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GEORGES DUBY

Κοινωνική ιστορία καί ιδεολογίες 
τών κοινωνιών

Είναι φανερό δτι ή ιστορία τών κοινωνιών πρέπει νά στηρίζε
ται σέ μιά άνάλυση τών υλικών δομών. Ή  όργάνωση τών όμά- 
δων, τών κοινοτήτων μέ βάση τήν οίκογένεια ή τή γειτνίαση, οί 
συνεταιρισμοί, ol συμμορίες, ol όμιλοι, ol σέκτες, ή φύση καί ή 
Ισχύς τών δεσμών πού τίς ένώνουν, ή κατάσταση τών άτόμων 
μέσα σ’ αύτό τό πλέγμα σχέσεων, ή θέση τους στό έσωτερικό μιάς 
σύνθετης καί πολυστρωματωμένης Ιεραρχίας, ή μεταξύ τους κα
τανομή τών έξουσιών, δέν μπορούν νά φωτιστούν χωρίς νά έχουν 
προηγούμενα συγκεντρωθεί δλες οί ένδείξεις πού έπιτρέπουν νά 
άποκαταστήσουμε τίς συνιστώσες τοϋ χώρου πού οί άνθρωποι 
κατέλαβαν, διαμόρφωσαν καί έκμεταλλεύτηκαν, άν δέν καταλά
βουμε τό νόημα τών κινήσεων πού όρισαν τήν έξέλιξη τής πληθυ- 
σμιακής άνόδου, άν δέν όρίσουμε τό έπίπεδο τών τεχνικών πα
ραγωγής καί έπικοινωνίας, καί δέν άντιληφθοΰμε τόν τρόπο μέ 
τόν όποιο είχαν καταμεριστεί τά καθήκοντα, τά πλούτη καί τά 
κέρδη καί είχαν χρησιμοποιηθεί τά πλεονάσματα. Είναι γεγονός 
δτι ή πλατιά άνάπτυξη τής ιστορικής έρευνας κατά τίς τρεις τε
λευταίες δεκαετίες στόν τομέα τής οικονομίας, τής δημογραφίας, 
καί, πιό πρόσφατα, στόν τομέα τής οικολογίας, έδωσε τήν ώθηση 
γιά τίς πρώτες προόδους τής κοινωνικής ιστορίας. Πάντως δέν 
παύει νά είναι έξίσου φανερό δτι ή συνέχιση αύτής τής προόδου 
έξαρτάται άπό τήν έπεξεργασία νέων έρωτηματολογίων, άπό μιά 
νέα άνάγνωση τών τεκμηρίων καί άπό τήν έκμετάλλευση νέων 
πηγών, τήν έντόπιση καί τή διερεύνηση νέων πεδίων έρευνας.



14 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ I ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Τελικά, γιά νά καταλάβουμε τήν όργάνωση τών άνθρώπινων 
κοινωνιών καί νά διακρίνουμε τίς δυνάμεις πού τίς κινούν στήν 
έξέλιξη, πρέπει νά δείξουμε τήν ίδια προσοχή καί στά νοητικά 
φαινόμενα, τών όποιων ή παρέμβαση είναι άναμφισβήτητα τό 
ίδιο καθοριστική δσο καί τών οικονομικών καί δημογραφικών 
φαινομένων. Γιατί οί άνθρωποι ρυθμίζουν τή συμπεριφορά τους, 
όχι σέ συνάρτηση μέ τήν πραγματική τους κατάσταση, άλλά μέ 
τήν είκόνα πού έχουν γι’ αυτήν, εικόνα πού δέν άποτελεί ποτέ 
πιστή άντανάκλαση. Καί προσπαθούν νά τή συμμορφώσουν σέ 
πρότυπα συμπεριφοράς πού κι αυτά είναι παράγωγα μιάς κουλ
τούρας καί πού άλλοτε ταιριάζουν περισσότερο καί άλλοτε λιγό- 
τερο μέ τίς υλικές πραγματικότητες μές στή ροή τής ιστορίας.

