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ANDRÉ LEROI-GOURHAN 

Οί δρόμοι τής ιστορίας πριν τή γραφή

Πολλά έχουν γραφεί καί ειπωθεί γιά τούς δύο δρόμους τής 
προϊστορικής έρευνας. Αύτόν πού με τή βοήθεια τής στρωματο
γραφίας όδηγεί στή χρονολογική γνώση κι έκεϊνον πού κατευ- 
θύνεται στήν έθνολογία φέρνοντας συστηματικά στό φώς τίς έπι- 
φάνειες δπου άπαντά συνήθως ό άπολιθωμένος άνθρωπος : 
στόν ένα διαβάζονται οί τομές καί στόν άλλο άποκρυπτογρα- 
φούνται τά στρώματα τού έδάφους. Πράγματι, θά ήταν δύσκολο 
νά καθορίσουμε ποιός άπό τούς δύο τρόπους γιά νά κατανοή
σουμε τά ευρήματα τών άνασκαφών είναι παλιότερος ή άκόμη νά 
όρίσουμε πότε έμφανίστηκαν κατά προσέγγιση αιώνα. Κι αύτό 
γιατί όποιαδήποτε άνασκαφή, εστω κι άν δέν εγινε γιά άρχαιο- 
λογική έρευνα, άποκαλύπτει άναγκαστικά μιά τομή καί διάφορες 
όριζόντιες άπόψεις σύμφωνα μέ τά πεδία πού διασχίζονται Ή  
έκμετάλλευση τών όρυχείων καί τών λατομείων συνέβαλε στήν 
κατάκτηση αύτής τής θεμελιακής όπτικής, πολύ πρίν γεννηθεί τό 
ένδιαφέρον νά άνασύρουμε άπό τή γή τούς μάρτυρες τού άνθρώ- 
πινου παρελθόντος. Σ ’ έναν άλλο τομέα, κοινό έδώ καί πολλές 
χιλιετηρίδες, ή παραβίαση τών κοιμητηρίων άπαιτοϋσε άπό τούς 
δράστες, πού δυστυχώς καταδικάστηκαν στήν άνωνυμία, έμπει- 
ρικές γνώσεις γιά τήν τρισδιάστατη όργάνωση τοϋ υπόγειου πε
ριβάλλοντος. Τό κυνήγι τών χαμένων θησαυρών καί κοσμημάτων 
μπορεί λοιπόν νά χαρακτηριστεί σάν ό όλέθριος, άλλά άκόμα 
ζωντανός πρόγονος τής σύγχρονης άρχαιολογίας. Ξεκινώντας 
άπό τόν 18ο αίώνα, μέ μισογεμάτες τίς άποσκευές τής μεθοδολο
γίας τους, οί άρχαιολόγοι μέ τήν εύρεία έννοια είχαν στή διάθεσή 
τους δυό μέσα άναγκαϊα γιά νά συλλάβουν τό σύνολο τοϋ άρ-
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χαιολογικοϋ γεγονότος : την κάθετη άποψη τής στρωματογρα
φίας καί τήν « όριζόντια » άποψη τών έπιφανειών όπου ελαβαν 
χώρα τά περιστατικά τού παρελθόντος. ’Από τήν άρχή του 19ου 
αιώνα οί μελετητές τής προϊστορίας καί οί κλασικοί άρχαιολόγοι 
έπέλεξαν -  γιά λόγους πού είναι χρήσιμο νά μάς άπασχολήσουν 
λίγο -  μία άπό τίς δύο κατευθύνσεις πού άνοίγονταν μπροστά 
τους. Οί μέν ιστορικοί τής προϊστορίας υιοθέτησαν τή στρωματο
γραφία καί ένδιαφέρονταν μόνο, έκτός όρισμένων έξαιρέσεων, 
γιά τίς όριζόντιες έπιφάνειες, οί δέ άρχαιολόγοι άκολουθούσαν 
τά δάπεδα τών πόλεων καί τών ναών πού άνέσκαπταν. ’Αλλά κι 
αύτοί, μόλις έγκατέλειπαν τό μνημείο πού είχαν βαλθεϊ ν’ άνακα- 
λύψουν, θεωρούσαν συνήθως περισσότερο έμπόδιο παρά τεκμή
ριο τούς πελώριους σωρούς τών έκχωματώσεων στόν τόπο τής 
άνασκαφής. Τά υλικά τού μελετητή τής προϊστορίας, κυρίως οί 
λαξεμένες πέτρες καί οί σκελετοί τών ζώων, παρέσυραν τούς 
έρευνητές ν ’ άναζητήσουν πρότυπο στήν κατεύθυνση τής γεωλο
γίας καί τής παλαιοντολογίας πού σφυρηλατούσαν ισχυρά στρω- 
ματογραφικά έργαλεϊα. Οί άρχαιολόγοι, έχοντας υλικά πιό πολι
τισμένα στήν κυριολεξία, μπήκαν φυσικά στό αυλάκι τής άρχιτε- 
κτονικής. Καθένας τελειοποίησε τίς μεθόδους του, άλλά, στή 
Γαλλία τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, ή προϊστορία κι ή άρχαιο- 
λογία αισθάνονταν διαφορετικές μεταξύ τους, διαχώριζαν τούς 
στόχους καί τά μέσα τους. Στήν πραγματικότητα είναι θέμα άνα- 
λογιών· ό άρχαιολόγος χρειάζεται τή βοήθεια τής ζωολογίας καί 
τής στρωματογραφίας, άν θέλει νά άνανεώσει τίς πληροφορίες 
του, δσο καί ό μελετητής τής προϊστορίας. Παρόμοια ό τελευ
ταίος, άφοϋ ποτέ δέν άσχολεΐται μέ πολύ μεγάλα μνημεία, χρειά
ζεται, περισσότερο άπ’ όποιονδήποτε άλλο, νά άντιλαμβάνεται 
άμεσα τόν κατοικημένο χώρο. Θά μπορούσαμε νά συνοψίσουμε 
τήν κατάσταση πού ϊσχυε μέχρι πρόσφατα θεωρώντας δτι καί οί 
δύο διεύρυναν τό πεδίο τού ένδιαφέροντός τους κατά ένενήντα 
μοίρες -  ό μέν ένας προχωρώντας όριζόντια, ό δέ άλλος κατακό- 
ρυφα.

Έ δώ  καί είκοσι χρόνια τό πιό άξιοσημείωτο μεθοδολογικό γε
γονός ήταν ή διείσδυση τών φυσικών έπιστημών στόν τομέα τών 
έπιστημών τού παρελθόντος, ούσιαστικά, ή είσαγωγή τών μετρή
σεων μέ ραδιενεργά ισότοπα, πού μπορούν νά μάς προμηθεύσουν
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άπόλυτα χρονολογικά δεδομένα γιά τη διάρκεια τών έποχών τοϋ 
άνθρώπου. ’Ακόμη κι άν οί τιμές πού πήραμε έχουν κάποια άνα- 
κρίβεια καί πρέπει νά κάνουμε διορθώσεις, τά άποτελέσματα 
(πού τώρα γίνονται γνωστά σέ πολύ μεγάλους άριθμούς) έχουν 
τέτοια συνοχή σέ παγκόσμια κλίμακα, ώστε μπορούμε νά θεωρή
σουμε δτι τά χρονολογικά πλαίσια, τά όποια καθορίζονται βάσει 
μετρήσεων μέ ραδιενέργεια, είναι τό ίδιο βάσιμα μέ δσα άλλα 
ισχύουν γιά τίς χρονολογίες τής πρωτοϊστορίας καί τής ιστορίας 
τών πρώτων μεγάλων πολιτισμών. Παραδόξως, τά Ισότοπα έξα- 
σφαλίζουν μέν τόν υπολογισμό τών δύο άκρων τής άνθρώπινης 
άλυσίδας τού χρόνου, άλλά άκόμη δχι τοΰ κέντρου της. Πράγμα
τι, ή μέτρηση μέ τόν άνθρακα 14 μάς δίνει τή δυνατότητα νά 
άνατρέξουμε άπό τή σύγχρονη έποχή ώς περίπου τό 20 ή τό 
30.000, περίοδο πού άντιστοιχεϊ στόν πρώτο καιρό τής έμφάνισης 
τού homo sapiens, ένώ τά άλλα Ισότοπα έγγυώνται τή χρονολόγη
ση έποχών παλιότερων κι άπό ένα έκατομμύριο χρόνια καί βυθί
ζονται στά άδυτα τού παρελθόντος τών πρώτων άνθρώπινων μορ
φών.

Στόν τομέα τών φυσιογνωστικών έπιστημών, τό άποφασιστικό 
γεγονός ήταν ή διεύρυνση τής σημασίας τής παλυνολογίας στίς 
παλαιοκλιματολογικές καί χρονολογικές μελέτες. Τά άπολιθώμα- 
τα γύρεως πού μπορούν νά άναλυθούν στρωματογραφικά μέ δση 
άκρίβεια έπιθυμούμε (μέ δειγματοληψίες πού γίνονται στήν τομή 
άνά έκατοστό), έπιτρέπουν νά καθορίσουμε καμπύλες έξέλιξης 
τής χλωρίδας πιό λεπτομερειακά άπό όποιαδήποτε άλλη τεχνική. 
Μέσα άπό τίς παραλλαγές τής βλάστησης προσεγγίζουμε συγχρό
νως τό κλίμα καί τήν περιστασιακή έπίδραση τού άνθρώπου καί 
τών ζώων στήν έξέλιξη τού φυτικού βασιλείου. Ή  άνάλυση τής 
άπολιθωμένης γύρεως σέ συντονισμό μέ τίς ραδιοφυσικές χρονο
λογήσεις καί τά δεδομένα τής όρυκτολογικής μελέτης τών έπιχώ- 
σεων έξασφαλίζει μιά χρονολογική πανοπλία, πού δέ θά τολμού
σαν νά όνειρευτούν οί μελετητές τής προϊστορίας γύρω στό 1930. 
Οί άλλες μέθοδοι πού έρχονται άπό τίς φυσικές έπιστήμες, ή φυ
σική μελέτη τών έπιχώσεων, ιδιαίτερα ή έδαφολογία, ή μελέτη 
τών λειψάνων τών ζώων ώφέλησαν σημαντικά τήν προϊστορική 
έρευνα μέ τήν πρόοδό τους. Ό  έπακριβής καθορισμός τού κλίμα
τος στηρίζεται πιά  περισσότερο στά άπολιθώματα γύρεως παρά
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στη ζωολογία· όμως ή ζωολογία κερδίζει πάλι έδαφος καθώς αυ
ξάνεται ή χρήση τών λειψάνων τών ζώων στήν πολιτιστική άνά- 
λυση τών οίκισμών.

Ή  βασική μέριμνα τοΰ μελετητή τής προϊστορίας ήταν πάντοτε 
νά γνωρίσει τή συγκεκριμένη ζωή τών προδρόμων τοϋ σύγχρονου 
άνθρώπου, οί μέθοδοι δμως συλλογής τών μαρτυριών, τίς όποιες 
άκόμη μπορεΐ νά προσφέρει τό έδαφος δπου έζησάν οί πρόγονοί 
μας, έμειναν γιά πολύ καιρό άτελεΐς ή άληθινά άνύπαρκτες. Μιά 
κάποια φροντίδα νά περισυλλέγονται τά άντικείμενα στή στρω- 
ματογραφική τους τάξη βαθμιαία μεταμορφώθηκε σέ έξονυχιστι- 
κή κι άπαιτητική έρευνα τής λεπτής άλληλοδιαδοχής τών διάφο
ρων ένδείξεων τοποθετημένων σέ στρώματα. Μέ τή βοήθεια τής 
στατιστικής, καταφέραμε νά άποκαταστήσουμε άψογες χρονολο
γικές άλληλουχίες -  τουλάχιστον γιά τήν παλαιολιθική έποχή 
δπως καί γιά πιό σύγχρονα στάδια -  καί νά άποσαφηνίσουμε 
σχετικά μέ τόν ’Αρχαίο δπως καί τόν Νέο Κόσμο, μέ έξαιρετικά 
ένδιαφέροντα τρόπο, τήν έξέλιξη, άν δχι τού άνθρώπου καί τής 
σκέψης του, τουλάχιστον άφηρημένων όντοτήτων πού γίνονται 
κατά κάποιο τρόπο σύμβολά τους. Ή  γενεαλογία τών δυνα
στειών τού πυρίτη ή τών κεραμικών είναι γνώση έξίσου άναντι- 
κατάστατη μέ έκείνη τών βασιλικών οικογενειών στούς χρόνους 
τής γραφής. Ε π ιτρέπει νά διαχωρίσουμε τούς τόπους καί τούς 
χρόνους καί έξασφαλίζει μιά άλυσίδα δπου συνδέονται τά έθνο- 
λογικά δεδομένα. ’Επιπλέον ή μέθοδος άπαιτεϊ μόνον στατιστι
κές μελέτες, πράγμα πού στίς καλύτερες περιπτώσεις μάς δίνει τή 
δυνατότητα νά ξεμπερδέψουμε γρήγορα τό κουβάρι τής τυπολο
γίας σέ λιγότερο ή περισσότερο έκτεταμένους τομείς. "Ομως ό 
άνθρωπος άπουσιάζει σχεδόν παντελώς άπό μιά αυστηρή μεθο
δολογία πού θά μπορούσε νά έφαρμοστεΐ σέ πολλούς άλλους χώ
ρους έκτός άπό τήν άνθρωπολογία. Ή  έπανάσταση λοιπόν γίνε
ται στήν έρευνα τών μεθόδων πού θά μάς βοηθήσουν νά διαβά
σουμε αύτό τό περίπλοκο ντοκουμέντο : τήν όριζόντια καθαρι
σμένη έπιφάνεια τοϋ προϊστορικού οίκισμού. "Οσον άφορά τήν 
παλαιολιθική έποχή, ή στροφή έγινε στή Γαλλία, έδώ καί μιά γε
νιά.

Κι έδώ άκόμη δέν πρέπει νά φανταζόμαστε δτι οί μέθοδοι ξε- 
πήδησαν άπό τό άπόλυτο μηδέν. Πετυχημένες άνασκαφές προϊ
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στορικών οικισμών έγιναν στόν 19ο αίώνα στά πλαίσια τής άρ- 
χαιολογίας καί τής προϊστορίας σέ χώρες τής βόρειας καί βο- 
ρειανατολικής Εύρώπης. “Οταν άνασκάπτονταν οικισμοί, πού 
παρουσίαζαν άκόμη κάποιο άρχιτεκτονικό ένδιαφέρον (μεγάλι- 
θοι, τύμβοι, έπιφάνειες πού διατήρησαν κάποια ξυλοδομή), οί 
έρευνες κατέληγαν συχνά σέ μιά άρκετά άκριβή καταγραφή τών 
στοιχείων. ’Αλλά ή μεταφορά στίς παλαιολοθικές κατοικίες δέν 
εγινε άμέσως. ’Ακόμη καί στήν Κεντρική Εύρώπη ή στήν 
Ε.Σ.Σ.Δ ., δπου οί συνθήκες τού άρχαιολογικού χώρου είναι 
έξαιρετικά ευνοϊκές, επρεπε νά περιμένουμε ως τό 1930 γιά νά 
δοθούν οί πρώτες έρμηνεϊες. 'Η  όριζόντια προϊστορία καθυστέ
ρησε πάνω άπό μισό αίώνα σέ σχέση μέ τή στρωματογραφική 
προϊστορία. ’Ακόμη δέν έχουμε προλάβει νά καλύψουμε αύτή 
τήν καθυστέρηση. ’Αλλά, πρίν φτιάξουμε μιά εικόνα γιά τήν έπι- 
κείμενη έξέλιξη τής δομικής μελέτης τού έδάφους, πρέπει νά 
πούμε δυό λόγια γιά τήν έξέλιξη τού πρωταγωνιστή της, τού 
ίδιου τού άνθρώπου, στή διάρκεια τών τελευταίων τριάντα χρό
νων.

’Εδώ καί μιά είκοσαετία έχουν τροποποιειθεΐ ριζικά τά πλαί
σια τής σκέψης, έντός τών όποιων έγγράφεται ή έξέλιξη τού άν- 
θρώπινου είδους. 'Η  είκόνα τού άφρικανικού Αύστραλανθρώπου, 
ό όποιος εχει τελείως δρθια στάση, πρόσωπο σχετικά βραχύ καί 
μικρό έγκέφαλο, καί ήδη κατέχει σίγουρα ένα στοιχειώδες σύνο
λο έργαλείων, ύποκατέστησε τόν άνθρωποειδή, πού κατακτά μέ 
κόπο τήν όρθια στάση καί σέρνει έπίμονα τίς συνέπειες τής συμ
περιφοράς τού τετράποδου ως τήν αύγή τού homo sapiens. Αύτή 
ή είκόνα άντιστοιχεϊ μέ μιά μυθική άρχαιότητα : ëva, δύο έκα- 
τομμύρια χρόνια κι ίσως πολύ περισσότερα. Ά π ’ τήν άλλη μεριά, 
ή γνώση τών μεγάλων άνθρωποειδών πιθήκων άνανεώθηκε βαθιά 
μέ τήν παρατήρηση δμάδων άπό χιμπατζήδες καί γορίλες στό φυ
σικό τους περιβάλλον : ένώ ή πρόοδος τής παλαιοντολογίας είχε 
άποκλείσει όριστικά τήν πιθανότητα νά είναι άμεσοι πρόγονοί 
μας καί τούς είχε κάνει μακρινούς έξαδέλφους πού έξαφανίζον- 
ται κάπου στά βάθη τής τριτογενούς περιόδου, ή συγκρότηση 
μιας κοινωνιολογίας καί άκόμη περισσότερο μιας τεχνολογίας 
τών μεγάλων πιθήκων τούς άπέδωσε όμαδική συμπεριφορά, οι
κονομία γιά τήν έξασφάλιση τροφής, στοιχειώδεις χειρισμούς τής
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τεχνικής πολύ πιό σύνθετους κι άνθρώπινους άπό όσους τούς 
άποδίδονταν έως τότε. Συγχρόνως ή έννοια τού άνθρώπινου 
άνατράπηκε : τό άποφασιστικό κριτήριο γιά τόν όρισμό τοϋ τί 
είναι άνθρώπινο δέν ήταν ή άνακάλυψη τού κρανίου τού Αύ- 
στραλανθρώπου (γνωστή έδώ καί περισσότερο άπό πενήντα χρό
νια) άλλά τού ποδιού του, πού μπόρεσε νά άφήσει τό χέρι έλεύ- 
θερο άπό τό βάδισμα καί τόν έγκέφαλο νά άναπτυχθεϊ, νά άνυ- 
ψωθεΐ στίς σφαίρες τής τεχνικής καί τής γλώσσας. Ή  ευφυΐα, 
ιδωμένη άπό ανθρωποκεντρική σκοπιά, συνδέεται άνέκαθεν μέ 
τή μοίρα τού χεριού, καί τά ζώα μάς φαίνονται πιό έξυπνα στό 
μέτρο πού διαθέτουν ενα λίγο ως πολύ εύρύ καί διαφοροποιημέ
νο πεδίο χειρονακτικής δραστηριότητας. Μέ άλλα λόγια, ή ιστο
ρία πρίν τή γραφή είναι ή ιστορία τού άνθρώπινου χεριού, ή 
μάλλον (άφού διαθέτουμε έλάχιστους πολύ παλιούς σκελετούς 
χεριών κι ετσι δύσκολα μπορούμε νά φέρουμε στό φώς τή λεπτο
μερειακή τους έξέλιξη) ή ιστορία τών προϊόντων τού έγκεφάλου 
πού τό χέρι έξωτερικεύει, δηλαδή πρωταρχικά τών έργαλείων. 
Ακόμη ειδικότερα, ή άνθρώπινη προϊστορία βρίσκει τή συνέχειά 
της στά έκατομμύρια τών χρονολογικών βαθμιδών πού καθορί
ζουν τά έργαλεϊα άπό λαξεμένη πέτρα, οί μόνοι πραγματικά 
άφθαρτοι μάρτυρες. Ή  τυπολογική τους ποικιλία καί ή μορφο- 
λογική τους έξέλιξη μάς έπιτρέπουν νά παρακολουθήσουμε άρκε- 
τά σίγουρα τό πέρασμα τού χρόνου έως τήν προϊστορική διάδοση 
τής μεταλλουργίας. Σκελετοί, λαξεμένες πέτρες καί χρονολόγηση 
μέ ραδιενεργά μέσα άποτελοϋν συνεπώς τό τρίποδο πού στηρίζει 
μιά στρωματογραφική προϊστορία, ή όποία άποτελεϊ τό πλαίσιο 
άναφοράς τών γεγονότων, τελειοποιείται χρόνο με τό χρόνο, άλ
λά δέν είναι βέβαια τό θέμα αυτών τών σελίδων.

"Αν άντιμετωπίσουμε τό προϊστορικό ντοκουμέντο σάν κείμενο 
κι όχι σάν ήμερολόγιο, τότε ή βασική συνιστώσα τής έρευνας δέν 
άποσκοπεϊ σέ ένα έρμηνευτικό στοχασμό πάνω στά άντικείμενα 
πού άποκαταστάθηκαν στή σωστή στρωματογραφική τους τάξη, 
άλλά στήν άνάγνωση τής μαρτυρίας τής έπιφάνειας πού άποκά- 
λυψε ή άνασκαφή. Αύτή ή έπιφάνεια -  έφήμερο στοιχείο, άμάλ- 
γαμα άπό κονιορτό, πέτρες, άπομεινάρια όστών -  βρίσκει τή θε
μελιακή της άξία στίς άμοιβαϊες σχέσεις τών συστατικών της. Τό 
κείμενο άξίζει δσο άξιζε ή προπαρασκευαστική έργασία τού χει
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ρογράφου καί ή έρμηνεία θ’ άξίζει δσο άξιζε τό κείμενο. Μ’ άλλα 
λόγια, ή έπιφάνεια τοϋ έδάφους πού άποκαλύπτεται θά μιλά δσο 
ό έρευνητής θά καταφέρνει νά την κάνει άναγνώσιμη. Ό τα ν  τό 
ντοκουμέντο καταστραφεϊ όριστικά κι άμετάκλητα δέ θά μπορέ
σουμε νά άντλήσουμε άπ’ αύτό περισσότερα άπ’ δσα κατορθώσα
με νά καταγράψουμε στή διάρκεια τής λεπτομερειακής άνατομής 
του. Τό μέλλον λοιπόν κάθε έρευνας σέ κάθε προϊστορικό τόπο 
(πού άναπόφευκτα έκμηδενίζεται άπό τήν άνασκαφή) έναποτίθε- 
ται στήν προσωπική δράση τού έρευνητή καί σ’ ένα τύπο κατα
γραφής, πού πρέπει πρώτα άπ’ δλα νά είναι έξαντλητικός καί νά 
όλοκληρώνεται καί πρός τίς τρείς διαστάσεις (συμπεριλαμβανο- 
μένης καί τής στρωματογραφίας). Ό  λεπτομερειακός καθορισμός 
τής τεχνικής τής καταγραφής δέν πρέπει νά μάς άπασχολεί πρός 
τό παρόν : πλάνα, πλήρεις καί λεπτομερειακές φωτογραφήσεις, 
έπιφάνειες πάνω στίς όποιες ό όριζόντιος καθαρισμός άφήνει νά 
παρουσιαστούν σαφώς δλα τά έρείπια, μερικές ή όλικές άποτυ- 
πώσεις τών δομών, άνίχνευση καί μαρκάρισμα δλων τών ιχνών, 
αυτά είναι τά φυσιολογικά μέτρα πού χρησιμοποιούνται. Ό  
έρευνητής δμως πρέπει κάθε φορά νά αυτοσχεδιάζει καινούργιες 
διαδικασίες γιά νά μή τού διαφύγει κάποιο στοιχείο, πού μπορεϊ 
νά άρχειοθετηθεϊ μέ όποιονδήποτε τρόπο.

Συνεπώς ό μελετητής τής προϊστορίας περνάει άπό τόν κάθετο 
στοχασμό στόν όριζόντιο. Συγκεντρώνει τήν κύρια δραστηριότη- 
τά του στήν έρευνα τού άνθρώπου στό χαμένο ιδιωτικό του χώ
ρο. Κατά βάθος δέ διαφέρει πολύ άν προσπαθούμε νά άναβιώ- 
σουμε τήν οικιακή καθημερινότητα μιάς άγροτικής οικογένειας 
τής 6ης χιλιετηρίδας ή νά άναπαραστήσουμε τή ζωή μιάς οικογέ
νειας Αύστραλανθρώπων κυνηγών άντιλόπης στά δρια τού ένός 
έκατομμυρίου έτών. Στό έπίπεδο τής γνώσης, ή στηθοσκόπηση 
τών έρειπίων μιάς άγροικίας τού 18ου αιώνα θά ήταν τό ίδιο 
συναρπαστική : τό πεδίο τής έξερεύνησης είναι ίσως τόσο πιό νέο 
δσο πλησιάζουμε τό χρόνο τής γραφής, γιατί δχι μόνο ή άνασκα
φή, πού θεωρείται σάν έθνολογική μεθοδολογία, άποκαλύπτει 
νέα ιστορικά υλικά σέ τομείς δπου τά κείμενα δέν άναφέρονται, 
δπως ή άγροτική οικονομία καί τεχνική, άλλά καί τά υλικά πού 
ξεθάβονται υποστηρίζουν τά κείμενα καί διαφωτίζονται άμοι- 
βαϊα. Γιά τούς χρόνους πέρα άπό τή γραφή μόνο ένας τρόπος
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προσέγγισης τών προβλημάτων μπορεΐ νά έπιτρέψει τήν δσο τό 
δυνατόν μεγαλύτερη έκμετάλλευση τής κρυμμένης πληροφορίας. 
Αύτός ό τρόπος είναι νά θεωρούμε τήν έρευνα τών σχέσεων πολύ 
πιό σημαντική άπό τήν ερευνά τών άντικειμένων. Θα ήταν ίσως 
ύπερβολικό νά ισχυριστούμε ότι ή ερευνά τών κρανίων τών πιθα
νών προγόνων μας ή ή έρευνα τών άντικειμένων πού παρουσιά
ζουν ένδιαφέρον καί τών έργων τέχνης δέν έχουν καμιά σημασία. 
Ά λλά  δταν σκεφτόμαστε τή σφαγή τών έπιστημονικών πληροφο
ριών καί τήν άπώλεια σημασιών πού ύπέστησαν αύτοί καθαυτοί 
οί « θησαυροί » σέ πολλές άνασκαφές, παρ’ δλες τίς έπιστημονι- 
κές προθέσεις τών τελευταίων, άρχίζουμε νά όνειρευόμαστε μιά 
άλλη άρχαιολογία. Μιά άρχαιολογία πού θά έψαχνε μέ τήν ήσυ- 
χία της έπί τόπου νά βρει τί θέλουν άκόμη νά πούν καί τά πιό 
ισχνά άπομεινάρια, καί θά άποδεχόταν τά πλούσια εύρήματα 
σάν έξαιρετική περίπτωση πού θά έπαιρνε άκόμη μεγαλύτερη 
άξία μέ τήν κατανόηση τών σχέσεων άνάμεσα σέ δύο δλα.

Αύτή ή ερευνά τών συνολικών σχέσεων μάς ξαναφέρνει στή 
διεξαγωγή τής άνασκαφής, στήν καταγραφή τών έπιφανειών πού 
έρχονται στό φώς καί στήν έκμετάλλευση τών πηγών πού συγ
κροτούνται μ’ αύτό τόν τρόπο. "Ενα μέρος αυτών τών πηγών εί
ναι κοινό στή στρωματογραφία καί στήν πολιτιστική άνάλυση : 
είναι οί έκ τών προτέρων άφαιρέσεις τών δειγμάτων πού θά με
ταχειριστούν οί ειδικοί τών έξωτερικών κλάδων. Τά λείψανα τών 
ζώων, πού άναγνωρίζονται άπό καλό ζωολόγο καί πού έκτιμούν- 
ται ώς κλιματολογικές καί χρονολογικές ένδείξεις άπό τό στρω- 
ματογράφο, μπορούν νά φωτίσουν τήν πολιτιστική άνάλυση δεί
χνοντας τήν άπλή παρουσία ή άπουσία κάποιου είδους. Τά φυτι
κά ίχνη, ιδιαίτερα ή γύρη, τό καλύτερο μέχρι στιγμής κλιματολο- 
γικό χρονόμετρο, δίνουν πληροφορίες καί στόν έθνολόγο, δταν 
γιά παράδειγμα παρακολουθεί τόν καθορισμό μιας στρωματο- 
γραφικής άλληλουχίας πού βασίζεται στή γύρη καλλιεργημένων 
δημητριακών, ή δταν ό παλυνολόγος τού δίνει τό μέτρο τής κατα
στροφής τών δασών άπό τά κατοικίδια ζώα. Τό ίδιο ισχύει καί 
γιά τήν άναγνώριση τών ξυλανθράκων πού δίνουν πληροφορίες 
γιά τή φύση τών καυσίμων υλικών. Αύτές οί κλασικές άναδρομές 
στόν έξωτερικό ειδικό δέν έχασαν τίποτα άπό τήν άξία τους καί 
παρέμειναν στό κοινό ύπόβαθρο τών δύο πτυχών τής προϊστο
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ρίας. 'Ό πως συνέβη έδώ καί είκοσι χρόνια μέ τη μέτρηση τοϋ 
χρόνου μέσα άπ’ τό βαθμό ραδιενέργειας κάποιων σωμάτων, 
όπως έπίκειται νά γίνει μέ τήν έπεξεργασία τών δεδομένων μέ τή 
βοήθεια τής στατιστικής ή τών μαθηματικών πού συνδέονται ή δέ 
συνδέονται μέ τή θεωρία τών πληροφοριών.

Ά λλά τό πιό προσωπικό μέρος στίς έρευνες προϊστορικής πο
λιτιστικής άνάλυσης στηρίζεται στίς δομές. Μπορούμε νά προ
σεγγίσουμε αύτό τόν τομέα μόνο άπό τήν άνατομία τού έδάφους 
καί τή συνολική καταγραφή τών στοιχείων. Οί καινοτομίες έδώ 
δέν είναι άκόμη όλοκληρωτικές καί, έδώ καί άρκετό καιρό, αυτοί 
πού διενεργούν τίς άνασκαφές μιλούν γιά « δομές έπί τόπου » ή 
γιά « μάρτυρες in situ ». Μονάχα ό βαθμός έφαρμογής άλλαζε τή 
φύση τών πραγμάτων. Ή ταν άρκετό νά δεχτούμε ετσι δπως είναι 
τούς άρχαιολόγους (καί τής ιστορίας καί τής προϊστορίας) καί νά 
φαντασθούμε ëva όλοκληρωμένο « έπί τόπου » τελειοποιώντας 
πρώτα άπ’ όλα τίς μεθόδους γιά τήν άνατομία του. Οί ένδείξεις 
δέν έπρεπε νά ύποστούν καμιά μετατόπιση στή διάρκεια τής έρ- 
γασίας, πού συγγενεύει περισσότερο μέ τή γλυπτική παρά μέ τήν 
ίσοπέδωση. Ή  πρώτη συνέπεια αυτής τής άρχικής θέσης ήταν νά 
όδηγηθεΐ ό μελετητής τής προϊστορίας σ’ ëva πλήθος άπό προ
βλήματα, πού ποτέ δέν είχαν περάσει άπό τό μυαλό του, νά άνα- 
ρωτηθεϊ γιά τή φύση τών ίχνών πού άφησε ή παρουσία τού άν
θρώπου μετά τήν έξαφάνισή του, τό έλαφρό γυάλισμα πού προ- 
κάλεσαν τά πόδια του πάνω στά χαλίκια, τή θέση πού έπαιρνε 
όταν λάξευε τά κέρατα τού ταράνδου γιά άσήμαντες ένδείξεις 
πού άποκαλύπτουν τήν περιφέρεια τού καταλύματός του. Ό  με
λετητής τής προϊστορίας άναγκάστηκε νά συνειδητοποιήσει δτι 
καί τό παραμικρό ίχνος υπάρχει « έπί τόπου » καί εχει συνεπώς 
πληροφοριακό χαρακτήρα. ’Ακόμη περισσότερο, συνειδητοποίη
σε τό γεγονός δτι πέρα άπό τίς προφανείς δομές -  τίς γραμμές 
τών όπών πού άφησαν στό έδαφος οί όρθοί πάσσαλοι, τίς έστίες 
ή τίς έπισωρεύσεις άπό όστά -  υπάρχουν καί λανθάνουσες πού 
φυσιολογικά είναι άδύνατον νά παρατηρηθούν στή διάρκεια τής 
άνασκαφής κι έτσι τά στοιχεία του πρέπει νά άποθηκευτούν καί 
νά υποβληθούν σέ άνάλυση έκ τών υστέρων. Ή  άνασκαφή κι ή 
καταγραφή τών στοιχείων έχουν έπιδράσει ή μιά στήν άλλη. Κι 
ετσι, σέ ιδανική περίπτωση, ή μέν πρώτη προσαρμόζεται στήν
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άπαίτηση νά άποκαλύπτονται όσο τό δυνατόν περισσότεροι μάρ
τυρες τού παρελθόντος, ή δέ άλλη έγγυάται την άναγνώρισή τους 
καί τή σχολαστική τους ταξινόμηση. Γιά τήν ικανοποιητική προ
σέγγιση αύτοϋ τοΰ ιδεώδους γίνεται όλο καί πιό άναγκαία ή έρ- 
γασία σέ μεγαλύτερες έπιφάνειες, προστατευμένες άπό δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες. Έ τσι, οί συνθήκες τής άνασκαφής πλησιά
ζουν όσο τό δυνατόν περισσότερο τίς συνθήκες τής έργαστηρια- 
κής άνάλυσης, ό έρευνητής έχει τό χρόνο νά σκεφτεϊ τήν άνατο- 
μία τού έδάφους, δπως κάθε ιστορικός πού μελετάει γιά πολύ 
καιρό ενα πρωτότυπο χειρόγραφο, καί ή κάθετη καί πλάγια φω
τογραφική άποτύπωση γίνεται έφικτή. Ή  κάθετη φωτογραφική 
άποτύπωση κάθε τετραγωνικού μέτρου μάς έπιτρέπει, δταν μεγε- 
θυνθεί, νά σημειώσουμε τά έρείπια άπαριθμώντας τα ένα πρός 
ένα. Αύτό άπαιτεΐ μιά έργασία σήμανσης πού μπορεΐ νά άφορά 
(π.χ. σέ μιά δομή κατοικίας δεκαπέντε τετραγωνικών μέτρων) χ ι
λιάδες στοιχεία : πέτρες άπό τήν έστία, έργαλεΐα άπό πυριτόλιθο 
ή άπό όστά, έργα τέχνης καί κοσμήματα, άλλά καί άπομεινάρια 
όποιασδήποτε έργασίας, ώς καί υπολείμματα άπό φαγωμένα 
ζώα. Μέ τά μέσα τής κλασικής τοπογραφίας ή μέ τή φωτογραμ- 
μομετρία, τό άποτύπωμα τού έδάφους καταγράφεται σέ καμπύ
λες μέ ίσομετρική διαφορά μικρότερη άπό πέντε έκατοστά, δπου 
είναι σημαντικές καί οί μικρότερες διαβαθμίσεις τών έπιπέδων. 
Οί κάθετες λεπτομερειακές φωτογραφικές άποτυπώσεις άποτε- 
λούν μιά κάπως μηχανική φάση τής καταγραφής τών στοιχείων, 
ένώ ή « ευφυής » φάση της ξετυλίγεται στή διάρκεια τού όριζόν- 
τιου καθαρισμού τής έπιφάνειας πού πρέπει νά έχει τήν ευκρί
νεια μιάς άνατομικής μελέτης. Ή  δημιουργική σκέψη τοΰ έρευ- 
νητή ξαναεμφανίζεται στή διεξαγωγή τής πλάγιας φωτογράφη
σης πού υλοποιεί τήν όπτική του (θά μπορούσαμε νά πούμε τήν 
άνάγνωσή του) πάνω στίς δομές τής έπιφάνειας. Οί όριζόντια 
καθαρισμένες μεγάλες έπιφάνειες παρουσίαζουν ένδιαφέρον για
τί μάς δίνουν τή δυνατότητα νά καθορίσουμε τήν εικόνα ένός ή 
περισσότερων συνόλων. Πράγματι, ένώ μπορούμε άνά πάσα 
στιγμή νά συγκεντρώνουμε τίς κάθετες φωτογραφίες πού πάρθη- 
καν σέ διάφορα στάδια τής άνασκαφής, ή πλάγια φωτογραφική 
άποτύπωση τού συνόλου ένός οικισμού, τό εικονογραφημένο 
σχόλιο τών μερών του. ή παρεμβολή λεπτομερειών μέσα σέ γενι
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κές δομές μπορούν νά γίνουν μόνο μιά φορά.
Ή  έκθεση τών πολύ ύλικών διεργασιών πού άποτελούν την 

πρώτη πράξη τής προϊστορικής έρευνας ίσως φαίνεται μάταιη, 
άλλά ή προϊστορία δέν έχει δική της École des Chartes καί οί 
μελετητές της διανύουν άκόμη τήν περίοδο τών μεθοδολογικών 
δισταγμών. Ή  όρολογία τών άντικειμένων άπό πέτρα, πού λει
τουργούν σάν χρονολογικά μέτρα, είναι άπό τό τέλος τού 16ου 
αίώνα άντικείμενο άμέτρητων τυπολογικών ουζητήσεων καί οί 
όρισμοί τών δομών άκόμη δέν έχουν γίνει πλήρως αποδεκτοί. 
Πράγματι, οί δομές, πού φανερώνονται συχνά στόν έρευνητή μό
νο στίς στρωματογραφικές τομές του, περιγράφονται έδώ καί πο
λύ καιρό μέ δρους έξαιρετικά φτωχούς κι άνακριβεϊς. « ’Οπή 
πασσάλου, δάπεδο καλύβας, έστία, πλακόστρωση, τελετουργικός 
άποθέτης, σιλό.... » : οί λέξεις πού υποτίθεται δτι περιγράφουν 
τίς δομές τίς άντιπροσωπεύουν μόνο εύκαιριακά. Τίς πιστεύουμε 
περισσότερο ή λιγότερο, άλλά έπιβιώνουν φράζοντας τόν όρίζον- 
τα τών ύποθέσεων. "Ενας σωρός άπανθρακωμένης ύλης μπορεϊ 
πράγματι νά δείχνει μιά έστία καί νά γίνεται έτσι ή βασική ένδει
ξη γιά τήν ύπαρξη μιας κατοικίας. “Αν όμως είναι άποτέλεσμα 
καθαρίσματος τής κατοικίας, είναι σκουπίδια κι ό χώρος πού 
ύποδεικνύει κινδυνεύει νά άντιστοιχεϊ σ’ ένα χώρο άπορριμμά- 
των παρά σέ μιά έπιφάνεια άνάπαυσης. ’Αναλύοντας τό λεξιλό
γιο πού χρησιμοποιούμε γιά νά καθορίζουμε τίς δομές, καταλα
βαίνουμε δτι ό παραδοσιακός άρχαιολόγος, δταν άνακαλύπτει 
στή διάρκεια μιας άνασκαφής κάποιο εύρημα, μέ τήν πρώτη υπό
θεση πού γεννιέται στό μυαλό του γιά τή λειτουργία του άποκρυ- 
σταλλώνει τή δική του περιέργεια καί συγχρόνως άπαλλάσσεται 
άπό τήν άνάγκη νά σπρώξει τή σκέψη του πιό μακριά. ’Ακόμη 
περισσότερο μπλοκάρει σχεδόν τελείως τό μέλλον τής έπιστημο- 
νικής του συνεισφοράς διότι δέν έχει στή διάθεσή του στοιχεία 
τής κριτικής πού τού έχουν διαφύγει. Κι έτσι πρέπει μάλλον νά 
δημιουργήσουμε τήν όρολογία τών δομών, δχι νά τήν άναπλά- 
σουμε. 'Η  σύγχυση προέρχεται άπό τό γεγονός δτι ό έρευνητής 
βρήκε φυσικό νά κατονομάσει δ,τι ήταν μόνο άνώνυμη δομή χρη
σιμοποιώντας λέξεις πού θά έπρεπε νά έμφανιστούν μόνο άφού 
θά έκλεινε τό κύκλωμα τής άνάλυσης, τό όποιο θά έδινε τήν ταυ
τότητα σέ μιά λειτουργική όντότητα. Νά γιατί έδώ καί μερικά
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χρόνια νιώθουμε τήν άνάγκη νά καθορίσουμε ένα λεξιλόγιο 
« άναμονής », πού νά μπορεϊ νά προσαρμόζεται στήν περιγραφή 
τών δομών καί νά έπιφυλάσσεται νά τίς κατατάξει ώς πρός τή 
λειτουργία δσο τό δυνατόν περισσότερο. "Ενα « συνεχές στρώμα 
άπομειναριών άπό πέτρα καί όστά » πού άπό τή μιά πλευρά συ
νορεύει μ’ ëva « χώρο άπό άραιωμένες ένδείξεις » γίνεται « χώ
ρος οικιακών άπορριμμάτων » μόνο δταν άποδειχθεϊ δτι άποτε- 
λείται άπό περιττώματα καί δτι συνορεύει άπό τήν άλλη μεριά με 
μιά « μονάδα έγκατοίκησης ». Έξυπακούεται δτι ό όρισμός τής 
τελευταίας έχει περάσει μέ τή σειρά του άπό πολλούς όρους 
« άναμονής » κι άκόμη δτι ίσως πρέπει νά περιμένουμε υπομονε
τικά χρόνια πρίν καταφέρουμε, συνδυάζοντας τά δεδομένα, νά 
ξεκαθαρίσουμε μέ βεβαιότητα άν πρόκειται γιά σκηνή ή γιά μι
κρή καλύβα. Εξάλλου ή δημιουργία ένός λεξιλόγιου τών δομών 
μάς όδηγεΐ κατευθείαν στή χρησιμοποίηση τών μέσων τής θεω
ρίας τών πληροφοριών, γιατί αύτή μάς δίνει τή δυνατότητα νά 
εισαγάγουμε στά κυκλώματα τής πληροφορίας άποδεικτικά στοι
χεία πού μπορούν νά διατυπωθούν σάν προβλήματα κι δχι σάν 
προκαθορισμένες άπαντήσεις.

Ή  μεταβατική όρολογία συνεπώς ξεπερνά κατά πολύ τό πεδίο 
τών άνασκαφών, άφορά καί την έπεξεργασία τών δεδομένων στό 
έργαστήριο. Είναι άλήθεια δτι ή τομή, πού γιά πολύ καιρό δια
χώριζε κατά κανόνα τήν άνασκαφή στό χώρο καί τήν έργασία 
στό γραφείο, δέν ύπάρχει πιά. Αύτός ό διαχωρισμός βασίλευε 
καί δταν ή ευσυνείδητη περισυλλογή τών στρωματογραφικών έν- 
δείξεων άπορροφούσε δλη τή δραστηριότητα στό πεδίο τής άνα- 
σκαφής. Ε κτός άπό όλες τίς διεργασίες γιά τήν άναγνώριση τών 
ευρημάτων πού έξυπακούονται καί τήν έκτέλεση σχεδίων τών έμ- 
φανών δομών, ή άναζήτηση τών λανθανουσών δομών, πού άπο- 
τελούν τό κύριο προτέρημα τής πλήρους καταγραφής, δεσπόζει 
στό στάδιο τής έργαστηριακής δουλειάς. Μέ βάση τό πλάνο τών 
έμφανών δομών, όπου οί διάφορες κατηγορίες ένδείξεων παίρ
νουν τήν άκριβή τους θέση, γίνεται τό ξεκαθάρισμα. Έ τσι, ξεκι
νώντας άπό ëva στρώμα ιχνών άπό πυριτόλιθο πού περιλαμβάνει 
χρησιμοποιημένα έργαλεϊα, κατασκευαστικά άπολεπίσματα καί 
πυρήνες πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν κατασκευή τών έργα- 
λείων μπορούμε, π.χ ., νά έξετάσουμε διαδοχικά τίς γλυφίδες, τά
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ξέστρα, τά τρίμματα άπό τίς κατασκευές καί νά δούμε νά παρου
σιάζονται δομές μέ καλύτερη διαρρύθμιση σέ σχέση μέ τίς έστίες. 
Πράγμα πού μάς όδηγεΐ νά καθορίσουμε τήν περίμετρο μέσα 
στήν όποία γίνονταν οί κατασκευαστικές έργασίες μέ βάση τίς 
γλυφίδες καί μάς βοηθεϊ νά όριοθετήσουμε άκόμη γενικότερα τόν 
οικιακό χώρο. 'Ο  συντονισμός διαφόρων στατικών δοσμένων κα
ταλήγει σέ χαρτογράφηση τών δομών. Αύτή μάς παρέχει τό πρώ
το πλαίσιο, μέσα στό όποιο οί υποθέσεις γιά τήν τεχνική, τόν 
οικισμό, τήν οικονομία, τήν κοινωνική συμπεριφορά μπορούν νά 
έξετάζονται χωρίς νά άμφισβητεϊται ή άποδεικτική άξία τών πη
γών. Μέ τήν ίδια διαδικασία μπορούμε νά φέρουμε άμέσως στό 
φώς δυναμικά δεδομένα : ή έργασία πάνω στά άντικείμενα, σέ 
συνδυασμό μέ τή χαρτογραφική άνάλυση, έπιτρέπει νά καθορί
σουμε τούς δεσμούς μέσα στό χώρο πού ένώνουν τά διάφορα 
κομμάτια τού ίδιου όστού, νά άποφασίσουμε γιά παράδειγμα δτι 
κόπηκε γιά νά μαγειρευτεί. Είμαστε σέ θέση νά ίχνηλατίσουμε 
τήν πορεία κάποιου έργαλείου άπό τή δημιουργία ως τήν έγκα- 
τάλειψή του έντοπίζοντας τίς μικρές λεπίδες πού έπεφταν άπό 
πάνω του σέ κάθε άκόνισμα, ή άκόμη νά κάνουμε τή βιογραφία 
τών μεγάλων λίθων πού περιτριγύριζαν τήν έστία. Ά ν  ξαναενώ- 
σουμε τά κομμάτια τους καί τά μεταφέρουμε, μπορούμε ένδεχο- 
μένως νά παρακολουθήσουμε τή σειρά τών διαδοχικών κατοι
κιών, άπό τόν τρόπο πού χρησιμοποιήθηκαν οί λίθοι όσο είχαν 
άκόμη κάποια λειτουργικότητα. Άνατρέχοντας σέ « φευγαλέα » 
καί « διακριτικά » ίχνη μπορούμε νά προχωρήσουμε άκόμη μα- 
κρύτερα. Τά πρώτα (κομματάκια ώχρας, καρβουνόσκονη, έλάχι- 
στα άπολεπίσματα όστού ή πυρίτη) άποτελούνται άπό τά πάρα 
πολύ λεπτά συντρίμμια τά όποια έχουν τή φήμη δτι δέν μπορούν 
νά περισυλλεγούν. Ά ν  παρέμεναν έπί τόπου θά γίνονταν άνυπέρ- 
βλητο έμπόδιο στήν άνατομία τών « μεγάλων » ιχνών πού οί δ ια
στάσεις τους κυμαίνονται άπό μισό έκατοστό ως άρκετά δέκατα 
τού μέτρου. Ή  θέση τους σημειώνεται άπλά στό πλάνο στή 
διάρκεια τού όριζόντιου καθαρισμού τής έπιφάνειας καί δείχνει 
δτι αύτοί οί μάρτυρες τού παρελθόντος είναι ιδιαίτερα φλύαροι, 
άφού γιά παράδειγμα μάς έπιτρέπουν νά έντοπίσουμε τό χώρο 
μιας κατεργασίας πυρίτη, πού τά άπομεινάρια του έχουν άπο- 
μακρυνθεϊ προσεκτικά άπό τήν κατοικία, ή νά άνακαλύψουμε τίς
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έξόδους άπό τά μόρια άνθρακα καί ώχρας πού παρέσυραν μέ τά 
πόδια τους οί ένοικοι εξω άπό τό σπίτι. Τά διακριτικά ϊχνη 
έχουν άρκετό μέγεθος γιά νά καταγραφούν καί νά τοποθετηθούν 
ξεχωριστά. Αύτοί οί μικροί μάρτυρες ξεφεύγουν κατά κανόνα 
όταν καθαρίζεται ή κατοικία : μπορεΐ νά είναι νύχια βγαλμένα 
άπό τά δέρματα πού χρησιμοποιούσαν γιά στρωσίδια καί νά έξα- 
κολουθούν νά δείχνουν τή θέση τους, μικρά κόκαλα ή δόντια πού 
μαρτυρούν άκόμη σέ ποιό σημείο τής κατοικίας γινόταν τό καθά
ρισμα τού φαγητού γιά τό μαγείρεμα, ή αιχμές άπό έργαλεία άπό 
πυρίτη, πού έσπασαν στή διάρκεια κάποιας έργασίας καί έξακο- 
λουθούν νά δείχνουν τόν τόπο τής έργασίας πού προκάλεσε τό 
σπάσιμό τους.

Ίσω ς νομίσει ό άναγνώστης δτι τά μέχρι σήμερα άποτελέσματα 
στόν τομέα τής γνώσης τών προϊστορικών πολιτισιιών δέν είναι 
στό ύψος τής έπιστημονικής μηχανής ή δποία πρέπει νά κινητο
ποιηθεί γιά νά τά κατακτήσει : πράγματι, δέν είναι άκόμη άξιό- 
λογα όσα μπορούμε νά ξέρουμε γιά τήν κοινωνική όργάνωση τών 
προϊστορικών άνθρώπων. "Ομως είναι ήδη ούσιαστικά δσα μπο
ρούμε νά συμπεράνουμε γιά τήν οικονομία, τίς πεποιθήσεις καί 
τήν αισθητική ζωή τους. Ό  καλύτερα φωτισμένος τομέας είναι οί 
τεχνικές τους, έν μέρει γιατί τά έργαλεία καί τά δπλα άνήκουν 
στήν κατηγορία τών πιό καλοδιατηρημένων μαρτύρων τού πα
ρελθόντος καί έν μέρει γιατί οί μελετητές τής προϊστορίας ένδια- 
φέρονται γΓ αύτά τά άντικείμενα πού άφθονούν στίς στρωματο- 
γραφικές άναλύσεις. Ά λλά είναι φανερό δτι, άν έδώ καί μισόν 
αιώνα είχαν άναλυθεΐ έξαντλητικά μόνο πενήντα καλοδιαλεγμέ- 
νοι άρχαιολογικοί χώροι, σήμερα θά είχαμε στή διάθεσή μας τά 
ύλικά μιάς ουσιαστικής ιστορίας γιά ëva συγκεκριμένο άριθμό 
τών πολιτιστικών φάσεων τής άνθρωπότητας. Ή  σημερινή κατά
σταση άντιστοιχεϊ σέ ενα πραγματικό παράδοξο γιατί, άν καί ή 
προϊστορία κατέχει ενα μηχανισμό έρευνας καί κριτικής πού έχει 
ώφεληθεί άπό τή γενική άνάπτυξη τών έπιστημών. τού άνθρώ
που, τών μαθηματικών ή τών φυσικών έπιστημών, ό μηχανισμός 
αύτός άκόμη χρησιμοποιείται μόνο έν μέρει. 'Η ιδέα δτι ή έξαν- 
τλητική άνασκαφή ένός κυβικού μέτρου άπό ενα σωστά έπιλεγμέ- 
νο άρχαιολογικό χώρο. άποδίδει πολύ περισσότερες πληροφορίες 
άπό τήν άνασκαφή. πού διενεργήθηκε σ' ενα πεδίο έκατό κυβι
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κών μέτρων γιά νά περισυλλέγουν τά άντικείμενα δέν έχει γίνει 
άκόμη όμόφωνα δεκτή. Έ δώ  καί μερικά χρόνια καταφέραμε νά 
κατανοήσουμε πιό καθαρά τί είναι έπιστημονική άποδοτικότητα 
μιάς μελέτης σέ βάθος, κι αυτό σίγουρα θά έπιβάλει τή διεξαγω
γή όλοκληρωμένων άνασκαφών. ’Αλλά σ’ όλόκληρο τόν κόσμο οί 
έργασίες σέ μεγάλη κλίμακα, οί βανδαλισμοί, τό κυνηγητό τών 
άρχαιοτήτων έξανεμίζουν μέ άξιοπρόσεκτη ταχύτητα τό κεφά
λαιο τών προϊστορικών τόπων : ίσως τό άραίωμα τού ύπεδάφους 
έπιβάλει άπό μόνο του μιά πειθαρχία έρευνας πού θά ήταν προ
τιμότερο νά είχε έπικρατήσει έναν αίώνα πρίν.

Μετάφραση : ΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΤΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

’Ακολουθούν μερικοί τίτλοι έργων πού δέν άποτελούν τή βάση μια; σέ βάθος 
μελέτης τών μεθόδων άνασκαφής. άλλά μόνο τά στοιχεία τά όποια εικονογρα
φούν καί συμπληρώνουν όσα γράφτηκαν στίς προηγούμενες σελίδες γιά τήν πολι
τιστική άνάλυση στήν προϊστορία.
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H E N R I M O N IO T

Ή  ιστορία τών λαών 
χωρίς Ιστορία

Έ ν  άρχή ήν ή Ευρώπη, τό A καί τό Ω τής ιστορίας. Πέρα 
μακριά, πιό κοντά στίς πηγές τού χρόνου, κάποιοι « μεγάλοι πο
λιτισμοί » εισχωρούσαν στά περιθώρια τοϋ Βασιλείου τής Κλει- 
ούς χάρη στά κείμενα, στά έρείπια, καμιά φορά καί στίς σχέσεις 
πατρότητας, άνταλλαγής ή κληρονομιάς μέ τή μητέρα μας, τήν 
κλασική άρχαιότητα, ή στίς πλατιές άνθρώπινες μάζες πού άντι- 
παράθεταν στίς έξουσίες καί στό βλέμμα τών εύρωπαϊκών κρα
τών. 'Ένας άνατολιτισμός, πού λάτρευε τή φιλολογία καί τή μνη
μειακή άρχαιολογία καί συχνά τάχθηκε υπέρ πνευματικών « στα
θερών », φρόντισε νά γίνουν δεκτοί. Καί οί ύπόλοιποι : άσήμαν- 
τοι λαοί χωρίς ιστορία -  αύτό ισχυρίζονταν όμόφωνα δ μέσος 
άνθρωπος, τά έγχειρίδια καί τό Πανεπιστήμιο.

Ά λλά δλα αυτά άλλαξαν. Έ δώ  καί δέκα-δεκαπέντε χρόνια, 
γιά παράδειγμα, ή μαύρη Α φρική εισβάλλει δυναμικά στό πεδίο 
τών ιστορικών. Τί συνέβη; Πώς είναι δυνατόν κάτι τέτοιο;

Ό  άποκλεισμός τόσων λαών είχε διατυπωθεί μέ διάφορους 
τρόπους. Α ρχικά, μέ μιά Ιδεοληψία: δέν έκαναν τίποτε τό άξιο- 
σημείωτο, δέν παρήγαγαν τίποτε διαρκές πρίν συναντηθούν μέ 
τούς Λευκούς καί τόν πολιτισμό -  ή βαρβαρότητα σάν άνώνυμη 
καί πεπαλαιωμένη προϊστορία, ëva άπό τά στερεότυπα πού δ ι
καίωσαν τό « φορτίο τού λευκού άνθρώπου ». Ή  Ιδέα, λίγο ώς 
πολύ χυδαία άλλά πλατιά διαδεδομένη καί χωρίς άντικείμενο, 
άποστείρωσε τά σπέρματα τής ιστορικής περιέργειας, δπως ήταν 
προφανές.
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Ά π ό  άλλη άποψη, κάποιοι φιλόσοφοι τοποθετούσαν έκτός 
ιστορίας τίς κοινωνίες πού δέν ήταν όργανωμένες σέ Κράτος -  
έκφραση πού μαρτυρεί τήν άναζήτηση καί τήν έμμονή σέ μιά έν
νοια -  καί άκόμη όλες όσες δέν έργάζονταν γιά τήν ήθελημένη, 
συνειδητή, προοδευτική τους οικοδόμηση, άλλά άνακυκλώνον- 
ταν σπαραγμένες έσωτερικά καί παλινδρομούσαν στό χάος.

Τουλάχιστον μελετούσαμε αύτούς τούς λαούς στό « έθνογραφι- 
κό παρόν τους », αυτό τό πανταχού παρόν παρελθόν πού άνοιγό- 
ταν άκόμη στήν παρατήρηση πρίν άφανιστεί όλοκληρωτικά. Ή  
έθνολογία περιέγραψε πολύ συχνά μιά « παραδοσιακή » κατά
σταση τών κοινωνιών, στατική, χρονικά συγκρητιστική καί ισο
πεδωμένη, κατάλληλη νά άρχειοθετηθεϊ ή νά μπει στά μουσεία, 
όπου συγκρίνονται οί πολιτισμοί. Πιό έπεξεργασμένη καί έπεξη- 
γηματική ή άγγλική κοινωνική άνθρωπολογία εβαλε, κι αύτή, τήν 
ιστορία μέσα σέ παρενθέσεις πρός όφελος μιάς δομικής καί λει
τουργικής άνάλυσης τών κοινωνιών σέ μιά « συγχρονική » κατά
σταση ισορροπίας.

Τέλος, άκόμη κι όσοι δέν άρνούνταν νά συλλάβουν μιά ιστο
ρία, είχαν τήν αίσθηση δτι, έλλείψει πηγών, ήταν πρακτικά άδύ- 
νατο γι’ αύτούς τούς λαούς : άνθρωποι χωρίς γραφή, μέ προφορι
κές παραδόσεις χωρίς πιστότητα, πού μόνο σπάνια κι έπιφανεια- 
κά εγιναν άντικείμενο παρατήρησης άπό ξένους, γιά τούς όποι
ους διατυπώνονταν μόνο έθνογραφικές εικασίες.

Παρ’ όλα αύτά μιά χούφτα έξερευνητές, στρατιωτικοί, ιεραπό
στολοι, κρατικοί ύπάλληλοι έγραφαν κάποια ιστορία. Αυτοί 
έβρισκαν στοιχεία καί τά χρησιμοποιούσαν γιά νά διασαφηνί
σουν μετακινήσεις πληθυσμών, πολιτικές ήγεμονίες, πολιτιστικές 
άνταλλαγές : άνθρωποι άξιόλογοι, άλλά αύτοδίδακτοι έργάζον
ταν έμπειρικά, άπομονωμένοι, χωρίς άνταπόκριση, χωρίς πανε
πιστημιακή ύποστήριξη. Οί έθνολογικές σχολές « ίστορικοπολι- 
τιστικού » τύπου, πού άκμασαν στίς γερμανόφωνες χώρες καί 
στίς Η.Π.Α.. άποπειράθηκαν μέ τόλμη νά άποκαταστήσουν τήν 
ιστορία τών διαδοχικών πολιτισμών, τίς σχέσεις καί τίς άλληλε- 
πιδράσεις τους : έργασίες μέ ριψοκίνδυνες μεθόδους σκηνοθε
τούσαν πολιτιστικές όντότητες κι όχι τίς κοινωνικές όμάδες πού 
στήν πραγματικότητα ξανάβρισκαν. Πιό πρόσφατα οί μελέτες 
γιά τήν « πολιτιστική έπαγωγή », θέλοντας νά συλλάβουν τίς
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διαδικασίες τών πολιτιστικών έπαφών κι δχι μόνο τή διαστρωμά
τωση τών άποτελεσμάτων τους, όδήγησαν σέ έργασίες μέ λιγότε- 
ρο ή περισσότερο ιστορικό χαρακτήρα. "Ομως αυτές οί έργασίες 
ήταν συχνά μηχανιστικές ή έκλειναν περισσότερο στίς ψυχολογι
κές άπόψεις παρά στόν κοινωνικό χαρακτήρα καί στίς σφαιρικές 
σχέσεις αυτών τών όμάδων.

Σέ όλα αυτά τά μέτωπα οί συνθήκες άλλαξαν πρόσφατα. Φυσι
κά, ό άντιαποικιακός άγώνας άντέστερψε τά έπιχειρήματα πού 
νομιμοποιούσαν τήν υποδούλωση, ή άρνηση τού αυτόχθονος πα
ρελθόντος εδωσε τή θέση της στήν άναγνώριση καί στήν έξύμνησή 
του. Ή  βαθιά τροποποίηση τών σχέσεων άνάμεσα στούς άποι- 
κιοκράτες καί τούς ύποτελεΐς τάραξε τά στερεότυπα πού άλλοτε 
ήταν έπαρκή. Κι όσα μπήκαν στή θέση τους γιά νά προσαρμο
στούν στήν καινούργια μορφή σχέσεων άνισότητας -  πού σίγου
ρα δέν κοστίζουν πιό άκριβά -  δέν προσπαθούν πιά νά έκμηδενί- 
σουν τήν Ιστορία. Άκόμη πιό θετικά, οί κυριαρχημένες κοινω
νίες πασχίζοντας νά άνακτήσουν τίς δυνάμεις τους κάνουν έκ
κληση στήν άναγνώριση τής ιστορικής κληρονομιάς, πού τίς κα
θορίζει. Ή  άναγνώριση δέν είναι μόνο συνασθηματική άλλά 
πραγματική καί φροντίζει νά παράγει νόημα. Ταυτόχρονα στή 
Δύση οί πρωτοβουλίες καί τό βάρος τού τρίτου κόσμου, έπι- 
δρώντας πάνω στή σύγχρονη πραγματικότητα, γεννούν καί δια
δίδουν τήν άνάγκη νά πληροφορηθούμε καί νά κατανοήσουμε. 
Οί παλιές προκαταλήψεις δέν πεθαίνουν διαμιάς παντού. Τό 
σημαντικό, δμως, είναι δτι ή ιστορική περιέργεια ξεπήδησε στήν 
έπιφάνεια τόσο όρμητικά, ώστε μιά κριτική ιστορία κατασκευά
ζει τώρα τά μέσα πού άλλοτε τής στερούσαν.

Ή  έθνολογία καί ή άνθρωπολογία, άπό τή μεριά τους, εγιναν 
συχνά στόχος άποτελεσματικών άμφισβητήσεων, δταν οί έρευνη- 
τές είδαν στό άντικείμενο τής μελέτης τους λιγότερους δργανι- 
σμούς σέ λειτουργία ή δανεισμένα πολιτιστικά χαρακτηριστικά 
καί περισσότερες κοινωνίες σέ κρίση, σέ άποδόμηση, σέ άνασυγ- 
κρότηση, σύμφωνα μέ τά δεδομένα πού προκάλεσαν τήν υποταγή 
τους καί καθόριζαν τήν προηγούμενή τους σύσταση.

Αυτή ή έκτίμηση τής κατάστασης, τής άλλαγής καί τής κίνησης 
έπέστρεψε σιγά-σιγά στήν πρό-άποικιοκρατική έποχή καί ένέ- 
πνευσε μιά νέα κοινωνιολογική πορεία πού έξετάζει προσεκτικά
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τίς έντάσεις καί τή δυναμική κάθε κοινωνίας. Μπορεί άλλες σχο
λές νά έκλέπτυναν καί νά έπανατοποθέτησαν τή δομική άνάλυση 
σέ προνομιακή θέση ή νά έπεξεργάστηκαν καί νά τόνισαν τίς έν
νοιες τής « ψυχρής », έπαναληπτικής, χωρίς ιστορική συνείδηση, 
μή « προμηθεϊκής » κοινωνίας... μπορεί άκόμη μιά νέα φιλολο
γία μέ θέμα τήν « άνάπτυξη » νά κατασκεύασε μιά νέα εΐκόνα- 
κλειδί γιά τήν « παραδοσιακή κοινωνία », τό σημαντικό όμως -  
γ ιά άλλη μιά φορά -  γεγονός είναι δτι έσπασε ένα φράγμα, δτι 
τώρα ύπάρχει μιά έναλλακτική λύση, δτι κάποιος άνθρωπολογι- 
κός στοχασμός μπορεί νά δώσει τροφή καί στήν ιστορική έρευ
να1.

Στήν έποχή μας, ή τελευταία άναπτύσσεται αύτόνομα. Τό πα 
ράδειγμα τής ’Αφρικής δείχνει τά άποτελέσματα αύτών τών άντι- 
στροφών έξαιρετικά συγκεντρωμένα μέσα στό χρόνο : άνάμεσα 
στό 1950 καί στό 1960, μιά μορφή κριτικής έρευνας άναπτύχθηκε 
καί άντικατέστησε τίς σπασμωδικές προσπάθειες καί τίς άπο- 
σπασματικές έργασίες, πού διαλύονταν άπό τίς διεθνείς συγ
κρούσεις. Σήμερα πιά, καλλιεργώντας έπιτέλους τήν έξέταση τής 
μεθοδολογικής συνείδησης2, έχει έπιβληθεϊ όριστικά3.

Ποιά είναι τά μέσα της ;
Τά μέσα μιάς ιστορικής έρευνας είναι τά άποδεικτικά ύλικά, 

καί ή διανοητική έργασία (προβληματική, κριτική...) πού τά 
έρευνα, τά άναγνωρίζει, τά έκμεταλλεύεται, τά κάνει χρήσιμα... 
'Αλλωστε καί οί δυό κατηγορίες τών μέσων είναι γιά πάντα άλ- 
ληλένδετες.

Μπορούμε νά διακρίνουμε δύο είδη άποδεικτικών στοιχείων. 
Πρώτα, δσα άπορρέουν άπό τήν έπικοινωνία άνάμεσα στούς άν- 
θρώπους. Αύτά τά στοιχεία μιλούν, συγκροτούν ένα λόγο -  κά
ποτε πιστέψαμε δτι άρκούσε νά τά διαβάσουμε -  είναι δμως υπο
κειμενικά, διακρίνονται άπό τή συνοχή καί τή διαφωνία τους, 
φέρνουν ήδη μιά σημασία πού καθορίζεται μόνο στό άρχικό τους 
πλαίσιο. 'Υπάρχουν καί τά άλλα· ούδέτερα καί σιωπηλά, άπο- 
μεινάρια, ή στοιχεία ύλικά καί άυλα. Σ ’ αύτά μόνο ό ιστορικός 
μπορεί νά άναγνωρίσει τή λανθάνουσα άξία τού σημείου, τής έν
δειξης, τής άπόδειξης, τής μαρτυρίας.

'Η  έπικοινωνία άνάμεσα στούς άνθρώπους μπορεί νά είναι 
προφορικός λόγος, γραφή, άπεικόνιση, χειρονομία, μουσική καί
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ρυθμός. Σχηματοποιείται καί άπομνημονεύεται γιά νά διατηρη
θεί. Αυτές οί τεχνικές δέν έχουν ούτε τό ϊδιο βεληνεκές, ούτε τίς 
ίδιες συνθήκες χρήσης, ούτε τήν ίδια άντίσταση στή φθορά, άρα 
ούτε καί τήν ίδια ικανότητα νά άποτελέσουν, ίσως, άνεξάντλητες 
πηγές. ’Αλλά οί κοινωνίες χωρίς γραφή έχουν προφορικές παρα
δόσεις· μπορούμε νά τίς θεωρήσουμε πηγές ; Δέν είναι σωστό νά 
κρίνουμε τήν προφορική παράδοση καί τή μνήμη μέ μέτρο αύτό 
πού άντιπροσωπεύουν στίς κοινωνίες, οί όποιες μεταχειρίζονται 
τή γραφή γιά δ,τι είναι σημαντικό. Κάθε κοινωνία έχει άνάγκη 
νά συντηρήσει γνώσεις άκόμη καί τή διατύπωσή τους. 'Ό ταν τά 
ζωτικά της ένδιαφέροντα, οί σπουδαιότερες άξίες της, τά σημαν
τικά της έγχειρήματα διακυβεύονται. θά έγγυηθεί μέ τόν καλύτε
ρο κι δχι μέ τόν άσθενέστερο τρόπο τήν έφαρμογή αύτών τών 
τεχνικών. ”Αν ή προφορική παράδοση καί ή μνήμη σήμαιναν 
αιώνια φαντασία καί μικρή άντοχή, δύσκολα θά μπορούσαμε νά 
καταλάβουμε πώς κοινωνίες χωρίς γραφή συντήρησαν πρακτικές 
καί πραγμάτωσαν πολιτικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς στό
χους, συχνά περίπλοπους, έκτεταμένους, διαρκείς. Κι δμως έτσι 
έγινε. Μ’ αυτή τήν παρατήρηση άπομακρύνουμε μόνο μιά παρά
λογη άρνηση. Τό άποφασιστικό κριτήριο, πού καθορίζει άν θά 
άπορρίψουμε ή θά χρησιμοποιήσουμε τίς προφορικές παραδό
σεις γιά ιστοριογραφικούς σκοπούς, βρίσκεται άλλού δχι στή 
« σοβαρότητά » τους : μέσα στίς πραγματικές κοινωνικές συνθή
κες δπου δημιουργούνται, συντηρούνται καί χρησιμοποιούνται -  
έξω άπ ' αυτές θά μπορούσαμε μόνο νά έκτιμήσουμε πολύ άφηρη- 
μένα τήν άντοχή ή τό εύθραυστό αύτών τών τεχνικών.

“Ας άποκαλέσουμε προφορική παράδοση δ,τι μεταδίδεται μέ 
τό στόμα ή μέ τή μνήμη. Αύτό μπορεί νά είναι μιά γνώση διάχυτη 
μέσα σέ κάθε κοινωνία. 'Η  έκπαίδευση τή διαδίδει λιγότερο ή 
περισσότερο πλατιά κα·' τρός όφελος τών πρακτικών συνθηκών 
τής ζωής. Πιό ειδικευμένες γνώσεις, χωρίς νά ύπόκεινται σέ κά- 
ποια καθορισμένη μορφή έκφρασης ή νά συντηρούνται άπό τήν 
κοινωνία, μπορεί νά μεταδοθούν άπό ένα πιό περιορισμένο άριθ- 
μό προσώπων, πού άπό αύτή τήν άποψη θά ήταν προνομιούχοι 
πληροφοριοδότες. Ή  συλλογή τέτοιων δεδομένων γίνεται σέ συ
ζητήσεις, ή στή διάρκεια μιάς άρκετά μεγάλης συμβίωσης, ή μέσα 
άπό όργανωμένα έρωτηματολόγια, τά όποια άπενθύνονται σέ με
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γάλο άριθμό άνθρώπων ή προχωρούν σέ βάθος, έφαρμόζονται 
περισσότερο ή λιγότερο έξονυχιστικά (π.χ. μία καί μοναδική 
έρευνα γιά τίς σίγουρα αυθεντικές παραδόσεις σ’ δλα τά χωριά 
μιάς όρισμένης περιοχής, προκειμένου νά χρησιμοποιηθεί συστη
ματικά γιά τήν ιστορία τού πληθυσμού4). Ά λλά μόνο δταν αυτές 
οί γνώσεις άποκτήσουν σχετικά σταθερό καί καθορισμένο περιε
χόμενο, σαφώς διακεκριμένο, τό όποιο θά χρησιμοποιηθεί σέ κα
θορισμένες περιστάσεις, ή δταν ή ίδια ή μορφή τους έχει παγιω- 
θεί γιά κάποιο πολύ πιό σημαντικό λόγο, μπορούμε νά μιλήσουμε 
γιά ντοκουμέντα, γιά έργα. καί νάτά κατανείμουμε σέ είδη : διη
γήσεις (ιστορικές, έπικές, θρυλικές, μυθικές, αίτιολογικές...), γε
νεαλογίες κι άλλες χρήσιμες λίστες όνομάτων, δικαστικά προη
γούμενα καί νόμοι, τύποι, ποιήματα, θρύλοι, κώδικες, τελετουρ
γικά κλπ. Ή  ταξινόμηση τών είδών τής γνώσης, στοιχείο κάθε 
κοινωνίας, έχει προφανώς τή μεγαλύτερη σημασία, δπως καί οί 
κοινωνικές χρήσεις αυτών τών παραδόσεων καί οί είδικοί, πού 
πρόκειται νά τίς συντηρήσουν καί νά τίς άποστηθίσουν (έπίλεκτα 
μέλη τής οικογενειακής όμάδας, άξιωματούχοι, άνθρωποι τής 
κάστας κλπ.). Είναι έπίσης βασικό νά σημειώσουμε τίς « κοινω
νικές έπιφάνειες » πού καλύπτουν αύτές οί παραδόσεις (οικογέ
νεια, χωριό, έθνότητα, κυρίαρχο κοινωνικό στρώμα, πολιτιστικό 
χώρο...), τή συνύπαρξη ή τήν άντίθεση ξεχωριστών ή άνταγωνι- 
στικών παραδόσεων, τήν πυκνότητά τους σύμφωνα μέ τά έπίπε- 
δα τής κοινωνικής όργάνωσης...

Ά π ό  γλωσσολογική, κοινωνική καί πολιτιστική άποψη, τό 
προφορικό υλικό ύπόκειται σέ αύστηρότερους καθορισμούς καί 
καταναγκασμούς άπό τό γραπτό υλικό. Γιά νά έπικρατήσει καί 
νά διατηρηθεί μιά έκφραση, πρέπει ή όμάδα ή οί δάσκαλοί της 
νά τήν έκτιμήσουν ή νά τή χρησιμοποιούν. Γιά νά διατηρηθεί 
ότιδήποτε δέν έχει έλεύθερη μορφή, πρέπει νά υποτάσσεται σέ 
μνημοτεχνικές έπιταγές πού συνδέονται μέ τή δομή τής γλώσσας. 
Ή  παράδοση δέ διατηρείται γιά ούδέτερους λόγους στή μνήμη 
τών άνθρώπων πού ζούν κοινωνικά καί συμπεριφέρονται άνάλο- 
γα. Ή  κριτική της, λοιπόν, πρέπει νά ξεκινά άπό τή στιγμή τής 
συνάντησής μας μ’ αύτήν καί νά έχει άναδρομικό χαρακτήρα, 
άφού διαφορετικοί καθορισμοί παίζουν ρόλο σ’ δλα τά στάδια 
τής διατήρησής της κι δχι μόνο στή φάση τής δημιουργίας της.
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Γιά νά διευκολυνθούμε, μπορούμε νά διακρίνουμε τρεις δρό
μους τής κριτικής τών προφορικών παραδόσεων. Μιά κριτική 
« κατά γράμμα » προσπαθεί νά έξετάσει τό βαθμό πιστότητας 
καί αυθεντικότητας τού ύλικού πού εχει περισυλλεγεί (μορφή καί 
περιεχόμενο), καί νά τό κατανοήσει λέξη πρός λέξη. Μάς καλεϊ 
νά παρατηρούμε τούς δρους καί τίς συνθήκες τής έπιλογής, τούς 
τρόπους μέ τούς όποιους διαλέχτηκε ή μαρτυρία. ’Απαιτεί νά 
έξετάζονται οί συνθήκες τής μετάδοσης : οί έγγυήσεις της (διδα
σκαλία, έκμάθηση, άνταμοιβές ή έπικυρώσεις, μνημοτεχνικά 
στοιχεία κλπ.), ό έλεγχος στή διάρκεια τής προφορικής διήγησης, 
ό άριθμός, ή συχνότητα καί οί χαρακτήρες τών άναπαραγωγών 
της... Προϋποθέτει τήν έσωτερική μελέτη τού κειμένου, τήν έκτί- 
μηση τών γλωσσολογικών του χαρακτηριστικών, τής όμοιογέ- 
νειάς του... τή συγκριτική μελέτη τών ένδεχόμενων μεταβολών 
του γιά νά διακρίνει τίς άλυσίδες τών διαδοχικών μεταδόσεων 
(όμοια καί γιά τίς άπλές πληροφορίες)5...

Ή  « κοινωνιολογική » κριτική είναι θεμελιώδης. Κάθε παρά
δοση έπιζεϊ γιατί έπιτελεί μιά λειτουργία : διασκεδαστική ή α ι
σθητική, άπολογητική ή έπαινετική (νά έξυμνήσει μιά όμάδα, 
εναν άνθρωπο, ëvav άρχοντα...), Ιδεολογική καί πολιτική (νά 
έπικυρώσει, νά έρμηνεύσει, νά δικαιώσει τήν κοινωνική τάξη, 
τήν έξουσία ένός κοινωνικού ή έθνικού στρώματος ή μιάς δυνα
στείας, τήν ύπεροχή κάποιων καί τό δίκτυο τών σχέσεων μεταξύ 
όμάδων...), πρακτική (νά καθορίσει τά άτομικά καί τά όμαδικά 
δικαιώματα πάνω στή γή, στή στρατιωτική περιφέρεια... νά δεί
ξει τή διακαιοδοσία, νά πληροφορήσει ή νά ύποστηρίξει τίς 
άναγκαιες τελετές...) κλπ. Διηγήσεις, γεγονότα, συμβάντα μπο
ρεί νά έπικληθούν γιά αύτούς τούς σκοπούς (μετακινήσεις πλη
θυσμού ή προτεραιότητες στίς έγκαταστάσεις του, γενεαλογίες 
πού καθορίζουν τή σχετική θέση κάθε όμάδας, περιπέτειες, μοι- 
ράσματα τής έξουσίας...). Ό λ α  αύτά, όπως δείχνει συχνά ή πα
ρατήρηση, δέ διατυπώνονται σάν μνήμες, άλλά λειτουργούν σάν 
μέσο άπολογισμού πραγματικά σύγχρονων καταστάσεων καί ξα- 
ναδουλεύονται πληρέστερα όταν οί καταστάσεις αύτές μεταβάλ
λονται. ’Ανθρωπολόγοι είδαν, καί δχι παράλογα, μέσα στούς μύ
θους, στίς γενεαλογίες τών κοινωνιών πού βασίζονται στά γένη 
(δπου ή ούσία τών κοινωνικών σχέσεων έκφράζεται στή γλώσσα
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τής πατρότητας)... « κοινωνικούς καταστατικούς χάρτες ». Μπο- 
ρεΐ ό ιστορικός νά μεταχειριστεί « γεγονότα » τά όποϊα πρόκειται 
νά άναδιοργανωθούν καί μάλιστα νά άναπλαστούν άπό τήν άρ- 
χή ; Δέν μπορούμε νά άποφύγουμε τήν άποδοκιμασία. Παρό
μοιες είναι οί περιπτώσεις δπου οί ίδιες κοινωνικές άνάγκες έξυ- 
πηρετούνται μέ τρόπους διαφορετικούς άπό τό χειρισμό τής πα
ράδοσης, κι δπου τομές έπαλήθευσαν τό κύρος τών δεδομένων 
πού μεταδίδονται άπ’ αύτήν. Κάθε παράδοση δέν έξυπηρετεί τό 
παρόν μόνο μέσα άπό τή διαδικασία άναψηλάφησης τού περιεχο
μένου του, δέν παίζει μόνο τό ρόλο τού «καταστατικού χάρτη». 
Οικογενειακές παραδόσεις, γιά παράδειγμα, μπορούν άκόμη νά 
λένε τήν άλήθεια μέ τό ρεαλισμό τους : μπορεί έπίσης ή άλήθεια 
νά είναι λειτουργική. Σέ κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, πε
ρισσότερο άπό τή μηχανική έφαρμογή ένός κανόνα άπόρριψης ή 
έπανόρθωσης, ή άποκάλυψη έξασφαλισμένων λειτουργιών καί 
τών συνθηκών έξάσκησής τους μπορεί νά δείξει τί είδους τρο
ποποίηση (έφεύρεση ή διαστρέβλωση) εχει ύποστεϊ τό υλικό πού 
μεταδίδεται. Κι δταν μιά τέτοια ερευνά άφήνει τίς προφανείς πε- 
ριστατικολογικές μαρτυρίες κι άποκαλύπτει, γιά πιό πρόσφατους 
καιρούς, κάτι άπό τίς συγκρούσεις συμφερόντων καί τήν έκμε- 
τάλλευση τών άναπαραστάσεων πού τούς έξυπηρετούν, ό ιστορι
κός δέ μένει άνικανοποίητος. Πρέπει νά δίδεται μεγάλη προσοχή 
στήν κοινωνική καταγωγή, στήν κατάσταση καί στό ρόλο τών 
φυλάκων τής παράδοσης, στίς συνθήκες συντήρησης καί χρήσης 
τών παραδόσεων. Ά π ’ αύτούς τούς κοινωνιολογικούς χαρακτή
ρες άπορρέουν τά χαρακτηριστικά τής μορφής, τής φιλολογικής 
τους διατύπωσης καί τής άποδεκτικής τους άξίας6.

Ή  « πολιτιστική » κριτική έξετάζει τούς αισθητικούς ή λογο
τεχνικούς κανόνες, τόν τρόπο μέ τόν όποιο τά είδη, πού μάς πα
ραδόθηκαν, διαμοιράζονται καί όργανώνουν τίς έκφραστικές 
τους δυνατότητες... ’Αλλά καί τίς άξίες, τίς ήθικές κρίσεις, τίς 
έξιδανικεύσεις καί τρέχουσες έκλογικεύσεις, τά σχήματα καί τά 
στερεότυπα σύμφωνα μέ τά όποια οί κοινωνικές, ιστορικές, τελε
τουργικές έκφράσεις παίρνουν μορφή..., τούς τύπους τής σκέψης 
καί τής έρμηνείας, τίς κατηγορίες τής άντίληψης, σύμφωνα μέ τίς 
όποιες οί άνθρωποι συλλαμβάνουν τήν πραγματικότητα... Καί 
ιδιαίτερα αύτό πού πολύ κατά προσέγγιση μπορούμε νά όνομά-
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σουμε « φιλοσοφία τής ιστορίας » : τούς τρόπους νά παρασταί
νουμε τή σχέση μέ τό παρελθόν, καί τή χρονική διάρκεια, νά τίς 
συνδέουμε μέ νόμους αιτιότητας, νά μετράμε τό χρόνο... Ή  κα
ταγωγή μιας κουλτούρας μπορεϊ νά φαίνεται περισσότερο μυθική 
παρά ιστοριογραφική. Έ πειτα , χωρίς νά άμφισβητήσουμε τή συ
νοχή ένός « πολιτιστικού κώδικα », δέν πρέπει νά πιστεύουμε δτι 
μιά κοινωνία έπεξεργάζεται μόνο ένα τύπο « ιστορικής συνείδη
σης », πού δέ μεταβάλλεται σύμφωνα μέ τό λειτουργικό κι ιδεο
λογικό πλαίσιο ή σύμφωνα μέ τό έπίπεδο τής κοινωνικής πραγ
ματικότητας. Εντούτοις, είναι βέβαιο δτι μιά άμεση μεταγραφή 
περιστατικών καί γεγονότων, τοποθετημένων σέ κάποιο δίκτυο 
μύθων καί συμβόλων σέ χρονολογική κι αΐτιολογική σειρά, θά 
μετατοπιζόταν : δτι δυναστικές παραδόσεις μέ τυπικά ιστοριο
γραφική έμφάνιση μπορούν νά είναι ή προσωρινή προβολή κά
ποιου μοντέλου, δπου μιά ιστορία ουσιαστικά κυκλική καί « δο
μική » έκμηδενίζει τήν άλήθεια της πρός δφελος μιάς ιδεολογίας 
πού θέλει νά στηρίξει μιά αΙώνια πολιτική τάξη· δτι διηγήσεις 
σχετικές μέ τήν άπαρχή μιάς έξουσίας ή τού κοινωνικού διαχωρι
σμού δέν έχουν άξία περιστατικολογική, άλλά συμβολική (έλευση 
ένός ήρωα πού έκπολιτίζει), καί μπορούν νά έξυπηρετήσουν λι- 
γότερο τήν ιστορία τών γεγονότων άπό έκείνη τών άναπαραστά- 
σεων καί ιδεολογιών πού υποβαστάζουν τήν κοινωνική τάξη. 
Άκόμη καί στίς « ίστορικίστικες » παραδόσεις, είναι δυνατό νά 
ύφάνουμε τίς χρονολογικές συνδέσεις μέ πολλούς τρόπους· είναι 
άπαραίτητο νά παρατηρούμε τή φύση καί τή συναρμογή τών αι
τιοκρατικών καί περιστατικολογικών άλληλουχιών γιά νά αι
σθανθούμε σέ τί είδους άναχρονισμούς καί παραμορφώσεις έκτί- 
θεται ένα τέτοιο ύλικό στή διάρκεια τής μετάδοσής του. 'Η  έσω- 
τερική κριτική, ή μελέτη δλου τού κορμού πού συνιστά τό όμοιο- 
γενές προφορικό ή έθνογραφικό ύλικό στίς παραδόσεις ύπό έξέ- 
ταση μέ σκοπό τήν έρευνα τών όνοματολογικών σειρών καί τού 
σημαντικού πεδίου τών μεγαλύτερων έννοιών, ή τών κρυμμένων 
Ιδεολογιών, ή τών τρόπων έρμηνείας καί δικαιολόγησης... ή δο
μική άνάλυση τών θεματικών κύκλων... δλα αύτά λοιπόν βοη
θούν τόν Ιστορικό νά χρησιμοποιήσει δσο πιό νόμιμα μπορεϊ τό 
ύλικό του. Εξάλλου, ή πρώτη « πολιτιστική » κριτική πρέπει νά 
σκοπεύει τήν έποχή πού συλλέχτηκαν οί παραδόσεις καί νά έπα-
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ληθεύει κατά πόσο έπενεργούσε άπό τότε ή « πολιτιστική έπαγω- 
γή » καί ή εισαγωγή έξωτερικών γνώσεων7.

Βέβαια ή ιστορία δέν καθορίζεται άπό τόν προσδιορισμό τής 
χρονολογικής διάστασης τών άνθρώπινων γεγονότων, καί προ
φανώς ή μεθοδολογία της καί ή διδασκαλία πού προτείνει γιά 
τήν κίνηση τών κοινωνιών δέν προσαρμόζουν πάντοτε στίς σιδη
ροτροχιές ένός γραμμικού χρόνου, ό όποιος προχωρεί όμαλά άπό 
τό παρελθόν ώς τό παρόν. Παρ’ όλα αύτά είναι άποδειγμένο ότι 
στή διάρκεια τής έργασίας του ό ιστορικός συναντάει πάντα τήν 
άνάγκη νά χρονολογεί δ,τι μεταχειρίζεται. 'Η  προφορική παρά
δοση όμως είναι πολύ σχετικά ή καθόλου χρονολογημένη. Γιά τό 
χρονικό προσδιορισμό αύτών τών δεδομένων, μερικές φορές 
μπορούμε νά μεταχειριστούμε έξωτερικές τομές, δταν χρονολογη
μένες γραπτές πηγές μιλούν γιά τά ίδια άτομα καί γεγονότα. Α λ 
λιώς, πρέπει νά έκμεταλλευτούμε τά περιοδικά στοιχεία τής κοι
νωνικής δομής, δταν ή σειρά τους εχει διατηρηθεί, δταν μπορού
με νά γνωρίσουμε καί νά έκτιμήσουμε τήν περιοδικότητά τους : 
κατάλογοι τιτλούχων καί έπιτετραμμένων, στήν καλύτερη περί
πτωση, κλάσεις ήλικίας, δπου ύπάρχουν, καί ίδίως γενεαλογίες, 
δταν δέν είναι άντικείμενα λειτουργικών χειρισμών, δταν ή μελέ
τη τους άπό τά μέσα καί οί συγκρούσεις τους διασφαλίζουν τόν 
άριθμό τών γενεών πού άναπτύσσονται άπ’ αύτές μέ τήν προϋπό
θεση δτι ή γνώση τών κοινωνικών καί πολιτιστικών συνθηκών 
τού περιβάλλοντος τους δείχνει μιά μέση διάρκεια γενιάς.

Θά πρέπει έπίσης νά διακρίνουμε άν μιά παράδοση ή μιά δέ
σμη παραδόσεων άντιπαραθέτουν πολλούς « χρόνους », πού συν
δέονται μέ διαφορετικές λειτουργίες ή άναπαραστάσεις, καί μπο
ρεί νά τούς άποδοθεΐ διαφορετική άξία ή χρήση : χρόνοι μυθικοί 
ή θρυλικοί, καιροί τού μακρινού παρελθόντος δπου ή χρονολο
γία έχει συνθλίβει... δπου πρόσωπα έπιζούν σέ ένα έλάχιστα 
έξακριβωμένο πλαίσιο, χρόνος όπωσδήποτε ιστορικός συνεχής ή 
τέμαχισμένος σέ κομμάτια πού έχουν μέν συνοχή, άλλά είναι ξε
κομμένα τό ëva άπ’ τό άλλο, άφοϋ συνδέονται μέ κοινωνικά καί 
πνευματικά στοιχεία τής έποχής, στοιχεία διαφορετικά ή δεμένα 
πάνω σέ διαφορετικά όρόσημα τής συλλογικής μνήμης. "Ενας 
σπουδαίος άρχοντας μπορεί νά χάνει τήν έξουσία μέσα στήν άρ-
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χική του δόξα, διάφορες παραδόσεις φαίνονται νά έχουν άρχή, 
τέλος, όχι δμως μέση8.

Ή  προφορική παράδοση έγινε πρώτη ύλη τής ιστορίας « τών 
λαών χωρίς ιστορία » γιατί είναι αυθεντική καί πανταχοϋ παρού
σα. Ά λλά στήν ποικιλία τών διδασκαλιών πού γεννάει είναι άνι- 
ση καί συχνά Ισχνή παρ’ όλο τόν δγκο της. Τό πλάτος κι ή φύση 
της παραλλάσσουν σύμφωνα μέ τόν τύπο τής κοινωνικής όργά- 
νωσης (πλούτος κάποιων κοινωνιών μέ συγκεντρωτική πολιτική 
έξουσία πού γεννάει καί καταναλώνει παραδόσεις), καί μέ τό πο
λιτιστικό στίγμα κάθε όμάδας. Σήμερα, λόγω τών σύγχρονων 
άναταραχών, τό ίδιο τό υλικό ή οί άναγκαϊες άφορμές γιά τήν 
κριτική τής παράδοσης χάνονται μερικά ή όλοκληρωτικά. Κι 
δμως μιά πηγή έχει γίνει άξιοποιήσιμη, μπορούμε νά έκμεταλλευ- 
τούμε τά παρθένα άποθέματά της, νά όδηγηθούμε στά βάθη μερι
κών γενεών, ϊσως μερικών αιώνων, στούς ρυθμούς, στίς άναπα- 
ραστάσεις καί στά ιστορικά γεγονότα διαφόρων τύπων κοινω
νιών.

Στήν έποχή μας, ή προώθηση τής χρήσης τών παραδόσεων 
στήν ιστορία συνδέεται μέ τήν πρακτική τής κριτικής τους έκδο
σης πού δλο καί περισσότερο κατακτούμε. ’Ακολουθώντας προ
σεκτικούς κανόνες μεταγραφής καί μετάφρασης, ξεχωρίζοντας τό 
ντοκουμέντο, τά σχόλια πού πήραμε in situ άπό έκείνα τού έρευ- 
νητή, δημοσιεύοντας δλες τίς χρήσιμες ένδείξεις γιά τούς δρους 
καί τίς συνθήκες περισυλλογής τους, άναπαράγοντας ένδεχομέ- 
νως καί άρχειοθετώντας τίς μαγνητοταινίες... προσπαθούμε νά 
δώσουμε στόν πρώτο έρευνητή καί στούς μελλοντικούς πού θ’ 
άκολουθήσουν, τά μέσα ένός έλέγχου καί μιάς κριτικής έπανα- 
χρησιμοποίησης9.

Κι άλλες τεχνικές έπικοινωνίες μπορούν νά στηρίξουν τίς πη
γές : δ,τι είναι ρυθμός ή μουσική -  άλλά συνδέεται στενά μέ τήν 
προφορική παράδοση -  καί, σέ μερικές περιπτώσεις, είκόνες- 
ντοκουμέντα (πόρτες κι άνάγλυφα καθίσματα, χαραγμένα μπα
μπού. διακοσμητική τέχνη...), μπορούνε νά προσεγγίσουνε τήν 
άπλή ρεαλιστική ή πιό ιδιαίτερη γλώσσα τους. Ή  ούσία δμως 
βρίσκεται στό προφορικό καί στό γραπτό. Τό γραπτό δέν εμεινε
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πίσω στήν άνάπτυξη τής Ιστορίας τών « λαών χωρίς ιστορία ». 
Μέ ποιό τρόπο ;

’Αρχικά, γιατί άρκετοί άπ’ αύτούς τούς λαούς δέν άγνοούν τή 
γραφή. Έ πειτα , γιατί τό καινούργιο ένδιαφέρον πού στράφηκε 
πρός αύτούς ξανάνοιξε ή προκάλεσε τή συστηματική έρευνα τών 
γραπτών πηγών τους, οί όποιες άπό τότε μελετούνται μέ μεγαλύ
τερες κριτικές άπαιτήσεις. Γιά παράδειγμα, οί άφρικανικές κοι
νωνίες χρησιμοποίησαν, έδώ καί άρκετούς αιώνες, τήν άραβική 
γραφή, γιά διάφορα έργα (ιστοριογραφικά, λογοτεχνικά, δικα
στικά· πρακτικά...) δχι μόνο σέ άραβική γλώσσα, άλλά καί στή 
δική τους καί Ιδιαίτερα σέ τρεις : πεούλ, χοουσά, σουαχίλι.

“Ομως, ή καινούργια προσφορά προέρχεται άκόμη περισσότε
ρο άπό έξωτερικές πηγές. Πρώτα άπ’ δλα ευρωπαϊκές. Ά λλά  καί 
ό ΐσλαμικός καί οί άσιατικοί πολιτισμοί έχουν δώσει μαρτυρίες 
γιά έξωτικούς λαούς. Ή  άνάπτυξη τής περιέργειας γιά τήν ιστο
ρία συνεπάγεται τήν έντατική έρευνα δλων τών πηγών πού έφερε 
στό φώς ή πρακτική τών ιεραπόστολων, τών έμπόρων, τών κρα
τικών υπαλλήλων, τών έξερευνητών... άπό τόν 15ο αίώνα. Ό  όγ
κος δλων αύτών πού βρίσκεται άκόμη άνεκμετάλλευτος στίς άρ- 
χειοθήκες, στίς βιβλιοθήκες καί στίς άγνωστες έκδόσεις σ’ δλες 
τίς ευρωπαϊκές χώρες (κι δχι μόνο στίς κλασικές άποικιοκρατι- 
κές δυνάμεις) είναι άξιοπρόσεκτος. Βέβαια, τό έρμα είναι τερά
στιο : άπό αυτά πολλά είναι τελείως έπιφανειακά ή μπορούν νά 
φανούν χρήσιμα μόνο στήν ιστορία τών άποικιοκρατών. Μένουν, 
δμως, πολλές σημαντικές πληροφορίες πού διαπνέονται άπό κά- 
ποιες πνευματικές άξίες, παρατηρούν, συσχετίζουν, σέβονται τά 
γεγονότα, καί πρώτα άπ’ δλα μαρτυρούν καλώς έννοούμενο έν
διαφέρον γιά δσες καταστάσεις προϋπέθεταν άπό τούς συγγρα
φείς νά άντιμετωπίσουν τούς ιθαγενείς σάν συμπρωταγωνιστές 
καί νά τούς γνωρίσουν πραγματικά γιά νά ένεργήσουν σωστά10. 
Ο ί άφηγηματικές πηγές (ταξιδιωτικές άφηγήσεις, έθνογραφικές, 
ιστορικές, γεωγραφικές παρουσιάσεις) πού δημοσιεύτηκαν στήν 
έποχή τους μπορούν νά ξανανιώσουν, μέ τή φροντίδα μιάς κριτι
κής. Αύτή ή κριτική έξετάζει κυρίως τήν ένταξή τους σ’ ένα είδος 
καθορισμένο άπό κάποιο πολιτιστικό περιβάλλον καί κάποιο κοι
νό, άπό γούστα καί διανοητικά ήθη (οί άναβιώσεις τής άρχαιό- 
τητας πού μετασχηματίζουν τήν παρατήρηση, ή συνήθεια τών
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συγγραφέων νά άντιγράφουν ό ένας τόν άλλο...). Αύτή ή κριτική 
ξεχωρίζει άπό τίς παλιότερες πηγές τά κυρίαρχα θέματα μιας 
έποχής, τή γενική « είκόνα » μακρινών κόσμων πού έπιβάλλεται 
ή έρευνάται, τίς άξίες καί τίς κατηγορίες δπου άναφέρεται ένα 
έθνος, μιά έποχή, μιά κοινωνικο-διανοητική όμάδα11, μέ δυό λό
για ό,τιδήποτε -  άπό πλευράς συγγραφέων -  προηγείται μιάς 
πλήρους « άναγνώσεως » τής μαρτυρίας τους.

Σχετικά μέ τίς κοινωνίες πού έπίσης περιγράφονται, τολμούμε 
μιά πιό βαθιά, πιό άποτελεσματική « άνάγνωση ». “Ενας έρευνη- 
τής ιδιαίτερα έξοικειωμένος μέ τόν « πολιτιστικό κώδικα » (μέ 
τίς έννοιες πού προτείναμε προηγούμενα) μιάς κοινωνίας, μπορεί 
νά ξαναμεταχειρισθεΐ, νά ξαναμεταφράσει μέσα σ’ αύτή τήν 
προοπτική τίς κατηγορίες τών ύλικών, πού προσφέρουν οί γρα
πτές πηγές, καί τίς δυτικές άπόψεις, νά έμπλουτίσει έτσι μιά 
ιστορία « τής κατανόησης ». Δέν ύπονοούμε καθόλου δτι έκεΐ τε
λειώνει ή ιστορία, ή δτι ή ιστορική έπιστήμη έχει νά έπιλέξει μό
νο άνάμεσα στήν άντιπαραβολή άντιφατικών ιστοριογραφικών 
(ή άνιστοριογραφικών) όπτικών -  χάριν ένός έλάχιστα έρεθιστι- 
κού έκλεκτικισμού -  καί στήν τοποθέτηση δλης τής παγκόσμιας 
ιστορίας στό καλούπι τού δυτικού « πολιτιστικού κώδικα », τού 
όποιου θά ήταν καί τό πιστό άντίτυπο. Ό  ιστορικός πού έπιζητεϊ 
μιά κριτική άπόσταση άπό κάθε κοινωνία καί έποχή, τήν κατα
κτά συλλαμβάνοντάς τες δσο τό δυνατόν πιό κατανοητά, άλλιώς 
πέφτει στήν παγίδα τού άναχρονισμού (lato sensu)12.

Γενικότερα, ή σημερινή μας πείρα στούς τομείς τής έθνο- 
κοινωνιολογικής άνάλυσης καί παρατήρησης (συστήματα πατρό
τητας, θρησκευτικά συστήματα... τύποι ένταξης καί σύγκρουσης 
πού λειτουργούν στίς κοινωνικές όμάδες...) καί στή μελέτη in vi
vo κοινωνικο-ιστορικών καταστάσεων άποικιακού τύπου, συχνά 
μάς έπιτρέπει νά άναγνωρίσουμε, μέσα στίς έκτιμήσεις καί στίς 
περιγραφές τών μαρτύρων τού παρελθόντος, δομές καί διαδικα
σίες, ή διασύνδεση τών όποιων δέν έβγαινε στό φώς μέ τήν άπλή 
άνάγνωση έπιφανειακών καί ξεχωριστών παρατηρήσεων νά δια- 
γνώσουμε μοντέλα συμπεριφοράς, έλάχιστα σημαντικά ως τότε13.

νΑς σημειώσουμε τέλος τή σπουδαιότητα τών περιπτώσεων, 
στίς όποιες μία δέσμη γηγενών παραδόσεων συναντιέται μέ μιά 
δέσμη γραπτών εύρωπαϊκών πηγών, δπως στήν περιοχή τού κόλ
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που τής Γουινέας τόν 18ο καί 19ο αίώνα. Σέ άντιπαράθεση, οί 
ιδιότητες κάθε τύπου πηγών ύπερπολλαπλασιάζονται, ένώ ιδω
μένες ξεχωριστά, έμεναν μερικές ή άβέβαιες : ό βαθμός αυθεντι
κότητας καί οί τομείς ένδιαφέροντος πού έχουν οί ντόπιες μαρτυ
ρίες, τό άκριβές δίκτυο τών συντεταγμένων τού χώρου καί τού 
χρόνου, οί τομείς ένδιαφέροντος καί ή « κρίση άπό άπόσταση » 
τών ξένων μαρτυριών, οί « προφάσεις » καί οί ικανότητες καί 
τών μέν καί τών δέ άπογυμνώνονται δταν άντιπαραβάλλονται.

Τά ντοκουμέντα δεύτερου είδους, αύτά πού δέν έκπορεύονται 
άπό τήν έπικοινωνία μεταξύ τών άνθρώπων, είναι κατ’ άρχήν τά 
υλικά άπομεινάρια, ό τομέας τής άρχαιολογίας. Ά π ’ όλες τίς 
ιστορικές μεθοδολογίες, ή άρχαιολογία είναι ίσως ή πιό έξοπλι- 
σμένη καί ή πιό αυστηρή. Ά ν  τή θεωρήσουμε παλαιοεθνολογία 
έχει πολλά καί θεμελιώδη νά μάς διδάξει. Σέ σύγκριση μέ τίς 
κουρελιασμένες σήμερα γραπτές καί προφορικές πηγές προχωρεί 
σέ άπειρο ιστορικό βάθος. Είναι ό καλύτερος έγγυητής τής ιστο
ρικής προόδου « τών λαών χωρίς ιστορία ». Ά λλά δέ θά έπεκτα- 
θούμε περισσότερο, γιατί ούτε οί προοπτικές ούτε οί άνανεώσεις 
της ούτε οί ρυθμοί της συνδέονται ιδιαίτερα μ’ αύτό τόν τομέα 
μελέτης14.

Συλλαμβάνοντας τήν κοινωνική καί πολιτιστική πραγματικό
τητα στό παρελθόν ή στό παρόν, μπορούμε νά άντλήσουμε πλη
ροφορίες γιά παλαιότερες καταστάσεις ή γεγονότα.

Εμπιστευόμαστε μερικές έπιστημονικές μεθοδολογίες λιγότε- 
ρο, έπειδή μιά -  μή έπιβεβαιωμένη -  θεωρία τίς δικαιώνει, ή για
τί κάποιος μπορεί νά τίς περιγράψει μηχανικά, καί περισσότερο 
γιατί τό δίκτυο τών έπικυρωτικών τους δεδομένων τίς ένισχύει, 
σέ είδικές περιπτώσεις πού έφαρμόζονται : γιά παράδειγμα, 
δταν ξαναβρίσκουμε μιά άπολιθωμένη μορφή ζωής σ’ ένα χαρα
κτηριστικό πού δέ λειτουργεί πιά, ή δταν συμπεραίνουμε τήν 
ύπαρξη ένός πλέγματος θεσμών -  οί όποιοι δείχνονται όλόκληροι 
άπό τήν ιστορία καί τήν έθνολογία -  άπό τή μαρτυρία μέρους 
μόνο τών χαρακτηριστικών του...

