δεσμά τού Κράτους, ό άληθινός χώρος,
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τό τοπίο δηλαδή, ό διάλογος τού άνθρώπου μέ τή γή, μέ τό κλίμα, 
ή αίώνια αύτή πάλη τού άνθρώπου μέ τά πράγματα, χωρίς τό 
προπέτασμα τού Κράτους, χωρίς έκείνη τήν diminutio capitis τού 
έθνικού πλαισίου μέ τή διοικητική του γεωγραφία καί τά σύνορά 
του. Ή  γεωιστορία, μέσα στήν ιστορία πάντα, ήταν ένας χρόνος 
πολύ μακρός, γεωλογικός σχεδόν, ένας χρόνος άκίνητος καί άρα 
σέ διαλεκτική άντίθεση μέ τόν βραχύ χρόνο, τό νευρώδη χρόνο 
τής συγκυριακής δυναμικής26 τού Simiand καί άκόμη περισσό
τερο τού Labrousse, κάτω άπό τήν όποία έξέταζαν τή συνηθι
σμένη πορεία τής ιστορίας μέ κάποια στρουκτουραλιστική προ
διάθεση πολύ πρίν τής ώρας της. Οί γεωγραφικές διαστάσεις πο
λιορκούν τήν ιστορία τήν ίδια ώρα πού ό χώρος παύει νά διέπει 
τήν άνάπτυξη, δταν πιά οί τελευταίες άποικιοκρατικές αύτοκρα- 
τορίες, κληρονομιά τής βιομηχανικής Εύρώπης τού 19ου αίώνα, 
άρχίζουν νά καταρρέουν καί νά μετατρέπονται σέ συνθετότερα 
συστήματα έξάρτησης. Ή  οικονομική ιστορία τού ’30 καί ’40 εί
ναι παρούσα στό ραντεβού τής συγκυριακής δυναμικής καί τής 
άνάλυσης τού ζεύγους χρόνος-χώρος.

'Η οικονομική ιστορία, άπό τό 1945 έως τό 1960, στή Γαλλία, 
μέ τήν ώθηση πού τής έδωσαν δ Ernest Labrousse καί δ Fernand 
Braudel, προσπαθεί νά άγκαλιάσει καί νά ξεπεράσει τή διπλή 
αύτή καινοτομία. ’Ονειρεύεται νά συνδυάσει τή διδασκαλία τού 
Simiand μέ τή διδασκαλία τής γεωιστορίας. Ά ναζητά τήν δλό- 
τητα -  μιάν δλότητα οικονομική -  ξεκινώντας άπό τή στοιχειώ
δη γεωκοινωνική μονάδα27 πού γιά μοντέλο της έχει τό Beaiivaisis 
exem plaire2β, καί τίς Καταλωνίες29, έπαρχία πού συνιστά σχεδόν 
ένα έθνος30, καί διερευνώντας στήν κλίμακά τους τήν πιό μακρά 
δυνατή διάρκεια31, άνοίγοντας έτσι καινούργιες προοπτικές32 γιά 
μιάν άλλιώτικη οικονομική ιστορία, γιά νά άγκαλιάσει τελικά καί 
τούς μεγάλους χώρους τών ώκεανών, τό νότιο ’Ατλαντικό33 τών 
Πορτογάλων34, τόν παραλληλόγραμμο ’Ατλαντικό τού δρόμου 
γιά τίς ’Ινδίες35, τόν ’Ινδικό36 καί τόν Ειρηνικό37 ώκεανό. Σ ’ 
αύτή τή μελέτη τών ώκεάνειων χώρων38 μπορεί νά πεί κανείς δτι 
έπιχειρείται ή εύρύτερη συνδυαστική τής συγκυριακής δυναμικής 
τών Simiand-Labrousse κ α ί τής γεω ιστορίας τον Fernand Brau
del. Οί μακροεκτατικές αύτές έρευνες εκφράζονται φυσικά μέ 
τίς διάφορες δομικές καί συγκυριολογικές άναλύσεις. ’Από τό
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1950 καί μετά ή οικονομική ίστορία υπερνίκησε τήν έπικίνδυνη 
άλλά καί άπαραίτητη φειδώ τής συγκυρίας πού περιοριζόταν στό 
έπίπεδο τών τιμών. Μεταξύ τών άλλων άναζήτησε καί στίς μετα
φορές39 τό ύποκατάστατο τής άνέφικτης παραγωγής40. Ή  άνέφι- 
κτη παραγωγή άνταποκρίνεται στήν άρρητη προϋπόθεση τής πο
σοτικής οικονομικής ιστορίας κατά τήν πρώτη γενιά. Ξεκινώντας 
άπό τό μοντέλο τών τιμών καί έπιθυμώντας νά φτάσει ώς τήν 
κυματοειδή δομή, τή συγκυριακή δυναμική τών άρχαίων οικονο
μιών τής προστατιστικής έποχής, ή ποσοτική αύτή ιστορία κατά 
τήν πρώτη γενιά φέρει άκόμα έντονα τά σημάδια άπό τό άγχος 
τής κρίσης41 καί τή φιλοδοξία μιάς άκριβής ποσοτοπ οίησης, γιά 
νά γίνει άπό μιάς άρχής τό ταπεινό άλλά χρήσιμο ύποκατάστατο 
τού « όλικού Ιστορικού βάρους », πού δάσκαλός του στάθηκε ό 
Fernand Braudel42. Ίσω ς μπούμε στόν πειρασμό νά συμφωνή
σουμε μέ τήν κριτική τών ποσοτικολόγων τής σχολής τού Kuznets 
καί τού Marczewski43, ότι δηλαδή ή ποσοτική αύτή ίστορία κατά 
τήν πρώτη γενιά άφιέρωσε ύπερβολικά μεγάλη προσπάθεια γιά 
νά συντάξει λεπτομερέστατες σειρές προκειμένου γιά δευτε- 
ρεύοντες τομείς, σέ βάρος πολύ εύρύτερων τομέων τής οικονο
μίας. Παρόλα αύτά, χάρη άκριβώς στήν αυστηρότητα τής σκέψης 
καί τή βεβαιότητα τού άποτελέσματος, σήμερα ή άναδρομική 
συγκυριακή δυναμική, ή οικονομική ίστορία τής πρώτης γενεάς 
μπορεϊ νά χρησιμέψει ώς βάση γιά τίς μεγαλεπήβολες βλέψεις πού 
γεννιούνται τελευταία, στό τρίτο έπίπεδο τής σειραϊκής ιστορίας, 
όπως τολμώ νά τήν όνομάσω.

Τώρα, πού έχουν περάσει πιά δέκα χρόνια, μπορούμε νά Επι
χειρήσουμε ένα κάποιο άπολογισμό. Κατά τή γνώμη μου τρεις 
νόμοι συνάγονται. Προσπαθήσαμε νά άποδείξουμε, στό προνο
μιούχο πλαίσιο τού ισπανικού καί ίσπανοαμερικανικού άτλαντι- 
κού χώρού44, τήν άλήθεια τής υπόθεσης τών τεσσάρων κύκλων45 
πού έχει έφαρμοστεϊ σ’ ένα πολύ εύρύ τομέα46 τής οικονομίας. 
Διάφοροι κύκλοι τού Kitchin, τού Juglar, ό κύκλος Kondratieff 
καί διάφορες φάσεις έρχονται νά προστεθούν ό ένας στόν άλλο 
χωρίς κανείς νά μπορεϊ νά τούς άμφισβητήσει. Ή  υπόθεση έχει 
έπαληθευθεϊ μέ πολύ μεγάλη κλίμακα47. Μπορούμε ήδη νά δια
τυπώσουμε ύπό μορφή νόμου τήν πρώτη κατάκτηση τής συγκυ
ριακής δυναμικής : ή κυματοειδής δομή τών οικονομιών καί τών
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κοινωνιών παρατηρεϊται σέ οικουμενική κλίμακα. 'Η υπόθεση 
γιά τήν ύπαρξη πολλών κύκλων έχει καθολική έφαρμογή. Που
θενά δέν έχει διαψευστεϊ. Καί δέν παίζει κανένα ρόλο άν, άπό τό 
τέλος τού 13ου αίώνα ώς τό τέλος τού 18ου, δλες οί διακυμάνσεις 
έγγράφονται άνάμεσα σέ δύο σχεδόν όριζόντια έπίπεδα. 'Η 
διόρθωση αύτή είναι μεταγενέστερη. Ή  θεωρία τού διάκορου 
κόσμου48, τά δανεισμένα άπό τόν Μ. Μ. Postan49 μαλθουσιανά 
checks, οί έρευνες πού έγιναν στόν τομέα τής Ιστορικής δημο
γραφίας καί ή μεγάλη μελέτη πού έκανε τό VI τμήμα τής École 
des hautes études γύρω άπό τήν άγροτική παραγωγή μέ βάση τά 
στοιχεία τής δεκάτης50 τείνουν νά παρουσιάσουν, προκειμένου 
γιά τή μακρότατη διάρκεια άπό τόν 13ο αιώνα ώς τίς άρχές τού 
19ου, τήν εικόνα ένός σχεδόν δριζοντίου trend, ένός trend πού 
σημειώνει μιάν έλαφρά άνοδο καί δέν παραμένει σέ κείνη τήν 
ψευδή όριζοντιότητα πού βιάστηκαν μερικοί νά υποστηρίξουν 
στηριζόμενοι σέ μερικά μικροσκοπικά καί έλάχιστα άντιπροσω- 
πευτικά δείγματα51.

Ό  δεύτερος νόμος άπορρέει άπό τόν πρώτο. Ε π ιτρέπει νά θέ
σουμε μέ βεβαιότητα τήν ύπαρξη μιάς οίκονομικής συγκυρίας. ΟΙ 
χιλιάδες καμπύλες πού έχουν σχεδιαστεί μέ βάση σειρές ύπολογι- 
σμένες ώς τήν έσχατή τους λεπτομέρεια, άνατρέχοντας όλοένα 
καί πιό συστηματικά στό πρωτοστατιστικό, συνδέονται σχεδόν 
πάντοτε μεταξύ τους μέ θετικές συσχετίσεις. Τυπικά παραδεί
γματα : ή θετική συσχέτιση τιμής/μεταφοράς μέσα στόν άτλαν- 
τικό χώρο πού συνδέει τή Σεβίλλη, δηλαδή τήν Εύρώπη, μέ τήν 
’Αμερική, ή θετική συσχέτιση πού συνδέει τίς τιμές, τούς δείκτες 
δραστηριότητας τού ’Ατλαντικού καί τού Ειρηνικού Ισπανών 
καί Πορτογάλων άνά τούς 16ο, 17ο καί 18ο αιώνες, ή συσχέτιση 
τιμών/μεταφορών, πληθυσμών, δραστηριοτήτων52, πού διαμορ
φώνονται σέ δλους τούς τομείς.

Νόμος τρίτος. ’Από τόν 13ο έως τόν 20ό αίώνα, δσο προχω
ρούμε άπό λιγότερο άνεπτυγμένους σέ περισσότερο άνεπτυγμέ- 
νους τομείς, άπό τόν έξωευρωπαϊκό κόσμο πρός τόν Κόσμο πού 
άναδύεται άπό τήν παλιά λατινική χριστιανοσύνη, παρατηρούμε 
μιά τάση γιά μείωση τού πλάτους καί σμίκρυνση τών περιόδων. 
'Ο  νόμος αύτός δέν έπιδέχεται καμία έξαίρεση. ’Επαληθεύεται 
στίς καμπύλες πού διαγράφουν οί πληθυσμοί, στίς τιμές, στούς
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δείκτες δραστηριότητας καί παραγωγής, τόσο στήν ίδια τήν Ευ
ρώπη όσο καί έξω άπ’ αυτήν.

I l l

Ή δη δμως ή οικονομική Ιστορία έχει μετατοπιστεί στό έπίπεδο 
τής έρευνας. Τή δεκαετία τοϋ '50, στίς ΗΠΑ άρχικά, άλλά καί 
στήν Ευρώπη ύπό τήν σκιάν τών έδρών τής πολιτικής οικονο
μίας, άρχίζει νά παίρνει σάρκα καί όστά μιά έρευνα μέ πιό φιλό
δοξους στόχους καί, κυρίως, μέ διαφορετικά έλατήρια, χωρίς 
άμεση άλληλεπίδραση μέ τίς έρευνες συγκυριακής δυναμικής. 
Στήν άφετηρία της δεσπόζει ένα μεγάλο δνομα : Simon Kuznets. 
Θά άναφερθώ μοναχά σέ μιά συζήτηση53 καί στό πόρισμα πού 
φαίνεται νά προέκυψε άπ’ αύτήν. Στό έξής μέ τόν δρο ποσοτική 
ιστορία θά δηλώνουμε άποκλειστικά έρευνες τού τύπου έκείνων 
πού διεξάγουν οί Simon Kuznets καί Jean Marczewski, « άπό 
δώ καί πέρα54 θά μιλάμε περί ποσοτικής Ιστορίας μόνο στίς 
περιπτώσεις πού τά άποτελέσματα τής έρευνας θά είναι σέ θέση 
νά χυθούν στό καλούπι τής έθνικής λογιστικής », περιφερειακής 
καί μακροχωρικής, δταν ή ποσοτικοποίηση θά είναι σφαιρική, 
συστηματική καί δλική.

Πράγματι, τούτη ή μορφή ιστορίας στό τεχνικό έπίπεδο συν
δέεται μέ τή γενίκευση, στίς περισσότερο άνεπτυγμένες χώρες, μ’ 
άλλα λόγια στίς χώρες έκείνες πού διαθέτουν τόν καλύτερο έξ- 
οπλισμό οικονομικής στατιστικής, μεγάλων συστημάτων έθνικής 
λογιστικής.

Ή  προσπάθεια συνεχίζεται. Πέρα άπό μερικές σχετικά μηδα- 
νινές άποτυχίες -  πού έχουν νά κάνουν σχεδόν άποκλειστικά μέ 
τήν πρωτοστατιστική - ,  ή οικονομική ιστορία μάς βοήθησε νά 
προχωρήσουμε σημαντικά τίς γνώσεις μας.

Ό  πειραματισμός έχει κι αύτός τά δριά του, δπως έχει καί τούς 
κινδύνους του, καί φαίνεται νά προετοιμάζει τό πέρασμά μας σέ 
άλλο στάδιο. Στήν πραγματικότητα βρίσκεται σέ στενό συσχετι
σμό μέ άμεσες άνάγκες πού στίς παραμονές τής δεκαετίας τού '70 
γίνονται λιγότερο αισθητές άπ’ δτι στή δεκαετία τού ’50. Ή  
μορφή αύτή ποσοτικής Ιστορίας είναι πρώτα άπ’ δλα μιά Ιστορία
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τής οικονομικής άνόδου. Ή  πρώτη οικονομική Ιστορία στάθηκε, 
στήν ουσία της, μιά Ιστορία τής συγκυριακής δυναμικής. Ή ταν 
ιστορία τής Κρίσης. 'Η  ποσοτική Ιστορία τών οικονομολόγων 
υπήρξε πρώτιστα μιά Ιστορία τής οικονομικής άπογείωσης, τής 
άνόόον  καί τών δυσαρμονιών τής άνάπτυξης. Δεν διαχωρίζεται 
άπό τήν έπιτυχία τού Rostow55. Δέν διαχωρίζεται ούτε άπό τήν 
κατάργηση τής άποικιοκρατίας, τήν άνακάλυψη ένός τρίτου κό
σμου πέρα άπό τήν Εύρώπη καί τή Βόρεια ’Αμερική, τίς περιφε
ρειακές δυσαρμονίες όλων τών παρατηρούμενων M ezzogiorno, 
κυρίως όμως δέν διαχωρίζεται άπό τό περίφημο φαινόμενο τού 
άνοίγματος τής ψαλίδας. Ή  έπιτάχυνση τής οικονομικής άνόδου, 
ή πολύ προσωρινή δυστυχώς βελτίωση τής δημογραφικής κατά- 
στης τών άνεπτυγμένων χωρών, ή άνάκαμψη τής δημογραφικής 
άνάπτυξης στή βιομηχανική Εύρώπη καί Βόρεια ’Αμερική καί ή 
κακώς λεγόμενη δημογραφική έκρηξη τού τρίτου κόσμου στά
θηκαν άφορμή νά συνειδητοποιηθεί μιά πολύ παλιά δομή τής 
άνάπτυξης. Ή  άνάπτυξη πρίν φτάσει σέ φάση ώριμότητας άκο- 
λουθεϊ μιά διαδρομή σωρευτική, καί οί ήδη περισσότερο άνεπτυ- 
γμένοι τομείς έχουν τή δυνατότητα νά άναπτυχθούν ταχύτερα, 
όπότε ή άπόσταση πού χωρίζει τίς άναπτυγμένες βιομηχανικές 
χώρες άπό τούς άπολίτιστους καί μή έξελιγμένους τομείς έχει τήν 
τάση νά αύξάνεται. Χρειάζεται νά μελετήσουμε προσεχτικά τούς 
μηχανισμούς τής άνάπτυξης, πού δέν πρέπει νά συγχέουμε μέ τήν 
οικονομική άνοδο56, καί νά διακρίνουμε τά γενικά χαρακτηρι
στικά γνωρίσματα τής οικονομικής άνάπτυξης πού στάθηκε ή κι
νητήρια δύναμη τού έγγλέζικου καί τού εύρωπαϊκού take-off57.

'Η δεύτερη αύτή μορφή οικονομικής ιστορίας έχει καί αύτή τά 
όριά της καί τούς κινδύνους της. Καί νά τά όριά της. Είναι όλο- 
φάνερο ότι ή κυκλική όλική ποσοτικοποίηση σ’ ένα κλειστό στα
τιστικό σύστημα δέν μπορεϊ σέ καμιά περίπτωση νά άνέλθει πέρα 
άπό τό 19ο αίώνα, καί πάλι μόνο γιά τούς προνομιούχους τομείς 
τής Εύρώπης καί τής βιομηχανικής ’Αμερικής. Ίσως ειδικά γιά 
τήν ’Αγγλία τού Gregory King νά μπορούμε νά κάνουμε μιάν 
άπόπειρα καί γιά πρίν άπό αύτό τό όριο μέ τά καλοδιατηρημένα 
πρωτοστατιστικά δεδομένα πού διαθέτουμε. ’Άσχετα μέ τίς Επι
φυλάξεις πού διατυπώθηκαν σχετικά μέ όρισμένα σημεία τού βι
βλίου, οί Phyllis Deane καί W.A. Cole58 μάς έδωσαν τό μόνο
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έργο πού μπορεί νά θεωρηθεί ποσοτική Ιστορία σήμερα, έστω καί 
όχι πολύ πετυχημένη, πού ξεκινά άπό τά τέλη τού 17ου αιώνα, 
χάρη άκριβώς στό πρωτοποριακό καί ιδιοφυές έργο τού Gregory 
King. Είναι δμως φανερό δτι ή ποσοτικοποίηση τών Deane καί 
Cole μόλις καί μετά βίας μπορεί νά συγκριθεί μέ μιάν όλική πο- 
σοτικοποίηση. Ά νταποκρίνεται μέ πολλές άτέλειες στίς άπαιτή- 
σεις τών Kuznets καί Marczewski. Άλλά, άπό τήν άλλη, τί μάς 
προσφέρει ή N ew  Econom ic H istory59 ; 'Η υποτιθέμενη αύτή 
ιστορία, μόλις καί μετά βίας είναι Ιστορία. Ά ρκείται στόν πολύ 
βραχύ χρόνο ένός παρόντος σχεδόν μόνο καί περιορίζεται στόν 
ύπερανεπτυγμένο άμερικανικό τομέα διυλίζοντας χωρίς Ιδιαίτε
ρες άρετές ένα άφθονο καί ούσιαστικά ήδη έπεξεργασμένο στα
τιστικό ύλικό.

Κάτω λοιπόν άπό αύτές τίς συνθήκες ή N ew  Econom ic History  
δέν άποτελεί παρά τόν βορειοαμερικανικό κλάδο τής δεύτερης 
ποσοτικής οίκονομικής Ιστορίας, τήν Ιστορία τής έποχής τής 
έθνικής λογιστικής καί τών μοντέλων. Ά λλά καί μές στά πλαίσια 
τής άμερικανικής λογιστικής, ή N ew  Economic H istory προσ
κρούει σέ δυσκολίες δσο πλησιάζει πρός τό 1830. Στήν πράξη, ot 
συγγραφείς παραιτούνται άπό τήν προσπάθεια νά έντάξουν στή 
συστηματική τους τήν τόσο άπομακρυσμένη γ ι’ αύτούς άρχαιολο- 
γία τών έτών 1800-1830. Ά λλοι περισσότερο κι άλλοι λιγότερο, 
έχουν συνειδητοποιήσει τή διαρθρωτική άλλαγή πού καθιστά 
δύσκολες καί παρακινδυνευμένες τίς συνδέσεις. ’Ενδεικτικό είναι 
δτι μή μπορώντας νά κάνουν άλλιώς καταφεύγουν στά θεωρη
τικά μοντέλα έπικαλούμενοι υποθέσεις πού δέν έπαληθεύονται 
Ιστορικά. Τό γνωστότερο παράδειγμα είναι τής άνάπτυξης τής 
άμερικανικής οίκονομίας χωρίς τούς σιδηρόδρομους. Έφτασαν 
στό παράδοξο. Ά λλο στοιχείο, τέλος, είναι τό πλήθος τών άρρη
των φιλοσοφικών προϋποθέσεων. Έ χω  τήν έντύπωση πώς, έκτός 
άπό μερικές έξαιρέσεις, ή N ew  Econom ic H istory κάνει κατά
χρηση τής προϋπόθεσης τού hom o oeconom icus. Ή  άντίδρασή 
του στό χρήμα καί μόνο στό χρήμα είναι τέλεια, άμεση, χωρίς 
δισταγμούς, συγκρούσεις καί λανθάνουσες καταστάσεις, είναι ό 
τέλειος άνθρωπος · δπως τόν όνειρευόντουσαν στά μαθήματα πο
λιτικής οίκονομίας, τήν έποχή τοϋ Jean-Baptiste Say, δίχως 
σώμα, φύλο, συναισθήματα, ρίζα, πνεύμα, ψυχή. Πάντοτε συνει
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δητός, καλά πληροφορημένος, έτοιμος νά άντιδράσει στό κέρδος 
μονάχα, σάν μηχάνημα τού Vaucanson. Τό παράδειγμα φτάνει 
στά άκρα, δείχνει δμως πώς γιά νά προοδεύεις δέν άρκεί νά πη
γαίνεις μπροστά, πρέπει νά ξέρεις -  πράγμα πού κάθε μέρα γίνε
ται καί δυσκολότερο -  νά διατηρείς τά κεκτημένα, είδάλλως δια 
τρέχεις τόν κίνδυνο νά περάσεις άπότομα άπό τήν έποχή τών 
ύπολογιστών στήν έποχή τών σπηλαίων.

Ή  όλική ποσοτικοποίηση δέν πρέπει νά πληρώνεται μέ μιάν 
άναδρομή πρός τά πίσω, χρησιμοποιώντας τό στατιστικό ύλικό 
σέ σχέση μέ προγενέστερες φάσεις τής έρευνας.

Τό βασικό δμως δριο, νομίζω, βρίσκεται άλλού. Στό δτι ή νέα 
ποσοτική οικονομική Ιστορία ξεφεύγει πολύ πιό δύσκολα άπ’ δ,τι 
ή συγκυριακή δυναμική καί ή γεωιστορία τών έτών 1930-1950 
άπό τόν στενά δριοθετημένο οικονομικό τομέα.

IV

Γιά τούς λόγους αυτούς ή νέα ποσοτική οικονομική Ιστορία 
άπαιτεϊ έπιτακτικά νά περάσει σέ καινούργια στάδια. Έ δώ  καί 
λίγα χρόνια άρχισε νά διαγράφεται μιά έπιστροφή στό σειραϊκό  
κ α ί ή είσοδος τον ποσοτικού σ τοιχείον στό τρίτο έπίπεδο, δπως 
έχω μπει στόν πειρασμό νά τά άποκαλέσω. Ή  δομική δυναμική 
πρωτοεμφανίζεται περί τό 1890, γνωρίζει μιά έκρηκτική άνά- 
πτυξη μεταξύ 1930 καί 1935 καί κορυφώνεται άνάμεσα στά 1950 
καί 1960. Οί πρώτες μνείες τής ποσοτικής Ιστορίας άρχίζουν 
περί τό 1930, περνά τό take-off της στίς άρχές τής δεκαετίας τού 
’60, καί κορυφώνεται άνάμεσα στά 1965 καί 1968. Δέν έχει πάν
τως έξαντλήσει καθόλου τή δυναμικότητά της. Έ χει τεράστιες 
δυνατότητες συνδυαστικής μέ τή συγκυριακή δυναμική καί τή 
γεωιστορία. Μετά τή χρησιμοποίηση τών υπολογιστών τής τρίτης 
γενιάς60 οί δυνατότητές της έχουν αύξηθεί άκόμη περισσότερο. 
’Ανάμεσα στούς πρώτους πού έπωφελήθηκαν άπ’ αύτές στή Γαλ
λία είναι οί Marcel Couturier, Emmanuel Le Roy Ladurie, 
François Furet. Πραχτικά δέν γίνεται σοβαρή έργασία στόν το
μέα τής οικονομικής Ιστορίας άπό τό 1968 καί μετά πού νά μήν 
καταφεύγει μαζικά στή χρήση τών υπολογιστών. Ή  νέα ποσοτική



οικονομική ιστορία δέν γεννήθηκε βέβαια μαζί μέ τόν ύπολογι- 
στή, ή άνάπτυξή της δμως διευκολύνθηκε έξαιρετικά άπό τόν πο
λύτιμο αύτόν πολλαπλασιαστή δλων τών μέσων πού μπορούμε νά 
έχουμε στή διάθεσή μας. Ό  ύπολογιστής δμως καλείται νά συμ- 
βάλει, δχι τόσο στήν πρόοδο τής οίκονομικής Ιστορίας, όσο στήν 
υπέρβαση τών μεθόδων τής οίκονομικής Ιστορίας.

Έδώ άκριβώς έγκειται ή μεγάλη μεταλλαγή τής ιστορίας. Σή
μερα ή οικονομική ιστορία είναι λιγότερο ένα άντικείμενο καί 
περισσότερο μιά κατάσταση πνεύματος, ένα σύνολο μεθόδων, 
ένας τρόπος θεωρητικής προσέγγισης. Γιά δλα έκεΐνα πού δέν 
περιλαμβάνονται μέσα στά όριά της, γιά δ,τι περισσεύει έχω προ
τείνει νά έγκαταλείψουμε τόν δρο ποσοτικό καί νά κρατήσουμε 
τόν δρο σειραϊκό. Ή  σειραϊκή Ιστορία άγκαλιάζει δλες τίς ποσο
τικές, άλλά τίς ξεπερνά έχοντας σκοπό νά κατακτήσει τό τρίτο 
έπίπεδο, ψηλαφώντας τά δρια τών πολιτισμικών συστημάτων.

Ή  σειραϊκή Ιστορία έχει καί αύτή τό δικό της πεδίο άναφοράς. 
Έ δώ  καί είκοσι χρόνια ό Alphonse Dupront, ξεκινώντας άπό τήν 
Ιδέα τών σταυροφοριών μελέτησε τίς πιό κρυφές πλευρές τού 
συλλογικού λογικού, βαδίζοντας άπό τίς λέξεις στά πράγματα, 
άπό τίς έκδηλώσεις θρησκευτικού πανικού στό λεξιλόγιο τού 
Διαφωτισμού. Ή  σειραϊκή Ιστορία πού άπηχεί καί αύτή τά άγχη 
τού παρόντος συμμαχεί μέ τίς έπιστήμες τού άνθρώπου πού μέχρι 
στιγμής δέν εύνοήθηκαν καθόλου άπό τίς σειραϊκές άνασκοπή- 
σεις, άπό τήν άνθρωπολογία ώς τίς διάφορες έθνολογίες καί τή 
συλλογική ψυχολογία. Καί δέν πρέπει νά ξεχνάμε τήν έκ παρα- 
δόσεως καί πάντοτε άνανεούμενη σύμμαχό της, τή δημογραφία.

Ή  οικονομική Ιστορία δέν παύει νά βελτιώνει τίς τεχνικές της. 
Τυχαίνει νά βρίσκει περισσότερα άπ’ όσα ζητάει στίς λοξοδρο
μήσεις τών διανοητικών της διαδρομών.

Άνάμεσα στ’ άλλα, τρία παραδείγματα είναι διαφωτιστικά. Ό  
Emmanouel Le Roy Ladurie έδειξε στίς μελέτες του, άπό τούς 
Paysans de L anguedoc61 ώς τή μεγάλη στρατιωτική έρευνα γιά τό 
188662, δτι ή άναδρομική φυσική άνθρωπολογία είναι άπαραί- 
τητη, έφικτή καί έξαιρετικά καρποφόρα. Γνωριμία μέ τό άνθρώ- 
πινο υλικό. 'Ο  Ladurie63 καί πάλι μάς έδειξε πώς μπορεί νά θε
μελιωθεί μιά Ιστορία τού κλίματος στή βραχεία, στή μέση καί στή 
μακρότατη διάρκεια64. Τό Κέντρο Ερευνών ποσοτικής ιστορίας
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τού Πανεπιστημίου τής Καέν Επεξεργάστηκε μιά μέθοδο πού 
προτείνω νά όνομάσουμε μέθοδο διοικητικής σειραϊκής Ιστορίας 
καί άναδρομικής χαρτογραφίας65. Αύτή μάς έπιτρέπει νά χρησι
μοποιήσουμε Εξαντλητικά τά διάσπαρτα κωδικοποιημένα δεδο
μένα, γιά δλη τή διάρκεια τής παραδοσιακής κοινωνίας, σέ περι
φερειακό πλαίσιο, άπό τά τέλη τού 13ου ώς τίς άρχές τού 19ου 
αίώνα. Τό κέρδος σέ παραγωγικότητα είναι τεράστιο. Μπορούμε 
πιά νά χρησιμοποιήσουμε ύλικά πού μέ τίς παραδοσιακές μεθό
δους δέν ήταν δυνατόν νά Εκμεταλλευτούμε. 'Η μέθοδος αύτή 
άποδεικνύεται γόνιμη, γιατί ή άγροτική διαμονή παρουσιάζει 
πρωτοφανή σταθερότητα σ’ όλο τό διάστημα άπό τόν 13ο Εως τόν 
19ο αίώνα. Σήμερα, χάρη στούς υπολογιστές, μάς δείχνει τίς δ ια
στάσεις της. Είχε Επινοηθεί μέσα στήν προοπτική μιάς μελέτης 
πληθυσμών σέ μακρότατη διάρκεια66. Ή  διοικητική σειραϊκή 
Ιστορία όπως καί ή άναδρομική χαρτογραφία φέρνει συνεχώς 
στό προσκήνιο τόν προνομιούχο ρόλο τής Ιστορικής δημογρα
φίας.

Καί, πράγματι, σέ τούτη τήν πρωτότοκη θυγατέρα τής οίκονο- 
μικής Ιστορίας -  πώς, άλλωστε, μπορούμε νά μιλάμε γιά οικονο
μική ίστορία χωρίς Εκείνο πού ό Ernest Labrousse συνήθιζε νά 
άποκαλεϊ παρονομαστή, σταθμητό παρονομαστή, θά λέγαμε Εμείς
-  χρωστάμε σήμερα τά πρώτα άλυσιδωτά άλματα τής σειραϊκής 
ιστορίας67. ’Επιστήμης γαλλικής καί Επιστήμης τής μακράς διάρ
κειας, τή στιγμή πού ή Γαλλία όλόκληρη είναι Ενα Εργαστήρι 
καταστροφικού γεράσματος τών βιομηχανικών πληθυσμών68. 
’Επιστήμης πού άναγκαϊα χρειάζεται μακρές σειρές. Έπιστήμης 
πού άνέρχεται στό χρόνο. Έ δώ  καί δέκα χρόνια, ή ιστορική δη
μογραφία είναι ό πρώτος καί κύριος τομέας, πολύ γονιμότερος 
άπό πολλούς άλλους69, μέσα σ’ δλη τήν έπιστημονική Ερευνα70. 
Ή  ιδιοφυής μέθοδος Fleury-Henry είναι μιά μέθοδος πού ται
ριάζει στόν ιστορικό καί ίσως, τραβηγμένη στά άκρα, στόν γε- 
νεαλόγο : τί τό περισσότερο Ιστορικό, μέ τήν παραδοσιακότερη 
σημασία τής λέξης, άπό τό νά άνασυγκροτεϊς οικογένειες, τί τό 
περισσότερο σειραϊκό άπό μιά μέθοδο πού Επιτρέπει νά υπολογί
ζουμε τόν καθαρό συντελεστή άναπαραγωγής καί τήν προσδοκία 
ζωής στό Colyton άπό τόν 16ο αιώνα ώς τίς μέρες μας ;

Ίσω ς δμως ή δημογραφική ίστορία νά άξίζει σήμερα περισσό
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τερο γιά τά παράγωγά της, γιά τίς ευρύτερες έπιπτώσεις της, δη
λαδή. Ή  βασανιστική έργασία πάνω στά άρχεΐα τών φτωχών 
άνοίγει τό δρόμο γιά τή σειραϊκή θρησκευτική ιστορία71, τήν 
Ιστορία τής στάσης άπέναντι στή ζωή, τήν Ιστορία τού συζυγικού 
ζευγαριού, δηλαδή τής στοιχειωδέστερης βασικής δομής κοινω
νικότητας, τήν Ιστορία τής άγάπης, τής ζωής καί τού θανάτου.

’Αλλού72, προσπαθήσαμε νά καταδείξουμε τούς μηχανισμούς 
πού όδηγούν τή σειραϊκή ιστορία, χθές άκόμα οικονομική καί 
κοινωνική, νά κάνει τό άλμα στό τρίτο έπίπεδο, νά προσπελάσει 
τό ψυχικό, τό νοητικό στοιχείο, μέ δυό λόγια τόν συλλογικό ψυχι
σμό, τά πολιτισμικά συστήματα. Ό  κλάδος αύτός τής Ιστορίας 
προϋπήρχε άπό πολλές δεκαετίες. Μόνος σχεδόν δ Alphonse 
Dupront είχε άνοίξει τίς πρωτοπόρες λεωφόρους της. Ή  μεταλ
λαγή τών τελευταίων χρόνων έπήλθε μέ τή διεύρυνση τών πεδίων 
ένδιαφέροντος καί τήν έφαρμογή στόν καινούργιο αύτόν τομέα 
τών σειραϊκών μεθόδων πού τελειοποίησαν οί οικονομολόγοι 
ιστορικοί. Έ τσ ι μέ τή συγκρότηση στατιστικών σειρών άνέρχεται 
στό τρίτο έπίπεδο χρησιμοποιώντας τή μαθηματική άνάλυση τών 
σειρών καί διερευνώντας διπλά τά ντοκουμέντα, πρώτα καθαυτά, 
καί έπειτα σέ συνάρτηση μέ τίς θέσεις πού κατέχει καθένα τους 
μέσα στήν δμογενή σειρά δπου έντάσσεται καί τοποθετείται ή 
βασική πληροφορία.

Πολλοί τρόποι προσπέλασης είναι δυνατοί. Τό περιεχόμενο 
τού γραπτού πολιτισμού είναι σχετικά πιό εύδιάκριτο. Ol Fran
çois Furet73, Henri Martin74, Robert Estivals75, καί μερικοί άλ
λοι76, έριξαν τίς βάσεις μιάς ποσοτικής μελέτης τού συνολικού 
δγκου τού τυπωμένου γραπτού. Μέ τή βοήθεια τού ήλεκτρονικού 
υπολογιστή καί χάρη στήν ποσοτική σημαντική μπορεϊ νά άρχίσει 
μιά μελέτη, ύποτυπώδης άκόμα, τού συνολικού περιεχομένου τών 
διαφόρων στρωμάτων τού έπεξεργασμένου λόγου.

Πολύ πιό δυσεύρετο είναι τό περιεχόμενο τών παραδοσιακών 
πολιτισμών, ή γνωριμία μέ τή σκέψη, τήν ευαισθησία, τό πλαίσιο 
τής ζωής έκείνων πού δέν είχαν πρόσβαση στόν γραπτό λόγο. 
Καί σ’ αύτόν τόν τομέα μπορεί κανείς νά μεταφέρει καί νά έφαρ-
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μόσει τίς μεθόδους τής οικονομικής Ιστορίας. Ό  Victor-Lucien 
Tapié77 καί οί μαθητές του έδωσαν τελευταία μιά περίτρανη 
άπόδειξη τών άποτελεσμάτων πού μπορούμε νά πετύχουμε άπό 
τή σειραϊκή διαπραγμάτευση μιάς λατρευόμενης εικόνας, σπου
δαίου μάρτυρα τής θρησκευτικής ευαισθησίας καί τού περιεχο
μένου τής πίστης. 'Η έξέταση τού περιεχομένου τής εικόνας έγινε 
έν μέρει μέ τή χρησιμοποίηση τών γραφικών μεθόδων πού έκθέτει 
ό Jacques Bertin στή Sém iologie graphique78 του. 'Η  πρωτοπο
ριακή αύτή ερευνά άποτελεϊ, σήμερα, τήν άφετηρία κάθε μεθοδι
κής διερεύνησης τής εικόνας.

Ή  σύνδεση είναι άκόμα πιό αισθητή προκειμένου γιά τό νοι
κοκυριό, τήν έκκλησία καί τήν άγροτική κατοικία.

Μιά άρκετά κλασική έρευνα οικονομικής Ιστορίας79 καταλήγει 
σήμερα σ’ έναν τελείως νέου τύπου μνημειώδη άπολογισμό. Πέρα 
άπό τό άντικείμενο, πού νοείται κατά τό όλικό του βάρος, ot 
προσπάθειες τείνουν νά έντοπίσουν τό περιεχόμενο ένός μή γρα
πτού πολιτισμού.

Οί μελέτες ωστόσο πού προχωρούν μακρύτερα άπ’ όλες τίς άλ
λες είναι έκεϊνες πού άναφέρονται στό σέξ, τή ζωή καί τό θά
νατο80. Τό μεγάλο πρωτοποριακό βιβλίο τού Michel Vovelle81, 
καί τό ώραιότατο, κάπως κλασικό, άλλά σπάνιας άναλυτικής λε
πτότητας βιβλίο τού François Lebrun82, καθώς καί ένα όλόκληρο 
σύνολο διατριβών πού πρωτοκάνουν τήν έμφάνισή τους, μάς δεί
χνουν ότι κυριαρχώντας πάνω στό ποσοτικό, χάρη στήν οικονο
μία, χθές, καί στή θεωρία τών πληροφοριών αύριο μπορούμε νά 
προσπελάσουμε μιά βασική πλευρά τής ιστορίας τού ούσιαστι- 
κού83

Βήμα πρός βήμα, μιά συνολική Ιστορία τών πολιτισμικών συ
στημάτων άρχίζει νά μπαίνει σέ δρόμο. Είναι φανερό πώς ύπάρ- 
χει μιά συνάρτηση μέ τήν πολιτισμική κρίση πού έπηρεάζει, μετά 
τό 1962, τόν ένα τομέα μετά τόν άλλο, τίς χώρες πού βαθμιαία 
καί τμηματικά μπαίνουν στή μετα-βιομηχανική περίοδο. Ή  κρίση 
κλονίζει τή λαϊκή μεταφορά τών πολιτισμικών άξιών τής χρι
στιανοσύνης πού βρήκαν τήν πραγμάτωσή τους τόν αίώνα τού 
Διαφωτισμού, κλονίζει τήν έσχατολογική μεταφορά τής χριστια
νικής τελικότητας σέ μιάν έπί μακρόν άφεαυτής κινούμενη οικο
νομική άνοδο. Τήν ίστορία τών τρόπων πράξης84 διαδέχεται,
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σχεδόν άναγκαϊα, ή Ιστορία τών τρόπων σκέψης, τών τρόπων αί
σθησης. Έ τσι ή Ιστορία φτάνει στό κατώφλι τών κινήτρων.

Γιά τό λόγο αύτόν, οί ποσοτικές έρευνες γύρω άπό τή διαμόρ
φωση τού συζυγικού ζευγαριού, γύρω άπό τίς συλλογικές στάσεις 
άπέναντι στό θάνατο άποτελούν μιά χρήσιμη μέν άλλά προσω
ρινή φάση. Πρέπει νά άγκαλιάσουμε τό σύνολο τού λόγου γιά νά 
μπορέσουμε νά κωδικοποιήσουμε σωστά τά σημεία πανικού πού 
διερμηνεύουν τό ούσιαστικό. Κάτω άπό τό άμυδρό φώς τού σει- 
ραϊκού, πρέπει νά ξαναγυρίσουμε στούς πιό έπεξεργασμένους 
στοχασμούς τής έλίτ. Τό σειραϊκό όδηγεΐ σέ έναν άνώτερο τρόπο 
άνάλυσης τής ποιότητας.

Αύτό είναι τό άντίτιμο τής Ιστορίας τών πολιτισμικών συστη
μάτων, πού σήμερα είναι ζωτικής σημασίας.
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JEAN STAROBINSKI

Ή  λογοτεχνία  
Τό κ ε ίμ εν ο  κ α ί  ό  ερμη νευτή ς

Ή  ά ν α γ κ α ία  ό ν α ό ικ ό τ η τ α

Παίρνουμε σάν δεδομένο δτι ή έπιλογή τού άντικειμένου μελέ
της δέν είναι άθώα, δτι προϋποθέτει ήδη μιά προϋπάρχουσα έρ- 
μηνεία, δτι διαπνέεται άπό τό ένόιαφέρον μας τής παρούσας στι
γμής. ’Αναγνωρίζουμε δτι δέν είναι άπλό δεδομένο, άλλά τμήμα 
τοϋ σύμπαντος δριοθετημένο άπό τή δική μας όπτική. 'Ομολο
γούμε έπίσης δτι ή γλώσσα μέ τήν όποία θά τό έπισημάνουμε εί
ναι καί ή γλώσσα μέ τήν δποία θά τό έρμηνεύσουμε κατοπινά. 
Αύτό δμως δέν έμποδίζει τήν προσοχή μας, κινούμενη άπό μιά 
έπιθυμία γνώσης καί σύμπτωσης, νά στραφεί πρός όνο  ξεχωρι
στές κατευθύνσεις. Ή  μία άφορά τήν πραγματικότητα πού 
έχουμε νά νοήσουμε, τό δν ή τό άντικείμενο πού έχουμε νά γνω
ρίσουμε, τά όρια τού πεδίου τής έρευνας, τόν περισσότερο ή λι- 
γότερο σαφή δρισμό έκείνου πού όφείλουμε νά διερευνήσουμε. 
'Η άλλη άφορά τή φύση τής άπάντησής μας : τίς συμβολές μας, 
τά έργαλεϊα μας, τούς στόχους μας -  τή γλώσσα πού θά μεταχει
ριστούμε, τά δργανα πού θά χρησιμοποιήσουμε, τίς μεθόδους 
στίς όποιες θά καταφύγουμε. Μοναδική πηγή τής διπλής αύτής 
έπιλογής είμαστε έμεϊς : γι’ αύτόν άλλωστε τό λόγο διαλέγουμε 
τόσο συχνά τά μέσα διερεύνησής μας σέ συνάρτηση μέ τό άντι- 
κείμενο πού έχουμε νά διερευνήσουμε καί, τανάπαλιν, τά άντι- 
κείμενά μας σέ συνάρτηση μέ τά μέσα μας. Τίποτε ώστόσο δέν 
είναι περισσότερο άναγκαϊο άπό τό νά έξασφαλίσουμε τόν άνώ- 
τερο βαθμό άμοιβαίας αύτονομίας άνάμεσα στό άντικείμενο καί 
στά μέσα μας. νΑν πρέπει νά εύχόμαστε τό στύλ τής έρευνας νά
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άνταποκρίνεται στό άντικείμενο τής έρευνας, πρέπει έξίσου νά 
έπιθυμούμε ή άπόσταση καί ή διαφορά άνάμεσα σέ μάς καί σέ 
κείνο πού φιλοδοξούμε νά γνωρίσουμε καλύτερα, άνάμεσα στό 
« λόγο » μας καί στό άντικείμενο μας, νά σημειώνονται μέ πολύ 
μεγάλη φροντίδα. Σύμπτωση δέν μπορεϊ νά υπάρξει παρά μέ τήν 
προϋπόθεση μιάς πρότερης άπόστασης· συνένωση διαμέσου τής 
γνώσης δέν μπορεϊ νά υπάρξει παρά μόνο άν μπούμε άρχικά στή 
δοκιμασία μιάς δυαδικότητας καί κατόπιν τήν ύπερπηδήσουμε. 
'Η  παραμικρή άδυναμία, ή παραμικρή κάμψη τής διαφορικής 
σχέσης άνάμεσα στή δική μας ταυτότητα καί στήν ταυτότητα τού 
άντικειμένου πού μελετάμε, άνάμεσα στά όργανα πού διαθέτουμε 
καί στό « άντικειμενικό » περίγραμμα τού έργου, θά έχει σάν έπί- 
πτωση τήν έξασθένιση τού άποτελέσματος, τήν έλάττωση τής έν- 
έργειας καί τής άπόλαυσης στό έργο τής διερεύνησης καί τής 
άνακάλυψης.

'Η πρώτη φροντίδα λοιπόν θά είναι νά έξασφαλίσουμε τήν 
ισχυρότερη παρουσία καί τή μεγαλύτερη άνεξαρτησία τού άντι- 
κειμένου : νά ένισχυθεϊ ή ιδιαίτερη ύπαρξή του, νά μάς παραδο- 
θεϊ μέ τά χαρακτηριστικά τής αύτονομίας του. Νά προβάλει τή 
διαφορά του καί νά σημειώσει τίς άποστάσεις του. Τό άντικεί- 
μενο τής προσοχής μου δέν βρίσκεται μέσα σέ μένα· βρίσκεται 
άντιμέτωπο σέ μένα, καί τό συμφέρον μου δέν είναι νά τό οίκειο- 
ποιηθώ μέ τή μορφή πού τού δίνει ή έπιθυμία μου (πράγμα πού 
καί μένα τόν ίδιο θά μέ καθιστούσε δέσμιο τών καπρίτσιων μου), 
άλλά νά τό άφήσω νά έκδηλώσει όλες του τίς ιδιότητες, όλους 
τούς ιδιαίτερους προσδιορισμούς του. Οί λεγόμενες άντικειμενι- 
κές μέθοδοι, δώθε κάν άπό τόν άληθινό διάλογο, ένδυναμώνουν 
καί έπαυξάνουν τίς ύλικές όψεις τού άντικειμένου, τό καθιστούν 
πιό άνάγλυφο, τού δίνουν πιό καθαρό περίγραμμα, τό προσδέ
νουν μέ άλλα συναφή άντικείμενα μέσα στό χώρο καί τό χρόνο. 
'Η συρροή τών μαρτυριών, παρότι καμιά φορά δίνουν τήν έντύ- 
πωση ότι είναι έξωτερικές καί μή ούσιαστικές σέ σχέση μέ ένα 
μεγάλο κείμενο, προστίθεται κι αύτή σ’ όλα έκεϊνα πού άπό τά 
μέσα τού δίνουν μιά ξεχωριστή προσωπικότητα. Γιατί ή θέληση 
γιά γνώση πρέπει νά ξεκινά άπό τό νά προσφέρει τή συνενοχή 
της στή δύναμη πού έχει τό άντικείμενο νά μάς άντιστέκεται. 
Πρίν άπό τήν παραμικρή έξήγηση, πρίν άπό τήν παραμικρή γε



νική έρμηνεία, τό άντικείμενο πρέπει νά άναγνωρίζεται μέοα στή 
μοναδικότητά του, στό στοιχείο δηλαδή έκεϊνο πού τό κάνει νά 
διαφεύγει άπό κάθε άπατηλή ταύτιση. Κατά παράδοξο τρόπο 
χάρη σέ άντικειμενικούς έμπλουτισμούς τό Ιργο πού μελετάμε 
μπορεί νά δείξει άπέναντι μας μιάν άντίσταση άνάλογη μ’ αύτήν 
πού συναντάμε μπρός σέ μιά ξένη υποκειμενικότητα : καί δπως 
αύτή έτσι καί κείνο διαφεύγει άπό κάθε προσπάθεια πού δέν θά 
θελήσει νά διασχίσει τό παρεμβαλλόμενο διάστημα γιά νά τό 
κερδίσει.

Ή  παραδοσιακή άποκατάσταση τών κειμένων πίστευε δτι 
άπαλλάσσοντάς τα άπό τίς προσθήκες καί τίς παραμορφώσεις 
πού τά άλλοίωναν έξεπλήρωνε τό σκοπό της. Πίστευε πώς έβρι
σκε τό αύθεντικό πρόσωπο, ένα διάγραμμα πού δέν κινούσε τήν 
παραμικρή ύποψία, δπως καθαρίζει κανείς τίς ζωγραφιές άπό 
τήν καπνίλα πού κατακαθίζει πάνω τους. Μέ τόν τρόπο αύτό, 
ιδεατά, τό έργο έπρεπε νά βρεθεί στήν πρώτη του κατάσταση, 
Ικανό νά διαβαστεί κατά πώς θά ήθελε ό συγγραφέας του. ’Επί
πονη μορφή άνάγνωσης, ή άποκατάσταση τών κειμένων δέν άπο- 
σκοπούσε σέ τίποτε άλλο παρά νά άπελευθερώσει τό έργο άπό 
δλα έκείνα τά στοιχεία πού τό έμπόδιζαν νά φτάσει ώς έμάς άκέ- 
ραιο. 'Υπέθεταν πώς άπό τή στιγμή πού θά άπομάκρυναν τά πα
ρεμβαλλόμενα έμπόδια, τό έργο θά παρουσιαζόταν μέσα στήν 
άλήθεια του, έτοιμο νά προσφερθεί σέ μάς γιά νά τό άπολαύ- 
σουμε καί νά τού ύποβάλουμε έρωτήσεις.

Τήν ίδια στιγμή πού θά τεθεί ή ιδέα ένός όλοκληρωμένου έρ
γου, μόλις ξεπροβάλουν οί χαρακτηριστικές γραμμές του, άμέσως 
ξεπηδούν τά έρωτήματα καί οί άβεβαιότητες. 'Η έρευνα πού θά 
έπιχειρηθεί γιά τή διόρθωση, ή περιέργεια γιά τήν Ιστορία του θά 
δούν νά διαγράφεται μέσα στό όλοκληρωμένο έργο δλο τό ευδιά
κριτο του παρελθόν, οί προηγούμενές του μορφές, τά όμολογη- 
μένα ή μή μοντέλα του. Τό παρελθόν αύτό, δταν άκόμα τό έργο 
δέν ήταν έκείνο πού έπρόκειτο νά γίνει, είναι κτήμα του, τροφή 
του, στήριγμά του. Οί παραλλαγές ένός έργου δείχνουν τίς δια
δοχικές καταστάσεις μιάς έπιθυμίας καί μιάς θέλησης πού δέν 
μπόρεσαν νά σταματήσουν στίς πρώτες μορφές πού ντύθηκαν. 
Κατόπιν αύτού τό καθαυτό είναι τού κειμένου θά φανερωθεί 
διαφορετικά άπό τήν άπόσταση πού χωρίζει τήν τελική του
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κατάσταση άπό τήν σειρά τών καταστάσεων πού προηγήθηκαν 
(άν έχουν φτάσει ώς έμάς). Θά έχουμε μπροστά μας τά νεύματα 
τής έρευνας τής αίσθησης τού άνικανοποίητου, τής άρνησης κα
τόπιν, πού συνοδεύουν υπόγεια τή θετική παρουσία τής « τελι
κής » μορφής. Θά πρέπει ένδεχομένως νά άναρωτηθούμε άν ή τε
λική αύτή μορφή δέν είναι, σέ μερικές περιπτώσεις, μιά συμβιβα
στική λύση προορισμένη νά κάνει δυνατή τή δημοσίευση ένός έρ
γου έξαιρετικά τολμηρού στήν πρότερή του σύνταξη. Σέ πάρα 
πολλές περιπτώσεις θά διαπιστώσουμε δτι τό έργο πού έχει φτά- 
σει στά χέρια μας δέν είναι παρά δ,τι άπέμεινε άπό ένα σχέδιο 
πού διακόπηκε. Πόσες φορές δ θάνατος, ή κατοπινή έπέμβαση 
ένός έκδότη (πού δουλεύει μέ βάση περισσότερες άπό μία πρό
χειρες γραφές), δέν έπιβάλλει μιάν αύθαίρετη μορφή σέ μιάν 
άνάπτυξη πού δέν έχει δλοκληρωθεί ! Έ τσι ή έρευνα πού έπιχει- 
ρεϊται γιά τή διόρθωση μαζί μέ δ,τι θετικό καί άντικειμενικό 
περικλείει μέσα της, καταλήγει νά θέτει έν άμφιβόλω τό ποιόν 
τού τελειωμένου άντικειμένου γιά τό όποιο φαινομενικά μπο
ρούσε νά περηφανεύεται ένα δποιοδήποτε έργο : τό έργο γιά κά
ποιο λόγο σταμάτησε, καί άπό δώ καί στό έξής ή προσοχή μας 
πρέπει νά στραφεί όλόκληρη πάνω στή (συχνά συγκεχυμένη) 
μάζα τών διαθέσιμων μαρτυριών καί στή σκοπιά πού μαρτυράνε, 
χωρίς δμως αύτή νά προορίζεται νά έξαντληθεΐ σέ τούτα. Ή  
άντικειμενική έρευνα έπαναφέρει στή ζωή τά χνάρια μιάς ύπο- 
κειμενικής διαδρομής.

Ά λλά ή υποκειμενική αύτή διαδρομή, γιά τήν έρευνα τής άπο- 
κατάστασης, δέν έχει γιά μοναδική πηγή τόν έαυτό της. Ά ν  άνα- 
τρέξουμε σέ παλιότερα σχεδιάσματα θά δούμε πώς τό έργο, στό 
ξεκίνημά του, άντιτίθεται καί συνταιριάζει μέ προγενέστερα κεί
μενα, πώς άφομοιώνει καί μετασχηματίζει προύπάρχοντα βι
βλία : ή πρωτοτυπία του, ή άτομικότητά του ξεπροβάλλει πάνω 
σ’ ένα φόντο πού τό συνθέτουν ή συλλογική μάζα τών γλωσσικών 
μέσων, οί Ισχύουσες λογοτεχνικές μορφές, ol πεποιθήσεις καί ol 
γνώσεις πού βάζει ξανά σέ λειτουργία καί κριτικάρει, προστιθέ
μενο καί κείνο σ’ αύτές. Άνάμεσα σέ τούτα τά στρώματα καί 
τούς έλιγμούς τού έδάφους (μέ πηγές παρακλάδια καί υψώματα) 
τό εργο διαλέγει τήν τοποθεσία του καί τά περίχωρά του. Ά ν , 
άπό τή μιά μεριά, τά καθαυτό δρια τού έργου δέν είναι πολύ
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ξεκάθαρα, άπό τήν άλλη μεριά ξεπροβάλλει, μέσ’ άπό τούς πολ
λαπλούς αύτούς δεσμούς, άνάγλυφα πάνω σ’ έναν όλόκληρο όρί- 
ζοντα πού δένεται άδιαχώριστα πλέον μαζί του. Ή  Ιστορική 
έρευνα, δταν δέν κινείται άπλά άπό τή γοητεία τής τυχαίας άνα
κάλυψης, έχει τό ευεργετικό άποτέλεσμα νά αύξάνει τήν πληρο
φόρηση διαμέσου τής όποίας στό έργο έρχεται νά προστεθεί ένας 
κόσμος, -  κόσμος έξωτερικός ίσως ώς πρός αύτό, κόσμος στόν 
όποιο σέ σύγκριση μέ τήν ποθούμενη όλοκλήρωση βρίθουν οί λα
θεμένες ένέργειες καί ot παραδρομές, ot άνολοκλήρωτες δοκιμές : 
πάνω σέ τούτο τό ξένο έδαφος ριζώνει τό έργο καί μάς δηλώνει 
τόν έξαρτημένο του πλούτο · συγχέεται μέ τόν περίγυρό του καί 
διαψεύδει τίς έλπίδες ένός εύκολου όρισμού.

Μέ τήν άποκατάσταση τών κειμένων, πού άνέρχεται πρός τά 
πίσω τή ροή τού χρόνου ή διευρύνει τό γνώριμό μας διάστημα 
(άκολουθώντας τούς προβλεπόμενους ή άπρόβλεπτους δρόμους 
πού άνοίγονται στήν έρευνα) μπορεϊ κάλλιστα νά συνδυαστεί μία 
έρευνα μέ στόχο τήν περιγραφή καί προβολή τών έσωτερικών  
χαρακτηριστικών τού έργου. Δέν είναι δύσκολο νά άποδείξουμε 
δτι Ιστορική έρευνα καί δομική περιγραφή άλληλεξαρτώνται. Ή  
κεντρόφυγη κίνηση πού προχωρά άπό τό έργο σ’ αύτά πού έγιναν 
πρίν άπ’ αύτό καί γύρω άπ’ αύτό, δέν άποτελεϊ παρά μιάν έπι- 
κίνδυνη έκτροπή άν δέν ρυθμίζεται άπό τή γνώση τών έσωτερι
κών δομών τού έργου. Καί, τανάπαλιν, ή έσωτερική άνάλυση τών 
Ιδεών καί τών λέξεων πού δουλεύονται μέσα σ’ ένα κείμενο δέν 
έχει τίποτα νά κερδίσει άν άγνοήσει τήν έξωτερική τους προέ
λευση καί τίς έξωτερικές τους άπηχήσεις. "Ως ένα σημείο, προτού 
έπεκταθεϊ σέ έρμηνεία, ή στυλιστική άνάλυση έπιτελεϊ μιά λει
τουργία άποκατάστασης : άποκαθιστά τό κείμενο στήν πληρό
τητα τής λειτουργίας του, τό νοεί στήν καθαυτό διαφορά του καί 
στήν τέλεια ύπαρξή του ■ ύπολογίζει καί τήν παραμικρή του λε
πτομέρεια· προσπαθεί νά διατυπώσει τίς σχέσεις τους σέ συγκε
κριμένη γλώσσα (καί τό ιδεώδες είναι νά προσδώσουμε σέ τούτη 
τήν περιγραφική γλώσσα μιάν αυστηρή όργανικότητα).

Καί τό νά στρέφεις τήν προσοχή σου σέ κάτι, τελικά, τί άλλο 
είναι άπό τό νά δίνεις τό προνόμιο τής έντονης παρουσίας σέ 
κάτι πού, μέσα σ’ έναν περίγυρο πάντοτε θολό, τή μιά ξεπροβάλ
λει καί τήν άλλη κρύβεται, συγχρόνως έκδηλώνει τήν παρουσία
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του καί μαζί άρνιέται τόν έαυτό του, τήν ίδια στιγμή συγκροτεί
ται σέ άντικείμενο, άλλά δέν άφήνεται νά γίνει κτήμα κανενός ; 
’Απέναντι στήν προσοχή μας, τό άντικείμενο είναι φορέας μιάς 
δικής του πρόθεσης, πού δηλώνεται χωρίς νά φανερώνεται όλό- 
τελα, κάνοντας τήν προσοχή μας πιό έμμονη, καί διπλασιάζοντας 
τήν έπιθυμία μας γιά περισσότερη γνώση. 'Η προσοχή μας ύπο- 
θάλπεται άπό τήν άπόκριση πού δίνει άδιάλειπτα σέ μιάν έπί- 
μονη πρόκληση.

Μιά πρώτη σύμπτωση στέκεται άφορμή νά έξαφθεί τό ένδια
φέρον μας καί νά προσηλωθεί τό βλέμμα μας. Μ’ αύτή τήν πρώτη 
έπαφή, ή ένταση τής προσοχής μας μάς πείθει πώς πρέπει νά άρ- 
χίσουμε πάλι άπό τήν άρχή γιά νά πετύχουμε μιά πιό τέλεια σύμ
πτωση. ’Αν έπιθυμούμε νά άσκήσουμε, δπως ό Georges Poulet 
(βλέπε κυρίως τό έργο του La Conscience critique, Paris, Corti, 
1971), μιά κριτική ταύτισης, είναι άνάγκη νά ξεκινήσουμε άπό 
μιά πρώτη κατάσταση μή-ταυτότητας : ή ταύτιση είναι μιά προσ
πάθεια νά ξαναβρούμε κάτι πού άρχικά δέν είναι παρά ή α ί
σθηση ένός καλέσματος ή μιάς ύπόσχεσης πού έρχεται άπό ένα δν 
διαφορετικό άπό μάς. Ή  ταύτιση λοιπόν δέν μάς δίνεται δ ια
μιάς : σ’ αύτήν καταλήγουμε καί τήν όλοκληρώνουμε μετά άπό 
μιάν έργασία καί μιά κίνηση προσέγγισης. Καί τίποτε πιό άντί- 
θετό της δέν ύπάρχει άπό τή βιαστική σκέψη δτι τήν πετυχαί
νουμε καί τελειώνουμε μ’ αύτήν μέ τήν πρώτη κιόλας έντύπωση.

’Αν τό άντικείμενο δέν γίνει άντιληπτό, δέν διατηρηθεί, δέν 
στεριώσει μέσα στήν ιδιαίτερη διαφορά καί πραγματικότητά του, 
ή έρμηνεία διατρέχει τόν κίνδυνο νά μήν είναι, στήν καλύτερη 
περίπτωση, παρά ή άνάπτυξη μιάς φαντασίωσης τού έρμηνευτή. 
Μιλώντας γιά κίνδυνο θέλω νά υποδηλώσω κάτι πού θά διακύ- 
βευε τήν άξία τής ποθούμενης γνώσης. Ό  κίνδυνος αύτός μπορεί 
κάλλιστα νά συνοδεύεται άπό ένα δέλεαρ τελείως διαφορετικής 
φύσης : τή γοητεία ένός έφευρετικού καί έλεύθερου λόγου πού 
άφήνεται νά έμπνευσθεί στήν τύχη άπό μιάν άνάγνωση. Γιά 
τούτο τόν δίχως δεσμούς λόγο έχουμε νά πούμε πώς τείνει νά 
γίνει ό Ιδιος λογοτεχνία, καί τό άντικείμενο γιά τό όποιο μιλά δέν 
μετρά πιά παρά σάν πρόσχημα, σάν τυχαία παραπομπή. Ό  ρόλος 
τού άντικειμένου, κατόπιν αύτού, έξασθενεί : ή πρόθεση νά γνω
ρίσεις έξοστρακίζεται άπό έναν άλλο σκοπό, τήν προσωπική έκ-
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φράση, τό παιχνίδι, τήν προπαγάνδα, κλπ. Αύτό δέν άποκλείει 
καθόλου τήν περίπτωση νά πετύχει κανείς σωστά κάποιο έπιμέ- 
ρους σημείο κατά σύμπτωση καί μέ πλάγιο τρόπο. Αύτό δμως 
άποτελεΐ έξαίρεση. Τό βλέπουμε συχνά : άν τό άντικείμενο δέν 
έχει έντοπιστεί σωστά, άν δέν έχει πιστοποιηθεί σωστά, δ,τι κι άν 
ισχυριστούμε γ ι’ αύτό δέν βρίσκει τόν στόχο του. ΟΙ διακεκριμέ
νοι έκπρόσωποι τής Ιστορίας τής λογοτεχνίας (ό Lanson), καί τό 
Πανεπιστήμιο ώς τά τώρα (καί μετά τόν στρουκτουραλιστικό του 
έκσυγχρονισμό πολύ περισσότερο άπ’ δ,τι πρίν) διάκεινται ειρω
νικά άπέναντι στή δοκιμιογραφική μόδα καί τήν « κριτική τής 
έμπνευσης ». Ή  ειρωνεία αύτή είναι δικαιολογημένη δταν χτυπά 
μιά φλυαρία πού έχει τήν πρόθεση νά έπιβάλει τίς Ιδέες της σώ- 
νει καί καλά, χωρίς νά υπολογίζει τήν καρτερική έρευνα πού, 
αύτή, δέν παραλείπει νά έξετάσει τό άντικείμενο σ’ όλη τήν πο- 
λυπλοκότητά του. 'Όταν ή οίηση θέλει νά περνά γιά έπιστήμη, 
καλόν είναι νά τήν άνακαλούμε στήν τάξη. Γιά όποιον θέλει νά 
μάθει περισσότερα πράγματα γύρω άπό ένα έργο, τί πιό έρεθι- 
στικό άπό τό νά διαβάσει ένα δοκίμιο πού ή φωνή του νά καλύ
πτει τή φωνή τού έργου. Κι έκεϊ πού έπιθυμούσε τό πλησίασμα 
βλέπει πώς βρίσκεται πάλι στήν ίδια άπόσταση : ot λέξεις πού 
διαβάζει δέν μιλούν άληθινά γιά κείνο πού έπιθυμούσε νά γνω
ρίσει καλύτερα. Ή  πολυλογία τού δοκιμιογράφου στέκεται φρα
γμός : πίσω της δέν διακρίνει κανείς παρά ένα άκαθόριστο φάν
τασμα.

Πρέπει δμως νά δείχνουμε τήν ίδια δυσπιστία δταν ένα δοκί
μιο περιορίζεται στόν καθαρά δικό του τομέα καί δέν έκδηλώνει 
καμιά σφετεριστική διάθεση ; Ή  κατηγορία δτι άναπτύσσει ένα 
μονόλογο δέν στέκει παρά μόνο άν τρέφαμε τήν έλπίδα νά άκού- 
σουμε ξεκάθαρα δυό φωνές. Τό δοκίμιο διεκδικεί τό δικαίωμα 
τής αύτονομίας : άλλού σκοπεύει καί δχι στή γνώση τών κειμένων 
τού παρελθόντος ή τού παρόντος : αύτά τά διατρέχει στά γρή
γορα, κάνει τίς άναφορές του, τά χρησιμοποιεί κατά τίς άνάγκες 
του, άλλά κάθε άλλο παρά είναι γ ι’ αύτό άντικείμενα μελέτης. Ό  
συλλογισμός πού στηρίζεται σ’ αύτά δέν ισχυρίζεται πώς έξαν- 
τλεϊ τό νόημά τους. ’Αναφέρεται άλλού, λέει αύτά πού θέλει σέ 
μιάν άνεξάρτητη γραφή, πού ύπακούει μοναχά στά συμφέροντα 
τοϋ δικού του έρωτήματος. ’Από τήν έποχή τού Montaigne έτσι
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δέ γίνεται ; στά Δοκίμια , ή σχέση μέ τά « ξένα » έργα είναι παν- 
ταχού παρούσα, άλλά πολλαπλή, φευγαλέα, δύστροπη, άφήνον- 
τας τελείως έλεύθερον, μέσα στά πλούτη τής « βιβλιοθήκης », 
έκεϊνον πού δλο νωχέλεια θά τά χρησιμοποιήσει.