Ή  άρθρωση τών κοινωνικών σχέσεων καί ή κίνηση πού τίς 
μεταλλάσσει διενεργούνται συνεχώς μέσα στό πλαίσιο ένός συ
στήματος άξιών καί είναι κοινή ή σκέψη δτι τό σύστημα αυτό 
κατευθύνει τήν ιστορία αυτών τών σχέσεων. ’Οντως, αύτό διέπει 
τή συμπεριφορά κάθε άτόμου άπέναντι στά άλλα μέλη τής όμά- 
δας στήν όποία συμμετέχει. Πάνω του στηρίζονται οί καταναγ
κασμοί πού καθένας άποδέχεται ή έπιχειρεϊ νά παραβιάσει, άλλά 
τούς όποιους καθένας θεωρεί δτι οί άλλοι σέβονται. Στό έσωτε- 
ρικό αύτού τού συστήματος διευρύνεται ή συρρικνώνεται ή συ
νείδηση πού Ιχουν τά άτομα γιά τήν κοινότητα, τό στρώμα ή τήν 
τάξη στήν όποία άνήκουν, γιά τήν άπόστασή τους άπέναντι στίς 
άλλες τάξεις, στρώματα ή κοινότητες. Συνείδηση άλλοτε πε
ρισσότερο καί άλλοτε λιγότερο ξεκάθαρη, άλλά πού ή παραγνώ
ρισή της θά περιόριζε τήν έμβέλεια τής άνάλυσης τών κοινωνι
κών ταξινομήσεων καί τής δυναμικής τους. Αύτό τό σύστημα 
άξιών μάς κάνει είτε νά άνεχόμαστε τούς κανόνες δικαίου καί τίς 
διατάξεις τής έξουσίας, είτε όχι. Καί, τέλος, σ’ αύτό έναπόκειν- 
ται οί άρχές μιάς δράσης πού ύποτίθεται δτι κινεί τό γίγνεσθαι 
τοΰ κοινωνικού σώματος, καί σ’ αύτό Ιχουν τή ρίζα τους τά νοή
ματα πού όλόκληρη ή κοινωνία άποδίδει στήν ιστορία της, έκεΐ 
συσσωρεύονται τά άποθέματα τών έλπίδων της. Αύτό τρέφει τά 
όνειρα καί τίς ουτοπίες, άσχέτως άν αύτές στρέφονται πρός τό 
παρελθόν, πρός μιά άπατηλή χρυσή έποχή, ή προβάλλονται πρός 
τό μέλλον, πρός ένα μέλλον ποθητό γιά τήν υλοποίηση τού όποι
ου φτάνουν συχνά νά μάχονται. Αύτό υποθάλπει τίς παθητικές
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στάσεις καί τίς υπαναχωρήσεις, άλλά περιλάμβάνει έπίσης έν 
σπέρματι δλες τίς μεταρρυθμιστικές άπόπειρες, δλα τά έπανα- 
στατικά προγράμματα, καί τά κίνητρα κάθε άπότομης μεταβο
λής. "Ενα άπό τά βασικά καθήκοντα πού έμπίπτουν σήμερα στίς 
έπιστήμες τού άνθρώπου είναι, κατά συνέπεια, νά υπολογίσει 
πόση πίεση άναλογεΐ, στό έσωτερικό μιάς άδιαχώριστης όλότη- 
τας άμοιβαίων πράξεων, στούς οικονομικούς δρους άπό τή μιά, 
καί άπό τήν άλλη σ’ ένα σύνολο οΐκοδομούμενων συμφωνιών, 
ήθικών άρχών, άπαγορευμένων καί προτεινόμενων δρόμων τε
λειοποίησης. Σ’ ένα τέτοιο έγχείρημα ή συμβολή τών ιστορικών 
θά άπέβαινε άποφασιστική. Πράγματι, τά συστήματα άξιών πού 
μεταδίδουν με διάφορους τρόπους οί διαδικασίες έκπαίδευσης 
χωρίς σημαντικές άλλαγές άπό γενιά σέ γενιά δέν παραμένουν 
άμετακίνητα. Διαθέτουν τή δική τους ιστορία πού ή πορεία της 
καί ot φάσεις της δέ συμπίπτουν μέ τής ιστορίας τών πληθυσμών 
καί τών τρόπων παραγωγής. Μέσα άπό τέτοιες δμως άσυμφω- 
νίες, μπορούμε νά πούμε, φωτίζονται πιό καθαρά οί άμοιβαΐες 
σχέσεις άνάμεσα στίς υλικές δομές καί στίς νοοτροπίες.

Μέσα στή μακρά καί στή βραχεία διάρκεια άνοίγεται λοιπόν 
μιά περιοχή παράδοξης ευρύτητας γιά τή μελέτη τών νοητικών 
στάσεων, μελέτη χωρίς τήν όποία δέ θά μπορούσαμε νά γράψου
με τήν ιστορία τών κοινωνιών. Στήν περιοχή αυτή, τήν τόσο λίγο 
άκόμα έξερευνημένη καί άνοικτή στίς μελλοντικές έρευνες, έγ- 
γράφεται άναγκαΐα ή μελέτη τών ιδεολογιών. Ή  λέξη είναι άόρι- 
στη. Ή  χρήση πού τής κάνουμε στήν πολιτική έχει κάνει τή ση
μασία της διφορούμενη. Ό  ιστορικός πρέπει νά τήν έκλάβει στήν 
πιό πλατιά της έννοια, καί νά τήν άπαλλάξει άπό τούς μειωτι- 
κούς χρωματισμούς μέ τούς όποιους πολύ συχνά βαρύνεται. Λέ
γοντας ιδεολογία θά έννοούμε, δπως ό Άλτουσέρ, « ένα σύστημα 
(μέ τή δική του λογική καί συνέπεια) παραστάσεων (είκόνων, μύ
θων, ίδεών ή έννοιών άνάλογα μέ τήν περίπτωση), προικισμένο 
μέ Ιστορική ύπαρξη καί ιστορικό ρόλο μέσα σέ μιά δοσμένη κοι
νωνία ».



16 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

'Οριζόμενες μ’ αύτόν τόν τρόπο, οί Ιδεολογίες παρουσιάζουν 
τά έξής χαρακτηριστικά :

Ιον. ’Εμφανίζονται σάν συστήματα όλοκληρωμένα καί έχουν τή 
φυσική τάση νά περικλείνουν τά πάντα μέσα τους, θέλοντας νά 
προσφέρουν γιά τήν κοινωνία, γιά τό παρελθόν καί τό μέλλον 
της, μιά παράσταση συνολική, ένταγμένη σέ μιά συνολική κο
σμοαντίληψη. "Εως μιά πολύ πρόσφατη έποχή, οί είκόνες γιά τήν 
κοινωνία βρίσκονταν σέ στενή άντιστοιχία μέ τίς έκάστοτε κο
σμολογίες καί θεολογίες, άδιαχώριστες άπό ένα σύστημα πίστης. 
Στή μεσαιωνική Ευρώπη, γιά παράδειγμα, κάθε παράσταση τών 
κοινωνικών σχέσεων άναζητοϋσε άναγκαϊα κάποιο στήριγμα σέ 
όρισμένα βασικά κείμενα τοϋ χριστιανισμού.