'Υπάρχει άκόμη ή μελέτη τής διαφορικής κατανομής τών κοι- 
νωνικο-πολιτικών χαρακτηριστικών καί τών πλεγμάτων τους. 
Μιά μελέτη παλιά, διαδεδομένη, πολλαπλά συστηματοποιημένη, 
πού σκοπεύει νά έξαγάγει άπό τήν έκταση καί τόν τρόπο, πού
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κατανέμονται αυτά τά στοιχεία σέ μιά περιοχή, ένδείξεις γιά τή 
ζώνη προέλευσής τους, τή διασπορά καί τήν άρχαιότητά τους, 
γιά τίς άνταλλαγές καί τίς συγγένειες άνάμεσα σέ πολιτιστικά σύ
νολα, μέ μιά σχετική χρονολόγηση. Εικασίες, έφόσον στήν πραγ
ματικότητα ή πολιτιστική διάχυση πρέπει νά συνδυάζεται καί μέ 
τίς μετακινήσεις πληθυσμού καί τό άναπτυξιακό δυναμικό κάθε 
όμάδας. 'Υπάρχουν δηλαδή τρεις ξεχωριστές τάξεις πού παίζουν 
καθοριστικό ρόλο -  άλλωστε παρόμοια χαρακτηριστικά μπορεϊ 
νά είναι ό καρπός τόσο τής κοινής κατεύθυνσης (χωριστών δη
μιουργημάτων) δσο καί τής διάδοσης. "Ομως, όμοιότητες πού 
άπαντούν σέ μιά όλόκληρη δέσμη χαρακτηριστικών -  ή στήν πε
ρίπτωση ένός μεμονωμένου χαρακτηριστικού, σ’ δλους τούς προ
σιτούς χαρακτήρες τού γεγονότος (πού μπορεϊ νά άναλυθεΐ σέ 
« βαθμούς ») - ,  καθιστούν πολύ πιθανή τή διάδοση. Στόν τεχνι
κό τομέα, ένας λογικός στοχασμός, πού έχει κατακτήσει σήμερα 
ή έθνολογία, σχετικά μέ τίς άπαραίτητες προϋποθέσεις τής έπι- 
νόησης, τής διάδοσης καί τού δάνειου, έπιτρέπει τήν έπιλογή τών 
υλικών καί τών υποθέσεων γιά τέτοιες μελέτες15. Καί σ’ αύτή τήν 
περίπτωση, συμπληρωματικές γνώσεις, γιά τούς πρωταγωνιστές 
καί τίς μετακινήσεις τους, μπορούν νά δώσουν άποδεικτική άξία 
σέ άπλές ένδείξεις. Σέ παρόμοιες άσκήσεις έπιδίδονται δσοι συγ
γραφείς δέν άντιμετωπίζουν πιά διαχωρισμούς παγωμένους μέσα 
στό χώρο, άλλά συγγενικές κοινωνίες, πού μόνο όρισμένες στιγ
μές τους είναι γνωστές μέ λεπτομέρεια -  διάσπαρτες « τομές » μέ 
μεγάλες χρονικές άποστάσεις16.

Πάνω άπ’ δλα, άναγνωρίζουμε δλο καί περισσότερο δτι ύπάρ- 
χουν άποκαλυπτικές καταστάσεις, κρίσεις, δοκιμασίες άλήθειας, 
πού άπογυμνώνουν τά θεμελιώδη. Έ τσ ι οί έξεγέρσεις άποικισμέ- 
νων λαών είναι « προνομιούχες στιγμές... γιατί, δταν οί ουσια
στικές άξίες τής πολιτιστικής παράδοσης έμπλέκονται σέ μιά 
σύγκρουση... άναδύονται στό άπλετο φώς »17. Τόν 19ο αιώνα, ή 
σκέψη τών μαλγάσων (μερίνας), καθώς άντιμετωπίζει τό χριστια
νισμό, άποκρυσταλλώνεται καί άποκαλύπτει τήν προηγούμενη 
βασική της κατεύθυνση· μέσα σέ σκληρές δοκιμασίες, ό παλιός 
κόσμος ύπερασπίζεται, δποτε μπορεϊ, τόν έαυτό του καί τόν έρ- 
μηνεύει μέ τίς άντιδράσεις, τών ύποστηρικτών τής παράδοσης, 
στά γεγονότα τού αιώνα18. Ή  άποικιοκρατική υποδούλωση προ-
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καλεϊ τόσο βαθιά κρίση στούς Φάνγκ καί τούς Μπά-Κόνγκο, πού 
οί κοινωνίες αύτές άποσυντίθενται, άντιδρούν καί έξελίσσονται 
άνάλογα μέ τίς δυνάμεις καί τίς άδυναμίες τού παρελθόντος 
τους· στήν καθεμία, ή κοινωνική όργάνωση, τό πολιτιστικό άπό- 
θεμα καί ή ειδική συγκυρία τή στιγμή τού άποικιακού σόκ, άπο- 
δεσμεύονται μ’ αύτό τόν τρόπο καί καθορίζονται έπακριβώς19.

Αύτό τό τελευταίο παράδειγμα βασίζεται καί σέ άλλη μιά πα
λιά έπιστημονική πορεία, πού δμως τό νέο αύτό πεδίο τής ιστο
ρίας μπορεί νά έκμεταλλευτεϊ πολύ : τόν όργανωμένο συγκριτι- 
σμό κοινωνιών, περιβαλλόντων, κοινωνικο-ιστορικών καταστά
σεων, μέ σκοπό νά περιγράφουμε καλύτερα θεσμούς, νά σταθμί
σουμε παράγοντες, νά έκτιμήσουμε τή διατύπωση προβλημά
των... ποικίλλοντας τό πλαίσιο άναφοράς τους20.

’Ανάμεσα σέ άλλα χαρακτηριστικά της, ή ιστορία « τών λαών 
χωρίς ιστορία » είναι, κατά ένα μεγάλο μέρος, μιά έπιστήμη 
έρευνας τού πεδίου. ’Επί τόπου πρέπει, όχι μόνο νά συλλέξουμε 
τίς προφορικές πηγές, τό έθνολογικό υλικό, δ,τι γράφεται στή 
μνήμη καί στή συμπεριφορά τών άνθρώπων, άλλά καί νά τά δια
χωρίσουμε, νά τά μετρήσουμε κι ύστερα νά τά έκτιμήσουμε καί 
νά τά κριτικάρουμε, πάντα μέσα στά δρια τής κοινωνίας πού με
λετούμε. Στήν πραγματικότητα, άκόμη καί ή συχνή παρουσία στό 
χώρο δέν είναι πάντα άποτελεσματική. Τίς περισσότερες φορές, 
οί πιό κατάλληλοι γιά τήν περισυλλογή τών παραδόσεων είναι οί 
« ιθαγενείς λόγιοι », πού κατέχουν τή γλώσσα καί κυκλοφορούν 
άνετα στό περιβάλλον τους, παρατηρώντας το έμμεσα καί έμπει- 
ρικά καί δντας άμεσα έξοικειωμένοι μέ τίς κοινωνιολογικές άλή- 
θειες τού τόπου τους. (Δέν τίθεται πρόβλημα άν -  δπως συμ
βαίνει κάποτε -  ό ιστορικός είναι γέννημα τής κοινωνίας πού 
μελετά- άκόμη ό προσωπικός του « έκπολιτισμός » τού δίνει έν- 
δεχομένως κάποια « άπόσταση »). "Ομως είναι πλούσια τά έργα 
τών σοφών πού έκαναν πράξη μιά μέθοδο άργής άναγνώρισης 
καί « άφησαν τά προβλήματα καί τά γεγονότα νά παρουσιαστούν 
μπροστά τους ». Στή διάρκεια αύτής τής έργασίας συνάντησαν 
κατά σειρά : τό τοπίο καί τά δίκτυα τής δραστηριότητάς του, τίς 
άλησμόνητες κληρονομιές μιάς άνώνυμης ιστορίας, τά ζωντανά 
άκόμη θεσμικά καί πολιτιστικά έπίπεδα, δπου διασταυρώνονται
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ό τελετουργικός, ό κυκλικός κι ό « ιστορικός » χρόνος, τίς φανε
ρές παραδόσεις, τά άνέκδοτα καί τίς σημαντικές λεπτομέρειες 
δπου έκδηλώνεται μιά βαθιά συλλογική πραγματικότητα πολλών 
γενιών21.

“Αλλο ëva χαρακτηριστικό αυτής τής ιστορίας είναι ό συχνά 
όπισθοδρομικός της χαρακτήρας ή ή άφιέρωσή της στήν άντιπα- 
ραβολή τών πρόσφατων έποχών της (δσον άφορά, βέβαια, τή βα
σική άρχή γιά τή γενική της πρόοδο, κι δχι τίς ειδικές της μελέ
τες). 'Έ να παρελθόν μέ τόσο άγνωστους ρυθμούς καί γεγονότα, 
στή διάρκεια τής όργάνωσής του, έκθέτει τά δεδομένα του σέ 
σχέση μέ τίς δικές μας δανεισμένες άντιλήψεις (έμπνευσμένες 
άπό τή θεωρητική άκαμψία διαφόρων άνθρωπολογικών σχολών, 
άπό τήν « ντόπια θεωρία » τών πληροφοριοδοτών, άπό τή μετα
φερμένη ιστορία περισσότερο γνωστών κοινωνιών...), ή μέσα 
άπό μιά πολύ έμπειρική πρόχειρη συρραφή τών προσωρινών 
στοιχείων τών πηγών· έκτίθεται, έπίσης, στόν άναχρονισμό (προ
κατάληψη άρχαιότητας γιά δ,τι π.χ. δέν είναι « μοντέρνο »). Ή  
καλύτερη προφύλαξη άπ’ αυτές τίς άδυναμίες είναι νά άνατρέ- 
χουμε, άν είναι δυνατόν, στή ζωή τών όμάδων καί τών θεσμών, 
νά παρατηρούμε ετσι τίς δυνατότητες καί τίς περιστάσεις συντή
ρησης καί άνανέωσής τους. Εξάλλου, δλες αύτές οί κοινωνίες 
ύπέκυψαν, λίγο ως πολύ πρόσφατα, στήν όλοκληρωτική ή μερική 
κυριαρχία τής Δύσης. Βρέθηκαν κλονισμένες, τροποποιημένες, 
άποσυντεθειμένες... μπλεγμένες κι αύτές στούς ένοποιητικούς 
ρυθμούς μιάς παγκόσμιας ιστορίας άναγκάστηκαν νά « έκπολιτι- 
στούν ». Συγχρόνως δμως άναλάμβαναν δράση, έπαιρναν πρω
τοβουλίες, άσχολούνταν μέ τήν άνοικοδόμησή τους... σέ διάφο
ρους βαθμούς καί ρυθμούς, σέ πολύ διαφορετικές συγκυρίες. Γιά 
νά ξεχωρίσουμε άπό μέσα τους τήν άδράνεια πού έπέζησε, τήν 
έγρήγορση μετά τό λήθαργο τής άποικιοκρατίας, τόν ήθελημένο 
συντηρητισμό τους, τά έπιβεβλημένα δάνεια, τίς έπανερμηνείες, 
τίς καινοτομίες... γιά νά συλλάβουμε σωστά τίς τάσεις πού δια
γράφονταν πρίν ή Δύση τίς διαστρέψει, τό βεληνεκές τής φάσης 
τού άποικισμού, τίς βαθιές συνέχειες καί τίς άληθινές ρήξεις, τό 
κοινωνικο-ιστορικό περιεχόμενο πού κρύβεται κάτω άπό τίς λέ
ξεις « παράδοση » καί « μοντερνισμός », πρέπει νά άντιπαραθέ- 
τουμε άδιάκοπα τή σύγχρονη, τήν άποικιακή καί προ-αποικιακή
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έποχή. Καθεμία είναι μέ τόν τρόπο της μαρτυρία γιά τήν άλλη. 
Μιά ιστορία τού παρόντος μπορεί νά είναι γιά παράδειγμα ή 
« άμεση ιστορία », ή όποια έπιλέγοντας άπό πολύ θερμές κρίσεις, 
δπου συμβάλλουν ιστορίες μέ διαφορετικό βάθος καί φύση, άπο- 
κομίζει τήν πιό μεγάλη μάζα καί τήν πιό πλατιά ποικιλία άπό 
γραπτές καί προφορικές πληροφορίες, τίς όποιες μπορούν νά 
παράγουν, καί έπανεξετάζει πολύ συνειδητά τά θέματά τους μέ 
τούς πρωταγωνιστές τους22. Μιά ιστορία τού παρόντος είναι 
ϊσως ή σέ βάθος άνάλυση τών άντιφάσεων μιάς κατάστασης 
« άποαποικιοποίησης »23· πρίν άπό λίγο, ήταν ήδη ή « μικροκοι- 
νωνιολογία » πού έβαζε στή θέση τών συνεντεύξεων μέ τούς πλη
ροφοριοδότες τήν παρατήρηση τών πρωταγωνιστών, άποκρυπτο- 
γραφώντας « κοινωνικά δράματα »24. Μέ τό χαρακτήρα τους, τό 
βαθμό διαθεσιμότητάς τους, τά μέσα γιά τήν κριτική τους, μιά 
σειρά άπό πηγές άνήκουν στήν πρόσφατη ιστορία. ’Εξασφαλί
ζουν ένα κάποιο χρονικό βάθος -  μερικές φορές ώς τά πρόθυρα 
τής άποικιοκρατικής έποχής -  σέ έρευνες μέ σχετική συνοχή : 
άναμνήσεις άτόμων, βιογραφίες, γραπτά έργα, κοινωνιολογικές 
άναλύσεις... Ή  έποχή τής άποικιοκρατίας καί ή σύγχρονη έχουν 
τίς δικές τους έκφράσεις πού δέν ξεφεύγουν βέβαια άπό τή γραμ
μή τών προηγούμενων έποχών25. Συχνά, λίγο πρίν τήν κατάκτη- 
ση, οί παρατηρήσεις τών εύρωπαίων έντείνονται πολύ περισσό
τερο· καί σέ σχέση μέ παλαιότερους καιρούς, ό 19ος αιώνας είναι 
πλούσιος καί σέ γραπτές καί σέ προφορικές πηγές26. Κρίνουμε 
άποτελεσματικό καί βαθύτατα άπαραίτητο γιά τίς άνάγκες αύτής 
τής νέας ιστορίας, τό έργο πού πρόσφατα παρουσίασε μιά έθνό- 
της άκόμη άσταθής, γιά μιά μακρόχρονη άποικιακή καί προ- 
αποικιακή περίοδό της, στά πλαίσια τού κινήματος μέ τό όποιο 
μετασχηματίζεται άδιάκοπα27.

'Ό πω ς είδαμε, ή ιστορία « τών λαών χωρίς ιστορία » κληρονο
μεί σέ κάθε στιγμή άπ’ αύτό πού άποκαλούμε κατά σειρά έθνολο- 
γία, άνθρωπολογία, καμιά φορά κοινωνιολογία... : πηγές, μέθο
δοι, προβληματική τής προσφέρονται πλούσια. Τό άντίθετο θά 
μάς έξέπληττε, άφού άκριβώς αύτός ό τομέας έγκαταλείφθηκε 
άπό τόν ιστορικό κλάδο, κι έτσι άλλοι έπιφορτίστηκαν νά τόν 
άναγνωρίσουν, νά συνενώσουν τά ύλικά, νά τά κάνουν κατανοη
τά... Θά υπάρξει άνταπόδοση στήν κληρονομιά πού εισπράττει
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σήμερα ή ιστορία, θ ά  ξαναανακαλύψουμε κι έδώ, νωρίτερα άπό 
άλλου, δτι κατά βάθος υπάρχει μία μόνο κοινωνική έπιστήμη, 
πού είναι ταγμένη νά συλλαμβάνει μέ τήν ϊδια κίνηση τή δομή 
καί τήν έξέλιξη τών κοινωνιών ; Αύτή είναι άλλη μιά ιστορία !
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PIERRE NORA

Ή  επιστροφή τοϋ γεγονότος*

Ή  λεγάμενη « σύγχρονη » ιστορία παρουσιάζει δύο άντιφατι- 
κές εικόνες : έκφυλισμένη κόρη κάποιας εΰγενέστερης ιστορίας -  
τής άρχαίας, τής μεσαιωνικής καί τής ιστορίας τών νέων χρόνων 
-  καί καταδικασμένη νά φυτοζωεί στή σκιά της- μεγαλόπρεπη 
έμπνεύστρια τών έρωτηματικών γιά τό παρελθόν, άξια τού γενι
κού ένδιαφέροντος, άφού είναι θεματοφύλακας τών μυστικών 
τού παρόντος. Καμία άπό τίς δύο εικόνες δέν είναι τελείως λαθε
μένη.

Πράγματι, ή σύγχρονη ιστορία δέν εχει άκόμη βρει ούτε τήν 
ταυτότητα ούτε τήν αυτονομία της. Καρπός τής καθαρά γαλλικής 
ιστορίας, γεννήθηκε άπό τίς μεταρρυθμίσεις πού ό Victor Duruy 
είσήγαγε στή μέση έκπαίδευση, δικαιώνοντας τήν τομή πού έπέ- 
βαλε στήν έθνική ιστορία ή ’Επανάσταση. Αύτά τά τρία τέταρτα 
τού αίώνα ήταν άδιάκοπη συνέχεια, ή διάρκεια μιάς άνθρώπινης 
ζωής στήν όποία οί υπό έπεξεργασία έπιστημονικές μέθοδοι έπι- 
δρούσαν έλάχιστα. Βαθμιαία, νέες έγκύκλιοι καθόριζαν μέ νόμο 
ώς άφετηρία τής σύγχρονης ιστορίας τήν άρχή τής Τρίτης Δημο
κρατίας, τήν έπαύριο τού Πρώτου ή τό τέλος τού Δεύτερου Παγ
κόσμιου Πόλεμου : σέ καμιά περίπτωση ή άρχή τής συνέχειας δέν 
είχε πραγματωθεϊ.

"Ομως καμία άλλη έποχή, έκτός άπό τή δική μας, δέν έμφανί- 
στηκε νά ζεϊ τό παρόν της σάν νά ήταν ήδη φορτισμένο μέ « ιστο
ρικό » νόημα. Αυτό μόνο θ’ άρκούσε νά χαρίσει στή σύγχρονη

* 'Επεξεργασμένη μορφή ένός άρθρου πού δημοσιεύτηκε στίς Communications.
1972. No 18. μέ τίτλο « L' événement monstre ».
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ιστορία μία ταυτότητα, νά τή λυτρώσει άπό τήν άναπηρία της. Οί 
παγκόσμιοι πόλεμοι, οί έπαναστατικές άνατροπές, ή ταχύτητα 
τών έπικοινωνιών καί ή διείσδυση τών νέων οικονομιών στίς πα
ραδοσιακές κοινωνίες, μέ λίγα λόγια δ,τι υποδηλώνει συνήθως ό 
δρος « παγκοσμιοποίηση » έπέφερε μιά γενική έπιστράτευση τών 
μαζών, πού άλλοτε άντιπροσώπευαν τούς πολίτες τής ιστορίας 
στά μετόπισθεν τών γεγονότων. Συγχρόνως, τά κινήματα άποικι- 
σμού, έπειτα άνεξαρτητοποίησης τών άποικιών, ένσωμάτωναν 
στή δυτικού τύπου ιστορικότητα όλόκληρες κοινωνίες πού μέχρι 
χτές κοιμούνταν τόν ύπνο τών λαών « χωρίς ιστορία » ή σώπαι- 
ναν στήν καταπίεση τής άποικιοκρατίας. Αύτός ό εύρύς έκδημο- 
κρατισμός τής Ιστορίας, πού δίνει στό παρόν τήν Ιδιαιτερότητά 
του, εχει τή λογική καί τούς νόμους του : ενας άπ’ αύτούς -  ό 
μόνος πού θά ήθελα νά άπομονώσω έδώ -  είναι δτι ή έπικαιρότη- 
τα, ή γενικευμένη κυκλοφορία τής ιστορικής άντίληψης, κορυφώ- 
νεται σ' ένα νέο φαινόμενο : τό γεγονός. Ή  έμφάνισή του τοπο
θετείται μάλλον στό τελευταίο τρίτο τού 19ου αίώνα, δηλαδή 
άνάμεσα στόν πόλεμο τού 1870 καί στό έπεισόδιο τής Φασόντα· 
στή Γαλλία, άνάμεσα στήν Κομούνα καί στήν ύπόθεση Ντρέυ- 
φους.

Είναι άδύνατο νά μή συσχετισθεϊ ή γρήγορη άνοδος αύτού τού 
ιστορικού παρόντος, πού όφείλεται στό αίσθημα συμμετοχής τών 
μαζών στά έθνικά πεπρωμένα, μέ τήν προσπάθεια μιάς γενιάς 
θετικιστών ιστορικών νά δημιουργήσουν συγχρόνως μία καθαρά 
έπιστημονική σχολή. "Ολη ή έργασία τών θετικιστών άποσκοπού- 
σε, άφ’ ένός, νά θεμελιώσει τήν ιστορία στή μελέτη ένός παρελ
θόντος πού διαχωριζόταν έπιμελώς άπό τό παρόν καί, άφ’ έτέ- 
ρου, νά γεμίσει αύτό τό παρελθόν μέ μιά άδιάκοπη άλληλουχία 
« γεγονότων ». « Μόνο δταν μία έποχή πεθαίνει όλοκληρωτικά 
γεννιέται ή ιστορία της. Τό ιστορικό πεδίο είναι τό παρελθόν1 ». 
Ή  όμάδα αύτών τών ιστορικών, φιλοδοξώντας νά μετραφέρει 
στό χώρο τών κοινωνικών έπιστημών τίς μεθόδους τών πειραμα
τικών έπιστημών, έπιδίωξε κυρίως νά άποδεικνύει έπιστημονικά 
ένα συμβάν, νά τό άνακατασκευάζει ύπομονετικά. Μ’ αύτό τόν 
τρόπο συνελάμβαναν όλο τό παρελθόν μέσα άπό μία σειρά γεγο
νότων (πού άποτελούνταν κι αύτά άπό ενα σύνολο συμβάντων) 
κι έπανασύνδεαν μεμονωμένα γεγονότα σέ μία άλυσίδα συνεχούς
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αιτιότητας. Μοιάζει λοιπόν σάν οί θετικιστές νά δανείστηκαν 
άπό τό παρόν τά σημαντικότερα στοιχεία πού θά μπορούσαν νά 
διαμορφώσουν τό πρόσωπό του, άλλά γιά νά άποδώσουν τό άπο- 
κλειστικό τους κύρος στό παρελθόν μοιάζει σάν αύτοί, πού θεω
ρούσαν δτι ό ιστορικός δέν επρεπε νά άνήκει σέ καμιά έποχή καί 
πατρίδα, νά κατήγγελλαν τό πραξικόπημα τού παρόντος, άλλά, 
γιά νά ξορκίζουν άσυνείδητα τούς κινδύνους του, άπέδιδαν στό 
γεγονός πολιτικά δικαιώματα μόνο κατά τό άβλαβές παρελθόν. 
Έ ά ν, όμως, έπρεπε νά άποκλεισθεϊ άπό τήν ιστορία τό παρόν, 
πού κυριαρχείται άπό τήν τυραννία τού γεγονότος, ή ιστορία 
ήταν φυσικό νά κτισθεί πάνω στό γεγονός.

Οί τρόποι αύτού τού διαχωρισμού, οί συνέπειες αύτού τού πο
λιτισμικού πλήγματος δέ μάς άφορούν έδώ παρ’ δλη τή σημασία 
τους. Ή  ύπογράμμιση αύτής τής άνατροπής είναι ή ούσία γιά τόν 
δρισμό τής υπόστασης τού γεγονότος. Οί θετικιστές έπικύρωσαν 
μέ τή σφραγίδα τής έπιστήμης, καί συγχρόνως έγκαινίασαν μία 
παράδοση πού εκανε τόν ιστορικό μέγα τελετάρχη τού γεγονότος, 
πυγμαλίωνα πού τού άπονέμει ή τού στερεί τό dignus es intrare, 
τή στιγμή πού..

1. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ

Τό μονοπώλιο τής Ιστορίας άρχισε νά έπιστρέφει στά μέσα μα
ζικής ένημέρωσης. Στό έξής τούς άνήκει. Στίς σύγχρονες κοινω
νίες μας, μόνο μέσα άπό αύτά τό γεγονός μάς έκλπήσσει, δέν 
μπορεϊ νά μάς διαφύγει.

Δέν άρκεϊ, όμως, νά πούμε δτι τά μέσα ένημέρωσης προσκολ- 
λώνται στήν πραγματικότητα σέ βαθμό πού νά γίνονται συστατι
κό στοιχείο της καί νά μάς άποκαθιστούν τήν άμεση παρουσία 
της, δτι παντρεύουν τά περιγράμματα καί τίς περιπέτειές της, δτι 
άποτελούν τήν άχώριστη συνοδεία της. Ό  Τύπος, τό ραδιόφωνο, 
οί εικόνες δέ λειτουργούν μόνο σάν μέσα μέ σχετική άνεξαρτησία 
άπό τά γεγονότα, άλλά άποτελούν τήν προϋπόθεση τής ύπαρξής 
τους. Ή  δημοσιότητα διαμορφώνει άκόμη καί τήν παραγωγή 
τους. Κεφαλαιώδη γεγονότα μπορεϊ νά συμβαίνουν χωρίς νά μι
λάμε γ ι’ αύτά. "Οταν τά μαθαίνουμε άναδρομικά. γίνονται γεγο-
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νότα, δπως ή άπώλεια τής έξουσίας τού Μάο Τσέ Τούνγκ μετά τό 
μεγάλο άλμα πρός τά έμπρός. Τό ότι έχουν συμβεΐ τά κάνει μόνο 
ιστορικά. Τό γεγονός υπάρχει μόνο δταν γίνει γνωστό.

Νά γιατί οί σχέσεις άνάμεσα σ’ εναν τύπο γεγονότος κι εναν 
τύπο μέσου έπικοινωνίας είναι τόσο εντονες, ώστε αύτά τά δύο 
νά μάς φαίνονται άδιαχώριστα. Πώς νά μή συσχετίσουμε τή διά
δοση τής έφημερίδας μεγάλης κυκλοφορίας, γιά παράδειγμα, τή 
διαμόρφωση μιάς μέσης τάξης άναγνωστών άπό τήν υποχρεωτική 
στοιχειώδη έκπαίδευση καί τή συγκέντρωση στίς πόλεις στό τέλος 
τού 19ου αίώνα, μέ τά σκάνδαλα τών άρχών τής Τρίτης Δημο
κρατίας, τήν υπόθεση Παναμά, τή σημασία πού δόθηκε στήν πο
λιτική καί κοινοβουλευτική ζωή, τίς διαμάχες γιά τή λαϊκότητα, 
τόν άνταγωνισμό τών ευρωπαϊκών κρατών, δηλαδή μέ τό ίδιο τό 
ύφος τής δημόσιας ζωής ; "Ετσι, στή Γαλλία, ή ύπόθεση Ντρέυ- 
φους άποτελεΐ ίσως τήν πρώτη έκρηξη τού σύγχρονου γεγονότος, 
τό πρωτότυπο αύτών τών εικόνων τού Épinal, πού βγήκαν πάνο
πλες άπό τήν κοιλιά τών βιομηχανικών κοινωνιών. Εικόνες πού ή 
ιστορία δέ θά πάψει πιά νά άναπαράγει σέ άντίτυπα ξεκινώντας 
άπό μία παρόμοια μήτρα. ’Αρχικές διαδόσεις, έκμετάλλευση τής 
σιωπής άπό τό δεξιό Τύπο τής άντιπολίτευσης, έμμονη παράλυση 
τής έπίσημης πληροφόρησης (« Δέν ύπάρχει ύπόθεση Ντρέυ- 
φους »), ύποθετικές μυστικές συμφωνίες στίς σφαίρες τής έξου
σίας, λαϊκός ρατσισμός, έμπλοκή τού Στρατού καί τής Δικαιοσύ
νης, τών δυό πιό σημαντικών θεσμών, σέ μία κρίσιμη γιά τό δη
μοκρατικό καθεστώς στιγμή, μεγάλες άφηρημένες ιδέες πού συγ
κρούονται γύρω άπό ëva κεφάλι, διαχωρισμός τού κόσμου σέ κα
λούς καί κακούς, άγωνία πού τροφοδοτείται συνεχώς άπό ψευδή 
στοιχεία καί έκμυστηρεύσεις, έκκληση στήν κοινή γνώμη μέ άνοι- 
χτή έπιστολή καί διακηρύξεις, σημαντική έμφάνιση τού νεολογι
σμού « διανοούμενος », πού σημαίνει μιά νέα κοινωνική λειτουρ
γία, μεσολαβητική στή νοοτροπία τών μαζών2, ή ύπόθεση Ντρέυ- 
φους πήρε τά πάντα άπό τόν Τύπο καί τού τά εδωσε δ λ α \ Ό  
ρόλος της δέ μειώθηκε άπό τόν άνταγωνισμό. Στή δική της περιο
χή φαίνεται νά άνήκει ένας τύπος γεγονότων : αύτά, δπου τά 
πραγματικά περιστατικά δέν είναι φανερά καί άπαιτούν τήν κρι
τική τής πληροφόρησης, τήν άντιπαράθεση τών μαρτυριών, τήν 
άποκάλυψη τού μυστικού πού διαφυλάσσουν οί έπίσημες δια
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ψεύσεις, τήν άμφισβήτηση τών βασικών άρχών πού κάνουν έκ
κληση στήν ευφυΐα καί στή σκέψη μας, τήν ύποχρέωση νά γνωρί
ζουμε δ,τι προηγήθηκε -  μιά γνώση πού μόνο ό Τύπος μπορεϊ νά 
μάς προσφέρει καί νά ύπενθυμίζει. Διότι άπό τήν τοπική έφημε- 
ρίδα ώς τό ήμερήσιο έθνικό φύλλο, άπό τό περιοδικό μεγάλης 
κυκλοφορία; ώς την ί-οδοιιαδιαια κριτική έπιθεώρηση, τό έντυπο 
διαθέτει άσυναγώνιστες δυνατότητες, μία έξαιρετικά πλούσια 
γκάμα άπό μεθόδους χειρισμού τής πραγματικότητας. "Ετσι ό 
πόλεμος τής Α λγερίας δέν άνήκει δλοκληρωτικά στόν Τύπο· μ’ 
αύτόν συνδέονται μόνο μερικά έπεισόδιά του, δπως τό πρόβλημα 
τών βασανισμών ή ή έξιστόρηση τών διαπραγματεύσεων. Κάθε 
Γουώτεργκεητ έξαρτάται άπό τόν Τύπο στή φάση τής κοινοποίη
σης : επειτα, στή δικαστική του φάση, κινείται μέσα άπό τήν τη
λεόραση.

’Αντίθετα, άλλα ιστορικά φαινόμενα έμφανίζονται άρχικά στό 
ραδιόφωνο. "Ενα μεγάλο μέρος τού μεσοπολέμου, ό Δεύτερος 
Παγκόσμιος Πόλεμος εγιναν άντιληπτά άπό τήν άκοή. Μιά όρι- 
σμένη έποχή τής σύγχρονης ιστορίας άρχίζει μέ τίς δημοκρατικές 
όμιλίες πού έγκαινίασε ό Ρούσβελτ, μέ τούς πύρινους λόγους τής 
Νυρεμβέργης, πού ή μικρή δθόνη, στό έξωτερικό, θά μπορούσε 
ίσως νά τίναζε στόν άέρα άποκαλύπτοντας τή γελοιότητα ή τή 
σοβαρότητα τών συνεπειών τους. Μιά άλλη έποχή γιά τούς 
Ά ρα βες άρχίζει μέ τούς λόγους τού Νάσερ- κι άκόμη μία άλλη, 
γιά τό Κογκό στή δεκαετία τού 60, δπου ενας μαύρος πολιτικός 
έπαιρνε πραγματικά τήν έξουσία, δταν κατάφερνε μόνο νά τό 
ίσχυρισθεΐ στά έρτζιανά κύματα. Ραδιοφωνική δμιλία πού παίζει 
σέ πολλά έπίπεδα. Μέ κριτήριο τόν όγκο τών λόγων πού υποκινεί 
τό γεγονός, ή ραδιοφωνική δμιλία έπιβεβαιώνει κατ’ άρχήν τή 
σπουδαιότητά του : φωνή πού πληροφορεί, έρμηνεύει, σχολιάζει, 
κριτικάρει, παραφράζει, συμπεραίνει, εικάζει, δημόδια άπήχηση 
ιδιωτικών συζητήσεων καί, μερικές φορές, μοναδικό όχημα τού 
μοντερνισμού. Ό  Frantz Fanon εδειξε τόν έπαναστατικό ρόλο 
τής φωνής τών Α ράβω ν στήν έμπόλεμη Α λγερία 4. Καί ξέρουμε 
πόσο άποτελεσματικά ή ιστορία έξακολουθεϊ νά διεισδύει μέσα 
άπό τό τρανζίστορ στήν άφρικάνικη ήπειρο. "Ομως τό ραδιόφω
νο άφήνει τήν ίδια τήν ιστορία νά μιλήσει μέ τίς φωνές τών δρα
στών κι ετσι ένεργοποιεΐ, σέ τεράστια κλίμακα, τόν Ισχυρότερο
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ιστορικό κινητήρα άπό την έποχή τών προφητών καί τών άρ- 
χαίων Ελλήνων ρητόρων. Τά μέσα ένημέρωσης κάνουν πράξη 
δ ,τι θά ήταν μόνο λόγια στόν άέρα, δίνουν στούς λόγους, στίς 
διακηρύξεις, στίς συνεντεύξεις τήν έπισημότητα καί άποτελεσμα- 
τικότητα τής άμετάκλητης χειρονομίας. Γνωρίζουμε δτι ό Μάης 
τού 68 ήταν ή γιορτή τής όμιλίας-δράσης· ή συνύπαρξη δλων τών 
μορφών της δημιούργησε τό ίδιο τό γεγονός5 : όμιλίες άρχηγών 
καί άνωνύμων, συνθήματα πού λέγονται ή γράφονται στούς τοί
χους, λόγοι φοιτητών κι έργατών, πρωτότυπες φράσεις καί τσι
τάτα, πολιτική, ποιητική, παιδαγωγική καί μεσσιανική όμιλία, 
όμιλία χωρίς λέξεις κι όμιλία-θόρυβος, άπό τή νύχτα τών όδο- 
φραγμάτων στό Καρτιέ Λατέν μέ τά τρανζίστορ νά άναμεταδί- 
δουν στίς τέσσερις γωνιές τής νύχτας τής έπαρχίας τά έπεισόδια 
πού μεταμορφώνονταν σέ γεγονός, ως τίς 30 τού Μάη, δταν ό 
στρατηγός Ντέ Γκώλ, χωρίς νά έμφανισθεΐ στή μικρή όθόνη, 
έκλεισε όριστικά τό γεγονός μέ τήν όλύμπια φωνή του.

'Α ν τύποι γεγονότων, δπως ή εισβολή στήν Τσεχοσλοβακία, οί 
πολιτικές συνεντεύξεις, ή προσελήνωση δείχνουν άρρηκτα δεμέ
να μέ τήν εικόνα καί στό μέλλον πρέπει νά συνδέονται μαζί της 
δλο καί περισσότερο, άναμφίβολα δέν πρέπει νά συμπεράνουμε 
δτι ή τηλεόραση έξομοιώνεται μέ τήν « παν-έπικαιρότητα τού γε
γονότος ». ’Αναγκάζει, δμως, τή δημοκρατία τού γεγονότος νά 
κάνει ένα άποφασιστικό βήμα. Πρώτα άπ’ δλα γιατί, μέ τά λίγα 
σχετικά καί έλάχιστα διαφοροποιημένα κανάλια, ό άπολογισμός 
διασκορπίζεται δσο τό δυνατό λιγότερο. Οί ’Ολυμπιακοί ’Αγώ
νες μπορούν νά σχολιαστούν μέ πολλούς τρόπους άλλά νά δει
χτούν μέ πολύ λίγους. 'Όσο κι άν δλοι γνωρίζουν δτι πρόκειται 
γιά μοντάζ, δηλαδή γιά κατευθυνόμενη έπιλογή καί συρραφή ει
κόνων, ή έντύπωση υπερισχύει τού βιωμένου άπό πιό κοντά. Ό  
καθένας, είτε τό θέλει είτε δχι, μόνος ή μαζί μέ άλλους, συναρ
πάζεται πάντα άπροσδόκητα άπό τό τηλεοπτικό νέο πού χτυπάει 
άμεσα καί δυνατά σάν μαστίγιο. Στή σύγχρονη ζωή, ή τηλεόραση 
είναι δ,τι ήταν τό καμπαναριό γιά τό χωριό -  τό προσκλητήριο 
τού βιομηχανικού πολιτισμού καί ταυτόχρονα φορέας ένός άπρό- 
βλεπτου λόγου. "Οπως λέει ό Mac Luhan είναι ψυχρό μέσο· αύτή, 
περισσότερο άπό όποιοδήποτε άλλο μέσο, εύνοεϊ τήν πιό έντονη 
συμμετοχή τοϋ θεατή στό σπίτι του καί χωρίς προσπάθεια. Μιά
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συμμετοχή χωρίς συμμετοχή, άν είναι δυνατόν νά άποκαλέσουμε 
έτσι αύτό τό άκριβές μίγμα άπόστασης καί οικειότητας, τήν πιό 
σύγχρονη μορφή καί γενικά τή μόνη πού έχουν οί μάζες γιά νά 
ζούν τή σημερινή ιστορία. Τό γεγονός προβάλλεται : κυριολεκτι
κά ρίχνεται μέσα στήν ιδιωτική ζωή καί προσφέρεται σάν θέαμα.

“Ετσι, τά μέσα μαζικής έπικοινωνίας έκαναν τήν ιστορία έπί- 
θεση καί τό γεγονός τέρας. Ό χ ι, βέβαια, έπειδή έξ όρισμού ξε
φεύγει άπό τό συνηθισμένο, άλλά έπειδή ή έμφυτη στό σύστημα 
τάση γιά άφθονία παράγει τό έντυπωσιακό, κατασκευάζει έπίμο- 
να τό καινούργιο, χορταίνει τήν πείνα γιά γεγονότα. Δέν τά δη
μιουργεί τεχνητά, δπως οί κατά καιρούς κυβερνήσεις θέλουν νά 
μάς πείσουν, δταν έχουν συμφέρον νά άποκαλύψουν κάποιο γε
γονός, ή, δπως θά μπορούσαμε νά πιστέψουμε άπό δραματικές 
παραστάσεις μιάς μεθυσμένης άπό τίς νέες δυνατότητές της πλη
ροφορίας, σάν τήν περίφημη έκπομπή τού Ό ρσον Γουέλς γιά τήν 
άπόβαση τών Ά ρειανών. Ή  πληροφορία δημιουργεί μόνη τά άν- 
τισώματά της καί ό γραπτός ή προφορικός Τύπος στό σύνολό του 
μάλλον εχει σάν άποτέλεσμα τόν περιορισμό τής παραφοράς μιάς 
άγριας γνώμης. 'Η  πληροφορία έξασφαλίζει ëvav όλο καί μεγα
λύτερο ελεγχο τών μέσων ένημέρωσης πάνω στό γεγονός. Ά λλά 
τό σύστημα έπιτήρησης, πού αύτά τά μέσα άποτελούν, μπορεί 
μόνο νά εύνοήσει τήν έκκόλαψη μαζικών γεγονότων, τά ήφαί- 
στεια τής έπικαιρότητας, πού τόσο πρόσφατα έξερράγησαν μέ 
τόν πόλεμο τών εξι ήμερών, τό Μάη τού 68, τήν εισβολή στήν 
Τσεχοσλοβακία, τήν άποχώρηση τού στρατηγού Ντέ Γκώλ καί τό 
θάνατό του, τήν προσελήνωση τών Α μερικανών : γεγονότα τέ
ρατα, πού έπαναλαμβάνονται καί θά έπαναλαμβάνονται, όπως 
φαίνεται, όλο καί συχνότερα.

Γιά τόν ιστορικό, τό σύγχρονο γενονός είναι άκόμη πιό τερα
τώδες. Ά π ' όλους όσους τό άντιλαμβάνονται, αύτός είναι ό πιό 
άοπλος μπροστά του. Σ’ ενα παραδοσιακό σύστημα, τό γεγονός 
θά άποτελούσε τό προνόμιο τής έργασίας του. Ό  ιστορικός θά τό 
τοποθετούσε καί θά τό έκτιμούσε, θά τό άφηνε νά μπει στήν 
ιστορία μόνο άφού τού εβαζε τή σφραγίδα του. Τό γεγονός, 
όμως, τού προσφέρεται άπέξω μέ τή βαρύτητα τού δεδομένου, 
άνεπεξέργαστο, πρίν λειτουργήσει πάνω του ό χρόνος. Κι άκόμη, 
ένώ τά μέσα ένημέρωσης έπιβάλλουν όλο καί πιό έντονα τό βιω-
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μένο σάν ιστορία, τό παρόν μάς επιβάλλει περισσότερο τό (χωμέ
νο. Μιά τεράστια προαγωγή τού άμεσου σέ ιστορικό καί τού βιω- 
μένου σέ μυθικό συντελεϊται τή στιγμή πού ό ιστορικός χάνει τή 
συνηθισμένη του κατεύθυνση, άπειλεϊται μέσα στόν ίδιο του τό 
χώρο, βρίσκεται άντιμέτωπος μ’ αύτό πού εχει βαλθεϊ άλλού νά 
έκμηδενίσει. Πρόκειται όμως γιά τό ϊδιο γεγονός ;

2. ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ

Πράγματι, στό μέτρο πού τό γεγονός συνδέθηκε στενά μέ τήν 
έκφρασή του, ή διανοητική σημασία του, παραπλήσια μέ μιά 
πρώτη μορφή ιστορικής έπεξεργασίας, άδειάζει πρός όφελος τών 
συναισθηματικών δυνατοτήτων του. Ή  πραγματικότητα προτεί
νει, τό φανταστικό προτρέπει. Γιά νά άποτελέσει γεγονός ή αύ- 
τοκτονία τής Μαίριλυν Μονρόε πρέπει -  καί άρκεϊ -  έκατομμύ- 
ρια άντρες καί γυναίκες νά άναγνωρίσουν σ’ αύτήν τό δράμα τού 
στάρ-σύστεμ, τή δυστυχισμένη μοδιστρούλα πού κρυβόταν κάτω 
άπό τή μεγάλη βεντέτα, τήν τραγωδία τής δμορφιάς πού χάνεται, 
τή δυστυχία τής πιό προσποιητής ζωής, τή ματαιότητα κάθε έπι- 
τυχίας. Καί τίς περισσότερες φορές ό άνθρωπος πού άνάβει τήν 
πρώτη σπίθα δέν καταλαβαίνει δτι έβαλε μιά πελώρια πυρκαϊά : 
τό γεγονός εχει πλησιάσει τή μικρή είδηση τών έφημερίδων, γεν
νημένη άπό τό περιβάλλον όπου τόν 19ο αιώνα χτιζόταν ή βιομη
χανική κοινωνία.

Ή  διαφορά άνάμεσα στά δύο φαινόμενα είναι θεωρητικά πολύ 
καθαρή. Τό γεγονός άνήκει, άπό τή φύση του, σέ μία καλά όργα- 
νωμένη κατηγορία ιστορικής λογικής : πολιτικό ή κοινωνικό, λο
γοτεχνικό ή έπιστημονικό, τοπικό ή έθνικό, βρίσκει τή θέση του 
στούς τίτλους τών έφημερίδων. 'Όμως μέσα στήν καλά διακεκρι
μένη κατηγορία του, τό γεγονός ξεχωρίζει γιά τή σημασία του, τό 
καινούργιο του μήνυμα, πού όσο συντομότερα διατυπώνεται τό
σο λιγότερο κοινότυπο είναι. Οί μικρές ειδήσεις κατέχουν μία 
συμμετρικά άντίθετη θέση6 : σκόρπιες, χωρίς κατηγορία, μοιραία 
άταξινόμητες καί μηδαμινές, άντιπαραθέτουν ένα παράξενο πε
ριεχόμενο σ' ενα πλαίσιο κοινωνικών συμβάσεων, μέ τή λογική 
μιάς αιτιότητας άλλοτε διεστραμμένης (π.χ. μητέρα δολοφονεί τά
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τέσσερα κηΛιά τη;). άλλοτε ΰντεστραμμένης (π.χ. άνθρωπος 
δάγκωσε τό σκύλο του). Αύτή ή θεωρητική σχέση είναι άσαφής. 
Οί διαφορές άνάμεσα στό γεγονός καί στή μικρή είδηση, βέβαια, 
δέν έχουν έκλείψει. Ά λλά σέ κάθε γεγονός μέ τή σύγχρονη έν
νοια τής λέξης, τό φανταστικό τών μαζών θά ήθελε νά μπολιάσει 
κάτι άπό τή μικρή είδηση : τό δράμα, τή μαγεία, τό μυστήριο, τό 
άλλόκοτο, τήν ποίηση, τό κωμικοτραγικό της, τή δυνατότητα πού 
προσφέρει στόν άναγνώστη νά ταυτιστεί καί νά άντλήσει ευχαρί
στηση, τήν αίσθηση τής ματαιότητας πού τή γεμίζει, τόν πλούτο 
καί τό άνεξέλεγκτο τών στοιχείων της. Ό ποιαδήποτε μικρή είδη
ση μπορεί νά αιχμαλωτίσει τή φαντασία -  τό είδαμε καί στήν 
υπόθεση Ντρέυφους καί στό Μάη τού 68. Μέσα άπό άλλεπάλλη- 
λα στάδια έπενδύσεων, τό φανταστικό μπορεί νά τή στέψει « ση
μαντικότερο γεγονός », ένώ ή ιστορία δείχνει νά ύποβαθμίζεται 
στά ψιλά τών έφημερίδων.

Τό γεγονός είναι τό θαυμαστό τών δημοκρατικών κοινωνιών. 
Μέ τήν ένταξή τους σ’ αυτές, οί μάζες έφεραν μαζί τους καί τό 
θαυμαστό. 'Η  λαϊκή κι έργατική λογοτεχνία πρίν άπό τά μισά 
τού 19ου αιώνα δείχνει ότι τό φανταστικό, σύμφωνα μέ τήν πα
ράδοση, δανειζόταν τά στοιχεία του άπό τόν έξω - κόσμο. Τώρα, 
όμως, ή ίδια ή βιομηχανική κοινωνία τού τά προσφέρει. Έ τσι, 
έχουμε μία έντύπωση ύπερ-πολλαπλασιασμού όταν οί δραματικές 
παραστάσεις τής τεχνολογικής κοινωνίας όλοφάνερα μιμούνται 
τά θέματα τού παραδοσιακού φανταστικού. Είναι ή περίπτωση 
τής πρώτης άμερικανικής προσελήνωσης7. “Ολα ύπάκουαν στήν 
άντίθεση πού θεμιτά έκμεταλλεύτηκαν οί όργανωτές αύτού τού 
διαπλανητικού « σόου » : άφάνταστη έπίδειξη τεχνικής ύπερο- 
χής, υλοποιημένη σ’ αύτή τήν καθαρά όνειρική άκρίβεια, υπέρ
μετρη φροντίδα γιά τήν έπιλογή τών τριών ήρώων πού έμοιαζαν 
έξωτερικά μέ φιγούρες ύπερανθρώπων άπό κόμιξ, χρησιμοποίη
ση τής φουτουριστικής αισθητικής άπ’ όπου άναδύονταν στή μι
κρή όθόνη σκάφανδρα μέ κινήσεις άπελευθερωμένες άπό τή βα
ρύτητα, άντίθεση άνάμεσα στούς τεράστιους οικονομικούς, άν- 
θρώπινους, πολιτικούς άνταγωνισμούς καί στά εύθραυστα άντα- 
νακλαστικά τριών άπλών άνθρώπων τό φανταστικό πού θεμε
λιώνεται στήν έπιστημονική παντοδυναμία τού σύγχρονου κό
σμου τρεφόταν έδώ άπό τό πιό παλιό όνειρο τής άνθρωπότητας.
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Ή  στιγμή τής πραγματικότητας, τής πληροφόρησης καί τής κα
τανάλωσης βάδιζαν μέ τό ίδιο βήμα : ή προσελήνωση εγινε τό 
μοντέλο τοϋ σύγχρονου γεγονότος.

Βέβαια, μέ προϋπόθεση τή σύγχρονη άναμετάδοσή της άπό δο
ρυφόρο. Ή  ταχύτητα τής άναμετάδοσης δέν άρκεϊ γιά νά μετα
μορφώσει τό γεγονός, άλλά όπωσδήποτε είναι άπαραίτητος δρος. 
Αύτό φάνηκε καθαρά στή διάρκεια τού πυγμαχικού άγώνα Κά- 
σιους Κλέυ-Τζό Φρέηζερ πού μεταβλήθηκε σέ γεγονός γιά όσες 
χώρες τόν παρακολούθησαν σέ κατευθείαν μετάδοση (δχι όμως 
καί γιά τή Γαλλία πού τόν είδε άργότερα ). Καταργώντας τήν 
καθυστέρηση, άφήνοντας τήν άβέβαιη δράση νά ξετυλιχτεί μπρός 
στά μάτια μας, μικρογραφώντας τή ζωή, ή άμεσότητα τής τηλεό
ρασης καταφέρνει ν’ άποσπάσει άπό τό γεγονός τόν ιστορικό του 
χαρακτήρα γιά νά τόν προβάλλει στά βιώματα τών μαζών.

Καί γιά νά τούς τό ξαναδώσει μέ τή μορφή θεάματος. "Αραγε 
σ’ όσα σύγχρονα γεγονότα προορίζονται γιά τή δημοσιότητα, 
ταιριάζει ή θεατρικότητα, ή, άντίθετα, ή σύγχρονη άναμετάδοσή 
τούς χαρίζει αύτή τή διάσταση ; 'Η  δημοκρατία τού γεγονότος 
πάντοτε έξελισσόταν ταυτόχρονα μέ τή θεαματικότητα. Ή  σύγ
χρονη ιστορία θά μπορούσε συμβολικά νά άρχίζει μέ τή φράση 
τού Γκαϊτε στό Valmy : « Καί θά μπορεϊτε νά πείτε : ήμουν κι 
έγώ έκεϊ ! »... Ή  ούσία τού σύγχρονου γεγονότος είναι δτι έξε- 
λίσσεται πάντα σέ μιά άμεσα δημόσια σκηνή, άπαραίτητα μπρο
στά άπό ëva ρεπόρτερ-θεατή κι ëva θεατή-ρεπόρτερ, δτι τό κοινό 
τό βλέπει νά γίνεται καί ή « ήδονοβλεψία » αύτή δίνει στήν έπι- 
καιρότητα τήν ίδιαιτερότητά της σέ σχέση μέ τήν ιστορία καί 
ταυτόχρονα τό ιστορικό της (ήδη) άρωμα. Έ τσ ι δημιουργεϊται 
αύτή ή έντύπωση παιχνιδιού, πού δείχνει πιό πραγματική άπό 
τήν πραγματικότητα, ή αίσθηση μιάς θεατρικής άπόλαυσης, ή 
μιάς δεξίωσης πού ή ίδια ή κοινωνία δίνει πρός τιμήν της μέσα 
άπό τό μεγάλο γεγονός. "Ολοι παίρνουν μέρος στή γιορτή καί 
συγχρόνως κανείς, άφού όλοι μαζί άποτελούν τίς μάζες πού τί
ποτα δέν τούς άνήκει. Αύτό τό γεγονός χωρίς ιστορικό είναι 
άποτέλεσμα τής συγκινησιακής συμμετοχής τών μαζών, τού μο
ναδικού μέσου πού έχουν γιά νά συμμετέχουν στή δημόσια ζωή : 
συμμετοχή έμμονη καί άλλοτριωμένη, άπληστη καί άνικανοποίη- 
τη, πολλαπλή καί άπόμακρη. άνίκανη κι όμως κυρίαρχη, αύτόνο-
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μη καί τηλεκατευθυνόμενη δπως αύτή ή άσύλληπτη πραγματικό
τητα τής ζωής μας πού όνομάζουμε κοινή γνώμη.

Δεν εχει βρεθεί άκόμη ό Κλάουζεβιτς αύτής τής ιστορίας γιά ν’ 
άναλύσει τή στρατηγική τού παγκόσμιου γεγονότος, πού κινητο
ποίησε τούς πολίτες δπως ό πόλεμος- δέν ύπάρχουν πιά μετόπι
σθεν τής ιστορίας ούτε καί τό μοναδικό μέτωπο, δπου άλλοτε 
πολεμούσαν οί στρατιωτικοί. Τό χαράκωμα πού χώριζε σύμφωνα 
μέ τήν παράδοση δυό κόσμους, τούς έξουσιαστές καί τούς έξου- 
σιαζόμενους τής πληροφορίας, καί δυό κουλτούρες, τού λαού καί 
τών διανοούμενων, εχει σχεδόν έξαφανιστεϊ. Ή , μάλλον, γιά νά 
μιλήσουμε πιό σωστά, στήν καρδιά τού κόσμου τής πληροφορίας, 
μιά σταθερότερη ιεραρχία έγκαθιδρύεται στό σύμπαν τών μέσων 
ένημέρωσης. Μέσα σ’ εναν κόσμον δπου, μέ τήν παγκόσμια συ
ναίνεση, κανείς δέ μένει τελείως εξω άπό τήν έξουσία ή τή γνώ
ση, κανείς δέ μονοπωλεί σταθερά τό γεγονός- τά μέσα μαζικής 
έπικοινωνίας μοιάζουν νά τό άναγκάζουν νά λέει κάτι παρόμοιο 
μέ μιά φράση άπό τήν κηδεία τού Τζών Ντόν : « Μή ρωτάς γιά 
ποιόν χτυπάει ή καμπάνα, χτυπάει γιά σένα ! »

Γιά όλους ό Ντέ Γκώλ διάβασε τό διάγγελμα τής 18ης ’Ιουνίου 
άκόμη κι άν έλάχιστοι τόν άκουσαν γιά δλους ό πρωταθλητής 
τού σκί σπάει τό ρεκόρ σέ κάποια μακρινή κορυφή· γιά δλους τό 
ίσραηλινό άρμα μάχης εισβάλλει στήν έρημο : ή δημοσιότητα εί
ναι ό άδυσώπητος νόμος τού σύγχρονου γεγονότος. Κι ετσι ή 
πληροφορία καταδικάστηκε νά είναι όλοκληρωτική. Ή  καταδίκη 
είναι τόσο αύστηρή, πού όταν παύσει νά έφαρμόζεται, ή άποσιώ- 
πηση τής πληροφορίας γίνεται γεγονός. Τό δτι ή Νιγηρία άπαγο- 
ρεύει τήν είσοδο τών δημοσιογράφων στήν Μπιάφρα ή τό δτι ό 
καπιταλιστικός κόσμος άδιαφορεί παντελώς άν ενα έκατομμύριο 
κομμουνιστές σφαγιάζονται στήν ’Ινδονησία προσθέτει σ’ αύτά 
τά τραγικά γεγονότα συμπληρωματική σημασία. Τό δτι οί δίκες 
τού Λένιγκραντ εγιναν ταυτόχρονα (καί κεκλεισμένων τών θυρών 
έπίσης) μέ τή δίκη τού Μπούργκος έπηρέασε τήν έκβαση καί τών 
δύο. Ό  έκφωνητής, πού τήν έπομένη τού θανάτου τού Ντέ Γκώλ 
δέ θά άρχιζε τό δελτίο μέ τήν είδηση: « Ό  στρατηγός Ντέ Γκώλ 
πέθανε χτές » θά δημιουργούσε τίς προϋποθέσεις γιά ëva πολιτι
κό γεγονός. Τό ότι οί Κινέζοι δέν παρακολούθησαν τήν προσελή- 
νωση τών ’Αμερικανών είναι γεγονός γιά δλο τόν υπόλοιπο κό
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σμο. Ό  νόμυς ιού θεάματος είναι ό πιό όλοκληρωτικός σ’-δλο 
τόν έλεύθερο κόσμο.

Ή  πληροφορία έχασε τήν ουδετερότητα τού μέσου άπλής άνα- 
μετάδοσης, καθώς διχάστηκε άνάμεσα στό πραγματικό καί στήν 
προβολή του σάν θέαμα. Ά π ό  φύση της ήταν μόνο μεταφορικός 
ιμάντας, σημείο υποχρεωτικής διάβασης παρά τίς διαστρεβλώ
σεις της άπό τήν έξουσία. Έξέπεμπε, άναμετέδιδε, παρέδιδε τό 
γεγονός. Τό έξιστορούσε περνώντας το άπό ένα περιβάλλον, 
δπου τό έβρισκε νεκρό, σ’ ένα άλλο δπου δέν είχε άκόμη πεθάνει, 
τό διέδιδε, σέ μιά μεγάλη γκάμα άνθρώπων κατεβάζοντάς το άπό 
τούς πιό πληροφορημένους στούς πιό άπληροφόρητους. 'Η  πλη
ροφορία παρέπεμπε σ’ ένα ξένο πρός αύτήν πραγματικό γεγονός 
πού τού έδινε τή σημασία του. Ανεξάρτητα άπό τήν τεχνική πού 
θά χρησιμοποιήσουμε γιά νά τής δώσουμε νόημα, ή Πληροφορία 
(μέ Π κεφαλαίο ) θεωρητικά λειτουργεί σάν διαλύτης τής άβε- 
βαιότητας. Ά ν  δέν έρχόταν νά έμπλουτίσει όργανωμένες γνώσεις 
μας, νά άνακατασκευάσει τό πλαίσιο άναφοράς στό όποϊο έγγρά- 
φεται, θά έμενε τελείως άκατανόητη. ’Ιδωμένο σφαιρικά, τό σύ
στημα πληροφόρησης τών μέσων ένημέρωσης κατασκευάζει τό 
άκατανόητο. Μάς .βομβαρδίζει άδιάκοπα μέ γνώσεις πού θέτουν 
έρωτήματα, γνώσεις τυφλές καί κενές άπό νόημα, πού έμείς πρέ
πει νά συμπληρώσουμε, μάς άφήνει άνικανοποίητους καί συγ
χρόνως μάς άποσβολώνει μέ τήν άκατάσχετη καί ένοχλητική τους 
προφάνεια. Χωρίς τήν παρέμβαση καί τήν « ένστικτώδη » άντί- 
δραση τού ιστορικού, αύτές οί γνώσεις δέ θά ήταν τίποτα πε
ρισσότερο άπό ένα θόρυβο πού θά θόλωνε τή σαφήνεια τού ίδιου 
τού λόγου τών μέσων ένημέρωσης. Ή  άγωνία τού όμαλού καί 
εύθύγραμμου χρόνου τών βιομηχανικών κοινωνιών, ή άνάγκη νά 
καταναλώνουμε τό χρόνο δπως τά άντικείμενα, ό τρόμος τού 
ίδιου τού γεγονότος, μάς άναγκάζουν νά άποκαλούμε γεγονότα 
δλο καί περισσότερα συμβάντα. Ή  ίδια ή πληροφοριακή μηχανή, 
μέ τήν τεράστια βαρύτητά της, άπαιτεί νά τρέφεται συνεχώς μέ 
αύτά καί τά κατασκευάζει καθημερινά, άν χρειαστεί· οί τίτλοι 
τής France-Soir γιά παράδειγμα, σέ κάθε έκδοση σκαρώνουν γε
γονότα, πού τά περισσότερα είναι γεννημένα νεκρά. Δέν πρόκει
ται, δμως, γιά τήν κατάσταση πού διαπίστωνε ό Boorstin8 λέγον
τας δτι τά ψευδο-γεγονότα ζούν παρασιτικά σέ βάρος τών πραγ
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ματικών. Τό τεχνητό -  είναι όμως πράγματι τεχνητό ; -  είναι ή 
άλήθεια τοϋ συστήματος. Θά άξιζε περισσότερο νά πούμε δτι άλ
λοτε μόνο τό έξαιρετικό γινόταν γεγονός. Σήμερα όμως, πού δέν 
ύπάρχει τίποτα άπόλυτο, γεγονός καταλήγει νά είναι δτιδήποτε 
έντυπωσιακό. Κι έδώ άκόμη θά μπορούσε νά έφαρμοστεί ό νόμος 
τού Gresham : ή κακή (πληροφορία) κυνηγάει τήν καλή. Μπρο
στά στά μάτια τής σύγχρονης ιστορίας πέθανε τό « φυσικό » γε
γονός, πού άντιστοιχούσε ιδανικά στήν άνταλλαγή μιάς πληρο
φορίας μ’ ενα πραγματικό περιστατικό. Βρισκόμαστε ήδη στή 
βασιλεία τού περιστατικολογικού πληθωρισμού πού, καλώς ή 
κακώς, πρέπει νά έντάξουμε μέσα στούς ιστούς τής καθημερινής 
μας ύπαρξης.

'Η  σύγχρονη έποχή έκκρίνει τό γεγονός, ένώ άντίθετα οί παρα
δοσιακές κοινωνίες είχαν τήν τάση νά τό κάνουν σπάνιο. Οί 
άγροτικές κοινωνίες βίωναν μή ιστορικά γεγονότα : τήν έκκλη- 
σιαστική ρουτίνα, τίς θεομηνίες, δημογραφική μεταφόρφωση. Τά 
θρησκευτικά καί κοινωνικά κατεστημένα προσπαθούσαν νά άπο- 
τρέψουν τό καινούργιο, νά έκμηδενίσουν τή διαβρωτική του δύ
ναμη, νά τό άφομοιώσουν μέσα στήν τελετουργία. "Ολες οί κοι
νωνίες πασχίζουν νά διαιωνίσουν τήν ύπαρξή τους μέ ενα σύστη
μα άπό νέα πού ουσιαστικά σκοπεύει νά καταργήσει τό γεγονός, 
νά άποτρέψει δηλαδή τή ρήξη πού θέτει σέ κίνδυνο τή θεμελιακή 
τους ισορροπία. Τό γεγονός είναι πάντα έπαναστατικό σάν τήν 
άλήθεια, ό κόκκος τής άμμου μέσα στή μηχανή, τό άτύχημα πού 
συμβαίνει άπρόοπτα κι άναταράζει. Δέν ύπάρχουν εύτυχή γεγο
νότα, δλα είναι καταστροφές. 'Όμως μπορούμε νά ξορκίσουμε τό 
καινούργιο μέ δυό τρόπους : ή νά τό άποτρέψουμε μ’ ενα σύστη
μα πληροφόρησης χωρίς πληροφορίες ή νά τό ένσωματώσουμε 
στό σύστημα πληροφόρησης. ’Εκτάσεις όλόκληρες τού πλανήτη 
στήν ’Ανατολή ζούν κάτω άπό τό καθεστώς τού νέου χωρίς νεω
τερισμό. Διαβάστε τίς έφημερίδες, δέ γράφουν κανένα άπρόο- 
πτο : κομματική ζωή, προκαθορισμένες έπέτειοι καί μνημόσυνα, 
έπιδόσεις τής παραγωγής, παραποιημένα καί κριτικαρισμένα γιά 
τή ματαιότητά τους νέα τής Δύσης, άδιάκοπος βόμβος τής προ
παγάνδας. δλα γίνονται γιά ν’ άδειάσει ή πληροφορία άπ’ δ,τι θά 
τολμούσε νά άμφισβητήσει τό θεσμό πού τήν έκπέμπει. Κι οί 
άγιογράφοι τού μεσαίωνα έδιναν μόνο τήν ήμερομηνία καί ποτέ
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τή χρονολογία ένός περιστατικού άπό τό βίο τών άγίων γιά νά τό 
έγγράψουν σέ μιά αιωνιότητα χωρίς μνήμη καί συνεπώς χωρίς 
χρονική άποτελεσματικότητα. Ό  δεύτερος τρόπος έξορκισμού 
τού καινούργιοι' είναι να ίο κάνεις ούσία τού άφηγηματικού μη
νύματος, ώς τά όρια τής ύπερβολής, διακινδυνεύοντας νά δη
μιουργήσεις στό σύστημα πληροφόρησης τήν τάση νά αύτοκατα- 
στραφεϊ : αύτός είναι ό δικός μας τρόπος.

Οί σύγχρονες κοινωνίες μας χαρακτηρίζονται άπ’ αύτή τήν 
κατάσταση αιώνιας ύπερ-πληροφόρησης καί χρόνιας ύπο- 
πληροφόρησης. Τό γεγονός πού έπιδεικνύεται δέν μπορεί πιά νά 
συμπεριληφθεϊ στήν έπιδειξιομανία τής έπικαιρότητας. ’Αναπό
φευκτη σύγχυση, πού εύνοεϊ κάθε άνασφάλεια, δλα τά άγχη καί 
τόν πανικό τής κοινωνίας. Ή  γνώση είναι ή πρώτη μορφή έξου- 
σίας στίς κοινωνίες δημοκρατικής πληροφόρησης. Τό συμπέρα
σμα δέν είναι πάντα λάθος : δποιος εχει τήν έξουσία θεωρείται 
δτι ξέρει. Έ τσ ι προκύπτει μιά νέα διαλεκτική, πού βοηθάει ëvav 
άλλο τύπο γεγονότων νά έμφανιστεϊ στίς κοινωνίες μας : αύτά 
πού συνδέονται μέ τό κρυφό, τήν άστυνομία, τή συνωμοσία, τίς 
διαδόσεις καί τίς φήμες. Έ τσι, άληθεύει καί δέν άληθεύει δτι 
πολλά λέγονται γιά νά κρύψουν τήν ούσία, δτι τό σύστημα, πού 
προετοιμάζει τή γέννηση τού γεγονότος, είναι συγχρόνως, άλλά 
όχι άποκλειστικά, δημιουργός ψευδαισθήσεων, δτι πολλές όμο- 
λογίες καλύπτουν ενα ψέμα. Γιά παράδειγμα, εϊτε πρόκειται γιά 
τό μεγάλο τρόμο πού έρήμωσε τίς γαλλικές έπαρχίες ή τήν κατα
σκοποφοβία πού ξέσπασε τό 1793, εϊτε πρόκειται γιά τή σύνδεση 
τού έλευθεροτεκτονισμού μέ τούς Σοφούς τής Σιών τήν έποχή τής 
βιομηχανικής έπανάστασης, εϊτε πρόκειται γιά τήν έβραϊκή Διε
θνή έπί Χίτλερ, γιά τόν τροτσκισμό έπί Στάλιν ή γιά τόν άντιιμ- 
περιαλισμό στίς άνεξαρτητοποιημένες άποικίες, είναι σίγουρο 
δτι δλες αύτές οί τεχνητές διέξοδοι κι οί άποδιοπομπαϊοι τράγοι 
χρησιμοποιήθηκαν άπό πολλούς μεγάλους μάγους τής χαρισματι
κής έξουσίας καί συνόδεψαν τίς ιστορικές έμπειρίες τής καινούρ
γιας συμμετοχής τών μαζών στή δημόσια ζωή, δηλαδή, στήν άνο
δο τής δημοκρατίας, δπως τήν έννοούσε ό Tocqueville. Αύτά τά 
γεγονότα έρμηνεύουν άδέξια, άγρια, τήν εισβολή τών μαζών στή 
σκηνή καί ταυτόχρονα τή βαθιά άποστέρηση τού πλήθους πού
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ρίχνεται σέ μιά ψεύτικη γνώση γιά νά άντισταθμίσει τήν έξουσία 
πού τού λείπει.

Ό  πολλαπλασιασμός τού καινούργιου, ή κατασκευή τού γεγο
νότος, ή ύποβάθμιση τής πληροφορίας είναι όπωσδήποτε άμυντι- 
κά μέσα. Ά λλά τό διφορούμενο πού βρίσκεται στήν καρδιά τής 
πληροφορίας κορυφώνει τίς μεταμορφώσεις τού γεγονότος μέσα 
στό παράδοξο.

3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ

Κι έδώ άκριβώς βρίσκεται ή ευκαιρία γιά τόν ιστορικό τού πα
ρόντος. Τό άφηγηματικό μήνυμα μετατοπίστηκε πρός τίς δυνατό
τητες πού έχει -  νά έξάπτει τή φαντασία, νά γίνεται θέαμα, νά 
ζεΐ παρασιτικά. Έ τσι, υπογραμμίζεται ή μή περιστατικολογική 
πλευρά τού γεγονότος. Ή , μάλλον, τό γεγονός γίνεται μόνο ό 
χρονικός καί ούδέτερος τόπος, δπου έμφανίζονται βίαια καί ξε
χωριστά σύνολα κοινωνικών φαινομένων. Χωρίς αύτό δέ θά 
άκούγονταν ποτέ, θά έμεναν γιά πάντα θαμμένα στά βάθη τού 
κοινωνικού νού. Τό γεγονός μαρτυρεί περισσότερα γιά δ,τι άπο- 
καλύπτει παρά γιά δ,τι έρμηνεύει, περισσότερα γιά δ,τι προκαλεϊ 
παρά γιά τήν ϊδια του τή φύση. Ή  άπήχησή του άπορροφά τή 
σημασία του. Είναι μόνο μιά ήχώ, καθρέφτης τής κοινωνίας, μιά 
τρύπα. Μπορούμε νά άναρωτηθούμε τί θά σήμαινε ό θάνατος 
τού Ντέ Γκώλ, άν ό στρατηγός πέθαινε δέκα χρόνια άργότερα 
σάν ξεχασμένος, άνήμπορος γέρος. Ά λλά πέθανε ένα χρόνο μετά 
τήν άποχώρηση του, άρκετά κοντά στή στιγμή πού οί Γάλλοι τού 
άρνήθηκαν τήν ψήφο τους καί άρκετά μακριά άπ’ αύτήν, ώστε ό 
θάνατός του νά προκαλέσει μόνο τύψεις καί ένοχή στό γαλλικό 
λαό. Τό καθεστώς -  πού ό ϊδιος γέννησε άλλά καί πρόσβαλε πε
ρισσότερο άπό όποιονδήποτε άλλο μέ τήν άρνησή του νά άλλάξει 
τή λακωνική του διαθήκη ένάντια στήν Τετάρτη Δημοκρατία -  
ήταν άκόμη στήν άρχή κι έπιθυμούσε μόνο νά τού προσφέρει μιά 
καλή κηδεία. Σ ’ αύτή τήν ιστορική στιγμή ό θάνατός του δείχνει 
πιό συγκινητικός, είναι ή τελευταία ευκαιρία νά μή σβήσουν οί 
μνήμες. Ά θελά  του ό Ντέ Γκώλ έπαιξε καλύτερα τή σκηνή τού 
θανάτου του σάν μεγάλος ήθοποιός πού έχει μανία μέ τήν έξοδό
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του άπό τή σκηνή. Ή ταν ένας θάνατος μαγικός κι άπότομος, σάν 
αύτόν πού όλοι έπιθυμούμε άπό τά βάθη τής ψυχής μας. Ά λλά ή 
έπισημότητα τής στιγμής τού εδωσε τίς μυθικές διαστάσεις τής 
άνάληψης ένός άγίου στόν ουρανό. Γιά τά μάτια τού ξένου ό 
θάνατος έπαιρνε τόν τελευταίο έπιζώντα τού παγκόσμιου πολέ
μου. τό σύμμαχο τής Ε .Σ.Σ.Δ ., τόν άνθρωπο πού εδωσε άνεξαρ- 
τησία στίς άποικίες, τό φίλο τών άραβικών χωρών, τό σύμβολο 
τού έπαναστάτη, τόν άνθρωπο πού άναγνώρισε τήν Κίνα, μέ δυό 
λόγια αύτόν πού σήμαινε κάτι διαφορετικό γιά κάθε ισχυρό τής 
γής. Γιά τό γαλλικό λαό, όμως, αυτός ό θάνατος ξανασυνδεόταν 
μέ τήν πιό παλιά καί σεβαστή παράδοση τής βασιλείας, τό θάνα
το τού βασιλιά. Μέ τή σύζευξη δυό τελετών, μέ τήν καταλληλότη
τα τής στιγμής, ό θάνατος τοϋ Ντέ Γκώλ εκανε τή μοναρχία κε
φάλαιο τής κληρονομιάς τής Δημοκρατίας, έξέφρασε τή νοσταλ
γία τού χαμένου μεγαλείου καί μιάς φευγαλέας έθνικής συμφι
λίωσης. Κι ένώ μέσα άπό ενα τέχνασμα τής ιστορίας ή τελετή τής 
Νότρ - Ντάμ ένθρόνιζε ειρωνικά καί γιά δεύτερη φορά τόν άν
θρωπο πού είχε κινήσει βουνά, όλόκληρος ό γαλλικός έθνικισμός 
συνόδεψε τό φέρετρο άπό τό Colombey. Μέ τή βοήθεια τής θείας 
χάρης ό θάνατος τού Ντέ Γκώλ είπε πολύ περισσότερα γ ι’ αύτόν 
άπ’ όσα δλόκληρη ή ζωή του είχε έκφράσει.

Πράγματι, ή άμεσότητα κάνει τήν άποκρυπτογράφηση τού γε
γονότος πιό εύκολη καί ταυτόχρονα πιό δύσκολη. Πιό εύκολη 
γιατί τό γεγονός χτυπάει μιά φορά, πιό δύσκολη γιατί προδίδει 
άμέσως δλα τά μυστικά του. Σ ’ ένα πιό παραδοσιακό σύστημα 
πληροφόρησης τό ίδιο τό περιεχόμενο τού γεγονότος καθόριζε τό 
βεληνεκές του. Ή  τροχιά του ήταν πιό γραμμική. Ά ν  τό γεγονός 
δέν είχε τήν τάση νά περιορίζεται σέ μιά μόνο σημασία του, ή 
σύγχρονη ιστορία άπό τόν 19ο αιώνα ήδη μέ τόν Μάρξ, τόν Toc- 
queville ή τόν Lissagaray καί μ’ άλλους πιό άγνωστους σχολιαστές 
της, δέ θά δυσκολευόταν περισσότερο νά προσεγγίσει τήν ιστορι
κή άνάλυση. Καί τά πιό<ρωτεινά πνεύματα έκείνης τής έποχής θά 
είχαν πλανηθεί, όπως συμβαίνει σήμερα, άν άντιμετώπιζαν τήν 
έπικαιρότητα. Ά π ό  τή στιγμή πού οί ένδιάμεσοι βραχυκυκλώ
νονται, ή άνάφλεξη τών σημασιών μάς τυφλώνει. Γιά παράδειγ
μα ëva σημαντικό νέο, δπως ή δολοφονία τού Κένεντυ : μέ τήν 
άστραπιαία διάδοσή του ή τάση του νά γίνει περιστατικό πραγ-
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ματοποιήθηκε σέ παγκόσμια κλίμακα. Τό νέο, όμως, ξαναγυρί- 
ζει, μάλλον, άπό τά βάθη τής παγκόσμιας συγκίνησης στήν πηγή 
της άντί νά κατεβαίνει άπό τόν κύκλο τών μυημένων σ’ όσους θά 
μπορούσε νά άφορά. Καί σ’ αύτή τήν άντίστροφη πορεία παρα
σέρνει τά πάντα. Μέσα στό άμετάβατο γεγονός χωρίς θεωρητικές 
όχθες καί σύνορα, τά έπίπεδα τής σημασίας εισχωρούν τό ενα 
μέσα στ’ άλλο, οί άστερισμοί τών σημείων έκρήγνυνται καί συγ- 
χέονται. Καλύτερα νά τό περικυκλώσουμε άπέξω : τί είναι γεγο
νός καί γιά ποιόν ; Διότι άν δέν ύπάρχει γεγονός χωρίς κριτική 
συνείδηση, τότε γεγονός ύπάρχει μόνον όταν δέν είναι τό ίδιο γιά 
δλους, ένώ προσφέρεται στόν καθένα. 'Ό ρια  σημασίας, όρια τών 
όμάδων πού άφορά, όρια καί στό χρόνο : πότε σταματά καί τί 
άπογίνεται ; Οί παλινδρομήσεις τού γεγονότος, οί συλλογικές 
άμνησίες, όπως αύτή πού βάραινε πάνω άπό τόν πόλεμο τής ’Αλ
γερίας, οί ύπόγειες έξελίξεις διαγράφουν τά περιγράμματά του.

Μιά παράξενη άμοιβαιότητα δημιουργείται μεταξύ ένός τύπου 
κοινωνίας καί τής συμβαντολογικής της ύπαρξης. ’Από τή μιά 
μεριά, ή διαδοχή τών γεγονότων συγκροτεί τή συνεχή έπιφάνεια 
τής κοινωνίας, τή συνιστά καί τήν καθορίζει, στό μέτρο μάλιστα 
πού τό δίκτυο πληροφόρησής της άντιπροσωπεύει ένα θεσμό. Τό 
σύστημα πληροφόρησης πού, στήν Ε .Σ.Σ.Δ ., στήν Κίνα ή στίς 
Η.Π.Α. παράγει π.χ. τό 20ό Συνέδριο, τήν πολιτιστική έπανά- 
σταση καί τήν ύπόθεση Calley, λαμπρύνει όλόκληρη τήν κοινω
νία : είναι ή ίδια ή μορφή τής θεσμοποίησής της. ’Αντίθετα, 
όμως, παρόμοια γεγονότα μεταφέρουν ένα όλόκληρο φορτίο άπό 
συναισθήματα, συνήθειες, έπαναλήψεις, παραστάσεις πού κλη
ρονόμησε τό παρελθόν. 'Ό λα αύτά έμφανίζονται ξαφνικά στήν 
έπιφάνεια τής κοινωνίας. Χώρος κοινωνικών προβολών καί λαν- 
θανουσών συγκρούσεων, ένα γεγονός είναι -  δπως τό τυχαίο γιά 
τόν Cournot - ,  ή συνάντηση πολλών άνεξάρτητων σειρών αιτιό
τητας, μιά σχισμή στόν κοινωνικό ιστό πού τό σύστημα άναλαμ- 
βάνει νά ύφάνει. Καί τό σημαντικότερο γεγονός είναι αύτό πού 
άνασύρει άπό τά βάθη τήν πιό άρχαϊκή κληρονομιά. ’Αλλά κι 
έδώ, τό σύστημα τών άνατολικών χωρών άποτελεϊ μιά διδακτική 
άντίστιξη. ’Αναμφίβολα ή άπουσία τής μικρής είδησης είναι πο
λύ σημαντική. Αύτό τό υπόλειμμα άποκαλύπτει άκριβώς, σέ 
έλάσσονα κλίμασκα, τό μυστικό. ’Εκκαθαρίζοντας τίς δόσεις μι
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κρής είδησης πού έχει ( άλλού ) τό γεγονός, τό σύστημα τών άνα- 
τολικών χωρών έξαφανίζει μέ τήν ίδια κίνηση τόν άνεξέλεγκτο 
καί σκανδαλώδη ρόλο τών κοινωνικών σημασιών πού άναδύον- 
ται μέ τή μικρή είδηση.

Τότε λοιπόν τό γεγονός δέν ένδιαφέρει τόν ιστορικό, πού άδυ- 
νατεϊ τελείως νά έπηρεάσει τή δημιουργία του, άλλά τό διπλό 
σύστημα πού διασταυρώνεται σ’ αύτό : σύστημα μορφών καί σύ
στημα σημασιοδότησης. Καί ό ιστορικός είναι καλύτερα προετοι
μασμένος άπό όποιονδήποτε άλλο νά τό συλλάβει.

Διότι δσο άνεξάρτητη κι άν φαίνεται, ή έξέλιξη ένός γεγονότος 
δέν είναι καθόλου αύθαίρετη. ”Αν έξαιρέσουμε τήν έμφάνισή 
του, τουλάχιστον ή άνάδυσή του, ό όγκος, ό ρυθμός του, ή σύν
δεσή του μ’ άλλα γεγονότα, ή σχετική του θέση, οί συνέπειες καί 
οί υποτροπές του ύπακούουν σέ κάποια τάξη, σέ κανόνες πού 
δίνουν στά πιό μακρινά φαινόμενα τήν έπίφαση μιάς συγγένειας 
καί μιά σκοτεινή ταυτότητα. Οί μελέτες τής κοινής γνώμης, κλα
σικές έδώ καί πολύ καιρό, θά μπορούσαν κάλλιστα νά διπλασια
στούν μέ συγκριτικές άναλύσεις πού θά καθόριζαν τίς άλληλου- 
χίες τής πληροφορίας, τήν έξέλιξη τών μέσων έπικοινωνίας, τίς 
σχέσεις τού μηνύματος μέ τήν άφθονία, τίς άλυσιδωτές άντιδρά- 
σεις τής διανομής, μέ συντομία όλη τή μορφική φαινομενολογία 
τού γεγονότος9. Γιά τό θάνατο τού Πάπα Ιωάννη 13ου10 έγινε 
μιά γρήγορη μελέτη. Τί όμοιότητες θά κατέληγαν νά είχαν μονο
γραφίες γιά παρόμοιους έθνικούς θανάτους, π.χ. τό θάνατο τού 
Στάλιν, τοϋ Κένεντυ, τού Τσώρτσιλ, τού ’Αντενάουερ, τού Το- 
λιάτι, τού Νάσερ, τού Ντέ Γκώλ ; Ποιές όμολογίες θά μπορούσαν 
νά παρατηρηθούν στήν έκβαση όρισμένων σκανδάλων ή δικών 
χωρίς άμεση σχέση μεταξύ τους, δπως ή ύπόθεση Ντρέυφους καί 
ό πόλεμος τής ’Αλγερίας ; Ή  μορφική άνάλυση μάς όδηγεί ένστι- 
κτωδώς στήν άνάλυση τών σημασιών -  ή έστω, σέ πρώτη φάση, 
μόνο τής σημασίας τής έμφάνισης τού μορφικού συστήματος, πού 
άποτελεϊ άπό μόνη της γεγονός. Γιατί ποιά βαθιά μεταλλαγή έξέ- 
φραζε ή καινούρια έπικαιρότητα τού γεγονότος, πού εισέβαλε 
άποφασιστικά στό τέλος τού 19ου αίώνα, δταν ή έπιστημονική 
ιστορία, μέ τό θρίαμβο τού θετικισμού, καταπιανόταν μέ τήν έν
νοια τού γεγονότος μόνο γιά νά έφαρμόσει τήν έξαιρετική του 
άποτελεσματικότητα στό παρελθόν ; Τί συσχετισμούς νά όρίσου-
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με άνάμεσα στά δύο αύτά σύγχρονα φαινόμενα, τή γέννηση μιάς 
έπιστήμης μέ άντικείμενο μόνο τά γεγονότα τού παρελθόντος καί 
τήν ελευση μιάς είδικότητας τής σύγχρονης ιστορίας ;

Γιά νά συλλάβει τίς σημασίες, ό ιστορικός τού παρόντος κάνει 
πρακτική του μόνο τή σειραϊκή μέθοδο τού ιστορικού τού παρελ
θόντος, μέ τή διαφορά, δμως, δτι ή δική του μεθοδολογία άπο- 
σκοπεί νά άποκορυφώνεται στό γεγονός κι δχι νά μειώνει τίς 
διαστάσεις του, όπως άλλοτε. Ό  ιστορικός τού παρόντος άνασύ- 
ρει συνειδητά τό παρελθόν μέσα άπό τό παρόν άντί νά σπρώχνει 
άσυνείδητα τό παρόν νά έμφανιστεί στό παρελθόν. Σήμερα γνω
ρίζουμε, δτι ή νύχτα τής 4ης Αύγούστου δέν ήταν μόνο ή ύστερι- 
κή μασκαράτα πού δ Ραϊμόν Ά ρόν είδε στίς συνελεύσεις τών 
φοιτητών καί στίς διαδηλώσεις τό Μάη τού 68. Ή ταν, δμως, αύ
τό σαφές τό πρωί τής 5ης Αύγούστου τού 1789 ; Μόνο ή έφαρμο- 
γή τών διοικητικών άποφάσεων έκρινε τή συνέχειά της. Καί, άν- 
τίστοιχα, δέν ύπάρχει ή παραμικρή άμφιβολία δτι οί φοιτητικές 
συνελεύσεις έξέφραζαν άλλα άπ' όσα ισχυρίζονταν. Τό γεγονός 
έχει τήν ιδιότητα νά δένει μεταξύ τους σκόρπιες σημασίες. Ό  
ιστορικός πρέπει νά τίς λύνει καί νά ξαναγυρίζει άπό τό προφα
νές τού γεγονότος στήν άποκάλυψη τού συστήματος. Γιά νά γίνει 
κατανοητή, ή μοναδικότητα άπαιτεί τήν ύπαρξη μιάς σειράς πού 
τό νέο φέρνει στήν έπιφάνεια. Άκόμη κι ή διαβεβαίωση, δτι 
« Είναι ή πρώτη φορά πού... » υπονοεί δτι ένδεχομένως θά 
υπάρξει μιά δεύτερη. « Άκόμη κι άν παραμείνουμε στήν κυβερ
νητική θεώρηση τής κοινωνικής ζωής ». γράφει σωστά ό Έ ντ- 
γκάρ Μορέν, « τό γεγονός-πληροφορία, μάς βοηθάει νά κατα
νοήσουμε τή φύση τής δόμησης καί τή λειτουργία τού συστήμα
τος. δηλαδή τή διαδικασία όπου ή πληροφορία έπιστρέφει πίσω 
στό σύστημα γιά νά ένταχθεΐ σ' αύτό (ή νά άπορριφθεϊ), καί τίς 
άλλαγές πού προκαλούνται είτε στό σύστημα, είτε άπό τό σύστη
μα11 ». Ά ς  τό έπαναλάβουμε : ό ιστορικός τού παρόντος δέν 
παίζει κανένα ρόλο στήν έκρηξη τού ήφαιστείου. Α ντίθετα ό 
ιστορικός τού παρελθόντος, πού στηρίζεται στή μεγάλη χρονική 
διάρκεια, κάνει αύτά τά ήφαίστεια τών γεγονότων τεχνητούς λό- 
φους-ένδείξεις γιά τό τοπίο πού έξερευνά. Σάν γεωλόγος, όμως, 
εχει τή μεγαλύτερη δύναμη. Αύτός πρέπει νά άναγνωρίσει τά 
γεωλογικά έπίπεδα, τή στάθμη τών έσωτερικών έκρήξεων καί τίς
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δευτερεύουσες άναφλέξεις, νά διακρίνει τίς βασικές άλληλοσυγ- 
κρουόμενες πραγματικότητες τών μηχανισμών πού άφομοιώνουν 
τή λάβα. Μιά κρίση, δηλαδή ëva πλέγμα γεγονότων, κι ëva γεγο
νός πού ύποδεικνύει μιά κρίση κάπου μέσα στό κοινωνικό σύνο
λο δέ διαφέρουν ούσιαστικά. ’Ανάμεσα στά δύο αύτά φαινόμενα 
δημιουργεϊται μιά διαλεκτική τής άλλαγής· μπροστά σ’ αύτή τήν 
άλλαγή ό ιστορικός τού παρελθόντος είναι τό ίδιο άοπλος μέ τόν 
ιστορικό τού παρόντος.

’Εμπαίζοντας τήν προσωρινή δικαιοδοσία του, τό μέλλον θά 
τόν διάψευδε, θά έσβηνε τίς σειρές, πού ό ιστορικός είχε καθορί
σει, γιά νά κάνει τό γεγονός νά παρουσιαστεί σ’ ëva τελείως δια
φορετικό δίκτυο. Μέσα σ’ αύτό, οί έπεξεργασίες πού ό ιστορικός 
εκανε αύτοσχέδια καί έν θερμώ, θά κρατούσαν άκόμη κάποια 
σημασία. Άποτελούν άναπόσπαστο μέρος τού ίδιου τού γεγονό
τος. Ό λη  ή ιστορία τής γαλλικής έπανάστασης τόν 19ο αιώνα 
διακηρύττει μόνο τήν άποτυχία τού έπαναστατικού γεγονότος. 
'Η  φιλολογία γιά τό Μάη τού 68 είναι άχώριστη συνοδεία τού 
θέματός της, βγαίνει άπό μιά άδύνατη ιστορία τού Μάη. Ή  σύγ
χρονη ιστορία, αύτή ή έξερεύνηση τής έπικαιρότητας, δέν άποτε- 
λεΐ έφαρμογή στό παρόν τών ιστορικών μεθόδων πού δικιμάστη- 
καν στό παρελθόν. Είναι άκόμη δ ύστατος έξορκισμός τού γεγο
νότος, ή τελευταία φάση τής λύσης του. "Εστω κι άν διαψευστεϊ 
άπό τήν ιστορία, θά εχει ύπάρξει γιά τόν ίδιο λόγο πού συνέβη 
τό γεγονός.

Μέσα άπό τή νέα κατάσταση, πού έπέβαλε τό γεγονός στίς βιο
μηχανικές κοινωνίες δλο τό παρόν μας άναζητεϊ τήν αυτοσυνεί
δησή του. 'Η  προβληματική τού γεγονότος -  πού άκόμη δέν εχει 
τεθεί -  δένεται στενά μέ τήν ιδιαιτερότητα μιάς « σύγχρονης » 
ιστορίας. Σέ μιά κοινωνία πού όνομάζουμε καταναλωτική, ίσως, 
υποβάλλοντας τό γεγονός σέ μιά τέτοια μεταχείριση, προσπαθού
με κατά κάποιο τρόπο νά σμικρύνουμε τό χρόνο στίς διαστάσεις 
ένός καταναλωτικού άντικειμένου στό όποιο θά έπενδύσουμε τά 
ϊδια συναισθήματα12. Ά ν  άληθεύει δτι ή ιστορία άρχίζει μόνο 
δταν ό ιστορικός θέτει στό παρελθόν, σέ σχέση μέ τό ϊδιο του τό 
παρόν, έρωτήματα γιά τά όποϊα οί άνθρωποι τής έποχής δέν εί- 
χάν τήν παραμικρή ιδέα, ποιός θά μάς πεϊ -  άπό σήμερα -  ποιά 
άνησυχία κρύβεται πίσω άπ' αύτή τήν άνάγκη γιά γεγονότα, τί
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είδους νευρωτισμό προκαλεϊ αύτή ή τυραννία, ποιό μείζον γεγο
νός τού πολιτισμού μας έκφράζει ή τοποθέτηση αυτού τού πελώ
ριου συστήματος γεγονότων πού άποτελεΐ ή έπικαιρότητα ;

Οί θετικιστές άδυνατώνας νά κυριαρχήσουν πάνω στό γεγονός 
τής έποχής τους, καί m| ννΐΉ>ι,_οντα; τίς ·■ συνέπειές » του. κατέ
γραφαν άσυνείδητα τή μελλοντική του άνοδο γιά νά χτίσουν πά
νω της μιά έπιστήμη τής ιστορίας καί καταδίκαζαν τό παρόν σέ 
θεωρητική άναπηρία. Σήμερα, όλόκληρη ή ιστοριογραφία κατέ- 
κτησε τό μοντερνισμό της μέ τό σβήσιμο τού γεγονότος, τήν άρνη
ση τής σπουδαιότητάς του καί τή διάλυσή του. Ά λλά τό γεγονός, 
ένα άλλο γεγονός, έπιστρέφει σέ μάς κι ίσως μαζί του ή δυνατό
τητα μιάς σωστά σύγχρονης ιστορίας.

\ Ι ιτ«( |ο<«ϊ>, : ΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΤΗΣ
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Ή  άρχαιολογία*

Πγοσέξτε τώγα, ΐχω έδώ τά ΐγα  δλων τών 
παλιών δασκάλων, τών μεγάλων άγχαιο- 
λόγων τον παγελθόντος. Σνγχγίνω τό ΐνα  
μέ τό άλλο -  ζυγίζω τίς διαφωνίες τους -  
άναλνω τίς άντίθετες άπ όψεις -  άποφασί- 
ζω ποιά είναι ή σωστή -  κι ΰστεγα βγάζω 
συμπέγααμα. Αύτή είναι ή έπιστημονιχή  
μέθοδος.

Ί . Ά σίμοφ, Foundation

Είναι ή άρχαιολογία έπιστήμη ; Ή  είκόνα της μάς παραπέμπει 
άκόμη σέ ξένο περιβάλλον. "Οπως άλλοτε ή έθνολογία, σημαίνει 
συχνά μιά άπόδοση, μιά φυγή εξω άπ’ τίς κοινωνίες δπου τό έξω- 
τικό δέν είναι μέρος τής καθημερινότητας. Αύτές οί δυό έξωτερι- 
κά άλληλέγγυες έπιστημονικές μεθοδολογίες άναλύουν διαφο
ρές : στό χρόνο ή πρώτη, στό χώρο ή δεύτερη. "Ομως ή όμοιότη- 
τά τους είναι περισσότερο φαινομενική παρά πραγματική. Καί ό 
Ιστορικός δπως δ έθνολόγος γνωρίζουν δτι τό πραγματικό πρό
βλημα είναι άκριβώς ό όρισμός τών τυχαίων καί σχετικών έν- 
νοιών πού είναι ό χώρος καί ό χρόνος. Μεγάλη ή μικρή χρονική 
διάρκεια, πολιτικός ή κοινωνικός χώρος, αύτά τά κλασικά πιά 
έργαλεία γιά τή σύγχρονη άνάλυση τών κοινωνιών μοιάζουν άνί- 
σχυρα μπροστά στίς άμετάβλητες συνήθειες τού παραδοσιακού 
άρχαιολόγου. Ή  έθνολογική ή ιστορική έρευνα προϋποθέτει μιά

* Ή  εισαγωγή αύτής τής έργασίας ϊχει δημοσιευθεϊ ήδη ώς μέρος τού συλλογικού 
άρθρου « Renouveau des méthodes et théorie de l'archéologie », Annales ESC,
1973. 1. σελ. 35-51.



οχετικη γνώση τής ζωής τών κοινωνιών, ένώ άντίϋετα ή επιστήμη 
πού άποκαλούμε άρχαιολογία άπαιτεϊ πρώτα άπ’ δλα « όσφρη
ση ». Συγχέεται με τή μελέτη τού « εύρήματος », τού όποιου ή 
« άρχαιότητα » είναι μόνο δικό της άντικείμενο μελέτης. Ή  κα
θαρά λεκτική άνάλυση τού λεξιλογίου τής άρχαιολογίας είναι άπ’ 
αύτή τήν άποψη πολύ διδακτική : « καινούργιες άνασκαφές 
σέ... », « καινούργια στοιχεία γιά... »· τό άντικείμενο άρχικά κα
θορίζεται σάν σύνολο στοιχείων πού συγκεντρώνονται καί συσ
σωρεύονται σέ προϋπάρχουσες γνώσεις. Καί τό πεδίο τής γνώσης 
είναι άπειρο (θά βρίσκουμε πάντα καινούργια αντικείμενα) καί 
άόριστο (δέν ξέρουμε τί άντιπροσωπεύει ëva εύρημα). Μιά πόλη, 
ëva μνημείο, ëva άπομονωμένο άντικείμενο είναι μόνο οί μαρτυ
ρίες πού άπομένουν άπό κάποιο πολιτισμό. Αύτός ό πλούτος τών 
ένδείξεων (ή άπειρία τών άρχαιολογικών άντικειμένων) κι αύτός 
ό φιλελευθερισμός τής σκέψης (άφού δέν μπορούμε νά τά ξέρου
με δλα, μπορούμε μόνο νά γνωρίσουμε μερικά γεγονότα καί συ
νεπώς κάθε ύπόθεση είναι καί θεμιτή καί μή έξακριβώσιμη) συνι- 
στούν ëvav άπό τούς λόγους τής σημερινής κρίσης, πού πλήθος 
έργων δίνει τήν εικόνα της (Heizer-Cook, I960· Chang, 1967- 
Deetz, 1968· Clarke, 1968· Moberg, 19691). Τό γεγονός αύτό κα
ταδικάζει τόν άρχαιολόγο σέ μιά τμηματική καί άποσπασματική 
γνώση. Κατά κάποιο τρόπο αύτό τό άξίωμα είναι ή δμολογία τής 
πίστης γιά τή « σιωπηλή πλειοψηφία » τών σύγχρονων άρχαιολό- 
γων. Ικανοποιεί τόν είδικό πού διαθέτει τίς άπαραίτητες γνώ
σεις -  γιά τά άντικείμενα, τόν ύλικό πολιτισμό -  καί ταυτόχρονα 
τόν ιστορικό πού με τό συγγραφικό ταλέντο του θά ντύσει ώς ëva 
βαθμό τήν ψυχρή γύμνια τών άρχαιολογικών γεγονότων. « 'Η 
νέα άρχαιολογία » άναπτύσσεται σάν άντίδραση σ’ αύτή τήν 
ιδεολογία καί σ’ αύτό τόν καταμερισμό τής έργασίας.
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1. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

Ή  πρωτοτυπία τής άρχαιολογίας έκφράζεται πιό έντονα στήν 
περισυλλογή τών « δεδομένων », στή διφορούμενη κατάσταση 
τού άρχαιολογικού χώρου : έδώ γίνεται πιό έμφανής ή έξέλιξη 
τών μεθόδων της. Ή  σύγχρονη άρχαιολογία τείνει νά άποδε-



ΠΙΝΑΚΑΣ 1. -  ΓαλλοχολωΐΊχές άνααχαφές όογανωμένες «.τό τήν École pra
tique des hautes éludes στό χωοιό Saim-Jean-de-Froid (Avevron).

Ή  στρωματογραφική άνασκαφή προϋποθέτει ακριβή καταγραφή όλων τών 
πληροφοριών πού συγκεντρώθηκαν στόν άρχαιολογικό χώρο. Στή φωτογρα
φία βλέπουμε τήν εφαρμογή τής τεχνικής πού πρότεινε ό Wheeler. Αύτή ή 
τεχνική χρησιμοποιείται σέ πολύ μεγάλη κλίμακα στή δυτική Εύριόπη. κι αύτό 
γιατί παρουσιάζουν μεγάλο ένδιαφέρον οί ύλικές ένδείξεις πού άφέθηκαν 
άνάμεσα στίς ζώνες τής άνασκαφής (τά σημεία τής άνασκαφής είναι εύπρόσι- 
τα. ή καταγραφή γίνεται μέ κανονικότητα, τά στρωματογραφικά δεδομένα 
συντηρούνται). Εννοείται ότι ή τεχνική αύτή δέν είναι άποκλειστική κι ότι 
θά βρούμε πολύ διαφορετικά παραδείγματα στό έργο τού Moberg (1969).
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σμευθεϊ άπό τίς συνήθειες τής συλλογής, άπό τή ριψοκίνδυνη 
άνίχνευση άπομονωμένων άντικειμένων καί νά έπιδοθεΐ σέ όργα- 
νωμένες έρευνες. Ή  έννοια τής διαστρωμάτωσης, μόλο πού δια
τυπώθηκε τόν 19ο αιώνα, δυστυχώς δέν εγινε συνήθεια παρά μό
νο άπό τό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο καί μετά (Leroi-Gourhan, 
1950· Wheeler, 1954· Courbin, 1963). Ή  μελέτη τής διαστρωμά
τωσης, δηλαδή τών ιχνών πού άφησαν άνθρώπινες όμάδες στό 
γεωλογικό τους περιβάλλον, όδήγησε στόν καθορισμό μιάς γενι
κής μεθόδου πού όνομάζεται στρωματογραφία. Ή  στρωματο- 
γραφική άνασκαφή άποσκοπεϊ νά καθορίσει μέ τή μεγαλύτερη 
δυνατή άκρίβεια τά τυχαία γεγονότα πού έπέδρασαν στά διαφο
ρετικά έπίπεδα κατοίκησης τού « έδάφους » : έγκαταλείψεις, κα
ταστροφές, χρήσεις έκ νέου κ.λπ. Μ’ άλλα λόγια, δέν πρόκειται 
πιά γιά μεμονωμένες συλλογές άντικειμένων, άλλά γιά τή μελέτη 
τών σχέσεων πού συνδέουν τά άντικείμενα. Οί σχέσεις αύτές 
θεωρούνται στοιχεία πρός άνάλυση δπως τά θεμέλια, οί τάφροι, 
οί χώροι κατοικίας πού άποκαλύπτει ή άνασκαφή. Οί κάθετες 
τομές συνοψίζουν τή διαδοχή τών στρωμάτων καί συμπληρώνουν 
τόν όριζόντιο καθαρισμό τοϋ χώρου, πού μάς έπιτρέπει νά κατα
νοήσουμε τή λειτουργία τών συνόλων τά όποια άνακαλύπτουμε. 
Ό  τελικός σκοπός τής στρωματογραφίας είναι νά φέρει στό φώς 
τή διαδοχή μέσα στό χώρο μιάς άλληλουχίας δομών στό χρόνο. 
Πρέπει όμως νά πούμε δτι, παρ’ δλο πού όλοι συμφωνούν γιά τό 
ένδιαφέρον αύτών τών τεχνικών, οί άρχαιολόγοι τίς έφαρμόζουν 
άνισα. Εξάλλου οί διαφορετικοί κανόνες δημοσίευσης δέ μάς 
έπιτρέπουν πάντα νά έχουμε σαφή ίδέα τών μεθόδων τής άνα
σκαφής. Οί άπολογισμοί τους δέν έχουν άκόμη καταφέρει νά 
άποκτήσουν τήν άκρίβεια, ούτε τήν άπλότητα τών άρχαίων στά 
όποϊα άνατρέχουν συνήθως οί ιστορικοί. Ά π ό  τήν άλλη μεριά, ή 
άνάπτυξη τών στρωματογραφικών μεθόδων προκάλεσε μιά έκρη
ξη τής τεχνικής (Brothwell -  Higgs, 1963· Goodyear, 1971), πού 
έπηρεάζει δλα τά στάδια τής άνασκαφής καί τής έρμηνείας της : 
άναγνώριση τών άρχαιολογικών χώρων μέ γεωφυσική διερεύνη- 
ση τού έδάφους καί άεροφωτογραφίες, μελέτη τής πανίδας καί 
τής χλωρίδας μέ τή βοήθεια τής φυσιολογίας, έπιστημονικός κα
θορισμός καί μελέτη τής σύστασης καί τής γεωλογικής διαμόρφω
σης τοϋ έδάφους, χρονολόγηση τών ευρημάτων μέ φυσικό-
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χημικές μεθόδους. Αύτή ή άνανέωση τής μελέτης τού περιβάλ
λοντος συνεπάγεται τή δημιουργία μιάς έπιστημονικής ψευδαί
σθησης, δπου ό τεχνολογικός χαρακτήρας τών έργων παίρνει εύ
κολα τή θέση τής στρατηγικής τής έρευνας.

Καθώς οί άρχαιολόγοι παρασύρονταν δλο καί μακρύτερα, 
γοητευμένοι άπό τήν ποικιλία τών τεχνικών μέσων, αιχμαλωτί
στηκαν άπό τίς άνησυχίες πού ή νέα ιστορία μεταδίδει στούς 
ιστορικούς : γεωγραφική Ιστορία, ιστορία τής ύλικής ζωής, οικο
λογική Ιστορία, τόσα σημεία συνάντησης καί ζώνες έπαφής. Ό  
καθορισμός τών νέων Ιστορικών πεδίων δέν άνοίγει μόνο και
νούργιους δρόμους, άμφισβητεΐ καί τά όδοιπορικά τής κλασικής 
ιστορίας (Furet, 1971)2. Ή  σύγχρονη άρχαιολογία συναντάει 
άκόμη τήν ιστορία στή νέα άνάγνωση τών εικονογραφιών, στή 
μελέτη τών άρχιτεκτονικών συνόλων τά δποϊα θεωρούνται κοι
νωνιολογικές έστίες, στόν έπαναπροσδιορισμό κλασικών προσώ
πων καί τοπίων δπως ό άρχαίος άνθρωπος ή ή Γαλλία πρίν τήν 
’Επανάσταση (G. καί Μ. Vovelle, 1969· Annales, 1970· Bérard, 
1969). Ή  σύγχρονη άγροτική ιστορία (Archéologie du village dé
serté, 1970), ή ιστορία τής οικολογίας (J. Bertin καί άλλοι, 1971) 
ωφελούνται περισσότερο άπ’ αύτές τίς άνταλλαγές πού, πέρα 
άπό τήν κάπως άφελή τους πίστη στή δημιουργία μιάς καθολικής 
έπιστήμης, μαρτυρούν τό πλάτος τής άνανέωσης. 'Υπάρχει όμως 
καί ή άλλη όψη σ’ αύτές τίς παράτολμες άπόπειρες : ή περιπλο- 
κότητα τών διαδικασιών, ή ύπερβολική λεπτολογία τών τεχνικών 
στενεύουν δλο καί περισσότερο τό πέρασμα άπό ένα τομέα έρευ
νας σέ άλλο. Μέ τήν άπειρη αύξηση τών άρχαιολογικών ταξινο
μήσεων είναι σχεδόν άδύνατο νά έπαληθευτούν τά στοιχεία, νά 
έλεγχθούν οί χρονολογίες, νά κριτικαρισθούν καί νά συζητηθούν 
τά δεδομένα (Finley, 1971). ’Ανάμεσα σέ μιά άρχαιολογία περι
γραφική κι δλο πιό τεχνική καί σέ μιά άρχαιολογία ιστορική κι 
δλο πιό φιλόδοξη, ή άπόσταση μεγαλώνει άδιάκοπα.