Ή  σχετική άσθενικότητα τού άντικειμένου διαλύει τήν έπιστη- 
μολογική σχέση. Δέν πρόκειται πιά γιά γνώση : τό υποκείμενο 
πού άναπτύσσει τό λόγο μένει όλότελα φανερό, όχι βέβαια μέσα 
στή μοναξιά, ή χωρίς νά άπευθύνεται σέ κάποιον, άλλά χωρίς νά 
βρίσκεται σέ διαρκή άναφορά μέ τό κείμενο κάποιου άλλου. 
'Ό ποια καί νάναι ή δραστηριότητα πού άναπτύσσεται, δέν άνή- 
κει πλέον ούτε στόν τομέα τής Ιστορίας, ούτε στόν τομέα τής κρι
τικής.

Καί τό άντίστροφο άληθεύει : κάθε άδυναμία, κάθε άνεπάρ- 
κεια άπό τήν πλευρά τού ύποκειμένου (τού άναγνώστη) άποδει- 
κνύεται μοιραία γιά τήν άποτελεσματικότητα τού κριτικού έργου. 
Ό χ ι πώς τό ύποκείμενο πού ρωτά θά μπορούσε ποτέ νά σβηστεί 
όλωσδιόλου : άν αύτό έξαφανιζόταν όλα θά έξανεμιζόντουσαν. 
Θέλω νά υπενθυμίσω κυρίως ότι ή ένέργεια τής έρώτησης, ή 
έφευρετικότητα πού έκδηλώνεται κατά τήν ίδια τήν έρευνα πού 
έπιχειρούμε στήν έργασία τής άποκατάστασης τών κειμένων, 
πρέπει νά έχουν γερά στηρίγματα, άν θέλουμε νά κρατάμε ζων
τανή τήν κριτική σχέση. Γιατί ή παρουσία τού άντικειμένου (τού 
έργου) όφείλεται στή δυναμικότητα τού προσωπικού μας σχε
δίου. Τί άπομένει άπό τήν κριτική, άν ή έρώτησή μας είναι δ ι
ατακτική, ή γλώσσα στερεότυπη καί οί έννοιες δέν είναι καλά 
σφυρηλατημένες ; Ά κόμα καί τό άντικείμενο τό ίδιο καταντά 
κοινότυπο καί έξασθενεϊ, όταν δέν υπάρχει μιά ισχυρή παρακί
νηση. Όσοι διδάσκουν έχουν καλά ύπόψη τους τίς καταστάσεις 
έκείνες δπου ή άτονία τής άνάγνωσης άτονεί καί τό άντικείμενο. 
Καί τότε βλέπουμε νά παράγεται ή παρεφθαρμένη ήχώ τού κει
μένου : ή παράφραση. Στήν περίπτωση αύτή, ό σχολιαστής δέν 
τολμά νά μιλήσει γιά τόν έαυτό του : δέν έχει τίποτε νά πει, δέν 
έχει τά μέσα. Μπορεϊ νά « κατάλαβε », άλλά δέν παρατήρησε τί
ποτα. Α φήνεται νά παρασυρθεΐ στή σύγχυση άπό τή βοή τής σε
λίδας πού έχει άνοιχτή μπροστά του, τή μεγεθύνει μέ πιό άσθενι- 
κούς δρους : έπανάληψη πού διαλύει τή μορφή πολλαπλασιάζον
τας τά κατώτερα Ισοδύναμα τού νοήματος. Α πέναντι σέ τούτη τή



διάλυση, ή γραμματική άνάλυση -  καί σήμερα ή δομική άνάλυση
-  προσφέρουν κάποια παρηγοριά, μέ τή μορφή ένός μηχανισμού 
ικανού γιά μιά μίνιμουμ έντόπιση στυλιστικών στοιχείων καί μέ
σων μέσα σ' ένα κείμενο. Ά λλά όσο καί νά περιορίζεται ή άνά
λυση στήν περιγραφική τεχνική, όσο καί νά άρκεΐται στή μετα
γραφή τών λογοτεχνικών δεδομένων σέ σημάδια μιάς μεταγλώσ
σας, έκεϊνο πού υπερισχύει είναι ή έπανάληψη, λιγότερο άπλή 
καί άπλοϊκή, άλλά πάντοτε αιχμάλωτη τού περιορισμένου όρί- 
ζοντα τής ταυτολογίας... 'Η κριτική δέν είναι πιστή άναπαρά- 
σταση ένός έργου, άντανάκλασή του σέ περισσότερο ή λιγότερο 
διαυγή καθρέφτη. 'Η πλήρης κριτική, άφού είναι σέ θέση νά 
άναγνωρίζει τήν έτερότητα τού όντος ή τού άντικειμένου πού τόν 
άπασχολούν, μπορεί νά άναπτύσσει μιάν αύτόνομη σκέψη γύρω 
άπ’ αύτά, καί βρίσκει, γιά νά τήν έκφράσει, μιά γλώσσα πού δη
λώνει μέ σθένος τή διαφορά της. Ό σ ο  οικείες κι άν τής στάθη
καν, σέ μιάν έποχή καίρια γιά τήν έρευνα, ή συμπάθεια καί ή 
ταύτιση, ή κριτική δέν ξαναλέει άπό τήν άρχή ένα έργο όπως 
έκφέρεται αύτό τό ίδιο. Τό κριτικό έργο συνίσταται μέ βάση τή 
δική του άναγκαιότητα, στό Ιδιαίτερό του έπίπεδο όλοκλήρωσης, 
ύπάκουο μέν στό άντικείμενο του, άλλά έκ προθέσεως άνεξάρ- 
τητο άπό αύτό.

Οί δυό άκραίες περιπτώσεις πού άναφέραμε παραπάνω -  
άσθενικότητα τού άντικειμένου, άσθενική δύναμη τής έρώτησης -  
έχουν τό κοινό μειονέκτημα νά μήν άλλάζουν τίποτα άπό τήν άρ- 
χική τάξη : καμιά σχέση δέν έδραιώνεται, κανένα έργο δέν όλο- 
κληρώνεται, καί, κατόπιν αύτού, κανένα φώς δέν έρχεται νά 
μεταμορφώσει συνδυασμένα καί τό έργο καί τή ματιά μας. Ό  
νούς μου πηγαίνει έπίμονα στήν κινηματογραφική έκείνη σκηνή 
όπου ό Γκρούσο Μάρξ, ύποδυόμενος τόν υπάλληλο ένός μαγα
ζιού, γλιστρά κάτω άπό τό ταμείο καί κόβει άπό τή φούστα πού 
φορά ή πελάτισσά του τό κομματάκι τό ύφασμα πού ζητούσε 
αύτή γιά νά είναι άσορτί μέ τά ρούχα της. Ή  έπανάληψη άπλά 
καί μόνο μιάς όποιασδήποτε προϋπόθεσης κατέχει θέση άπόδει- 
ξης : μένουμε έκστατικοί μπρός στήν έπιβεβαίωση μιάς υπόθεσης, 
ένώ τό μόνο πού κάνουμε είναι νά τήν έπαναλαμβάνουμε μέ άλ
λους όρους.
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Τό ε ν δ ια φ έ ρ ο ν  γ ιά  τό  κ ε ίμ εν ο

Επιθυμητό λοιπόν είναι άνάμεσα στό άντικείμενο καί στήν 
άπάντηση πού τού δίνουμε νά ύπάρχει μιά έπαρκής άπόσταση, 
ένα διάστημα δπου μπορεί νά παραχθεί τό γεγονός τής σύμπτω
σης, κι δπου νά μπορεί νά άρχίσει καί νά προχωρήσει ή έργασία 
καί ή έργασία γίνεται μονάχα σέ συνάρτηση μέ μιάν άντιπαρά- 
θεση. Ά λλά καί μόνο έφόσον ύπάρχει έπαφή καί σχέση. Γιατί ή 
άντιπαράθεση δέν μένει στατική : έξελίσσεται μέσα σέ μιά κο
πιαστική άντιπαραβολή, βαδίζει πρός ενα σκοπό, έκτυλίσσεται 
έν δψει ένός στόχου.

Λέμε : σύμπτωση, καί έπίσης : έργασία. Μέ τόν ίδιο τρόπο μι
λούσαμε πρό όλίγου γιά τό έργο, ύποδηλώνοντάς το σάν μιά όν- 
τότητα καί συνάμα σάν ένα ύλικό. Είναι καί τό ένα καί τό άλλο 
μιά όντότητα πού περιμένει νά διασταυρωθεί, ενα ύλικό, κατερ
γασμένο μέ τό ϊδιο, πού ζητά νά δουλευτεί κι άλλο · κι άκόμα : 
μιά πρόθεση πού άπευθύνεται στήν προσοχή μας μέσω μιάς φόρ
μας. Τό νά σέβεσαι ένα έργο σημαίνει νά σέβεσαι τόσο τό σκοπό 
πού εχει σάν πρόθεση δσο καί τήν « άντικειμενική » μορφή του 
(τήν ύλική δομή του). Γιά νά κρίνει τή διπλή αύτή όψη τού έρ
γου, ή κριτική πρέπει νά έχει διπλή Ικανότητα : όργανικότητα 
άπό τή μιά μεριά καί κατεύθυνση άπό τήν άλλη, ώστε νά είναι σέ 
θέση νά ένστερνιστεΐ τήν παρουσία τού έργου χωρίς νά γίνει ένα 
μαζί του. Ή  όργανικότητα τής κριτικής άνταποκρίνεται στήν 
ύλική δψη τού έργου · ή κατεύθυνση, πάλι, τής κριτικής άνταπο- 
κρίνεται στόν τελικό σκοπό τού έργου, τόν όποιον δέν πρέπει νά 
άρκεϊται νά παρατηρεί καί νά καταγράφει.

Τούτοι είναι οί δροι στούς όποιους ύπόκειται ή έρμηνεία, άν 
θέλουμε νά τής δώσουμε τή δυνατότητα νά έξαντλήσει δλες της 
τίς πιθανότητες καί νά άναπτυχθεί μέ τόν πιό συνειδητό τρόπο.

Θά θέλαμε νά πιστεύουμε δτι οί φάσεις τής κριτικής έργασίας 
άκολουθούν ή μιά τήν άλλη μέ σαφή καί μεθοδικό τρόπο. ’Ιδιαί
τερα, θά θέλαμε νά πιστεύουμε ότι ή διόρθωση τών κειμένων 
προηγείται τής έρμηνείας καί δτι ή χρήση της γίνεται γιά νά άπο- 
κατασταθούν τά κείμενα καί νά άνατεθούν κατόπιν στήν έρμη- 
νευτική δραστηριότητα. Άλλά, δπως είδαμε, ή έρμηνεία λειτουρ
γεί ήδη ύπογείως κατά τήν έπιλογή τού άντικειμένου πού τραβά



τό ένδιαφέρον μας· μπερδεύεται μέ τίς προσπάθειες πού έχουν 
σάν στόχο νά διορθώσουν τά ντοκουμέντα, άπό όλες τους τίς 
πλευρές. Κανένα άκριβές όριο δέν μπορεϊ νά χαραχτεί άνάμεσα 
στήν έργασία πού θέλει νά περιοριστεί στήν έναργή άντίληψη τοϋ 
άντικειμένου της (κειμένου, ντοκουμέντων, κλπ.) καί τήν έρμη- 
νεία πού δέν σταματά στά δεδομένα πού διαπιστώνονται μ’ αύτό 
τόν τρόπο, άλλά τά ξαναπαίρνει καί τά περιλαμβάνει σ’ έναν πιό 
εύρύ λόγο. Γιά νά παρατηρήσουμε σ’ ένα έργο τούς συσχετισμούς 
μορφών, εικόνων, στυλιστικών φαινομένων, κλπ., πρέπει άπα- 
ραιτήτως νά τοποθετηθούμε έξω άπό τό έργο καί νά τό ύποβά- 
λουμε σέ μιάν έξασκημένη  άνάγνωση · έπιπλέον, γιά νά διατυπώ
σουμε τά φαινόμενα πού παρατηρούμε, πρέπει νά προστρέξουμε 
στήν περιγραφική γλώσσα μιάς άλλης έποχής (τής δικής μας) καί 
μιάς άλλης διανοητικής κατηγορίας (τής σύγχρονής μας γνώσης). 
'Όσο περισσότερο ζητάμε νά συλλάβουμε τό περίγραμμα πού 
έχουν τά έργα αύτά καθαυτά, τόσο άναπτύσσουμε τούς δεσμούς 
πού τά κάνουν νά υπάρχουν γιά  μάς. Οί έσωτερικές δομές δέν 
φανερώνονται λοιπόν παρά μόνο άν άποφασίσουμε νά τίς προσ
πελάσουμε έκ τών έξω, ρίχνοντας στίς μορφές τους ένα έξωτερικό 
φώς, θέτοντάς τους έρωτήματα πού οί ίδιες δέν βάζουν καθόλου 
στόν έαυτό τους. ’Ετσι, τελικά, πρέπει νά θεωρήσουμε ότι έκεϊνο 
πού γενικά κινεί τήν έπιλογή τού άντικειμένου καί τό έργο τής 
άποκατάστασης τών κειμένων είναι ή έρμηνεία. Αύτή ένυπάρχει 
άκόμα καί στήν ειλικρινή έπιθυμία νά μετριασθεϊ ό ρόλος τού 
έρμηνευτή καί νά κρίνει κανείς τά « άντικειμενικά γεγονότα ».

’Εκείνος πού δείχνει μιά προτίμηση στό δείνα έργο καί όχι σέ 
κάποιο άλλο, έκεϊνος πού άποφασίζει νά στρέψει τό ένδιαφέρον 
του περισσότερο στόν Προύστ παρά στόν Μπουρζέ, στόν Λακλό 
καί όχι στόν Μαρμοντέλ, είναι ό άναγνώστης-έρμηνευτής, στήν 
ίδιαίτερή του ιστορική κατάσταση. Στό χέρι του έπίσης είναι νά 
άποφασίσει άν θά έκτείνει τήν έρευνά του σέ ένα ποίημα, σέ ένα 
βιβλίο, ή σέ όλόκληρο τό έργο ένός συγγραφέα : άπό τόν έρμη
νευτή έξαρτάται άν θά τά συσχετίσει όλα μέ τήν προσωπικότητα 
τού συγγραφέα, ή άν θά άποδώσει μεγαλύτερη σημασία στήν 
Ιστορική έποχή όπου έγγράφεται τό έργο, ή άκόμα στό λογοτε
χνικό είδος όπου άνήκει. Κάθε φορά, ό έρμηνευτής πρέπει νά 
άναλαμβάνει έλεύθερα τά ρίσκα του έπιλέγοντας τήν κατηγορία
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τών γεγονότων, τούς όρους άναφοράς καί τά σημεία σύγκρισης 
πού φαίνονται κατάλληλα. Ά νάλογα μέ τίς έπιλογές πού έχουν 
γίνει προηγουμένως ή έργασία τής άποκατάστασης τού κειμένου 
άλλάζει φύση καί προσαρμόζεται σέ άλλο υλικό, σέ άλλο χώρο, 
σέ άλλην έποχή. Σέ μάς πέφτει ό κλήρος νά όρίσουμε τό εύρος 
τής έρώτησης : ή άπάντηση δίχως άλλο θά καλύπτει πάντοτε όλο 
τό πλάτος τοϋ πλαισίου πού θά τής έχουμε όρίσει. Τό γεγονός 
αύτό, ώστόσο, δέν δικαιολογεί τίς αύθαιρεσίες. Είναι φανερό δτι 
οί προσεγγίσεις δέν ίσοδυναμοΰν δλες μεταξύ τους, καί δτι όρι
σμένες θά σταθούν λιγότερο καρποφόρες ή λιγότερο « διαφωτι- 
στικές ». Μέ βάση ποιούς δείκτες θά προβούμε στόν καλύτερο 
έπιμερισμό τού έρευνώμενου χώρου, θά πετύχουμε τόν υψηλό
τερο βαθμό καταλληλότητας στήν άντιπαράθεση καί τό συσχετι
σμό πού θά κάνουμε; Κατά σύμπτωση, δέν είναι εύκολο νά όρί
σουμε μέ εύκολία τά κριτήρια : άν ήταν εύκολο δέν θά παρα
στρατούσαμε τόσο συχνά. Κάθε φορά πού ένας έρμηνευτής μάς 
φαίνεται δτι έχει πετύχει τό στόχο του, είμαστε Ικανοποιημένοι 
μαζί του γιατί έφτασε πιό κοντά σέ μιάν όλότητα, μάς έκανε νά 
δούμε καλύτερα τίς συνιστώσες της καί τίς συστατικές της σχέ
σεις καί γιατί, έπιπλέον, σεβάστηκε τό μέρος έκεΐνο τού άντικει- 
μένου του πού μένει έλεύθερο γιά άλλες προσεγγίσεις, τό μέρος 
πού πρός τό παρόν παραμένει ύπεράνω τών δυνάμεων του : αύτά 
είναι κατά πάσα πιθανότητα τά σημάδια μιάς σωστά διεκπε- 
ραιωμένης έρμηνείας, μιάς έρμηνείας δηλαδή πού κατόρθωσε νά 
έπιλέξει καί νά όριοθετήσει τό άντικείμενό της μέ έπιτυχία, πού 
τό προσέγγισε σέ μιάν εύσυνείδητη έργασία άποκατάστασης καί 
πού μιλά γ ι’ αύτό έλεύθερα καί συνάμα πειστικά.

Μιά πολύ Ισχυρή τάση τής κριτικής καί τής Ιστορίας τής λογο
τεχνίας, έδώ καί μερικά χρόνια, τείνει νά προσδώσει μιά κυ
ρίαρχη σημασία στή μελέτη τού κειμένου. Γιατί ή προτίμηση 
αύτή ; Θά έκλινα νά πιστέψω δτι αύτό όφείλεται στό γεγονός δτι 
ή έρμηνεία -  χωρίς νά τό λέει πάντα καθαρά -  βρίσκει στό κεί
μενο τό άντικείμενο πού ταιριάζει καλύτερα στήν πλήρη άνά
πτυξη τής λειτουργίας της : τό κείμενο πρέπει νά έπιλεγεί, νά



« άποκατασταθεί », νά σχολιαστεί. Καταφεύγοντας στό κείμενο 
είναι ό καλύτερος τρόπος νά άποφύγουμε τόν κίνδυνο πού έπι- 
σημάναμε πρωτύτερα, κάπως αύθαίρετα, μιλώντας γιά « άσθενι- 
κότητα τού άντικειμένου »· τό κείμενο είναι ένα σθεναρό άντι- 
κείμενο -  ζητά, λοιπόν, μέ τή σειρά του, άπό μάς μιά σθεναρή 
άπάντηση, τελείως ξεχωριστή καί άνεξάρτητη, έστω καί άν ή έπι- 
θυμία μας είναι νά καλύψουμε τήν άπόσταση καί νά προσεγγί
σουμε έκείνο πού μιλά μέσα στό έργο. Έ να  κείμενο είναι μιά σχε
τικά περιορισμένη όλότητα, πού τά συστατικά της στοιχεία μπο
ρούν κανονικά νά συσχετιστούν μεταξύ τους : χρειάζεται δηλαδή 
μιά έσωτερική άνάλυση πού τά άποτελέσματά της, άν καί μπο
ρούν νά παραλλάζουν σέ μεγάλο βαθμό άνάλογα μέ τούς παρά
γοντες καί τά έπίπεδα πού έξετάζουμε, παραμένουν άνά πάσα 
στιγμή έπιδεκτικά ένός άρκετά συγκεκριμένου έλέγχου. Γιατί τό 
κείμενο έχει τό δικαίωμα νά έλέγχει τά δσα λέγονται γ ι’ αύτό· 
άντιπροσωπεύει γιά τόν έρμηνευτικό λόγο ενα σημείο άναφοράς 
πού δέν μάς έπιτρέπει νά τό παραβλέψουμε. "Οταν άναφερόμα- 
στε σ’ αύτό είμαστε υποχρεωμένοι νά τού άφιερώσουμε τήν πιό 
έντονη προσοχή μας. Ή  διαρκής δυνατότητα τής έπιστροφής στό 
κείμενο έπιτρέπει στόν άναγνώστη νά έπαληθεύει άν ή άνάλυση 
καί τό σχόλιο είναι πετυχημένα. Εύκολα άντιλαμβανόμαστε δτι, 
άνάλογα μέ τήν περίπτωση, ή δέν έχει προσεχτεί άρκετά τό κεί
μενο, ή έχει ύπερερμηνευτεί ή παρερμηνευτεί. Μέ μιά προσεχτική 
άντιπαραβολή, μπορούμε κάθε στιγμή νά δούμε άν αύτό πού θέ
λουμε νά κάνουμε τό κείμενο νά λέει μπορεί πράγματι νά τό έπι- 
βεβαιώνει αύτό τό ίδιο. Βέβαια, ένα άπό τά ρεύματα τής σημερι
νής μόδας δίνει στόν « σχολιαστή » τό δικαίωμα νά αυτοσχεδιά
ζει έλεύθερα καί νά λέει δ,τι τού κατεβαίνει στό κεφάλι ξεκινών
τας άπό ένα όρισμένο κείμενο · δέν παύει ώστόσο τό ίδιο τό κεί
μενο νά διατηρεί άνέπαφα, δσο κι άν τό κακομεταχειρίζεται κα
νείς, τήν ικανότητα τής διάψευσης· άρκεί νά ξαναγυρίσει κανείς 
άλλη μιά φορά στό κείμενο καί τότε θά δει πού άρχίζουν οί 
προσβολές, οί φαντασιώσεις καί οί διαστρεβλώσεις τού ύπερβο- 
λικού άναγνώστη. Γιατί δσο κι άν τά κείμενα λένε περισσότερα 
άπ’ δσα άφήνει νά έννοηθεί τό δηλωμένο νόημά τους, πρέπει νά 
δεχτούμε δτι ό βαθμός πιθανότητας τού λανθάνοντος νοήματος 
πού τούς άποδίδεται λιγοστεύει μέ γοργό ρυθμό στό μέτρο πού
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άπομακρυνόμαστε άπό τό πρόδηλο νόημα πού είναι έγγεγραμ- 
μένο στίς λέξεις καί στίς διατυπώσεις πού έχουμε μπροστά μας.

Ή  έσωτερική άνάλυση, έτσι όπως έφαρμόζεται σέ μιά μελέτη 
κειμένου, δέν μάς άπαγορεΰει νά έξετάζουμε τά έξωτερικά δεδο
μένα. Κατά ένα τρόπο, πού δέν έχει τίποτε τό παράδοξο, ή έπι- 
λογή ένός κειμένου, δίνοντας ύπαρξη σέ μιά ένδοκειμενική περι
οχή, καθορίζει άμέσως μ’ αυτόν τόν τρόπο έναν κόσμο έξωτερικό 
πρός αύτήν. "Ετσι δέν θά μπορούμε νά άρκεστούμε στήν άναζή- 
τηση τού νόμου πού διέπει τό έσωτερικό ένός έργου ■ έξερευνών- 
τας τόν μέσα κόσμο, θά δούμε άναγκαστικά δλες τίς άποτυπώ- 
σεις, δλες τίς άπηχήσεις τού έξω. Αρχίζουμε ένα πήγαινε-έλα. Ή  
προσήλωσή μας στό μέσα  μάς μεταφέρει στό εξω. Ά π ό  τήν αυ
θαιρεσία πού έμπεριέχει μέσα του τό κλείσιμο τού κειμένου κα
θιστά άναπόφευκτη τήν κίνηση τού άνοίγματος. Είναι δυνατόν ή 
δομή πού άποκαλύπτεται σέ μεγάλη μεγέθυνση, στό έπίπεδο μιάς 
συντακτικής διάταξης, νά μάς φανερώσει τό όμόλογό της σέ ένα 
άλλο έπίπεδο, δχι πιά στό κείμενο μιάς μεμονωμένης σελίδας, 
άλλά στήν κλίμακα ένός όλόκληρου έργου, ένός φανταστικού κό
σμου, μιάς στιγμής τής ιστορίας. Ή  κίνηση αύτή, μαζί μέ δ,τι 
παραγωγικό κλείνει μέσα της, είναι δυνατή μόνο καί μόνο γιατί, 
στήν άρχή, ή έπιλογή τού κειμένου μάς έξοπλίζει μέ ένα συγκε
κριμένο σημείο άναγνώρισης, έναν πάγιο δρο σύγκρισης, καί μάς 
ύποχρεώνει νά στρέφουμε τήν προσοχή μας καί πρός τίς δύο 
πλευρές ένός τελείως προσωρινού όρίου.

Μπορούμε νά καταλάβουμε καλύτερα τήν έλξη πού άσκεϊ ή με
λέτη τών κειμένων, άν δούμε τό πιό άπομακρυσμένο άπ’ αύτήν 
είδος δουλειάς, τό όποιο θά μάς δώσει έπιπλέον συμπληρωμα
τικά κι έναν όρισμό διά τού άντιθέτου. Τά κείμενα βάζουν μπρο
στά στόν έρμηνευτή ένα ιδιαίτερο, μοναδικό, άντικείμενο μέ 
Ιδιάζουσες μορφές καί λεπτομέρειες· στόν άντίποδα, βρίσκουμε 
τή θεωρησιακή σκέψη, ή όποία στή βάση μιάς περισσότερο ή λι- 
γότερο πλατειάς άλλά πάντοτε πολλαπλής καί διεσπαρμένης 
γνώσης τών τεκμηρίων, τείνει νά διακρίνει τίς όντότητες ή τίς 
ουσίες : λογοτεχνία, ποίηση, τραγικό, ρομαντισμός (καί, φυσικά, 
κλασικισμός)... Έ τσι λοιπόν βλέπουμε νά οίκοδομεϊται, έκ τού μή 
δντος, ένας έννοιολογικός όρισμός. Σέ τούτη τήν κατασκευή, ή 
πείρα τής άνάγνωσης βεβαίως προϋποτίθεται, άλλά μπαίνει εύ-
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θύς έξαρχής στήν υπηρεσία τής θεωρητικής έπεξεργασίας, κατά 
τήν όποια ό δοκιμιογράφος παρασκευάζει μιά ιδέα ή ένα μοντέλο 
καί λέει ότι μπορούν νά έφαρμοστούν σέ ένα πολύ εύρύ σύνολο 
έπιμέρους έργων. Στήν έργασία αύτή, ό θεωρητικός έγκλωβίζεται 
συχνά σέ μιάν έγκεφαλική συνδυαστική πού μόνος κύριός της εί
ναι αύτός ό ίδιος : τά παραδείγματα πού έπικαλεΐται περιορίζον
ται σέ μερικά έργα-πρότυπα · άλλοτε πάλι έξαφανίζονται όλό- 
τελα. Καί τό άποτέλεσμα είναι στό σύνολό του συναρπαστικό, 
άλλά δέν έπαληθεύεται. Ό  όρισμός πού προτείνεται στή γενικό- 
τητά του, καλύπτει πολύ μεγάλο χώρο, χωρίς ώστόσο νά καθιστά 
άκυρο κάποιον άνταγωνιστικά άντίθετό του όρισμό. Αύτά έδώ 
είναι τά πλαίσια άναφοράς, πού ή χρησιμότητά τους μετριέται 
άπό τό τί καταφέρνουν νά μάς κάνουν νά διακρίνουμε μέσα στά 
ίδια τά έργα. Πρέπει νά παραδεχτούμε ότι ή χρησιμότητα αύτή 
μπορεϊ νά είναι ύπολογίσιμη. Στήν περίπτωση αύτή, ό έννοιολο- 
γικός όρισμός άνέρχεται στό έπίπεδο τού έρμηνεντικοϋ έργα- 
λ ε ίο ν  τό έργαλεϊο αύτό έπιδέχεται τροποποιήσεις γιά νά γίνει 
πιό άποτελεσματικό καί πιό λεπτό. Γιά τόν έρμηνευτή θά είναι 
πολύτιμο, όταν αύτός θά στρέφεται πρός τό άντικείμενο που εχει 
νά έρμηνενσει, δηλαδή πρός τό κείμενο. 'Η έπεξεργασία τών έν- 
νοιών-πλαισίων καί τών έννοιών-έργαλείων βρίσκει όλόκληρο τό 
νόημά της στό βαθμό πού, έχοντας προκύψει καί ή ίδια άπό τήν 
άνάγνωση, θέτει τά άποτελέσματά της στή διάθεση μιάς έρευνας 
πού τά χρησιμοποιεί καί τά δοκιμάζει στήν τριβή μέ άλλα κεί
μενα. Δίχως τούτες τίς γενικές έννοιες (πού στόν κατάλογό τους 
περιλαμβάνεται καί τό περιγραφικό λεξιλόγιο τής γλωσσολογίας, 
τής γραμματικής, καί τής παλαιάς καί σύγχρονης ρητορικής), ή 
έρμηνεία είναι άφοπλισμένη · άλλά καί δίχως τό ίδιο τό έργο τής 
έρμηνείας στήν πράξη, οί έννοιες αύτές δέν θά μπορούσαν νά 
ύπάρξουν παρά κατά ένα στείρο καί άπομονωμένο τρόπο, δπου 
τά καλά κλειδιά δέν θά ξεχώριζαν σέ τίποτε άπό τά κακά, άφού 
θά ίσοδυναμούσαν τά μέν μέ τά δέ δσο θά έμεναν άχρησιμο- 
ποίητα.
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Ή  ερ μ η νε ία  έ ξ α σ φ α λ ίζ ε ι μ ιά  μ ετά β α σ η  
κ α ί  μ ιά  ολο κ λή ρ ω σ η

Ά ν  πιστέψουμε τούς Ιστορικούς τής γλώσσας, ή λέξη interpres, 
άρχικά, δηλώνει έκείνον πού μεσολαβεί σέ μιά συναλλαγή, έκεί- 
νον πού οί ύπηρεσίες του είναι άπαραίτητες ώστε ένα άντικεί- 
μενο νά περάσει σέ άλλα χέρια, άφού καταβληθεί ή κανονική 
τιμή. Ό  interpres έξασφαλίζει λοιπόν μιά μετάβαση · συγχρόνως 
έπιβλέπει τήν έκτίμηση τής άκριβούς άξίας τού μεταβιβαζόμενου 
άντικειμένου καί παρίσταται στή μεταβίβαση γιά νά έξακριβώσει 
δτι τό άντικείμενο περιέρχεται άκέραιο στόν κύριό του.

Ά π ό  λεκτικής πλευράς, ό έρμηνευτής, ένώ δέν είναι παρά ένας 
άπλός μεταφραστής, είναι άκόμη μιά φορά ό φορέας μιάς μετά
βασης (άπό τή μιά γλώσσα στήν άλλη), καί ό υπεύθυνος γιά τή 
διαφύλαξη τής άκεραιότητας τού μηνύματος πού, καταρχήν, δέν 
πρέπει νά ύποστεϊ καμιάν άλλοίωση.

Καί δταν κάποια άλλη στιγμή ό έρμηνευτής δει ότι όφείλει νά 
κάνει μιάν άλληγορική άνάγνωση, ή μετάβαση  παρεμβαίνει καί 
πάλι : έμφανίζεται σάν μεταλλαγή, στούς κόλπους τής ίδιας 
γλώσσας, ένός μηνύματος πού είναι διατυπωμένο σέ ένα κώδικα 
πού θεωρείται μεταφορικός, σέ μήνυμα πού έκφέρεται σέ ένα 
κώδικα θεωρούμενο ώς φορέα τού καθαυτού νοήματος. Ό  έρμη
νευτής πραγματοποιεί τούτη τή « διαμετακωδικοποίηση » : είναι 
επιφορτισμένος νά άντικαταστήσει ένα πλέγμα λέξεων μέ κάποιο 
άλλο· άντικαθιστά τίς λέξεις τού κειμένου μέ άλλες (ή μέ άλλες 
δμάδες λέξεων), μέ τρόπο ώστε τό άρχικό μήνυμα, διατηρώντας 
καί πάλι τή σύνταξή του, τήν κίνησή του καί τήν όργάνωσή πού 
είχε πρίν, νά άναδεχτεϊ καί ένα δεύτερο νόημα : αύτό είναι τό 
άλλο νόημα μιάς ίδιας λεκτικής φόρμουλας καί ταυτόχρονα ή 
άλλη λεκτική φόρμουλα γιά τό ίδιο νόημα. Κι έδώ πάλι, ή έρμη
νεία άποσκοπεί στή διαφύλαξη μιάς σταθερότητας καί μιάς άκε
ραιότητας, πραγματοποιώντας ώστόσο μιά μετάβαση. Τούτη τή 
φορά δμως ό έρμηνευτής προσφέρει καί τή δική του συμβολή, 
δσο κι άν ισχυρίζεται ότι κάνει μιάν άπλή άποκρυπτογράφηση. 
Στήν πραγματικότητα παράγει, σέ μεγάλο βαθμό, έκείνο πού 
ανακαλύπτει μέσα στό κείμενο, γιατί διαλέγει, σύμφωνα μέ τίς 
δικές του διανοητικές άνάγκες καί τής έποχής του, τόν κώδικα



στόν όποιο θά έγγράψει τό « καθαυτό νόημα » .Ό π ω ς  ξέρουμε, 
συχνά ή ιστορική άπόσταση καί άπομάκρυνση καθιστά άναγ- 
καϊες, όπως στήν περίπτωση τού Όμηρου καί τής 'Αγίας Γραφής, 
τήν έρμηνευτική παρέμβαση καί τήν προσαρμογή τής άλληγορίας. 
Στήν περίπτωση αύτή λοιπόν ή μετάβαση δέν έχει σάν στόχο έναν 
ξένο δέκτη, ή νά φτάσει σ’ ένα άλλο έπίπεδο νοήματος, άλλά έξ- 
αρτάται άπλά άπό τή διάσταση τού χρόνου. Ό  ξένος δέκτης εί
ναι ένας άνθρωπος άλλης έποχής. Καί τό δεύτερο έπίπεδο νοή
ματος καθορίζεται άπό μιά γλώσσα, μιάν ηθική, ένα σύστημα 
άξιών πού άντιστοιχούν στίς άπαιτήσεις ένός διαφορετικού πα
ρόντος. Ό  έρμηνευτής λοιπόν έπιχειρεί νά έκμηδενίσει τό γεγο
νός τής άπόστασης, νά περάσει τό έργο άπό τή μακρινή όχθη πού 
τό γέννησε σέ κείνην όπου γεννιέται ό έρμηνευτικός λόγος, στήν 
τρέχουσα σχέση του μέ τούς δέκτες του.

Σήμερα (χρειάζεται άραγε νά τό πούμε ;) ή έρμηνεία παίρνει 
μιά περισσότερο σφαιρική όψη. Δέν περιορίζεται πιά σέ μιά 
μετάφραση ή σέ μιάν άλλαγή κώδικα. Είναι μιά πράξη γνώσης. 
Μέ τή λέξη αύτή δηλώνουμε τό σύνολο τών ένεργειών πού κατευ- 
θύνονται πρός τό άντικείμενο. Διαπιστώνουμε ότι πάντοτε μερι
μνά γιά τή διαφύλαξη τής άκεραιότητας : γιά τό λόγο αύτό κάθε 
πλήρης έρμηνεία προϋποθέτει μιά πράξη άποκατάστασης, μιά 
θέληση νά περισωθεΐ ή άκεραιότητα τού άρχικού κειμένου. Αύτό 
όμως δέν άποκλείει τό άντικείμενο, πού μ’ αύτόν τόν τρόπο θά 
έχει άνακτήσει τήν πλήρη ταυτότητά του, νά φορτισθεϊ μέ μιά 
καινούργια λαλιά πού θά τό έλκει στό έπίπεδο της, θά τό παρα
σύρει καί θά τό κάνει νά συμμετέχει στή δική της κίνηση. Στό 
διάστημα άνάμεσα στήν έπιλογή τού άντικειμένου τής έρμηνείας 
καί τήν, πάντοτε παροδική, στιγμή πού συντελεϊται τό έργο τής 
έρμηνείας, ή μετάβαση πού λαμβάνει χώρα έχει όχι μόνο δλα τά 
χαρακτηριστικά πού είδαμε στήν μετάφραση καί στήν άλληγορία, 
άλλά καί εισάγει τό άποτέλεσμα τής έρμηνείας μέσα στό λόγο τής 
γνώσης. ’Εδώ δέν πρόκειται γιά άπλή « άφομοίωση », άλλά γιά 
τέλεια μεταμόρφωση : τό άντικείμενο τής έρμηνείας μεγεθύνεται 
άπό τήν όλη συμβολή τής έρμηνευτικής δραστηριότητας.

'Όταν ό έρμηνευτής θέτει στά κείμενα έρωτήσεις, ή άπάντηση 
άρχικά δέν είναι παρά ή άνάδυση, δσο έμφανέστερα γίνεται, τής 
πιό συχνά άπαντώμενης ή τής πιό έπιτακτικής μορφής : άρχιτε-
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κτονική διάταξη, άφηγηματική προοπτική, κατηγορίες εικόνων, 
συνήθεις μέθοδοι, όμολογίες άνάμεσα σέ έφαρμοζόμενη θεωρία 
καί στυλιστικές συνιστώσες, κλπ. Ά π ό  τό δλο ώς τίς λεπτομέ
ρειες, ή τάξη μεγέθους τής μορφής, ή θέση της άνάμεσα στά συ
στατικά στοιχεία τοϋ κειμένου μπορούν νά ποικίλλουν. Έ ν πάση 
περιπτώσει, ή άπάντηση δέν θά είναι πλήρης παρά μόνο άν ή 
μορφή αύτή διαβαστεί σ’ δλόκληρη τή σημασία της, σύμφωνα μέ 
δλα δσα εχει τή δυνατότητα νά δηλώνει. "Ενα νόημα βρίσκεται 
υπογραμμισμένο μέσα της καί άπαιτεί νά τό άναγνωρίσουμε στό 
σύνολό του (γιατί ήταν παρόν πρίν άπό τήν άνάγνωσή μας) καί 
νά σκεφτούμε έλεύθερα πάνω σ’ αύτό (γιατί, γιά νά δλοκληρωθεί, 
ζητά άσταμάτητα ένα συμπλήρωμα σημασίας πού πρέπει νά τό 
πάρει άπό τόν προσεχτικό άναγνώστη). Τό πρός έρμηνεία άντι- 
κείμενο καί δ έρμηνευτικός λόγος, άν συνταιριάξουν, ένώνονται 
μεταξύ τους καί δέν άποχωρίζονται πλέον. Σχηματίζουν ένα και
νούργιο είναι, συντεθειμένο άπό δύο υποστάσεις. ’Ιδιοποιούμαστε 
τό άντικείμενο, άλλά μπορούμε νά πούμε δτι καί κείνο μάς τραβά 
πρός τή μεριά του, πρός τήν έντεταμένη καί έμφανέστερη παρου
σία του. Τό κατανοημένο άντικείμενο άνήκει σέ κείνο τό μέρος 
τού κόσμου πού μπορούμε νά θεωρήσουμε δικό μας : ξα να βρί
σκουμε σ’ αύτό τόν έαυτό μας. Τό φαινομενικό παράδοξο είναι 
δτι, άν καί έπιβεβαιώνει τήν άνεξάρτητη ύπαρξή του, τό άντικεί- 
μενο πού έχει έρμηνευτεϊ δπως πρέπει άποτελεΐ άπό τότε καί στό 
έξής καί αύτό μέρος τού έρμηνευτικού μας λόγου, γίνεται ένα 
άπό τά έργαλεία μέ τή βοήθεια τών όποιων μπορούμε νά έπιχει- 
ρήσουμε νά κατανοήσουμε ταυτόχρονα καί άλλα άντικείμενα, 
χωρίς νά τά άποσπούμε άπό τή θέση τους : άπό τή στιγμή πού θά 
κατονομαστούν σύμφωνα μέ τό νόημα πού μάς άφησαν νά άντι- 
ληφθούμε, άποκτούν καί κείνα μέ τή σειρά τους τήν Ικανότητα νά 
κατονομάζουν.

Έδωσα έπανειλημμένα έμφαση στήν έπιλογή πού πραγματο
ποιεί τό ένδιαφέρον μας στρεφόμενο πρός τά άντικείμενά του. 
Φαινόταν σάν νά ήμασταν οί άπόλυτοι κύριοι αύτής τής έπιλο- 
γής. Ή  έλευθερία μας δμως δέν διαχωρίζεται άπό τά έργαλεία 
καί τή γλώσσα πού διαθέτουμε. Καί τά έργαλεία αύτά, αύτή ή 
γλώσσα, μάς έχουν κληρονομηθεί άπό τό παρελθόν, έχουν μιά 
Ιστορία : τήν Ιστορία τής ίδιας τής δραστηριότητάς μας, πού
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άνέρχεται στήν ίστορία τών άντικειμένων πού άλλοι, πρίν άπό 
μάς, έρμήνευσαν, καί πού άπό τότε καταχωρήθηκαν μεταξύ τών 
πηγών τής γνώσης μας. Νά λοιπόν πού ή ίστορία μάς έχει προ- 
φτάσει γιά άλλη μιά φορά. Κι όταν, σήμερα, στρεφόμαστε πρός 
τούς όρίζοντές μας (π.χ. τή λογοτεχνία πού θέλουμε νά έφεύ- 
ρουμε, τήν κριτική πού θέλουμε νά όρίσουμε καλύτερα), δταν 
διαλέγουμε τά άντικείμενά μας, προσπαθώντας νά τά συλλά- 
βουμε μέ ένα πιό ζωντανό καί πρόσχαρο πνεύμα, δέν μπορούμε 
νά τό κάνουμε παρά δσο μάς έπιτρέπουν τά μέσα μας. Καί τί 
είναι, άραγε, αύτά τά μέσα -  γλώσσα καί σκέψη, έννοιες καί μέ
θοδοι ; Είναι « άντικείμενα » τού παρελθόντος πού έχουν γίνει 
δικά μας διαμέσου τής έρμηνείας τών πρίν άπό μάς, καί πού 
έμεϊς σήμερα είμαστε οί περισσότερο ή λιγότερο Ικανοποιημένοι 
κληρονόμοι τους. 'Όσο έλεύθερα κι άν ισχυριζόμαστε ότι διαλέ
γουμε τά άντικείμενά μας καί τίς μεθόδους μας, ή έπιλογή αύτή 
δέν μπορεϊ νά γίνει παρά μόνο άν καταφύγουμε στή γλώσσα καί 
στά όργανα πού μάς έχει μεταβιβάσει ή ίστορία. Σέ μάς πέφτει νά 
τά διαφυλάξουμε, έφόσον θέλουμε νά παραμείνουμε πολιτισμέ
νοι ■ δπως σέ μάς πέφτει έπίσης νά τά τελειοποιήσουμε, έφόσον 
πιστεύουμε στή δικαίωση τής προόδου.



JACQUES JULLIARD  

Ή  πολιτική

Ή  πολιτική ιστορία δέν χαίρει μεγάλης έκτίμησης στούς κύ
κλους τών γάλλων Ιστορικών. Έ χοντας καταδικαστεί έδώ καί 
σαράντα χρόνια άπό έναν Marc Bloch, άπό έναν Lucien Febvre, 
θύμα τής έμπρακτης έξάρτησής της άπό τίς πιό παραδοσιακές 
μορφές τής Ιστοριογραφίας τών άρχών τοϋ αίώνα, άναδίνει 
άκόμα καί σήμερα μιά μυρωδιά Langlois-Seignobos, μ’ άποτέλε
σμα νά τήν άποστρέφονται καί οί πιό προικισμένοι, ol πιό άνα- 
νεωτές άπό τούς νέους γάλλους Ιστορικούς. Πράγμα, βέβαια, πού 
κάθε άλλο παρά διορθώνει τήν κατάσταση.

Δέν έχουμε τήν πρόθεση νά άναθεωρήσουμε ένα πρός ένα τά 
σημεία μιάς χιλιοδιεξαγμένης, καί καλοδιεξαγμένης μάλιστα, δ ί
κης. 'Όπως όλων, έτσι καί ή δική μου ψήφος είναι καταδικα- 
στική. Τά όσα καταμαρτυρούνται στήν πολιτική Ιστορία δέν είναι 
τής τάξης πού θάδειχνε τή διάθεση νά συγχωρήσει ό σημερινός 
Ιστορικός. Οί μόνες μου άμφιβολίες, καί θά έπανέλθω σ’ αύτές, 
σχετίζονται μέ τήν ταυτότητα τού ένόχου καί μέ τό άν ένδείκνυ- 
ται ή παράταση τού έξοστρακισμού του. Πρός τό παρόν άς άρκε- 
στούμε στή συνοπτική μνεία τών κυριότερων σημείων τής άπό- 
φασης.

Ή  πολιτική Ιστορία είναι ψυχολογική καί άγνοεί τίς έξαρτή- 
σεις· είναι έκλεκτικιστική, δηλαδή βιογραφική, καί άγνοεί τό 
σύνολο τής κοινωνίας καί τίς μάζες πού τήν άπαρτίζουν· είναι 
ποιοτική καί άγνοεί τό σειραϊκό· έχει σάν στόχο της τό καθέκα- 
στο καί άγνοεί τή σύγκριση · είναι άφηγηματική καί άγνοεί τήν 
άνάλυση· είναι ίδεαλιστική καί άγνοεί τό ύλικό· είναι ιδεολο
γική καί δέν έχει συνείδηση τού πράγματος· είναι μερική καί
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ούτε αύτό τό ξέρει· μένει προσκολλημένη στό συνειδητό καί 
άγνοεί τό άσυνείδητο · άσχολεϊται μέ τό γεγονός τής στιγμής καί 
άγνοεϊ τή μακρά διάρκεια· μέ μιά λέξη πού στήν άργκώ τών 
Ιστορικών τά λέει όλα, είναι σνμβαντολογική. Συμπερασματικά, 
ή πολιτική ίστορία συγχέεται μέ τήν άπλοϊκή θεώρηση τών πρα
γμάτων, πού ώς αίτια τών φαινομένων θεωρεί τούς πιό έμφανείς 
καί έπιφανειακούς παράγοντές τους, καί σάν μέτρο τής πραγμα
τικής τους σημασίας έχει τήν άπήχησή τους στήν άμεση συνεί
δηση τού θεατή. ’Αντιλήψεις σάν κι αύτή είναι, προφανώς, προ- 
κριτικές: δέν τούς άξίζει τό όνομα τής έπιστήμης, ούτε μέ τόν 
προσδιορισμό « τού άνθρώπου », είτε, άκόμα περισσότερο, μέ τό 
« κοινωνικής ». Γιατί, άπό δώ καί στό έξής, ή ίστορία είναι κατά 
γενική όμολογία μοναχά κοινωνική, δηλαδή συλλογική, καί φέρ
νει στό προσκήνιο όμάδες καί όχι μεμονωμένα άτομα1. Κι όταν, 
ήδη άπό τό 1911, ό Henri Berr διαφωνούσε μέ τήν παραδοσιακή 
Ιστορία2, καί τής άντιπρόβαλε τήν « Ιστορική σύνθεση » πού ό 
ίδιος φιλοδοξούσε νά έπεξεργαστεΐ, στόχο του είχε κυρίως τήν 
πολιτική ίστορία τών διαφόρων Seignobos καί Lavisse πού είχαν 
τήν έπάνω βόλτα στή Σορβόνη : μιά Ιστορία « Ψιλοβελονιά » 
(Annie Kriegel), πού γ ι’ αύτήν όλη ή έπεξεργασία τού Ιστορικού 
συνίσταται νά περνά στήν κλωστή ένός λείου καί όμοιογενούς 
χρόνου όλων τών διαμετρημάτων τά γεγονότα-μαργαριτάρια: 
μάχες καί συμφωνίες, γεννήσεις καί θανάτους, βασιλείες καί νο
μοθεσίες.

'Α ς άνοίξουμε μιά σελίδα άπό τό Com bats pour Γ histoire, τό 
παντοτινά νέο αύτό βιβλίο τού Lucien Febvre · άντιλαλεί άναθέ- 
ματα κατά τού « κατ’ άρχάς ή πολιτική » πού είναι ή μή ρητή 
θεωρία τής άσκούμενης διδασκαλίας, όρίζοντας « μιά μορφή 
ιστορίας διάφορη άπό τή δική μας3 ». Μιά μορφή πού άγνοεί ότι 
στίς έπιστήμες τού άνθρώπου, όπως καί στή φυσική ή τή βιολο
γία, τά « γεγονότα » δέν είναι τελείως « γε-γονότα » · ότι δέν εί
ναι σάν τίς -ψηφίδες κάποιου μωσαϊκού πού άποσυναρμολογή- 
θηκε καί δέν χρειάζεται παρά νά τό έπισκευάσουμε · ότι είναι 
άντίθετα τό άποτέλεσμα μιάς διανοητικής έπεξεργασίας πού στη
ρίζεται σέ όρισμένες άφετηριακές ύποθέσεις καί στήν προκαταρ
κτική κατεργασία τού πειραματικού ύλικού.

« Ή  έξιστορητική Ιστορία δέν έχει πολλές άπαιτήσεις. Έ χει,
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μάλιστα, πολύ λίγες. Ελάχιστες γιά μένα, καί γιά πολλούς άλ
λους πέρα άπό μένα. Αύτό είναι τό μοναδικό, άλλά μόνιμο 
παράπονό μας. Παράπονο δλων δσων ol ιδέες γ ι’ αύτούς άντι- 
προσωπεύουν μιάν άνάγκη4 ».

Μέ δυό λόγια, ή πολιτική Ιστορία εχει φθαρεί, θύμα τών κακών 
της συναναστροφών5. "Οχι δτι έχει έξαφανιστεί. Έ στω  καί μέ τήν 
άφηγηματική, βιογραφική, ψυχολογική μορφή της συνεχίζει νά 
είναι ποσοτικά μιά σημαντική μερίδα, ίσως μάλιστα ή κυριαρ
χούσα, τής συνολικής παραγωγής τών βιβλίων πού είναι άφιερω- 
μένα στό παρελθόν. Συνεχίζει νά βρίσκεται στή βάση τού πιό 
κοινά άποδεκτού χωρισμού σέ περιόδους : « ή βασιλεία τού 
Λουδοβίκου 14ου », « ή δημοκρατία τής Βαϊμάρης », « ή Σοβιε
τική "Ενωση μετά τόν Στάλιν », κλπ. Έ δώ  καί πολύν καιρό δμως 
έπαψε νά έκκρίνει τήν προβληματική της καί νά έμπνέει άνανεω- 
τικές έργασίες. Έ τσι, ένα περιοδικό σάν τά Annales μπορεί νά 
έπιτρέπει στόν έαυτό του νά έξακολουθεϊ νά άγνοεί πλατιά τήν 
παραγωγή της, χωρίς αύτό ν’ άποτελεϊ μεγάλη άδικία.

Ά ς  τό πούμε, ώστόσο, ξεκάθαρα · ή κατάσταση αύτή δέν μπο
ρεί νά διαρκέσει παραπάνω. Πρώτα άπ’ όλα γιατί δέν εχουμε 
τίποτα νά κερδίσουμε συνεχίζοντας νά συγχέουμε τίς άνεπάρ- 
κειες μιάς μεθόδου μέ τά άντικείμενα στά όποια έφαρμόζεται. 
Γιατί, ή τά πολιτικά φαινόμενα κατέχουν μιάν ιδιαίτερη φύση 
πού τά κατατάσσει στήν κατηγορία τού συμβαντολογικού -  
άπλόν άφρό τών πραγμάτων πού μπορούμε δίχως τόν παραμικρό 
κίνδυνο νά άγνοήσουμε- ή, άντίθετα, τό πολιτικό, δπως καί τό 
οικονομικό, τό κοινωνικό, τό πολιτιστικό, τό θρησκευτικό, έπιδέ- 
χεται τίς πιό ποικίλες προσεγγίσεις, άκόμα καί τίς πιό σύγχρονες, 
όπότε στήν περίπτωση αύτή είναι πιά καιρός νά τού τίς έφαρμό- 
σουμε. Ό π ω ς παρατηρούσε πρόσφατα ό Raymond Aron. « ποτέ 
δέν υπήρξε λόγος, εϊτε λογικός εϊτε έπιστημολογικός, νά ισχυρι
στούμε δτι ή ιστορική γνώση τών οικονομικών καί κοινωνικών 
φαινομένων παρουσιάζει καθαυτή πιό έπιστημονικά χαρακτήρα 
άπ’ δ,τι τά πολιτικά καθεστώτα, οί πόλεμοι ή οί έπαναστάσεις6 ». 
Καί ό ίδιος ό Fernand Braudel, πού δέν μπορούμε νά πούμε πώς 
τρέφει καμιάν ιδιαίτερη συμπάθεια γιά τήν πολιτική ιστορία, 
παρατηρεί καί αύτός, στήν κριτική του γιά τόν βραχύ χρόνο -  
τόν χρόνο τού συμβάντος -  δτι τούτος έδώ ύπάρχει σ’ όλους τούς



τομείς, καί όχι μόνο στην πολιτική. Καί δτι αύτός ό τελευταίος, 
μέ τή σειρά του, μπορεί νά τού ξεφεύγει : « Έ ξ  ου καί σέ δρισμέ- 
νους άπό μάς τούς Ιστορικούς υπάρχει μιά έντονη δυσπιστία 
άπέναντι στήν παραδοσιακή Ιστορία, τή λεγόμενη συμβαντολο- 
γική, πού δ τίτλος της συχνά τή συγχέει μέ τήν πολιτική Ιστορία, 
δχι δίχως κάποιαν άνακρίβεια : ή πολιτική Ιστορία δέν είναι, 
ούτε έχει καταδικαστεί νά είναι άναγκαία συμβαντολογική7 ».

Τελικά, ή τάση τών έρευνητών νά άντιπαθούν τό πολιτικό πε
δίο έχει άρχίσει νά άντιστρέφεται. Παρόλη τή δυσπιστία καί 
περιφρόνηση πού γεννούσε, άρχισε πάλι νά άποκτά τά δικαιώ- 
ματά του όσο ol "σύγχρονοι άρχισαν καί αύτοί νά άποκτούν νέα 
συνείδηση τής σημασίας καί τής αύτονομίας του. Γιά μεγάλο 
πράγματι διάστημα ol Ιστορικοί, καί ιδίως οί γάλλοι Ιστορικοί, 
μπορούσαν νά θεωρούν πώς δέν πείραζε καθόλου νά μή δίνουν 
σημασία στήν πολιτική ζωή· ή σχολή τών Annales άνοιγε τόσα 
καί τόσα πεδία στήν περιέργειά τους : πρώτα άπ’ δλα τής οίκο
νομικής καί κοινωνικής Ιστορίας, δπως τήν άσκούσε ό Marc 
Bloch στά μεγάλα του βιβλία· ή τής άνανεωμένης Ιστορίας τού 
πνεύματος, Ιστορίας τών νοοτροπιών καί τού νοητικού έξοπλι- 
σμον, καί δχι μόνο τών ιδεών, γύρω άπό τήν όποία ό Lucien 
Febvre έγραψε τόσα καί τόσα βιβλία πού άστράφταν άπό ζωντά
νια κι έξυπνάδα. Ά λλά, εϊτε τό θέλουμε είτε δχι, ό προσανατολι
σμός αύτός τής Ιστοριογραφίας συμπίπτει χρονικά μέ μιάν όρι- 
σμένη μαρξιστική θεώρηση τών πραγμάτων (ή μιάν υποτιθέμενη 
τέτοια) πού έβλεπε τά φαινόμενα τής συνείδησης καί τής θέλη
σης, δηλαδή τά πολιτικά κυρίως φαινόμενα, σάν Αντανάκλαση  
τής πιό θεμελιώδους έπενέργειας τών οικονομικών καί κοινωνι
κών δυνάμεων · συμπίπτει έπίσης μέ τήν έμφανιζόμενη στίς Δυ
τικές κοινωνίες, παρόλη τήν καθυστέρηση τής Γαλλίας, στροφή 
πρός τήν υπεροχή τού οίκονομικού. Τό κοινό σημείο άνάμεσα 
στίς δύο αύτές θεωρήσεις είναι μιά κάποια περιφρόνηση άπέ- 
ναντι στά πολιτικά φαινόμενα · είναι ή πεποίθηση, πού θά νόμιζε 
κανείς δτι άντλείται άπό τόν Σαίν-Σιμόν, δτι τό πολιτικό πρό
βλημα δέν είναι παρά ένα στραβά τοποθετημένο οικονομικό 
πρόβλημα. Γιά νά έξηγούμαστε, τό θέμα δέν είναι νά κάνουμε 
τούς Ιδρυτές τών Annales όπαδούς δέν ξέρω καί ’γώ ποιανού χυ
δαίου υλισμού, ή κάποιου « οικονομικού σπιριτουαλισμού8 »,
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μιάς λογής έπιστημολογικού σαιν-σιμονισμού πού Ηά έκδήλωνε 
τήν τάση νά έκβάλρι τήν πολιτική άπό τό κοινωνικό στερέωμα. 
"Οχι, τό αντίθετο είναι άλήθεια. Ή  όλική ίστορία πού είχαν θέσει 
σάν στόχο τους είχε, μεταξύ τών άλλων, καί τό προσόν νά έπα- 
νεισάγει τούς άνθρώπους, μέ τή σάρκα τους καί τό αίμα τους 
αύτή τή φορά, μέσα σέ μιάν Ιστορία πού συχνά έμοιαζε μέ θέατρο 
μαριονέτας.

Σήμερα, ή αύταπάτη ότι θά μπορούσαμε νά έξαλείψουμε τό 
πολιτικό στερέωμα, άντικαθιστώντας το μέ κείνο πού ύποτίθεται 
πώς καλύπτει, έχει διαλυθεί. Ξέρουμε καλά πώς ύπάρχουν πολι
τικά προβλήματα πού άνθίστανται στίς μεταβολές τής υποδομής, 
καί δέν συγχέονται μέ τά πολιτιστικά δεδομένα πού έπικρατούν 
μιά συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ή  αύτονομία τού πολιτικού, 
σύμφωνα μέ τόν Paul Ricceur9, έγκειται στό ότι πραγματοποιεί 
μιάν άνθρώπινη σχέση πού δέν μπορεϊ νά περισπαστεϊ στίς ταξι
κές συγκρούσεις καί στίς οικονομικές καί κοινωνικές τάσεις τής 
κοινωνίας » · καί άπό τήν άλλη πάλι μεριά, γεννά « είδικά 
κακά ». Μ’ άλλα λόγια, βάζει φραγμούς στόν όπτιμισμό πού 
περιβάλλει τήν όργανωτικότητα, ύπογραμμίζοντας ότι ή φύση 
τών μεταβολών πού είσάγονται σέ μιά κοινωνία μέ τίς θελημένες 
παρεμβάσεις, παρεμβάσεις γραφειοκρατικές τίς περισσότερες 
φορές, δέν έχουν άναγκαϊα έπίδραση πάνω στούς φορείς αύτής 
τής μεταβολής, τή γραφειοκρατία δηλαδή ή τήν πολιτική έξουσία. 
Ά ν  θέλουμε νά έντοπίσουμε χρονολογικά τό σημείο μεταστροφής 
τών δυτικών συνειδήσεων, θά άνέλθουμε στό έτος 1956, έτος τής 
έκθεσης Χρουστσώφ. Ή ταν έπόμενο ή όμολογία άδυναμίας τής 
σοβιετικής κοινωνίας νά έλέγξει τήν έξέλιξη τής πολιτικής της 
έξουσίας νά συνοδευτεί άπό τήν άνικανότητα νά έξηγήσει θεω
ρητικά τό αύτόνομο αύτό άπόστημα.

Ά π ό  μιά τελείως διαφορετική όπτική, ή έπανερμηνεία τού 
μαρξισμού πού πρότειναν ό Άλτουσσέρ καί οί μαθητές του, κά
νοντας διάκριση άνάμεσα σέ αύτόνομες « πραχτικές » καί σέ 
« βαθμίδες » μές στούς κόλπους ένός δοσμένου τρόπου παραγω
γής, συντελεί καί αύτή στό νά άποκτήσει ξανά ή πολιτική μιάν 
Ιδιαιτερότητα πού φαινόταν νά έχει τελείως χάσει γιά ένα όλό- 
κληρο ρεύμα τής σκέψης. ’Ενθαρρύνει διάφορες έρευνες πού 
άφορούν όχι μόνο τόν τρόπο πού συναρθρώνεται ή πολιτική βα



θμίδα μέ τό σύνολο τού πολιτικού σχηματισμού, άλλά καί τίς 
έσωτερικές δομές αύτής τής βαθμίδας10.

Πρέπει δμως νά προχωρήσουμε μακρύτερα καί νά άναρωτη- 
θούμε μήπως αύτή ή « έπιστροφή τόυ πολιτικού » είναι συνέπεια 
τής αύξησης τού ρόλου του στίς σύγχρονες κοινωνίες. Ά ν  δρί- 
σουμε τήν πολιτική ιστορία, σύμφωνα μέ τή διατύπωση τού Τρό- 
τσκι γιά τήν έπανάσταση, σάν ιστορία τής συνειδητής καί θελη
ματικής παρέμβασης τού άνθρώπου στά πεδία δπου διακυβεύε- 
ται τό πεπρωμένο του, μπορούμε νά θεωρήσουμε τίς αύξουσες 
προσπάθειες τής άνθρωπότητας νά κυριαρχήσει έκείνη πάνω σ’ 
ενα γίγνεσθαι πού εως τότε τό ύφίστατο παθητικά, σάν έπέκταση 
τού ρόλου καί τού πεδίου έφαρμογής τής πολιτικής. Θά μπο
ρούσαν, λογουχάρη, πέρα άπό τίς διαφορές στήν ιδιοποίηση τών 
μέσων παραγωγής, οί προσπάθειες νά έξουσιαστεϊ καί νά δοθεί 
ένας προσανατολισμός στήν οικονομική άνάπτυξη νά άποτελέ- 
σουν ëva άπό τά βασικότερα γεγονότα τών τελευταίων δεκαε
τιών. Μ’ άλλα λόγια, ή μετάβαση άπό μιά « φυσική » ή « αύθόρ- 
μητη » οικονομία, πού στηρίζεται στούς μηχανισμούς τής άγοράς, 
στήν πρωτοβουλία τού έπιχειρηματία καί στόν νόμο τού κέρδους, 
σέ μιά σχεδιασμένη οικονομία, θεμελιωμένη πάνω στήν πρόβλεψη 
καί στόν προσδιορισμό άντικειμενικών στόχων, άν έπιβεβαιωθεΐ, 
θά άποτελέσει ëva άπό τά κυριότερα γεγονότα τής ιστορίας τής 
άνθρωπότητας, καί θά έπικυρώσει τήν ύπεροχή τών πολιτικών 
έπιλογών σέ σχέση μέ τούς φυσικούς μηχανισμούς11. Ή  ίδια έξ
έλιξη μπορεί νά προβλεφθεϊ καί προκειμένου γιά τή δημογραφία: 
ή μετάβαση άπό εναν παθητικά υφιστάμενο δημογραφικό ρυθμό 
σέ ëva σχεδίασμά τών γεννήσεων καί τής υγείας είναι ëva φαινό
μενο πού μπορεί νά προβλεφθεϊ, καί εχει ήδη καταστεί άναγκαϊο 
άπό τήν τρομακτική αύξηση τού πληθυσμού. Έπίσης καί ή έν
νοια τού πολιτιστικού σχεδιασμού έχει άρχίσει νά έπιβάλλεται 
σάν μιά άναγκαιότητα. Δέν μπορούμε παρά νά δμολογήσουμε δτι 
ή « οικονομική πολιτική » άποτελεϊ ëva σημαντικό μέρος, δλοένα 
καί σημαντικότερο, τών οικονομικών μελετών- δτι ή « δημογρα
φική πολιτική » θά άποτελεϊ σέ λίγο ούσιαστικό στοιχείο τών με
λετών γύρω άπό τόν πληθυσμό ■ τό ϊδιο θά γίνει καί μέ τόν πολι
τιστικό τομέα, καί πάει λέγοντας. Ό σ ο  ή φυσική κοινωνία παρα
χωρεί τή θέση της σέ κείνην πού δ Alain Touraine άποκαλεΐ
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« προγραμματισμένη κοινωνία », ή μελέτη τών έπιμέρους πολιτι
κών άποκτά ξεχωριστή σημασία σάν έπεξηγηματικός παράγον
τας· έτσι, ή πολιτική άπλά, ή πολιτική μέ Π κεφαλαίο δέν είναι 
πιά ένας χωριστός τομέας, ένα έπιφαινόμενο τής ζωής τών κοι
νωνιών, άλλά ή συνισταμένη δλων τών κατά τομείς πολιτικών. 
Εκείνο πού χαρακτηρίζει τήν κυριαρχία τής γραφειοκρατίας 
πάνω στόν σύγχρονο κόσμο, δπως τήν περιέγραψε ό Μάξ Βέμ- 
περ, είναι ή καθολικότητά της : ό γάλλος πολίτης νιώθει άπείρως 
περισσότερο τό βάρος τού σύγχρονου δημοκρατικού κρατικού 
μηχανισμού άπ’ δ,τι ένιωθε ό υπήκοος τού Λουδοβίκου 14ου ή 
τού Λουδοβίκου 15ου τίς έπιπτώσεις τής « άπόλυτης μοναρ
χίας » ■ ή ζωή τού σύγχρονου κινέζου άγρότη έπηρεάζεται άπεί
ρως περισσότερο άπό τήν πολιτική τού Μάο Τσέ-Τούνγκ άπ’ δ,τι 
ή ζωή τού προγόνου του άπό τόν δεσποτισμό τών Μίνγκ.

Ά ς  προσθέσουμε, τέλος, δτι ή άνάπτυξη τών σύγχρονων μέσων 
έπικοινωνίας καί πληροφόρησης « πολιτικοποιεί » άμεσα ένα με
γάλο άριθμό γεγονότων δίνοντάς τους μιά δημόσια άκτινοβολία, 
μιά μοναδικότητα, μιάν ύποδειγματικότητα, πού δέν θά ύπήρχαν 
δίχως τούτα τά μέσα12. Δέν ύπάρχει πολιτικό γεγονός άπό τή 
φύση του άλλά άπό τήν άπήχηση πού προκαλεί σ’ ενα συλλογικό 
μόρφωμα· ή άμεση γνώση τού γεγονότος μεταβάλλει ριζικά τή 
φύση του, δταν δέν τή δημιουργεί έξαρχής : άπό τό γεγονός δτι 
δλοι υποθέτουν πώς θά ύπάρχει πολύς κόσμος σέ μιά διαδήλωση 
γίνεται καί πηγαίνει τελικά πολύς κόσμος. 'Ό πως λέει δ Merton, 
βρισκόμαστε στό πεδίο τής « full-filling prophecy », τής αύτοεκ- 
πληρούμενης, δηλαδή, προφητείας.