2ον. ΟΙ Ιδεολογίες πού έχουν κυρίως έφησυχαστική λειτουργία 
έχουν φυσικά στρεβλωτικές έπιπτώσεις. Ή  εικόνα πού δίνουν 
γιά τήν κοινωνική όργάνωση οίκοδομεϊται πάνω σ’ ένα έναρμονι- 
σμένο παιχνίδι διαστρεβλώσεων, μετατοπίσεων καί παρακάμ
ψεων πού θέλει νά τοποθετήσει τά πάντα σέ μιά ένιαία προοπτι
κή, φωτίζοντας όρισμένες άρθρώσεις κι άφήνοντας άλλες στή 
σκιά, γιά νά έξυπηρετήσει καλύτερα όρισμένα συμφέροντα. 
Έτσι, τό δυαδικό καί ξεκάθαρα μανιχαϊστικό σχήμα πού έφερνε 
σέ άντιπαράθεση στήν έκκλησιαστική σκέψη τού 9ου αίώνα τούς 
« δυνατούς » καί τούς « πτωχούς », κατόρθωσε νά ένδυναμώσει 
τήν Εκκλησία καί τή βασιλεία, πού τά συμφέροντά τους συνέπι
πταν, νά άντισταθούν στίς πιέσεις τής μή-κληρικής άριστοκρα- 
τίας. Ή  είκόνα δμως αυτή έκρυβε (καί συνέχισε νά κρύβει στό 
πνεύμα καί τών νεωτέρων ιστορικών τής κοινωνίας) όρισμένες 
ούσιαστικές κοινωνικές καί οικονομικές λειτουργίες τών χωροδε
σποτών τής ύπαίθρου.

3ον. Ά πό τά παραπάνω άπορρέει δτι σέ μιά δεδομένη κοινω
νία συνυπάρχουν πολλά συστήματα παραστάσεων τά όποια φυ
σικά βρίσκονται σέ άνταγωνιστική σχέση μεταξύ τους. Οί άντιθέ- 
σεις αύτές είναι ένμέρει τυπικές καί άνταποκρίνονται στήν ύπαρ
ξη πολλών πολιτιστικών έπιπέδων. ’Αντανακλούν κυρίως άντα- 
γωνισμούς πού γεννιούνται συχνά άπό τή συμβίωση πλάι πλάι 
χωριστών έθνοτήτων, οί όποιες δμως καθορίζονται πάντοτε άπό 
τή δεδομένη κατάσταση τών σχέσεων Ισχύος. Πολλά κοινά χαρα
κτηριστικά φέρνουν κοντά τή μιά στήν άλλη αύτές τίς Ιδεολογίες,



άφοΰ ot σχέσεις πού βιώνονται, καί τών όποιων τήν εικόνα αυτές 
προσφέρουν, είναι ίδιες, καί άφού διαμορφώνονται στό πλαίσιο 
ένός καί τοΰ αυτού πολιτιστικού συνόλου καί έκφράζονται στήν 
ίδια γλώσσα. Γενικά πάντως, οί μέν παριστάνονται σάν οί άνα- 
στραμμένες εικόνες τών δέ. Ό  ίπποτικός έρωτας, γιά παράδειγ
μα, μοιχός καί « παγανιστικός », έμφανίζεται, μέσα στή χριστια
νοσύνη τού 12ου αίώνα, σάν πανούργα άντιστροφή τών αίσθημα- 
τικών σχέσεων πού είχαν βιωθεϊ μέσα στούς κόλπους τού « σο- 
γιού » καί τής φεουδαλικής ιεραρχίας, καί στίς νέες μορφές λα
τρείας τής Παρθένου. Τελικά, τό Ιδεολογικό σύστημα πού ένας 
άπό τούς στυλοβάτες του ήταν τό κοσμικό αύτό παιχνίδι, κάλυ
πτε τίς συμπεριφορές τών άγαμων Ιπποτών πού έμεναν άνικανο- 
ποίητοι άπό τά οικογενειακά έθιμα καί ένοχλούνταν άπό τήν 
προοδευτική σκλήρυνση τών φεουδαρχικών σχέσεων. Στόν 
έκτραχηλισμό αυτών άκριβώς ή ήθική τής Εκκλησίας προσπα
θούσε νά βάλει φρένο.