Δέν είναι καθόλου παράξενο τό γεγονός δτι μιά νέα φάση τής 
έρευνας, πού συμπληρώνει τίς άλλες δύο, θέτει έρωτήματα γιά τό 
πέρασμα άπό τήν περιγραφή στήν έρμηνεία, γιά τό κόστος καί τίς 
λογικές έγγυήσεις τής παρατήρησης καί τής ταξινόμησης, τών συ
νηθισμένων δηλαδή ένεργειών τού άρχαιολόγου (Gardin, διάφο
ρες ήμερομηνίες 1963, 1965, 1971· Binford καί Binford, 1968). Τί
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είναι τυπολογία, μέ ποιά κριτήρια κατανέμουμε ένα άντικείμενο 
σέ μιά όμάδα, πόσο άκριβώς είναι αύτοί οί καθορισμοί στοιχειω
δών σχέσεων : όμοιότητα, διαφορά, όμολογία καί άναλογία ; 
Αύτή ή έξυγίανση στή σύλληψη τών έννοιών δέν είναι άθώα, μάς 
όδηγεϊ νά άποσαφηνίσουμε άντικειμενικούς στόχους καί άποτε- 
λέσματα. Μ' άλλα λόγια, ποιά είναι ή θέση τής άρχαιολογίας σάν 
ιστορική πηγή :

2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :
ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ Η ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ;

Ή  τριπλή έξέλιξη, τεχνική, Ιδεολογική καί έπιστημολογική, 
πού περιγράψαμε προηγουμένως, είναι περισσότερο δυνατότητα 
παρά πραγματικότητα. Λεπτές ιστορικές άποκαταστάσεις μερι
κές φορές καλύπτουν άνακριβείς μεθόδους άνασκαφής, ό υπολο
γισμός καί οί μέθοδοι αύτόματης ταξινόμησης συχνά χρησιμοποι
ούνται σάν άλλοθι γιά τή φτώχεια τών ιστορικών καί άνθρωπο- 
λογικών υποθέσεων· ή άνανέωση άφορά περισσότερο ένα πρό
γραμμα όχι έναν άπολογισμό. Κι δμως οί « νέες προοπτικές » ξε
κινούν άπό κάτι προφανές καί κοινότυπο : τήν Ιδιαιτερότητα τής 
άρχαιολογίας, τήν ειδική φύση τού ύλικού πολιτισμού. ’Αν καί ή 
φιλοδοξία τού άρχαιολόγου είναι σέ γενικές γραμμές ίδια μέ τήν 
φιλοδοξία τού ιστορικού ή τού έθνολόγου, τά μέσα του είναι έκ 
τών προτέρων πιό περιορισμένα. Δέν έχει στή διάθεσή του ούτε 
άρχεϊα ούτε συνομιλητές, καί ή γλώσσα δέν μπορεί νά τόν βοηθή
σει στήν κατανόηση τών γεγονότων. Ό  άρχαιολόγος πού έξετά- 
ζει ένα άγγεϊο κάνει τόν έξής συλλογισμό : ή γραμμή καί ή δια- 
κόσμησή του δείχνουν μιά όρισμένη χρονολογία, ή μορφή του τόν 
προορισμό του, ό τρόπος τής κατασκευής του μιά κάποια όργά- 
νωση τής παραγωγής. Αύτά τά στοιχεία ιδωμένα ώς σύνολο καί 
ώς πρός τίς άμοιβαίες τους σχέσεις καθορίζουν τούς άκόλουθους 
ισχυρισμούς. Ή  διακόσμηση καί ό προορισμός (π.χ. κύπελλο) 
ξεχωρίζουν ένα άγγεϊο-έμπόρενμα άπό ένα δοχείο μεγαλύτερου 
μεγέθους, ή μορφή τού όποιου (π.χ. άμφορέας) καί ή έλλειψη 
διακόσμησης τό όρίζουν σάν άγγεϊο-χρήσης (Vallet -  Villard, 
1963). Ξεκινώντας άπ’ αύτή τή διάκριση, ό είδικός μπορεί νά
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συμπεραίνει γιά μιά έμπορική πολιτική (προϊόντα πολυτελείας / 
προϊόντα κοινής χρήσης), γιά έμπορικά κυκλώματα, γιά άντίθε- 
τους τρόπους διακίνησης (συσκευασία, άποθήκευση). Βλέπουμε 
τί δίκτυο σχέσεων μπορεί νά πλέξουν τά συμπεράσματα τού άρ- 
χαιολόγου. Βλέπουμε έπίσης πόσο χώρο άφήνουν γιά αυθαιρε
σία.

Τά έξωτικά χαρακτηριστικά τών άντικειμένων πού έξετάζον- 
ται, τό μέγεθος, ή ύφή, έπιτρέπουν νά χτίσουμε Ινα σύστημα άν- 
τιθέσεων : μικρά καί μεσαία δοχεία άντιπαραβάλλονται μέ μεγα
λύτερα, χονδροειδή κι άνθεκτικά κεραμικά μέ εύθραυστα καί λε
πτά. Ά λλά αύτές οί άντιθέσεις δέν έχουν όμοιες οικονομικές συ
νέπειες· μπορούμε κάλλιστα νά φανταστούμε δτι διαφορετικά 
προϊόντα διανέμονται άπό τούς ίδιους έμπορικούς πράκτορες 
καί δμοια νά διακρίνουμε τήν κυκλοφορία άπό τή διανομή κ.λπ. 
"Ενας άμφορέας κι ëva κύπελλο έξάγονται άπό τόν ίδιο δρόμο ; 
Ό  εισαγωγέας τους είναι διαφορετικός ; 'Η  άντίθεση άνάμεσα 
σέ δυό τύπους έμπορευμάτων είναι έμπορική (διαφορετικοί πω- 
λητές), κοινωνική (διαφορετικοί άγοραστές), λειτουργική ; Αύτό 
τό περιορισμένο παράδειγμα θέτει ëva θεμελιώδες έρώτημα : πώς 
νά περάσουμε άπό τήν περιγραφή τών έξωτερικών χαρακτηριστι
κών τών άντικειμένων στά κοινωνικά τους χαρακτηριστικά ; Ή  
άπάντηση τής παραδοσιακής άρχαιολογίας συνοψίζεται σκληρά 
στίς φράσεις τών Binford καί Binford (1968, σ. 16) : « 'Η  άποκα- 
τάσταση τών τρόπων ζωής παραμένει μιά τέχνη, πού κρίνουμε μέ 
μόνο κριτήριο τήν έκτίμησή μας στήν έντιμότητα καί στήν ικανό
τητα τού άνθρώπου, πού ύπεύθυνα τήν άποπειράται ». Τό έπι- 
χείρημα τών περιορισμένων πληροφοριών καλείται κυρίως νά 
ύποστηρίξει αύτή τήν τρέχουσα γνώμη. Ά π ό  φύση του τό άρ- 
χαιολογικό ϊχνος είν(Ί ëva άπομεινάρι γεμάτο κενά. Οί όμάδες 
τών άντικειμένων πού άναλύει ό άρχαιολόγος ύπέστησαν δύο 
διαδοχικές άλλοιώσεις :

1) Τά χνάρια πού άφησε πίσω του ëvaç πληθυσμός άντιπροσω- 
πεύουν ëva έλάχιστο ποσοστό δσων οί άνθρωποι αύτοί παρήγα- 
γαν καί μεταχειρίστηκαν.

2) Οί γεωλογικές μεταβολές καί τά τυχαία γεγονότα άφήνουν 
μόνο ëva μικρό μέρος αύτών τών ιχνών νά έπιβιώσει. Ά π ό  τήν 
έποχή τού Σουηδού Montelius (1885), έχει άποδειχτεϊ δτι αύτές οί
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ένδείξεις μπορούν ένόεχομένως νά περιοριστούν, μέ τήν άντιπα- 
ράθεση τών ευρημάτων πού καθορίζονται άποκλειστικά άπό τό 
πρώτο σημείο (άθικτα ίχνη) καί τών ευρημάτων πού πληρούν 
τούς όρους καί τής πρώτης καί τής δεύτερης κατηγορίας (άλ- 
λοιωμένα ίχνη). Στήν έποχή μας συνηθίζουμε νά διακρίνουμε άν- 
τικείμενα πού προέρχονται άπό κλειστά σύνολα, δπως οί τάφοι ή 
οί άποθέτες, καί σέ άντικείμενα πού βρίσκουμε σέ άνοιχτά σύνο
λα, δπως π.χ. τά δάπεδα τών κατοικιών. Αυτές οί διακρίσεις πού 
στηρίζονται σέ συγκεκριμένες στρωματογραφίες (χρήσεις έκ 
νέου, παραβιάσεις τάφων, πυρκαγιές) μάς βοηθούν νά καταμε
τρήσουμε τήν άναπαραστατικότητα τοϋ συγκεκριμένου υλικού : 
ένας λεηλατημένος τάφος δέν άντιπροσωπεύει πιά κλειστό σύνο
λο, δμως τό δάπεδο μιάς ξαφνικά πυρπολημένης κατοικίας μπο
ρεί νά λειτουργήσει σάν φωτογραφική άποτύπωση τής έσωτερι- 
κής « έπίπλωσης ». "Αν καί δέ σταματούμε πολύ σ’ αύτές, οί λι- 
γότερο ή περισσότερο έλλειπτικές πληροφοριακές σειρές δέ δια
φέρουν καθόλου άπό έκεϊνες πού μελετούν οί ιστορικοί, τουλάχι
στον ώς τή σύγχρονη έποχή. Οί άπολογισμοί πού εγιναν πρίν τήν 
’Επανάσταση συνήθως είναι άσυνεχεϊς, άν καί φωτίζονται άπό 
τόν κλειστό χαρακτήρα μερικών σειρών, π.χ. συμβολαιογραφικά 
καί ένοριακά άρχεία. Ή  μεθοδολογική διαδικασία, πού μάς έπι- 
τρέπει νά άποκαταστήσουμε μιά οικονομική κυκλοφορία μέ τή 
χαρτογράφηση τών κεραμικών εύρημάτων δέ διαφέρει άπό τίς 
έρευνες γιά τή διάδοση τών ΐδεών τού Διαφωτισμού -  δταν οί 
έρευνες αύτές γίνονται μέ βάση τό σύνολο τών πιό σημαντικών 
βιβλίων πού άναφέρονται σέ κληρονομικές πράξεις: Ή  άρχαιο- 
λογική πληροφορία δέν είναι πιό άποσπασματική άπό τήν ιστο
ρική πληροφορία πρίν άπό τή στατιστική περίοδο.

Ά ς  πάρουμε τό παράδειγμα τής άρχαίας έλληνικής άγγειοπλα- 
στικής στή Μασσαλία τού 6ου-5ου αιώνα π.Χ. Ή  καταμέτρηση 
πού πραγματοποίησε ό François Villard (1960) δείχνει μεγάλη 
μείωση τών είσαγομένων άπό τήν ’Αττική άγγείων στό τέλος τού 
6ου αιώνα. Τό σύνολο τών άγγείων πού βρέθηκαν στίς άνασκα- 
φές τής Μασσαλίας άποδεικνύουν αύτή τήν κάμψη. Είναι προ
φανές δτι τό δείγμα πού μελετάται είναι μερικό, άλλά αύτή ή 
διακοπή (πού δέ συμπίπτει μέ κάμψη τού άθηναικού έμπορίου 
δπως άποδείχνουν παρόμοιες καταμετρήσεις στήν ’Ιταλία) άντι-
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προσωπεύει μιά άνάπτυξη τής έμπορικής πολιτικής τής Μασσα
λίας. Αύτή ή άποψη έξακριβώνεται άν άντιπαραθέσουμε τό έμ- 
πόριο τών άγγείων μέ άλλες σειρές, π.χ. χάλκινα άγγεία, νομί
σματα. Ξεκινώντας λοιπόν άπό ëva σύνολο Ιχνών μπορούμε νά 
άποκαλύψουμε ëva γεγονός στατιστικής τάξης καί νά προτείνου
με εύσταθείς έρμηνεϊες.

Τότε όμως παρουσιάζεται μιά άλλη, πιό ριζοσπαστική, κριτι
κή. Άκόμη κι άν θεωρείται ότι μιά άρχαιολογική σειρά άντιπρο- 
σωπεύει ëvav πολιτισμό, αύτό δέ σημαίνει δτι μάς έπιτρέπει νά 
κατανοήσουμε αύτό τόν πολιτισμό σάν διαδικασία. Ή  άρχαιολο- 
γία είναι ουσιαστικά περιγραφική έπιστημονική μέθοδος, πού 
δέν μπορεί νά όδηγήσει στήν ιστορική άποκατάσταση μιάς κοι
νωνίας τού παρελθόντος, άκόμα καί στήν Ιδανική περίπτωση πού 
θά γνωρίζαμε τό σύνολο τού ύλικού πολιτισμού αύτής τής κοινω
νίας. Σύμφωνα μέ τήν παραδοσιακή όπτική οί σχέσεις τού ύλικού 
πολιτισμού καί τής κοινωνικής διαδικασίας γίνονται κατανοητές 
μόνο μέ τή βοήθεια διαφορετικών πληροφοριακών πηγών : φιλο
λογικών κειμένων, έθνογραφικών μαρτυριών. Ή , μέ άλλη διατύ
πωση, θεωρούμε δτι ή άρχαιολογία πρέπει νά ψάξει άλλού τίς 
πληροφορίες πού άδυνατεί νά βρει άπό μόνη της. Τό άξίωμα αύ
τό ύπονοεϊ δτι μόνο μέσ’ άπό τή γλώσσα μπορεί νά υπάρχει 
πραγματική γνώση τού κοινωνικού φαινομένου. Τά ύλικά άντι- 
κείμενα έπιτρέπουν μιά άτελή καί γεμάτη κενά προσέγγιση στήν 
κοινωνική πραγματικότητα. Μ’ αύτό τόν τρόπο δικαιολογούμε τή 
φτώχεια τών ιστορικών άποκαταστάσεων πού πραγματοποιεί ή 
άρχαιολογία καί τήν ταυτολογία τών ταξινομήσεών της.

Α ντίθετα, ή « νέα άρχαιολογία » (Binford καί Binford, 1968) 
άρνεϊται τή διάκριση άνάμεσα σέ ύλικά καί μή ύλικά στοιχεία 
ένός πολιτισμού. Ά π ’ αύτή τήν άποψη οί κοινωνικές πληροφο
ρίες έγγράφονται τόσο στά άντικείμενα δσο καί στή γλώσσα. Τά 
δρια τής άρχαιολογίας είναι άποτέλεσμα τών μεθόδων πού χρη
σιμοποιεί κι όχι τής φύσης τού ύλικού: « Τά πρακτικά δρια τής 
γνώσης μας γιά τό παρελθόν δέν είναι σύμφυτα μέ τήν άρχαιολο- 
γική πληροφορία. Τά δρια αύτά έξαρτώνται άπό τή μεθοδολογι
κή μας άφέλεια κι άπό τήν ελλειψη θεωρητικών άρχών πού θά 
μάς βοηθούσαν νά έκτιμήσουμε τήν όρθότητα τών προτάσεων γιά 
τίς διαδικασίες καί τά γεγονότα τού παρελθόντος σέ σχέση μέ τά
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άρχαιολογικό ίχνη » (Binford καί Binford, 1968, σ. 23). Είναι 
πραγματικά άξιοσημείωτο δτι κανείς ποτέ δέν άποπειράθηκε νά 
έκτιμήσει τήν άναπαράσταση μιάς κοινωνίας πού μάς προσφέρει 
ό ύλικός της πολιτισμός : θά μπορούσαμε νά πειραματιστούμε 
άναλύοντας μέ τυπολογικό τρόπο ëva βιομηχανικό προϊόν (π.χ. 
αύτοκίνητο) προσπαθώντας νά έξαγάγουμε συμπεράσματα καί 
νά διατυπώσουμε προτάσεις γιά τόν τρόπο κατασκευής, τίς πο
σότητες πού παράγονται, τά δίκτυα τής διανομής κ.λπ. Μιά τέ
τοια ερευνά θά ήταν κάπως συμμετρική μέ τίς ερευνες τών μελε
τητών τής Προϊστορίας, πού προσπαθούν νά έρμηνέψουν μιά τε
χνική (π.χ. τήν κοπή τού πυρίτη) παρατηρώντας τίς τεχνικές ένός 
σύγχρονου πληθυσμού μέ παρόμοιο πολιτιστικό έπίπεδο.

Οί κριτικές, μέχρις έδώ, καθορίζουν « νέες προοπτικές » πού 
άπαιτούν νέα έργαλεία. Γιά νά σφυρηλατήσουν αύτά τά έργα- 
λεϊα. οί άρχαιολόγοι έπετέθησαν στίς πιό στέρεες θεωρητικές άρ- 
χές τής ειδικότητάς τους καί Ιδιαίτερα στίς άρχές τής ταξινόμη
σης, πού στηρίζεται στίς κοινότυπες εννοιες τής όμοιότητας καί 
άνομοιότητας.

3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 
ΤΗΣ « ΝΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ »

Ά ν , όπως διαισθανόμαστε, ή άνομοιότητα3 δέ θέτει κανένα 
σοβαρό πρόβλημα, στήν καρδιά κάθε προσπάθειάς μας γιά ταξι
νόμηση βρίσκεται ό καθορισμός τής όμοιότητας καί ή διάκριση 
άνάμεσα σέ όμολογία καί άναλογία. “Οταν δύο σειρές έχουν ëva 
ή περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά, μέ ποιό τρόπο θά έπιλέ- 
ξουμε άνάμεσα σέ μιά έρμηνεία όμολογική (είναι τά ϊδια άντικεί- 
μενα) καί σέ μιά άναλογική (είναι άπομιμήσεις) ; Γιά νά άποφα- 
σίσει, ό άρχαιολόγος στηρίζεται στή διανομή τών κριτηρίων, στή 
γεωγραφική κατανομή τους. Έξυπακούεται δμως δτι ή έπιλογή 
είναι πάντοτε συζητήσιμη κι δτι τό πρόβλημα δέν εχει ύποχρεω- 
τικά λύση. Ά κόμη περισσότερο μπορούμε νά άποδείξουμε δτι ή 
παραδοσιακή άνάλυση βασισμένη σέ μιά διαισθητική ταξινόμηση 
τού ύλικού είναι σέ μεγάλο βαθμό αύθαίρετη κι δτι ύπάρχουν 
πολλαπλοί τρόποι ταξινόμησης πού δικαιολογούν πολλαπλά συμ-
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Ή διαστρωμάτωση όρίζεται σάν σειρά Ιστορικών γεγονότων πού Εγγράφονται σέ διαδοχι
κά στρώματα Εδάφους, άλλά ό όρισμός δέν είναι προφανής : οί άρχαιολόγοι τοϋ 19ου αιώνα 
(καί δυστυχώς άρκετοί τοϋ 20ού) είχαν κυριολεκτικά Εμμονη ίδέα μέ τίς σκληρές όομές (τοί
χοι κ.λπ.), έξ ου καί ή διάσημη Επιταγή : « άχολουθήστε τούς τοίχους », πού 6 Wheeler 
καταγγέλλει μ' αύτό τό σχήμα.
ΣΧΗΜΑ 2. - Ή διαστρωμάτωση κατά τόν Chang (1967), οχ. I, σ. 21.

'Οταν έφαρμόζεται μέ κατανοητό τρόπο ή στρωματογραφιχή μέθοδος δέ φέρνει μόνο στό 
φώς άλληλουχίες γεγονότων, άλλά προτείνει χαί λειτουργιχές Ερμηνείες γι' αύτά. Παίρνοντας 
γιά παράδειγμα Ενα σπαθί χι Ενα άγγείο πού οί θέσεις τους δέ μεταβάλλονται στό χώρο, ό 
Άμεριχανός άρχαιολόγος Chang σχεδιάζει μιά μορφή στρωματογραφίας μέ πολλαπλές Εκδο- 
χές. Σέ κάθε διαφορετική χατάσχεση λαμβάνονται ύπόψη οί παραλλαγές στό περιβάλλον :

Α. Τό σπαθί χαί τό άγγείο χωρίζονται άπό Ενα στρώμα πού δείχνει δτι άνήχουν σέ διαφο
ρετικούς όρίζοντες.

Β. Τό σπαθί χαί τό άγγείο συνδέονται μ’ Εναν τάφο σάν άντιχείμενα λατρείας.
Γ. Ή  τυχαία σύνδεση τών δύο άντικειμένων άναφέρεται στό βίαιο θάνατο τοϋ πολεμιστή 

(άπό έκηβόλο όπλο). Ενταφιασμός τού νεκρού δέν άκολούθησε τό ξαφνικό αύτό γεγονός.
Δ. Τό Ενα άπ' αύτά τά άντιχείμενα, τό ξίφος. Εχει τελετουργική λειτουργία ένώ τό άλλο 

πετάχτηχε μετά τή χρήση του σέ μιά τάφρο γιά άπορρίμματα.
Ε. Ή χατάσταση είναι σχεδόν δμοια μέ τό Γ. άλλά ή άνάλυση τής θέσης τού νεκρού μάς 

Επιτρέπει νά Εξακριβώσουμε δτι αίτια τού θανάτου είναι τό ξίφος.



Ε



ΣΧΗΜΑ 3 καί 4. -  Ή  άρχαιολογική ίρεννα κατά τόν Leroi-Gourhan (1950), 
σ. 86, καί κατά τόν Clarke (1968), σ. 526.

Ή  σύγκριση τών δύο σχημάτων τού Leroi-Gourhan καί τοϋ Clarke δείχνει 
τή μετατόπιση τοϋ Αρχαιολογικού ένδιαφέροντος στήν τελευταία εικοσαετία. 
Ή  μέθοδος τοϋ Leroi-Gourhan προσανατολίζεται στά προβλήματα καταγρα
φής κι άφήνει έλάχιστο χώρο στά προβλήματα έπεξεργασίας· Αντίθετα, ή 
άποψη τού Clarke συνδέεται άποκλειστικά μέ τήν περιγραφή καί τή συνδυα
στική άνάλυση τών δεδομένων.



A FLOW CHART OF NUMERICAL TAXONOMY

AFFINITY (SIMILARITY) 
SPECIMENS

5. CLUSTERING OF SPECIMENS 
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6. EXTRACTION OF DATA 
ON TAXA

7. IDENTIFICATION OF SPECIMENS
(Σημ. : Τό σχεδιάγραμμα δημοσιεύεται στά άγγλικά στό πρωτότυπο).
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Πάνω : Τά πληροφοριακά στοιχεία περνούν άπό ένα 
άτέλειωτο κύκλο άναλύσεων καί συνθέσεων. Κάθε 
συγγραφέας άποσυνθέτει τά δεδομένα πού συγκεν
τρώθηκαν στά έργα τών προδρόμων του γιά νά τά 
άνασυνθέσει στίς δικές του έκδόσεις, πού κι αύτές 
θά τεμαχιστούν καί οϋτω καθ’ έξης.

Τό σχήμα τοϋ Gardin είναι άναμφίβολα τό πρώτο σχεδιάγραμμα μιάς « τρά
πεζας δεδομένων » πού έφαρμόστηχε στήν άρχαιολογία. Μέ βάση άλλα ύλιχά 
μέσα (υπολογιστές άντιχαθιστούν τίς διάτρητες χάρτες), διάφορα έγχειρήμα- 
τα αΰτού τού τύπου άρχισαν ήδη νά μπαίνουν σέ έφαρμογή (Gardin, 1971).
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ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

\
Κάτω: άντίθετα, ή μέθοδος πού προτεΐνεται συνίστα- 
ται στή διατήρηση τών δεδομένων σέ Αναλυτική μορ
φή. Έτσι τά δεδομένα τίθενται στή διάθεση τών με
λετητών. Μπορούμε νά προσεγγίσουμε πιό εύκολα 
τ(ς συνθέσεις κα( κάθε φορά οί έκκαθαρίσεις άφο- 
ροϋν μόνο όρισμένα καινούργια στοιχεία καί δχι τό 
σύνολο, όπως γινόταν παλαιότερα.



ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΣΧΗΜΑ 6. -  Τά στάδια τής άρχαιολογικής ίρεννας κατά τόν Moberg (1969), 
ο. 42 καί ο. V.?.

Τό σχέδιο τού Moberg συνοψίζει κατά κάποιο τρόπο τίς δύο στάσεις πού 
άναφέραμε πιό πάνω : προνομιούχα καταγραφή τών δεδομένων τού πεδίου ή 
υπολογισμός τών ιδιοτήτων τους. Δείχνει τήν πρώτη άπόπειρα σύνθεσης μέ 
σκοπό τή Οεμελίιοση μιάς επιστημονικής έπιστημολογίας τής άρχαιολογίας.
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περάσματα. Δηλαδή, γιά νά πραγματοποιήσει τήν ταξινόμηση 
ένός μεγάλου πλήθους άντικειμένων ό άρχαιολόγος κινείται άνά
μεσα σέ δυό άντίθετους όρους :

1) Κάθε άντικείμενο όρίζει μιά τάξη.
2) "Ολα τά πρός έξέταση άντικείμενα όρίζουν μιά τάξη.
Ή  τυπολογία είναι μόνο ή έπιλογή, σύμφωνα μέ τή διαίσθηση 

τού ειδικού, στό έσωτερικό αύτών τών δρίων. Βλέπουμε τή σχετι
κότητα τών τυπολογιών καί τήν προσπάθεια πού άπαιτεϊται, δχι 
γιά νά βρούμε τήν καλύτερη ( ; ) δυνατή τυπολογία, άλλά γιά νά 
άποσαφηνίσουμε δ,τι δέν ήταν προφανές καί νά άποδείξουμε τήν 
έμπνευση. Οί διάφορες άπόπειρες νά διατυπωθεί δ άρχαιολογι- 
κός συλλογισμός, πού βασίζονται στίς βασικές άρχές τής αύτόμα- 
της ταξινόμησης, άκολουθούν αύτό τό δρόμο (Gardin, 1970). 
Πρόκειται γιά τήν ύποκατάσταση τής έμπειρικής πρακτικής άπό 
ένα σύνολο καθορισμένων ένεργειών. Ό  άντικειμενικός στόχος 
δέν είναι ούτε ή καθαρότητα, ούτε ή κομψότητα, άλλά ή δη
μιουργία μιάς αύστηρής έπιστημονικής πορείας :

Πρόκειται γιά μία προσέγγιση στήν όποία ή άπόδειξη άντικα- 
θιστά καί συμπληρώνει τήν έμπνευση, δπου κάθε πρόταση ισχύει 
μόνον δταν « συνοδεύεται άπ’ δλα τά δεδομένα της καί αίτιολο- 
γείται άπό μαθηματικούς ύπολογισμούς. Βάσει αύτών ό έπιστή- 
μονας -  σάν άληθινός κάτοχος τών στοιχείων πού θεμελίωσαν 
τήν άπόφασή του -  μπορεϊ νά έκτιμήσει τήν αιτιολογία τής πρό
τασης » (Borillo, 1969, σ. 21). Τό πρόβλημα δέν είναι ν’ άναγνω- 
ρίσουμε τή χρησιμότητα τών μαθηματικών ύπολογισμών στήν άρ- 
χαιολογία, άλλά νά βρούμε τίς προϋποθέσεις πού κάνουν έγκυρη 
τή χρήση τους- πώς νά περάσουμε άπό μιά διατύπωση τών άρ- 
χαιολογικών προβλημάτων μέ συλλογισμούς σέ μιά διατύπωση 
μέσο μαθηματικών ύπολογισμών ;

'Η  « νέα άρχαιολογία » έχει ούσιαστικά θεραπευτική λειτουρ
γία. Προσπαθεί νά άνασκευάσει τούς παραλογισμούς τών παρα
δοσιακών διαδικασιών, νά άποσαφηνίσει τά ύπονοούμενα. Ή  
άπαιτούμενη λογική άσκηση εχει βέβαια καί συγκεκριμένα άπο- 
τελέσματα- γιά παράδειγμα, ή μελέτη τού Β. Soudsky γιά τό νεο
λιθικό χωριό τού Bylany (Τσεχοσλοβακία), θά μάς βοηθήσει νά 
τά άντιληφθούμε καλύτερα. 'Η κλασική άνασκαφή μιάς νεολιθι
κής κατοικίας, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, καταλήγει σέ μιά δη
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μοσίευση· έκεί παρουσιάζεται διαδοχικά ή κατάσταση τών δο
μών πού άνακαλύφθηκαν, ή τυπολογική έξέταση τού ύλικού, ένα 
πολιτιστικό συμπέρασμα γιά τόν ύπό έξέταση πολιτισμό. Νά πώς 
καταλήγει ένα σύγχρονο έργο, άφιερωμένο σ’ ένα γερμανικό άρ- 
χαιολογικό χώρο τής ίδιας έποχής :

« Φαίνεται δτι ή ποιοτική άνάλυση τών βασικών χαρακτηρι
στικών, ή όποία γίνεται μέχρι σήμερα, δέν έπαρκεΐ γιά τή διαφο
ροποίηση τών πλεγμάτων : άντίθετα, μοιάζουν σημαντικές οί πο
σοτικές σχέσεις τών διαφόρων στοιχείων. Μόνο ή σφαιρική άνά
λυση τού υλικού καί ή συστηματική άπαρίθμηση όλων τών ιδιαί
τερων χαρακτηριστικών θά μπορούσαν νά μάς όδηγήσουν σέ εύ- 
λογες ύποθέσεις γιά τή μικροτυπολογία τής άγγειογραφίας μέ 
διακοσμητικές ζώνες. Μέ τό σύγχρονο έπίπεδο τής έρευνας έχου
με άπλά τή δυνατότητα νά άποδώσουμε, πολύ γενικά, τό υλικό 
τού Müddersheim στήν πρόσφατη γεωμετρική άγγειογραφία μέ 
ζώνες » (Κ. Schietzel, 1965, σ. 126).

“Ετσι:
1) Ή  τυπολογία πρέπει νά έξακριβώνεται.
2) Είναι άδύνατον νά έξαγάγουμε ιστορικά συμπεράσματα ξε

κινώντας άπό τό σημερινό καθεστώς στίς άνασκαφές..
3) Πρέπει λοιπόν νά γίνουν νέες άνασκαφές.
Μέ άφετηρία έναν άρχαιολογικό χώρο ίδιου τύπου, ή στρατη

γική πού άκολούθησε ό Β. Soudsky όδηγεϊ σέ ριζικά διαφορετικό 
άποτέλεσμα. Ό  συγγραφέας θεωρεί τό σύνολο τών δομών, πού 
φέρνει σέ φώς ή άνασκαφή, σάν πληροφοριακές όμάδες. Κάθε 
μιά άπ’ αύτές έχει όρισμένες ιδιότητες. Τρύπες άπό πασσάλους 
σέ συνδυασμό μέ τάφρους γεμάτες ίχνη άπό κατοικίες όριοθετούν 
βασικά σύνολα, τά όποια καθορίζονται ώς μονάδες έγκατοίκη- 
σης. Οί μονάδες αύτές έχουν φυσικές ιδιότητες (μορφή, μέγεθος 
κ.λπ.) καί δομικές ιδιότητες. Οί τελευταίες άποτελούν τό σύνολο 
τών κριτηρίων τά όποία χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν έξακρίβωση 
τού κεραμικού ύλικού καί ότιδήποτε άλλου περικλείει ή μονάδα. 
Τά χαρακτηριστικά αύτού τού ύλικού μελετούνται σέ συνάρτηση 
τού χώρου καί τού χρόνου, στή σχέση τους μέ τήν όριζόντια καί 
κάθετη στρωματογραφία. Έ τσ ι ό συγγραφέας άποπειράται νά 
διατυπώσει όρισμένες υποθέσεις :
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Πρόταση : ή διακόσμηση τών κεραμικών ποικίλλει άπό οικία 
σέ οικία.

Επαγω γή : ή οίκία άντιστοιχεϊ σέ μιά μονάδα παραγωγής κε
ραμικών.

Ή  μέθοδος προχωρεί μέ μιά σειρά feedbacks πού συνδέουν 
άδι άκοπα τό σύνολο τιϋν έξακριβωμένων στόν άρχαιολογικό χώ
ρο σχέσεων μέ τά κριτήρια τά όποια χρησιμοποιήθηκαν γιά τό 
ύλικό. Μέ κάθε σχέση συνδέεται μιά λειτουργία :

•  μιά μεταβλητή a τής διακόσμησης σημαίνει τή λειτουργία 
σπίτι (οικιακή διακόσμηση)·

•  μιά μεταβλητή b τή λειτουργία χωριό (όμάδα σπιτιών, δια- 
κόσμηση τού χωριού)·

•  μιά μεταβλητή c τή λειτουργία χρόνος. Κι έδώ ό συλλογι
σμός περνάει άπό τρία στάδια :

-  πρόταση : ëva μέρος τής διακόσμησης τών κεραμεικών άλλά- 
ζει μέσα στό χρόνο·

-  έπαγωγή: μπορούμε λοιπόν νά ύπολογίσουμε τή θέση ένός 
σπιτιού (μιάς όμάδας σπιτιών) στό χρόνο·

-  έπαλήθευση : ό τρόπος μέ τόν όποιο οί κατοικίες άλληλοδια- 
δέχονται κάθετα (π.χ. σπίτι τέμνει ëva άλλο) ή όριζόντια 
(π.χ. ή πολύ μικρή άπόσταση άνάμεσα σέ δυό σπίτια θά τά 
εκανε δυσπρόσιτα) πρέπει νά έπιβεβαιώνει αύτές τίς ταξινο
μήσεις.

Είσάγοντας διαδοχικά έξωτερικές παραμέτρους (οικολογικές, 
βιολογικές), ό συγγραφέας καταλήγει νά άποκαταστήσει τήν οι
κονομική φυσιογνωμία τού νεολιθικού χωριού καί νά καταδείξει 
τήν κυκλική φύση τών τρόπων καλλιέργειας.

Τό άποτέλεσμα αύτής τής άποδεικτικής διαδικασίας είναι δ ι
πλό :

1) Δίνει τή δυνατότητα σέ κάθε στάδιο τής έργασίας νά έπα- 
ναλαμβάνεται καί ν ’ άποδεικνύεται.

2) ’Αντί νά προτείνει μιά νέα τυπολογία τής νεολιθικής κερα
μικής, μάς έπιτρέπει νά καταλήξουμε άπαγωγιχά στά κοινωνιο
λογικά χαρακτηριστικά ένός νεολιθικού πολιτισμού.

Σ ’ δποιο έπίπεδο κι άν έφαρμόζονται οί μέθοδοι τού ύπολογι-
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σμού μεταμορφώνουν ριζικά τό τοπίο τής άρχαιολογίας. Οί 
έφαρμογές τής στατιστικής, ή αυτόματη ταξινόμηση, οί έφαρμο- 
γές τών άποδεικτικών στοιχείων, ή προσομοίωση μέ τή σειρά πού 
πρότεινε ό J.-C. Gardin (1970 b), παρεμβαίνουν άπό δώ καί 
μπρός σ’ δλα τά στάδια τής ερευνάς. Έ τσι, ή σκέψη καί ή κριτι
κή τής νέας άρχαιολογίας άσκούνται δλο καί περισσότερο σέ δύο 
συμπληρωματικές κατευθύνσεις. Ή  πρώτη βρίσκεται πιό κοντά 
στίς έκβολές τής ερευνάς καί ειδικότερα άφορά τίς σχέσεις τών 
άρχαιολόγων μέ τούς μαθηματικούς, δηλαδή « άν μπορούμε μέσα 
στίς άσχολίες τών άρχαιολόγων νά άνακαλύψουμε προβλήματα 
πού θά σχετίζονταν μέ μία μαθηματική άσκηση ή μελέτη » (Β. 
Jaulin στό Gardin, 1970 a, σ. 364). Ή  δεύτερη έμφανίζεται πιό 
κοντά στίς πηγές της κι εχει άντικείμενο τίς γλωσσολογικές καί 
σημαντικές διεργασίες τού άρχαιολόγου. Επιλογή τών δεδομέ
νων, έπιλογή τών περιγραφικών μεταβλητών, διατύπωση : έδώ 
θά διοχετευτεί κάθε προσπάθεια άνανέωσης. Γιά νά γνωρίσει γιά 
ποιό πράγμα μιλάει, ό άρχαιολόγος πρέπει νά καταλάβει μέ ποιό 
τρόπο μιλάει, νά άποκαλύψει τούς κανόνες τής γλώσσας του, 
« άφού, εϊτε πρόκειται γιά τήν ικανότητα τού ειδικού δσον άφο
ρά τή διάγνωση... εϊτε γιά τήν τέχνη τού πλαστογράφου δσον 
άφορά τήν προσομοίωση μόνο ό λόγος τού ειδικού -  άν εχει δια
τυπωθεί -  δέν έπαρκεϊ γιά νά μεταδώσει μιά έπιστήμη, ή όποία 
διαδίδεται καί προσλαμβάνεται μέ τήν εικόνα » (Gardin, 1971, σ. 
216).

Μέ τή βοήθεια τού ύπολογισμού (καί τού υπολογιστή) ή άρ- 
χαιολογία προτίθεται δχι μόνο νά θέτει έρωτήματα, άλλά καί νά 
δίνει τίς λύσεις τους μέ άποδείξιμο τρόπο. Εύνοεϊ τήν άνάλυση 
καί τήν έπεξεργασία τών θεωρητικών άρχών, έκεί δπου τά γεγο
νότα ήταν (καί είναι άκόμη) συντριπτικά. Έ τσι μοιάζει νά άπο- 
μακρύνεται άπό τήν ιστορία καί νά γίνεται γιγαντιαϊος μηχανι
σμός τεχνικών άνάμεσα στίς όποιες ή μαθηματική έκφραση πα ί
ζει δλο καί πιό σημαντικό ρόλο. Ή  έξέλιξη αύτή, πού έπηρεάζει 
καί τίς άλλες έπιστήμες τού άνθρώπου, δέν είναι καθόλου αύθαί- 
ρετη. ’Επιτρέπει νά καθορισθούν άκριβώς καί νά νομιμοποιη
θούν οί διεργασίες ταξινόμησης καί περιγραφής. Ά ν  άποκλεί- 
σουμε τόν υπολογισμό άπό τήν άρχαιολογία, θά πρέπει νά άρνη- 
θούμε άντίστοιχα τήν προσφορά τής οικονομετρίας στήν οίκονο-
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μία καί τής στατιστικής ιστορίας στήν Ιστορία. “Ομως ή διατύ
πωση τού συλλογισμού δέ λύνει κανένα πρόβλημα. Μάς έπιτρέ- 
πει νά κάνουμε σαφείς έπιλογές, άποδείξιμες καί έπαληθεύσιμες, 
χωρίς νά άποτελεϊ έρμηνευτική μέθοδο : ό ύπολογισμός μάς βοη- 
θεϊ νά έπεξεργαστούμε μιά μεθοδολογία, δέν παίρνει τή θέση της.

Έ νώ  ή ιστορία έγκατέλειπε προοδευτικά άλλά όριστικά τή λα
τρεία τού γεγονότος καί τοΰ ξεχωριστού συμβάντος, ήταν φυσιο
λογικό ν’ άναζητήσουμε στήν άρχαιολογία τό τελευταίο καταφύ
γιο τών άκατέργαστων γεγονότων καί τού παραδοσιακού άνθρω- 
πισμού. Ή  άρχαιολογία πού θεωρούσαμε άρχικά σάν ένα είδος 
ένστικτώδους καί έμπνευσμένης ιστορίας τής τέχνης συμβόλιζε 
δλο καί περισσότερο « αύτή τή μορφή τής ιστορίας πού όλόκληρη 
άναφερόταν μυστικά στή συνθετική δραστηριότητα τού ύποκει- 
μένου » (Foucault, 1968, σ. 12). Ή  άργή άλλά άποφασιστική 
άνανέωση πού μόλις περιγράψαμε διαψεύδει αύτές τίς έλπίδες. 
Μετά τήν ιστορία, ή άρχαιολογία άνακαλύπτει μέ τή σειρά της 
δομές καί άσυνέχειες έκεΐ δπου περίμενε νά βρει συγκυρίες καί 
συνέχειες. “Αν « ό ιστορικός μοιάζει μέ τό δράκο τού θρύλου », ό 
άρχαιολόγος δέν είναι πιά , σάν τόν μπαλωματή τού παραμυθιού, 
στοιχειωμένος άπό τό θησαυρό του.
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A L PH O N SE  D U P R ü N T

Ή  θρησκεία
-  Θρησκευτική άνθρω πολογία

Ή  γνώση -  ή έπιστήμη -  τοϋ θρησκευτικού άνθρώπου καθορί
ζεται σάν θρησκευτική άνθρωπολογία. Είναι μερική ματιά σίγου
ρα, άλλά εχει τή μεγαλύτερη δυνατότητα νά συλλάβει τήν όλότη- 
τα τής άνθρώπινης ύπαρξης, άφού κάθε θρησκευτική, άτομική ή 
κοινωνική ζωή είναι κλειδί ένότητας. Μέ αύτή τήν έννοια, πού ή 
θρησκεία άπαιτεϊ καί τοποθετεί « πέραν » -  στό άλληλένδετο μέ 
τήν άνθρώπινη ύπαρξη « πέραν » - ,  δπως καί στήν υπέρτατη 
άνάγνωση τού σύμπαντος, συμπεριλαμβάνει τίς περισσότερες 
μορφές συμμετοχής σέ όλες τίς πλευρές τού κοσμικού. Τελικά, 
παρ’ δλο πού τό σύγχρονο πνεύμα προσπάθησε μέ μανία νά διχο
τομήσει, φτάνοντας στό σημείο νά προσποιηθεΐ δτι διαχώρισε τή 
θρησκεία άπό τίς άλλες μορφές τής ύπαρξης, συνειδητά ή άσυ- 
νείδητα, ή θρησκευτική άνάγκη, ή όποία έναρμονίζει δσο μπορεϊ 
τό λογικό καί τό παράλογο έξακολουθεϊ νά έξυπηρετεϊ θεμελιακά 
τήν άνθρώπινη ιστορία δσο καί τή δύναμη τής μαρτυρίας : πράγ
μα πού είναι ταυτόχρονα δημιουργία καί βία. ’Αντίθετα μέ τίς 
ξεπερασμένες σήμερα άναλύσεις, ό άνθρωπος στήν πράξη τής 
θρησκείας έπιζητεϊ ή έξασκεί τήν παντοδυναμία. Τό θρησκευτικό 
είναι Εκφραση τού άνθρώπινου στήν ψηλότερη καί πιό ένεργητι- 
κή βαθμίδα του καί άναδύεται -  αύτό άφορά τήν ιστορία -  άπό 
μεγάλο χρονικό βάθος. Τό θρησκευτικό φαινόμενο, άπό χρονική 
άποψη, είναι μεγάλης διάρκειας. ’Ακόμη περισσότερο, ή έξέλιξη 
τών κεκτημένων συνηθειών καί τής κοσμοαντίληψης πού προτεί
νει, δηλαδή οί μεταμορφώσεις του είναι πολύ άργές.
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Δέ θά μπορούσαμε εύκολα νά άλλοιώσουμε τή όύναμη τών 
κλειδιών ή τή δυνατότητα γιά Ισορροπία πού χαρίζει ή θρησκεία, 
εϊτε είναι κοσμογονία εϊτε σύστημα ήθικών κανόνων. Ά π ό  δλες 
τίς δυνατότητες έκφρασης στήν άνθρώπινη κοινωνία είναι ή πιό 
βαθιά ριζωμένη, άφού, σύμφωνα μέ μιά άλλη άνθρωπολογική 
πραγματικότητα, ή διάρκεια γεννά σεβασμιότητα πού δταν 
έδραιωθεϊ πυκνώνει άκόμη πιό έντονα τή διάρκεια. Δίκαια λοι
πόν ή σύγχρονη έποχή προβληματίζεται γιά τή σταθερότητα τών 
θρησκειών- δμως. στή δυτική μας άνάγνωση τών πραγμάτων άς 
μήν έξαπατηθούμε άπό τίς κάποτε ίλιγγιώδεις έκρήξεις μετά τή 
δεύτερη Σύνοδο τού Βατικανού. ’Εκρήξεις πού έκδηλώθηκαν 
ξαφνικά, άλλά προετοιμάζονταν έπί τρεις αιώνες στόν καθολικό 
κόσμο μέ τήν άργή άφομοίωση τής θρησκευτικής καθαρότητας 
τής μεταρρύθμισης, παρ’ δλη τή σταθερή, δηλαδή θριαμβευτική, 
έπικράτηση τών ισορροπιών τής έν Τριδέντω Συνόδου. Μέσα 
άπό τή θρησκευτική έμπειρία, ό άνθρωπος βιώνει μιά έπιβράδυν- 
ση, ή δποία, στήν έξέλιξή της, προσφέρει μιά έξαιρετική καί ίσως 
μοναδική δυνατότητα νά άποκρυπτογραφήσουμε δμολογίες, 
άνάγκες καί τό διπλό νόημα τόσο τού άγώνα γιά έπιβίωση δσο 
καί τής έρμηνείας του, πού δίνει ό άνθρωπος στόν έαυτό του. 
Στήν πραγματικότητα, ή μακρά διάρκεια καί ή αιωνιότητα, ή 
μάλλον τό έκτός χρόνου, συγχέονται όπως ήταν φυσικό μέσα στό 
συλλογικό νού. Έ τσ ι μπορούμε έγκυρα νά καθορίσουμε τήν ιστο
ρία τών θρησκευτικών γεγονότων σάν πηγή άνθρωπολογικού υλι
κού.

Ό π ω ς  άλλωστε καί κάθε ιστορία, άλλά μέ τή βασική προϋπό
θεση δτι κινείται έξαιρετικά άργά. Αύτή ή άπύθμενη μάζα άπό 
άδυτα ξετυλίγεται στό χρόνο μέ τό άργοκίνητο βάρος τής σεβα
σμιότητας. Καί ή ιστορία καθώς άναπτύσσεται κι αύτή διπλά 
στό χώρο καί στό χρόνο, έπιτρέπειτήν ποσοποίηση. Καί δταν πο
σοποιούμε ένα συμπαγές σώμα, σημαίνει δτι προσπαθούμε νά 
έπεξεργαστούμε στατικά τίς έκδηλώσεις τής μάζας του, νά συλ- 
λάβουμε τό βάθος του καί νά μετρήσουμε τήν άραίωσή του. Μέ 
τήν ποσοποίηση ή παγκόσμια φιλοδοξία πού έμπεριέχεται στήν 
τόσο εύχρηστη στό σύγχρονο πνεύμα παλιά διατύπωση « άνθρω
πος δλων τών χρόνων καί δλων τών χωρών », θεμελιώνεται μέ 
καινούργια δύναμη. 'Η σύγχρονη άπολογητική εχει τήν ϊδια άνα-
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τριχιαστική τάση γιά παγκοσμιοποίηση καί κάνει άδιάκοπα έκ
κληση στό consensus omnium. "Ολων, ποιός λοιπόν μπορεί νά τό 
συλλάβει ; "Οταν δμως έξάγουμε άπό τόν άριθμό τό εύρος τής 
στάσης, τής πρακτικής ή τού δράματος στήν άνθρώπινη κοινω
νία, σημαίνει ότι ξεπερνάμε τίς άδυναμίες ένός άκριβούς συγκρι- 
τισμού, πού εχει τή φυσική κλίση νά βγάζει γενικά συμπεράσμα
τα μέ βάση άναγκαστικά συμπτωματικές άντιπαραβολές. Αύτή ή 
γλώσσα τού άριθμού είναι μόνο μιά προοπτική γιά τόν καθορι
σμό τού κοινού άνθρωπολογικού στοιχείου. Έ χει δμως μεγαλύ
τερο κύρος έπειδή γεννιέται άπό τήν ιστορία. Γιατί, ναί μέν ή 
ιστορία πρέπει νά πάρει τό ύλικό της άπό τήν ποσοποίηση, χωρίς 
δμως νά πάψει νά διατηρεί γιά κάθε στοιχείο τίς έγγυήσεις τής 
χρονικής του ρίζας· διαφορετικά θά άρνιόταν τόν έαυτό της. 
'Οτιδήποτε συναντά μέσα στήν έ^ομοίωση τού άριθμού κρατάει 
πάντα κάτι άπό τήν άρχική περιοχή του. Ή  ποσοποίηση, ξεκι
νώντας άπό τήν ιστορία, δέν έξαφανίζει ποτέ έντελώς τήν ιδιαι
τερότητα. Προσδίδει τή στέρεη βάση ένός « κοινού », πού είναι 
βασικά θεώρηση τών όμοιοτήτων, ή παρατήρηση τού « ίδιου » 
στή χρονική έξέλιξη τής άνθρώπινης παρουσίας, δηλαδή τής άν- 
θρώπινης άναταραχής. ”Ας πάρουμε τό πιό εύκολο παράδειγμα 
γιά νά καθορίσουμε σέ γενικές γραμμές τό υλικό· σίγουρα οί πο
λυπληθείς μελέτες τής « θρησκευτικής πρακτικής », πού μέ ιδιαί
τερο κύρος άναπτύχτηκαν άπό τόν Gabriel Le Bras καί τή σχολή 
του, φέρνουν μιά άρκετά τεκμηριωμένη άνάγνωση τών συλλογι
κών θρησκευτικών συμπεριφορών στό γεωγραφικό χώρο τής 
Γαλλίας. Μπορούμε νά κατευθύνουμε διαχρονικά τή μελέτη· 
δμως, σχεδόν πέρα άπό τίς σχέσεις συγχρονίας / διαχρονίας 
ύπάρχουν όγκώδεις ένδείξεις : άρχικά ή άνάγκη τών θείων μυ
στηρίων, πού σέ μεγάλο βαθμό καθορίζεται άπό τήν κοινωνική 
πίεση, άρα μία παγίωση τών σχέσεων συμμετοχής άνάμεσα στό 
φυσικό καί στό ύπερφυσικό· οί άντιστοιχίες τού κοσμικού μέ τή 
συλλογική λειτουργική ζωή, καί μέσα στή ζωή τής άντιστοιχίας 
καί στούς ρυθμούς τών έργασιών μιάς άγροτικής κοινωνίας, ή 
σχεδόν άέναη σύγκρουση τής έορταστικής λειτουργίας μέ τό χω
ράφι· άντιθέσεις ή συμφιλιώσεις τής έκκλησιαστικής κοινωνίας 
μέ τίς κοσμικές ιερουργίες, πού θεωρούνται παγανιστικές· κι 
άκόμη βαθύτερα οί ψυχοκοινωνικές συνιστώσες τής συμμόρφω
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σης ή τής άνάγκης γιά τά θεία μυστήρια- τέλος οί διαφορετι
κές συμπεριφορές πού συνδέονται μέ τή φύση καί τό περιβάλλον. 
Τέτοιος είναι ό όγκος -  ή τουλάχιστον ëva τμήμα του -  τών στοι
χείων, ή άνάγνωση τών όποιων μπορούμε εύκολα νά μετρήσουμε 
σέ ποιό βαθμό μάς άφορά, γιά νά άγγίξουμε κάπως τήν πεμπτου
σία τού homo religiosus. Μόνο δμως ή ιστορία, δηλαδή τό βασικό 
δεδομένο καί ή βασική μνήνη, μπορεϊ νά έπιτρέψει τή λεπτή έπε
ξεργασία, πού χωρίς αύτή διατρέχουμε μεγάλο κίνδυνο νά πέ
σουμε σέ έξισωτικές γενιΛεύσεις -  στήν πιό έπικζνδυνη μορφή 
άφαίρεσης -  ή σ’ ëva σαγηνευτικό βερμπαλισμό πού κατασπατα
λάει τήν πατρική κληρονομιά τών νεκρών έμπειριών.

Αύτή ή σκιαγράφηση τών τρόπων, μέ τούς όποιους ή ζωή τής 
θρησκείας διεισδύει τήν ϊδια στιγμή στό χρόνο καί στήν ιστορία, 
συνιστά τήν πιθανή καί γόνιμη συμφωνία δύο γνωστικών μεθό
δων ή όπτικών γιά τίς πραγματικότητες τής άνθρώπινης -  άτομι- 
κής ή συλλογικής -  έμπειρίας. ’Αλλά γιά νά έδραιωθεϊ καλύτερα 
ή βεβαιότητα, είναι χρήσιμο νά προσπαθήσουμε νά όριοθετήσου- 
με -  πρίν άκόμη σχηματοποιηθεί -  τί έπιθυμεϊ ή μπορεϊ νά είναι 
ή θρησκευτική άνθρωπολογία. Προφανώς γνώση τού άνθρώπου 
στίς θρησκευτικές έκδηλώσεις του, καθώς οί δημιουργίες τού εί
δους, τής φυλής καί τού περιβάλλοντος συνιστούν οί ίδιες τούς 
δρους γιά μιά έρευνα τού άλλου κόσμου, καί άκόμη ή άνάλυση 
τών μύθων ή τών κοσμογονιών, οί δομές πού τίς τροφοδοτούν, ή 
άνάπτυξη τής διττής πορείας δπου έκφράζεται ή θέληση γιά δύ
ναμη -  ή ίδια ή δυναμική κάθε θρησκευτικής ύπαρξης -  δηλαδή 
τό πέρασμα στόν άλλο κόσμο ή στήν έξιδανίκευση, ή πληρότητα 
τού παρόντος μέ τή σύλληψη τής στιγμής καί ή ζωή στίς πηγές 
γιά νά άντλήσει ένέργεια ή άναζήτηση. “Ολα τά σημεία τής θρη
σκευτικής έμπειρίας ή κατάστασης φυσιολογικά συμβάλλουν σ’ 
αύτή τή γνώση, άπό τόν δγκο τών φαινομένων τής πρακτικής, 
μέτρο μιάς ζωτικής συλλογικής σύγκρουσης, ώς τήν άνάλυση τών 
νοητικών μηχανισμών καί ιδιαίτερα τών άξιωμάτων τά όποια πε
ρικλείονται μέσα στίς δογματικές έπεξεργασίες. Ό ρισμός καί 
λειτουργία τών Θεσμών, οί σχέσεις τους μέ τό περιβάλλον, ή 
άκόμη -  πράγμα πού έξακολουθεϊ νά είναι πάθος καί μόχθος τής 
σύγχρονης έποχής -  ή άρμονική λίγο ώς πολύ συνύπαρξη τού 
θρησκευτικού κόσμου μέ άλλους κόσμους μέσα στόν ίδιο τόν άν
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θρωπο, πού περιορίζεται καί γαλουχεϊται άπό αύτούς όσο καί 
άπό τή θρησκεία· νοητική καί λεκτική οικονομία τοϋ τυπικού τής 
λειτουργίας, καθορισμός παραδειγματικών προτύπων μέ τή μορ
φή άγίων καί ήρώων, ρητορική τού κηρύγματος ή λογική τής κα- 
τήχησης· αύτές είναι μερικές συγκλίνουσες άφορμές γιά νά άντι- 
ληφθούμε συμπεριφορές, άνάγκες, σύλληψη κόσμων, δπου άπο- 
καλύπτεται τό μυστήριο τής δύναμης τού άνθρώπου στή θρη
σκευτική ζωή του, ό τρόπος πού διαμορφώνει τά δρια τών κό
σμων του, έτσι ώστε νά μπορεί νά περνά άπό τόν εναν κόσμο στόν 
άλλο, νά φανερώνει τόν ένα στόν άλλο. Αύτά τά σημεία, μερικές 
φορές ύπέρμετρα, μιλούν τή γλώσσα τοϋ άνθρώπου. Μιά θρη
σκευτική άνθρωπολογία είναι άνάγνωση αύτού τού λόγου. ’Αρ
χικά συνενώνει υπομονετικά τά στοιχεία πού τόν συγκροτούν, 
έπειτα, άφού κατορθώσει νά τούς δώσει συνοχή, πρέπει νά κατα
νοήσει καί νά έρμηνεύσει άκόμη καί τήν έμβέλεια τών συμβόλων, 
χωρίς έσπευσμένες γενικεύσεις ή μηχανιστικούς έκχυδαϊσμούς. 
Μεγάλη φιλοδοξία άλλά άναγκαία· γιά νά τήν πραγματοποιή
σουμε πρέπει νά άναγνωρίσουμε δτι, τουλάχιστον στό δικό μας 
δυτικό κόσμο, μόλις άρχίσαμε τήν έπεξεργασία τού ύλικού σέ πο
λύ μικρή κλίμακα. Ή  άνθρωπολογική όπτική είναι κάτι καινούρ
γιο, δπως καί ή ματιά σέ ένα όπωσδήποτε άφθονο ύλικό, τό 
όποιο δμως μέχρι τώρα έχει ύποστεϊ άλλου είδους έπεξεργασία 
άπό τήν ιστορία. Καί ένα βέβαιο βήμα θά ήταν νά χαράξουμε, 
μέσα στόν τεράστιο χώρο τής θρησκευτικής άνθρωπολογίας, μιά 
διαδικασία πιό άμεσης διερεύνησης. Πράγμα πού μπορεί νά γίνει 
μέ τήν άνθρωπολογία τού Ιερού.

Στήν αύστηρότητα τών λέξεων καί τών πραγμάτων, μιά άν
θρωπολογία τού ιερού μπορεί κατ’ άρχήν νά μοιάζει εύρύτερη 
άπό μιά θρησκευτική άνθρωπολογία.

θ ά  ήταν παράδοξο ή άπερίσκεπτο νά κάνουμε τή μία έπαρχία 
τής άλλης. Αύτό ίσως συμβεΐ άν άρκεστούμε σέ στοιχειώδεις χον
δροειδείς γενικεύσεις, περιορίζοντας τό ζωντανό καί βιωμένο 
περιεχόμενο τής θρησκείας στόν κατεστημένο θεσμό. "Ομως θρη
σκευτικότητα σημαίνει άκόμη θρησκευτική όρμή καί κάθε ζωή, 
άναζήτηση ή άκόμη πρωταρχική συνείδηση τής όντότητας τού ιε
ρού, στηρίζει ένα θρησκευτικό κόσμο ή μιά θρησκευτική προσέγ
γιση τής ύπαρξης καί τών πραγμάτων. Στό σύνολό της ή άνθρω-
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πολογία τού ιερού είναι σχεδόν άμεσα δεδομένη· τό δπωσδήποτε 
άκατέργαστο υλικό της είναι συχνά έμφανές καί κυρίως διατε
ταγμένο σέ μεγάλη έκταση, γιατί οί λαϊκές λατρείες συνιστούν τό 
ένα άπό τά πεδία δπου έκδηλώνεται. Πρακτικές, χειρονομίες, τε
λετουργίες παρουσιάζονται σάν γλώσσα κοινής έκφραστικότη- 
τας, ένα άκαταμέτρητο δεδομένο γιά τήν ύπάρχουσα άνθρωπολο- 
γία. Αύτή ή εύκολη προσέγγιση, δπου ή άπειρία τού υλικού γίνε
ται ή βασική δυσκολία, δέ θά μπορούσε νά μάς όδηγήσει στήν 
υπερβολική ένοποίηση τού ιερού. Τό ιερό είναι συνυφασμένο μέ 
τή ζωή τού άντικειμένου, άλλά υπάρχει μιά διαδικασία ιερής δη
μιουργίας, πού προηγείται τού άντικειμένου ή πού μπορεί νά μεί
νει χωρίς άντικείμενο. νΑν τή διαβάσουμε μέ τή μόνη άνάγνωση 
πού σέβεται τό όλικό -  μιά άναγκαστικά άμφίσημη άνάγνωση -  
είναι διπλή δημιουργία. Ά π ό  τή μιά μεριά υπερφυσική δημιουρ
γία καί δ,τι υπάρχει, δπως κι άν πλάστηκε, δηλαδή ίεροποίηση 
έκ τών άνω, καί άπό τήν άλλη συλλογική διανθρώπινη δημιουρ
γία, δπου όμάδα, περιβάλλον ή κοινωνία άναγνωρίζουν τόν έαυ- 
τό τους στιγμιαία ή διαχρονικά σάν φορείς ίερουργικής δύναμης.

Μιά άνθρωπολογία τοϋ ιερού πού σκοπεύει νά καθοριστεί 
έτσι, πρέπει λοιπόν νά συνενώνει τή συνεισφορά τών τριών αύ
τών ουσιαστικών δρόμων, δπου έκδηλώνονται, στήν άνθρώπινη 
έμπειρία, τό ιερό καί ή διαδικασία ιερής δημιουργίας. Ά π ό  μιά 
διανθρώπινη σκοπιά -  αύτή πού έξακριβώνεται λιγότερο έπιστη- 
μονικά -  ή καταγραφή τών λεγόμενων ιερών άξιών, οί άπαγορεύ- 
σεις, οί είς μνήμην λατρείες, δπως τά μνημεία τών νεκρών τών 
τελευταίων πολέμων, οί συνήθειες τής γλώσσας ώς καί οί βιαστι
κές έκφράσεις προμηθεύουν τό ύλικό τού άναγνωρισμένου, τού 
άποδεκτού, ουσιαστικά τού κληρονομημένου καί τού πατροπα
ράδοτου πού καθορίζεται μέσα στό χρόνο. Παρ’ δλα αύτά δέ θά 
μπορούσαμε νά παραμελήσουμε τή διαδικασία δημιουργίας ιερού 
στό παρόν. Οί λεγάμενες κοινότητες βάσης πού άναπτύσσονται 
σήμερα στούς κόλπους κάποιων χριστιανικών έκκλησιών τής Δύ
σης, ζούν άδιαφιλονίκητα μιά διαδικασία ιερής δημιουργίας, θε
μελιωμένη πάνω στή δική τους άνάγνωση τού Εύαγγελίου, στό 
δικό τους τρόπο άποδοχής τού λόγου, στίς κατ’ έκλογήν συγγέ- 
νειές τους. Ή  λατρεία τού σώματος, τής ιστορικής μνήμης καί 
τής συλλογικής έξιδανίκευσης, πού μεταφέρεται μπροστά στόν
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τάφο τού Σάρλ Ντέ Γκώλ, περιστρέφεται, χωρίς άμφιβολία, γύρω 
άπό μιά όρισμένη ιδέα τής Γαλλίας. Εύκαιριακές συναθροίσεις, 
γιά παράδειγμα στρατιωτικές έπιθεωρήσεις ή παρελάσεις, μπο
ρούν νά ζήσουν μπροστά σ’ Ιναντάφο, στή διάρκεια τών λατρευ
τικών έκδηλώσεων, καταστάσεις έξιδανίκευσης, πειθαναγκα
σμού ή έξορκισμού : τά κίνητρα, οί μηχανισμοί καί ή θέρμη δεί
χνουν δπωσδήποτε πολύ συγκεχυμένες άνάγκες, άλλά καί τήν α ί
σθηση τού ιερού μιάς δεδομένης συλλογικότητας. ’Άλλωστε, οί 
σποραδικές έκλάμψεις τού διανθρώπινου ιερού στοιχείου έχουν 
κοινή πηγή, τίς όρμές, τή ζωή τού παράλογου στή συλλογική ψυ
χή. Τού παράλογου, πού ή ύπαρξιακή « δυναμική » του άναζητεϊ 
τό Ά λλο μέ τή μορφή τής υπέρβασης, τής έκπλήρωσης, τής δύνα
μης, τής άνάτασης. Α ληθινά ουσιαστική, ή πραγματικότητα τού 
ιερού δέν είναι ποτέ λατρεία τού έγώ -  τό προσωπικό είδωλο 
διαχωρίζεται άπό μόνο του άπό τό κοπάδι -  ούτε στείρα ναρκισ
σιστική άποκρυστάλλωση· άντίθετα, τό Ιερό ξεπηδάει ή άναδύε- 
ται άπό τόν άλλο κόσμο, τό φυσικό του χώρο, ένυπάρχει λίγο ώς 
πολύ στόν ένθουσιασμό ή στόν πανικό τού παρόντος. Δυναμική 
πού έκβάλλει στή συνάντηση μέ τήν άλλη διαδικασία δημιουρ
γίας ιερού, τό φανέρωμα τού ύπερφυσικού. Τόποι καθαγιασμέ
νοι έκ τών άνω, χειροτονημένοι άπό τήν ιερή ιστορία, οί ρίζες 
τής κοσμογονίας, ή άνθρώπινη ύπαρξη τού θεϊκού δντος, ή θεο- 
φάνεια ή δ Ευαγγελισμός : φανέρωση τού μελλούμενου ή έσχατος 
ζωή ή έκπλήρωση τής θείας έπαγγελίας· συλλογική συνείδηση 
συμμετοχής σέ μιά Ιερή ιστορία ή πιό πρωταρχικά στή συλλογική 
ιερή ζωή, άνάγκη τής παρουσίας· ένσάρκωση τής Βίβλου ή τού 
Λόγου, πραγματοποίηση τού δ,τι έχει γραφτεί ή έξαγγελθεϊ· μύ
θοι ή θρύλοι πού συνενώνουν στό έπίπεδο τής ύπαρξης καί τής 
συλλογικής συνείδησης τή φύση μέ τό ύπερφυσικό, τούς δύο με
γάλους δρόμους μέσα άπό τούς όποιους ό άνθρωπος έπιζητεϊ νά 
ίεροποιήσει τήν παρουσία. Μπορούμε νά πούμε δτι ή δρμή τής 
παράλογης δύναμης κινεί άκόμη τά άνθρώπινα βήματα. Αύτή 
καθαυτή ή έκφραση τού ύπερφυσικού είναι άλλης τάξης. Ή  γνώ
ση μας, πού όφείλει νά ύποκλίνεται μπροστά της, μπορεϊ μόνο νά 
καταγράψει ϊχνη, ψυχικές γονιμοποιήσεις ή φορτίσεις άπό τήν έκ 
τών άνω ή έκ τού πέραν άποδοχή της μέσα στό άνθρώπινο συλλο
γικό. Σ’ αύτά τά δρια, άνάμεσα στό υπερβατικό καί στό ύπαρ-
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κτό, στό φυσικό καί στό ύπερφυσικό, ό ιερός ζήλος άποκτά τρο
μακτική ένταση, γίνεται φλόγα ζωής καί δημιουργίας. "Ολα τά ση
μάδια έχουν τή δυνατότητα νά έκφράζουν τή φιλοδοξία γιά ιερό
τητα άπό τούς έξ άποκαλύψεως λόγους τού εύαγγελισμού ως 
τούς άμέτρητους θρύλους μέ τούς όποιους ή άνθρώπινη φαντα
σία συγκεκριμενοποιεί τήν άρρητη έπικοινωνία άνάμεσα στούς 
δύο κόσμους.

Ά λλά  τό πιό άμεσο πρώτο ύλικό μιάς άνθρωπολογίας τού ιε
ρού παραμένει τό ιερό ώς άντικείμενο. Λατρεία τών άγιων σωμά
των ή σκηνωμάτων, λατρεία τών ιερών τόπων, πού έγγράφονται 
μέ διάφορους τρόπους τόσο στό κοσμικό δσο καί στό ιστορικό, 
λατρεία τών εικόνων ή άλλων άντικειμένων, προσκυνητάρια στίς 
άκρες τών δρόμων ή σταυροί στά σταυροδρόμια, οί έμφυτες αύ
τές τάσεις γιά λατρεία ή καταφύγιο, πού δουλεύουν μέσα στή 
συλλογική ψυχή, προσηλώνονται όλες στό άντικείμενο. Προσή
λωση πού προφανώς έπιβάλλει συνείδηση καί άνταπόκριση. Μέ 
τό άντικείμενο ή ροή τού ιερού έπιστρέφει στόν προσευχόμενο 
πιστό, πολλαπλασιάζοντας τή δημιουργική του ένέργεια. Μέσα 
στή σιωπή καί στό μυστήριο, ό διάλογος αύτός, γιά τόν όποιο 
τόσος λόγος γίνεται σήμερα -  συχνά ύπέρ τό δέον καί λόγια μόνο
-  άκολουθεϊ άνέκαθεν αύτή τήν άναπλήρωση μέσα άπό τήν άν- 
ταλλαγή ιερής ένέργειας, τής όποίας τήν έκδήλωση, χωρίς λέξεις 
καί έκτός λογικής, έπιβάλλει τό άντικείμενο. Αύτή είναι έξάλ- 
λου, κατά τήν έξορκιστική της παρόρμηση, ή γλώσσα τού άπει
ρου πλήθους σέ στιγμή άνάτασης καί άρα στήν πράξη τής θρη
σκείας. Καί έδώ ύλοποιεϊται ή πλούσια ζωή τών άδύτων τής ψυ
χής. Πορεία άπό τά μέσα πρός τά εξω, άντίθετη άπό τήν πορεία 
πού θά μπορούσαμε νά όνομάσουμε πορεία τής γνώσης ή τού πο
λιτισμού, πού άναπτύσσεται άπό τά εξω πρός τά μέσα καί τείνει 
νά καταργήσει τό άντικείμενο. Οί άμέτρητες λοιπόν έξωτερικές 
λατρείες, δπου καταργεϊται ή διάκριση άνάμεσα σέ "Ελληνα καί 
’Εθνικό, σέ « καλλιεργημένο » καί λαϊκό, δπου όλοι συγχέονται 
μέσα στή συλλογική πράξη άναζήτησης καί συμμετοχής στό ιερό, 
έπιβάλλονται σάν στοιχειώδες άνθρωπολογικό δεδομένο, πού 
δμως άποτελεϊ τή ρίζα καί τήν ούσία τού homo religiosus. Ά λλω 
στε σχεδόν όλες είναι θεραπευτικές λατρείες, είτε σκοπεύουν 
στόν έξιλασμό εϊτε προσφέρουν καταφύγιο. Ή  προσφυγή αύτή
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στήν ϊαση, μέσα στήν καθημερινότητά μας, είναι ή πιό κοινή καί 
πιό Ισχυρή μορφή τής θεμελιώδους δρμής τής άνθρώπινης ύπαρ
ξης, πού άναπτύσσει τή δύναμή της στόν άγώνα της ένάντια στό 
θάνατο. Οί σωτηριολογίες διδάσκουν στίς άνθρώπινες κοινωνίες 
πώς νά νικήσουν τό θάνατο ή ν’ άναστηθούν. Καταφεύγοντας 
στή θεραπεία, πράγμα πού ποτέ δέν εγινε άντικείμενο διδασκα
λίας άλλά μόνο Εκμετάλλευσης -  άφού διαφυλάσσει τόν άρχικό 
χαρακτήρα τής ζωτικής, βλέπε ζωικής, άνάγκης τής δρμής -  
προσπαθούν νά λυτρώσουν τήν καθημερινή ζωή άπό τό σωματι
κό πόνο. Σ ’ αύτή τή σύσπαση ή τήν άγωνία τής ζωτικής Ισορρο
πίας, άρα τής δύναμης νά ύπάρχουμε, τό ιερό διατηρεί μιά έκ- 
πληκτική ιδιότητα. Τό άντικείμενο τής ιερής προσήλωσης για
τρεύει έκεϊ όπου τά « βότανα » καί ή λαϊκή ιατρική δέν έπαρ- 
κούν, σέ μιά έξαιρετική συνάντηση πού παρεμβαίνει ή πίστη στό 
ύπερφυσικό, καί καμιά φορά ή έκδήλωσή του, ή άπαίτηση τού 
άνθρώπου νά μείνει άκέραιος, φυσιολογικός καί νά μήν ύποφέ- 
ρει καί ή έκλυση μιάς χωρίς μέτρο ζωικής ένέργειας. Στό χριστια
νικό κόσμο τό άντικείμενο αύτό εχει πάρει άνθρώπινη μορφή κι 
ετσι τό θεραπευτικό μέσο είναι ό λόγος -  έστω καί βουβός. Καί 
μόνο ή ικεσία γιά θεραπεία είναι γιατρειά. 'Η θεραπεία, λοιπόν, 
είναι τό ίδιο κοινή καί Ισχυρή μέ τό κακό. Γι’ αύτήν ζούν, εστω 
καί συγκεχυμένα, οί ιερές όντότητες, στούς κόλπους τού λαού 
κυρίως, άδιάκοπα στά μεγάλα βάθη τών συλλογικών σπλάχνων. 
’Ογκώδες ύλικό πού προσφέρεται στήν άνθρωπολογική ερευνά 
καί μπορεϊ νά διαβαστεί σχεδόν εύκολα σέ δλη του τήν έκταση, 
μέ έξαίρεση τό θεραπευτικό του μυστήριο.

Στίς γέρικες δυτικές κοινωνίες μας, ό άνθρωπολόγος πρέπει 
πρώτα νά συγκροτήσει τό ύλικό, άν θέλει νά τό γνωρίσει άμεσα 
στήν πληρότητά του. Μιά λίγο ώς πολύ έθνολογική έρευνα θά 
μάς δώσει τά μέσα πού θά χρησιμεύσουν στόν καθορισμό τού 
ύλικού, έστω κι άν διαφέρει ώς πρός τίς μεθόδους καί τά μέσα 
δσο καί τήν προσέγγιση τών δεδομένων. Μιά έρευνα στόν ένε- 
στώτα χρόνο, ή όποία στήν έξέλιξή της μπορεϊ νά μπεϊ στόν πει
ρασμό νά άποκρυσταλλωθεϊ σ’ ένα αιώνιο παρόν. Σέ τόσο μεγά
λο βαθμό συσσωρεύεται ή μαρτυρία γιά πράγματα πού διαρκούν 
« άπό καταβολής κόσμου » στήν κατάρτιση τού εύρετήριου τών 
ιερών όντοτήτων. Ά ν  γιά παράδειγμα καταγράφουμε άμεσα τούς
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τόπους προσκυνήματος καί τίς λαϊκές λατρείες, άκόμη καί σέ 
στιγμή -  τή δική μας -  δπου γίνονται άντικείμενο τόσο όργανω- 
μένης δσο καί άναρχικής άμφισβήτησης, παίρνουμε μιά πολύ 
κοινή άπάντηση δσον άφορά τή διάρκεια. Τό έκτός χρόνου, τό 
« άνέκαθεν » είναι τό λαϊκό μέτρο τού ιερού. Ή  συλλογική ψυχή 
μέ τή στοιχειώδη της ιερή ένέργεια δέ διανοείται κάν νά καταδυ- 
θεϊ στό χρόνο αύτής τής πραγματικότητας, πού θεωρεί δτι άνήκει 
στήν αιωνιότητα. Τό ιερό άψηφά τό χρόνο, είναι μέσο ή όπλο γιά 
νά τόν κατανικήσουμε. Ά π ό  τή φύση του άρνεϊται τήν ιστορία. 
Κι όμως. κάθε προσπάθεια καταγραφής τών ιερών όντοτήτων μάς 
όδηγεί στήν ιστορία, έστω κι άν αύτό συμβαίνει άρχικά λόγω τής 
σχετικής φθοράς πού χαρακτηρίζει αύτές τίς λατρείες. Καθορί
ζοντας άπλά τήν κλίμακα τής συνέχειας, άνεβαίνουμε άπό μιά 
μνήμη, πού διατηρείται άκόμη ζωντανή καί άναλλοίωτη, στά 
άκρα μιάς χρονικής διάρκειας, πού άέναα έπεκτείνεται, κάποτε 
περισσότερο καί άπό μιά χιλιετηρίδα. Κι έτσι τίθενται δλα μαζί 
τά προβλήματα τής ζωτικότητας τής συλλογικής άνάγκης, τών 
καθορισμών, τών έξαντλημένων ή άκόμη έν ένεργεία μηχανισμών 
πού τή συντηρούν, τής έξαφάνισης ή τής διατήρησης τών ιστορι
κών συνθηκών, τών μεταβιβάσεων, έπί τόπου ή άλλού. Τόσα 
έρωτήματα πού ή άπάντησή τους βρίσκεται στήν άνάλυση τής 
ζωής μέσα στό χρόνο, άρα τής ιστορικής ζωής. Γιά παράδειγμα, 
μιά έξαντλητική άπαρίθμηση τών λαϊκών λατρειών σέ μιά όρι- 
σμένη περιοχή τής Γαλλίας -  λατρείες πού είναι δλες θεραπευτι
κές καί έκφράζονται μέ τή μορφή θεσμοποιημένων, άτομικών ή 
κρυπτικών προσκυνημάτων -  δίνει κάποιες πρώτες ένδείξεις. 
Διατρέχοντας τό χρόνο πρός τά πίσω, κατ’ άρχήν στήν έποχή 
μας, στόν 20ό αιώνα καί σ’ ένα άρκετά μεγάλο μέρος τού 19ου 
αίώνα, έπιβάλλεται ένα μοντέλο προσκυνήματος ύπό μορφήν 
νοητικής συγκέντρωσης. Κάθε έπισκοπή δέν έχει μόνο τό δικό 
της έτήσιο προσκύνημα στή Λούρδη. Πολυάριθμες λατρείες τής 
Παρθένου τής Λούρδης έχουν λίγο ώς πολύ άποκατασταθεϊ παν
τού, είτε στό έσωτερικό τής έκκλησίας κάποιας ένορίας είτε έξω 
ά π’ αύτήν, στό σπήλαιο πού σκάβεται σέ κάποια φυσική άνωμα- 
λία τού έδάφους ή μέσα σέ κάποιο βράχο, δταν δέν κατασκευά
ζεται τεχνητά. Τελευταία τελειοποίηση τού imago τής Λούρδης, 
πού στά χρόνια μας τείνει νά διαδοθεί πάρα πολύ, είναι ό λαξε
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μένος σέ πέτρινο άγαλμα διάλογος μεταξύ τής Παρθένου στό 
σπήλαιό της καί μιάς Bernadette, πού γονατίζει μέ σεβασμό λίγο 
πιό μακριά φορώντας φτωχά χωριάτικα ρούχα. Γιατί αύτό τό 
μοντέλο κι όχι άλλα, τής La Salette ή τού Pontmain γιά παράδειγ
μα ; Μόνο ή ιστορία θά άπαντήσει άποκαλύπτοντας πλήθος 
άπρόβλεπτων στοιχείων καί έγγράφοντας τό γεγονός σ’ αύτό τό 
ευρύτερο φαινόμενο, πού έκδηλώνεται στίς σύγχρονες λατρείες 
τών προσκυνητών : τήν έντονη προσπάθεια τής έκκλησίας νά 
δράσει, συνειδητά ή άσυνείδητα, γιά νά ξανασυγκεντρώσει τή 
συλλογική ικανοποίηση τής άνάγκης γιά προσκύνημα σέ μεγάλα 
κέντρα, διακινδυνεύοντας νά ξεριζώσει άπό τίς αύτόχθονες λα
τρείες του εναν πληθυσμό πού ως τότε ήταν άμετακίνητος. ’Ανά
μεσα στίς άπαντήσεις τής ιστορίας, ή μαρξιστική άνάλυση θά 
βρει εύκολα θέση : ή έξάπλωση τών σιδηροδρόμων σίγουρα διέ- 
στειλε τό χώρο τού ιερού, ένώ συγχρόνως έξασθένισε κάπως τήν 
άναζήτηση τών προσκυνητών -  τουλάχιστον μεταμορφώνοντας 
τίς διαθέσεις, τίς προσδοκίες καί τίς μετανοητικές άξίες της καί 
ϊσως άκόμη πλήττοντας τήν ίδια της τήν ένέργεια, συνεπώς τήν 
άποδοχή τής χάρης.

Ή  έμφάνιση, τόν καιρό τής έκρηξης τής καθολικής Μεταρρύθ
μισης, ιδιαίτερα στό πρώτο μισό τού Που αίώνα, πολυάριθμων 
ιερών πού έξυμνούσαν τίς παντοδύναμες πρεσβείες τής Θεοτόκου
-  ό άρρενωπός χριστιανισμός τής Μεταρρύθμισης κατήγγειλε καί 
πολέμησε τή λατρεία της -  προηγήθηκε καί, χωρίς άμφιβολία, 
προετοίμασε τήν ιδιαίτερη έξαρση τής λατρείας τής Θεοτόκου τό 
19ο αίώνα. ’Αποδεδειγμένη μνήμη μέ τά δεδομένα τής σύγχρονης 
ερευνάς, πού διατηρήθηκε στά εύλαβικά γραπτά τής φιλολογίας 
τών προσκυνητών καί συχνά σέ έπιγραφές τής έποχής, σέ μιά 
έπίπλωση ή άρχιτεκτονική τού ιερού πού εύκολα χρονολογείται. 
Ή  κατάστρωση τού ιστορικού πεδίου είναι λοιπόν άμεση καί 
έπιβεβαιώνεται μέ τή διεύρυνση τής έρευνας άπό φανερές συμ
πτώσεις. Μιά άλλη σύμπτωση, μέσα άπό τίς θρυλικές άφηγήσεις, 
είναι δτι διηγήσεις « άνακαλύψεων » δικαιώνουν τίς περισσότε
ρες άπ’ αύτές τίς λατρείες. Τό άγαλμα, τό άντικείμενο τής λα
τρείας, άνακαλύπτεται άπό θαύμα στή σχισμή κάποιου δέντρου 
(Παρθένες τής βελανιδιάς ή τής φτελιάς, ή κάποιου άλλου στοι
χείου πού κυριαρχεί ή άντίθετα είναι σπάνιο στήν περιοχή), σέ
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μιά κοιλότητα τοϋ έδάφους ή στό διάφανο νερό μιάς πηγής ή 
μιάς λιμνούλας. Καί κάθε φορά τό άνακαλύπτει κάποιος άπό τούς 
πιό άπλοϊκούς λαϊκούς, ένας βοσκός ή μιά μικρή χωριατοπούλα 
πού φυλάει τά πρόβατα ή κάποιο ζώο τού κοπαδιού της. 'Ολο
φάνερα ούτε κληρικός ούτε έκκλησία παρεμβαίνουν άμεσα στήν 
άνακάλυψη. Ή  διαπίστωση αύτή οδηγεί. έπιβάλλει τό συμπέρα
σμα δτι πρόκειται γιά ενα έκδηλο λαϊκό άντίβαρο στό θεσμό τής 
Εκκλησίας, γιά ένα λαό πιστών πού προσφέρει στόν έαυτό του, 
πρίν άπό όποιαδήποτε έκκλησιαστική πειθαρχία, τό ιερό άντι- 
κείμενο πού έχει άνάγκη. Αύτή ή άνάγνωση τής ιστορίας στή ση
μερινή έποχή μοιάζει μέ μιά άλλη : τήν άνάγνωση τών δύο έπιπέ- 
δων ίεροποίησης πού άποκρυσταλλώνονται στίς μυθικές άφηγή- 
σεις διαφόρων προσκυνημάτων. Τό ένα έπίπεδο περιστρέφεται 
γύρω άπό τίς μαύρες Παναγίες καί έρμηνεύει συνήθως τήν άνα- 
τολική προέλευση τού άγάλματος. Τό ταξίδι τού άγάλματος γίνε
ται « φυσικό » δταν συνδυάζεται μέ τό Ιστορικό γεγονός τών 
Σταυροφοριών καί τή μεταφορά του εϊτε άπό κάποιο σταυροφό
ρο είτε άπό κάποιον προσκυνητή. Συνειρμοί, πού στό νού τών 
προσκυνητών έχουν τή συνοχή τής βεβαιότητας καί συνεπώς δια
δίδονται πλατιά. Μέσα άπό αύτούς έπιβάλλεται ή άνάγνωση 
μιάς ιερού τύπου έξάρτησης άπό τήν ’Ανατολή, πού είναι κοινός 
τύπος γιά τίς ένδοχριστιανικές δυτικές ιερές άντιλήψεις μας, καί 
βαθύτερα ή χθόνια άπήχηση δλων αύτών τών λατρειών δπου ή 
μαύρη γυναίκα συνδέεται μέ τή μητρότητα, καί ό εικονολογικός 
τύπος τού άγάλματος άνήκει πιό συχνά στήν κατηγορία τής Sedes 
sapientiae. Βρισκόμαστε μπροστά στό μυστήριο τής γέννησης καί 
τής έπιστροφής, γιά τό δποϊο ύπάρχει « φρουρά » σοφίας. 'Ο  άλ
λος συνειρμός, λιγότερο διαδεδομένος, έγείρει μιά δλόκληρη 
ιστορία : είναι ή άνάγκη τού συλλογικού νά τοποθετεί τή λατρεία 
του είτε στό ύψος τής έποχής τού Καρλομάγνου, με τό πελώριο, 
μυθικό άνάστημά του, είτε στήν ϊδια έποχή, στά έπεισόδια τών 
πολέμων ένάντια στό Ίσλάμ, μέ τόν Κάρλο Μαρτέλο ώς κυρίαρ
χη έκφραστική φιγούρα. Ή  προσήλωση σ’ αύτό τό έπίπεδο μάς 
προσδιορίζει ένα παχύ στρώμα χρόνου, πού δ σεβασμός άπέναν- 
τί του τού προσδίδει ίεροποιητικές Ιδιότητες, καί ένα φανταστι
κό σύστημα σχετικό μέ τίς πηγές. Έ τσι, μέ τή μόνη δυνατή στήν 
έποχή μας καταμέτρηση, δημιουργεϊται μιά φασματική άνάλυση
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τοΰ παρελθόντος με αύτή τήν άνοδική -  ή καθοδική -  κλίμακα 
στά βάθη τού χρόνου : Παρθένες πού έμφανίστηκαν στό 19ο καί 
20ό αίώνα, « άνακαλύψεις » Θεοτόκων τού Που αώνα, πού κά
ποτε έκτείνονται ώς τά τέλη τού 18ου, Παρθένες τοΰ έλέους, πού 
πρέπει έδώ νά εισάγουμε τή μεταδοτική τους διάδοση τόν 14ο καί 
15ο αίώνα, τέλος Δέσποινες μεγαλοπρεπείς, έν τή βασιλεύ? καί 
τή σοφίςι τους, στίς όποιες φαίνεται καθαρά ό όμφάλιος λώρος 
μέ τήν ’Ανατολή. Μιά ιστορία τών άδύτων διάφανη στό παρόν : 
τό σήμα πού άνασκάπτει τούς όγκόλιθους τών θρησκευτικών με
ταλλαγών, δηλαδή τών μεταβολών στήν δράση καί στή συμμετοχή 
στό ιερό μεγάλων καί ώς σήμερα σιωπηλών μαζών. Σ ’ αύτές ή 
άπλή σκιαγραφία πού μόλις παρουσιάσαμε άποδίδει ήδη μιά 
γλώσσα.

Χρειάζεται άκόμη νά πολλαπλασιάσουμε τά παραδείγματα τής 
ύπαρξης αύτής τής βαμθίδας τού παρελθόντος στό παρόν, δηλα
δή τού αίώνιου δπως τίθεται στό μέτρο τού άνθρώπου ; Φαίνεται 
δτι πρέπει νά κρατήσουμε δύο άπ’ αύτά, γιατί άνήκουν στήν κα- 
θημερινότητά μας καί συνεπώς πέφτουν λιγότερο στήν άντίληψή 
μας. Τό ένα άφορά τήν κατανομή τών τόπων λατρείας· τό άλλο 
τίς έπωνυμίες. Καί τά δύο βρίσκονται έγγεγραμμένα στίς τοποθε
σίες γύρω μας, στά γνωστά μας τοπία, καί άνήκουν στά πράγμα
τα πού έχουμε πάψει νά διαβάζουμε.

'Όσον άφορά τούς τόπους λατρείας καί τήν κατανομή τους, 
παρουσιάζεται τό φαινόμενο μιάς πύκνωσης στίς πόλεις καί μιάς 
σχετικής διασποράς στήν ύπαιθρο- σέ πόλεις καί έπαρχίες υπάρ
χουν έκκλησίες ή παρεκκλήσια πού μεταμορφώθηκαν σέ γκαράζ 
ή σταύλους, καί μερικές φορές, δχι πολύ φυσικά, σέ έστιατόρια· 
τελικά παλιοί χάρτες, τοπωνύμια καί καμιά φορά ή συλλογική 
μνήμη, πού παραμένει πιστή στίς λατρείες, ή ίχνη κάθε άλλου 
είδους μαρτυρούν έκκλησίες καί παρεκκλήσια πού έξαφανίστη- 
καν. Ή  άποκάλυψη αύτών τών γεγονότων ένδεχομένως σταματά 
στό ίστορικο-γεωγραφικό έπίπεδο καί δέν προσθέτει τίποτα στά 
δεδομένα πού έχουμε ήδη καθαρίσει. Γεγονότα δπως ή μεταφορά 
τών έπαιτικών ταγμάτων στίς πόλεις, ή άνταγωνιστική άνάπτυξη 
intra-muros τών νέων θρησκευτικών ταγμάτων καί τών παλιών 
θρησκευτικών οικογενειών, οί άντιθέσεις στά πάθη τών Ισχυρών 
καί τών πλουσίων πού ύψωναν μέσα στό θέατρο τής πόλης τούς
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χώρους γιά τή δική τους λατρεία καί δόξα, τά συνεχή παράπονα, 
πού έκφράζονται άπό τή στιγμή πού δ έφημέριος έπισκέπτεται 
τούς άνθρώπους τού λαού, σύμφωνα με τόν κανόνα τής έκκλη- 
σίας, παράπονα γιά τήν άπόσταση τής έκκλησίας, τή δυσκολία 
νά φτάσεις μέχρι έκεϊ τό χειμώνα ή δταν εχει κακό καιρό, ή έπι- 
βολή τού έντός τών τειχών χώρου γιά τή λατρεία ή τό περίπλοκο 
άλλά σημαντικό μοίρασμα άνάμεσα σέ ένορίες καί παρενορίες 
καί, άκόμη πιό μακριά, σέ μητέρα έκκλησία καί μεταγενέστερες 
έκκλησίες τών ένοριών, τέλος ό πολλαπλασιασμός -  πού τίς πε
ρισσότερες φορές ίστορικοποιεϊται -  τών παρεκκλησίων τά όποια 
κτίστηκαν είτε σάν χώρος προσευχής είτε σάν τάματα. Ά λλά , γιά 
νά ξεκινήσουμε άπό τά πιό στοιχειώδη, τό πυκνό καί τό άραιό, 
είναι ήδη ψυχικά δεδομένα, δπως συμβαίνει καί μέ τά κενά σέ 
κάποια θέση τού χάρτη κατανομής. Ά π ’ αύτή τήν άφετηρία μπο
ρεί νά ξεκινήσει ή διερεύνηση τής άνάγκης τού ιερού. Θεός ή 
οίκος προσευχής σέ μικρή ή μεγάλη άπόσταση, μπορεί νά όρί- 
ζουν μιά άντιστρόφως άνάλογη σχέση· λατρευτική βουλιμία πού 
πρόκειται άμέσως νά άμφισβητήσει τό κοινωνικό ποιόν, τή βιο
λογική πραγματικότητα τών πιστών, δπως άποκρυσταλλώνονται 
στά ιερά τους στηρίγματα, κι ετσι ν’ άποκαλύψει κλειστές ή 
άνοιχτές λατρείες· τέλος, ή τελείως στοιχειώδης άλλά καί σημαί- 
νουσα όμολογία ένός « μέσου » χώρου ίεροποίησης, πού πρέπει 
ό πιστός νά διασχίσει γιά νά φτάσει στόν οίκο- Θεό. Είναι τόσο 
πολλά μηδαμινά γνωρίσματα, πού καμιά φορά μόλις διακρίνον- 
ται καί άποκαλύπτουν τίς όρμές τής συλλογικής ψυχής, μιά 
άνάγκη γιά έκκλησία καί τό νόημα τής τελευταίας σάν πυρήνα 
κοινωνικής συσπείρωσης. Καί άκόμη περισσότερο μάλιστα τά κε
νά : υπάρχουν άπαγορευμένες περιοχές γιά τό ιερό καί αύτές γε
νικά σημαδεύονται άπό μιά κοσμική ένταση. ’Εδώ παρεμβαίνει ή 
άνάγνωση τού άδιάκοπου, δραματικού καί συχνά μοιραίου δια
λόγου άνάμεσα στόν άνθρωπο καί στή φύση : δηλαδή μιά έκ βα- 
θέων άπελευθέρωση, ένα πνευματικό δεδομένο -  μέ τήν έννοια 
δτι τό πνευματικό αύτό δεδομένο συνιστά φύση καί μάλιστα φύ
ση πού είναι τό θεμέλιο τής ύπαρξης -  κι ετσι άποτελεϊ έξέχουσα 
άνθρωπολογική πραγματικότητα. Πράγμα πού ίσως μάς έπιτρέ- 
πει νά μετρήσουμε στίς Ιστορικές χριστιανικές κοινωνίες σέ ποιό 
βαθμό εφτασε ή τόλμη ή ή δύναμη άνθρωπομορφισμού μιά πού
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τό χριστιανικό βάπτισμα τών τόπων τής λατρείας υπήρξε σχεδόν 
πάντα μιά πράξη προσωποποίησης ένός κοσμικού locus.

Ά λλά καί τά παρεκκλήσια, τά προσκυνητάρια κι οί σταυροί 
σκορπισμένα κατά μήκος τών δρόμων, μιλούν δσο κι οί πιό συνη
θισμένοι τόποι λατρείας. Ό  άριθμός, ή θέση κι οί άποστάσεις 
τους μέσα στό χώρο ικανοποιούν τίς άπαιτήσεις μιάς περίπλοκης 
ιστορίας, δπου προβάλλουν ή άναζήτηση τού άντικειμένου, έρει
σμα ή πρόφαση τής προσευχής, οί ρυθμοί ένός ιερού χώρου, οί 
άνάγκες άνάτασης τών όδοιπόρων ή τών δουλευτών, ή άπαραίτη- 
τη ίεροποίηση μερικών τόπων, δπως τά σταυροδρόμια ή οί είσο
δοι τών κτημάτων. Καταμετρώντας αύτά τά σημεία, μπορούμε νά 
δώσουμε μιά πρώτη, πρόχειρη καί βιαστική έρμηνεία γιά τίς θρη
σκευτικές συνήθειες ή άνάγκης μιάς περιοχής, δπως καί γιά τήν 
ύπαρξη ή άντίθετα τήν άπουσία κάποιου προστατευτικού άγάλ
ματος, πού άκτινοβολεϊ στίς προσόψεις τών άστικών ή άγροτι- 
κών σπιτιών. Τό ρίζωμα, δηλαδή οί σταθερές τοποθετήσεις κι οί 
μορφές άποκαλύπτουν ένα άλλο βάθος πέρα άπό τήν ιστορική 
λεπτομέρεια, υπό τόν δρο δτι μπορούν νά γίνουν άντικείμενα αύ- 
στηρής άνάλυσης : στήν περίπτωση τού προσκυνητάριου δεί
χνουν μιά πράξη έξιλασμού, στήν περίπτωση τού σταυρού ëva 
πλήθος έπικλήσεων πού ξεπερνούν τό χριστιανικό ύπόστρωμα. 
Συνοψίζοντας, μπορούμε νά πούμε δτι δείχνουν ëva δλόκληρο 
δίκτυο προφυλάξεων άπέναντι στή φύση, πού, δσο κι άν ό άν
θρωπος τήν άναλαμβάνει μέσα του, δέ θέλει νά ύποτάσσεται στήν 
άμείλικτη, άπόλυτη κυριαρχία της πού θά τόν έκμηδένιζε. ’Ιδιαί
τερα οί σταυροί άποκαλύπτουν άκριβώς τή γλώσσα τής άλλης 
ύπέρτατης δύναμης -  τής δύναμης τού άνθρώπου -  άφού χτίζον
ται μέ τά χέρια τού άνθρώπου καί δεσπόζουν στό χώρο (άν καί 
οί χριστιανικοί σταυροί είναι φτωχότεροι ή λιγότερο έπιβλητικοί 
άπό τούς σταυρούς μέ τέσσερις βραχίονες, πού πραγματικά κυ
ριαρχούν στή φυσική έκταση, δηλαδή στήν ψυχική). Εξάλλου, 
όντας σύμβολα τού ήλιου, έπιβεβαιώνουν μέ τή συμβολική τους 
συμπύκνωση τήν κυριαρχία τού άνθρώπου πάνω στό άστρο καί 
τό κάνουν νά άκτινοβολεϊ εύχαριστίες, άκόμη καί στή χειρονομία 
τού προσευχόμενου ή τού διαβάτη πού κάνει τό σταυρό του. 'Η 
γλώσσα τους είναι άκόμη πιό σαφής, φανερή στήν πρωταρχική 
σύγκριση μεταξύ τών διαφόρων τύπων σταυρών (τά πρότυπα
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πού έχουν έπιλεγεϊ είτε έκφράζουν μιά συλλογική ψυχική κατά
σταση ή, άντίθετα, τήν έχουν διαμορφώσει μέ τό πέρασμα τοϋ 
χρόνου), Ιδιαίτερα στήν άντίθεση άνάμεσα σέ σταυρό άπό άκα- 
τέργαστη πέτρα καί σέ σταυρό μέ παράσταση. Ή  έμφάνιση τοϋ 
θείου σώματος, παράξενα ρεαλιστικού ή τετριμμένα παθητικού 
στή σύγχρονη έποχή, φορτίζει τό σταυρό μέ μιά άλλη παρουσία. 
Καί μόνο ή έπιλογή αύτή, πού όνομάζεται πνευματικός κονφορ- 
μισμός μιάς έκκλησιαστικής κουλτούρας, τονίζει τή χριστανθρώ- 
πινη διάσταση καί άπό μιά άποψη άποδυναμώνει μιά συμβολική 
τού σταυρού, διότι κάθε έξανθρωπισμός λειτουργεί άποφασι- 
στικά σάν άντίδοτο στήν έννοια τού γυμνού άντικειμένου, αύτού 
τού κυρίαρχου πέτρινου σταυρού χωρίς καμιά μορφή. Μέσα άπό 
τόπους σημαδεμένους άπό κοσμικά σημεία ή άπλούς σταυρούς 
στά σταυροδρόμια, άπλώνεται συναρπαστικά τό άνθρωπολογικό 
δεδομένο τού παλιού χριστιανικού κόσμου μας : ή άνθρωπομορ- 
φική καί έξίσου άνθρωποκεντρική είκόνα είναι συστατικό στοι
χείο τής ιερής χριστιανικής κοινωνίας στήν έπίμονη θέλησή της 
νά καλύψει τό γυμνό άντικείμενο. Τό νά άνακαλύψουμε τό τερά
στιο μέγεθος αύτής τής διαδικασίας γίνεται σήμερα ένας τρόπος 
άπολύτρωσης, είτε άπό μιά δύναμη παραδοσιακής τάξης, είτε 
άπό τό χρίσμα τής βάπτισης, είτε άντίθετα άπό τήν αίσθηση τής 
άπώλειας κάποιου πλούτου καί είναι συνεπώς έκδήλωση τού άν- 
θρώπινου « υπάρχω », πού βρίσκεται στό σύνορο τού « είμαι ».

Μέ τήν άπαρίθμηση τών έπωνυμιών, εισχωρούμε στό άνθρω- 
πόμορφο. Έ δώ  ή ιερή δύναμη γεννιέται άπό ëva όνομα άνθρώ
που ή άπό τό Θεό πού εγινε άνθρωπος ή, σπανιότερα, άπό ëva 
θεολογικό, δηλαδή ιστορικό, δεδομένο σχετικό μέ τά θεία πρό
σωπα. Προφανώς τό όνομα σημαίνει έκλογή. Αύτή ή συλλογική 
έκλογή τού προστάτη άγίου πού συχνά συμπληρώνεται άπό κά
ποιο δευτερεύοντα -  προστάτη έκκλησίας ή παρεκκλησιού ή καί 
προστάτη ένορίας -  περικλείει μιά θρησκευτική έννοια, πού συ
χνά μέ τό πέρασμα τού χρόνου έξατμίζεται, άφήνοντας δμως π ί
σω τό χνάρι της, πού τελικά είναι ή έπωνυμία τού θρησκευτικού 
κτιρίου. Άλλωστε ή έπωνυμία αύτή είναι συχνά διπλή, δταν ή 
λαϊκή εύλάβεια μεταθέτει ή -  γιά διάφορους άναγκαστικούς λό
γους πού γρήγορα παίρνουν τή δύναμη τής συνήθειας -  κατονο
μάζει διαφορετικά άπό τήν έπίσημη έκκλησιαστική έπονομασία.
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Ά λλά άπλοί ή διπλοί, έπώνυμοι καί συνδυασμένοι μέ δευτε- 
ρεύοντες, ή μαζική καταγραφή αύτών τών προστατών άγιων φέρ
νει στό φώς τού σήμερα ένα πελώριο ντοκουμέντο, διπλής άνά- 
γνωσης, σύμφωνα μέ τό χρόνο καί τό χώρο. Είναι συναρπαστική 
ή άμεση άνάγνωση μιάς τελείως άκατέργαστης ποσοποίησης μέ 
βάση δποιαδήποτε σχεδόν γαλλική έκκλησιαστική διοίκηση. 'Η 
Παναγία καί οί άγιοι άνταγωνίζονται γιά πολλές έκατονταετίες 
καί, ένάντια στίς σύγχρονες μαριολατρικές δρμές, οί άγιοι κατα
λαμβάνουν άριθμητικά περισσότερο χώρο, μέ τήν έπιβλητική 
πνευματική διάθεση τού Α γίου  Μαρτίνου, πού εύαγγελίζεται 
βασικά τό μαύρο μοναχισμό. Μιά άλλη ένδειξη, πάντα στό στά
διο τής πρώτης άκατέργαστης άπαρίθμησης, είναι δτι οί πρόσφα
τοι προστάτες άγιοι άποδεικνύονται (ώς πρός τή θεολογική τους 
διαμόρφωση) προϊόντα τής Εκκλησίας, καθώς αύτή μεταμορφώ
νει τίς θεολογικές άξιες ή τουλάχιστον ποικίλλει τόν τρόπο πού 
τίς τονίζει : δλοι οί προστάτες άγιοι άφορούν ένορίες ή τόπους 
λατρείας σέ ζώνες πολεοδομικής έπέκτασης ή στή διάρκεια άστι- 
κοποίησης. Αύτό πού άλλοτε όνομάζαμε ύπαιθρο άποκαλύπτει, 
καί μάλιστα πολύ μαζικά, τήν πίστη της στούς άγιους. Πέρα άπό 
αύτές τίς άντικειμενικές έντυπώσεις, τό δεδομένο : οί έπωνυμίες, 
σύμφωνα μέ όλες τίς ένδείξεις, δείχνουν τέλεια ριζωμένες στή μα- 
κρά χρονική διάρκεια. Κάποιες σημερινές προσθήκες ή πα
ραλλαγές δέν άλλοιώνουν τόν ισχυρό μονολιθικό χαρακτήρα πού 
είναι σάν νά ξαναζωντάνεψε άπό τό βάθος τού χρόνου. Ά ν  καί 
οί ιστορικές μελέτες συγκλίνουν μέσα άπό διαδοχικές, διαφωτι- 
στικές καί άστραπιαϊες, άντιπαραθέσεις τά στρώματα έπικράτη- 
σης τών λατρειών άπομακρύνονται, άποκαλύπτοντας τίς διαδο
χικές άντιλήψεις τών άνθρώπινων θρησκευτικών δμάδων πού έμ- 
πλέκονται στή δομή τής έκκλησιαστικής διοίκησης.