Έ τσι, τό διπλό φαινόμενο τής έλευσης, άφενός, τών μαζών στό 
Ιστορικό προσκήνιο, καί, άφετέρου, τού προγραμματισμού μεγά
λων τομέων τής κοινωνικής δραστηριότητας μάς δδηγεί σέ μιάν 
άντίληψη γιά τήν πολιτική πολύ πλατύτερη άπό τήν ώς τώρα 
παραδεδεγμένη. Έ άν, άπό δώ καί στό έξής, τό σύνολο τής έξου
σίας δέ βρίσκεται πιά στά χέρια τού μονάρχη, άλλά στά χέρια 
ένός « συλλογικού ήγεμόνα » (Γκράμσι), είτε κόμμα, είτε συνδι
κάτο, εϊτε διοίκηση, είτε όμάδα πίεσης λέγεται αύτός, τότε ή πο
λιτική δέν είναι πιά ύπόθεση ψυχολογίας καί ήθικής, άλλά κοι- 
νωνιολογίας13 καί πραξεολογίας. Τό πρόβλημα πλέον δέν είναι 
νά δούμε άν νοείται πολιτική Ιστορία, άλλά άν στό έξής μπο-



ροϋμε νά νοούμε τό χώρο τής Ιστορίας δίχως νά άναφερόμαστε 
στό πολιτικό στερέωμα. Ά ν  άπό δώ καί στό έξής ή πολιτική βρί
σκεται σέ θέση έπιταγής (Μάο Τσέ-Τούνγκ), ή πολιτική βαθμίδα, 
δσο καί νά ύφίσταται ή ίδια έξαρτήσεις, δέν παύει νά είναι ή 
σημαντικότερη. Βρισκόμαστε λοιπόν μακριά άπό μιά Ιστορία μα
χών καί πάλι μαχών πού δέν κάνει άλλο άπό τό νά τίς έξιστορεϊ ■ 
πέρα άπό μιά κατά τομείς Ιστορία πού δλη δλη ή φιλοδοξία της 
έξαντλείται σέ μιά καθαρά όργανική κατανόηση · έχουμε φτάσει 
στό κατώφλι μιάς Ιστορίας πού προσπαθεί νά συσχετίσει δ ιά 
φορα διάσπαρτα έξηγημένα άποσπάσματα στά πλαίσια μιάς συγ
κεφαλαιωτικής έρμηνείας.

Τελικά, είναι φυσικό νά προηγηθούν οί πολιτικοί έπιστήμονες 
καί κοινωνιολόγοι στήν έπανεκτίμηση τού πολιτικού φαινομένου 
στή σύγχρονη έποχή, κι όχι οί Ιστορικοί, όσο κι άν ot πιό έγκρι
τες έργασίες τής γαλλικής Ιστοριογραφίας άναφερόντουσαν 
στούς νεώτερους χρόνους, άπό τόν 15ο έως τόν 18ο αίώνα· δέν 
μπορούμε ώστόσο νά παραμείνουμε σέ μιά κατάσταση πού σημα
δεύεται άπό μιά τομή, χρονολογική καί έπιστημολογική ταυτό
χρονα, άνάμεσα στήν Ιστορία καί τίς άλλες έπιστήμες τού άν
θρώπου.

Γιά τό λόγο αύτό ή άνανέωση τής πολιτικής Ιστορίας θά συντε- 
λεστεί -  καί συντελείται ήδη -  σέ συνάφεια μέ τήν πολιτική έπι
στήμη, έπιστήμη ναί μέν νεαρή καί στά πρώτα της βήματα, άλλά 
σέ φάση πλήρους άνάπτυξης άπό τήν άλλη, έτσι πού ό Ιστορικός 
νά μήν μπορεϊ πλέον νά άγνοεί τίς έρευνες στόν τομέα της, δπως 
δέν μπορεϊ νά μένει άδιάφορος μπρός στίς κατακτήσεις τής πολι
τικής οικονομίας, τής δημογραφίας, τής γλωσσολογίας ή τής ψυ
χανάλυσης. Δέν έχουμε παρά νά δούμε, λογουχάρη, τούς δύο έξ- 
αιρετικά ύποβλητικούς τόμους πού άφιέρωσε στήν πολιτική ζωή 
τής Γαλλίας άπό τό 1789 έως τό 187914 ό René Rémond, καθηγη
τής συγχρόνως καί στό Πανεπιστήμιο τής Ναντέρ καί στό Ιν στ ι
τούτο Πολιτικών Σπουδών τού Παρισιού. Ό  συγγραφέας άφησε 
έπίτηδες κατά μέρος τή συμβαντολογικού τύπου έξιστόρηση, καί 
προτίμησε νά μελετήσει έναν περίπου αίώνα τής νεώτερης γαλλι
κής Ιστορίας μέ τήν προβληματική καί τά όργανα άνάλυσης τών 
πολιτικών έπιστημών : τά θεσμικά πλαίσια, σέ διαρκή δμως
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άντιπαραβολή μέ τήν πραχτική · τίς δρώσες δυνάμεις, δπου δέν 
συγκαταλέγεται μονάχα τό « πολιτικό προσωπικό », μέ τή στενή 
έννοια -  ή δπως τό άποκαλούσε δ Mosca ή « πολιτική τάξη » -  
άλλά συγκαταλέγονται έπίσης καί ol διάφοροι δμόκεντροι κύκλοι 
πού δρίζουν τήν άκτινοβολία μιάς όργάνωσης ή μιάς θεωρίας. Τό 
ϊδιο έκανε καί ό Gabriel Le Bras μέ τούς μαθητές του στό πεδίο 
τής θρησκευτικής κοινωνιολσγίας, καί ό Maurice Duverger άνα- 
φορικά μέ τά σύγχρονα πολιτικά κόμματα κάνοντας διάκριση 
άνάμεσα σέ ψηφοφόρους, συμπαθούντες, όπαδούς, μέλη καί μό
νιμα στελέχη. Τό θέμα, βέβαια, δέν είναι νά έφαρμόσουμε μηχα
νικά στά άτυπα καί σέ έμβρυακή άκόμα κατάσταση πολιτικά 
κόμματα τών άρχών τού αίώνα τίς Εννοιες πού ίσχύουν προκει
μένου γιά τόσο σύνθετους καί περίπλοκα διαρθρωμένους μηχα
νισμούς, δπως π.χ. τό σημερινό γαλλικό κομμουνιστικό κόμμα. 
Χρησιμοποιώντας πάντως σχήματα σάν αύτά πού χρησιμοποιεί ό 
René Rémond κατορθώνουμε νά εισαγάγουμε στήν πολιτική 
Ιστορία μιά διαλεκτική τής συνέχειας καί τής άλλαγής, τής δομής 
καί τής συγκυρίας πού μέχρι σήμερα στερείτο. Άξιοπρόσεχτη, 
άπό διαφορετική δμως πλευρά, είναι καί ή άνάλυση πού άφιέ- 
ρωσε ή Annie Kriegel στό γαλλικό κομμουνιστικό κόμμα15. Τό 
έργο της, πού ένδιαφέρει έξίσου ιστορικούς καί πολιτικούς έπι- 
στήμονες, είναι μεταγενέστερο άπό μιά σειρά άλλα, κλασικότερα 
άπό τήν Ιδια τους τή φύση, έργα γύρω άπό τίς άρχές καί τήν 
έξέλιξη τού Γ.Κ.Κ., καί έξετάζει τήν κομμουνιστική όργάνωση 
σάν μιά πραγματική άντι-κοινωνία μέ τήν Ιεραρχία της καί τούς 
ιδιαίτερους κανόνες λειτουργίας της, τόν κώδικά της, τό τελε
τουργικό της καί τή γλώσσα της. Πρόκειται, δπως έπισημαίνει δ 
τίτλος, γιά ένα « δοκίμιο πολιτικής έθνογραφίας ». Δέν είναι βέ
βαια ή πρώτη φορά πού τό Γ.Κ.Κ. άντιμετωπίζεται σάν μιά αύ- 
τόνομη κοινωνία · είναι δμως δντως ή πρώτη φορά πού ή έθνο- 
κοινωνιολσγική αύτή θεώρηση δίνει έδαφος σέ τόσο συστηματική 
καί νέου τύπου μελέτη. Καί δέν θά πέφταμε έξω άν λέγαμε δτι τά 
Ιστοριογραφικά προσόντα τής Annie Kriegel έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο σέ τούτο τό πετυχημένο έγχείρημα. Ά π ό  πολλές άπόψεις, τό 
βιβλίο αύτό είναι τό καταστάλαγμα τών προηγουμένων της έργα
σιών δπου ή έμπεριστατωμένη έρευνα τής συγκεκριμένης λεπτο
μέρειας, ή έμπειρική έρευνα, ή φροντίδα νά συζευχθούν μεταξύ
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τους τό μόνιμο καί ή άλλαγή άποτελούν τό χαρακτηριστικό γνώ
ρισμα τής ιστορίας.

Αύτά είναι δύο μόνο παραδείγματα άνάμεσα σέ πολλά άλλα· 
άσχετο άν άναφέρεται στά έκλογικά συστήματα, στίς ίδιες τίς έκ- 
λογές καί στά άποτελέσματά τους, ή στίς αυθόρμητες διαδηλώ
σεις, στίς όμάδες πίεσης καί στό βάρος τής κοινής γνώμης, τό 
πεδίο έχει άνοίξει διάπλατα γιά νέες μελέτες πού στηρίζονται στό 
σειραϊκό, στό συγκριτικό, πού θά είναι σέ θέση έπιτέλους νά δώ
σουν στήν πολιτική Ιστορία μιά πιό πλατειά, πιό βαθειά άνάσα 
μέσα στό λαχάνιασμα τής συμβαντολογίας δπου φαινόταν καθη
λωμένη.

Δέν πρόκειται, βέβαια, παρά γιά ένα ξεκίνημα, καί τό εύτύ- 
χημα είναι δτι δημιουργεί περισσότερα προβλήματα άπ’ δσα λύ
νει. Φτάνει πιά ή παλιά έκείνη μορφή ιστορίας πού άπαντούσε σ’ 
όλα γιατί άπλούστατα δέν είχε ν’ άναρωτηθεϊ γιά τίποτε. Τί ση
μαίνει ειδικά « πολιτική ζωή » ; Είναι μιά πολύ άκαθόριστη 
άκόμη έννοια κατά τά λεγάμενα τού ίδιου τού René Rémond. Καί 
θά πρέπει νά τήν υιοθετήσουμε έμεϊς χωρίς συζήτηση, όταν οί 
ίδιοι οί πολιτικοί έπιστήμονες έχουν άρχίσει νά τήν άμφισβη- 
τούνε. Καί τί θά πει, άπλά, πολιτική ιστορία, δταν παύει νά είναι 
τό παράπλευρο αύτό κομμάτι τής Ιστορίας, πού οί έπαγγελματίες 
παρατούν στήν κόλαση τών μέσων μαζικής έπικοινωνίας καί τών 
διαφόρων περιοδικών άναψυχής ; Θά τό δούμε στήν πράξη. Στό 
μεταξύ, άς άρκεστούμε νά έπισημάνουμε πόσα έχει νά κερδίσει ή 
πολιτική ιστορία άπό μιάν άλλαγή προοπτικής πού σέ πολλές 
περιπτώσεις θά σημαίνει γιά κείνην νά καλύψει τήν καθυστέ
ρησή της καί νά κάνει καί αύτή τήν πορεία πού οί άλλες έχουν 
κιόλας διατρέξει.

Κ αί πρώτα άπ' δλα στό ζήτημα τής διάρκειας. Ό  έρευνητής 
τής πολιτικής ιστορίας ήταν μέχρι σήμερα ένας δρομέας τών 100 
μέτρων. ’Από δώ καί πέρα θά τού χρειαστεί νά έξασκηθεί στά 
1.500, γιά νά μήν πούμε στά 5.000 μέτρα. 'Ορισμένοι έχουν κιό
λας άρχίσει, έστω καί άν τά βιβλία τους δέν έντάσσονται άκόμα 
στήν κατηγορία τής ιστορίας. Ά π ό  πολλές άπόψεις τό Paix et 
guerre entre les na tion s16, πού θεμελιώνει μιά κοινωνιολογία τών 
διεθνών σχέσεων, είναι ένα βιβλίο πολιτικής Ιστορίας, δπως καί 
ένα μεγάλο μέρος τού κοινωνιολογικού έργου τού Μάξ Βέμπερ
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άνήκει στήν Ιστορία μέ τήν πιό βαθειά της έννοια. 'Ένα άπό τά 
κύρια ένδιαφέροντα αύτού τού βιβλίου πολιτικής έπικαιρότητας, 
πού όλοκληρώνεται μέ ένα στοχασμό πάνω στίς συνθήκες τής 
διεθνούς δραστηριότητας μές στά πυρηνικά πλαίσια, είναι ότι 
άναπτύσσει μιά σέ βάθος  έπικαιρότητα, έρευνώντας τίς καταβο
λές της τόσο στήν Ελλάδα τού 4ου αίώνα, όσο καί στή Γερμανία 
τού Βίσμαρκ καί στή Ρωσία τού Στάλιν. « Παρόλο πού τό βιβλίο 
αύτό πραγματεύεται κυρίως τόν σημερινό κόσμο, ή βαθύτερή του 
πρόθεση δέν είναι ή έπικαιρότητα. Σκοπός μου είναι νά κατα
νοήσω τήν άδηλη λογική τών σχέσεων πού άναφύονται άνάμεσα 
στά πολιτικά όργανωμένα συλλογικά μορφώματα18... ». "Αν πρα
γματικά έπιθυμούμε νά έννοήσουμε ένα σύστημα σχέσεων, ό 
παραδοσιακός διαχωρισμός παρελθόν-παρόν χάνει τή σημασία 
του · τό ίδιο καί ό καθαγιασμένος νόμος τής Ιστορικής συνέχειας. 
Ά ν  θέλουμε νά προχωρήσουμε όσο γίνεται μακρύτερα τή διερεύ- 
νηση μιάς δομής, δέν βλέπουμε πώς θά γίνει νά μήν άναπτύξουμε 
στό βαθμό πού άπαιτείται, σχετικά μέ καθένα άπό τά προβλή
ματα, τή μέθοδο τής άναδρομής πρός τά πίσω, πού τελικά είναι ή 
μέθοδος πού προσιδιάζει στόν ιστορικό· καί δέν βλέπουμε έπί- 
σης πώς μιά Ιστορία, άσχετο ποιά θά είναι αύτή, δέν θά είναι 
σύγχρονη  στή θεμελιώδη τουλάχιστον πρόθεσή της. Τό γεγονός 
ότι έχουμε τή δυνατότητα νά σταματάμε σέ μιά δοσμένη ήμερο- 
μηνία τήν έξέταση ένός προβλήματος, γιά λόγους άλλους καί όχι 
γιατί έτσι μάς βολεύει, θά έτεινε νά άποδείξει ότι αύτό τό πρό
βλημα στερείται σοβαρού ένδιαφέροντος. Ά λλά ή σύγχρονη 
ίστορία δέν μπορεϊ νά είναι παρά πολιτική, δηλαδή δέν μπορεϊ 
παρά νά θέτει προβλήματα άπόφασης. Ή  αύταπάτη γιά τήν 
ύπαρξη μιάς Ιστορίας άπ’ όπου θά άπουσίαζε ή πολιτική στηρί
ζεται σ’ ένα νεκρό καί δίχως τό παραμικρό ένδιαφέρον ύλικό.

Ό  έρευνητής τής πολιτικής Ιστορίας, λοιπόν, θά πρέπει νά 
άνατρέχει όλοένα καί περισσότερο στή μακρά διάρκεια , νά νοεί 
δηλαδή τή χρονικότητα μέσα στήν όποία δουλεύει κάτω άπό τό 
πρίσμα τής ένδελέχειας, καί όχι μόνο τής άλλαγής. Θά ύποχρεω- 
θεϊ έπ/σης νά έγκαταλείψει τήν Ιστορική συνέχεια πού έκτυλίσσε- 
ται μέσα σ’ ένα όμοιογενή χρόνο, καί τήν όποία έχει άναγάγει σέ 
δόγμα, καί νά συγκεντρώσει μέ τή βοήθεια τής σύγκρισης τά στοι
χεία μιάς δομής πού συγκαλύπτεται κάτω άπό τή μοναδικότητα



τού γεγονότος. Ή  έπανάσταση, γιά παράδειγμα : γιά πολύν καιρό 
έθεωρείτοτό άπόρθητο φρούριο τής μοναδικότητας- σάν ένα εί
δος δημιουργικής στιγμής κατά τήν όποία ή ιστορία, καταρρί- 
πτοντας τίς ίδιες τίς δικές της προδιαγραφές, προχωρά σ’ ένα 
αυθαίρετο μοίρασμα τών χαρτιών άνάμεσα στούς πρωταγωνι
στές. Γιά μεγάλο, λοιπόν, διάστημα, ή « έπαναστατική » Ιστορία 
στάθηκε άπό τίς πιό συντηρητικές, άπό τίς πιό προσκολλημένες 
στό γεγονός. Νά δμως πού τά πράγματα άρχίζουν νά άλλάζουν. 
"Ολο καί πιό πολύ, κοινωνιολόγοι καί Ιστορικοί στρέφονται πρός 
τή συγκριτική μελέτη τών έπαναστατικώ ν φαινομένω ν, ξεφεύγον- 
τας μ’ αύτόν τόν τρόπο άπό τή διπλή τυραννία τού μοναδικού 
γεγονότος καί τής χωροχρονικής συνέχειας. Σ ’ ένα τελευταίο βι
βλίο του, ό Roland Mousnier άνέλυσε τό φαινόμενο τών άγροτι
κών έξεγέρσεων19 κατά τόν 17ον αίώνα σέ τρεις χώρες μέ πέρα 
γιά πέρα διαφορετικές κοινωνικές δομές, δπως ή Γαλλία, ή Ρω
σία καί ή Κίνα. Ό  ρόλος τών φορολογικών πιέσεων καί τής έπα- 
χθέστασης έκείνης έμμεσης φορολογίας πού έμπαινε μέ τή στέ
γαση καί συντήρηση στρατευμάτων άπό μέρους τών κατοίκων, 
καθώς καί ό ρόλος τών μεγάλων μετερεωλογικών συμφορών καί 
τών μακράς διαρκείας κλιματολογικών δεδομένων πού μελέτησε 
τελευταία δ Ε. Le Roy Ladurie μαζί μέ τίς άλλεπάλληλες έλλεί- 
ψεις, τούς λιμούς καί τίς έπιδημίες πού τίς συνόδευαν, μέ δυό 
λόγια ό ρόλος τής συγκυρίας ύπογραμμίζεται έντονα σ’ αύτό. 
Εκτός τούτου, δ Roland Mousnier, βλέποντας μέ σκεπτικισμό 
τόν ταξικό χαρακτήρα αύτών τών κινήσεων, ύπογραμμίζει, κυ
ρίως όσον άφορά τίς άγροτικές έξεγέρσεις στή Γαλλία τού 17ου 
αίώνα, τό ρόλο τών προνομιούχων καί θεωρεί δτι πρόκειται γιά 
άντιδράσεις έναντίον κατά κύριο λόγο τού Κράτους, έξαιτίας τής 
ένίσχυσης τού ρόλου του στή Γαλλία καί τή Ρωσία, ή έξαιτίας τής 
κρίσης τής δυναστείας τών Μίνγκ στήν Κίνα τής ίδιας έποχής. 
’Ανεξάρτητα άν δεχόμαστε ή δχι τά συμπεράσματα τού συγγρα
φέα, τό βέβαιο είναι δτι μόνον οί συγκριτικές άναλύσεις αύτού 
τού είδους μπορούν νά βοηθήσουν στήν κατανόηση τών έπανα
στατικών φαινομένων. Γιατί ή έπανάσταση δέν μπορεί πιά νά 
θεωρηθεί σάν στιγμιαίο σημείο, σάν άπλή παρένθεση, έστω καί 
ούσιαστική, μέσα στό κύλισμα τής Ιστορίας. Θεωρημένη άπό τήν 
πλατύτερη σκοπιά τών νοητικών δομών καί τών κοινωνικών
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συμπεριφορών άποτελεί ένδημικό στοιχείο σέ πάρα πολλές κοι
νωνίες.

Σ ’ ένα λαμπρό δοκίμιο γύρω άπό τούς Primitifs de la révo lte20 
μέ κέντρο τήν ’Ιταλία καί τήν ’Ισπανία, ό Eric Hobsbawm άναζή- 
τησε τή σημασία τών άρχαϊκών κινημάτων πού γιά βασικό τους 
πλαίσιο είχαν τό άγροτικό περιβάλλον καί κύριο λόγο ύπαρξής 
τους τήν κοινωνική δυστυχία πού άπορρέει άπό τή σύγκρουση 
τού παραδοσιακού τρόπου ζωής μέ τή βιομηχανική κοινωνία· 
κινήματα πολύ άνόμοια μεταξύ τους, άπρόβλεπτα, άντιφατικά : δ 
χιλιασμός21 όρισμένων είναι ένας τρόπος νά ξεφύγουν άπό μιά 
στενάχωρη πραγματικότητα μέ τή βοήθεια τής φυγής στό φαντα
στικό· σ’ άλλους, άντίθετα, (τούς fa sc i τής Σικελίας στά 
1891-1894) τό κοινωνικό δραμα είναι πολύ πιό θετικό· άπό τήν 
άλλη, πάλι, ό άγροτικός κομμουνισμός τείνει νά συγγενέψει μέ 
τόν έργατικό σοσιαλισμό, τόσο στίς μεθόδους δσο καί στούς στό
χους.

Γιά τό λόγο αύτό, ή έρευνα γύρω άπό τίς προβιομηχανικές κοι
νωνίες πρέπει νά βρίσκει τήν προέκτασή της στά έπαναστατικά 
φαινόμενα τής βιομηχανικής έποχής. Νά μελετήσουμε τά έπανα
στατικά φαινόμενα καθαυτά σημαίνει νά έγκαταλείψουμε τήν 
παλιά προβληματική τής γραμμικής αιτιότητας (τού τύπου: οί 
πνευματικές αίτιες, οί οικονομικές αίτιες τής έπανάστασης), νά 
άρνηθούμε νά δούμε τήν έπανάσταση, γεγονός πολιτικό, σάν ένα 
άπλό υποσύστημα πού καθορίζεται έκ τών έξω άπό κάποιαν 
άλλη βαθμίδα. Έγκαταλείποντας τίς εύκολίες τής Ιστορίας σάν 
όλότητας καί τής ιστορίας σάν έκτύλιξη, πρέπει νά ζητάμε νά 
συναγάγουμε τούς νόμους πού διέπουν τήν έσωτερική λειτουργία 
τών έπαναστατικών φαινομένων22. Θά δούμε ιδιαίτερα πόσο ού- 
σιαστικό είναι γιά τή σκέψη τού Ιστορικού τό έπαναστατικό 
σχέδιο, στή γενικότητά του -  καί στό άπραγματοποίητό του -  
έξαιτίας τής ιδιαίτερης μέτρησης πού είσήγαγε μέσα στή χρονικό- 
τητα. "Ετσι, όπως βιώνεται άπό τούς πρωταγωνιστές της, ή έπα
νάσταση δέν είναι άπλά ένας « ισχυρός χρόνος », μιά προνο
μιακή στιγμή τής ιστορίας, άλλά μιά συνειδητοποίηση τής Ιστο
ρίας στό σύνολό της, παρελθόντος, παρόντος καί μέλλοντος, μιά 
« στιγμή αιωνιότητας » γιά νά έπαναλάβουμε τή διατύπωση πού 
χρησιμοποιούσε ό Προύστ άναφορικά μέ τό μηχανισμό τής αί-



σθηματικής μνήμης23. 'Η έπανάσταση, παρά τή διάρκειά της πού 
μπορεϊ νά είναι βραχεία, δεν είναι προϊόν τού έφήμερου καί τού 
μεταβατικού · βιώνεται σάν τομή, σάν θέληση νά άλλάξουμε τήν 
ίστορία.

Τό γεγονός λοιπόν, ιδιαίτερα μέ τήν πολιτική του μορφή, δέν 
πρέπει νά θεωρείται σάν άπλό παράγω γο ■ δέν είναι ό κόκκος τής 
άμμου πού μετασχηματίζεται σέ μαργαριτάρι μέσα στό στρείδι · 
στό βαθμό, άντίθετα, πού ύλοποιεί ένα σημείο καμπής τής ιστο
ρίας παράγει κι αύτό μέ τή σειρά του δομή. Τελευταία, ό Ε. Le 
Roy Ladurie έπέστησε τήν προσοχή, μ’ άφορμή τό βιβλίο τού Paul 
Bois γιά τούς Paysans dans I' O uest24, πάνω στήν τρέχουσα έπα- 
νεκτίμηση τού πολιτικού γεγονότος καί στό νέο τρόπο μέ τόν 
όποιο έντάσσεται σέ μιά μακράς διάρκειας κοινωνική ίστορία2ΐ ■ 
μή μπορώντας νά μπούμε έδώ στίς λεπτομέρειες τής άνάλυσης, 
έπισημαίνουμε μονάχα ότι γιά τόν συγγραφέα ή chouannerie (φι- 
λομοναρχική έξέγερση ένάντια στήν έπανάσταση τού 1789,σ.τ.μ.) 
σέ διάστημα δυό χρόνων έδωσε έδαφος σέ πολιτικές καί νοητικές 
δομές πού παρέμειναν σχεδόν σταθερές ώς τίς μέρες μας καί 
άντιστάθηκαν στή διάβρωση άπό άλλα γεγονότα. Τό πώς έξηγεί- 
ται ή έμφάνιση τής chouannerie άπό τή διαφορετική δομή τής 
άγροτικής παραγωγής στά άνατολικά καί νοτιοανατολικά τής 
Sarthe κατά τόν 18ο αίώνα· τό πώς αύτή ή διαφορική δομή 
γεννά μιά συνειδητοποίηση τής άγροτιάς κι έναν άνταγωνισμό 
πόλης-ύπαίθρου, αύτό είναι μιά άλλη ίστορία. νΗ, μάλλον, ή ίδια 
ίστορία παρμένη άπό τήν άνάποδη : άφού ή σύγχρονη δομή 
άνέλθει στήν κατάσταση τού έπαναστατικού (ή άντεπαναστατι- 
κού) γεγονότος, μετά ξαναπέφτει στήν κατάσταση πού είχε προη
γουμένως· μέ δυό λόγια, έπισημαίνεται μιά πραγματική δομικο- 
συμβαντολογική ή κοινωνικο-πολιτική διαλεκτική. Τό γεγονός- 
σταλακτίτης είναι έπίσης καί γεγονός-μήτρα. Τό άπρόβλεπτο, άν 
όχι τό μή-έξαρτημένο σ’ αύτή τήν ύπόθεση είναι ότι έτυχε νά 
βρεθεί αύτό ειδικά τό γεγονός (ή chouannerie) καί όχι κάποιο 
άλλο, στήν άπαρχή, άπαρχή ξεκάθαρα άντιληπτή, μιάς μακράς 
κατοπινής περιόδου.

Συμφιλιωμένη μέ τή μακρά διάρκεια, ή πολιτική συμφιλιώνεται 
έπίσης, όλοένα καί πιό πολύ, μέ τό ποσοτικό  στοιχείο. Κι έδώ 
πάλι, τό δρόμο τόν έδειξε ή πολιτική έπιστήμη : πάει καιρός πού
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οί έρευνητές προσπάθησαν νά ποσοποιήσουν τήν πολιτική κά
νοντας έφοδο στό πεδίο έκείνο πού προσφερόταν περισσότερο : 
στήν έκλογική γεωγραφία. Έ δώ  καί δεκαπέντε χρόνια δέν έχουν 
γίνει σημαντικές έκλογές στή Γαλλία πού νά μήν έχουν άποτελέ- 
σει ύλικό γιά κάποιο τόμο κωδικοποιημένων άναλύσεων τού 
Εθνικού 'Ιδρύματος Πολιτικών Επιστημών. Οί εύκολίες μάλι
στα πού παρέχουν οί έκλογές στήν ποιοτική έξέταση καί τή σύγ
κριση δδήγησαν στό σημείο νά εύνοεϊται αύτό τό είδος πολιτικής 
συμπεριφοράς σέ σχέση μέ άλλες, δχι λιγότερο σημαντικές, άλλά 
λιγότερο εύκολες στή μέτρηση, δπως λογουχάρη ή κρίση ή ή έπα
νάσταση. 'Όπως παρατήρησε ό Bertrand de Jouvenel 26, ή πολι
τική έπιστήμη στή Γαλλία καί στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες τείνει νά 
εύνοήσει τίς άδύναμες  πολιτικές συμπεριφορές σέ βάοος τών 
ισχυρών ή δραματικών πολιτικών συμπεριφορών. Πολλοί, πίσω 
άπό τούτη τή μή δμολογούμενη προτίμηση διακρίνουν μιάν ιδεο
λογική τάση ■ είναι δμως έξίσου θεμιτό νά δούμε καί μιά έπί- 
δραση τών μεθοδολογικών εύκολιών. Βέβαια, αύτού τού είδους 
τά πολιτικά δεδομένα άποκτούν γιά τόν ιστορικό τήν πλήρη ση
μασία τους μόνο σέ συνάρτηση μέ τή διάσταση τού χρόνου. Σέ 
σχέση μέ τόν περασμένο αίώνα, πού είναι ό αίώνας τής καθιέρω
σης τής καθολικής ψήφου, ή ιστορία δέν άντλησε άκόμα δλο τό 
όφελος πού μπορεί νά έχει άπό μονογραφίες γύρω άπό τήν έξ
έλιξη τής έκλογικής συμπεριφοράς σέ μιά δοσμένη γεωγραφική 
περιοχή. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τή συμπεριφορά τών έκλεγόμε- 
νων : κάνοντας μιάν άνάλυση τών παραγόντων πού έδρασαν 
κατά τίς κύριες ψηφοφορίες πού έγιναν στή Βουλή στή διάρκεια 
τής νομοθετικής περιόδου 1881-1885, οί Antoine Prost καί Chri
stian Rosenzveig κατέληξαν σέ δρισμένα ένδιαφέροντα συμπερά
σματα27. Έ δειξαν τήν άπουσία παραταξιακού πνεύματος σέ 
κείνη τή Βουλή, δπου ή συμπεριφορά τών βουλευτών άνάλογα μέ 
τίς ψηφοφορίες ήταν έκείνη πού καθόριζε τόν πολιτικό προσ
ανατολισμό, καί δχι τό άντίθετο. Τό γεγονός αύτό έχει σημασία 
γιά τίς άρχές τής σύγχρονης πολιτικής ζωής, σέ μιά περίοδο δπου 
κανείς άναρωτιέται μήπως τά κόμματα προϋπήρχαν άδηλα σέ 
σχέση μέ τή νόμιμη άναγνώρισή τους άπό τό νόμο τού 1901 περί 
τού συνεταιρίζεσθαι, ή μήπως, άντίθετα, τά θεσμικά μέτρα έπέ- 
τειναν τούς διαχωρισμούς.
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Ά λλά, δέν θά τελειώσουμε ποτέ συνεχίζοντας νά άπαριθμοΰμε 
σέ πόσους τομείς τό ποσοτικό στοιχείο έπιφέρει μιάν άνανέωση 
τών μεθόδων καί συχνά άκόμα καί τού ίδιου τού πεδίου τής πο
λιτικής Ιστορίας. Αναφέρουμε ώστόσο μιά ιδιαίτερα σημαντική 
περίπτωση : τή μελέτη τής κοινής γνώμης.

Ό λος ό κόσμος έχει έπίγνωση τής όλοένα καί σημαντικότερης 
θέσης πού κατέχουν οί σφυγμομετρήσεις τής κοινής γνώμης στόν 
χειρισμό τών σημερινών υποθέσεων καί άκόμα στόν τρόπο μέ τόν 
όποιο ή κοινή γνώμη στό σύνολό της άντιλαμβάνεται τίς ίδιες της 
τίς τάσεις. Έ δώ  έχουμε νά κάνουμε μέ μιά τυπική περίπτωση 
μεταβολής τής φύσης τού φαινομένου μέσω τής παρατήρησής του 
καί τής διάδοσης αυτής τής παρατήρησης. Γιά τό λόγο αύτό καί 
ol πιό άμφισβητούμενες, ol πιό ύποπτες άπ’ αύτές τίς σφυγμομε
τρήσεις είναι έκείνες πού άναφέρονται στίς προθέσεις  τού έξετα- 
ζόμενου πληθυσμού (τί θά ψηφίσουν, τί θά άγοράσουν, κλπ.). 
Άντίθετα, όταν πρόκειται γιά τή σφυγμομέτρηση άπλών άπό- 
ψεων, χωρίς άμεσες έπιπτώσεις πάνω σέ μιά συγκεκριμένη συμ
περιφορά, φαίνεται πώς ή έρευνα άρχίζει νά κερδίζει σέ βεβαιό
τητα δ,τι χάνει σέ δυνατότητες πειραματικής έπαλήθευσης. Έ τσι, 
στά τέλη τού 1971, τό Γαλλικό ’Ινστιτούτο Σφυγμομέτρησης τής 
Κοινής Γνώμης δημοσίεψε28 έναν άπολογισμό στηριζόμενο πάνω 
σ’ ένα σύνολο έπί μέρους σφυγμομετρήσεων σχετικά μέ τήν έντύ- 
πωση πού προκάλεσαν στούς Γάλλους τά γεγονότα τού 1971 καί 
τίς κρίσεις τους γύρω άπό τό πώς κυβερνήθηκαν. Ποιός μπορεί 
νά άρνηθεϊ πώς, πέρα άπό τίς συνήθεις έπιφυλάξεις πού έχει κα
νείς σέ παρόμοιες περιπτώσεις καί πέρα άπό τίς σύμφυτες μέ τή 
σφυγμομέτρηση έρμηνευτικές δυσκολίες, άποκτούμε μ’ αύτό τόν 
τόμο ένα ύλικό άπειρα πιό βάσιμο άπό τίς συνηθισμένες νομαρ
χιακές άναφορές πού καταρτίζει τό 'Υπουργείο Εσωτερικών, 
στίς όποιες συχνότατα ύποχρεώνεται νά άρκεστεΐ ό Ιστορικός, 
καί άν πάλι ύπάρχουν κι αύτές, άναφορικά μέ παλαιότερες περι
όδους29 ; Γι’ αύτό καί ό έρευνητής τής πολιτικής Ιστορίας πού 
ένδιαφέρεται γιά τήν κατάσταση τής κοινής γνώμης σέ έποχές 
προγενέστερες άπό τήν καθιέρωση τών σφυγμομετρήσεων -  μέ 
δυό λόγια γιά όλόκληρη τήν πρό τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου 
ιστορία -  έποφθαλμιά τό ύλικό πού έχει στή διάθεσή του ό πολι
τικός έπιστήμονας ή ό Ιστορικός τού άμεσου παρόντος. Ό χ ι, βέ
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βαια, πώς δέν έχει κανένα τρόπο νά άναπληρώσει τήν άμετά- 
στρεπτη κι άνεπανόρθωτη αύτή καθυστέρηση τής τεχνικής : μπο- 
ρεί πρώτα ά π ’ όλα νά κάνει άνάλυση περιεχομένου σέ διάφορα 
γραπτά, βιβλία, μπροσούρες, έφημερίδες τής περιόδου καί νά 
έρευνήσει, μέ τή βοήθεια κυρίως τών πηγών τής ποσοτικής ση
μαντικής, ποιές σχέσεις έχουν ό ή ot γράφοντες μέ τήν κοινωνία 
τής έποχής τους. Ή  γονιμότητα αύτών τών μεθόδων είναι άναμ- 
φισβήτητη. Δέν παύει δμως νά θέτει σοβαρά μεθοδολογικά προ
βλήματα30 καί θεμελιακά έρωτήματα : πώς θά πιστοποιήσουμε τό 
βαθμό άντιπροσωπευτικότητας ένός γραπτού ή ένός συνόλου 
γραπτών ; Ποιάν άποψη άπηχεί ό δημοσιογράφος ; τή δική του ; 
τής έφημερίδας του ; τών άναγνωστών του ; Ή  προσφυγή σέ 
άντικειμενικά κριτήρια (μέτρηση λέξεων, έξέταση τής συχνότητάς 
τους, ύπολογισμός τών μεγεθών άνά θέμα) είναι μιά συμπληρωμα
τική έγγύηση · άλλά ot μέθοδες αύτές δέν μάς άπαλλάσσσυν άπό 
τήν έρμηνεία, γιατί τίποτε δέν άποδεικνύει δτι ή σημασία ένός 
θέματος, μιάς άποψης, μιάς έννοιας πρέπει νά είναι άνάλογη μέ 
τή συχνότητά τους : μιά άκραία περίπτωση, όπως τής λογοκρι
σίας πού μπορεϊ νά έπιβληθεϊ στόν τύπο, άρκεί γιά νά μάς πείσει. 
Ά λλά, κι άν άκόμα υποθέσουμε ότι πολιτική λογοκρισία δέν 
ύπάρχει, δέν ύπάρχει ώστόσο μιά κοινωνική λογοκρισία, μιά 
άντίσταση στήν έμφάνιση καινούργιων Ιδεών ;

Ά ν  ό ιστορικός δέν έχει στή διάθεσή του πραγματικές σφυ
γμομετρήσεις μιάς όρισμένης περιόδου, μπορεϊ νά παράγει ό 
ίδιος τά τεκμήριά του καταφεύγοντας στή μέθοδο τών άναδρομι- 
κών σφυγμομετρήσεων. Αύτό άκριβώς έκανε ό Jacques Ozouf 
ύποβάλλσντας σέ είκοσι χιλιάδες συνταξιούχους έκπαιδευτικούς 
ένα έρωτηματολόγιο σχετικά μέ τήν κατάστασή τους καί τίς άπό- 
ψεις τους πρίν άπό τό 191431. Ή  μέθοδος αύτή άπέδωσε συγκλο
νιστικά άποτελέσματα. Τό πεδίο έφαρμογής της βέβαια ύπόκει- 
ται σέ χρονικούς καί άλλους περιορισμούς : δέν προχωρά πέρα 
άπό τόν μέσο όρο τής άνθρώπινης ζωής· συμβαδίζει άνάλογα μέ 
τή μεγαλύτερη ή μικρότερη τάση πού δείχνουν ot κοινωνικές 
όμάδες νά άπαντούν σέ τέτοιου είδους έρωτηματολόγια · καί, τέ
λος, περιορίζεται έπίσης άπό τήν άλλαγή τής όπτικής τών άνα- 
μνήσεων άπό τό σήμερα. 'Ωστόσο, γεγονός παραμένει δτι μπορεϊ 
νά προσφέρει μεγάλες ύπηρεσίες στή σύγχρονη Ιστορία καί νά



παρακινήσει ιστορικούς καί πολιτικούς έπιστήμονες, μιά πού δέν 
έχουν τή δυνατότητα νά παράγουν άνά πάσα στιγμή τά άρχεια 
τού παρελθόντος, νά έτοιμάζουν άπό τώρα τά άρχεία τού μέλ
λοντος, διενεργώντας γύρω άπό τά γεγονότα τού πρόσφατου πα 
ρελθόντος ή τού παρόντος έρευνες ή συλλέγοντας μαρτυρίες πού 
θά σταθούν πολύτιμο ύλικό γιά τόν Ιστορικό τού αύριο32.

Συμπερασματικά λοιπόν ύπογραμμίζουμε τήν άναγκαιότητα νά 
κερδηθεί τό χαμένο έδαφος. Δέν ύπάρχει κανένας λόγος, πέρα 
άπό τούς περιστασιακούς πού άναφέραμε παραπάνω, γιά τόν 
όποιο ή έπανάσταση πού γνώρισαν άπό τό 1930 οί υπόλοιποι 
κλάδοι τής ιστορίας, στή μεθοδολογία τους καί στήν περιοδολό- 
γησή τους, νά μήν έπεκταθεϊ καί στήν πολιτική ιστορία. Κάποια 
κίνηση έξάλλου έχει ήδη άρχίσει.

Δέν είναι όμως δυνατόν νά μείνουμε στό σημείο πού βρισκό
μαστε τώρα. 'Η πολιτική ιστορία, καθώς καί ή πολιτική κοινω- 
νιολογία, χρειάζεται μιά προβληματική : δλο καί πιό συστημα
τικά άποδεικνύεται δτι ή πολιτική Ιστορία τού αύριο θά έχει σάν 
κέντρο της τή μελέτη τής έξουσίας καί τού τρόπου πού κατανέμε- 
ται.

'Υπάρχει, λοιπόν, σ’ αύτό τίποτε ριζικά καινούργιο σέ σχέση 
μέ τίς παραδοσιακές άντιλήψεις τής πολιτικής Ιστορίας καί τής 
πολιτικής έπιστήμης ; Ό χ ι, έάν μέ τόν δρο έξουσία έννοούμε 
άποκλειστικά καί μόνο τό φαινόμενο κράτος, πού άπό παλιά έχει 
τραβήξει τήν προσοχή τών νομικών καί τών Ιστορικών. Ναί, έάν 
νοήσουμε τόν δρο έξουσία μέ μιά έννοια πιό πλατειά, στά πλαί
σια τής όποίας τό Κράτος, αύτός ό « θεσμός τών θεσμών », δέν 
είναι παρά μιά Ιδιαίτερη περίπτωση, μιά άκραία περίπτωση μά
λιστα · γιά τόν Maurice Duverger « ή έννοια τής κυριαρχίας είναι 
ένα σύστημα άξιών πού είχε καί συνεχίζει νά εχει μεγάλη σημα
σία, δίχως νά έχει καί έπιστημονική βάση33 ». Γιά κείνον, Κράτος 
καί έθνική κοινωνία, πού χαρακτηρίζουν τίς δυτικές χώρες, δέν 
έχουν διαφορετική φύση άπό τίς άλλες άνθρώπινες όμαδοποιή- 
σεις, καί άνακύπτουν άπό τίς ίδιες μεθόδους άνάλυσης. Τήν ίδια 
άποψη συμμερίζεται καί ό Georges Balandier, πού έπιχειρεί νά 
θεμελιώσει μιά πολιτική άνθρωπολογία βάσει ένός συγκριτικού 
στοχασμού πάνω στά πολιτικά φαινόμενα πού παρατηρούνται 
καί στίς άνεπτυγμένες χώρες καί στίς κατά τμήματα όργανωμένες
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κοινωνίες, διαπιστώνοντας δτι « ή άνάλυση τού πολιτικού φαι
νομένου δέν συγχέεται πλέον μέ τή θεωρία τού Κράτους... ol 
πρόοδοι τής άνθρωπολογίας πού μάς έπιβάλλουν νά έντοπίσουμε 
" άλλες ” κοινωνικές μορφές καί τή διαφοροποίηση τής κοινωνι
κής έπιστήμης, ή όποία υποχρεώθηκε νά έρμηνεύσει τίς νέες 
όψεις τής πολιτικής κοινωνίας στίς σοσιαλιστικές χώρες καί στίς 
χώρες πού βγήκαν άπό τή σφαίρα τής άποικιοκρατίας, έξηγούν 
ένμέρει τούτη τήν έξέλιξη34 ».

Ποιά είναι ή θέση τών Ιστορικών έπ’ αύτού ; Γιά μεγάλο διά
στημα, οί περισσότεροι άκολούθησαν τά χνάρια τών νομικών καί 
πλησίασαν τό πρόβλημα τής κρατικής έξουσίας άπό τήν πλευρά 
τής έννοιας τής κυριαρχίας. Εξετάζοντας τίς σχέσεις τής πολιτι
κής κοινότητας μέ τήν έθνική κοινότητα κατά τόν Μεσαίωνα 
(populus καί natio), ό Bernard Guenée θεωρεί δτι « μέχρι σήμερα 
έχει δοθεί υπερβολική σημασία στήν έννοια τής κυριαρχίας στόν 
δρισμό τού Κράτους35 » · διαπιστώνει δτι έκεϊνοι πού οικοδόμη
σαν τό Κράτος προσπάθησαν νά οικοδομήσουν καί ένα έθνος καί 
δτι άπό τόν 14ο αίώνα καί μετά, τό δεύτερο έγινε στήριγμα τού 
πρώτου· πρόκειται γιά μιάν άποψη τής πολιτικής κοινωνιολο- 
γίας πού μάς άπομακρύνει άπό τίς καθαρά νομικές κατασκευές 
πού περιστρέφονται γύρω άπό τήν έννοια τής κυριαρχίας.

Χρειάζεται, άραγε, νά τό πούμε πώς όσο πλησιάζουμε πρός τή 
σ ύ γ χ ρ ο ν η  έποχή τόσο αυξάνει κι ή φροντίδα νά φωτιστούν οί 
σχέσεις άνάμεσα στούς πολιτικούς θεσμούς καί τούς κοινωνικούς 
σχηματισμούς πού τούς στηρίζουν· αύτή είναι μιά άπό τίς ου
σιαστικές βάσεις τής κοινωνιολογίας τών πολιτικών κομμάτων 
πού άναπτύχθηκε έδώ καί καμιά είκοσαριά χρόνια36. Ά ν  καί 
βάλλεται άπό διάφορες έξηγήσεις λειτουργιοκρατικού τύπου, δέν 
παύει ώστόσο νά έχει μεγάλη σημασία. Ά π ό  τήν άποψη αύτή, 
άξίζει νά προσεχτεί ή προσπάθεια τού Νίκου Πουλαντζά νά νοή
σει θεωρητικά, καί μέσα σέ μιά μαρξιστική προοπτική, τίς σχέ
σεις τής πολιτικής έξουσίας μέ τίς κοινωνικές τάξεις37. Ά σχετα 
άπό μιά κάποια έκζήτηση, τό έργο του δέν παύει νά άποτελεί μιά 
ένδιαφέρουσα προσπάθεια νά άποκτήσει πάλι ή έννοια τής πολι
τικής έξουσίας, μές στά πλαίσια μιάς γενικής προβληματικής τής 
πάλης τών τάξεων σ’ ένα καθορισμένο τρόπο παραγωγής, μιά 
σχετική αυτονομία πού ναί μέν τά γεγονότα πάντοτε τής έδιναν.
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άλλά ή χυδαία μαρξιστική άντίληψη τής πολιτικής σάν άντανά- 
κλαση έπέμενε νά τής άρνεϊται.

’Ανεξάρτητα άπό τό άν είναι μαρξιστής ή δχι, ό Ιστορικός δέν 
μπορεί νά άδιαφορεί γιά τό πρόβλημα τής κοινωνικής φύσης τής 
πολιτικής έξουσίας. Στό πεδίο αύτό, ή βοήθεια πού μάς προσφέ
ρουν ol στατιστικές μέθοδοι, δπως π.χ. έφαρμόστηκαν στή μελέτη 
γιά τά γενικά συμβούλια* κατά τόν 19ο αίώνα βάθυναν τίς γνώ
σεις μας γιά τό πολιτικό προσωπικό καί μάς έδωσαν τή δυνατό
τητα νά ξεφύγουμε άπό τήν άπλοϊκή εύκαιριολογία δπου γιά 
πολύ καιρό είχε περιπέσει ή πολιτική Ιστορία38. Έ δώ, δλα ή σχε
δόν δλα πρέπει νά γίνουν άπό τήν άρχή : τί γνώσεις έχουμε γύρω 
άπό τήν κοινωνική σύνθεση τών πολιτικών κομμάτων καί τών 
βουλευτικών κομμάτων πού έξελέγησαν κατά τήν III Δημοκρα
τία ; Λίγα πράγματα, στ’ άλήθεια · καί γιά τό λόγο αύτό, παρά τά 
διάφορα άξιόλογα έργα πού υπάρχουν, ή πραγματική πολιτική 
Ιστορία αύτής τής περιόδου πρέπει νά γραφτεί άπό τήν άρχή.

Κατά πάσα όμως πιθανότητα, οί σοβαρότερες προκλήσεις καί 
οί γονιμότεροι έρεθισμοί γιά τήν πολιτική Ιστορία προέρχονται 
σήμερα άπό τίς λειτουργιοκρατικές ή συστηματοκρατικές άναλύ- 
σεις. Επινοημένες καί έφαρμοζόμενες στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, 
τείνουν σήμερα νά κυριαρχήσουν πάνω στή γαλλική πολιτική, μέ 
κάποια καθυστέρηση, βέβαια, πού όφείλεται σίγουρα στόν πολι
τιστικό μας έπαρχιωτισμό καί δχι στήν ιδεολογική μας πρωτοτυ
πία. Καί οί έρεθισμοί τής χρειάζονται, γιατί ή άσθενική ικανό
τητα τής πολιτικής μας ιστορίας νά άνταποκριθεί στό άντικεί- 
μενό της όφείλεται κυρίως στήν άπόστροφή της νά σφυρηλατεί 
καινούργιες έννοιες καί νά προτείνει στόν έαυτό της διάφορα 
μοντέλα έξήγησης. Ό  θετικιστικός μας έμπειρισμός σήμερα άγ- 
κομαχά. Ά ς  πάρουμε γιά παράδειγμα δρισμένους θεσμούς δπως 
τό κόμμα, τό συνδικάτο ή τό πολιτικό καθεστώς, θεωρημένα στό 
σύνολό τους σέ μιά δοσμένη χρονική στιγμή : έχει όλοφάνερο έξ- 
ευρετικό ένόιαφέρον νά τά έξετάσουμε σάν ένα συνεκτικό σύ
στημα πού άντιδρά σέ μιά σειρά έξωτερικών πιέσεων άναζητών- 
τας τίς κατάλληλες γιά τήν άποκατάσταση τής ισορροπίας του

• Βουλευτικά σώματα άποτελούμενα άπό κατά διαμερίσματα έκλεγμένα μέλη 
(Σημ. Μετ.).



Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ

άποκρίσεις. Αύτή είναι ή βασική ιδέα τού κυβερνητικού συστή
ματος πού έπεξεργάστηκε ό David Easton39. Ot έπιδράσεις τού 
περιβάλλοντος πάνω στό σύστημα (inputs) καί οί άποκρίσεις τού 
συστήματος (outputs) άποτελούν ένα σύνολο άνταλλαγών καί 
άμοιβαίων διευθετήσεων πού μπορούν νά άναχθούν σέ ένα μικρό 
άριθμό στοιχειωδών τύπων. Τό μοντέλο αύτό έφαρμόστηκε με
ρικά στή Γαλλία, άπό τόν Daniel Lindberg στήν περίπτωση τής 
Εύρωπαϊκής Κοινότητας πού τήν έξέτασε σάν πολιτικό σύστημα, 
καί άπό τόν Georges Lavan στήν περίπτωση τού Γαλλικού Κομ
μουνιστικού Κόμματος40. Φυσικά, τό άποτέλεσμα αύτό δέν άνα- 
τρέπει τήν κατάσταση τών γνώσεών μας γύρω άπό τό πρόβλημα. 
Ούτε καί είναι αύτός ό στόχος του. ’Επιτρέπει, ωστόσο, νά θέ
σουμε κατά τρόπο συστηματικό Ëva ούσιαστικό έρώτημα : πώς 
λειτουργεί τό Γ.Κ.Κ. ; Καί ϊσως-ίσως καί ένα δεύτερο έρώτημα 
πού θά μπορούσα νά διατυπώσω ώς έξής : τ ί κάνει τό Γ.Κ.Κ. νά 
δουλεύει ;

Τίποτα δέν άντιτίθεται θεωρητικά στό νά έφαρμόσουν καί ot 
Ιστορικοί τούτη τή μέθοδο στό άντικείμενο τών δικών τους έρευ- 
νών. 'Υποθέτω, μάλιστα, ότι μιά συστηματοκρατική άνάλυση τού 
ριζοσπαστικού κόμματος κατά τήν III Δημοκρατία θά μπορούσε 
νά μάς δώσει μιά ένδιαφέρουσα συνολική έρμηνεία γιά τούτο τό 
κυματώδες καί πολύμορφο κόμμα.

Μίλησα έπίσης καί γιά πρόκληση, στήν όποία πρέπει νά άπαν- 
τήσουμε. Ot άναλύσεις αύτές έχουν τή φυσική ροπή, άν όχι τή 
βαθύτερη πρόθεση, νά παριστάνουν τά συστήματα σέ κατάσταση 
διαρκούς ισορροπίας. Ό χ ι  γιατί δέν είναι σέ θέση νά άποδώσουν 
τήν άλλαγή. Κάθε άλλο μάλιστα. ’Αλλά ot άλλαγές μέσα στό σ ύ
στημα είναι άπαγορευτικές γιά τήν κατανόηση τής άλλαγής τού  
ίδ ιου  τοϋ συστήματος. Έ δώ  ή παρέμβαση είδικά τού Ιστορικού 
μπορεϊ νά άποδειχθεϊ σημαντικότατη γιά τήν έπεξεργασία μοντέ
λων πού παίρνουν ύπόψη τους τήν έξέλιξη, κι έτσι νά περάσουμε 
άπό τίς στατικές στίς δυναμικές δομές. « Ό  πολιτικός τομέας, 
γράφει ό Georges Balandier, είναι άπό τούς τομείς πού φέρνουν 
πάνω τους περισσότερο άπ’ όλους τά σημάδια τής Ιστορίας, άπό 
τούς τομείς δπου διαγράφονται καλύτερα άπό παντού τά άσυμ- 
βίβαστα, οί άντιφάσεις καί οί σύμφυτες μέ κάθε κοινωνία τάσεις. 
Μέ τήν έννοια αύτή, τούτο είδικά τό έπίπεδο τής πραγματικότη
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τας έχει στρατηγική σημασία γιά μιά κοινωνιολογία καί μιάν άν
θρωπολογία πού θέλουν νά είναι άνοιχτές στήν Ιστορία καί λαμ
βάνουν ύπόψη τους τόν δυναμισμό τών δομών, τείνοντας πρός 
τήν κατανόηση όλικών κοινωνικών φαινομένων41».

Ή  σκοπιά του άνθρωπολόγου, έτσι όπως εκφράζεται έδώ, 
συμπίπτει κατά τρόπο άξιοσημείωτο μέ τή σκοπιά τού σύγχρονου 
ιστορικού, πού έγκειται στή θελημένη τοποθέτησή του μέσα στή 
διαλεκτική τού άκίνητου καί τού μεταβαλλόμενου. Περιορισμένη 
γιά πολύ μεγάλο διάστημα στή μελέτη τών λεπτομερειακών μετα
βολών πού έπηρεάζουν τήν κοινωνική έπιφάνεια, γοητευμένη καί 
τυφλωμένη θά έλεγε κανείς άπό τό άντικαθρέφτισμα τής έπιφά- 
νειας, ή Κλειώ είχε τελικά έγκαταλείψει σέ άλλους τή γεωλογική 
μελέτη τής κοινωνίας- είχε παραδώσει τά όπλα μπρός στό κύριο 
καθήκον της, τήν έξήγηση τής άλλαγής σέ βάθος -  τής άλλαγής 
στό βάθος. Ή  διαρκής άστάθεια τής έπιφάνειας πληρωνόταν μέ 
τήν όριστική σχεδόν άκινησία τού βάθους. Στεγασμένοι σέ δια 
φορετικά πατώματα, ό 'Ηράκλειτος καί ό Παρμενίδης συνέχιζαν 
νά άγνοούν ύπεροπτικά ό ένας τόν άλλον. Δομή/συγκυρία : ή 
άντιπαράθεση είναι πολύ εύκολη καί δέν έξηγεί τίποτε. Ά ν  ή 
Ιστορία θέλει πραγματικά νά είναι ή έπιστήμη τού γίγνεσθαι τών 
κοινωνιών, πρέπει στό έξής νά έξετάζει καί τό κύμα, καί όχι 
μόνο τή φουσκοθαλασσιά δπου τήν είχαν άνέκαθεν περιορίσει. 
Πώς περνά μιά κοινωνία άπό τή μιά δομή στήν άλλη, άπό τή μιά 
Ισορροπία στήν άλλη, αύτό είναι τό ουσιαστικό έρώτημα γιά τόν 
Ιστορικό σήμερα μές στό συγκεκριμένο σύνολο τών έπιστημών 
τού άνθρώπου.

Συμβαίνει οί ύποανάπτυκτες χώρες νά βγαίνουν κερδισμένες 
άπό τήν καθυστέρησή τους, στρεφόμενες άμέσως πρός τίς πιό 
σύγχρονες πραχτικές, παραμερίζοντας τίς κλασικές. Ή  καθυστέ
ρηση πού μαστίζει τήν πολιτική ιστορία τήν τοποθετεί σέ άνά- 
λογη κατάσταση καί τήν καλεί δχι μόνο νά διέλθει σύντομα τά 
διάφορα στάδια, άλλά καί νά τά συγχωνεύσει. Ό π ω ς ό Balan- 
dier, έτσι καί μείς σκεφτόμαστε δτι ή πολιτική Ιστορία θά μπο
ρούσε νά παίξει σήμερα βασικό ρόλο : άντλώντας διδάγματα άπό 
τό μακρόχρονο σημειωτόν της μέσα στό συμβαντολσγικό χάος, νά 
άπαλλάξει τό σ\»νολο τών Ιστορικών άπό τή μακρά διαδρομή τής
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συστηματοκρατικής έρημου, προσφέροντάς τους έπιτ έλους μιά 
ουσιαστική βοήθεια στή σφαιρική έρμηνεία τής άλλαγής.
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ριος-Μάρτιος 1967, ο. 18.
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212 σελ.
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40 « A la recherche d'un cadre théorique pour l’étude du Patri communiste 
français ». Revue française de science politique, ’Ιούνιος 1968, σ. 445-466.
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41 « Réflexions sur le fait politique : le cas des sociétés africaines », στά Cahiers 
internationaux de sociologie. XXXVII, 1964. ’Αναδημοσιεύτηκε στήν Anthropo
logie politique, op. cit.. a. 227. Βλέπε έπίσης τό ειδικό τεύχος τών Annales, Hi
stoire et Structure, Μάιος-Αύγουστος 1971, πού συνηγορεί υπέρ ένός « άνοικτού 
στρουκτουραλισμού » πού νά έπιτρέπει μιά καλύτερη άνάλυση τής άλλαγής.



Μ έρος τρίτο

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ





ALAIN BESANÇON

Τό άσννείόητο*
Τό επεισόδω  τής πόρνης στό Τί νά κάνουμε ; καί στό 

'Υπόγειο

Βρίσκω πώς ή Ιστορική κατάσταση τής ρωσικής ίντελιγκέν- 
τσιας τής « έποχής τοϋ ’60 » έκφράζεται ώς ένα βαθμό στό Τί νά 
κ άνουμε Νομίζω έπίσης πώς ένα άπό τά νοήματα τού Τί νά κ ά
νουμε ; άναπτύχθηκε στό 'Υπόγειο, καί πώς τό 'Υπόγειο, λόγω 
τής καλλιτεχνικής του άξίας, μάς δίνει τό δικαίωμα μιάς ψυχα
ναλυτικής έρμηνείας πού, άνατρέχοντας κλιμακωμένα στό Τί νά 
κ άνουμε ; καί στή ρωσική Ιντελιγκέντσια, θά μάς έπιτρέψει νά 
έντοπίσουμε σταδιακά μιάν άναλογία καί στή διάταξη τών στοι
χείων καί στήν έξέλιξη τους -  πράγμα πού, άν φωτιστεί, θ’ άπο- 
τελέσει μιά συμβολή τής ψυχανάλυσης στήν Ιστορική κατανόηση 
τής ίντελιγκέντσιας.

'Ο  Τσερνισέφσκι συνελήφθη στίς 7. ’Ιουλίου 1862, καί κλεί
στηκε στήν άπομόνωση στό φρούριο Πετροπάβλοφσκ, έχοντας 
δμως μαζί του βιβλία, μελάνι καί χαρτί· έκεϊ έγραψε τό Τί νά 
κάνουμε ; πού δημοσιεύτηκε στό περιοδικό πού διεύθυνε δ ίδιος 
τό 1863. Ό  Πίσαρεφ**, έρμηνεύοντάς το άπό μηδενιστική σκο
πιά στό άρθρο του Τό σκεπτόμενο Π ρολεταριάτο  \  τό συνοψίζει 
ώς έξή ς:

* Ή  άπόδοση όρισμένων ψυχαναλυτικών έννοιών ίγινε μέ τή συμβολή τής κ. 
Σ.Μ.Δ.
· ·  Δημοσιολόγος καί κριτικός τοϋ περιβάλλοντος τού Χέρτσεν. (Σημ. Μετ ).
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« Στίς άρχές τής δεκαετίας τού ’50 ζούσε στήν Πετρούπολη 
ένας μικρός δημόσιος ύπάλληλος πού τόν ελεγαν Ροζάλσκι. Ή  
γυναίκα του, Μαρία Άλεξέγιεβνα, θέλει νά παντρέψει τήν κόρη 
της, Βέρα Πάβλοβνα, μ’ έναν πλούσιο μά κούφιο άντρα. Ή  Βέρα 
Πάβλοβνα, χωρίς οί γονείς της νά μάθουν τίποτα, παντρεύεται μ’ 
έναν φοιτητή τής ιατρικής, τόν Λοπούχωφ, πού έγκαταλείπει τήν 
’Ακαδημία, λίγες μόνο βδομάδες πρίν άπό τό τέλος τών σπουδών 
του, γιά νά παντρευτεί. Οί Λοπούχωφ ζούνε μαζί τέσσερα χρόνια 
ήσυχα κι ευτυχισμένα, ώς τήν ώρα πού ή Βέρα Πάβλοβνα έρω- 
τεύεται ένα φίλο τού συζύγου της, τόν φοιτητή τής ιατρικής Κιρ- 
σάνωφ, πού κι αύτός τήν έρωτεύεται παράφορα. Γιά νά μή χαλά
σει τήν εύτυχία τους, ό Λοπούχωφ, έπισήμως μέν αύτοκτονεί μέ 
μιά πιστολιά, στήν πραγματικότητα όμως φεύγει άπό τή Ρωσία 
καί περνάει μερικά χρόνια στήν ’Αμερική. Κατόπιν έπιστρέφει 
στήν Πετρούπολη σάν ’Αμερικανός πολίτης, μέ τό όνομα Σάρλ 
Μπομόν. Παντρεύεται μιάν έξαιρετική νέα καί συνδέεται μέ 
στενή φιλία μέ τόν Κιρσάνωφ καί τή γυναίκα του, τή Βέρα Πά
βλοβνα, πού κι οί δυό τους βέβαια ξέρανε πρό πολλού τήν άλή- 
θεια σχετικά μέ τήν αύτοκτονία του. Αύτό είναι τό θέμα τού μυ
θιστορήματος Τί νά κάνουμε ;. Καί δέν θά παρουσίαζε τίποτε τό 
έξαιρετικό, άν δέν έμπαιναν στή μέση οί καινούργιο ι άνθρω 
ποι ».

Γενιές όλόκληρες, τό Τί νά κάνουμε ; στάθηκε τό έγχειρίδιο τής 
ήθικής τελείωσης τού έπαναστάτη κ αινούρ γιου  άνθρώπου. Τό 
άπαγόρευσαν κι αύτό κυκλοφορούσε άντιγραμμένο σέ χειρό
γραφα. Ό  Ρέπιν, στίς άναμνήσεις του, άφηγείται μέ ποιόν τρόπο 
τό χρησιμοποιούσε σάν ιερό βιβλίο στίς μυητικές τελετές τών 
νέων μηδενιστών2. Ό  Πλεχάνωφ καί ό Λένιν ήξεραν άπέξω όλό- 
κληρα κομμάτια3. Κι ό Δημητρώφ άκόμα έγραφε : « Μήνες καί 
μήνες ζούσα κυριολεκτικά μέ τούς ήρωες τού Τσερνισέφσκι. Ό  
Ραχμέτωφ ήταν ή προτίμησή μου. "Εβαζα σκοπό μου νά είμαι κι 
έγώ τό ίδιο άκλόνητος, τό ίδιο κύριος τού έαυτού μου δπως κι 
έκεϊνος, νά δοκιμάζω τή θέλησή μου μέσα στήν πάλη γιά τήν 
κατανίκηση τών δυσκολιών, νά τάξω τήν προσωπική μου ζωή στή 
μεγάλη ύπόθεση τής έργατικής τάξης, μέ δυό λόγια νά μοιάσω μ’ 
αύτόν τόν άψεγάδιαστο ήρωα4 ». Μερικοί δέν ξεσήκωναν μόνο 
τό πνεύμα τού μυθιστορήματος, άλλά καί τήν πλοκή του. Στό
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γάμο τους,ό Π. Μπόκωφ, έπαναστάτης τής όμάδας« Ζεμλιά ί βό
λια », καί ή Μαρία Όμπρούτσεβα, ή πρώτη γυναίκα γιατρός τής 
Ρωσίας, άντέγραψαν συνειδητά τό γάμο τού Λοπούχωφ μέ τή 
Βέρα Πάβλοβνα, δπου τό ρόλο τού Κιρσάνωφ είχε άναλάβει δ 
φυσιολόγος Σέτσενωφ. Τό ίδιο, κι ή γυναίκα τού Νικολάι Τσελ- 
γκούνωφ θεώρησε δτι έπρεπε νά άποκτήσει δεσμό μέ τόν έπανα- 
στάτη ποιητή Μιχαήλωφ, καί μετά, δταν αύτός στάλθηκε έξορία, 
μέ τόν άγωνιστή Άλεξάντρ Σερνο-Σολοβιέβιτς5.

Γιά τόν κοινό άναγνώστη, τό Τί νά κάνουμε ; μόλις καί μετά 
βίας είναι μυθιστόρημα6. 'Η άπήχησή του ίσως όφείλεται στό δτι 
δίνει τό παράδειγμα τής μεθοδικότητας μέ τήν όποία πετυχαίνε- 
ται ή τέλεια αύτοκυριαρχία. Καί έκτός αύτοϋ, δείχνει τό θρίαμβο 
τού αυτοέλεγχου σέ μιά σφαίρα δπου ό άνθρωπος άπό παράδοση 
τοποθετεί τή μοίρα, στή σφαίρα τής έρωτικής καί σεξουαλικής 
ζωής.