4ον. Οί ιδεολογίες, μέ τήν τάση τους νά κλείνουν τά πάντα σ’ 
ένα όλο, νά διαστρεβλώνουν καί νά άνταγωνίζονται ή μιά τήν 
άλλη, παίζουν ρόλο σταθεροποιητικό. Αύτό συμβαίνει, βέβαια, 
στήν περίπτωση τών παραστατικών συστημάτων πού έχουν στόχο 
νά διατηρούν τά κεκτημένα πλεονεκτήματα τών κυρίαρχων κοι
νωνικών στρωμάτων. Τό ίδιο δμως άληθεύει καί προκειμένου γιά 
τά άνταγωνιστικά τους συστήματα πού άντανακλούν τίς πρώτες 
άντιστρέφοντάς τες. 'Η Ιδεατή όργάνωση πού όνειρεύονται οί 
πιό έπαναστατικές Ιδεολογίες φαντάζει στό βάθος, μετά άπό τίς 
νίκες πού θά έρθουν, σάν καθεστώς όριστικό : καμιά ούτοπία 
δέν καλεΐ σέ διαρκή έπανάσταση. Ή  ροπή αύτή πρός τή σταθε
ρότητα όφείλεται στό γεγονός δτι οί ιδεολογικές παραστάσεις 
συμμετέχουν στήν έμφυτη βαρύτητα δλων τών συστημάτων άξιών 
πού ό σκελετός τους είναι φτιαγμένος άπό παραδόσεις. Ή  άκαμ- 
ψία όρισμένων έκπαιδευτικών όργάνων, ή τυπική μονιμότητα 
τών γλωσσικών έργαλείων, ή ίσχύς τών μύθων, ή ένστικτώδης 
παρασιώπηση τού καινούργιου, πού έχει τίς ρίζες της στούς πιό 
στοιχειώδεις μηχανισμούς τής ζωής, παρεμποδίζει τήν αίσθητή 
τροποποίησή τους κατά τή μετάδοσή τους άπό τή μία γενεά στήν 
άλλη. Ό  φόβος γιά τό μέλλον κάνει τίς Ιδεολογίες νά στηρίζον
ται μέ τρόπο φυσικό στίς δυνάμεις συντήρησης, τίς όποιες βλέ-
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πούμε πράγματι νά υπερισχύουν στούς περισσότερους πολιτιστι
κούς κύκλους πού συνυπάρχουν ή άλληλοεισδύουν στό έσωτερι- 
κό ένός κοινωνικού σώματος. Καμιά φορά μάλιστα ό τρόπος πού 
είναι όργανωμένες οί τεχνικές παραγωγής ένισχύει τήν άντίσταση 
στήν άλλαγή. Πράγμα πού συμβαίνει, γιά παράδειγμα, στίς κοι
νωνίες μέ Ισχυρό άγροτικό έρεισμα. Ή  έπιβίωσή τους έξαρτάται 
άπό τή σταθερότητα ένός συνεκτικού συστήματος έμπειρικών 
συνταγών πού ή Ισορροπία τους, άποτέλεσμα μακρόχρονων 
προσπαθειών προσαρμογής στίς φυσικές συνθήκες, φαίνεται έπι- 
σφαλής, καί είναι όντως άνάλογα μέ τό πόσο πεπαλαιωμένες εί
ναι αύτές οί τεχνικές. Οί κοινωνίες αύτές ζούν μέ τό φόβο τής 
καινοτομίας πού θά έθετε σέ κίνδυνο αύτή τήν ισορροπία. Κλεί- 
νονται στόν έαυτό τους, προστατευόμενες μέσα σ’ §να οικοδόμη
μα έθίμων, καί έχουν τό έρεισμά τους στό σεβασμό πού τρέφουν 
άπέναντι σέ κάποια σοφία πού οί «παλιοί» φαίνεται νά άποτε- 
λούν τούς καλύτερους θεματοφύλακές της. ‘Ωστόσο, πιό στέρεα 
καί γενικότερα, ό συντηρητισμός στηρίζεται πάνω στήν ίδια τήν 
κοινωνική ιεραρχία. Τά κυρίαρχα στρώματα, τά συμφέροντα τών 
όποιων έξυπηρετούνται άπό πιό έξοπλισμένα ιδεολογικά μοντέ
λα, παρέχουν γενικά στόν έαυτό τους τήν πολυτέλεια, στό μέτρο 
μάλιστα πού ή ύλική υπεροχή τους φαίνεται πιό σίγουρη, νά έν- 
θαρρύνουν τούς νεωτερισμούς στό χώρο τής αισθητικής καί τής 
μόδας. Παρ’ δλα αύτά, στό βάθος υπερασπίζονται άγρυπνα τό>ν 
έαυτό τους ένάντια καί στήν πιό έπιφανειακή άλλαγή πού θά 
μπορούσε νά θέσει σέ άμφισβήτηση τίς έξουσίες καί τά πλεονε
κτήματα πού κατέχουν. Μπορούμε νά σκεφτούμε δτι ή άντίσταση 
στην άλλαγή πουθενά δέν είναι καλύτερα έμπεδωμένη άπ’ δ,τι 
άνάμεσα στά μέλη τού κάθε είδους κλήρου, τά όποια είναι προσ- 
κολλημένα περισσότερο άπό κάθε άλλον στή διατήρηση τών έν- 
νοιών, τών πίστεων καί τών ήθικών κανόνων πού άποτελούν τό 
μοναδικό στήριγμα τής ισχύος πού καρπούνται καί τών προνο
μίων πού τούς έχουν άναγνωριστεΐ. Τελικά, ή τάση πρός τό συν
τηρητισμό έντείνεται άκόμη περισσότερο άπό τήν κίνηση πού, σ’ 
δλες τίς κοινωνίες, κάνει τά πολιτιστικά μοντέλα νά μετατοπί
ζονται βαθμίδα πρός βαθμίδα άπό τίς κορυφές τής κοινωνικής 
ιεραρχίας, δπου διαπλάστηκαν άνταποκρινόμενα στά γούστα καί 
στά συμφέροντα τών ιθυνόντων όμάδων, πρός περιβάλλοντα δια
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δοχικά πιό πλατιά καί ταπεινά, πάνω στά όποια άσκούν γοητεία 
καί τά όποια έπιδιώκουν νά καρπωθοϋν. Ή  διαδικασία αύτής 
τής συνεχούς έκλαίκευσης συνοδεύεται άπό μιά άργή παραμόρ
φωση τών νοητικών παραστάσεων. Πάντως, δέν παύει νά δίνει 
μακροβιότητα σέ όρισμένες συμπεριφορές. Έτσι συμβάλλει, πρός 
τήν κατιούσα, στή συντήρηση άπέναντι σ’ έναν έπιφανειακό μον
τερνισμό διαλαλούμενο άπό τά κυρίαρχα στρώματα γιά νά δια- 
κρίνονται άπό τούς κοινούς άνθρώπους, καί στή διατήρηση ένός 
γερού κεφάλαιου άπό άναφορές καί παραδόσεις πού προσφέρει 
τό σταθερότερο στήριγμα στό συντηρητικό πνεύμα.