Έστω  ενα χρονολόγιο τών έπιλογών· τά σημεία σύμπτωσης 
πού θά άποκαταστήσει είναι σημαίνοντα ώς πρός τίς μεγάλες πα- 
ρορμήσεις τού άποστολικού κηρύγματος, κάποιο κατακτητικό 
δυναμισμό καί μιά θεολογικολαϊκή συμφωνία άνάμεσα στήν έκ- 
κλησιαστική παιδεία καί στή λατρευτική προδιάθεση τών μαζών. 
Συμφωνία πού. χωρίς άμφιβολία. είναι λιγότερο σημαίνουσα άπό 
τήν άρρητη έλευθερία τών προσκυνημάτων ή τών περισσότερο ή 
λιγότρρο έ.τεξεργαπμενίον λαϊκών, άνοικτών καί κλειστών λα-
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χρειών, άλλά, μέσα στό παχύ στρώμα πού διαμορφώνουν αύτές 
οί έπιλογές καί τών όποιων ή ιστορία πολύ συχνά άγνοεϊ τούς 
ύπεύθυνους. υπάρχει ενας βράχος συλλογικής ψυχής πού οί αιώ
νες δέν μπόρεσαν νά διαλύσουν. Πάνω του προσδέθηκαν θρύλοι 
ή ιστορικές άφηγήσεις πού διηγούνται μέ τήν άλήθεια τού παρα
μυθιού τήν πραγματική ή πιθανοφανή ύπαρξη τού προστάτη 
άγίου, διηγήσεις πού ή δόμηση κι ή συνοχή τους φέρνουν μιά 
ιστορική χρονολογία καί μαρτυρούν τά κριτήρια τής ίεροποίησης 
ή τού « μοντέλου » άγιότητας μιάς καθορισμένης έποχής καί κοι
νωνίας. Ή  νοσταλγία καί τά τελευταία χαρακτηριστικά τού 
« μοντέλου » φαίνονται άκόμη καί σήμερα, πού τό άγαλμα τού 
προστάτη κινδυνεύει νά έξοριστεϊ σέ μιά σκοτεινή γωνιά τής έκ- 
κλησίας, άκόμη καί στήν άγιοσουλπική χλωμάδα τής εικόνας. 
Στήν ποσοποιητική έπεξεργασία, τό μοντέλο άποκαλύπτει πε
ρισσότερα άπό αύτό τό ίδιο : εστω κι άν σήμερα οί άνακηρύξεις 
άγιων άπό τήν έκκλησία δέν είναι συχνές, άκόμη καί μιά στοι
χειώδης κατάταξη μάς δίνει όρισμένες βασικές κατηγορίες. Γιά 
παράδειγμα, ή άναγκαία άνακήρυξη τής έκκλησίας τού προστάτη 
άγίου σέ έπισκοπή σάν άντιστάθμισμα τής Ισχύος μιάς κοινωνίας 
κατά κύριο λόγο μοναστικής· ή συγκριτική σπουδαιότητα τού 
άγίου άνάλογα μέ τό άν είναι ή θεωρείται αύτόχθων ή ξένος· τό 
ούσιαστικό στρώμα τών άγίων πού ήρθαν άπό τήν άνατολή καί ό 
ρόλος τών άποστολικών λατρειών, άκόμη καί οί ρωμαϊκές λα
τρείες. Αύτοί οί μεγάλοι διαχωρισμοί, πού σχεδόν έπιβάλλονται 
άπό μόνοι τους μέ τίς άριθμητικές ταξινομήσεις, όρίζουν μιά όλό- 
κληρη ιστορία έξάπλωσης, σχεδόν μυστικής, άκόμη καί τή διαδο
χή τών μοντέλων ή τών τύπων τών μοντέλων πού εγιναν δεκτά 
άπό έποχή σέ έποχή. Τό σύνολο γράφεται στό παρόν μας, ένώ ό 
έρευνητής μπορεί τόσο συχνά νά διαπιστώσει καί τήν άγνοια τού 
κοινωνικού περίγυρου ώς πρός τήν ταυτότητα τού έπώνυμου 
άγίου τής έκκλησίας καί τά σχετικά πολυάριθμα λάθη πού συντη
ρούν παθητικά τά έκκλησιαστικά ήμερολόγια πού δείχνουν τίς 
άκολουθίες τών έπισκοπών.

'Ως πρός τό χώρο, ή άπογραφή τών έπωνυμιών καθορίζει τίς 
άκτινοβολίες, τίς κυκλοφορίες, τίς περιπλανήσεις σ’ ëva όρισμέ- 
νο γεωγραφικό τομέα, πού μάς συμφέρει νά έξετάσουμε σ’ δλο τό 
δυνατό του πλάτος. Γιά νά έχουμε πλήρη τήν έμπειρία πρέπει νά
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προσθέσουμε καί τίς σταθερότητες : ποιοί είναι αυτοί οί άγιοι μέ 
πετρωμένα πόδια πού δέν κυκλοφορούν ; Καί ποιοί ιστορικοί 
καθορισμοί τούς καθηλώνουν, ένώ άλλοι διασχίζουν ένα όλόκλη- 
ρο κόσμο ; 'Η  έκπληκτική διασπορά τού "Αγιου Μαρτίνου, γιά 
παράδειγμα, είναι ένα άπό τά λατρευτικά θεμέλια τής χριστιανι
κής Δύσης καί ή διαγώνιος Bourges-Trèves ήταν ό δρόμος δπου 
μετακινούνταν λατρείες, δπως καί ό γεωγραφικός άξονας τού 
Ροδανού. “Ολα έχουν άπογραφεΐ καί μπορούν τέλεια νά έξηγη- 
θούν άπό τίς ίστορικογεωγραφικές συνθήκες. Πέρα άπ’ αύτά 
υπάρχει τό συνεκτικό σύστημα τών έπιλογών, οί διαδικασίες πο
λιτιστικής έπαγωγής κι αύτή ή θαυμαστή άποδοχή τού « άλλου », 
πού συνιστά γιά τό συλλογικό τό μέτρο τής άπαραίτητης γιά τήν 
ίεροποίηση άπόστασης. Major e longinquo reverentia, αύτό δέν 
ισχύει μόνο γιά τήν κλασική γραφή, άλλά είναι καί κλειδί τών 
ίεροποιητικών μηχανισμών τής συλλογικής ψυχής. Ά π ό  τήν κλί
μακα τής άπαραίτητης γιά τήν ίεροποίηση άπόστασης, μπορούμε 
νά ύποθέσουμε τίς διαβαθμίσεις τών ψυχικών άπαιτήσεων. Αύτή 
ή πρόσβαση στό ιερό μέσα άπό τό χώρο είναι μιά άπό τίς πιό 
σίγουρες άνθρωπολογικές προσεγγίσεις, γιά νά διεισδύσουμε στό 
μυστήριο με τό όποιο ή ιερή έφεση, πού περικλείεται στή συλλο
γική ψυχή, συγκεντρώνεται σ’ ένα άντικείμενο. ’Εκτός αύτού κά
θε μελέτη τών ιερών κυκλοφοριών μέσα άπό τίς έπωνυμίες, γιά 
παράδειγμα στό χώρο τής Ευρώπης, παγιώνει τά πρώτα δεδομέ
να μιάς βασικής διακίνησης τών ιερών όντοτήτων, πού κατά έπο- 
χές δρά ένοποιητικά ή άνεξάρτητα άπό τή θρησκευτική έπικοι- 
νωνία. Έχουμε έδώ ένα σύστημα θρησκευτικής γλώσσας πού, πέ
ρα άπό τίς τοπικές διαλέκτους ή άκόμη κι άπό τήν ιερή γλώσσα, 
έπιβάλλει τήν άποκρυπτογράφησή του. “Αλλωστε ή διάδοση τών 
λατρειών κι αύτή ή θεμελιακή πράξη, πού είναι γιά κάθε τόπο 
λατρείας ή έκλεκτική σφραγίδα τού προστάτη, βρίσκονται στενά 
δεμένες μέ τήν κυκλοφορία καί τή λατρεία τών λειψάνων. Ή  λα
τρεία αύτή τού άγιου σώματος πού μαρτυρά τό λείψανο είναι μιά 
άλλη όψη τού χριστιανικού άνθρωπομορφισμού. Αύθεντικά ή 
ψεύτικα τά λείψανα αύτά είναι φυσικά ή ψυχικά φορτισμένα μέ 
ιερή όντότητα καί ή διακίνησή τους θά κορέσει γιά μιά χιλιετία 
τουλάχιστον τήν πείνα πού δείχνει ή χριστιανική Δύση γιά τό 
ιερό. Έ κεϊ ύφαίνονται συχνά συγγενικοί δεσμοί, δηλαδή σχέσεις
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όμάδων ή κυκλοφορίας, ή άνάλυση τών όποιων πρέπει νά μάς 
έπιτρέπει νά άποκαλύπτουμε διάφορα ψυχικά έπίπεδα τής ιερής 
άνάγκης, δπως καί τούς δρόμους γιά τήν ικανοποίησή τους. 
Ά π ό  τή στιγμή πού τά πράγματα ύλοποιούνται μ’ αύτό τόν τρό
πο -  θά ’πρεπε νά γράψουμε έξανθρωπίζονται -  ή άπλή γεωγρα
φική έκτύλιξη μιάς έπέκτασης κάποιας λατρείας γεννάει ψυχικές 
συγγένειες καί, στό μέτρο πού πρόκειται γιά έθνότητες, άποδίδει 
εϊτε μιά παράλογη όρμή γιά ένότητα, εϊτε άντιθέσεις μέ μυθικές 
καί προσωπικές διαστάσεις, εϊτε μιά άντίληψη τού « κοινού », 
μιά ιερατική άπαίτηση πιό ούσιαστική στήν κοινή μοίρα τού χρι
στιανού.

"Ως έδώ διατηρήσαμε ένα έπίπεδο στήν ερευνά. "Οταν διεξάγε
ται μέ αύστηρότητα στήν έπιφάνεια τού παρόντος, ή ερευνά έπι- 
βάλλει τήν ιστορία ή καλύτερα τήν άπελευθερώνει. 'Υπό τρεις 
προϋποθέσεις δμως. Α ρχικ ά  νά μήν περιορίζεται στήν είδική 
περίπτωση, δπως κάνει συχνά ή έθνολογία. Ούτε καί άνάμεσα σέ 
ειδικές περιπτώσεις νά ικανοποιείται μέ βεβιασμένες συγκρίσεις 
καί νά έξάγει γενικά συμπεράσματα άπό λίγο ως πολύ έπιφα- 
νειακές όμοιότητες : αύτή ή νοητική διεργασία τής γρήγορης 
γνώσης είναι ή πιό άπατηλή άπ’ όλες. 'Η  σύγκριση πρέπει νά 
είναι άντιπαράθεση καί συνειρμικό δεδομένο πού ύποβάλλει 
συνδέσεις ή έμβαθύνσεις κι όχι άπατηλός παραλληλισμός εως τήν 
εις τό ϊδιο άναγωγή. Μ’ αύτές τίς έπιφυλάξεις, ή τρίτη προϋπό
θεση είναι θετική καί είναι ή ποσοποίηση. Προφανώς άρκεϊ νά 
είναι έφικτή καί νά συνθέτει όμοούσια πράγματα. Ά λλά δταν 
γίνεται σέ μεγάλη κλίμακα είναι άποδοτική. Διαχωρίζει καί, πα 
ράδοξα, διαβαθμίζει, άντιπαραθέτοντας τό μαζικό στό μοναδι
κό, φέρνοντας συνεπώς στήν έπιφάνεια τίς έπιλογές πού έχουν 
γίνει, καί άπό τήν άλλη μεριά δ,τι συνιστά τήν ιστορία 
άναγκαία : πράγματι, τό μοναδικό είναι περίπτωση ιστορική. 
"Οπως οί μαζικές ένδείξεις, πού προέρχονται άπό τό μεγάλο 
άριθμό, φέρνουν τά ιστορικά έρωτήματα σ’ ένα πιό συγκροτημέ
νο σέ βάθος έπίπεδο άπό δ,τι ή άναδρομική μονογραφία. Τό μα
ζικό δέν έξαλείφει τήν ιστορία, άντίθετα τήν έξαναγκάζει νά 
άνασκάψει πιό βαθιά. Απελευθερώνει τίς μαρτυρίες της, πού ώς 
σήμερα είχαν κλειστεί στή σιωπή. Ή  ποσοτικά διακριβωμένη 
συντήρηση μιάς άκόμα ζωντανής λατρείας τής Παναγίας τού
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’Ελέους άπό τη μιά μεριά θέτει τή μακροβιότητα τής λατρείας 
καί άπό τήν άλλη μάς άναγκάζει νά ξαναβροϋμε τό έπίπεδο τής 
έμφάνισής της, Ιδωμένης άπό ποσοτική σκοπιά, τό 14ο αιώνα -  
πράγμα πού έπιτρέπει σέ περιπτώσεις άβεβαιότητας μιά διακρι
τική έπαγωγή -  καί κυρίως έπιβάλλει τήν άνάλυση τών κινήτρων 
αύτής τής λατρείας μέσα στό συλλογικό ψυχόδραμα τών σχέσεων 
τής μητέρας ή τού νεκρού υιού ή άκόμη τή σκηνογραφία μιάς 
μητριαρχικής έξύμνησης, όχι πιά μέ τήν έξουσιαστική άλλά μέ 
τήν πονεμένη της μορφή, μέχρι καί τό πρωταρχικό παιχνίδι τής 
άνακούφισης τού πόνου. "Ενα άλλο παράδειγμα, πού μπορεϊ νά 
έγγυηθεϊ μιά άνιχνευτική έπαγωγή, είναι αύτό τό ποσοτικά εκδη- 
λο δεδομένο δτι τά προσκυνήματα τής Δευτέρας τού Πάσχα ή τής 
Πεντηκοστής είναι συνήθειες θεσμοποιημένες άπό πολύ παλιά. 
Μιά πιό πρόσφατη ιστορικά λατρεία μπορεϊ νά πήρε τή θέση αύ
τής τής μέρας τής γιορτής στούς άγρούς, δμως κάποιες έρευνες 
άρκούν γιά νά άποκαλύψουν δτι οί καινούργιες ιεροτελεστίες 
έχουν σκεπάσει τίς παλιές.

Παρούσα ιστορία στό παρόν, τό ξέρουμε. 'Όμως, μέσα στήν 
πολλαπλότητα τών δρόμων της, ή ιστορία ισχυροποιεί καί βαθαί
νει κάθε άνάλυση τής άνθρωπολογίας τού ιερού. ’Αρχικά, γιά νά 
διευθετήσουμε τά προφανή, αύτό πού μάς πιστοποιεί σήμερα ή 
διάρκεια μιάς λατρείας προέρχεται άπό κάποια ιστορική ερευνά, 
ëva ντοκουμέντο, κάποιο άρχιτεκτόνημα, κάποια σύγκλιση πλη
ροφοριών, όπου παρελθόν καί παρόν συγχωνεύονται σέ ëva άν- 
τικειμενικό ύλικό. Ή  διάχυτη προφορική μάρτυρία άφορά μόνο 
τή μεγάλη συχνότητα τής διάρκειας -  μέ μιά έννοια είναι ëva βέ
βαιο άνθρωπολογικό δεδομένο τής μακράς διάρκειας. “Ομως δέν 
καταμετρά. Ό  Ιστορικός προσδιορισμός -  δταν είναι έφικτός κι 
αύτό συμβαίνει πιό συχνά άπ’ δσο νομίζουμε -  όριοθετεϊ τίς ιε
ραρχίες τής διάρκειας. Αύτό είναι άπό μόνο του ëva καινούργιο 
ντοκουμέντο. 'Η  άντιπαραβολή αύτού πού διαρκεϊ κι αύτού πού 
περνάει φωτίζει τή μυστική πνευματική τροφή. Διότι ύπάρχουν 
πραγματικά παροδικές λατρείες. Θά ήταν βασικό σφάλμα νά 
θεωρήσουμε δτι ή λατρεία τής Ζάν ντ’ Ά ρ κ  διαρκεϊ άκόμη, παρ’ 
δλο πού στίς περισσότερες έκκλησίες (τής Γαλλίας) υπάρχει τό 
άγαλμα τής παρθένου άπό τή Λοραίνη. 'Υπήρξε κάποιο χρονικό 
διάστημα άνάγκης, ëvaç πολύ σύντομος χρόνος πού διαμόρφωσε
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μιά συνήθεια : άραγε, ή άνάγκη έξαφανίστηκε, ή τό άντικείμενο, 
ή είκόνα δέν έκπλήρωσαν τήν άνάγκη ; Σίγουρα τό άναπόφευκτο 
άγαλμα είναι σχεδόν νεκρό. Αύτή ή κοπέλα μέ τήν πανοπλία, 
πού κρατάει περήφανα τό λάβαρο, μέ τό άγγελικό της πρόσωπο 
καί τά μάτια της νά κοιτάνε ψηλά, δταν δέν άναπαριστάνεται νά 
κρατάει καί μέ τά δυό χέρια κάθετα τό ξίφος τού θανάτου, δέν 
καταφέρνει νά μεταδώσει καμιά θρησκευτική έξαρση. 'Υπάρχει 
βέβαια ενα είδος προσκυνήματος ιστορικής πνευματικότητας στό 
Domrémy-la-Pucelle, δμως κανένα σχεδόν τάμα στά άγάλματα 
τών έκκλησιών. Μπορεϊ ή 'Α γία ’Ιωάννα τής Λοραίνης καί ή 
Thérèse de Lisieux νά βρίσκονται συνήθως Αντιμέτωπες, άλλά ή 
μοναχή μέ τά τριαντάφυλλα κυριαρχεί. "Ομως γιά πόσο καιρό ; 
Σήμερα, οί σύγχρονες λατρείες, πού έχουν ζωή τό πολύ μισό αιώ
να, δείχνουν δτι πήραν τό δρόμο τής φθοράς ή είναι ήδη φθαρμέ
νες. Εύθραυστη έπινόηση ή, γιά τίς νέες δημιουργίες, όργανική 
άνάγκη τής φρενίτιδας τών καιρών γιά κάτι άλλο, γιά κάτι καλύ
τερο ; "Ολα τά μοντέλα άγιότητας δέν είναι παρά φορείς μιάς 
δυναμικής δρμής λατρείας. Διαπιστώνοντας αύτό άναγνωρίζου- 
με τούς δρόμους, τούς όποιους άκολουθεϊ ή άναζήτηση τής τε
λειότητας ή τής δύναμης τού βάθους τής ψυχής. "Οπως καί τίς 
συνθήκες πού τούς καθορίζουν, γιατί μέχρι ποιό σημείο ή λα
τρεία τού saint Antoine de Viennois -  πού περιέργως άντικατα- 
στάθηκε άπό τή λατρεία τού Antoine de Padoue -  εχει άκόμη 
σχέση, δπου διατηρείται, μέ κάποιο μοντέλο άγιότητας, άφού ό 
καιρός τών έρημιτών εχει πιά περάσει ; Ό μ ω ς μαζί μέ τό θερα
πευτή πού κατασιγάζει τά « πύρινα πάθη » έμφανίζεται μιά τε
ράστια έπιφάνεια άνθρώπινου πόνου μέσα άπό τούς αιώνες, πού 
ή μνήμη της παραμένει έγγεγραμμένη μέσα στή συλλογική λα
τρεία. Τί σημασία έχουν έξάλλου τά αίτια θά φανεί μέ τήν άνά
λυση, πού περιορίζεται άπό τόν άκατέργαστο πίνακα τών μα
κρών καί σύντομων χρόνων. Ή  διάρκεια τών λατρειών παρατεί- 
νεται, γιατί παρουσιάζονται παράξενες άναβιώσεις, σάν αύτή 
πού συμβαίνει σήμερα μέ τή χριστιανική έξάπλωση στή Δύση, μέ 
τήν έξιλαστική παρόρμηση μπροστά στήν άγία Rita, τήν άγία τών 
άπελπισμένων παθών, τήν αύγουστίνη μοναχή τού 15ου αιώνα 
στήν Ούμβρία, ή όποία πήρε τή θέση της στούς βωμούς μόνο άπό 
τό τέλος τού 19ου αιώνα καί μετά, κυρίως άπό τή δράση κάποιου
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ιταλικού τάγματος, άγια πού ύπόσχεται νά είναι κάθε μέρα τό 
καταφύγιο τής κοινής άγωνίας, τόσο παράξενα δραματική στίς 
μεγάλες μεταβολές τής έποχής μας. Ή  συνολική διάρκεια τής εύ- 
λάβειας ή τού έξιλασμού άποδίδει σέ μιά δοσμένη συλλογικότητα 
τή γλώσσα τού ύπερπέραν, αύτό τό ύπερπέραν δέν είναι μόνο ή 
άλλη ζωή άλλά ëva σύνολο πού συνενώνει τό ξεπέρασμα τού έαυ- 
τού καί τή λύτρωση άπό τό μοντέλο, τήν άπελευθέρωση άπό τό 
κακό, τόσο τό φυσικό δσο καί τό ήθικό, αύτή τήν πληρότητα τής 
δύναμης, πού είναι τό ίδιο τό νόημα τής θρησκευτικής πράξης, 
δταν βιώνεται στήν όλότητα τής δημιουργικής της έντασης πού 
έξυψώνει καί ζωογονεί. ΓΥ αύτό ή έσωτερική ψυχή μιάς δοσμέ
νης άνθρώπινης όμάδας άπελευθερώνεται σ’ αύτή τήν ιστορικά 
ιεραρχημένη ένορχήστρωση. Οί όκτώ καλομετρημένοι αιώνες λα
τρείας τής παρθένου Αικατερίνης, οί άμέτρητοι βωμοί ή παρεκ
κλήσια δσο καί οί άναπαραστάσεις, πού άκόμα είναι τόσο διαδε
δομένες, τής άγίας μέ τό πριγκιπικό στέμμα καί τόν τροχό μέ τά 
σιδερένια δόντια, τό σχήμα τού μαρτυρίου της, έπιβάλλουν στή 
συλλογική συνείδηση τής χριστιανικής Δύσης τή γυναικεία άπαί- 
τηση γιά γάμο, πού άποκρυσταλλώνεται στό μύθο τής άνατολί- 
τισσας πριγκίπισσας, τό σώμα τής όποίας διατηρήθηκε άπό θαύ
μα στό μοναστήρι τού Σινά. Καμιά φορά, στίς εικόνες, σάν παρ
θένος μέ ρομφαία, μορφή εύνουχιστική λιγότερο ή περισσότερο 
άσυνείδητα, δπως δηλώνει κι ό σκούφος τών Catherinettes, δια- 
φαίνεται ό πειρασμός τής άπόγνωσης άναφορικά μέ τή σεξουαλι
κή όλοκλήρωση καί τή γονιμότητα. Οί ερευνες τής ιστορικής δη
μογραφίας δέν έχουν άκόμα άπαριθμήσει τίς μορφές τής λα
τρείας της, έδώ σίγουρα κρύβονται πολλά μυστικά τής γυναι
κείας σεξουαλικής ζωής στή μεσαιωνική καί νεώτερη Δύση. 
"Οπως καί συλλογικές άσθένειες ή φόβοι άποκαλύπτονται στή 
συνέχεια τής λατρείας τών μεγάλων θεραπευτών, τών άγιων ια
τρών τής πανούκλας καί άλλων θαυματουργών, είτε έπιστημονι- 
κής προέλευσης, δπως τό ζεύγος τών ιατρών Gervais καί Protais, 
είτε λαϊκής έκλογής, πού βέβαια κατευθύνεται άπό τά μεγάλα 
μοναστήρια γιά οικονομικούς λόγους.

Ή  συγκρότηση τού πίνακα τών ιερών διαρκειών, δσο εύγλωτ
τη καί άν είναι, δέν έπαρκεϊ τελικά. Στό έσωτερικό τής άκατέρ- 
γαστης διάρκειας ύπάρχουν παραλλαγές, δηλαδή άλματα, ύπο-
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καταστάσεις, μεταθέσεις λιγότερο ή περισσότερο προφανείς. Σ ’ 
όλόκληρη τήν άνθρωπολογία τού ιερού έπιβάλλεται μιά ιστορία 
τής ζωής τών ιερών όντοτήτων, πού θά μπορούσε, νά ένωθεϊ μέ 
τίς τάσεις τής συλλογικής ζωής, ή όποία είναι ταυτόχρονα παθη
τική καί παραδοσιακή, ένώ πάλλεται άπό άλλαγές καί είναι πάν
τα έτοιμη νά άφεθεί σ’ αύτές. Ά ν  θεωρούσαμε τόν κόσμο τής 
λατρείας σάν ένα μακραίωνο κατεστημένο, θά είχαμε νά κάνουμε 
μέ μιά άλλη ιστορική ύπόθεση. Οί μεγάλες κινήσεις ή παραλλα
γές είναι άργές, άλλά τά διαφορετικά έπεισόδια είναι πολλά.

Αύτό γίνεται προφανές σέ τρία τουλάχιστον έπίπεδα. Τό πρώ
το περιστρέφεται γύρω άπό μιά δριοθετημένη περίπτωση πού πε- 
ριγράψαμε. Λόγου χάρη στό κεφάλαιο τών λατρειών πρέπει νά 
έπιμείνουμε, όσο έπιτρέπουν τά ντοκουμέντα, στά διαδοχικά 
διαχρονικά έπίπεδα τής ζωής τών έπωνυμιών. "Οταν έχουμε νά 
κάνουμε μέ μιά φανερά άρχαία λατρεία, κάποιου άπόστολου ή 
κάποιου άνατολίτη άγιου, καί τά σύγχρονα έκκλησιαστικά ήμε- 
ρολόγια σημειώνουν άκόμη αύτό τόν τίτλο, θά ήταν φυσιολογικό 
νά συμπεράνουμε μιά άκινησία σχεδόν εξω άπ’ τό χρόνο. Α ν τ ί
θετα, στήν έπισκοπή τής Chartres, περισσότερο πυκνές χρονικά 
τομές δείχνουν δτι, στή διάρκεια όλου τού 19ου αίώνα καί σίγου
ρα άπό πιό παλιά άκόμη, ό φαινομενικά άμετάβλητος έπώνυμος 
άγιος έδινε τή θέση του στή λατρεία τού πιστού λαού, σέ ένα 
δευτερεύοντα, πού σήμερα έχει σβήσει, καί ήταν συνήθως κά
ποιος θεραπευτής άγιος. Ή  μαρτυρία, πού άλλιώς θά είχε χαθεί, 
άποκαλύπτει δτι ή λαϊκή θέρμη είχε διαλέξει τό δικό της άγιο καί 
δτι δέν τής είχε έπιβληθεί άπό ένα άνώτερο έκκλησιαστικό ή πο 
λιτιστικό έπίπεδο. Χωρίς τήν ιστορική σκιαγράφηση, οί « σκο
τεινοί » άγιοι, δπως άποκαλούνται στή λατρεία τους, θά είχαν 
καταδικαστεί γιά πάντα στή σιωπή.

Τό δεύτερο είναι τό έπίπεδο τής μυθικής δημιουργίας. Ά ς  ξε
καθαρίσουμε : είναι πιό σωστό νά λέμε δημιουργία ή συνείδηση 
κι όχι ζωή τών μύθων, διότι είναι κοινοτυπία νά λέμε δτι στό 
έπίπεδο τής ζωής μέσα στό χρόνο δέν μπορεί νά γίνει άλλη προ
σέγγιση άπό τήν ιστορική. Ή  δημιουργία είναι άνθρωπολογική 
όμολογία. Αύτό μπορούμε νά τό δούμε μέ τό παράδειγμα τής 
σταυροφορίας. Σταυροφορία-λέξη ή έννοια κι δχι σταυροφορία- 
ίστορία. Κανένας ιστορικός μιμητισμός -  διότι δέν άπελευθερώ-
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νουμε πιά τήν 'Ιερουσαλήμ -  άνάμεσα στά ιστορικά έπεισόδια 
τού 11ου-13ου αιώνα, άκόμη καί τά μεταγενέστερα, καί τής ση
μερινής σταυροφορίας, δπως κυκλοφορούμε σήμερα τό σημείο ή 
τήν έπίκληση. 'Ό μως, άπό τό τέλος τού 18ου αιώνα, μέσα άπό τίς 
έπαναστατικές κρίσεις, τό κοινό δνομα σταυροφορία -  δχι πιά οί 
« σταυροφορίες » τής ιστορία; -  αναδύεται σχεδόν μυστηριωδώς 
σάν έκφραστικό βοήθημα άποκρυστάλλωσης διαφόρων συγκεχυ
μένων συλλογικών τάσεων. Λέξη πού δανείζεται ή λεηλατική εύ- 
κολία τής γλώσσας ή άντίθετα άναβίωση πού άναλογεί στίς σημε
ρινές άνάγκες, άνάμεσα σ’ ενα παρόν χρήσης καί ένα παρελθόν 
μνήμης ; Παρά τίς προφανείς κατασπαταλήσεις ή γλώσσα διατη
ρεί τούς αυστηρούς της νόμους : δέν ξαναπαίρνει τίποτα τυχαία 
καί τίποτα χωρίς κληρονομιά. Μέ τό γερό συνδετικό κρίκο τού 
σημείου, πλησιάζουν καί ξανασυναντιούνται, οί συνέχειες ένός 
ιστορικού φαινομένου πολλών αιώνων, δπως οί σταυροφορίες 
γιά τή χριστιανική φύλαξη τών "Αγιων Τόπων, πού συνεχίστηκαν 
μέ τόν τουρκικό πόλεμο σχεδόν μέχρι τό κατώφλι τής έποχής μας, 
καί ή βαθμιαία άναβίωση ένός σημείου έκκλησης, σχεδόν ξεκομ
μένου τή στιγμή πού χάνεται ή διαβάθμιση τού ιστορικού γεγονό
τος. Χωρίς καθόλου νά άναρωτηθούμε γιά τεχνητές συνέχειες, 
άρκεϊ νά διαπιστώσουμε στήν έξέλιξη δλόκληρης τής χρονικής 
έμπειρίας συγχρονία καί μετάθεση, άκόμη κι άν αύτή είναι 
άπλώς μετάθεση τού σημείου. Συνεπώς ή διάλυση τού ψυχοκοι- 
νωνικού περιεχομένου τού σύγχρονου σημείου, ή έπίκληση τής 
« σταυροφορίας » πού έρχεται στά χείλη μας ή στούς τίτλους τών 
διακηρύξεων βοηθάει σημαντικά νά προαισθανθούμε άπό τή μιά 
μεριά τήν ώρίμανση τών άνεκδήλωτων τάσεων, δηλαδή ένα έπει- 
σόδιο τής ζωής τών άδύτων τής ψυχής πού δέν πρέπει νά άγνοη- 
θεϊ καί δέν μπορούμε νά τό συλλάβουμε μέ άλλο τρόπο, καί άπό 
τήν άλλη μεριά μιά διπλή έπαγωγή : τά σημερινά περιεχόμενα 
έπάγονται στά περιεχόμενα μιάς πράξης τού μακρινού παρελθόν
τος καί ή δική μας διείσδυση μέ τήν άνάλυση στό άρχαίο φαινό
μενο έπάγεται στό μή-έκπεφρασμένο ή μή-συνειδητό τού σήμερα. 
Κανένα άπό αύτά τά λεπτεπίλεπτα στοιχεία δέν πρέπει νά συ- 
σκοτισθεϊ. ’Αλλά μέ τή λεπτότητα τού σημείου καί τή διαχρονική 
άνάπτυξη, μιά άνθρωπολογική διεργασία έπιβεβαιώνεται καθα
ρά άπό τή συλλογική άνάγκη μιάς « ύπερκοινωνίας » γιά δη-
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μ^ουργία, γιά συλλογική έξιδανίκευση, πού κάνει νά έκραγούν 
υποδουλώσεις, συνήθειες καί καθημερινότητα, γιά έκπλήρωση 
δύναμης, πού έξαγνίζει τήν άνθρώπινη κατάσταση άνεβάζοντάς 
την σέ άνώτερες σφαίρες, κατακτώντας τελικά τόν άλλο κόσμο. 
Μέσα στή σταυροφορία ύπάρχει μιά δυναμική « μετάβασης », 
πού ταυτόχρονα τιθασεύει τά στοιχεία καί κρατά στά χέρια της 
τά κλειδιά τών δύο κόσμων, ένώ συγχρόνως θεραπεύει τό συλλο
γικό πανικό. Στήν έπίκληση δπως καί στήν πράξη ή ήλιακή 
σφραγίδα τού σταυρού. Είναι γεγονός δτι οί τοπικές γλώσσες τής 
Ά π ω  Δύσης, Γαλλία καί άγγλοσαξονικός κόσμος, δέ βρήκαν άλ
λο σημείο γιά νά έκφράσουν στήν τότε έπικοινωνία τό καλύτερο, 
τό μεγαλύτερο, τό πιό έξιδανικευμένο μιάς συλλογικής πράξης 
άπό τό σταυρό. Τό σημείο αύτό σφράγισε όψιμα τήν περιπέτεια 
στά 'Ιεροσόλυμα, πού σπρώχτηκε στά πρώτα της βήματα άπό ένα 
άκατανίκητο πνεύμα πραγμάτωσης τής σωτηρίας. Γιά νά ξανα- 
βρούμε τίς έναλλαγές τού σημείου, τίς μεταγγίσεις του, μέχρι καί 
τίς μεταθέσεις τών διαδοχικών περιεχομένων στή ροή άνάμεσα 
στόν 1 Ιο καί στόν 20ό αίώνα, ή διαχρονική όδός ήταν ή μόνη πού 
θά μπορούσε νά άπελευθερώσει τίς σιωπηλές καί ένθουσιώδεις 
έπικλήσεις τής έποχής μας όσο καί τό μυστήριο αύτών τών θυελ
λωδών μετακινήσεων στόν κορμό τής παλιάς χριστιανοσύνης. 
Ά ρ α  ή ιστορία πρέπει νά φωτίσει τά γεννήματα τού ψυχικού 
βάθους μέσα στή συλλογική πράξη παραβίασης τού κόσμου, έξέ- 
χουσα πράξη ίεροποιητικής παντοδυναμίας στό άνθρώπινο έπί
πεδο.

Τό τρίτο έπίπεδο είναι ϊσως πιό βαθύ. Μετά τή μυθική δη
μιουργία συλλογικής παντοδυναμίας, τίς τελετές καί τά έργα της, 
ή ζωή τών καιρών. Καιροί πολλοί κι όχι μόνο ένας. Στό χρόνο, 
πού μπορούμε νά πούμε γραμμικό, τών Ιστορικών συνεχειών συ- 
νυφαίνεται σάν άραβούργημα ένας ιερός συγκινησιακός χρόνος 
τής άναμονής, χρόνος τής προφητείας ή άκόμη πιό έπίσημα τής 
έσχατης ζωής. Σ ’ αύτό τόν έσχατολογικό χρόνο δέν υπάρχει πιά 
έμφανής όμοιογένεια, μόνο ρυθμοί καί περιοδικότητες. Γιά πα 
ράδειγμα στήν άρχή κάθε καινούργιου αίώνα ή δταν πλησιάζου
με κάποια χιλιετηρίδα. Ίσω ς καί άλλοι, πού όμως έχουν έρευνη- 
θεϊ άκόμη λιγότερο. Καί ή προφητεία ; Τί είναι ή άπόσταση άνά
μεσα στήν έπαγγελία καί στήν έλευση καί πάνω σέ ποιά βάση
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παραδοσιακών κινήτρων, μέ ποιές κρυφές δονήσεις, φόβους, 
άγωνίες, άνταποδόσεις, φθορά τής θέλησης γιά ύπαρξη έδραιώ- 
νεται καί κυρίως πώς έπανέρχεται ; Ή  τελείως στοιχειώδης άπο- 
γραφή τών προφητικών έκδηλώσεων τών έσχατολογικών γεγονό
των άποκαλύπτει μιά άνάγνωση τού έσχατολογικού χρόνου, πού 
άλλιώς θά είχε άπορροφηθεΐ ή θά είχε ένοποιηθεΐ στήν ιστορική 
διαστρωμάτωση. Ά π ό  μόνη της ή όδυνηρή ζωή τής διάρκειας, 
ζωή χωρίς ρολόι ούτε ήμερολόγιο, άλλά μόνο ένταση πού μερικές 
φορές γίνεται άβάσταχτη, δταν ξεχειλίζει ή άνθρώπινη ένέργεια 
γιά όλοκλήρωση. Γιά τήν πραγμάτωση τής ύπόσχεσης ή τήν έκ- 
πλήρωση τής έπαγγελίας, άρα τήν άλήθεια τής έπαγγελίας καί 
τήν κυριάρχηση τού άνθρώπου στό μέλλον, άρα ξανασπάσιμο 
τών δεσμών καί άσκηση δύναμης. Μόνο ή ιστοριογραφική περι
γραφή μάς έπιτρέπει νά μετρήσουμε τό εύρος αύτών τών σπα
σμωδικών συσπάσεων τής συλλογικής ύπαρξης μέσα στή χρονική 
διάρκεια καθορίζοντας τίς έπιστροφές, τούς ρυθμούς, τήν άνο- 
μοιότητα τών προσδοκιών, άρα τήν κατά κάποιο τρόπο σωτηριο- 
λογική άσκηση δύναμης στόν άγώνα γιά άθανασία. Πράγματι, τό 
νά νικήσουμε τό χρόνο είναι μιά άλλη άλλά θεμελιακή όψη τής 
άνθρώπινης άναζήτησης τής παντοδυναμίας. Οί καιροί τελειώ
νουν, μπαίνουμε στή διάσταση τού αιώνιου. Καί άναμένοντάς το 
ή άπλά τείνοντας πρός αύτό έπιτελούμε ιερή δημιουργία. Ζούμε 
στενά έξαρτημένοι άπό μιά συναλλαγή μέ τό ιερό ώς άντικείμενο, 
πού μοιάζει νά εχει έναποθέσει κάποιο χέρι άπ’ τόν άλλο κόσμο 
μέσα στίς άνθρώπινες όμάδες πού ζούν μ’ αύτό. Γιά νά έννοή- 
σουμε τή δυναμική τού πράγματος, παρατηρούμε δτι άντίστροφα 
τό στοιχείο πού υπερισχύει είναι ή ένταση τής ιερής δημιουργίας, 
καί χωρίς άμφιβολία δέν ύπάρχει, άπό τήν πλευρά τής κατάστα
σης τού άνθρώπου, τίποτε Ισχυρότερο άπό τήν κυριάρχηση αύτή 
πάνω στό χρόνο, πού άρχει έν τή έξαρτήσει του, δπως τή δηλώνει 
ή άθανασία. Αναμφίβολα αύτή ή δυναμική, ίστορικοποιεϊ τό 
άνθρωπολογικό- δμως, βγάζοντας τό άνθρωπολογικό άπό τήν 
έμφανή του αιωνιότητα σημαίνει σίγουρα δτι τού δίνουμε σάρκα 
μέ τόν καλύτερο τρόπο, δηλαδή τό κάνουμε νά έκφράζει δσο τό 
δυνατόν περισσότερο όρισμένες άνθρώπινες άνάγκες, πού φυσιο
λογικά άποσιωπούνται. Τό νά προσδιορίσουμε πότε οί άνθρωποι 
φοβούνται δτι βαρέθηκαν τόν έαυτό τους καί ρίχνονται μέ τά
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μούτρα στήν προσπάθεια νά βγούν άπό τήν ιστορία τους, ζώντας 
μές στόν τρελό πανικό τους δτι μπορούν νά τό κάνουν, σημαίνει 
δτι μετράμε τήν ένέργεια τού βάθους τής ικανότητάς τους νά 
ύπομείνουν ή νά ζήσουν τή διάρκεια καί συνεπώς νά τή δεχτούν 
ώς τέτοια. Στό έπίπεδο αύτό τής μάχης τού άνθρώπου καί τής 
ιστορίας του πώς θά μπορούσε ή διάρκεια νά μήν είναι άκόμα 
βασική ; Πώς, μέσα άπό τόν ίδιο τόν άγώνα, νά μήν άνακαλύ- 
ψουμε καλύτερα τήν ύπαρξιακή άλήθεια τής διάρκειας, στό βαθ
μό πού φανερώνει άπό άνθρώπινη όμάδα σέ άνθρώπινη όμάδα 
τήν ικανότητα καθεμιάς νά ύπάρξει ; Κάτω άπό αύτό τό φώς, 
βασική είναι ή έπιλογή άνάμεσα στό γεγονός καί στήν ελευση. Τό 
πρώτο είναι τό ίδιο τό νήμα τής ιστορίας- τό δεύτερο, τό άλλο 
εναυσμα, αύτό πού συμβαίνει πρίν βγει κανείς άπό μιά κατάστα
ση. Έκλαμψη ή ύπέρβαση, ή ελευση παραμένει. 'Η  δύναμη τής 
έλευσης μπορεϊ νά θρέψει έξίσου κοινωνίες ή άνθρώπινες δμά- 
δες ; νΗ μήπως ύπάρχουν κάποιοι πού ξαναλένε τό in illo tempore 
τών πρωταρχικών κοσμογονιών καί, άπό τήν άλλη άκρη, κάποιοι 
πού, έλευθερωμένοι άπό τή μνήμη τών άπαρχών -  προφανώς 
σύνδεσης μέ τόν έπίγειο Παράδεισο -  ή εστω νομίζοντας δτι είναι 
άπελευθερωμένοι, ζούν τήν προσδοκία τής έπιστροφής, πιό έπιρ- 
ρεπεϊς στό νά έξαγγείλουν παρά νά έπαναλάβουν ; Ερώτημα 
πού άρνεϊται όπωσδήποτε τήν ταξινόμηση -  άφού κάθε ταξινό
μηση είναι μηχανιστική τόσο γιά τό άντικείμενο της, δσο καί γιά 
τό δράστη της -  παραμένοντας ώστόσο τό μόνο έρώτημα πού χα
ράζει νέα άναλυτική διαδρομή έπιβάλλοντας τήν περιγραφική 
συνεισφορά τής ιστορίας. 'Η περιγραφή παγιώνει τό ύλικό, βά- 
σει τού όποιου θά μάς είναι δυνατόν νά έκτιμήσουμε άναλογίες, 
παραλλαγές ή μεταθέσεις καί τόν άμοιβαίο καθορισμό τους, κά
που άνάμεσα στή μνήμη καί στήν πρόοδο, ή ίσως, γιά νά μιλή
σουμε θεολογικά, άνάμεσα στή βιωμένη πίστη καί στήν προσδο
κία. Τά άποτελέσματα μπορεϊ νά είναι σημαντικά γιά προοπτικές 
καί μελλοντολογίες, δίχως δμως νά περιορίζουν : άλλά κάθε γνώ
ση τών συλλογικών συμπεριφορών είναι άνθρωπολογικός θησαυ
ρός. Ιδια ίτερα γιά μιά άνθρωπολογία τού ιερού, όπου τό νόημα 
τού ιερού χρόνου, ή ϊδια ή πορεία ίεροποίησης, δπως καί οί 
έπερχόμενες άνατροπές της, φωτίζουν άνάλογα τήν ιερή δη
μιουργικότητα τού homo religiosus.
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Αύτό πού μόλις ειπώθηκε γιά τήν Ιστορική περιγραφή πρέπει 
τώρα νά έντοπισθεϊ άκριβέστερα, ώς ή τρίτη « έκ τού προφα
νούς » συμβολή τής ιστορίας στήν άνθρωπολογία. Πράγματι, ή 
ιστορία άνάλογα μέ τή σύγκλιση τών ντοκουμέντων έπιτρέπει καί 
έδραιώνει ταυτοχρόνως συνέχεια καί άλλαγές. Μ’ άλλα λόγια, 
παριστάνει στό προσκήνιό της τήν έργασία πού εγινε στά βάθη 
τής συλλογικής δημιουργίας : σ’ ένα μεγάλο μέρος είναι έκφρασή 
της, δηλαδή γλώσσα της. 'Η  σχέση αύτής τής γλώσσας μέ τό νόη
μα, δηλαδή μέ τά δημιουργικά της κίνητρα, άπέχει πολύ άπό τό 
νά έχει έξερευνηθεί : πρός τό παρόν είναι δυνατόν μόνο νά τή 
θέσουμε καί συνεπώς νά γνωρίζουμε, σέ σύγκριση μέ όλες τίς 
άναλύσεις μας, δτι άπλά ύπάρχει. Συνεπώς ή ιστορία, λειτουρ
γώντας σάν διερμηνέας, συγκροτεί κατά προσέγγιση αύτή τή 
γλώσσα σέ ένα σύνολο μέ συνοχή, άκόμη καί μέχρι τήν άσυνέχειά 
του. Τή χρησιμότητά της, σέ σχέση μέ μιά άνθρωπολογία τού ιε
ρού, θά δείξουν μερικά παραδείγματα. ’Αρχικά ή λατρεία τής 
Παναγίας, πού στή σύγχρονη έποχή γαλουχήθηκε μέ πάμπολλες 
έμφανίσεις τής Παρθένου καί μόνο τής Παρθένου. Μέσα σέ όκτώ 
αιώνες συντελέσθηκε μιά μεταβολή στό ιερό, άν συγκρίνουμε τή 
λατρεία τής εικόνας τής Λούρδης σήμερα καί τίς μαύρες παρθέ
νες τού τύπου τής sedes sapientiae πού διαδόθηκαν τή ρωμανική 
έποχή. Ή  πρώτη είναι ή Δέσποινα πού ξεχειλίζει άπό άγνότητα 
καί διακηρύσσει τήν άμωμο σύλληψή της, μοναχική φιγούρα μέ
σα στήν άμυγδαλόσχημη, άκτινοβόλα « δόξα » της- ή άλλη είναι 
μιά Μητέρα βασίλισσα, σκοτεινή σάν τά χθόνια βάθη, είκόνα- 
μαρτυρία τής φανέρωσής της, πού έπιβάλλει σιωπηλή καί έξαγνι- 
στική λατρεία. Στή σημερινή Παναγία τονίζεται μιά μορφή δύνα
μης τού διαλόγου -  αύτό προσπαθεί νά έκφράσει στίς (γαλλικές) 
έκκλησίες ό πολύ πρόσφατος πολλαπλασιασμός τών άγαλμάτων 
τής γονατιστής Bernadette άπέναντι άπό τή Δέσποινα τής Λούρ
δης. Μπροστά στό ρωμανικό άγαλμα έξελίσσεται μόνο τό δούναι 
καί λαβείν μέ τό είδωλο, μιά έπικοινωνία πιό μακρινή καί πιό 
κοντινή συγχρόνως, πού δημιουργεί μιά έξωστρεφή άρα λυτρωτι
κή τάση. Ποιά συνοχή μπορεί νά ύπάρξει άνάμεσα στή μία καί 
στήν άλλη μορφή, μέσα στό παχύ στρώμα πολλών αιώνων ; Γιά 
νά τήν καθορίσουμε έπιβάλλεται βέβαια μιά αύστηρή άπαρίθμη- 
ση κάθε λατρευτικής καί είκονογραφικής μορφής τής Παναγίας
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σέ έκτεταμένους τομείς διαφόρων πολιτιστικών περιοχών. Ά λλά 
ήδη, άπό περιορισμένες στατιστικές, συγκροτείται μιά άλληλου- 
χία πού δηλώνει την πολύ άργή διάλυση τού ζεύγους Μητέρα- 
Παιδί πρός μιά φεγγοβόλα κατάφαση τής παρθενίας. Άνάμεσα 
στίς δύο ή μοναχική Μητέρα τού πόνου, πού σίγουρα έκφράζει 
μιά σταδιακή διαδικασία σπαραγμού, αύτή ή Addolorata πού ή 
μεσογειακή θέρμη συνυφασμένη μέ ζωική μητριαρχική συγκίνηση 
θά μεταμορφώσει έπίσης σέ παρθένα τού πόνου πληγωμένη άπό 
έπτά ρομφαίες. Ά λλά ή Addolorata κουβαλάει πάνω της τό σπα
ραγμό τού νεκρού παιδιού. Είναι φανερό δτι τό ζευγάρι διαλύε
ται· καί δμως παραμένει, μέσα στήν ίδια τήν έκφραση τού πόνου. 
Οί Παρθένες, πού έμφανίζονται στή σύγχρονη έποχή, άπό δώ 
καί πέρα θά είναι μόνες γιά νά μεταδώσουν τό μήνυμά τους μέ τά 
λόγια, δχι πιά μέ τήν είκόνα. Τόσα χαρακτηριστικά -  ύπάρχουν 
πολλά άκόμη -  συνιστούν τή σιωπηλή έργασία πού διαμορφώνει 
τήν είκόνα τής λατρείας γιά νά τήν κάνει πιό έπίμονα έξιλαστική. 
"Ολα μαζί συνθέτουν τή γλώσσα τής συλλογικής ψυχής, πού άλ- 
λιώς δέν άκούγεται. Μόνο ή συγκρότηση ιστορικών άκολουθιών 
πού κατανέμουν άντικειμενικά σέ όμάδες τίς άκρωτηριασμένες 
σειρές πού μάς άπομένουν, μπορεί νά μάς έπιτρέψει νά έξιχνιά- 
σουμε, στήν περίπτωση τής μεσολαβήτριας Δέσποινας, τά βάθη 
μιάς άπελευθερωτικής γιά τή γυναίκα συναλλαγής : είτε σάν 
άποδοχή τής θανάσιμης δοκιμασίας τής ένσάρκωσης, εϊτε σάν τά
ση γιά νά άναπαραστήσει τήν πιθανή έξιλέωση άπό τή σαρκική 
άμαρτία. Οί εικόνες καί ή άργή τους μεταμόρφωση μαρτυρούν τά 
έπεισόδια αύτής τής πάλης άνάμεσα στίς δύο φύσεις : τήν πνευ
ματική καί τή σαρκική. Αποκαλύπτουμε μέσα άπό αύτά τά έπει
σόδια τήν έμφαση πού δίδεται τόσο σέ μιά συνείδηση βασιλείας 
τής χθόνιας Μητέρας -  μιά σχεδόν άπρόσωπη κυριαρχία -  δσο 
καί σέ ëva δράμα τής θνητής σάρκας, καί άκόμη σέ μιά « υπαρ
ξιακή » γενετική, πού στηρίζεται ούσιαστικά στή γυναίκα, καθώς 
καί σέ μιά πιθανή άρνηση τής άνθρώπινης ύπαρξης μέ τά καθαρά 
βιολογικά της όρια, πού είναι άναμφίβολα ή πραγματικότητα τού 
προπατορικού άμαρτήματος. Μέσα καί πίσω άπό αύτά τά έπει
σόδια, τά δεδομένα δηλαδή τού άνθρώπινου ζήν, πού είναι πολύ 
περισσότερο άνθρωπολογικό άπ’ δ,τι δείχνει ή σκιαγράφησή 
τους, έπιβάλλεται ή έντύπωση δτι ξαναβρίσκουμε τίς μεγάλες εί-
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κονογραφίες τών λίγο ώς πολύ πρωταρχικών κοσμογονιών ή μυ
θολογιών. Σάν νά επρεπε νά φτάσουμε σ’ αύτά τά έπίπεδα τής 
γλώσσας γιά νά μιλήσει έπιτέλους ή σιωπή.

Γιά τήν κατάδυση στή σιωπή είναι άνεξάντλητο τό κεφάλαιο 
τής πλαστικής εικόνας τού ιερού. Κατ’ έξοχήν σειρές, δπου μπο
ρούμε νά συλλαμβάνουμε τίς έσωτερικές φωνές, τίς άναπαραστά- 
σεις τών μυστηρίων. Ό π ω ς, γιά παράδειγμα, ή σειρά τής 'Αγίας 
Τριάδας ή ή μορφή έκείνη τής θείας ένσάρκωσης πού είναι ό 
Εύαγγελισμός. Σήμερα τό πρώτο μυστήριο έχει γίνει πνευματικό 
καί θεολογικό- ή εικόνα τριών προσώπων ένωμένων ή έναρμονι- 
σμένων μέ τόν παράξενο καί σημαίνοντα δεσμό τού Πνεύματος 
έν εϊδει περιστεράς εχει τώρα διαλυθεί καί ένταφιαστεί. Πώς νά 
άναπαραστήσουμε τό θείο αύτό κλειδί τής ζωής τού σύμπαντος 
πού εγινε ή άδύνατο ή άχρηστο ή άδιάφορο ; Μόνο ή ιστορική 
περιγραφή μένει νά τό καθορίσει. ’Αφού ένα άξιοσημείωτο γεγο
νός ήρθε νά τό άναπληρώσει, ή έν Τριδέντψ Σύνοδος άπαγόρευ- 
σε σχεδόν τήν άναπαράσταση τού μυστηρίου. Ή  μακρά αύτή 
διαδικασία άναντιστοιχίας άγγίζει ένα μυστήριο τής ψυχής. 
’Από δώ καί στό έξής μόνο ενα ύλικό ταξινομημένο σέ σειρές, 
ριζωμένο στήν ιστορία, μπορεϊ νά φωτίσει αύτή τήν αύξανόμενη 
μή-άνάγκη, τό φόβο ή τήν άρνηση νά καθηλώσουμε τό παράξενο 
σέ σταθερό άντικείμενο. Αύτό τό τόσο κυρίαρχο παράξενο στόν 
σεπτό Codex Calixtinus τού Santiago de Compotela -  ενα έργο 
γύρω στά μέσα τού 12ου αίώνα -  πού περιγράφει ένα τριγωνικό 
μνημεϊο-έπιστέγασμα, τοποθετημένο στήν κορφή τού κουβου
κλίου τού βωμού τού ’Αποστόλου. Στραμμένος πρός τή δύση ό 
Πατήρ, πρός τό νότο καί τήν άνατολή ό Υιός, πρός τό βορρά τό 
Ά γ ιο  Πνεύμα. Τυχαία ή έσκεμμένα τό χειρόγραφο δέν καθορίζει 
έπακριβώς, δμως ή αύστηρή σήμανση άποκαλύπτει μιά τάξη άν- 
τιστοιχιών πού δέν πρέπει νά χάνουμε, δηλαδή μιά βασιλεία τού 
σύμπαντος. Στήν περίπτωση τού Εύαγγελισμού ή συγκομιδή τών 
στοιχείων μπορεϊ νά είναι ύπολογίσιμη. ’Εδώ βέβαια ή ιστορική 
σειρά θά μιλήσει, άν έρωτηθεϊ κυρίως γιά τή σταθερότητα τών 
δομών καί τή σημαίνουσα έμβέλεια άπειρων λεπτομερειών. Α ρ 
χικά τά συστατικά στοιχεία τού τόπου ή τού πλαισίου· οί σχέσεις 
χώρου καί ή στάση τών δύο προσώπων τά κοσμήματα καί τά 
άντικείμενο τής Παρθένου· ή άνάγκη ιδίως νά (ή νά μή) γράφε-
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ται ό λόγος σ’ ένα φυλακτήριο τού Ευαγγελισμού- ό κλειστός χώ
ρος τής σκηνής ή καλύτερα τό άνοιγμά της καί πάνω του τά χα
ρακτηριστικά αύτά, άνάμεσα σέ πολλά άλλα, άνακαλούν τόσες 
διαφορετικές όμιλίες σέ μιά συγκινησιακή προσπάθεια νά άκου- 
στεΐ, ίσως καί νά κατανοηθεΐ, τό μυστήριο ή, άπλούστερα άκόμη, 
νά γίνει ή εικόνα άποδεκτή, άπομνημονεύσιμη καί άρα σέ κάθε 
στιγμή άναγνωρίσιμη. 'Η  χειρονομία αύτή τής άποδοχής τών ιε
ρών εικόνων μέσα άπό τόσους αιώνες άποκαλύπτει αύτό τό άλλο 
έγχείρημα τής άνθρώπινης κατάστασης, τή δυνατότητα άποδο
χής, τήν κοινωνία τού μυστηρίου : άνοιγμα, λοιπόν, στό έργα- 
στήρι τού "Ηφαιστου στά σκοτάδια τής συλλογικής ψυχής, έκεΐ 
δπου σφυρηλατεΐται μέσα στό άπόθεμα ένέργειας έπίμονων άλλά 
καί συγκεκριμένων όρμών τό λεξιλόγιο τής έξωστρέφειας, γιά νά 
κατακτηθεί ή ισορροπία καί ή θεραπεία.

Ή  ιστορική σκιαγράφηση είναι άκόμα πιό άναντικατάστατη 
στήν έπεξεργασία τής λειτουργικής γλώσσας καί στήν ιστορία τής 
λειτουργίας. Πραγματικά, μέ τή λειτουργία βρισκόμαστε στήν 
καρδιά τής ιερής τελετουργίας. Γλώσσα καί τυπικό συνθέτουν τίς 
ιερές προϋποθέσεις της. Φαίνεται δτι καμιά γλώσσα δέν είναι 
τόσο συνυφασμένη μέ τήν πράξη, τό άντικείμενο ή τόν έξιλασμό 
δσο ή γλώσσα τής λειτουργικής προσευχής. Κάθε της λέξη είναι 
ουσιαστική, γιατί στηρίζει δλόκληρη τήν εύλαβική πράξη. Οί 
αιώνες δέ θά μπορούσαν ποτέ νά έπεξεργαστούν μέ τέτοια άπει
ρη λεπτότητα κάποιο παρόμοιο ύλικό. ’Εκτός άπό τή γλώσσα, τό 
λεξιλόγιο, τό ρυθμό τής φράσης, πού άπαγγέλλεται ή ψάλλεται, 
ύπάρχει ή σύνθεση τών χρόνων, τών πράξεων, τού τελετουργι
κού. Στόν καθολικό κόσμο, πού στηρίζεται στόν παλιό μοναστι
κό βίο, οί ώρες τού Κανόνα είναι βιβλίο καί ώς τά μέσα τού 17ου 
αιώνα ή άκτινοβολία τού βιβλίου τών ώρών σέ περιβάλλοντα κά
πως θρησκευόμενων λαϊκών μαρτυρεί βαθιά υποταγή σ’ αύτή τήν 
τάξη τού βίου, πού είναι έπίσης καθαγιαστική κυριαρχία τής μέ
ρας, δηλαδή τού χρόνου. Έ τσι άνοίγεται ένας νέος δρόμος γιά 
τήν άνθρωπολογική άνάλυση τής πάλης τού άνθρώπου μέ τό χρό
νο ή τών θεραπευτικών, δηλαδή έξιλαστήριων μορφών, πού κα
θορίστηκαν άπό τήν έμπειρία τού μοναστικού βίου, δεσπόζουσα 
έμπειρία τής κοινοβιακής ζωής σέ δμόφυλη βάση. Πέρα άπό τό 
οικοδόμημα τού μοναστικού βίου, πού διαμόρφωσε τή Δύση καί
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ή ιστορική ερευνά τού όποιου δέν έχει άκόμα διεισδύσει στή μα
γευτική καί γόνιμη δημιουργικότητά του, στήν ίδια τή σύνθεση 
τής lectio divina, υπάρχουν οί σχέσεις τής προσευχής καί τής άνά- 
γνωσης τών ψαλμών, ό φωτισμός τών άντιφώνων, ή λεπτή γεμάτη 
κοντράστα ένορχήστρωση τοϋ έλέους καί τών ψαλμών γιά τή δό
ξα ή τήν έλπίδα, ή έκπληκτική καθαρτήρια καί γαλήνια πρόοδος 
τού ’Αποδείπνου καί ή ήμέρα τελειώνει μέ τό Salve Regina τού 
σκότους, καταφύγιο στήν προστασία τής μητρικής άγκάλης. 'Όλα 
αύτά ύπέστησαν μιά άργή έπεξεργασία καί στή σύσταση τής ιε
ρής αύτής διαδικασίας άποκαλύπτεται μιά τάξη σχέσεων τού άν- 
θρώπινου καί τού θεϊκού, μιά ιερή άνταλλαγή καί μιά ένέργεια, 
δηλαδή ένας τρόπος δράσης γιά τήν κατάκτηση τής δύναμης ή 
τής γαλήνης τού Θεού. Δραματουργία ή σκηνογραφία, άν θέλου
με, αυτού πού άποτελεΐ ιερό έργο καί μέσα του ή άνθρώπινη κα
τάσταση υπερβαίνει τόν έαυτό της. Ή  άποκάλυψη ή άνακάλυψη 
τών κινήτρων καί μόνο, πού έμπλέκονται στή λειτουργική ιστο
ρία μιάς δοσμένης κοινωνίας, τοποθετεί τόν άνθρωπο στήν πιό 
εύγενή του φιλοδοξία ή φανερώνει τά άπόκρυφα μυστικά τής 
ισορροπίας του. 'Ό πως ή γιορτή είναι έξυψωτική όμολογία τών 
όρμών γιά ύπαρξη καί νϋν καί άεί, νοσταλγία ή προσμονή τε
λείωσης καί καταβάθος έπιστροφή στίς πηγές, άκόμη κι άν είναι 
μόνο γιά σωματική φόρτιση. Οί χρόνοι τής γιορτής, ή έξέλιξή της 
μέσα στό χώρο, οί συνθέσεις τών μαζών ή τών όμάδων, ή ένταξη 
ή μή ένταξη τού άτόμου μέσα στή γιορτή, ή πειθαρχία ή ή διά τού 
πανικού κάθαρση, ή ένορχήστρωση τής άναπαράστασης, τόσες 
μορφές πού συνδέουν τά μέσα μέ τά όποία σύνολα ή άνθρώπινες 
κοινωνίες γιορτάζουν, δηλαδή λαμπρύνονται καί ξαναγίνονται 
δημιουργοί δόξας, χαράς καί, βέβαια, στό ψηλότερο έπίπεδο ει
ρήνης. Στούς περίπλοκους αύτούς τομείς, στά δρια τού λόγου γιά 
τήν αιωνιότητα καί κυρίως χωρίς πρόβλημα έπικοινωνίας -  ή 
λειτουργική γλώσσα δπως καί ή γιορτή είναι δράσεις τού υποκει
μένου στό υποκείμενο -  οί μεταλλαγές άποκαλύπτουν τίς διεργα
σίες τού βάθους. Αύτό ισχύει στήν έμπειρία τής σύγχρονης Δύ
σης μέ τίς « Μεταρρυθμίσεις » καί πολύ χαρακτηριστικά στόν κό
σμο τής Κεντρικής Ευρώπης μέ τίς διαδοχικές έπιβολές τού έκ- 
κλησιαστικισμού ή, σέ μιά άλλη όπτική τό ίδιο διαφωτιστική, μέ 
τήν έπινόηση τής έπαναστατικής γιορτής. 'Η  ιστορική σκιαγρά
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φηση αύτών τών ούσιαστικών περιπετειών, οί συγκρητισμοί πού 
διαγράφονται,οί άρνήσεις, οί άνικανότητες, οί έγκαταλείψεις καί 
μόνο θά δείξουν τή σωστή ιερή δραματουργία τής ζωής τού χρό
νου μέσα σέ μιά συγκεκριμένη κοινωνία, τό δυναμισμό πού μπο- 
ρεϊ νά παράγει τή γιορτή καί ποιες άξίες, εικόνες ή τελετές της 
πρέπει νά μείνουν άναντικατάστατες ή μπλοκαρισμένες στά τρί
σβαθα τής συνήθειας. Οί ιστορίες τής τελετής καί τής γιορτής 
πρέπει νά γραφτούν έξ όλοκλήρου. Είναι τό ίδιο βασικές γιά τήν 
άποκάλυψη τής σιωπηλής συλλογικής ζωής τής Δύσης, τίς κα
θαρτήριες έφευρέσεις της ή τό θεραπευτικό έμπειρισμό της : 
πράγμα πού άποτελεΐ ένα πανόραμα τής άνθρώπινης έμπειρίας.

Έ ά ν άπό τή γιορτή ξαναγυρίσουμε στή λειτουργία, στό χειρι
σμό τών λειτουργικών βιβλίων, έκτός άπό τήν ιστορία τής συλλο
γικής συμπεριφοράς, βρίσκουμε άπόθεμα « μοντέλων ». Μοντέ
λων άρχικά ίερογραφικών, αύτών τών στίχων τού ψαλτηρίου πού 
ταράζουν καί χαράζονται μέσα στή συλλογική ψυχή. Τίποτα δέν 
εικονογραφεί καλύτερα τούς συνειρμούς ή τίς παρορμήσεις τής 
χριστιανικής θρησκευτικής ζωής στή Δύση άπό τήν κατά έποχές 
ποσοποίηση τών στίχων τής Γραφής καί πιό ειδικά τών Ψαλμών, 
πού στά πιό διαφορετικά γραπτά άναφέρονται στό συλλογικό 
στοχασμό. 'Ολοφάνερα πρόκειται γιά ένα πλέγμα τού Πνεύμα
τος, πού γεννάει λέξεις, εικόνες ή άναπαραστάσεις, άπό δπου 
πέρασε κάτι άπό τήν άνάγκη ή άπό τή μέχρι τότε σιωπηλή άναμο- 
νή -  άν λάβουμε ύπόψη τούς καιρούς τής συνήθειας, τής άδρά- 
νειας ή τής κλήρωσης, δηλαδή τίς παθητικά έπαναληπτικές έπο
χές πού είναι σύμφυτες μέ κάθε ιερή ζωή, ιδιαίτερα αύτήν πού 
έκτείνεται στή διάρκεια. 'Όμως αύτό θά ήταν ένα τεράστιο έργο 
πού θά άποκάλυπτε τούς δρόμους πού άκολούθησε ή θρησκεία, 
γιά χίλια πεντακόσια χρόνια τουλάχιστον, έμφορούμενη άπό τή 
διδασκαλία τών Γραφών. Πώς νά μή διαβάσουμε σ’ αύτό, άν 
όλοκληρωθεί ποτέ, άπρόσιτους ώς τώρα μηχανισμούς τής συλλο
γικής ψυχής, τή στιγμή πού γαλουχεϊται άπό ίεροποιητική 
ένέργεια. Πέρα άπό τίς λέξεις οί άνθρωπόμορφες εικόνες. Έ χου 
με ήδη πει πόσο ό τύπος τού άγίου άποκάλυπτε τή συλλογική 
εικονογραφία τής δύναμης. Γιατί πρέπει νά διαβάζουμε τόν άγιο 
περισσότερο σάν τή δύναμη τού άγίου νά κάνει έργο παρά σάν 
ήθικό ύπόδειγμα. ’Εκτός άπό τήν ιστορική ποικιλομορφία στήν
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άνακήρυξη τών άγιων καί στην ίδια τή διεξαγωγή τής διαδικα
σίας -  αυτές τίς συλλογικές πράξεις πού μάς πληροφορούν γιά 
τήν πιθανή ύπαρξη τού άγιου -  ένα σημαντικό καί έξ όλοκλήρου 
ιστορικό ύλικό προσφέρεται άπό τά λειτουργικά ήμερολόγια καί 
τίς συνόψεις. Στό πέρασμα τών τελευταίων αιώνων, τά ήμερολό
για καί οί συνόψεις άναθεωρήθηκαν μέ μανία γιά νά καθαρι
στούν άπό άγιους πού έγιναν υποθετικοί ή άπλά άνεπιθύμητοι, 
ώς πολύ παλιοί ή ύπερβολικά έτερόχθονες ή μερικές φορές πολύ 
άρεστοί στή Ρώμη. Τό πάθος τής άλήθειας ξέσπασε ιδίως στό 
τρίτο άνάγνωσμα τής Σύνοψης. Πλαίσια έπιβάλλονται τόσο στή 
σύνταξη τού άναγνώσματος δσο καί στήν πνευματική δομή του, 
γιά νά συλληφθεΐ τό μοντέλο, σύμφωνα μέ μιά παρουσίαση κοινή 
καί μοναδική ταυτόχρονα. Τά περιεχόμενα τονίζουν τό δραμα 
καί μπορούμε άπό έποχή σέ έποχή νά καθορίσουμε τήν πάλη ένός 
ιστορικού λογοκρατικού πνεύματος μέ τό υπερβολικά παραδο
σιακό συναξάρι, νά παγιώσουμε μ’ αύτό τόν τρόπο τίς κατακτή
σεις τής άλήθειας τών άγίων μέ μιά ιστορία, πού άρνεΐται ένα 
μεγάλο μέρος τού μή λογικού στοιχείου τους. Πρέπει λοιπόν νά 
γράφεται ταυτόχρονα ή ιστορία καί ή άνάλυση αύτών τών άνα- 
θεωρήσεων. ή έξέλιξη δηλαδή μιάς πνευματικής πορείας δπου ή 
ιστορία γίνεται θεραπαινίς τής λογικής -  ή δποία φυσικά άποϊε- 
ροποιεί -  καί έκθεση « μοντέλων », δπου τό περιβάλλον καί ή 
ψυχή άναγνωρίζονται, ικανοποιούνται καί χαίρουν μέ τήν άρρη
τη βεβαιότητα τής ικανότητάς τους γιά άγιότητα.

Γιά μιά φορά άκόμη καί γιά πάντα, διαβάζουμε τό βάθος κάτω 
άπό τήν έπιφάνεια τών ιστορικών άλληλουχιών. Στά δρια τού 
πάντοτε άποσπασματικού της ύλικού, ή ιστορία φανερώνει τό 
« φτιάξιμό » της καί τά τυχαία γεγονότα του. Έ τσι, πίσω άπό τό 
σημείο άποκαλύπτει τήν πράξη καί τίς χειρονομίες πού τή συνθέ
τουν. Ή  διαχρονική όμολογία έκβάλλει στή βαθιά καί μέχρι τότε 
μυστηριώδη διεργασία τής συλλογικής ψυχής. Ε πεισόδια , σύ
σταση λεξιλογίου ή « λόγου » δποιασδήποτε μορφής, άργές με
ταλλαγές, άνεκπλήρωτες όρμές, τόσα στοιχεία πού θά μπορούσα
με νά όνομάσουμε μεσολαβητικά στήν έπικοινωνία άνάμεσα στήν 
ίστορικοποιημένη παγίωση τών « σημείων » καί στή σιωπηλή 
κυοφορία. Καθορίζοντας τίς έπιλογές καί τό έργο τους, ή ιστο
ρία δίνει τό λόγο στό βαθύ πνεύμα τής άνθρώπινης δμάδας. άπο-



καλύπτει τό έσωτερικό του έργο καί έπεκτείνει τό μόχθο τού συλ
λογικού στην κατάφαση τού « ύπάρχω » καί στή μεταμόρφωση 
τού κόσμου, πού θά τού δώσει ταυτόχρονα καί, άφού δλες οί 
βεβαιότητες έχουν δρια, τήν υπόσχεση δτι θά τά ξεπεράσει. 
Χρειάζεται νά προσθέσουμε δτι ή δμάδα σέ σχέση μέ τό ιερό, είτε 
δταν τό προσεγγίζει εϊτε δταν τό άρνιέται, ζεϊ μιά άπό τίς πιό 
μεγάλες έντάσέις. Στήν άνθρώπινη κατάφαση τό ιερό είναι ή 
« άλλη » δύναμη, αύτή πού πρέπει νά φτάσουμε. "Αμιλλα ή άντα- 
γωνισμός, τό λιγότερο ή προμηθεϊκή φιλοδοξία, δπου ό άνθρω
πος καταβάλλει τό μέγιστο τών δυνάμεών του. ’Αρα, προνομιού
χο πεδίο γιά νά γνωρίσουμε μέσα άπό αύτό μιά φυσική καί μετα
φυσική τού μεγαλείου του. Δίνοντας μορφή στούς θεούς καί 
στούς άγιους της, όργανώνοντας τό ύπερφυσικό καί κάθε προσι
τό ή έξισορροπητικό άλλο κόσμο μέ τήν πίστη, τό δόγμα ή τήν 
είκόνα, ή άνθρώπινη κοινωνία προσδίδει τό όρμητικό άνάβρυ- 
σμα άναζήτησης τής άθανασίας, δηλαδή τή ζωική καί πνευματι
κή της θέληση νά κατακτήσει τό είναι. Τό νά διεισδύσουμε στό 
έργαστήρι της μέ τά προϊόντα τής ιστορίας, άναμφίβολα σημαίνει 
νά φωτίσουμε δρόμους δημιουργίας, όρμές, σιωπές, δλο τό άρρη
το τού άνθρωπολογικού δεδομένου.

Τελευταία καί προφανής προσέγγιση, σύμφωνα μέ τήν όποία ή 
ιστορία παραμένει άναντικατάστατη γιά μιά άνθρωπολογία τού 
ίερού, είναι ή συνείδηση καί ή έπεξεργασία τού μοναδικού. Τελι
κά, μόνο τό μοναδικό ύπάρχει γιά τήν ιστορία : αύτός είναι ό 
άλλος τρόπος νά τήν όνομάσουμε έπιστήμη τού σχετικού. Πράγ
ματι, στό ιστορικό πεδίο ή μοναδική περίπτωση έπιβάλλεται τό
σο άπό τή μονάδα, τό μοναδικό γεγονός, τήν άτομική έργασία ή 
δημιουργία, τή ζωή ένός άνθρώπου, δσο άπό τό ποσοτικό καί τή 
μάζα. 'Α ς μή συμπεράνουμε δτι είναι ποιότητα : αύτό θά ήταν 
μεροληπτικός παραλληλισμός. Είναι μόνο ένα κι αύτό άρκεΐ. 
Έ τσι, έπιβάλλεται καί γίνεται άντικείμενο. Ό  άπαραίτητος σε
βασμός τού ιστορικού, δταν άναγνωρίζει τό άντικείμενο, έχει κά- 
ποια άναλογία -  άκόμη καί συγγένεια ή κοινή ρίζα -  μέ τήν πο
ρεία τής συνάντησης μέ τό ιερό άντικείμενο. Καί οί δυό τουλάχι
στον έκφράζουν μιά άτομική άνταλλαγή συμμετοχής. Σύμφωνα 
μέ αύτή τήν όχι άμελητέα άποψη ή ιστορία έκπαιδεύει : τό σχο
λείο τού άντικειμένου της φωτίζει τήν άνάγνωση τής ιερής έμπει-
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ρίας καί πιθανόν τρέφει τόν έρμηνευτικό πλούτο τού άνθρώπου 
πού βιώνει τήν έμπειρία αύτή. Έ στω  καί μόνο άνακαλύπτοντας 
μέσα στό άντικείμενο τίς λανθάνουσες ίεροποιήσεις τού όγκου 
τής χρονικής διάρκειας. Γνώση τού μοναδικού, ή ιστορία είναι ή 
δυνατότητα κατανόησης τού πανικού χωρίς τήν παραμικρή άλ- 
λοίωση ή έκλογίκευσή του. Επιστήμη αύτού πού ύπήρξε άνοίγε- 
ται στήν πλήρη παρουσία αύτού πού ύπάρχει. Διανοητική θερα
πεία πρωταρχικής σημασίας γιά κάθε προσπάθεια νά έξερευνη- 
θούν οί δυνάμεις τής άνθρώπινης ύπαρξης -  πράγμα πού είναι ή 
άνθρωπολογία καθεαυτή. Μέσα στήν ιερή συνάντηση πού ένυ- 
πάρχει καί είναι όμοούσια μέ τήν αιωνιότητα ή ιστορία -  έπειδή 
άκριβώς δέ γίνεται δεκτή, δπως φαίνεται δτι συμβαίνει καί μέ τή 
ζωή τής στιγμής, αύτή τήν άλλη παρουσία τού αιώνιου στή ζωή 
τής άνθρώπινης ιστορίας -  βρίσκεται έμμεσα, άλλά άναγκαστικά, 
παρούσα. "Οσον άφορά τό άτομικό, δέ φαίνεται νά μπορεϊ νά 
υπάρξει ιερό χωρίς μιά διάχυτη έξομοίωση, δηλαδή πραγματικό
τητα τής ιστορίας.

Σ ’ αύτό πρέπει νά προσθέσουμε, άκόμη κι άν φανούμε κοινό
τυποι, δτι ή ιστορία άναζητά τή ρίζα στό μέτρο πού γνωρίζει τίς 
μοναδικές περιπτώσεις. Πράγμα πού σημαίνει τουλάχιστον δτι 
έπεκτείνεται μέσα στή χρονική διάρκεια, στοιχειώδης πράξη μέ
σα άπό τήν δποία τό « γιατί » μεταφέρεται στό « πώς », καί μπο- 
ρεϊ, στό περιεχόμενο τού τελευταίου, νά βρει τήν άπάντησή του.

Τελικά, άκόμη πιό προφανές, τό χαρακτηριστικό μιάς ιερής 
ιστορίας είναι δτι ύφαίνεται άπό συμβάντα ή γεγονότα, τά όποια 
μπορούμε νά άποκαλέσουμε δίχως έπαύριο, συνεπώς άπό γεγο
νότα κατ’ έξοχήν μοναδικά, πού δμως πρόκειται νά έπεκταθούν 
σέ άπειρα έπακόλουθα. Μέ τή μνημόνευση καί τή συλλογική με
τάδοση, μέ τίς κοσμογονικές διηγήσεις, μέ τήν έρμηνεία τής 
ύπαρξης, πού κάνει νά έκραγεϊ κάθε δημιουργική διάρκεια. Ή  
μάλλον μέ τήν εισχώρηση καί τήν εύταξη στή ζωή τού χρόνου. 
'Ό πως συμβαίνει μέ τήν Ενσάρκωση τού Χριστού : υπάρχει ό 
ιστορικός Χριστός· ύπάρχει ή εύαγγελική παγίωση μέ άπόσταση 
έναν αίώνα- ύπάρχει ή έπεξεργασία τού μυστηρίου, μιά άνάγνω- 
ση τού όποιου πρέπει νά είναι ή άποδοχή τού έκτός χρόνου μέσα 
στό χρόνο -  ή έκπληκτική μεγαλοφυία τού χριστιανισμού, τό 
έχουν πει, είναι ή θεία συγκατάθεση στό χρόνο τών άνθρώπων
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καί συγχρόνως ή άνθρωπινο-θεϊκή δραματοποίηση αύτού τού 
χρόνου. Ή  όλοκλήρωση τού μυστηρίου είναι γεγονός, ιστορική 
μοναδικότητα καί μιά άπό τίς μεγαλύτερες δυνάμεις ή άρετές τού 
μυστηρίου είναι δίχως άμφιβολία δτι « γεγονοποιήθηκε ». "Οσο 
πιό μοναδικό είναι τό γεγονός τόσο περισσότερο γίνεται μυστή
ριο καί κυοφορεί τή δυνατότητα νά σφραγίσει τούς καιρούς. Βέ
βαια. τό παράδειγμα άπαιτεί άνάλυση άλλου βάθους. Ά ς  άρκε- 
στούμε νά θέσουμε έδώ δτι ό Εύαγγελισμός είναι γεγονός τοπο
θετημένο μέσα στό χρόνο, άλλιώς δέ θά μπορούσε νά γίνει έφικτή 
άνθρώπινη ένσάρκωση- νά θέσουμε άκόμη δτι τό μοναδικό γεγο
νός υπερβαίνει τό χρόνο καί τόν διέπει. Μέ τό Μυστήριο λοιπόν 
βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά δραματουργία τών σχέσεων χρόνος 
/ αιωνιότητα : πράγμα πού τελικά φαίνεται νά είναι ή μοναδική 
χάρη κάθε μοναδικού γεγονότος, κυρίως έφόσον διαθέτει ίερο- 
ποιητικές ιδιότητες. Ή  άπόδραση άπό τό χρόνο στηρίζεται συ
χνά στό μοναδικό. Ά σχετα άν είναι έπαγγελία χάρης ή υπόσχεση 
έπιστροφής. Σέ σχέση μέ μιά άνθρωπολογία τού ιερού δέν ήταν 
δυνατό νά παραλείψουμε τήν άμέτρητη δύναμή του, πού άκόμη 
δέν έχει καταμετρηθεί άρκετά. Καί στό πεδίο τών άνθρώπινων 
γνώσεων τό μοναδικό είναι έκλεκτή λεία τής ιστορίας, ύπό τόν 
όρο δτι ή ιστορία ύφίσταται τήν πνευματική άπογύμνωση, πού 
είναι άπαραίτητη γιά νά τό άναγνωρίσει, νά τό τοποθετήσει, νά 
τό άναλύσει. Γιατί τό μοναδικό δέν είναι τίποτα άλλο- τό μυστι
κό του δέν μπορεϊ ποτέ νά προσεγγισθεϊ άν δέν άνακαλυφθεί ξα
νά άπό τήν άρχή.

Στό κεφάλαιο τής ιστορίας, γιατί νά μήν καταλήξουμε στήν έμ
πνευση τού ποιητή ; Τελειώνοντας τή δεύτερη σημείωση, πού ει
σάγει τό Itiniraire de Paris ά Jirusalem, δ Chateaubriand, μέ λό
γιες προθέσεις βέβαια, τονίζοντας τή σταθερότητα τών παραδό
σεων πού τοποθετούν τήν άγια χριστιανική ιστορία στούς "Αγι
ους Τόπους, κάνει αυτές τίς σκέψεις χωρίς καμιά κριτική πρόθε
ση : « Είναι βέβαιο δτι οί θρησκευτικές μνήμες δέ σβήνουν τόσο 
εύκολα δσο οί καθαρά ιστορικές : οί τελευταίες έναποτίθενται 
γενικά στή μνήμη ένός περιορισμένου άριθμού μορφωμένων άν- 
θρώπων, πού μπορούν νά ξεχάσουν ή νά μεταμφιέσουν τήν άλή- 
θεια σύμφωνα μέ τά πάθη τους- οί θρησκευτικές μνήμες παραδί- 
δονται σ’ έναν όλόκληρο λαό πού τίς μεταδίδει μηχανικά στούς
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άπογόνους του. Ά ν  οί άρχές τής θρησκείας είναι αυστηρές δπως 
στό χριστιανισμό, άν ή έλάχιστη παραμόρφωση ένός γεγονότος ή 
μιάς Ιδέας γίνεται αίρεση, τό πιθανότερο είναι πώς δ,τι σχετίζε
ται μέ τή θρησκεία θά διατηρηθεί άπό γενιά σέ γενιά μέ αυστηρή 
άκρίβεια ». Σφαιρική διάκριση πού πρέπει σίγουρα νά έκλεπτυν- 
θεϊ, νά διορθωθεί, άλλά πού θέτει τήν άναγκαιότητα ένός άγώνα 
γνώσεων άνάμεσα στό χρονικό, τό μερικό, τήν υπαρξιακή μονα
δικότητα καί τό συλλογικό άνακάτωμα, τούς κοινωνικούς μηχα
νισμούς αύτοελέγχου, τήν Ισχύ τής μνήμης, άκόμη καί στή μυθο
ποίηση ή στήν πλάνη, πού κάνουν αύτό πού ήταν τότε καί πρέπει 
νά παραμείνει διακεκριμένο νά μπορεί, καθώς προοδεύει όργα- 
νικά σέ πνεύμα καί άλήθεια, νά συμβάλλει στόν καθορισμό μιάς 
άπό τίς άναντικατάστατες γιά τόν άνθρωπο έπιστήμες τού άν
θρώπου, τήν προμηθεϊκή αύτή έπιστήμη τού ζήν μέ τούς θεούς 
του.

Συλλο-.Ίκιι ιι>'Τ«φραση τών : 
Κ. ΜΙΤΣΟΤΑΚΗ, Μ. ΠΑΣΣΑΡΗ, Ν. ΣΑΒΒΑΤΗ



D O M IN IQ U E  JU L IA  

Ή  θρησκεία
-  Θρησκευτική ιστορία

ΟΙ θρησκευτικές μεταβολές έρμηνεύονται μόνον άν δεχτούμε δτι οί 
κοινωνικές άλλαγές προκαλούν τέτοιες τροποποιήσεις στίς Ιδέες καί στίς 
έπιθυμίες τών πιστών πού τούς άναγκάζουν νά μεταβάλλουν διάφορα 
μέρη τοΰ θρησκευτικού τους συστήματος. 'Υπάρχει μιά συνεχής διακί
νηση κι άπειρες Αλληλεπιδράσεις άνάμεσα στά θρησκευτικά φαινόμενα, 
στή θέση τών άτόμων στήν κοινωνία καί στά θρησκευτικά τους συναι
σθήματα. Πυκνότητα τοΰ πληθυσμού, έκτεταμένες λίγο ώς πολύ έπικοι- 
νωνίες, έπιμιξία, άντιθέσεις τών κειμένων, τών γενεών, τών τάξεων καί 
τών έθνών, τεχνικές κι έπιστημονικές έφευρέσεις- δλα αύτά μεταμορφώ
νουν τή θρησκεία έπιδρώντας στό άτομικό θρησκευτικό συναίσθημα... 
Ελάχιστα κράτη παρουσιάζουν τόσο γόνιμο σέ άποτελέσματα πεδίο δσο 
ή Γαλλία, δπου μιά κρίση τών θρησκευτικών συστημάτων καί συναισθη
μάτων έξελίσσεται μπροστά στά μάτια μας.

Γνωρίζουμε κατά προσέγγιση τόν άριθμό τών έκκλησιών πού κτίστη
καν, τών παρεκκλησιών πού άνοίχτηκαν· άλλά ή αύξησή τους έγινε ευ
θέως άνάλογα μέ τήν αύξηση τοΰ πληθυσμού ; Γνωρίζουμε κατά προ
σέγγιση τά ποσά πού δαπανώνται γιά τίς λατρείες άπό τά έκκλησιαστι- 
κά είσοδήματα, τούς άριθμούς όρισμένων εύεργετημάτων, τών έπιτετρα- 
μένων κληροδοτημάτων : δλα αύτά τά ποσά μεταφράζονται σέ άνάγκες 
καί πράξεις. Μπορούμε έπίσης νά συγκεντρώσουμε στοιχεία τέτοιου εί
δους γιά τά προσκυνήματα δπως καί γιά τίς Ιεραποστολές· καί, δμοια, 
μπορούμε νά μετρήσουμε είτε τό φετιχισμό τών μαζών είτε τόν προσηλυ
τισμό τών χριστιανών. Άπό παντού μάς κατακλύζουν τά συγκεκριμένα 
θέματα μελέτης. Συνεπώς ένδέχεται νά παρουσιαστούν μεταμορφώσεις. 
Ή  φύση τής θρησκευτικότητας στή Γαλλία θά μπορούσε δπωσδήποτε νά 
άναλυθεΐ μέ τόν ίδιο τρόπο πού οΐ στατιστικολόγοι μελετούν τήν ήθική 
μέσα άπό ήθικές κι έγκληματολογικές στατιστικές1.
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Αύτό τό τολμηρά σύγχρονο πρόγραμμα έρευνας πρότεινε ό 
Marcel Mauss στούς άναγνώστες τού Annie sociologique άπό τό 
1903. Μπορούμε νά ισχυριστούμε σήμερα, ύστερα άπό έξήντα 
δύο χρόνια, δτι ή έκκλησή του είσακούστηκε ; Ά ν  πιστέψουμε τό 
χρονογράφο τής ιστορικής έπιφυλίδας τής έφημερίδας Le Monde
-  καί ταυτόχρονα ειδικό στή θρησκευτική ιστορία -  δταν σχολιά
ζει τό πιό πρόσφατο πανεπιστημιακό έργο γιά τόν καθολικισμό 
στή σύγχρονη έποχή2, « ή θρησκευτική κοινωνιολογία έχει τή με
ρίδα τού λέοντος... σέ βάρος άλλων ουσιαστικών κέντρων ένδια- 
φέροντος δπως ή κίνηση τών ιδεών ή τής τέχνης ». Μήπως λοιπόν 
σ’ αύτή τή φάση οί κοινωνιολογικές μέθοδοι έχουν « κατακλύ- 
σει » τόν ιστορικό όρίζοντα σέ βαθμό πού νά άλλοιώνουν βαθιά 
τήν ίδιαιτερότητά του ; Πράγματι, ή συζήτηση άνάμεσα στήν 
ιστορία καί στήν κοινωνιολογία κινδυνεύει νά φανεί μάταιη, άν 
στηθεί μ’ αύτό τόν τρόπο. Οί προκλήσεις μεταξύ δύο έπιστημονι- 
κών κλάδων άποκτούν σημασία μόνο δταν διαφωτίζουν τίς ειδι
κές διαδικασίες τού καθενός. Πρίν συμπεράνουμε. πρέπει νά πε- 
ριγράψουμε μιά διαδρομή καί νά κάνουμε τόν άπολογισμό τών 
άποτελεσμάτων πού είχαμε.

Π εριγραφή μ ιά ς διαδρομής

Ά π ό  τό 1900 ό χώρος πού όργανώνει τίς έπιστήμες τού άνθρώ
που έχει άλλάξει ριζικά. Γιά τή γενιά τής άρχής τού εικοστού 
αιώνα ή βασική συζήτηση πού συσκότιζε τό έπιστημολογικό πε
δίο, άφορούσε τίς σχέσεις τής έπιστήμης με τή θρησκεία, δηλαδή 
τήν άνυπέρβλητη άντίθεση άνάμεσα στή θρησκευτική πίστη καί 
στήν έπιστημονική σκέψη. Καί ό Durkheim καί ό Pareto καί ό 
Weber φιλοδοξούν πρώτα άπ’ δλα νά είναι σοφοί καί κατ’ άρχήν 
συγκρούονται μέ τίς « θεολογίες », οί όποιες έχουν καταλάβει τό 
πεδίο δπου έκείνοι σκοπεύουν νά έγκατασταθούν3 . Α κριβώ ς μ’ 
αύτό τόν τρόπο ό λόγος τους μαρτυρεί τήν κατάσταση πού τού 
έδωσε τή δυνατότητα νά συγκροτηθεί. Γιατί ή έπιθυμία νά άνα- 
λύσουμε μιά θρησκεία μέ έπιστημονικούς δρους σημαίνει δτι 
έχουμε ήδη όμολογήσει δτι ή θρησκεία δέ θεμελιώνει πιά τήν κοι
νωνία, δτι όρίζεται σάν άναπαράσταση κι άντιμετωπίζεται σάν 
πολιτιστικό προϊόν πού, σέ σχέση μέ τά υπόλοιπα, στερείται κάθε
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προνομίου άλήθειας. Σημαίνει άκόμη ότι καταλήγουμε σέ μιά άν- 
τίστροφη κωδικοποίηση άπό έκείνη πού όργάνωσε ό μεσαίωνας 
καί ή σύγχρονη έποχή. "Ομως αύτή ή διεργασία καθορισμού ήταν 
διπλά φρεναρισμένη : άπό τή μιά τό πεδίο της περιοριζόταν έξω- 
τερικά, στό μέτρο πού, άντίθετα μέ τίς όρθοδοξίες, σκόπευε νά 
άντιμετωπίσει μέ έπιστημονικούς δρους θρησκευτικά άντικείμενα 
πάνω στά όποία οί Εκκλησίες είχαν άποκλειστικά δικαιώματα· 
άπό τήν άλλη ή θετικιστική της δπτική άπέδιδε στό θρησκευτικό 
φαινόμενο μιά πραγματικότητα πού έπρεπε όχι μόνο νά έπιβε- 
βαιώσει άλλά καί νά υποστηρίξει. Κι έδώ έμφανίζεται τό έξής 
παράδοξο : ένώ οί κοινωνιολόγοι στήν άρχή τού αίώνα διαπ ί
στωναν δτι οί παραδοσιακές πεποιθήσεις κονιορτοποιούνταν 
μπροστά στήν έξέλιξη τής έπιστημονικής σκέψης, ταυτόχρονα 
ξαναπαΐρναν μέ ποικίλους τρόπους τήν παλιά ιδέα τού Auguste 
Comte δτι οί κοινωνίες διαφυλάσσουν τή συνοχή καί τή δομή 
τους μόνο μέσα άπό τίς κοινές πεποιθήσεις πού συνδέουν τά μέλη 
τής κοινότητας4. Σίγουρα, μιά τέτοια στάση παραπέμπει στήν 
κοινωνικο-πολιτιστική κατάσταση μέσα στήν όποία έξελισσόταν 
ή διανοητική έρευνα στίς άρχές τού αιώνα5. Έ δώ  θά θέλαμε 
άπλώς νά υπογραμμίσουμε τό ρόλο πού έπαιζε ή θρησκευτική 
συνείδηση σάν μεΐζον γεγονός καθοριστικό γιά τήν τάξη κάθε 
συλλογικότητας. Αύτή ή διαφάνεια τής συνείδησης ήταν τότε 
άκλόνητο άξίωμα : τήν ξαναβρίσκουμε μέ τόν ίδιο τρόπο στήν 
ιστορία6.

Σήμερα οί έπιστήμες τού άνθρώπου δέ δέχονται αύτή τή συνει
δησιακή διαύγεια. Κι ή διαδρομή πού θά έπρεπε νά διαγράψου
με όδηγεϊ άπό τό συνειδητό ύποκείμενο στό σύστημα, στόν κανό
να ή στό νόμο σάν τό κατ’ έξοχήν πεδίο γιά έρευνα. Δέν μπορεί 
πιά νά ισχύει τό θεολογικό άξίωμα πού έκανε τόν ιστορικό τού 
καθολικισμού νά πιστεύει δτι οί γνώσεις κι οί θρησκευτικές πρα
κτικές τού Που αίώνα είναι ίδιες μέ τίς σημερινές, δτι έχει νά 
κάνει μέ τίς παλιές μορφές τής μιάς καί μόνης πίστης. Ό  Lucien 
Febvre άπομόνωσε όρθά τό πρόβλημα, δταν έγραφε γία τή μα
γεία τόν 16ο αίώνα :

Ή  νοοτροπία τών πιό φωτισμένων άνθρώπων τοϋ τέλους τού 16ου ή 
τής άρχής τοϋ 17ου αίώνα, στή βαθιά δομή της, πρέπει νά διαφέρει -  καί
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ριζικά μάλιστα -  άπό τή νοοτορπία τών ανθρώπων τού αιώνα μας- πρέ
πει άκόμη, άνάμεσα σ’ αυτούς καί σ’ έμάς νά μεσολάβησαν έπαναστά- 
σεις7.

Ό  ιστορικός, ό κοινωνιολόγος ή ό ψυχολόγος τής θρησκείας 
δέν μπορούν βέβαια νά προσποιηθοϋν δτι ή σοφία τους λάμπει 
σάν τό Σείριο. Ά λλά τό άντικείμενο τών έπιστημών τού άνθρώ
που είναι άπό δώ καί στό εξής τό γλωσσικό σύστημα, οί νόμοι 
σύμφωνα μέ τούς όποιους όργανώνονται οί κοινωνικές, ιστορι
κές ή ψυχολογικές γλώσσες. Τότε λοιπόν ή συνείδηση άποτελεϊ 
μόνο μιά άναπαράσταση -  καί συχνά άπατηλή -  τών προκαθορι
σμών πού τήν όργανώνουν. Δέν είναι δυνατόν νά ισχυρίζεται δτι 
είναι τό πραγματικό. Ή  ιστορική ή κοινωνιολογική άνάλυση 
άποκαλύπτει τούς κανόνες τών κοινωνικών λειτουργιών8. Μπο
ρούμε, λοιπόν, νά έξακολουθοϋμε νά μιλούμε γιά τήν ιδιαιτερό
τητα τών « θρησκευτικών έπιστημών9 » ; Πράγματι οί έπιστήμες 
τού άνθρώπου διαπραγματεύονται τά θρησκευτικά φαινόμενα 
δπως άκριβώς καί τά έγκόσμια άντικείμενά τους10. Τά εισάγουν 
σάν στοιχεία στόν τεμαχισμό, πού κάνει μιά ιστορική ή κοινωνιο
λογική άνάλυση γιά νά συσχετίσει τίς κατάλληλες μονάδες μέ βά
ση τό έρμηνευτικό μοντέλο τό όποιο έχει έπιλέξει. Ό  δράστης 
αύτού τού τεμαχισμού δέν ένδιαφέρεται γιά τό βαθμό άλήθειας 
τών θρησκευτικών διατυπώσεων11 πού μελετά, άλλά γιά τή σχέση 
τους μέ τόν τύπο τής κοινωνίας ή τής κουλτούρας δπου άναφέ- 
ρονται. Έ τσ ι λοιπόν οί διατυπώσεις αύτές έγιναν συμπτώματα, 
σημάδια διαφορετικών πραγμάτων άπό δσα υποτίθεται δτι λένε. 
Είτε έχουμε νά κάνουμε μέ τόν κλήρο, τίς λατρευτικές πρακτικές 
ή τίς θεολογίες, έρευνούμε τά θρησκευτικά φαινόμενα άνάλογα 
μέ αύτά πού μπορούν νά μάς διδάξουν γιά ένα όρισμένο κοινωνι
κό καθεστώς, ένώ οί ίδιες οί θεολογίες ήταν θεμέλια τών κοινω
νιών τής έποχής τών συγχρόνων τους. Από τότε ώς τήν έποχή 
μας, τό έρμηνευμένο έγινε αύτό πού κάνει κατανοητές τίς δικές 
τους έξηγήσεις12. Δύο παραδείγματα προσφάτων έρευνών θά 
φωτίσουν αύτή τήν άντιστροφή. Ή  έρευνα πού διεύθυνε ό Jac
ques Le Goff γιά τό κήρυγμα τών έπαιτικών ταγμάτων άπό τόν 
13ο ώς τόν 15ο αίώνα άποσκοπεΐ όχι νά ξαναγράψει τή νέα Ιστο
ρία τού δομινικανού ή τού φραγκισκανού κηρύγματος, άλλά νά
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άνακαλύψει μέσα άπ’ αύτά τίς φάσεις τής άστικοποίησης τής με
σαιωνικής Γαλλίας13. "Οταν ό Pierre Vilar μελετά τούς ’Ισπανούς 
θεολόγους τού 16ου αίώνα, προσπαθεί νά έξαγάγει άπό τά έργα 
τους τίς πρώτες βασικές έννοιες μιάς οικονομικής θεωρίας σέ έμ- 
βρυακή κατάσταση άκόμη14.

”Αν ή ιδιαιτερότητα τών θρησκευτικών έπιστημών, πού έξετά- 
ζονται ξεχωριστά, έξαφανίζεται ήδη στό έπίπεδο τών μεθοδολο
γιών τους, άραγε θά άντέξει στό έπίπεδο τών Αντικειμένων πού 
διατείνονται δτι μελετούν ; Πράγματι, μόλο πού κάθε έπιστήμη 
έχει τή δυνατότητα νά κατασκευάζει τό άντικείμενό της, πρέπει 
νά άναγνωρίσουμε δτι ό « θρησκευτικός » τομέας μπορεϊ νά έπε- 
κτείνεται άκόμη κι δταν δέ μιλούμε πιά γιά σφαιρικά θρησκευτι
κές κοιν<ονίες : μπορεϊ νά έπεκταθεΐ ώς τούς σοσιαλισμούς τού 
19ου αίώνα, πού θεωρούνται σωτηριολογίες ή έγκόσμιες θρη
σκείες15. ’Αντίστροφα, δταν ό Lucien Goldmann μελετά τήν ιδεο
λογία τών ίανσενιστών τής άποδίδει καθαρά κοινωνιολογική έμ- 
βέλεια. Βρίσκει δτι άποτελεϊ, γιά τούς άξιωματούχους τού βασι
λιά, τή διέξοδο μιάς άντιπολιτευτικής τάσης πού στερείται παν
τελώς έξουσίας : ή τοποθέτηση βασιλικών έπιτρόπων έκμηδένιζε 
τούς εύγενεΐς δικαστικούς καί τούς όδήγησε νά υιοθετήσουν μιά 
Ιδεολογία πού υποστήριζε « δτι είναι ριζικά άδύνατο νά πραγμα
τώσει κανείς μία ζωή μέ άξιες στά έγκόσμια » καί συνεπαγόταν 
τήν άναχώρηση άπό κάθε κοινωνική λειτουργία16. Παρόμοια, 
δταν ό Φρόυντ μελετά μιά δαιμονιακή νεύρωση στόν 17ο αιώ
να 17, προσπαθεί κάτω άπό διαφορετικές κοινωνικο-πολιτικές 
μορφές νά διακρίνει τά διαδοχικά συμπτώματα μιάς μόνο ψυχο
λογικής δομής : τό δτι ό Βαυαρός ζωγράφος Christoph Haitz- 
mann ύπογράφει συμφωνίες μέ τό διάβολο πουλώντας του τή ζωή. 
τό σώμα καί τήν ψυχή του μετά άπό έννιά χρόνια κι δτι, ύστερα, 
άφιερώνεται στό Τάγμα τών ’Αδελφών τού Ελέους άποτελεϊ μιά 
προσπάθειά του νά ύποκαταστήσει μέ ένα νέο πατέρα τήν άπο- 
στέρηση άπό τό θάνατο τού πατέρα του, προσπάθεια πού περ
νάει μέσα άπό τήν αύτοτιμωρία του. « Κατά βάθος οί δύο φάσεις 
τής δαιμονολογικής του άσθένειας σήμαιναν τό ϊδιο. Πάντα έπι- 
ζητούσε μόνο νά έπιβεβαιώσει τήν ίδια του τήν ύπαρξη18 ». 'Η 
άποκρυπτογράφηση τού Φρόυντ συνίσταται στήν έπισήμανση -  
μέσα σ' ένα θρησκευτικό λόγο στήν περίπτωση αύτή -  τών ένδεί-
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ξεων τών κανόνων πού τόν όργανώνουν άκόμη καί έν άγνοια τού 
άνθρώπου πού τόν διατυπώνει.

Ό  όρισμός τού θρησκευτικού, λοιπόν, δέν είναι ποτέ άποτέλε- 
σμα έπιστημονικών μεθόδων πού a priori άπαιτούν μιά διαφορε
τική κωδικοποίηση. Καί τό διφορούμενο ένός άντικειμένου, πού 
πάντα ξεφεύγει, παραπέμπει στίς ιστορικές συνθήκες, οί οποίες έ- 
πέτρεψαν νά έμφανιστεϊ μιά άλλη ιστορία διάφορη τής « άγιας » 
ιστορίας. Αύτή ή άπόσταση, ό διαχωρισμός, έργο μιάς κοινωνίας 
ή όποία Ιπαψε νά φαντάζεται τόν έαυτό της μέ θρησκευτικές ει
κόνες, έκανε έφικτή μιά θρησκευτική κοινωνιολογία (ή Ιστορία). 
Τότε δμως γεννιέται τό έξής πρόβλημα : μέ τίς δικές μας νοητικές 
κατηγορίες καί τίς σημερινές μας άντιλήψεις πώς μπορούμε νά 
καταλάβουμε κάτι θεμελιακά διαφορετικό, άλλιώτικο ; Ή  άνά
λυση τών θρησκευτικών φαινομένων (μιάς πρακτικής, μιάς τά
ξης, μιάς πνευματικότητας), ή σύσταση σειρών, ή άποκάλυψη 
τών ρυθμών καί τών τομών πού μάς δίνουν τή δυνατότητα νά τά 
σχολιάσουμε, δέν υπονοεί τί νόημα πρέπει νά δώσουμε στήν 
ιδεολογία υπό έξέτασιν.