"Ενα βήμα μπροστά άπό τούς άλλους βρίσκεται ενας άνθρωπος
-  άλλος Γκάλαχαντ τής νέας άναζήτησης : ό Ραχμέτωφ7. Είναι 
ένα πολύ νεαρό άγόρι, μέ πλούσια κι εύγενική καταγωγή. Σέ ήλι- 
κία δεκαπέντε έτών έρωτεύεται μέ πάθος μιάν έρωμένη τού πα
τέρα του -  Ιστορία θλιβερή πού θά σταθεί, κάτω άπό τήν έπήρεια 
τού Κιρσάνωφ, ή άφορμή τής μεταστροφής του. Ά π ό  τή στιγμή 
έκείνη υποβάλλεται σέ συστηματική έκγύμναση όλων του τών 
Ικανοτήτων. Σωματική άσκηση : γυμναστική, βαρειές δουλειές, 
αυστηρή δίαιτα, άντοχή στόν πόνο. Τόν βλέπουμε νά κοιμάται σέ 
κρεβάτι μέ καρφιά καί νά σηκώνεται ματωμένος. Διανοητική 
πειθαρχία : « Τά βασικά έργα, γύρω άπό κάθε θέμα, έλεγε, δέν 
είναι πολλά. Ό λα τά άλλα άπλώς έπαναλαμβάνουν, παραφρά
ζουν, χαλάνε δ,τι τά πρώτα άναπτύσσουν μέ μεγαλύτερη πληρό
τητα. Ε κείνα μόνο πρέπει νά διαβάζει κανείς ». Μέ τούτη τήν 
έπιταχυμένη μέθοδο πιστεύει πώς θά κυριαρχήσει πάνω στήν 
κουλτούρα (πού γ ι’ αύτόν είναι κάτι πού άφομοιώνει κανείς καί 
δχι πού έπινοεϊ). Αισθηματική πειθαρχία. M atter o f  fa c t καί 
business-like, άντιμετωπίζει άνετα τόν άντίπαλό του σάν άλήτη 
καί τιποτένιο. Παρ’ δλα αύτά δέν τόν έχθρευόντουσαν, σχολιάζει 
ό συγγραφέας, γιατί είχε « έναν τελείως άπρόσωπο τόνο, σάν κά
ποιος ιστορικός πού δέν έχει σκοπό νά προσβάλει, άλλά μονάχα 
νά άποκαταστήσει τήν άλήθεια ». Τέλος, άσκεϊται στή σεξουα
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λική πειθαρχία : « Δέν άγγίζω τίς γυναίκες... Έ τσι είναι τό σω
στό. Ζητάμε τήν πλήρη άπόλαυση τής ζωής γιά τούς άνθρώπους, 
καί ή ζωή μας πρέπει νά άποόείχνει πώς δέν τό ζητάμε γιά νά 
Ικανοποιήσουμε τά προσωπικά μας πάθη, πώς δέν τό ζητάμε γιά 
μάς τούς ίδιους, άλλά γιά τόν άνθρωπο γενικά· πώς ό,τι λέμε 
άπορρέει άπό άρχές καί όχι άπό προκαταλήψεις, άπό πεποίθηση 
καί όχι άπό προσωπικά συμφέροντα ». Ή  αύτοθυσία έντούτοις 
δέν έχει θέση στό ύπερ-ωφελιμιστικό σύστημα τού Ραχμέτωφ. 
’Απέχει, γιατί ή άνθρωπότητα βαραίνει πιό πολύ άπό τό άτομο, 
καί τό άτομο, πάλι, πιό πολύ άπό καθεμιά φιλοδοξία του χωρι
στά. Ό  χρυσός κανόνας τής ήθικής του είναι : « Νά είσαι άκρι- 
βοδίκαιος, δηλαδή νά ύπολογίζεις σωστά : μήν ξεχνάς ότι τό όλο 
είναι μεγαλύτερο άπό τό μέρος... τό άπαν τής έπιστήμης, ό κώδι
κας τών νόμων τής εύτυχισμένης ζωής είναι αύτός καί μόνο ό 
στοιχειωδέστατος κανόνας ».

Εύτυχισμένη ζωή ! Δέν ξαφνιάζει τόσο ή συνύπαρξη μιάς 
άσκητικής ήθικής μ’ έναν έπιστημονισμό πού άποκλείει καθετί 
πέρα άπό αύτόν, άλλά ή συνύπαρξη ένός μετανοητικού σχεδόν 
άσκητισμού μέ τόν ήδονισμό. Γιά τόν Τσερνισέφσκι, πηγή τής 
δυστυχίας δέν είναι ή άποστέρηση άλλά ή άσυμφωνία ένός μέ
ρους τής συνείδησης μ’ αύτή τήν άποστέρηση. Ά ν  τήν άποδε- 
χτεΐς, είναι δυνατόν νά συμβιβαστεί μέ τήν εύτυχία. Γι’ αύτόν 
άκριβώς τό λόγο έχει τόση σημασία ή άσκηση τής θέλησης καί ή 
άναδιαπαιδαγώγηση τού έαυτού μας. Μονάχα έκεϊνοι πού έσπα
σαν μέσα τους όλες τίς άντιστάσεις είναι εύτυχισμένοι. Α πελευ
θερωμένοι άπό τήν έσωτερική σύγκρουση, είναι τά πρότυπα γιά 
όλους τούς άνθρώπους : γιατί όλόκληρη ή κοινωνία χρειάζεται ν’ 
άναδιαπαιδαγωγηθεϊ.

Ασκητισμός καί ήδονισμός ζευγαρώνουν λοιπόν στήν κοινή 
ζωή τού Λοπούχωφ καί τής Βέρας. « Θά γίνω γυναίκα σου », 
λέει ή Βέρα, « άλλά σέ παρακαλώ νά μού φέρεσαι πάντοτε δπως 
θά φερόσουν σέ μιά ξένη. Τό βρίσκω χρήσιμο, γιά νά ύπάρχει μιά 
μόνιμη σύμπνοια άνάμεσά μας ». Κοιμούνται χωριστά. Οί σοσια
λιστικές άρχές τού γάμου τους τούς κάνουν νά χωρίσουν δταν ή 
Βέρα άντιλαμβάνεται πώς τρέφει ένα νέο αίσθημα γιά τόν Κιρ- 
σάνωφ, πού έχει προχωρήσει άκόμα περισσότερο στό μονοπάτι 
τής τελείωσης. Ό  Λοπούχωφ άπομακρύνεται ύστερα άπό ένα με-
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γαλόψυχον άγώνα, πνίγοντας τόν πόνο του μές στόν αυστηρό 
ύπολογισμό τού συμφέροντος. Ή  Βέρα δημιουργεί ένα φαλαν- 
στήριο ραπτικής. Οί έργάτριες ζούν σέ κοιτώνες, άγνά κι εύδιά- 
θετα, τραγουδούν έν χορώ μέ τήν άφεντικίνα τους. Μιά άπό τίς 
έργάτριες είναι ή Κριούκοβα, πού τήν ιδιαίτερη Ιστορία της θά 
έπαναλάβει ό Ντοστογιέφσκι μέ τό δικό του τρόπο.

Ή  Κριούκοβα είναι πόρνη8. Στό δρόμο προσπαθεί νά « τσιμ
πήσει » τόν Κιρσάνωφ, άλλ’ αύτός μένει άσυγκίνητος στά έρω- 
τικά καλέσματα τής νεαρής κοπέλας. Ά ν τ ’ αύτού τήν έξετάζει 
Ιατρικά, τής βρίσκει φυματίωση καί τής δρίζει μιάν αύστηρότατη 
δίαιτα. Διόλου δέν έπηρεάζεται άπό τούς σαρκασμούς της : 
« άπό ξύλο είσαι φτιαγμένος τελοσπάντων ; »... κλπ. Στό κάτω- 
κάτω δέν θέλει νά είναι σιδερένιος ; Ή  πολιτική του συνίσταται 
στό νά μεταβάλει τίς έξωτερικές συνθήκες πού τήν έχουν δδηγή- 
σει σ’ αύτή τήν κατάσταση, άφού ξέρει δτι δ άνθρωπος άγεται 
άπό τά πράγματα καί ή εύθύνη βρίσκεται έξω άπ’ αύτόν. Πληρώ
νει λοιπόν τά χρέη τής Κριούκοβα, τής έπιτρέπει νά έγκαταλείψει 
τήν άφεντικίνα της, νά νοικιάσει ένα δωμάτιο, καί νά δέχεται 
όρισμένους μόνο, διαλεχτούς, πελάτες. Τής άπαγορεύει τό άλ- 
κοόλ. Τήν έκπαιδεύει άπ’ τήν άρχή. « Μέ πρόσεχε », άφηγείταιή 
ίδια, « γιά νά μήν ξανακυλήσω στήν παλιά μου άδυναμία... 
Έ νιωθα ντροπή ». Τόν άγαπά μ’ όλη της τήν ψυχή, μά δέν τολμά 
νά τού τό πει -  τέτοια συντριβή νιώθει, αύτή, τόσο μικρή, πλάι σ’ 
έναν τόσο μεγάλο. Στό τέλος, σιγουρεμένος κι αύτός πιά, μαλα
κώνει. « Τώρα, Νάστενκα, είστε μιά τίμια κοπέλα ». Εκείνη άνα- 
λύεται σέ λυγμούς. Ζούνε μαζί δυό δλόκληρα χρόνια καί στή σε
ξουαλική τους ζωή -  δσο περιγράφεται -  έπικρατεϊ μιά γνήσια 
τρυφερότητα : « Πόσες καί πόσες φορές, τήν ώρα πού ξυπνούσα, 
δέν παρατούσε τό βιβλίο γιά νά μέ πλησιάσει καί νά βυθίσει τή 
ματιά του στή δίκιά μου, ώρα δλόκληρη, μέχρι πού νά ξεχνάμε τό 
χρόνο πού κυλούσε... Τί δύναμη ύπήρχε σ’ αύτό τό βλέμμα ! Κα
νένα χάδι δέν είναι τόσο ήδονικό, τόσο τρυφερό δσο τό βλέμμα. 
Κανένα άπό τά σημάδια τού έρωτα δέν μπορεί νά συγκριθεί μ’ 
ένα βλέμμα ».

Ά λλά κατά τήν κρίση τού Κιρσάνωφ κι αύτές άκόμα ol μετρη
μένες σχέσεις τους είναι έπικίνδυνες καί προξενούν μιάν όρμη- 
τική υποτροπή τής φυματίωσης. Έ τσι, αύτός παίρνει τήν άπό-
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φαση νά έγκαταλείψει τήν Κριούκοβα γιά τό καλό τής υγείας της. 
« Παίρνοντας τέλος αύτή ή σχέση, έκείνη μπορούσε νά έλπίζει 
πώς τό κακό θά ύποχωρούσε καί πάλι γιά μεγάλο διάστημα ». 
Τήν έπισκέπτεται άκόμα μερικές φορές, άλλά ή χαρά της πού τόν 
εβλεπε « τής εκανε τόσο κακό πού τής ζητά τήν άδεια νά πάψει 
νά τή βλέπει, γιά τό καλό τό δικό της ». Μπαίνει στό φαλανστή- 
ριο τής Βέρας Πάβλοβνα. 'Ένας χρόνος ραπτικής τήν ώφελεϊ 
πολύ. Κερδισμένη άπό τήν ώφελιμιστική ηθική, δέν έπιδιώκει νά 
ξαναδεϊτόν Κιρσάνωφ « άπό φόβο μήπως βλάψει τήν ύγεία της ». 
Ό  Κιρσάνωφ διαβλέποντας τό τέλος της, τήν ξαναπαίρνει κοντά 
του, τήν πηγαίνει περιπάτους, τής διαβάζει βιβλία, παίζει χαρτιά 
μαζί της. Ά λλά δέν τήν άγαπά. « 'Η άγάπη του γ ι’ αυτήν άπό 
καιρό εχει σβήσει- δέν τού μένει πιά παρά ή συμπάθεια γιά τή 
γυναίκα πού κάποτε άγάπησε. Ό  παλιός του έρωτας δέν ήταν 
παρά ή δίψα του ν’ άγαπήσει, άσχετο ποιόν. Εξάλλου δέν ήταν 
ίσοι καί στό διανοητικό έπίπεδο ».

Ή  ίστορία τής Κριούκοβα, πού ήχει άκόμα πιό ψεύτικα άπ" 
ό,τι τό υπόλοιπο μυθιστόρημα, είναι ενα ήσσον στοιχείο στά 
πλαίσια τής Τσερνισεφσκικής άλληγορίας. Δυό μαθήματα βγαί
νουν άπ’ αύτήν. 'Η πόρνη είναι μιά γυναίκα σάν όλες τίς άλλες. 
Αλλάξτε τίς έξωτερικές συνθήκες, φερθείτε έντιμα άπέναντί της, 
καί θά ξαναγίνει μιά τίμια γυναίκα. Ό  Κιρσάνωφ. άπό τήν άλλη, 
είναι ό άπόλυτος κύριος πού προσφέρει ή παίρνει πίσω τήν 
άγάπη του, άνάλογα μέ τό πότε τό κρίνει σωστό. Τά αισθήματα 
τής Κριούκοβα, άντίθετα, λιγότερο έλεγχόμενα αύτά, βρίσκονται 
πολύ κοντά στό σημείο νά ξεφύγουν άπό τόν κανόνα τού ώφελι- 
μισμού. Ά ρ α  είναι κατώτερα, καί ή Κριούκοβα δέν είναι ίση μέ 
τόν Κιρσάνωφ, όχι μόνο στά διανοητικά ζητήματα, άλλά καί στό 
βαθμό πού πλησιάζει τό ιδανικό τού κ αινούρ γιου  άνθρώπου.

'Ωστόσο ή ίστορία άποκτά τελείως άλλη διάσταση άν τή συσχε
τίσουμε μέ τήν ίστορία τού ίδιου τού Τσερνισέφσκι9.

Γιός ένός εύσεβούς καί στοργικού Ιερωμένου καί μιάς μάνας 
πού τού εδειξε μεγάλη τρυφερότητα, στό διάστημα τών γυμνα
σιακών του σπουδών στό Σαράτωφ καί τών πανεπιστημιακών 
του σπουδών στήν Πετρούπολη ύπήρξε έξαιρετικός φοιτητής. 
Στό προσωπικό του ήμερολόγιο αύτοκατηγορεϊται σά συνεσταλ
μένος, δειλός καί άναξιόπρεπος, ένώ τήν ίδια στιγμή βλέπει τόν
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έαυτό του Ικανό γιά τίς μεγαλύτερες πράξεις πρός τό καλό τής 
άνθρωπότητας : άμφιταλαντεύσεις πολύ συνηθισμένες γιά έναν 
νεαρό είκοσι χρονών. Νά όμως πού έρωτεύεται. Ή  "Ολγα Σω- 
κράτοβνα, κόρη γιατρού πού περηφανευόταν πώς στήν πελατεία 
του, σύν τοίς άλλοις, συγκαταλεγόταν κι ένας « άληθινός στρα
τηγός », ήταν ή πιό ξακουστή καλλονή τού Σαράτωφ, γνωστή 
όμως καί γιά τήν έλαφρότητα καί έπιπολαιότητά της καί, ώς έκ 
τούτου, έλάχιστα πλασμένη γιά νά κάνει ευτυχισμένο τόν σοβαρό 
Τσερνισέφσκι. ’Εκείνος, παρ’ ô/.u αύτά, καταγράφει στό ήμερο- 
λόγιό του τή συνάντησή τους μι μεγάλη έπισημότητα : « 28 Μαρ
τίου 1853, ώρα δέκα παρά δέκα τό πρωί. Σού υποτάσσομαι ! ». 
Σάν ντροπαλός έρωτευμένος πού είναι, παντρεύεται πολύ γρή
γορα, δέκα μέρες μετά τό θάνατο τής μητέρας του, άψηφώντας 
καί τό σκάνδαλο πού ξεσηκώνει αύτό « τό στεφάνι τήν παράλλη 
τής κηδείας », καί τίς δικαιολογημένες άνησυχίες τών φίλων τού 
ζευγαριού. Μετά τό γάμο, μιά νευρική κρίση θά καθυστερήσει 
τήν άναχώρησή του γιά τήν Πετρούπολη. ’Εκεί πέρα θά καταπο
νείται κατά τρόπο τρελό γιά νά άνταπεξέλθει στίς δαπάνες τής 
γυναίκας του.

Είναι εύτυχισμένος ; Στό ήμερολόγιο τών άρραβώνων του 
γράφει : « Θά τά ύπομείνω όλα, θά βασανιστώ. Ά λλά άγάπα καί 
μή βαρυγκομάς.... Δέν θά κάνω πίσω. Δέν θά παραπονεθώ... Τό 
μόνο πρόβλημα είναι τό χρήμα... ’Εκείνη θά είναι εύτυχισμένη 
μαζί μου. Κι έγώ θά χαίρομαι τήν ευτυχία της ». Μ’ αύτά τά λό
για έπαληθεύει τήν τάση του νά βασανίζεται. « Γιά νά ίσιώσεις 
ένα καλάμι πού γιά καιρό λυγούσε άπό τή μιά μεριά, πρέπει νά 
τό λυγίσεις άπό τήν άλλη. Όλοι βάζουν τή γυναίκα κάτω άπ’ τόν 
άντρα. Κατ’ έμέ, κάθε άντρας μ’ άξιοπρέπεια έχει καθήκον νά 
τοποθετήσει τή γυναίκα του πάνω άπό τόν έαυτό του. Ή  παρο
δική αύτή άνισότητα είναι άπαραίτητη γιά νά διατηρηθεί μελ
λοντικά μιά ισοτιμία ». 'Ως έπί τό πλείστον κρατεί άπέναντι της 
μιά στάση λατρείας. Θέλει, μέ κάθε θυσία, ή γυναίκα του νά είναι 
ή « ρωσίδα μαντάμ ντέ Στάλ », παρόλο πού έκείνης τά ένδιαφέ- 
ροντα δέν προχωρούσαν πέρα άπό τό βωντβίλ καί δήλωνε μέ 
άπόλυτη ειλικρίνεια πώς τής ήταν άδύνατον νά διαβάσει πρά
γματα σοβαρά, πόσο μάλλον αύτά πού έγραφε ό άντρας της. 
"Οταν αύτός στάλθηκε έξορία, έκείνη σχεδόν τόν έγκατέλειψε
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παρατώντας τά παιδιά της στή φροντίδα κάποιων συγγενών γιά 
νά έπιδοθεί στίς έρωτοδουλειές της. Τής άρεσε νά βάζει τούς 
έραστές της νά γονατίζουν μπρός στά πόδια της καί τούς ύπο- 
χρέωνε νά γαβγίζουν. Χωρίς νά μιμηθεϊ καθόλου τίς γυναίκες 
τών Δεκεμβριστών, έγραψε στόν άντρα της, πώς δίχως άλλο ή 
Σιβηρία δέν θά μπορούσε νά τής προσφέρει άρκετές άνετες συν
θήκες διαβίωσης. Αύτό καί πάλι δέν έμπόδισε διόλου τόν άντρα 
της νά τής έκδηλώσει τήν πιό τρυφερή έπιστολογραφική φρον
τίδα, νά πάρει δλο τό κρίμα πάνω του, καί νά τήν ύποχρεώσει νά 
χωρίσει : έκείνη ύπέφερε έξαιτίας του καί αύτός δέν ήταν Ικανός 
νά τήν προστατέψει ένάντια στίς άντιξοότητες.

Χρειάζονται κι άλλες μαρτυρίες ; Καί νά ύπήρχαν, δέν θά πή
γαιναν πολύ πιό μακριά. Τό μόνο πού μπορούμε νά πούμε γ ι’ 
αύτόν τό γάμο είναι πώς έχει μιά καθαρά μαζοχιστική διάσταση
-  κι αύτή έξάλλου ήταν ή γνώμη τών φίλων τού ζευγαριού. "Οταν 
μάς μνημονεύουν τά λόγια τής Ό λγας Σωκράτοβνα : « Ό  άντρας 
μου θέλω νά είναι πειθήνιος υπηρέτης μου », στά όποία έκεϊνος 
άπαντούσε σοβαρά : « δταν ζητώ συμβουλές, θέλω νά παίρνω έν- 
τολές », δ νούς μας δέν μπορεί νά πάει άλλού, παρά στό περί
φημο συμβόλαιο άνάμεσα στή Βάντα καί στόν Λεοπόλδο ντέ Ζά- 
χερ-Μαζώχ. Μόνο πού στήν περίπτωση τού Τσερνισέφσκι, τό 
συμβόλαιο τό έχει ύπογράψει ό ϊδιος μέ τόν έαυτό του : είναι 
ένας Αύτοτιμωρούμενος. Γράφοντας τό Τί νά κάνουμε ; έχει τή 
δυνατότητα νά άντιστρέψει τήν κατάσταση, φανταστικά. 'Η άπι- 
στία τής Βέρας Πάβλοβνα δέν βασανίζει τόν Λοπούχωφ μέ τόν 
τρόπο πού σπαράζει δ Τσερνισέφσκι. Ό  Λοπούχωφ, ό Κιρσάνωφ 
καί ό Ραχμέτωφ είναι τελικά τρεις διαδοχικοί καί κλιμακωμένοι 
Ιδεώδεις έαυτοί. Συνήθως τό Ιδεώδες τού έαυτού τό φανταζόμα
στε σάν άτρωτο στά βάσανα -  σ’ έκείνα τουλάχιστον πού δέν 
δμολογεί κανείς στόν έαυτό του καί σκέφτεται τό πρότυπό τους 
άπελευθερωμένο, λατρεύοντάς το γ ι’ αύτόν τό λόγο ζηλότυπα. 
Ά π ό  τήν άλλη πάλι μεριά, ή Βέρα είναι μιά Ό λγα  έξιδανικευ- 
μένη, δηλαδή άνυστερόβουλη, δραστήρια, σοσιαλίστρια, έξυπνη 
καί διανοούμενη. Χάρη στήν έξιδανίκευση, δ ήρωας δέν χρειάζε
ται νά παραδεχτεί, δπως ό Σουάν, δτι ύπέφερε γιά μιά γυναίκα 
πού δέν ήταν τού « τύπου του ».

'Ωστόσο τό Τί νά κάνουμε ; άφού καταγράψει τούς άμυντικούς
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χειρισμούς τού Τσερνισέφσκι, άφήνει νά διαφανεϊ μιά έλαφριά 
πραγματοποίηση τού πόθου. Πρόκειται γιά τό παράξενο καί 
σύντομο έπεισόδιο μέ τήν Κριούκοβα. 'Η πραγματικότητα δέν 
άντικρίζεται καλύτερα -  άντίθετα είναι όσο ποτέ παραμορφω
μένη -  άλλά έτσι άφήνεται νά διαφανεϊ πιό εύκολα ή φαντα
σίωση. Μετά τή Βέρα, ή Κριούκοβα είναι άλλη μιά μεταμόρφωση 
τής Ό λγας, άλλά τούτη τή φορά τό άσυνείδητο τή χαρακτηρίζει 
ωμά : πόρνη. Καί τήν έκδικεϊται : πεθαίνει άπό φθίση. Άκόμα 
μιά άντιστροφή : ό Κιρσάνωφ ωθεί τά πράγματα όπου θέλει αύ
τός, καί ή Ό λγα  Κριούκοβα ζητιανεύει, έκείνη πιά, τόν έρωτά 
του. Ή  Κριούκοβα παίζει στό μυθιστόρημα τό ρόλο πού έπαιζε ό 
Τσερνισέφσκι στή ζωή -  ρόλο παθητικό καί βασανιστικό, ρόλο 
κατά παράδοση γυναικείο. Τό μυθιστόρημα ταυτίζει μέν προσ
βλητικά τήν Ό λγα  μέ τήν Κριούκοβα καί τόν Τσερνισέφσκι, όλο 
αίγλη, μέ τόν Κιρσάνωφ, άντικατοπτρίζει όμως καί τήν πραγμα
τική σχέση, δπου ή Ό λγα  είναι ό Κιρσάνωφ καί ό Τσερνισέφσκι 
είναι ή Κριούκοβα.

Ά ς  πάμε παρακάτω. Στό έπεισόδιο αύτό, ό Τσερνισέφσκι δίνει 
τήν έντύπωση ότι έκδικεϊται τή γυναίκα του. Ά λλά γιατί αύτή 
τού φερόταν τόσο άσχημα ; Χρειάζεται νά συμμεριστούμε, εις 
βάρος της, τήν άγανάκτηση τών μαρτύρων ; Καί άν, κάτω άπό 
τήν έρωτική δουλικότητα τού συζύγου της, κρύβεται κάποιο άλλο 
συναίσθημα, γιά τό όποϊο έκείνη θά μπορούσε νά παραπονιέται ; 
Μήπως ή Ό λγα , άντί νά είναι ή σκληρή Βέρα, όπως έδειχνε φαι
νομενικά, είναι στό βάθος ή φτωχή καί ταπεινωμένη Κριούκοβα, 
ή όποία μάλιστα δέν άντιλαμβάνεται (όπως καί ή άλλη) ώς ποιό 
βαθμό εχει ταπεινωθεί ; Τούτη τήν ύποψία μάς τή γεννά ό Ντο- 
στογιέφσκι.

Δίχως άλλο, δέν πρέπει νά διαβάσουμε τό Τί νά κάνουμε ; μ’ 
άφετηρία τή ζωή τού Τσερνισέφσκι. Ά ντίθετα, μάλιστα, ή άνά- 
γνωση τού Τί νά κάνουμε ; θά μάς δείξει πώς νά άντικρίζουμε τά 
όσα λίγα ξέρουμε γύρω άπό τή ζωή τού Τσερνισέφσκι. Τό στρα- 
τευμένο αύτό μυθιστόρημα μάς λέει γιά τό άσυνείδητο βάθος τών 
πραγμάτων πολλά παραπάνω άπ’ δ,τι τά γράμματα καί τά 
προσωπικά ήμερολόγια. Πολλά παραπάνω άπ’ δ,τι ot μάρτυρες. 
Καί ό Ντοστογιέφσκι μέ τή σειρά του σ’ αύτό καί μόνο άποκλει- 
στικά στηρίζεται.
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Γιά τόν άνθρωπο, ό Ντοστογιέφσκι δέν έχει νά πεί τίποτα. 
« Γιά πρώτη φορά έκανα τή γνωριμία τού Νικολάι Γαβρήλοβιτς 
Τσερνισέφσκι τό 1859, ένα χρόνο μετά τήν έπιστροφή μου άπό τή 
Σιβηρία, δέν θυμάμαι πιά πού καί πώς. Μετά ειδωθήκαμε μερι
κές φορές, σέ άραιά διαστήματα, καί μιλήσαμε πολύ λίγο. Κατά 
τά άλλα, χαιρετιόμασταν πάντοτε διά χειραψίας. Ό  Χέρτσεν μού 
είχε πεί δτι τό παρουσιαστικό καί οί τρόποι τού Τσερνισέφσκι 
τού είχαν κάνει πολύ κακή έντύπωση. Εμένα πάντως καί τό πα- 
ρουσιαστικό καί οί τρόποι του μού άρεσαν10 ». ’Εντούτοις, τό 
Φλεβάρη τού 1864, λίγους μήνες δηλαδή μετά τήν έκδοση τού Τί 
νά κάνουμε ; δ Ντοστογιέφσκι δημοσιεύει Τό Υ π ό γ ε ιο 11.

Στό πρώτο μέρος τού μικρού αυτού βιβλίου, ή κριτική τού 
Τσερνισέφσκι είναι άμεση καί άφορά τίς Ιδέες του. Στό δεύτερο 
όμως μέρος πού τιτλοφορείται A propos de neige fondue  (Σχετικά 
μέ τό χιονόλυτο), δέν έχουμε νά κάνουμε μέ μιάν άντιπαράθεση 
θεωρίας σέ θεωρία, ή άντίληψης σέ άντίληψη, άλλά μέ τίς έσωτε- 
ρικές δυνάμεις τών δύο μυθιστοριογράφων, μέ τήν άντίδραση 
ένός άσυνείδητου πρός ένα άλλο άσυνείδητο.

'Η θεωρητική κριτική δέν είναι τό πιό ένδιαφέρον. Αύτή καταρ
ρίπτει κάτι πολύ εύκολο νά καταρριφθεϊ : τόν πρωτόγονο ώφελι- 
μισμό τού Τσερνισέφσκι. Ό  Ντοστογιέφσκι υπενθυμίζει δτι ό 
άνθρωπος είναι άπό φύση του ά-λογος καί μή πεπερασμένος, 
πράγμα πού δέν έπιδέχεται άπόδειξη άλλά τίθεται ώς αύτονόητο. 
Ή  άμφισβήτηση τής έσωτερικότητας άπό τήν πλευρά τού Τσερ- 
νισέφσκι, πάνω στά χνάρια τού Φόυερμπαχ, καταλήγει στήν 
κατασκευή ένός άφηρημένου μοντέλου τού άνθρώπου. Αύτό 
δμως τό μοντέλο, αύτό τό γιγάντιο κι άδέξιο αύτόματο, γίνεται 
τελικά ένας Μολώχ, άφού τά πραγματικά άτομα έμποδίζονται, 
λατρεύοντάς τον είδωλολατρικά, νά φθάσουν στό μόνο προσιτό 
μοντέλο τής συνθετότητας, στήν έσωτερικότητά τους, καί σ' ένα 
άπό τά μέρη της, στήν ψυχολογία. « νΑν καταφέρουμε, σχολιάζει 
δ Ντοστογιέφσκι, νά άνακαλύψουμε τόν τύπο δλων τών έπιθυ- 
μιών μας, δλων τών Ιδιοτροπιών μας, δηλαδή τήν προέλευσή 
τους, τούς νόμους άνάπτυξής τους, τόν τρόπο άναπαραγωγής 
τους, τούς στόχους δπου τείνουν σέ καθεμιά περίπτωση, κλπ., 
τότε πιθανόν δ άνθρωπος νά πάψει νά θέλει... Καί δχι μόνον 
αύτό : δ άνθρωπος θά πέσει άμέσως στήν κατάσταση μιάς άπλής
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βίδας, γιατί, βέβαια, τί άλλο μπορεί νά είναι ενας άνθρωπος πού 
στερείται έπιθυμίας καί θέλησης παρά μιά βίδα, ένα μεταβιβα- 
στικό όργανο ! ». Ό  Ντοστογιέφσκι άντιπαραθέτει τή δική του 
μεταφυσική τής έλευθερίας στή χοντροκομμένη ή κι έκλεπτυ- 
σμένη.κυβερνητική τού έσωτερικού μηχανισμού, πού, γιά κείνον, 
άποπροσωποποιεϊ τόν άνθρωπο.

Ποιά είναι δμως ή έσωτερική δυναμική, τό υπαρξιακό αϊτιο 
πού δδηγεϊ σ’ αύτή τήν άποπροσωποποίηση ; Έκείνο πού δέν έξ- 
ηγεί δ θεωρητικολόγος Ντοστογιέφσκι, τό δείχνει δ μυθιστοριο- 
γράφος Ντοστογιέφσκι. περιγράφοντάς το σάν μιά άμυνα ένάν- 
τια σ' έναν άπωθημένο πόθο. Ό  άφηγητής στό A propos de  
neige tondue, ό υπόγειος άνθρωπος, είναι τό άντεστραμμένο εί
δωλο τού κ αινούργιο ι' ανθρώπου, ή άλήθεια του. Ή  ψεύτικη σι
γουριά τού Κιρσάνωφ κρύβει τήν προσβολή πού άφήνεις άπλή- 
ρωτη άπό μίσος γιά τόν έαυτό σου κι άγάπη γιά κείνον πού σέ 
πρόσβαλε. Ό πως ξέρουμε διαβάζοντας Τό Υ π ό γ ε ιο  ό Νίτσε 
άνακάλυψε τόν τύπο τής ιινησικακίας.

Ό  άφηγητής είναι ένας εΐκοσιτετράχρονος ύπάλληλος ύπουρ- 
γείου. Τό περιστατικό πού τόν εχει τραυματίσει καί θέλει νά 
« πατσίσει » είναι τό έξής : « Στεκόμουνα κοντά στό μπιλιάρδο, 
καί καθώς δέν είχα Ιδέα άπ' τό παιχνίδι ένοχλούσα τούς παίκτες. 
Ό ταν ό άξιωματικός θέλησε νά περάσει άπό τήν άλλη μεριά, μέ 
σήκωσε χωρίς τήν παραμικρή έξήγηση άπό τούς ώμους καί μέ 
παραμέρισε σάν νά μήν ύπήρχα. Ά ν  μού είχε δώσει ένα χτύπημα, 
θά τού τό συγχωρούσα · έκείνο δμως πού μού στεκόταν άδύνατο 
ν' άνεχτώ ήταν νά μέ μετακινήσει χωρίς τήν παραμικρή λέξη ». 
Πρέπει νά θυμόμαστε δτι γιά τόν Ραχμέτωφ, τόν Λοπούχωφ καί 
τόν Κιρσάνωφ ήταν κανόνας νά μήν παραμερίζουν ποτέ στό πε
ζοδρόμιο γιά νά άφήσουν κάποιον άλλον νά περάσει. Μέρες 
δλόκληρες παραμονεύει δ ύπόγειος άνθρωπος στό πεζοδρόμιο 
τής λεωφόρου Νιέφσκι έκεϊνον πού τόν πρόσβαλε, έλπίζοντας 
πώς θά τόν ρίξει χάμω. Πάντα δμως άποτυχαίνει : « ΙΙάλι τού 
έκανα χώρο καί πέρασε χωρίς νά μού δώσει τήν παραμικρή ση
μασία ». Παρακάτω : « Τό μόνο πού κατάφερα ήταν νά μπερ
δευτώ στά πόδια του γιατί, τήν τελευταία στιγμή, κι ένώ βρισκό
μουν δυό δάχτυλα πλάι του, μ' έπιασε πάλι δισταγμός ». Κάποτε, 
τέλος πάντων, καί μέ τά μάτια κλειστά, καταφέρνει νά τού δώσει
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μιά σπρωξιά, καί τό γεγονός αύτό τού δίνει μιά έκπληκτική αί
σθηση άνακούφισης : « Έ νιωθα νάχω πάρει πέρα γιά πέρα έκδί- 
κηση γιά τήν ταπείνωσή μου ».

Τί σημαίνει τό γελοίο αύτό τελετουργικό, μεγαλοποιημένο άπό 
τή φαντασία ; Μιάν άποζήτηση άγάπης. Πρίν έκφραστεϊ ρητά τό 
μίσος του, ή φαντασία του στρέφεται στήν ήδονή μιάς άμοιβαίας 
τρυφερότητας. Γιά μεγάλο διάστημα κλωθογυρίζει ένα προκλη
τικό γράμμα, πού σάν άποτέλεσμα έλπίζει νάχει ότι ό άνθρωπος 
πού τόν πρόσβαλε θά τρέξει κοντά του καί θά ριχτεί στήν άγκα- 
λιά του χαρίζοντάς του τή φιλία του. Ή  άγάπη του γιά κείνον 
πού τόν πρόσβαλε κάνει άδύνατη κάθε έκδίκηση. « Δέν ήταν τό 
φυσικό θάρρος πού μού έλειπε · τό ήθικό θάρρος είναι πού δέν 
μού ήταν άρκετό ».

Μιά δεύτερη σκηνή έπαναλαμβάνει τήν πρώτη. Ό  Σβερκώφ, 
παλιός συμμαθητής, προσφέρει δείπνο. Δέν τόν καλεί, κι έκεΐνος 
πηγαίνει άπρόσκλητος. Κι έκεϊ, γιά άλλη μιά φορά, άντί γιά τό 
μίσος προσπαθεί νά κερδίσει τήν άγάπη. « Χαμογελούσα περι
φρονητικά, περπατώντας πέρα-δώθε... Ή θελα νά τούς δείξω πώς 
δέν τούς είχα καμιάν άνάγκη, κι ώστόσο πηγαινοερχόμενος 
έκανα ξεπίτηδες μέ τά τακούνια μου σημάδια στό παρκέτο. Μά
ταια δμως. Δέν μού έδιναν προσοχή11 ». Έ τσι, ή διεκδίκηση τής 
αύτονομίας πού μέ τόση άλαζονεία πρόβαλε ό κ αινούρ γιος ά ν
θρωπος δέν είναι τίποτε άλλο άπό μιά νέα μεταμόρφωση έκείνου 
πού ό Ρενέ Ζιράρ άνέλυσε σάν τό « ρομαντικό ψέμα » πού κρύβει 
τήν ύπόγεια έξάρτηση12. Μέσα σ’ έτούτο τό άγονο πήγαινε-έλα 
άνάμεσα στήν περηφάνια καί τή ντροπή, μιά πρόσκληση πού τού 
τήν έχουν άρνηθεϊ γεννάει μέσα του τή μανιακή έπιθυμία « νά 
τσακίσει, νά νικήσει, νά γοητεύσει ». Είναι μιά άκρα δυστυχι
σμένη μορφή τού σνόμπ.

Στήν παιδική ήλικία καθενός έχει τύχει κάποιος, σάν τόν 
άξιωματικό, πού δέν παραμέρισε, ή σάν τόν Σβερκώφ, πού δέν 
έστειλε πρόσκληση γιά δείπνο, κι έτσι στάθηκε έμπόδιο στόν 
πόθο. « Ή  άναγνώριση τής ισοτιμίας » (στά δικαιώματα πάνω 
στή μητέρα) είναι ένας πόθος στόν όποιο ό πατέρας, σάν πατέ
ρας, δέν μπορεϊ νά συναινέσει. Ά λλ’ έκεϊνο πού έμφανίζεται σέ 
πρώτο πλάνο στήν υπόγεια ψυχολογία δέν είναι ή έξέγερση ένάν- 
τια σέ κείνον πού φέρνει τό χωρισμό. Άντίθετα, είναι ένας πόθος
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πού έχει σάν άντικείμενο τόν πατέρα καί, μαζί, μιά έξέγερση έν- 
άντια σ' αύτό τόν πόθο. Ή  σύγκρουση δέν βρίσκεται κυρίως στήν 
πλήρως συγκροτημένη τριγωνική δομή, άλλά στή διαδικασία 
συγκρότησης τού τριγώνου, στή διαδικασία ταύτισης μέ τόν πα
τέρα. Ό  υπόγειος ήρωας είναι δέσμιος τής άρνητικής όψης τού 
ΟΙδιπόδειου συμπλέγματος καί άντιπαλεύει άνάμεσα στήν τρυ
φερή έλξη πού νιώθει γιά τούς άντιπάλους του καί τή φρίκη γιά 
τή γυναικεία θέση πού θά άπέρρεε ά π’ αύτήν. Τά ταραγμένα βα
σανιστικά αισθήματα τού Υ π ό γ ειο υ  είναι τά αισθήματα τής 
παράνοιας πού περιέγραψαν (έβίωσαν) ό Στρίντμπεργκ13 καί ό 
πρόεδρος Σρεμπέρ14. Γιά τόν υπόγειο ήρωα, ό άξιωματικός καί ό 
Σβερκώφ, έπαναλαμβάνουν τή λησμονημένη μορφή τού πατέρα. 
Ά λλά δέν είναι γ ι’ αύτόν ίδεώδη τού έγώ μέ τά όποια θά μπο
ρούσε νά ταυτιστεί, γιατί ή άπειλή τού κινδύνου βρίσκεται στήν 
ϊδια τήν ταύτιση, στήν παθητική της φάση. Μέ άκρωτηριασμένες 
τίς ίκανότητές του νά θαυμάζει, είναι υποχρεωμένος νά έξαρτά- 
ται άπό ένα άντικείμενο πού περιφρονεΐ -  κι αύτή είναι ή χειρό
τερη ταπείνωση. Ό  υπόγειος σνόμπ έχει έπίγνωση τής μηδαμινό- 
τητας τών δημίων του. Καί βασανίζεται άκόμα πιό πολύ όσο εί
ναι καταδικασμένος νά άποτελεί ό ίδιος τό Ιδανικό τού έαυτού 
του, μεταφέροντας τήν άρχή τού γοήτρου τής παιδικής παντοδυ
ναμίας σ’ ένα έγώ φτωχό καί άνίκανο νά έμπλουτιστεϊ μέ διαδο
χικές ταυτίσεις. “Ετσι έκδικείται μέ μεγαλομανία τό άντικείμενο 
τού πόθου του, πράγμα πού έπιδεινώνει άκόμη περισσότερο τήν 
άκατανόητη υποδούλωσή του καί φουντώνει τή μνησικακία του. 
Τήν ώρα πού ό άνθρωπος τού 'Υ πόγειου  κόβει βόλτες πάνω- 
κάτω μπροστά στούς συνδαιτυμόνες, πού τήν προσοχή τους μά
ταια προσπαθεί νά τραβήξει, ξέρει « πώς δέν μπορούσε νά τα
πεινώσει πιό άσχημα πιό άποφασιστικά τόν έαυτό του... "Ε ! καί 
νά ξέρατε μονάχα γιά τί αίσθήματα, τί σκέψεις είμαι άξιος! Ά ν  
είχατε Ιδέα γιά τήν έξυπνάδα μου ! ». Ή  υπερτροφική έκτίμηση 
πού τρέφει γιά τόν Ιαυτό του τού έπιτρέπει νά κρατάει σέ άπό- 
σταση τήν έπικίνδυνη όμοφυλοφιλική παρόρμηση. Ά λλά κάθε 
άμφιβολία γιά τόν έαυτό του φέρνει τόν ήρωα άντιμέτωπο μέ τά 
άντικείμενα πού άσκούν έπάνω του ένα γόητρο. Καί τότε ένας 
άλλος άμυντικός μηχανισμός θά έπενδύσει ένα προστατευτικό 
γιά τό έγώ έννοιολογικό σύστημα. Ή  φαντασίωση παντοδυνα
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μίας θά μετατεθεί στή θεωρία, μιά θεωρία άλάνθαστη, στοι
χειώδη, τό ίδιο φτωχή καί άσταθή όσο καί τό έγώ, ένα είδος 
όμοιώματός του πού ή άμφισβήτησή του θά είχε καταστροφικά 
άποτελέσματα.

Μετά τό δείπνο, ό ήρωας πηγαίνει σ’ ένα πορνείο δίχως νά εχει 
τήν παραμικρή έπιθυμία. Τό μόνο πού θέλει μέ πάθος είναι νά μή 
χωρίσει ώ ιό τούς συνδαιτυμόνες πού άποφάσισαν νά συνεχίσουν 
τή γιορτή σ’ ένα κακόφημο σπίτι. Ό  Σβερκώφ είναι έκείνος πού 
ποθεί καί τού έπιβάλλει αύτόν τόν ψεύτικο, δεύτερης τάξης, δια- 
μεσοποιημένο, άντιγραμμένο μέ όργή, πόθο. Τή γυναίκα (καί 
πέρα άπ’ αύτήν -  τή μητέρα) δέν μπορεϊ παρά νά τή μισεί σάν 
άντίζηλο. Ά λλά ή έπαφή μαζί της ξυπνά μέσα του τή γυναικεία 
συνιστώσα τής φύσης του, μέ τήν όποία δέν μπορεϊ νά συμβιβα
στεί καί τήν καταπολεμά μέ τόν ψεύτικο άνδρισμό. Έ τσι, τό νά 
βασανίζει τή γυναίκα σημαίνει πώς θέλει μαζοχιστικά νά έκμη- 
δενίσει τή δική του θηλυκότητα.

Ή  πόρνη, ή Λίζα, παρουσιάζεται μέ συμπαθητικό πρόσωπο. 
« Ά ν  είχε χαμογελάσει, θά τήν είχα σιχαθεϊ ». Ό σ ο  μεγαλύτερη 
είναι ή έλκυστικότητα καί ή θηλυκότητά της, τόσο περισσότερο 
νιώθει ν ’ άπειλεϊται κι άναγκάζεται νά έπιστρατεύσει τό μίσος 
του. « Τό πρόσωπο αύτό είχε μιάν έκφραση άθώα καί καλή, άλλά 
περίεργα σοβαρή... Κάτι κακό μού δάγκωσε τήν ψυχή καί τήν 
πλησίασα. Τήν ίδια στιγμή είδα τόν έαυτό μου στόν καθρέφτη. 
Τό άναστατωμένο μου πρόσωπο μού φάνηκε άπωθητικό : ώχρό, 
κακό, όργίλο, μέ τά μαλλιά άνακατεμένα. Τόσο τό καλύτερο, 
σκεφτόμουνα, αύτό μ’ εύχαριστεϊ. Ναί, μέ εύχαριστεϊ νά μέ βρί
σκει άπωθητικό ». Αμύνεται παρουσιάζοντας στή Λίζα τήν 
άντικατοπτρισμένη του είκόνα σάν κεφαλή Μέδουσας.

Ά π ό  τήν « πράξη » δέν τού μένει καμιά άνάμνηση. "Οταν όμως 
ξυπνά κάτω άπό τό ένοχλητικό βλέμμα τής πόρνης (οί μονομα
χίες τών βλεμμάτων παίζουν έναν έξίσου μεγάλο ρόλο όπως καί 
στό Τί νά κάνουμε ;), τής άρχίζει ένα Κιρσανωφικό λόγο. Πρώτα 
άπ’ όλα τής ύπόσχεται τή φυματίωση, τής ζωγραφίζει μέ τά πιό 
μελανά χρώματα τήν κατρακύλα πού τήν περιμένει, ένώ άντίθετα 
έκθειάζει τή δική του έλευθερία. « Έ γώ, έδώ, μπορεϊ νά σπιλώ
νομαι, νά βουτώ μές στή λάσπη, άλλά δέν είμαι σκλάβος κανενός. 
Έ νώ  έσύ είσαι πρίν άπ’ όλα σκλάβα. Ναί, σκλάβα. Έγκαταλεί-
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πεις τά πάντα, όλη σου τή θέληση ». Καί βάζει τόν αυτόνομο καί 
παντοδύναμο κ αινούρ γιο  άνθρωπο  νά παίρνει μιά φτηνή έκδί- 
κηση άπό ένα άδύναμο πλάσμα : « Δέν έχω παρά νά σού σφυ
ρίξω καί θά τρέξεις άμέσως ξοπίσω μου... Δέν έξαρτιέμαι έγώ 
άπό τή θέλησή σου, άλλά έσύ κρέμεσαι άπό τή δική μου »

Έ χει άκόμα καί τίς θεωρίες τού Κιρσάνωφ. Κατηγορεί σάν 
υπεύθυνους τής πτώσης της τίς έξωτερικές συνθήκες, τή φτώχεια, 
τήν οικογενειακή άταξία. Ά λλά ή νεαρή κοπέλα άντιδρά σάν 
ένοχος, πνίγεται στά δάκρυα, στή μεταμέλεια. Γιά τόν Ντοστο- 
γιέφσκι έλευθερία ύπάρχει μόνο στό παράπτωμα. Γι’ αύτό καί 
άπαιτούσε άπό τούς άνθρωπιστές ένορκους έκείνης τής έποχής, 
πού άθωώναν συστηματικά τούς έγκληματίες σάν θύματα τών 
έξωτερικών συνθηκών, νά τούς καταδικάζουν, άποδίδοντάς τους 
έτσι τήν άξιοπρέπεια τού ένοχου. Έβρισκε τή μεταβίβαση τής 
υπευθυνότητας στήν ένοχη κοινωνία σάν τήν έσχατη προσβολή 
στό άνθρώπινο πρόσωπο.

Ό  υπόγειος άφηγητής γυρίζει σπίτι του. Μακριά άπό τή γυ
ναικεία παρουσία μπορεί άνετα νά άπωθήσει τή σαδιστική φαν
τασίωση πού σχετίζεται μ’ αύτήν καί νά ύπερεπενδύσει τήν άντί- 
θετη φαντασίωση : « Σώζω τή Λίζα χωρίς νά κάνω τίποτε άλλο 
άπ’ τό νά συζητώ μαζί της δταν έρχεται νά μέ δει... τήν καλ
λιεργώ, τήν άναπτύσσω ». Ά λλά οί άγαθές προθέσεις τού νεαρού 
Κιρσάνωφ έξανεμίζονται στήν τελική σκηνή. 'Όπως καί στά άλλα 
του μυθιστορήματα, ό Ντοστογιέφσκι στήνει μιά συνάντηση άνά
μεσα στόν άντρα καί στή γυναίκα (τή Σόνια καί τόν Ρασκόλνι- 
κωφ, τή Μαρία καί τόν Σταβρόγκιν) όπου ή μοίρα τού καθενός 
τραβά δριστικά τόν δικό της δρόμο. Στή συνάντηση τού Υ π ό 
γε ιο ν  δέν ύπάρχει γιατρειά. Πρόκειται άντίθετα γιά μιά τελική 
έπανάληψη τής άρχικής σκηνής μέ τόν άξιωματικό, καί τής σκη
νής μέ τόν Σβερκώφ. Αύτή τή φορά, μάλιστα, δ άφηγητής φτάνει 
στόν πυθμένα άφού δ κύριός του, διαιτητής καί δήμιός του, δέν 
είναι άλλος άπό τόν ύπηρέτη του, τόν άξιοθρήνητο Απόλλωνα. 
Άνάμεσά τους άρχίζει μιά συγκλονιστικά κωμική μονομαχία. 
« Ά ν συνέχιζα νά άντιδρώ, τότε θά άρχιζε νά άναστενάζει μέ τό 
βλέμμα στραμμένο καταπάνω μου, βγάζοντας άργούς καί ρυθμι
κούς στεναγμούς, λες κι έτσι μέτραγε τά άπύθμενα βάθη τής ήθι- 
κής μου κατάπτωσης -  καί φυσικά δλα θά τέλειωναν μέ τή δική
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του νίκη ». "Οταν μπαίνει ή Λίζα, αύτός ξεσπά σέ κλάματα. 
« Είχα γίνει έξαλλος μέ τόν έαυτό μου, άλλά ήταν φανερό πώς κι 
έκείνη θά έπρεπε νά ύπέφερε άπ’ τό γεγονός αύτό. Ξαφνικά 
ένιωσα γ ι’ αύτήν ένα φοβερό μίσος : έκείνη τή στιγμή θά μπο
ρούσα νά τή σκοτώσω ». Τά λόγια πού τής λέει είναι γιά τήν 
καημένη τήν κοπέλα μιά φοβερή άπογοήτευση. ’Εκείνο δμως πού 
δίνει στή σκηνή μιά καταστροφική έκβαση είναι τό δτι κι αύτή 
άκόμα ή βιαιότητα δέν είναι ειλικρινής. Γιατί κάνει μιά ψεύτικη 
κι άνολοκλήρωτη έξομολόγηση πρός τή Λίζα λέγοντάς της πώς 
στό πρόσωπό της έκδικήθηκε τόν άξιωματικό καί τόν ’Απόλ
λωνα. 'Η έξομολόγηση είναι ψεύτικη γιατί είναι ή έσχατή του 
προσπάθεια νά κρύψει ένα τελείως άλλης στάθμης μυστικό, πού 
δέν είναι δτι μισεί τή Λίζα, ή δτι είναι άνίκανος νά άγαπήσει τή 
γυναίκα, είτε υπόγεια είτε κυρίαρχα, άλλά δτι ό άληθινός πόθος 
του, ό υπόγειος πόθος του, δέν είναι στραμμένος πρός τή γυ
ναίκα. Γι’ αύτό τό λόγο « ή ένσυνείδητη αύτή ώμότητα δέν πή
γαζε άπ’ τήν καρδιά, άλλά άπό τό στραβό μου τό κεφάλι · ήταν 
τόσο έμφανώς ψεύτικη, έπινοημένη, είχε μιά τόσο φτιαχτή  δψη, 
πού ούτε κι έγώ ό ίδιος δέν μπορούσα νά τήν άνεχτώ ». ’Ανθρω
πιστικές θεωρίες, έγωιστικές παντοδυναμίες, άλτρουϊστικοί οί
κτοι, δλα κατέρρευσαν τό ένα μετά τό άλλο, έτσι πού τελικά νά 
τού λείψει καί τό μίσος.

’Αλλά άς σταματήσουμε έδώ τόν παραλληλισμό καί άς δούμε τί 
μάς διδάσκει.

Μέχρι στιγμής δέν πετύχαμε παρά νά προσδιορίσουμε τή σχέση 
πού συνδέει τό Τί νά χάνουμε ; μέ τό 'Υπόγειο. Ή  θεωρητική 
κριτική συνοδεύεται άπό μιάν καθαρά μυθιστορηματική κριτική. 
Ό  Ντοστογιέφσκι άπομονώνει μέ μεγάλη όξυδέρκεια ένα έπεισό- 
διο πού ό Τσερνισέφσκι θεωρούσε δευτερεύον, δπως ό ψυχανα
λυτής συγκεντρώνει ξαφνικά τήν προσοχή του σ’ ένα έπεισόδιο 
τού λόγου. 'Η διασκευή τών καταστάσεων, τό χτίσιμο τών « έλ- 
λειπόντων » έπεισοδίων στή διήγηση τού Τσερνισέφσκι δίνουν 
στήν ταυτόσημη έξωτερική συμπεριφορά τού ύπόγειου ήρωα ένα 
τελείως άλλο καί άμέτρητα πιό συνεκτικό νόημα. Νόημα πού έπι- 
βεβαιώνει μιά ψυχαναλυτική έρμηνεία : τό ύπόγειο μίσος καλύ
πτει έναν υπόγειο έρωτα, πού ol μονότονες διαδοχικές μορφές 
του Ιχνογραφούν τό άρνητικό Οιδιπόδειο σύμπλεγμα (τό όμοφυ-
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λοφιλικό), καί πού έπιστρατεύει κάθε είδους άμυνα (μεγαλομα
νία, μίσος γιά τή γυναίκα, κλπ.) : κι αύτές μέ τή σειρά τους 
παρασύρουν τό υποκείμενο σέ μιά σπειροειδή κατιούσα άφού 
στέκεται άνίκανο νά έκπληρώσει τόν άπωθημένο του πόθο.

Βέβαια, τό νόημα τού Υ π ό γ ε ιο ν  δέν περιορίζεται σ’ αύτό. Ό  
Ντοστογιέφσκι είσάγει πολλά μοτίβα πού τό σημείο άναφοράς 
τους δέν βρίσκεται στό Τί νά κάνονμε ; άλλά στό ύπόλοιπο έργο. 
Τό μοτίβο τής πόλης. Τό μοτίβο τού νερού. Τό μοτίβο τής πόρνης. 
Ή  Λίζα, όπως καί ή Σόνια, είναι νέα, εύλαβική, άθώα, έρωτευ- 
μένη. ’Απέναντι στίς νουθεσίες, στό κήρυγμα τού ύπόγειου άν
θρώπου, έκείνη προβάλλει τό έλεος. ’Ανήκει στό χώρο τού Ιερού. 
Ό  Μακάρ, στόν 'Έφηβο, δέν μπορεϊ νά διαβάσει τόν βίο τής 
Ό σ ίας Μαρίας τής Αιγύπτιας « δίχως νά νιώσει τήν έπιθυμία νά 
κλάψει, όχι άπό συμπόνια, άλλά άπό ένα είδος περίεργου ένθου- 
σιασμού ».

"Ολα τούτα μπορούν νά πάρουν μιά πολύ συγκεκριμένη πολι
τική σημασία γιά τή Ρωσία τής έποχής έκείνης. Ή  πόρνη είναι 
τελικά τό μόνιμο σύμβολο τής Ρωσίας, τής ρωσικής γής. “Οταν ό 
άφηγητής τήν ρωτά άν είναι Γερμανίδα, ή Λίζα ξεκαθαρίζει ότι 
είναι Ρωσίδα. Γεμάτη καλοσύνη, άμαρτωλή, άπείθαρχη στή νέα 
ήθική, χριστιανή, λαϊκιά, ή πόρνη (ή, άλλού, ή τρελή), εικόνα μη
τρική, είκόνα έλέους, είναι μιά εικόνα τής Ρωσίας μέσα στήν πο
λιτική μυθολογία τού Ντοστογιέφσκι. Τίς Ιδιότητες αύτές όμως 
τίς έχει μονάχα έφόσον είναι θύμα ύποταγμένο στίς διάφορες 
μορφές τού κ α ινούρ γιου  άνθρώ πον, τού Ρασκόλνικωφ, τού Στα- 
βρόγκιν, τού Βερχοβένσκι, τού ύπόγειου άνθρώπου. Σ ’ όλους αύ
τούς διακρίνουμε τό ϊδιο ήθικό στερέωμα : έναν παροξυσμικό 
έγωισμό, τή φιλοδοξία τού άπόλυτου αύτοέλεγχου, τήν άσκηση 
στόν άσκητισμό, τό μίσος γιά τή γυναίκα, τόν δογματισμό καί, 
σάν πηγή καί έπιστέγασμα όλων αύτών, τήν ύπόγεια έξάρτηση. 
Ό  Ρασκόλνικωφ καταλήγει νά άναγνωρίσει καί νά παραδεχτεί 
τήν έξάρτηση. Μέ τήν ύποταγή του στόν δικαστή, άνοίγει στόν 
έαυτό του τόν δύσκολο δρόμο πρός τή γυναίκα, έπαληθεύοντας 
μ’ αύτό τόν τρόπο ότι ή έτεροφυλοφιλία έπικρατεϊ μονάχα άφού 
ή όμοφυλοφιλία (πρώτος τρόπος ταύτισης μέ τήν εικόνα τού πα
τέρα) βρεϊ προηγουμένως μιά διέξοδο στό έγώ. Στόν Σταβρόγκιν 
αύτό τό πέρασμα λείπει άναμφίβολα στό Ιδιο σημείο άκριβώς
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όπου σκοντάφτει καί δ άφηγητής τού Υ π ό γ ε ιο ν  : μετά τήν έξ- 
ομολόγηση. Ή  έξομολόγηση τού Σταβρόγκιν είναι τό Γδιο ψεύ
τικη όσο καί ή άλλη, έστω κι άν γνωστοποιεί μιά σαδιστική ένέρ- 
γεια σέ βάρος ένός μικρού κοριτσιού, γιά νά μπορέσει νά ύποκα- 
ταστήσει έναν άλλο πόθο πού τό έγώ θεωρεί πιό άπειλητικό. Αύ
τός είναι ό λόγος πού δ Σταβρόγκιν θέλει μέ κάθε τρόπο νά δη
μοσιεύσει τήν έξομολόγησή του, πράγμα άπό τό δποίο ό Τύχων 
προσπαθεί άδέξια μά διορατικά νά τόν άποτρέψει. 'Η άσυνεί- 
δητη σκέψη είναι τούτη-δώ : μισώ τή γυναίκα (πού είμαι έγώ), 
άγαπώ αύτόν τόν άντρα (πού προσποιούμαι πώς μέ μισεί).

Ά ξ ιο  νά σημειωθεί είναι δτι τό ίδιο αύτό ψυχικό στερέωμα 
πού έξετάζει δ Ντοστογιέφσκι μέ τήν άνωτερότητα τής ιδιοφυίας 
άπαντά άτελές καί άπλουστευμένο, πάντως δμως άναγνωρίσιμο, 
καί σέ άλλες μυθιστορηματικές κριτικές τού κ αινούρ γιου  άνθρώ- 
πον. Τό ίδιο προσηλωμένοι στόν άλαζονικό άσκητισμό, στόν 
άγονο δογματισμό, τό ϊδιο καταδικασμένοι στήν έρωτική άποτυ- 
χία είναι καί οί μηδενιστές τού Γκοντσαρώφ15 καί τού Τουργκέ- 
νιεφ16. Ά λλά στόν Χέρτσεν χρωστάμε μιά καίρια παρατήρηση. 
Ό  γέρος έπαναστάτης είχε έξευτελιστεί άπό τή νέα γενιά. « Πι
στεύω πάντα, έλεγε, στήν έπανάσταση, άλλά έγώ έχω πάψει νά 
τήν άγαπώ ». Έκείνο πού δέν μπορεί νά άνεχτεί είναι ή δμοιό- 
τητα τού κ αινούρ γιο  ν άνθρώ πον  μέ τόν γραφειοκράτη τής Πε
τρούπολης πού σιχαίνεται μ’ όλη του τήν ψυχή. Ό  Τσερνισέφσκι 
κι οί φίλοι του έχουν τήν ϊδια πολυπράγμονη έμφάνιση, τήν άλ
λοτε δουλοπρεπή κι άλλοτε άλαζονική πόζα, τήν ίδια τραχειά 
γλώσσα, τήν ϊδια τάση γιά προσβολή καί κυριαρχία μέ κείνον τόν 
« τσινόβνικ *»17. Μίμηση μέν, άλλά γεμάτη μίσος.

Αύτό τό φαρμάκι δέν τό συναντά κανείς ούτε στό άγγλικό ούτε 
στό γαλλικό μυθιστόρημα, καί, κυρίως, παρόμοια πρόσωπα δέν 
τά συναντά κανείς ούτε κάν στόν Φλωμπέρ. 'Η σύγκλιση αύτή 
άνάμεσα στόν άντιδραστικό Ντοστογιέφσκι, τόν κυβερνητικό 
Γκοντσαρώφ, τόν φιλελεύρερο Τουργκένιεφ, καί τόν έπαναστάτη 
Χέρτσεν, δσον άφορά τόν ψυχολογικό τύπο τού κ αινούργιοι' ά ν
θρώπον, μάς παρακινεί νά έξετάσουμε τήν κατάσταση τής ρωσι
κής ίνελιγκέντσιας πού στό σύνολό της υιοθέτησε σάν έμβλημά

* γραφειοκράτη (Σημ. M ît .).
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της τόν κ αινούρ γιο  άνθρωπο. 'Υπάρχει άραγε κάποια άναλογία 
άνάμεσα στή μοίρα τού κ αινούρ γιου  άνθρώττου δπως τή συν- 
έλαβε στήν καθημερινή κι άτομική του ιστορία δ μυθιστοριογρά- 
φος καί στήν ιστορική μοίρα τής ίντελιγκέντσιας ; Ή , γιά νά το
ποθετήσουμε τό πρόβλημα πιό συγκεκριμένα, μπορούμε άραγε νά 
θεωρήσουμε τήν « υπόγεια » άσθένεια σάν συμβολική (σάν ένα 
άσυνείδητο καί άπωθημένο σημείο άναφοράς) τής ιστορικής 
κατάστασης τής ρωσικής ίντελιγκέντσιας ;

Ό τα ν, στά τελευταία χρόνια τού παλαιού καθεστώτος, ό κριτι
κός Γκέρσεντζον18 ξανανακάλυπτε μέ νοσταλγία τή ρωσική κουλ
τούρα τής έποχής τής νιότης τού Πούσκιν, έδειχνε μεγάλη έπι- 
μονή στόν όρο « τσέλοστνοστ » : πληρότητα, άκεραιότητα, ένό- 
τητα τής προσωπικότητας. Τά ευτυχισμένα έκεΐνα χρόνια ό Ρώ
σος είχε κατακτήσει μιά «τσέλοστνοστ », πού κατοπινά τήν 
εχασε γιά πάντα.

Καί είναι άλήθεια ότι, στή συνείδηση τού Ρώσου, ή έποχή τής 
Αικατερίνης καί τού ’Αλέξανδρου άφησε τή νοσταλγία μιάς χρυ
σής έποχής. Τά παλιά καλά ήθη βασίλευαν άκόμα καί ταυτό
χρονα υπήρχε διαφωτισμός, συμπόνια, άνθρωπιά. Ή  ευτυχία 
αύτή δέν όφειλόταν μονάχα στίς ύλικές συνθήκες καί στήν άτά- 
ραχη έκμετάλλευση τών δουλοπάροικων. Ό  Πούσκιν, ό παρελ- 
θοντικός Τολστόι τού Πόλεμος κα ί Ειρήνη, μάς ζωγραφίζουν τά 
πορτραϊτα μικρών άρχόντων χωρίς τήν παραμικρή πολυτέλεια. 
Όφειλόταν όπως πάντα στίς ήθικές συνθήκες. Τήν έποχή έκείνη 
δ άνθρωπος δέν ήταν χωρισμένος σέ δυό άντίπαλα κομμάτια, τό 
καθήκον ήταν άπλό καί ή συνείδηση καθαρή. Νά προσφέρεις τίς 
υπηρεσίες σου, έκεϊ βρισκόταν ή εύτυχία καί ή τιμή τής ζωής, 
έκεϊ στηριζόταν ή άκεραιότητα τής προσωπικότητας, ή « τσέλο
στνοστ ».

Στή Ρωσία, νά υπηρετείς δέν σήμαινε τό ίδιο πράγμα πού σή- 
μαινε στή Δύση καί άπαιτούσε μιά τελείως διαφορετική διάθεση 
τής προσωπικότητας. Ή ταν άναπόσπαστο κομμάτι τής κατάστα
σης τού εύγενούς, ήταν ή πηγή, ή δικαίωση, ή έπικύρωσή της. Οί 
ρώσοι εύγενείς δέν χαρακτηριζόντουσαν άπό τήν άνεξαρτησία
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τους (τίς « έλευθερίες » τού γάλλου εύγενούς), άλλά άπό τήν έξ- 
άρτησή τους άπέναντι στόν άνώτατο άρχοντα. Ά ν  τό ρωσικό 
κράτος παρείχε στόν υπηρέτη του πολίτικες έλευθερίες, αύτό 
ύπαγορευόταν άπό λόγους κρατικούς, γιατί χωρίς άριστοκρατία 
σύγχρονο κράτος δέν μπορούσε νά υπάρξει. Τά προνόμια τού 
18ου αίώνα, τό δικαίωμα νά μήν σού έπιβάλλεται χειροδικία, τό 
δικαίωμα νά κληροδοτείς έλεύθερα, τό δικαίωμα νά στέλνεις τό 
παιδί σου σέ στρατιωτική σχολή, δηλαδή σ’ εύρωπαϊκή, όλα αύτά 
τά πλεονεκτήματα ήταν άμεσα συνδεδεμένα μέ τήν ύπηρεσία, καί 
παραχωρούνταν γιά νά άποζημιωθεΐ ή προσφερόμενη ύπηρεσία, 
όπως συνέβαινε τόν προηγούμενο αίώνα μέ τήν κάρπωση μιάς 
περιοχής κι ένός χωριού. Ό  ρώσος εύγενής, πού δέν έχει ούτε 
έξουσία, ούτε δικαιοδοσία πάνω στούς έλεύθερους άνθρώπους, 
ούτε αύτόνομο οικογενειακό παρελθόν, ούτε κάν συγκεντρωμένες 
έκτάσεις καί τοπική έξουσία, άντλεϊ τήν ύπαρξή του άπό τή 
σχέση του μέ τόν τσάρο καί μόνο. Ό  τσάρος είναι ό γεννήτοράς 
του σέ μιά σχέση διαρκούς δημιουργίας, άφού πέρα άπό τήν 
προσφορά τών ύπηρεσιών του ό. εύγενής δέν μετρά ή δέν μετρά 
πιά.