5ον. 'Ωστόσο, στίς κουλτούρες πού μπορούμε νά γράψουμε τήν 
ιστορία τους, όλα τά Ιδεολογικά συστήματα στηρίζονται σ’ ένα 
δραμα αύτής τής ιστορίας, έδραιώνοντας σέ μιά μνήμη τών χρό
νων πού πέρασαν, μνήμη άντικειμενική ή μυθική, τό σχέδιο ένός 
μέλλοντος πού θά έβλεπε τήν έλευση μιάς πιό τέλειας κοινωνίας. 
Είναι δλα τους φορείς έλπίδων. ’Ενθαρρύνουν τή δράση. "Ολες 
οί Ιδεολογίες είναι « πρακτικές », καί συμβάλλουν ώς έκ τούτου 
στήν άναζωογόνηση τοϋ ρού τής Ιστορίας. Μέσα σ’ αύτή τή ροή 
δμως μεταβάλλονται κι αύτές οί ίδιες, κι αύτό γιά τρεις βασικούς 
λόγους :

α) ’Ανάμεσα στίς σχέσεις πού βιώνονται καί στήν παράσταση 
πού φτιάχνουν οί άνθρωποι γι’ αύτές, οί δεσμοί είναι πολύ στε
νοί ώστε ή τελευταία νά ύφίσταται λίγο πολύ τίς έπιπτώσεις τών 
μεταβολών πού έπηρεάζουν τίς πρώτες.

β) ’Από τήν άλλη μεριά, μιά μόνιμη άντιπαράθεση φέρνει άντι- 
μέτωπες μεταξύ τους τίς ήλικίες ή τίς ξεχωριστές κατηγορίες πού 
διαμορφώνονται άπό τά διαφορετικά συμφέροντα, άνάλογα μέ 
τήν έξέλιξη τών συγκρούσεων πού δταν έπιταχύνεται ή οικονομι
κή ή δημογραφική έξέλιξη μπαίνουν σέ όξύτερη φάση. Αύτές οί 
έξελίξεις έπιφέρουν μεταβολές στούς κόλπους τών πολιτικών δο
μών καί οί Ιδεολογίες ύποχρεώνονται νά προσαρμοστούν, είτε 
γιά νά άντισταθούν καλύτερα, είτε γιά νά νικήσουν πιό εύκολα. 
Μπροστά στίς άντίπαλες Ιδεολογίες όξύνονται ή χαλαρώνουν, 
έπιβάλλουν τήν παρουσία τους ή κρύβονται, καλύπτονται κάτω 
άπό τό πέπλο τού φαινομενικά καινούργιου. "Οταν βρίσκονται 
σέ θέση ισχύος κατορθώνουν ώς ένα σημείο νά ένσωματώσουν 
στό σύστημα πού αύτές συναπαρτίζουν τίς είκόνες έκείνες ή τά
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μοντέλα πού θά μπορούσαν νά τίς άπειλήσουν έκ τών έξω. Κα
τορθώνουν νά τίς έξημερώσουν, νά τίς υποτάξουν, νά τίς χρησι
μοποιήσουν γιά νά ένισχύσουν τίς δικές τους θέσεις. Μ’ αύτόν τόν 
τρόπο, γιά παράδειγμα, ή θριαμβεύουσα Εκκλησία τού 13ου 
αιώνα κατόρθωσε νά έπεκτείνει τήν κυριαρχία της πάνω σέ δ,τι 
δέν ήταν άληθινά παρά μιά πολύ λίγο άπείθαρχη άνθηση τής αι
ρετικής άμφισβήτησης, τό κήρυγμα τού 'Αγίου Φραγκίσκου τής 
’Ασίζης. Ή  Εκκλησία, γιά νά άφήσει κάποια θέση σ’ αύτές τίς 
προτάσεις γιά τήν τελείωση τού χριστιανού, ύποχρεώθηκε νά 
άναμοχλεύσει αίσθητά τήν όργάνωσή της, νά περικόψει, νά χα
λαρώσει, νά καταπιέσει, νά άπωθήσει δ,τι πιό άτίθασο στό πε
ριεχόμενο τού φραγκισκανισμού, νά δεχτεί άπ’ αύτόν δ,τι δέν 
μπορούσε νά άφομοιώσει, καί νά τό εισαγάγει, ένισχύοντάς τους, 
στούς δικούς της άξονες καί υλικές καί πνευματικές δομές. Στό 
τέλος κατάφερε, άν καί μέ κάποιο κόπο, νά άναπλάσει άκόμα 
καί τή μορφή τοϋ 'Αγίου Φραγκίσκου καί τό κήρυγμά του, καί 
έτσι νά τόν τιθασέψει.

Μέσα σ’ αύτές τίς διαδικασίες σύγκρουσης, άμφισβήτησης, 
άπορρόφησης καί ένσωμάτωσης, πού διαμορφώνουν τόν ιστό τής 
Ιστορίας τών ιδεολογιών, όρισμένα κοινωνικά περιβάλλοντα παί
ζουν πρωταρχικό ρόλο. Ό  Ιστορικός θά πρέπει νά δώσει ιδιαίτε
ρη προσοχή στούς άνθρώπους έκείνους πού βρίσκονται τοποθε
τημένοι άπό τήν ϊδια τήν έπαγγελματική τους κατάσταση στήν 
αίχμή τής μάχης καί πού άποδεικνύονται οί κύριοι φορείς τών 
δυνάμεων τής συντήρησης, τής άντίστασης ή τής κατάκτησης, οί 
τεχνίτες τών άναγκαίων προσαρμογών. Πρόκειται κατά κύριο 
λόγο γιά δλους έκείνους τούς είδικούς στούς όποιους οί κατεστη
μένες κοινωνίες έντέλλονται τά μορφωτικά καί έκπαιδευτικά λει
τουργήματα. Πρόκειται έπίσης γιά δλους έκείνους πού γίνονται 
φερέφωνα μιάς κοινωνικής κατηγορίας, άπό τήν όποία κατά κα
νόνα οί ίδιοι δέν προέρχονται. Αύτούς, είτε κάτι τό άνικανο- 
ποίητο τούς όδήγησε νά σπάσουν τούς δεσμούς τους μέ τήν όμά- 
δα άπό τήν όποία βγήκαν καί νά άποσχιστούν άπ’ αύτήν, νά τής 
έπιτεθούν, νά στηριχτούν στήν πάλη τους σέ άλλα φύσει άνταγω- 
νιστικά κοινωνικά στρώματα καί νά ένισχύσουν τίς Ιδεολογικές 
θέσεις τών δεύτερων μέ τή συνεισφορά τής έμπειρίας καί τής 
γνώσης τους· είτε, δραπέτες άπό τή δική τους τάξη, τούς τράβη
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ξαν τά πλεονεκτήματα μιάς σταδιοδρομίας, δπως συμβαίνει μέ 
πολλούς διανοούμενους πού τά διευθυντικά στρώματα παίρνουν 
στήν υπηρεσία τους καί πού αύτοί μέ τή σειρά τους γίνονται βα
λέδες τους.