Μήπως αύτό τό νόημα θά κλίνει πρός τήν κατεύθυνση τού υπο
κειμένου (τού ιστορικού ή τού κοινωνιολόγου) καί τών προθέ- 
σεών του ; Αύτό σημαίνει νά ξεχάσουμε τελείως δτι οί διαδικα
σίες τού ιστορικού ή τού κοινωνιολόγου δέν προκαθορίζονται 
άπό μιά έπιλογή του, πού μπορεί νά τόν συνδέει μέ μία Ε κκλη
σία, μία αίρεση ή μιά πνευματική όμάδα άλλά άπό τίς άρχές τού 
κατανοητού, οί όποιες διέπουν τό έπιστημονικό δίκτυο, προϊόν 
τής κοινωνίας δπου ό μελετητής άνήκει. Δύο παραδείγματα θά 
υπογραμμίσουν τή ματαιότητα μιάς τέτοιας χίμαιρας. Στό κείμε
νο γιά τή μαγεία πού άναφέραμε προηγουμένως, ό Lucien Febvre 
ξαναχρησιμοποιούσε τή φόρμουλα τού Συρανό ντέ Μπερζεράκ : 
« Δέν πρέπει νά πιστεύουμε τά πάντα γιά έναν άνθρωπο, γιατί 
ένας άνθρωπος μπορεί νά ισχυριστεί τά πάντα. Ά π ό  έναν άν
θρωπο πρέπει νά πιστεύουμε μόνο δ,τι είναι άνθρώπινο », καί 
πρόσθετε μιά διακριτική ευχή γιά τό κείμενο αύτό : « είθε νά μάς 
έπιτρέπει νά χαιρετίσουμε, έπιτέλους, τή γέννηση μιάς νέας έν
νοιας. Αύτή πού βάφτισα έννοια τού άδύνατου19». Ά λλά άπό 
πού πήρε ό ιστορικός τό δικαίωμα νά όρίζει τό « άνθρώπινο » ; 
Ά π ό  τήν πεποίθηση δτι ό σύγχρονος λόγος, γέννημα τού Descar
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tes καί τοΰ Διαφωτισμού, πρέπει νά προσφέρει πρόοδο κι έλευ- 
θερία ; Μήπως άπλά, μέ τό πρόσχημα τής άντικειμενικότητας, 
αύτό σημαίνει νά έπικυρώσουμε μοιρασιές, πού άμφισβητεϊ ή 
έπιστροφή τού άπωθημένου ; 'Η  έθνολογία καί ή άποαποικιο- 
ποίηση μάς δίδαξαν νά θριαμβολογούμε λιγότερο20. Ό σ ον άφο
ρά τή θρησκευτική ιστορία, στή Γαλλία παραμένει άκόμη τό προ
νομιούχο πεδίο τής έρευνας καθολικών ή προτεσταντών ιστορι
κών. Χωρίς άμφιβολία οί θρησκευτικές τους πεποιθήσεις δέν 
μπορούν πιά νά έπενδυθούν στήν ίδια τήν έπιστημονική τους 
διεργασία : ξαναγυρίζουν συνεπώς στήν έπιλογή τού άντικειμέ- 
νου πού έξετάζουν καί στόν τελικό σκοπό τής έρευνας. Τούτη ή 
« άπολογητική » πλαισίωση τής ιστορικής έργασίας προκαλεϊ 
διαστρεβλώσεις, οί όποιες άντανακλώνται στήν έρευνα αύτή κα
θαυτή. Έ τσι μέσα άπό τόν έπιστημονικό λόγο θά έπιλέξουμε νά 
συγκροτήσουμε μόνο τίς όρθόδοξες πρακτικές καί τίς δογματικές 
διατυπώσεις. “Η καλύτερα, άν φέρουμε στό φώς τήν ύπαρξη ένός 
λαϊκού χριστιανισμού21, θά άναγάγουμε πάλι σ' αύτόν τίς τομές 
άνάμεσα στήν πίστη καί στή δεισιδαιμονία πού εΐσήχθησαν άπό 
τήν καθολική ’Αντιμεταρρύθμιση τόν 17ο αίώνα καί θά χαρακτη
ρίσουμε « παγανισμό » ή « μαγεία » κάθε θρησκευτική νοοτρο
πία , πού δέ συμμορφώνεται στίς έπιταγές της. Στό έξής ή ιστο
ριογραφία κλείνεται άπονέμοντας άποφασιστική άξία σ’ ένα θεο- 
λογικό μοντέλο, διπλασιάζοντας τήν έξάλειψη πού προκαλεϊ ή 
ιεραρχία καί καταδικάζοντας στή σιωπή καί στό φολκλόρ όλους 
δσους έξαιρούνται άπό τή λόγια κουλτούρα22. Δέν είναι, λοιπόν, 
σίγουρο δτι άπό τή θρησκευτική κοινωνιολογία καί τήν ποιμαντι
κή κοινωνιολογία, τήν έρμηνεία καί ιστορία τών πρώτων αιώνων 
μπορούν τόσο εύκολα νά έξαιρεθούν τά άξιώματα πού τίς στηρί
ζουν, ιδιαίτερα δταν ισχυριζόμαστε δτι τίς συμφιλιώνουμε σέ 
« ούδέτερο έδαφος23».

Νά, δμως, πού ξαναγυρίσαμε, γ ι’ άλλη μιά φορά, στίς συνθή
κες παραγωγής τής έρευνας. Μέσα στίς μεθόδους τής άνάλυσής 
του, ό ιστορικός άνακαλύπτει άναγκαιότητες πού τήν όργανώ- 
νουν καί ριζώνουν σ’ §να παρελθόν πολύ πιό παλιό άπό τήν ίδια 
του τήν έργασία. Ή  ιστοριογραφική διασαφήνιση είναι συνεπώς 
τό έργαλεϊο μέ τό όποιο άναλαμβάνουμε νά Επεξεργαστούμε τήν 
κληρονομιά πού βαραίνει στό συγκεκριμένο πεδίο τής έρευνας
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καί νά τοποθετήσουμε τά όριά της : ό ιστορικός, άναλύοντας τά 
άξιώματα πού θεμελιώνουν τίς διεργασίες "του, άπλά όμολογεϊ 
δτι τοποθετεί τό λόγο του σ’ έναν όρισμένο κοινωνικο- 
πολιτιστικό χώρο καί μττρά τήν άπομάκρυνσή του άπό τούς 
προηγούμενους λόγους.

Μ ιά τριπλή κληρονομιά

Ά π ό  αύτή τήν άποψη, ή θρησκευτική ιστορία τοποθετείται σή
μερα στή συμβολή τριών ρευμάτων, πού ή έτερογένεια τών προϋ- 
ποθέσεών τους έξασφάλιζε τή στεγανότητά τους. Ά π ό  τή μιά με
ριά ή φιλολογική ιστορία τών δογματικών έργων γνώρισε δόξες 
μέ τή μνημειώδη Histoire littiraire du sentiment religieux τοΰ άβά 
Bremond24 καί τά βιβλία τού Etienne Gilson25 γιά τή μεσαιωνική 
φιλοσοφία. Άποσκοπούσε νά άναπτύξει τά σχόλιά της πάνω σέ 
μία καθαρά Ιδεολογική έπιφάνεια άνατρέχοντας έμμεσα σέ μία 
όργανωτική θεωρητική άρχή πού συνέδεε δλα τά φαινόμενα κά
ποιος έποχής σ’ ένα δίκτυο όμογενών σχέσεων : έξ ού καί ή ση
μασία πού δίδεται στίς έννοιες τής έπιρροής -  πρόσφορο στήριγ
μα γιά τήν έξέταση μεταβατικών γεγονότων -  ή τής « νοοτρο
πίας », γιά τή συγκρότηση μιάς κοινότητας νοήματος. Τήν ίδια 
στιγμή πού ό άβάς Bremond παραδέχεται τήν άνεπάρκεια τής με
θόδου του, μάς άποκαλύπτει καί τό κλειδί της.

Αύτές οί άλήθειες τής πίστης... άραγε οί πιστοί τού Που αίώνα τίς 
άφομοίωναν σοβαρά, τίς έπαιρναν σάν υπόδειγμα, μέ δυό λόγια τίς βίω- 
ναν ; 'Οπωσδήποτε, θά άπαντούσα, άφού προσπαθούσαν νά τίς ζήσουν, 
πράγμα πού είναι άκριβώς τό ίδιο. Σ ’ αύτή τήν τάξη τών Ιδεών, « θέλω » 
σημαίνει « κάνω ». Τελικά, στό σημείο αύτό όφείλω νά όμολογήσω, γιά 
μιά άκόμη φορά, τήν άνεπάρκεια τής μεθόδου μου. Δέν κάνει στατιστι
κές· προσπαθεί νά άνακατασκευάσει μία πνευματική άτμόσφαιρα. Ό  
καθένας έργάζεται στόν τομέα το ν  ό δικός μας περιορίζεται στήν έπιλο- 
γή καί στό χειρισμό τών καθαρά φιλολογικών ένδείξεων, δηλαδή τών 
θρησκευτικών κειμένων26.

Στήν ίδια όπτική, ό Lucien Febvre μπορούσε δίκαια νά προσά
ψει στόν Etienne Gilson δτι έμεινε άπόλυτα προστατευμένος άπό 
τή διάβρωση τών καινούργιων προβλημάτων πού γεννά ό έμπο-
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ρευματικός καπιταλισμός τόν 14ο αιώνα27. Καί μέ τόν ίδιο τρόπο 
υπογράμμιζε τήν άνάγκη νά άποσαφηνιστεί ή σχέση άνάμεσα σέ 
οικονομικές υποδομές, κοινωνικούς σχηματισμούς καί ιδεολογίες 
καί δέν άποδεχόταν τήν ιστοριογραφική παράδοση, πού άπό τήν 
έποχή τού Διαφωτισμού ώς τίς μέρες μας κάνει τήν πορεία τού 
άνθρώπινου πνεύματος θεμελιώδη έρμηνευτικό της παράγοντα28.

Γεννημένη πιό πρόσφατα, ή θρησκευτική κοινωνιολογία -  καί 
ιδιαίτερα ετσι δπως έφαρμόστηκε στό χώρο τής Γαλλίας -  φέρνει 
άκόμη τά σημάδια τής καταγωγής της. Στήν πραγματικότητα, ή 
έμφάνισή της συμπίπτει μέ τή στιγμή δπου ό καθολικισμός συνει
δητοποιεί δτι ύπάρχει σάν μειονότητα στούς κόλπους μιάς άπό- 
λυτα έγκόσμιας κοινωνίας. ’Αναμφίβολα δέν είναι τυχαίο δτι 
στήν άρχή χαρακτηρίζεται άπό υπερτροφική κοινωνική σκιαγρα
φία τών πρακτικών29, ένώ άντίστροφα τό θεωρητικό σύστημα 
τών άναπαραστάσεων πολύ συχνά έμενε άπομακρυσμένο άπό τήν 
έρευνα. Έ δώ  καθορίζεται ένα χίασμα μέ τήν έθνολογία. Έ νώ  ή 
τελευταία άφιερώνεται στίς μακρινές θρησκείες, έχει έδώ καί πο
λύ καιρό συνδεθεί μέ τά τελετουργικά, τίς έπιταγές, τά κείμενα, 
χωρίς νά καταγίνεται νά καθορίζει σέ ποιό βαθμό δλα αύτά γί
νονταν βιώματα30, ή θρησκευτική κοινωνιολογία άναλύοντας τό 
σύγχρονο καθολικισμό άφησε τό πρόβλημα τού θεωρητικού του 
λόγου έκκρεμές ώς τά τελευταία χρόνια. ’Από αύτή τήν άποψη ό 
πρόλογος τού Gabriel Le Bras στόν πρώτο άπολογισμό αύτών 
τών έρευνών στό χώρο τής Γαλλίας τό 1954 είναι άποκαλυπτι- 
κός31 :

’Απαγορεύεται στόν καθολικό νά έξερευνήσει όρισμένους τομείς, 
δπως γιά παράδειγμα αυτόν τής ’Αποκάλυψης. Γιατί άν οί μύθοι τών 
άρχαϊκών λαών είναι μιά έφεύρεση, έρμηνεία ή άπάντηση (ή άκόμη, άν 
προτιμάτε, μιά υπόθεση) γιά τή φυλή ή τήν κλειστή όμάδα, τά χριστιανι
κά μυστήρια είναι υπαγορευμένα άπό τό Θεό κι ό άνθρωπος περιορίζε
ται νά μεταφράσει τή γλώσσα του32. Ό  ρόλος τοϋ άνθρώπου, δμως, άρ- 
χίζει μέ τίς έρμηνεϊες, μέ τίς θεολογικές σχολές, πού έμφανίζονται σέ 
ευδιάκριτα περιβάλλοντα κι έκφράζουν κάποιες άπό τίς Ιδιαιτερότητές 
τους. 'Η  λατρεία συνδέεται περισσότερο μέ τίς προσδοκίες, μέ τίς δομές 
τών άνθρώπινων κοινωνιών. Κι άκόμη πιό πολύ τό έκκλησιαστικό δ ί
καιο.
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Μιά μορφή άρχαιολογίας διαγράφεται πέρα άπό τό σέβας τής 
έξομολόγησης, τό όποιο ύπογραμμίζει τήν πίεση μιάς δομής 
έξουσίας στήν έπιστημονική ερευνά μέχρι πρόσφατα. Πράγματι, 
ή θρησκευτική άρχαιολογία ξαναβρίσκει -  μεταλλαγμένο σέ κρι
τήριο έπιστημονικοΰ τύπου -  τόν άποφασιστικό διαχωρισμό άνά
μεσα σέ άντικειμενικές χειρονομίες καί ύποκειμενικές πεποιθή
σεις, πού έκαναν οί σύγχρονοι καιροί : ή άποσύνδεση αύτή άρχί- 
ζει τή στιγμή πού ένας ένωτικός χριστιανικός κόσμος κατακερμα
τίζεται σέ πολλαπλές όμολογίες πίστης33. Κι αύτό συνεπάγεται 
μιά κάποια υποτίμηση τών δογματικών άληθειών, πού άντιτίθεν- 
ται καί ξαναβάζει τούς άντικειμενικούς διαχωρισμούς στή δημό
σια έκδήλωση τής προσχώρησης στή θρησκευτική όμάδα. Μέ τήν 
πτώση τών άξιών, στό έξης τό κριτήριο τής πίστης ήταν λιγότερο 
ή έσωτερική άφομοίωση μιάς άλήθειας καί περισσότερο μιά σει
ρά συμπεριφορών πού μαρτυρούν κάποια μορφή κοινωνικής 
έξάρτησης. Καί τήν έξάρθρωση τής θρησκείας άπό τήν κοινωνία, 
πού ξεκίνησε άπό τόν 17ο αίώνα, ένίσχυσε περισσότερο ή έπιστη
μονική ύποτίμηση τής δογματικής σημασίας τής πρακτικής. Γιατί 
τελικά τί μετρούμε δταν διαπιστώνουμε πτώση τής τελευταίας ; 
Τό κοινωνικό στοιχείο πού περιέχει μία καθαρά θρησκευτική 
πρακτική ή μήπως τό θρησκευτικό στοιχείο μιάς κοινωνικής πρα
κτικής34 ;

Ή  οικονομική καί κοινωνική ιστορία τών τελευταίων χρόνων 
γαλουχημένη μέ τά πρότυπα τής μαρξιστικής άνάλυσης βρέθηκε 
γρήγορα άντιμέτωπη μέ τά κοινωνικά-έπαγγελματικά προβλήμα
τα στρωμάτωσης στούς προβιομηχανικούς πολιτισμούς35. 'Η  με
λέτη τών κοινωνικών άνταγωνισμών τήν όδήγησε νά προβληματι
στεί γιά τήν άξία χρήσης τής έννοιας τής ταξικής συνείδησης σ’ 
δλες τίς έποχές, ύστερα νά άποσαφηνίσει καί νά έπεξεργαστεϊ τή 
δεδομένη σχέση άνάμεσα σέ πολιτιστικά έπίπεδα καί κοινωνικές 
όμάδες. Ά ν  καί ή καταχρηστική άπλοποίηση, πού έβλεπε τήν 
ιδεολογία σάν καθαρή άντανάκλαση τής κοινωνίας, δέν έχει έξα- 
φανιστεί τελείως, άπό δώ καί στό έξής οί ιστορικοί συνειδητο
ποιούν τή δυσκολία τους νά μετατρέψουν σέ θεωρητικές έννοιες 
τή σχέση ύποδομής καί ύπερδομών. Οί πρόσφατες άναλύσεις τού 
Louis Althusser έπανορθώνουνν αύτόν τόν « έγελιανισμό τού 
φτωχού36 », δηλαδή τή θεώρηση τής σχέσης αυτής μέ δρους μετα
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βατικής αιτιότητας στούς κόλπους μιάς μόνο χρονικής όμοιογέ- 
νειας37. Ά λλά ή άναίρεση ένός τύπου άλληλουχίας σημαίνει τήν 
άπαίτηση μιάς άνάγκης. Δέν έπαρκεί άκόμη γιά τόν όρισμό τής 
μορφής τής σχέσης, πού συνδέει τά διάφορα έπίπεδα. Στό στάδιο 
αύτό, ό ιστορικός τών κοινωνιών, άκόμη κι άν προτίθεται νά πα
ραιτηθεί άπό τή φιλοδοξία τής δλότητας, δμολογεϊ σήμερα τήν 
άπορία του 3Η, άφού δέ διαθέτει πιά μιά γενική θεωρία, ή όποία 
θά τού έδινε τή δυνατότητα νά συλλάβει τό ιστορικό δλο μέ τήν 
παρέμβαση κάποιου καθοριστικού συντελεστή. Καί τά έρωτήμα- 
τα, πού άνοιξαν οί δομικές μέθοδοι στή γλωσσολογία ή στήν 
έθνολογία, κάνουν άβέβαιο τόν έντοπισμό a priori κάποιου φαι
νομένου στήν περιοχή τής ύποδομής περισσότερο άπ’ δ,τι στήν 
περιοχή τής ύπερδομής39. 'Οδηγούν τόν ιστορικό τών κοινωνιών 
σέ άνεξερεύνητους τομείς : στή μελέτη τής γλώσσας καί στήν 
άνάλυση τών μύθων.

Ή  άνάόυση τοϋ έξαλειμμένον

Δέ θά προσπαθήσουμε τώρα νά παρουσιάσουμε ένα έξαντλητι- 
κό πανόραμα τών έρευνών στόν τομέα τής θρησκευτικής ιστο
ρίας40. Ά λλά θά άποπειραθούμε νά έπικαλεστούμε, πάντα στό 
περιορισμένο πλαίσιο τής σύγχρονης έποχής, κάποιες έργασίες 
πού τοποθετούνται άκριβώς στήν προβληματική αύτή συναρμογή 
ιδεολογίας καί κοινωνίας.

Σήμερα ή ιστορία έπιστρέφει -  άκόμη κι δταν προχωρεί σέ 
νέους τομείς -  σέ άντικείμενα πού δέν καταλαβαίνει πιά. Καί στά 
περιθώρια τής διατύπωσής της βλέπει αύτό « τό άνησυχητικό πα- 
ραξένιασμα » νά ξαναβγαίνει στήν έπιφάνεια καί νά τής διαγρά
φει δ,τι άλλοτε τής ήταν οίκεϊο άλλά προοδευτικά έξαλείφθηκε 
άπό τό σύγχρονο λόγο41. Άκόμη πρέπει νά άναρωτηθούμε άν 
είναι δυνατό νά γραφτεί μιά ιστορία τής έξαίρεσης (πού μπορεϊ 
νά άφορά στά θαύματα, στή μαγεία ή στό μυστικισμό γιά παρά
δειγμα). Τό έγχείρημα τού Michel Foucault στήν 'Ιστορία τής τρέ
λας είναι ίσως τό πιό πλούσιο σέ ύλικό πού θά μάς έπιτρέψει νά 
άναγνωρίσουμε σέ ποιές παγίδες μπορεϊ νά πέσει ό ιστορικός σέ 
κάθε στιγμή. Ά π ό  τή μιά μεριά ό συγγραφέας προσπαθεί νά 
γράψει τήν ιστορία δχι τής ψυχιατρικής άλλά τής ίδιας τής τρέ
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λας στήν παραφορά της πρίν άκόμη « συλληφθεϊ άπό τή γνώ
ση42 ». Ή  τρελή αύτή άπόπειρα νά κάνει τήν τρέλα υποκείμενο 
τού βιβλίου πέφτει, πρίν καλά καλά ξεκινήσει, πάνω στό πρό
βλημα τής γλώσσας. Γιατί κοινή γλώσσα άνάμεσα σέ τρέλα καί 
λογική

δέν ύπάρχει ή. καλύτερα, δέν ύπάρχει πιά ' ή καθιέρωση τής τρέλας σάν 
άρρώστιας διανοητικής, στό τέλος τοϋ 18ου αιώνα, φανερώνει περίτρα
να τόν κομμένα διάλογο, κάνει τό διαχωρισμό ένα δεδομένο καί βουλιά
ζει στή λησμονιά δλες έκεϊνες τίς μισοπρόφερτες λέξεις, δίχως σύνταξη 
καθορισμένη, τά σχεδόν ψελλίσματα πού άλλοτε ύπηρετούσαν τή συναλ
λαγή άνάμεσα στήν τρέλα καί στή λογική. Ή  γλώσσα τής ψυχιατρικής, 
πού δέν είναι παρά μονόλογος τής λογικής γιά τήν τρέλα, δέν κατάφερε 
νά έπικρατήσει παρά μόνο έπειτα άπό μιά τέτοια σιωπή.

Δέν προσπάθησα νά γράψω τήν ιστορία αυτής τής γλώσσας, άλλά 
μάλλον τήν άρχαιολογία αύτής τής σιωπής41.

Ά λλά, δπως παρατηρεί ό Jacques Derrida, φτάνει νά άποθηκεύ- 
σουμε τά όπλα τής ψυχιατρικής σ’ ένα ντουλάπι γιά νά ξανα- 
βρούμε τήν άθωότητα καί νά πάψουμε νά είμαστε συνένοχοι μέ 
τό όπλοστάσιο τής καταπίεσης :

"Ολο τό ευρωπαϊκό μας γλωσσικό σύστημα, τό σύνολο δσων στοιχείων 
συμμετείχαν άμεσα ή έμμεσα στήν περιπέτεια τού δυτικού λόγου είναι ή 
τεράστια άντιπροσωπία τού σχεδίου πού ό Foucault έξειδικεύει ώς σύλ
ληψη ή άντικειμενοποίηση τής τρέλας. Κανένα άπό τά στοιχεία αύτής 
τής γλώσσας καί κανείς άπό όλους δσους τή μιλούν δέν μπορεί νά ξεφύ- 
γει άπό τήν ιστορική ένοχή τήν όποία ό Foucault δείχνει νά έπιθυμεϊ νά 
κριτικάρει συστηματικά (...) Ή  δυστυχία τών τρελών, ή άδιάκοπη δυ
στυχία τή; σιωπή; του; |. . . | είναι ότι μόλις κάποιος άποπειραθεϊ νά έκ- 
φράσει τή σιωπή τους αύτή καθαυτή, έχει ήδη περάσει στό έχθρικό 
στρατόπεδο καί μάλιστα στήν περιοχή τής τάξης άκόμη κι άν τήν κατα
πολεμά άπό τά μέσα ή τήν άμφισβητεΐ έκ θεμελίων44.

"Ομως, καταφέραμε νά δοκιμάσουμε αύτή τήν « άρχαιολογία 
τής σιωπής » μόνο έπειδή ή έννοια τής τρέλας ώς παραλογισμοϋ 
χάνει τήν ένότητά της, έξαρθρώνεται καί ή ψυχιατρική επαψε 
πιά νά είναι άπλά άστυνομική45. Τότε λοιπόν μπορεί νά συγκρο
τηθεί μιά μορφή λόγου γιά τήν τρέλα,
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ή δομική μελέτη τού Ιστορικού συνόλου -  τών έννοιών, τών θεσμών, τών 
δικαστικών καί άστυνομικών μέτρων, τών έπιστημονικών Αντιλήψεων -  
πού κρατάει τήν τρέλα δέσμια. 'Η  πρωτόγονη κατάσταση τής τρέλας 
ποτέ δέν μπορεϊ νά άποκατασταθεΐ στήν ούσία της· άλλά ή δομική μελέ
τη, άν δέν κατακτά αύτή τήν άπρόσιτη πρωτόγονη καθαρότητα, πρέπει 
νά άνατρέχει στήν άπόφαση πού συνδέει καί ταυτόχρονα διαχωρίζει λο
γική καί τρέλα46.

Έ δώ  προσδιορίζεται ένας δρόμος πού πρέπει νά άκολουθήσου- 
με. Ά φ ού  πρόκειται γιά τή θρησκεία, ή άποφασιστική ρήξη τού 
μετά τήν έν Τριδέντω Σύνοδο καθολικισμού καί τής πρωτοκαθε
δρίας τής Ρώμης, ή άνάπτυξη κινημάτων διαμαρτυρίας στούς 
κόλπους τής ’Εκκλησίας παραπέμπουν τόν ιστορικό νά μελετήσει 
άπωθημένα καί περιθωριακά φαινόμενα. Ά λλά δπως ό Michel 
Foucault άρνεϊται νά μεταχειριστεί τό όπλοστάσιο τού κλασικού 
λόγου γιά νά μιλήσει γιά τήν τρέλα, ετσι κι ό ιστορικός τού καθο
λικισμού δέν μπορεϊ πιά νά χρησιμοποιήσει θεολογικά κριτήρια 
γιά τήν έξέταση τών διαφόρων μορφών λαϊκής πίστης. Ή  άντί- 
σταση πού σήμερα έκδηλώνεται ένάντια σ’ ένα γεμάτο σχισμές 
μηχανισμό έξουσίας καί διδασκαλίας θέτει τό πρόβλημα τής σιω
πής τού χτές : έπιδοκιμασία ή άπάρνηση τών όρισμών τής έλίτ47 ; 
'Η  άναδρομική μέθοδος είναι ίσως καί αύτή πού άκρωτηριάζει 
λιγότερο τό άντικείμενο της : κατ’ άρχήν γίνεται άπλά μιά κατα
γραφή καί μορφολογία δλων τών λαϊκών λατρειών πού έπιζούν 
επειτα γράφεται ή ιστορία τους ξεκινώντας άπό τό άβέβαιο χνά
ρι πού άφησαν πίσω τους τά άρχεϊα τής καταπίεσης -  ίσως τά 
μόνα πού διαθέτουμε. Ή  μελέτη τού Ernesto de Martino γιά τόν 
ταραντισμό4Η στήν Ά πουλία  άκολουθεϊ υποδειγματική πορεία :

Ή  θρησκευτική ζωή τού Νότου προσφέρει στόν παρατηρητή, σέ πρώτη 
προσέγγιση, ένα διαλυμένο, χαοτικό κι άντιφατικό πανόραμα. Γιά νά τό 
άποκαταστήσουμε σέ αιτιολογημένα καί κατανοητά γεγονότα πρέπει νά 
άκολουθήσουμε τό δρόμο τών « μοριακών » έρευνών. Αύτές, άναλύον- 
τας τά σύγχρονα έθνογραφικά δεδομένα άποκαλύπτουν, μέ τή συνδρομή 
κι άλλων τεχνικών τής έρευνας, δ,τι άλλοτε ήταν αυθεντικά παγανιστικό 
καί ταυτόχρονα τά γεγονότα πού άκολούθησαν στή χριστιανική έποχή, 
δσες άπόπειρες πραγματοποιήθηκαν άπό τίς κατοπινές κυρίαρχες πολι
τιστικές μορφές, τίς έπιτυχίες καί τίς άποτυχίες τους. καί τίς αίτιες καί 
τών μέν καί τών δέ 4ν.
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Έ δώ  άκριβώς βρίσκεται ή ουσιαστική δυσκολία : σήμερα, άπό 
τή λαϊκή εύλάβεια μπορούμε νά συλλάβουμε μόνο τά συχνά 
άνόργανα άπομεινάρια, πού οί μορφές τους, τοποθετημένες ή μιά 
πάνω στήν άλλη ή διαστρεβλωμένες άπό τούς αιώνες, δέν παρου
σιάζονται άμεσα άναγνώσιμες. Στή θέση τού ήρεμου άντικειμενι- 
σμού τών άλλοτινών λαογράφων πού περισυνέλεγαν τά δεδομέ
να50, πρέπει νά βάλουμε τό πρόβλημα τών « έσωτερικών Ι ν 
διών51 », χωρίς δμως νά προσποιούμεθα δτι σβήνει τήν ιστορία 
τής καταπίεσης. 'Η  μελέτη τών προσκυνημάτων άποτελεΐ, άπό 
αύτή τήν άποψη, έξαιρετικά πλούσιο πεδίο52. Ά π ό  δώ καί στό 
έξής γίνονται ερευνες γιά τούς θεραπευτές άγιους53. Μένει άκόμη 
νά έπιχειρηθεΐ μιά άνάλυση τής γιορτής, τής άπαγόρευσής της ή 
τού περιορισμού της άπό τήν ιεραρχία στή διάρκεια τών τελευ
ταίων αιώνων54.

Σ' αύτή τήν ιστορία τών όρίων, σ’ αύτή τή μελέτη τής πορείας 
στήν όποία κάποια κουλτούρα καθορίζεται στήν έξαίρεση, πολ
λά άλλα πεδία έκχερσώνονται. Ή  άνάλυση τής φτώχειας άπό τό 
Μεσαίωνα ώς τίς μέρες μας55 δείχνει πώς περάσαμε άπό τήν εί
κόνα τού φτωχού « μέλους τού Ίησού-Χριστού » στήν καταπίεση 
ένός κοινωνικά έπικίνδυνου άτόμου. Ά π ό  ύποκείμενο-μέλος 
μιάς θρησκευτικής κοινότητας, ό φτωχός γίνεται τό άντικείμενο 
ένός άκροατήριου -  συχνότερα δημοτικού -  πού πασχίζει νά τού 
παγιώσει μιά θέση κατά μέρος. Σέ μία κοινωνία μέ έγκόσμια όρ- 
γάνωση, πού έπιζητεΐ δλο καί περισσότερο τήν άνθρώπινη συνο
χή της έξυμνώντας τήν έργασία καί τόν πλούτο, ό φτωχός σημα
δεύει μία μορφή άρνησης μέ τήν περιπλάνηση καί τήν άργία του, 
υποδηλώνει τό σχίσμα στό σύνολο. Στίς σύγχρονες έποχές τό 
άνυπόφορο « άλλού » του καταστέλλεται μέ διπλή βιαιότητα : 
άφ’ ένός δλοι οί « ξένοι », δηλαδή οί μή αύτόχθονες, άπελαύνον- 
ται -  καμιά φορά έξορίζονται στίς άποικίες, είναι κι αύτός ένας 
τρόπος μετατόπισης τού « άλλού » -  άφ’ έτέρου έγκλείονται στά 
γενικά νοσοκομεία τών έντοπίων καί τούς έπιβάλλεται ύποχρεω- 
τική έργασία. Στήν καρδιά τής πόλης λειτουργεί μία κοινωνική 
διχοτομία, πού εύνοεί τούς ξεπεσμένους εύγενείς σέ σχέση μέ 
τούς ντροπιασμένους φτωχούς. Στό έξής οί φτωχοί υπάγονται σέ 
μιά έξαιρετική δικαιοδοσία, είναι μόνο τά άντικείμενα τής έπιτή- 
ρησης τών έφημέριων πού τούς κυβερνούν καί προσηλώνονται νά
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τούς διαχωρίσουν άμετάκλητα σέ « καλούς » καί « κακούς », 
« άληθινούς » καί « ψεύτικους » φτωχούς, μέ βάση τίς πνευματι
κές τους κατηγορίες. Μ’ αύτή τήν τοπογραφία, τους φυλακίζουν 
έντοπίζοντάς τους. Οί φτωχοί άντιτάσσουν άκριβώς τήν περι
πλάνησή τους, τή ρήξη τους μέ τό χώρο τής καθημερινότητας καί 
τήν άβεβαιότητα πού άντιπροσωπεύει. Δέ μάς έκπλήσσει καθό
λου τό γεγονός δτι μέσα τους συχνά άνακαλύπτουμε έρημίτες ή 
προσκυνητές, τά άναχρονιστικά, ήδη, σημάδια μιάς έσχατολογι- 
κής προσδοκίας στούς κόλπους μιάς κοινωνίας ζηλώτριας τού 
άστισμού.

Ούτε βέβαια καί τό δτι σέ μερικές έποχές οί λαϊκές έξεγέρσεις 
μιλούν μεσσιανική γλώσσα56. Μεσσιανικά καί αιρετικά κινήματα 
τράβηξαν πρόσφατα τήν προσοχή τών ιστορικών στό βαθμό πού 
άποκαλύπτουν, στό χώρο τής θρησκείας, τίς άντιστάσεις τίς 
όποιες προξενεί ή έγκαθίδρυση μιάς τάξης καί ιδιαίτερα δταν ή 
τελευταία πάσχει άπό βαθιά κρίση. Ά ρα γε κάθε έποχή έχει ένα 
« σύστημα τής παράβασης57 » μέ Ιδιαίτερη διαμόρφωση καί δ ι
κούς του νόμους, δπου ή αίρεση άποτελεϊ μόνο μιά ειδική περί
πτωση ; Ξαφνικά μία γλώσσα πού ώς τότε έθεωρεϊτο σίγουρη άρ- 
χίζει νά λειτουργεί μέ τρόπο άμφίβολο καί διφορούμενο. Έχουμε 
νά κάνουμε μέ κάποια διατύπωση -  μέ « άρχαϊκούς » δρους πού 
πιά είναι μόνο κάλυμμα -  μιάς πιό θεμελιακής κοινωνικο-πολι- 
τισμικής μεταλλαγής ; Τότε λοιπόν τά κινήματα τών χιλιαστών 
θά άποτελούσαν άπλώς « προ-πολιτικές » έξεγέρσεις καί θα 
'πρεπε νά τά άντιμετωπίσουμε σάν τέτοιες5”. Αντίθετα, μήπως 
πρόκειται γιά « στιγμές βίαιης ίσοπέδωσης λαϊκών πεποιθή
σεων59 », δπου οί « λανθάνουσες συλλογικές στάσεις » βρίσκουν 
ευνοϊκό χώρο γιά νά άναδυθούν στήν έπιφάνεια, κόντρα στούς 
έπίσημους θεσμούς ; Στήν πρώτη περίπτωση ή γλώσσα πού χρη
σιμοποιείται θά ήταν μόνο άπατηλή εικόνα προορισμένη νά κα
λύπτει διεκδικήσεις πολιτικής ύφής, στή δεύτερη άφατη υπόγεια 
έμπειρία. Στήν πραγματικότητα μιά τέτοια άνάλυση κινδυνεύει 
νά χάσει τήν ούσία, δηλαδή τήν ειδική δομή αύτών τών περιθω
ριακών κινημάτων60. Γιατί αύτά έγγράφονται σέ καθορισμένες 
κοινωνικές καταστάσεις : άπώλεια τής άτομικότητας σέ μία 
σφαιρική κοινωνία έξαιτίας μιάς δεσποτικής κατοχής (άποικιακή 
κατάσταση), καταπίεση στούς κόλπους μιάς μόνο κοινωνίας τών
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κατώτερων στρωμάτων άπό τά προνομιούχα κοινωνικά στρώμα
τα, άποδιοργάνωση πού κλονίζει τή διαμόρφωση δλου τού κοι- 
νωνικο-πολιτιστικού πλέγματος61. ’Αντίδραση ένάντια στήν κα
ταστροφή μιάς ισορροπίας καί στήν άποδόμηση μιάς κουλτού
ρας, τά μεσσιανικά κινήματα έχουν μορφή άνάλογη μέ τόν τύπο 
τής κοινωνίας δπου παρεμβάλλονται62.

Γιά παράδειγμα, οί συνδυασμοί στοιχείων παρμένων άπό τήν 
ντόπια παράδοση καί μονάδων βγαλμένων άπό τόν πολιτισμό 
τών εισβολέων, καθώς συγχωνεύονται στά μεσσιανικά κινήματα 
τά όποια άκολούθησαν τόν ισπανικό άποικισμό, δέν άποτελούν 
οΰτε καθαρό, παθητικό συγκρητισμό, οΰτε καί έτερογενές μίγμα 
άπό έτερόκλητα συστατικά. Πρόκειται γιά δημιουργική έπανα- 
χρησιμοποίηση μπροστά στήν οικοδόμηση μιάς νέας κοινωνίας, 
γιά προσπάθεια νά βρεθεί λύση γιά τίς καταστροφές πού έγιναν. 
Συνειδητοποιώντας δτι είναι άδύνατο νά έπιστρέψουν στήν πα
λιά φυλετική τους κοινωνία, οί όμάδες τών ΐνδιάνων άρνούνται 
νά παραδεχτούν τήν κατωτερότητα στήν όποία ή λευκή έπέλαση 
τούς καταδικάζει καί, έπιλέγοντας τή μεσσιανική περιπέτεια, 
πασχίζουν νά ξαναβρούν μία δική τους έκφραση. Έ ξ  ού καί ό 
κεφαλαιώδης ρόλος τής θρησκείας : στό μέτρο πού προσδίδει σέ 
μιά κοινωνία ύπό διάλυση τό σφαιρικό συμβολισμό τής άγωνίας 
της, τής δίνει τή δυνατότητα νά συνειδητοποιήσει τήν ένότητά 
της καί, μέ τά ύπεράνθρωπα στοιχεία της, τήν έφοδιάζει μ’ ένα 
άρκετά άποτελεσματικό έργαλεΐο γιά νά άπορροφήσει τήν έσωτε- 
ρική ή έξωτερική κρίση πού τή μαστίζει. Έ ξ  ού έπίσης καί ή 
σύσπαση, ή πεισματική έμμονή στίς πηγές, ή άναδρομή στήν 
« αύθεντική » παράδοση -  χαρακτηριστικό δλων τών άφρικάνι- 
κων61 ή άμερικάνικων μεσσιανικών κινημάτων. Αύτή ή παρα
πομπή στήν πρωτόγονη άγνότητα είναι μέσο άμυνας ένάντια στόν 
κατακτητή, έπιβεβαίωση τής έπιστροφής στίς πηγές, ό τρόπος μέ 
τόν όποιο καταγγέλλεται ή τωρινή κατάσταση τής κονιορτοποίη- 
σης. Ό  άρχαϊσμός πρέπει νά κρύψει τήν τομή στό όνομα μιάς πιό 
βαθιάς συνέχειας : παλινορθώνει μιά κοινή γλώσσα πού έπιτρέ- 
πει τήν έξέλιξη. Οί άναλύσεις τών ιστορικών φαινομένων τής πο
λιτιστικής έπαγωγής είναι, άπό τήν άποψη αύτή, δρόμος άνοι- 
χτός στήν έρευνα64.

Μάς παραπέμπουν στή μελέτη τών έσωτερικών διαδικασιών
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στίς δυτικές κοινωνίες : στά δρια τοϋ ίδιου τύπου έρμηνείας έμ- 
περιέχονται άναμφίβολα οί προφήτες τών βουνών Cdvennes65 κι 
οί φανατικοί ίανσενιστές πού καταλαμβάνονταν άπό σπασμούς 
τού 18ου αίώνα66. Λιγότερο έπιτακτικό είναι νά προσδιορίσουμε 
τήν άλλη « αίρεση » πού συνιστά ή μαγεία, στό μέτρο πού οί 
γνώσεις τού γιατρού, στηριγμένες σ’ ένα καταπιεστικό μηχανι
σμό, προσποιήθηκαν δτι τήν περιόρισαν δχι μόνο σέ πολυάριθμες 
διατριβές άλλά καί σέ δομές άσύλων. 'Ένας τηλεσκηνοθέτης τής 
γαλλικής Ραδιοφωνίας καί Τηλεόρασης (άναφερόμαστε στήν τα ι
νία τού Patrick Pesnot, Μάγοι τον χωριού, O .R.T.F., 1971) μπο- 
ρεϊ κάλλιστα νά ξεκινήσει γιά κυνήγι μαγισσών στό Berry καί νά 
παρουσιάσει στό μέσο Γάλλο, χωμένο στήν πολυθρόνα του, αύτά 
τά « παράξενα » καί πολύ μακρινά δντα άπό τόν αίώνα τών τε
χνητών δοφυφόρων : έπειδή δέν εχει καιρό γιά χάσιμο, ή ερευνά 
του γίνεται άστυνομική άνάκριση. Μιά μορφή άφασίας, μέ στίξη 
άπό μονοσύλλαβα, άπαντά στήν ψευτο-έπιστημονική κωδικο
ποίηση πού τού έπιβάλλουν οί παριζιάνες « γνώσεις » του. Πιό 
άνετα συνομιλεί κανείς μέ τόν πυργοδεσπότη, τόν έξορκιστή ή 
τόν ψυχίατρο, δηλαδή δλους δσους έχουν « δπισθοχωρήσει » 
στήν άπαραίτητη άπόσταση άπό τή δράση, παρά μ’ έναν άνθρω
πο πού λύνει τά μάγια καί άρνείται έπίμονα νά άποκαλύψει τήν 
« τεχνική » του. Ά λλά ή εικόνα, μέ τή μοναδική δύναμή της, δεί
χνει πρόσωπα γεμάτα έξαιρετική δμορφιά, άπό τά όποία κάθε 
λαλιά εχει άφαιρεθεί. Ή  άποτυχία τής εισβολής άποκαλύπτει μία 
έμπειρία άπ’ δπου άκόμη κι οί λέξεις έχουν ξεριζωθεί. Ή  σημε
ρινή σιωπή θέτει έρωτήματα στόν ιστορικό καί τόν προτρέπει σέ 
μία άλλη άνάγνωση τού παρελθόντος67.

Οί δικαστές, άπό τό τέλος τού 16ου καί ώς τόν 17ο αίώνα, στή 
διάρκεια τής τεράστιας έξάπλωσης τής έπιδημίας τής μαγείας σ’ 
όλόκληρη τήν Εύρώπη, πολεμούσαν καί φυλάκιζαν αύτή τή λα
λιά πού δέν μπορούμε πιά νά άκούσουμε, αύτά τά χείλη πού σή
μερα άνοίγουν μόνο στό κενό. Σύμφωνα μέ τούς δρους τών άτέ- 
λειωτων συζητήσεων, τήν ιστορία τών όποιων ιχνηλατεί ό Robert 
Mandrou. οί δικαστές προσπορίζοντας μία άποδεκτή μέθοδο γιά 
νά βελτιωθεί τό έκτρωματικό -  γι" αύτούς -  κοινωνικό φαινόμε
νο, αντικαθιστούσαν μέ έπιστημονικά κριτήρια τήν άλλοτε διά
φανη άνάγνωση τών σημείων πού δήλωναν τήν άμεση παρουσία
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ύπερφυσικών δυνάμεων : οί παλιές « άποδείξεις68 » δέ φτάνουν 
πιά , ή άμεση μαρτυρία τίς άντικαθιστά γιά λίγο κι ύστερα ή άμ- 
φιβολία γ ι’ αύτή τή μαρτυρία. Μπροστά στό διαβολικό, δπως καί 
μπροστά στό θαύμα, ό ρόλος τού γιατρού είναι πρωταρχικής τά
ξης69. Άλλωστε οί δικαστές τής συνέλευσης τής Rouen δέν είχαν 
συνειδητοποιήσει, συγκεχυμένα δμως, αύτή τήν πολιτισμική τα
λάντωση, δταν, τό 1670, κόντρα στόν Claude Pellot, πρώτο « πε
φωτισμένο » τους πρόεδρο, υποστήριζαν τήν έφαρμογή τής πα
ραδοσιακής νομοθεσίας στά έγκλήματα τής μαγείας « τό βαρύτε
ρο έγκλημα πού μπορεί νά διαπραχθεΐ, άφού έπιτίθεται στά θεία 
καί προξενεί τόσα κακά στόν κόσμο » ; Ή  δταν συνέδεαν μέ τήν 
πιό ήρεμη βεβαιότητα τή διατήρηση τής πίστης τού Βασιλείου μέ 
τήν πιό στυγνή καταπίεση τών μάγων καί παρακαλούσαν τή Χρι- 
στιανικότατη Αύτού Μεγαλειότητα νά μήν ύποφέρει « γιατί στή 
διάρκεια τής βασιλείας του παρουσιάστηκε μία καινούργια νοο
τροπία άντίθετη στίς έπιταγές τής θρησκείας70 » ; Διότι, υιοθε
τώντας τήν εύλογη λύση καί άνάγοντας τή μαγεία σέ δεισιδαιμο
νία, οί δικαστές τού Λουδοβίκου 14ου έξασφάλισαν, άναμφιβό- 
λως, τήν τάξη μέ τή μετάθεση τής περιοχής δπου ξετυλιγόταν, 
άλλά μ’ αύτό έπικύρωσαν τόν κλονισμό της, μ’ έναν τρόπο άρχαϊ- 
κό, πράγμα πού καί οί ένέργειες τών μάγων σήμαιναν έξ άρχής. 
Μία σχέση δυνάμεων διακυβευόταν : ό φανταστικός ή πραγματι
κός μάγος άπειλούσε μία πολιτική έξουσία, πού αύτοαμύνθηκε 
καταβάλλοντας τό τίμημα μιάς δραστικής μεταλλαγής τής δια
μόρφωσής της. Χτίζοντας έναν κόσμο άπό τήν άνάποδη πού άνα- 
παρήγαγε ένα πρός ένα τά χαρακτηριστικά τής τάξης μέ τίς νυ
κτερινές συνάξεις τών μάγων (άντιλειτουργίες), τίς παρά φύσιν 
ίεραρχικές καί σεξουαλικές σχέσεις, ή άντιστροφή τής μαγείας 
στήν πραγματικότητα άποτελούσε ένα χώρο άπόδρασης άπό τούς 
κατεστημένους θεσμούς : έπληττε τό κύρος τους ύπογραμμίζον- 
τας τήν άνικανότητά τους. Συνεπώς ή καταστολή της ήταν βίαιη. 
Κι έπίσης ή όμολογία έγινε άπαραίτητη, άφού, σύμφωνα μέ τόν 
Michel de Certeau, άποτελεϊ τήν έπιστροφή τού μάγου στήν κοι
νωνία, άπό τήν όποία έχει άπομακρυνθεί, μέ τήν άποκατάσταση 
τού

κοινωνικού συμβολαίου, τό όποιο είχε πρός στιγμήν διαλυθεί. Στό βαθ
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μό πού αύτό συρράπτει μέ τή δημόσια όμιλία τή γλώσσα -  σχισμένη άπό 
τή συμφωνία μέ τό διάβολο -  ύποτάσσει στό νόμο τής όμάδας τόν έξόρι- 
στο. ό όποιος είχε άποιραβηχτεί άπό δυσαρέσκεια ή άπό άνασφάλεια

Μένει δτι τό 5% τών κατηγορουμένων δέν όμολογεΐ72. Αύτό ση
μαίνει δτι άρνούνται τά κριτήρια πού έπιβάλλουν οί δικαστές ; 
Σύγχρονες ένδείξεις τείνουν νά έπιβεβαιώσουν τήν υπόθεση αύ- 
τη

Μπορούμε νά άποκαλύψουμε κι άλλες έσωτερικές μεταναστεύ
σεις, πού φανερώνουν τήν άστάθεια μιάς κοινωνίας καί τής 
γλώσσας της : θεοληψία ή μυστικισμός. Ποιός μιλάει μέσα άπό 
τή θεόληπτη74 ; Ή  ένάρετη καλόγρια ή κάποιος δαίμονας ; Καί 
μέ ποιά κριτήρια νά ξεχωρίσουμε τήν άλήθεια άπό τό ψέμα ; 
Ξαφνικά ή δαιμονισμένη χλευάζει καί διαταράσσει δλες τίς σιω
πηρές έγγυήσεις τής γλώσσας. Καταλαμβάνει μιά θέση πού άπο- 
δεικνύεται άπροσπέλαστη άπό τίς γνώσεις τοΰ γιατρού ή τού 
έξορκιστή : μέσα άπό τίς πολλαπλές ταξινομήσεις πού χρησιμο
ποιεί -  δλες πασίγνωστες βέβαια - ,  μέσα άπό τήν κινητικότητα 
τών προσωπείων της, ή δαιμονισμένη άρνεΐται νά έπιλέξει μιά 
ένδειξη πού άναφέρεται σέ κάποιο ειδικό σημείο δπου ό έξορκι- 
στής ή ό γιατρός θά μπορούσαν νά ισχυροποιήσουν τή θέση τους. 
’Ακριβώς μέ τόν τρόπο αύτό ύποχρεώνει τή γλώσσα νά παραδε
χτεί δτι καταπιέζει. 'Η  σύγκρουση πού ή λογική άντιπαραθέτει 
στή θεοληψία δέν είναι μόνο θεωρητική άλλά καί ή έπιβολή τού 
πιό δυνατού75.

’Αφού καθορίσουμε μερικά άπό τά θέματα πού σχετίζονται 
άμεσα μέ τή σύγχρονη έρευνα, θά θέλαμε νά σημειώσουμε σύντο
μα διεργασίες οί όποιες ήδη έχουν άποδειχτεϊ άπαραίτητες καί 
γόνιμες. Δανεισμένες άπό τήν κοινωνιολογία, τήν άνθρωπολογία 
ή τή γλωσσολογία άνοίγουν στή θρησκευτική ιστορία νέους δρό
μους πού μόλις έχουμε χαράξει.
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Γιά μ ιά  καλή χρήση τής κοινω νιολογίας.

Ά ν  καί κινδυνεύουμε νά φανούμε δτι παραδοξολογούμε, πρέ
πει όπωσδήποτε νά παραδεχτούμε δτι οί κοινωνιολογικές μέθο
δοι έχουν έλάχιστα διεισδύσει στή θρησκευτική ιστορία. Ή  πρώ
τη συνηγορία γιά μιά σειραϊκή ιστορία στόν τομέα αύτό έγινε 
λίγο πρίν άπό πέντε χρόνια76, οί θέσεις τών μαθητών τού Gabriel 
Le Bras διατυπώθηκαν λίγο πρίν δέκα χρόνια77.'Όμως μένουν 
άκόμη πολυάριθμες terrae incognitae. Ά ν  μείνουν άνεξερεύνητες 
δέ θά καταστεί δυνατή ή συνάρθρωση τών διαφόρων έπιπέδων 
τής ιστορικής άνάγνωσης. Μία κοινωνιολογική μελέτη θρησκευ
τικών όμάδων άποδεικνύεται άπαραίτητη γιά τόν καθορισμό τής 
σχέσης, πού ένδεχομένως ύπάρχει άνάμεσα σ’ αύτές τίς όμάδες 
καί στήν πνευματικότητα ή στή θεολογία τους. Οί έλλείψεις στό 
σημείο αύτό είναι άκόμη έμφανεϊς, παρά τίς έρευνες πού διεξά
γονται78. Παραδείγματος χάρη, στή σύγχρονη έποχή θά έπρεπε 
νά είχαμε τή δυνατότητα νά σταθμίσουμε τίς διαφορές πού χωρί
ζουν τή στρατολόγηση τού λαϊκού κλήρου στά παλιά θρησκευτι
κά τάγματα (Βενεδικτίνοι ή Κετερκιανοί) καί στά καινούργια 
( ’Ιησουίτες, ’Ορατοριανοί, Ούρσουλίνες, Βιζιτανδίνες)79.

"Ομοια τά δίκτυα τών ζηλωτών ή τών πνευματικών δπου κυ
κλοφορούν οί ιδεολογίες πρέπει νά μπορούν νά άναλυθούν μέ τή 
λεπτότητα πού χαρακτηρίζει τό ώραίο βιβλίο τού Rend Tave- 
neaux γιά τόν ίανσενισμό στή Lorraine80. Γιατί καί πώς κάποιος 
γίνεται ίανσενιστής τό 18ο αιώνα ; Ποιούς δεσμούς νά καθορί
σουμε άνάμεσα στούς φανατικούς Ιανσενιστές τού Saint-Medard, 
στούς θεολόγους τής Σορβόνης καί στούς « έκκαλούντες » έπι- 
σκόπους ; Κι έπίσης, σ’ ένα πιό ταπεινό έπίπεδο, τί ήταν οί 
άδελφότητες πρίν άπό τή Γαλλική ’Επανάσταση81 καί μέ τί εί
δους άνεφοδιασμούς καί μεταθέσεις κατόρθωσαν νά διαιωνίσουν 
τήν ύπαρξή τους ; Ή  έμπεριστατωμένη άνάλυση τού Maurice 
Agulhon δείχνει σέ ποιό σημείο οί μορφές κοινωνικότητας τόν 
παρασέρνουν στό διαφορετικό ιδεολογικό περιεχόμενο κάθε έ
νωσης : έξ ού καί τό άνεμπόδιστο γλίστρημα τής άδελφότητας 
στόν έλευθεροτεκτονισμό καί στίς λαϊκές έταιρίες τού 179282. 
“Ετσι, μία θρησκευτική ιστορία, πού σχετιζόταν άποκλειστικά μέ 
τά θεωρητικά περιεχόμενα, τίθεται σέ άμφισβήτηση, δπως κι ή
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παραδοσιακή τομή άνάμεσα στή λεγάμενη « μοντέρνα » έποχή 
καί στή « σύγχρονη » περίοδο. Στίς καμπύλες κάθε ποσοποιημέ- 
νου φαινομένου διαγράφονται ρυθμοί, συνέχειες ή ρήξεις· κι 
άκόμη σκιαγραφούνται διαδικασίες ύποβάθμισης ή περάσματος, 
πού πρέπει νά έρμηνευθούν σταδιακά : γεννιέται μία κοινωνική 
γεωγραφία τών θρησκευτικών άναπαραστάσεων, πού συναντά 
τήν πολιτιστική κοινωνιολογία83. Στήν ίδια όπτική μένει νά έπι- 
χειρήσουμε μία τυπολογία τών μοντέλων θρησκευτικότητας84 γιά 
κάθε έποχή85. Τό άκατέργαστο υλικό είναι άφθονο, θαμμένο στίς 
άποθήκες τών άρχείων, μόλο πού έλάχιστα μπαίνουμε στόν κόπο 
νά τό ξεσκονίσουμε.

Ο ί στάσεις μ προς στή ζωή κ α ί στό θάνατο

Μέχρι πρόσφατα ό ιστορικός παραγνώριζε τή ζωή, τό θάνατο
-  ούσιαστικά προβλήματα γιά κάθε κοινωνία. Ή  δημογραφική 
άναστάτωση τού πολέμου καί τών κατοπινών χρόνων τελικά τόν 
παρακίνησε νά άντιμετωπίσει αύτά τά προβλήματα πολύ άργότε- 
ρα άπό τούς συναδέλφους του, τούς έθνολόγους ή δημογράφους. 
Ά λλά αύτό δέν είναι τό μικρότερο παράδοξο μιάς έπιστημονικής 
μεθοδολογίας πού στήν καθημερινή της πρακτική άπαιτεΐ τό θά
νατο. Παλιό έπιστημονικό άντανακλαστικό τού πανεπιστημιακού 
πού, άπό έπιφύλαξη ή συστολή, έξαλείφει άπό τό πεδίο τής ερευ
νάς του δ,τι ίσως τόν άφορά πιό άμεσα ; Ά ς  μή σπεύσουμε νά 
κρίνουμε. Ά λλά άκόμη δέν έχει πραγματοποιηθεί ή ευχή τού Lu- 
cien Febvre γιά μιά ιστορία τού βάθους, εύχή πού χρονολογείται 
άπό τό 194186. Ό  Philippe Ari£s ήταν #πό τούς πρώτους, πού 
προβληματίστηκαν γιά τίς δομικές αιτίες οί όποιες μάς έπιτρέ- 
πουν νά έξετάσουμε τή μεγάλη μαλθουσιανή άντιστορφή στό 
πρώτο μισό τού 19ου αίώνα87. Α θόρυβα, ξέσπασε μία θεμελιακή 
έπανάσταση γιά τήν άλλαγή τής στάσης μπροστά στή ζωή καί 
δίχως άμφιβολία έπηρέασε τίς θρησκευτικές συμπεριφορές- θά 
έπρεπε νά έχουμε τή δυνατότητα νά ιχνηλατήσουμε μέ άκρίβεια 
τή διαδρομή τών ψυχολογικών μηχανισμών, πού, άπό τήν ξεπε
ρασμένη χειρονομία τού coitus interruptus ώς τίς σύγχρονες άντι- 
συλληπτικές μεθόδους, όδήγησαν τόν άνθρωπο στήν όλοκληρωτι- 
κή κυριαρχία τής ζωής. Μαζί μέ τόν Pierre Chaunu88, μπορούμε
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νά άναρωτηθοΰμε άν ή διδαχή τής νεο-αύγούστινικής ήθικής τής 
άγνότητας τόν 18ο αίώνα καί ή έπιβολή τής άσκητικής πρακτικής 
άπό όρισμένους άρχιερεϊς μέ ίανσενιστικές τάσεις, στίς έκκλησια- 
στικές τους διοικήσεις, έπέφεραν τήν ένοχοποίηση τής σεξουαλι
κής πράξης, πού θεωρούσαν άκάθαρτη· έξ ου καί τό γλίστρημα 
σέ μεθόδους γιά τήν άποφυγή τής γέννησης : « στό μέτρο πού ή 
γέννηση άποδεικνύει τήν ύλικότητα τής πράξης, ή άποσόβηση 
τής γέννησης καταλήγει νά σβήνει τήν άκαθαρσία τής πράξης89. » 
Χωρίς άμφιβολία τό άποτράβηγμα τού άντρα πρίν τόν δργασμό, 
ώς άποκλειστική άντισυλληπτική μέθοδος, γεννήθηκε σ’ ένα ήθι- 
κό κλίμα έγκράτειας. Ή  θεαματική άνοδος τών γεννήσεων νόθων 
στίς μεγάλες πόλεις στό τέλος τού 18ου αίώνα9*’ είναι μάλλον ή 
άλλη όψη τού ίδιου νομίσματος. Τό έξώγαμο παιδί ήταν καρπός 
περιστασιακών ζευγαρωμάτων, πού ένωναν κάποιο περιπλανώ- 
μενο ξένο μέ μία φτωχή κοπέλα άπό διαλυμένο οικογενειακό κύ
κλο91. Στά περιθώρια μιάς κοινωνίας ή όποία τό καταδικάζει σέ 
θάνατο92, προδίδει περισσότερο άπό τήν έπέκταση τών έξώγα- 
μων σεξουαλικών σχέσεων τή συγκινησιακή άστάθεια πού έπι- 
βάλλεται στά άπόκληρα κοινωνικά στρώματα τών άστικών κέν
τρων.

Διότι ό γάμος είναι κατ’ άρχήν οικονομικός συνεταιρισμός βα
σισμένος στήν κατανομή τής έργασίας άνάμεσα στά δύο φύλα : 
γιά νά στεριώσει άπαιτεΐ ένα έλάχιστο όριο οικονομιών, ένα κτή
μα στήν έξοχή, ένα μαγαζί ή κάποιο έπάγγελμα στήν πόλη. ΓΥ 
αύτό ή ήλικία τού γάμου άργεΐ νά έρθει, γ ι’ αύτό καί άνάμεσα 
στούς άρραβώνες καί στή μέρα τής τελετής μεσολαβεί άρκετά με
γάλο διάστημα, γ ι’ αύτό καί άπαιτείται άκρα « έντιμότητα » στήν 
προγαμιαία συναναστροφή93. « Τό νά άποκατασταθείς » είναι 
σοβαρή χειρονομία καί άπαιτεΐ άπό τό μελλοντικό σύζυγο λιγό- 
τερο τό έρωτικό πάθος -  άλλά δέν άποκλείει τή στέρεη « φ ι
λία » -  καί περισσότερο τή σωματική ύγεία καί τίς άρετές ήθικής 
ή έπαγγελματικής τάξης. Μία μελετημένη όργάνωση τής ζωής 
άναδύεται μέσα άπό τήν άσκητική τακτοποίηση τού ένστικτου, 
πού προηγείται άπό τή γαμήλια ένωση. Καί ή αύξηση τής ένδο- 
γαμίας. πού πολλαπλασιάζει τούς γάμους μεταξύ συγγενών στό 
τέλος τού 18ου αίώνα, δέ δείχνει μία άναδίπλωση στήν οικονομι
κή καί ταυτόχρονα σεξουαλική άσφάλεια. τήν όποία ύπονοεί ή
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οικογενειακή έπιλογή ; Ά λλά γιά δσους μένουν έξω άπό αύτές 
τίς έλπίδες γιά σταθερότητα, ή άγαμία είναι ή μόνη δυνατή κατά
σταση πού ένδεχόμενα, άν δέν είναι έγκλεισμός σέ μοναστήρι, 
μπορεϊ νά καταλήξει σέ άπλή συμβίωση94.

Ό  θάνατος ; Σήμερα οί δημογράφοι άπλώνουν τόνους θνησι
μότητας μπροστά στά μάτια μας, οί γιατροί μιλούν τή γλώσσα τής 
θεραπευτικής ή τής συμπτωματολογίας. Ά λλά σέ μία κοινωνία 
πού άποσκοπεΐ νά κυριαρχήσει τό πάν μέ τήν έπιστήμη, πού έξα- 
φάνισε τίς μεγάλες έπιδημίες τών περασμένων αιώνων καί μετα
τόπισε τά όρια τής ζωής, ό θάνατος δέν είναι πιά « κοντινός » 
δπως γιά τό ζευγά τού La Fontaine, έχει γίνει τό άνείπωτο95. Ή  
σημερινή σιωπή στερεί άπό τόν άσθενή τό θάνατό του96. Τό νά 
τολμήσουμε νά μιλήσουμε γ ι’ αύτό, θά σήμαινε δτι δημιουργούμε 
μιά έξαιρετική κατάσταση : τήν παραδοχή τής άποτυχίας τής ια
τρικής, τήν άγωνία τού καταδικασμένου. Οί ιστορικοί συμμετέ
χουν στή σιωπή τών σημερινών άνθρώπων, πού πασχίζουν νά 
κρύψουν αύτό τό αισχρό ρήγμα.

Κι δμως ό Michel Vovelle, σέ μία θεμελιώδη έργασία του, έπι- 
χειρεϊ νά συλλάβει μία κοινωνία στή σχέση της μέ τό θάνατο97. 
Αναλύοντας κάπου είκοσι χιλιάδες έπαρχιακές διαθήκες τού 
18ου αίώνα άπό όρθά έπιλεγμένους τόπους, κατορθώνει μέ τήν 
πιό σίγουρη ποσοτική άκρίβεια νά άποκαλύψει τίς κοινωνικές 
καί γεωγραφικές διαφορές τών θρησκευτικών συμπεριφορών. 
Έ τσ ι διαγράφεται ένα σχίσμα στό έσωτερικό τής μασσαλιώτικης 
έλίτ : άν ό ζήλος τών εύγενών μεγαλώνει μέ τό πέρασμα τού αίώ
να (τό 80% τών διαθετών ζητά λειτουργίες στό τέλος τού αίώνα, 
ένώ στήν άρχή τό 50%), ό ζήλος τών έμπορων γράφει τήν άντί- 
στροφη καμπύλη (50% στό τέλος, ένώ 100% στήν άρχή τού αιώ
να), κι έκείνος τού άστού98 ή τού μικρέμπορου, άφού πρός στιγ
μήν έπηρεάστηκε άπό τήν άναζωπύρηση τού καθολικισμού ώς τό 
1750, καταποντίζεται στό δεύτερο μισό τού αίώνα. Μέ τήν προο
δευτική άποδέσμευση άπό τίς τελετουργικές πράξεις έκδηλώνε- 
ται μία όμοιογενής συμπεριφορά στούς άστούς τών μεγάλων πό
λεων, άντίθετη τόσο σ’ έκείνη τών εύγενών δσο καί στήν άκόμη 
πιό παραδοσιακή συμπεριφορά τών προκρίτων τών κωμοπό
λεων99. Σ’ δλα τά περιβάλλοντα τής μασσαλιώτικης κοινωνίας 
τονίζεται ένας σεξουαλικός διμορφισμός, πού υπογραμμίζει τή



Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ I ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

γυναικεία εύλάβεια· άναμφίβολα χαρακτηρίζει περισσότερο τίς 
τάξεις τών μισθωτών100 : στήν υπηρέτρια101 πού άντιγράφει τή 
συμπεριφορά τής θεοσεβούμενης άστής ή άριστοκράτισσας κυ
ρίας της, άντιτίθεται ό τεχνίτης τής συντεχνίας ό όποιος, ήδη, 
άπό τό 1720 έχει άπομακρυνθεϊ άπό τίς παλιές άδελφότητες102.

Ή  άκριβής βραχυπρόθεσμη άνάλυση μάς έπιτρέπει νά μετρή
σουμε τήν άληθινή βαρύτητα ένός γεγονότος δπως ή πανούκλα 
τού 1720, πού έξολόθρεψε τό μισό πληθυσμό τής Μασσαλίας. Ά ν  
στό διάστημα Ίούλιος-Σεπτέμβριος 1720, στίς βδομάδες δπου 
πάνω άπό χίλια άτομα πεθαίνουν καθημερινά, τό 93% άπό τούς 
διαθέτες πού έξυπηρετεϊ ό συμβολαιογράφος Fabron ζητούν λει
τουργίες, ένα χρόνο άργότερα αύτό τό ποσοστό έχει ξαναπέσει 
στό 61% (Ίούλιος-Σεπτέμβριος 1721), δηλαδή στό ίδιο περίπου 
ύψος μέ τήν περίοδο πρίν άπό τήν τραγωδία : ή ένταση τού πανι
κού δέν είναι διάρκεια. Εξετάζοντας μακροπρόθεσμα τή διακύ
μανση ένδείξεων συγκεντρωμένων σέ δέσμες (αιτήσεις γιά λει
τουργίες, έπιλογές νεκροταφείων, κληροδοτήματα στίς άδελ
φότητες καί άγαθοεργίες, άριθμός τών ιερωμένων στήν οικογέ
νεια τού διαθέτη) βλέπουμε πώς τροποποιήθηκε βαθιά δχι μόνο 
ένα πλέγμα χειρονομιών καί τυπικών πού έξασφάλιζαν τό πέρα
σμα άπό τό θάνατο στόν άλλο κόσμο, άλλά καί τά άντίστοιχα 
δράματα. « Δέ νωρίζουμε άν τό 1780 δ άνθρωπος έγκαταλείπει 
τά έγκόσμια πιό μόνος, ή λιγότερο βέβαιος γιά τήν άλλη ζωή άπ’ 
δ,τι τό 1700- άπλώς δτι έχει άποφασίσει νά μήν τήν έμπιστεύεται 
πιά 103 », καταλήγει σοφά ό συγγραφέας. 'Οπωσδήποτε μιά θεμε
λιακή δομή τής συλλογκής εύαισθησίας έχει καταρρεύσει. Ά ρα γε 
τό πρότυπο τής έπαρχίας άντιπροσωπεύει όλόκληρη τή Γαλλία ; 
Νά ένα πρόβλημα πού οί ιστορικοί πρέπει νά άντιμετωπίσουν 
άμεσα.

Ή  γλω σσολογία

Έ δώ  πρόκειται νά τήν άναφέρουμε μόνο ύπαινικτικά. Πράγ
ματι οί έρευνες είναι πολύ πρόσφατες γιά νά μπορούν άκόμη νά 
φτάσουν σέ βάθος τίς ιστορικές έργασίες : ή μύηση σέ μεθόδους, 
πού ουδέποτε άποτέλεσαν μέρος τής ιστορικής παιδείας, άποτε- 
λεϊ ένα άπό τά σοβαρότερα μειονεκτήματα γιά τόν έρευνητή104.
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Οί μελέτες τοΰ λεξιλόγιου καί τών σημαντικών πεδίων σέ σχέση 
μέ τίς κοινωνικές δομές είναι άκόμη έλάχιστες105. Στό συγκεκρι
μένο, δμως, πεδίο πού μάς ένδιαφέρει μπορούμε νά άναφέρουμε 
τό πρόσφατο έργο τού Andr6 Godin106 γιά τό δομινικανό ιεροκή
ρυκα Jean Vitrier, μαθητή τού Εράσμου. Ή  λεξικογραφική πο
σοποίηση δίνει στό συγγραφέα τή δυνατότητα νά έπεξεργαστεΐ 
ένα σημαντικό πλέγμα, τό όποιο καταλήγει στήν άνάλυση τού 
« διανοητικού τοπίου » τού ήρωά του : ύπογραμμίζει πόσο βα
θιά τό κήρυγμα είναι ριζωμένο στά έγκόσμια, πόση μεγάλη προ
σοχή δίνεται στίς μυρωδιές καί στίς γεύσεις, στίς έντυπώσεις τής 
δράσης, τής άφής ή τής άκοής, τή συχνότητα μέ τήν όποία έμφα- 
νίζεται ό δρος « καρδιά » σ’ δλη τή νοηματική του πολυσθένεια. 
Παρόμοιες μελέτες θά μάς έπέτρεπαν νά άποκαταστήσουμε τή 
συνοχή μιάς πνευματικότητας, τή διατήρηση καί τίς παραμορφώ
σεις της, τίς μεταθέσεις καί τίς άνανεώσεις της. Στήν ίδια όπτική, 
ό στίβος τής έρευνας πού άνοιξε ό Michel Foucault γιά μία άνά
λυση τών συλλογιστικών σχηματισμών107 θά έπρεπε νά τραβήξει 
δλη μας τήν προσοχή. Τόσες νέες κατευθύνσεις μπορούν νά κα
θαρίσουν τήν πνευματική ιστορία άπό κάποιο συχνά έπικίνδυνο 
ιμπρεσιονισμό.

Στό τέλος αύτής τής γρήγορης άναγνώρισης τού χώρου, έξαιρε- 
τικά μερικής καί μεροληπτικής, μένει νά άναρωτηθούμε γιά τή 
σημασία τής σημερινής πορείας πού άκολουθεΐ ή θρησκευτική 
ιστορία. Ή  συγκρότηση τής ιστορίας πάντα έξαρτάται άμεσα 
άπό τήν έποχή πού τή γεννά. "Υστερα άπό τήν οίκονομική κρίση 
τού 1929 ή οίκονομική ιστορία, άναγκασμένη νά όρίσει άπό τήν 
άρχή βασικές έννοιες καί μεθόδους, γνώρισε έκπληκτική άνάπτυ- 
ξη. Μπορούμε λοιπόν, δμοια, νά άναρωτηθούμε μήπως ή Ανα
βίωση τής θρησκευτικής ιστορίας συνδέεται μέ τά προβλήματα 
πού τίθενται άπό τήν άνάδυση τού φανταστικού στήν κοινωνία 
μας. Ή  άπαίτηση ένός νοήματος, τό όποιο οί ύποτιμημένοι θε
σμοί έπαψαν πιά νά μεταδίδουν, καταδείχνει πόσο εύθραυστες 
συμβάσεις υποστηρίζουν μία κοινωνική γλώσσα. Τό σύστημα 
φαίνεται νά σχίζεται, άπό τήν ξαφνική είσβολή τού συμβολικού
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πού τό άμφισβητεϊ. Ή  άνάλυση τού συμβολισμού τού παρελθόν
τος -  δπως άκριβώς ή έθνολογία πού άναφέρεται σέ ξένους χώ
ρους -  άποτελεϊ ίσως γιά μιά μη θρησκευτική κοινωνία μέσο έπα- 
νέντασης ένός ένοχλητικού προβλήματος ; Ίδωμεν...

Μετάφραση : ΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΤΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ή  βιβλιογραφία πού άναφέρεται σταματά στό 1971.
1 ’Απολογισμός τοϋ βιβλίου τοϋ L. Arr£at, Le Sentiment religieux en France, Al
can. 1903, άπό τόν Marcel Mauss καί τόν Henri Hubert στό Annie sociologique, 
1902-1903, σ. 212-214.
2 A ndri Latreille, « Les dglises chritiennes de Luther & Rousseau » άναφορά στό 
βιβλίο τοϋ Jean Delumeau, Le Catholicisme entre Luther et Voltaire, P.U.F.. 1971, 
στή Le Monde, 12-13 Σεπτέμβρη 1971.
3 Βλ. fimile Durkheim, Les Formes iUmentaires de la vie religieuse, Παρίσι. 1912. 
5η έκδ.. P.U.F.. 1968, σ. 613-614 : « Γιά πολύ καιρό ή ιδέα νά ύποτάξουμε τήν 
ψυχική ζωή στήν έπιστήμη έμοιαζε βλασφημία. Ά κόμα καί σήμερα υπάρχουν 
πολλοί πού τήν άποστρέφονται. ’Εντούτοις ή Εμπειρική καί συγκριτική ψυχολο
γία έχει θεσμοποιηθεϊ καί πρέπει νά τήν υπολογίζουμε. "Ομως ό κόσμος τής θρη
σκευτικής καί ήθικής ζωής παραμένει άπαγορευμένος. Ή  μεγάλη πλειοψηφία 
τών άνθρώπων συνεχίζει νά πιστεύει ότι έκεΐ ύπάρχει μία τάξη πραγμάτων δπου 
τό πνεϋμα μπορεϊ νά εισχωρήσει μόνο άν άκολουθήσει πολύ ξεχωριστούς δρό
μους. ’Από έκεϊ προκύπτουν οί έντονες άντιστάσεις πού συναντούμε δταν προσ
παθούμε νά άντιμετωπίοουμε Επιστημονικά τά θρησκευτικά καί ήθικά φαινόμε
να. »
4 « Οί μεγάλες ιδέες τού παρελθόντος, πού ένέπνεαν τούς πατέρες μας δέ μάς 
προκαλοΰν πιά τόν ίδιο Ενθουσιασμό, είτε έπειδή χρησιμοποιούνται καθημερινά 
-  σέ σημείο πού έχουν γίνει άσυνείδητες -  είτε έπειδή δέν άνταποκρίνονται πιά 
στίς σύγχρονες βλέψεις μας (...) Ή  Ιδέα τού χριστιανισμού γιά τήν Ισότητα καί 
τήν άδελφότητα τών άνθρώπων φαίνεται σήμερα δτι άφήνει πολύ χώρο γιά άδι
κες άνισότητες. Ό  χριαστιανικός οίκτος γιά τούς ταπεινούς μοιάζει πολύ πλατω
νικός. θ ά  θέλαμε κάτι πιό άποτελεσματικό. [...] Μ' άλλα λόγια οί παλιοί θεοί 
γερνούν ή πεθαίνουν, δέν έχουν γεννηθεί άκόμη καινούργιοι, θ ά  έρθει μιά μέρα 
πού οί κοινωνίες μας θά γνωρίσουν στιγμές άναβρασμού. Τότε θά άναδυθούν 
καινούργιες Ιδέες, θά δημιουργηθούν καινούργιες φόρμουλες πού θά κατευθύ
νουν γιά καιρό τήν άνθρωπότητα » (Emile Durkheim. op. cit., σ. 610-611).
'  Βλ. Raymond Aron. Les Stapes de la pensie sociologique, Gallimard, 1967, σ. 
307-316.

’Αναφέρουμε ένα άπό τά άμέτρητα παραδείγματα καί παραθέτουμε τό έρώτημα
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πού έβαζε ό δόν Chamard στήν άρχή τού βιβλίου του Les Origines el les responsa- 
bilitis de Γ insurrection vendienne, Παρίσι. 1898: « Τί προκάλεσε τήν έξέγερση τού 
Vendie ; Οί συνωμοσίες καί οι όπισθοδρομικές άντιδράσεις τών ύπερευαισθητο- 
ποιημένων κληρικών καί εύγενών ένάντια στό καθεστώς ή οί συνεχείς καταπιέ
σεις καί οί διωγμοί ένάντια στήν έλευθερία τής θρησκευτικής συνείδησης ένός 
όλόκληρου λαού. ό όποιος, άφού προσπάθησε μέ δλα τά νόμιμα μέσα νά τήν 
κατακτήσει, είδε νά ποδοπατούν τίς δίκαιες διεκδικήσεις του καί πίστεψε δτι ό 
μόνος τρόπος νά άποδώσει δικαιοσύνη στούς δήμιους ήταν νά πάρει τά όπλα ; » 
(σ. 7). Παρόμοιες προϋποθέσεις συναντούμε καί στήν ιστορία τών ίακωβίνων.
7 Lucien Febvre. An cceur religieux du XVIe siMe, Παρίσι. Armand Colin. 1957. 
a. 301-309.
" Π6λ. Claude Livi-Slrauss, « Introduction i  Γ suvre  de Marcel Mauss ». στό Mar
cel Mauss, Sociologie el anlhropologie, 1950, a. XXX-XXXVIl· Michel Foucault. 
Les Mots et les choses, Παρίσι. Gallimard 1969, o. 355-398. καί L' Archiologie du 
savoir, Παρίσι, Gallimard 1966, a. 3-38 καί 259-275.
v Βλ. Michel de Certeau. « La rupture instauratrice : le chrislianisme dans la cultu
re contemporaine ». στό Esprit, ’Ιούνιος 1971, σ. 1177-1214.
111 Βλ. Jean-Pierre Deconchy, « Du theorique au strat£gique en psychosociologie 
des religions », στό Politique aujourd’ hui, Φεβρουάριος 1970, σ. 43-50, καί στή 
συλλογή διαφόρων άρθρων πού έξέδωσε τό τμήμα τών θρησκευτικών Έ πιστη
μών τής £cole pratique des hautes itudes μέ τόν τίτλο ProbUmes et mithodes d' 
hisloire des religions, P.U.F., 1968, ιδιαίτερα τά κείμενα τού Pierre Nautin. σ. 
177-191. καί τού Jean Orcibal, σ. 251-260.
"  Πρβλ. Roland Barthes. « L'analyse structura l du Γέάι. A propos d' Actes, 
X-XI ». στό Recherches de sciences religieuses, 1970, σ. 17-37· καί Jean Starobinski, 
« Considerations sur Γ £tat present de la critique litt^raire », στό Diogtne, άρ. 74. 
1971. a. 62-95.
12 Πρβλ. Michel de Certeau, « L’ hisloire religieuse du XVIIe sifecle. Problimes et 
mlthodes », στό Recherches de sciences religieuses, 1969, σ. 231 καί σ. 250-254.
11 Jacques Le Goff. « Apostolat mendiant et fait urbain dans la France medi£valc : 
Γ implantation glographique et sociologique des ordres mendiants aux XIII-XVc 
sifccles ». Annales E.S.C., 1968. σ. 335-352, καί « Ordres mendiants et urbanisation 
dans la France m£di£vale ». ibid. 1970, σ. 954-965.
14 Pierre Vilar, « Les primitifs dc la pcnscc cconomiquc.Quantitativisme et bullioni- 
sme ». στό Milanges Marcel Bataillon, ειδικό άφιέρωμα τού Bulletin hispanique 
1962. σ. 261-284.
15 Henri Desroche, Marxisme et religions, P.U.F., 1962· Socialismes et sociologie 
religieuse, Cujas, 1965· «Genise et structure du nouveau christianisme saint- 
simonien ». στό Archives de sociologie des religions, άρ. 26. Ίούλιος-Δεκέμβριος 
1968. σ. 27-54.
16 Lucien Goldmann. Le Dieu cachi, etude sur la vision tragique dans les Pansies 
de Pascal et dans le theatre de Racine, Callimard, 1955, σ. 115-156.
17 Sigmund Freud, Essais de psychanalyse appliquie, Gallimard, coll. « Idles ». 
1971, a. 211-251. Πρβλ. τήν άνάλυση πού κάνει ό Michel de Certeau στό Annales 
E.S.C.. 1970. σ. 654-667 : « Ce que Freud fait de Γ hisloire.»
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'* Freud, op. cil., σ. 249.
ISI Lucien Febvre, A u cceur religieux du XVIe siicle, Παρίσι, Armand Colin, 1957, 
σ. 301-309. Πρβλ. έπίσης Le Problime de Γ incroyance au XVIe siicle. La religion 
de Rabelais, Παρίσι, Albin Michel, 1942, a. 473-477, δπου υπάρχει ή διατύπωση : 
« Ή  κριτική τοϋ γεγονότος θά άρχίσει μόνο τήν ήμέρα πού γιά δλα τά πνεύματα 
τό non posse θά συνεπάγεται τό non esse. »
2,1 Πρβλ. Claude L£vi-Strauss, Trisles iropiques, Παρίσι, Plon, 1955, IXe partie, 
XXXVIII : « Γιά μάς τούς Ευρωπαίους κατοίκους τής γής, ή περιπέτεια πού όλο- 
κληρώθηκε στήν καρδιά τού Νέου Κόσμου σημαίνει πρώτα άπ' δλα δτι αύτός ό 
κόσμος δέν είναι δικός μας καί δτι μάς βαραίνει τό έγκλημα τής καταστροφής 
του. » Πρβλ. Robert Jaulin, La Pain blanche, introduction ά V elhnocide, Παρίσι, 
Le Seuil, 1970, ιδιαίτερα στό κεφάλαιο IX, « L' ethnologie nio-coloniale », σ. 
251-335.
21 Πρβλ. τό ώραϊο βιβλίο τού Jean Delumeau πού ήδη άναφέραμε ή τού Fran;ois 
Lebrun, L ' Homme el la mort en Anjou, Παρίσι, Mouton, 1971, o. 395-415.
22 Πρβλ. Jean Favret, « Le malheur biologique et sa repetition », στό Annates 
E.S.C., 1971, σ. 873-888 : « Ό  χωρικός, δταν άπευθύνεται σ’ έναν έθνογράφο 
προθυμοποιείται νά μιλήσει γιά  τόν έαυτό του σάν νά άναφέρεται σέ κάποιον 
άλλο : μέ τόν τρόπο πού μιλούν συνήθως γιά αύτόν ό γιατρός, ό δάσκαλος καί ό 
έθνογράφος. »
21 'Α π ' αύτή τήν άποψη είναι δύσκολο σήμερα νά έπικυρωθούν οί άπόψεις τού 
Gabriel Le Bras, « Reflexions sur les differences entre sociologie scientiflque et 
sociologie pastorale », στό Archives de sociologie des religions, Ίούλιος- 
Δεκέμβριος 1959, σ. 5-14 καί τού Xavier Llon-Dufour, « L’ exigite  et Γ ένέηε- 
ment historique », στό Recherches de sciences religieuses, άρ. 58, 1970, σ. 551-560.
24 Henri Bremond, Hisioire liltiraire du senlimenl religieux en France depuis la fin 
des guerres de religion jusqu ά nos jours, Παρίσι, Bloud et Gay, 1914-1933, 11 
τόμοι στόν 8o, έπανέκδοση Armand Colin, 1967-1968.
2i £tienne Gilson. La Philosophie au Moyem Age des origines pairisliques ά la fin 
du XlVe siicle, Παρίσι, Payot, 1946.
26 Henri Bremond, op. cit., τόμ. XI, σ. 291.
27 Lucien Febvre, Combats pour I’ hisioire, Παρίσι, Armand Colin, 1953, σ. 284- 
288- άναφορά στό βιβλίο τοϋ £tienne Gilson, La Philosophie au Moyen Age des 
origines pairisliques ά la fin  du X lV e siicle, 1946. Ό μ ω ς ή ίδια ή άναφορά δέν 
άπολογεϊται γιά τήν κριτική πού δίκαια έκανε ό Lusien Febvre στόν £tienne Gil
son ; Διότι, δταν μάς μιλάει γιά τό « κλίμα » ή μάς λέει : « Πρέπει νά δείξουμε 
δτι μιά γοτθική μητρόπολη καί ή άγορά τής Ypres, μιά άπ’ αύτές τίς μεγάλες 
μητροπόλεις ιδεών πού περιγράφει ό £tienne Gilson στό βιβλίο του, είναι θυγατέ
ρες τού ίδιου ναού, άδελφές πού μεγάλωσαν στήν ίδια έστία », πόσο προχωράει 
τή σκέψη μας ; Ή  μεταφορά είναι ώραία, θέτει δμως περισσότερα προβλήματα 
καί δίνει λιγότερες λύσεις.
28 Μ' αύτή τήν άφορμή, βλ. Benedetto Crose, Thiorie et hisioire de I’ historiogra- 
phie, γαλ. μετάφραση, Γενεύη, Droz, 1968, κυρίως σ. 157-168 καί τίς σκέψεις τής 
Michele Duchet στό Anlhropologie et hisioire au siicle des Lumiires, Παρίσι, Ma- 
spcro. 1971, γύρω άπό τήν άντίληψη τού Βολταίρου γιά τήν ιστορία, σ. 302-320.
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29 Πρβλ. 'H enri Desroche, Sociologies religieuses, Παρίσι, P.U.F., 1968, κεφ. VI. 
« Sociologie religieuse et sociologie praticienne », σ. 117-149, καί G irard Cholvy. 
« Sociologie religieuse et histoire », στό Revue d ’ histoire de Γ Eglise de France, 
τόμ. LV, 1969, σ. 5-28.
Vl Είναι άντίθετη ή έμπειρία τού Robert Jaulin, La Mortsara, Παρίσι, Plon, 1965.

Fernand Boulard, Premiers itiniraires en sociologie religieuse, είσαγωγή τοϋ κα
θηγητή Le Bras, Παρίσι, £d. ouvriires, 1954, σ. 7-8.
,2 Ό  Gabriel Le Bras προσθέτει σέ σημείωση : « Ά κόμη καί ή γλώσσα είναι κοι
νωνικό γεγονός. "Ομως δέν έπιδρά στό περιεχόμενο τού δόγματος τής Σωτηρίας ή 
τής Ενσάρκωσης ». Πέρα άπό αύτή τήν άντίληψη γιά τή γλώσσα, πού προηγείται 
άπό τή διάδοση τών γλωσσολογικών κατηγοριών τού Saussure στή Γαλλία καί 
άπό τήν άμφισβητήσιμη ίδέα, σύμφωνα μέ τήν όποία ή γλώσσα είναι « έκφραση » 
μιάς κοινωνικής όμάδας, ό Gabriel Le Bras άρνήθηκε νά περιοριστεί μόνο στά 
πλαίσια τής κοινωνικής περιγραφής τής πρακτικής. Πρβλ. τό λόγο του, στίς 8 
Μαίου 1969, στή Soci£t£ d’ histoire ecclisiastique δπου περιγράφει μέ χιούμορ τήν 
πορεία του, στή Revue d' histoire de Γ Eglise de France, τόμ. LV, 1969, σ. 442-446. 
Γιά νά έρθουμε σέ έπαφή μέ τό έργο τού Gabriel Les Bras, πρέπει νά διαβάσουμε 
τίς Etudes de sociologie religieuse, Παρίσι, P.U.F., 1956 καί τό άρθρο τού F rancis  
Isambert στό Cahiers internationaux de sociologie, XVI, 1956, σ. 149-169, « Dive- 
loppement et ddpassement de Γ itude de la pratique religieuse chez G. Le Bras ». 
’·* Πρβλ. Alphonse Dupront, « Riflexions sur Γ h<Sr£sie modeme », στό Hirisies et 
sociitis dans Γ Europe priindustrielle, X le-X V llle siicle, Παρίσι-Χάγη, Mouton,
1968, a. 291-302.
w Στήν περίπτωση τοϋ σύγχρονου καθολικισμού ή γρήγορη έξελιξη πού άκολού- 
θησε τή Β' σύνοδο τού Βατικανού έγειρε τό πρόβλημα πρός τήν πλευρά τής Ίστο- 
ρίας.
3* Πρβλ. Jacques Dupaquier, « Problfemes de la codification socio-professionnelle » 
στό L ' Histoire sociale, sources et mithodes, Παρίσι, P.U.F., 1967, o. 157-181.
36 Louis Althusser, Πρόλογος στήν έκδοση Garnier-Flammarion τοϋ τόμου I τού 
Capital, τόμ. I, σ. 22.
17 Πρβλ. ibid, Pour Marx, Παρίσι, Maspero, 1965, Contradiction et surditermina- 
tion, σ. 87-116' καί Lire le Capital, Παρίσι, Maspero, 1965, esquisse, du concept d' 
histoire, a. 35-71. Πρβλ. έπίσης τήν κριτική άνάγνωση τού Andr<5 Glucksmann, 
« Un structuralisme ventriloque » στό Les Temps modernes, 22ο έτος, Μάρτιος 
1967, σ. 1557-1598.
w Πρβλ. Georges Duby, Des sociitis midiivales, Παρίσι, Gallimard, 1971, o. 45- 
49. καί « Histoire sociale et histoire des mentalitls », στό Nouvelle Critique, άρ. 34, 
Μάιος 1970, σ. 11-34.
w Τό μικρό βιβλίο τού Lucien Sebag, Marxisme el structuralisme, Παρίσι, Payot,
1964, θέτει μέ όξύτητα τά προβλήματα στό κεφάλαιο « Ideologies et pcnsie scien- 
tifique ».
40 Τό έχουν κάνει άλλοι πρόσφατα, καλύτερα άπ' δ,τι Επιτρέπουν τά δρια αύτού 
τοϋ άρθρου. Πρέπει νά άναφερθούμε στόν Mircea Eliade, La Nosialgie des origi- 
nes, mtthodologie et histoire des religions, Παρίσι, Gallimard, 1971· στόν Francis 
Rapp, L' Eglise el la vie religieuse en Occident ά la fin du Moyen Age, Παρίσι.
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P.U .F., 1971· καί στόν Jean Delumeau, op. cit, 1971. Μπορούμε νά διαβάσουμε μέ 
ένδιαφέρον τά άφιερώματα μερικών έπιθεωρήσεων : τόν άριθμό 57 τού Concilium 
(Σεπτέμβριος 1970) πού άναφέρεται στά προβλήματα τής μεθοδολογίας τής έχ- 
χλησιαστικής ιστορίας· τά δύο « Bulletins d’ histoire du catholicisme moderne et 
contemporain » τού Jacques Gadille στό Revue historique, τόμ. CCXLIV, άρ. 495 
καί άρ. 4%, 1970' τόν άριθμό 4 (Όκτώβρης-Νοέμβρης 1970) τού τόμ. LVIII τού 
Recherches de sciences religieuses πού άναφέρεται στίς σχέσεις τής ιστορίας μέ τή 
θεολογία. Τό μικρό έργο Le Groupe de Sociologie des religions, Παρίσι, £d. du 
C .N.R.S., 1969, τού £mile Poulat, κάνει τόν άπολογισμό δεκαπέντε χρόνων έργα- 
σίας.
41 Πρβλ. Sigmund Freud, « L' inquiitante £tranget£ », στό Essais de psychanalyse 
appliquie, Παρίσι, Gallimard, collection « Id£es , 1971, σ. 163-210.
42 Michel Foucault, Folie et diraison. Histoire de la folie ά Γ &ge classique, Παρίσι, 
Plon, 1961, σ. VII έπανέκδ. Gallimard, 1971.
4·' Michel Foucault, Ιστορία  τής τρέλας, ’Αθήνα, Ή ριδανός, σ. 6-7.
44 Jacques Derrida, V  £criture et la diffirence, Παρίσι, Le Seuil, 1967. II. « Cogito 
et histoire de la folie », σ. 51-97.
45 Πρέπει δμως νά διαβάσουμε τίς σπαρακτικές σελίδες τού Antonin Artaud στά 
Lettres de Rodez στά (Euvres complites, τόμ. IX, Παρίσι, Callimard. 1971, σ. 179- 
238.
4Λ Michel Foucault, op. cit., σ. VII.
47 Πρβλ. Francois Lebrun, op. cit., a. 403 : « Ή  μελέτη τού έμπειρισμού στό An
jou τοϋ Που καί 18ου αίώνα θέτει §να μεθοδολογικό πρόβλημα. Πραγματικά, τά 
κείμενα καί τά άρχεία δέ λένε τίποτα γΓ αύτές τίς μυστηριώδεις πρακτικές πού 
εικάζουμε δτι έχουν διαδοθεί παντού. »
48 Ernesto de Martino, La Terre du remords, Παρίσι, Gallimard, 1966. Άναφέρε- 
ται στίς τελετουργικές πρακτικές, δπου παρεμβαίνει μουσική, χορός καί χρωματι
κός συμβολισμός. Αύτές οί πρακτικές έχουν σκοπό νά θεραπεύσουν δσους άρρώ- 
στησαν άπό τό δάγκωμα μιάς μυθικής « ταραντούλας ».
4V Ibid, σ. 26.
511 Γιά τίς πολιτικές προϋποθέσεις τού φολκλορισμού στό 19ο αίώνα. πρβλ. Mic
hel de Certeau, Dominique Julia. Jacques Revel : « La beauts du mort : le concept 
de culture populaire », στό Politique aujourd' hui, Δεκέμβριος 1970, σ. 3-24.
51 Είναι ό δρος πού χρησιμοποιούσαν οί ’Ιταλοί ’Ιησουίτες δταν άναφέρονταν 
στή νότια Ιτα λία  : « Τά βουνά τής Σικελίας θά μπορούσαν νά γίνουν οί ’Ινδίες 
γιά δσους θέλουν νά πάνε τόσο μακριά » -  γράμμα τού 1575 πού άναφέρεται άπό 
τόν Ernesto de Martino, op. cit., a. 18. Ξαναβρίσκουμε τήν ίδια έκφραση στούς 
Γάλλους Καπουτσίνους στίς άρχές τού 17ου αίώνα δταν μιλούν γιά τίς άποστολές 
τους στά δρη Civennes. Πρβλ. Jean-Robert Armogathe, Missions et conversions 
dans le diocise de Mende au X V lie  siicle (1629-1702), διατριβή τών θρησκευτικών 
έπιστημών. τής £cole pratique des hautes itudes. 5o τμήμα. 1970. δακτυλογραφη
μένα άντίτυπα.
,J Μπορούμε νά ξαναδιαβάσουμε τήν πρωτοπόρα μελέτη -  άφού έγινε τό 1912 — 
τού Robert Hertz, στό Sociologie religieuse et folklore, Παρίσι. P.U.F.. 2η έκδοση, 
19. σ. 110-160 : « Saint Besse, £tude d’ un culte alpestre ». Ή  έρευνα τοϋ Alphon-



164 τ ο  ε ρ γ ο  τ η ς  ι ς το ρ ια ς  ι κ α ι ν ο ύ ρ γ ιε ς  π ρ ο ς ε γ γ ις ε ις

sc Dupronl στό VI τμήμα τής Ecole pratique des hautes £tudes όδηγεϊ τήν άνάλυση 
στήν ψυχολογία τών άδυτων τής άνθρώπινης ψυχής : 6λ. « Formes de la culture 
de masses : de la dokance politique au pilerinage panique (XVIIIe-XXe siicle) », 
στό Niveaux de culture et groupes sociaux, πρακτικά τού συνεδρίου πού έγινε στίς 
7-9 Μαίου 1966 στήν £cole normale supirieure, Παρίσι-Χάγη, Mouton, 1%7, καί 
τού ίδιου « Psico-sociologia del pellegrinaggio ». στό Studi Catlolici, άρ. 89-90, Αύ- 
γουστος-Σεπτέμβριος 1968, σ. 675-680 (ειδικό άφιέρωμα στή λαϊκή εύλάβεια).
53 Πρβλ. τή διατριβή τρίτου κύκλου, πού ύποστήριξε τό 1969 στό Montpellier ή κ. 
Vernet, γιά τή λατρεία τών θεραπευτών άγιων στό bas-Rouergue, δακτυλογραφη
μένα άντίτυπα. 'Ετοιμάζεται μιά έρευνα γιά τούς θεραπευτές άγιους τής περιοχής 
τού Ρήνου. Τό μικρό έργο τού Serge Bonnet, Hisloire de I' ermilage et du pilerina- 
ge de Saim-Rouin, Παρίσι. Librairie Saint-Paul, 1956, ύπονοεί πολλά.
54 Στοιχεία θά βρούμε στά L. Perouas, Le Diocise de La Rochelle de 1648 d 1724. 
Sociologie el pastorale, Παρίσι, S.E.V.P.E.N., 1964, σ. 286-291, 470- Jean Delu- 
meau. op. cit., a. 256-261- Maurice Agulhon, La Ripublique au village, Παρίσι, 
Plon, 1970, σ. 149-187. Πρβλ. κυρίως τίς ύπαινικτικές σκέψεις τού Serge Bonnet, 
La Communion solennelle folklore paien ou fete chritienne, Παρίσι, Le Centurion, 
1969, a. 235-289· καί τό δοκίμιο τού Harvey Cox, La Fite des fous. Essai thiologi- 
que sur les notions de file  el de fantaisie, Παρίσι, Le Seuil, 1971. Γιά μιά άνάλυση 
τού τρόπου ζωής τών λαϊκών τάξεων ίδωμένη άπό τά μέσα, πρβλ. Richard Hog- 
gart. La Culture du pauvre, Παρίσι, £d. de Minuit, 1970, κεφ. V, « La bonne 
vie », σ. 183-217.

Οί έρευνες πού διεξάγει ό Michel Mollat στό σεμινάριό του γιά τή φτώχεια 
δημοσιεύονται κάθε χρόνο σ' ένα πολυγραφημένο τόμο. Γι' αύτό τό θέμα είναι 
πολύ καλό τά διαβάσουμε τό ειδικό άφιέρωμα « Recherches sur la pauvrete » τής 
Revue d' hisloire de / ’ £glise de France, τόμ. LII, 1966, καί τή συλλογική έκδοση 
« La Pauvrete. Des societes de p£nurie*d la societe d’ abondance », άρ. 49 τών 
Recherches et dibats du Centre catholique des Intellectuels frainqais, Παρίσι, A rthr
itic Fayard, Δεκέμβριος 1964. Ή  θέση τού Jean-Pierre Gutton, La Sociiti et les 
pauvres, / ’ exemple de la giniraliti de Lyon 1534-1789, Παρίσι, Les Belles Lettres, 
1971, συγκεντρώνει τά στοιχεία τού προβλήματος. Γιά τόν 19ο αίώνα ή σημαντι
κότερη μελέτη τής κοινωνικής 'Ιστορίας είναι τού Louis Chevalier, Classes labo- 
rieuses et classes dangereuses ά Paris pendant la premiire m oitii du X IXe siicle, 
Παρίσι, Plon, 1958.
94 Boris Porchnev, Les Soulivements populaires en France de 1625 ά 1648, Παρίσι, 
S.E.V .P.E.N ., 1963, σ. 303-327, καί Madeleine Foisil, La Rivolte des nu-pieds et 
les rivoltes normandes de 1639, Παρίσι, P.U.F., 1970, σ. 179 καί 192. Ό  Jean 
Nu-Pieds άποκαλείται « Απεσταλμένος τού θεού  ». Στό λάβαρο τών έξεγερμένων 
ύπάρχει ή εικόνα τού άγίου ’Ιωάννη τού Βαπτιστή καί μπορούμε νά διαβάσουμε 
τό έδάφιο : Fuit homo missus a Deo cui nomen erat Joannes. Πρβλ. έπίσης Ernst 
Bloch, Thomas Miinzer thiologien de la Rivolution, Παρίσι, Julliard 1964.
,7 Ή  έκφραση άνήκει στόν Michel Foucault, « Deviations religieuses et savoir me
dical », στό Hirisies et sociitis dans Γ Europe priindustrielle, X le-XVIlle siicle, 
Παρίσι-Χάγη, Mouton. 1968, σ. 19.
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58 Πρβλ. Eric J. Hobsbawm, Les Primilifs de la revolte dans Γ Europe moderne, 
Παρίσι. Fayard. 1966.

Πρβλ. Georges Duby στό Hirisies el sociilis, op. cil., a. 403-404.
Ή  φιλολογία πού περιστρέφεται γύρω άπό τό θέμα τού μεσσιανισμού πλουτί

στηκε πρόσφατα άπό μιά σειρά έργων μέ Εξαιρετικό Ενδιαφέρον. "Ενα άπό τά πιό 
καινούργια είναι χωρίς άμφιβολία τό βιβλίο τής Maria Isaura Pereira de Queiroz, 
Reforme et revolution dans les societes tradilionnelles, histoire el elhnologie des mou- 
vements messianiques, Παρίσι, Anthropos, 1968. Μπορούμε νά διαβάσουμε τό βι
βλίο τού W.- Ε. Muhlmann. Messianismes revolutionnaires du tiers monde, Παρίσι, 
Gallimard, 1968, πού προσπαθεί νά συμφιλιώσει τήν Ιστορική, κοινωνιολογική 
καί ψυχολογική μέθοδο. Πρβλ. Επίσης Vittorio Lanternari, Les Mouvements reli- 
gieux des peuples opprimes, Παρίσι, Maspero, 1962· Henri Desroche. Dieux d' 
hommes, diclionnaire des messies, messianismes et milUnarismes de /’ ire chretienne. 
Παρίσι. Mouton. 1968, πού είναι ένα πολύτιμο Εργαλείο μελέτης. Γιά τά μεσσια
νικά κινήματα τού Μεσαίωνα, πρβλ. τό συλλογικό έργο πού ήδη άναφέραμε He
resies el sociites, καί τό κλασικό βιβλίο τού Norman Cohn, Les Fanatiques de Γ 
apocalypse, Παρίσι, Julliard, 1962. Τέλος, πολλές Επιθεωρήσεις έκαναν είδικά 
άφιερώματα στό μεσσιανισμό : Archives de sociologie des religions, άρ. 5, ’Ιανουά
ριος-Ιούνιος 1958 καί Rivista slorica ilaliana, τόμ. LXXX (1968), τεύχος 3, σ. 
461-592.
Λ| ’Επαναλαμβάνουμε Εδώ τίς κατηγορίες τού Μ.- I. Pereira de Queiroz, op. cit. 
62 Ό μ ω ς είναι δυνατό νά κλείσουμε τό θέμα άν άποδώσουμε τό κίνημα τού μεσ
σιανισμού στίς Ιδιαίτερες κοινωνικές δομές ; Ή  θρησκευτική ιστορία θέτει έδώ 
σέ όλόκληρη τήν ιστοριογραφία ένα άφατο Ερώτημα, πού Επανέρχεται συνέχεια. 
Ό  περιθωριακός του χαρακτήρας ξεφεύγει άπό τό δίκτυο δπου θέλουμε νά τό 
Εντάξουμε.
Λί Πρβλ. μέ άφορμή τή Dona Beatrice καί τήν αίρεση τών Ά ντωνιανών στήν 
άρχή τού 18ου αίώνα στό Κογκό : J. Cuvelier, Relations sur le Congo du Pire 
Laurent de Lucques (1700-1717), Institut royal colonial beige, τμήμα τών Sciences 
morales et politiques, τόμ. XXII, τεύχος 2, 1953' Louis Jadin, « Le Congo et la 
secte des Antoniens. Restauration du royaumi sous Pedro IV et la Saint-Antoine 
congolaise (1694-1718) », στό Bulletin de Γ Institut historique beige de Rome, τεύχος 
XXXIII. 1961, σ. 411-615' Alfredo Margarido, « I movimenti profetici e messianici 
congolesi » στόν άριθμό τής Rivista storica italiana πού άναφέραμε, σ. 538-592.
M Πρβλ. Alphonse Dupront, « De Γ acculturation », στό 12ο παγκόσμιο Συνέδριο 
τών ιστορικών Επιστημών, Rapports I, Grands themes, σ. 7-36, Βιέννη, Berger,
1965. Είναι παραδειγματικό τό βιβλίο τοϋ Nathan Wachtel, La Vision des vaincus, 
les Indiens du Pirou devant la conquite espagnole, Παρίσι. Gallimard, 1971. θ ά  
έπρεπε νά άναφέρουμε δλο τό έργο τού Alfred Mitraux : όρισμένα άρθρα είναι 
συγκεντρωμένα στό Religions el magies indiennes d ’ Amirique du Sud, Παρίσι. 
Gallimard. 1967.
hi Πρβλ. Emmanuel Le Roy Ladurie, Les Paysans de Languedoc, Παρίσι, 
S.E.V.P.E.N., 1966, τομ. I, σ. 607-629. Ή  βασική πηγή είναι A. Misson, Le Thi&- 
ire sacri des Cevennes, Παρίσι, 1847.
“  Πρβλ. Louis B. Carri de Montgeron, La Veriti des miracles opires par I’ inter
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cession de Μ. de Paris conire Μ. I' archevique de Sens, Ουτρέχτη, Libraries de la 
Compagnie, 1737, στό 4o.
Λ7 Βασικό βιβλίο είναι τού Robert Mandrou, Magistrals et sorciers en France au 
XVIIe siicle, Παρίσι, Plon, 1968. Μπορούμε έπίσης νά διαβάσουμε δύο άναφορές 
σ' αύτό τό έργο : τό άρθρο τού Michel de Certeau, « Une mutation culturelle et 
religieuse. les magistrate devant les sorciers » στό Revue d' histoire de l’£glise de 
France, τομ. LV, Ίούλιος-Δεκέμβριος 1969, σ. 300-319, καί τό άρθρο τής Jeanne 
Favret, « Sorciires et lumiferes », στό Critique, τόμ. XXVII, Α πρίλιος 1971, σ. 
351-376. Πρβλ. έπίσης Entretiens sur Γ homme el le diable ύπό τή διεύθυνση τοϋ 
Max Milner, Παρίσι-Χάγη, Mouton, 1965, καί Carlo Ginzburg, /  benandanti, Ri- 
cerche sulla siregoneria e sui culti agrari Ira cinquecento e seicenlo, Τουρίνο, 1966.