Στή Δύση, τό νά είσαι εύγενής σήμαινε μιά κλιμακωτή ταύτιση 
μέ τό πρόσωπο τού βασιλιά, βάσει ένός συστατικού έγώ πού ό 
βασιλιάς άποτελούσε τό μοντέλο του καί όχι μιά άπειλή ή μιά 
conditio sine qua non τής κοινωνικής ζωής. Στήν κατάσταση τής 
πλήρους έξάρτησης πού βρίσκεται ό ρώσος εύγενής, ή ταύτιση 
αύτή δέν μπορούσε νά όλοκληρωθεΐ παρά μέ παθητικό τρόπο. Ή  
όλοκλήρωση τής διαδικασίας ταύτισης πού άπαιτεί μιάν άνά- 
κτηση αύτονομίας καί μιά μετάβαση άπό τήν παθητική έξάρτηση 
στόν ένεργητικό άνταγωνισμό μπορεϊ νά συντελεστεϊ στήν οικο
γενειακή τάξη, άλλά δέν μπορεϊ νά έπαναληφθεϊ στήν κοινωνική 
τάξη, όπως συνέβαινε στή Δύση. Τό ρωσικό ύποκείμενο δέν μπο- 
ρεϊ νά σταθεί ένεργητικό καί ώριμο παρά μόνο πρός τά κάτω σέ 
μιάν αυστηρά Ιεραρχημένη κλίμακα έξουσίας. Πρός τά άνω είναι 
σάν μικρό παιδί. 'Όσο γιά τίς τάσεις πού γεννιούνται άπό τούτη 
τήν κατάσταση, ό χριστιανισμός ήταν ό,τι χρειαζόταν γιά νά τίς 
χαλαρώνει, άρκεϊ νά παραμόρφωνε πρός μιά μαζοχιστική κατεύ
θυνση τήν έρμηνεία τής θυσίας.

Κατά τή βασιλεία τής Αικατερίνης καί τού Αλέξανδρου, οί
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εύγενείς πίστεψαν δτι είχαν κληθεί νά συνεργαστούν ένεργά γιά 
τό μετασχηματισμό τής χώρας. Ό  άνώτατος άρχοντας τούς ζητά 
νά χύσουν τό αίμα τους στά πεδία τών μαχών, πράγμα πού γιά 
δλη τήν άριστοκρατία είναι τιμή καί εύχαρίστηση. Τό άγχος τής 
τιμωρίας γιά μιά πραγματική ή φανταστική έξέγερση, άγχος πού 
γεννιέται άπό τήν έσωτερική σύγκρουση, διαλύεται μέσα στήν 
άτμόσφαιρα τού έξωτερικού κινδύνου πού δέν άπαιτεί παρά 
τόλμη, καί συμβαδίζει μέ τήν εύτυχία. Ποτέ ό ρώσος εύγενής δέν 
στάθηκε τόσο μεγάλος όσο τήν έποχή τών ναπολεόντειων πολέ
μων. Τίς υπηρεσίες του δέν τίς είσέπραττε μόνον ό τσάρος, άλλά 
καί ή πατρίδα μαζί μέ τόν τσάρο. Ή ταν ή πρώτη καί ή τελευταία 
φορά πού, μέσα στήν Ιστορική τους διαδρομή, ot ρώσοι εύγενείς 
ένιωσαν σάν τό ψάρι στό νερό. Καί, ταυτόχρονα, ένιωσαν καί 
εύρωπαίοι, δχι γιατί τά πλούτη τους, ή κουλτούρα τους, ή οί 
έλευθερίες τους έφτασαν σέ έπίπεδο έφάμιλλο τών εύρωπαίων 
εύγενών, άλλά γιατί ή θέση και λειτουργία τους μές στούς κόλ
πους τού Κράτους ήταν περίπου ίδιες. Τούτη άκριβώς ή φευγα
λέα άρμονία ήταν πού έσπασε, ένώ δλα τά άλλα έμεναν δπως 
ήταν, μέ τή στροφή τού ’Αλέξανδρου, μέ τόν ’Ακαρτσέγιεφ, τόν 
Νικόλαο τόν Α ' καί τίς 14 τού Δεκέμβρη.

Ά π ό  τή στιγμή έκείνη καί μετά, τά ιδανικά τού ρωσικού Κρά
τους δέν μπορούσαν νά συμβιβαστούν πιά μέ τά ιδανικά πού γα- 
λούχησαν τελικά τούς εύγενείς στό διάστημα πού κράτησε ή κρα
τική τους άγωγή. Θέλησαν νά άπελευθερωθούν άπό τό Κράτος, 
δχι γιά νά πάψουν νά τό ύπηρετούν, άλλά γιά νά τό υπηρετήσουν 
σύμφωνα μέ τά δικά τους ιδανικά. Ά π ό  τήν άλλη, πάλι, μεριά, 
καί τό Κράτος άπελευθερώθηκε άπό τούς εύγενείς. Μήν τρέφον
τας πλέον έμπιστοσύνη στό πρόσωπό τους, θέλησε νά τούς άπο- 
μακρύνει άπό τήν έξουσία στό μέτρο πού αύτοί συγκροτούνταν 
σέ σώμα καί νά τούς άντικαταστήσει μέ μιάν ύποδεέστερη γρα
φειοκρατία. Ή  δράση τών εύγενών, μέ τή δεδομένη παιδεία τους 
καί τήν έλλειψη κάθε άλλης κοινωνικής διεξόδου, έξαρτιόταν 
άπό τό πρόσωπο τού άνώτατου άρχοντα καί περιοριζόταν στά 
πλαίσια τού Κράτους. Τήν ύπαναχώρηση, λοιπόν, τού Κράτους, 
πού παραγνώριζε τήν δρεξή τους νά προσφέρουν τίς υπηρεσίες 
τους καί τήν ποιότητα τής άφοσίωσής τους, έκεϊνοι τήν ένιωσαν 
σάν άποπομπή, σάν έκδίωξη. Στόν Marc Raeff άνήκει ή τιμή δτι
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έδειξε πώς κάτω άπό τή ρωσική έξέγερση κρυβόταν αύτή ή έρω- 
τική άπογοήτευση19. 'Ό ταν ό δεσμός πού τό συνέδεε μέ τό Κρά
τος έσπασε, τό άποτέλεσμα γιά τό άτομο δέν ήταν ένα κέρδος 
άλλά ένας κίνδυνος γιά τήν ύπόστασή του. Ό  σωματικός αύτός 
άποχωρισμός άπό τό μονάρχη δέν μπορεί νά παραλληλιστεί μέ 
τήν ήθελημένη άπομάκρυνση τού παιδιού πού ενηλικιώνεται, 
άλλά μέ τίς έπιπτώσεις πού έχει ή έγκατάλειψη σ’ ένα παιδί άρ
κετά άνώριμο ώστε νά έξεγερθεί, μέ τόν άντίκτυπο πού έχει ή 
φυγή γιά λογαριασμό αύτού τού παιδιού.

Έ δώ  έχουν τή ρίζα τους οί χαρακτήρες τών ήρώων τής ρομαν
τικής λογοτεχνίας. Ό  Όνέγκιν*, ό Ρούντιν*, ό Μπέλτωφ*, δ 
Όμπλόμωφ* παρουσιάζονται σάν όρφανά πάνω στή γή -  καί 
συχνά είναι καί άπό μάνα καί άπό πατέρα -  πού δέν ξέρουν τί νά 
κάνουν, κατατρυχόμενοι άπό μιά γενική έλλειψη ικανοποίησης 
καί συνθλιβόμενοι, σάν τούς έφήβους, άνάμεσα σέ κείνο πού έπι- 
θυμούν καί σέ κείνο πού είναι ικανοί νά κάνουν. Πιστοί στήν 
άγωγή πού έχουν δεχθεί, δέν μπορούν νά διανοηθούν τόν προο
ρισμό τους ύπό τή μορφή τής άτομικής δλοκλήρωσης. Δέν μοιά
ζουν διόλου μέ τούς Φαμπρίς, Ραστινιάκ, Πεντενίς. Ό  σκοπός 
δέν είναι νά σώσουν τόν έαυτό τους, άλλά τή Ρωσία. Τό ν’ άλλά- 
ξεις τή Ρωσία, δταν ή πηγή τής δράσης βρίσκεται έξω άπό σένα, 
καί όταν τό Κράτος δέν μπορεί νά σού προσφέρει τό μοντέλο της, 
καταντά άνέφικτος στόχος. Μπαίνεις στόν πειρασμό νά ύπερβά- 
λεις τά έξωτερικά έμπόδια γιά νά μήν ύποχρεωθεϊς νά παραδε
χτείς τά έσωτερικά έμπόδια. “Ετσι καί οί ήρωες τής λογοτεχνίας 
έκείνης τής έποχής παραπονιούνται δτι τέτοια πού είναι ή Ρωσία 
δέν μπορούν νά κάνουν τίποτε, καί μήν κάνοντας τίποτε, μπο
ρούν άνετα νά σπρώχνουν ώς τά άκρα τό πρόγραμμα δράσης 
τους. 'Ό πως άκριβώς άναπτερώνεται τό όνειρο μέ τήν καθ’ ύπνον 
παλινδρόμηση.

Ό  ’Ονέγκιν άπολαμβάνει άκόμα ένα κορμί εύλύγιστο, ένεργη- 
τικό καί γυμνασμένο. Ά γα πά  τούς χορούς, τό γαλλικό κρασί, τά 
άλογα. Ό  Όμπλόμωφ θά πληρώσει τό αύξημένο του ένόιαφέρον 
γιά τό κοινό καλό μέ μιάν έξίσου μεγάλη αύξηση τών άναστολών.

* "Ηρωες, κατά σειρά, τών Πούσκιν, Τουργκένιεφ, Χέρτσεν, Γκοντσαρώφ (Σημ. 
Μετ.).
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Μόλις κάνει νά σκεφτεί κάπως συγκεκριμένα μέ τί θά μπορούσε 
νά καταπιαστεί, άμέσως ή σκέψη του λοξοδρομεί, γυρίζει πρός 
τά πίσω, στόν ευτυχισμένο, άσάλευτο καιρό πού βρισκόταν στήν 
μήτρα τής Όμπλόμοβκα. Ά π ό  τή στιγμή πού σπάνε οί δεσμοί 
πού ένώνουν τήν έρωτική πίστη πρός τόν άρχοντα καί τήν έν- 
ασχόληση μέ τά δημόσια πράγματα, ή δεύτερη καταντά άδύνατη. 
Ά ντ ί νά έγκαταλείψουν καί αύτοί άπό τή μεριά τους τά κοινά, 
όταν αύτά πρώτα τούς έγκαταλείπουν, καί νά προσπαθήσουν νά 
διαμορφώσουν ένα ξεχωριστό έγώ, όλοι έκεϊνοι πού τήν « έποχή 
τού '40 » άποκαλούνται « περιττοί άνθρωποι » έπιμένουν πει
σματικά νά καταλάβουν τή θέση τού ήγεμόνα, άπέναντι στόν 
όποιο τρέφουν μίσος μόνο στό βαθμό πού ό έρωτάς τους βυθίζε
ται μέσα στό ύπόγειο στοιχείο, διαφορετικά ή άντιζηλία τους θά 
έπαυε νά έχει άντικείμενο. Δεκεμβριστές, άπό ήθικής πλευράς, 
νικημένοι δίχως νά πολεμήσουν, βρίσκοντας τήν ήττα τους άνώ- 
τερη άπό τόν κόσμο πού μαρτυρά τήν άνικανότητά τους, συνι- 
στούν τόν ιδεώδη τύπο το ν μ νησίκακου άνθρώπου. Τό γεροντικό 
τους πορτραίτο είναι ό Στεπάν Τροφίμοβιτς στούς Δαιμονισ μέ
νους.

Μέ τήν όξυδέρκεια τής Ιδιοφυίας, ό Γκοντσαρώφ βάζει τόν νυ
σταλέο καί νωχελικό Όμπλόμωφ νά πεθαίνει άπό έξάντληση. 
Γιατί ή άργία πού έχει έπιβληθεϊ στήν ίντελιγκέντσια δέν είναι 
μιά κατάσταση έλεύθερης άνάπαυσης, άλλά μιά σ ύγκ ρ ο υ σ η  δίχως 
έκβαση. Ένώ έχει διαζευχθεί άπό τό Κράτος, ψυχολογικά δέν 
έχει χωρίσει άκόμα. Κάθε άπόπειρα γιά δράση, άπό τή στιγμή 
πού θά σκοντάψει σέ κάποιο έξωτερικό έμπόδιο, υπαγορεύει στό 
υποκείμενο νά έρευνήσει τή συνείδησή του όπου βρίσκεται τό 
άλλο έμπόδιο, τό έμπόδιο τής ύπόγειας έλξης : « Ποιό πέπλο, 
άναρωτιέται ό Χέρτσεν, ήρθε νά σάς κρύψει άπό τά μάτια τό 
σπασμωδικό μας γέλιο, τήν άδιάκοπη ειρωνεία πού πίσω της 
κρύβεται ή βαθιά πληγωμένη καρδιά μας καί πού δέν είναι στό 
βάθος παρά ή μοιραία συνείδηση τής άδυναμίας μας... τό ρωσικό 
μυθιστόρημα τελικά δέν είναι άλλο άπό παθολογική άνατομία· 
δέν είναι παρά μιά διαπίστωση τού κακού πού μάς κατατρώει, 
μιά άσταμάτηση αύτοκατηγόρια, κατηγορία δίχως έλεος κι άνα- 
σασμό20 ».

Τή στιγμή έκείνη κάνει τήν έμφάνισή της στό προσκήνιο ή έπα-
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ναστατική γενιά τής « δεκαετίας τού ’60 ». Ό  στόχος της δέν έχει 
άλλάξει : έξακολουθεϊ νά είναι ή άλλαγή τής Ρωσίας. Αύτοί γνω
ρίζουν δτι ή άποδοχή τού ρωσικού τρόπου ζωής (πού δ Πούσκιν 
άκόμα τόν έγκρίνει) συνιστούσε μέχρι τότε τήν ψυχολογική βάση 
τής γόνιμης δράσης, κι έχουν έπίγνωση τής στόμωσης, τών έσω- 
τερικών παθών δπου τούς έκθέτει ή άρνησή του.

« Ύπάρχουν όρισμένες άνθεκτικές φύσεις », γράφει ό Ντομ- 
προλιούμπωφ. « Μαζεύουν τή δυσαρέκειά τους στά βάθη τής 
ψυχής τους, καί τήν έξαπολύουν μέ τήν πρώτη εύκαιρία. Στό 
μεταξύ σέρνονται άθόρυβα, σάν έρπετά πού κουλουριάζονται 
γύρω άπό τόν έαυτό τους, φίδια άκακα, γλοιώδη βατράχια. Δέν 
βγάζουν άχνα. Μένουν σιωπηλές, κρυμμένες. Ξέρουν πώς ή 
παραμικρή άπότομη καί βεβιασμένη κίνηση θά τούς προξενήσει 
άνυπόφορους πόνους στό άλυσοόεμένο τους κορμί21. » Γι’ αύτό 
ol καινούργιοι άνθρωποι τρέφουν τέτοιο μίσος γιά τούς ρομαντι
κούς τους προγόνους πού βίωσαν τήν έμπειρία τής μνησικακίας 
καί τήν όμολόγησαν. Αύτοί δέν θά τήν όμολογήσουν ποτέ.

Ή  διδασκαλία τού Τσερνισέφσκι άναφέρεται ταυτόχρονα καί 
στήν πνευματική ζωή καί στή συγκεκριμένη ύπαρξη.

Τό θεωρητικό της μέρος μπορεϊ νά άναλυθεί σάν άρνηση τής 
έσωτερικής ζωής. 'Ο  έχθρός είναι ή ψυχολογία. Στή θέση της βά
ζει μιά τεχνητή άνθρωπολογία, προσαρμοσμένη στούς στόχους 
πού έχει όρίσει στόν έαυτό του. ’Οντας πέρα γιά πέρα ξένο δά
νειο, άποτελεί μιά ντόπια ύπερβολή τής φοϋερμπαχιανής άνθρω- 
πολογίας καί τού άγγλικού ώφελιμισμού. Ή  λειτουργία της στή 
Ρωσία -  πού θά τής προσδώσει μιά διάρκεια καί μιά βαρύτητα 
έξαιρετικά μεγάλη -  είναι δτι καταργεί τό άγχώδες ήθικό πρό
βλημα, βάζοντας στήν υπηρεσία τού πνεύματος τής έξέγερσης 
άρκετά γερές έκλογικεύσεις, ώστε ή έξέγερση νά όλοκληρωθεί σέ 
έπανάσταση χωρίς ποτέ τά άτομικά κίνητρα νά κάνουν τήν έμ- 
φάνισή τους στή σκηνή τής συνείδησης καί μαζί ούτε τό άγχος 
καί ή άναστολή πού τά συνοδεύουν. Ή  έξέγερση λοιπόν πρέπει 
νά είναι ούδέτερη, άπρόσωπη, νά έγγράφεται μέσα στή φύση τών 
πραγμάτων, τό ίδιο καί ή προσωπική θέληση πρέπει νά γίνει καί 
αύτή ούδέτερη, νά άποπροσωποποιηθεϊ. Στήν Ιστορία πού προ- 
χωρά μηχανικά πρός τήν πρόοδο πρέπει νά άντιστοιχεϊ μιά 
προσωπικότητα πού ύπηρετεΐ μηχανικά τήν πρόοδο. Έ ξ  ον  καί
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ol τρεις άκόλουθες προτάσεις τοϋ Τσερνισέφσκι22 :
I. « 'Η  φιλοσοφία διακρίνει στόν άνθρωπο δ,τι διακρίνουν καί 

ή ίατρική, ή φυσιολογία καί ή χημεία ».
II. « Οί φυσικές έπιστήμες έχουν ήδη πραγματοποιήσει μεγά

λες προόδους ώστε νά μάς προσφέρουν άφθονο ύλικό γιά τήν 
όρθή λύση τών ήθικών μας προβλημάτων ».

III. « Τό φαινόμενο πού άποκαλούμε θέληση είναι καί αύτό 
ένας κρίκος σέ μιάν άλυσίδα φαινομένων καί γεγονότων ».

Μ’ αύτό τόν τρόπο, δέν λύνονται μόνο « έπιστημονικά » τά 
ήθικά προβλήματα ύπολογίζοντας άπλά τό συμφέρον, άλλά καί ή 
έπιλογή άνάμεσα στό περισσότερο καί στό λιγότερο συμφέρον 
υπακούει σ’ έναν αυστηρό ντετερμινισμό. Εύθύνη δέν ύπάρχει, 
καί ή ένοχή πού δηλητηρίαζε τήν προηγούμενη γενιά δέν έχει 
πλέον λόγο ύπαρξης καί παύει νά ύφίσταται.

Τό ιδιοφυές στοιχείο στόν Τσερνισέφσκι είναι δτι μετέτρεψε 
τίς θεωρίες τών Feuerbach καί Mill σέ έννοιολογικό έξοπλισμό 
μιάς ήθικής άσκησης έν δψει τής έπανάστασης. Ή  μοναδική συμ
βολή τής Ρωσίας στά πολιτικά σχήματα τής νεώτερης Ιστορίας, τό 
λενινιστικού τύπου κόμμα δηλαδή, στηρίζεται σέ τούτη άκριβώς 
τήν κάθοδο τής έπαναστατικής θεωρίας στήν Ιδιωτική ζωή τού 
άνθρώπου, σέ τούτη τή συστηματική πολιτικοποίηση τής ζωής. 
Ό  Τσερνισέφσκι άνακάλυψε τόν τύπο της (καί δ Λένιν θά άνα- 
γνωρίσει τό χρέος του άπέναντι του) καί γ ι’ αύτόν άκριβώς τό 
λόγο, άμέσως μετά τή φιλοσοφική πραγματεία, προσφεύγει στό 
μυθιστόρημα γιά νά δείξει μέ ποιόν τρόπο συνδυάζεται ή θεωρία 
μέ τήν ιδιωτική ζωή τού στρατευμένου άγωνιστή καί μάς δίνει 
ένα πλήρες καί συγκεκριμένο ύπαρξιακό μοντέλο. Ά λλά τό πέ
ρασμα άπό τό γενικό στήν Ιστορία τών έπιμέρους περιπτώσεων 
τόν ύποχρεώνει νά διατρέξει ένα μέρος τού δρόμου πού δδηγεί 
στίς πρωταρχικές πηγές τού συμβολισμού. Σταματά, δμως, στή 
μέση άφήνοντας στόν Ντοστογιέφσκι τή φροντίδα νά φέρει στήν 
έπιφάνεια τό άσυνείδητο πεδίο άναφοράς τών προσώπων πού 
στό Τί νά κάνουμε ; μένουν άποσπασματικές σκιαγραφίες μέ έγ- 
γαστρίμυθη λαλιά. Έ τσι τό Τί νά κάνουμε ; καταλαμβάνει μιά 
μέση θέση στή συμβολική άλυσίδα πού πηγαίνει άπό τήν άπωθη- 
μένη φαντασίωση ώς τίς διανοητικές κατασκευές, άπό τό άναλ- 
λοίωτο άτομικό φανταστικό ώς τά σοσιαλιστικοποιημένα μον
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τέλα πολιτικής όργάνωσης. Στό μέτρο αύτό μπορούν νά θεωρη
θούν άντιμεταθέσιμοι καί ισοδύναμοι μεταξύ τους ό έκπρόσωπος 
τής οικογενειακής έξουσίας (ό πατέρας καί τά ύποκατάστατά 
του) καί ό έκπρόσωπος τής πολιτικής έξουσίας, προκειμένου γιά 
ένα μυθιστόρημα πού έχει τήν πρόθεση νά καλύψει τό μεταξύ 
τους διάστημα καί νά άπτεται καί τών δύο.

'Η ύπόγεια ψυχολογία πού τελικά άναλύεται σάν ένας ιδιαίτε
ρος τύπος σχέσης μέ τόν πατέρα καί σάν τέτοια περιγράφεται στό 
'Υπόγειο, είναι γενικό φαινόμενο στό μυθιστόρημα τής έποχής 
έκείνης καί συνιστά τό διακριτικό σημάδι τής γενιάς τού "60, ένώ 
ταυτόχρονα παραπέμπει καί σ’ έναν Ιδιαίτερο τύπο σχέσης μέ τό 
ρωσικό Κράτος. Τό έγχείρημα τού Τσερνισέφσκι καί τών όπαδών 
του δίνει τήν έντύπωση μιάς άπόπειρας γιά τόν πλήρη μετασχη
ματισμό τής ψυχής ώστε νά έξαλειφθεϊ κάθε παραλυτική συν
ενοχή μέ τόν κυρίαρχο μονάρχη. Έ ργο πολύ πιό δύσκολο άπό 
όπουδήποτε άλλού στήν Εύρώπη, γιατί ή στενή σχέση μέ τό μο
νάρχη, άληθινό γεννήτορα καί μοναδικό έταϊρο, είναι πολύ βαθύ
τερη καί σπάει λιγότερο εύκολα. "Οντας όμως σέ πλήρη άδυναμία 
νά πραγματοποιήσουν μιάν άληθινή ταύτιση πού νά άκολουθεϊ- 
ται άπό μιά πραγματική άπόσπαση, κάνουν ό,τι τό χειρότερο. 
Στό έπίπεδο τού έγώ άρνούνται άπόλυτα τήν ταύτιση, καί ή 
ήθική τους, ή σκέψη τους θά άκολουθήσουν άπέναντι στή ρωσική 
τάξη πραγμάτων τήν πολιτική τής μεγάλης άρνησης. Τόν καθαρά 
έξωτερικό καταναγκασμό πού άσκούσαν στούς ύπηκόους τους οί 
ρώσοι μονάρχες άπό τήν έποχή τού Μεγάλου Πέτρου, γιά νά τούς 
άναγκάσουν νά φέρονται έξωτερικά άλλιώτικα καί όχι σάν ύπή- 
κοοι, παρόλα αύτά τόν έσωτερικεύουν. Τόν καταπίνουν, άλλά 
σάν καταναγκασμό στό έπίπεδο τού ύπερεγώ πού δέν ένοποιεϊ 
τόν άνθρωπο, άλλά άντίθετα τόν διχάζει, καί τόν άντιστρέφουν 
γιά νά τόν θέσουν στήν ύπηρεσία τών έπιθετικών τους σχεδίων. 
Τήν τρυφερή έλξη πού ένας Πούσκιν άκόμα όμολογούσε, αύτοί 
τήν άρνούνται, τήν καταχωνιάζουν όσο γίνεται πιό βαθιά, κι 
αύτή βαραίνει πάνω στό έγώ σάν άπειλή. "Οπως ό Πέτρος ήθελε 
μέ βάρβαρα μέσα νά κάνει όρθολογική τή Ρωσία, έτσι κι έκεϊνοι 
έπιβάλλουν μονάχοι τους τόν όρθολογισμό μέ μιάν έξάσκηση τύ
που ρωσικού στρατώνα. Άλλοτε, ή ύπηρεσία πρός τόν ήγεμόνα 
ήταν μιά παθητική πειθαρχία πού τήν ωραιοποιούσε ώστόσο ή
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άφοσίωση καί τήν γλύκαινε ή άγάπη. Τώρα, ή υπηρεσία τού σκο
πού γίνεται μιά τυραννία έπιβαλλόμενη άπό τόν έαυτό πάνω σέ 
ένα μέρος τού έαυτού πού τού άπαγορεύεται ή έκφραση.

Τήν ιστορία αύτή πρέπει νά τή σταματήσουμε στό 1864. Ποιός, 
τελικά, άπό τούς δυό, ό Ντοστογιέφσκι ή ό Τσερνισέφσκι, είχε 
δίκιο ; Ό  τσερνισεφσκικός άσκητισμός βρήκε τόν ιδανικό του 
καρπό στόν λενινιστή ήρωα, καί τή δικαίωσή του στήν έπανά- 
σταση. Γιά πολύ καιρό, πάλι, ή προαγγελία τού ’Υπόγειον  φαινό
ταν άτοπη μέχρις δτου ή υπόγεια ψυχολογία νά έπιστρέψει όρμη- 
τικά μετά τή νίκη τού κ αινούρ γιου  άνθρώπου, καί ή καταπιε
σμένη έλξη γιά τό όμοιο νά βλαστήσει μές στό φαινόμενο τής 
« προσωπολατρίας ».

Δέν θά χρειαστούν περίσσια λόγια γιά νά βγάλουμε τά μεθο
δολογικά συμπεράσματα πού προαναγγείλαμε στόν υπότιτλο τού 
άρθρου μας. ΟΙ εικασίες μας στηρίζονται σέ τρεις όμάδες κειμέ
νων : στόν Ντοστογιέφσκι, στόν Τσερνισέφσκι καί, τέλος, σ’ ένα 
άπροσδιόριστο σύνολο κειμένων καί έργων πού μάς γνωρίζουν 
τό ρωσικό παρελθόν.

’Αρχικά πρέπει νά παρατηρήσουμε ότι όσο προχωράμε άπό τά 
πρώτα κείμενα πρός τά τελευταία, τόσο πλησιάζουμε πρός τά 
Ιδιαίτερα ρωσικά χαρακτηριστικά. Τό μυθιστόρημα 'Υπόγειο, 
δπως τό διαβάζουμε συνήθως, έχει καθολική άξία. Είμαστε δλοι 
έμεϊς, δυστυχώς !, πού σχεδόν κάθε στιγμή άντιπαλεύουμε μές 
στό υπόγειο στοιχείο καί ή έπίγνωση τού πράγματος είναι ίσως 
τό μόνο μέσο γιά νά μή χάνουμε άπό τά μάτια μας τό φωτεινό 
σημείο πού μάς δείχνει πώς θά βγούμε άπ’ αύτό. Τό Τί νά κά 
νουμε ; μάς εισάγει σ’ έναν πιό περιορισμένο κόσμο, τόν κόσμο 
τών έπαναστατών. Τό Τί νά κάνουμε σύμφωνα μέ τόν Ντοστο- 
γιέφσκι, εικονογραφεί δ,τι θά μπορούσαμε νά όνομάσουμε καθο
δική μέθοδο πού μεταβάλλει τήν καταβύθιση στό ύπόγειο σέ 
δρόμο τής προόδου. Τό μυθιστόρημα αύτό δριζε μιάν ήθική πού 
δέν τής έλειπε δ ήρωισμός, ένσάρκωνε μιά έλπίδα πού καί μέσα 
στήν πιό σκληρή καταδίωξη ό συγγραφέας του δέν έπαυε νά 
υποστηρίζει, κι έτσι στάθηκε ή άρχή τής σύγχρονης έπαναστατι-
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κής ήθικής. Κανένα άπό τά άριστουργήματα τής μυθιστοριογρα
φίας, ούτε κάν ή Νέα Έ λοΐζα, δέν είχε έπίδραση άνάλογη μέ τήν 
έπίδραση πού είχε τούτη ή μέτρια μυθοπλασία. Τελικά δίχως 
άλλο, μοιραία ίσως, τό γέννησε ή Ρωσία. Ό  ιδιαίτερος στενός 
δεσμός άνάμεσα στό ρωσικό Κράτος καί τήν τάξη τών εύγενών 
πού μετατράπηκε σέ ίντελιγκέντσια είναι τό πολιτικό άνάλογο 
τού στενού δεσμού τού ύπόγειου άφηγητή μέ τούς διώκτες του. 
Ό  στενός αύτός δεσμός δέν άπαντάται πουθενά άλλού στήν Ευ
ρώπη τής έποχής έκείνης, δπου ύπάρχουν παλιές έγγυήσεις αύτο- 
νομίας, δυνατότητες άνεξαρτητοποίησης, βιώσιμα καί έφαρμό- 
σιμα μοντέλα ταύτισης. Πιθανόν έξάλλου ή σημερινή άνάπτυξη 
τού Λεβιάθαν μέ μορφές πού στή Δύση δέν έχουν άκόμα τίποτε 
τό ρώσικο, νά μάς βοηθήσει νά άντιληφθούμε καλύτερα τό διπλό 
συμβολισμό τού Τί νά κάνουμε ; καί τού Υ π ό γ ειο υ , τήν έναλλαγή 
οικογενειακής καί κοινωνικής τάξης, άπέναντι στήν όποία δεί
χνει πολύ εύαίσθητο τό μυθιστόρημα στή Ρωσία. Τά δύο αύτά 
μυθιστορήματα, πού είδαν τό φώς κάτω άπό μιά τοπική μορφή 
καταπίεσης, δείχνουν τό μέν ένα πώς άναπαράγεται, τό δέ άλλο 
μέ ποιά λεπτά καί άνομολόγητα μέσα διαιωνίζεται αύτή ή κατα
πίεση.

Κατόπιν, πρέπει νά σημειώσουμε δτι ή άνάγνωση τών δύο μυ
θιστορημάτων δέν γίνεται κατά τόν ϊδιο τρόπο. Τό Τί νά κ ά 
νουμε ; εικονογραφεί μιά Ιδεολογία καί γ ι’ αύτό τό λόγο δίνει τήν 
έντύπωση ένός καταλόγου τών μηχανισμών άμυνας πού μπαίνουν 
σέ ένέργειά γιά νά ματαιώσουν τό άγχος πού συνδέεται μέ τόν 
πόθο καί τή σύγκρουση. Τό 'Υπόγειο, πάλι, καταστρέφει τό σύ
στημα άμυνας χτυπώντας στό τρωτό σημείο, στό έπεισόδιο μέ τήν 
πόρνη. Δέν άποτελεϊ, σέ σχέση μέ τό πρώτο μυθιστόρημα, μιά 
δεύτερη, άνεξάρτητη μαρτυρία πού θά άφηνε τόν ιστορικό έλεύ- 
θερο νά διαλέξει άνάμεσα στά λεγόμενα τού Τσερνισέφσκι καί τά 
λεγόμενα τού Ντοστογιέφσκι. Είναι μιά άντιμαρτυρία, μιά άπο- 
κρυπτογράφηση, ένα ξεσκέπασμα. Δέν είναι μιά έρμηνεία. Τό 
μεταφυσικό, θρησκευτικό καί, σήμερα, τό ψυχαναλυτικό καί 
Ιστορικό μάθημα άπό τόν Ντοστογιέφσκι, τό έχουν άντλήσει οί 
σχολιαστές τού 'Υπογείου . Ά λλά κι αύτό προετοιμάζει καί καθι
στά δυνατή τήν έρμηνεία. Αύτή πάλι, σιγά-σιγά καταλήγει νά 
άπτεται. πέρα άπό τόν Τσερνισέφσκι, δλόκληρης τής ρώσικης
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Ιστορίας, πού βέβαια έχει ένα εύρος καί μιά πολυπλοκότητα 
πολύ μεγαλύτερη άπό τήν ίδια τήν έρμηνεία, ξεπερνώντας την άπ’ 
όλες τίς πλευρές, χωρίς ώστόσο νά πρέπει νά έχει καί άντιφατική 
σχέση μαζί της. Καί γεγονός είναι ότι κι έμεΐς στή λογοτεχνία 
άνακαλύψαμε τό καθοδηγητικό νήμα καί τό γενικό σχήμα πού 
ζητούμε νά έπαληθεύσουμε σέ όλοένα καί πιό άπομακρυσμένες 
άπό τή λογοτεχνία περιοχές.

Γιά νά μπορέσει νά ύπάρξει ψυχαναλυτική ίστορία, πρέπει ή 
σχέση τού ψυχαναλυτή Ιστορικού άπέναντι στό κείμενο νά είναι 
άνάλογη μ’ αύτήν πού τηρεί άπέναντι στό λόγο τού άσθενούς του, 
τουλάχιστον ώς πρός τήν περιέργεια καί τήν έπιθυμία του νά 
καταλάβει, έφόσον σκοπός του δέν είναι νά θεραπεύσει. ΟΙ πλη
ροφορίες πού δίνει τόσο ό άσθενής όσο κι ένα κείμενο μπορούν 
νά καταταχθούν σέ τρεις όμάδες έπιδεκτικές νά συγκριθούν άνά 
δύο. Πρώτα άπ’ όλα, ύπάρχουν οί ψυχικοί μηχανισμοί όπου τό 
άσυνείδητο διακρίνεται πολύ καθαρά, μέ κλασικό τύπο τό ό 
νειρο. Γιά τήν ίστορία τέτοια κείμενα είναι τά λογοτεχνικά έργα 
καί γενικά τά έργα τέχνης, πού ύστερα άπό τό όνειρο άποτελούν 
τή « δεύτερη βασιλική λεωφόρο » πρός τό άσυνείδητο. Κατόπιν, 
ύπάρχουν ot άμυντικοί μηχανισμοί, τό σύνολο τών διεργασιών μέ 
τίς όποιες προσπαθεί τό έγώ νά διασφαλιστεί άπέναντι στούς 
πόθους καί τίς παρορμήσεις, κινδυνεύοντας νά ύπονομεύσει τήν 
άκεραιότητά του. Τέτοια είναι τά άπολογητικά, συγκροτημένα, 
συστηματικά κείμενα μέ τέλειο σχεδόν πρότυπό τους τίς τείνου- 
σες πρός τόν όλοκληρωτισμό Ιδεολογίες. Τά κείμενα αύτά είναι 
έξ όρισμού λιγότερο εύανάγνωστα άπό τά πρώτα, άφού είναι 
γραμμένα μέ τόν άσυνείδητο σκοπό νά κρατήσουν άσυνείδητο τό 
άσυνείδητο. Τά πρώτα προσφέρονται στήν έρμηνεία· τά δεύτερα 
άμύνονται. 'Ωστόσο, ή άμυντική πανοπλία παρουσιάζει πάντοτε 
κάποιο έλάττωμα, είτε γιατί δίπλα της ό καταπιεσμένος πόθος 
βρίσκει μιά ικανοποιητική διέξοδο (όνειρο, έργο τέχνης), εϊτε 
γιατί δέν μπορεϊ νά έκπληρώσει τή λειτουργία της καί τό άπωθη- 
μένο έπιστρέφει μέ μορφή συμπτώματος. Συμπτωματικής άκρι
βώς τάξης είναι άνάμεσα σ’ άλλα καί τό έπεισόδιο τής πόρνης 
στό Τί νά κάνουμε ; πάνω στό όποιο ό συγγραφέας τού 'Υπο
γείου  μπόλιασε έντεχνα τό λανθάνον έργο τέχνης. ’Αντιλαμβανό
μαστε πώς σ’ όρισμένες ιστορικές καταστάσεις ή ταυτόχρονη
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ύπαρξη « άμυντικών » καί « άποκαλυπτικών » κειμένων δέν 
συμβιβάζεται. Ό  Λένιν, σάν διάδοχος τού Τσερνισέφσκι, είχε 
άπόλυτο δίκιο νά άγνοεί θεληματικά τόν Ντοστογιέφσκι (« δέν 
έχω καιρό γιά τέτοιες άηδίες23 »), καί ό Στάλιν νά τόν άπαγορέ- 
ψει. Καταργώντας τό λογοτεχνικό έργο είναι σάν νά καθιστάς 
άόρατη τήν ιστορία, σάν νά σβήνεις τό φώς πού τή φωτίζει.

Τέλος, ύπάρχει ή μάζα τών άντικειμενικών βιογραφικών πλη
ροφοριών πού δίνει τό ίδιο τό ύποκείμενο ή κάποιοι τρίτοι, στίς 
όποιες πληροφορίες δ ψυχαναλυτής δίνει λιγότερη προσοχή 
άφού έχει σκοπό νά άνασυγκροτήσει μιάν υποκειμενική ιστορία. 
Ή  μαρτυρία της ώστόσο δέν παύει νά τού είναι άπαραίτητη καί 
δέν πρέπει νά άντιφάσκει μέ δσα μαθαίνει άπό τήν άνάλυση τών 
φαντασιώσεων καί τών άμυντικών μηχανισμών πού θά πάρουν 
θέση στήν τελική σύνθεση. Ό π ω ς δμως καί νάχει τό πράγμα, τό 
καθαυτό είναι τού υποκειμένου μέ τήν άπεριόριστη ποικιλία τών 
διαστάσεων καί τών συμπεριφορών του παραμένει άπροσπέλα- 
στο. Καί φυσικά ό Ιστορικός δέν φτάνει στά ύψη τών γεγονότων 
καί στό στερέωμα τής γενικής Ιστορίας παρά άφού κάνει διάφο
ρες κατασκευές καί έπεκτείνει τελικά τίς άναλύσεις πού έχει 
πραγματοποιήσει πάνω στά πρώτα κείμενα μέ τά όποια συνυ
πάρχει στόν έπίγειο τούτον κόσμο. Δυό πράγματα τοποθετούν 
τήν ψυχαναλυτική Ιστορία στήν κοινή μοίρα : πρώτον, δτι τό κεί
μενο διαβάζεται μέ τή συνεπαγόμενη συναισθηματική φόρτιση, 
καί, δεύτερον, δτι τό γεγονός, καί έδώ, κατασκευάζεται.
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JACQUES LE GOFF

Οί νοοτροπίες  
Μ ιά διφορούμενη ίστορία

« Ή  λέξη νοοτροπία μ ’ άρέσει. Κάτι 
τέτοιες καινούργιες λέξεις λανσάρουμε  ».

Marcel Proust 
iA la recherche du temps perdu. Le 
côté de Guermantes. Bibl. .de la 

Pleiade, T. II., p. 236-7).

Γιά τόν Ιστορικό σήμερα ή λέξη νοοτροπία είναι άκόμα και
νούργια καί δμως έχει κιόλας χάσει τό νόημά της. Πολύς ό λόγος 
περί τής Ιστορίας τών νοοτροπιών, έλάχιστα δμως τά πειστικά 
παραδείγματα. Έ νώ είναι ένα πρωτοπόρο μέτωπο πού δέν έχει 
άκόμα άποκρυπτογραφηθεί, έχουμε άρχίσει ήδη νά άμφιβάλ- 
λουμε άν, σάν δρος, καλύπτει μιάν έπιστημονική πραγματικό
τητα, άν έχει ιδεολογική συνοχή, άν είναι έπιστημονικά λειτουρ
γική. Ή  μόδα τήν έχει παρασύρει στό πέρασμά της καί μοιάζει 
κιόλας σάν νά τήν έχει άφήσει πίσω της. Πρέπει, άραγε, νά τήν 
βοηθήσουμε νά υπάρξει ή νά τήν άφήσουμε νά έξαφανιστεί ;

1. ΙΣΤΟΡΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

'Ένα άπό τά πρώτα θέλγητρα τής Ιστορίας τών νοοτροπιών 
βρίσκεται στήν άοριστία της, στό χάρισμά της νά δηλώνει τό 
ύπόλειμμα τής Ιστορικής άνάλυσης, τό « καί τά λοιπά » τής Ιστο
ρίας.

Ά π ό  τό 1095 καί μετά, στή δυτική περιοχή τής Χριστιανοσύ
νης άρχίζει ένας σάλος άτόμων καί μαζών πού παίρνουν μέρος 
στή μεγάλη περιπέτεια τής σταυροφορίας. Δημογραφική άνά-
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πτύξη, άπαρχή υπερπληθυσμού, έμπορική άπληστία τών Ιταλι
κών πόλεων, πολιτική προσπάθεια τής παποσύνης νά άποκατα- 
στήσει τήν ένότητα τής διχασμένης χριστιανοσύνης μέ τήν έπί- 
θεση ένάντια στόν Ά πιστο. "Ολες τούτες ot αίτιες δέν έξηγούν τά 
πάντα, ίσως μάλιστα νά μήν έξηγούν τό ούσιαστικό. Χρειάζεται 
μαζί καί ή έλξη πού άσκεΐ ή έπίγεια ’Ιερουσαλήμ, τό όμοίωμα 
αύτό τής έπουράνιας, χρειάζεται καί ή παρόρμηση τών είκόνων 
τού συλλογικού νού πού συσσωρεύονται γύρω της. Γιατί, τελικά, 
νοείται σταυροφορία χωρίς θρησκευτική νοοτροπία1 ;

Ή  φεουδαρχία, πάλι, τί είναι ; "Ενα σύνολο θεσμών, ένας τρό
πος παραγωγής, ένα κοινωνικό σύστημα, ένας τύπος στρατιωτι
κής όργάνωσης ; Ό  Georges Duby θά άπαντήσει πώς πρέπει νά 
προχωρήσουμε μακρύτερα, « νά προεκτείνουμε τήν οικονομική 
Ιστορία μέ τήν Ιστορία τής νοοτροπίας », νά λάβουμε ύπόψη μας 
καί « τή φεουδαρχική άντίληψη περί υπηρεσίας ». Ά ρ α , τί είναι 
φεουδαρχία ; « Μιά μεσαιωνική νοοτροπία2 ».

Ά π ό  τόν 16ο αί. καί μετά, στή Δύση άναπτύσσεται μιά νέα 
κοινωνία : ή καπιταλιστική. Προϊόν ένός νέου τρόπου παραγω
γής, έκκριμα τής νομισματικής οικονομίας, οικοδόμημα τής άστι- 
κής τάξης ; Αναμφίβολα ναί, άλλά μαζί καί άπόρροια μιάς νέας 
στάσης άπέναντι στήν έργασία, στό χρήμα -  μιάς νέας νοοτρο
πίας πού άπό τόν Max Weber καί μετά συνδέουμε μέ τήν ήθική 
τού προτεσταντισμού3.

'Η νοοτροπία λοιπόν συνιστά τό ύπερπέραν τής Ιστορίας, τεί
νει νά Ικανοποιήσει τήν περιέργεια τών Ιστορικών πού είναι 
άποφασισμένοι νά προχωρήσουν μακρύτερα καί πρώτα άπ’ όλα 
νά διασταυρωθούν μέ τίς άλλες έπιοτήμες τού άνθρώπου.

Ό  Marc Bloch έπιχειρώντας να όριοθετήσει τή « θρησκευτική 
νοοτροπία » τού Μεσαίωνα, εντοπίζει μέσα της « ένα πλήθος 
άντιλήψεων καί πρακτικών... πού άλλοτε άποτελούν κληροδό
τημα τής προαιώνιας μαγείας καί άλλοτε γέννημα μιάς σχετικά 
πιό πρόσφατης έποχής, στά πλαίσια ένός πολιτισμού4 μέ μεγάλη 
άκόμα μυθική γονιμότητα ». Σκοπεύοντας λοιπόν στό πιό στα
θερό καί άμετακίνητο έπίπεδο τών κοινωνιών, ό Ιστορικός πλη
σιάζει τόν έθνολόγο. Μέ τά λόγια τού Ernest Labrousse : « Τό 
κοινωνικό βραδυπορεϊ σέ σχέση μέ τό οικονομικό, καί τό νοητικό 
βραδυπορεί σέ σχέση μέ τό κοινωνικό5 ». Ό  Keinth Thomas
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πάλι, μέ τή σειρά του, μελετώντας τή θρησκευτική νοοτροπία τών 
άνθρώπων τού Μεσαίωνα καί τής ’Αναγέννησης, έφαρμόζει ξε
κάθαρα μιάν έθνολογική μέθοδο έμπνευσμένη κυρίως άπό τόν 
Evans-Pritchard6. Ό  έθνολόγος ξεκινά άπό τή μελέτη τών λα
τρευτικών τυπικών καί τών τελετουργικών πραχτικών καί άνέρ- 
χεται πρός τίς πεποιθήσεις καί τά συστήματα άξιών. Παρόμοια 
ένεργούν καί οί μετά τόν Marc Bloch ιστορικοί τού Μεσαίωνα, οί 
Percy Ernst Schramm, Ernst Kantorovicz, Bernard Guenée7. Αύ
τοί, άπό τίς ιεροτελεστίες, τίς θαυματουργικές θεραπείες, τά δια
κριτικά τής έξουσίας, τό προνόμιο τής εισόδου στά βασιλικά 
διαμερίσματα, άπ’ δλα αύτά βγάζουν στήν έπιφάνεια μιά μοναρ
χική μυστική θρησκεία, μιά πολιτική νοοτροπία δίνοντας έτσι μιά 
καινούργια πνοή στήν πολιτική ιστορία τού Μεσαίωνα Παλιό- 
τερα οί ειδικοί τής άγιογραφίας είχαν στρέψει τό ένδιαφέρον 
τους στόν άγιο. Σήμερα μελετούν τήν έννοια τού άγίου, τί τή θε
μελιώνει μέσα στό μυαλό τών πιστών, μελετούν τήν ψυχολογία 
τών άπλοϊκών άνθρώπων, τή νοοτροπία τού άγιογράφου8. Μ’ 
αύτό τόν τρόπο ή θρησκευτική άνθρωπολογία έχει σάν συνέπεια 
μιά ριζική μεταστροφή τού βλέμματος μέσα στή θρησκευτική 
ιστορία9.

’Ανάλογα μέ τόν έθνολόγο, ό ιστορικός τής νοοτροπίας όφείλει 
νά ύποκαθιστά καί τόν κοινωνιολόγο. Γενικά, άντικείμενο του 
είναι τό συλλογικό. Νοοτροπία σ’ ένα Ιστορικό άτομο, άκόμη κι 
άν αύτό συγκαταλέγεται στή χορεία τών μεγάλων άνδρών, είναι 
δ,τι κοινό τόν συνδέει μέ τούς άλλους άνθρώπους τού καιρού 
του. ’Ας πάρουμε γιά παράδειγμα τόν Κάρολο Ε' τής Γαλλίας. 
"Ολοι οί ιστορικοί έκθειάζουν τό αισθητήριό του γιά τήν οικονο
μία, τή διακυβέρνηση, τό Κράτος. Είναι ό Σοφός βασιλιάς, πού 
διαβάζει ’Αριστοτέλη, πού όρθοποδίζει τά οικονομικά τού βασι
λείου, πού διεξάγει έναντίον τών "Αγγλων έναν πόλεμο φθοράς 
τακτοποιώντας έτσι τά οίκονομικά του, μέ δυό λόγια είναι ό σω
στός υπολογιστής. Τό 1380, άπό τή νεκρική του κλίνη, καταργεί 
ένα μέρος τών φόρων, τούς λεγάμενους fouages*. Καί οί Ιστορι
κοί άναρωτιούνται, ζητούν πίσω άπό τήν άλλόκοτη χειρονομία 
τού βασιλιά είτε μιά δυσδιάκριτη πολιτική σκέψη, εϊτε μιά στιγμή

• Ό  κατά έστίαν ή κατ' οίκον φόρος. (Σημ. Μετ.).
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παραλογισμού ένός άνθρώπου πού τάχει κιόλας χαμένα. Καί 
γιατί νά μή συνέβη άπλούστατα έκεϊνο πού πίστευαν τόν 14ο αί., 
ότι δηλαδή ό βασιλιάς φοβήθηκε τό θάνατο καί δέν ήθελε τήν 
ώρα τής Κρίσεως νά βαρύνεται άπό τό μίσος τών ύπηκόων του ; 
Ναί, γιατί νά μήν άφησε ό βασιλιάς τήν τελευταία στιγμή τή νοο
τροπία του νά υπερνικήσει τήν πολιτική του, γιατί νά μήν άφησε 
τήν κοινή πεποίθηση νά κυριαρχήσει πάνω στήν προσωπική του 
πολιτική Ιδεολογία ;

"Ομως ό Ιστορικός τής νοοτροπίας συγγενεύει ιδιαίτερα μέ τόν 
κοινωνικό ψυχολόγο. Οί όροι συμπεριφορά καί στάση έχουν ού- 
σιαστική σημασία τόσο γιά τόν έναν όσο καί γιά τόν άλλον. 
Έφόσον μάλιστα μερικοί κοινωνικοί ψυχολόγοι, όπως λογου- 
χάρη ό C. Kluckhohn10, έπιμένουν στό ρόλο τού πολιτιστικού 
έλέγχου πάνω στίς βιολογικές συμπεριφορές, ή κοινωνική ψυχο
λογία κλίνει πρός τήν πλευρά τής έθνολογίας καί, έν συνεχεία, 
τής ιστορίας. Ή  άμοιβαία αύτή έλξη τής Ιστορίας τής νοοτροπίας 
καί τής κοινωνικής ψυχολογίας έκδηλώνεται σέ δύο τομείς : στήν 
άνάπτυξη τών μελετών γύρω άπό τό φαινόμενο τής έγκληματικό- 
τητας καί συγχρόνως τούς περιθωριακούς καί παρεκκλίνοντες 
τύπους τών περασμένων έποχών άπό τή μία, καί άπό τήν άλλη 
στήν παράλληλη πρόοδο τών σφυγμομετρήσεων τής κοινής γνώ
μης καί μαζί τών ιστορικών άναλύσεων πάνω στίς έκλογικές 
συμπεριφορές.

Ά λλά καί άπό τήν ίδια πάλι πλευρά, ή ίστορία τής νοοτροπίας 
παρουσιάζει ένα πρόσθετο ένδιαφέρον : δίνει στήν ιστορική ψυ
χολογία τή δυνατότητα νά συνδεθεί μέ ένα άκόμα ρεύμα τής σύγ
χρονης ιστορικής έρευνας, τήν ποσοτική ίστορία. Ά ν  καί φαινο
μενικά έπιστήμη τού άστατου καί τών άποχρώσεων, ή ίστορία τής 
νοοτροπίας μπορεϊ ώστόσο νά χρησιμοποιήσει μέ μερικές προσ
αρμογές τίς ποσοτικές μεθόδους πού τελειοποίησαν οί κοινωνι
κοί ψυχολόγοι. Ή  μέθοδος τών κλιμάκων συμπεριφοράς πού 
σύμφωνα μέ τόν Abraham A. Moles11 μάς έπιτρέπει νά ξεκινή
σουμε « άπό μιά μάζα γεγονότων, άπόψεων, λεκτικών έκφρά- 
σεων χωρίς τήν παραμικρή άρχικά συνοχή μεταξύ τους » καί, τε
λικά, νά βρούμε τόσο τό « μέτρο » ένός μεγέθους κατάλληλο γιά 
τό σύνολο τών φαινομένων πού έξετάζουμε, όσο καί έναν « όρι- 
σμό » τους βασισμένο στήν κλίμακά τους, θά μάς δώσει ένδεχο-
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μένως έναν Ικανοποιητικό όρισμό τής διφορούμενης τούτης λέξης 
« νοοτροπία », κατ’ άναλογία μέ τήν περίφημη φράση τού Binet : 
« Εύφυΐα είναι αύτό πού μετρά τό τέστ μου ».

Φυσικά, οί δεσμοί της μέ τήν έθνολογία θ’ άνοίξουν στήν Ιστο
ρία τής νοοτροπίας κι άλλο ένα μεγάλο δπλοστάσιο τών σημερι
νών έπιστημών τού άνθρώπου : τίς στρουκτουραλιστικές μεθό
δους. Γιατί, τί άλλο είναι τελικά ή νοοτροπία παρά μιά δομή ;

'Όμως, πέρα άπό τίς εύκολες συνδέσεις της μέ τίς άλλες έπι- 
στήμες τού άνθρώπου, ή γοητεία τής Ιστορίας τών νοοτροπιών 
βρίσκεται στό φρέσκο άέρα πού φέρνει σ’ δσους ζούν μές στήν 
άποπνικτική άτμόσφαιρα τής οίκονομικής καί κοινωνικής Ιστο
ρίας, καί κυρίως τού χυδαίου μαρξισμού.

’Απαλλαγμένη άπό τούς άπό μηχανής θεούς τής παλαιάς Ιστο
ρίας : τή θεία Πρόνοια καί τούς μεγάλους άνδρες, άπαλλαγμένη 
καί άπό τίς πτωχές έννοιες τής θετικιστικής ιστορίας : γεγονός 
καί τυχαίο, ή οικονομική καί κοινωνική Ιστορία, μαρξιστικής ή 
μή έμπνευσης, είχε προσδώσει στήν Ιστορική έξήγηση στέρεες 
βάσεις. ’ Αποδείχτηκε δμως άνίκανη νά πραγματοποιήσει τό πρό
γραμμα πού τής δριζε δ Michelet τό 1869 : «Ή Ιστορία [ ... ] νο
μίζω δείχνει άδυναμίες καί ώς πρός τίς δύο της μεθόδους : καί 
πολύ λίγο υλική [... ] καί πολύ λίγο πνευματική, δταν μιλά γιά 
νόμους καί πολιτικές πράξεις καί δχι γιά ιδέες, γιά ήθη [ . . . ] » .  
Στό μαρξιστικό, τώρα, πεδίο : οί ιστορικοί μπορεί νά άξιοποίη- 
σαν τό μηχανισμό τών τρόπων παραγωγής καί τής πάλης τών τά
ξεων, δέν κατόρθωσαν δμως νά μεταβούν κατά τρόπο πειστικό 
άπό τίς υποδομές στίς υπερδομές. 'Η  οικονομία άπλωνε μπροστά 
στίς κοινωνίες έναν καθρέφτη δπου μέσα δέν διέκρινε κανείς 
παρά τό άχνό άντικαθρέφτισμα άφηρημένων σχημάτων καί δχι 
πρόσωπα, δντα μέ σάρκα καί δστά. Ό  άνθρωπος δέν ζεϊ μονάχα 
μέ ψωμί, ή ιστορία δέν είχε κάν ούτε ψωμί, τρεφόταν μονάχα άπό 
σκέλεθρα πού χόρευαν ένα μακάβριο χορό αυτομάτων. Έπρεπε 
νά δώσουμε σέ τούτους τούς άπισχνασμένους μηχανισμούς τό 
άντίβαρο ένός άλλου πράγματος. "Επρεπε νά βρούμε κάποιο 
« άλλού » στήν Ιστορία. Κι αύτό τό άλλο πράγμα, αύτό τό « άλ- 
λού », έμελλε νά τό προσφέρουν οί νοοτροπίες.

Ή  ιστορία τής νοοτροπίας ώστόσο δέν χαρακτηρίζεται μονάχα 
άπό τήν έπαφή της μέ τίς άλλες έπιστήμες τού άνθρώπου καί τήν
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έμφάνιση ένός τομέα άπωθημένου άπό τήν παραδοσιακή ιστορία. 
Άποτελεϊ έπίσης καί τό σημείο συνάντησης άλληλοσυγκρουόμε- 
νων άπαιτήσεων πού ή δυναμική τής σημερινής Ιστορικής έρευ
νας σπρώχνει στό διάλογο. Βρίσκεται στό σημείο σύζευξης τού 
άτομικού μέ τό συλλογικό, τού μακρού χρόνου μέ τό χρόνο τής 
λιτότητας, τού άσύνειδου μέ τό έμπρόθετο, τού δομικού μέ τό 
συγκυριακό, τού περιθωριακού μέ τό γενικό.

Τό έπίπεδο τής ιστορίας τής νοοτροπίας είναι τό έπίπεδο τού 
καθημερινού καί τού αύτοματικού· είναι έκεϊνο πού διαφεύγει 
άπό τά άτομικά ύποκείμενα τής ιστορίας γιατί άποκαλύπτει τό 
άπρόσωπο περιεχόμενο τής σκέψης τους · είναι δ,τι είχαν κοινό 
μεταξύ τους δ Καίσαρας καί δ έσχατος τών λεγεωνάριών του, δ 
"Αγιος Λουδοβίκος κι δ τελευταίος χωρικός τής έπικράτειάς του, 
δ Χριστόφορος Κολόμβος καί δ τελευταίος ναύτης τών καραβιών 
του. Ή  ιστορία τής νοοτροπίας έχει μέ τήν ιστορία τών ιδεών τήν 
ϊδια σχέση πού έχει ή ιστορία τού ύλικού πολιτισμού γιά τήν οι
κονομική Ιστορία. Ό  τρόπος πού άντιδρούν οί άνθρωποι τού 
Μου αίώνα άπέναντι στήν πανούκλα, τή θεία αύτή τιμωρία, τρέ
φεται μέν άπό τήν κατά κόσμον καί άσύνειδη διδασκαλία τών 
Χριστιανών διανοητών, άπό τόν Ιερό Αύγουστίνο μέχρι τόν 
Θωμά Άκινάτη, καί έξηγεϊται άπό τό σύστημα έξίσωσης άρρώ- 
στια =  άμαρτία, πού έπινόησαν οϊ κληρικοί τού πρώτου με- 
σαίωνα, άφήνει δμως κατά μέρος δλες τίς λογικές συναρθρώσεις, 
δλες τίς λεπτές πλευρές τών συλλογισμών καί κρατά μόνο τόν 
ξερό τύπο τής Ιδέας. Τό καθημερινό σκεύος ή τό ρούχο τού φτω
χού έχουν τήν καταγωγή τους στά γοητευτικά πρότυπα πού δη
μιουργεί ή έπιφανειακή κίνηση τής οίκονομίας, τής μόδας καί 
τού γούστου. Έ δώ, στά βάθη τού καθημερινού μπορεί νά συλλά- 
βει κανείς τό ύφος μιάς έποχής. "Οταν δ Huizinga άποκαλεϊ τόν 
’Ιωάννη τού Salisbury « προγοτθικό πνεύμα », ένώ μέ τό πρόθεμα 
« προ » τού άναγνωρίζει τήν άνωτερότητα νά στέκεται ό προάγ- 
γελος τής ιστορικής έξέλιξης, μέ τήν έκφραση « τό πνεύμα » 
(mind) μάς φέρνει στό νού τή νοοτροπία, καί τού κάνει τόν έκ- 
φραστή τής συλλογικής μαρτυρίας μιάς έποχής, δπως είχε κάνει 
καί ό Lucien Febvre μέ τόν Rabelais δταν τόν γλύτωνε άπό τόν 
άναχρονισμό τών σοφολογιότατων γιά νά τόν άποδώσει στή 
συγκεκριμένη Ιστορικότητα τών Ιστορικών τής νοοτροπίας.
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Ό  λόγος τών άνθρώπων, όποιος καί νάναι ό τόνος πού έκφέ- 
ρεται, τής πειθούς, τής συγκίνησης ή τής έμφασης, δέν είναι τίς 
περισσότερες φορές παρά ένα συνονθύλευμα άπό έτοιμες Ιδέες, 
κοινούς τόπους, τετριμμένες άπόψεις, ή άσυνήθιστη διέξοδος γιά 
τά λείψανα άπό κουλτούρες καί νοοτροπίες διαφόρων προελεύ
σεων καί διαφόρων έποχών.

Έ τσι διαμορφώνεται καί ή μέθοδος πού έπιβάλλεται στόν 
Ιστορικό έκ μέρους τής Ιστορίας τής νοοτροπίας : πρώτα άπ’ όλα 
μιά άρχαιολογική έρευνα τών στρωμάτων καί τμημάτων τής άρ- 
χαιοψυχολογίας -  μέ τήν έννοια πού χρησιμοποιεί τόν δρο « άρ- 
χαιοπολιτισμός » ό André Varagnac - ,  κατόπιν, δμως, λόγω τής 
νοητικής άν όχι λογικής συνάφειας αύτών τών λειψάνων, άπο- 
κρυπτογράφηση τών ψυχικών συστημάτων πού τούς ταιριάζει 
ένας όρος άνάλογος μέ τό διανοητικό μαστόρεμα, δπως λέει χα
ρακτηριστικά ό Claude Lévi-Strauss προκειμένου γιά τήν άγρια 
σκέψη.

Στό τέταρτο βιβλίο τών Δ ια λόγω ν  του, γραμμένων μεταξύ 590 
καί 600, ό πάπας Γρηγόριος ό Μέγας άφηγεϊται τήν Ιστορία ένός 
μοναχού στό μοναστήρι τής Ρώμης, δπου ήταν ήγούμενος. Ό  μο
ναχός στό νεκροκρέβατό του έπάνω έξομολογεΐται σ’ έναν 
άδελφό δτι είχε κρύψει τρεις χρυσές δεκάρες, πράγμα πού τυπικά 
ό κανόνας άπαγόρευε υποχρεώνοντας τούς άδελφούς νά τά έχουν 
δλα κοινά μεταξύ τους. "Οταν ό Γρηγόριος τό πληροφορείται, 
διατάζει ν’ άφήσουν τόν έτοιμοθάνατο νά παραδώσει τό πνεύμα 
του μέσα στή μοναξιά, δίχως τήν παραμικρή παρηγορία, ώστε τό 
άμάρτημά του νά έξαγνιστεϊ μέσα στόν τρόμο κι ό θάνατός του 
μέσα στήν άγωνία νά άποτελέσει παράδειγμα γιά τούς άλλους 
μοναχούς. Γεννιέται λοιπόν τό έρώτημα, γιατί αύτός ό ήγούμε
νος, ό καλλιεργημένος καί μορφωμένος δσο κανένας στόν καιρό 
του, δέν προτίμησε νά παρασταθεϊ τόν άμαρτωλό άδελφό στό 
προσκέφαλο τού θανάτου καί νά τού άνοίξει τίς πύλες τών ούρα- 
νών μέ τήν έξομολόγηση καί τή μετάνοια ; Στόν Γρηγόριο κυ
ριάρχησε ή Ιδέα δτι ήταν χρέος νά πληρώνει κανείς τήν άμαρτία 
του μέ έξωτερικό σημεία : μέ έπονείδιστο θάνατο καί έπσνείδιστη 
ταφή (τό σώμα ρίχτηκε στήν κοπριά). Ή  βάρβαρη συνήθεια τής 
φυσικής τιμωρίας (κι άραγε τήν είχαν φέρει ot Γότθοι, ή άναπη- 
δούσε άπό παλαιότερα ψυχικά άποθέματα ;) φάνηκε πιό Ισχυρή
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άπό τόν κανόνα. 'Η  νοοτροπία νίκησε τό δόγμα.
Ενέργειες, λοιπόν, πού μοιάζουν νά μήν Εχουν ρίζες, πού 

μοιάζουν γιά γεννήματα τού αύτοσχεδιασμού καί τοϋ άντανα- 
κλαστικού, μηχανικές κινήσεις, άσυλλόγιστες κουβέντες, Ερχον
ται άπό πολύ μακριά καί μαρτυρούν τί μακρινό άπόηχο έχουν τά 
συστήματα σκέψης.

Ή  Ιστορία τής νοοτροπίας υποχρεώνει τόν Ιστορικό νά ένδια- 
φερθεϊ πιό έντονα γιά μερικά ουσιαστικά φαινόμενα τού πεδίου 
του : τήν κληρονομιά, πού ή μελέτη της διδάσκει τή συνέχεια, τίς 
άπώλειες καί τίς ρήξεις (άπό πού, άπό πότε κι άπό ποιόν κρατά 
ή δείνα νοητική πτυχή, ή δείνα έκφραση, ή δείνα χειρονομία ;) · 
Τήν παράδοση, τούς τρόπους δηλαδή μέ τούς δποίους άναπαρά- 
γονται νοητικά ol κοινωνίες, καί τίς άνακολουθίες, προϊόν τής 
καθυστέρησης τών πνευμάτων νά προσαρμοστούν στήν άλλαγή 
καθώς καί τής άνισης ταχύτητα; μέ τήν όποία έξελίσσονται οί 
διάφοροι τομείς τής Ιστορίας. Αύτό τό πεδίο άνάλυσης παίζει 
βασικό ρόλο γιά τήν κριτική τών γραμμικών άντιλήψεων σχετικά 
μέ τήν Ιστορία. Καί, τέλος, τό φαινόμενο τής άδράνειας, τήν κε
φαλαιώδη αύτή Ιστορική δύναμη πού άπορρέει περισσότερο άπό 
τά πνεύματα παρά άπό τήν ύλη, άφού συχνά ή δεύτερη Αποδεί
χνεται ταχύτερη άπό τά πρώτα. ΟΙ άνθρωποι χρησιμοποιούν τίς 
μηχανές πού έφευρίσκουν διατηρώντας τίς νοοτροπίες πού είχαν 
πρίν άπό τίς μηχανές. ΟΙ αυτοκινητιστές διατηρούν ένα λεξιλόγιο 
Ιπποτών καί οί Εργοστασιακοί Εργάτες τοϋ 19ου αίώνα τή νοο
τροπία τών άγροτών πατεράδων καί παππούδων τους. Ή  νοο
τροπία άλλάζει πιό άργά άπ’ δλα. Ή  Ιστορία τής νοοτροπίας εί
ναι ή Ιστορία τής βραδυπορίας μέσα στήν Ιστορία.

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ

’Από πού προέρχεται ή ιστορία τών mentalités12 (νοοτρο
πιών) ;

Ά π ό  τό Επίθετο m ental πού άναφέρεται στό πνεύμα καί 
προέρχεται άπό τό λατινικό mens (νσϋς). Τό λατινικό δμως Επί
θετο m entalis, πού δέν άπαντά στά κλασικά λατινικά, άνήκει στό 
λεξιλόγιο τής μεσαιωνικής σχολαστικής Επιστήμης καί οί πέντε
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αιώνες πού χωρίζουν τήν έμφάνιση τού m ental (μέσα τοϋ 14ου 
αί.) άπό τήν έμφάνιση τής m entalité  (μέσα τοϋ 19ου αί.) δείχνουν 
δτι τό ουσιαστικό άνταποκρίνεται σέ διαφορετικές άνάγκες 
άπορρέοντας άπό μιά συγκυρία διαφορετική άπό τοϋ έπιθέτου.