γ) Συμβαίνει, τέλος, τά Ιδεολογικά συστήματα νά μεταβάλλον
ται δταν τό πολιτιστικό σύνολο πού τά περιβάλλει ύφίσταται τή 
διείσδυση καί τήν έπήρεια ξένων καί συγγενών πολιτισμών, άπό 
τούς όποιους σπάνια μπορεΐ νά άπομονωθεΐ πέρα γιά πέρα. Ή  
διείσδυση αύτή γίνεται συχνά έξαιτίας μιάς άνισης σχέσης δυνά
μεων άνάμεσα σέ άντιπαρατιθέμενους πολιτισμούς. Στήν περί
πτωση αύτή, ή έφοδος είναι συχνά βάναυση, δταν συνοδεύει τίς 
πολιτιστικές άναστατώσεις πού προκαλεΐ ή εισβολή ή ό άποικι- 
σμός. Τίς περισσότερες φορές είναι ύπουλη καί άπορρέει άπό τή 
γοητεία πού μπορούν νά άσκούν άπό μακριά διάφορες δελεαστι
κές ίδέες, δοξασίες καί τρόποι ζωής. ’Αλλά τό δάνειο μπορεΐ 
έπίσης νά είναι καί ήθελημένο, γιατί οί ιδεολογίες ψάχνουν γιά 
στηρίγματα πρός δλες τίς κατευθύνσεις. Αύτό έγινε μέ τήν ίππο- 
τική ήθική στή Δύση τού 12ου αιώνα : αύτή έθρεψε τίς νοητικές 
της παραστάσεις, τό τυπικό της καί τούς τρόπους έκφρασής της, 
άντλώντας άπό τήν κουλτούρα τής λατινικής άρχαιότητας καί τής 
έξισλαμισμένης ’Ισπανίας.

'Οπωσδήποτε, τά κινήματα πού άποδεσμεύουν τήν Ιδεολογία 
άπό τή φυσική της άδράνεια είναι γενικά πολύ άργοκίνητα καί 
δέν παρουσιάζουν σκιρτήματα : κατά κανόνα ύφίστανται πολύ 
έλαφρές κάμψεις καί συνδυάζονται μέ τίς πιό άπότομες μεταβο
λές πού έχουν συμβεϊ στό έπίπεδο τής οίκονομίας ή τής πολιτι
κής. ’Αλλά τά συστήματα αύτά έμφανίζουν μιά μόνιμη έξέλιξη. 
’Αναμφισβήτητα, οί Ιδεολογίες είναι ένα άντικείμενο τής ίστο- 
ρίας.

Δέν πρέπει πάντως νά άποκρύψουμε τή μεγάλη δυσκολία αύ
τής τής Ιστορίας. Δύσκολη είναι άρχικά ή συλλογή τών μαρτυ
ριών. Πράγματι, άπό τά περισσότερα ιδεολογικά συστήματα τού 
παρελθόντος δέν άπομένουν παρά φευγαλέα ίχνη, άλλοιωμένα 
καί Ισχνά. Αύτό συμβαίνει στήν περίπτωση τών « λαϊκών » ίδεο-
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λογιών. Εννοούμε τίς ιδεολογίες κάθε κοινωνικού κύκλου πού 
δέ βρήκαν μόνες τους διέξοδο σέ πολιτιστικά όργανα Ικανά νά 
μεταφράσουν μιά θεώρηση τού κόσμου σέ μορφές κάποιας 
διάρκειας. Μόνον ή προσοχή πού τούς έδειξαν γιά κάποιο λόγο 
τά κυρίαρχα στρώματα μάς έπιτρέπει καμιά φορά νά τίς μαντέ
ψουμε, άλλά ή είκόνα πού μάς άποκαλύπτεται μ’ αύτό τό διάμε
σο είναι πάντοτε θολή, μκρική καί περίεργα παραμορφωμένη. 
Αύτό συμβαίνει έπίσης μέ δλες τίς ιδεολογίες τής άμφισβήτησης 
πού ή άπώθηση καί ή καταδίωξη πού ύπέστησαν έπληξε συχνά 
καί τά πιό διάσπαρτα ίχνη πού θά μπορούσαν νά άφήσουν στίς 
μνήμες. Αύτές δέν μπορούμε νά τίς φέρουμε στήν έπιφάνεια πα
ρά μέσα άπό τήν καταστολή πού τούς άσκήθηκε· πρέπει νά έρευ- 
νήσουμε στίς άποκηρύξεις, στά έπιχειρήματα τής άντίπαλης προ
παγάνδας, στίς όδηγίες πού δέχτηκαν οί έξεταστές, καί στά αΐ- 
τιολογικά τών καταδικαστικών πράξεων, γιά νά μπορέσουμε νά 
άποκαταστήσουμε όρισμένα άπό τά γνωρίσματά τους. Τά ντο
κουμέντα δέ φωτίζουν άμεσα παρά μόνο τίς Ιδεολογίες πού άν- 
ταποκρίνονταν στά συμφέροντα καί στίς έλπίδες τών ίθυνουσών 
τάξεων. Γιατί μόνον αύτές οί όμάδες κατείχαν τά μέσα γιά νά 
κατασκευάσουν πολιτιστικά άντικείμενα πού νά μήν είναι έφήμε- 
ρα καί τών όποιων τά ίχνη νά προσφέρονται στήν ιστορική άνά- 
λυση. Άλλά καί γιατί ή κατανομή τών έξουσιών μόνο σ’ αύτές 
τίς Ιδεολογίες έπέτρεψε νά έξαπλωθούν στό φώς τής ήμέρας, νά 
έπεκταθούν καί νά εισχωρήσουν σέ δλες τίς μορφές έκφρασης, νά 
έπιβληθούν σιγά σιγά μέσον τού έκπαιδευτικού συστήματος καί 
τού συστήματος πληροφόρησης καί μέσον τής γοητείας πού 
άσκούν φυσικά οί τρόποι καί οί στάσεις ζωής τών κοινωνικών 
έλίτ στά στρώματα πού βρίσκονται άπό κάτω τους. Βασική μεθο
δολογική άρχή είναι νά μή χάνει κανείς άπό τά μάτια του αύτή 
τήν κατάσταση, καί νά διορθώνει τά σφάλματα προοπτικής πού 
κινδυνεύει νά γεννήσει.