Τό punclum diabolicum, τό σημάδι πού Εβαζε ό διάβολος στά πλάσματά του 
καί ή δημόσια άπόδειξη τοϋ μπάνιου : ό υποτιθέμενος μάγος πετιέται στό νερό με 
δεμένα τά χέρια καί τά πόδια, καί άν ε(ναι πραγματικά μάγος έπιπλέει -  βλ. 
Robert Mandrou, op. cit., σ. 101-102.
Λν Πρβλ. Henri Platelle. Les Chritiens face au miracle, Lille au XVIIe siicle, Παρί
σι, £d. du Cerf, 1968- Carri de Montgeron, op. cit.
70 Robert Mandrou, op. cit, σ. 449-458.
71 Michel de Certeau, στό άρθρο πού άναφέραμε. σ. 316.
72 Robert Mandrou, op. cit., a. 111. Πρβλ. έπίσης τά δύο άρθρα τού £tienne 
Delcambre : « La psychologie des inculpis lorrains de sorcellerie ». στό Revue hi- 
siorique du droit franfais el itranger, 4η σειρά, τομ. XXXII, 1954, καί « Les procis 
de sorcellerie en Lorraine : psychologie des juges », στό Reuve historique du droit, 
τομ. XXI, 1953, τεύχος 1.
71 Ό  Pierre Deyon, στό Dilinquance et repression dans le nord de la France aux 
XVIIe et XV IlIe siicles, στή διάλεξη πού έδωσε στή Sociiti d' histoire moderne 
στίς 7 Νοεμβρίου 1971, ύπογραμμίζει τήν έπίμονη άρνηση τών κατηγορουμένων. 
Σύμφωνα μέ τά άρχεϊα τού ChStelet καί τής Βουλής τών Παρισίων τόν 18ο αίώνα, 
οί κλέφτες τροφής, άκόμη κι άν συλλαμβάνονται έπ’ αύτοφώρω, άρνούνται νά 
άπαντήσουν. Ή  σιωπή ή ή άρνηση είναι ό μοναδικός τρόπος νά δείξουν οΐ φτω
χοί δτι δέν άποδέχονται τή δικαιοσύνη μιάς κοινωνίας πού αισθάνονται δτι τούς 
άποκλείει ; Ό  Φρόυντ έβλεπε τήν άρνηση τών Ε βραίω ν νά άσπαστούν τό χρι
στιανισμό, δηλαδή τήν άρνηση νά άποδεχτούν τή δολοφονία τού θεού . σάν τήν 
πρωταρχική αιτία πού διαχωρίζει τόν έβραϊκό λαό άπό τόν υπόλοιπο κόσμο, σάν 
τήν πηγή τής άτομικότητάς του. Πρβλ. Moise et le monothiisme, Gallimard, 1948. 
σ. 197-199.
74 Πρβλ. Michel de Certeau, La Possession de Loudun, Παρίσι, Julliard, 1970, καί 
στήν έκδοση τού (δίου, Jean-Joseph Surin, Correspondance, Desclie de Brouwer. 
1966, o. 1721-1748.
75 Πρβλ. Michel de Certeau, « Le langage de la possidie, discours de Γ autre ou 
discours a ltir i?  » πού θά περιληφθεϊ στόν τόμο Maniires de lire, πού έπιμελεϊται ό 
J. Cuisenier. Mame.
7,1 Πρβλ. Pierre Chaunu, « Pour une histoire religieuse slrielle. A propos du dioci- 
se de La Rochelle (1648-1724) et sur quelques exemples normands », στό Revue d ’ 
hisioire moderne et contemporaine, τομ. XII, 1965, σ. 5-34.
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77 Μ.- L. Fracard, La Fin de I’Ancien Rigime ά Niorl, Παρίσι, Desclie de Brou
wer, 1956' Jacques Toussaert. Le Sentiment religieux en Flandre ά la fin du Moyen 
Age, Παρίσι, Plon, 1963' Christianne Marcilhacy, Le Diocise d ’ Orlians sous i  
ipiscopat de Mgr Dupanloup, Παρίσι, Plon, 1962· Louis Perouas, op. cit., Παρίσι. 
S.E.V .P.E.N ., 1964- G irard Cholvy, Giographie religieuse de I' Hirault comempo- 
rain, Παρίσι, P.U.F.. 1968.
7K Οί πρόσφατες μελέτες τής κοινωνικής ιστορίας τών άστικών κέντρων περιλαμ
βάνουν συνήθως ένα άρθρο θρησκευτικής κοινωνιολογίας : πρβλ. Pierre Goubert. 
Beauvais el le Beauvaisis de 1600 ά 1730, Παρίσι, S.E .V.P.E.N., 1960, σ. 198-206' 
Pierre Deyon, Amiens, capilale provinciate·, ilude sur la sociili urbaine au XVIle  
siicle, Παρίσι-Χάγη, Mouton, 1967, o. 361-425' Bartoloml Bennassar, Valladolid 
au siicle d' or, une ville de Castille et sa campagne au XVle siicle, Παρίσι-Χάγη, 
Mouton, 1967, o. 379-404- Maurice Garden, Lyon et Lyonnais au X V lIle  siicle, 
Παρίσι, Les Belles Lettres, 1970, a. 471-486' Jean-Paul Coste, La Ville d'Aix en 
1695, structure urbaine el sociili, Aix-en-Provence, La Pensle universitaire, 1970, 
τομ. II, σ. 731-747.
™ Πρβλ. John Mac Manners, French Ecclesiastical Society under the Ancien Rigi- 
me. A  Study o f Angers in the Eighteenth Century, Μάντσεστερ, University Press, 
1960.

Γιά τήν έπισκοπεία : Norman Ravitch, Sword and Mitre, Government and Epi
scopate in France and England in the Age o f  Aristocracy, Χάγη-Παρίσι, Mouton, 
1966.

Γιά τόν κατώτερο κλήρο, πρβλ. Charles Berthelot du Chesnay, « Le de rg l dio- 
clsain fran;ais et les registres des insinuations ecdlsiastiques », στό Revue d ’ hisloi
re moderne et comemporaine, τομ. X, 1963, σ. 241-269' Marc Venard, « Pour une 
sociologie du de rg l au XVIe siicle : recherches sur le recnitement sacerdotal dans 
la province d' Avignon », στό Annales E.S.C., 1968, a. 987-1016- Y.-M. Le Pen- 
nec, « Le recrutement des pretres dans le diocise de Coutances au XVIIIe siicle », 
στό Revue du dipariement de la Manche, τομ. XII, 1970, σ. 191-234· Philippe Lou- 
p4s, « Le clergi paroissial du diocise de Bordeaux d’ apris la grande enquete de 
1772 »>. στό Annales du Midi, τομ. LXXXIII, 1971, a. 6-24.

Γιά τά θρησκευτικά τάγματα, πρβλ. F. de Dainville, « Le recrutement du novi- 
ciat toulousain des jisuites de 1571 & 1586 », στό Revue d ’ hisloire de Γ £glise de 
France, τομ. XLII, 1956, σ. 48-55· Bernard Plongeron, Les Riguliers de Paris de- 
vant le serment conslitutionnel. Sens et consiquences d' une option, Παρίσι, Vrin, 
1964- Xavier Lavagne d’ Ortigue, « Les religieux de Saint-Andri aux Bois », στό 
Analecta Praemonstratensia, τομ. XLV, 1969, σ. 249-267· Joachim Salzgeber, Die 
Kloster Einsiedeln und Sankt Gallen im Barockzeitalter. Hislorisch-soziologische 
Siudie, Beitrage sur Geschichte des alten Monchtums und des Benediktirierordens, 
Heft 28, Miinster, Aschendorf, 1967.

Reni Taveneaux, Le Jansinisme en Lorraine, 1640-1789, Παρίσι, Vrin, 1960. 
Πρβλ. έπίσης Yves Poutet καί J. Roubert, Les Assemblies secretes des X VIle et 
XVIIIe siicles en relation avec /’ A .A . de Lyon, Piacenza, Collegio Alberoni, 1968. 
Τό πρόσφατο συνέδριο πού έγινε στήν Γκρενόμπλ καί όργανώθηκε άπό τό Κέν-
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■τρο τής Ιστορίας τοϋ καθολικισμού τής Λυών. έδωσε μιά πρώτη χοινωνιολογία 
τών φιλελεύθερων καθολικών.
κι Τό ώραϊο βιβλίο τού Maurice Agulhon, Pinitents el francs-mafons de / ’ ancienne 
Provence, Παρίσι, Fayard, 1968, άνανέωσε ριζικά τό πρόβλημα. Σήμερα ό συγ
γραφέας έπιχειρεϊ μιά μεγάλη έρευνα γιά τίς χριστιανικές άδελφότητες τής νότιας 
Γαλλίας στή σύγχρονη έποχή.
η: Δέν ύπάρχει πρόβλημα διπλής ένταξης. Μέ τόν ίδιο τρόπο θά μπορούσαμε νά 
άναρωτηθούμε : γιατί τόσοι μοναχοί (Βενεδικτίνοι ή Ό ρατοριανοί) άνήκουν 
στούς έλεύθερους τέκτονες καί τή στιγμή τής Επαναστατικής Εκλογής διαλέγουν 
χωρίς πολλή σκέψη τόν δρκο καί μετά τήν Επιστροφή τους στά Εγκόσμια ;
*■' Δέν άσχολούμαστε Εδώ μέ τήν άναδρομική κοινωνιολογία τού βιβλίου καί τή 
διάδοσή της πού προσέφερε τόσα πολλά στή θρησκευτική ιστορία, άφού μέ αύτό 
τό πρόβλημα άσχολείται τό άρθρο τού Daniel Roche καί τού Roger Chartier.
1,4 Ά π ό  αύτή τήν άποψη ή κλασική Εργασία τού Max Weber, Wirlschafl und Ge- 
sellschafi είναι προσιτή στούς Γάλλους άναγνώστες μέ τόν τίτλο £conomie etsocie- 
ιέ. τομ. I, Παρίσι, Plon, 1971. Ή  κοινωνιολογία τής θρησκείας βρίσκεται στίς 
σελίδες 429-632. Οί ύποθέσεις τής παραγράφου « Ordres. classes et religion », σ. 
491-534, ύπονοούν πολλά. Παραδειγματική μελέτη είναι άκόμη ή Εργασία τού 
Bernard Groethuysen, Origines de I’ esprit bourgeois en France : I. V  Eglise el la 
bourgeoisie, Παρίσι, Gallimard, 1927. Βασίζεται δμως σέ μιά πολύ Ιδιότυπη πηγή, 
στά διδαχολόγια.
Βί Γι' αύτό τό σημείο. F. Graus. Volk, Herrscher und Heiliger im Reich der Mero- 
winger, Πράγα, 1965' Pierre Delooz. « Pour une Itude sociologique de la saintet£ 
canonisie dans Γ Eglise catholique », στό Archives de sociologie des religions, άρ. 
13. Ιανουάριος-’Ιούνιος 1962, σ. 17-44, καί Sociologie el canonisations, Χάγη,
1969.

Lucien Febvre, « Comment reconstituer la vie affective d ' autrefois ? La sensibi
lity et Γ histoire », στό Combats pour I’histoire, Παρίσι. Armand Colin, 1953. σ. 
221-238. Πρβλ. Επίσης τό πρόγραμμα πού προτείνει ό Alphonse Dupront στό Εη- 
cydopidie franqaise, τομ. XX, Παρίσι. Larousse, 1953, κεφ. Ill, « Histoire de la 
psychologie collective et vie du temps ».
87 Philippe A rids, Histoire des populations franqaises et de leurs attitudes devant la 
vie depuis le X V llle  siicle, Παρίσι, 1948, 2η έκδ., Le Seuil, 1971- ΗέΙέηε Bergues. 
« La prevention des naissances dans la famille », I.N .E.D ., Travaux et documents, 
άρ. 35, Παρίσι, P.U.F., I960· John T. Noonan, Contraception et mariage, Παρίσι, 
td .  du Cerf. 1969- Jean-Louis Flandrin. « Contraception, mariage et relations 
amoureuses dans I' Occident chritien », στό Annates E.S.C., 1969, a. 1370-1390.
',M Pierre Chaunu, La Civilisation de I'Europe des Lumiires, Παρίσι. Arthaud, 
1971, σ. 132-135. Στήν Εκκλησιαστική διοίκηση τού Lisieux ή κατακόρυφη πτώση 
στίς συλλήψεις πού παρατηρεϊται τόν Μάη δέν έχει σχέση μέ τήν οικονομία άλλά 
μέ τήν έπαναφορά μιάς περιοδικής άποχής πού συνδέεται μέ τή λατρεία τής Πα
ναγίας.
89 Pierre Chaunu, op. cit., σ. 133.
g" Τίς παραμονές τής ’Επανάστασης ένα μεγάλο ποσοστό τών γεννήσεων είναι 
παράνομες : 30% στό Παρίσι, 17% στό Μπορντώ, 25% στήν Τουλούζη.
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ν> Πρβλ. Alain Lottin, « Naissances illigitimes et filles mires i  Lille au XVIIIe 
siicle », στό Revue d' hisioire moderne el comemporaine, τομ. XVII, o. 278-322.
V2 Ή  παιδική θνησιμότης τών έγκαταλελειμμένων παιδιών άγγίζει τό άνώτατο 
δριο τοϋ αίώνα : στή δεκαετία 1780-1790 γιά τό κεντρικό νοσοκομείο τής Reims, 
σύμφωνα μέ τήν έργασία τής Antoinette Chamoux, φτάνει στόν τρομακτικό άριθ
μό τοϋ 480%,.
*■’ Έ άν , δπως παρατηρεί ό Pierre Chaunu, op. cit., τό 15-20% τών πρωτότοκων 
παιδιών έχει προέλθει άπό προγαμιαίες έπαφές τών ζευγαριών, πρέπει δπωσδή- 
ποτε νά όιαχωρίζονμι αύτές τίς γεννήσεις άπό τίς παράνομες. Πρβλ. έπίσης τό 
κεφάλαιο XII, τό συγκινησιακό ξεπέρασμα. 17ος-18ος αιώνας, πού βασίζεται 
στίς έρευνες τού Jean-Marie Gouesse στό Hisioire de Normandie ύπό τή διεύθυνση 
τού Michel de Bouard, Τουλούζη, Privat, 1970, σ. 347-361. Πρβλ. Restif de la 
Bretonne, Monsieur Nicolas, τέταρτη έποχή, έκδ. Jean-Jacques Pauvert, 1959, τομ.
II, σ. 435 : « Έ χω  ήδη παρατηρήσει δτι τά άγόρια, δταν βρίσκονται μέ τίς κοπέ
λες πού έπιθυμοϋν είλικρινά νά παντρευτούν, είναι πολύ έπιφυλακτικά ».
** Μεταξύ 1715 καί 1744 στήν ένορία Saint-Sulpice τού Παρισιού τό 15% τών 
γυναικών καί τό 20% τών άνδρών πού πέθαναν ήταν άνύπαντροι. 
ν'  Πρβλ. τό βασικό άρθρο τού Philippe Ariis, « La mort inversie : le changement 
des attitudes devant la mort dans les sociitis occidenlalcs », στό Archives europien- 
nes de sociologie, τομ. VIII, 1967, σ. 169-195.

Πρβλ. Τά πρόσφατα μυθιστορήματα τής Anne Philipe, Le Temps d ‘ un soupir, 
Παρίσι. Julliard, 1963, καί Simone de Beauvoir, Une mort iris douce, Παρίσι, 
Gallimard. 1964.
v7 Michle Vovelle, P iili baroque el dichrislianisalion en Provence au XVIIIe siicle. 
Les attitudes devant la mort d ’ apris les clauses des testaments, Plon, 1973. Πρβλ. 
έπίσης Gaby καί Michel Vovelle. « Vision de la mort et de Γ au-deli en Provence 
d' apris les autels des ames du Purgatoire, XVe-XXe siicle », Cahier des Annales, 
άρ. 29. 1970· Ch. Carriire. M. Courdurii. F. Rebuffat. Marseille ville morte, la 
pesie de 1720, Μασσαλία, Maurice G a^on . 1968. Πρβλ. έπίσης Fran;ois Lebrun, 
op. cit., σ. 391-495, καί F.-A. Isambert. « Coordonnies sociales des enterrements 
civils et religieux : Paris depuis 1884 », στό Christianisme et classe ouvriire, Tour- 
nai. Casterman, 1961, a. 73-114.
v" Τό 60% τών άνδρών τό 1710, τό 82% τό 1750, τό 37% λίγο πρίν τήν ’Επανά
σταση άπαιτούν λειτουργίες.
w Ό  συγγραφέας βασίζεται στίς σφυγμομετρήσεις πού έγιναν στό Cucuron, στό
Manosque, στό Roquevaire καί στό Salon.
ln" Μπορούμε νά άναρωτηθούμε άν είναι ό ίδιος χώρος.
"" 1700 : 65%· 1750 : 85%· 1780 : 55% αίτήσεις γιά λειτουργίες.

1700 : 50%· 1750 : 30%· 1780 : 23%.
Michel Vovelle, op. cit., σ. 614.

"u Πρβλ. Rigine Robin, « Vers une histoire des idiologies », στό Annales Hislori- 
ques de la Revolution franqaise, 1971. σ. 285-308. Μερικά πρόσφατα άφιερώματα 
περιοδικών δείχνουν τόν άνοιχτό όρίζοντα τής έρευνας : Langages, άρ. II, Σε
πτέμβριος 1968, « Sociolinguistique » ύπό τή διεύθυνση τού J. Sumpf· Revue d' 
hisioire liuiraire de la France, 70ο έτος. άρ. 5-6, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1970,
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« Methodologies »' Langue franqaise, άρ. 9, Φεβρουάριος 1971, « Linguistique et 
sociiti», ύπό τή διεύθυνση τοΰ J.-B. Marcellesi.
105 Πρβλ. Regine Robin, La Sociili franqaise en 1789 : Semur en Auxois, Παρίσι, 
Plon, 1970.
106 Andre Godin, Spirilualiti franqaise en Flandre au X V le siicle : I’ homiliaire de 
Jean Vitrier, κείμενο, θεματική καί σημαντική μελέτη, πρόλογος τού Alphonse Du- 
pront, Γενεύη, Droz, 1971.
107 Michle Foucault, L' Archiologie du savoir, Παρίσι, Gallimard, 1969.



Μέρος τρίτο

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ





M A R C E L  D E T IE N N E

Ό μύθος
Ό  Ό ρ φ έα ς  μέ τό μέλι

• Στά μέσα τοϋ 19ου αίώνα, φιλόλογοι καί άνθρωπολόγοι άνοί- 
γουν μεταξύ τους μιά συζήτηση γύρω άπό τή μυθολογία. Έ ά ν 
καί οί μέν καί οί δέ συγκλίνουν στή σκέψη δτι πρέπει νά λάβουν 
ύπόψη τους τό « άνόητο, άγριο καί παράδοξο στοιχείο1 » τών 
μύθων, οί πρώτοι ώστόσο, άκολουθώντας τόν Max Muller, θεω
ρούν δτι ή μυθολογία είναι άπλά τό περίεργο άποτέλεσμα κακο- 
κατανοημένων φράσεων, ένα είδος « άρρώστιας τής γλώσσας », δ 
καρπός μιάς ιστορίας πού εχει άνακαλύψει δ γλωσσολογικός 
συγκριτισμός· οί δεύτεροι, πάλι άπό τόν Tylor ώς τόν Man- 
nhardt, θεωρούν δτι οί μυθικές άφηγήσεις τών Ελλήνων καί τών 
Ρωμαίων είναι οί μάρτυρες μιάς « άγριας κατάστασης τής σκέ
ψης », τήν όποία γνώρισαν άναγκαΐα οί πολιτισμένοι λαοί καί 
φανερά μπροστά στά μάτια μας γνωρίζουν άκόμη « οί Αύστρα- 
λοί, οί Boschimans, οί Ερυθρόδερμοι καί άλλες υποδεέστερες 
φυλές τής Νότιας ’Αμερικής2 ».

Ό  Max Muller πέθανε, καί, εκτοτε, οί φιλόλογοι έβαλαν τάξη 
καί έδώ δπως καί παντού. Μέ σύνεση, έξόρκισαν τό « άγριο 
στοιχείο » μιάς μυθολογίας τήν όποία αύτοί θεωρούσαν άδιαχώ- 
ριστη άπό τίς άξίες πού είχαν παραλάβει μαζί μέ τήν κληρονομιά 
τού έλληνο-ρωμαϊκού πολιτισμού. Γιά νά μπορέσουν νά τό κά
νουν αύτό, οί φιλόλογοι άπέδωσαν τούς μύθους στήν ιστορία. Κι 
αύτό μέ ποικίλους τρόπους. Πρώτα άπ’ δλα έπιμένοντας στό ση
μείο δτι οί άφηγήσεις αύτές άνήκουν σέ μιά κοινωνία περί τής 
όποίας έχουν κληθεί νά μαρτυρήσουν. Έ ν  συνεχεία, άποκαλύ- 
πτοντας μέσα στούς μύθους τό ίχνος τού γεγονότος, σέ σημείο
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μάλιστα νά έχουν καταδικάσει τούς μυθολόγους νά ρίχνονται στό 
κυνήγι τών μυθικών άφηγήσεων, νά τούς περνούν ξοπίσω σ’ δλο 
τό μήκος καί τό πλάτος τής Ελλάδας, άπό τήν πρώτη πόλη πού 
ύποτίθεται θά ήταν ή κοιτίδα τους μέχρι τήν τελευταία πού θά 
γνώριζαν διά τής όδού τής μεταναστεύσεως3. Κυρίως δμως κατέ
φυγαν σέ μιά τρίτη μέθοδο, τήν πιό άποτελεσματική : άπέδωσαν 
τό μυθικό λόγο στήν ιστορία τής λογοτεχνίας, πού μ’ αύτό τόν 
τρόπο βρήκε στή γραπτή παράδοση τής κλασικής μυθολογίας τό 
δικαίωμα άσκησης έλέγχου πάνω σ’ αύτήν καί πού, πρίν λίγο 
καιρό, τής άρκούσε άκόμα νά διαλέγει μέσα άπό τό λόγο αύτό 
δσα στοιχεία συμφωνούσαν μέ τήν κυρίαρχη ιδεολογία μιάς άστι- 
κής κοινωνίας πού ή κλασική λεγάμενη φιλολογία της ύπηρέτησε 
πάντοτε πιστά τά συμφέροντά της καί τούς στόχους της.

"Εναν αίώνα μετά τόν Tylor, ή κοινωνική άνθρωπολογία άνα- 
λαμβάνει τήν πρωτοβουλία νά ξαναρχίσει τό διάλογο μέ τό γένος 
τών έλληνιστών, προτείνοντάς τους νά έπανεξετάσουν ύπό τό 
φώς τών δεδομένων τής Νότιας ’Αμερικής έναν άπό τούς περιφη
μότερους μύθους τού έλληνορωμαϊκού κόσμου. Τή στιγμή πού ό 
Claude Ldvi-Strauss ύποδείκνυε νά ξαναδιαβάσουμε τίς περιπέ
τειες τού Ό ρφ έα4, τής Εύριδίκης καί τού Άρισταίου μέσα στήν 
προοπτική τών μύθων τής « Κόρης τής τρελής γιά μέλι », δέν 
άγνοούσε δτι έκανε τήν έκλογή του προκειμένου γιά έναν άπό 
τούς ζωντανούς μύθους τής Δύσης, ένα μύθο βαθιά έγγεγραμμέ- 
νο μέσα στήν ιστορία, μέ δύο τουλάχιστον τρόπους. ’Από τή μιά 
μεριά, έξαιτίας τής μεταμόρφωσής του σέ λογοτεχνία πού τού 
έπιτρέπουν τά κατορθώματα ένός ήρωα πού ή φωνή του είναι 
άρκετά μελωδική ώστε νά σαγηνεύει σύμπασα τή φύση, καί ό 
έρωτάς του άρκετά ισχυρός ώστε νά θριαμβεύει τού θανάτου. 
Πολύ πρίν άπό τό τέταρτο Γεωργικό τού Βιργίλιου, ό Ό ρφέας 
δηλώνει τή μυθική μορφή τού Ποιητή καί τού Κυρίου τής γοη
τείας, κατά τήν όποία ή όμιλία συγχέεται μέ τή μουσική, ένώ 
ταυτόχρονα μέ τή διαδικασία μετατροπής τού θρύλου της σέ μου
σική φράση ( καντάτα, όρατόριο, όπερα... ), όλοκληρώνεται 
πλέον σέ μείζονα μύθο τής λογοτεχνίας, πού μιά άπό τίς άκραϊες 
του μορφές ίχνογραφεΐται μέσα στόν « αίσθητικό μυστικισμό » 
τού Valery καί τού Mallarm£5. ’Από τήν άλλη μεριά, ό μύθος τού 
Ό ρφ έα  δέν εχει άπλά καί μόνο φορτισθεϊ μέ διαδοχικές λογοτε
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χνικές ιδεολογίες- μέ τή μορφή πού παρουσιάζεται στά Γεωργι
κά, άναφέρεται σέ μιά συμβαντολογική ιστορία τής όποίας τίς 
περιστάσεις έκθέτει ό Servius στό σχόλιό του στά έργα τού Βιργί- 
λιου. Τελικά, τό έπεισόδιο τού Άρισταίου μέσα στό μύθο τού 
Ό ρφ έα  καί τής Ευρυδίκης, στή δεύτερη έκδοση τών Γεωργικών, 
θά καταλάβει τή θέση τού έγκωμίου πρός τόν Gallus, ποιητή φ ί
λου τού Βιργίλιου καί έπάρχου τής Αίγύπτου, πού ή δυσμένεια 
τού Αύγούστου άπέναντί του έξώθησε στήν αύτοκτονία. Ό πότε 
βγαίνει τό πολύ όφθαλμοφανές συμπέρασμα, δτι ό Βιργίλιος, 
έξαναγκαζόμενος άπό τή λογοτεχνική έξάρτησή του νά τροπο
ποιήσει τό ποίημά του, διάλεξε αύτόν καί δχι κάποιον άλλο μύ
θο, δχι μόνον έξαιτίας τής συγγένειας τού Άρισταίου μέ τίς μέ
λισσες, άντικείμενου τής IV ωδής, άλλά γιατί ή περιπέτεια τού 
Ό ρφ έα  τού εδινε τήν εύκαιρία νά ύπαινιχθεΐ διακριτικά τήν 
άπουσία τού φίλου του καί, ιδιαίτερα, τή βαθιά πεποίθηση έκεί- 
νου άκριβώς δτι τό έρωτικό πάθος κατέχει κεντρική θέση στή 
ζωή τών άνθρώπων6. 'Ωστόσο, καί κατά παράδοξο τρόπο έφό- 
σον έχουμε νά κάνουμε μέ ένα μύθο κατ’ έξοχήν « λογοτεχνικό », 
χρωματισμένο μέ συγκεκριμένες άναφορές στήν ιστορία, μιά 
άνάλυση δομικού τύπου είναι στήν περίπτωσή μας θεμιτή -  γιά 
νά μήν έπικαλεστούμε καί τήν άποτυχία μιάς καθαρά ίστορικο- 
φιλολογικής μεθόδου. Καί πρώτη άρετή τής δομικού τύπου άνά- 
λυσης, δσο κοινότοπη κι άν φαίνεται, είναι πώς παίρνει στά σο
βαρά τή μυθική άφήγηση, υπολογίζει δλα της τά έπεισόδια καί 
τά έξηγεϊ ώς τίς πιό άλλόκοτές τους λεπτομέρειες.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ « ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ -  ΟΡΦΕΑΣ -  ΕΥΡΥΔΙΚΗ »

Στό τέταρτο βιβλίο τών Γεωργικών, άφού δείξει πώς οί μέλισ
σες μπορούν νά άναγεννηθούν άπό τήν σηπόμενη σάρκα ένός 
βοοειδούς, ό Βιργίλιος φθάνει στό σημείο δπου διηγείται τήν 
ιστορία τού Άρισταίου, στόν όποιο οί άνθρωποι χρωστούν τήν 
έπινόηση τής Βονγονίας.

Ό  Ά ρισταίος χάνει τίς μέλισσές του. Α ρχίζει νά θρηνεί καί 
πηγαίνει νά βρει τή μητέρα του, τή Νύμφη Κυρήνη, ή όποία τόν 
συμβουλεύει νά πάει νά ζητήσει τή γνώμη τού Πρωτέα. Μόνο
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αύτός ό μάντης μπορεϊ νά τόν πληροφορήσει γιατί οΐ μέλισσες 
έγκατέλειψαν τίς κυψέλες του. Τήν έποχή τής άνατολής τοϋ Με
γάλου Κυνός, ό Ά ρισταΐος στήνει ένέδρα- τσακώνει τό θεό τής 
θάλασσας τή στιγμή πού αύτός έτοιμάζεται νά κάνει τό μεσημε
ριανό του ύπνο άνάμεσα στίς φώκιες του. Ύ ποκύπτοντας στήν 
αιχμαλωσία παρ’ όλες τίς μεταμορφώσεις του, ό Πρωτέας άποκα- 
λύπτει στόν Ά ριστα ΐο ότι οί μέλισσές του τόν έγκατέλειψαν γιά 
νά τιμωρήσουν ένα σοβαρό παράπτωμα. Ό  Ά ρισταΐος είχε κυ
νηγήσει τήν Εύρυδίκη ή όποία, γιά νά ξεφύγει, ρίχτηκε πάνω σ’ 
ένα τερατώδες νερόφιδο. Απελπισμένος ό Ό ρφέας, ό άντρας 
της, πήγε νά τήν ψάξει στόν 'Άδη. 'Ηδη ή Περσεφόνη είχε δώσει 
πίσω τήν Εύρυδίκη δταν ό Ό ρφ έας, ξαφνικά, ξεχνώντας τήν 
άπαγόρευση πού τού είχε έπιβληθεί, στρέφεται πίσω γιά νά κοι
τάξει τήν Εύρυδίκη καί τή χάνει δριστικά, πρίν νά χαθεί κι αύτός 
δ ίδιος κατασπαραγμένος άπό τίς γυναίκες πού έχουν έξαφθεί 
άπό τήν περιφρόνηση πού νομίζουν δτι τούς δείχνει ένας άντρας 
τυφλός καί κωφός πρός δτιδήποτε δέν άποτελεϊ άνάμνηση τής 
γυναίκας του.

Μόλις οί άποκαλύψεις αύτές γίνουν, δ Πρωτέας έξαφανίζεται, 
άφήνοντας τόν Ά ρισταΐο σέ πλήρη συντριβή. Καί τότε ή μητέρα 
του ή Κυρήνη τού υποδεικνύει τόν τρόπο μέ τόν όποιο θά κατα- 
πραύνει τίς νύμφες, συντρόφους τής Εύρυδίκης, προσφέροντάς 
τους θυσία τέσσερις ταύρους, άπό τή σηπόμενη σάρκα τών 
όποιων θά γεννηθούν καινούργια σμήνη μελισσών.

Ά π ό  τό μύθο τού Ό ρφ έα  καί τού Ά ρισταίου, ή άρχαία μυθο
λογία κράτησε κυρίως τό θάνατο τής Εύρυδίκης καί τό τραγικό 
πάθος πού έξωθεϊ τόν Ό ρφέα νά κατεβεϊ στόν Ά δ η · καί έπέμει- 
νε τόσο πολύ στήν υποδειγματική μοίρα τών έραστών, ώστε στά
θηκε άνίκανη νά δικαιολογήσει τή σχέση πού καθιέρωσε ό μύθος 
άνάμεσα στό μελισσουργό Ά ρισταΐο καί στό ζεύγος Εύρυδίκη- 
Ό ρφέα. Πράγματι, ή άφήγηση τών Γεωργικών θέτει άμεσα δυό 
σειρές έρωτημάτων. Ά π ό  τή μιά μεριά, γιά ποιό λόγο ό Ά ρ ι
σταΐος νά έπιχειρεΐ τήν καταδίωξη τής Εύρυδίκης, καί δχι κά- 
ποιας άλλης νύφης ; Γιατί ή καταδίωξη αύτή νά έπισύρει τήν
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έξαφάνιση τών μελισσών οί όποιες, άπ' ό,τι φαίνεται, δέν έχουν 
καμιά ιδιαίτερη σχέση μέ τη νεαρή σύζυγο τοϋ Ό ρφέα ; Ε ξά λ 
λου ό ίδιος ό Ό ρφέας δέν μπήκε τάχα μέσα σ’ αύτό τό μύθο 
κατόπιν τής Ευρυδίκης ; Οί σχέσεις του μ’ αυτόν τό μελισσουργό 
δέν είναι τάχα τυχαίες καί, κατά συνέπειαν, άδικαιολόγητες; Σέ 
μιά μελέτη πού άφησε έποχή, ό Γερμανός φιλόλογος Eduard Nor- 
den έπεχείρησε νά καταγγείλει τόν αυθαίρετο χαρακτήρα τού μύ
θου πού άφηγούνται τά Γεωργικό : παίρνοντας τή θέση τού άταί- 
ριαστου προσώπου τού Άρισταίου, ό Βιργίλιος φανταζότανε τή 
δική του περιπέτεια μέ τήν Εύρυδίκη καί τήν άντιζηλία του μέ 
τόν Ό ρφ έα7. Ή  θέση αύτή φάνηκε άκόμα πιό πειστική στό βαθ
μό πού ό ποιητής τών Γεωργικών ήταν φαινομενικά ό μόνος μάρ
τυρας μιάς συμπαιγνίας τών δύο άσυνεχών μύθων, τουλάχιστον 
ώς πρός τήν πλέον άμεση σημασία τους. Οί μόνες άντιρρήσεις 
άκούστηκαν άπό δσους παρέπεμπαν τήν έμπνευση τού Βιργίλιου 
σέ κάποια έλληνική άφήγηση τής έλληνιστικής έποχής8· άπλό 
έρώτημα τών « πηγών » πού δέν προσεπικαλείται τό γεγονός δτι 
ή άφήγηση αύτή άνήκει στό άτομικό φανταστικό. Ά ν  ή παλιά 
άνάλυση τής μυθολογίας παρεξηγεΐ τόσο έπίμονα τό νόημα τής 
τριγωνικής σχέσης -Ά ριστα ϊος-Εύρυδίκη-Ό ρφέας- πού μάς 
μαρτυρούν τά Γεωργικά, αύτό δέ συμβαίνει μόνο γιατί άγεται 
μυστικά νά έπιλέξει άπό τούς μύθους τίς άξιες πού έπικυρώνουν 
μιά όρισμένη ιδεολογία τού αιώνιου άνθρώπου. Βαθύτερα, ό 
ίδιος ό όρισμός της γιά τό λογοτεχνικό έργο τήν καθιστά άνίκανη 
νά άναγνωρίσει τά δύο συμφραζόμενα αύτής τής άφήγησης : 
συμφραζόμενα μυθικά καί συμφραζόμενα έθνογραφικά. Μόνο τά 
πρώτα μπορούν νά λάβουν ύπόψη τους τήν άσυνήθιστη παρου
σία τής Ευρυδίκης καί τού Ό ρφ έα  μέσα στήν ιστορία τού έφευ- 
ρέτη τού μελιού. Ό σ ο  γιά τά δεύτερα, είναι άπαραίτητα γιά νά 
δώσουν ένα νόημα, στό έπίπεδο τού μύθου, στήν περιπέτεια τού 
Ά ριστίου πού έχασε τίς μέλισσές του9. Ή  ιστορία τού διηγείται 
ό Βιργίλιος άνοίγει μέ τήν έξαφάνιση τών μελισσών τού Ά ρ ι
σταίου. ’Εξαφάνιση δικαιολογούμενη μέ τρεις, έξίσου σαφείς, 
τρόπους. Πρώτα άπ’ δλα μέ μιά διαπίστωση πού μεταφέρει τήν 
έμπειρία τού άγρότη καί τού μελισσουργού πρός τόν όποιον 
άπευθύνεται ή IV Ώ δή  τών Γεωργικών : οί μέλισσες πέθαναν 
άπό πείνα καί άρρώστια10. Κατόπιν έρχονται δύο έπιχειρήματα
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μυθικού χαρακτήρα πού συμπληρώνουν τό ένα τό άλλο : μνησι- 
κακία τού Ό ρφέα καί θυμός τών Νυμφών11. Ό  Ό ρφέας δέν έκ- 
δικεΐται αύτός ό ίδιος τό θάνατο τής Ευρυδίκης· οί μόνες πού 
έχουν έξουσία πάνω στίς μέλισσες είναι οί Νύμφες πού τίς έκα
ναν νά περάσουν άπό τήν άγρια κατάσταση τών δρυών στήν κυ
ψέλη πού φυλάει ό Ά ρισταϊος, καί οί όποιες, άντίστροφα, μπο
ρούν νά τίς στερήσουν τήν ήμι-καλλιεργημένη, ήμι-άγρια κατά
σταση δπου τίς τοποθέτησε ή μελισσοκομία. Ά λλά ό παροξυσμός 
τών Νυμφών, συντροφισσών τής Εύρυδίκης, δέν άρκεϊ νά δ ι
καιολογήσει τή συμφορά τού Άρισταίου : Πρέπει νά πάμε πιό 
μακριά : τό ίδιο τό παράπτωμα τού πρώτου μελισσοκόμου ύπο- 
νομεύει τήν προνομιακή σχέση του μέ τίς μέλισσες.

Ά π ό  τόν Αριστοτέλη ώς τίς βυζαντινές πραγματείες, δπως τά 
Γεωπονικά καί τό Περί ζώων Ιόιότητος τού Φιλή, οί "Ελληνες 
άναπαριστούσαν τή μέλισσα μέσα άπό ένα μοντέλο πού τά ού- 
σιαστικά του χαρακτηριστικά παραμένουν άναλλοίωτα γιά ένα 
διάστημα μεγαλύτερο άπό δεκαπέντε αιώνες. 'Η  μέλισσα όρίζε- 
ται άπό ένα τρόπο ζωής ταυτόχρονα άγνό καί άμόλυντο καί άπό 
μιά καθαρά φυτοφαγική δίαιτα. Ά ρνεΐτα ι τό κυνήγι καί τήν 
κρεοφαγία, δέχεται μιά « ειδική » τροφή πού στήν προετοιμασία 
της συμβάλλει καί αύτή καί ή όποία κατά ένα μέρος προέρχεται 
άπό τήν ίδια, καί δίνει δείγματα μιάς έξαιρετικά άπαιτητικής κα
θαρότητας : όχι μόνο κρατιέται μακριά άπό κάθε σήψη καί άκα- 
θαρσία, άλλά καί φημίζεται γιά τήν άκρως διακριτική σεξουαλι
κή της δραστηριότητα. Τήν ίδια άπαιτητικότητά της γιά καθαρό
τητα μαρτυρά έπίσης ή άποστροφή τής μέλισσας γιά τίς μυρω
διές, τόσο τίς ευχάριστες δσο καί τίς άηδιαστικές· κυρίως, άπε- 
χθάνεται τή μυρωδιά τών άρωμάτων12. Κι αύτή είναι μιά χαρα
κτηριστική της συμπεριφορά πού φαίνεται έξαιρετικά έντονη 
ώστε νά έπιβάλλει στούς μελισσοκόμους όρισμένες προφυλάξεις, 
τίς όποιες σημειώνουν οί τεχνικές πραγματείες μελισσοκομίας 
τού έλληνο-ρωμαϊκού κόσμου : όρισμένοι συνιστούν στό μελισ- 
σουργό νά ξυρίσει τό κεφάλι του πρίν πλησιάσει τίς μέλισσες γιά 
νά είναι έτσι άπόλυτα σίγουρος δτι δέ διατηρεί έπάνω του κανέ
να ίχνος άρώματος ή άρωματικής άλοιφής13. Καί δέ φταίει μόνο 
ή έξαιρετική όσφραντική εύαισθησία αύτών τών έντόμων : άν οί 
μέλισσες άπεχθάνονται τά άρώματα, αύτό όφείλεται στό γεγονός
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δτι μισούν τή μαλθακότητα καί τήν τρυφή, γιατί δεν έχουν μεγα
λύτερο έχθρό άπό τούς άκόλαστους καί διαφθορείς, δλους δσους 
δηλαδή κάνουν κακή χρήση τών άλοιφών καί τών άρωμάτων14. 
Ό  Πλούταρχος μάλιστα, άφού θά σημειώσει σέ μιά άπό τίς 
πραγματείες του, μέ τί άλάνθαστη διάγνωση οί μέλισσες τελικά 
δέν έπιτίθενται παρά μόνο σέ δσους άπό τούς άρωματισμένους 
άνθρώπους είναι ένοχοι γιά άθέμιτες σεξουαλικές σχέσεις15, ύπο- 
γραμμίζει, σ’ ένα κεφάλαιο τών Συζυγικών 'Οδηγιών16, δτι ή με
λισσοκομία άπαιτεΐ άπό δποιον έπιδίδεται σ’ αύτή μιά ύποδειγ- 
ματική συζυγική πίστη : ό μελισσοκόμος πρέπει νά πλησιάζει τίς 
μέλισσες του δπως ό καλός σύζυγος τή νόμιμη γυναίκα του, δη
λαδή σέ κατάσταση καθαρότητας, χωρίς νά έχει μολυνθεϊ άπό 
σεξουαλικές σχέσεις μέ άλλες γυναίκες. Διαφορετικά, ό πρώτος 
θά ύπόκειται στήν έχθρότητα τών οίκοτρόφων του, δπως ό δεύ
τερος πρέπει νά ύποστεί τό θυμό τής συντρόφου του. Αύτό είναι 
τό έθνογραφικό πλαίσιο πού μάς έπιτρέπει νά καταλάβουμε γιατί 
ό Ά ρισταΐος έχασε τίς μέλισσές του. Τελικά, άν ό Βιργίλιος άρ- 
κεϊται νά κάνει ένα διακριτικό ύπαινιγμό γιά τή φυγή τής Εύρυ
δίκης καί τών Νυμφών μπροστά στό Θεσσαλό μελισσουργό, άλ
λοι, λιγότερο έπιρρεπεΐς στόν εύφημισμό, λένε άνοικτά δτι ό 
Ά ριστα ΐος ποθούσε τήν Εύρυδίκη καί ήθελε νά τήν κατακτήσει 
καί νά τή διαφθείρει (stuprave, vitiava)17. Έ πειδή λοιπόν μιά μέ
ρα έφερε πάνω του τήν δσμή τής διαφθοράς άποχωρίστηκε δ 
έφευρέτης τού μελιού τίς μέλισσές του. Ή  μνησικακία τού Ό ρ - 
φέα καί ή όργή τών Νυμφών δέν είναι παρά οί έπιπτώσεις ένός 
σεξουαλικού παραπτώματος τό όποιο, προκαλώντας τόν τυχαίο 
θάνατο τής Εύρυδίκης -  πού στή φυγή της δαγκώθηκε άπό ένα 
φίδι - ,  όδήγησε στήν άπελπισία έναν έραστή κυριευμένο άπό πά
θος γιά τή νέα του σύζυγο, καί έθιξε θαθύτατα τίς προστατευτι
κές δυνάμεις τών μελισσών πού είχαν έπιλέξει τόν Ά ριστα ΐο γιά 
τήν υποδειγματική του συμπεριφορά καί γιά τήν καλή άγωγή, 
τής όποίας έξάλλου σέ μεγάλο βαθμό είχαν αύτές τήν εύθύνη.

Ά π ό  τό έθνογραφικό πλαίσιο, τό όποιο φέρνει στήν έπιφάνεια 
μιά στενή σχέση άνάμεσα στή συμπεριφορά τών μελισσών καί στή 
σεξουαλική συμπεριφορά τού μελισσουργού, βρισκόμαστε έτσι 
στό μυθικό σύνολο δπου έγγράφεται ή συνάντηση τού Ά ρισταί- 
ου καί τής Εύρυδίκης. Γιατί δύο είναι τά προβλήματα πού τίθεν
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ται άμεσα : τί μπορεί νά σημαίνει ή κακή διαγωγή ένός προσώ
που πού ή φήμη του ώς ένάρετου συζύγου είναι γερά έδραιωμένη 
άπό τήν ύπόλοιπη μυθική παράδοση ; Καί γιατί έμπλέκεται ή σύ
ζυγος τού Ό ρφ έα, ένώ κανένας άλλος μύθος δέν τούς συσχετίζει 
άμεσα ούτε κάνει μνεία κάποιου τυχόν δεσμού τους ; Χωρίς νά 
κάνουμε έδώ μιά άπόδειξη πού θά άπαιτούσε μιά λεπτομερή 
άνάλυση τών πρώτων ένοτήτων τού μύθου τού Άρισταίου, θά 
άρκεστούμε νά έπισημάνουμε άφ’ ένός δτι όλόκληρη ή άγωγή πού 
δέχτηκε ό κύριος τού μέλιτος καταλήγει σ’ έναν έπίσημο γάμο μέ 
τήν πρωτότοκη κόρη τού βασιλιά τής Θήβας, πεθερό μέ τόν 
όποιο ό άρραβώνας έχει έπισφραγισθεϊ χάρη στό μέλι πού φέρνει 
άνάμεσα στά άλλα λειτουργικά δώρα ό γαμπρός. Καί δτι, άφ’ 
έτέρου, μιά άπό τίς μείζονες συνέπειες τής πράξης τού Ά ρισταί- 
ου -  στό έπεισόδιο πού τοποθετείται στήν Κέω -  είναι δτι θεμε
λιώνει τήν ευνομία τών συζυγικών σχέσεων, δταν τό μέλι τό καλό 
έμφανίζεται ώς συστατικό στοιχείο ένός γαμήλιου καθεστώτος 
πού δέ θά έρθουν νά διαταράξουν ούτε ή μοιχεία ούτε ή άποπλά- 
νηση. Θέλουμε νά καταλάβουμε τό άπότομο παραστράτισμα πού 
κυριεύει τόν Ά ρισταϊο μόλις έμφανίζεται μπροστά στήν Ευρυδί
κη ; Δέν έχουμε παρά νά άναζητήσουμε τήν κοινωνιολογική θέση 
τής νεαρής αύτής γυναίκας καί νά τήν προσδιορίσουμε μέσα στό 
πλαίσιο τής μυθολογίας τού μέλιτος, τόσο μάλλον πού ώς Νύμφη, 
ή Εύρυδίκη άνήκει στίς δυνάμεις έκείνες στίς όποιες όρισμένες 
παραδόσεις άποδίδουν τήν έφεύρεση τού μέλιτος. Πραγματικά, 
δύο μύθοι, στενά συμπληρωματικοί, συσχετίζουν τό περιβάλλον 
τής Δήμητρας τίς Νύμφες καί τίς Γυναίκες-Μέλισσες. Σύμφωνα 
μέ τήν πρώτη άπ’ αύτές τίς άφηγήσεις, μιά Νύμφη, όνόματι Μέ
λισσα, άνακάλυψε μέσα στό δάσος τίς πρώτες κηρήθρες μελιού, 
καί άφού τίς έφαγε καί τίς ήπιε, άνακατεύοντάς τες μέ νερό, έμα
θε καί στίς συνοδούς της νά έτοιμάζουν αύτό τό ποτό καί νά 
τρέφονται μ’ αύτή τήν τροφή. "Ετσι οί Νύμφες κατόρθωσαν νά 
βγάλουν τήν άνθρωπότητα άπό τήν άγριά της κατάσταση : κάτω 
άπό τήν καθοδήγηση τής Μέλισσας, όχι μόνο άπέτρεψαν τούς 
άνθρώπους άπό τό νά τρώγονται μεταξύ τους καί νά μήν κατανα- 
λίσκουν πιά παρά μόνο αύτό τό προϊόν τού δάσους καί τόν καρ
πό τού δέντρου, άλλά είσήγαγαν μέσα στόν κόσμο τών άνθρώπων 
τό αίσθημα τής αΐόοϋς, τό όποιο έξασφάλισαν μέ μιάν άλλη έπι-
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νόηση, πού είχε σάν στόχο νά ένισχύσει τήν πρώτη : τήν άνακά- 
λυψη τών ύφασμένων ένδυμάτων. Έ κτοτε, καταλήγει ό μύθος, 
κανένας γάμος δέν όλοκληρώνεται χωρίς οί πρώτες τιμές νά άπο- 
δοθούν στίς Νύμφες, συντρόφισσες τής Δήμητρας, εις άνάμνησιν 
τού ρόλου πού έπαιξαν θεσπίζοντας αύτό τόν τρόπο ζωής πού 
διέπεται άπό τήν ευσέβεια καί έγκρίνεται άπό τούς θεούς. 'Η 
δεύτερη άφήγηση έρχεται νά φωτίσει τή συμπαιγνία τής Δήμη
τρας μέ τίς Νύμφες τού Μέλιτος καί τίς μέλισσες. Ή  παρουσία 
τής Δήμητρας κάθε άλλο παρά άσυνήθιστη είναι στό μύθο πού 
εχει κέντρο του τόν « καλλιεργημένο » τρόπο ζωής καί ό όποιος 
συνδυάζει ένα διαιτολόγιο μέ μιά σεξουαλική συμπεριφορά, άλ
λά έξηγεϊται άκόμα καλύτερα μέ τήν άναφορά σ’ ένα τελετουργι
κό δεδομένο, τό όποιο άναφέρει ρητά ό δεύτερος μύθος. Μετά 
τήν άρπαγή τής Περσεφόνης, ή Δήμητρα πενθούσα άνέθεσε στά 
χέρια τών Νυμφών τόν κάλαθο πού περιελάμβανε τό έργο τής 
Περσεφόνης, καί πήγε στήν Πάρο δπου έγινε δεκτή άπό τό βασι
λιά Μελισσέα, βασιλιά τών Μελισσών. Τήν ώρα τής άναχώρησής 
της, ή θεά θέλοντας νά ευχαριστήσει τόν ξενιστή της προσφέρει 
στίς έξήντα κόρες τού Μελισσέως τό ύφασμα πού ΰφαινε ή Περ- 
σεφόνη γιά τό γάμο της, ένώ τούς έξομολογεϊται τά βάσανά της 
καί τούς αποκαλύπτει τίς μυστικές τελετές πού θέλει νά έγκαθι- 
δρύσει. Έ κτοτε, οί γυναίκες πού έορτάζουν τά θεσμοφόρια -  τήν 
έορτή τής Δήμητρας που προορίζεται γιά τίς νόμιμες συζύγους -  
φέρουν τόν τίτλο τής Μέλισσας.

Τή φορά αύτή, ό τόνος δέν μπαίνει πιά σέ θέματα διαιτολο
γίου, τά όποια περνούν σέ δεύτερο πλάνο, άλλά στίς δύο διαφο
ρετικές γυναικείες ύποστάσεις μεταξύ τών όποιων ταλαντεύονται 
οί κόρες τού Μελισσέως, δταν κατ’ άρχάς δέχονται τό πανί πού 
ύφανε ή Περσεφόνη καί τό όποιο συμπαραδηλώνει τήν κατάστα
ση τής νύμφης, τής νεαρής κόρης πού προσβλέπει στό γάμο, καί 
κατόπιν δταν δανείζουν τό όνομά τους στίς παντρεμένες γυναί
κες, στίς νόμιμες συζύγους πού συγκεντρώνονται γιά νά τελέσουν 
τά μυστήρια τής Θεσμοφόρου Δήμητρος. Γυναίκα Νύμφη, γυναί
κα Θεσμοφόρος : τό διπλό αύτό πρόσωπο τών κορών τού Μελισ- 
σέως δέν έμφανίζεται μέ τά διακριτικά του γνωρίσματα παρά μό
νο άπό τή στιγμή πού θά ξανατοποθετηθεϊ σ’ ένα φόντο παρα- 
στάσεως δπου ή μέλισσα είναι τό ζώο-σύμβολο όρισμένων γυναι
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κείων άρετών. Άναφέροντας προηγουμένως όρισμένες Ιδιοτυ
πίες τής συμπεριφοράς τών μελισσών, έπικαλεστήκαμε τή μαρτυ
ρία τοϋ Πλουτάρχου πού εκανε μιά παρατεταμένη σύγκριση άνά
μεσα στή μέλισσα καί στή νόμιμη σύζυγο. “Οταν ό συγγραφέας 
τών Συζυγικών 'Οδηγιών συνιστά στό σύζυγο νά δείχνει πρός τή 
γυναίκα του τήν ίδια προσοχή πού δείχνει δ μελισσουργός πρός 
τίς μέλισσες τής κυψέλης του, συμπνέει μέ μιά παράδοση, παλιά 
δσο καί ό 'Ησίοδος, κατά τήν όποία ή μέλισσα άντιπροσωπεύει 
τήν καλή σύζυγο τόσο αύτονόητα δσο καί ή άλεπού συμβολίζει 
τήν πονηριά. Στή σκέψη τών 'Ελλήνων, ή μέλισσα είναι ή γυναί- 
κα-εμβλημα τών οικιακών άρετών : πιστή στό σύζυγό της, μητέ
ρα νομίμων τέκνων, κυβερνά τόν έσωτερικό χώρο τού οίκου, με- 
ριμνώντας γιά τό συζυγικό καλό χωρίς ποτέ νά άπομακρύνεται 
άπό μιά συμπεριφορά γεμάτη σωφροσύνη καί αΙδώ, σωρεύοντας 
έτσι τίς λειτουργίες τής συζύγου καί ένός τύπου έπιστασίας, χω
ρίς νά δείχνει καμιά ροπή πρός τή λαιμαργία, τήν οινοποσία, τόν 
ύπνο καί τά έρωτικά φληναφήματα στά όποια άρέσκεται τό γέ
νος τών γυναικών.

Σέ σχέση μ’ αύτό τό μοντέλο τής γυναίκας-μέλισσας κατανέ- 
μονται μέ τίς διαφορές τους οί δύο γυναικείες ύποστάσεις πού 
λαμβάνουν οί κόρες τού Μελισσέως, άλλοτε Νύμφες καί άλλοτε 
Θεσμοφόροι. Καθώς οί γυναίκες πού τελούν τά Θεσμοφόρια εί
ναι οί μόνες πού φέρουν τόν τελετουργικό τίτλο τών Μελισσών, 
άπό τούτη τήν ύπόσταση ταιριάζει νά άρχίσουμε. Ή  μορφή τών 
Θεσμοφορίων δέ φαίνεται πουθενά καθαρότερα παρά σέ σχέση 
μέ τό τελετουργικό τών Ά δωνίων· ή άντιπαραβολή τών δύο αύ
τών έορτών άποκαλύπτει μιά σειρά θεμελιακών άντιθέσεων : με
ταξύ τής Δήμητρος καί τού Ά δώ νιδος, μεταξύ τών δημητριακών 
καί τών άρωμάτων, μεταξύ τού γάμου καί τής άποπλάνησης18. 
Ά π ό  μιά άποκρυπτογράφηση πού έγινε μέ τήν εύκαιρία μιάς 
άνάλυσης τής μυθολογίας τών άρωμάτων, δύο σημεία άξίζουν νά 
προσεχθούν : ή άντίθεση άνάμεσα στή νόμιμη σύζυγο καί στήν 
έταίρα -  ή άπόσταση πού χωρίζει τήν πρώτη, έλαφρά δύσοσμη, 
άπό τή δεύτερη, έντονα άρωματισμένη. Έ νώ  οί έορτές τού Ά δ ώ 
νιδος προσφέρουν τό θέαμα τής παρεκτροπής στήν όποία είναι 
ικανές νά πέσουν οί γυναίκες πού έγκαταλείπονται στόν έαυτό 
τους, τά Θεσμοφόρια έξελίσσονται πάντοτε μέσα σέ μιά άτμό-
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σφαίρα σοβαρή, άν όχι αυστηρή. Οί πιστές τοϋ Ά δώ νιδος είναι 
συχνά έταΐρες, ένώ τής Δήμητρος είναι πάντοτε νόμιμες σύζυγοι 
πολιτών, γιά τίς όποιες καί μόνο προορίζεται αύστηρά ή έορτή : 
άποκλείονται άπό τήν τελετή οί δούλοι, οί γυναίκες τών μετοί- 
κων καί τών πολιτών καί, φυσικά, οί παλλακίδες καί οί έταΐρες. 
Ά νάμεσα στή θεσμοφόρο καί στήν πιστή τού Ά δώ νιδος, ή άντί
θεση καταφαίνεται ιδιαίτερα στή σεξουαλική συμπεριφορά πού 
έπιβάλλει τό τελετουργικό στή μιά καί στήν άλλη : στά Ά δώ νια , 
άνδρες καί γυναίκες άντιμετωπίζονται σάν έραστές, κατά τό 
πρότυπο τού ζεύγους τής Α φροδίτης καί τού Ά δώνιδος· στά 
Θεσμοφόρια, όχι μόνο δλοι οί άνδρες κρατιούνται μέ φροντίδα 
σέ άπόσταση, άλλά καί οί γυναίκες ύποχρεώνονται σέ άποχή 
καθ’ δλη τή διάρκεια τής γιορτής. Ή  άπαγόρευση αύτή τών σε
ξουαλικών σχέσεων έξασφαλίζεται μέ δύο τρόπους : πρώτα άπ’ 
δλα μέ τή χρήση κλαδιών σιδηρόχορτου, σωρευμένων σέ στρώμα
τα, χάρη στήν άναφροδισιακή τους έπήρεια- καί, ύστερα, άπό

Πίνακας I

θείες δυνάμεις

ΑΔΩΝΙΑ ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑ

Ό  ’Αδωνις καί ή έρωμένη 
του ’Αφροδίτη.

Ή  Δήμητρα θεσμοφόρος 
καί ή κόρη της Περσεφόνη.

Κοινωνιολογική τοποθέ
τηση τών γυναικών

Έ ταΐρες καί παλλακίδες. Νόμιμοι σύζυγοι.

'Υπόσταση τών άνύρών Προσκαλούνται άπό τίς 
γυναίκες.

’Αποκλείονται δλοι, άκό
μη καί οί σύζυγοι.

Σεξουαλική συμπεριφορά Σχέσεις άποπλάνησης. Εγκράτεια.

Βοτανική θυμιάματα καί μύρα. Σιδηρόχορτο.

’Οσμές Κατάχρηση άρωμάτων
Ε λαφρά όσμή νηστείας. 
Μίσος τών Μελισσών γιά 
τούς άρωματισμένους.

Τροφή Εύωχία. Νηστεία.
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ένα είδος έλαφράς δυσοσμίας πού συνοδεύει τή νηστεία στήν 
όποία υποβάλλονται οί πιστές τής Δήμητρας. Ά ντίθετα άπό τίς 
άρωματισμένες έταϊρες πού λαμβάνουν μέρος στά Ά δώ νια , ή 
θεσμοφόρος άναδίδει μιά πολύ έλαφρά όσμή άφαγίας πού πα ί
ζει τόν ίδιο ρυθμό μέ τή μυρωδιά τού σκόρδου πού τρώνε οί γυ
ναίκες στά Σκιροφόρια -  γιά νά μήν έχουν άρωματισμένη άνάσα 
κι έτσι νά έχουν πιό έξασφαλισμένη τήν άποχή τους άπό τίς έρω- 
τικές άπολαύσεις, έξηγεϊ ό Φιλόχορος ό Α θηναίος. Μέ δυό λό
για, ή σεξουαλική καί διαιτολογική έγκράτεια πού δείχνει ή θ ε 
σμοφόρος τή δηλώνει ώς μιά ύπερβολική μορφή τής γυναίκας- 
έμβλήματος τών οικιακών άρετών πού άντιπροσωπεύει ή μέλισ
σα. ’Επιπλέον : ή θεσμοφόρος είναι στό τελετουργικό έπίπεδο τό 
κοινωνιολογικό άντίστοιχο τών μελισσών τίς όποιες έρεθίζει ή 
όσμή τών άρωμάτων.

"Οσο γιά τή Νύμφη, ή όποία κατά σύμπτωση είναι καί ή νύμ
φη, ή όριοθεσία τής δικής της υπόστασης περνάει άναγκαστικά 
άπό τόν όρισμό τού όνόματός της. Στήν έλληνική ταξινόμηση τών 
γυναικείων ήλικιών, ή νύμφη δηλώνει τήν ένδιάμεση θέση άνάμε
σα στήν κόρη καί στή μητέρα. Κόρη είναι ή άνήλικη κοπέλα, ή 
άγαμος γυναίκα- μήτηρ, άντίθετα, είναι μιά δέσποινα πού έχει 
φέρει παιδιά στόν κόσμο. Στή διατομή τών δύο αύτών κατηγο
ριών, τό νύμφη έφαρμόζεται έξίσου καλά στή νέα γυναίκα στίς 
παραμονές τού γάμου της καί στή νέα σύζυγο πρίν γίνει ή γυναί
κα πού μέ τήν τεκνογονία της θά ριζώσει όριστικά στήν ξένη 
έστία τού άνδρός της. Αμφισημία πού καθιστά τή νύμφη μιά δι
φορούμενη μέλισσα καί ώς έκ τούτου πολύ διαφορετική άπό τή 
θεσμοφόρο. Στίς τελετουργικές της σχέσεις μέ τίς Νύμφες, οί 
όποιες προστατεύουν τό γάμο, αύτές πρωτοστατούν στήν ύδρο- 
φορία, λαμβάνουν τά πρωτόλεια τών « προγαμιαίων θυσιών », 
έπιβλέπουν τήν ύφανση τού μεγάλου νυφικού πέπλου, καί ή νύμ
φη άντιπροσωπεύει ένα τύπο γυναίκας πού άνταποκρίνεται πλή
ρως στήν ιδιότητα τής μέλισσας, δχι μόνο γιατί υποβάλλεται στίς 
διαδικασίες καθαρμού πού τήν προετοιμάζουν γιά τό πιό τελε
τουργικό μέρος τού γάμου, άλλά καί γιατί δείχνει αύτή τήν αΐόώ 
καί τή σωφροσύνη πού σημαδεύουν τή νέα της κατάσταση. Πάν
τως, προτού μεταβληθεϊ σέ θεσμοφόρο, πρίν γίνει Μέλισσα, μέ
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τήν τελετουργική έννοια, ή νύμφη όφείλει άναγκαϊα νά περάσει 
άπό ένα άλλο στάδιο. Κατά τίς άμέσως προηγούμενες τού γάμου 
ήμερες θά διάγει καί αύτή τή ζωή τών νεαρών ύπάνδρων γυναι
κών, τόν νύμφιον βίον. Στεφανωμένοι μέ άφροδισιακά φυτά, 
μύρτα καί μέντα, καί μασώντας γλυκά άπό σησάμι καί μήκωνα, 
οί νεαροί σύζυγοι δέν έχουν άλλη έγνοια άπό τό νά περνούν μιά 
« ζωή μές στήν τρυφή καί στίς άπολαύσεις », χαρακτηριζόμενη 
άπό τήν ήόνπάθεια, μέ δυό λόγια μιά ζωή συμπαραδηλούμενη 
άπό τό μέλι, άφού ή παροιμιακή παράδοση στήν 'Ελλάδα θέτει 
μιά ισοδυναμία άνάμεσα σέ έκφράσεις δπως « μέλιτι κεχρισμέ- 
νος, εις μέλι πλύνας » καί τήν ήόνπάθεια, πού είναι ή άναζήτηση 
μιάς άκραίας ήδονής καί άπόλαυσης. Τόν καιρό αύτό τού « μήνα 
τού μέλιτος », ή νεόνυμφος, ή νύμφη, διατρέχει τόν κίνδυνο νά 
μήν είναι πλέον μέλισσα, άλλά κηφήν, νά μετατραπεϊ σέ άντε- 
στραμμένη μέλισσα : μέλισσα σαρκοβόρο, γεμάτη άγριες διαθέ
σεις, έπιρρεπή σέ άκραΐες έπιθυμίες, δδηγούμενη νά ύπερκορέν- 
νυται στό μέλι, καί καταδικασμένη νά κυλιέται μέσα σ’ αύτό τό 
« μέλι κηφήνων » μέ τό όποιο ό Πλάτων έννοούσε νά δηλώνει 
δλες τίς ήδονές τής κοιλίας καί τής σαρκός.

Ή  κατάσταση τής νύμφης άντιπροσωπεύει λοιπόν μέσα στή 
γυναικεία ζωή μιά φάση διφορούμενη, γιατί άν ή κοινωνία, μέ 
τίς τελετουργίες της, καλεΐ τή νύμφη νά συμπεριφερθεΐ σάν καλή 
μέλισσα, δέν μπορεϊ παρ’ δλα αύτά νά έμποδίσει τή νέα έγγαμη, 
πού γνωρίζει τίς ήδονές τού έρωτος (τά Αφροδίσια), νά μήν 
έκλύει αύτόματα ένα άρωμα πού τήν καθιστά ποθητή, καί ώς έκ 
τούτου πρός στιγμήν έπικίνδυνη. Χρειάστηκε νά κάνουμε δλον 
αύτόν τόν κύκλο καί νά άναφερθούμε στό μήνα τού μέλιτος γιά 
νά καταλάβουμε πώς ή Εύρυδίκη, ή νεωτάτη σύζυγος τού Ό ρ - 
φέα μπόρεσε, χωρίς ή ίδια νά τό θέλει, νά μεταμορφώσει τόν 
κύριο τής κυψέλης σέ κοινό διαφθορέα : ώθούμενος στήν κατα
δίωξη τής Εύρυδίκης, ό Ά ρισταΐος ύποκύπτει πρός στιγμήν στά 
θέλγητρα πού έξασκεΐ ό μήνας τού μέλιτος, δηλαδή στά έγγενή 
θέλγητρα τού γάμου, τά όποια άπειλούν κατά κύριο λόγο τά πρό
σωπα έκείνα πού ή σταδιοδρομία τους όλόκληρη έξελίσσεται στό 
έσωτερικό τού συζυγικού χώρου. Γιά τό δτι ή Νύμφη Εύρυδίκη 
χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα άπό τό ρόλο τής νεαράς συζύγου στό 
μήνα τού μέλιτος άρκεϊ νά μάς πείσει τό γεγονός δτι τό μυθικό



186 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ I ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

πρόσωπο τής Ευρυδίκης έξαντλεϊται έξ όλοκλήρου στήν έρωτική 
της σχέση μέ τόν Ό ρφ έα, τό Θράκα Σαγηνευτή, τού όποιου μέ
νει, γιά νά όλοκληρωθεΐ αύτή ή άνάλυση, νά δείξουμε δτι ή πα
ρουσία του μέσα στήν ιστορία τού Άρισταίου δέν είναι ούτε τυ
χαία ούτε συμπτωματική.

Πίνακας II

ΓΑΜΟΣ -  ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΗ ΖΩΗ

ΓΥΝΑΙΚΑ-ΜΕΛΙΣΣΑ

Γιά δύο λόγους Ιχει ό Ό ρφέας θέση μέσα στή μυθολογία τού 
μέλιτος : τόσο γιά τόν ύπερβολικό έρωτα μέ τόν όποιο περιβάλλει 
τήν Εύρυδίκη, δσο καί τήν άντίθεση τήν όποία παρουσιάζει σέ 
πολλά έπίπεδα μέ τόν έφήμερο άντίζηλό του, τό μελισσουργό 
Ά ρισταΐο. Σύμφωνα μέ δλη τήν παράδοση, ή Εύρυδίκη καί ό 
Ό ρφέας άποτελούν ένα ζεύγος έραστών πού δέν ύποφέρουν νά 
χωριστούν, ούτε καί άπό τό θάνατο. 'Ό ταν ό Ό ρφέας, χρησιμο
ποιώντας τό θέλγητρο τής μελίρρυτης φωνής του, κατορθώνει νά 
έγκαταλείψει τόν "Αδη μαζί μέ τήν Εύρυδίκη, οί θεοί τού Κάτω 
Κόσμου τού έπιβάλλουν νά σεβαστεί μιά τριπλή άπαγόρευση : 
άπαγόρευση όμιλίας, δράσης καί άφής19. Νά μή μιλήσει στήν Εύ
ρυδίκη, νά μήν τήν κοιτάξει, νά μήν τή φιλήσει : αύτές είναι οί 
τρεις μορφές προσωρινού άποχωρισμού, τά τρία παρεπόμενα τής 
άπόστασης πού οί ύποχθόνιοι θεοί έπιβάλλουν στούς έραστές αυ
τούς πού κατέχονται άπό τόσο μεγάλο έρωτα ό ένας γιά τόν άλλο 
ώστε νά δέχονται νά έπιβραδύνουν τή στιγμή τής συνάντησής 
τους. Ό  « πολύ μεγάλος έρωτας » (ό tantus furor τού Βιργί- 
λιου)20 πού έπιταχύνει τήν άπώλεια τής Ευρυδίκης καί ταυτό
χρονα καί τού Ό ρφ έα είναι τό σημάδι τής άδυναμίας τους νά 
ζήσουν τή συζυγική τους σχέση έξω άπό τό μήνα τού μέλιτος. 'Η 
ιστορία τού Ό ρφ έα  καί τής Εύρυδίκης δέν είναι μιά ιστορία ένός
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τραγικού έρωτα ή ένός έρωτα-πάθους : είναι ή άποτυχία ένός 
ζεύγους άνίκανου νά έδραιώσει μιά συζυγική σχέση στή σωστή 
άπόσταση.

Ά λλά  ή ροπή τού Ό ρφ έα  νά « κυλιέται στό μέλι » δέν είναι τό 
μόνο γνώρισμά του πού δικαιολογεί τή σύνδεση τής ιστορίας του 
μέ τή μυθολογία τού μέλιτος καί δίνει έδαφος στή συσχέτισή του 
μέ τόν κύριο τών μελισσών. Ό  έραστής τής Εύρυδίκης είναι δ ι
πλά σημαδεμένος άπό τό μέλι : μεταφορικά πρώτα άπ’ όλα, άφού 
άπό τό μελωδικό του στόμα ρέει μέλι καί χάρη σ’ αύτό -  σύμφω
να μέ δλη τήν έλληνική παράδοση -  κατορθώνει νά σαγηνεύει 
όλόκληρη τή φύση, έλκύοντας πίσω του ψάρια, πετεινά τού ού- 
ρανού καί τά πιό άγρια θηρία. Στό διαιτολογικό έπίπεδο, κατό
πιν, όρίζοντας έναν τρόπο ζωής τού όποιου θεωρείται άπό τό 
θρύλο ώς ό πρώτος εισηγητής : οί όπαδοί του, άρνούμενοι τήν 
άλληλοφαγία, τρέφονται μέ γλυκά καί φρούτα άλειμμένα μέ μέλι, 
τά όποια προσφέρουν καί θυσία στούς θεούς άποφεύγοντας νά 
χύσουν τό αίμα τών κατοικίδιων ζώων. Γιά νά μπορέσουμε νά 
προσδιορίσουμε τή θέση τού Ό ρφ έα μέσα στή μυθολογία τού μέ
λιτος, πρέπει νά τόν άντιπαραθέσουμε δχι μόνο στόν Ά ρισταϊο, 
άλλά καί στόν Ώ ρίω να , έναν άγριο κυνηγό τού όποιου οί περι
πέτειες, προοιωνιζόμενες άπό τά κατορθώματα τού Ά κταίωνα, 
τού γιού τού Ά ρισταίου, έξελίσσονται σέ σταθερή άντίθεση μέ 
κείνες τού κυρίου τών μελισσών. Μιά τριγωνική σχέση μεταξύ 
Ό ρφ έα, Ά ρισταίου καί Ώ ρίω να έδραιώνεται σέ τρία έπίπεδα : 
ζώα, γυναίκες, μέλι, τρία έπίπεδα πάνω στά όποϊα ό Ώ ρίω νας 
καί ό Ό ρφέας άνταποκρίνονται στά δύο άκραία σημεία κάθε 
πλευράς, ένώ ό Ά ρισταίος άποτελεί τόν ένδιάμεσο δρο. Κτηνώ
δης, βίαιος, μέ τό ρόπαλο στό χέρι, ό Ώ ρίω νας έμφανίζεται σ’ 
όλόκληρη τή μυθική παράδοση σάν ένας άγριάνθρωπος, ριγμένος 
στήν καταδίωξη τών άγριων θηρίων, τά όποια άρέσκεται νά κα
τασφάζει, φτάνοντας μάλιστα στό σημείο νά καυχιέται δτι αύτός 
έξαφανίζει άπό προσώπου γής δλα τά ζώα πού γεννά καί φέρνει 
στόν κόσμο ή Γαία. Ό  Ό ρφέας βρίσκεται στόν άντίποδα τού. 
Ώ ρίω να : ένώ ό δεύτερος δίνει δείγματα τής πιό άχαλίνωτης 
άγριότητας μέ τό έκτός μέτρου κυνήγι του, ό πρώτος σημαδεύε
ται άπό μιά ύπερβολική γλυκύτητα μαζεύοντας γύρω του δλα τά 
ζωντανά πού γεννά ή γή, άκόμα καί τά πιό άγρια, πού έλκύονται
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καί αύτά όπως καί τά άλλα άπό τή γοητεία τής φωνής του καί τή 
σαγήνη τοΰ τραγουδιού του. “Οσο γιά τόν Ά ρισταϊο, πού είναι 
ταυτόχρονα κυνηγός καί ποιμένας, άγρενς καί νόμιος, ή δική του 
πρωτοτυπία είναι ότι κρατιέται σέ ίση άπόσταση άπό τίς δύο αύ
τές άκραίες συμπεριφορές : ένώ έξημερώνει όρισμένα είδη ζώων 
(βόδια, αίγες, πρόβατα), τών όποιων καθιερώνει τή ζωοκομία, ό 
Ά ρισταϊος κυνηγά μέ τή βοήθεια παγίδων τά άγρια ζώα (λύ
κους, άρκούδες) πού άπειλούν άμεσα τίς ζωοκομικές καί μελισ- 
σοκομικές του δραστηριότητες. Ή  ίδια διαφορική άπόσταση 
άνάμεσα στά τρία πρόσωπα άπαντά καί στή στάση τους άπέναντι 
στίς γυναίκες. Ό  Ώ ρίωνας τό μόνο πού ξέρει είναι νά τίς βιά
ζει : δέν προφταίνει νά δει τήν κόρη τού ξενιστή του στή Χίο, καί 
τήν ποθεί, θέλει νά τήν άποπλανήσει- μόλις υποπίπτουν στήν άν- 
τίληψή του οί Πλειάδες, όρμά στήν καταδίωξή τους· καί ή βία 
τού πόθου του τόν θολώνει σέ τέτοιο σημείο ώστε νά άπλώσει τό 
χέρι του καί στήν Ά ρτεμη, ή όποία ήταν παρούσα σέ κάποιο άπό 
τά έξολοθρευτικά κυνήγια του. Στόν άντίποδα αύτού τού θη
ρίου, ό Ό ρφέας είναι ένας νεαρός σύζυγος κατεχόμενος άπό πά
θος γιά τή νέα γυναίκα του μέ τήν όποία περνά ένα καταχρηστι
κό μήνα τού μέλιτος, πού τού άπαγορεύει -  δπως καί στόν 
Ώ ρίω να έξάλλου, άλλά άπό υπερβολική λατρεία καί δχι πιά βία
-  νά γίνει είτε καλός γαμπρός, είτε τέλειος σύζυγος. Μέ άλλα 
λόγια, καί ό ένας καί ό άλλος, άλλά λόγω άντίθετων υπερβά
σεων, κρατιούνται σέ άπόσταση άπό τήν κοινωνιολογική τοποθέ
τηση πού όρίζει ό μύθος στό μελισσουργό Ά ρισταϊο, τό σύζυγο 
πού μένει στή σωστή άπόσταση άπό τή σύζυγό του καί πού βρί
σκει στό μέλι τό μέσο τής έπιγαμίας μέ τόν πεθερό.

Πάντως τό έπίπεδο δπου διαφαίνεται πιό καθαρά άπό παντού 
ή διαμεσότητα τού Ά ρισταίου μεταξύ Ώ ρίω νος καί Ό ρφ έα  εί
ναι τό έπίπεδο τού μέλιτος. Μελισσοκόμος ύποδειγματικός, ό 
Ά ρισταϊος δέχεται άπό τίς Νύμφες τό καθήκον νά φροντίζει τίς 
μέλισσες καί κοινωνεϊ άπό τίς προστάτιδές του τή φανέρωση τού 
τρόπου μέ τόν όποιο θά προσαρτηθούν όριστικά οί μέλισσες μέ
σα στόν κόσμο τών άνθρώπων. Τό μέλι τού Άρισταίου όρίζει μιά 
μορφή καλλιεργημένης ζωής άπό τήν όποία άποκλείονται τόσο ό 
Ώ ρίω νας δσο καί ό Ό ρφέας, άλλά γιά έκ διαμέτρου άντίθετους 
λόγους ό ένας άπό τόν άλλο. Έ νώ  ό γίγαντας Ώ ρίω νας, άπό
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υπερβολική θηρωόία καί βία, δέν κατορθώνει νά ξεπεράσει μιά 
άγρια κατάσταση τήν όποία έκδηλώνει άκόμη περισσότερο δταν 
ρίχνεται στό κυνήγι-καταδίωξη τών Πλειάδων, αυτών τών Γυναι- 
κών-Περιστερών, όμόλογων μέ τίς Μέλισσες-τροφούς τού Διός, ό 
Ό ρφέας, άπό κατάχρηση μέλιτος, είναι καταδικασμένος νά τα
λαντεύεται άνάμεσα στό πρίν καί στό πέραν ένός κόσμου καλ
λιεργημένου, τού όποιου ή μελισσοκομία χάραξε τά πρώτα σύνο
ρα. ’Ακριβώς έπειδή είναι « όλος μέλι », ό Ό ρφέας καταργεί τά 
δρια άνάμεσα στό άγριο καί στό καλλιεργημένο, καί συγχέει με
ταξύ τους τό γάμο καί τήν άποπλάνηση. Γύρω άπό τόν Ό ρφέα, 
οί λύκοι καί οί άρκούδες γειτονεύουν μέ τά έλάφια καί τά ζαρ
κάδια, καί τά πιό άγρια θηρία άποδεικνύονται πιό ήρεμα κι άπό 
άρνιά. Ό π ω ς  λοιπόν ό Ό ρφέας είναι δλο μέλι γιά τή Φύση δλό- 
κληρη, ετσι άπό τή λατρεία του γιά τή νέα του σύζυγο, δέν μπο- 
ρεί παρά νά είναι ό έραστής καί ό πλανευτής μιάς γυναίκας τής 
όποίας είναι έπίσης καί δ νόμιμος σύζυγος.

Πίνακας III

ΩΡΙΩΝ ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ

Καταστρέφει δλα 
τά ζώα μέ τό άγριο

'Εξημερώνει όρισμένα 
(αίγες, πρόύατα. ϋόδια). 
κυνηγά άλλα (λύκους 
καί άρκούδες).

Αιχμαλωτίζει όλα τά 
ζώα, άκόμα καί τά 
πιό άγρια.

Γvvaïxeç Βιασμοί καί άσκηση 
βίας. Ε ναγής 
« γαμπρός ».

Υποδειγματικοί σύζυ
γοι, όλοκληρωμένοι 
γαμπροί.

Έραστής-Σύζυγος. 
'Ανίκανος νά γίνει κα
λός σύζυγος καί a 
fortiori ταιριαστός 
γαμπρός.

Μέλι Κυνηγά τίς Γυναϊ- 
κες-Περιστερές 
( = Μέλισσες).

Μελισσουργός. 
Προστάτης τών 
μελισσών καί προ- 
στατευόμενος τών 
Νυμφών-Μελισσών.

« Ολο; μέλι »».
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Δέν είναι μόνο ό τραγικός θάνατος τοΰ Ό ρφ έα  πού έρχεται νά 
έπιβεβαιώσει τήν άδυναμία του νά έδραιωθεϊ στήν περιοχή πού 
όρίζεται άπό τή δράση τοΰ Άρισταίου. Ά π α ξ  καί ή Εύρυδίκη 
χαθεί δριστικά, ό σύζυγός της άπελπισμένος περνά άπό τήν κα
ταχρηστική γειτνίαση στήν υπέρμετρη άπόσταση : δ Ό ρφέας 
άποστρέφεται τίς γυναίκες, οί όποιες γεμάτες δργή άπό τήν περι
φρόνηση, πού τούς δείχνει, συμπεριφέρονται άπέναντί του σάν 
άγρια θηρία, μοιάζοντας έτσι νά παίρνουν τή θέση πού αύτά 
άφησαν κενή στό οικείο περιβάλλον τού Ό ρφέα. Τό σχετικό μέ 
τό χώρο αύτό σχήμα εικονογραφείται άπό τίς Μεταμορφώσεις 
τοΰ Ό βιδίου  : τή στιγμή πού τό γένος τών γυναικών έξαπολύει 
τήν έπίθεση πού θά καταλήξει στό διαμελισμό τοΰ Ό ρφέα, ό άν
θρωπος μέ τή μελίρρυτη φωνή βρίσκεται στό κέντρο ένός κύκλου 
άπό άγρια θηρία πού θά είναι τά πρώτα θύματα αύτών τών έξαλ
λων μαινάδων, όπλισμένων μέ σκαλιστήρια, δικέλλια, δρεπάνια, 
γουδοχέρια, σουβλιά καί πελέκια, δηλαδή μιά σειρά έργαλείων 
τής καλλιεργημένης ζωής, άπό τήν όποία ό Ό ρφέας μ’ αύτό τόν 
τρόπο έξοβελίζεται όριστικά.

Μίσος τών μελισσών γιά τούς πλανευτές, κοινωνική κατάσταση 
τοΰ μελισσουργού, κοινωνιολογική τοποθέτηση τής νέας έγγαμης, 
προσδιορισμός τού μέλιτος σέ σχέση μέ τό κυνήγι καί τό μη- 
κυνήγι, αύτές είναι οί άπόψεις καί οί διαστάσεις πού άποκαλύ- 
πτουν τό μυθικό όρίζοντα χωρίς τόν όποιο ή συμφορά τού Ά ρ ι
σταίου καί τού Ό ρφ έα μένει περιορισμένη μέσα στά δρια μιάς 
άφήγησης λογοτεχνικού χαρακτήρα. Στό χώρο τής κλασικής μυ
θολογίας, ή μεθοδολογική συμβολή τής κοινωνικής άνθρωπολο- 
γίας έγκειται τόσο στό νά συγκροτήσει τό μυθικό λόγο σέ αυτό
νομο άντικείμενο δσο καί νά διατυπώσει τούς πρώτους κανόνες 
πού θά έξασφαλίσουν τήν άποκρυπτογράφησή του. Ό  μυθικός 
λόγος πού βρίσκεται έγγραμμένος στήν ιστορία πού άφηγεϊται ό 
Βιργίλιος παίρνει μορφή μόνο άφοΰ όριστεϊ τό διπλό του πλαί
σιο, πλαίσιο έθνογραφικό καί μυθικό. Γιά νά βγούν στήν έπιφά- 
νεια τά διάφορα έπίπεδα σημασιών καί κωδίκων πού συνιστούν 
τήν ύφανση τού μύθου, χρειάζεται νά όριστεϊ τό περίγραμμα τού 
πολιτιστικού συνόλου τού μέλιτος : άπό τίς τεχνικές τρυγήματος 
καί τούς συμβολισμούς τής μέλισσας έως τούς θεσμούς, δπως ό 
γάμος καί όρισμένες τελετουργικές πρακτικές. Παράλληλα γιά νά
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έρμηνεύσουμε τό μύθο τού Ό ρφ έα, χρειάζεται νά άποσαφηνί- 
σουμε τίς σχέσεις του μέ άλλους μύθους, δπως τού Άρισταίου 
καί τού Ώ ρίω να , πού άπαρτίζουν μαζί με τόν πρώτο ένα σύνο
λο, στό έσωτερικό τού όποιου συντελεΐται ένας όρισμένος άριθ- 
μός « μετασχηματισμών ». Στό τέλος τής διπλής αύτής άνάπτυ- 
ξης, κάθετα δσον άφορά τα έπίπεδα τών σημασιών καί όριζόν- 
τια δσον άφορά τίς άμοιβαϊες σχέσεις μεταξύ τών ξεχωριστών 
μύθων, δλα τά στοιχεία ένός μύθου άποκτούν τό διακριτικό τους 
χαρακτήρα, καί ή άποκρυπτογράφηση σταματά μόνον δταν έχει 
όλοσχερώς άπογραφεϊ ό λογικός πλούτος τού μυθικού λόγου21.

Χωρίς άμφιβολία, ό μύθος τού Ό ρφ έα μπορεϊ νά δεχθεί καί 
άλλες έρμηνεϊες, άλλά αύτές δέν μπορούν νά έπιβληθούν παρά 
μόνο άν κατακερματιστεί τό πλέγμα τών κωδίκων (τού κοινωνιο
λογικού, τού διαιτολογικού καί τού σεξουαλικού στήν προκειμέ
νη περίσταση), πού συνιστούν τόν όπλισμό τών μύθων τού μέλι
τος. Γι’ αύτό καί τό βλέμμα πού ρίχνει ό Ό ρφέας στήν Εύρυδί
κη, άπό τή στιγμή πού θά άπομονώσουμε αύτό τό μοτίβο άπό τά 
άλλα άπαγορευμένα (τής δμιλίας, τής άφής) πού ή δομική άνάλυ
ση μάς έπιτρέπει νά άναγνωρίσουμε, γίνεται καθαρή άνυπομονη- 
σία, ή, δπως λόγου χάρη στήν δπερα τού Monteverdi, άνικανότη- 
τα νά κυριαρχήσει στίς παρορμήσεις του, ή άκόμα -  δπως στήν 
έκδοχή τού Rameau -  καταστρατήγηση τών έρωτικών συμβά
σεων. (« Στίς σφοδρές του έπιθυμίες / ό έπιδέξιος έραστής πάντα 
κυριαρχεί »)22, έκτός κι άν ό άνθρωπισμός δει σ’ αύτό « τό 
ώραιότερο σύμβολο τού έρωτα... πού, ισχυρότερος κι άπό τό θά
νατο, θριαμβεύει πάνω σέ δλα, έκτός άπό τόν έαυτό του »23. 
Ό λ ες  αύτές οί μερικές άναγνώσεις, πού ύπόκεινται στή γοητεία 
πού άκτινοβολεϊ ένα μόνο μοτίβο, άλλά πού δέν παύουν νά έπι- 
καλούνται τά Γεωργικά τού Βιργιλίου, σεβόμενες πάντα τούς πε
ριορισμούς τού μύθου καί χωρίς νά τού έπιφέρουν καμιά σοβαρή 
παραποίηση, άποδίδουν στό βλέμμα τού Ό ρφ έα  μιά σημασία 
πού στό σημείο αύτό τής άφήγησης προδίδει τήν ιδεολογική πρό
θεση.

Έ δώ  βρίσκεται έπίσης, κατά πρώτη προσέγγιση, καί ένα τοπι
κό γνώρισμα πού όρίζει τό έπίπεδο μυθικής σκέψης πού άντι- 
προσωπεύει αύτή ή μυθολογία : δτι δηλαδή τό μεγαλύτερο μέρος 
τού μυθικού λόγου πού παρήγαγαν οί άρχαίες κοινωνίες βρίσκε
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ται κλεισμένο μέσα στό κέλυφος μιάς λογοτεχνικής άφήγησης, 
πού συχνά κάμπτεται άπό διάφορες μορφές ίδεολογίας, χωρίς ή 
άνάπτυξη αύτών τών τελευταίων νά παραμορφώνει τό μύθο ή νά 
έπιφέρει άναγκαστικά τήν έξαφάνισή του. Γνώρισμα πού μπορεϊ 
νά συνδυαστεί μαζί μέ ένα άλλο, πού βγαίνει στήν έπιφάνεια στό 
τέλος μιάς ερευνάς γύρω άπό τό σύνολο τών μύθων πού έχει γιά 
κέντρο του τά άρώματα καί τήν άποπλάνηση : δτι οί κατηγορίες 
καί οί λογικές σχέσεις πού άνακαλύπτει ή δομική άνάλυση μέσα 
στή μυθολογία είναι σέ μεγάλο βαθμό οί ίδιες μ’ αύτές πού χρησι
μοποίησαν καί έκμεταλλεύτηκαν οί 'Έλληνες σέ μιά σειρά κείμε
να όρθολογικού χαρακτήρα, έπεξεργασμένα τόν ίδιο καιρό μέ τίς 
λογοτεχνικές παραγωγές δπου έγγράφεται ό μυθικός λόγος. 'Όσο 
προσωρινά κι άν είναι τά κάποια αύτά συμπεράσματα πάνω στόν 
τύπο τής μυθικής σκέψης πού μαρτυρεϊται στήν Ελλάδα, μάς 
καλούν ώστόσο νά μήν έδραιώσουμε άνάμεσα στούς μύθους τοΰ 
μέλιτος γύρω άπό τόν Ά ριστα ίο καί τήν άντίστοιχη μυθολογία 
τής Νότιας ’Αμερικής τίς πολύ στενές σχέσεις πού φαίνονται νά 
ύπαγορεύουν οί άμεσες συγγένειες άνάμεσα σέ δύο μυθικά σύνο
λα, διαφορετικών διαστάσεων βέβαια, άλλά πού καί τό ένα καί 
τό άλλο κεντρώνονται σέ μιά παθολογία τού γάμου πού έχει γιά 
μυθικό της τελεστή τό μέλι. Τό θέμα δέν είναι πιά , δπως στήν 
έποχή τού Tylor, νά ξαναβρούμε τά μισοσβησμένα γνωρίσματα 
μιάς « άγριας κατάστασης τής σκέψης », πού ένδείξεις της θά 
έδιναν οί άρχαϊκές κοινωνίες, άλλά πρώτα άπ’ δλα, ούσιαστικά, 
νά όρίσουμε τή γραμματική τοΰ τρόπου σκέψης πού έκφράζεται 
μές στούς μύθους, χωρίς νά προεξοφλήσουμε τό έρώτημα άν ή 
μυθική σκέψη έχει τό προνόμιο νά περικλείει μιά είκόνα τού κό
σμου έγγενή στήν άρχιτεκτονική τού πνεύματος ή άν όρισμένες 
δομικές όμοιότητες φέρουν στό προσκήνιο μιά παλαιολιθική κλη
ρονομιά στήν όποία συμμετέχουν έξίσου ό Παλαιός καί ό Νέος 
Κόσμος. Ό  μυθολόγος καλείται νά έκπληρώσει πιό έπείγοντα 
καθήκοντα : νά κατασκευάσει, πέρα άπό τούς κύκλους καί τίς 
ταξινομήσεις τών μυθογράφων τής ’Αρχαιότητας, όρισμένες όμά- 
δες μύθων βάσει ένός έξαντλητικού ευρετηρίου τού έθνογραφι- 
κού τους πλαισίου· ή άκόμη, δεδομένου δτι ή μυθολογία αύτή 
βρίσκεται στέρεα ένσωματωμένη σέ διάφορα λογοτεχνικά είδη, 
νά άναπτύξει τήν άνάλυση τού σημαντικού πεδίου πού προσδιο
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ρίζει στούς μύθους καί νά συναρθρώσει τίς γλωσσικές δομές μέ 
τίς μυθικές δομές24.

Τά σχέδια αύτά ιχνογραφούν τήν πορεία μιάς ιστορίας πού ό 
μυθικός της λόγος δέν μπορεί νά άπομακρυνθεΐ άπό τόν Ελληνο
ρωμαϊκό πολιτισμό. Πρό όλίγου άκόμη, ό άπομονωμένος μύθος 
πρόσφερε στήν περιέργεια τού έλληνιστή τήν παράδοξη μορφή 
ένός θεσμικού ύπολείμματος ή τό μόλις άναγνώσιμο ίχνος μιάς 
άρχαϊκής συμπεριφοράς. Στό έξής, τό ζήτημα δέν είναι πιά νά 
έξαγάγουμε άπό μιά μυθική άφήγηση ένα θεσμό ή μιά κοινωνική 
πρακτική σάν νά είχαμε νά κάνουμε μ’ ένα καρύδι μέσα στό σπα
σμένο του κέλυφος. Ά π ό  τό μυθικό της λόγο βγαίνει στήν έπιφά- 
νεια δλη ή σκέψη μιάς κοινωνίας, γιατί, δπως ξέρουμε, ή δομική 
άνάλυση δέν μπορεί νά βαδίσει παρά μόνο άν ξεκινήσει άπό μιά 
έξαντλητική γνώση τού έθνογραφικού πλαισίου κάθε μύθου καί 
κάθε όμάδας μύθων. Τελετουργικές πρακτικές, οικονομικές τε
χνικές, τροπές τού γάμου, νομικοί θεσμοί, ταξινόμηση τών ζώων, 
παράσταση τών φυτικών είδών, δλα αύτά είναι πλευρές μιάς κοι
νωνίας πού ό μυθολόγος όφείλει νά άπογράφει, γιά νά όρίζει τήν 
άρμοδιότητα κάθε δρου μέσα σέ μιά άκολουθία καί κάθε άκο- 
λουθίας μέσα σέ μιά ιστορία πού οί διάφοροι κώδικες ή σημασιο- 
λογικά της έπίπεδα θά έπιτρέψουν νά τοποθετήσουμε έντός ένός 
μυθικού συνόλου μεγαλύτερης ή μικρότερης σημασίας. Καί δλο 
αύτό τό έθνογραφικό πλαίσιο, τελικά, τί άλλο είναι παρά ιστο
ρία, μιά ιστορία πού ό ρυθμός της, ή χρονολογία της, οί μεταβο
λές, ή πλημμυρίς της καί ή άμπωτις άποτελούν τό άντικείμενο τής 
ιστορικής γνώσης τών άρχαίων κοινωνιών άπό τόν 19ο αίώνα καί 
μετά ; Τά δομικά μοντέλα τού μυθολόγου χρειάζονται τίς άναλύ- 
σεις τού ιστορικού χωρίς τίς όποιες ή συνοχή καί ή λογική τους 
θά στερούνταν βάσεων.

Ά λλά στή συμβαντολογική ιστορία τού παλαιοπώλη καί τού 
ρακοσυλλέκτη πού διασχίζουν τή μυθολογία, μ’ ένα άγκίστρι στό 
χέρι, εύτυχεΐς δταν ξεχώνουν έδώ κι έκεί κανένα ύπόλειμμα άρ- 
χαϊσμού ή καμιά άπολιθωμένη μνήμη κάποιου « πραγματικού » 
συμβάντος, ή δομική άνάλυση τών μύθων, φέρνοντας στήν έπι- 
φάνεια όρισμένες άμετάβλητες μορφές μέσα άπό διαφορετικά πε
ριεχόμενα, άντιπαραθέτει μιά συνολική ιστορία πού έγγράφεται 
στή μακρά διάρκεια25, καί βουτάει κάτω άπό τίς συνειδητές έκ-
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φράσεις καί Αναγνωρίζει ύπό τόν φαινομενικά κινούμενο χαρα
κτήρα τών πραγμάτων τά μεγάλα άδρανή ρεύματα πού τήν δια
τρέχουν έν σιωπή. Νά ποιό είναι τό πρώτο δφελος γιά τή σημερι
νή ιστορία, δφελος πού συμπορεύεται μέ ένα άλλο : δτι ό ιστορι
κός τού έλληνικού κόσμου, διερευνώντας τούς μύθους αύτούς 
καθ’ έαυτούς, μέ τόν ιδιαίτερο τρόπο πού αύτοί όργανώνονται, 
έπιχειρεΐ καί αύτός μέ τή σειρά του νά φέρει στήν έπιφάνεια όρι- 
σμένες γενικές ιδιότητες τής μυθικής σκέψης, έρχόμενος μέσα του 
άντιμέτωπος μέ τά προβλήματα μιάς κοινωνίας έντός τής δποίας 
ή έλευση μιάς καινοφανούς φιλοσοφικής σκέψης μεταβάλλει 
άναμφισβήτητα τή λειτουργία τών μύθων χωρίς ώστόσο νά τίς 
καταδικάζει γιά τό λόγο αύτό σέ άμεσο μαρασμό26.
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Οί νέοι
Τό ώμό, ό "Ελληνας παίς κ α ί τό ψημένο

« Μισώ τά ταξίδια χα ί rove ίξ ΐρ εννητ ΐ:  » 
Claude Levi-Strauss

Τό 1724 δημοσιευόταν στό Παρίσι τό βιβλίο του R. P. Lafitau, 
τής Ε τα ιρ ία ς  τοϋ Ίησοϋ, <·<· Moeurs des sauvages amiriquains com
p ares aux moeurs des premiers temps'. Κάτω άπό τόν ταπεινό αυ
τόν τίτλο έχουμε νά κάνουμε μέ ένα γεγονός, κατά κάποιο τρόπο, 
γιά τήν ιστοριογραφία τής ’Αρχαιότητας. Ό  ιεραπόστολος αύ
τός. γόνος μιάς πλούσιας οικογένειας έμπορων καί τραπεζιτών 
τού Bordeaux, είχε φιλοξενηθεί στόν Καναδά άπό τό 1712 ώς τό 
1717 άπό τόν P. Garnier. ειδήμονα σέ θέματα σχετικά μέ τίς φυ
λές τών Ά λγονκίνον. τών Ούρώνων και τών Ίροκέζων. Φυσικά, 
ό Lafiteau δέν ήταν ό πρώτος ιεραπόστολος ούτε καί ό πρώτος 
Εύρωπαϊος πού έργάστηκε ώς έθνολόγος έπιτόπου καί ώφέλησε 
τήν κατακτητική Δύση μέ τίς γνώσεις πού είχε άποκτήσει. 'Η  
άνακάλυψη είχε συνοδευτεί άπό τό στοχασμό, καί ή έθνολογία 
είχε σέ γενικές γραμμές συγκροτηθεί ήδη άπό τόν 16ο αιώνα ώς 
έπιστήμη τών βαρβαρικών κοινωνιών, θεωρουμένων ήδη άπό 
κείνη τή στιγμή ώς άμετακίνητων μπροστά σ' έναν κόσμο πού 
παρασύρεται άπό τόν ρού τής ιστορίας. Ή  πρωτοτυπία τού Lafi
tau δέ βρισκόταν έκεί2. Ό  A. Momigliano τή συνοψίζει άρκετά
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καλά, δταν γράφει δτι τό βιδλίο του « φανέρωοε στόν κόσμο τήν 
άπλή άλήθεια δτι καί οί 'Έλληνες είχαν υπάρξει κάποτε 
άγριοι3 ». Ό  Θουκυδίδης, είναι άλήθεια, είχε πει σχεδόν άκρι- 
βώς τό ίδιο πράγμα : « πολλά δ’ άν καί άλλα τις άποδείξειε τό 
παλαιόν έλληνικόν όμοιότροπα τώ νΰν βαρβαρικώ διαιτα>μενον » 
(I, 6,6), άλλά τό είχαμε ξεχάσει. Καί ό Montaigne, οίκτιροντας 
τά άποτελέσματα τής κατάκτησης τής Αμερικής, ένας Montaigne 
πού ώρες ώρες βρίσκεται τόσο κοντά στόν ιστορικό σχετικισμό, 
έγραφε: « Γιατί νά μήν τύχαινε έπί ’Αλεξάνδρου, έπί τών άρ- 
χαίων Ελλήνων ή Ρωμαίων μιά τόσο ύψηλή κατάκτηση- γιατί νά 
μή πήγαινε μιά τόσο μεγάλη άλλαγή καί μεταβολή τόσων αυτο
κρατοριών καί λαών σέ χέρια πού θά έξευγένιζαν καί θά διαφώ
τιζαν δ,τι άγριο ύπήρχε, ένδυναμώνοντας καί προωθώντας τούς 
καλούς σπόρους πού θά είχε παραγάγει ή φύση, συγχωνεύοντας 
όχι μόνο στήν καλλιέργεια τής γής καί στό στολισμό τών πόλεων 
τίς άλλοτινές τέχνες, άλλά καί τίς έλληνικές καί ρωμαϊκές άρετές 
μ’ αύτές πού θά είχε γεννήσει ό τόπος » (III, 6). Ό μ ω ς ό Lafitau 
πηγαίνει πιό μακριά άπό τό Θουκυδίδη, γιατί δέ συγκρίνει μόνο 
τό άπόμακρο παρελθόν τής Ελλάδας μέ τόν κόσμο τών άγριων, 
άλλά καί τήν ίδια τήν κλασική Ελλάδα. Μέ τό δικό του τρόπο, ό 
ίησουίτης αύτός έβαζε ένα τέλος στή διένεξη τών ’Αρχαίων καί 
τών Νεωτέρων. Οί "Ελληνες καί οί Ρωμαίοι, άλλά καί κατά κά
ποιο οί Ε βραίο ι, πράγμα πού μέ μιά έννοια είναι πιό άποφασι- 
στικό, έχαναν τό πολιτιστικό προνόμιο πού κατείχαν στήν πα ι
δεία τής ’Αναγέννησης καί τού Που αίώνα. « Όμολογώ, έγραφε 
ο Lafitau μέ άπίστευτη τόλμη, δτι άν οί άρχαίοι συγγραφείς μού 
έδωσαν τά φώτα γιά νά δώ δρισμένες εύτυχείς συγκυρίες στούς 
’Αγρίους, τά έθιμα τών ’Αγρίων μού έδωσαν τά φώτα γιά νά 
κατανοήσω πιό εύκολα καί νά έξηγήσω πολλά πράγματα πού 
βρίσκουμε στούς άρχαίους συγγραφείς ». Μ’ αύτό ό Lafitau έκα
νε τό άκριβώς άντίθετο βήμα άπό κείνο πού είχε άποτελέσει τόν 
έπιστημολογικό κανόνα ένός άλλου ιερωμένου ιδρυτή τής άνθρω- 
πολογίας, τού ’Ισπανού ίησουίτη Jose de Acosta, συγγραφέα μιάς 
Historia natural y moral de las Indias, πού δημοσιεύτηκε στή Σε
βίλλη τό 1590 καί μεταφράστηκε σχεδόν άμέσως στά γαλλικά καί 
στά άγγλικά, καί γιά τόν όποιο, μέ έξαίρεση τά θέματα τής θρη
σκείας, ό έλληνο-ρωμαϊκός κόσμος παρέμενε ό κανόνας τον πολι
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τισμού. Ή  άλήθεια είναι δτι ό Lafitau, σάν πεπαιδευμένος ιερα
πόστολος, φρόντισε νά βρει, σύμφωνα μέ τήν κλασική παράδοση, 
ένα διδάσκαλο στήν ’Αρχαιότητα: « Ή  έπιστήμη τών ήθών καί 
τών έθίμων τών διαφόρων λαών είναι τόσο χρήσιμη καί τόσο έν- 
διαφέρουσα πού ό 'Όμηρος έκρινε δτι δφειλε νά τήν κάνει θέμα 
ένός όλόκληρου ποιήματος. Σκοπός τοϋ ποιήματος είναι νά κάνει 
γνωστή τή σοφία τοϋ Ό δυσσέα, τού ήρωά του, ό όποιος μετά τήν 
άλωση τής Τροίας, βλέποντας δτι άπομακρύνεται συνεχώς άπό 
τήν πατρίδα του, τήν ’Ιθάκη, έξαιτίας τού θυμού τού Ποσειδώ- 
να, έκμεταλλεύεται τίς διάφορες περιπλανήσεις του άνά τίς θά
λασσες γιά νά μάθει τά ήθη τών λαών, σ’ δποιο μέρος τόν έριχναν 
οί άγριεμένοι άνεμοι, καί γιά νά πάρει δ,τι καλό καί άξιο4 ». 
’Αλλ’ οί λαοί αύτοί δέν είναι μόνο φανταστικοί σάν έκείνον πού 
περιγράφει ό Όδυσσέας στή χώρα τού ’Αλκίνοου, είναι οί ϊδιοι 
οί "Ελληνες μέ τή διπλή τους ύπόσταση καί ώς δημιουργοί έπι- 
στήμης καί ώς άντικείμενα έπιστήμης.