Στά γαλλικά, ή m entalité  δέν παράγεται άμεσα άπό τό m ental. 
Είναι δάνειο άπό τά άγγλικά δπου άπό τόν 17ον αί. είχε παρα- 
χθεϊ τό ουσιαστικό m entality άπό τό m ental. 'Η νοοτροπία είναι 
θυγατέρα τής άγγλικής φιλοσοφίας τού Που αί. Δηλώνει τό συλ
λογικό χρωματισμό τού ψυχισμού, τόν ιδιαίτερο τρόπο πού νιώ
θει καί σκέφτεται « ένας λαός, μιά δρισμένη όμάδα άνθρώπων, 
κλπ. ». Μέ μόνη τή διαφορά δτι στά άγγλικά ό δρος παραμένει 
περιορισμένος στήν τεχνική γλώσσα13 τής φιλοσοφίας, ένώ στά 
γαλλικά έχει άποκτήσει καθημερινή χρήση. Ό  δρος πού θά 
καταλήξει στήν έννοια καί τή λέξη νοοτροπία άπ’ δ,τι φαίνεται 
πρωτοπαρουσιάζεται τόν 18ο αί. στό χώρο τής έπιστήμης καί μά
λιστα στό πεδίο μιάς νέας άντίληψης γιά τήν ιστορία. Εμπνέει 
στό Βολταίρο τήν ιδέα καί τό βιβλίο Essai sur les moeurs et 
l'esprit des nations (1754), δπου δημιουργείται ή έντύπωση σ’ 
δποιον τό διαβάζει δτι πρωταρχίζει νά λειτουργεί μιά προέκταση 
τής άγγλικής λέξης mind (νούς). Τό 1842, πού σύμφωνα μέ τό 
λεξικό Robert κάνει τήν έμφάνισή της ή λέξη mentalité, έχει τό 
παραπλήσιο μέ τής mentality νόημα τής « νοητικής ιδιότητας ». 
Τό λεξικό Littré ώστόσο, τό 1877, δίνει παράδειγμα τής λέξης μέ 
μιά φράση δανεισμένη άπό τή θετικιστική φιλοσοφία τού Η. 
Stupuy μιλώντας εϊτε έσκεμμένα εϊτε συμπτωματικά περί διαφω
τισμού -  γιά τήν « άλλαγή νοοτροπίας πού σήμαναν οί έγκυκλο- 
παιδιστές » -  μέ τή διευρυμένη μέν άλλά « λογία » άκόμα έννοια 
τής « μορφής πνεύματος ». ’Αργότερα, περί τό 1900 -  τήν ώρα 
πού ό Προύστ ύπογραμμίζει τόν νεωτερικόν αύτόν δρο πού 
συμβαδίζει μέ τή διερεύνηση τών ψυχολογικών καταστάσεων πού 
καί ό ίδιος έπιχειρεί -  ό δρος παίρνει τήν τρέχουσα σημασία του. 
Είναι τό λαϊκό υποκατάστατο τής γερμανικής λέξης Weltan
schauung, τής όπτικής πού έχει καθένας γιά τόν κόσμο, ένα νοη- 
τικό κόσμο στερεότυπο καί χαοτικό συνάμα.

Σημαίνει κυρίως τή διεστραμμένη όπτική τού κόσμου, τήν έγ- 
κατάλειψη στή ροπή τών κακών ψυχικών ένστικτων. Στόν δρο 
ύπάρχει μιά άπόχρωση ύποβιβαστικής μοιρολατρίας. Πράγμα
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πού ή γλώσσα υπογραμμίζει συνοδεύοντάς τον συνήθως μέ ένα 
καθαρά υποτιμητικό έπίθετο, είτε άμεσα είτε κατ’ εύφημισμό : 
« μιά κακή νοοτροπία », ή « μιά καλή νοοτροπία », ή άκόμα, 
χρησιμοποιώντας τον άπόλυτα : « νοοτροπία καί τούτη ! ». Στά 
άγγλικά πάλι ή τάση αύτή διατηρήθηκε στό έπίθετο : τό m ental 
(υπονοώντας τήν πνευματική άνεπάρκ εια ) άπόκτησε τήν έννοια 
τού καθυστερημένου, τού « χαζού ».

Αύτός ό χρωματισμός τής καθημερινής γλώσσας έξέθρεψε -  
καί τράφηκε κι ό ϊδιος άπ’ αύτά -  δύο έπιστημονικά ρεύματα.

Τό ένα ήταν τής έθνολογίας. Ή  νοοτροπία, στά τέλη τού 19ου 
αί. καί στίς άρχές τού 20ού, δηλώνει τόν ψυχισμό τών « πρωτό
γονων » πού στά μάτια τού παρατηρητή έμφανίζεται σάν ένα 
συλλογικό φαινόμενο (μέσα στό όποιο δέν διακρίνεται κάποιος 
άτομικός ψυχισμός) καί προσιδιάζει σέ άτομα πού ή ψυχική τους 
ζωή περιορίζεται σέ άνακλαστικά καί αύτοματικές ένέργειες, σ’ 
ένα συλλογικό νού πού πρακτικά άποκλείει τήν προσωπικότητα. 
Τό 1922 ό Lucien Lévy-Bruhl δημοσιεύει τό βιβλίο του La m en
ta lité prim itive.

Τό άλλο έπιστημονικό ρεύμα ήταν τής παιδοψυχολογίας. Έδώ, 
έπαψαν μέν νά θεωρούν τό παιδί σάν μικρό ένήλικο γιά νά τό 
θεωρήσουν ωστόσο σάν νοητικά άνήλικο. Έ νώ τά γαλλικά λε
ξικά φιλοσοφίας, ψυχολογίας, ψυχανάλυσης άγνοούν τή λέξη 
νοοτροπία, τό πιό πρόσφατο λεξιλόγιο τής P sychopédagogie et 
psychiatrie de l ’enfant (1970) όρίζει τήν παιδική νοοτροπία. 
Ή δη τό 1928 ό Henri Wallon πραγματοποιεί τό συσχετισμό μέ τό 
άρθρο του M entalité prim itive et celle de l'enfant στή Revue phi
losophique -  παραλληλισμός πού, δπως ξέρουμε, καταδικάζεται 
σαφώς άπό τόν Claude Lévi-Strauss στό Structures élém entaires  
de la parenté.

Γιά νά προχωρήσουμε ώστόσο στήν άνάλυση τής ιστορίας τής 
νοοτροπίας  πρέπει πρωτύτερα νά ύπερκεράσουμε δύο βασικά 
έμπόδια.

Πρώτο έμπόδιο άποτελεϊ ή άμφιβολία πού θά μπορούσε νά μάς 
προξενήσει ή διαπίστωση δτι ή νοοτροπία  δέν παίζει πρακτικά 
κανένα ρόλο στήν ψυχολογία, δέν άποτελεϊ μέρος τού τεχνικού 
λεξιλόγιου τού ψυχολόγου. Ή  έρευνα πού έκανε ό Philippe Bes- 
nard γύρω άπό τή συχνότητα μέ τήν όποία άπαντάται ό δρος
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m entalité  στούς βιβλιογραφικούς καταλόγους τής ψυχολογίας 
έδειξε δτι, άν καί δχι πυκνή ήδη στά Psychological A bstracts  άπό 
τό 1927 έως τό 194314, σήμερα ή λέξη μοιάζει νά έχει περιπέσει 
σέ πλήρη άχρηστία στήν ψυχολογία15. Πώς λοιπόν νά χρησιμο
ποιεί ή ψυχολογική Ιστορία (ή μάλλον ή Ιστορία τών συλλογικών 
ψυχολογιών) έπωφελώς έναν δρο καί, πίσω άπό τή λέξη, μιάν 
έννοια πού ή ψυχολογία άπορρίπτει ;

Ή  Ιστορία τών έπιστημών βρίθει άπό παραδείγματα μεταβίβα
σης δρων καί έννοιών. Έχουμε φαινόμενα πού μιά λέξη, μιά έν
νοια ένώ κάνει τήν έμφάνισή της σέ κάποιο πεδίο καί γρήγορα 
έξασθενεϊ, δταν μεταφυτευθεϊ σέ κάποιο άλλο γειτονικό αύξάνε- 
ται καί πληθύνεται. Γιατί λοιπόν καί ή νοοτροπία νά μή γνωρίσει 
στό πεδίο τής Ιστορίας μιάν έπιτυχία πού ή ψυχολογία τής άρνή- 
θηκε ; Ά λλά καί ή ψυχολογία, πού μέσω τής γλωσσολογίας καί 
τοϋ στρουκτουραλισμού είδε νά ξανανθίζει ή Gestalt γιατί νά μήν 
άνακαλύψει κι αύτή μέ τή σειρά της, έστω καί καθυστερημένα, 
δτι μπορεί νά κάνει σωστή χρήση τής νοοτροπίας ; Τό συμπέρα
σμα πού βγαίνει άπ’ δλες αύτές τίς περιπτώσεις είναι δτι στό 
χώρο τής έπιστήμης ή λέξη έπιβίωσε χάρη στήν ιστορία τών νοο 
τροπιώ ν καί ή χρήση της στά γαλλικά στάθηκε άφορμή νά έπα- 
νεισαχθεϊ στά άγγλικά καί νά μεταβιβαστεί στά γερμανικά, στά 
Ισπανικά, στά Ιταλικά (mentality, Mentalitàt, mendalidad, menta
lité). Έ δώ, ή άκτινοβολία τής νέας γαλλικής Ιστορικής σχολής -  
γεγονός σημαντικό -  έξασφάλισε τήν έπιτυχία τής λέξης, τής έκ
φρασης καί τού είδους (οί τρεις « θεωρητικοί » τής Ιστορίας τών 
νοοτροπιών είναι οί Lucien Febvre, 1938, Georges Duby, 1961, 
Robert Mandrou, 1968 ).

Τό δεύτερο έμπόδιο, τώρα, είναι ή ύποβιβαστική τάση τού 
δρου πού όπωσδήποτε βαραίνει στήν Ιστορία τής νοοτροπίας. 
Φυσικά, ό Lévy-Bruhl διαβεβαίωνε δτι, λογουχάρη, ή νοοτροπία 
τών πρωτόγονων δέν διέφερε στή φύση της διόλου άπό τή νοο
τροπία τών μελών τών έξελιγμένων κοινωνιών. Τό δυσάρεστο 
κλίμα δμως γιά τίς νοοτροπίες  είχε ήδη διαμορφωθεί μέ τό νά 
γράψει, τό 1911, τό βιβλίο του Les Fonctions m entales dans les 
sociétés inférieures. Καί δέν παύει νά είναι άλήθεια δτι δ Ιστορι
κός τών νοοτροπιών, χωρίς άπαραιτήτως νά έγκλωβίζει αύτή τή 
λέξη μέσα στήν κόλαση τής συλλογικής μνήμης, τήν κυνηγά
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ώστόσο στά ταραγμένα νερά τής περιθωριακότητας, τοϋ μή-φυ- 
σιολογικού, τής κοινωνικής παθολογίας. 'Η νοοτροπία μοιάζει 
νά άναδύειαι κυρίως στό χώρο τού παράλογου καί τού έκκεντρι- 
κού. Σ ’ αύτό όφείλεται καί ή πληθώρα τών έργασιών -  μερικές 
άπό τίς όποιες μάλιστα είναι πολύ άξιόλογες -  γύρω άπό τή μα
γεία, τήν αίρεση καί τόν χιλιασμό. Γιά τόν ϊδιο λόγο, δταν ό 
Ιστορικός τών νοοτροπιών στρέφει τήν προσοχή του σέ κοινά σ’ 
δλους συναισθήματα ή σέ όλοκληρωμένες κοινωνικές όμάδες, ή 
έκλογή του θελημένα άπτεται όριακών θεμάτων (π.χ. ol ποικίλες 
στάσεις άπέναντι στό θαύμα ή στό θάνατο) ή πρωτοεμφανιζόμε- 
νων κοινωνικών κατηγοριών (π.χ. ot έμποροι στή φεουδαρχική 
κοινωνία). Παραπλήσια είναι καί ή όπτική κατά τήν όποία ένας 
ψυχοκοινωνιολόγος, δπως ό Ralph Η. Turner (« Collective 
Behavior » in R. L. Faris, Handbook o f  Modern Sociology, Chi
cago, 1964), γιά νά μελετήσει τή συμπεριφορά τού πλήθους δια
λέγει σάν άντικείμενό του τόν πανικό τής καταστροφής χρησιμο
ποιώντας τά στοιχεία πού έχει συγκεντρώσει ένα D isaster R e
search Group.

III. Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΝ
ΝΟΟΤΡΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΗΣ

Σάν έπαγγελματίας ό Ιστορικός θά ψάξει πρώτα άπ’ δλα γιά τό 
ύλικό του. Πού, δμως, βρίσκεται τό ύλικό τής Ιστορίας τών νοο
τροπιών ;

Καταγίνομαι μέ τήν Ιστορία τών νοοτροπιών, πρώτα καί κύρια 
σημαίνει διαβάζω μέ τρόπο ειδικό τά τεκμήρια. Γιά τόν Ιστορικό 
τής νοοτροπίας πηγή είναι τό καθετί : ένα διοικητικής ή φορολο
γικής φύσης έγγραφο ή ένα κατάστιχο βασιλικών έσόδων τού 
Π ου ή 14ου αί., κλπ. Ποιά έπικεφαλίδα βάζουν, ποιά όπτική τής 
έξουσίας καί τής διοίκησης άντανακλούν, ποιά στάση άπέναντι 
στούς άριθμούς φανερώνουν οί μέθοδοι μέτρησης ; Ά ς  έξετά
σουμε τήν κινητή περιουσία ένός τάφου τού 7ου αί. : κοσμήματα 
(καρφίτσα, δαχτυλίδι, πόρπη) · νομίσματα άσημένια, καί μάλιστα 
μιά δεκάρα βαλμένη στό στόμα τού νεκρού τήν ώρα τού ένταφια- 
σμού· δπλα (πέλεκυς, ξίφος, δόρυ, μεγάλο μαχαίρι)· ένα δέμα 
έργαλεία (σφυριά, λαβίδα, σμίλες, γλυφίδες, λίμες, ψαλίδια,
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κλπ.)16. Τό έπιτάφιο αύτό τυπικό μάς πληροφορεί γιά τίς πεποι
θήσεις (είδωλολατρικό έθιμο τού όβολού γιά τό Χάροντα πού 
περνά τούς νεκρούς στόν άλλο κόσμο), γιά τή στάση τής μεροβιγ- 
γιανής κοινωνίας άπέναντι στόν τεχνίτη πού περιβάλλεται μέ 
ιερό σχεδόν γόητρο : τό χρυσοχόο-σιδερά (πού είναι καί πολεμι
στής), τεχνίτη τού σίδερου καί τού σπαθιού.

'Η άνάγνωση τών έγγράφων προσηλώνεται κυρίως στά παρα
δοσιακά, αυτοματικά σχεδόν σημεία τών κειμένων καί τών μνη
μείων : διατυπώσεις καί προοίμια έγγράφων πού μιλούν γιά κ ί
νητρα, άληθινά ή προσχηματικά, είναι οί τόποι πού άποτελούν τό 
σκελετό τών νοοτροπιών. Ό  Ernst Robert Curtius, χωρίς φυσικά 
νά καταλήγει σέ μιά Ιστορία τών νοοτροπιών, άντιλήφτηκε 
ώστόσο πολύ καλά τή σημασία τούτου τού υπόβαθρου δχι μόνο 
γιά τή λογοτεχνία, δπως πίστεψε, άλλά καί γιά τή νοοτροπία μιάς 
έποχής : « "Αν ή ρητορική δημιουργεί στό σύγχρονο άνθρωπο τήν 
έντύπωση ένός μορφάζοντος φαντάσματος, πώς νά τόν κάνουμε 
νά ένδιαφερθεϊ γιά τήν τοπική, τήν ώρα πού καλά-καλά τό δνομά 
της τό άγνοεί άκόμα καί ό είδικός τής λογοτεχνίας πού άποφεύ- 
γει ένσυνειδήτως τά έγκατα -  καί δυστυχώς μαζί καί τά θεμέλια !
-  τής ευρωπαϊκής λογοτεχνίας17 ; ». Κρίμα πού ξέφυγε άπ’ τόν 
λαμπρό αύτόν έρασιτέχνη ή Ιστορία τών νοοτροπιών ■ κρίμα πού 
δέν πήρε τήν άπόφαση νά άσχοληθεΐ μέ τήν ποσοτική μέθοδο στό 
χώρο τής κουλτούρας. Ό  καταναγκαστικός καί μηχανικός αύτός 
λόγος δπου μοιάζουμε νά μιλάμε χωρίς νά λέμε τίποτε, δπου έπι- 
καλούμαστε χωρίς λόγο τή μιά τό θεό καί τήν άλλη τό διάβολο, 
τή μιά τή βροχή καί τήν άλλη τήν αιθρία, είναι τό βαθύ τραγούδι 
τών νοοτροπιών, ό πνευματικός συνεκτικός κρίκος τών κοινω
νιών, ή πιό πολύτιμη τροφή τής ιστορίας πού ένδιαφέρεται 
περισσότερο γιά τό basso  continuo  παρά γιά τό κλειδ ί τής μουσι
κής τού παρελθόντος.

'Η ίστορία τής νοοτροπίας δμως έχει καί τίς κατ’ έξοχήν πηγές 
της, έκεϊνες δηλαδή πού πιό πολύ καί πιό καλά άπ’ τίς άλλες μάς 
εισάγουν στή συλλογική ψυχολογία τών κοινωνιών. 'Η άπογραφή 
τους είναι ένα άπό τά πρώτα καί κύρια καθήκοντα τού ιστορικού 
τών νοοτροπιών.

Πρώτα άπ’ δλα ύπάρχουν τεκμήρια πού φανερώνουν τά συν
αισθήματα, τίς παροξυσμικές ή περιθωριακές συμπεριφορές πού
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μέ τήν παρέκκλισή τους ρίχνουν φώς πάνω στήν κοινή νοοτρο
πία. Γιά νά παραμείνουμε στό Μεσαίωνα, ή άγιογραφία λογου- 
χάρη φέρνει στήν έπιφάνεια βασικές νοητικές δομές : τό διαπε- 
ρατόν άνάμεσα στό αισθητό καί στό ύπερφυσικό, τήν ταυτόσημη 
φύση σωματικού καί ψυχικού -  άπό τήν δποία άπορρέει ή δυνα
τότητα τού θαύματος καί γενικότερα τού θαυμαστού. 'Η περιθω- 
ριακότητα τού άγίου -  άποκαλυπτική γιά τό βάθος τών πραγμά
των -  έχει σάν συνέπεια τήν παραδειγματική περιθωριακότητα 
καί τού σατανικού : τού δαιμονισμένου, τού αίρετικού, τού έγ- 
κληματία. Γι’ αύτό καί μαρτυρίες δπως οί έξομολογήσεις αιρετι
κών, τό διαδικαστικό τών Ιερών έξετάσεων, τά έγγραφα άπονο- 
μής χάριτος σέ έγκληματίες, πού άναγράφουν λεπτομερώς τό στυ
γερό τους έγκλημα, τά δικαστικά έγγραφα καί, γενικότερα, τά 
μνημεία κολασμού, άποτελούν κατ’ έξοχήν τεκμήρια.

Μιά άλλη κατηγορία προνομιακών πηγών γιά τήν ιστορία τής 
νοοτροπίας είναι τά λογοτεχνικά καί καλλιτεχνικά τεκμήρια. Σάν 
Ιστορία, δχι τών « άντικειμενικών » φαινομένων, άλλά τής άνα- 
παράστασής τους, ή Ιστορία τής νοοτροπίας έχει γιά φυσική της 
τροφή τά στοιχεία τού φανταστικού. Στό περίφημο Déclin du 
M oyen Age, δ Huizinga μάς έδειξε ποιά μπορεί νά είναι ή συνει
σφορά τών λογοτεχνικών κειμένων στή γνώση τής εύαισθησίας 
καί τής νοοτροπίας μιάς έποχής (καί σ’ αύτό τό σημείο έγκειται 
ταυτόχρονα καί ή δύναμη καί ή άδυναμία τού βιβλίου). 'Η λογο
τεχνία καί ή τέχνη κουβαλούν μέσα τους μορφές καί θέματα έκ- 
πηγάζοντα άπό ένα παρελθόν πού δέν ταυτίζεται άναγκαία μέ 
τής συλλογικής συνείδησης. 'Η υπερβολική τάση τών παραδοσια
κών Ιστορικών τών ιδεών καί τών μορφών νά άντιμετωπίζουν 
ιδέες καί μορφές σάν νά γεννιούνται μέ κάποιο είδος παρθενογέ
νεσης πού άγνοεϊ τό μή λογοτεχνικό ή μή καλλιτεχνικό πλαίσιο 
τής έμφάνισής τους δέν πρέπει νά μάς κρύβει άπό τά μάτια δτι τά 
λογοτεχνικά καί καλλιτεχνικά έργα ύπακούουν σέ κώδικες λιγό- 
τερο ή περισσότερο άνεξάρτητους άπό τό χρονικό τους περιβάλ
λον. Είχαμε τήν έντύπωση δτι ή ζωγραφική τού Κουατροτσέντο 
μαρτυρά μιά νέα στάση άπέναντι στό χώρο, στό άρχιτεκτονικό 
ντεκόρ, στή θέση τού άνθρώπου μές στό σύμπαν, καί δτι άπό κεί 
πέρασε καί ή « προκαπιταλιστική » νοοτροπία. Ά λλά δ Pierre 
Francastel. πού κατανόησε καλύτερα άπό κάθε άλλον τό είκονι-
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στικό σύστημα τού Κουατροτσέντο ώς τμήμα ένός ευρύτερου 
συνόλου, δέν παρέλειψε νά μάς προειδοποιήσει « γιά τόν Ιδιαί
τερο χαρακτήρα τής ζωγραφικής, ένός τρόπου Εκφρασης καί έπι- 
κοινωνίας πού δέν άνάγεται σέ κανέναν άλλον1® ».

Σημασία έχει νά μή διαχωρίζουμε τήν άνάλυση τών νοοτρο
πιών άπό τή μελέτη τών τόπων καί τών μέσων παραγωγής τους. 
Ό  Lucien Febvre, μέγας πρόδρομος σ’ αύτό τό πεδίο, άπαριθμεϊ 
τά νοητιχά, δπως τά δνομάζει, έργαλεϊα  : λεξιλόγιο, σύνταξη, 
κοινοί τόποι, άντιλήψεις γιά τό χώρο καί τό χρόνο, λογικά πλαί
σια. ΟΙ φιλόλογοι έκαναν τήν έξής παρατήρηση : άπό τήν έποχή 
τής άποδόμησης τών κλασικών λατινικών κατά τόν πρώτο Με
σαίωνα, ol συμπλεκτικοί σύνδεσμοι ύφίστανται μιά περίεργη έξ
έλιξη. Κι αύτό γιατί ol λογικές συναρθρώσεις τόσο τού γραφτού 
δσο καί τοϋ προφορικού λόγου μεταβάλλονται ριζικά. Τά autem, 
ergo, igitur κλπ. μπαίνουν σ’ ένα νέο σύστημα σκέψης μέ διαφο
ρετικές συναρθρώσεις.

Στίς νοοτροπίες όρισμένα έπιμέρους συστήματα παίζουν τε
λικά Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Τά « πρότυπα » αύτά γιά μεγάλο 
διάστημα έπιβάλλονται σάν πόλοι έλξης τών νοοτροπιών : γιά 
παράδειγμα, κατά τόν πρώτο Μεσαίωνα οίκοδομεϊται ένα μονα
στικό μοντέλο πού διατάσσεται γύρω άπό τίς έννοιες τής μονα
στικής ζωής καί τού άσκητισμοϋ · κατόπιν κάνουν τήν έμφάνισή 
τους τά άριστοκρατικά μοντέλα συγκεντρωμένα γύρω άπό τίς έν
νοιες τής άπλοχεριάς, τής παλικαριάς, τής όμορφιάς καί τής π ί
στης. "Οσο γιά τή φιλοφροσύνη , άξία τούτου δώ άκριβώς τοϋ συ
στήματος, θά φτάσει ώς έμάς διαμέσου τών αίώνων.

Παρόλα τά δάνεια πού έχουν δεχτεί άπό πολύ παλιές παραδό
σεις, ol νοοτροπίες αύτές δέν έξηγούνται άπό τούς σκοτεινούς 
καιρούς ή τά μυστήρια τού συλλογικού ψυχισμού. Ή  γένεση καί 
διάδοσή τους πηγάζει άπό συγκεκριμένα κέντρα έπεξεργασίας, 
άπό συγκεκριμένα περιβάλλοντα πού τίς δημιουργούν καί τίς έκ- 
λαϊκεύουν, άπό ένδιάμεσες δμάδες καί έπαγγέλματα. Τό παλάτι, 
τό μοναστήρι, ό πύργος, τά σχολεία, ol αύλές άποτελούν σ’ δλη 
τή διάρκεια τοϋ Μεσαίωνα τά κέντρα δπου σφυρηλατούνται ol 
νοοτροπίες. Ό  λαϊκός κόσμος, πάλι, άπό τή μεριά του έπεξεργά- 
ζεται ή δέχεται τά πρότυπά του στίς δικές του έστίες πρόπλασης 
τών νοοτροπιών : στό μύλο, στό σιδεράδικο, στήν ταβέρνα. Τά
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m ass m edia είναι ol κατ’ έξοχήν φορείς καί μήτρες τών νοοτρο
πιών : τό κήρυγμα άπ’ τόν άμβωνα, ή ζωγραφισμένη ή γλυπτή 
είκόνα συνιστούν, δώθε άπό τόν Γουτεμβεργιανό Γαλαξία, τά 
νεφελώματα δπου άποκρυσταλλώνσνται ol νοοτροπίες.

ΟΙ νοοτροπίες δέν είναι ξεκομμένες άπό τίς κοινωνικές δομές. 
Διατηρούν μαζί τους σύνθετες σχέσεις. Τό έρώτημα είναι άν σέ 
κάθε κοινωνία καί σέ κάθε έποχή μές στήν έξέλιξη τής κοινωνίας 
ύπάρχει μιά κυρίαρχη νοοτροπία ή, άντίθετα, πολλές νοοτροπίες. 
Ό  Lucien Febvre άπέρριψε τήν άποψη γιά ύπαρξη άνθρώπου 
τού Μεσαίωνα ή άνθρώπου τής ’Αναγέννησης, σάν άφαίρεση δ ί
χως Ιστορική ύπόσταση. Ή  Ιστορία τών νοοτροπιών, στά πρώτα 
της βήματα άκόμη, καταπιάνεται μέ έλάχιστα συγκεκριμένες 
άφαιρέσεις -  συνδεμένες μέ τίς πολιτιστικές κληρονομιές, τόν 
κοινωνικό στρωματισμό, τήν περιοδολόγηση. Προκειμένου, πάλι, 
γιά τό Μεσαίωνα χρησιμοποιούμε σάν κατευθυντήριες υποθέσεις 
έννοιες δπως βαρβαρική, ρωμανική, γοτθική, σχολαστική νοο
τροπία. Γύρω άπ’ αύτούς τούς τίτλους μπορούμε νά συγκεντρώ
σουμε καί άλλες διάφορες κατηγορίες. Ό  Erwin Panofsky παρέ
βαλε μεταξύ τους ώς άνήκουσες στήν ίδια νοοτροπία τή γοτθική 
τέχνη καί τή σχολαστική έπιστήμη. Σ ’ αύτές δ Robert Marchai 
πρόσθεσε καί τή γραφή τής έποχής έκείνης : « Μπορούμε νά 
θεωρήσουμε τή γοτθική γραφή σάν τή γοτθική έκφραση μιάς κά
ποιος διαλεκτικής. Οί άναλογίες πού διαπιστώνει κανείς άνά
μεσα σ’ αύτήν καί στήν άρχιτεκτονική δέν είναι, έκτός βέβαια 
άπό τυχαίες περιπτώσεις, όπτικής άλλά νοητικής τάξης· άπορ- 
ρέουν άπό τήν έφαρμογή στή γραφή μιάς μορφής διαλογισμού 
πού άπαντά σ’ δλες τίς παραγωγές τού πνεύματος19 ». 'Η συνύ
παρξη πολλών νοοτροπιών στήν ίδια έποχή καί στό αύτό πνεύμα 
είναι ένα άπό τά πιό λεπτά άλλά καί πιό ουσιαστικά δεδομένα 
τής Ιστορίας τών νοοτροπιών. Ό  Λουδοβίκος ό XI, γιά παράδει
γμα, πού στήν πολιτική έπιδεικνύει μιά μοντέρνα, « μακιαβε
λική » νοοτροπία, στή θρησκεία έκδηλώνει άντίθετα μιά πολύ 
παραδοσιακή δεισιδαίμονα νοοτροπία.

’Εξίσου λεπτή είναι καί ή κατανόηση τών μετασχηματισμών 
στίς νοοτροπίες. Πότε μιά νοοτροπία παύει νά ύφίσταται καί 
πότε έμφανίζεται μιά άλλη ; Δέν είναι εύκολο νά άντιληφθούμε 
πότε έπέρχεται ή άλλαγή σέ τούτο τό πεδίο τών άντιστάσεων καί
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τών μονιμοτήτων. Έ δώ, ή μελέτη τών τόπων θά πρέπει νά προσ
φέρει άποφασιστική βοήθεια. Πότε έμφανίζεται καί πότε έξαφα- 
νίζεται ένας κοινός τόπος, ή, πρόβλημα έξίσου βασικό άλλά 
περισσότερο δυσεπίλυτο, πότε δέν είναι πλέον παρά μιά έπι- 
βίωση, ένας ζωντανός νεκρός ; 'Ο  ψιττακισμός τών νοοτροπιών 
πρέπει νά διερευνηθεί προσεκτικά, ώστε δ ιστορικός νά είναι 
άπολύτως σέ θέση νά άναγνωρίζει πότε ένας κοινός τόπος χάνει 
τήν έπαφή του μέ τό πραγματικό, πότε άδρανεϊ. 'Υπάρχουν δμως 
άμιγεΐς fla tu s vocis ;

"Ομως, ή ιστορία τής νοοτροπίας δέν πρέπει, στήν άντίδρασή 
της κυρίως κατά τοϋ Ιμπεριαλισμού τής οίκονομικής ιστορίας, νά 
δώσει άφορμή στήν άναβίωση ένός ξεπερασμένου σπιριτουαλι- 
σμού -  κρυμμένου κάτω άπό τή θολή έπιφάνεια τής άπροσδιόρι- 
στης συλλογικής ψυχής -  ούτε στήν έπιβίωση ένός χυδαίου μαρ
ξισμού πού θά άναζητούσε στό πεδίο της έναν εύκολο δρισμό 
τών ύπερδομών, μηχανικών άποκυημάτων τών οίκονομικο-κοι- 
νωνικών υποδομών. Ή  νοοτροπία δέν είναι άντανάκλαση.

Ή  Ιστορία τών νοοτροπιών πρέπει νά διακρίνεται άπό τήν 
Ιστορία τών ιδεών, σέ άντιπαράθεση μέ τήν όποία ώς ένα βαθμό 
γεννήθηκε. Έκείνο πού έπηρέασε τά πνεύματα άπό τόν 13ο 
αίώνα καί μετά δέν ήταν τόσο οί ιδέες τού Θωμά Άκινάτη ή τού 
'Αγίου Μποναβεντούρα, δσο τά γενικά νοητικά νεφελώματα 
δπου κινήθηκε ή διαστρεβλωμένη ήχώ τών θεωριών τους, ψιχία 
στεγνά, λέξεις στερημένες άπό τό πρωταρχικό νόημά τους. Ή  èv- 
τόπιση δμως αύτή τής παρουσίας νοθευμένων ιδεών μέσα στούς 
κόλπους τών νοοτροπιών πρέπει νά προχωρήσει μακρύτερα. 
'Ιστορία τής νοοτροπίας δέν μπορεί νά γίνει χωρίς νά έρθει σέ 
στενό παραλληλισμό μέ τήν Ιστορία τών πολιτιστικών συστημά
των, τών άξιακών συστημάτων, τών συστημάτων τών πεποιθή
σεων, τού νοητικού δπλοστασίου μέσα στά πλαίσια τού όποιου 
γίνεται ή έπεξεργασία τους, κι έκεϊ μέσα διαβιούν καί έξελίσσον- 
ται. Γι’ αύτό τό λόγο μάλιστα μπορεί νά άποδειχτούν ούσιαστικά 
καί τά μαθήματα πού δίνει στήν Ιστορία ή έθνολογία.

’Αν ή Ιστορία τής νοοτροπίας συνδεθεί κατ’ αύτόν τόν τρόπο 
μέ τήν Ιστορία τής κουλτούρας μπορεί ένδεχομένως νά άποφύγει 
καί άλλες έπιστημολογικές παγίδες.

νΑν δμως ή Ιστορία τής νοοτροπίας στρέψει τό ένδιαφέρον της
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στίς χειρονομίες, στίς συμπεριφορές καί στίς στάσεις ζωής20, 
συναρθρωμένη φυσικά μέ τήν ψυχολογία κι έπιβάλλοντας έτσι 
κάποια μέρα τή συνεργασία ιστορικών καί ψυχολόγων, δέν πρέ
πει ωστόσο νά ύποκύψει σέ μιά μπηχεβιοριστική άντίληψη πού 
θά τήν περιόριζε σέ αυτοματισμούς ξεκομμένους άπό τά συστή
ματα σκέψης κι έτσι θά έσβηνε μιά άπό τίς πιό σημαντικές όψεις 
τής προβληματικής της : τό μερίδιο καί ή ένταση τοϋ συνειδητού 
καί τής συνειδητοποίησης στό τμήμα αύτό τής ιστορίας.

Σάν φαινόμενο κατ’ έξοχήν συλλογικό, ή νοοτροπία δίνει τήν 
έντύπωση ότι δέν ύπάγεται στίς μεταλλαγές πού έπιφέρουν οί 
κοινωνικοί άγώνες. Καί δμως θά ήταν σοβαρό λάθος νά τήν άπο- 
σπάσουμε άπό τίς κοινωνικές δομές καί τήν κοινωνική δυναμική. 
’Αντίθετα, άποτελεϊ ένα σημαντικό στοιχείο τών κοινωνικών πιέ
σεων καί άγώνων. 'Η κοινωνική Ιστορία είναι άπό πάνω ϊσαμε 
κάτω σημαδεμένη άπό μύθους μές στούς όποιους άποκαλύπτεται 
τί μερίδιο άναλογεί στή νοοτροπία σέ μιάν Ιστορία πού ούτε 
κοινή σ’ όλους είναι, ούτε σταθερή κι άμετακίνητη : « ροζιάρικα 
χέρια », « χαρτογιακάδες », « διακόσιες οικογένειες »... Πλάι 
στίς κοινές τοίς πάσι νοοτροπίες ύπάρχουν καί ταξικές νοοτρο
πίες. Μένει νά μελετήσουμε πώς λειτουργούν.

Τελικά, άν καί ούσιαστικά Ιστορία τής βραδυπορίας μές στήν 
Ιστορία, ή Ιστορία τών νοοτροπιών δέν παύει νά είναι καί μιά 
ίστορία τών μεταβολών, ή άποφασιστικότερη ίσως άπ’ όλες. ’Από 
τόν 11ο έως τόν 13ο αίώνα όλόκληρη ή Μεσαιωνική Δύση συγ
κλονίζεται άπό ένα καινούργιο φαινόμενο : τήν έμφάνιση τών 
πόλεων. Ά π ό  αύτές θά ξεπηδήσει μιά καινούργια κοινωνία, μέ 
καινούργια νοοτροπία, μέ ροπή πρός τήν άσφάλεια, τήν άνταλ- 
λαγή, τήν οικονομία, στηριζόμενη σέ καινούργιες μορφές κοινω
νικότητας καί άλληλεγγύης, τή στενή οικογένεια, τή συντεχνία, 
τήν άδελφότητα, τή συντροφιά, τή συνοικία... Ποιά είναι λοιπόν, 
μές στά πλαίσια τής συνολικής Ιστορίας, ή θέση τής νοοτροπίας 
σ’ αύτές τίς μεταλλαγές ;

Παρά, ή μάλλον έξαιτίας τού ίδιου τού άκαθόριστου χαρα
κτήρα της, ή ίστορία τών νοοτροπιών άρχίζει νά άποκτά μιά 
θέση στό πεδίο τής Ιστορικής προβληματικής. Ά ν  δέν τήν κά
νουμε πανάκεια, άλλοθι τής έπιστημολογικής νωθρότητας, άν τής 
δώσουμε τά έργαλεία καί τίς μεθόδους πού τής χρειάζονται, ίσως
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σήμερα νά παίξει τό ρόλο πού τής άρμόζει ώς ή άλλη έκείνη 
Ιστορία πού θά ριψοκινδυνεύσει νά προχωρήσει άπό τήν άλλη 
μεριά τού καθρέφτη.
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JEAN-CLAUDE CHEVALIER

Ή  γλώσσα 
Γ λ ω σ σ ο λο γ ία  κ α ί  ίσ το ρ ία

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μέσα στίς διεπιστημονικές συσχετίσεις πού διενεργούνται σή
μερα, αύτονόητο, ή μάλλον φυσικό είναι νά έρθει καί ή σειρά τής 
γλωσσολογίας καί τής Ιστορίας- θάταν περίεργο άν σέ μιά έπι
στήμη πού μελετά τήν κίνηση τών λαών, σάν τήν ίστορία, δέν 
έπαιζε τό ρόλο της καί ή έπιστήμη πού μελετά ένα τόσο ουσια
στικό μέσο έπικοινωνίας δπως οί γλώσσες1. 'Η Ιστορία πρέπει νά 
άποκομίσει μεγάλα όφέλη άπό τά τεράστια καί πασίγνωστα άλ
ματα πού έχει πραγματοποιήσει ή γλωσσολογία έδώ καί πολλές 
δεκαετίες, σέ σημείο πού νά έχει άναχθεϊ αύτή ή έπιστήμη σέ έπι- 
στήμη-πιλότο. Έ δώ, ώστόσο, θά θέλαμε, σάν είσαγωγή, νά έπι- 
σημάνουμε όρισμένα άνησυχαστικά σημεία :

Ιον. Είναι άρκετά παράξενο δτι ό κλάδος αύτός πού περνάει 
γιά πολύ θεωρητικοποιημένος καί ευφραίνεται γ ι’ αύτό καί 
καταπλήσσει, δχι δίχως αυταρέσκεια, δέν έχει ώστόσο βρει τή 
θέση του στήν έπιστημονική κίνηση. Επιμελούμενη ένα τεύχος 
τού περιοδικού Langages, άφιερωμένο στήν « ’Επιστημολογία 
τής γλωσσολογίας », ή Julia Kristeva παρατηρούσε τελευταία δτι, 
άπ’ δσο τουλάχιστον γνώριζε ή Ιδια, έπρόκειτο γιά μιά άπό τίς 
πρώτες συλλογικές προσπάθειες πρός αύτή τήν κατεύθυνση. 
’Αναρωτιέται κανείς μήπως τά θεμέλια αυτής τής έπιστήμης κρί- 
θηκαν αυτονόητα, ή άν ή θεαματική σπουδαιότητα τής μεθοδο
λογικής έργασίας κάλυψε τήν άναγκαιότητα τής έπιστημολογικής 
έρευνας.

2ον. Κανένας δέν μπορεϊ νά άρνηθεϊ δτι ή γλωσσολογία βρί
σκεται σέ φάση πλήρους έπέκτασης, δτι ή παραγωγή στό χώρο
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της άκολουθεί έντατικό ρυθμό, δτι ή έπινοητικότητα πού έπιδει- 
κνύουν ol γλωσσολόγοι είναι άπεριόριστη κι δτι ol διαθέσεις 
τους είναι κατακτητικές : δέν έχουν άφήσει άνεκμετάλλευτη κα
μιά περιοχή τού λόγου, καμιά περιοχή δπου νά σημαίνεται τό 
παραμικρό. Τότε, δμως, τί δρισμό νά δώσουμε στή γλωσσολογία 
πού νά έπιτρέπει νά συσφιχθούν καί νά όργανωθούν ol έννοιές 
της ; Βλέπουμε τή γλωσσολογία νά χάνεται ή νά άλώνεται άπό τή 
σημειωτική, τήν έπιστήμη τών σημείων, βλέπουμε νά εισβάλλει 
στά χωράφια της τό φαινόμενο λόγος, κι άναρωτιόμαστε άν 
έχουμε άκόμα νά κάνουμε μέ τόν Ιδιο έκείνο κλάδο πού μελετά τή 
γλώσσα, τό κοινωνικό αύτό έργαλεΐο. Καί στό έπίπεδο τής φρά
σης άκόμα, ή άνασυγκρότηση τής γλώσσας έχει γίνει σήμερα έξ- 
αιρετικά πολύπλοκη : πάνω στή βάση δρισμένων συντακτικών 
σχημάτων -  πού όρισμένοι έρμηνεύουν ώς σημαντικά -  οίκοδο- 
μούνται δυό σειρές κανόνων, κανόνες συνταγματικοί μέ τεχνικές 
προβολής καί κανόνες μετασχηματιστικοί πού μέ πολλές καί δ ιά 
φορες προσαρμογές (μορφοφωνολογικές, καί τώρα καί λεξικολο- 
γικές) έπιτρέπουν νά σχηματίζουμε φράσεις2. Τόν μηχανισμό αύ
τόν κάθε όμάδα τόν διευθετεί μέ τό δικό της τρόπο. Τό πρόβλημα 
δέν έγκειται σέ τούτη τήν πολυπλοκότητα, άλλά στό γεγονός δτι ή 
πληθώρα τών ύπαρχουσών άπόψεων καί τακτικών προσπέλασης 
μάς κάνει νά πιστεύουμε πώς ή κατακτητική μας μανία είναι δ ι
καιολογημένη καί πώς κανένα πεδίο τελικά δέν θά μάς ξεφύγει.

3ον. Έκείνο πάντως πού φαίνεται δτι έδωσε σημαντική ώθηση 
στή γλωσσολογία είναι όρισμένοι άποφασιστικοί διαχωρισμοί. Σέ 
τούτο τόν άρνητικό προσδιορισμό δ Saussure έπαιξε σπουδαίο 
ρόλο δίνοντας τή δυνατότητα νά δριοθετηθεί ένα έπιστημονικό 
πεδίο καί συνάμα νά προταθεί ένα σώμα άξιωματικών συλλογι
σμών. ΟΙ δύο άξονες τού συστήματος είναι ή συγχρονικότητα καί 
ή γλώσσα, πού άποκλείουν άντίστοιχα τή διαχρονικότητα καί τήν 
δμιλία. Ό ρ ο ς  γιά τή μελέτη είναι νά έξαλειφθεί κάθε άλλαγή 
συνόλου καί κάθε άτομική παραλλαγή· τότε καί μόνο τότε θά 
καταφέρουμε νά προσδιορίσουμε όρισμένες άξίες άναφορικά μέ 
τόν τρόπο λειτουργίας πού θά σημειωθούν μέ διαφορικό τρόπο. 
Δέν χωρά άμφιβολία πώς ή τόσο αύστηρή αύτή τοποθέτηση άνη- 
σύχησε βαθιά τόν Saussure καί άπόδειξη είναι ol σκέψεις πού 
κάνει σχετικά μέ τούς Α ναγραμματισμούς, τό πρόβλημα δηλαδή
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πού δημιουργεί ή άναδιοργάνωση τού κοινωνικού γλωσσικού 
κώδικα άπό τήν πλευρά μιάς έπιμέρους όμάδας, ένός έπιμέρους 
άτόμου· ή έπικάλυψη δμως αύτής του τής άνησυχίας άπό αύτόν 
τόν Ιδιο έδωσε στή μοντέρνα γλωσσολογία τή δυνατότητα νά 
άποκτήσει τόσο πλατιά θεμέλια, ώστε ό Michel Pêcheux νά πει : 
« Ά π ό  τή στιγμή πού ή γλώσσα νοείται ώς σύστημα, παύει κανείς 
νά τήν άντιμετωπίζει ώς έχουσα λειτουργία  νά έκφράζει ένα 
νόημα · γίνεται ένα άντικείμενο πού τόν τρόπο λειτουργίας  του 
μπορεϊ νά περιγράψει μιά έπιστήμη (ξαναχρησιμοποιώντας μάλι
στα τή μεταφορά τοϋ σκακιού πού χρησιμοποιεί ό Saussure γιά 
νά σκεφτεί τό άντικείμενο τής γλωσσολογίας, μπορούμε νά πούμε 
δτι δέν πρέπει νά ψάχνουμε τί σημαίνει μιά παρτίδα σκάκι, άλλά 
π ο ισ ί κανόνες καθιστούν δυνατές  δλες τίς παρτίδες, άσχετα άν 
έχουν παιχτεί ή δχι)3. » Σέ τούτο τό έπίπεδο ό γλωσσολόγος δια
χωρίζεται άπό τόν γραμματικό · αύτός έδώ μελετούσε τά κείμενα  
γιά νά προσδιορίσει τά μέσα έκφρασής τους καί νά κρίνει ένδε- 
χομένως τή νομιμότητά τους· ό γλωσσολόγος μελετά τή γλώσσα, 
δηλαδή « ένα σύνολο συστημάτων πού έπιτρέπει τή διενέργεια 
όρισμένων συνδυασμών καί υποκαταστάσεων έπί συγκεκριμένων 
στοιχείων » (Ibid) : Γιά τόν Saussure, ή μελέτη τής γλώσσας δέν 
μπορεϊ νά ξεπερνά τά δρια μιάς όμάδας λέξεω ν  μέσα σ’ ένα συγ
χρονικό σύστημα· τό γεγονός καί μόνο δτι ό Chomsky παίρνει 
ώς άφετηρία του τή φράση  (τό πρώτο άξίωμα είναι δτι ή Φρ. 
άναλύεται σέ όνοματικό σύνταγμα+ρηματικό σύνταγμα) άποτε- 
λεϊ μιά έπανάσταση. 'Η  έπέκταση τής έρευνας στή φράση καί, 
έμμεσα, στό λόγο καταλήγει νά θέτει σέ άμφισβήτηση τά θεμέλια 
τής γλωσσολογίας.

4ον. Ή  άρνηση δμως αύτή τού διαχωρισμού πού έκανε ό Saus
sure ή ή προσπάθεια υπέρβασής του, άν προτιμάτε, θέτει 
άφεαυτής ένα διπλό πρόβλημα : άπό έπιστημολογική σκοπιά, 
ποιά είναι ή θέση τής γλωσσσολογίας σέ σχέση μέ τίς άλλες έπι- 
στήμες ; καί ποιός θά μάς έγγυηθεϊ, άπό κοινωνικής σκοπιάς, δτι 
τό καθιερωμένο σώμα τών έννοιών πού χρησιμοποιεί είναι νό
μιμο ; Σέ μερικούς σοβαρούς διανοητές φάνηκε δτι δέν ήταν δυ
νατό νά έπιχειρούν νά άποκαταστήσουν τό φαινόμενο τού λόγου 
χωρίς νά έχουν έξετάσει τά θεμέλια μιάς διεργασίας πού άμφι- 
σβητοϋσε τίς βασικές άρχές στίς όποιες στηριζόταν μεθοδολογικά
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αύτή ή έπιστήμη. Γιά νά κρατήσουν κάποια άπόσταση μπρός σ’ 
ένα τόσο δύσκολο πρόβλημα κατέφυγαν στήν Ιστορία. ’Επανεξέ
τασαν μέ ποιό τρόπο έπεβλήθηκαν στό παρελθόν τά μεγάλα 
γλωσσικά συστήματα -  τρέφοντας ίσως τήν άπλοϊκή θετικιστική 
Ιδέα δτι αύτά θά μάς έδιναν ένα πιό άπλό μοντέλο τού τωρινού 
έγχειρήματος4· χάρη στόν Chomsky, στήν ’Αμερική, ξαναδιάβα
σαν τά κείμενα τής μεγάλης έποχής τού όρθολογισμού, τού Που 
αίώνα· στή Γαλλία, πάλι, οί έρευνες τοποθετήθηκαν γύρω άπό 
έναν άξονα πού πηγαίνει άπό τόν Bachelard στόν Foucault καί 
τόν Althusser. Ά ν  λοιπόν ή ιστορία έπανέρχεται δριμύτερη στό 
χώρο τής γλωσσολογίας, αύτό δέν σημαίνει άναβίωση τής φιλο
λογικής ιστορίας τού 19ου αίώνα, άλλά έξέταση τών θεωριών τού 
παρελθόντος ώστε νά καταλάβουμε καλύτερα πώς βαδίζει ή 
γλωσσολογική έργασία. Γ ενικά, τοποθετούμαστε δχι στό έπίπεδο 
τής γλώσσας καί τών έξελίξεών της, άλλά στό έπίπεδο τού διαλο
γισμού πάνω στή γλώσσα, δηλαδή τής μεταγλώσσας. 'Υπόθεση 
τρωτή άπό κάθε είδους παρεξηγήσεις. Παρόλα ταύτα θά θέλαμε 
νά δούμε όρισμένες δψεις της.

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Τό βασικό άξίωμα είναι δτι δ διαλογισμός γύρω άπό τό γλωσ
σικό φαινόμενο τοποθετείται σέ δύο άλληλεξαρτώμενα καί άλλη- 
λεπιδρώντα έπίπεδα : διαλογισμός, πρώτον, γύρω άπό ένα έν λει
τουργία άντικείμενο, τή γλώσσα, πού έκφέρεται μπροστά στόν 
παρατηρητή -  ή πού ό παρατηρητής έκφέρει ό ίδιος -  καί πα
ρουσιάζει δρισμένα τακτικά καί τυποποιήσιμα χαρακτηριστικά, 
καί, δεύτερον, διαλογισμός πάνω στή χρήση αύτού τού άντικει- 
μένου άπό τούς άνθρώπους, χρήση ένδεικτική ένός τρόπου λει
τουργίας τού άνθρώπου καί τής κοινωνίας (μεταφυσική όψη), 
ένδειξη ένός δρισμένου άνθρώπινου γίγνεσθαι (ήθική όψη). Ό  
λόγος, λοιπόν, πάνω στίς γλωσσικές πραγματοποιήσεις μοιάζει 
νά είναι δ κατ’ έξοχήν τόπος δπου φαίνεται πώς μιά κοινωνία 
παριστά τόν έαυτό της μέσω τών παραστάσεών της, τόπος μέ 
ιδιαίτερη σημασία σέ στιγμές ρήξης. Αύτό μπορούμε νά τό δια
τυπώσουμε κάπως έτσι : « 'Ο  γλωσσολόγος λέει στούς άναγνώ-
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στες του δτι ό γλωσσικός κώδικας είναι (ή πρέπει νά είναι) έτσι ή 
άλλιώς ». Λέμε « γλωσσικός κώδικας » (« langage ») καί δχι 
« γλώσσα » (« langue ») γιά νά ξεκαθαρίσουμε δτι έκεϊνο πού 
έχει έδώ σημασία είναι δτι ύπάρχει ένα ιδιαίτερο σώμα καθορι
σμένο hic el nunc, σώμα πού δ γλωσσολόγος έπιλέγει άνάλογα μέ 
τούς σκοπούς πού έχει θέσει στήν περιγραφή του. 'Η διατύπωση 
αύτή φανερώνει τή σημασία τού « γλωσσολόγου », πού άναγκαία 
βρίσκεται τοποθετημένος hie el nunc μές στήν κοινωνία δπου έκ- 
τυλίσσει τό λόγο του. Τούς δρους υπό τούς όποιους έκτυλίσσεται 
ό λόγος, καί πού γενικά συνδέονται μέ μιά διδακτική διαδικασία, 
περιμένουμε άπό τόν ιστορικό νά τούς φωτίσει · κατά κανόνα μέ
νουμε χωρίς άπόκριση : τά έγχειρίδια ιστορίας δέν δείχνουν διό
λου νά ένδιαφέρονται γιά τούς καθορισμούς πού ρυθμίζουν τούς 
λογοτεχνικούς καί έπιστημονικούς λόγους, ούτε κάν τόν πα ιδα
γωγικό λόγο, ή έστω τόν παιδαγωγικό τόπο. Περιμένοντας έως 
δτου έπιτευχθεΐ ένας ώφέλιμος συνδυασμός, θά θέλαμε έδώ, πρός 
υπογράμμιση τών άναγκών καί τών ύποσχέσεων, νά δώσουμε ένα 
παράδειγμα τής πορείας πού άκολουθει ό Ιστορικός τής γλωσσο
λογίας : προσπαθεί νά κάνει γνωστό τό άγνωστο, είτε έλαττώνον- 
τας τήν άπόσταση πού χωρίζει τόν γλωσσολόγο τού 1660 άπό τόν 
πολίτη τού 1660, εϊτε έλαττώνοντας τήν άπόσταση πού χωρίζει 
τό γλωσσικό σύστημα έτσι δπως όριοθετήθηκε καί όρίστηκε, άρα 
έρμηνεύτηκε, τό 1660, άπό δπως έχει όριστεϊ καί όριοθετηθεί τό 
1972.

Ό  πρώτος δρόμος ζητά νά όρίσει τή σκοπιμότητα τού έργου 
τής γλωσσολογίας, νά τό φέρει σέ άντιπαράσταση μέ τό συγκε
κριμένο άντικείμενο, τόν τάδε γλωσσικό κώδικα, καί άπό αύτή 
τήν άντιπαραβολή νά συνθέσει τό σχήμα τών λεγομένων. Κατ’ 
αύτό τόν τρόπο θά διαπιστώσει κανείς δτι ή γραμματική στή σύ
στασή της έχει στηριχθεί, άφενός στή δομή τού πρώτου-πρώτου 
άντικειμένου της, τής άρχαίας έλληνικής γλώσσας, έχοντας συν
αντήσει στό διάβα της όρισμένες άναλυτικές άρχές τής άρχαίας 
« έπιστήμης » κι έχοντας συναρθρωθεί μαζί τους καί, άφετέρου, 
στίς άνάγκες αύτού πού τήν χρησιμοποιεί καί γιά τόν όποιο 
προορίζεται. Είναι μιά τυπική γραμματική πού νοείται σάν 
άθροισμα άναλογικών καί συμπληρωματικών στοιχείων, άναλο- 
γικών ώς πρός τή ρίζα τους ή τήν κατάληξή τους (ή τήν άπουσία
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κατάληξης), καί συμπληρωματικών στό βαθμό πού μπορούν νά 
δεθούν τό ένα μέ τό άλλο καί νά μορφώσουν ένα νόημα · άπορ- 
ρέει άπό μιάν δρισμένη άναλογική άντίληψη γιά τίς λέξεις καί τά 
πράγματα, πού μάς έπιτρέπει νά τά κατατάσσουμε κατά κατηγο
ρίες καί νά μελετάμε τήν άμοιβαία τους σχέση : άπό τή μιά, ή 
ούσία, ή ποιότητα, ή σχέση, δ τόπος, δ χρόνος, ή κτήση, κλπ.,άπό 
τήν άλλη τά μέρη τού λόγου. Τό σύστημα αύτό συσχετίστηκε -  
καί φυσικά ήταν θεμελιωμένο πάνω σ’ αύτόν -  μέ τόν δημόσιο 
βίο τών άρχαίων : τό σύστημα τών πτώσεων έπιτρέπει στόν ρή
τορα -  ή στόν μελλοντικό ρήτορα -  νά όργανώσει τό λόγο του 
(έννοια δίκης-διαδικασίας· κατηγορίες πάσχοντος, δρώντος, δό- 
σεως (δοτική) άφαιρέσεως (άφαιρετική), περιστάσεως), νά χειρι
στεί ένα δλόκληρο παιχνίδι ύποκαταστάσεων καί μεταθέσεων 
πού άνταποκρίνεται στίς άνάγκες τών τόπων τού λόγου. Σύστημα 
ένδογλωσσικό πού εύκολα μετατρέπεται σέ ύπεργλωσσικό, εϊτε 
μέσα στό πλαίσιο τής Ιδιας γλώσσας δταν άλλάζουν τά σημεία 
άναφοράς, είτε δταν περνάμε άπό τό ένα σύστημα στό άλλο, π.χ. 
άπό τά άρχαϊα έλληνικά στά λατινικά : έπειδή αύτές οί δύο 
γλώσσες έχουν άρκετά συγγενική δομή, δπως συμβαίνει έξάλλου 
καί μέ τή λειτουργία τών κοινωνιών πού τίς μιλούσαν, άρκεϊ νά 
προβλέψουμε, δπως έκανε δ Πρισκιανός, δρισμένους συμπληρω
ματικούς μηχανισμούς, καί ή οικονομία τοϋ συνόλου μένει άπα- 
ράλλαχτη. Οί περίφημες άντιγνωμίες, δπως π.χ. μεταξύ όπαδών 
τής φύσεως (φυσική προέλευση τής γλώσσας) καί όπαδών τής θέ- 
σεως (άνθρώπινη προέλευση) δέν άφορούσαν τούτη τήν οικονο
μία τού συνόλου · ό μύθος τού πύργου τής Βαβέλ, έξάλλου, θά 
έξασφαλίσει τή συνέχεια άνάμεσα στίς έβραιο-χριστιανικές κοι
νωνίες δίχως καί πάλι νά θίγει τό σύστημα. Ό  μηχανισμός αύτός 
θά έξακολουθεΐ άκόμα νά έπικρατεϊ δταν θά κάνουν τήν έμφά- 
νισή τους, τόν 16ο αίώνα, ot πρώτες γαλλικές γραμματικές. Στό 
μεταξύ, δμως, στίς λατινικές γραμματικές έχει έπέλθει μιά σημαν
τική μεταβολή. Κατά τούς 15ο καί 16ο αιώνες, ol γραμματικοί 
άγωνίζονται νά φτιάξουν άπό τά διόλου προσφερόμενα γιά κάτι 
τέτοιο λατινικά, μιά γλώσσα κομψή χάρη στή « συντομία » καί 
τήν « άρμονία » της, μιά γλώσσα τών καλλιεργημένων, μιά 
γλώσσα τής λογικής (αύτά είναι τά δύο βασικά χαρακτηριστικά 
πού προβάλλουν τά έγχειρίδια τής λεγάμενης Elegantiae). Στό
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σημείο αύτό κάνει άποφασιστικά τήν έμφάνισή του ένα στοιχείο 
πού έπιφέρει στίς μετά τό 1650 γραμματικές ένα μετασχηματισμό 
έκεϊ άκριβώς πού ό Michel Foucault τοποθετεί τήν έπιστημολο- 
γική άναστροφή πού άναλύει. Άφενός, τά διάφορα έγχειρίδια 
όρθής χρήσεως, άπό τά όποία τό πιό ξακουστό είναι τού Vauge- 
las : όρίζουν τήν καλή κάγαθή τούτη γλώσσα σέ συνάφεια μέ μιά 
καθορισμένη κοινωνική τάξη, τήν τάξη τής βασιλικής αύλής· ή 
άναλογία μάλιστα άποκτά τό πλήρες νόημά της σέ συνάρτηση μέ 
τή βασιλική έξουσία · τά υπόλοιπα, δσα δέν άνήκουν στόν περί
γυρο τού βασιλιά, άνήκουν στό χώρο τής σιωπής, τού βαρβαρι- 
σμού, τής χειρωναξίας. Ό  πολιτικός τούτος λόγος είναι ό λόγος 
τής λογικής· μέσα του δ κόσμος βρίσκει τό νόημά του*. Διακρί- 
νεται άπό μιά άξιόλογη συνοπτική μορφή, τών « έμβλημάτων » 
πού φτιάχνονται μέ έπιγραμματικές φράσεις, δείγμα νού καί 
γνώσης, καί άνάλογα γραφικά σημεία πού παγιώνουν τήν άναλο- 
γική σύνδεση μέ τόν κόσμο τών γεγονότων καί τών άντικειμένων. 
Τό γεγονός αύτό είχε άποφασιστική σημασία, γιατί στάθηκε 
άφορμή μιάς διπλής μεταλλαγής πού δέν περνούσε άπό τό μυαλό 
τών διασημότερων συντακτών έμβλημάτων, τούς Père Bouhours 
καί Père Menetrier. 'Η πρώτη είναι δτι πραγματοποίησε μιά σύν
δεση μεταξύ κοινωνικής λογικής καί άρμονικού συνόλου ση
μείων, τοποθετώντας κατ’ αύτό τόν τρόπο τή μέλλουσα θέση τής 
λογοτεχνίας ύπό τήν ιδιότητά της ώς κατεξοχήν λογικής μιάς κυ
ρίαρχης κοινωνίας· ή δεύτερη, πάλι, πού μάς ένδιαφέρει περισ
σότερο, είναι δτι συγκέντρωσε τούς μηχανισμούς τής γλώσσας 
κάτω άπό μιά συνοπτική μορφή, ένώνοντας άναμεταξύ τους φυ
σικά καί τεχνητά σημεία, μ’ άποτέλεσμα ή άφαιρετική αύτή δια 
δικασία νά άποδεσμεύει τήν άνάλυση τής γλώσσας άπό τό σύ
στημα πού έπέβαλαν οί άρχαίοι "Ελληνες, καθιστώντας έτσι δυ
νατή τή σύγκριση μέ άλλους τύπους έπιγραφών (κάθε τάξης) άπό 
άλλους πολιτισμούς. Σ’ αύτού τού τύπου τόν λόγο έδραιώνεται 
μιά κάποια Ιστορική διάσταση πού άποδεσμεύεται άπό τήν προ
διαγεγραμμένη -  μέ τήν έννοια δτι είναι μονομερής -  έρμηνεία 
τής Βίβλου. Ή  Madeleine David έκανε τή σημαντική παρατήρηση 
δτι ή Ακαδημία τών έπιγραφών στίς άρχές της είχε έπιδοθεϊ κατ’ 
έντολή τού βασιλιά στή σύνταξη έμβλημάτων καί σιγά-σιγά κατέ
ληξε σέ δργάνωση τών ιστορικών6. Αύτό σημαίνει δτι ή Ιστορία
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ξεπήδησε άπό τήν καλλιέργεια ένός όρισμένου είδους λόγου πού 
όδήγησε στήν άποκρυπτογράφηση τών Ιχνών πού άφησαν ol λαοί 
έκτός χρονικών καί βιβλίων.

Τήν ίδια περίπου έποχή τοποθετείται καί ή ’Επανάσταση τού 
Port-Royal*. Προχωρώντας δσο γινόταν τήν κοινωνική διαφορο
ποίηση πού υπογράμμιζαν οί Vaugelas καί Bouhours, συγκεκρι
μενοποιεί τούς δρους μιάς έπιστημονικής προσπάθειας μέ τό δια
λογισμό πάνω στό σημείο. Τό γλωσσικό σημείο είναι ένα στοιχείο 
άναπαράστασης πού άπηχεϊ τή σύσταση τού κόσμου. Οί λέξεις 
(« γή », « θεός », «τραπέζι ») παραπέμπουν σέ Ιδέες καί συναρ
θρώνονται μεταξύ τους σέ κρίσεις συντιθέμενες άπό ένα ύποκεί- 
μενο καί ένα κατηγόρημα, πού ή συνένωσή τους συνιστά μιά 
φράση : τή βασική φράση ■ τό ίδιο κάνει νά πούμε : « υπάρχει 
θεός » ή « ή γή γυρίζει ». Πράγμα πού έχει άποφασιστική σημα
σία γιά τό Port-Royal στό βαθμό πού έπιτρέπει νά ένταχθεί ή γα- 
λιλαιική έπανάσταση μέσα στό θείο σχήμα πού βρίσκεται έγγε- 
γραμμένο στή βασική φράση.

Τή βασική αύτή φράση, τή λέει ένα μεταφυσικό, καρτεσιανό 
υποκείμενο : έκφέροντας τίς προτάσεις, τήν όμιλία-τύπο, τό υπο
κείμενο έπιβεβαιώνει τήν ύπαρξή του ώς υιού τού θεού · οί ού- 
σιαστικές δμως αύτές μορφές τίθενται άπό ένα άνθρώπινο δν πού 
τούς προσθέτει καί όρισμένες δευτερεύουσες Ιδέες. Ώ ς  βασική 
φράση μπορούμε νά θεωρήσουμε : « Λέγω δτι υπάρχει 
Θεός / δτι ή γή κινείται ». ’Εδώ, τά δύο στοιχεία -  κατάφαση 
καί φράση-κατηγόρημα -  βρίσκονται χωρισμένα μές στή γραμμι- 
κότητα τού λόγου · μπορούμε δμως νά ύποθέσουμε δτι προστί
θενται τό ένα στό άλλο ποικιλοτρόπως. "Οταν λέμε : « ή γή κινεί
ται », μέσα στήν τριτοπρόσωπη αύτή έκφραση πρέπει νά άνα- 
γνωρίζουμε τήν παρουσία τού ’Εγώ πού έκφέροντας τή φράση, 
τέμνει καί τονίζει μέ παραστατικά στοιχεία τή βασική φράση. 
"Οταν έγώ, τήν ώρα πού μιλάω, χρησιμοποιώ διάφορα σχήματα, 
άντικαθιστώ τό ένα μέρος τού λόγου μέ κάποιο άλλο, τό ένα συν

* Ή  κοινά λεγάμενη Γραμματική τού Port-Royal είναι ή « granmaire générale el 
raisonnée» τών Claude Lancelot καί Antoine Amauld, πού γράφτηκε τό 1660 οτό 
Port-Royal des Champs. Ή  γενική γραμματική άποσκοπεί νά διατυπώσει όρισμέ
νες άρχές πού διέπουν δλες τίς γλώσσες. (Σημ. Μετ. ).
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τακτικό σχήμα μέ κάποιο άλλο, παρουσιάζω τήν όμιλία-τύπο μέ 
τόν ένα ή μέ τόν άλλο τρόπο καθιστώντας την περισσότερο ή λι- 
γότερο προσιτή στά άλλα Έ γώ · χάρη σέ τούτη τήν άπόσταση 
εχει δυνατότητες κολασμού ή σωτηρίας τό μεταφυσικό άντικεί- 
μενο. 'Η όρθολογική όμιλία έχει νόημα μόνο σέ σχέση μέ τίς δυ
νατότητες σωτηρίας έκείνου πού τήν έκφέρει ■ έπομένως ό λόγος 
λειτουργεί πρός δύο κατευθύνσεις : είναι καταδηλωτικός, στραμ
μένος πρός τήν άλήθεια, καί συμπαραδηλωτικός, στρέφοντας τήν 
άλήθεια πρός τά πρόσωπα πού μιλούν καί συνομιλούν. Καθήκον 
τού δασκάλου τής γραμματικής είναι νά διδάξει τό μαθητή του 
νά κάνει τή διάκριση τών δύο αύτών λόγων ώστε νά γίνει ικανός 
νά όδηγήσει τόν δμοιό του στό καλό καί άγαθό. Μέσα στή μετα
φυσική αύτή έρμηνεία, πού τείνει νά έντάξει τήν όρθολογική κί
νηση τού Που αίώνα μέσα στό σχήμα τής περιπέτειας τού άν
θρώπου πάνω στή γή, είναι κρυμμένη ή δυνατότητα τοϋ άνθρώ
που νά άποκτήσει ιστορική διάσταση : γιατί, άν ή άλήθεια τής 
πρότασης είναι αίώνια καί άπαράβατη, ή άλήθεια τής έκφοράς 
της γρήγορα άποδεικνύεται δτι ύπόκειται στό χρόνο καί στό 
χώρο. Τό Έ γώ  δέν δεσμεύει πιά άναγκαστικά τή θεία άλήθεια, 
δπως πίστευε δ Bossuet τοποθετώντας τήν άνθρώπινη ιστορία 
στό θειο έπίπεδο. Δέν είναι πιά όμοούσια μέ τό θείο, άλλά άπλό 
συμβεβηκός του. Ή  γλωσσολογία, λοιπόν, χωρίζεται σέ δύο κλά
δους : τή γενική γραμματική, πού μελετά τίς βάσεις τής γλώσσας 
πού Ισχύουν γιά δλες τίς έποχές κι είναι έγγεγραμμένες μές στό 
άνθρώπινο είναι · καί τήν καθολική γραμματική, πού μελετά τίς 
διάφορες γλώσσες πού χρησιμοποίησε ό άνθρωπος άνάλογα μέ 
τίς έκάστοτε έξωτερικές συνθήκες.