Δέν πρέπει έπίσης νά έλπίζουμε δτι θά φτάσουμε χωρίς δυσκο
λία καί στά ιδεολογικά συστήματα πού θριάμβευσαν. Γιατί μόνο 
σέ πολύ έξαιρετικές περιπτώσεις τά σύνθετα αυτά σύνολα συνι- 
στούν στήν όλότητά τους άντικείμενο μιάς έσκεμμενης έκφρασης. 
Ακόμα καί δταν έχει έμπρόθετα έκτεθεϊ μέ τή συνεκτική άνά- 
πτυξη μιάς θεωρίας, ή είκόνα παραμένει άποσπασματική : ένα
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μέρος της παραμένει πάντοτε κρυμμένο στό χώρο τοϋ μή- 
διατυπωμένου. Γιά νά άποκαλύψουμε αύτό πού δέν έχει φανε
ρωθεί, πρέπει νά άναλύσουμε δλες τίς άτομικές καί συλλογικές 
συμπεριφορές, γιατί καί αυτές τίς διαποτίζουν λίγο πολύ οί ιδεο
λογίες. "Οποιος θέλει νά άνασυγκροτήσει τίς συμπεριφορές στην 
όλότητά τους, πρέπει νά συγκεντρώσει άπειράριθμες ένδείξεις, 
διάσπαρτες άνάμεσα σέ κάθε τύπου ίχνη, πάντοτε χασματικά καί 
συγκεχυμένα. Γιά νά ξεθάψουμε τά ιδεολογικά συστήματα άπό 
τή σκόνη τού παρελθόντος έπιβάλλεται νά έντοπίσουμε, νά συν
δυάσουμε καί νά έρμηνεύσουμε χιλιάδες σκορπισμένα σημεία. Ό  
ιστορικός πρέπει συνεχώς νά άποκρυπτογραφεϊ. Καί πρέπει άκό- 
μα, στή διάρκεια αύτής τής διεργασίας, νά άπελευθερώνεται, δσο 
τού είναι δυνατόν, άπό τίς Ιδεολογικές έξαρτήσεις πού κρατούν 
αίχμάλωτο καί αύτόν τόν ίδιο.