'Ο  άναγνώστης μπορεί νά κοιτάζει τή συμβολική είκόνα πού 
προθέτει στό έργο του ό Lafitau. Πώς τήν έρμηνεύει ό ίδιος5 ; Ό  
συγγραφέας, καθισμένος στό γραφείο του (μέ ρούχο άρχαϊκό), 
καταγίνεται « μέ τή σύγκριση διαφόρων μνημείων τής ’Αρχαιό
τητας, πυραμίδες, όβελίσκους, μορφές πανθεϊστικές [πού φέρουν 
χαρακτηριστικά πολλών θεοτήτων ταυτόχρονα], μετάλλια, άρ- 
χαίους συγγραφείς καί άνάμεσα σέ διάφορα υπομνήματα, χάρ
τες, ταξιδιωτικά κί άλλα περίεργα τής ’Αμερικής πού στό κέντρο 
τους ή μορφή αύτή είναι καθισμένη ». ’Αναγνωρίζουμε, συγκε
κριμένα, άκουμπισμένη κάτω, σάν άναποδογυρισμένο είδωλο, 
μιά Έφεσία Ά ρτέμιδα. Δύο πνεύματα βοηθούν τό έργο της. Τό 
ένα κρατά μέ τό άριστερό χέρι τό κηρύκειο τού Έρμή καί μέ τό 
δεξί μιά ινδιάνικη πίπα ειρήνης· τό άλλο βαστά μιά ίροκέζικη 
χελώνα καί ένα ρόμβο ή σείστρο άπ’ αύτά πού στόλιζαν τά πλαγ- 
γόνια τής έλληνιστικής ’Ανατολής. ’Επάνω, ψηλότερα άπό τό 
ζεύγος τών πρωτοπλάστων, ό άναστηθείς ’Ιησούς, ή άναληπτομέ- 
νη Παναγία πλαισιωμένοι άπό άγγέλους6, περιβάλλουν τό βωμό 
έπάνω στόν όποιο άκτινοβολεϊ ό άζυμος Ά ρτος. Τελικά, ό Χρό
νος είναι παρών γιά νά άνακαλέσει τό συγγραφέα « στήν πηγή 
τών πάντων » καί νά τόν κάνει « νά ψαύσει μέ τό δάκτυλο τή 
σύνδεση πού υπάρχει άνάμεσα σ’ δλα αύτά τά μνημεία καί στήν
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πρώτη άρχή τών άνθρώπων, τό βάθρο τής δικής μας θρησκείας ». 
’Αγνοώ άν ό Lafitau θεωρούσε τό Χρόνο, μέ τίς φτερούγες του 
καί τό δρέπανό του, σάν μορφή τής ’Αρχαιότητας. ’Εμείς σήμε
ρα γνωρίζουμε πολύ καλά πώς δέν είναι7. Ό  « Πρεσβύτης- 
Χρόνος »7, κληρονόμος τού άρχαίου Κρόνου καί τού μεσαιωνι
κού θανάτου, παίρνει τή μορφή του στήν ’Αναγέννηση πιά , είναι 
σύγχρονος μέ τούς συγχρόνους τών μεγάλων άνακαλύψεων, καί 
τό στοιχείο πού τονίζει ό είκονοποιός τού Lafitau είναι περισσό
τερο τό σφρίγος του καί λιγότερο ή καταστροφική πλευρά του 
(τό δρεπάνι δέ βρίσκεται σέ δράση). Γιά τόν Ιησουίτη ιερωμένο 
δέν ύφίσταται ή παραμικρή άντίφαση άνάμεσα στή δράση τού 
Χρόνου καί στή σύγκριση, άνάμεσα στή « διαχρονία » καί στή 
« συγχρονία », δπως θά λέγαμε σήμερα.

Ό  παραλληλισμός τών έθίμων τών ’Ινδιάνων καί τών 'Ελλή
νων είναι θεμιτός γιατί καί οί ’Ινδιάνοι καί οί “Ελληνες καταγον- 
ται άπό τόν Ά δά μ  καί τήν Εύα. Τό ένιαΐο τής σκηνής είναι 
δεδομένο άπό τά πρόσωπα καί τά σύμβολα τού έβραιο- 
χριστιανικού μύθου. ’Ακόμη καλύτερα, ό Lafitau προσπαθεί μέ 
τό δικό του τρόπο νά έξιστορικεύσει τό μύθο άνακαλύπτοντας 
στό πρόσωπο αύτών τών ’Ινδιάνων τά μακρινά έξαδέλφια τόσο 
τών 'Ελλήνων δσο καί τών βαρβάρων γειτόνων τους (σημείο στό 
σημείο διαφοροποιείται, γιά μιά άκόμη φορά, άπό τόν πρόδρομό 
του Acosta, ό όποιος δίχως άλλο σκεφτόταν δτι οί ’Ινδιάνοι τής 
’Αμερικής είχαν έλθει άπό τή γηραιά ήπειρο -  άπό τό Βερίγγειο 
πορθμό, φανταζότανε -  άλλά γρήγορα προσδιόριζε δτι οί προπά
τορες αυτοί δέν μπορούσαν παρά νά είναι « mas hombres salva
ges y cazadores, que no gente repiiblica y pulida »· άγριοι καί θη
ρευτές, τό γνώρισμα είναι περισσολογικό καί χαρακτηριστικό 
τού είδους)8, χωρίς δμως νά μπορεϊ εύκολα νά άγνοήσει (καί χω
ρίς νά άγνοεΐ τελικά) δτι, ήδη πρίν άπό τή δική του έποχή, καί 
κυρίως μετά άπό τίς μεγάλες άνακαλύψεις, τό πρόβλημα ένός άλ
λου Ά δά μ. ή περισσοτέρων, είχε τεθεί9, άλλοτε γιά νά δικαιολο
γήσει τήν ύποδούλωση τών ’Ινδιάνων καί άλλοτε, άντίθετα, γιά 
νά βεβαιώσει δτι ήταν άθώοι άπό τό προπατορικό άμάρτημα. Ή  
θανάτωση τού Θεού, τόσο κοντά στό έργο τού Lafitau, άν κα
ταργήσουμε τό έπάνω μέρος τού πίνακά του, άφήνει κατά κάποιο 
τρόπο τά πράγματα άνέπαφα. Ά π ό  πού λοιπόν άντλούμε τό δι
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καίωμα νά συγκρίνουμε, δηλαδή, μέ μιά έννοια, νά καταργούμε 
τόν Πρεσβύτη-Χρόνο ;

Ό  έξελικτισμός τού 19ου αίώνα, δημοκρατικός μέ τό δικό του 
τρόπο, πρόσφερε μιά πρώτη έκλαΐκευση στό σχήμα τού Latitau. 
Τό 1861, ό J. J. Bachofen δημοσίευσε στή Βασιλεία Das Mutter- 
recht. Ά π ό  τήν άρχή τού έργου του ό ’Ελβετός ειδήμονας στηρί
ζεται στήν περίφημη πιά σήμερα μαρτυρία τού 'Ηροδότου (I, 
73) : στή Λυκία, τά όνόματα τών άνθρώπων δέν προέρχονται 
άπό τό όνομα τού πατέρα τους, άλλά άπό τό όνομα τής μητέρας 
τους, πράγμα τό όποϊο άποτελεϊ μεταξύ άλλων καί έθιμο τών 
Ίροκέζων. Ή  μαρτυρία αύτή δέν είχε ξεφύγει άπό τόν Lafitau- 
άκόμη περισσότερο, αύτός είχε συγκεντρώσει δλες τίς προσιτές 
μαρτυρίες κάτω άπ’ δ,τι έκεΐνος θεωρούσε δτι έπρεπε νά όνομά- 
ζει « μητριαρχία » καί « μητρογραμμικότητα » : « Ή  γυναικο- 
κρατία, ή Βασίλειο τών γυναικών, μάς λέει, ήταν καθολικά δια
δομένη10 ». Τό πρώτο του άντανακλαστικό, δταν συγκρίνει τούς 
Λυκίους, τούς Ίροκέζους καί τούς Οϋρώνους, είναι νά σκεφτεΐ 
δτι οί Ινδ ιάνοι τής Αμερικής κατάγονται άπό τούς Λ υκίους". 
Ωστόσο ή εικαζόμενη καθολικότητα τής άρχαίας μητριαρχίας 
τόν κάνει νά διστάζει- δμως, μήν έχοντας άλλη έναλλακτική λύση 
νά προτείνει, καταλήγει στό συμπέρασμα δτι « τό μεγαλύτερο μέ
ρος τών λαών τής Αμερικής έλκουν τήν καταγωγή τους άπό τούς 
βαρβάρους πού κατελάμβαναν τόν ήπειρωτικό καί νησιωτικό έλ- 
λαδικό χώρο12 », πρίν άπό τήν κάθοδο τών Ελλήνων. Ό  Bacho
fen, άπό τή μεριά του, δέν έχει άνάγκη άπό παρόμοια ύπόθεση. 
Ή  « μητριαρχία » γιά κείνον είναι ένα στάδιο πού έχει διατρέξει 
δλη ή άνθρωπότητα, στάδιο μιάς ζεστής έπαφής μέ τή φύση πού 
ένσαρκώνεται άπό τό μαστό τής μητέρας, καί τό όποϊο προηγεί
ται τής πολιτιστικής ρήξης πού συνιστά ή πατριαρχία. Καί ό L. 
Η. Morgan έπίσης, πρίν άκόμη διαβάσει τόν Bachofen καί χωρίς, 
ά π’ δ,τι φαίνεται, νά έχει γνωρίσει τόν Lafitau, είχε παραλληλί
σει τούς Λυκίους καί τούς Ίροκέζους13. “Οταν θά φθάσει ή ώρα 
τής σύνθεσης γ ι’ αυτόν, τό 1877 (Ancient Society), ό Θεός, πού ό 
Latitau έπικαλείται άκατάπαυστα, δέν έμφανίζεται πιά παρά 
στήν τελευταία σελίδα τού έργου, δταν θέλει νά πλέξει τό έγκώ- 
μιο αύτών τών « άγριων », αύτών τών « βαρβάρων », μέ τόν καρ
τερικό μόχθο τών όποιων έπιτεύχθηκε « μέρος τού σχεδίου τού
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'Υπέρτατου Νοϋ γιά τήν έξέλιξη τού βαρβάρου άπό τόν άγριο, 
καί τού πολιτισμένου άνθρώπου άπό τό βάρβαρο »■ παρουσία 
διακριτική, μά μέ τόν τρόπο της άναγκαία, άφού ό παραλληλι
σμός τών κοινωνικών άνελίξεων έξηγείται τουλάχιστον κατά ένα 
μέρος άπό τήν παρουσία σέ δλους τούς άνθρώπους, άν δχι κά
ποιου ίχνους τής πρωταρχικής ’Αποκαλύψεως, τουλάχιστον 
« σπερμάτων ιδεών14 », στά όποία τό πέρασμα άπό τό ένα στάδιο 
στό άλλο τής κοινωνικής άνέλιξης έπιτρέπει νά καρποφορούν. 
Εκλαϊκευμένο άπό τόν Engels (Ή  καταγωγή τής οικογένειας 
χρονολογείται άπό τό 1884), τό σχήμα τού Morgan καθιστά τή 
σύγκριση ταυτοχρόνως θεμιτή καί άπλοϊκή. Γιά νά συγκρίνουμε 
δυό κοινωνίες χρειάζεται καί άρκεϊ νά δρίσουμε τή θέση πού κα
τέχουν πάνω στόν άξονα τής κοινωνικής άνέλιξης. Οί Ίροκέζοι 
τοποθετούνται στήν κατώτατη βαθμίδα τής βαρβαρότητας, ένώ ή 
όμηρική Ε λλάδα βρίσκεται στό άνώτατό της δριο. Έ στω , άλλά 
τότε τί γίνεται μέ τούς άπειράριθμους θεσμούς, σχετικά μέ τούς 
όποιους ώστόσο ό Lafitau είχε άριστα διίδει δτι μπορούσαν νά 
ύπάρξουν σέ έντονα διαφορετικές κοινωνίες ; Θά ’πρεπε λόγου 
χάρη νά παραιτηθούμε άπό δποιαδήποτε σύγκριση τών πολεμι
κών κοινωνιών τού δυτικού Μεσαίωνα καί τής δμηρικής κοινω
νίας μέ τό πρόσχημα δτι ή μία άνήκει, σύμφωνα μέ τήν όρολογία 
τού Marx καί τού Engels, στή « δουλοκτητική » άρχαιότητα, ένώ 
ή άλλη στήν περίοδο τής « φεουδαρχίας » ; ”Ας δεχτούμε νά κά
νουμε τή θυσία καί νά μετατοπίσουμε άπλά τό πρόβλημα. Γιατί, 
ή τό ένα ή τό άλλο θά συμβαίνει : ή θά δεχτούμε, δπως άκριβώς 
τό ήθελε ή σοβιετική έκδοχή τού μαρξισμού, δτι δλες οί άνθρώπι- 
νες κοινωνίες πέρασαν ή θά περάσουν άπό τά ίδια στάδια, πράγ
μα πού άποδεικνύεται άστήρικτο15, ή πάλι περιορίζοντας, γιά 
παράδειγμα, τήν ύπαρξη τής « φεουδαρχίας » στίς κοινωνίες τής 
μεσαιωνικής Δύσης καί τής ’Ιαπωνίας μόνο, τό πεδίο σύγκρισης 
θά φανεί έξαιρετικά περιορισμένο, πράγμα πού θά άπέκλειε άπό 
τήν περιοχή τών έρευνών μας μιά δλόκληρη σειρά άπό έρευνες, 
οί όποιες ώστόσο έδωσαν άποδείξεις γιά τήν κίνησή τους κατά 
τήν πορεία τους.

Ά νέφερα προηγουμένως τόν Lewis Morgan, άλλά ή συζήτηση 
είναι μεγάλη, καί μπορούμε νά τού καταλογίσουμε δτι τό έργο 
του, έργο άνθρώπου πού είχε δεχτεί διπλή παιδεία, ταυτόχρονα
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ΐροκέζικη καί άμερικάνικη, καί 6 όποιος σέ πείσμα ή έξαιτίας 
τής διπλής αύτής συγκρότησης έπέμενε στήν ύπαρξη μιάς ένιαίας 
άνθρώπινης οικογένειας, είναι άκριβώς έκεϊνο πού διαμόρφωσε 
κατά κύριο λόγο τό βλέμμα μέ τό όποϊο οί άνθρωπολόγοι κοίτα
ξαν τόν έλληνικό κόσμο. "Εξι χρόνια μετά τήν Ancient Society, τό 
1871, κυκλοφορούσε ή πρώτη έκδοση τής Primitive Culture τού 
Edward Β. Tylor (βιβλίο πού μεταφράστηκε γαλλικά τό 1876), 
καί τότε μέσον τού Tylor καί τών μαθητών του, κυρίως τού An
drew Lang (1844-1912) καί τού J. G. Frazer (1854-1941) θά προ
σεγγιστεί μέ άποφασιστικό τρόπο άπό τούς άνθρωπολόγους16 τό 
έλληνικό φαινόμενο, μετά τήν κατάρρευση τής « συγκριτικής μυ
θολογίας » τού Max Muller17. Φυσικά, άνάμεσα στόν Morgan καί 
στόν Tylor ύπάρχουν πολλά σημεία σύγκλισης, άλλά, βασικά, ή 
προοπτική είναι διαφορετική. Ή  άντίθεση πού είσάγει ό Tylor 
άπό τήν άρχή τού βιβλίου του καί ή έπιφύλαξή του σχετικά μέ τό 
άν ύπάρχουν καλοί άγριοι, είναι τελικά ή άντίθεση μεταξύ τής 
άγριότητας καί τοϋ πολιτισμού, δηλαδή τού ιμπεριαλιστικού δυ
τικού πολιτισμού, φυσικά. Ή  σύγκριση έντούτοις είναι δικαιο
λογημένη, πολύ άπλά, χάρη στίς έπιδιώσεις (ό έπινοητής αύτής 
τής έννοιας είναι ό Tylor) τού κόσμου τών άγριων μέσα στούς 
κόλπους τού πολισμένου κόσμου : « Διαλέξτε, μέ δυό λόγια, δσα 
πράγματα δέν έχει άλλοιώσει διόλου μιά μακρά σειρά αιώνων 
καί θά έχετε έναν πίνακα, δπου θά δείτε δτι ό Ά γγλος γεωργός 
δέ διαφέρει ούτε κατά μία τρίχα άπό ένα νέγρο τής κεντρικής 
Α φ ρ ικής18 ». Άνάμεσα στίς κατώτερες τάξεις τής Δύσης καί τίς 
κατώτερες φυλές τού ύπόλοιπου κόσμου, υπάρχει μιά θεμελιακή 
ένότητα, ή όποία δέν άπαντά στό άνώτερο έπίπεδο : τήν έποχή 
τού Tylor τό στέμμα τής Α γγλίας δέν ήταν άκόμη συγκρίσιμο μέ 
τόν άφρικανό φύλαρχο. Ε πιπλέον, ό Ε. Β. Tylor φτάνει νά γρά
ψει τό έξής, πράγμα πού βρίσκεται στή ρίζα τών παραστάσεων 
τού τοτεμισμού : « Ή  ιδέα μιάς ριζικής διακρίσεως άνάμεσα 
στήν ψυχική κατάσταση τού άνθρώπου καί τού ζώου, ίδέα τόσο 
κυρίαρχη στόν πολιτισμένο κόσμο, άπαντά πολύ σπάνια στίς κα
τώτερες φυλές19 ». Μέσα στήν προοπτική τού 19ου αίώνα, πού 
σημαδεύεται πέρα γιά πέρα άπό τόν άνελικτισμό, ποιά υπόσταση 
έχει ό έλληνικός κόσμος ; Αύτό όρίζεται μέ τέλεια διαύγεια άπό 
τόν A. Lang, πρόσωπο-κλειδί τής έποχής, άφού είναι ταυτόχρο
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να δημοσιογράφος, ιστορικός καί τής μεγάλης καί τής μικρής 
ιστορίας, καί άνθρωπολόγος πρώτης τάξεως. Αναμφισβήτητα, 
ήδη άπό τήν έποχή τού 'Ομήρου, ό έλληνικός κόσμος άνήκει έξ 
όλοκλήρου στόν πολιτισμό. Μήπως δέν υπάρχουν ήδη άπό τήν 
έποχή έκείνη βασιλικές δυναστείες ; Ά λλά , έπίσης άναμφισβήτη- 
τα, οί "Ελληνες είχαν συνείδηση δτι είχαν υπάρξει άγριοι. Οί 
τελετουργίες καί οί μύθοι τους γέμουν άπό άόριστα στοιχεία πού 
πηγαίνουν άπό τήν άνθρωποθυσία στόν κανιβαλισμό. Ή  έννοια 
τής έπιβίωσης καθώς καί ή έννοια τής άνέλιξης παίζουν έδώ 
στρατηγικό ρόλο. Οί "Ελληνες είχαν ύπάρξει άγριοι· δέν είναι 
πλέον· οί μύθοι τους έπιβιώνουν σέ σχέση μέ τό παρελθόν τους20, 
καί ή μυθολογία λέει τί έκαναν οί πρόγονοί τους. Έ τσι ή σύγκρι
ση μπορούσε νά συμβαδίζει μέ τήν ιεραρχία.

Οί συνθέσεις τής ρομαντικής καί θετικιστικής έποχής έχουν 
σήμερα σέ τέτοιο βαθμό κατακερματιστεί πού έχουν γίνει άγνώ- 
ριστες. “Ας κάνουμε μιά τομή σέ μιά μετέπειτα έποχή· στά χρόνια 
δπου στήν έθνολογία κυριαρχούσαν άπό τή μιά μεριά ό Frazer 
καί άπό τήν άλλη ό Malinowski, πάνω σέ τί θά μπορούσε ένας 
ιστορικός νά στηρίξει ξανά τό δικαίωμά του νά συγκρίνει; Ά π ό  
τή μιά μεριά ένας συλλέκτης στοιχείων ό όποιος, ξεκινώντας άπό 
τόν έλληνορωμαϊκό κόσμο πού κατείχε θαυμάσια, γέμιζε άκατα- 
πόνητος τά χάσματα τού Παυσανία ή τού Ό βίδιου, χωρίς ποτέ 
νά λέει τί τού έπέτρεπε νά παραλληλίζει τόν ίερέα-βασιλιά τής 
Νέμι. πού δολοφονήθηκε άπό τό διάδοχό του, τόν έπί τού σταυ
ρού θνήσκοντα ’Ιησού ή τό βασιλιά-θεό τής Αίγύπτου τών Φα
ραώ, καί άπό τήν άλλη μιά άνευ, μέχρι τότε, προηγουμένου 
προσπάθεια νά σκεφτεί κανείς τόν τρόπο λειτουργίας μιάς μελα- 
νησιακής κοινωνίας, πού πολύ γρήγορα ταυτιζόταν μέ τούς 
άγριους21· ή έπιλογή τού ιστορικού άνάμεσα στά δύο μπορούσε 
δικαιολογημένα νά φανεί όλέθρια. Κι ώστόσο, άπό τούς δύο αυ
τούς άνθρώπους, έκεϊνος πού άσκησε τή σημαντικότερη έπίδρα- 
ση καί στή Γαλλία καί άλλού, άπό τόν Salomon Reinach ώς τίς 
μέρες μας, ήταν όπωσδήποτε ό Frazer. Ε κτός άπό πολύ σπάνιες 
περιπτώσεις, ή κεντρική έννοια πού χρωστάμε στόν Malinow
ski22, έννοια τής « κοινωνικής λειτουργίας » πού οί διάδοχοί του, 
καί κυρίως ό Radcliffe-Brown, έπεξεργάστηκαν περαιτέρω, δέ 
βρισκόταν σέ χρήση στούς ιστορικούς τής Αρχαιότητας. Φυσι
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κά, όέν πρόκειται γιά μιά έννοια σαφή καί ξεκάθαρη, καί είχαν 
δίκιο νά έπιμένουν στή διπλή σημασία πού εχει ή λέξη « λειτουρ
γία » στό Malinowski : μία σημασία όργανιστική. ένας θεσμός εί
ναι ένα στοιχείο πού άσκεϊ μιά λειτουργία, ένα ρόλο μέσα σ' ένα 
κοινωνικό σύνολο- καί μία σημασία μαθηματικά λογική καί συμ
βολική -  ύπάρχει μιά συμβολική λειτουργία τής μυθολογίας στήν 
τυποποίηση τών κοινωνικών σχέσεων21. Ό μ ω ς έδώ άνοιγε ένας 
δρόμος τόν όποιο κανένας τελικά δέ διέτρεξε. Καί τό γεγονός 
αύτό φαίνεται λυπηρό σήμερα πού ή άνθρωπολογία έχει άνοίξει 
τίς πόρτες της πρός τίς πιό ποικίλες κατευθύνσεις, έκ τών όποιων 
ό σύγχρονος καπιταλισμός δέν άποτελεϊ παρά μία άνάμεσα σέ 
πολλές άλλες, καί -  πέρα άπό τή μόδα -  τήν πιό προκλητική γιά 
τούς ιστορικούς. Πώς μπαίνει σήμερα τό πρόβλημα ; Ή  πιό σύγ
χρονη έρευνα δχι μόνο δέ διευκολύνει τήν έπιλογή τού ιστορικού, 
άλλά τήν κάνει καί πιό όδυνηρή, γιατί σήμερα κάθε ιστορικός 
γνωρίζει δτι τό άντικείμενο τής ερευνάς του δέν είναι κατ’ ού- 
σίαν ούτε τό μοναδικό ούτε τό καθολικό (άκόμη κι άν ή πίστη 
στήν καθολικότητα τού « άνθρώπινου πνεύματος » έχει άντικα- 
ταστήσει τόν έμπειριστικό ούνιβερσαλισμό τού Frazer), κάθε 
ιστορικός γνωρίζει δτι ή άλήθεια γύρω άπό τήν ιστορία ένός χω
ριού τής Βρετάνης δέ θά βρεθεί ποτέ στήν ιστορία καί μόνο τού 
χωριού τής Βρετάνης, άλλά καί δτι οί διάφορες μεταϊστορικές 
πού τού προτείνονται, άπό τόν λιγότερο ώς περισσότερο άνανεω- 
μένο μαρξισμό ώς τήν ψυχανάλυση, άπό τή φιλοσοφία τής καμ
πύλης τών τιμών ώς τή φιλοσοφία τής καθολικής λογικής, δέ θά 
τόν έμποδίσουν ποτέ νά έπανέλθει στό χωριό του.

Ή  δομική άνθρωπολογία είναι μία άπ’ αύτές τίς μεταϊστορίες, 
ένας άπό τούς πειρασμούς τού ιστορικού, καί μάλιστα άπό τούς 
πιό προκλητικούς καί πιό έρεθιστικούς στό βαθμό δπου, εύνοών- 
τας σύμφωνα μέ τό μοντέλο τής γλωσσολογίας τού Saussure τό 
συγχρονικό είς βάρος τού διαχρονικού, άποτελεϊ τήν πιό όλική 
πρόκληση πού όρθώθηκε ποτέ σέ μιά έρευνα γιά τήν όποία ό 
χρόνος έμφανιζόταν ώς τό στοιχείο έκεϊνο έξω άπό τό όποιο δέν 
ύπήρχε τίποτε πού νά χρειάζεται νά κοιταχθεΐ, έκτός άπό τήν 
περίπτωση πού θά έπρεπε νά καταρτισθεϊ γιά ρητορικούς ή πα ι
δαγωγικούς λόγους έκεϊνο πού οί συγγράφοντες τίς πραγματείες 
όνομάζουν « πίνακα ». Παρ’ δλα αύτά ή πρόκληση τούτη δέν κα-
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ταργεΐ τίς άλλες τών προηγουμένων περιόδων, άπλούστατα 
προστίθεται σέ κείνες. Γιατί δέν άρκεϊ νά θέτουμε, άκόμη καί νά 
άποδεικνύουμε, δπως προσπαθεί νά κάνει, καί όχι άνεπιτυχώς, ό 
σύγχρονος στρουκτουραλισμός, δτι τό « άνθρώπινο πνεύμα » εί
ναι καθολικός λογικός τελεστής, γιά νά προσφέρουμε στόν ιστο
ρικό τήν άσφάλεια πού έχει άπωλέσει καί έλπίζουμε πώς δέ θά 
ξαναβρεί. Γιατί τό « άνθρώπινο πνεύμα » δέν άποτελεϊ άπό μόνο 
του άντικείμενο τής ιστορίας, καί ούτε οί έθνολόγοι πού συνηγο
ρούν ύπέρ αύτού ή καί άποδεικνύουν τήν καθολική ύπαρξή του 
ισχυρίζονται κάτι τέτοιο, έάν άληθεύει δτι σκοπός τού έγχειρή- 
ματός τους είναι νά « έπανεντάξουν τήν κουλτούρα μέσα στή φύ
ση καί, τελικά, τή ζωή μέσα στό σύνολο τών φυσικοχημικών της 
δρων24 ». Ή  « λογική τού ζώντος », πού είναι ή αύτή μέ τών 
πραγμάτων τών ϊδιων25. δέν έξαρτάται άπό τόν ιστορικό λόγο. ό 
όποιος είναι στοιχείο συγκροτούν καί όχι συγκροτούμενο, καί 
συνεχώς άναδημιουργεΐ τό πεδίο έφαρμογής του, τίς « ίντριγ
κες » του26.

Ά λλά , άντίστροφα, καί νά καταφεύγει έν όνόματι τής μοναδι
κότητας κάθε χρονικού γεγονότος στή ρήση « Ά ς  άγαπάμε δ,τι 
δέν πρόκειται νά δούμε δεύτερη φορά » δέν είναι μιά στάση στήν 
όποία ό ιστορικός μπορεί νά άπομονωθεί, άφού τό άτομικό περι
στατικό είναι κατ’ ούσίαν άκατανόητο άν δέν μπει μέσα σέ μιά 
σειρά. Τό χωρίο τής Βρετάνης έγγράφεται στήν έπαρχία του, στή 
Γαλλία, στή Δύση, καθώς έπίσης έγγράφεται μέσα στόν « κελτι
κό » κόσμο, καί ή μελέτη τού λαϊκού του πολιτισμού υποχρεώνει 
ένδεχομένως νά μελετήσουμε καί τόν ιρλανδικό ή τό γαλατικό 
λαϊκό πολιτισμό, χωρίς ώστόσο νά παύει νά είναι χρήσιμο καί νά 
ρίξουμε μιά ματιά στό λαϊκό πολιτισμό τής Ώβέρνης ή τής Προ
βηγκίας27. 'Η  κατάληξη είναι δτι ό ιστορικός είναι καταδικασμέ
νος νά όρίζει κάθε στιγμή τά σύνολά του καί τό σύνολο τών συ
νόλων του, δτι οί όρισμοί του είναι πάντοτε προσωρινοί -  ή « έλ- 
ληνική κουλτούρα » άποτελεϊ ένα σύνολο, τό όποιο δμως ένδέχε- 
ται νά φανεί άπατηλό άν άπομονώσει τόν έλληνικό κόσμο άπό τό 
θρακικό ή ιλλυρικό κόσμο, άπό τό μεσογειακό σύνολο στό τέλος 
τέλος - .  δτι ύποχρεώνεται μοιραία νά κινείται ταυτόχρονα καί 
στόν άξονα τοϋ χώρου καί στόν άξονα τού χρόνου, καί δτι άν 
υιοθετεί προσωρινά « καθολικές » κατηγορίες τού τύπου « τό
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ώμό καί τό ψημένο », τό κάνει πάντοτε γιά νά τίς θέσει σέ κίνη
ση.

Μέ τό δικό του τρόπο ό Lafitau είχε κατανοήσει καί είχε προ
οιωνίσει αύτό τό δίλημμα : «Τά ήθη καί τά έθιμα τών λαών θά 
μπορούσαν νά μάς όδηγήσουν σέ μιά πιό ειδική γνώση, άποκτη- 
μένη άπό τή σύγκριση αύτών τών ήθών καί έθίμων. Ά λλά άνάμε
σα σ’ αύτά τά έθιμα ύπήρχαν γενικές σταθερές, στηριγμένες πά
νω στίς πρώτες ιδέες πού οί πατέρες τών λαών είχαν μεταδώσει 
στά τέκνα τους καί πού διατηρήθηκαν στούς περισσότερους χω
ρίς αισθητή μεταβολή παρά τήν άπόσταση καί τήν έλλειψη έπι- 
κοινωνίας. Τέτοιας φύσεως είναι οί ιδέες πού σχετίζονται μέ τίς 
περισσότερες συνήθειες τής άπό κοινού ζωής. Φυσικά, δμως, γ ι’ 
αύτές δέν μπορούμε νά πούμε τίποτε. Ό πότε, στή σύγκριση πού 
έχω νά κάνω. δέ θά έχω καμιά δυσκολία νά άναφέρω τά έθιμα 
όποιουδήποτε λαού, χωρίς νά ίσχυρίζομαι δτι βγάζω άλλα συμ
περάσματα πέρα άπό τήν άπλή σχέση πού έχουν τά έθιμα αύτά μέ 
τά τής άρχαιότητας. Συνεπώς μόνο σχετικά μέ όρισμένα διακριτι
κά καί χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών λαών πού άνακαλύφθη- 
καν τελευταία, καί όρισμένα τών άρχαίων λαών πού οί ιστορίες 
τους μάς δίνουν κάποια ιδέα, μπορούμε νά διακινδυνεύσουμε με
ρικά συμπεράσματα, φέρνοντας άντιμέτωπα αύτά τά διακριτικά 
γνωρίσματα καί συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους28 ». Φυσικά τό 
« γενικό », καθώς καί τό « διακριτικό » γνώρισαν κάποιες πα
ραλλαγές άπό τήν έποχή τού Ιησουίτη ιεραπόστολου, άλλά τό κα
ταπληκτικό δέν παύει νά είναι δτι ένα τέτοιο κείμενο θά μπορού
σε νά έπιγράφει τόσο τό έργο τού G. Dumezil δσο καί τό έργο 
τού Cl. Livi-Strauss.

Ά νάμεσα στούς τόσους άνθρώπινους θεσμούς πού ό Lafitau 
έπιχείρησε νά θέσει έν σειρφ, υπάρχει ένας στόν όποιο ή έθνολο- 
γική έρευνα θά έπρεπε νά δώσει ιδιαίτερο εύρος : έννοώ τή μύη
ση, δηλαδή, γιά νά έπαναλάβω ένα πρόσφατο δρισμό, τό σύνολο 
τών « τελετών καί τών προφορικών διδαχών μέσο τών όποιων 
έπιτυγχάνεται μιά ριζική μετατροπή τής θρησκευτικής καί κοινω
νικής κατάστασης τού ύποκειμένου ή τής όμάδας τών ύποκειμέ-
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νων πού ύφίστανται τή μύηση. Γιά νά μιλήσουμε φιλοσοφικά, ή 
μύηση ίσοδυναμεΐ μέ μιά όντολογική μεταβολή τού υπαρξιακού 
καθεστώτος. Μετά τό πέρας τών δοκιμασιών, ό νεόφυτος άπο- 
λαμβάνει μιάς τελείως άλλης ύπαρξης άπό τήν πρό τής μυήσεως : 
έχει γίνει άλλος29 ». Πρίν άπό τόν Lafitau είχαν ήδη θαυμάσια 
έντοπίσει καί άναγνωρίσει τίς μυητικές τελετές πού καί σήμερα 
άκόμα παραμένουν οί περισσότερο γνωστές καί εύρετηριασμέ- 
νες : τίς διαδικασίες μέ τίς όποιες ό νεαρός « άγριος » εισέρχεται 
στήν κοινότητα τών άνδρών. Ό  συγγραφέας τής Hisloire de la 
Virginie λέει λόγου χάρη σχετικά μέ τίς τελετουργίες πού έκτελού- 
σαν οί νεαροί Ινδ ιάνοι : « Πρέπει, δηλαδή, νά γίνουν κωφοί καί 
άλαλοι καί νά τά μάθουν δλα έκ νέου... ξαναρχίζουν νά ζούν 
άφού έχουν κατά κάποιο τρόπο πεθάνει καί... γίνονται άνδρες 
ξεχνώντας δτι κάποτε ύπήρξαν παιδιά30 ». Ά λλά ό Lafitau άνα- 
πτύσσει τήν πρώτη αύτή έρμηνεία διττώς : κατατάσσει στό κεφά
λαιο τής μύησης, όχι μόνο τήν εισδοχή στούς κόλπους τής κοινω
νίας άλλά καί τήν ένταξη σέ πιό στενές όμάδες ( μυστικές έται- 
ρίες ), τίς θρησκευτικές, σαμανικές μυητικές τελετές, κ.λπ.· σύμ
φωνα έπίσης μέ τό γενικό πρόγραμμα τής ερευνάς του, παραλλη
λίζει τίς μυητικές τελετές τών ’Ινδιάνων μέ δσες είχαν γνωρίσει 
οί κλασικοί πολιτισμοί, τά μυστήρια τής ’Ελευσίνας, καθώς καί ή 
σπαρτιατική καί κρητική έκπαίδευση, άκόμα καί ή μεσαιωνική, 
άφού καί ή τελετή τής παραδοχής στήν ιπποσύνη έγγράφεται στό 
ίδιο κεφάλαιο τής μύησης, πράγμα πού δέν παύει νά άποτελεϊ 
ένα, ένδιαφέρον βέβαια, τόλμημα31.

Θά πρέπει, τελικά, νά περιμένουμε ώς τό 1909 καί τήν έκδοση 
τών Rites de passage τού A. Van Gennep γιά νά διευρυνθεϊ κάπως 
αύτό τό πλαίσιο καί νά γίνει μιά πρώτη άπόπειρα τυποποίησης, 
δταν ό Γ άλλος λαογράφος έδειξε δτι τό γιγαντιαΐο σύνολο αύτών 
τών διαδικασιών μπορούσε νά κατανεμηθεϊ κάτω άπό τίς έξής 
έπικεφαλίδες : τελετουργίες άποχωρισμού, τελετουργίες περιθω
ρίου. τελετουργίες εισδοχής.

Είναι φανερό δτι ή κατανομή αύτή προϋποθέτει έπίσης, καί 
μάλιστα κατά πρώτο λόγο, ένα τεμαχισμό τού χρόνου καί τού 
χώρου πού προσιδιάζει στίς « τελετουργίες μεταβάσεως ». Ό  
χρόνος ; Ό  ρυθμός του δέν είναι ό συνεχής ρυθμός πού έχουν 
έφεΰρει οί μαθηματικοί. « ή κανονικότητα τού χρόνου δέν είναι
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ένα εσωτερικό στοιχείο τής φύσης· είναι μιά έννοια φτιαγμένη 
άπό τό χέρι άνθρώπου, τήν όποία προβάλαμε πάνω στό γύρω μας 
περιβάλλον γιά σκοπούς πού προσιδιάζουν σέ μάς12 ». Ό  χρόνος 
τών τελετουργιών μετάβασης είναι, καί αύτοί έπίσης, έργο άν- 
θρώπινο : ό χρόνος τέμνεται άπό τίς τελετές, καί ή ίδια ή τελετή 
συντελεί νά περάσει ό μυούμενος άπό τό  καθημερινό στό έξαιρε- 
τικό καί μετά πάλι στό καθημερινό, τό όποιο δμως στό έξής έχει 
άναληφθεϊ άπό τό υποκείμενο ώς πρός τή λειτουργία του. Γιά νά 
μπορεϊ νά έγγραφεί έξίσου μέσα στό χώρο ή τελετή, πρέπει καί ό 
χώρος έπίσης νά είναι διαιρεμένος : έξανθρωπισμένος χώρος τής 
ζωής έν κοινωνίςι, χώρος τών περιθωρίων, πού κατά βούληση 
μπορεϊ νά γίνει συμβολικός ιερός τόπος, « έρημος » πραγματική 
ή μεταφορική, δάσος ή όρος33· δέν έχει σημασία, άρκεϊ νά τό 
νιώθει κανείς ώς άλλο. Θαυμάσιο παράδειγμα, ό « κουτσός » 
πού παίζουν τά παιδιά, δπου τό σωστό καί τό λάθος δέ χωρίζον
ται παρά άπό μιά γραμμή. Χώρος καί χρόνος, συνεπώς είναι 
« δυαδικοί », ένώ ό ρυθμός τής δράσης, δπως τόν όρίζει ό Van 
Gennep είναι τριαδικός. Φορμαλισμός, μασκαράτα, άντιστροφή 
τών ρόλων, έτσι προσδιόρισε ό Ed. Leach τά τρία είδη ρόλων 
πού άγεται ό άνθρωπος νά παίξει μέσα στήν τελετουργική συμπε
ριφορά34. "Οταν πρόκειται, γιά παράδειγμα, γιά τή μύηση τών 
νέων στήν πολεμική ζωή, οί τρεις αύτοί δροι άντιπροσωπεύονται 
άπό τή στολή τού πολεμιστή, άπό τή μεταμφίεση πού παίρνει 
άπειρες μορφές στίς περιθωρικαές στιγμές, άπό τήν άντιστροφή 
πού καθιστά, παροδικά, τόν άνδρα γυναίκα, πράγμα πού τόν 
κάνει νά υιοθετεί έξίσου καί μιά συμπεριφορά άκριβώς άντίθετη 
άπό κείνη πού δφείλει νά είναι ή δική του μέσα στήν « κανονι
κή » ζωή.

Θά μπορούσε νά δώσει κανείς παραδείγματα αύτού τού ρυθ
μού πού θά έβρισκε τό ίδιο καλά στούς Αύστραλούς δσο καί στήν 
’Αφρική ή στήν ινδική ’Αμερική, άλλά δσο παραμένουμε σ’ αύτό 
τό τόσο γενικό έπίπεδο, δέ βρισκόμαστε όντως μέσα στήν ιστο
ρία, ή στό « έπίγειο » γιά νά χρησιμοποιήσουμε τήν όρολογία 
πού ό P. Veyne δανείστηκε άπό τόν άριστοτελισμό.

Ά ς  δούμε λοιπόν τί γίνεται μ’ αύτές τίς έννοιες -  γιατί περί 
έννοιών πρόκειται -  σέ μιά δοσμένη ιστορική κοινωνία, τήν άρ- 
χαϊκή καί κλασική έλληνική κοινωνία. ’Ανασκαφές πού έγιναν
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πρόσφατα στήν τοποθεσία τής άρχαίας πόλης ’Ερέτριας, στήν 
Εύβοια, άπό ’Ελβετούς άρχαιολόγους, άπεκάλυψαν τελικά μιά 
μικρή νεκρόπολη πού περιέβαλλε έναν ήγεμονικό ή βασιλικό τά
φο. Τό σύνολο άνέρχεται στά τέλη τού 9ου καί στίς άρχές τού 7ου 
αιώνα, βασική στιγμή δπου συγκροτείται ή άρχαϊκή πόλη35. Οί 
τάφοι πού άνεσκάφησαν σχηματίζουν δύο όμάδες : μόνο άνατο- 
λικά χρησιμοποιείται ή άποτέφρωση, ένώ δυτικά τά σώματα έν- 
ταφιάζονται. Δέν πρόκειται γιά κάποια άλλαγή τής μόδας, άφού 
καί οί δύο όμάδες είναι σύγχρονες· καθώς έπίσης δέν πρόκειται 
γιά δύο άνταγωνιζόμενα έθιμα, δπως άλλα πού μπορεϊ κανείς νά 
παρατηρήσει άλλού, τόν 9ο αίώνα λόγου χάρη στόν Κεραμεικό 
τής ’Αθήνας. Πρόκειται γιά μιά άντίθεση θελημένη καί μεστή ση
μασίας στό έπίπεδο τής άναπαράστασης : οί τάφοι μέ τούς έντα- 
φιασμένους είναι τάφοι παιδιών, καί οί τάφοι μέ τή σποδό είναι 
τάφοι ένηλίκων. Καί τά δύο φύλα έκπροσωπούνται καί στίς δύο 
όμάδες, καί ή άντίθεσή τους υπογραμμίζεται, στούς τάφους μέ τή 
σποδό, άπό τήν παρουσία τών δπλων στή μιά περίπτωση, καί 
τών κοσμημάτων στήν άλλη. Ό  Claude Berard, πού πραγματο
ποίησε αύτή τήν άνασκαφή, έκανε τήν άξιοσημείωτη παρατήρηση 
δτι « ό ένταφιασμός έτελεϊτο στήν ’Ερέτρια μέχρι τό κατώφλι τής 
έφηβείας, ένώ ή καύση προοριζόταν γιά τίς έπίγαμες κόρες καί 
τίς ύπανδρες γυναίκες, στά νεαρά άγόρια καί στούς άνδρες τούς 
ικανούς νά χειρίζονται τό δόρυ καί νά κρατούν τή θέση τους στή 
μάχη-36 ». Προσπαθώντας νά προσδιορίσει σέ ποιά ήλικία μετε- 
βάλλετο ή νεκρική τελετή, ύποθέτει δτι στήν ’Ερέτρια, καί πολύ 
πιθανόν σέ άλλους τόπους37, τό δριο έπρεπε νά τοποθετείται γύ
ρω στά δεκάξι χρόνια. "Ενας άπλός κατάλογος τών άρχαιολογι- 
κών δεδομένων (άλλά πόσο άθώος είναι τελικά ένας κατάλογος) 
μάς βάζει στήν άναζήτηση μιάς τελετής μεταδάσεως πού θά έδινε 
δραματική υπόσταση, γιά τούς "Ελληνες έφήβους, στή μετάβαση 
άπό τή φύση στήν κουλτούρα, ή, άν θέλετε, μέ τήν πιό ύλική 
σημασία αύτών τών δρων, άπό τό ώμό στό ψημένο. Ή  τελετή 
αύτή είναι σχετικά γνωστή, καί στήν άρχαϊκή ’Αθήνα ταυτίζεται, 
δπως ύπενθυμίζει ό Cl. Berard, μέ τήν εισδοχή στούς κόλπους 
τής φρατρίας. Μιά μυστική τελετή σημάδευε τήν τρίτη μέρα τής 
ιωνικής έορτής τών Άπατονρίων (έορτής δσων έχουν τόν ίδιο 
πατέρα, δηλαδή τών ταξινομητικά « άδελφών ») : τήν κουρεώτι-
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όα, πού τό όνομά της προέρχεται άπό τήν κουρά ποιμνίων καί 
άνθρώπων καί ένδεχομένως συνείρει καί τόν κοϋρο, νεαρό πολε
μιστή. Στήν ’Αθήνα τό κούρειον καί ή θυσία πού τό συνόδευε καί 
σημάδευε τήν εισδοχή τών έφήβων στούς κόλπους τής φρατρίας 
έτελεΐτο στήν ήλικία τών δεκάξι χρόνων38.

Mm /.tn iou iy tiu  κιστόσο μάς ύπενθυμίζει δτι δέν πρέπει νά 
ξεχνάμε τή « διαχρονία ». Ή  άντίθεση άποτέφρωση-ένταφια- 
σμός, πού χρησιμοποιείται στήν ’Ερέτρια καί άλλού γιά νά ση
μειώσει τήν άντίθεση παιδική-ώριμη ήλικία, δέν μπορεί προφα
νώς νά είναι προγενέστερη τής εισαγωγής τής άποτέφρωσης στόν 
έλληνικό χώρο, καί αύτό δέ συμβαίνει πρίν άπό τήν πτώση τού 
μυκηναϊκού κόσμου.

Ό π ω ς  βλέπουμε, ή χρεωστούμενη στόν Lafitau άνακάλυψη τής 
ύπαρξης στήν Ελλάδα μυητικών τελετών παράλληλων μέ τών 
« πρωτόγονων » κοινωνιών, έδωσε έδαφος, τόν 20ό κυρίως αίώ
να, σέ πολυάριθμες έργασίες πού πρόσφατα, τό 1969, ό ’Ιταλός 
ιστορικός A. Brelich έκανε τή σύνθεσή τους στό βιβλίο του Paides 
e Parthenoi39. Έ πίσης ό J.-P. Vernant, χρησιμοποιώντας κυρίως 
τά δεδομένα τής μυθικής παράδοσης καί άναλύοντας διάφορες 
θρησκευτικές έορτές έντόπισε πολύ όρθά τή συνεισφορά αύτών 
τών έρευνών : « Έ ά ν οί τελετές μεταβάσεως σημαίνουν γιά τά 
άγόρια τήν είσοδό τους στήν τάξη τού πολεμιστή, γιά τά κορίτσια 
πού γίνονται έταίροι τους στίς ίδιες αύτές τελετές καί συχνά ύπό- 
κεινται έξίσου σέ μιά περίοδο έγκλεισμού, οί μυητικές δοκιμα
σίες έχουν τήν άξία μιάς προπαρασκευής γιά τήν ένωση τού γά
μου. Καί σ’ αύτό άκόμη τό έπίπεδο καταφαίνεται ό σύνδεσμος 
καί ταυτόχρονα ή διαμετρική άντίθεση άνάμεσα στούς δύο αύ
τούς τύπους θεσμών, τόν πόλεμο καί τό γάμο. Ό  γάμος είναι γιά 
τό κορίτσι δ,τι ό πόλεμος γιά τό άγόρι : καί γιά τούς δύο, οί 
θεσμοί αυτοί σημαδεύουν τήν όλοκλήρωση τής άντίστοιχης φύ
σης τους, στή λήξη μιάς κατάστασης δπου καθένας συμμετέχει 
στά τού άλλου40 ». Έ τσ ι έξηγεϊται, γιά παράδειγμα, τό γεγονός 
δτι οί ’Αθηναίοι έφηβοι φέρουν « μελανές χλαμύδες », άν όχι 
ϊσως πάντοτε, τουλάχιστον στήν έπίσημη περίπτωση τής πομπής 
τών Έλευσινίων μυστηρίων41, πρίν ντυθούν, άπαξ καί δώσουν 
τόν δρκο, τή στολή τού δπλίτη42· έτσι έξηγεϊται τό γεγονός δτι 
έορτές καί μύθοι συχνά δραματοποίησην τήν είσοδο τού νεαρού
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άγοριοϋ στήν άνδρική ηλικία έπιβάλλοντάς του μιά γυναικεία με
ταμφίεση. καί τής νεαρής κόρης στήν τάξη τών γυναικών διαμέ
σου μιάς άνδρικής μεταμφίεσης43. Εύχερα άναγνωρίζει κανείς 
τούς τρεις δρους πού προσδιόρισε ό Ε. Leach : μεταμφίεση, φορ- 
μαλισιιόΐ. άντιστροφή.

Ιδια ίτερα, οί άνδρικές τελετές τής έφηβείας έπιτρέπουν νά κα
ταρτίσουμε ένα διπλό πίνακα : άπό τή μιά μεριά ό δπλίτης, μα
χητής τής μέρας, στήν ύπαιθρο, μαχόμενος σέ πυκνές γραμμές, 
πρόσωπο μέ πρόσωπο καί μέ τίμια μέσα- καί άπό τήν άλλη ό 
έφηβος (ό Λακεδαιμόνιος έπί κρυπτείας τεταγμένος), μαχητής 
τής νύκτας, μαχητής κατά μόνας, μετερχόμενος τρόπους δολίους 
πού ή δπλιτική καί πολιτική ηθική καταδικάζει, καί ό όποιος 
κινείται σέ μεθοριακές ζώνες44, δρώντας κατά τόν άκριβώς άντί- 
στροφο τρόπο άπό κείνον πού θά είναι δεοντολογικά ή συμπερι
φορά του δταν θά εχει ένταχθεϊ στό άστυ. Δέν έχουμε άραγε άπό 
τή μιά μεριά τήν κουλτούρα, καί άπό τήν άλλη τή φύση, άπό τή 
μιά μεριά τήν άγρία κατάσταση, έν άνάγκη τό θηλυκό στοιχείο, 
καί άπό τήν άλλη τήν πολιτισμένη ζωή ; Ό  Πλάτωνας, καί άλλοι 
"Ελληνες στοχαστές, δριζε τήν παιδική ήλικία ώς τό άγριο τμήμα 
τής ζωής45. Οί "Ελληνες, πού έκαναν τήν άρχή τής διαμετρικής 
άντίθεσης μία άπό τίς βάσεις τής δικής τους άναπαράστασης τού 
κόσμου46, ήταν δσο καί έμείς ικανοί νά έκφράσουν μέ τή μορφή 
ένός πίνακα μέ δύο στήλες τίς άντιθέσεις πού έτεμναν τόν κόσμο 
τους. Έ τσι, οί Πυθαγόρειοι, κατά τόν ’Αριστοτέλη, « άναγνώρι- 
ζαν δέκα άρχές, τίς όποιες κατέτασσαν σέ δύο παράλληλες στή
λες : άρτιον καί περιττόν, άπειρον καί πεπερασμένον, έν καί 
πλήθος, δεξιόν καί άριστερόν, άρρεν καί θήλυ, ήρεμούν καί κι- 
νούμενον, εύθύ καί καμπύλον, φώς καί σκότος, άγαθόν καί κα- 
κόν, τετράγωνον καί έτερόμηκες47 », κατάλογο πού θά μπορού
σαμε κάλλιστα νά έπεκτείνουμε έπικαλούμενοι τίς διάφορες 
όψεις τής έλληνικής κουλτούρας : κύριος καί δούλος, "Ελληνας 
καί Βάρβαρος, συμπολίτης καί ξένος, καί τέλος, άν θέλουμε, 
’Απόλλων καί Διόνυσος. Κι έδώ άκόμη ή άρχαία σκέψη προηγή- 
θηκε κατά πολύ τής σύγχρονης στρουκτουραλιστικής άνάλυσης. 
’Αρκεί νά άναλογιστούμε τόν ’Αριστοτέλη δταν συλλογίζεται σέ 
ποιό βαθμό τά ζεύγη άνήρ-παίς, άρρεν-θήλυ, δεσπότης-δούλος, 
κύριος-τεχνίτης έπικαλύπτουν τό ένα τό άλλο καί σέ ποιόν όχι48·
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καί δέ χωρά συζήτηση άν σοφιστές, τραγικοί καί φιλόσοφοι μπο
ρούσαν νά άντιπαραθέτουν. νά αντιδιαστέλλουν καί νά συγκρί
νουν τή φύση καί τό νόμο.

Τά ζεύγη αύτά καί μερικά άλλα άκόμη μπορούν νά θεωρηθούν 
ώς τό ύφάδι τού έλληνικού λόγου, άλλά ό στρουκτουραλιστής 
άνθρωπολόγος καί ό ιστορικός δέν μπορούν νά τά διαπραγμα
τευτούν μέ τόν ίδιο τρόπο. Ά ς  πάρουμε γιά παράδειγμα τήν άν- 
τίθεση άνάμεσα στούς έφηβους καί στούς όπλίτες, στούς μαθη- 
τευόμενους πολεμιστές καί στούς ένήλικους πολεμιστές : ό συγ- 
κριτιστής, στηριζόμενος στίς έργασίες τού G. Dum £zil, θά ση
μειώσει δτι ή άντίθεση άνάμεσα στό γυμνό πολεμιστή (δηλαδή 
τόν έλαφρά όπλισμένο). δπως ό έφηβος πού πολεμά κατά μόνας, 
καί τόν έντός τών τάξεων πολεμιστή μέ πλήρη έξάρτυση, είναι 
κατά πολύ προγενέστερη άπό τό ζεύγος εφηβος-δπλίτης, άφού ή 
όπλιτική μάχη δέν κάνει τήν έμφάνισή της στήν Ε λλάδα παρά 
στίς άρχές τοΰ 7ου αίώνα, καί δτι μπορεϊ ωστόσο κανείς νά άπο- 
καλύψει τήν ίδια αύτή άντίθεση καί σέ άλλους τομείς τού ίνδο- 
ευρωπαϊκού κόσμου. Ή  άντίθεση θά είναι ταυτόσημη άλλά οί 
λέξεις πού θά τήν έκφράζουν δέ θά είναι οί αύτές. Έ τσι, στό 
έπος τών ’Ινδιάνων ό « βαριά όπλισμένος » πολεμιστής είναι το
ξότης, ένώ στήν Ε λλάδα τό τόξο μπαίνει άπό τή μεριά τής 
άγριότητας49. Θά άντείπει κανείς δτι ήδη οί « Ίνδο-Ευρω- 
παϊοι », ή τουλάχιστιον οί έννοιες πού χρησιμοποιούσαν, άνή
κουν στήν ιστορία, άλλά καί πάλι δ G. D um dril, μελετώντας μία 
μυητική πολεμική τελετή τής Ρώμης, έπικαλέστηκε όχι μόνο τούς 
Ίνδο-Ιρανούς καί τούς ’Ιρλανδούς, άλλά καί τούς Ερυθρόδερ
μους τού Καναδά : « Ό  τόπος έκεϊνος μέσα στόν κόσμο δπου, 
γιά λόγους πού ή έξήγησή τους μάς διαφεύγει, οί ίνδο-ιρανικοί 
θρύλοι γιά τόν Τρικέφαλο φωτίζονται καλύτερα, είναι ή βρετανι
κή Κολομβία, ή δυτική άκτή τού Καναδά50. » Ή  έξήγηση, έάν 
είναι έδώ έφικτή, είναι μοιραία καί άν-ιστορική : κανένας ιστο
ρικός δέν μπορεϊ νά θέσει κάποιο σύνολο πού νά περιλαμβάνει 
ταυτόχρονα τούς Ερυθρόδερμους, τούς Ίνδο-Ιρανούς καί τούς 
Ρωμαίους : γιά τήν άκρίβεια, τό σύνολο αύτό δέν μπορεϊ νά είναι 
άλλο άπό τό άνθρώπινο είδος έν γένει. Ή , άκόμη καλύτερα, τό 
« άνθρώπινο πνεύμα ». Ά λλά ό ιστορικός τού έλληνικού κόσμου 
ένδιαφέρεται γιά τούτη τή χρονολογημένη πραγματικότητα πού



όνομάζουμε όπλίτη καί γιά κείνη τήν άλλη χρονολογημένη πραγ
ματικότητα : τό θεσμό πού γιά πρώτη μαρτυρείται έπιγραφικά τό 
361/360 π.Χ. καί τού όποιου τριάντα πέντε περίπου χρόνια άργό- 
τερα ό ’Αριστοτέλης θά έξηγήσει τή λειτουργία. Μιλώ γιά τήν 
καλούμενη στήν ’Αθήνα έφηβεία καί τά Ισοδύναμά της στόν ύπό- 
λοιπο έλληνικό κόσμο.

’Από τήν πρώτη στιγμή πού άρχίζουμε νά τή συλλαμβάνουμε, 
ή άρχαία έλληνική ιστορία χαρακτηρίζεται άπό μιά άξιοσημείω- 
τη άνισότητα άνάπτυξης, άνισότητα τόσο προχωρημένη ώστε, γιά 
έναν ’Αθηναίο τού 5ου αίώνα, όρισμένοι πληθυσμοί άδιαμφισβή- 
τητα έλληνικοί νά θεωρούνται ώς « άγριοι », δπως περίπου οί 
’Ινδιάνοι τής Βραζιλίας γιά τούς κατακτητές τού 16ου αίώνα51. 
Έφόσον λοιπόν οί σύγχρονοι ιστορικοί θεωρούν, κατά τό παρά
δειγμα τού Θουκυδίδη, δτι ή άντίθεση άνάμεσα στή Σπάρτη καί 
στήν ’Αθήνα, άνάμεσα στό προπύργιο τού συντηρητισμού καί 
τής άρνησης τής ιστορίας καί στήν πόλη πού, άντίθετα, έπέλεξε 
τόν 5ο αίώνα νά ταυτιστεί μέ τήν ιστορική κίνηση, είναι ένα άπό 
τά μείζονα γεγονότα τής κλασικής έποχής, άς δούμε πώς μπορού
με νά διαβάσουμε τίς έκεί « μυήσεις » άρρένων καί θηλέων. Μέ 
άλλα λόγια, άς έναλλάξουμε τά έξης δύο ζεύγη : νέος-ένήλικος, 
κόρη-άγόρι (ή άνδρας-γυναίκα)52.

'Η  έφηβεία πού περιγράφει δ ’Αριστοτέλης είναι μία κατά τά 
νόμιμα τού άστεως στρατιωτική θητεία53. "Οπως τήν έρμηνεύει ό 
φιλόσοφος, ή διετής αύτή θητεία δέν είναι κατά κανένα τρόπο 
μιά περίοδος άπομόνωσης προπαρασκευαστική γιά τήν ένταξη 
στήν κοινότητα τού άστεως, άφού δηλώνεται σαφώς δτι ή έγγρα
φή τού νέου άνδρός στόν κατάλογο τών δημοτών προηγείται τής 
στρατιωτικής θητείας : ή άναγνώριση τής ιδιότητας τού πολίτη 
προηγείται τής άποδεκτικής περιόδου, δέν είναι συνέπειά της. 'Η 
μόνη ένδειξη πού άναφέρεται σέ άλλο πράγμα πέρα άπό τήν 
άπλή έκπλήρωση τών στρατιωτικών ύποχρεώσεων είναι ή έξής : 
« Κατά τή διάρκεια τών δύο αύτών χρόνων στρατιωτικής ζωής, 
φορούν μιά χλαμύδα καί είναι άπαλλαγμένοι άπό κάθε λειτούρ
γημα. Γιά νά μήν έχουν πρόσχημα νά άπουσιάζουν, δέν μπορούν 
νά έμφανίζονται ένώπιον τού διακαστηρίου ούτε ώς συνήγοροι 
ούτε ώς ένάγοντες, έκτός έάν πρόκειται νά λάβουν κάποια κλη
ρονομιά, μία “ έπίκληρο ” κόρη ή ένα οικογενειακό θρησκευτικό
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Αξίωμα54. » Ή  χλαμύδα νοείται όχι ώς τελετουργικό ένδυμα 
« έγκλεισμού », άλλά δπως ή δική μας στρατιωτική στολή. 'Όσο 
γιά τήν άπαγόρευση νά έμφανίζονται στά δικαστήρια, ό ’Αριστο
τέλης δέν τής άποδίδει παρά αίτια καθαρά έξωθρησκευτικά, καί 
είναι προφανώς κεφαλαιώδους σημασίας τό γεγονός δτι μπορεί 
έτσι, τόσο φυσικά, νά διαβάζει τά πράγματα. Τό πρόβλημα τής 
προέλευσης είναι τελείως διαφορετικό καί έχει σημειωθεί, έδώ 
καί πολύ καιρό, δτι « ή χωριστή ζωή τών νέων, κατά τήν περίοδο 
πού προηγείται τής όριστικής τους ένταξης στήν κοινωνική όμά- 
δα, είναι γεγονός πού βεβαιώνεται σέ ποικίλες κοινωνίες, καί, 
στήν Ε λλάδα, στούς Λακεδαιμόνιους έπίσης, ώστε νά όδηγεϊται 
κανείς νά άνεύρει έδώ τό ίχνος της55 ». Έ στω , άλλά πώς πρέπει 
νά έννοήσουμε έδώ τή λέξη « ίχνος » ; Ή  λειτουργία πού άσκεϊ 
ένας θεσμός μέσα σέ μιά κοινωνία μπορεί νά συγχέεται μέ τήν 
προέλευσή του ; Τό δικό μας τό baccalaurdat έξηγεϊται άραγε άπό 
τή μεσαιωνική του προέλευση ; 'Οπωσδήποτε όχι περισσότερο 
άπ' δ,τι ή κωμωδία τού ’Αριστοφάνη άπό τίς έποχιακές τελε
τουργίες γονιμότητας, δπως θέλει ή σχολή τού Cambridge56. Φυ
σικά οί κοινωνίες γνωρίζουν καί τήν άδράνεια καί τήν έπανάλη- 
ψη, άλλά οί κοινωνίες δέ ζούν στό παρελθόν. Τό παρελθόν δέν 
άσκεϊ έπιρροή παρά στό βαθμό πού είναι παρόν στίς νοοτροπίες, 
στίς συνήθειες καί στίς έρμηνείες. Γιά νά έπανέλθουμε στήν έφη- 
βεία, είναι φανερό δτι, τόν καιρό τού ’Αριστοτέλη, ή συνήθης 
έρμηνεία ώς παραμονή τών έφήβων στά άκρα τής χώρας δέν ίσο- 
δυναμεϊ μέ μιά άπομάκρυνση τών νέων προπορευόμενη τής εισό
δου ή τής έπανόδου είς τό άστυ, άλλά μέ μιά θητεία σέ στρατώ
να. Καί δταν ό Θουκυδίδης άναφέρει έν τάχει δτι οί περίπολοι 
(κατά λέξη, έκείνοι πού περιέρχονται), δηλαδή οί έφηβοι, συνερ
γάστηκαν τό 423 μέ τούς καινούργιους πολίτες, τούς Πλαταιείς, 
σέ μιά νυχτερινή ένέόρα κοντά στή Νίσαια57, τό γεγονός αύτό 
έπισημαίνει σίγουρα δτι οί έφηβοι δέν είναι (άκόμη) πολίτες 
δπως οί άλλοι, καί δτι συνδέονται μέ τή χρήση μή κανονικών 
πολεμικών μεθόδων, άλλά καί γ ι’ αύτό άπαιτεΐται νά άποδείξου- 
με δτι ή έρμηνεία αύτή ϊσχυε τήν έποχή τών γεγονότων. Ε κείνο 
πού φαίνεται ξεκάθαρα πάντως είναι δτι τήν έποχή τού ’Αριστο
τέλη δέν ϊσχυε πιά.

Ή  διερεύνηση τής ιστορικής διαδικασίας μάς έπιτρέπει νά κα



ταλάβουμε τί περίπου είχε συμβεϊ. Ή  άρχαιότερη έφηβεία ώς θε
σμός δέν άνήκει στό άστυ άλλά στή φρατρία, θεσμικό μόρφωμα 
άρχαϊκό, τό όποιο σίγουρα κατόρθωσε νά άναδραστηριοποιηθεϊ 
τόν 5ο αίώνα, άλλά πού ό ρόλος του, μετά τή μεταρρύθμιση τού 
Κλεισθένη (508). περιορίζεται κατά περίεργο τρόπο πρός δφελος 
τού δήμου. Δεκαοχτώ έτών γίνεται κανείς έφηβος μέ τήν πολιτι
κή, στρατιωτική έννοια τού όρου- δεκαέξι γίνεται έφηβος στούς 
κόλπους τής φρατρίας. Καί μέσα στό πλαίσιο άκριβώς τής φρα- 
τρίας τελούνται οί τελετουργίες μεταβάσεως πού σημαδεύουν τήν 
είσοδο στήν τάξη τών ένηλίκων, έκ τών όποιων ή κυριότερη είναι 
ή θυσία τής κόμης5Κ. Οί μύθοι, ή κωμωδία, οί θρησκευτικές έορ- 
τές, ένας φιλόσοφος σάν τόν Πλάτωνα καί άκόμα, δπως άποπει- 
ραθήκαμε νά δείξουμε, μιά όλόκληρη τραγωδία τού Σοφοκλή, ό 
Φιλοκτήτης''*, διατήρησαν τά στοιχεία άλλου πράγματος : τό 
« ϊχνος » μιάς μυητικής τελετής κατά τή διάρκεια τής όποίας ό 
νέος, « μαύρος » καί δόλιος κυνηγός, άποστελλόταν στίς μεθο
ριακές ζώνες μέχρι τής στιγμής δπου θά είχε έπιτελέσει τό « άν- 
δραγάθημα », πού οί άρχαϊκές κοινωνίες έπιβάλλουν συμβολικά 
στά νεαρά τους άτομα. Παρόμοια τελετουργικά, πού έπιζούν στό 
άκέραιο στήν Κρήτη, δπου τήν έλληνιστική άκόμη έποχή τό έπί- 
σημο λεξιλόγιο μιάς πόλης δπως ή Δρήρος κάνουν τή διάκριση 
άνάμεσα στήν πόλη, τήν ύπαιθρο καί τά άκρα, δπου οί έκπαιδευ- 
τικοί θεσμοί άντιπαραθέτουν τίς Αγέλες τών έφήβων στίς έταιρίες 
τών ένηλίκων, δηλαδή τή φύση στήν κουλτούρα60, στήν Α θήνα 
έμφανίζονται νά μήν έχουν στενή μεταξύ τους συνοχή, σέ σχέση 
μέ μιά πολιτική ζωή βαθιά όρθολογικευμένη, γιά νά μήν πούμε 
βαθιά έγκόσμιου χαρακτήρα. Τό ίδιο καί ό A. Brelich, ό όποιος 
δέ δίνει λαβές δτι άπορρίπτει τή σύγκριση μέ τίς « άρχαϊκές » 
κοινωνίες, κλείνει τίς σκέψεις του πάνω στόν άθηναϊκό θεσμό τής 
έφηβείας σημειώνοντας δτι « τά στοιχεία μυητικής προέλευσης 
πού παρατηρούμε σ’ αύτόν στερούνται πλέον τής άρχικής τους 
λειτουργικής συνοχής61 ». Ή  « άρχή τής άρχαιότητος » βεβαίως 
παραμένει. Στήν ’Αθηναϊκή Έκκλησία, οί πρεσβύτεροι έχουν 
πρώτοι τό λόγο. "Οταν διεξήχθη ή σοβαρότερη ίσως συζήτηση 
πού γνώρισε ποτέ ή έκκλησία τού δήμου, γύρω άπό τό θέμα τής 
άποστολής ή όχι τού κυριότερου όγκου τών δυνάμεων τών ’Αθη
νών στήν έκστρατεία τής Σικελίας (415), ό Νικίας έπικαλεϊται
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την άλληλεγγύη τών πρεσβυτέρων γιά νά άντιταχθεϊ στά τρελά 
σχέδια τού ’Αλκιβιάδη καί τών νέων πού τόν άκολουθούσαν, 
έπιχειρώντας νά θέσει σ’ ένέργεια τόν παλαιό μηχανισμό τών τά
ξεων ήλικίας· ό ’Αλκιβιάδης ζητά άπό τούς ’Αθηναίους νά μήν 
τρομάζουν άπό τό νεαρόν τής ήλικίας του : ή πόλις είναι « δμι- 
λος » νέων καί πρεσβυτέρων. Μπορούν νά νικήσουν ώς σύνολο62. 
Ό  ’Αλκιβιάδης κέρδισε, αύτή ήταν ή συμφορά τής ’Αθήνας 
έξάλλου· ό λόγος του έν πάση περιπτώσει υποδηλώνει δτι ή πόλις 
είναι άκριβώς ένα σύνολο πού περιλαμβάνει, καί μάλιστα, σέ με
γάλο βαθμό, Εξουδετερώνει τίς άντιθέσεις άνάμεσα σέ τάξεις ήλι
κίας.

Ό  « παλαιός » Νικίας είχε περίπου τήν άποψη δτι μιά πόλις 
μέ τούς « νέους » στήν έξουσία είναι ένας κόσμος άνεστραμμέ- 
νος- ό κωμικός ποιητής ’Αριστοφάνης, πάλι, δταν περιγράφει 
μιά ουτοπική κατάσταση ένός κόσμου πού έχει γυρίσει άνάποδα, 
στή / 1 υσ£στράτ>7 ή στίς Έκκλησιάζονσες, παραδίδει στά χέρια 
τών ’Αθηναίων γυναικών τά μέσα άπόφασης καί έξουσίας. Στή 
Λνσιστράτη άκριβώς (411), έπιθυμώντας νά δικαιώσει τόν πολι
τικό ρόλο πού στό έργο έχει παραχωρηθεϊ στίς γυναίκες τών 
’Αθηναίων, πού έχουν άποφασίσει νά κάνουν άπεργία έρωτος άν 
δέν κλειστεί ειρήνη, δ χορός τών γυναικών διακηρύσσει, κάνον
τας χρήση τού λεξιλογίου τής Εκκλησίας τού δήμου : « Ή μεΐς 
γάρ, ώ πάντες άστοί, λόγων κατάρχομεν τή πόλει χρησίμων· ει
κότως, έπεί χλιδώσαν άγλαώς έθρεψέ με- έπτά μέν έτη γεγώσ’ 
εύθύς ήρρηφόρουν· εϊτ’ άλετρίς ή δεκέτι ούσα τ’ άρχηγέτι · κφτ’ 
έχουσα τόν κροκωτόν άρκτος ή Βραυρωνίας· κάκανηφόρουν ποτ’ 
ούσα παϊς καλή ’χουσ’ ίοχάδων όρμαθόν63.* » Μέ τήν πρώτη μα
τιά, έδώ έχουμε ένα πίνακα σταδιακών γυναικείων μυήσεων, άν- 
τίστοιχο μέ τόν υπάρχοντα στή Σπάρτη γιά τά άγόρια64. Τίποτα 
τέτοιο ώστόσο δέ συνέβαινε, καί ό λόγος αύτός πρέπει νά νοηθεί 
ώς ιδεολογικός : οί ’Αθηναίες γυναίκες δέν ήταν κατ’ ούσίαν πο-

- Λκοϋοτε. πολίτες, τά χρήσιμα πράγματα πού Εχουμε νά πούμε γιά τήν 
πόλη· κι έτσι ταιριάζει φυσικά, άφού αύτή μάς Εθρεψε μέ πολυτέλεια καί λαμ
πρότητα. Μέ τά έπτά μου χρόνια έγινα άρρηφόρος· στά δέκα μου ήμουνα άλετρίς 
τής άρχηδέτιδάς μας (Άθηνάς) · κι έπειτα, φορώντας τό χιτώνα τόν κροκωτό, 
έγινα άρκτος στά Βραυρώνια- κι όταν πιά έφτασα μεγάλη κόρη κι όμορφη έγινα 
κανηφόρος φορώντας περιδέραιο άπό ξερά σύκα ».
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λίτες, καί οί νεαρές κόρες δέν ήταν μέλλοντες πολίτες, στούς 
όποιους ή πόλις θά έπέβαλλε νά περάσουν τά στάδια κάποιας 
έκπαιδευτικής μύησης. Ή  άθηναϊκή πόλις είχε συγκροτηθεί έπί 
τή βάσει τού άποκλεισμού τών γυναικών, καθώς έπίσης, άπό άλ
λες πλευρές, είχε συγκροτηθεί έπί τή βάσει τού άποκλεισμού τών 
ξένων καί τών δούλων. Ό  μόνος πολιτικός ρόλος τών γυναικών 
έγκειται στό νά φέρουν στόν κόσμο άλλους πολίτες, καί ό όρος 
πού τούς έπιβάλλεται άπό τό νόμο τού Περικλή τό 451 είναι νά 
είναι κόρες ένός πολίτη καί μιάς κόρης κάποιου πολίτη. Ό  χορός 
τής Λυσιστράτης, πάλι, άπό τή μεριά του, συλλογίζεται σάν οί 
’Αθηναίες νά άποτελούσαν πραγματικά τήν πόλη. Καί τά στάδια 
είναι στάδια ένός ψευδο-κύκλου. Τά περισσότερα άπ’ αύτά, 
έξάλλου, δέν έχουν καμία ή σχεδόν καμία σχέση μέ τίς τελετουρ
γίες μετάβασης : οί άρρηφόροι ήταν μόνο τέσσερις, έκλεγόμενες 
άπό οικογένειες εύγενούς καταγωγής. Οί δύο είχαν τό καθήκον 
νά ύφάνουν τό πέπλον τής θεάς, ένώ οί άλλες δύο έπαιζαν τό 
ρόλο-κλειδί στό έντονα μυστηριώδες τελετουργικό τών Ά ρρηφο- 
ρίων (ή Ά ρρητοφορίων)65. Ο άλετρίδες, πάλι, έτοίμαζαν τά 
άλευρα καί τούς άρτους γιά τίς θυσίες τής λατρείας τής ’Αθηνάς, 
οί δέ κανηφόροι έφεραν τά κάνιστρα γιά τήν έπίσημη πομπή τών 
Παναθηναίων· μέ δυό λόγια, έχουμε νά κάνουμε μέ λειτουργίες 
πού οί νεαρές κοπέλες έκτελούν έν όνόματι τής κοινότητας, καί 
άν ύπάρχουν όρισμένα χαρακτηριστικά τών μυητικών τελετών : 
είδικό ένδυμα, ή άκόμα ό έγκλεισμός τών άρρηφόρων, δέ βλέ
πουμε νά λειτουργεί τίποτε άλλο άπό τόν προορισμό μιάς όρισμέ- 
νης τάξης ήλικίας. Έ δώ  όλόκληρη ή πόλη μέ τήν εύκαιρία τής 
έκάστοτε έορτής άνανεώνει τήν έπαφή της μέ τή θεότητα. Δέ δια
σχίζουν κάποιο στάδιο οί ’Αθηναίες.

Πολύ διαφορετική καί πολύ πιό σύνθετη είναι ή περίπτωση 
τών μικρών « άρκτων » τού ίερού τής Βραυρωνίας Άρτέμιδος. 
Καί τό όνομα άκόμα τού ζώου πού άναπαριστούσαν τά μικρά 
κορίτσια, άλλά καί ή θεότητα Ά ρτεμ ις, θεά τής άγριας φύσης, οί 
ένδείξεις τών σχολιαστών γιά τή λατρεία αύτή καί σέ άλλα ιερά 
τής Άρτέμιδος στήν Α ττική66, οί άρχαιολογικές μαρτυρίες πού 
άνέρχονται στό πρώτο ήμισυ τού 5ου αίώνα67, τέλος, δέν άφή
νουν καμία άμφιβολία σχετικά μέ τό χαρακτήρα τής τελετής : 
έπρόκειτο γιά έναν έγκλεισμά πού προηγείτο -  κατά πολύ -  καί
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προετοίμαζε τό γάμο. Ό  σχολιαστής Άρποκρατίων λέει χαρα
κτηριστικά δτι τά νεαρά κορίτσια έπρεπε νά « προσποιηθούν τίς 
άρκτους πρίν άπό τό γάμο τους γιά τήν Ά ρτέμιδα τής Μουνυ- 
χίας ή τής Βραυρωνίας ». Οί αίτιολογικοί θρύλοι έξηγοϋσαν αύ
τή τήν άναγκαιότητα έπικαλούμενοι τήν προπατορική θανάτωση 
μιάς άρκτου, σ’ άντάλλαγμα τής όποίας έπιβλήθηκε άρχικά μιά 
άνθρωποθυσία, καί κατόπιν αύτή ή ύποκατάστατη τελετουργία 
πού έκτελεΐτο άπό μικρά κορίτσια-άρκτους68. Ά σχετο ποιες εί
ναι οί παραλλαγές του, ό μύθος αύτός προσφέρεται πρός έρμη- 
νεία : σ' άντιστάθμισμα τής ϊδιας τής άνάπτυξης τής κουλτούρας 
πού συνεπάγεται ή θανάτωση άγριων ζώων, άνάπτυξη γιά τήν 
όποία ύπεύθυνοι είναι οί άνθρωποι, τά κορίτσια υποχρεώνονται 
πρίν άπό τό γάμο τους, πρίν κάν άπό τήν έφηβεία τους, νά γνω
ρίσουν μιά περίοδο τελετουργικής « άγριότητος ». Ή  έξέταση 
τών κεραμικών τεκμηρίων τής Βραυρώνας άποδεικνύει δτι οί τε
λετές πρός τιμήν τής θεάς έπέβαλλαν τήν (έναλλακτική ;) γυμνό
τητα καί ένδυση κάποιου ρούχου (ό κροκωτός χιτώνας είναι ένα 
ένδυμα βαμμένο μέ σαφράνι), πράγμα πού είναι ίσως ένας τρό
πος δραματοποίησης τής μετάβασης άπό τήν άγριότητα στόν πο
λιτισμό. Γεγονός πάντως παραμένει δτι μόνο ένας μικρός άριθ- 
μός Α θηναίων είχε τή δυνατότητα νά παίξει τίς άρκτους· οί δ ια
στάσεις τών ιερών δέν άφήνει καμιά άμφιβολία έπ’ αύτού. Τό 
ίδιο σχόλιο στόν Αριστοφάνη, πού είναι τό πιό συγκεκριμένο 
μας στοιχείο69, λέει ταυτόχρονα δτι οί « άρκτοι » ήταν έπίλεκτα 
μικρά κορίτσια καί δτι ή θεά είχε άποφασίσει -  δταν άρχικά κα
θιέρωνε τήν τελετή -  ότι οί Α θηναίες δέ θά μπορούσαν νά ένω- 
θούν μέ έναν άνδρα πρίν κάνουν τίς άρκτους πρός τιμήν της. 
Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι νά δεχτούμε δτι, άκόμη καί άν οί 
μικρές άρκτοι άντιπροσωπεύουν τή γυναικεία κοινότητα, μέ τήν 
έννοια πού ή Βουλή άντιπροσωπεύει τήν πόλη, πρόκειται γιά μιά 
έλίτ « έπιλέκτων » στίς όποιες περιορίζεται ή μύηση. Διαδικασία 
πολύ γνωστή στούς έθνολόγους μέ τό όνομα τών « μυστικών έται- 
ριών », μικρών όμάδων πού έκπληρώνουν ένα έργο κοινού ένδια- 
φέροντος καί γιά τίς όποιες προβλέπεται ένας όρισμένος βαθμός 
μύησης.

’Εάν θυμόμαστε τόν παραλληλισμό πού κάναμε κατ' άρχήν, 
σύμφωνα μέ δσα λέει ό J.-P. Vernant : « Ό  γάμος είναι γιά τό
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κορίτσι δ,τι είναι ό πόλεμος γιά τό άγόρι », διατύπωση έξαλλου 
πού έφαρμόζεται σέ άμέτρητες κοινωνίες, βλέπουμε ποιό δρόμο 
άκολούθησαν τά πράγματα στήν ’Αθήνα. Γιά τά άγόρια : ή έφη- 
βεία, τελετή τής εισόδου στήν έφηβική ήλικία, διαχωρίστηκε άπό 
τήν έφηβεία, στρατιωτική θητεία κοινή σέ όλους : στό έπίπεδο 
αύτό, δέν ύπάρχουν πλέον όμάδες προνομιούχες λόγω καταγω
γής, περιουσίας ή συμμετοχής σέ κάποιο συγκεκριμένο οικογε
νειακό άξίωμα. Κι έπιπλέον, αίτιες οικογενειακής τάξεως : άνά- 
ληψη μιάς διαδοχής, διατήρηση κάποιου οϊκον πού κινδυνεύει 
νά έκλείψει διά τού γάμου μέ κάποια « έπίκληρο » κόρη, μπο
ρούν νά άναιρέσουν αύτή τήν ύποχρέωση. ’Αργότερα, άνάλογα 
μέ τήν περιουσία του, ό νεαρός ’Αθηναίος θά υπηρετήσει είτε ώς 
ναύτης, είτε ώς ίππεύς, είτε ώς όπλίτης· πάντοτε όμως θά έχει 
υπάρξει έφηβος καί θά έχει δώσει όρκο όπλιτικής ήθικής : «Ποτέ 
δέν θά έγκαταλείψω τόν σύντροφό μου έν όπλοις » : τά καθαρώς 
μυητικά τελετουργικά διαχωρίζονται κατά κάποιο τρόπο άπό τήν 
πολιτική μυητική διαδικασία. Γιά τά κορίτσια τίποτε παρόμοιο 
δέν ύφίσταται : ό γάμος της βέβαια θά περιλαμβάνει « τελετές 
μεταβάσεως » πολύ γνωστές (τό πέρασμα τού κατωφλιού στά 
μπράτσα τού συζύγου), καί θά παρέχει τό δικαίωμα συμμετοχής 
σέ τελετές καθαρά γυναικείες άνάμεσα στόν κόσμο τών πολιτών, 
όπως είναι τά Θεσμοφόρια70, ή μόνη συνέλευση πού συγκεντρώ
νει τίς γυναίκες ώς ’Αθηναίες μέ τή μοναδική πολιτική μορφή 
πού τούς έπιτρέπεται, θά τολμούσαμε νά πούμε- άλλά ή καθαρά 
λεγάμενη μύηση στίς τάξεις ήλικίας, άν βεβαίως ύπήρξε κοινή σέ 
όλους, άκολούθησε τόν άντίστροφο άπ’ δ,τι στούς άνδρες δρόμο. 
’Αφορά ένα περιορισμένο άριθμό δοκίμων πού δέν άντιπροσω- 
πεύουν τήν πόλη παρά μετωνυμικά.

'Η  είκόνα πού μάς μετέφεραν οί άρχαίοι συγγραφείς, καί κυ
ρίως οί ’Αθηναίοι, γιά τή Σπάρτη είναι ή είκόνα μιάς κοινωνίας 
πού άρνείται τήν ιστορία γιά νά ριζώσει μέσα στήν άκινησία τού 
« νόμου τού Λυκούργου71 ». Ή  προσπάθεια τών συγχρόνων, 
δταν δέ συνθηκολογούν μέ τό « σπαρτιατικό όραμα », είναι νά 
« έξομαλύνουν » τή σπαρτιατική έξαίρεση, τήν όποία ό A.-J. 
Toynbee θέλησε νά προαγάγει σέ έναν άπό τούς « πολιτισμούς » 
του. ’Εξομάλυνση είναι λόγου χάρη αύτό πού έπιχειρούν τόσο ό 
Η. Jeanmaire στό Couroi et Couretes (1939), δταν άνακαλύπτει
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« κάτω άπό τή μάσκα τοΰ Λυκούργου » μιά κοινωνία καθ’ δλα 
συγκρίσιμη μέ τίς άφρικανικές, δσο καί ό Μ. I. Finley, δταν πα
ρουσιάζοντας τίς τρεις βασικές όψεις τής κλασικής Σπάρτης -  ή 
άγροτική υποδομή μέ την ιεραρχία τών όμοιων, τών περίοικων 
καί τών ειλώτων, τό κυβερνητικό καί στρατιωτικό σύστημα, τό 
σύνολο τών τελετών μεταβάσεως, ή άγωγή, οί τάξεις ήλικίας, τό 
συσσίτιο, κ.λπ.. δέν άναπτύχθηκαν καί οΰτε συγκροτήθηκαν δλα 
μαζί - ,  ισχυρίζεται ότι « ή έπανάσταση τού 6ου αιώνα » πού 
έδωσε στήν κλασική Σπάρτη τή φυσιογνωμία της είναι μιά πολύ
πλοκη διαδικασία άνανέωσης, μετασχηματισμού καί άναδραστη- 
ριοποίησης στοιχείων καί θεσμών πού φαινομενικά μεταδόθηκαν 
άνέπαφα, χαράζοντας μιά πορεία άπό τά βάθη τών αιώνων72.

Ό ,τ ι  άληθεύει στό έπίπεδο τοϋ μύθου γιά τόν ’Αθηναίο έφηβο 
άληθεύει καί γιά τόν Σπαρτιάτη πού μετέρχεται τήν « κρυπτεία » 
στό έπίπεδο τής πρακτικής : ό κρυπτός δίνει άπό κάθε άποψη 
τήν εικόνα τού άντι-οπλίτη73 : οί κρυπτοί ήταν νέοι πού έγκατέ- 
λειπαν τήν « πόλη » γιά νά περιπλανηθούν, κρυμμένοι, άπομο- 
νωμένοι, « γυμνοί », δηλαδή χωρίς βαρύ όπλισμό, στά βουνά ή 
στήν ύπαιθρο, τρεφόμενοι μέ δποιο τρόπο έβρισκαν, σφάζοντας 
τή νύκτα είλωτες, έναντίον τών όποιων οί έφοροι κάθε χρόνο 
κήρυσσαν τόν πόλεμο έτσι ώστε κανένα στίγμα νά μή κηλιδώσει 
αύτό τό φόνο. Ή  άπομάκρυνση αύτή, σύμφωνα μέ τό σχολιαστή 
τών Νόμων τοΰ Πλάτωνα74, διαρκοΰσε έναν όλόκληρο χρόνο, 
ένώ ό ίδιος ό Πλάτων έπιμένει σχετικά μέ τό χειμερινό της χαρα
κτήρα. ’Αρκεί νά άντιστρέψουμε αύτό τό κείμενο γιά νά βρούμε 
τούς κανόνες ζωής καί ήθικής καί πολιτικής συμπεριφοράς τού 
όπλίτη, τού όποιου οί άρετές περισσότερο άπό παντού άλλού έτι- 
μούντο στή Σπάρτη : κοινοβιακή ζωή καί συσσίτια, άνοικτή μάχη 
τή μέρα, στήν ύπαιθρο, τό καλοκαίρι, στηριγμένη στή μετωπιαία 
άντιπαράταξη τών φαλάγγων. Μόνο πού, δπως καί στήν ’Αθήνα 
ένας μικρός άριθμός κοριτσιών έπαιζε τίς « άρκτους », έτσι καί 
ένας μικρός άριθμός Σπαρτιατισσών ζούσε τή ζωή έκείνη πού ό 
Henri Jeanmaire συνέκρινε μέ τή γνωστή, στήν ’Αφρική κυρίως, 
« λυκανθρωπία »75. Ό  Πλούταρχος λέει συγκεκριμένα δτι « οί 
πιό πανούργοι » άκριβώς άπό τούς νέους Σπαρτιάτες έπιλεγόν- 
τουσαν γιά νά περάσουν αύτή τήν τελετή μετάβασης, καί άπ’ δ,τι 
φαίνεται δταν γινόντουσαν άνδρες καί πολεμιστές έν ύπηρεσίςι.



οί κρυπτοί ταυτιζόντουσαν μέ τό έπίλεκτο σώμα τών τριακοσίων 
« Ιππέων » (πεζών στήν πραγματικότητα), πού έπιφορτιζόταν 
κυρίως μέ άστυνομικά καθήκοντα76. Είναι άδύνατο τελικά νά 
άποχωρίσουμε τήν « κρυπτεία » άπό τήν πραγματική λειτουργία 
πού έπιτελούσε μέσα στή σπαρτιατική κοινωνία, λειτουργία πού 
θά πρέπει νά σφυρηλατήθηκε κατά κύριο λόγο άπό τόν 8ο αιώνα 
καί μετά, έποχή τής κατάκτησης τής Μεσσηνίας : νά έξυπηρετή- 
σει μέ κάθε μέσο τή διατήρηση ένός άστυνομικού Κράτους 
ένάντια στίς ένδημικές έξεγέρσεις τού ύπόδουλου πληθυσμού τής 
Μεσσηνίας καί τής Λακωνίας τής ϊδιας. Ό  κρυπτός, δπως καί ό 
έφηβος τών άθηναϊκών μύθων, είναι ένας δόλιος κυνηγός, άλλ’ 
είναι έπίσης καί ένας κυνηγός ειλώτων77. Ή  παροδική άγρία κα
τάσταση πού μετέρχεται ό κρυπτός είναι μιά άγριότητα έξαιρετι- 
κά κοινωνικοποιημένη καί πολιτικοποιημένη μάλιστα : έξυπηρε- 
τεΐ άμεσα τή διατήρηση τής πολιτικής καί κοινωνικής τάξης.

Ά π ό  τήν πρώτη ματιά, ή διαπαιδαγώγηση τού νεαρού Σπαρ
τιάτη, ή άγωγή αύτή χωρίς τήν όποία κανένας Σπαρτιάτης δέν 
μπορεϊ νά άποκαλεϊται πολίτης, έμφανίζεται σάν ένα σύνολο 
μυητικών τελετών « πρωτόγονου » τύπου πού παραμένει, κατά 
τήν κλασική έποχή καί άργότερα άκόμη, σέ πλήρη ισχύ. Ή  
Σπάρτη είναι έπίσης ή μόνη έλληνική πόλη γιά τήν όποία γνωρί
ζουμε έστω τά όνόματα τών διαφόρων « ήλιακών τάξεων » πού 
τέμνουν τήν παιδική ήλικία, τή νεαρή ήλικία καί τήν έφηβεία78. 
« 'Ο  Λυκούργος είχε όρίσει, γράφει ένας Ρωμαίος ιστορικός, τά 
παιδιά νά μεγαλώνουν δχι στή δημόσια πλατεία άλλά στά στρα
τόπεδα, ώστε νά περνούν τά πρώτα χρόνια τής ζωής τους δχι 
μέσα στήν τρυφή άλλά στήν έργασία καί στό μόχθο, καί είχε θε
σπίσει νά μήν έπιστρέψουν στήν πόλη παρά μόνον άφού θά 
έχουν γίνει άνδρες79. » Τό « βουνό » καί ή πόλη, ή παιδική καί ή 
άνδρική ήλικία, οί άντιθέσεις αύτές μοιάζουν τελείως ξεκάθαρες. 
Ά ν  δμως κοιτάξει κανείς τά πράγματα άπό κοντά, δέν είναι καί 
τόσο καθαρά. Διαπιστώνουμε πρώτα άπ’ δλα τό έξής καταπλη
κτικό γεγονός, πού δμως δέ συγκρότησε έπαρκώς τήν προσοχή 
τών σχολιαστών : είναι δύσκολο, άν όχι άδύνατον, νά προσδιορί
σουμε έπακριβώς τή στιγμή πού ό νεαρός Σπαρτιάτης γίνεται άν- 
δρας, πού περνά στήν άνδρική ήλικία πλήρως. 'Οπωσδήποτε, 
γνωρίζουμε δτι περί τά είκοσι μέ είκοσι ένα χρόνια του ό εΐρην (ή
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ίρήν, ό έφηβος δηλαδή) γίνεται σφαιρεύς80, άλλά ή στιγμή αύτή 
δέ φαίνεται νά έχει άποκτήσει Ιδιαιτέρως δραματική ύπόσταση : 
τίποτε στή Σπάρτη δέ θυμίζει τόν άθηναϊκό όρκο τών έφήβων 
πού περνούν στίς τάξεις τών όπλιτών, όρκος πού ύπάρχει ώστό- 
σο σέ άλλες κοινωνίες παραπλήσιες πολύ περισσότερο στή Σπάρ
τη παρά στήν ’Αθήνα, όπως γιά παράδειγμα στήν Κρήτη. Τό κεί
μενο τού Ξενοφώντα, πάνω στό όποϊο στηρίζονται συχνά γιά νά 
έπιβεβαιώσουν τήν ύπαρξη αύτής τής μεταβατικής στιγμής81, δέ 
λέει τίποτε τό παρόμοιο, τό άντίθετο μάλιστα : « τοΐς μέν τήν 
ήβητικήν ήλικίαν πεπερακόσιν, έξ ών ήδη καί αί μέγισται άρχαί 
καθίστανται, οί μέν άλλοι "Ελληνες άφελόντες αύτών τό ισχύος 
έτι έπιμελεΐσθαι, στρατεύεσθαι όμως αύτοΐς έπιτάττουσιν ό δέ 
Λυκούργος τοΐς τηλικούτοις νόμιμον έποίησε κάλλιστον είναι τό 
θηράν, εΐ μή τι δημόσιον κωλύοι, δπως δύναιντο καί ούτοι μηδέν 
ήττον τών ήβώντων στρατιωτικούς νόμους ύποφέρειν82 »*. Δύ
σκολα μπορεί νά άποφανθεΐ κανείς άν ή άνδρική ήλικία στή 
Σπάρτη είναι μιά παρατεταμένη παιδική ήλικία, ή άν άντίθετα ή 
παιδική ήλικία είναι μιά πρώιμη άσκηση στή ζωή τού άνδρα καί 
τού στρατιώτη. ’Αντίθετα, λόγου χάρη, άπ’ δ,τι συμβαίνει άλλού, 
στήν Κρήτη ό γάμος δέ σημαδεύει μέ κανένα τρόπο τό τέλος τής 
έφηβείας : άρκετά χρόνια μετά τό γάμο ό νεαρός έγγαμος συνεχί
ζει νά ζεϊ τή ζωή τού στρατώνα καί συναντά τή γυναίκα του μο
νάχα κρυφά83. ’Ενώ στίς άλλες έλληνικές πολιτείες ή θυσία τής 
κόμης σημάδευε τό τέλος τής έφηβείας, στή Σπάρτη οί ένήλικες 
είχαν τό συνήθειο νά φέρουν κόμη μακρά84. Ή  θυσία τής κόμης 
είναι μιά τελετουργία μετάβασης, άφού έμπερικλείει ένα πρίν καί 
ένα μετά, ένώ μέ τή διατήρηση μιάς μακράς κόμης δέ συμβαίνει 
τό ίδιο- τή διατήρηση καμιά τελετή δέν τή σημαδεύει. Φυσικά, 
έγιναν έρευνες καί πρός τήν κατεύθυνση τών διαδοχικών δοκιμα
σιών πού περνά ό νεαρός Σπαρτιάτης, δπως λόγου χάρη δταν

* « Σ’ δσους διαβήκαν τήν έφηβεία καί είναι πιά σέ θέση νά άναλάβουν άνώ- 
τατα δημόσια άξιώματα, οί άλλοι "Ελληνες αίρουν τήν υποχρέωση νά διατηρούν 
τή φυσική τους άλκή, ένώ τούς υποχρεώνουν νά έκτελοϋν τίς στρατιωτικές τους 
ύποχρεώσεις· ό Λυκούργος όμως έθέσπισε δτι γιά τά άτομα αύτής τής ήλικίας τό 
κυνήγι ήταν ή καλύτερη άπασχόληση, έκτός άν κάποιες υποχρεώσεις άπέναντι 
στό "Αστυ τά έ μπόδιζε νά έπιδοθούν σ' αύτό' έθεωρούντο πάντως έςίσου ικανά 
καί αύτά δσο καί οί νέοι νά διάγουν τή στρατιωτική ζωή ».



« άρπάζει τούς τυρούς » τής Ό ρθιας Άρτέμιδος καί μαστιγώνε
ται85, καθώς καί στίς έπιβιώσεις μυητικών τελετουργιών, άκόμη 
καί εικονικών θανατώσεων καμιά δμως άπό αύτές τίς δοκιμα
σίες δέν παίζει άποφασιστικό ρόλο.

Ε κείνο  πού κάνει έντύπωση άντίθετα στόν προσεκτικό άνα- 
γνώστη τών περίφημων κειμένων πού περιγράφουν τήν άγωγή, 
την Λακεδαιμονίων Πολιτεία τού Ξενοφώντα καί τόν Βίο τού 
Λυκούργον τού Πλουτάρχου, είναι τό γεγονός δτι ή παιδική ήλι- 
κία στη Σπάρτη μοιάζει νά άνήκει ταυτόχρονα καί στόν κόσμο 
τής « άγριότητας » καί στόν κόσμο τής όπλιτικής κουλτούρας : ό 
παΐς είναι ταυτόχρονα καί ένα μκρό ζώο καί ένας προ-οπλίτης· 
σέ τέτοιο βαθμό οί καθαρά στρατιωτικοί θεσμοί σημαδεύουν τή 
σπαρτιατική άγωγή86. Στό σημείο αύτό, άν τό παρατηρήσουμε 
προσεκτικά, τό λεξιλόγιο είναι χαρακτηριστικό. Γιά νά δηλώ
νουν τίς όμάδες τών έφήβων, οί άρχαΐοι χρησιμοποιούν ταυτό
χρονα καί τή λέξη άγέλη, κοπάδι δηλαδή, καί τή λέξη ϊλη πού 
δηλώνει κυρίως τό στρατιωτικό άπόσπασμα87. 'Η  περιγραφή τού 
Ξενοφώντα είναι Ιδιαίτερα χαρακτηριστική : οί « παίδες » άφ’ 
ένός έξοικειώνονται, δπως οί « κρυπτοί », στό δόλο καί στήν 
κλοπή, μαθαίνοντας νά δρούν νύκτορες, καί άφ’ έτέρου συνανα
στρέφονται τούς άνδρες στή διάρκεια τών συσσιτίων88. Μιά τελε
τή άξίζει νά σημειωθεί : στόν Πλατανιστά στή Σπάρτη, άγωνί- 
ζονται κατά περιόδους δύο μοϊραι (δρος τού σπαρτιατικού στρα
τού) Λακεδαιμονίων έφήβων. Πρίν άπό τήν εικονική μάχη, πού 
έχει γιά πρότυπο τήν κατά φάλαγγα μάχη, θυσιάζουν στόν Έ νυ- 
άλιο, θεό τής άγριας συμπλοκής, δύο σκύλους, δηλαδή « τό άλκι- 
μώτατον ζώον τών ήμέρων » -  τό όποιο δμως έδώ είναι πολεμικό 
ζώο. Τού άγωνίσματος έπίσης προηγείται καί μία καπρομαχία. 
'Όποιου στρατοπέδου ό κάπρος νικήσει, αύτή ή όμάδα άνακη- 
ρύσσεται νικήτρια89. “Ολα γίνονται μέ τέτοιο τρόπο πού κανένας 
θεωρεί δτι « άγριότης » καί « κουλτούρα » δέν έχουν άνταγωνι- 
στικές μεταξύ τους σχέσεις, οί όποιες θά χρειαζόταν νά πάρουν 
στό έθιμο δραματική υπόσταση, άλλά πρόκειται γιά δύο άντίθε
τα τά όποία κατά τό δυνατόν φροντίζουν νά έναρμονίζονται. Ή  
δραματοποίηση προορίζεται άποκλειστικά γιά τούς κρυπτούς.

Ό  Lafitau είχε ήδη παρατηρήσει δτι ή κοινωνική ύπόσταση τής 
γυναίκας ήταν τελείως διαφορετική στή Σπάρτη άπ’ δ,τι στήν
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υπόλοιπη Ε λλάδα, καί μάλιστα γιά τήν περίπτωση αύτή είχε 
προτείνει τόν δρο «γυναικοκρατία90 ». Γενικά, θά μπορούσαμε 
νά πούμε δτι στίς πιό άρχαϊκές ή πιό άρχαΐζουσες έλληνικές πο
λιτείες ή άντίθεση μεταξύ τών δύο φύλων είναι λιγότερο έντονη 
ά π’ δ,τι σέ μιά δημοκρατική πόλη σάν τήν ’Αθήνα. Σ ’ αύτήν ή 
γυναικεία έξουσία είναι ύπόθεση τής κωμωδίας καί τής ουτο
πίας- στή Σπάρτη, στή Λοκρίδα καί άλλού δέν έχει άκόμα άπο- 
χωριστεϊ άπό τήν ίστορικο-θρυλική παράδοση, στενά συνδεδεμέ- 
νη μέ τή δουλική έξουσία91. Στήν ξεχωριστή περίπτωση τής 
Σπάρτης, άπ’ δσα γνωρίζουμε γιά τίς « γυναικείες μυητικές τελε
τές92 », πώς τίθεται τό πρόβλημα ; Ή  Σπαρτιάτισσα τή στιγμή 
τού γάμου της τελεί όπωσδήποτε κάποιες τελετές άντιστροφής 
παρόμοιες μέ τίς άντίστοιχες τού ύπόλοιπου έλληνικού κόσμου : 
τή νέα κοπέλα « ή ννμφεύτρια καλουμένη παραλαβούσα, τήν μέν 
κεφαλήν έν χρψ περιέκειρεν, ίματίω δ’ άνδρείω καί ύποδήμασιν 
ένσκευάσασα, κατέκλινεν έπί στιβάδα μόνην άνευ φωτός93 ». Γε
νικά πάντως σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες ή παιδική καί ή έφηβι- 
κή της ήλικία δέ μοιάζει τόσο μέ μιά προετοιμασία, τεμνόμενη 
άπό τελετές, γιά τό γάμο, δσο μέ μιά άντιγραφή τών άνδρικών 
θεσμών. Αύτό δέ σημαίνει δτι ή Σπαρτιάτισσα προετοιμάζεται 
γιά τόν πόλεμο, δπως ή γυναίκα-πολίτης τής Πολιτείας καί τών 
Νόμων τού Πλάτωνα, άλλά άπό τίς γυναικείες λειτουργίες τελικά 
δέν κρατά άλλη άπό τήν τεκνογονία. Ή  σπαρτιατική οικογένεια 
μόλις καί μετά βίας είναι θεσμός τής πόλεως : ή πόλις άντίθετα 
καταβάλλει προσπάθειες νά τήν περιορίσει στή στοιχειοδέστερη 
δυνατή μορφή της.

Έ ν  πάση περιπτώσει, ή έντύπωση πού σχηματίζουμε άπό τά 
σπάνια δεδομένα τής άρχαίας παράδοσης δέν είναι τόσο μιά 
« παραλληλία94 » τής άγωγής τών νεαρών κοριτσιών καί τής 
άγωγής τών νεαρών άγοριών, δσο μιά άντιγραφή : ύπάρχουν 
άγέλαι κοριτσιών95 δπως ύπάρχουν καί άγέλαι νεαρών ή γυναι
κεία γυμνότητα άπαιτείται σέ δρισμένες τελετές κατά τόν ϊδιο 
τρόπο πού άπαιτείται καί ή άνδρική γυμνότητα96· οί « σωμα
σκίες » καί τά άγωνίσματα ισχύουν έξίσου καί γιά τά δύο φύ
λα97, καί πάμπολλα είναι τά παραδείγματα πού μπορούν νά άκο- 
λουθήσουν. Ή  άντιγραφή βέβαια δέν είναι πλήρης : τά μωρά καί 
τά νεαρά κορίτσια δέ χωρίζονται σέ « τάξεις ήλικίας »· σέ πολλές



ιερουργίες ό ρόλος τών κοριτοιών είναι διαφορετικός άπό τό ρό
λο τών άγοριώ ν οί δοκιμασίες άντοχής, δπως έκεΐνες τού ίερού 
τής Ό ρθιας  Άρτέμιδος, προορίζονται μόνο γιά τά άγόρια- άκό
μη καί ή κρυπτεία είναι αύστηρά άνδρικός θεσμός, δπως καί δλοι 
οί καθαρά πολιτικοί θεσμοί τής άρχαίας Σπάρτης. 'Η  Σπαρτιά
τισσα κοπέλα ήταν ένα « άστοχημένο άγόρι » μέ τήν πλήρη έν
νοια τού δρου.