Ερμηνευόμενη μ’ αύτό τόν τρόπο, ή προσπάθεια άνάλυσης τής 
γλώσσας πού έκανε τό Port-Royal δίνει τήν έντύπωση δτι άρθρώ- 
νει σέ διάφορα έπίπεδα έναν καινούργιο κόσμο πού φτιάχνεται · 
γιά τήν άκρίβεια, δίνει τήν έντύπωση δτι τοποθετεί σέ καινούρ
γιες βάσεις τόν διαχωρισμό πού έκαναν άνθρωποι σάν τόν Vau- 
gelas, βαθαίνοντάς τον καί αίτιολογώντας τον : τό χαρακτηρι
στικό τής έλίτ δέν είναι μόνον δτι κατέχει μιά καθορισμένη 
γλώσσα πού γιά πρότυπό της έχει τόν ήγεμόνα, είναι έπίσης δτι 
έχει τήν Ικανότητα νά μιλά καί νά άναλύει καί τίς δύο γλώσσες : 
καί έκείνην πού έκφέρει τή θεία καί τήν έπιστημονική άλήθεια,
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καί τήν άλλη πού εισάγει τήν πρώτη μέσα στό χώρο τής άνθρώπι- 
νης δράσης. Καί οί δύο αύτές προβληματικές μάς δδηγούν νά 
ξεχωρίσουμε μιά ήγετική τάξη καί νά τής άποδώσουμε μιά δύ
ναμη έπιβολής, ή προβληματική, ώστόσο, τού Port-Royal ειδικά 
έδράζει σ’ αύτή τή γλώσσα δλες τίς ιδιότητες τής λογικής. Αύτή ή 
άνάλυση πού κάνει ό Ιστορικός τών θεωριών δεχόμαστε δτι δίνει 
τή δυνατότητα νά προτείνουμε όρισμένες ύποθέσεις σχετικά μέ 
τίς κοινωνικές καί έπιστημονικές έξελίξεις κατά τόν 18ο αίώνα. 
Μ’ αύτό τόν τρόπο δμως δημιουργεϊται στόν γλωσσολόγο Ιστο
ρικό ή έντύπωση δτι πλανάται έξω άπό τό πεδίο του καί άπλώς 
βγάζει διάφορα συμπεράσματα άπό ξένα πρός αύτόν πεδία, κρα
τώντας γιά τίς άνάγκες τής δικής του συλλογιστικής έναν όρι- 
σμένο άριθμό γλωσσικών χαρακτηριστικών (ρόλους τού έκφέρον- 
τος, βασική φράση, δυνατότητες υποκατάστασης, κλπ.) άνακατε- 
μένων στήν άποκρυπτογράφηση ένός έπιστημονικού συνόλου πού 
τόν ξεπερνά. ’Α π’ αύτού λοιπόν, θά θέλαμε νά προτείνουμε τήν 
άλλη πορεία, τόν δεύτερο τρόπο δουλειάς, πού τείνει νά παραβά
λει τό σύστημα γλωσσικής άνάλυσης τού Που αίώνα μέ κείνο τού 
1972.

Έ δώ  έγκεινται κυρίως οί προσπάθειες τών άμερικανών γλωσ
σολόγων πού ό Chomsky μάς έδωσε ένα περίφημο παράδειγμά 
τους μέ τήν Καρτεσιανή Γλωσσολογία  του. Ό  σύγχρονος γλωσ
σολόγος ξεχωρίζει άπό τίς παλιότερες τυποποιήσεις τίς λιγότερο 
όλοκληρωμένες μορφές τους, πού ώστόσο είναι άρκετά διαφωτι- 
στικές γιά τό σύστημα πού έπεξεργάζεται ό ίδιος. Έ τσι δ Chom
sky άνακάλυψε στό σύστημα άναπαράστασης τού Port-Royal ένα 
προϊδεασμό τής διπλής δομής (δομής βάθους / δομής έπιφανείας) 
καί στό σύστημα κανόνων τών Arnauld καί Lancelot μιά πρώτη 
διάταξη τού δικού του συστήματος κανόνων · στό έξής, διάφοροι 
ένθουσιώδεις όπαδοί άρχισαν νά ψάχνουν λίγο-πολύ παντού στή 
λεγόμενη « καρτεσιανή » γραμματική γιά τούτα τά πρώτα ίχνη, 
καί φυσικά έβρισκαν. Ό  Robin Lakoff, μάλιστα, παραβάλλει 
άνενδοίαστα τή διάκριση πού κάνει τό Port-Royal μεταξύ 
« άπλής » καί « παραστατικής » κατασκευής μέ τίς τσομσκικές 
δομές :

« 'Η  πρώτη, στήν όποία έκφράζεται δ,τι είναι άναγκαίο γιά τή 
λογική κατανόηση τής φράσης, άπό πολλές πλευρές μπορεί νά
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θεωρηθεί άνάλογη μέ τή σημερινή « δομή βάθους » · ή δεύτερη, 
πάλι, πού είναι ταυτόσημη μέ τή δική μας « δομή έπιφανείας » 
προέρχεται άπό τήν άπλή κατασκευή έφαρμόζοντας δρισμένους 
προαιρετικούς πάντοτε κανόνες7 ».

Δέν ισχυριζόμαστε δτι ή μέθοδος τών συγκρίσεων είναι άχρη
στη. Προσπαθώντας νά κωδικοποιήσουμε μέ κάποια αύστηρό- 
τητα ένα παλιό σύστημα παραβάλλοντάς το μέ ένα καινούργιο 
πού έχει υποβληθεί στήν Ιδια κωδικοποίηση, φέρνουμε στήν έπι- 
φάνεια τά χάσματα, τά κενά τού συστήματος, πού δείχνουν φα
νερά πώς έχουμε νά κάνουμε μέ αισθητά διαφορετικό βασικό μη
χανισμό. Έ τσι έπιτελούμε μιά γόνιμη θεωρητική έργασία προσ
διορισμού τής ιδιαιτερότητας8.

Ά π ’ δ,τι φαίνεται, ώστόσο, τό έγχείρημα τών Αμερικανών ξε
κινά άπό τελείως διαφορετική γενική άντίληψη. Ή  άποψη τών 
γραμματικών αύτής τής σχολής είναι δτι δ άνθρωπος παρουσιά
ζει μιά συγκρότηση πού τόν καθιστά Ικανό δχι μόνο νά δώσει 
όρισμένες παραστάσεις μέ τή βοήθεια τής όμιλίας, άλλά νά έκτε- 
λέσει έναν όρισμένο άριθμό γλωσσικών πράξεων αυστηρά καθο
ρισμένων · γ ι’ αύτό, λένε, κι ένα παιδί άποκτά τόσο γρήγορα τήν 
Ικανότητα νά χειρίζεται ένα τόσο λεπτό έργαλείο δπως ή 
γλώσσα9. Μέ τή μιά ή μέ τήν άλλη, λοιπόν, μορφή, ή έρμηνεία 
μοιάζει μέ διαδοχικές προσπάθειες νά έντοπιστεί ή βαθύτερη 
αύτή λειτουργία. Ή  άνάλυση πού κάνει ή Ιστορία τών θεωριών 
δέν είναι άπλώς διαφωτιστική γιά τίς σύγχρονες προσπάθειες, τίς 
δικαιολογεί κιόλας. Έ νώ ή ιστορική έπιστημολογία μάς δίνει 
μιάν άνάγλυφη δψη της, ή δουλειά τών μελετητών τής μετασχη- 
ματιστικής γραμματικής κάνει τήν Ιστορία έπίπεδη καί τήν κολλά 
πάνω στό παρόν. Γιατί δ Chomsky προχωρά πολύ πιό πέρα άπό 
τό Port-Royal : δ διαχωρισμός πού έκανε αύτή ή γραμματική 
έδινε δυνατότητα ύπαρξης σ’ ένα Ιστορικό υποκείμενο, τυχαίο 
μέν καί περιθωριακό, πού δμως δέν μπορούσε νά άπορροφηθεϊ 
εύκολα άπό τό καρτεσιανό ύποκείμενο10. Γιά τόν Chomsky τά 
δύο αύτά ύποκείμενα μπορούν κάλλιστα νά συνενωθούν καί 
νά άποτελέσουν ένα καί μόνο καρτεσιανό ύποκείμενο, δρι- 
ζόμενο σάν μέσος δρος, δηλαδή πλασματικό. Ή  έξομοίωση 
τής άπλής καί τής παραστατικής κατασκευής μέ τή δομή βάθους 
καί τή δομή έπιφανείας πού έκανε δ Robin Lakoff δέν πρόκειται
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γιά άβλεψία· είναι, άντίθετα, άπόρροια τής άποψης γιά τήν 
ύπαρξη ένός υποκειμένου δλων τών γλωσσών. Μ’ αύτό ή Ιστορία 
άκινητοποιεϊται καί άνάγεται στό έπίπεδο τού άόριστου παρόν
τος. Καί, φυσικά, έδώ δέν ύπάρχει σχέση άνάπτυξης.

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ά π ό  τή γλωσσολογία, έκείνο πού κατά πάσα πιθανότητα γνω
ρίζουν καλύτερα οί Ιστορικοί, είναι ή έφαρμογή της στούς λόγους 
καί στά διάφορα στοιχεία τού λόγου, κυρίως στό λεξιλόγιο, ένώ ή 
σύνταξη τούς φαίνεται έκ τών προτέρων έκτός πεδίου. Ά π ό  τήν 
πλευρά αύτή, ή άνάλυση τού πολιτικού λεξιλογίου πού Ικανέ δ 
Jean Dubois τούς φαίνεται χρήσιμη, καί σέ μερικούς μάλιστα 
ύποδειγματική. Θά έπιχειρήσουμε νά έκθέσουμε πώς έχουν οί 
έπιδόσεις τών γλωσσολόγων γύρω άπό αύτό τό θέμα, ώστε νά 
μπορέσουμε νά έκτιμήσουμε τί σημαίνουν στόν τομέα τών έπι- 
στημών.

"Οσα είπαμε παραπάνω γιά τά θεμέλια τής σύγχρονης γλωσσο
λογίας πρέπει νά μάς έδειξαν δτι ή άπόπειρα αύτή βυθίζει τόν 
γλωσσολόγο μέσα στό παράδοξο11 : άφού δ Saussure δριοθέτησε 
τό πεδίο του άποκλείοντας άπό αύτό τήν δμιλία, πώς θά έντά- 
ξουμε σ’ αύτό τό λόγο πού είναι έξ δρισμού δμιλία ; Οί αιτιολο
γίες είναι γενικά άρκετά περίπλοκες, μπορούν δμως νά άναχθούν 
στό έξής άμετάβλητο σχήμα : άπό τή στιγμή πού μιά γλωσσολο- 
γική μέθοδος άναγνωρίζεται σάν έπιστημονική, μεταθέτουμε, 
άναλογικά, τόν έννοιολογικό της έξοπλισμό άπό τόν δικό της 
χώρο σέ ένα άλλο πεδίο πού θεωρούμε όμόλογο μέ τό πεδίο δπου 
πρωτοεμφανίστηκε ή μέθοδος αύτή. Αύτό λύνει φαινομενικά δύο 
είδών προβλήματα : άπό τή μιά καθησυχάζει τόν γλωσσολόγο 
σχετικά μέ τή γονιμότητα τής έννοιολογικής του μηχανής, λές καί 
ή άξία της έγκειτο στόν άριθμό τών πιθανοτήτων έφαρμογής 
της12, καί, άπό τήν άλλη, καθησυχάζει καί τόν έπιστήμονα τού 
δεύτερου κλάδου πού άποβλέπει στόν μηχανισμό τής γλωσσολο
γίας γιά νά καλύψει δρισμένα χάσματα ή τουλάχιστον νά έπανα- 
συνδέσει όρισμένες ύποθέσεις πού είχαν συνδυαστεί λίγο τυχαία. 
Ή  φαινομενική συνάφεια πού παρουσιάζουν οί έπιστήμες τού 
άνθρώπου μεταξύ τους όφείλεται σ’ ένα δλόκληρο συνδυασμό
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δμοιοτήτων κι άποτελεί ένα άρκετά άνησυχαστικό φαινόμενο : 
άπ’ δ,τι φαίνεται, μέχρι σήμερα ή πρόοδος τών έπιστημών έχει 
συντελεστεί μέ διαδοχικές διαφοροποιήσεις καί έξειδικεύσεις καί 
δχι μέ ταυτίσεις. Έ χοντας έπίγνωση δτι στό λόγο έδράζονται 
κάθε λογής ιδεολογικές διεργασίες, θά πρέπει νά είμαστε πολύ 
προσεκτικοί άπέναντι τους άν θέλουμε νά διατηρήσουμε ένα μί
νιμουμ έπιστημονικότητας. Ε μείς θά έξετάσουμε διαδοχικά τρία 
έπίπεδα άνάλυσης πού έχουν υίοθετηθεϊ άπ' δσους χρησιμο
ποιούν τίς μεθόδους τής γλωσσολογίας γιά τή μελέτη τού λόγου : 
τή λέξη -  τή φράση -  καί τόν ίδιο τό λόγο καί θά τά τοποθετή
σουμε καί τά τρία σέ συσχετισμό μέ τήν έννο ια  τής ιστορίας.

Καί πρώτα άπ’ δλα τή λέξη. ΟΙ έρευνες τού G. Matoré είχαν 
έπισημάνει τόσο τό ένδιαφέρον δσο καί τίς άδυναμίες μιάς μελέ
της τού λεξικολογικού πεδίου. Παρόλο πού ή μέθοδος τών άμοι- 
βαίων μεταθέσεων, δάνειο άπό τόν στρουκτουραλισμό (παράδει
γμα καί σύνταγμα), έδινε τή δυνατότητα νά γίνουν διαφόρων ει
δών κατατάξεις (τό παράδειγμα τού « Enseignement » στόν 
Saussure στεκόταν χρήσιμο πρότυπο), δ Matoré χρειάστηκε νά 
δανειστεί διάφορες κοινωνιολογικού τύπου έννοιες πού δέν είχαν 
καμιά σχέση μέ τή γλωσσολογία, δπως π.χ. ή έννοια τής ήλικια- 
κής γενιάς γιά νά μπορέσει νά βάλει κάποιο δριο στίς έρευνές 
του · δσο δέ γιά τήν έρμηνεία, αύτή σχετιζόταν μέ έννοιολογικούς 
κώδικες τελείως άνεξάρτητους άπό τή γλωσσολογία. Πιό Ικανο
ποιητική φάνηκε ή έργασία τού Jean Dubois : στηριζόμενη σέ 
στατιστικές καί σ’ ένα αυστηρό παιχνίδι ύποκαταστάσεων μέσα 
σέ καθορισμένα συμφραζόμενα, έπέτρεπε νά δούμε τό άμοιβαίο 
παιχνίδι ένός γλωσσικού συστήματος, τού πολιτικού λεξιλογίου, 
καί ένός κοινωνικού συστήματος, μιάς πολιτικής έπαναστάσης, 
τού 1870. Ε πειδή δμως τό παιχνίδι άνάμεσα στή γλωσσολογία 
καί στήν ιστορία δέν διεξαγόταν μέ ίσους δρους, δ Dubois δέ
χτηκε τούς δρους τών ιστορικών : νά τοποθετηθεί δηλαδή σέ μιά 
λωρίδα χρόνου τεμνόμενη άπό τά Ιστορικά γεγονότα καί νά έξ- 
ετάσει μονάχα μιά μορφή λόγου πού κρινόταν σημαντική σέ 
σχέση μέ κείνα (προκηρύξεις καί άφίσσες). Έ τσι ή μελέτη αύτή 
έδινε στούς Ιστορικούς πολύτιμες πληροφορίες, καθότι ένίσχυαν 
τίς ύποθέσεις τους καί κάλυπταν δρισμένα κενά, παρόλο πού 
ήταν πολύ μερικές καί περιορισμένες.



Γρήγορα έπεξέτεινε τό βασικό μέτρο στή φράση, διασταυρού
μενος έτσι μ’ έναν άλλο κλάδο τής γλωσσολογίας έκπροσωπού- 
μενο τότε άπό τόν Greimas, ό όποιος κάνοντας μιάν άναδρομή 
στήν κλασική λογική μέσω τών Δανών γλωσσολόγων παρέπεμπε 
στίς έργασίες πού σχετιζόντουσαν μέ τήν έθνολογία, στίς έργα- 
σίες τού Propp καί τού Lévi-Strauss. 'Η έμφάνιση τής μετασχημα- 
τιστικής γραμματικής τήν ϊδια έκείνη δεκαετία, μιάς γραμματικής 
στηριγμένης πάνω σέ μιά βασική φράση, χτυπούσε καίρια αύτές 
τίς έρευνες. Ό σ ο  κι άν ή βασική φράση τού Chomsky άποτε- 
λούσε μιά γλωσσολογική όντότητα, ό πειρασμός νά τήν κάνουν, 
μέ μιάν άνεπαίσθητη δλίσθηση, μονάδα λόγου ήταν μεγάλος.

Καλό είναι πρώτα άπ’ δλα νά έξετάσουμε κατά πόσο μπορούμε 
νά χρησιμοποιούμε τή φράση σάν μοντέλο άνάλυσης τών λόγων 
καί μάλιστα λόγων συγκροτημένων σέ άφήγηση. ΟΙ λειτουργίες 
τής φράσης στήν παραδοσιακή γραμματική στηρίζονται, δπως 
είδαμε, στό παιχνίδι τών σχέσεων πού μπορούν νά υπάρξουν σέ 
μιά πολιτική ή δικαστική διαδικασία : δέν πρέπει λοιπόν νά μάς 
έκπλήσσει τό γεγονός δτι τό παιχνίδι τους μπορεί νά μάς χρησι
μεύσει στόν προσδιορισμό τών δρώντων στά λαϊκά παραμύθια 
καί τών σχέσεων πού ένώνουν αύτούς τούς δρώντες μεταξύ τους : 
πρόκειται γιά μιά πολύ έμπειρική διαδικασία πού τείνει νά άνα- 
γάγει αύτές τίς πράξεις σέ άρχαϊα μοντέλα ■ ή διαδικασία αύτή 
φαίνεται άκόμα πιό ώμή δταν έφαρμόζεται στά σύγχρονα άστυ- 
νομικά μυθιστορήματα, δπως Ικανέ δ Barthes στίς περίφημες 
άναλύσεις του στό Communications 8 ■ βρισκόμαστε αιχμάλωτοι 
τών άριστοτέλειων έννοιών, τής άριστοτέλειας τοπικής πού στρέ
φει τή σύγχρονη σκέψη πρός ένα μεσογειακό έθνοκεντρισμό. 
Παύουμε νά βλέπουμε πιά τί διακρίνει Ινα λόγο τού Λυσία, άπό 
έναν άλλο σχετικά μέ κάποιο λιθουανό ή τόν Τζέημς Μπόντ. Ή  
Ιστορία Ισοπεδώνεται στίς ρίζες της.

Ποιά ήταν, πάλι, ή συνεισφορά τής μετασχηματιστικής γραμ
ματικής ; Πρώτα άπ’ δλα, άς σημειωθεί δτι, μέ τίς πρόσφατες 
άναπτύξεις της, μοιάζει νά έπανέρχεται σέ μιά θέση παραπλήσια 
τής κλασικής θεωρίας δπως στή θεωρία τών πτώσεων τού Fill- 
more πού στάθηκε πηγή έμπνευσης γιά έναν άναλυτή τού λόγου 
δπως δ Slakta13. Γενικότερα, ή μετασχηματιστική γραμματική 
έπιχειρεϊ νά οικοδομήσει ύποθέσεις πού θά αίτιολογούσαν τή
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λειτουργία τών φράσεων. Τί μπορεί νά πεϊ κανείς γ ι’ αύτό ; "Οτι 
στηριζόμενη σέ μιά τυποποίηση, grosso  m odo  δανεισμένη άπό 
τήν τυπική λογική, άπό τήν όποία έκτός αυτού παίρνει καί όρι- 
σμένες ένεργές έννοιες, προσπαθεί νά οικοδομήσει ένα σώμα κα
νόνων πού νά έπιτρέπουν τήν κατασκευή φράσεων- μοντέλων καί 
κυρίως νά δείχνουν πώς. μ’ ένα παιχνίδι μετασχηματισμών, μπο
ρούμε νά περάσουμε άπό μιά στοιχειώδη φράση σέ άλλες πολύ 
πιό σύνθετες χάρη σέ όδηγίες πού βρίσκονται κωδικοποιημένες 
μέσα στό βασικό τύπο. Τό παιχνίδι τών μετασχηματισμών άνά
μεσα στίς διάφορες δομήσεις μάς φανερώνει έναν όρισμένο άρι- 
θμό μορφών πού σήμερα μέν δέν άπαντώνται άλλά διαπιστώ
νουμε δτι υπήρξαν κάποια άλλη στιγμή : καί τότε μπαίνουμε στό 
μεγάλο πειρασμό νά θεωρήσουμε δτι. άσχέτως έποχής, έχουμε νά 
κάνουμε μέ ένα καί τό αύτό μοντέλο βασικής άνάπτυξης, τό 
όποιο, γιά λόγους πού δέν έχουν φωτιστεί άκόμα, έξαιτίας όρι- 
σμένων τροποποιήσεων πού έχουν έπέλθει στήν τάξη τών κανό
νων, στόν μηχανισμό, στήν είσαγωγή τού τάδε μορφήματος πού 
τώρα μέν ύποθέτουμε τήν ύπαρξή του άλλά κάποτε ύπήρχε όν
τως, όδηγεί στή μία ή στήν άλλη μετάφρασή τους σέ λόγο · αύτό 
είναι τό ύπόβαθρο έργασιών δπως τού King πού μελετά τίς τρο
ποποιήσεις στό σύστημα τών κανόνων14. Ά σχετα άν θεωρούμε 
μοχλό τής άλλαγής τίς έρμηνείες τού παιδιού ή τών κοινωνικών 
δμάδων, σημασία έχει πώς παραμένουμε πάντοτε σ’ ένα πλαίσιο 
πού θεωρούμε μοναδικό καί δπου διαδραματίζεται ένα όλόκληρο 
παιχνίδι άναλογιών, άπλουστεύσεων καί άναδομήσεων. Μέσα 
άπό τούτο τό παιχνίδι, έκεϊνο πού άνακαλύπτουμε είναι ή πρ α 
γματικότητα  τών βασικών δομών · δ Kiparski τό δηλώνει άπερί- 
φραστα :

« 'Ορισμένοι, δπως ό Hockett, έχουν τή γνώμη δτι ή μετασχη- 
ματιστική γραμματική έπεσε στή θανάσιμη παγίδα νά θεωρήσει 
τίς θεωρητικές όντότητες σάν κανόνες, σάν βασικές μορφές τών 
πραγματικών όντοτήτων, ένώ δέν είναι τίποτε παραπάνω άπό 
έργαλεϊα χρήσιμα γιά τήν άνάλυση τών πραγματικών όντοτήτων, 
δπως τά φωνήματα ή τά μορφήματα. Είναι σάν νά μπερδεύει ό 
μικροβιολόγος τό μικροσκόπιό του καί τούς φακούς του μέ τά 
βακτηρίδια πού έξετάζει.

» 'Η Ιστορική γλωσσολογία όδηγεί μέ άκρίβεια καί άμεσότητα
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στό άντίθετο συμπέρασμα. "Οπως είδαμε, οί φθογγολογικές 
μεταβολές καί δ νόμος τής άναλογίας άποτελούν μιάν άλλαγή στό 
γραμματικό σύστημα τής γλώσσας, συμπεριλαμβανομένων άκρι
βώς καί τών κανόνων της καί τής σειράς τους. Έφόσον λοιπόν τά 
πραγματικά αύτά γεγονότα συνιστούν μεταβολές τών κανόνων 
καί τής σειράς τους, τότε καί οί κανόνες καί ή σειρά τους άποτε
λούν έπίσης πραγματικές όντότητες15 ».

Ά π ’ αύτό, δ Kiparski βγάζει τό συμπεράσμα δτι « σήμερα ή 
ιστορική γλωσσολογία είναι άπό τά πιό πρόσφορα μέσα πού δια
θέτει ό γλωσσολόγος γιά τήν έξονυχιστική άνάλυση τής δομής 
τών γραμματικών ». Ποιός, δμως, δέν βλέπει δτι δλες αύτές οί 
προτάσεις κρύβουν μιά δλόκληρη σειρά άπό μεταθέσεις μέ σοβα
ρότατες συνέπειες ; Ό  έρευνητής τής μετασχηματιστικής γραμμα
τικής κάνει μιά δουλειά σχετική μέ τή θεωρία τών πληροφοριών 
(κατασκευή μοντέλων, κανόνων μετάθεσης...), χωρίς δμως νά έχει 
στή διάθεσή του μηχανή κι δντας, λοιπόν, έτσι σχετικά πελαγω
μένος. Βρίσκοντας, κατόπιν αύτού, τήν ιδεολογική του δικαίωση 
στήν ιστορία, δρμά κατεπάνω της : διαβάζοντας τό άρθρο τού 
Kiparski, καθένας άναγνωρίζει τήν κληρονομιά πού έχει δεχθεί 
άπό τόν 18ο αίώνα χωρίς νά τήν έχει ύποβάλει σέ κριτική : τήν 
όρθολογικότητα τής γλώσσας, τήν τάση άπλούστευσης πού δδη- 
γεϊ άσυμπτωτικά πρός τή συγκρότηση μιάς όρθολογικής καί 
καθολικής βασικής γλώσσας. Τί έχει νά κερδίσει δ ιστορικός άπό 
δλο τούτο τό παιχνίδι τών μεταθέσεων ; Καί, κυρίως, τί έχει νά 
κερδίσει δ γλωσσολόγος πού άναλύει τούς λόγους ; Μέχρι στι
γμής δέν έχει γίνει καμιά σχεδόν άπόπειρα πρός αύτή τήν κατεύ
θυνση, γιατί τό μετασχηματιστικό μοντέλο είναι έξαιρετικά πο
λύπλοκο ώστε νά έπιτρέπει τήν έδραίωση ένός σχήματος σύγκρι
σης. Γενικά, χρησιμοποιείται μέν ή μέθοδος Harris, πού καθορί
ζει τά συνωνυμικά συμφραζόμενα, άλλ’ έφαρμόζεται μονάχα σέ 
άκρως τυποποιήσιμα σχήματα, δπως τά γνωμικά (Meleuc) ή τίς 
προκηρύξεις (Tournier)16 · ξαναπέφτουμε, λοιπόν, στά ίδια μειο
νεκτήματα πού έπισημάναμε καί σχετικά μέ τήν άπόπειρα τού 
Dubois : γιά νά άποκτήσουν νόημα καί σημασία αύτές οί άπο- 
γραφές πρέπει νά χρησιμοποιηθούν πολλά στοιχεία συναγμένα 
άπό άλλού κι έτσι κινδυνεύει νά βρεθεί κανείς δέσμιος ξένων 
έπιστημονικών κλάδων, τής κοινωνιολογίας ή τής ιστορίας. Αύτό
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είναι έμφανές στίς συλλογές άρθρων άφιερωμένων στόν πολιτικό 
λόγο. Κινδυνεύουμε μονάχα νά γελαστούμε στό βαθμό πού ή 
ύπαρξη τύπων, ή οί κώδικές άναφορές μάς κάνουν νά πιστέ
ψουμε δτι τά άποτελέσματα τού ιστορικού ή τού κοινωνιολόγου 
έχουν τυποποιηθεί. Στήν πραγματικότητα, γιά νά μιλάμε γιά τυ
ποποίηση, πρέπει άρχικά νά διαθέτουμε ένα κλειστό πεδίο κανό
νων διαμορφωμένων βάσει μιάς κωδικοποίησης άπορρέουσας 
άπό διάφορες έμπειρικές διαδικασίες τίς όποιες θά χρησιμο
ποιούσαμε άφηρημένα γιά νά καταλήξουμε σ' ένα σύνολο τυπο
ποιήσεων πού κατόπιν θά ήμασταν σέ θέση νά χρησιμοποιήσουμε 
σέ μιά νέα έμπειρική άναζήτηση. Ή  άνάλυση τού λόγου μάς 
άπομακρύνει πολύ άπ’ αύτό, στό βαθμό πού ή τυποποίηση συν
επάγεται δτι θά ζητήσουμε τή συνδυασμένη βοήθεια τής έμπειρι- 
κής διαδικασίας, τή βοήθεια γεγονότων έξωτερικών πού διέπον- 
ται άπό πράξεις έξωτερικές πρός τή διαδικασία τυποποίησης.

'Ένα τελευταίο παράδειγμα θά βοηθήσει ένδεχομένως στήν 
άποσαφήνιση τών κριτικών μας παρατηρήσεων. Θά πάρουμε τήν 
άπόπειρα γλωσσολογικής « τυποποίησης » πού προτείνει δ 
Greimas στό βιβλίο του Du sens γιά τήν Ανασύσταση τής άφήγη- 
σης ένός μύθου τών μπορορό, πού άναφέρει ό Lévi-Strauss. Ό  
Greimas υιοθετεί τήν τριπλή διαίρεση τού Lévi-Strauss : Ιο δπλι- 
σμός, 2ο κώδικας, 3ο μήνυμα, καί τά προσδιορίζει μέ τή βοήθεια 
μονάδων άπορρεουσών άπό τόν τεμαχισμό τής άφήγησης καθώς 
καί μέ τή βοήθεια έννοιών πού χρησιμεύουν στήν άποκρυπτο- 
γράφηση ένός κειμένου, δπως γιά παράδειγμα ή ίσοτοπία, δη
λαδή τό περισσόλογο σύνολο τών σημαντικών κατηγοριών πού 
καθιστούν δυνατή μιά συνεκτική άνάγνωση τού κειμένου, άν 
χρησιμοποιήσει κανείς ένα λεξικό τών μύθων καί τών δρώντων. 
"Ομως καί δ ίδιος δ Greimas παρατηρεί μέ μεγάλη τιμιότητα : 
« Δυστυχώς, ή σύνταξη ένός τέτοιου λεξικού προϋποθέτει δτι 
πρωτύτερα θά έχουν ταξινομηθεί τά περιεχόμενα καί δτι τά άφη- 
γηματικά μοντέλα θά είναι έπαρκώς γνωστά ». Είναι ήλίου φαει- 
νότερον δτι ό προσδιορισμός τών μονάδων θέτοντας ύπό αίρεση 
τό περιεχόμενο μάς παραπέμπει σ’ ένα περιεχόμενο πού έχει ήδη 
όργανωθεϊ άπό τόν έθνολόγο.

Μέ δυό λόγια, ό γλωσσολόγος βρίσκεται σέ περίεργη θέση, 
δπως ύπογράμμιζε δ Greimas στή Sém antique structurale του :
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θεωρείται σάν έπιστήμοντας αιχμής, σάν κατασκευαστής μοντέ
λων, ένώ άπό τή στιγμή πού θά έγκαταλείψει τούς αυστηρούς 
κανόνες όριοθέτησης πού έθεσε ό Saussure, θά άπορροφηθεΐ εϊτε 
άπό μιάν άδύνατη τυποποίηση, είτε άπό τίς έπιστήμες πού υπο
τίθεται πώς όργανώνει καί ρυθμίζει.

Θά θέλαμε νά υπογραμμίσουμε ένα άκόμη παράδοξο : πολλοί 
άπό αύτούς τούς άναλυτές είναι μαρξιστές κι ώστόσο αύτό δέν 
φαίνεται νά τούς έπηρεάζει στίς μεθοδολογικές καί άκόμη περισ
σότερο στίς έπιστημολογικές τους άναζητήσεις, έκτός άπό τό νά 
κινούνται, πρός άναπλήρωση, σέ πολιτικά σημαδεμένα τοπία 
(λόγοι τού Τορέζ, κλπ.). Έκεϊνο, πάντως, πού βαραίνει όλοφά- 
νερα τούς έν λόγω άναλυτές είναι δτι τό ύποκείμενο σ’ αύτούς 
άποτελεϊ μιάν άπροσδιόριστη άφαίρεση- άκόμη κι δταν έχουμε 
νά κάνουμε μέ πολιτικά κείμενα, παραπεμπόμαστε σέ μιάν άνά
λυση τών περιεχομένων, πού πρίν μόλις άποφανθήκαμε πώς είναι 
ξένη πρός τίς γλωσσολογικές άναζητήσεις. Έ δώ  δμως καί μερικά 
χρόνια γεννήθηκε ένα ξεχωριστό ένδιαφέρον γιά τήν άνάλυση 
τού ύποκειμένου, ύποκειμένου-άναγνώστη καί κυρίως ύποκειμέ- 
νου-πομπού, ύποκειμένου πού όρίζεται τόσο σάν ψυχαναλυτικό 
δσο καί σάν κοινωνικό. Ή  Julia Kristeva πού όνοματοθέτησε τήν 
άνάλυση τής οικονομίας τού ύποκειμένου έστρεψε τό ένδιαφέρον 
της ώς τά τώρα, μές στή γραμμή πλεύσης τού Lacan, στήν έμβά- 
θυνση τής ψυχαναλυτικής πλευράς πού μοιάζει άκόμα σχετικά 
άπομακρυσμένη άπό τίς σημερινές τοποθετήσεις τών Ιστορικών · 
δέν έχουμε, λοιπόν, παρά νά παραπέμψουμε στό σημαντικό ήδη 
έργο της. Ή  μαρξιστική άνάλυση, πάλι, τής γραμμής Althusser, 
έπανέρχεται σέ μιά σειρά γνωρίσματα τής έπιστημολογίας τού 
Bachelard · οί κάποιες δμοιότητές της μέ μερικές άπό τίς πρώτες 
άναπτύξεις τούτου τού άρθρου δέν πρέπει νά έκπλήσσουν. Τό ση
μείο δμως δπου δίνεται τό βάρος σήμερα είναι ή σκοπιά τής 
παραγωγής τού κειμένου, ή όποία άναπτύσσει μιά προβληματική 
σέ συσχετισμό μέ τήν οικονομική άνάπτυξη τής έποχής. Τό κεί
μενο δέν παίρνεται σάν ύπερδομή, άλλά άντιμετωπίζουμε τό 
υποκείμενό του ένταγμένο μέσα σ’ έναν όρισμένο κοινωνικο-οι- 
κονομικό χώρο, μέσα σέ όρισμένα έπιστημονικά σχήματα πού 
μπορούμε νά συνδέσουμε μέ μιά έπιστήμη, καί μέσα σ’ αύτό τό 
πλέγμα έπιχειρούμε νά τοποθετήσουμε τό κείμενο. Έ ν α  παράδει
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γμα θά μάς δώσει ένδεχομένως νά καταλάβουμε τό ένδιαφέρον 
καί συγχρόνως τούς κινδύνους ένός τέτοιου έγχειρήματος πού 
τείνει σταθερά νά μάς δδηγήσει στήν παγίδα τής ψευδο-γλωσσο- 
λογικής έρμηνείας.

Θά ξαναπάρω τό ϊδιο πάλι παράδειγμα πού ούσιαστικά άνα- 
φέρει δ Jacques Proust- πρόκειται γιά τό κείμενο « Bas » τής 
Encyclopédie, κείμενο τόσο πασίγνωστο δσο καί άδιάβαστο άπό 
τούς περισσότερους, έλκυστικό καί παραπλανητικό ταυτόχρονα · 
ήδη άπό τόν 18ο αίώνα τό θεωρούσαν άκατανόητο, κατηγορία 
βαρειά γιά ένα κείμενο πού περιγράφει μιά τεχνική. Ιον. Ό  Di
derot, πού τό έγραψε, ξεκίνησε δχι άπό τήν παρατήρηση ένός 
έργοστασίου καλτσών, άλλά άπό μιά σειρά πινάκων πού δεί
χνουν τά διάφορα στοιχεία τής μηχανής πού φτιάχνει κάλτσες. 
(Ό  Proust κάνει χρήση διαφόρων άρκετά πρωτότυπων ντοκου
μέντων πού χρησίμεψαν σάν βάση στή σύνταξη τού άρθρου καί 
κάνει μιά γενετική άνάλυση). "Ενας έργάτης τού έξήγησε τά διά 
φορα μέρη τής μηχανής καί τόν τρόπο δργάνωσής τους καί τού 
συνέταξε έναν κατάλογο πού συγκεκριμενοποιεί δρισμούς καί 
όνόματα. Ξεκινά, λοιπόν (δπως στά γνωμικά καί στά έμβλήματα) 
άπό μιά παράσταση μέ εικόνες πού άναπαράγει τήν πραγματικό
τητα. Περιέργως, τόσο στήν έπιλογή δσο καί στή σύνταξη, ό Di
derot δέν δείχνει νά νοιάζεται γιά τή λειτουργία τής μηχανής καί 
τήν παραγωγή, άλλά μόνο γιά τόν τρόπο όργάνωσής της· τό μη
χανοστάσιό της δέν υπακούει στήν Ιστορία. 2ον. Ή  έκθεση τού 
θέματος πού κάνει ή 'Εγκυκλοπαίδεια  διέπεται όλόκληρη άπό 
τήν άρχική μεταφορά : ή μηχανή παρομοιάζεται μ’ ένα συλλογι
σμό· ή μηχανή είναι ή μείζων πρόταση, ή κάλτσα, τό συμπέρα
σμα· ή έλάσσων είναι πολύ πιό άόριστη, καθότι ό τρόπος λει
τουργίας δέν ένδιαφέρει άπ’ δ,τι φαίνεται τόν Diderot. 3ον. Κα
τόπιν αύτού, ή μηχανή έμφανίζεται παγιωμένη μέσα στήν τελειό
τητα καί στήν αίωνιότητά της, σάν ένα όλο όλοκληρωμένο άπό τή 
στιγμή τής έφεύρεσής της, λές καί μόνο περιθωριακές τελειο
ποιήσεις της μπορούν νά γίνουν. Έ χει τόν χαρακτήρα τού άληθι- 
νού συλλογισμού τού Που αίώνα, πού μπορεί νά διαχωριστεί τε
λείως άπό τό ένδεχόμενο · αύτή τήν έντύπωση δίνει, τουλάχιστον, 
μέ τόν άπρόσωπο τρόπο πού έκφέρεται ή πρώτη παράγραφος καί 
πού θά μπορούσαμε νά τόν χαρακτηρίσουμε σάν μεταφυσικό.
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Έ ν α  άρθρο λοιπόν πού άνταποκρίνεται σ’ ένα καθοριστικό 
φαινόμενο τού 18ου αίώνα, τήν κατασκευή τών καλτσών, έχει 
όργανωθεϊ ώστε ν ’ άνταποκρίνεται στίς γενικές γραμμές τής κλα
σικής « έπιστήμης » : τό τραπεζοειδές σχήμα σάν καθοριστικό 
στοιχείο τής σκέψης πού έχει διυλιστεί άπό τά σημεία, τήν πορεία 
τού συλλογισμού. Ό μω ς, τό σχήμα αύτό, έφαρμοζόμενο σ’ ένα 
ουσιαστικό φαινόμενο τοϋ νέου κόσμου, άποκαλύπτει ένα άνυ- 
πόφορο κενό, τό κενό τού χρόνου, άνυπόφορο γιά τόν άναγνώ- 
στη πού δέν καταλαβαίνει πώς έχει διαρθρωθεί ή έκθεση τού θέ
ματος. Ό  Starobinski έκανε μιά σύνδεση μέ τήν αισθητική τού 
μπαρόκ, άλλ’ έτσι τό μόνο πού καταφέρνει κανείς είναι μιά φυγή 
στίς φαντασιώσεις τής τέχνης, πού δέν έχει ένδιαφέρον παρά γιά 
τήν άνασυγκρότηση τής Ιδεολογίας τού 18ου αίώνα. Περισσότερο 
θά έπρεπε νά υπογραμμιστεί ή διάσταση άνάμεσα στήν όρθολο- 
γική σκέψη τού Port-Royal καί στήν άνάπτυξη τών τεχνικών, τής 
ίδέας τής προόδου, τού χρόνου, πού καθιστούν αύτό τό κείμενο 
ρήξη μές στό συνολικό σύστημα άναπαράστασης. Τή ρήξη αύτή 
προτείνει ό άναλυτής τών κειμένων στόν Ιστορικό, χωρίς ώστόσο 
νά περιμένει άπ’ αύτόν μιά κάποια Ικανοποιητική άπάντηση, 
άλλά έπισημαίνοντάς του άπλά ένα σημείο ρήξης καί παρατη
ρώντας μέ περιέργεια άν θά πάρει θέση μαζί μέ τίς προβληματι
κές του στόν πέριξ τής ρήξης χώρο, ή, δπως άλλιώς θά μπορού
σαμε νά πούμε, στήν άλλη πλευρά τής ρήξης.

Ή  σύντομη αύτή σκιαγράφηση δείχνει πρός ποιά κατεύθυνση 
μπορεϊ νά προσανατολιστεί ή άνάλυση πού λαμβάνει ύπόψη της 
τήν παραγωγικότητα τού κειμένου. Δέν βοηθό τόσο τόν γλωσσο
λόγο, δσο τού θέτει έρωτήματα. Αύτός θά συναντήσει πολλές έν
νοιες τής άρμοδιότητάς του, δπως ot έννοιες πρόσωπο καί ό ρό
λος του στή βασική φράση, άναπαράσταση, σχέση μεταξύ εικό
νων καί λέξεων, σχέσεις μεταφορικοποίησης · θά τίς συναντήσει 
δμως, έπίσης, διατεταγμένες μέ τρόπο ξένο πρός αύτόν, μέ τρόπο 
πού νά άμφισβητούν τό ρόλο τοϋ λόγου στήν οικοδόμηση τού 
κόσμου. Τό πρώτο πρόβλημα πού πρέπει νά ρυθμιστεί σέ μιά 
προβληματική τού λόγου είναι ή ύπόσταση τής ρητορικής πού, 
άπ’ δ,τι φαίνεται, συνθλίβεται άνάμεσα στίς συντακτικές καί στίς
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σημασιολογικές άναλύσεις · ή εύνοια πού περιβάλλει σήμερα τίς έ
ρευνες γύρω άπό τή ρητορική προέρχεται άπό τό γεγονός δτι γί- 
νεταιαΙσθητήήσημασίατούτιθεμένουέρωτήματος.Τόδεύτεροέρώ- 
τημα άφορά τή φύση τών πεδίων άνάλυσης πού ένδιαφέρουν- 
έρευνες σάν αύτές πού άναφέρονται στίς συντακτικές βάσεις τής 
μεταφοράς17 θά άποδειχθούν έξαιρετικά πολύτιμες κατά τό δτι 
θά έπιτρέψουν νά καθοριστεί πώς λειτουργεί αύτός δ τύπος σχέ
σης καί νά ξανατεθεϊ στό σύνολό του τό πρόβλημα τής λειτουρ
γίας τής γλώσσας. 'Ο  γλωσσολόγος θά ύποχρεωθεί νά διεξαγάγει 
έξαιρετικά λεπτομερειακές άναλύσεις σ’ ένα καθορισμένο πεδίο, 
άλλά ταυτόχρονα καί νά αιτιολογήσει τούς λόγους τών έπιλογών 
του. Κάθε άνάλυση μιάς συγχρονικής πραγματοποίησης τής 
γλώσσας θά έγγράφεται σέ μιά έπιστημολογία καί άρα σέ μιά 
ιστορία.

Συμπέρασμα: Ό σ α  είπαμε έδώ, φυσικά, δέν είναι παρά μιά 
έρμηνεία πού άποσκοπεϊ νά έξειδικεύσει τούς τομείς τής γλωσσο
λογίας σέ σχέση μέ τό τί ύποθέτουμε πώς είναι ή ιστορία. Περι
μένουμε νά μιλήσουν καί ot Ιστορικοί άπό τήν πλευρά τους. 
Προσπαθήσαμε, τελικά, νά δείξουμε δτι τό έγχείρημα τού γλωσ
σολόγου είναι κάπως παράδοξο στό βαθμό πού ή έπιστήμη του 
βρίθει άπό έννοιες καί σχήματα δανεισμένα άπό άλλους τομείς, 
άλλά καί ταυτόχρονα δτι δέν όρίζεται παρά σέ άντιπαράθεση 
πρός τίς άλλες έπιστήμες.

Φαίνεται, ώστόσο, δτι στό δύσκολο αύτό έγχείρημα, πού τείνει 
νά ξαναμοιράσει τούς ρόλους τής έπιστήμης καί τών Ιδεολογιών, 
ή γλωσσολογία κατέχει μιά καίρια θέση : άπό τή μιά μεριά, μές 
στή γλώσσα διασταυρώνονται τά γνωρίσματα πού προσιδιάζουν 
στήν δργάνωση ένός κοινωνικού όργάνου έπικοινωνίας, καί άπό 
τήν άλλη, μέσα στή γλώσσα άναδημιουργεί ό κάθε δμιλητής τόν 
κόσμο καί φορτώνεται τίς θεωρητικές καί ιδεολογικές παραστά
σεις του. Τό περίεργο είναι δτι τήν άνάπτυξή της ή γλωσσολογία 
τή χρωστά σέ όρισμένες μεθόδους τυποποίησης καί ιδιαίτερα τής 
τυπικής λογικής, μέ τήν όποία ώθεϊται νά μοιραστεί τήν παρά
δοξη μοίρα της · καί ή μιά καί ή άλλη Ισχυρίζονται δτι κατέχουν 
μεγάλη εύρύτητα κι ώστόσο έκτυλίσσονται σάν μιά κενή δραστη
ριότητα, Ικανή μόνο νά γυρίζει γύρω άπό τόν έαυτό της. Έπίσης, 
ή τυπική λογική βρίσκει μιά πραχτική δλοκλήρωση στή γλώσσα
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τών μηχανών· έδώ δμως καί πολύ καιρό, ή γλωσσολογία άναγ- 
κάστηκε νά έγκαταλείψει τίς παρόμοιες βλέψεις της (αύτόματη 
μετάφραση π.χ.) καί νά περιοριστεί στήν αύτόματη τεκμηρίωση. 
Ή  παραδοσιακή γραμματική εισερχόταν γενικά σέ μιά κοινωνική 
πραγματολογία άπό τήν δποία άντλούσε τή δύναμή της : έδινε 
στίς κυρίαρχες τάξεις τά δργανα κυριαρχίας τους, στό έπίπεδο 
πού δ Althusser τά όνόμασε « κρατικούς ιδεολογικούς μηχανι
σμούς18 ». Ό  στόχος αύτός είναι σήμερα έξαιρετικά θολός, ή 
τουλάχιστον δύσκολος νά προσδιοριστεί. Σ ’ αύτό έξάλλου δφεί- 
λεται καί ή κεντρόφυγη έκρηξη τής θεωρίας στίς μέρες μας.

Πρόκειται δμως γιά μιά κρίση πού δημιουργεί, παράγει καί 
διδάσκει. ’Από τή μιά, άνάλυση τών μηχανισμών : τί είναι αύτό 
πού κάνει τή μιά φράση νά λειτουργεί, καί τήν άλλη νά μή λει
τουργεί ; ποιά είναι τά ύποθετικά προϋποτιθέμενα μοντέλα ; 
άμυδρή μόνον ιδέα έχουμε γιά τή συγκρότηση τής συμβολικής 
μας δύναμης. ’Από τήν άλλη, πάλι, μεριά, μέ τήν έγκατάσταση 
τής ρητορικής μέσα στή γραμματική, καί τή συνεπαγόμενη άνα- 
κατανομή τών λεκτικών έπιπέδων, άποκτούμε σαφέστερη γνώση 
γιά τήν κατάσταση τού δμιλητή πού παράγει κάποιο λόγο, γιά 
τήν άνάπτυξη μιάς πραχτικής· έδώ βρίσκεται δ προνομιούχος 
ρόλος τής ένδιάμεσης αύτής βαθμίδας, τού λόγου τής γλωσσολο- 
γικής έπιστημολογίας, πού τοποθετεί σέ σχέση μέ τή σύγχρονη 
προβληματική τήν άπόσταση τής θεωρίας καί τής ιδεολογίας. Ή  
βαθύτερη αύτή ώθηση, έστω καί στά σπάργανα άκόμα, δέν νομί
ζουμε δτι άφήνει τόν Ιστορικό άδιάφορο : έχοντας ξεκινήσει άπό 
τήν άνάλυση τών ιδεών καί τών πραγμάτων πού ώς έπί τό πλεϊ- 
στον ήταν ό κλήρος του, μπορεί νά ριζώσει, πολύ πιό πέρα, στήν 
άνάλυση λέξεων καί πραγμάτων19.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ
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MARC FERRO

Ή  κινηματογραφική ταινία  
Μ ιά  ά ν τ ι-α ν ά λ ν σ η  τής κ ο ιν ω ν ία ς  ;

I

Ή  κινηματογραφική ταινία είναι ύλικό έπιθυμητό ή άνεπιθύ- 
μητο γιά τόν ιστορικό ; "Οπου νάναι κλείνει τά έκατό της χρόνια 
κι δμως παραμένει άγνοημένη, δέν βρίσκει θέση ούτε στά ύπόψη · 
δέν έντάσσεται στό νοητικό κόσμο τού Ιστορικού.

Τήν έποχή πού ή ιστορία άρχιζε κιόλας νά διαμορφώνει τίς 
συνήθειές της, νά τελειοποιεί τίς μεθόδους της καί νά έξηγεϊ άντί 
νά άφηγείται, ό κινηματογράφος ήταν άγέννητος. Γιά τήν Ιστορία 
ή « γλώσσα » τού κινηματογράφου είναι άκατανόητη, ή έρμηνεία 
της άβέβαιη. Αύτή δμως δέν είναι ικανοποιητική άπάντηση γιά 
δποιον δοκιμάζει τόν άκάματο ζήλο τών ιστορικών ν’ άνακαλύ- 
ψουν νέους τομείς, νά έξετάσουν ούσιαστικά δ,τι μέχρι πρίν 
έθεωρείτο άδιάφορο.

Αύτό δέν όφείλεται ούτε σέ άνικανότητα, ούτε σέ καθυστέ
ρηση, άλλά σέ μιάν άσύνειδη άρνηση πού πηγάζει άπό σύνθετες 
αίτιες. Ά ν  ρίξουμε μιά ματιά στά « μνημεία τού παρελθόντος » 
πού μετέτρεψε δ ιστορικός σέ τεκμήρια καί, κατόπιν, στά « τεκ
μήρια τής ιστορίας πού μετατρέπει σήμερα σέ μνημεία », θά 
καταλάβουμε γιατί τό φίλμ δέν συγκαταλέγεται άνάμεσα τους1.

Ό  ιστορικός άναρωτιέται συνεχώς γιά τή δουλειά του, στοχά
ζεται πώς γράφει τήν Ιστορία  καί, τελικά, παραλείπει νά άναλύ- 
σει τή λειτουργία της. Έ ά ν δμως ή ιδεολογία τού Ιστορικού έχει 
μεταβληθεϊ, άν συνυπάρχουν μέ τόν διαμορφωμένο άπό καθεμιά 
κύκλο της πολλές κατηγορίες ιστορικών πού δέν άλληλοαναγνω- 
ρίζονται μέν, άλλά δλοι οί μή Ιστορικοί διακρίνουν τήν ταυτό
τητά τους χάρη στά Ιδιότυπα σημεία τού λόγου τους, παράλληλα 
διαπιστώνουμε δτι ώς πρός τή λειτουργία δέν έχει έπέλθει ή
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παραμικρή άλλαγή. Ελάχιστοι είναι οί ιστορικοί πού, άπό τόν 
Otto de Freising ώς τόν Βολταϊρο, άπό τόν Πολύβιο ώς τόν Er
nest Lavisse, άπό τόν Τάκιτο ώς τόν Mommsen, δέν μπήκαν, έν 
όνόματι τής γνώσης καί τής έπιστήμης, στήν υπηρεσία τού ήγε- 
μόνα, τού Κράτους, μιάς κοινωνικής τάξης, τού "Εθνους, μέ δυό 
λόγια στήν ύπηρεσία μιάς τάξης πραγμάτων ή ένός συστήματος 
καί, συνειδητά ή δχι, δέν στάθηκαν κήρυκες καί υπερασπιστές 
του2.

Στίς άρχές τού 20ού αί., δταν ό ιστορικός, γιά λογαριασμό 
πάντα τού Κράτους, ύμνεί τό έθνος, οί ύπουργικές έγκύκλιοι μάς 
πληροφορούν δτι άν άπό τή διδασκαλία τής ιστορίας δέν βγει 
κάποιο άποτέλεσμα « ό δάσκαλος θά έχει άποτύχει στό έργο 
του»3.

Ό  ιστορικός διαλέγει τό τάδε σύνολο πηγών καί υιοθετεί τήν 
δείνα μέθοδο άνάλογα μέ τή φύση τής άποστολής του καί τήν 
έποχή του : κι αύτά τά άλλάζει δπως δ πολεμιστής άλλάζει δπλα 
καί τακτική δταν τά παλιά χάνουν τήν άποτελεσματικότητά τους.

Φυσικά, δέν άγνοούσαμε καί πρίν δτι ή Ιστορία δέν γραφόταν 
άπό μιά άθώα σκοπιά, ώστόσο στό ξεκίνημα τού 20ού αί., τήν 
έποχή δηλαδή πού ό κινηματογράφος κάνει τήν έμφάνισή του, ή 
άποψη αύτή μοιάζει νά έπιβεβαιώνεται πέρα γιά πέρα. Στίς 
παραμονές τού Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δ Ιστορικός έχει 
κιόλας φορέσει κράνος καί άρβυλα, έτοιμος νά πολεμήσει. Ό  
γάλλος ιστορικός Ernest Lavisse παραινεί : « Στήν Ιστορική δ ι
δασκαλία άνήκει τό ένδοξο καθήκον νά περιβάλει μέ άγάπη καί 
κατανόηση τήν πατρίδα, [ ...] τούς ήρωες τού παρελθόντος, έστω 
καί άν καλύπτονται άπό τήν άχλύν τού μύθου... ’Εάν δ μαθητής 
δέν άποκομίσει ζωντανή τήν άνάμνηση τών έθνικών κλεών, έάν 
δέν μάθει δτι οί πρόγονοί μας έπολέμησαν σ’ άμέτρητα πεδία γιά 
σκοπούς εύγενείς, έάν δέν γνωρίσει πόσο αίμα καί πόσες προσ
πάθειες άπαιτήθηκαν γιά τήν οικοδόμηση τής ένότητας τής πα- 
τρίδος [ ... ] ώστε νά καταστεί ικανός νά διακρίνει μέσα στό χάος 
τών γηρασμένων πλέον θεσμών μας τούς Ιερούς νόμους τής έλευ- 
θερίας μας, έάν δέν άποκτήσει ώς πολίτης έπίγνωση τών καθη
κόντων του, καί ώς στρατιώτης τήν άγάπη πρός τή σημαία του, δ 
δάσκαλος θά έχει άποτύχει στό έργο του»3. « 'Ένδοξα καθή
κοντα. ήρωες περιβεβλημένοι άπό τήν άχλύ τον μύθον, εύγενείς
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σκοποί, ενότητα τής .τατρίόος, ιεροί νόμοι, ελευθερία, στρατιώ
της, όλοι αύτοί οί δροι, όλες αύτές οι άρχές, μέ μικρές διαφορές 
άναμεταξύ τους, άπαντώνται σ’ ολόκληρη τήν Ευρώπη, στόν 
Kovalevski, στόν Treitshke, στόν Seeley : τό μόνο δρατό σημείο 
είναι ή Γαλλία « εισερχόμενη στήν τρίχρωμη έποχή ». Οί πηγές, 
δπου θά άνατρέξει δ ιστορικός τής έποχής έκείνης, άποτελούν 
ένα σώμα τό ίδιο τακτοποιημένο καί Ιεραρχημένο δπως καί ή 
κοινωνία γιά τήν όποία προορίζεται τό έργο του. Ό π ω ς  καί ή 
κοινωνία έτσι καί τά ντοκουμέντα χωρίζονται σέ κατηγορίες : 
προνομιούχα, ξεπερασμένα, χυδαία, λούμπεν. Ό  Benedetto 
Croce έγραφε : « ή ιστορία είναι πάντα σύγχρονη ». 'Η ιεράρ
χηση λοιπόν αύτή άντανακλά τίς σχέσεις έξουσίας πού έπικρα- 
τούσαν στίς άρχές τού αίώνα μας : έπικεφαλής τά ’Αρχεία τού 
Κράτους, χειρόγραφα ή τυπωμένα, άκτινοβολούν τό κύρος τους 
σάν τεκμήρια μοναδικά, έκφραση τής ’Ισχύος του, τών Ιδρυμά
των του, τών Κοινοβουλίων του, τών Γενικών Λογιστηρίων του· 
έπεται τό πλήθος τών τυπωμένων άρχείων πού έπαψαν νά κρα
τούνται μυστικά · άκολούθως τά νομικά καί νομοθετικά κείμενα, 
έκφραση τής έξουσίας, καί κατόπιν έφημερίδες καί ποικίλα δη
μοσιεύματα, έκφράσεις αύτή τή φορά δχι μόνο τής έξουσίας άλλά 
καί τού συνόλου τής καλλιεργημένης κοινωνίας· τελευταίες οί 
διάφορες βιογραφίες, οί πηγές τής κατά τόπους ιστορίας, οί 
περιηγήσεις. Ή  ίστορία άντιμετωπίζεται άπό τή σκοπιά τών Ιθυ
νόντων : τών δημοσίων άνδρών, τών διπλωματών, τών κρατικών 
λειτουργών, τών έπιχειρηματιών, τών διευθυντών. Εκείνων δη
λαδή πού συμβάλλουν στήν ενότητα τής πατρίόος, στή σύνταξη 
τών ιερών νόμων τής ελευθερίας μας, κλπ. Τή συγκεκριμένη 
έκείνη στιγμή, λοιπόν, πού ό συγκεντρωτισμός ένισχύει τήν κρα
τική έξουσία καί τή θέση τών ιθυνόντων τής πρωτεύουσας· τή 
στιγμή πού δ μονοπωλιακός καπιταλισμός κατακτά παντού έδα
φος καί ένθεν καί ένθεν τού Ρήνου, τό πρόβλημα είναι άντιστοί- 
χως πώς οί μέν νά πείσουν τό λαό δτι τό Βερολίνο είναι ισάξιου 
μεγαλείου μέ τήν άρχαία Ρώμη, καί οί δέ δτι τό Παρίσι είναι ή 
νέα ’Αθήνα· σέ μιά παρόμοια, τελικά, στιγμή, πού ή ένδοευρω- 
παϊκή σύγκρουση έχει φτάσει στόν κολοφώνα της καί ή φρενίτις 
τού πολέμου έχει παραμερίσει τίς ιδεολογίες, τήν ώρα πού ό φι
λόσοφος, ό ιστορικός, δ νομικός βρίσκονται ήδη έπιστρατευμέ-



νοι, τί χρησιμότητα νά έχει γιά τήν 'Ιστορία τό φολκλόρ ; Καί 
μάλιστα δταν ή έπιβίωσή του καί μόνο μαρτυράει δτι ή πολιτι
στική ένοποίηση τής χώρας δέν έχει άκόμα όλότελα συντελεστεί ; 
Τί χρησιμότητα νά έχει γιά τήν 'Ιστορία τό πρώτο μικρό φίλμ πού 
δείχνει "Ενα τραίνο νά φτάνει οτό Σταθμό τής Σιοτά ;
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Τί άντιπροσωπεύει γιά τά εύγενή, τά καλλιεργημένα πνεύματα 
ό κινηματογράφος στίς άρχές τού 20ού αίώνα ; « Μιά μηχανή 
άποβλάκωσης καί διαφθοράς, μιά διασκέδαση γιά νά περνά ή 
ώρα τών άγράμματων, τών δυστυχισμένων κι άποκτηνωμένων 
άπό τή δουλειά ύπάρξεων » (Georges Duhamel). Δέν συμβιβά
ζονται μ’ αύτό τό « θέαμα γιά είλωτες ». Οί πρώτες σχετικές νο
μοθετικές διατάξεις δείχνουν καθαρά τί ύποδοχή έπεφύλαξαν 
στήν κινηματογραφική ταινία οί Ιθύνουσες τάξεις. Τό φίλμ άντι- 
μετωπίζεται σάν πανηγυριώτικη άτραξιόν καί τό δίκαιο δέν τού 
άναγνωρίζει κάν δημιουργό. Υ ποτίθεται πώς οί κινούμενες ει
κόνες έχουν γεννήτορά τους « τή μηχανή πού τίς κατασκευάζει ». 
Γιά μεγάλο διάστημα τό δίκαιο άποδίδει τήν πατρότητα τού φίλμ 
στόν σεναριογράφο4. Κανένα πνευματικό δικαίωμα δέν άναγνω- 
ρίζεται σ’ αύτόν πού τό γυρίζει. Τού άρνούνται τήν ύπόσταση 
τού καλλιεργημένου άνθρώπου. Τόν άποκαλούν « κυνηγό » εΐκό- 
νων. Καί σήμερα άκόμα στήν περίπτωση τών έπικαίρων ό άν
θρωπος μέ τήν κάμερα παραμένει άνώνυμος. Οί εικόνες φέρουν 
τήν ύπογραφή τής παραγωγού έταιρίας : Pathé, Fox. Γιά τούς 
νομικούς, τούς μορφωμένους, γιά τήν ιθύνουσα τάξη, τό κράτος, 
τό μή-γραπτό, ή είκόνα έπί τού προκειμένου, δέν έχει ταυτό
τητα : πώς λοιπόν ν’ άναφερθούν σ’ αύτήν οί ιστορικοί, πώς νά 
τή μνημονεύσουν στίς πηγές τους ; Χωρίς νόμο καί χωρίς έμπι- 
στοσύνη, όρφανή καί έκπορνευόμενη μέ τό λαό, ή είκόνα δέν 
ήταν δυνατόν νά σταθεί σύντροφος τών σπουδαίων έκείνων δν- 
των πού άποτελούν τήν Κοινωνία τού ιστορικού : Νόμων, Ε μ πο 
ρικών Συμφωνιών, 'Υπουργικών ’Αποφάσεων, ’Επιχειρησιακών 
’Εντολών, Λόγων. ’Αλλά καί πέρα άπ’ αύτά, πώς νά έμπιστευτεί 
κανείς άκόμα καί τά ’Επίκαιρα, δταν δλοι ξέρουμε δτι τούτες οί 
εικόνες, τούτη ή αύτοαποκαλούμενη άναπαράσταση τής πραγμα
τικότητας είναι άντικείμενα έπιλογών καί χειρισμών ; δτι έμείς
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τά βάζουμε σέ μιά σειρά μέ τό μοντάζ, μ' ενα τρυκ ; Πώς νά βα
σιστεί ό ιστορικός σέ τέτοιου είδους ντοκουμέντα ; "Ολοι ξέρουμε 
ότι δουλεύει μέσα σ’ 'ένα γυάλινο κλουβί : « νά οί άναφορές μου, 
νά οί ύποθέσεις μου, νά οί άποδείξεις μου ». Πώς νά ύποψιαστεί 
κανείς δτι καί ή έπιλογή τών τεκμηρίων, ή συγκέντρωσή τους, ή 
άνάπτυξη τών έπιχειρημάτων του, έχουν κι αύτές τό δικό τους τό 
μοντάζ, τά δικά τους τά τρύκ ;

Ά π ό  τότε πέρασαν πενήντα χρόνια. Πολλά έχουν άλλάξει στήν 
ιστορική έπιστήμη. Ή  κινηματογραφική ταινία όμως βρίσκεται 
έξορισμένη άπό τό έργαστήρι τού ιστορικού. Βέβαια, τό 1970 ό 
έπίσκοπος καί ό γιατρός καί ό νομικός, ό στρατηγός καί δ γερου
σιαστής, όλοι πάνε στόν κινηματογράφο- τό ίδιο καί ό ιστορικός, 
σάν άπλός θεατής δμως, δπως δλος δ κόσμος. Ό  μαρξισμός, ή 
πρόκληση αύτή τών νέων κοινωνικών έπιστημών, οί άπαιτήσεις 
τού νέου ιστορικού πνεύματος (τά Annules κάνουν τήν έμφάνισή 
τους τό 1929, τή χρονιά τής μεγάλης κρίσης) συντελούν νά γεν
νηθεί μιά νέα ιστορία5. Καί γ ι’ αύτήν τό μόνο πού μετρά είναι οί 
σειρές, βρισκόμαστε κιόλας στό βασίλειο τής ύπολογιστικής μη
χανής. ’Εκεί μέσα, τί άξία μπορεί νά εχει μιά μικρή φωτογραφία 
τού Σαρλώ πού περπατά σ’ έναν άτέλειωτο δρόμο ;

Κι έξάλλου, τί παραπάνω είναι ένα φίλμ, άν όχι ένα έπεισόδιο, 
ένα άνέκδοτο, μιά μυθοπλασία, διάφορες άσχετες μεταξύ τους 
λογοκριμένες πληροφορίες, έπίκαιρα πού τοποθετούν στό ίδιο 
έπίπεδο τόσο τή μόδα τής έρχόμενης σαιζόν δσο καί τούς θανά
τους τής περασμένης- τί χρησιμότητα νάχουν αύτά γιά τή νέα 
ιστορία ; Ή  κινηματογραφική ταινία μοιάζει νά είναι, στό έπί
πεδο τής εικόνας, συμβαντολογικής άπλώς τάξης άπό τή μιά, καί 
άπό τήν άλλη δίνει τήν έντύπωση « δουλεμένου », μέ όλο τό βά
θος τής λέξης, προϊόντος. Ή  μέν Δεξιά τό φοβάται, ή δέ Α ρ ι
στερά τό βλέπει μέ δυσπιστία. Ή  κυρίαρχη Ιδεολογία θεωρεί τόν 
κινηματογράφο « έργοστάσιο όνείρων ». Μήπως δμως καί δ Ζάν- 
Λύκ Γκοντάρ δέν άναρωτιότανε κι αύτός άπ’ τή μεριά του άν δ 
κινηματογράφος δέν έφευρέθηκε « γιά νά κρύβει τό πραγματικό 
άπό τίς μάζες »6 ; Τί λογής εικόνα τής πραγματικότητας, δπως 
συνηθίζουν νά λένε, προσφέρει ή γιγάντια αύτή βιομηχανία στή
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Δύση, τό Κράτος αύτό πού έλέγχει τά πάντα στήν Ανατολή ; 
Ποιανής, τελικά, πραγματικότητας είκόνα είναι ό κινηματογρά
φος ;

"Ολες αύτές οί άμφιβολίες καί τά έρωτήματα εύσταθούν. 
'Ωστόσο, ή λογοκρισία είναι πανταχού παρούσα, άγρυπνη, μετα
τοπισμένη άπό τό γραπτό στήν ταινία καί, μέσα στό ίό ιο  τό φίλμ, 
άπό τό κείμενο στήν εικόνα. Δέν άρκεί ή διαπίστωση ότι ό κινη
ματογράφος γοητεύει · δημόσιες άρχές καί ιδιωτικά συμφέροντα 
διαισθάνονται δτι μπορεϊ νά έχει καταστρεπτικά άποτελέσματα · 
άντιλαμβάνονται δτι, δσο καί άν τό έχουν ύπό τήν έπιτήρησή 
τους, τό φίλμ κρατά πάντα τή δυνατότητα τής μαρτυρίας. Κατα
λήγει νά άποδομεϊ δ,τι κατάφεραν νά όργανώσουν σ’ ένα ώραϊο 
οικοδόμημα γενιές όλόκληρες δημόσιων άνδρών, διανοητών, νο
μικών, καθηγητών. Καταστρέφει τήν είκόνα-δμοίωμα πού κατα
σκευάζει γιά τόν έαυτό του ένώπιον τής κοινωνίας κάθε άνθρω
πος, κάθε θεσμός. Ή  κάμερα άποκαλύπτει τήν πραγματική τους 
λειτουργία, λέει γιά τόν καθένα πιό πολλά άπ’ δσα δ ίδιος θάθελε 
νά δείξει7. Ξεσκεπάζει τό μυστικό, λύνει τά μάγια, ρίχνει τίς μά
σκες, δείχνει τήν άλλη πλευρά τής κοινωνίας, τίς παραδρομές 
της, τά lapsus της. Αύτά είναι ύπεραρκετά ώστε μετά τήν ώρα τής 
περιφρόνησης νά έρθει ή ώρα τής ύποψίας καί τού φόβου. Ή  
είκόνα, τόσο ή όπτική δσο καί ή ήχητική, προϊόν τής φύσης, δέν 
μπορεϊ νά έχει, δπως καί οί άγριοι, γλώσσα, γλωσσικό κώδικα. 
Ή  ιδέα δτι μιά χειρονομία μπορεϊ ν ’ άποτελεϊ μιά φράση κι ένα 
βλέμμα έναν όλόκληρο λόγο, είναι πέρα γιά πέρα άνυπόφορη : 
σημαίνει δτι ή είκόνα, οί εικόνες, τούτος δώ δ περαστικός, τούτος 
δώ δ δρόμος, τούτος ό λυγμός, τούτος δ άφηρημένος δικαστής, 
τούτη ή έρειπωμένη παράγκα, τούτο τό φοβισμένο παιδί, άποτε
λούν τήν ύλη μιάς Ιστορίας άλλιώτικης καί δχι τής 'Ιστορίας, μιάς 
άντι-άνάλυσης τής κοινωνίας.