Τώρα λοιπόν βλέπουμε πού μάς όδήγησε ό παραλληλισμός με
ταξύ Α θήνας καί Σπάρτης, ένα παιχνίδι στό όποιο άφεθήκαμε 
κι έμεΐς μετά άπό τόσους καί τόσους άλλους. Ά π ό  τή μιά έλληνι- 
κή πολιτεία στήν άλλη, οί λέξεις πού βρίσκονται στή βάση τής 
μυητικής γλώσσας είναι χωρίς άμφιβολία οί ίδιες, καί πολύ εύκο
λα βρίσκει κανείς σ’ αύτή τή γλώσσα τά ζεύγη άντιθέσεων πού 
μάς έμαθε νά άνακαλύπτουμε ή σύγχρονη άνθρωπολογία. Ά λλά 
ή όργάνωσή τους σέ φράσεις είναι τόσο ριζικά διαφορετική ώστε 
λίγο θέλουμε κι έμεΐς νά άποφανθούμε, σάν τό Θουκυδίδη, δτι, 
στήν πρακτική, Σπάρτη καί Α θήνα άντιτίθενται ή μιά στήν άλλη 
μέ τό ριζικότερο δυνατό τρόπο. Καί δμως ή άντίθεση αύτή είναι 
πασιφανώς τό άποτέλεσμα μιάς ιστορικής έξέλιξης πού όλοένα 
ένέτεινε άντί νά περιορίζει τίς διαφορές. Χωρίς άμφιβολία, ή έλ- 
ληνική κοινωνία είναι μιά « ιστορική » κοινωνία καί δλοι γνωρί
ζουμε τήν άντίθεση τών « ψυχρών κοινωνιών καί τών θερμών 
κοινωνιών : οί πρώτες προσπαθούν, χάρη στούς θεσμούς πού 
έδραιώνουν, νά άναιρούν κατά τρόπο σχεδόν αύτόματο τήν έπε- 
νέργεια πού θά μπορούσαν νά έχουν έπάνω στήν ισορροπία τους 
καί στή συνέχειά τους οί ιστορικοί παράγοντες- οί δεύτερες έσω- 
τερικεύουν άποφαστιστικά τό ιστορικό γίγνεσθαι καί τό καθι
στούν κινητήρια δύναμη τής άνάπτυξής τους98 ». 'Όμως ή Σπάρ
τη είναι άκριβώς ή τυπική περίπτωση μιάς κοινωνίας πού άρνή- 
θηκε μέν νά έσωτερικεύσει τήν ιστορία, ένώ παράλληλα ή ίδια, 
σέ σχέση μέ τίς άλλες έλληνικές πολιτείες, άποτέλεσε τό προϊόν 
μιάς πολύπλοκης ιστορικής έξέλιξης. Τό έρώτημα λοιπόν πού 
γεννάται είναι νά δούμε, άφού δανειστήκαμε άπό τούς έθνολό- 
γους τά όργανα πού κι έκεϊνοι μέ τή σειρά τους είχαν δανειστεί 
άπό τή δομική γλωσσολογία, μήπως χρειαστεί κι έμεΐς άπ’ τή με
ριά μας νά διατυπώνουμε τήν ίδια άπαίτηση όλικότητας πού τό
σο σωστά όρθωσαν άπέναντί μας δταν άπέδωσαν στόν άξονα τής
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διαχρονικότητας τήν ίδια σημασία πού είχαν δώσει καί στό συγ
χρονικό πίνακα ". Έ ξω  άπό τήν άπαίτηση αύτή, ποιά σημασία 
θά είχαν ίά  συστήματα σημείων μέσα στά όποια θά κλείναμε τίς 
ύπό μελέτην κοινωνίες -  άφήνοντας, φυσικά, κατά μέρος τήν έπι- 
στημονική της έμβέλεια, ή όποία είναι δι-ιστορική καί δ ι
εθνογραφική -  άν δχι τής παρακαταθήκης ή τού ίχνους πού άφή- 
νει καθεμιά τους στήν πορεία της μέ τή μορφή κειμένων, άντικει- 
μένων τέχνης ή έρειπίων ; Ό  Edgar Morin μιλά γιά κείνον τόν 
περίεργο κόσμο πού φτιάχνουν οί τουριστικοί όδηγοί : « Είναι 
ένα είδος τεράστιου Λούνα Πάρκ-Μουσείου. Κάθε χώρα χάνει 
τήν κοινωνιολογία της [καί τήν ιστορία της] γιά νά προβάλει ή 
έθνολογία της. ή άρχαιολογία της, τό φολκλόρ της, τά παραδοξά 
της100. » Τό άξιοθαύμαστο έργο τών παλαιών καί νέων έθνολό- 
γων διεύρυνε μέν κατά πολύ τήν « τοπική » τού ιστορικού, άλλά 
μιά έθνολογία δίχως ιστορία τί άλλο θά ήταν τελικά άπό ένα εί
δος άνωτέρας κλάσεως τουρισμό ;
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JACQUES REVEL καί 
JEAN-PIERRE PETER

Τό σώμα
Ό  άρρωστος κ α ί ή ιστορία του

« Πολύ συχνά ή πίστη πάει στή ζωή σ' δσα 
ή ζωή παροδικά κερνά, μά ή ζωή ή άληθι- 
νή νιώθει πώς τελικά τούτη ή πίστη κάνει

Andrl Breton 
Premier Manifesie.

Ζοϋμε τίς περιπέτειες τοΰ σώματός μας χωρίς νά είμαστε σέ 
θέση νά τίς σκεφτούμε. Τό σώμα μας, αυτονόητο οίκεΐο καί πα 
ραπλανητικό, προσδιορίζεται άπό μιά θετική (φυσική τήν άπο- 
καλοΰμε) τοπογραφία, ή όποία μέ τή σειρά της καταλαμβάνει τή 
θέση τοϋ νοητού. Κι δμως, τό πρώτο κιόλας έρώτημα καταρρί
πτει αύτές τίς βεβαιότητες. Τί ξέρουμε νά πούμε γιά τήν άρρώ- 
στια ; "Ο,τι καί γιά τό θάνατο : πώς μάς χτύπησε. Καί τό άτύχη- 
μα αύτό τό άντιλαμβανόμαστε σάν ένα τυχαίο περιστατικό : κά
ποτε χτυπά τό κακό. "Η, πάλι, σάν μιά άπόλυτη άναγκαιότητα: 
'Η  όμιλία της, είτε μέ τήν έλλόγιμη, είτε μέ τήν αύθόρμητη μορφή 
της, δέν είναι γιά τόν άρρωστο παρά μιά ευκαιρία, ό άπαιτούμε- 
νος λεκτικός έλιγμός γιά νά πάρει σάρκα καί όστά ή εις τόν αίώ
να τόν άπαντα γραφείσα έξιστόρηση μές στής όποίας τόν κορμό 
τά παθήματά του βρίσκουν τή λέξη καί τό νόημά τους- τελικά δέν 
είναι παρά τό δυνάμενο νά ρηθεϊ άντίστροφο τού πεπρωμένου. 
Ή  θεμελιακή αύτή ταλάντευση άνάμεσα στό έπεισόδιο καί στό 
νόμο είναι έκείνη άκριβώς πού γύρω της όργανώνεται ή πιό πα
λιά είκονοπλασία τού όλέθρου καί τών πληγών. Πόλοι φλύαροι
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καί σκωπτικοί πού δέ λένε τίποτε άλλο πέραν τού δτι άδυνατούν 
νά μιλήσουν, άλλά καί πού καί ένας βουβός άκόμα τούς δίνει 
μιλιά. Είναι τό σώμα, ό άπών τής γλώσσας, ό τόπος τού πόθου 
καί τής κακοδαιμονίας.

Ά π ώ ν έπίσης καί τής ιστορίας, κι ώστόσο ένας άπό τούς τό
πους της. Έ δώ  καί πενήντα χρόνια οί ιστορικοί, δίνοντας νέα 
πνοή στήν εύχή τού Michelet, ξεκίνησαν γιά τήν άναζήτηση τής 
ίδιας τής ζωής. ’Έψαξαν, άπό τήν πλευρά τού καθημερινού καί 
τοϋ άριθμητικά μεγάλου, γιά « τή σάρκα καί τό αίμα τής ιστο
ρίας ». Α παρίθμησαν, μέτρησαν, έβαλαν σέ σειρές, έφτιαξαν π ί
νακες : τά σιτηρά, τά έπαγγέλματα, τά πάθη, τίς εικόνες, τή ζωή 
καί τό θάνατο, δλα μοιάζουν δτι μπορούν νά μπούν σ’ αύτό τό 
χώρο τοϋ άριθμού. Ά λλά μέ ποιό άντίτιμο ; Αύτό πού καταγρά
φει ό ιστορικός τό παράγει ταυτόχρονα πέρα άπό τήν άπάθεια 
τών άριθμών. Έ δώ  θά θέλαμε νά πάρουμε στά σοβαρά ένα άπ’ 
αύτά τά διαβήματα πού άφορά τήν άρρώστια. Οΰτε ή μέτρηση, 
οΰτε ή άποκατάσταση τών νοσηματικών φαινομένων μές στό χρό
νο δέν άρκούν νά τήν καταστήσουν ιστορικό άντικείμενο- δέν τήν 
καθιστούν κάν άντικείμενο, άλλά τό κατηγορούμενο πού, μέσα 
στόν ούδέτερο χώρο τού κοινωνιογραφικού πίνακα, θά χαρακτη
ρίσει τόν άνθρωπο πού πεινά, δουλεύει καί πεθαίνει, τό άφηρη- 
μένο έρεισμα γενικών Ιδιοτήτων. Διαδικασία πού, δπως θά δού
με, διπλασιάζει τελικά τήν άπόσταση πού έπιβάλλει ή σιωπή τού 
σώματος στήν καρδιά κάθε έμπειρίας άρρώστιας στή δυτική 
κουλτούρα. Θά θέλαμε νά προσπαθήσουμε έδώ νά μιλήσουμε γιά 
τίς δυσκολίες, τό κόστος καί τό άντίτιμο μιάς ιστορίας τής άρρώ- 
στιας πού νά μήν είναι ιστορία κάποιου άλλου πράγματος, ή 
πού, γιά νά τό πούμε καλύτερα, νά μήν άποφεύγει τό άντικείμενό 
της.

Προτού νά γίνει τεχνική ή Ιατρική, στή γέννησή της, συνταί
ριαζε τήν άρρώστια καί τήν περίεργη έμπειρία τού άρρωστου. 
Κατά τρόπο συμμετρικό, άπό τήν πρώτη άρχή τής χρονικογρα- 
φίας, ό ιστορικός άνήγαγε τήν άρρώστια σέ άπαραίτητο τμήμα 
τής έξιστόρησής του. Ά π ό  τό Θουκυδίδη έως τόν Grdgoire de 
Tours καί τίς άπειράριθμες άνώνυμες Relations de la maladie...
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πού σχολιάζουν τούς λοιμούς τών νεώτερων χρόνων, ή έξη παρα- 
μένη σταθερή : τήν ξαναβρίσκουμε στίς μέρες μας στή μορφή μέ 
τήν όποία παρουσιάζουν οί έφημερίδες τήν έπιδημία ή τό φάντα
σμα τής έπιδημίας. Σ ’ δλα αύτά τά κείμενα βρίσκει κανείς παρα
πλήσιες ένότητες. Κάποιο ιστορικό δρών πρόσωπο (ό άρχηγός, ή 
πόλη, οί χριστιανοί, τό έθνος) δέχεται έκ τών έξω (τό θεό, τήν 
’Ανατολή, τούς Εβραίους) τά κακά του (τιμωρία, δοκιμασία, 
έκδίκηση), άλλά πρέπει νά άναζητήσει στούς ίδιους του τούς 
κόλπους τό γιατρικό (στή μετάνοια, στήν προσευχή, στόν περιο
ρισμό, στό πογκρόμ). Καί φυσικά έχουμε νά κάνουμε μέ τή διή
γηση μιάς ιστορίας. ’Ας δεχτούμε τή λέξη « υπόθεση », « ίντριγ
κα '» : Διαβάζουμε λοιπόν πώς μιά κοινωνία άνακάλυψε μέσα 
στήν ιστορία τής άρρώστιας τήν ιστορία τής κακοδαιμονίας της 
καί πώς έπιχειρεΐ νά τήν κάνει διανοητή. Καί φυσικά καταλαβαί
νουμε τήν έξαιρετική έπιτυχία, τόσο στούς λόγιους κύκλους δσο 
καί στό λαό, τής παλαιάς θεωρίας τών συμπαθειών πού μέ τήν 
πλανόδια φιλολογία μεταδίδεται στίς γαλλικές έπαρχίες μέχρι 
προχωρημένα τόν 19ο αίώνα, καί πού άκόμη σήμερα διαποτίζει 
τίς αύθόρμητες ιατρικές παραστάσεις2. Είναι ένα σύστημα τού 
κόσμου. Καταλαβαίνουμε έπίσης πώς ή πανώλη άποτέλεσε τό άρ- 
χέτυπο τής άρρώστιας γιά τούς άρχαίους ιστορικούς· ή πανώλη 
είναι μόνη της μιά ιστορία, άλλά έρχεται άπό τό βωβό έκτός τής 
ιστορίας χώρο- είναι κατ’ έξοχήν κοινωνική, άλλά ό τόπος της 
μέσα στήν κοινωνία δέν είναι προσδιορίσιμος- είναι προφανής, 
άλλά άπιαστη· βίναι συλλογική, άλλά έπισημαίνεται στό άτομο 
καί μόνο. Ή  όμάδα βρίσκει σ’ αύτή δλα τά έρωτήματα πού κου
βαλάει μέσα της. Τά κείμενά μας είναι οί παραλλαγές ένός μύ
θου.

Σήμερα οί ιστορικοί ψάχνουνε σ’ αύτά γιά τά στοιχεία μιάς 
θετικής ιστορίας. Τό έργο είναι έπίπονο. Στά ιατρικά ή διοικητι
κά άρχεϊα, μέχρι τό μετασχηματισμό τής γλώσσας πού θά συγ
κροτήσει καί θά έξασφαλίσει τή συνέχιση τής κληνικής, ή άβε- 
βαιότητα είναι ό νόμος. Γεννιέται, φυσικά, άπό ένα ιατρικό λόγο 
σύνθετο καί σχεδόν πάντα πολύσημο, άλλά καί άπό μεταβολές 
τού φαινομένου τής νόσου, καθώς καί άπό τήν τελείως διαφορε
τική άντίληψη πού είχαν καί μετέδωσαν γ ι’ αύτήν οί άνθρωποι 
μέσα στό χρόνο. Κάθε άναδρομική διάγνωση άπαιτεΐ λοιπόν μιά
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μετάφραση3 πού δέν ύπάγεται σ’ ένα άπλό σύστημα Ισοδυναμίας, 
άλλά άπαιτεΐ την έπανοργάνωση τού άρχείου σύμφωνα μ’ ένα 
διαφορετικό κώδικα. Ά ς  ύποθέσουμε δτι έχουμε αύτό τό ύλικό 
καινούργιο καί στέρεο, ή έστω πιθανό : δύο ιστορίες είναι δυνα
τό νά υπάρξουν.

'Η  πρώτη είναι μιά φυσική ιστορία τού φαινομένου τής νόσου, 
καί άποτελεϊ ένα άπό τά στοιχεία μιάς άναδρομικής οικολογίας. 
Παρακολουθώντας τήν Ιδιαίτερη μοίρα κάθε άρρώστιας, άλλά 
καί έντάσσοντάς την σέ σύνθετα νοσολογικά σύνολα (παθοκένω
ση), μπορούμε νά άποπειραθούμε νά προβούμε σέ μιά έξιστόρη- 
ση πού συχνά άφήνει τόν άνθρωπο στό περιθώριο τών σελίδων 
της. Ά π ό  τή σκοπιά αύτή, ή άνακάλυψη τής Αμερικής δέν είναι 
παρά τό έσχατο συμβάν πού δίνει τή δυνατότητα νά συντελεσθεϊ 
ή κατά τά άλλα έκπληκτική μεταβολή άπό τίς « γρίπες » τού πα
λαιού κόσμου στή σύφιλη τού νεώτερου. Οί ιστορικοί έβαζαν τό 
έρώτημα : ή μεγάλη έπιστροφή τής πανώλης, στά μέσα τού 16ου 
αίώνα, νά ήταν άραγε τελικά τό άντίτιμο τριών αιώνων υπέρμε
τρου δημογραφικού καί οικονομικού όπτιμισμού ; "Η, μήπως, ή 
φεουδαρχική έκμετάλλευση, ύπακούοντας στή λογική τή δική 
της, είχε προετοιμάσει αύτή τό πεδίο τής καταστροφής, φθείρον- 
τας μέχρι παράλογου βαθμού τό άνθρώπινο ύλικό ; Σήμερα τεί
νουμε ώς έπί τό πλεΐστον στήν άπάντηση δτι ένας κύκλος βακτη
ρίων, μετά άπό άλλεπάλληλες διελεύσεις, στίς όποιες ώστόσο δέν 
έπεφυλάσσετο κανένα μέλλον, βρήκε έπιτέλους ώς φορέα ένα 
ζώο (τό μαύρο άρουραΐο) καί, κατά δεύτερο λόγο, άνθρώπινο 
στοιχείο σέ μεγάλη πυκνότητα -  συνθήκη κατάλληλη γιά νά ριζώ
σει. Ίσω ς μιά μέρα κατανοήσουμε τήν έξαφάνισή της, κατά τά 
τέλη τού Που καί τίς άρχές τού 18ου αίώνα, δχι πλέον σάν μιά 
άμφίβολη νίκη τών άνθρώπων, άλλά σάν άποτέλεσμα τού άντα- 
γωνισμού άνάμεσα στό βάκιλο τής πανώλης καί έναν άλλο μικρο
οργανισμό, ή, τό πιθανότερο, μιάς νέας άνοσίας τών άρου- 
ραίων4. Ο ί άνθρωποι έδώ δέν είναι παρά ένα μέρος τού συστή
ματος τών ζώντων όργανισμών, σύστημα πού διέπεται άπό τήν 
έσωτερική ισορροπία, τόν άνταγωνισμό καί τή βιολογική προ
σαρμογή.



238 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ I ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Ό  δεύτερος δρόμος είναι Ανθρωποκεντρικός, καί στοιχείο 
μιάς κοινωνικής ιστορίας, θ ά  μπορούσε νά είναι μιά κοινωνιο- 
λογία τής νοσηρότητας. ’Αποκαλύπτει κατά τρόπο μαζικό τήν 
καταθλιπτική παρουσία τής άρρώστιας στίς μεσαιωνικές καί 
στίς νεώτερες κοινωνίες. ’Αναφορικά μέ μιά περίοδο εύνοημένη 
άπό πλευράς τεκμηρίων, τά τέλη τού 18ου αίώνα. οί ίατρο- 
διοικητικές έρευνες μάς γνωρίζουν στό πλαίσιο τού χωριού, τής 
έπαρχίας, καί πολύ γρήγορα όλόκληρης τής Γαλλίας, πέρα άπό 
τά μεγάλα θεαματικά γεγονότα καί τήν καθημερινή άρρώστια : 
τίς έξάρσεις τής γρίπης, τής λοιμώδους δυσεντερίας, τής πνευμο
νίας· τήν έτήσια έμφάνιση τών παιδικών άσθενειών, πολύ πιό 
σκληρών άπ’ δ,τι σήμερα, τήν τακτική έμφάνιση τής εύλογιάς καί 
τής διφθερίτιδας καί τό σιγόβρασμα τής φυματίωσης στήν ύπαι
θρο πολύ πρίν άπό τήν έκρηξή της στίς πόλεις τόν 19ο αίώνα. 
Διδόμενα πού έδραιώνουν καί συγκεκριμενοποιούν τίς μετρήσεις 
τών δημογράφων. Τό παραμικρό άτύχημα άποδεκατίζει έναν εύ
θραυστο πληθυσμό πού κατά τά τέσσερά του πέμπτα συντηρείται 
στά δρια τής έπιβίωσης. Γιατί ή άρρώστια χτυπά πρώτα άπ’ δλα 
τούς φτωχούς. ’Ακόμα καί δταν οί δροι τής διάδοσής της είναι 
θεωρητικά Ισότιμοι, δπως συμβαίνει μέ τήν περίπτωση τής πανώ- 
λης, ή άρρώστια παραμένει έκλεκτική· καί τά υγειονομικά Ιδρύ
ματα έξάλλου έπιτείνουν αύτό της τό χαρακτηριστικό : ό περιο
ρισμός καί ή διάκριση σέ βάρος τών φτωχών άρρώστων, ή φυγή 
τών ισχυρών καί τών πλουσίων, ή άνεργία καί ή πείνα στίς Απο
κλεισμένες πόλεις έξηγούν τό πράγμα. Μ’ αύτό τόν τρόπο λοιπόν 
διακρίνουμε πιό χρωματισμένα νοσηματικά μοντέλα : τήν ύπαι
θρο, μέ τίς στερήσεις της καί τόν άπόλυτο υποσιτισμό της, καί 
τόν άνθυγιεινό συγχρωτισμό τών πόλεων, δπου, δλοι έχουμε 
άκούσει, νεκροταφείο καί « νοσοκομείο » ήταν λέξεις ίσοδύνα- 
μες.

Μπορούμε έξάλλου νά διαφοροποιήσουμε τήν προσέγγιση αύ
τή. Ό πότε θά Επιχειρήσουμε νά ένσωματώσουμε τά διδόμενα αύ- 
τής τής κοινωνιολογίας τής νοσηρότητας σέ μιά οικονομική άνά
λυση, ή άκόμα στήν κατανόηση ένός άτομικού πεπρωμένου5. Ή  
άρρώστια είναι σχεδόν πάντοτε ένα στοιχείο άποδιοργάνωσης 
καί κοινωνικής άναδιοργάνωσης· γιά τό λόγο αύτό καθιστά συ
χνά πιό εύδιόρατους τούς ούσιαστικούς άρμούς τής όμάδας. τίς
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δυναμικές γραμμές καί τίς έντάσεις πού τή διαπερνούν. Τό νοση- 
ματικό περιστατικό μπορεϊ λοιπόν νά άποτελέσει τόν κατ’ έξοχήν 
τόπο γιά τήν παρατήρηση τής πραγματικής σημασίας τών διοικη
τικών μηχανισμών ή τών θρησκευτικών πρακτικών, τών μεταξύ 
τών έπί μέρους έξουσιών σχέσεων ή τής εικόνας πού έχει μιά κοι
νωνία γιά τόν έαυτό της6. "Ενα παράδειγμα μεταξύ δέκα άλλων 
πιθανών μάς δίνει τή δυνατότητα νά μαντέψουμε τόν πλούτο αύ
τών τών θεμάτων : π.χ. ό κοινωνικός άποκλεισμός σέ καιρό έπι- 
δημίας, πού μπορεϊ νά φθάσει άπό τήν ύποψία στή σφαγή καί νά 
στραφεί άνάλογα μέ τήν περίπτωση στούς φτωχούς ή στούς έγ
κριτους, στούς 'Εβραίους ή στούς γιατρούς, στούς στρατιώτες ή 
στούς προτεστάντες, καί τού όποιου τό σύστημα, σχετικά άγνω
στο, φτάνει κατά πάσα πιθανότητα ώς τήν καρδιά τών άρχαίων 
κοινωνιών.

Οί δύο αύτές προσεγγίσεις έμφανίζουν μιά άντίθεση μεταξύ 
τους δταν είναι νά προσδιορίσουν τίς μεθόδους καί τίς φιλοδο
ξίες τους· στήν πραγματικότητα είναι συμπληρωματικές καί άλ- 
ληλέγγυες. ’Επιπλέον, είτε γράφεται έκτός είτε έντός τού άνθρώ- 
πινου χρόνου, ή άναγκαία ιστορία τών άσθενειών μοιάζει κατά 
κάποιο τρόπο νά άποφεύγει τό άντικείμενό της. Μιά ιστορία τού 
νοσολογικού περιβάλλοντος δέν εχει άλλη έπιλογή άπό τό νά εί
ναι είτε μιά έπιδέξια διατεταγμένη (κατά τό μακρό χρόνο τού 
ζώντος) άπατηλή εικόνα, είτε νά διασπάται σέ διάφορα στοιχεία 
μιάς ιστορικής άνθρωπολογίας. Στήν πρώτη περίπτωση μιλά 
άκριβώς γιά δ,τι δέν είναι άρρώστια, παραπέμποντας στίς προσ
πάθειες ιατρικών ταξινομήσεων, άπό τόν Sydenham ώς τόν Bois- 
sier de Sauvages, γιά τή συγκρότηση ένός γενικού πίνακα τών 
νοσηματικών είδών, άπό τόν όποιο άφαιρεΐται τόσο ό άρρωστος 
δσο καί ό ιατρός7. Στή δεύτερη περίπτωση, περίπτωση μιάς κοι- 
νωνιολογούσας ιστορίας, ή άρρώστια γίνεται ένα σημασιολογικό 
γεγονός, τού όποιου δμως τό νόημα πρέπει πάντοτε νά άναζητεΐ- 
ται άλλού : στά δημογραφικά, οικονομικά ή θεσμικά γεγονότα, 
στήν πολιτική, διοικητική ή θρησκευτική συνείδηση. Διασπείρε- 
ται σέ στοχεύσεις πού τήν κατονομάζουν μέν, άλλά δέν τήν συγ
κροτούν*. Δέν μπορεϊ νά νοηθεί ούτε κατά τήν ιδιαίτερη ιστορι
κή της λειτουργία, ούτε μέσα στά πλαίσια τής σχέσης της μέ τό τί
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λέμε σήμερα γ ι’ αυτήν. Ή  σιωπή αύτή δέν είναι τυχαίο γεγονός. 
’Ανάγεται στόν ιστορικό λόγο τής Ιατρικής καί τών ιατρικών θε
σμών.

’Από τή μιά μεριά, έπιδίωξη αυτού τού λόγου υπήρξε άνέκα- 
θεν νά περιορίσει τό σώμα στό σώμα (στή στεγνή του σωματικό- 
τητα), καί νά μετατρέψει τό κακό σέ άντικείμενο παρατήρησης 
καί μέτρησης. ’Από τήν άλλη πάλι μεριά -  καί έδώ ύπάρχει μιά 
φαινομενική μόνο άντίφαση -  νά ξαναβρεΐ τούς κανόνες καί τό 
καθεστώς κατανομής τών άσθενειών μέσα σέ μιά κοινωνία λές 
καί αύτά παραμένουν άμετακίνητα, άφηρημένα, έτσι ώστε νά θε
μελιώνεται ριζικά ότι, καί άρρωστος άκόμη, ό άνθρωπος δέν 
παύει νά είναι άνθρωπος. Ά π ό  τή στιγμή πού ή Ιατρική θά έπι- 
ζητήσει μεγαλύτερη αυστηρότητα, κατά τά τέλη τού 18ου καί τίς 
άρχές τού 19ου αίώνα, έχοντας θέσει τήν έξής άρχή : δέν ύπάρ
χουν παρά μόνο άνθρωποι καί άρρώστιες, θά ξαναβρίσκει μπρο
στά σέ κάθε της βήμα τό χαΐνον κενό άνάμεσα στά δύο γενικά 
σύνολα. Γιά τήν κλινική, τό σώμα γίνεται τό ουδέτερο διάστημα 
πού άνοίγεται στό βλέμμα καί στή γνώση. Απελευθερωμένο έπι- 
τέλους άπό τήν ιδιαίτερη ιστορία του, άποτελεϊ ένα άντικείμενο. 
'Ωστόσο, στά περιθώρια τής κλινικής, κάποια άνησυχία πάντοτε 
άναφύεται, μέ πολλαπλή μορφή, γιά νά ύπενθυμίζει στό γιατρό 
ότι ό άληθινός του έταΐρος δέν είναι ή άρρώστια, ούτε ή άνθρω- 
πότητα, άλλά ένας άνθρωπος άρρωστος.

Μ’ αύτό τόν τρόπο νόμιζαν ότι θά άπόδιωχναν τό φόβο καί τό 
θάνατο- τούς ξαναβρίσκουμε συγκεντρωμένους γύρω άπό τό 
πρόβλημα ένός φυσιολογικού όρισμού τού θανάτου, μέ ταίρι τό 
παμπάλαιο φάντασμα τού θαμμένου ζωντανού. Τό νοσοκομείο 
θά ήθελε νά είναι ό τόπος τής γυμνής παρατήρησης άλλά αύτό 
ρίχνει σύγχυση καί στρεβλώνει τήν παρατήρηση. Ό  άρρωστος θά 
όφειλε νά είναι ό άφηρημένος φορέας μιάς νοσολογικής όντότη- 
τας, άλλά αύτός κάνει πονηριές καί έξαπατά τό γιατρό. Τί πιό 
διαφωτιστικό άπό τά όριακά προβλήματα πού συνάντησε στή 
γέννησή της ή σύγχρονη ιατρική : τό πρόβλημα τών άσθενειών 
πού δέν μπορούν νά έντοπιστούν στό χώρο (ή έπιδημία) ή στό 
σώμα (ή διανοητική άρρώστια)9 ; « Ό  τόπος όπου διαμορφώνε
ται ή γνώση δέν είναι πιά έκεϊνος ό παθολογικός κήπος δπου ό 
Θεός είχε κατανείμει τά είδη, άλλά μιά γενικευμένη Ιατρική συ
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νείδηση, διάσπαρτη μες στό χώρο καί στό χρόνο... » γράφει ό 
Michel Foucault σχολιάζοντας τίς πρώτες ϊατρο-τοπογραφικές 
έρευνες πού θά γνωστοποιήσουν τήν κλινική. Έ στω  : άλλά τά 
έπαναστατικά σχέδια θά έπιδιώξουν νά καταστήσουν τούς για
τρούς, πού φέρουν έντός τους τή συνείδηση αύτή, ένα νοσηλευτι
κό κλήρο, πού έργάζεται στήν άναζήτηση μιάς κοινωνίας δίχως 
κακά δπως θά ήταν στή φυσική της κατάσταση10. Μύθος διπλός, 
ό όποιος δμως έρχεται νά υπενθυμίσει πώς δ,τι προκύπτει άπό τή 
ζωή καί τήν όδύνη τού σώματος θέτει σέ άμφισβήτηση μιά κατα
νόηση τής τάξης τού κόσμου σημαδεμένη άπό τό Θεό ή άπό τή 
μοίρα. Εϊτε μέ τήν παλιά μορφή μιάς άντι-φύσης, εϊτε σύμφωνα 
μέ τό μετα-κλινικό Ιατρικό λόγο, ό θάνατος γίνεται ό τόπος άπό 
τόν όποϊο μιλάμε, καί ή έμπειρία τής νόσου προβάλλει διατακτι
κά κάποιο νόημα.

Πράγμα αύτονόητο. Γιατί όμιλία δέν είναι δυνατή παρά χάρη 
στό σώμα. Εκείνο πού θεμελιώνει τή γλώσσα (δχι τό μηχανισμό 
της ή τούς νόμους της, άλλά τήν άνάγκη νά μιλήσει) είναι πώς 
έχουμε ένα σώμα : σάν τόπος πόθου, θεμελιώνει τήν έκφραση 
έτούτου έδώ άκριβώς. Κάθε όμιλία είναι πόθος- κάθε όμιλία 
βγαίνει άπό τό σώμα. "Οταν μιλάμε, γ ι’ αύτό μιλάμε, έστω κι άν 
τό κάνουμε μέ τή μορφή άλλου πράγματος. Ά λλά ή όμιλία, γεν
νημένη άπό τό σώμα, άπασχολεΐται άμέσως νά δώσει άντάλλαγ- 
μα, νά ύφάνει τό παραπλανητικό ένδυμα μιάς χιμαιρικής άνε- 
ξαρτησίας. Προσποίηση μέ τήν όποία πνίγει μέσα στή γλώσσα, 
μέσο τής γλώσσας, δ,τι άνησυχαστικό μπορεϊ νά υπάρχει στό σώ
μα. Σέ τελική άνάλυση, κάθε όργανωμένη, έσκεμμένη, θεσμο- 
ποιημένη όμιλία έργάζεται γιά τήν άρνηση τού σώματος.

Ό πότε είναι πολύ φυσικό πού ή άρρώστια, ή ήδονή ή ό θάνα
τος. ειλημμένα ώς αύτονόητα, έπανεντάσσοντας τό σώμα καί τήν 
άγριότητά του μές στήν άπατηλή τάξη τών σημείων, τό τινάζουν 
στόν άέρα καί μεταθέτουν τή σημασία του. Στό σημείο αύτό, ή 
όμιλία είναι ψεύδος. Καί δμως, ή άναγνώριση αύτού τού λάθους 
στηρίζει όλόκληρη τήν άλήθεια.

Ά λλ ' άκριβώς αύτή (τήν έκρηξη τού σώματος, τόν άναβρασμό



242 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

τοϋ άληθούς κάτω άπό τό ψεύδος) τήν καταστροφή προσπαθεί 
νά άναχαιτίσει ό κάθε είδους λόγος τής γνώσης, ή κάθε γνώση 
(θρησκευτική, Ιατρική, ιστορική) πάνω στό σώμα. Πρέπει ή ρωγ
μή νά φραχθεί. Έ τσι, ή έκκλησία τήν έξορκίζει : ό θάνατος είναι 
μιά άρχή, ή όδύνη είναι εύλογία, ή μόνη έν θεψ ήδονή. 'Η  ιατρι
κή, πιό περιορισμένη στό δικό της τόν τομέα, καί όντας έξ όρι- 
σμού ή βαθμίδα τής άμεσότητας καί τής παρέμβασης, δέν μπο
ρούσε νά έχει έξ άρχής άλλη διέξοδο άπό τήν άντικειμενοποίηση 
τού σώματος11. Έ νός σώματος πού ούτε οί όδύνες του, ούτε ό 
θάνατός του λαμβάνονται ύπόψη, καί άκόμη λιγότερο ή ήδονή- 
ένδιαφέρει μόνο ή καθαρή του σωματικότητα : συρρικνώνεται 
στά άποτελέσματά του, στίς άνάγκες του, στίς μεταλλάξεις καί 
στίς διεργασίες του -  στόν άριθμό του. Είναι ένα διάστημα καί 
μιά γεωμετρία.

Ό  ιστορικός διάλεξε νά εύθυγραμμιστεί μέ τήν έπιστημονική 
ιδεολογία : άλλοτε μετέγραφε τήν άρρώστια μέ δρους θεολογι- 
κούς, σάν ένα έπεισόδιο τής θεϊκής στρατηγικής άπέναντι στούς 
άμαρτωλούς· μετά άλλαξε πλευρά. Καί τότε, στίς ίστρρίες πού 
περιγράφουν τήν κοινωνία, ό ζωντανός άνθρωπος μετετράπη σ’ 
ένα άφηρημένο σύστημα input καί output : πρόκειται γιά ένα σώ
μα πού, όπως στή χημεία, έτσι μπορεϊ νά ϊχει καί αυτό τόν τύπο 
του, καί έπί τού όποιου διάφορες συνετές γλωσσικές διεργασίες 
έξασφαλίζουν τήν ούδετεροποίηση ώς σώματος άδρανούς, δπου 
οί έπικίνδυνες δυνάμεις παύουν νά δρούν. Επιτέλους, κάτι μπο- 
ρεϊ νά λεχθεί χωρίς κινδύνους σέ σχέση μ’ αύτό, μέ τήν προϋπό
θεση δτι τό όμιλούν ύποκείμενο θά ύποστεϊ μιάν έκθλιψη. 'Οπότε 
άπομένει ένα ύποκείμενο τό όποϊο όμιλεϊται, τό όποιο είναι ύπο
κείμενο μελέτης -  ένα άντικείμενο, δηλαδή, μπορούμε νά πούμε. 
’Αντικείμενο μιάς έλεγχόμενης όμιλίας.

Τό έπόμενο βήμα, τό πολλαπλό φανταστικό τού σώματος νά 
άποσκληρυνθεϊ σέ όνόματα- ή άπόλαυση σέ σεξουαλικότητα. 
’Αλλά καί αύτή, γιά τό γιατρό (μέχρι τά τελευταία τουλάχιστον 
χρόνια), μά καί γιά τόν ιστορικό, δπως άλλωστε άνέκαθεν γιά 
τήν Έκκλησία, δέν άντιλαμβάνεται τόν έαυτό της παρά σέ συ
σχετισμό μέ τήν άναπαραγωγή. Αίφνης ή ιστορία τού έρωτα με- 
τατρέπεται σέ δημογραφία12. Τό πρόβλημά της τελικά γίνεται νά 
δει άν ή σχέση έχει άποβεϊ γόνιμη ή δχι. Έ τσι τό σώμα δέ βρί
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σκει τή θέση του παρά στό περιορισμένο έκεΐνο διάστημα δπου 
μπορεί νά άναλάβει μιά λειτουργία τέτοια στήν όποία νά θεωρεί
ται δτι είναι ύποτεταγμένο’ μόνον έκεί βγαίνει στήν έπιφάνεια. 
Οί γυναίκες κάνουν παιδιά. ’Ιδού τό γεγονός. Τί κρίνεται μέσα 
στήν καθεμιά μ' έτούτη τήν προσαύξηση τού άνθρωπίνου γένους 
πού είναι ταυτόχρονα καί άποχωρισμός ; Αύτό κανένας δέν τό 
λέει, κανένας δέν τό περιγράφει. Μετράνε τά παιδιά. Κι δμως τά 
άρχεία τού ιστορικού ή καθημερινότητα τού γιατρού, μιλάνε 
γιά κείνη τή μόνιμη ντροπή καί άρνηση, γιά τίς διαταραχές στό 
σώμα καί στό πνεύμα πού συνοδεύουν αύτό τό παιδί πού χαρίζε
ται στόν πατέρα14 καί γιά τόν σπαραγμό τού πόνου. Οί μύθοι 
έξάλλου είναι άμέτρητοι, άλλά δέν τούς άκούμε. Δέν άσχολούμα- 
στε ποτέ, στήν ιστορία πού γράφουμε, παρά μέ τό φλοιό τών 
πραγμάτων, μέ τή σκιά, τά είδωλά τους.

Τί έχεις (ή τί δέν έχεις), τί φορτίο κουβαλάς (άπό παιδιά, συμ
πτώματα, βιταμίνες, κ.λπ.) ; Μονάχα αύτό νοείται ώς χώρος τής 
άλήθειας. 'Ολόκληρη ή ιατρική είναι μιά ταξινόμηση- ή ιστορία 
τήν έπαναλαμβάνει ώς εύρετήριο. Τά λοιπά δέ λέγονται καί, σκέ
φτεται κανείς, δέν έχουν νά κάνουν μέ τήν έπιστήμη. Πέρα άπό 
τίς άλήθειες τού άριθμού καί τίς ταυτολογίες τού σχολίου άρχίζει 
τό παραλήρημα. Καί Ιδού πώς γίνεται τό μοίρασμα : τό άληθές 
χωρίζεται άπό τό ψευδές, μέσα στά πλαίσια τής έπιστημονικής 
ιδεολογίας, στό σημείο άκριβώς έκείνο δπου άποτέμνονται τό 
έπίπεδο τού πραγματικού (άπτό καί άριθμητικό) καί τό έπίπεδο 
τού φανταστικού. ’Αντίθεση παράδοξη καί άρχαϊκή. "Υστερα 
άπό τόν Freud μπορούμε πιά νά άποκλείουμε τό φανταστικό άπό 
τό πραγματικό ; Είναι τό έδαφος μας, σ’ αύτό βυθίζονται δλες οί 
ρίζες μας. Μπορεί νά είναι άγριο, καί σίγουρα είναι : βία τού 
πόθου, ίλιγγος τού θανάτου καί άγωνία τής έλλειψης. Δέ διοχε
τεύεται παρά στίς βαθμίδες τού συμβολικού. Φανταστικό καί 
συμβολικό -  αύτή είναι ή μόνη τελέσφορη άντίθεση.

Κάνοντας πέρα τό φανταστικό τών άσθενών του πρός όφελος 
τής άντικειμενικότητας τών συμπτωμάτων τους, ό ιατρικός λόγος 
σχετικά μέ τό σώμα δέν έπαψε παράλληλα νά σκέφτεται παρά νά 
προστατέψει ένα έξασφαλισμένο πεδίο : νά έξορκίζει καθετί πού 
στό όποιο τελικά όποιαδήποτε, θεραπευτική ή μή, διαδικασία 
δέν έχει εύεξήγητη έπήρεια. Μέ έγγύηση τό corpus τών γραπτών
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πάνω στό όποιο στηρίζεται, καί βρισκόμενος ώς έκ τούτου δ ι
καιωμένος de jure καί de facto δέν Ιπαψε παρά ταύτα νά έπαφίε- 
ται καί σέ φαντασιώσεις, οί όποιες δμως είναι όργανωμένες σέ 
συστήματα, μέ συνοχή μεταξύ τους15. Τό σώμα, άπό δποια μεριά 
κι άν τό πάρουμε, είναι αύτό τό ίδιο ό πρώτος καί κύριος παρα
γωγός φαντασμαγορικών σκηνών. Οί άρρωστοι δμως, φαντασίω
ση κόντρα στή φαντασίωση, κινούμενοι άπό τήν έπιθυμία νά θε
ραπεύσουν τή βαθύτερη πληγή τους, θά πάνε νά ψάξουνε άλλού 
γιά άλλη βοήθεια.

Πάντως τό σώμα πού δίνουν τά άρχεϊα στόν ιστορικό νά δια
βάσει είναι ένα σώμα σιωπηρό. ’Αναφορές Ιατρικής φύσεως, 
διοικητική άλληλογραφία, δικαστικές έρευνες καί Εκκλησιαστικά 
έγχειρίδια τόν καλούν νά έπαναλάβει καί αύτός μέ τή σειρά του 
τίς λέξεις πού άντικειμενοποιούν, νά χρησιμοποιήσει καί αύτός 
τό νόμο τού βλέμματος. Ά ς  δώσουμε δμως λίγο περισσότερη 
προσοχή : τά κείμενά μας, ύφασμένα άπό βεβαιότητες, βρίθουν 
άπό σιωπές, άπό φυγές. Μέσα τους παντού βρίσκονται έγγε- 
γραμμένα τά δρια έκείνου πού έπιλέξαμε ώς νοητό, καί παντού 
ξεπηδά ή πεισματική άνησυχία πού θεωρήσαμε ύποχείρια. Πρέ
πει νά είμαστε προσεκτικοί μ’ αύτά τά άναγνωριστικά σημεία γύ
ρω άπό τά όποία άρθρώνεται τό τεκμήριο, τόσο τό λεγόμενο δσο 
καί τό μή λεγόμενο. Είναι στή δουλειά τού ιστορικού, καί ίσως 
αύτό νά είναι καί τό προνόμιό τους, δτι μπορεϊ νά παίρνει κάθε 
άρχεϊο ώς προϊόν μιάς διεργασίας. Στό σημείο αύτό άκριβώς, 
άναλαμβάνει τίς άποστάσεις του σέ σχέση μέ τά ιατρικά αύτο- 
νόητα, γιά νά άναρωτηθεΐ σχετικά μέ τό τί καθιστά δυνατή τή 
συγκρότηση ένός λόγου ή μιάς άλυσίδας λόγων πάνω στό σώμα. 
Στό θεωρητικό έπίπεδο, ό Michel Foucault έδώ καί μερικά χρό
νια εδειξε τό δρόμο πού άνοίγει μιά « άρχαιολογία τής γνώσης ». 
Τά κείμενα τής Ιατρικής πραγματικής άφήνουν έλεύθερο δρόμο 
σέ όμολογίες λιγότερο όργανωμένες, φαινομενικά, άλλά πλησιέ- 
στερες ίσως πρός ένα δυσχερώς βιωμένο σώμα. Τώρα είναι ή ώρα 
νά τούς θέσουμε όρισμένα έρωτήματα.
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Ή  γνώση καί ή όραση, ή όμιλία καί ή άπόσταση όργανώνουν 
τίς σχέσεις πού έδραιώθηκαν μέ άργούς ρυθμούς άνάμεσα στόν 
ιατρό καί στόν άρρωστο. Καί ταυτόχρονα όρίζουν τήν ειδήμονα 
ιατρική κατά τή σχέση της μέ ό,τι στό έξής θά άποκλείει. Οί δια- 
μοιρασμοί αύτοί παίρνουν μορφή, γίνονται λέξη ή χειρονομία, 
μέσα σ’ ένα όρισμένο άριθμό άπό πρακτικές τού σώματος. Ε π ι 
σημαίνουν τή διεργασία μέσα στήν όποία καί διαμέσου τής 
όποίας ή όδύνη γίνεται άντικείμενο, δταν τό ίχνος της καλύπτε
ται ήδη άπό τήν έπιστημονική βεβαιότητα. Μέσα στή θεραπευ
τική πράξη δπως καί μέσα στή συγκρότηση καί στήν κατάφαση 
τής γνώσης αύτής καθαυτής, στό ίδιο καί τό αύτό γεγονός έδρεύ- 
ουν διάφορες όμόλογες διαδικαστικές ένέργειες. Κι αύτές, άπέ- 
ναντι στό σώμα, άποτελούν άνάλογες στρατηγικές16. Θά άσχολη- 
θούμε μέ δύο παραδείγματα : τά παρεπόμενα τής άπομόνωσης 
καί τήν ύπόσταση τής λαϊκής Ιατρικής.

'Η  άπομόνωση τού άρρωστου σώματος, « κλινήρης στό σπίτι » 
ή σέ καραντίνα γιά τίς έπιδημικές άσθένειες, έπαναλαμβάνει μέ
σα στό χώρο στό έπίπεδο τού θεσμού, καί συμβολίζει μέσα στή 
χειρονομία, τήν άπόσταση πού έδραίωσε προοδευτικά ό ιατρικός 
λόγος άνάμεσα στόν ιατρό καί στόν άσθενή του. "Ενα σύνθετο 
σύνολο μέτρων, τά όποϊα όρίστηκαν έμπειρικά καί κατόπιν κω- 
δικοποιήθηκαν, άπό τόν 14ο ώς τόν 17ο αίώνα, συνδέει τή δυτική 
ιατρική μέ τήν όργάνωση καί τόν έλεγχο τού νοσηματικού χώρου. 
Πρόκειται, φυσικά, γιά θετικά προφυλακτικά μέτρα -  γιά τά 
όποϊα μπορούμε νά μιλάμε μέ τόν δρο προφύλαξη, άσχετα ποιά 
ήταν ή πραγματική τους άποτελεσματικότητα. Ά λλά ύπάρχει καί 
κάτι περισσότερο- άπό τήν κορυφή ώς τά νύχια τού ιατρικού οι
κοδομήματος οί ίδιες καί οί αύτές φαντασιώσεις διατρέχουν τήν 
ειδήμονα πρακτική, καί έρχονται νά βεβαιώσουν δτι ή άπόσταση 
καί μόνον αύτή έπιτρέπει νά γνωρίσουμε καί νά δούμε. 'Ορισμέ
νοι ύποπτοι ή άρρωστοι, μιά πόλη, μιά έπαρχία, μπορούν μέχρι 
τά τέλη τού 18ου αίώνα νά άποτελέσουν τό άντικείμενο μιάς κα
ραντίνας ή ένός αύστηρού έγκλεισμού σέ καιρό έπιδημίας17. 
Έ τσ ι περιχαρακώνεται ένα διάστημα χώρου δπου μέσα θά συγ
κροτηθεί τό κακό, καί δπου ή έμφανής κυκλοφορία του θά γίνε
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ται άντιληπτή καί θά καταγράφεται άπό μία διοίκηση, ένδέχεται 
μάλιστα καί νά κατασταλεί. Ταυτόχρονα δμως προσδιορίζεται 
στήν άρρώστια ένας χώρος άπτός μες στόν όποϊο έκείνη θά άνα- 
πτύξει τήν ούσία της. Μιά άντι-επιδημική διαταγή τοϋ τέλους 
τού Που αίώνα μιλάει άρκετά καθαρά : μέσα σ’ ένα πεδίο πού 
έχει άποκοπεϊ κατ’ αύτόν τόν τρόπο « ή σήψη όφείλει νά άναλω- 
θεΐ πλήρως καί νά δείξει τό χαρακτήρα της ».

Έ δώ  ή μεταφορά τής καύσεως, τού βρασμού, είναι θεμελιακή. 
Γύρω άπ’ αύτή άκριβώς όργανώνονται οί δύο μεγάλες συμπλη
ρωματικές διεργασίες πού συνιστούν τήν καθημερινή σχέση τού 
άσκούντος μέ τόν άρρωστο : νά βγάλουν στήν έπιφάνεια τή φύση 
τής άρρώστιας, πράγμα πού ταυτόχρονα σημαίνει δτι θά προβά
λει ή νοσηματική άρχή πού κρύβεται μές στό σώμα. Τό στοιχείο 
πού θά φανερώσει τό είδος είναι έπίσης έκεϊνο πού θά έπιτρέπει 
τόν άφανισμό τού κακού18. Τό σώμα παραδομένο σέ τούτη τήν 
έσωτερική χημεία, άναδιπλωμένο στήν ίδια του τήν ιστορία, δέν 
άποτελεϊ πλέον, δπως γράφει ένας άπό τούς τότε ιατρούς, ό Da
vid Jouyse. παρά « τή διακριτική δεξαμενή τών κακών πού μάς 
τυχαίνουν »· τουτέστιν τόν τόπο δπου διενεργεΐται ό μετασχημα
τισμός τού άλγους σέ λόγο, τών σημείων σέ λέξεις, δπου τό άδια- 
φανές καί περίεργο γεγονός παίρνει τή θέση του μέσα στήν όνο- 
ματολογία τών ειδημόνων, δπου ή άρρώστια έπιδέχεται νά λεχθεί 
καί νά έπιχειρηματολογηθεϊ. Γιά νά είναι δμως δυνατές αύτές οί 
άναγωγές πρέπει τό άρρωστο σώμα νά έγκαταλειφθεϊ στή μονα
χική του περιπέτεια καί νά έξαντλήσει τίς πιθανότητες τής άρρώ- 
στιας. Καί τότε θά μπει στήν τάξη τών λέξεων. Σχετικά μέ κά
ποιον πού τόν προσέβαλε ή πανώλη, ό γιατρός πού τόν παρακο
λουθεί θά πει δτι κάποια στιγμή « ό πυρετός άνέβηκε καί παρου
σίασε μιά πανώλη κάτω άπό τήν άριστερή μασχάλη19 ». Λέξη γιά 
τόν άρρωστο, ό όποιος δέν είναι παρά ένα πρόσχημα- ό μόνος μέ 
τόν όποιο ό ιατρός συνδιαλέγεται είναι ό βουβώνας, ό όποιος 
μετά άπό ένα περίπλοκο πυρετό παρουσίασε πανώλη. Ή  σιωπή 
τού πάσχοντος καί μόνο άποδίδει τό λόγο σέ κείνον πού γνωρί
ζει.

'Η  κλινική, « άνοίγοντας κάποια πτώματα », θά μπορέσει νά 
έξορκίσει τούς παλαιούς μύθους τού έντός καί τού έκτός. Καί 
τότε θά πάψουμε νά περιμένουμε άπό τήν άκαταμάχητη ώρίμαν-
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ση τών χυμών τοϋ σώματος καί τών σπλάχνων, πεπρωμένο δια
φανές καί πεισματικό τού πάσχοντος, τό σημείο πού θά γίνει λέ
ξη. Ά λλά στό έξης, δταν τό πεπρωμένο θά εχει συντελεστεϊ, θά 
μιλάμε άπό τήν πλευρά ένός σώματος νεκρού. ’Επιπλέον, άν 
άφήσουμε γιά λίγο τήν άλχημεία, τά άρχεΐα τής πρακτικής μάς 
δείχνουν δτι οί παρατηρούντες, έρευνώντες καί μετρώντες ιατροί 
τού τέλους τού 18ου καί τών άρχών τού 19ου αιώνα ξανασυναν- 
τοϋν, έμπρός στήν έπανακαλυπτόμενη άφθονία τών ζωντανών 
όργανισμών καί τήν πολυσημία τους, τήν ίδια άγωνία πού είχαν 
νιώσει οί πρόδρομοί τους τής κλασικής έποχής. Τό σώμα, ό άρ
ρωστος δηλαδή, άποτελεϊ πάντοτε τήν όθόνη μεταξύ ιατρού καί 
άρρώστου. Θολώνει τήν δράση καί άπαγορεύει τήν όρθή χρήση 
τού νοσολογικού πίνακα. Παραπλανά τόν παρατηρητή, ένώ « ή 
Πρόνοια τελικά έγκειται στό νά υπαγάγουμε σέ έξίσου βέβαιους 
νόμους τήν παραγωγή τών άσθενειών καί τήν ώρίμανση τών νο
σογόνων χυμών, δπως καί τήν παραγωγή τών φυτών ή τών ζώ
ων2" ». Συνεπώς όφείλουμε νά μιλούμε έρήμην αύτού.

Έχουμε λοιπόν έναν άρρωστο άποσπασμένο άπό τήν άνθρώπι- 
νή του κατάσταση21, άποστερημένο άπό τό κακό πού τόν κατα- 
τρώγει -  καί πού άποτελεϊ τήν ταυτότητά του - ,  καί αύτό γιά νά 
μπορέσει κάποιος άλλος νά μιλήσει στή δική του τή θέση, σέ μιά 
γλώσσα πού ίσοδυναμεϊ μέ μιά δεύτερη άποστέρηση, καί νά τή 
χρησιμοποιήσει σύμφωνα μέ μιά στρατηγική πού δέν τόν άνα- 
γνωρίζει πιά, καί πού καί ό ίδιος άκόμα δέν μπορεϊ νά άναγνω- 
ρίζει. Έ τσι, ή άπομόνωση όλοκληρώνεται μέ τόν άποκλεισμό τού 
έαυτού. Επ ιπλέον άφαιρεΐται άπό τούτον τόν ήμι-ζώντα ή μόνη 
καί έσχατη περιπέτειά του : ή περιπέτεια τού πάντοτε πιθανού 
θανάτου του22.

Πρός τί λοιπόν νά έκπλησσόμαστε πού οί άρρωστοι, καί μάλι
στα οί λιγότερο προετοιμασμένοι γιά έναν έκ φύσεως σεβασμό 
άπέναντι στό κύρος τού πεπαιδευμένου (οί χωρικοί, οί φτωχοί), 
δέχτηκαν μέ μεγάλη δυσκολία τήν άρνηση τού δικού τους φαντα
στικού ; Ή  σιωπή μέ τήν όποία ή ιατρική άπάντησε πάντοτε στό 
αίτημά τους πού διατυπωνότανε μέ δρους ύπαρξης καί πόθου· ό, 
εις άντάλλαγμα, ψυχρός ύπολογισμός τών νοσηματικών τους χα
ρακτηριστικών ή τών ήθών τους : σέ τί παραίτηση έξωθούνταν 
τί βία τού κενού δεχόντουσαν ! Ά ν  ήθελαν νά πάρουν κάτι άπό
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τόν ιατρό έπρεπε νά υιοθετήσουν τή γλώσσα του, νά μιλήσουν 
γιά τόν έαυτό τους σάν νά ήταν κάποιος άλλος· νά έγκαταλεί- 
ψουν αύτό τό λόγο (ψεύτικο ή άληθινό, δέν έχει σημασία) πού 
ταίριαζε άπόλυτα (ή έπιχειρούσε νά άπαντήσει) στήν έσώτερη 
έμπειρία πού φώλιαζε στό κορμί τους. Ό  έμπειρικός άκούει■ καί 
ταυτόχρονα ξέρει νά μιλήσει γιά τόν πόνο· τόν συνοδεύει στήν 
πορεία του κατά μήκος καί βάθος τού σώματος· άπό τό γεγονός 
καί μόνο δτι παρακολουθεί μέ τό δάκτυλο καί τή φωνή, δτι τόν 
κατονομάζει, τόν έξη μερώνει- καί μαζί μ’ έκείνον καί ό άρρω
στος λέει μέ τ’ όνομά του, μιλάει γιά τόν πόνο του. Αύτό ήδη 
σημαίνει δτι τόν συγκρατεΐ καί ξαναγίνεται κύριός του. Ό  θερα
πευτής, μπροστά στό φανταστικό πού φλογίζει σάν ήλιος καί πα
ραληρεί, όρθώνει τό συμβολικό23.

Δέ γνωρίζουμε πολλά πράγματα γιά τή « λαϊκή » ιατρική τής 
σύγχρονης έποχής. Εξάλλου είναι πολλαπλή : ή παραδοσιακή 
πρακτική τών χειρούργων, τών κουρέων, ή λευκή ιατρική τών 
« γυναικών πού ξέρουν », καί ή, περισσότερο σκοτεινή αύτή, τών 
έμπειρικών καί τών μάγων. Αύτό δέ σημαίνει δτι είναι πάντοτε 
βουβή. Πλάι στίς τεχνικές πού μεταδίδονται άπό γενιά σέ γενιά 
άπό τούς ειδικούς τής ύγείας, πρέπει τελικά νά λογαριάσουμε 
ένα όλόκληρο σώμα γνώσης « πρακτικής » προέλευσης πού καί 
σήμερα κυκλοφορεί στό μή πεπαιδευμένο κοινό (πού πολύ άπέχει 
άπό τό νά περιορίζεται στό λαό καί μόνο) άπό τήν πλανόδια φ ι
λολογία24 : ή 'Ιατρική τών φτωχών, ό Grand καί ό Petit Albert- 
άκόμη παλαιότερης προέλευσης, τά άποφθέγματα τής Escole de 
Salerne. έχουν προέλθει άπό στοιχεία τής ιατρικής τού Γαληνού 
πού άναζωπυρώθηκαν τόν 1 Ιο αιώνα στή νότια Ιτα λία  καί δια
δόθηκαν καί συμπληρώθηκαν στά πανεπιστήμια όλόκληρης τής 
Εύρώπης μέχρι τόν 13ο αιώνα, άπόψεις στίς όποιες ή τυπογρα
φία έξασφάλισε μιά τεράστια λαϊκή διάδοση, τή στιγμή μάλιστα 
πού τίς έγκατέλειπαν οί ιατροί25. Μορφές μιάς παλαιάς γνώσης 
έκπεσμένες καί σέ μεγάλο μέρος διαβρωμένες· άλλά καί νέα γνώ
ση ταυτόχρονα, μορφές χρήσιμες στό βαθμό πού ή παραμόρφωση 
πού έπέρχεται στίς λόγιες άντιλήψεις τίς καθιστά νοητές καί 
άποτελεσματικές πρός άλλους σκοπούς. 'Η  άναπλήρωση αύτή θά 
άξιζε τόν κόπο νά άποκρυπρογραφηθεϊ. Έ δώ. μιά κατά λεπτόν
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οικονομία τής ζωής παραπέμπει στά πάντοτε άνοικτά κεφάλαια 
μιάς κοσμολογίας καί, ταυτόχρονα, στόν άνεξάρτητο θησαυρό 
τής καζουϊστικής. Νά πώς ξανασυνδέονται, πώς συναρμόζονται 
τά νήματα πού ή ιατρική τού κλήρου είχε μέ τόσο κόπο μάθει νά 
διαχωρίζει. Αύτή είναι ή περιοχή τού μυστικού (μέ τήν έννοια 
τού « ξέρω ένα μυστικό »), τής συνταγής, καί τής σοφής ύπα- 
κοής : καί ή μιά καί ή άλλη έρχονται νά μάς θυμίσουν ότι γιά 
τούς βασανισμένους έκείνους λαούς τό κακό δέν έμπίπτει άκόμα 
στή δικαιοδοσία τής τεχνικής, άλλά σέ μόνιμη βάση στήν τάξη 
τού πεπρωμένου26.

Ά λλά στό βάθος αύτών τών πρακτικών υπάρχει ή παρουσία 
μιάς ιατρικής άκόμα πιό περιθωριακής, πού δέν μπορεί νά γρα
φτεί περισσότερο. Ά ν  καί συχνά τήν κατονομάζουν, σπάνια 
άκούγεται. Τό μόνο πού μπορεί νά άντιληφθεϊ κανείς είναι οί 
κρυφές της χειρονομίες, πού πάντοτε τίς άρνούνται καί τίς κατα
διώκουν, σιωπηρή στίξη στήν υπεκφυγή τών λογίων γραπτών 
πού τούς άποσιωπούν. Εξάλλου οί φτωχές αύτές μαγγανείες, οί 
έπίμονες αύτές χειροπραξίες έχουν άπό μόνες τους πολύ μικρή 
σημασία μπροστά στό συνολικό σύστημα συμβολικών συνεργιών 
δπου έγγράφονται· δέν παύουν νά είναι καθιερωμένες. Αύτό 
συμβαίνει γιατί ή ιατρική τοποθετείται σέ τούτη τήν περίπτωση 
σ’ ένα τελείως διαφορετικό έπίπεδο, στό όποιο ξαναβρίσκουμε 
καί πάλι τήν άρρώστια, άλλ’ έπιτέλους μέ τό όνομα τής κακοδαι
μονίας, έκφερόμενη έξω άπό τό θετικό λόγο- έκεί δπου τό σώμα 
ξαναγίνεται άντικείμενο πόθου καί έξαναγκάζει τόν θεραπεύον- 
τα νά μπει στό παιχνίδι του καί νά προσφέρει τόν έαυτό του στήν 
έξουσία του. Ό  έπαμφοτερισμός τού μάγου γεννιέται άπό τό γε
γονός δτι δέχεται νά διακινδυνεύσει τό είναι του μέσα στήν πε
ριοχή τού άγχους, άπό τό γεγονός δτι άναγνωρίζει στήν άρρώ- 
στια μιά δεοντολογική ύπαρξη καί όχι άπλά καί μόνο ένα άτυχές 
συμβάν καταγράψιμο στόν πίνακα τών νοσηματικών σημείων. 
Έ ρχεται στό νού μας ένας έξορκιστής τού Που αιώνα ό όποιος, 
έχοντας περιπέσει σέ κατάσταση δαιμονοληψίας, έχει χαθεί μέσα 
της κι έχει βρει έκεί τό διάβολο ταυτόχρονα μέ τό Θεό του- καί 
έχει ξαναστήσει μέσα έκεί τό δικό του βασίλειο27. Τέτοιες είναι 
οί περιπτώσεις αύτών πού λένε τά χαρτιά ή κάνουν μαγικά στίς 
έπαρχίες. Είναι φόβητρα γιατί μέ τήν πρακτική τους μαρτυρούν
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τό φόβο πού όλοι πιστεύουν δτι μπορούν νά κρατήσουν άπόκρυ- 
φο. Καί μή μάς έκπλήσσει τό γεγονός δτι τά πρόσωπα αύτά γιά 
μάς δέν έχουνε μιλιά. Μετρίου διαμετρήματος μάγοι, ξέφευγαν 
σχεδόν πάντοτε άπό τήν πυρά καί τά κατάστιχα τών άρχών. Καί 
μιλιά νά είχαν έξάλλου, έμεΐς δέ θά μπορούσαμε νά τούς διαβά
σουμε. 'Η σκιά σ’ ένα στόμα δέ λέει παρά δ,τι οί άλλοι τής ψ ιθυ
ρίζουν, καί ό ιστορικός, άντίθετα άπό τόν έθνολόγο, δέν μπορεϊ 
νά διακινδυνεύσει τό δικό του άγχος στόν τομέα αύτό. Ά λλά θά 
ήταν ήδη άρκετό νά μάθει νά άναγνωρίζει τίς σιωπές πού άνοί- 
γουνε όπές στά κείμενα δσων είναι έν γνώσει, καί πού κατά κά
ποιο τρόπο άποτελούν τά δρια μιάς γνώσης.

Δέν ύπάρχει καμιά άνάγκη νά βιάζουμε τήν άντίθεση. Οί ια
τροί, δίχως νά τό άναγνωρίζουν, συναντούν καμιά φορά καί μέ
σα στή δική τους πρακτική τά δρια τού νοητού. Πρίν άπό τήν 
έλευση τής κλινικής, πόσες καί πόσες πραγματείες δέν προσπα
θούν νά παρακολουθήσουν τήν άπιαστη ουσία τού κακού μέσα σ’ 
ένα κουβάρι άπό λέξεις καί αιτίες, άναζητώντας ένα πρώτο αίτιο 
πού ξεπερνά τό νού. Στήν άδιαφάνεια τής νοσηματικής άρχής 
άπαντά ή άριστολογία καί ή έκζήτηση τού γιατρικού σύμφωνα μέ 
μιά άδυσώπητη ρητορική : κατά τής πανούκλας « ένα άλλο προ
ληπτικό φάρμακο μέ θαυμαστές άρετές είναι τό έκχύλισμα του 
θαλασσινού άλατος. Ή  συνταγή έκτελεϊται εύκολα άπό τούς 
φαρμακοτεχνίτες... τίποτε δέν έμποδίζει τή σήψη καλύτερα άπ’ 
αύτό... “Οποιος θά μπορούσε νά προμηθευτεί τό σακχαρώδες 
βάλσαμο θά είναι κάτοχος πολύτιμης ουσίας, γιατί αύτό είναι τό 
άλας τού άλατος 28 ». Σέ τελική άνάλυση, ό Ιατρικός λόγος, όρ- 
γανωμένος πάνω σ’ ένα συμβολικό παιχνίδι άντιστοιχιών καί 
όμολογιών μέ μιά κοσμολογία, άπολήγει πάντοτε σέ μιάν άνύ- 
παρκτη φυσική τού κακού. Κάποτε κάποτε τό όμολογεϊ. Ό  συγ
γραφέας ένός Traiti de la peste, de ses causes, de sa cure, avec les 
moyens de s ’ en priserver... τό λέει άπ’ έξαρχής : « ...τήν ίδια 
δυσκολία πού συναντούν οί μαθηματικοί γιά τόν τετραγωνισμό 
τού κύκλου, καί οί χημικοί γιά τήν κατασκευή τού τεχνητού χρυ
σού, συναντούν καί οί ιατροί γιά τόν προσδιορισμό τής πανού
κλας29 ». Μή χαμογελάμε. Τόν άντίλαλο αύτής τής άδυναμίας νά 
σκεφτούμε τόν άκούμε μέσα στόν ίλιγγο τών ιατρών στά τέλη τού 
18ου αίώνα, οί όποιοι, άπαξ καί βγουν έξω άπό τό έργαστήριό
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τους, άνακαλύπτουν τόν δίχως όνομα καί δίχως νόμο κοσμο τής 
νοσολογίας τής υπαίθρου· λίγο θέλουν κι αύτοί νά ύποκύψουν 
στόν πειρασμό καί νά παραιτηθούν άπό τήν άναζήτηση τών α ι
τιών -  τόση είναι ή άκαταστασία ! -  καί νά δεχθούν ώς αύτονόη- 
το τό κακό πού θεωρούσαν δτι θά άναγάγουν στά μέτρα καί στά 
σημεία του30. Οί όμολογίες αύτές είναι βιαστικές, καί βιαστικά 
έπισκιάζονται άπό άλλες άντιλήψεις. Δέν παύουν δμως νά άφή- 
νουν ίχνη- μάς δίνουν νά καταλάβουμε καλύτερα πόση βία άσκη
σε πάνω σέ κείνους πού βρισκόντουσαν στήν καρδιά τής συμφο
ράς. μιά κουλτούρα πού ήθελε νά ξεχνάει τήν άνησυχία πού τής 
προξενούσε ή έπαφή μέ τόν άρρωστο.

Καί τή βία αύτή ή ιστοριογραφία τήν έπαναλαμβάνει, ώς ένα 
αιωνίως άπλήρωτο λογαριασμό. Απομένει νά δούμε ποιός είναι 
ό λόγος.

"Οταν ό Emmanuel Le Roy Ladurie συναντά στούς Paysans de 
Languedoc31 τό φαινόμενο τού προφητισμού τών camisards καί 
τούς δαιμονιζόμενους, βλέπει ξεκάθαρα δτι τό άντικείμενο χρή- 
ζει περισσότερης έξήγησης άπ’ δ,τι τού γίνεται συνήθως, πέρα 
άπό τά σχήματα τής ταξικής πάλης ή τής κοινωνιολογίας τών 
άπροσάρμοστων. ’Αποτυγχάνοντας δμως στήν προσπάθειά του, 
καί καταφεύγοντας στόν Freud γιά νά ξεπεράσει τήν άποτυχία 
του, συρρικνώνει τελικά δλη έκείνη τήν όδύνη, δλο έκεϊνο τό 
βίωμα τής καταστροφής, δπου τά πάντα είχαν άφαιρεθεί άπ' 
δσους τό ζούσαν σέ τούτο τόν έπίγειο κόσμο, άκόμα καί τό δι
καίωμα τής ύπαρξης (μέχρις άκόμα καί τό αίσθημα δτι είχαν κά- 
ποια ταυτότητα)32, σ’ Ινα μηχανισμό πολύ άπλό ό όποιος μπορεϊ 
νά άντιστραφεΐ κατά βούληση : οί προτεστάντες, δπως είναι 
γνωστό, καθοριζόμενοι άπό τήν αύστηρή τους ήθική, γίνονται 
άντικείμενα σεξουαλικής άπώθησης- καί άντίστροφα, ή οικονο
μική σπάνις καί ή σεξουαλική στέρηση έξωθούν στόν προτεσταν
τισμό. Τελικά γνωρίζουμε δτι ή άπώθηση τών όρμεμφύτων άπο- 
τελεΐ καθολική ψυχική διαδικασία πού βρίσκεται στή βάση τής 
συγκρότησης τού άσυνείδητου. "Ολοι ύπόκεινται σ’ αύτή. Καί 
μένουν οί στερήσεις. Ή  ύστερία, δυστυχώς, δέν είναι κάποιο μη
χανικό άποτέλεσμα τής έγκράτειας (ούαί καί άλίμονον στούς ίε-
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ρωμένους, διαφορετικά !...)· άποτελεϊ μιά διατάραξη τής ταυτό
τητας πού έκφράζεται μέσα άπό μιά φαντασίωση βίας, « μετε- 
στραμμένη » σέ συμπτώματα σωματικά χάρη στά όποϊα κατορθώ
νει νά συμβολοποιεϊται33. Έ δώ , ώστόσο, στήν περίπτωση τών 
έπαναστατημένων κατοίκων τών Σεβενών, διαφορετικά ά π’ δ,τι 
συμβαίνει στίς κλινικές υστερίες (ή στίς Ούρσουλίνες τού Lou- 
dun), ό βιασμός δέν είναι πλασματικός· ή, γιά νά μιλήσουμε πιό 
σωστά, ή φαντασίωση άποκτά μιά άκαταμάχητη δύναμη έχοντας 
άντικατασταθεΐ άπό μιά πραγματική, άλύπητη, θανατερή, βασι
λική βία. Ποιός μπορεί νά έπιβιώσει χωρίς έπαύριο ; Τό σπαρα
κτικό άγχος έκφράζεται σέ σωματική διαμαρτυρία καί βία, σέ 
άπουσίες όπου τό άσυνείδητο μιλά στήν ώμή του γλώσσα (τή 
φαινομενική του τρέλα)- τό θέατρο. Βρισκόμαστε στήν Ά λλη- 
σκηνή : ένώπιον δμως σέ συγκεκριμένα συντεθλιμμένους άνδρες 
καί γυναίκες. Γιατί ή άπελπισία είναι έπίσης ένα πραγματικό 
προϊόν τής ιστορίας. Γιατί νά όνομάσουμε τίς έκδηλώσεις της 
« παιδισμό34 » ; Μ’ αύτό τόν τρόπο, ή τραγωδία τών άλλων δέν 
έκφράζεται καί δέν κατανοεϊται πλέον παρά ώς τό άποτέλεσμα 
τών δικών τους σφαλμάτων- τά σώματα πού μιλούν γιά τό κακό, 
έχοντας διαπλαστεΐ μέ ένα λάθος πού τούς έχουν άποσώσει, περ
νούν όλοσχερώς στήν πλευρά τής παθολογίας. Καί έτσι, στά χέ
ρια ξανά τής βίας, καταδικασμένα καί πάλι, έκτελούνται γιά άλ
λη μιά φορά.

Στό τέλος μιάς στέρεης δημογραφικής καί έπιδημιολογικής κα
ταγραφής, ό Franqois Lebrun35, έπιχειρώντας νά κάνει έναν άπο- 
λογισμό τών λαϊκών στάσεων άπέναντι στήν άρρώστια καί στό 
θάνατο, τίς κατατάσσει σύμφωνα μέ τόν τρόπο πού συμπορεύον
ται πρός τό δόγμα τής Έκκλησίας άπό τή μιά μεριά, καί τό έπι- 
στημονικό Ιδεώδες άπό τήν άλλη. Σ ’ αύτές τίς έπαρχίες ό κόσμος 
έψαχνε τήν παρηγοριά, τήν προστασία ή τή θεραπεία άλλού καί 
όχι στήν ιατρική ή στή θρησκεία (οί όποιες έξάλλου ήταν λιγότε- 
ρο συμβιβάσιμες μεταξύ τους άπ’ δ,τι ό συγγραφέας άφήνει νά 
νοηθεί) : έκείνη ή καταφυγή στή μαγεία, έκεϊνες οί δεισιδαιμο
νίες, έκείνη ή έμπιστοσύνη στούς έμπειρικούς, ή άκόμα έκεϊνο τό 
ά-λογο στοιχείο τού φόβου καί τής δειλίας μπροστά στό θάνατο 
δείχνουν, μάς λένε, τήν άληθινή ουσία τού καθυστερημένου κτή
νους πού κρύβεται σ’ αύτά τά « άγροϊκα όντα36 ». Έ δώ  ό ίστορι-
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κός προτιμά νά άποκλείσει τό γεγονός δτι τά σημεία αύτά μπορεϊ 
νά παραπέμπουν σέ άλλο πράγμα, σέ μιάν άλλη σκηνή δπου λει
τουργούν οί βαθμίδες πού χαρακτηρίζουν κάθε άνθρωπο, κι αύ- 
τόν τόν ίδιο. Αύτό συμβαίνει γιατί -  άνθρωπος αύτός τής γνώσης 
-  θεωρεί δτι είναι διαφυλαγμένος άπό τό λάθος· καί έτσι κύριος 
τού σώματός του. Καμία τρέλα. Μέσα σ’ αύτόν, ένάντια σ’ δλα 
τά φαινόμενα, δέν ύπάρχουν ά-λογες ροπές·δέν υπάρχει άσυνεί- 
δητο. Αύτός σκέφτεται άντικειμενικά τήν άρρώστια του, τό θά
νατό του. Βρίσκεται προφυλαγμένος, γενικά, άλλά μαγικά, άπό 
τήν άρρώστια, τό κακό καί τό θάνατο. Έ ν  πάση περιπτώσει αύ
τός κρίνει, ώς πουριτανός.

Τά παραδείγματα αύτά είναι άδικα. Γιατί αύτό ; Δέν είναι τά 
μόνα, καί μιά όλόκληρη παράδοση ώθεϊ πρός αύτή τήν κατεύ
θυνση. Αύτή ή σκληρότητα άπέναντι στό σώμα, ή κωφότητα μέ 
τήν όποία τό άπομακρύνουν καί τό έξουδετερώνουν, είναι φαι
νόμενο μιάς όλόκληρης κουλτούρας, τής δικής μας κουλτούρας, 
άπό τόν Εμπεδοκλή καί μετά. Ή  δίχως νόμο καί δίχως συγκρά
τηση όμιλία πού μπορεϊ νά παραγάγει τό σώμα άπειλεϊ τήν τάξη 
καί τίς πολιτισμένες έξισορροπιστικές διεργασίες πάνω στίς 
όποιες στηρίζεται μιά κοινωνία γιά νά μπορέσει νά διαρκέσει. 
Ά λλά  πιό γενικά, ή έπίκληση τού σώματος -  καθαρού πόθου, 
καθαρής αίσθησης τού θανάτου τήν κάθε στιγμή -  είναι κάτι 
πού, άν θέλουμε νά μιλήσουμε σωστά, κανένας δέν μπορεϊ νά 
άνθέξει ένώπιος ένωπίω. Καί οΐ θεσμοί άρκιβώς έχουν ώς άντι- 
κείμενο νά όργανώσουν τήν παράκαμψή του· ή έκκλησία άνα- 
λαμβάνοντας τή διοχέτευση τής πίστης μέσο τής άποτελεσματικό- 
τητας τής τελετής· ή ιατρική μέ τή δράση. Λιγότερο καθαρή 
ώστόσο παραμένει ή στάση τών ιστορικών. Ά λλά θά έπανέλθου- 
με σ’ αύτό τό θέμα.

Κατά τά άλλα, οί θεσμοί βρίσκουν μέσα σέ μάς τούς ίδιους τό 
άληθινό τους έρεισμα- καί τούς παράγουμε σάν τό διπλοσκόπιο 
τών βαθμιδών άμυνας πού εχουμε μέσα μας, άλλά μέ περισσότε
ρο μεγαλείο ώστε νά είναι όρατές, πιό καθησυχαστικές άπ’ δσο 
είναι τό ίδιο τους τό βάρος. Καί λιγότερο διορατικές άπό τήν 
άλλη μεριά, λιγότερο άγρυπνες. Γιατί ή δυσπιστία άπέναντι στό 
σώμα ζεϊ μέσα στόν πιό μύχιό μας έαυτό. Δέν καταπαύει ποτέ. 
'Η  άτεγκτη στάση πού κρατούμε δημοσία άπέναντι σέ καθετί
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πού, προερχόμενο άπό τό σώμα, έγγίζει στά δικά του φαινόμενα 
ζήτησης (πρός τή φυγή καί τή μέθη, μέσα άπό τόν έρωτισμό καί 
τό άλκοόλ· μέ τά διεγερτικά, στή θέση τών όποιων, στήν περί
πτωση τή δική μας, ό καφές καί ό καπνός παίζουν τό διφορούμε
νο ρόλο τής έπιτρεπτής κραιπάλης καί τής άνοικτής μύησης πρός 
κάποιο έπέκεινα· μέ τό χορό, μέ τή φρίκη, μέ τή δαιμονοληψία), 
ή συνετή μας στάση άπέναντι σ’ αύτές τίς παρεκκλίσεις τού σώ
ματος, αύτές οί όμολογούμενες άλλά έπονείδιστες συμβιβαστικές 
ύποχωρήσεις έπισημαίνουν τελικά καί άναπαράγουν τήν τομή 
πού κουβαλάμε μέσα μας. Γιατί τίποτα δέν είναι άπλό στίς σχέ
σεις μας μέ τό σώμα μας, τόπο ένός όδυνηρού σχισμού, έστία 
μιάς θεμελιακής άντίφασης. Ά π ό  τή μιά μεριά είναι ή αιτία καί 
ή πηγή τού είναι, ένώ ταυτόχρονα, ύπό τό κράτος τού πόθου πού 
δέν παύει νά έρυθριά μέσα του. άντιφάσκει καί προκαλεΐ καί άμ- 
φισβητεΐ τήν οίκοδομημένη συνείδηση πού έχουμε μέσα μας. Αύ
τός ό ένοχλητικός, αύτός ό παρείσακτος μέ τίς θολές άπαιτήσεις 
τίθεται μέσα μας σάν τόν ξένο πού θά είχε παρεισφρήσει αιφνί
δια, εισβολέας καί πειρασμός : είναι τό Ά λλο πού κατοικεί μέσα 
μας χωρίζοντάς μας στά δύο. Καί σάν τέτοιο είναι ό πιό κοντινός 
μας άντίπαλος, πού μάς άπειλεϊ καί μάς άρνεϊται. Κάτ’ άντιστρο- 
φήν, τόν άρνούμαστε κι έμεϊς. Βλέπουμε τώρα τήν αιτία καί τό 
νόημα τών μόνιμων έπιχειρήσεων ένάντια στό σώμα : τής γνώ
σης, γιά νά τού προσδιοριστεί μιά θέση πάντοτε στενά όιεστιγμέ- 
νη· τής κοινωνίας όλόκληρης, γιά νά τό Αντικειμενοποιήσει- τής 
κουλτούρας, γιά νά άπολεπτύνει τή γράφησή του άποδίδοντάς το 
έξ όλοκλήρου στό βλέμμα (άγαλμα, χορογραφία : θέαμα)· τής ια
τρικής, γιά νά τό συγκροτήσει καί νά μιλήσει γ ι’ αύτό ώς πρός 
τήν όρατότητά του καί μόνο· τό έκδαρμένο μοντέλο πάνω στό 
όποιο έκδικούμαστε τό έσώτερό μας σχίσιμο.

Καί τό ένδιαφέρον μεγαλώνει δταν άνακαλύπτουμε έδώ πέρα 
δτι τούτο τό άνταγωνιζόμενο πρότυπο άναπαράγεται στή σχέση 
μας μέ τό Ά λλο, ένα άλλο πού ή ίδια ή έτερότητά του άνακαλεί 
καί άναζωογονεί τό έσωτερικό μοίρασμα (καί τή σύγκρουση) πού 
κουβαλούμε μαζί μας μέσα σ’ αύτή τή σχέση τού ξένου πού έχου
με μέ τό ίδιο μας τό σώμα. Ή  άνυπέρβλητη αύτή διχοτόμηση τού 
υποκειμένου είναι ό πρόξενος τής φρίκης γιά κάθε διαφορά. Στό 
τέλος, καί πολύ λογικά, κάθε σκέψη καί κάθε πολιτική άμφιτα-
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λαντεύονται άνάμεσα σ’ αύτούς τούς πόλους : νά συμφιλιωθούν 
μέ τό άλλο ώστε νά τό καταστείλουν· νά διαστίζουν τή διαφορά 
του ώστε νά τό περιορίσουν καλύτερα. Καί μέ τόν ένα μέ τόν 
άλλο τρόπο, νά έπαναφέρουν τό διάφορο στό ίδιο, πράγμα πού 
σημαίνει νά τό καταλύσουν.

Ιίάνω στό ίδιο αύτό μοντέλο οΐκοδομήθηκε και ή γνώση, μία 
γνώση έπιθετική, άδηφάγα. Τακτοποιεί τόν κόσμο, ταξινομεί, 
άποδίδει τό άγνωστο στό γνωστό, καλύπτει όλες τίς τομές χάρη 
στά πλέγματα έντός τών όποιων, στά ευρετήριά του, συγκόπτει 
τούς άνθρώπους, τή ζωή, τά πράγματα καί τόν πλεονάζοντα κό
σμο σύμφωνα μέ τίς δικές του διακριβώσεις. Ά λλά . εις πείσμα 
τών πάντων, ό χώρος του είναι μετρημένος καί ή ένότητά του ή 
ίδια προϋποθέτει τήν προτοφανή ύπαρξη κάποιου άλλου, ένά- 
ντια στό όποιο θά συγκροτηθεί, μπροστά στό όποιο θά υποχωρή
σει : τήν παραφωνία τού σώματος, τίς κραυγές του, δηλαδή τήν 
άγρια όμιλία του -  τόν πόθο καί τό θάνατο. Δέν μπορεί νά τίς 
κλείσει μέσα του, δέν μπορεί νά τίς πει. Τό σώμα είναι τό σύνορο 
πάνω στό όποιο σκοντάφτει καί σταιιατά ή γνοκτη.

Έ κεί σκοντάφτει έξάλλου κάθε λόγος. Τό σώμα έκπέμπει μιά 
όμιλία. Ά λλά ή όμιλία αύτή είναι έκείνο πού δέν μπορεί νά λε
χθεί. 'Οπωσδήποτε τήν άκούμε. Κανείς δμως δέν μπος· 
κάμψει μέ ένα έγώ -  δέν μπορεί νά τήν άναλάβει, νά τήν πει, νά 
τήν έπαναλάβει. Γιατί ή γλώσσα, γεννημένη άπό έπιθυμίες μέ τίς 
όποιες τήν όγκώνει τό σώμα, δέν ύπάρχει παρά γιά νά δημιουρ
γεί μιάν άπόσταση πού νά μπορεί νά συγκροτεί καί νά καθιστά 
νοητά τά αιτήματα τού σώματος. Μιά άπόσταση πού δέν τής έπι- 
τρέπει, άντίστροφα, νά τά πει. 'Η  γλώσσα δέν έχει λέξεις γιά νά 
μιλήσει τήν άπόλαυση -  ό Stendhal δέ βρήκε άλλη λύση άπό τήν 
άνω τελεία37. Οποιος τή ζεϊ, όχι μόνο τήν άποσιωπά, άλλά 
φροντίζει ταυτόχρονα καί νά τήν άποφύγει. Καί ή όδύνη έπίσης, 
δταν φτάνει μέχρι τά έσχατα άκρα της, χωρίς νά μπορεί νά άπο- 
φευχθεϊ, πάλι δέν έχει λέξεις γιά νά λεχθεί. Καί ή όμιλία τού 
σώματος, πού καί ό παραμικρός της ψίθυρος συγκλονίζει τήν τά
ξη τού κόσμου, δταν φτάνει στό στόμα μας είναι μιά σιωπή, έστω 
κι άν γέμει βοής· γογγυσμοί, στεναγμοί, έρωτικά λόγια καί ρόγ
χος ψυχορραγητού -  όμιλία, άλλά άκατονόμαστη. "Οταν, μές 
στήν όδύνη καί στήν άρρώστια, έκείνος πού νιώθει τό σώμα του
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άπείρως θανάσιμο καί όλοένα πιό πολύ έξαφανισμένο κάνει τήν 
προσπάθεια νά τό πει, δέν μπορεϊ παρά νά μετρήσει τήν άπόστα- 
ση πού τόν χωρίζει άπό κείνο πού ζεϊ. Ό  θάνατος -  ό θάνατος 
τών άλλων, πού διαβάζουμε μέσα στά άρχεϊα, άλλά καί δ δικός 
μας θάνατος -  είναι ή άλλη όψη τής γλώσσας.

Τό έρώτημα στό σημείο αύτό ξαναβρίσκει τά παλιά του χνά
ρια. Ή  άδυναμία τής γλώσσας σέ σχέση μέ τό σώμα μάς έπιτάσ- 
σει νά μεταφέρουμε τή συζήτησή μας σ’ ένα έπίπεδο αύστηρότε- 
ρης μετριοφροσύνης. Σημαίνει τελικά δτι, άν θέλουμε νά γρά
ψουμε τήν ιστορία τής άρρώστιας άκούγοντας τό σώμα, κάθε 
στιγμή θά έκβάλλουμε στήν Ιστορία τού πόνου, Ιστορία προβλη
ματική γιατί διαβαίνει άπό τή γλώσσα. Τό ψέλλισμα, πού πρό 
όλίγου συναντήσαμε σάν άντικείμενο στό στόμα τών δαιμονιζό
μενων καί τών χωρικών, παρουσιάζεται τώρα στό δικό μας στό
μα. Δέν μπορεϊ νά υπάρξει πλήρης λόγος πάνω σ’ ένα γεγονός 
σάν αύτό πού, πιό πολύ άπό κάθε άλλο, ξεφεύγει άπό τή γλώσ
σα : τήν άρρώστια ώς φορέα τών κακών καί τού θανάτου. Τί 
χρειαζότανε λοιπόν δλη τούτη ή παράκαμψη, άν ήταν νά γυρί
σουμε ξανά στήν ίδια άφετηρία ; Έμεΐς οί ιστορικοί τί περιμέ
νουμε άπό τήν πρακτική μας ;

Δέν περιμένουμε νά διακηρύξει δ,τι δέν μπορεϊ πραγματικά νά 
λεχθεϊ μέσα στήν έμπειρία τής άρρώστιας, άλλά νά σταθεί προ
σεκτικά μπροστά στή σιωπή αύτού πού δέ λέχθηκε, έπειδή δέν 
μπόρεσε νά λυθεϊ σέ λέξεις. Μέσα στό πανί πού ύφαίνουν οί 
ζωές, οί έπιλογές, οί τάξεις καί τά γεγονότα, στό περιθώριο μιάς 
πράξης ένταφιασμού, μέσα σ’ αύτόν τόν άντίστροφο κόσμο πού 
συνιστά ή έπιδημία, τό σβήσιμο τού σώματος καί τό κενό τών 
σιωπών άφησαν Ιχνη καί όπές. Σβήσιμο καί σιωπή πού ξαναβρί
σκουμε, πιό άρθρωμένα, μέσα στό μή-νοημένο στοιχείο πού όρ- 
γανώνει ή Ιατρική γνώση38. Δέν πρέπει νά βιαζόμαστε νά καλύ
πτουμε αύτές τίς έκβάσεις, αύτές τίς αιωρήσεις στίς όποιες, στά 
κείμενα μέσα, μιλάει κατιτί πού δέ λέγεται ποτέ ρητά : αύτές 
άποτελούν μέ τό δικό τους τρόπο, τό δικό τους άναγκαϊο τρόπο, 
τό λόγο τής άρρώστιας.
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Φυσικά, έδώ, στίς παρυφές τής τραγωδίας, τοϋ βασάνου καί 
τών άναστατώσεων τοϋ πόθου, υπάρχει ένα έργο δύσκολο, σχε
δόν άβάστακτο καί σπαρακτικό γιά τόν ιστορικό πού τό έπιχει- 
ρεΐ. Χωρίς άμφιβολία, είναι ϊδιον περισσότερο τού ποιητή καί 
τού τρελού νά μπορεϊ νά άνασύρει στήν έπιφάνεια τούτη τή θολή 
καί ύπόγεια όμιλία -  άλλά καί ό ένας καί ό άλλος έχουν προχω
ρήσει ένα βήμα μέσα στό σκοτάδι τού θανάτου· πεθαίνουν κιόλας 
στό βαθμό πού λένε αύτό πού δέν μπορεϊ νά λεχθεί. Έμεΐς δμως ;

Σέ μάς έμπίπτει πάντως νά στήσουμε τό αύτί μας στά κείμενα. 
Καί νά δείξουμε, άκούγοντας αύτό πού έρχεται μέσα άπό τά κε
νά πού χωρίζουν τίς λέξεις, δτι ή χιμαιρική δύναμη τής καταμέ
τρησης (« μετά άπ’ αύτό τόν άπολογισμό, είπα δ,τι είχα νά πώ 
γιά τή ζωή ») ή ή γενίκευση σέ μιά « νοοτροπία » πού κλείνεται 
μέσα στήν πληρότητά της, δέν κάνουν άλλο άπό τό νά σκεπάζουν 
μέ τό δίκτυο τών άριθμών καί τών λέξεων μιά γεμάτη νόημα άκα- 
ταστασία.

Τό νόημα αύτό, τά σαλέματα αύτά, «· οι λέξεις πού ϊμειναν στό 
βάθος τών ψυχών (ψάξτε μέσα στή δική σας καί θά τά βρείτε »), 
λέει ό Michelet, μπορεϊ νά είναι ό ρόλος τού ιστορικού νά τά 
άναγνωρίσει, προσπαθώντας νά φανερώσει τί κρύβει καί τί πα- 
ρεκτρέπει τό τεκμήριο. ’Ιδού ποιό είναι τό Παρίσι τών έπικίνδυ- 
νων τάξεων τό πρώτο ήμισυ τού 19ου αίώνα. Ια τρο ί, διοικητι
κοί ιθύνοντες, ήθικολόγοι συρρικνώνουν κάτω άπό τή βολική ση
μαία τής κοινωνικής παθολογίας τή φυματίωση, τήν εύλογιά, τή 
χολέρα, άλλά καί τό έγκλημα, τήν αύτοκτονία, τή μοιχεία. Τό 
Νεκροτομείο γ ι’ αύτούς είναι ό καθρέφτης τής πόλης. ’Αμέσως, ό 
κόσμος αύτός τής φρίκης γίνεται καθησυχαστικός, καί μπορεϊ 
κανείς νά άπλώσει έπάνω του τό δίκτυο τών άριθμών ή νά τόν 
κάνει πίνακα. ’Από αύτές τίς πεποιθήσεις ξεκινά καί ό ιστορι
κός. ’Αλλά πολύ σύντομα ξεστρατίζει στό διάστημα πρίν άπό τό 
αύτονόητο τής στατιστικής ή τού κοινωνιολογικού μοντέλου γιατί 
άκούει τούς ψιθύρους τών άκατέργαστων μαρτυριών αύτών τών 
πασχόντων νεκρών, οί όποιοι άμφισβητούν άλλο πράγμα : « τό 
κακό τό έκανε τό Παρίσι», ή « άθλιότητα », ή « ζέση » τού π ι
στού... Πίσω άπό τήν άναφορά σ’ έναν τόπο. σύμφωνα μέ ένα 
κατά κάποιο τρόπο θεολογικό μοντέλο, διαισθάνεται κανείς αύ-
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τή τή φορά τή συγκεχυμένα βιωμένη ιστορία τών σωμάτων, τήν 
όποία ή λογοκρισία τής γλώσσας, καθώς καί ή κοινωνική κατα
πίεση, φυλακίζουν. Ά π ό  κεϊ καί πέρα τό έρώτημα παραπαίει- ή 
παθολογία τής πόλης παύει νά είναι μιά βεβαιότητα γιά νά γίνει 
άντικείμενο έρευνας : ένα έρώτημα γιά τήν ίδια τή ζωή39.

Αντιστροφή βασική : σημαδεύει τό γεγονός ότι έκεΐνο πού εί
χε υπάρξει άντικείμενο γίνεται ύποκείμενο τού έρωτήματος. Νο
μίζουμε ότι άκούμε έμεΐς τά κείμενα· έκεϊνα μάς άκούνε. Πάνω σ’ 
αύτή τή σχέση μεταξύ ένός άντικειμένου καί τών διαδικασιών 
πού τό συγκροτούν θά θέλαμε νά φτάσουμε σ’ ένα τέλος. Τό πρό
βλημα έδώ δέν είναι νά κάνουμε μιά πολύ άβέβαιη, έξάλλου, 
άπογραφή ένός πεδίου τό όποιο όρίζουν μόνο μερικά άτακτα σή
ματα, άλλά νά προσδιορίσουμε μιά ιιτόχευση. Τόσο στίς λέξεις 
δσο καί στό σώμα ή άρρώστια είναι μιά έμπειρία τού όρίου : 
όρίου τής ταυτότητας (έντός της τό άλλο άνακαλύπτεται μέσα 
στό ίδιο), δριο τής γλώσσας (έντός της ή όδύνη έγγράφει τό θά
νατο μέσα στό ζών).

Σήμερα, ή ιστορία έχει γίνει μέ τό δικό της τρόπο μαρτυρία 
χάρη σ’ αύτή τήν τοποθέτηση. ΓΥ αύτήν ή άρρώστια έχει γίνει 
άντικείμενο έπιλογής. Τής άφιερώνουν έρευνες, διατριβές, πε
ριοδικά όλόκληρα. Ταυτόχρονα δμως δέν παύει νά δημιουργεί 
μιάν άμηχανία. Τή δηλώνουν σάν μιάν « άπόμακρη » ζώνη, ένα 
« ύπόγειο », ή, μέ μιάν άναφορά πού έχει σημασία γιά τήν έθνο- 
λογία. σάν « έδαφος λ40. Αύτή τή διφορούμενη γοητεία, αύτή τήν 
προσεκτική άνησυχία πρέπει νά τήν πάρουμε κατά γράμμα, γιατί 
έντοπίζει ένα έρώτημα. Ή  ιατρική γνώση τήν έχει έξορκίσει το
ποθετώντας ένα άνοικτό σώμα στό έπίκεντρο τού έπιστημονικού 
λόγου. Τή στιγμή πού συγκροτείται ή κλινική, ή ιστορία δίδεται 
ώς άρθρωση τού συλλογικού παρόντος μέ τό παρελθόν. Τό πα
ρελθόν, αύτός ό άλλος νεκρός, κάνει δυνατή τήν ύπαρξη τής 
γλώσσας σέ παρόντα χρόνο41. 'Η άρρώστια είναι άκριβώς ή έμ
πειρία έκείνη μέσα στήν όποία συμφύρεται ό διχασμός42. Γιατί 
λοιπόν νά έκπλησσόμαστε δταν ό ιστορικός τήν άντιλαμβάνεται 
καί σάν κάτι αύτονόητο καί σάν κάποιο άλλού ;

Ά ν  ή ιστορία έχει γίνει ό μύθος πού έπιτρέπει έδώ καί δύο 
αιώνες στίς δυτικέ; κοινωνίες νά σκέφτονται τόν έαυτό τους μέ
σα άπό τίς διατακτικές τους σχέσεις μέ τήν άρρώστια καί τό σώ
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μα, συνεχίζει νά Αναρωτιέται σχετικά μέ τίς αρχές καί τήν ΐόια 
τήν ύπόσταση τής γλώσσας της.

Ιανουάριος 1972
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λουμε στήν έπιφάνεια αύτή τή στέρηση, κάποιοι μεγάλοι συγγραφείς, άχριβώς 
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ναι ή άποδόμηση. Στήν έπόμενη γενεά, ή Εξέγερση θά είναι μιά διέξοδος, ή μόνη 
δυνατή, καί θά κατακτηθεί μέ άργούς ρυθμούς. Άλλά μιά Εξέγερση άνθρώπων 
τσακισμένων Εσωτερικά καί πού ό σκοπός τους δέν μπορεϊ νά είναι τού κόσμου 
τούτου (λόγου χάρη. μιά καινούργια πολιτική κοινωνία), άλλά ή κατάκτηση ένός 
άλλοθι τού λόγου καί τού είναι. Εξ οΰ καί ή Επιλογή (τόσο ήθελημένη όσο καί 
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ση:. έν όνόματι ένός κανόνα τόν όποιο δέν Εδραιώνει τίποτε άλλο παρά τό γεγο
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γωνίας. 6λέπε π.χ. τό άπόσπασμα πού άφιερώνει στό νοσηματικό μοντέλο τής 
αυτοκτονίας, κυρίως σ. 338-345.
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41 Βλέπε Michcl de Certeau. « Faire de I'histoire » in Recherches de sciences reli- 
gieuses. 4. 1970. σ. 481-520. ιδίως τίς σελίδες πού άφιερώνει στήν « Ιστορία ώς

4: Ή  καλύτερα, μία άπό τίς Εμπειρίες στίς όποιες κρίνεται μιά άποφασιστική 
γλωσσική σχέση. Έτοι ίσως κατανοεϊται περισσότερο ό προσανατολισμός ένός 
όλόκληρου τομέα τής ιστορικής έρευνας πρός αύτά τά σύνορα : τά νέα « άντικεί- 
μενα ». όπ<»ς τό φολκλόρ, ή σεξουαλικότητα, ή χειρονομία, ή μαγεία, κλπ.· καί οί 
άλλες πρακτικές, ή έθνολογία ή ή γλωσσολογία. Λές καί μέσα σ' αύτά τά περιθιό- 
ρια ή ύφανση τού ιστορικού λόγου θά χαλάρωνε, καί Ηά έκανε τό έργο της πε
ρισσότερο κατανοητό στόν ιστορικό θέτοντάς το ύπό άμφισβήτηση.



ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

LEROI-GOURHAN (Andrd) : καθηγητής στό College de France. Τά σπουδαιό
τερα άπό τά έργα του είναι : La Civilisation du Renne (Gallimard, 1936), L' Hom
me et la matiire (Albin Michel, 1943), Milieu et technique (Albin Michel, 1945), Les 
Religions de la prihistoire (P.U.F., 1964), Prihistoire de /’ art occidental (Mazenod, 
1966), Le Geste et la parole, t. I : « Technique et langage », t II : « La Mdmoire et 
les rythmes » (Albin Michel, 1964 et 1965).

MONIOT (Henri) : ύφηγητής τής Ιστορίας στό Πανεπιστήμιο Paris VII, καί διευ
θυντής σπουδών στό I.E.D.E.S. Βασικός συντάκτης τής έκθεσης γιά τίς « πηγές 
τής Ιστορίας τής Μαύρης ’Αφρικής », στό ΧΙΙο διεθνές συνέδριο τών Ιστορικών 
έπιστημών, Βιέννη, 1965. Έχει γράψει τό βιβλίο L ’ Afrique noire de 1800 ά nos 
jours (σέ συνεργασία μέ τήν Carherine Coquery-Vidrovitch, P.U.F, coll. « Nouvel- 
le Clio », 1973). Πήρε μέρος στή σύνταξη τής Histore ginirale de Γ Afrique noire 
(ύπό τή διεύθυνση τοϋ Hubert Deschamps, P.U.F., 2 vol., 1970 et 1971)

NORA (Pierre) : διευθυντής μελετών στό ’Ινστιτούτο πολιτικών μελετών καί 
διευθυντής τών τμημάτων Ιστορίας καί έπιστημών τοϋ άνθρώπου τών έκδόσεων 
Gallimard. Έχει γράψει τό Franqais d ’ Algirie (Julliard, 1961). Έχει συνεργαστεί 
μέ τόν Jacques Ozouf στήν έκδοση καί παρουσίαση τοϋ βιβλίου τού Vincent Au- 
riol Mon septennat (1947-1954) (Gallimard, 1970) καί τού Journal du septennat (Ar
mand Collin, 1970).

DUPRONT (Alphonse) : πρόεδρος τού Πανεπιστημίου Paris-Sorbonne (Paris IV). 
Έχει άσχοληθεϊ μέ τή θρησκευτική άνθρωπολογία καί τή συλλογική ψυχολογία, 
καί έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα πάνω σ’ αύτά τά θέματα σέ συλλογικές έκδό- 
σεις στή Γαλλική έγκυκλοπαίδεια καί σέ πολλά είδικά περιοδικά στή Γαλλία καί 
στό έξωτερικό.

JULIA (Dominique) : διευθυντής έρευνών στό Γαλλικό Κέντρο Επιστημονικών 
Ερευνών (C.N.R.S.). ’Από πολλά χρόνια έργάζεται πάνω στά προβλήματα τού 
κατώτερου κλήρου στήν προεπαναστατική Γαλλία, καί τελευταία παρουσίασε μιά 
έργασία του γιά τά κολλέγια στή Γαλλία τού 18ου αίώνα.

SCHNAPP (Alain) : βοηθός στήν έδρα τής έλληνικής άρχαιολογίας στό ’Ινστιτού
το Τέχνης καί ’Αρχαιολογίας στό Πανεπιστήμιο Paris I. Έχει δημοσιεύσει μιά 
πραγματεία σχετικά μέ τό κυνήγι στήν άρχαϊκή καί στήν κλασική Ελλάδα.



DETIENNE (Marcel) : υποδιευθυντής σπουδών στην Ecole pratique des Hautes 
Etudes (Vie section). Έ ργα  του : Maîtres de vérité en Grèce archaïque (Maspero, 
1967, 1973), Les Jardins d ’ Adonis (Gallimard, 1972). Συντονιστής στήν έκδοση 
τοϋ II Milo Greco (Laterza, Bari, 1973).

PETER (Jean-Pierre) : έπιμελητής στήν Ecole pratique des Hautes Etudes (Vie 
section). Ά σχολεϊται μέ τήν ιστορία τής Ιατρικής καί τών άσθενειών καί μέ τή 
σχέση τής ιατρικής καί τής κοινωνίας στόν 18ο καί 19ο αΙώνα.

REVEL (Jacques) : άποσπασμένος έπιστημονικός έρευνητής στό C.N.R.S. ’Εργά
ζεται σέ θέματα σχετικά μέ τίς Ιταλικές κοινωνίες στή σημερινή έποχή, καθώς καί 
μέ τά προβλήματα τής λαϊκής κουλτούρας. Συνδιευθυντής τής συλλογής « Archi-

VIDAL-NAQUET (Pierre) : διευθυντής σπουδών στήν Ecole pratique des Hautes 
Etudes (Vie section). Κυριότερες έργασίες του: Clisthène l’ Athénienne (σέ συνερ
γασία μέ τόν Pierre Lévêque, Belles Lettres, 1964), Le Bordereau d ’ ensemence
ment dans Γ Egypte ptolémaïque (Bruxelles, 1967), Mythe et tragédie dans la Grèce 
ancienne (σέ συνεργασία μέ τόν J.-P. Vernant, Maspero, 1972) [έλληνική έκδοση 
« Κέδρος »], Economies et sociétés duns la Grèce ancienne (σέ συνεργασία μέ τόν 
Michel Austin, Armand Colin, 1972) L ’ Affaire Audin (Ed. de Minuit, 1958), La 
Torture dans la République (Ed. de Minuit, 1972), Journal de la Commune étudiante 
(σέ συνεργασία μέ τόν Alain Schnapp, Seuil, 1969).