Ά ς  ξεκινήσουμε άπό τήν είκόνα, τίς εικόνες. Μήν άναζητή- 
σουμε δμως μέσα τους τήν έπιβεβαίωση ή τή διάψευση μιάς άλ
λης γνώσης, τής γραπτής παράδοσης. Ά ς  άντιμετωπίσουμε τίς 
εικόνες δπως είναι, άνατρέχοντας σέ άλλης τάξης γνώσεις άπλώς 
καί μόνο γιά νά τίς κατανοήσουμε καλύτερα. Μιά τέτοια άπό- 
πειρα θά μάς έφερνε στό νού τούς Febvre, Francastel, Goldmann, 
τούς ιστορικούς αύτούς τής Νέας 'Ιστορίας πού κάναμε λόγο
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παραπάνω. 'Ιστορικούς πού ξανάβαλαν στή θέση πού τούς 
άξιζε τίς λαϊκής προέλευσης πηγές, τίς άρχικά γραπτές καί κατό
πιν τίς άγραφες : φολκλόρ, λαϊκές τέχνες, παράδοση, κλπ. ’Απο
μένει νά μελετήσουμε καί τήν κινηματογραφική ταινία, νά τή 
συνδέσουμε μέ τόν κόσμο πού τήν παράγει. Σέ ποιά ύπόθεση θά 
στηριχτούμε ; Θά υποθέσουμε δτι τό φίλμ, άσχετα άν είναι εί- 
κόνα τής πραγματικότητας ή δχι, ντοκουμέντο ή μυθοπλασία, 
αύθεντική Ιστορία ή καθαρή έπινόηση, είναι ούτως ή άλλως 
'Ιστορία. Ποιό είναι τό αϊτημά μας ; 'Ό τι είναι έξίσου ιστορία 
καί δ,τι δέν εχει συντελεστεϊ, οί πεποιθήσεις, οί προθέσεις, τό 
φανταστικό τού άνθρώπου· τόσο ιστορία δσο καί ή 'Ιστορία μέ I 
κεφαλαίο*.

II. ΟΡΑΤΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΡΑΤΟ

Έ δώ  δέν θά έξετάσουμε τό φίλμ άπό σημειολογικής πλευράς. 
Ούτε καί θά κάνουμε αισθητική ή Ιστορία τού κινηματογράφου. 
Θά έξετάσουμε τό φίλμ, δχι σάν έργο τέχνης άλλά σάν προϊόν, 
σάν άντικείμενο-είκόνα πού οί σημασίες του δέν είναι μονάχα 
κινηματογραφικής τάξης. Θά τού δώσουμε τήν άξία τής μαρτυ
ρίας. Έ ν  συνεχεία, ή άνάλυση δέν θά έφαρμοστεϊ άναγκαστικά 
στό σύνολο ένός έργου · μπορεί νά στηριχθεϊ σέ μερικά άποσπά- 
σματα, νά ψάξει νά βρει όρισμένες « σειρές », νά συνθέσει δρι- 
σμένα σύνολα. Ή  κριτική δέ, δέν θά περιοριστεί σέ φίλμ άλλά θά 
προσπαθήσει νά τό έντάξει στόν κόσμο πού τό περιβάλλει καί μέ 
τόν όποιο βρίσκεται άναγκαία σέ έπικοινωνία.

'Ωστόσο, δέν θ’ άρκούσε νά έφαρμόσουμε άνάλογα μέ τίς έκά- 
στοτε άνάγκες τίς γνώσεις πού άντλούμε άπό τίς διάφορες έπι- 
στήμες τού άνθρώπου καί τούς τρόπους πού προσπελάζουν τό 
άντικείμενό τους κι έτσι νά άναλύσουμε τά διάφορα φίλμ, άπο- 
σπάσματα, πλάνα καί θέματα. Χρειάζεται νά έφαρμόσουμε τίς

* Σχετικά μέ τό σοβιετικό κινηματογράφο δές τό έργο καί τή βιβλιογραφία τοϋ 
Jay Leyda, Kino, a history o f  the Russian and Soviet film , Λονδίνο, 1960, 490 
σελίδες. Στηριχτήκαμε έπίσης στίς έργασίες τών J. Sadoul, Μ. Bardèche, J. Mitry 
καί κυρίως στόν Christian Metz, « Les propositions méthodologiques pour Γ ana
lyse du film » στό Social Science. Information sur les sciences sociales, Αύγου
στος 1968, σ. 107-121.



μεθόδους αύτές σέ καθεμιά άπό τίς ούσίες τού φίλμ (είκόνα, εν- 
ηχη είκόνα, βουβή είκόνα), καί στίς σχέσεις πού υπάρχουν άνά
μεσα στίς συνιστώσες τους- χρειάζεται νά άναλύσουμε τόσο τήν 
άφήγηση, τό ντεκόρ, τή γραφή τού φίλμ, δσο καί τίς σχέσεις τού 
φίλμ μ’ δ,τι είναι έξω άπό τό φίλμ : τόν δημιουργό, τήν παρα
γωγή, τό κοινό, τήν κριτική, τό καθεστώς. Κατόπιν αύτού μπο
ρούμε νά έλπίζουμε δτι θά κατανοήσουμε δχι μόνο τό εργο άλλά 
καί τήν πραγματικότητα πού άναπαριστά.

Κατά τά άλλα, ή πραγματικότητα αύτή δέν μεταδίδεται άμεσα. 
Μήπως, άλλωστε, δ συγγραφέας είναι άπόλυτα κύριος τών λέ
ξεων, τής γλώσσας ; Τό Εδιο ισχύει καί γιά τόν άνθρωπο μέ τήν 
κάμερα, πού συχνά κινηματογραφεΐ άθελά του πολλές πλευρές 
τής πραγματικότητας. Τό χαρακτηριστικό αύτό γίνεται φανερό 
προκειμένου γιά τίς εικόνες τών έπικαίρων : ή κάμερα π.χ. πρέ
πει νά κινηματογραφήσει τήν άφιξη τού βασιλιά ’Αλέξανδρου- 
πέρα άπ’ αύτό δμως καταγράφει καί τίς κινήσεις τού δολοφόνου, 
τή συμπεριφορά τής άστυνομίας, τού κοινού- τό ντοκουμέντο 
αύτό εχει Évav πλούτο καί ένα πλήθος σημασιών πού δέν γίνον
ται μέ τήν πρώτη ματιά άντιληπτές. "Αν αύτό είναι άδιαφιλονί- 
κητο προκειμένου γιά τό « ντοκουμέντο », τά έπίκαιρα, δέν είναι 
έντούτοις λιγότερο άλήθεια καί προκειμένου γιά τή φιξιόν. Τό 
άναπάντεχο, τό άθέλητο μπορεί νά πιάνει κι έδώ πολύ τόπο. Κι 
άν τό δούμε σάν τήν παραδρομή (μέ τήν ψυχαναλυτική έννοια) 
ένός δημιουργού, μιάς ιδεολογίας, μιάς κοινωνίας, άποτελεί προ
νομιούχα μαρτυρία. Μπορεί νά παραχθεί σέ δλα τά έπίπεδα τού 
φίλμ, καθώς καί στή σχέση του μέ τήν κοινωνία. 'Η έντόπισή της, 
ή έντόπιση τών συμφωνιών καί τών άσυμφωνιών πού ύφίστανται 
σέ σχέση μέ τήν ιδεολογία βοηθούν νά φανερωθεί τό λανθάνον 
πίσω άπό τό εκδηλο, τό μή δρατό πίσω άπό τό όρατό. Έ δώ  
ύπάρχει ύλικό γιά μιάν άλλη Ιστορία, πού φυσικά δέν προτίθεται 
νά όργανωθει τόσο ώραία καί όρθολογικά δσο ή 'Ιστορία- θά 
μπορεί, ώστόσο, νά συνεισφέρει σημαντικά στήν όριοθέτηση ή 
στήν καταστροφή της.

Οί σημειώσεις πού άκολουθούν άναφέρονται σέ διάφορα δεί
γματα πού, αύθαίρετα, ή παράδοση ταξινομεί σέ διαφορετικά 
εϊδη : ταινίες φιξιόν, έπίκαιρα καί ντοκουμέντα, πολιτικές τα ι
νίες καί ταινίες προπαγάνδας. Γιά λόγους εύκολίας, δλα έπιλέ-
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χτηκαν άπό ένα σχετικά όμοιογενές σώμα σύγχρονο μέ τή γέν
νηση τής ΕΣΣΔ (1917-1926). Ή  άνάλυση μιάς ταινίας φιξιόν, 
τής Dura Lex τοϋ Κουλεσώφ, πού ύποτίθεται δτι κρατιέται σέ 
άπόσταση άπό τό πραγματικό, θά μάς δώσει τήν ευκαιρία νά 
σκιαγραφήσουμε μιά μέθοδο8.

/. Μ ιά ταινία « δίχως ιδεολογικούς στόχους » : Σύμφω να 
μέ τόν Νόμο (1925)

Έ ργα  φαντασίας καί δημιουργίας, τά μεγάλα φίλμ τού Ά ιζεν- 
στάιν καί τού Πουντόβκιν, τό M ister West τού Κουλεσώφ, θίγουν 
θέματα στενά δεμένα μέ τή γέννηση τής ΕΣΣΔ καί τό μπολσεβί
κικο καθεστώς. Τό νομιμοποιούν καθένα μέ τό δικό του τρόπο. 
Δέν συμβαίνει δμως τό ίδιο καί μέ τό Ρο Zakonu  (« Σύμφωνα μέ 
τό νόμο »), τού Κουλεσώφ καί τούτο, πού, δπως έλεγε, ό στόχος 
του ήταν « νά κάνει μιά ταινία πού νά είναι έργο τέχνης, μέ υπο
δειγματικό μοντάζ [...] καί μέ πολύ δυνατό καί έκφραστικό θέμα · 
νά κάνει μιά ταινία μέ ύπόθεση πού τό κόστος της νά είναι πολύ 
χαμηλό, πρόβλημα κεφαλαιώδους σημασίας γιά τόν Σοβιετικό 
κινηματογράφο ». Σύμφωνα μέ δσα άναφέρει ό Λέμπεντεφ καί μ’ 
όσα μαρτυρούν τά Ιδια του τά λόγια, ό σεβαστός δάσκαλος τοϋ 
σοβιετικού κινηματογράφου δέν « ένδιαφερόταν νά άποκαλύψει 
τήν πραγματικότητα κατά τρόπο αυθεντικό, καί δέν είχε τήν 
πρόθεση νά μορφώσει ιδεολογικά τούς θεατές ». Οί έφημερίδες 
άναφέρουν δτι, άν έξαιρέσει κανείς ένα έπεισόδιο, τό σενάριο 
ήταν παρμένο στήν ούσία του άπό τό διήγημα τού Τζάκ Λόντον 
Τό ’Απρόοπτο, πού ή δράση του έκτυλίσσεται στόν Καναδά.

« Μιά μικρή δμάδα χρυσοθήρων βρίσκει στό Κλόνταϋκ μιά 
πλούσια φλέβα χρυσού. Ή  έκμετάλλευσή της διαρκεϊ δλο τό χει
μώνα. Τά πράγματα πάνε καλά. Τό χρυσάφι είναι μπόλικο. Τό 
κρασί βοηθά νά μικραίνουν τά άτελείωτα βράδια. Ξαφνικά, ένα 
γεγονός άναστατώνει τήν τακτική ζωή τών χρυσοθήρων : ένας 
άπ’ αύτούς, ό ’Ιρλανδός Μίκαελ Ντέηνιν, σκοτώνει δύο άπό τά 
μέλη τής όμάδας. Κυριευμένος άπό άπληστία θέλει νά μείνει δ 
μόνος κύριος τής φλέβας πού έχουν άνακαλύψει. Οί σύζυγοι οί 
Νίλσεν προφταίνουν νά ριχτούν πάνω στό δολοφόνο καί νά τόν 
δέσουν. Τίς άργόσυρτες μέρες πού άκολουθούν τόν φυλάνε έκ
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περιτροπής. Έ ρχεται ή άνοιξη. Μέ τό λιώσιμο τών πάγων ή κα
λύβα τών χρυσοθήρων άπομονώνεται άπό τόν έξω κόσμο. Ή  έν
ταση πού ζούν τίς μεγάλες νύχτες άγρυπνοι, ή ζωή πλάι στό δο
λοφόνο, δδηγούν τούς Νίλσεν σέ κρίσεις ύστερίας. Ό  σεβασμός 
τους δμως άπέναντι στόν Νόμο δέν τούς έπιτρέπει νά σκοτώσουν 
τόν Μίκαελ. ’Οργανώνουν, λοιπόν, μιά έπίσημη δίκη τού Ντέη- 
νιν, δπου τούς ρόλους τών δικαστών, τών ένόρκων καί τών μαρ
τύρων τούς παίζουν οί ίδιοι. Ό  Μίκαελ καταδικάζεται σέ άπαγ- 
χονισμό. Ή  άπόφαση έκτελεϊται άπό τόν Νίλσεν πού αύτή τή 
φορά παίζει τό ρόλο τού δήμιου. Έπιστρέφοντας, δμως, σπίτι 
του, έξαντλημένος άπό τήν κούραση, στά δρια τής τρέλας, βρί
σκουν τόν Ντέηνιν ζωντανό, στό κατώφλι τής πόρτας μέ τό 
σκοινί κομμένο στό λαιμό του. Έντρομοι οί Νίλσεν παρακολου
θούν μέ τό βλέμμα τόν Μίκαελ Ντέηνιν νά άπομακρύνεται, μές 
στή βροχή καί στόν άνεμο9 ».

Ή  νουβέλα τού Τζάκ Λόντον σέ σύγκριση μέ τό έργο τού Κου- 
λεσώφ παρουσιάζει τήν έξής πρώτη διαφορά : στό ’Απρόοπτο, ό 
δολοφόνος είναι άπληστος, άσταθής, ένώ στό Dura Lex, είναι βέ
βαια βίαιος, άλλά συμπαθητικός, άνθρώπινος. Έ νώ  οί σύντροφοί 
του, κυριευμένοι άπό τήν έμμονη ίδέα τού χρυσού, ζούν μέσα σέ 
διαρκή πυρετό, αύτός είναι δ μόνος πού γεύεται τίς χαρές τής 
φύσης, τρέχει καί πηδά μές στή φύση μέ τό σκύλο του · βουτά 
στούς καταρράκτες, παίζει φλογέρα τίς ώρες τού ρεμβασμού*. 
Κυρίως, δμως, τό φίλμ δείχνει πώς δ Ντέηνιν άντιμετωπίζεται 
σάν κατώτερος άπό τούς συντρόφους του πού είναι άνώτερης 
κοινωνικής καταγωγής· αύτός σερβίρει στό τραπέζι, αύτός κάνει 
τή λάντζα καί δλες τίς δουλειές τού σπιτιού πού οί άλλοι θεω
ρούν φανερά άνάξιές τους. Επιπλέον, στό φίλμ, αύτός είναι 
έκεϊνος πού άνακαλύπτει τή φλέβα, γεγονός ώστόσο πού δέν 
μεταβάλλει σέ τίποτα τή θέση του. Ό  Μίκαελ Ντέηνιν δέν δέχε
ται γ ι’ αύτό καμιά εύχαριστία, ούτε ένα άπλό δείγμα έκτίμησης. 
Στό 'Απρόοπτο, ή άπληστία τόν ώθεϊ στό έγκλημα · στό Dura Lex 
ή άπληστία δέν έχει θέση, ένώ άντίθετα είναι έκδηλη ή έξέγερση 
τού άνθρώπου πού ταπεινώνεται καί έξευτελίζεται διαρκώς. Δο
λοφόνος άπό άξιοπρέπεια, ό Ντέηνιν έχει καταβληθεί μετά τό έγ

• Παρατήρηση τοϋ M.-F. Briselance.
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κλημά του. Τό πρόσωπό του φωτίζεται κάπως μονάχα τήν ήμέρα 
πού οί φύλακές του τόν προσκαλούν στό τραπέζι τους « γιά νά 
γιορτάσουν κάποια έπέτειο ». Τότε, σάν σέ όνειρο, τούς διηγείται 
ποιό ήταν πάντα τό όνειρό του : νά γίνει πλούσιος, νά ξαναδεϊ τή 
μητέρα του καί νά τής άποδείξει πώς ήταν άξιος τής άγάπης της. 
Τό δράμα αύτό τής άναγνώρισης είναι στό Dura Lex ταυτόχρονα 
καί δράμα ένός πολίτη κατώτερης βαθμίδας. Γιά τόν καταδικα
σμένο, οί κριτές έχουν τριπλή προστασία : τού άγγλικού νόμου 
(ένώ αύτός είναι ’Ιρλανδός), τής προτεσταντικής βίβλου (ένώ αύ
τός είναι καθολικός), καί τής άπειλής τών δπλων (ένώ αύτός εί
ναι δεμένος). “Ετσι, δ δήθεν σεβασμός γιά τό γράμμα τού Νόμου 
γίνεται μιά παρωδία τού δικαίου · ή ϊδια πάλι φροντίδα τής συμ
μόρφωσης στούς τύπους καθυστερεί τήν έκτέλεση (τήν Κυριακή 
δέν γίνονται έκτελέσεις) καί φανερώνει τήν ύποκρισία ένός περι
βάλλοντος, μιάς ήθικής, μιάς κοινωνίας. "Ολα τούτα τά χαρακτη
ριστικά είναι άνύπαρκίιι στή νουβέλα τού Τζάκ Λόντον πού 
άποδίδει στούς Νίλσεν τόν σεβασμό γιά τόν τύπο τού Νόμου· 
άντίστροφα, στό Dura Lex, οί άντιδράσεις τών Νίλσεν παρου
σιάζονται πιό άνθρώπινες δταν, θέλοντας νά έκδικηθούν τούς 
φίλους τους, ή κυριευμένοι άπό φόβο, λογαριάζουν νά σκοτώσουν 
τόν Ντέηνιν, παρά δταν, κρατώντας τον ήδη αιχμάλωτο, σκέφ
τονται νά παίξουν τό ρόλο τών δικαστών. Ά π ό  τή στιγμή έκείνη 
καί μετά δέν είναι πλέον οί Ιδιοι οί έαυτοί τους : μιμούνται τούς 
δικαστές, διαβάζουν μηχανικά τόν κώδικα, έφαρμόζουν τυφλά 
τό νόμο, κι είναι μεταμορφωμένοι, άφύσικοι, άπάνθρωποι, σκιές 
άνθρώπων*. Ό  νόμος νομιμοποιεί ένα έγκλημα. Καί άλλες, έπί
σης, διαφορές άνάμεσα στό βιβλίο καί στό φίλμ βοηθούν νά 
καταλάβουμε τό έγχείρημα τού Κουλεσώφ. Στό Α π ρ όοπτο, τό 
έγκλημα τού Ντέηνιν γίνεται άμέσως γνωστό στή γειτονική κοι
νότητα τών ’Ινδιάνων. "Ενας άπ’ αύτούς, ό Νήγκοκ, μπαίνει τυ
χαία στήν καλύβα καί βλέπει τά πτώματα βουτηγμένα στό αίμα. 
Ό λα τά φαινόμενα είναι είς βάρος τών Νίλσεν, άφού ό Ντέηνιν 
βρίσκεται δεμένος. Γ ιά νά μήν ύπάρχουν λοιπόν άμφιβολίες δτι δ 
Ντέηνιν δικάστηκε κατά τό δίκαιον, ή δίκη του γίνεται δημόσια : 
παρευρίσκονται καί οί ’Ινδιάνοι καί άσχετο άν δέν καταλαβαί

• Παρατήρηση τής Η. Grigoriadou-Cabagnols.
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νουν τίποτα άπό τή διαδικασία, ή υπόθεση είναι όλοφάνερη γιατί 
ό Ντέηνιν διηγείται καί άναπαριστά τό έγκλημά του. Στό Dura 
Lex τίποτε άπ ' αύτά δέν υπάρχει. Ή  δίκη γίνεται κεκλεισμένων 
τών θυρών καί δ Ντέηνιν μόλις καί μετά βίας μπορεϊ νά υπερ
ασπίσει τόν έαυτό του. “Ετσι, ένώ ό Τζάκ Λόντον στεφάνωνε μέ 
δόξα τήν Έ ντιθ  Νίλσεν γιατί ήθελε νά δικάσει τόν Ντέηνιν καί 
νά σεβαστεί τό νόμο, δ Κουλεσώφ δείχνει πώς ό δήθεν σεβασμός 
τού νόμου, καθαρή παρωδία, είναι χειρότερος άπό τή βία. 'Ο ρι
σμένες διαδικασίες είναι τόσο προκλητικές πού καί οί ίδιοι οί 
δικαστές φτάνουν στό παραλήρημα : καί μετά τήν έκτέλεση, σάν 
σέ έφιάλτη, οί Νίλσεν ξαναβλέπουν τόν Ντέηνιν ζωντανό, σκηνή 
πού δέν ύπάρχει στόν Τζάκ Λόντον.

Θάπρεπε, άραγε, δλες αύτές τίς προσθέσεις, τίς άφαιρέσεις, τίς 
τροποποιήσεις καί τίς άντιστροφές νά τίς άποδώσουμε άπλά στό 
« ταλέντο » τού καλλιτέχνη, χωρίς νά τούς δώσουμε άλλη σημα
σία ; 'Η σημασία αύτή φανερώνεται άπό μιά παραδρομή τού 
σκηνοθέτη : προσέχοντας μέχρι τήν παραμικρή λεπτομέρεια νά 
τοποθετήσει τή δράση του σέ βρετανικό έδαφος, όργανώνει έν- 
τούτοις τό μεγάλο έορταστικό γεύμα σύμφωνα μέ τό ρώσικο  
έθ ιμ ο 10. Ά π ό  κείνη τή στιγμή καί μετά γίνεται σαφές δτι ή πλή
ρης άντιστροφή τού νοήματος πού έπιχείρησε ό Κουλεσώφ δέν 
είναι διόλου τυχαία : κάτω άπό τό μανδύα τού Καναδά κρύβεται 
ή Ρωσία, ή ΕΣΣΔ τής έποχής τών πρώτων δικών11.

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, γιατί ή « κριτική » ύποδέχτηκε μέ 
τόσο λίγο ένθουσιασμό τήν ταινία. Παρόλες τίς δηλώσεις τής 
Πράβόα  δτι στό « Σύμφωνα μέ τό Νόμο » έβλεπε μιάν έπίθεση 
κατά τής άστικής δικαιοσύνης, ό τύπος στάθηκε συγκροτημένος 
καί δέν βρήκε « πολύ πειστική » τήν άπόδειξη. Δέν πρόβαλε 
ώστόσο καμιά σαφή αιτιολογία έκτός άπό τό δτι « τό έργο ύπά- 
κουε σέ μεγάλο βαθμό σέ ψυχολογικά κριτήρια ». Ή  αιτιολογία 
αύτή εύσταθεΐ κάπως άν ύποτεθεί πώς άναφέρεται στό διήγημα 
τού Τζάκ Λόντον. 'Ηρωΐδα του είναι ή Έ ντιθ  καί τό άντικείμενο 
άνάλυσής του είναι ή συμπεριφορά μιάς νεαρής άστής μπρός στό 
τυχαίο καί τό άπρόοπτο τής ζωής. Είναι δμως λάθος άν άφορά 
τό φίλμ. 'Ωστόσο ή Πράβόα  είχε τήν άποψη δτι τό Dura Lex ήταν 
« μιά βόμβα ριγμένη πρός άχρηστη κατεύθυνση  ». "Οταν δμως τό 
φίλμ, κατά τήν άποψη τού ίδιου τού κριτικού της. άποτελεϊ « μιά
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καταγγελία κατά τής άστικής δικαιοσύνης καί τής θρησκευτικής 
πραχτικής », τότε ή προηγούμενη κρίση πού έκφέρει κάνει έντύ
πωση, άφού τό 1926 άκριβώς βρίσκεται στό άπόγειό της ή άντι- 
θρησκευτική έκστρατεία. Εξηγείται, βέβαια, κάπως άν μέσα σ' 
αύτό τό φίλμ δούμε μιάν έπίθεση έναντίον δποιουδήποτε νόμου, 
δποιασδήποτε διαδικασίας, άκόμα καί τής λαϊκής, τής σοβιετι
κής. Ό  κώδικας καί δ Νόμος πού άναμασούν οί Νίλσεν, οί χει
ρονομίες τους πού θέλουν νά μιμηθούν τίς χειρονομίες τών δικα
στών, είναι όλοφάνερα παρωδία τής άγγλικής δικαιοσύνης· καί 
οί σοβιετικές άρχές ένιωσαν πώς μέσα της ύπήρχαν καί αιχμές 
γιά τή δική τους νομική πραχτική πού στό έργο καταγγέλλεται 
μέσα άπό μιά « περιπέτεια στόν Καναδά ».

Νά είχε, δμως, άραγε ό δημιουργός συνείδηση τού πράγματος; 
Νά ήταν, άραγε, σέ θέση ή έπίσημη κριτική νά δεϊ καί νά άνα- 
γνωρίσει τί τής έδειχναν ; Έ δώ  ύπάρχει μιά διπλή λογοκρισία 
πού μεταγράφει μιά πραγματικότητα πού παραμένει μή δρατή 
στό έπίπεδο τού φίλμ, τών γραπτών κειμένων, τών μαρτυριών. Κι 
είναι, παρόλα αύτά, μιά ζώνη πραγματικότητας πού οί εΙκόνες 
μάς βοηθούν νά άνακαλύψουμε, νά όρίσουμε, νά δριοθετήσουμε.

Ξεκινώντας, λοιπόν, άπό τό έκδηλο περιεχόμενο, τό γουέστερν, 
ή άνάλυση τών εικόνων, ή κριτική τών πηγών μάς έφεραν στό 
φώς τό λανθάνον περιεχόμενο τού φίλμ : πίσω από τόν Καναδά  
κρύβεται ή Ρωσία, πίσω άπό τή δίκη τού Ντέηνιν, ή δίκη τών 
θυμάτων τής καταπίεσης. Ή  άνάλυση έφερε έπίσης στό φώς μιά 
μή ορατή ζώνη πραγματικότητας. Στή σοβιετική κοινωνία τής 
έποχής, ή κριτική κρύβει τά άληθινά αίτια τής στάσης της (συμ- 
φωνία/άσυμφωνία) άπέναντι στό φίλμ. Ό  σκηνοθέτης πάλι 
μεταθέτει (συνειδητά/άσυνείδητα) ένα διήγημα άντιστρέφοντας 
δλότελα τό νόημά του (χωρίς νά τό λέει καί χωρίς νά θέλει κανέ
νας νά τό δεϊ). Ή  υπογραφή τού Τζάκ Λόντον χρησιμεύει στόν 
Κουλεσώφ σάν έσχατη έξασφάλιση : τόν προηγούμενο χρόνο οί 
Μπολσεβίκοι είχαν διαθέσει πλατιά τή μετάφραση ένός έργου 
του τού 1906 : Γιατί είμαι σοσιαλιστήςί2.

Ό λην αύτή τή διαδικασία τήν παραστήσαμε μ’ ένα σχέδιο. Μέ



όρισμένες διορθώσεις μπορεί νά έφαρμοστεί καί στά ’Επίκαιρα 
καί σέ φίλμ πολιτικά.
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► Διαδικασία έργιισίας

Η ΜέθοΛοι τών ίηαφόρων έπιοτημών τού άνθρώπου

2. Μ ιά σύγκριση τών πρώτων ταινιών σοβιετικής κα ί άντι-
σοβιετικής προπαγάνδας

Πρώτα θά παρουσιάσουμε καθεμιά άπό τίς ταινίες (1, 2), σε
νάριο (α), σκηνοθεσία (β) · μετά θά τίς συγκρίνουμε (3).

Ια. « Σύμπτυξη » (Uplotnenie).
"Ενα άπό τά πρώτα φίλμ τοϋ σοβιετικού καθεστώτος γυρίστηκε 

τό 1918 άπό τόν Παντελέεφ καί γράφτηκε άπό τόν ϊδιο τόν 
υπουργό Πολιτισμού, Ά νατόλ Λουνατσάρσκι. Σύμφωνα μέ δσα 
λέει καί δ ίδιος καί ή κριτική τής έποχής, ή ταινία « μετέφραζε 
τήν άναγκαιότητα τής συγχώνευσης τού προλεταριάτου καί τής 
τάξης τών διανοουμένων ». Παραθέτουμε τήν περίληψη.

« "Ενα χρόνο μετά τή μεγάλη ’Επανάσταση τού ’Οχτώβρη, στήν 
Πετρούπολη, ένας έγκριτος καθηγητής παραδίδει μαθήματα Χη
μείας. Ό π ω ς  πολλοί προοδευτικοί διανοούμενοι, έτσι κι αύτός 
τάσσεται μέ τό μέρος τής έπανάστασης άπό τήν πρώτη κιόλας
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μέρα. ’Αλλά ό μεγάλος όγκος τών καθηγητών δέν ένστερνίζεται 
τίς άπόψεις του, κι ένας μαθητής του, μάλιστα, δηλώνει δτι “ ή 
έπιστήμη πρέπει νά μένει έξω άπό τήν πολιτική ” . Αύτός πρά
γματι κάνει δ,τι μπορεί γιά νά άντιστρατευτεί τούς μπολσεβί
κους. Ό  μεγάλος γιός τού καθηγητή είναι κι αύτός έχθρός τής 
έπανάστασης. Ό  νεώτερος, πάλι, μαθητής γυμνασίου, βρίσκεται 
άνάμεσα. Στό διαμέρισμα τού καθηγητή στέλνουν έναν έργάτη μέ 
τήν κόρη του νά κατοικήσουν γιατί τό ύπόγειο δπου έμεναν ήταν 
ύγρό. Καθένα άπό τά μέλη τής οικογένειας τού καθηγητή συμπε- 
ριφέρεται άλλιώτικα άπέναντι στούς νέους σύνοικους. Γρήγορα 
δμως ή έχθρότητα τής γυναίκας τού καθηγητή καί τού μικρού του 
γιού παύει. Οί έργάτες τού έργοστασίου άρχίζουν νά συχνάζουν 
στό διαμέρισμα τού καθηγητή, ό όποιος, μέ τή σειρά του, κατα
πιάνεται μέ τήν παράδοση έκλαϊκευτικών μαθημάτων σ’ έναν έρ- 
γατικό δμιλο. Ό  γιός τού καθηγητή ερωτεύεται τήν κόρη τού έρ
γάτη καί ένώνουν τίς τύχες τους ».

1β. Τήν έποχή πού γυρίστηκε τό φίλμ δέν συγκρότησαν άλλα 
χαρακτηριστικά τής ταινίας. Ό  έπίτροπος τής συνοικίας έρχεται 
νά άναγγείλει στόν έργάτη τά εύχάριστα νέα : έχει στήν τσέπη 
του τό ένταλμα έπίταξης τού διαμερίσματος τού καθηγητή στόν 
πρώτο όροφο. Ό  έργάτης νιώθει άμηχανία. Δέν τολμά νά λερώ
σει τό πολυτελές χαλί τού διαδρόμου. Ό  έπίτροπος τόν σπρώ
χνει : « Έ χεις τό δικαίωμα13 », τού λέει. Στό πλατύσκαλο ό έργά
της ξανασταματά διατακτικά. Ό  έπίτροπος χτυπά άντί γιά τόν 
έργάτη τό κουδούνι, φωνάζει δυνατά, φτύνει έπιδεικτικά στή 
σκάλα. Μέ τό έγγραφο τής έπίταξης στό χέρι, ό έργάτης δέν άπο- 
φασίζει πάλι νά μπει στό διαμέρισμα ■ δ έπίτροπος τού φωνάζει, 
μιλά σάν άφεντικό. « Δέν χρειάζεται νά κάνεις έτσι. Έ χεις  τό 
δικαίωμα ». Έ νώ  ή σύζυγος λιποθυμά στή θέα τής κατάσχεσης, ό 
καθηγητής ύποδέχεται τούς σύνοικους μέ δλη του τήν εύγένεια. 
Τούς προτείνει ένα τρόπο συγκατοίκησης. « 'Ο χι συγκατοί
κηση », άπαιτεί δ έπίτροπος, « μοίρασμα ». Παρόλα αύτά, ό έρ
γάτης καί ή κόρη του άντιμετωπίζονται σιγά-σιγά σάν οίκότρο- 
φοι. Ένώ, δμως, ή κοπέλα, ντροπαλή, μένει συνεχώς μέσα στήν 
κάμαρά της, ό πατέρας της δέν περιορίζεται πιά στό δωμάτιο 
πού τού είχαν παραχωρήσει, κι δπου τήν πρώτη μέρα έτρωγε 
άδέξια τό κολατσιό του. Τρώει μαζί μέ τούς άλλους στό τραπέζι,
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καί σιγά-σιγά άρχίζει νά τόν άκολουθεϊ καί ή κόρη του. Παρευ- 
ρίσκονται έτσι στούς άγριους καυγάδες πού φέρνουν άντιμέτω- 
πους τούς δυό γιούς τής οικογένειας στό θέμα τής έπανάστασης 
καί τού μπολσεβικισμού. Φανερά, ούτε ό έργάτης, ούτε ή κόρη τοι> 
μοιάζουν νά καταλαβαίνουν τί γίνεται. Μετά άπό μιά συμπλοκή, 
ένας άστυνομικός έρχεται νά συλλάβει τό μεγάλο γιό, τόν άντί- 
παλο τών μπολσεβίκων, πού οί άστυνόμοι άναγνώρισαν άπό τή 
στολή άξιωματικού πού φορούσε· δέν τόν άνακρίνουν κάν. Ό  
μικρός γιός έρωτεύεται τή νεαρή κοπέλα, ό γερο-εργάτης παρου
σιάζει τόν καθηγητή στή λέσχη του, τή λέσχη Κάρλ Λίμπκνεχτ. 
Γίνεται δεκτός σάν φίλος καί δίνει μαθήματα χημείας πού γιά 
τούς άμόρφωτους έργάτες είναι άληθινά μαθήματα μαγείας. Οί 
έργάτες δέν ξέρουν πώς νά έκφράσουν τήν εύγνωμοσύνη τους 
στόν καθηγητή πού γίνεται ό συμβουλάτοράς τους, δ άδελφός 
τους. Ά λλά ό έμφύλιος πόλεμος συνεχίζεται : πρέπει νά πολεμή
σουν. Ό  καθηγητής καί ό μικρός γιός του είναι μέ τούς Κόκκι
νους · δ μεγάλος, πού στό μεταξύ είχε άφεθεϊ έλεύθερος, περνά μέ 
τό μέρος τών Λευκών καί σέ μιά μάχη βρίσκει τό θάνατο.

2. Τό πρώτο άντισοβιετικό φίλμ, Μ έρες Τρόμον στό Κίεβο, εί
ναι άγνώστου δημιουργού14. Γυρίστηκε τό 1918 στό Κίεβο ύπό 
τήν αιγίδα τών γερμανικών άρχών πού προστατεύαν τόν Σκορο- 
πάσκι. Οί μεσότιτλοι είναι δίγλωσσοι : γερμανικά καί γαλλικά · 
στόν άγώνα έναντίον τού μπολσεβικισμού, ό έχθρός τού έθνους 
έχει γίνει σύμμαχος- οί Γάλλοι έχουν άποβιβάσει στρατεύματα 
κάπου έκεί κοντά, στήν ’Οδησσό· τό φίλμ, λοιπόν, άπευθύνεται 
καί σ' αύτούς έξίσου.

α) Οί Κόκκινοι έχουν καταλάβει τήν έξουσία στό Κίεβο. Ή  
βία καί τό έγκλημα βασιλεύουν. Οί σεβαστοί πολίτες καταλη- 
στεύονται, τά σπίτια τους καταπατούνται. Τό Die Bolschewisten  
Greuel εικονογραφεί τήν τραγωδία μιάς άπ' αύτές τίς μικροαστι
κές οικογένειες. Ό  πατέρας έχασε τή δουλειά του, διώχτηκαν κι 
ή γυναίκα του κι αύτός άπό τό διαμέρισμά τους γιατί ό παλιός 
τους υπηρέτης « πού κατείχε σημαντική θέση άνάμεσα στούς 
μπολσεβίκους κατάφερε νά τούς τό κατασχέσει ». Ή  κόρη τους 
« πού δουλεύει μ’ αύτούς », θέλει παρόλα αύτά νά τούς βοηθήσει 
καί νά τούς προστατεύσει. Ά λλά οί γονείς άρνούνται αύτό « τό
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χρήμα πού κερδήθηκε τόσο ξεδιάντροπα ». Γρήγορα, τόν πατέρα 
τόν στέλνουν σέ καταναγκαστικά έργα. Μέ τή βοήθεια ένός συν
τρόφου, φίλου κι αύτού τών μπολσεβίκων, ή κόρη προσπαθεί νά 
όργανώσει τή φυγή τού πατέρα στό έξωτερικό. Ά λλά τελικά πα
τέρας, μητέρα καί φίλος πέφτουν θύματα μιάς προβοκάτσιας 
στημένης άπό τόν παλιό υπηρέτη · τούς άνακαλύπτουν, τούς συλ
λαμβάνουν καί τούς τουφεκίζουν.

β) Οί λεπτομέρειες τού σεναρίου καί ή σκηνοθεσία τονίζουν 
άκόμη περισσότερο τά χαρακτηριστικά αύτής τής περίληψης. Στό 
στρατόπεδο τών μπολσεβίκων βασιλεύει ή άνακατωσούρα, ή 
άνεντιμότητα : « Καί δμως αύτοί κυβερνούν ». Ρίχνουν καταγής 
έναν ταξιτζή, τόν χτυπάνε, τού παίρνουν τά ύπάρχοντά του, τόν 
ληστεύουν, κατάσχουν τό αύτοκίνητό του. Στήν άστυνομία, πού 
έχει μεταβληθεί σέ άληθινό καταγώγιο, τό άλκοόλ κυλάει ποτάμι. 
ΟΙ άστυνομικοί άλαζονικοί άπέναντι στούς πολίτες, φέρονται 
δουλικά άπέναντι στούς άνωτέρους τους. Τά πάντα άποπνέουν 
φόβο. Στό στρατόπεδο έργασίας, δ υπεύθυνος είναι ένας άστός 
πού έχει περάσει μέ τό μέρος τους καί είναι άκόμα πιό άδυσώπη- 
τος μέ τά θύματά του. Ό  σαδιστής αύτός δέν δείχνει τόν έλάχι- 
στο σεβασμό « άπέναντι στά λευκά μαλλιά καί στούς πατριώ
τες ». 'Ο  άλλος νεαρός άστός πού είναι μέ τό μέρος τους είναι κι 
αύτός ένας καταδότης· δίνει πληροφορίες στούς μπολσεβίκους 
γιά τίς κινήσεις τών φίλων του. ’Ερχόμενος σ’ έπαφή μέ τούς 
μπολσεβίκους γίνεται άκόμα χειρότερος.

Στό στρατόπεδο τών άστών άντίθετα έπικρατεί τάξη, εύθύ- 
τητα, έντιμότητα. "Οταν οί νεαροί άλήτες έγκαθίστανται στό 
σπίτι του καί κάθονται μάλιστα στό τραπέζι του, δ ήλικιωμένος 
κύριος δέν χάνει τήν άξιοπρέπειά του. Ή  δοκιμασία αύτή, 
ώστόσο, κάνει τή σύζυγό του νά λιποθυμήσει. Τήν κόρη της, πού 
σέ μιά στιγμή καταράστηκε, θά τήν σφίξει ξανά στήν άγκαλιά της 
δταν έκείνη θά θελήσει νά βοηθήσει τούς γονείς της : θά φανεί ώς 
τό τέλος καλή μητέρα.

3. Ά ν  συγκρίνουμε τίς δυό αύτές ταινίες πού γυρίστηκαν μέ 
λίγων μηνών άπόσταση, ή μία άπό τούς Λευκούς καί ή άλλη άπό 
τούς Κόκκινους, διαπιστώνουμε δτι, περιέργως, έχουν πολλά 
κοινά μεταξύ τους, άν όχι καί τήν ίδια θεματική.

-  Θέτουν καί οί δυό τό πρόβλημα τών σχέσεων άνάμεσα στούς
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νικητές τού ’Οχτώβρη καί στούς μικροαστούς.
-  ’Αντικειμενικός στόχος καί τών δυό είναι νά δείξουν δτι ή 

συνύπαρξη ή ή συγχώνευση τών τάξεων είναι άνέφικτη / έφικτή.
-  Τό τραυματικό σημείο στό κύριο θέμα είναι ή έκδίωξη ή τό 

μοίρασμα ένός άστικού διαμερίσματος. ’Απέναντι σ’ αύτό, ή μη
τέρα άποδεικνύεται πιό εύαίσθητη άπό τήν ύπόλοιπη οίκογένεια. 
’Αλληγορικά, τά θύματα κατοικούν κάτω άπό τή γή : ol μέν πρίν 
άπ’ τόν ’Οχτώβρη στό μπολσεβίκικο φίλμ, οί δέ μετά άπό τόν 
’Οχτώβρη στό άντιμπολσεβίκικο φίλμ.

-  Μέ τήν έπανάσταση, ή πολιτική κάνει έκρηκτικά τήν έμφά- 
νισή της στό οικογενειακό κύτταρο, μ’ άποτέλεσμα νά τό διαλύ
σει.

-  'Η τελική σκηνή είναι τραγική, άλλά μέ δυό παραλήψεις γε
μάτες σημασία, στή μέν « Σύμπτυξη », δέν βλέπουμε τό θάνατο 
τού μεγάλου γιού (τού άντιπάλου τών μπολσεβίκων), στίς δέ 
« Μ έρες Τρομοκρατίας », δέν βλέπουμε τήν προσαρμογή τής 
νεαρής κοπέλας στό νέο καθεστώς.

Κι άλλες άντιστοιχίες καί όμοιότητες ξεπερνούν τή συνειδητή ή 
άσυνείδητη θέληση τών σεναριογράφων, δπως π.χ. δτι καί στίς 
δυό ταινίες άφετηρία τής προσέγγισης τών τάξεων στέκεται ένα 
είδύλλιο.

Έ δώ, ώστόσο, υπάρχει μιά διαφορά : στό « Μ έρες Τρομοκρα
τίας », ή πρωτοβουλία ξεκινά άπό τή νεαρή κοπέλα, « πού έχει 
φύγει » άπό τό σπίτι της, πράγμα πού δέν είναι διόλου σωστό. 
Στή « Σύμπτυξη », έκεϊνος πού « έρωτεύεται » είναι ό μικρός 
γιός, ένώ ή έργάτρια, πού κρατά μιά πολύ συγκροτημένη στάση, 
δείχνει δλη τήν καλή της άγωγή. Έ τσι έχομε δυό ταινίες, πού ναί 
μέν ό σκοπός τους είναι διαμετρικά άντίθετος, άλλά καί οί δυό 
δρίζουν τό καλό καί τό κακό μέ βάση ένα κοινό σημείο άναφο- 
ράς, τή συμπεριφορά τής νεαρής κοπέλας. Αύτό τό πράγμα, πού 
σέ μιά ταινία ύπέρμαχο τής παραδοσιακής ήθικής δέν θά προξε
νούσε καμιά έντύπωση, κάνει πολύ μεγαλύτερη δταν γνωρίζουμε 
τίς άπόψεις τού Λουνατσάρσκι γύρω άπό τό θέμα τής χειραφέτη
σης τών γυναικών. Μήπως, άραγε, οί θέσεις του αύτές δέν άφο- 
ρούσαν παρά τις γυναίκες τής ίντελιγκέντσιας, ένώ γιά τό λαό ή 
παράδοση συνέχιζε νά άποτελεϊ τή « σωστή ήθική » ;

-  Σέ κανένα άπό τά δυό φίλμ, οί άκτιβίστες δέν είναι έργάτες.
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Στό « Ο ύπλοτνένιε  » ό έπίτροπος τής συνοικίας μέ τό δερμάτινο 
σακάκι παίρνει μόνος δλες τίς άποφάσεις- δ έργάτης πειθαρχεί. 
Στό « Μ έρες Τρομοκρατίας », οί μπολσεβίκοι είναι στρατιώτες, 
ναύτες, ένας υπηρέτης, μερικοί μικροαστοί, δχι πάντως έργάτες. 
"Οταν δ σκηνοθέτης θέλει νά στιγματίσει τό « καθεστώς », δείχνει 
τίς άσχημοσύνες τού « δχλου », βάζει τό χαρτονάκι : « καί δμως 
αύτοί κυβερνούν » πού άκολουθεΐται άπό ένα πλάνο έπικαίρων 
πού δίνει δχι μιά συγκέντρωση έργατών άλλά μιά συγκέντρωση 
στρατιωτών.

Έπίσης, στίς ταινίες αύτές δέν γίνεται ή παραμικρή μνεία τών 
σπουδαίων μέτρων πού έκ παραδόσεως άποδίδονται στό μπολ
σεβίκικο καθεστώς : τό διάταγμα γιά τήν ειρήνη, τό διάταγμα γιά 
τή γή, κλπ. Τό ϊδιο ισχύει καί γιά πολλές άλλες ταινίες αύτών τών 
χρόνων, άν δχι τών λευκών γιατί αύτοί ol σκηνοθέτες κατέφυγαν 
στό έξωτερικό, τουλάχιστον τών σοβιετικών ■ μόνο μετά τήν πά
ροδο άρκετών χρόνων θά κατακλύσει ό πανηγυρισμός τών μεγά
λων αύτών μέτρων τής έπανάστασης τίς όθόνες.

Αύτό έξηγείται κυρίως άπό τόν πραγματικό άντίκτυπο πού εί
χαν τά διατάγματα τό 1918. Τί έγινε μέ τό διάταγμα γιά τήν εί- 
ρήνη ; Μετά τόν « ιμπεριαλιστικό » πόλεμο άκολούθησε δ έμφύ- 
λιος καί κατόπιν δ άγώνας κατά τής ξένης έπέμβασης. Ό σον 
άφορά τό διάταγμα γιά τή γή, τό 1918 δέν είχαν άκόμα ξεχάσει 
δτι οί περισσότεροι άγρότες πήραν τή γή μόνοι τονς, προτού νά 
νομιμοποιήσει ή Επανάσταση καί νά έπεκτείνει τά μέτρα άπαλ- 
λοτρίωσης. "Οσον άφορά δέ τό τρίτο πρόβλημα, οί Λευκοί φυ
σικά δέν μπορούσαν νά έπικαλεστούν τήν τραγική μοίρα τών έρ
γατών τού παλαιού καθεστώτος · άλλά ούτε πάλι καί οί Κόκκινοι 
νά θίξουν τό θέμα τής αύτοδιαχείρισης τών έργοστασίων, άφού 
αύτό πού έκεϊνοι όνόμαζαν έργατικό έλεγχο σήμαινε στήν πράξη 
πάγωμα τών έργοστασιακών έπιτροπών. ’Αντιλαμβανόμαστε δτι 
δλα αύτά τά μέτρα περιόριζαν σημαντικά τό πεδίο τού πολιτικού 
κινηματογράφου15. Μέσα στό γενικό μαρασμό, είναι φανερό δτι 
τό μπολσεβίκικο κόμμα χρειαζόταν τή βοήθεια τής άστικής τάξης 
γιά νά ξαναζωντανέψει τήν οικονομία. Αύτό τό ήξεραν πολύ 
καλά, δπως καλά τό ήξεραν καί οί Λευκοί. Έ τσι ol πρωταγωνι
στές στρέφουν τήν προπαγάνδα τους γύρω άπό τά προβλήματα 
πού είχαν τραυματίσει δντως περισσότερο τήν άναποφάσιστη
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μάζα τών μικροαστών : άπώλεια τών σπιτιών τους, ιδιοποίηση 
τών καταναλωτικών άγαθών, κοινωνικό μπέρδεμα. Τήν έποχή 
έκείνη τό παιχνίδι δέν έχει άκόμα κριθεί καί οί Λευκοί, γιά νά τό 
στρέψουν ύπέρ τών Ιδίων, ένσπείρουν στούς μικροαστούς τόν 
πανικό. Οί Κόκκινοι πάλι, γιά νά τό κερδίσουν, προσπαθούν νά 
τούς τραβήξουν μέ τό μέρος τους*.

3. Μ ιά  σ ειρ ά  : ά ν ά λυ σ η  ε π ικ α ίρ ω ν  : Φ λ ε ό ά ρ η ς -Ό χ τ ώ β ρ η ς  
191 7 , Π ετρ ο ύ π ο λη , π ο ρ ε ίε ς  δ ια δ η λώ σ εω ν

’Αναζητώντας περισσότερο τό ξεχωριστό συμβάν καί όχι τό 
καθημερινό, ό κυνηγός τών εικόνων κινηματογραφεί μονάχα τήν 
πραγματικότητα πού δέν έχει άνασυγκροτηθεϊ στήν πληρότητά 
της. Δέν μπορεϊ ώστόσο νά φτάσει στό βάθος τών προβλημάτων 
γιατί οί δυνάμεις πού κινούν τήν ίστορία δέν σημαίνει δτι προσ- 
φέρονται άναγκαία καί γιά θέαση. Έ κτός αύτού, ή έξάρτησή του 
άπό τίς έπιταγές τής έταιρίας πού δουλεύει καί τά κρατούντα 
ήθη περιορίζουν τό πεδίο δραστηριότητάς του.

"Οσο περιορισμένος κι άν είναι, πάντως, ό πλούτος τών έπι- 
καίρων ντοκουμέντων, έτσι δπως έπιλέγονται, κόβονται καί μον- 
τάρονται, δέν παύει νά είναι άναντικατάστατος. Αύτό θά τό 
δούμε παίρνοντας ένα πολύ συνηθισμένο παράδειγμα, τίς διαδη
λώσεις'6.

Τά ύλικά είναι σχετικά άφθονα· έκτός αύτού, καθώς ή έπανα- 
στατική διαδικασία διάρκεσε άρκετούς μήνες καί τίς περισσότε
ρες φορές ή πορεία πού άκολουθούσαν οί διαδηλώσεις ήταν ή 
ίδια, εϊτε δηλαδή περνούσαν άπό τίς λεωφόρους Λιτνέιγια καί 
Νιέφσκι, εϊτε πορευόντουσαν πρός τό Παλάτι τής Ταυρίδας, ot 
ρώσοι, έγγλέζοι καί γάλλοι καμεραμέν είχαν έντοπίσει πολύ κα
λές γωνίες λήψης17. Έ τσι, σήμερα έχουμε μιά πραγματική 
« σειρά » κινηματογραφικών ντοκουμέντων γιά τίς διαδηλώσεις. 
Ή  χρονολογία αύτών τών λήψεων συνάγεται εύκολα άπό τά συν
θήματα τών πανώ πού τίς περισσότερες φορές κινηματογραφούν-

• Σέ 6να δλλο έπίπεδο, οί δυό αύτές ταινίες δείχνουν έπίσης καί τήν άνάδυση 
τών λαϊκών τάξεων στή διαχείριση τών δημοσίων υποθέσεων, πρβλ. τό βιβλίο μας 
Revolution de 1917 (τ. II), έκδ. Aubier-Montaigne.
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ται είτε άπό άπέναντι είτε άπό γωνία τριών τετάρτων. Διαβά
ζουμε, λοιπόν : « Κάτω τό παλιό καθεστώς ! », « Ζήτω ή Δημο
κρατία », «Ζήτω ή συντακτική », « Δίχως ίσα δικαιώματα γιά τίς 
γυναίκες δέν ύπάρχει δημοκρατία », « Ίση καί άμεση ψήφο γιά 
δλους » · τά συνθήματα αύτά σημαίνουν δτι ή διαδήλωση χρονο
λογείται άπό τίς πρώτες άρχές τής έπανάστασης. “Αλλες λήψεις 
διαδηλώσεων χρονολογούνται σίγουρα άπό τήν κρίση τού 
’Απρίλη · στά πανώ διαβάζουμε : « Ειρήνη δίχως προσαρτήσεις 
καί άποζημιώσεις », « Κάτω ή έπιθετική πολιτική », καί τών 
άντιπάλων : « Πόλεμος ώς τή νίκη ». 'Η πορεία τής 18ης ’Ιουνίου 
είχε κινηματογραφηθεϊ πολύ καλά : « Κάτω οί 6 καπιταλιστές 
υπουργοί », « Ζήτω ή ειρήνη τών λαών », « Ζήτω δ έλεγχος τής 
παραγωγής άπό τούς έργάτες », « Γή καί λευτεριά », « Κάτω ή 
Δούμα ». ’Αργότερα συναντάμε καί πάλι τά ίδια συνθήματα : 
« Πόλεμος ώς τή νίκη », « Γενική ειρήνη », « Ειρήνη δίχως 
προσαρτήσεις καί άποζημιώσεις ».

Εξετάζοντας αύτές τίς εικόνες μπορούμε νά κάνουμε πολλές 
διαπιστώσεις. Τό Μάρτιο, δταν ή κεφαλή τής πορείας προχωρά, 
οί καταστηματάρχες καί οί περίεργοι τών μικροαστικών συνοι
κιών στό κέντρο τής πόλης χειροκροτούν καί πολύ γρήγορα δέν 
ξεχωρίζουν πιά άπό τούς διαδηλωτές, γίνονται ένα μέ τήν πο
ρεία. Οί γυναίκες είναι πολλές. Τόν ’Απρίλιο καί τό Μάιο, οί 
πορείες βαδίζουν πειθαρχημένα μέ σημαίες καί πανώ. Περίεργοι, 
καταστηματάρχες καί περαστικοί κοιτάζουν ή άκολουθούν τούς 
διαδηλωτές, χωρίς δμως νά κατεβαίνουν άπό τό πεζοδρόμιο. Δέν 
ένώνονται μαζί τους. Τόν Ιούνιο, καί στή διάρκεια τού καλοκαι
ριού ή μάζα τών διαδηλωτών είναι λιγότερο συμπαγής, τό κοινό 
άσχολείται μέ τά δικά του πράγματα καί δέν δίνει μεγάλη σημα
σία στίς φιλειρηνικές πορείες· μιά διπλή σειρά στοιχισμένων 
δμάδων περιφρούρησης προστατεύει τή διαδήλωση.

Έ τσι, οί εικόνες μάς προσφέρουν μιά μορφή περιοδολόγησης 
τών σχέσεων μεταξύ τών διαδηλωτών καί τών μικροαστών τού 
κέντρου τής πρωτεύουσας : άρχικά ένότητα, κατόπιν συμπάθεια 
ή άδιαφορία, τέλος φόβος ή έχθρότητα. Τίποτε τό τελείως και
νούργιο δέν παρατηρούμε σέ σύγκριση μέ τή γνώση πού μάς 
πρόσφερε ή παράδοση · τό μόνο πού κερδίζουμε είναι μιά άμεση 
έπικοινωνία μέ τήν κίνηση τής έπανάστασης, άπό τή μεγάλη άνα-
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ταραχή τού Φλεβάρη έως τίς εύθυμες καί μετά σιγά-σιγά σοβα
ρές, τεταμένες, χωρίς αυταπάτες διαδηλώσεις τών μηνών πού 
άκολσυθούν.

“Ενα καινούργιο στοιχείο θά προκύψει άπό μιά δεύτερη άνά- 
γνωση : δέν βλέπουμε καθόλου έργάτες άνάμεσα στούς διαδηλω
τές. Ή  συντριπτική πλειοψηφία είναι φαντάροι· άπό τούς πολί
τες, πιό πολλές είναι οί γυναίκες, δπως πιό πολλές είναι οί φεμι
νίστριες άπό τίς έργατικές άντιπροσωπεϊες καί τίς άντιπροσω- 
πείες τών διαφόρων έθνοτήτων (Μπούντ, Ντασνάκ, κλπ). Αύτό 
έπιβεβαιώνεται καί άπό τή φιξιόν : στόν ’Οχτώβρη τού Ά ιζεν- 
στάιν (1926) δ διαδηλωτής πού ύψώνει τόν Φλεβάρη τή σημαία 
πάνω στό άγαλμα είναι γυναίκα· ή μάζα πού άκολουθεϊ, κρα
δαίνει δρεπάνια, τουφέκια, δχι σφυριά. Αύτά τά δρεπάνια καί τά 
τουφέκια τά βλέπουμε δυό φορές. Οί έργάτες, πάλι, άπό τή μεριά 
τους δέν κάνουν τήν έμφάνισή τους πρίν άπό τίς διαδηλώσεις τού 
’Ιουνίου καί τότε έμφανίζονται γιά νά προετοιμάσουν τήν έξ- 
έγερση τού ’Οχτώβρη. Καί πραγματικά, ot εικόνες μαρτυρούν δτι 
άνάμεσα στό Φλεβάρη καί τόν ’Οχτώβρη, άν έξαιρέσουμε τήν 1η 
Μαίου καί τήν 3η ’Ιουλίου, ή συμμετοχή τών έργατών στίς διαδη
λώσεις καί πορείες είναι πολύ μικρή.

Αύτό κλονίζει τή γερά ριζωμένη παράδοση κατά τήν όποία γι- 
νόντουσαν « μαζικές διαδηλώσεις έργατών καί φαντάρων ». ΟΙ 
εικόνες πού μάς παρακινούν νά δούμε τήν άλήθεια στέκονται 
άφορμή νά δούμε δτι άνάμεσα στόν Φλεβάρη καί τόν ’Οχτώβρη, 
ol άκτιβίστες πού εισέβαλαν στήν έδρα τού μπολσεβίκικου κόμ
ματος γιά νά τό ύποχρεώσουν νά τεθεί αύτό έπικεφαλής τών δια
δηλώσεων τού ’Απριλίου, ’Ιουνίου, ’Ιουλίου, δέν ήταν έργάτες, 
άλλά φαντάροι. Καί τό γεγονός δτι οί έργάτες δέν διαδηλώνουν 
στό κέντρο τής πόλης όφείλεται στόν άπλό λόγο δτι, στό μεγαλύ
τερο τους μέρος, έχουν καταλάβει καί διαχειρίζονται τά έργο- 
στάσια. Μιά σκηνοθετημένη ταινία τού Πουντόβκιν παρουσιάζει 
τούτη τήν άλλη δψη τού προβλήματος : στό Τέλος τής 'Α γίας Π ε
τρούπολης, έχουμε τήν έντύπωση δτι πρίν άπό τό Φλεβάρη ol 
έργάτες συγκεντρώνονται σπίτια τους· τό έργοστάσιο είναι ένα 
έχθρικό φρούριο δπου πάνε, δουλεύουν καί φεύγουν τό βράδυ · 
τίς άλλες ώρες τής ήμέρας ή περιοχή γύρω του μένει άδεια · άνά
μεσα στό Φλεβάρη καί τόν ’Οχτώβρη, άδεια θά είναι τά σπίτια
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τους, γιατί όλη ή ζωή μεταφέρεται ατό έργοστάσιο πού έχει γίνει, 
μαζί μέ τούς γύρω δρόμους, τό πολύβουο άστυ καί ή κατοικία 
τών έργαζομένων.

Ή  σιωπή μέ τήν όποία περιβάλλει ή παράδοση τούτη τήν όψη 
τής έπαναστατικής κίνησης έχει τήν έξήγησή της. Γιά τή μπολσε
βίκικη ιστοριογραφία, νά σημειώσει τήν σπάνια παρουσία τών 
έργατών στίς διαδηλώσεις καί νά τήν έξηγήσει μέ τό γεγονός τής 
κατάληψης τών έργοστασίων, θά σήμαινε δτι παραδέχεται πώς 
τά μέτρα πού πήρε κατοπινά γιά νά τερματιστεί ή έργατική δια
χείριση πήγαιναν κόντρα στό κοινό αίσθημα. Καί άπό τήν άλλη 
πάλι μεριά, ή μαρξιστική παράδοση δέν μπορούσε νά άποδώσει 
τήν έπιτυχία τών μεγάλων διαδηλώσεων τόν ’Απρίλη, τόν Ίούνη. 
κλπ., σ’ αύτούς τούς φαντάρους πού τό Δόγμα καί δ Νόμος δριζε 
ώς « άγρότες μέ στολή18 ». Τό νά άναγνωρίσει τόν έστω καί έν 
μέρει πρωτοπόρο ρόλο, δχι τών έργατών, άλλά τών « άγροτών- 
φαντάρων » θά σήμαινε, τούτη τή φορά, δχι άπλώς μείωση τών 
κατοπινών έργων τών μπολσεβίκων, άλλά άμφισβήτηση τού δό
γματος πού πάνω του στήριζε δλη τή νομιμότητά της.

Οί τρεις αύτές ταινίες δείχνουν πώς τό περιεχόμενο ξεχειλίζει 
τό φίλμ. Μάς έδωσαν τή δυνατότητα νά πλησιάσουμε κάθε φορά 
μιά ζώνη τής ιστορίας πού έμενε κρυφή, άθέατη, άόρατη. Μέ τό 
Σύμφωνα μέ τό Νόμο έντοπίσαμε τίς παραλήψεις τών καλλιτε
χνών καί τής έπίσημης κριτικής. Τά 'Επίκαιρα μάς άποκάλυψαν 
πόσο δημοφιλής ήταν ό ’Οχτώβρης καί μαζί φανέρωσαν τίς πλα
νερές δψεις τής ιστορικής παράδοσης, τή στιγμή μάλιστα πού καί 
τά ίδια τά έπίκαιρα, μέ τόν τρόπο πού άντιλαμβάνονται αύτά τό 
γεγονός πού κινηματογραφούν, άποκρύπτουν ένα μέρος τής πο
λιτικής καί κοινωνικής κατάστασης. Ή  σύγκριση άνάμεσα σέ δυό 
προπαγανδιστικές ταινίες μάς φανερώνει πόση άπόσταση μπορεί 
νά χωρίζει τή βιωμένη άντίληψη τής Ιστορικής πραγματικότητας 
καί τήν προοπτική της τοποθέτηση. Δείχνει δμως έπίσης καί πώς 
έκδιώχθηκε άπό τήν 'Ιστορία μιά Ιθύνουσα τάξη.

Μέ τή συγκέντρωση αύτών τών παραδειγμάτων, αύτών τών 
ταινιών, άποσυναρμολογήθηκε κατά κάποιο τρόπο ό μηχανισμός 
τής όρθολογικής Ιστορίας. Ή  άνάλυσή τους βοήθησε νά κατα
νοήσουμε καλύτερα τή σχέση άνάμεσα στούς Ιθύνοντες καί στήν 
κοινωνία. Αύτό δέν σημαίνει δτι ή όρθολογική θέαση τής ίστο-
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ρίας δέν είναι άποτελεσματική · σημαίνει μόνο δτι ή άνάλυση δέν 
πρέπει νά γίνεται άποκλειστικά καί μόνο μ’ Εναν τρόπο, δέν πρέ
πει νά είναι δλοκληρωτική*.

Παρίσι, ’Ιούλιος 1971

* Ευχαριστούμε τούς A. Akoun, Μ -F. Briselance, A. Goldmann, A. Margarido, 
H. Grigoriadou-Cabagnols, B. Rolland, G. Fihan καί Cl. Eyzyckm πού είχαν τήν 
καλοσύνη νά διαβάσουν καί νά βοηθήσουν στή βελτίωση αύτού τού κειμένου.
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