Άνάμεσα στίς προσιτές πηγές τεκμηρίων, καί έκεϊνες πού ή 
πληροφόρησή τους είναι πιό καθαρή, είναι προφανώς δλα τά 
κείμενα προπαγάνδας, οί πραγματείες καλής συμπεριφοράς, οί 
διδακτικοί λόγοι, τά μανιφέστα, οί λίβελοι, οί δρκοι, τά έγκώ- 
μια, οί έπιτάφιοι λόγοι, οί βιογραφίες τών υποδειγματικών ή- 
ρώων, καί γενικά δλες οί λεκτικές έκφράσεις πού δίνει στίς άρε- 
τές καί στίς κακίες ένα κοινωνικό περιβάλλον, καί πού τού χρη
σιμεύουν γιά νά υπερασπίζεται καί νά κηρύσσει τήν ήθική πάνω 
στήν όποία θεμελιώνεται ή άγαθή του συνείδηση. Άλλά, στίς 
έρευνες αύτού τού είδους, κανένα κείμενο τελικά δέν είναι άμε- 
λητέο. Στό λεξιλόγιο τών άφηγήσεων, τών δραματικών έργων, 
τής άλληλογραφίας, τών βιβλίων λογαριασμού, άκόμα καί στά 
συντηρητικότερα άπό δλα, τά βιβλία τών λειτουργιών, τών κανο
νισμών, τών δικαστικών πράξεων, χρειάζεται νά άνιχνεύουμε 
τούς άποκαλυπτικούς όρους, καί περισσότερο άπό τίς λέξεις, τίς 
μεταφορές καί τόν τρόπο πού συσχετίζονται μεταξύ τους οί λέ
ξεις· έδώ άντικατοπτρίζεται άσυνείδητα ή είκόνα πού έχει γιά 
τόν έαυτό της καί γιά τούς άλλους μιά όρισμένη όμάδα, μιά όρι- 
σμένη στιγμή. Έν πάση περιπτώσει, ή συγκομιδή κινδυνεύει νά 
είναι άκόμα άφθονότερη άνάμεσα στά μή-γραπτά τεκμήρια, γιατί 
ή ιδεολογία βρίσκει μιά έκφραση ένίοτε πιό άμεση καί πιό έντονη 
στίς συναρθρώσεις τών όπτικών σημείων. Τά έμβλήματα, τά κο
στούμια, τά κοσμήματα, τά διακριτικά, οί χειρονομίες, τό πλαί
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σιο καί ή διάταξη τών έορτών καί τελετών, ό τρόπος πού έχει 
διαμορφωθεί ό κοινωνικός χώρος μαρτυρούν πράγματι τήν τάξη 
πού έχει όνειρευτεϊ κανείς γιά τόν κόσμο. Σέ τούτη τήν ιδιαίτερη 
καί καίρια περιοχή τής ιστορίας τών κοινωνιών, ή έρευνα πρέπει 
λοιπόν νά δίνει μεγάλη προσοχή σέ δλα τά παραστατικά άντικεί- 
μενα, στή δομή τών μνημείων, στό διάκοσμό τους καί σέ δλο 
έκεϊνο τό υλικό άπό μαρτυρίες πρώτιστης σημασίας πού άποτε- 
λούν οί γλυπτές ή ζωγραφικές εικόνες. Γιατί σέ δλους τούς πολι
τισμούς καί στό μεγαλύτερο μέρος τοϋ ιστορικού παρελθόντος, οί 
παραστάσεις μορφών ήταν φορτισμένες μέ ένα νόημα πιό βαρύ 
καί περισσότερο άμεσο άπό τή γραφή. Οί εικόνες στάθηκαν όπλα 
έξαιρετικά άποτελεσματικά, άμυντικά καί έπιθετικά. Δέ φέρνου
με στό νού μας παρά τήν πύλη τού Μοναστηριού τού Saint-Gilles 
πού, κατά τά τέλη τού 12ου αιώνα, σ’ ένα άπό τά κυριότερα 
σταυροδρόμια τής Νότιας Γαλατίας πού είχε προσβληθεί άπό τήν 
αίρεση, ήρθε νά όρθώσει άπέναντι στό κίνημα τών Καθαρών, 
έπάνω σ’ ένα άκίνητο θέατρο, ένισχυμένο άπ’ δλες τίς δυνάμεις 
τής πειθούς μέ τίς όποιες είναι έπενδυμένη ή γλυπτική, ένα ποσό 
καθολικής ιδεολογίας στηριγμένο στίς μεγαλοπρεπείς άναμνήσεις 
τής ρωμαϊκής αΰτοκρατορικής τάξης. Λίγο άργότερα, ή παπική 
’Εκκλησία βρήκε, άνάμεσα στούς μεγαλύτερους ζωγράφους, τούς 
καλύτερους βοηθούς γιά τό ξερίζωμα τού τελευταίου σπόρου άμ- 
φισβήτησης άπό τό φραγκισκανισμό, καί έτσι έθεσε τελικά αύτό 
τό κίνημα λυρικής φτώχειας, πού καλούσε στόν έλεύθερο διάλο
γο μεταξύ πιστών καί ’Ιησού, στήν ύπηρεσία μιάς ιδεολογίας τής 
πρωτοκαθεδρίας τού κλήρου καί τής δικαίωσης τής τύχης.

’Αφού έντοπίσουμε δλες αύτές τίς ένδείξεις, πρέπει πρώτα άπ’ 
δλα νά τίς συγκεντρώσουμε καί νά άνασυγκροτήσουμε τό σύστη
μα στή συνοχή του, στήν τυπική του διάταξη, μέ βάση δλα έκεϊνα 
τά Ιχνη πού έχει άφήσει πίσω του. Καί τότε ή μεγαλύτερη προσο
χή πρέπει νά δοθεί σ’ δ,τι άποσιωπήθηκε. Γιατί έδώ ό κίνδυνος 
είναι, πολύ σοβαρότερος άπ’ δ,τι στίς έρευνες οίκονομικής ιστο
ρίας, νά έρμηνεύσουμε τή σιωπή ώς άπουσία. Οί παραλείψεις, 
τελικά, άποτελούν ένα βασικό στοιχείο τού Ιδεολογικού λόγου : 
ή σημασία τους είναι ούσιαστική καί πρέπει νά άποσαφηνίζεται. 
Κατόπιν πρέπει νά ύποβάλλουμε σέ διπλή έπεξεργασία τά παρα
στατικά συστήματα πού συγκροτούμε μ’ αύτό τόν τρόπο ώς πρός
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τή σημαντική τους άρθρωση. Συγχρονικά, ή άνάλυσή τους πρέπει 
νά είναι άρκετά βαθιά ώστε νά καθιστά έμφανές έκεϊνο πού οί 
έκφράσεις τής κυρίαρχης ιδεολογίας άφήνουν νά διαφανεΐ άπό 
τίς άνταγωνιστικές ιδεολογίες τίς όποιες αύτή πολεμά καί πού τίς 
περισσότερες φορές δέν μπορούν νά γίνουν άντιληπτές παρά μέ
σα άπ’ αυτήν, μέσα άπό τούς έλιγμούς της, τίς έπιθετικές καί 
άμυντικές γραμμές της. Ά πό τήν άλλη μεριά, διαχρονικά, οί 
άνεπαίσθητες παραμορφώσεις αύτών τών συστημάτων άπαιτούν 
σταθερή παρακολούθηση. Έδώ φαίνεται άναγκαία καί πιθανή ή 
προσφυγή στίς μεθόδους τής σειραϊκής ιστορίας : άπό τά στοι
χεία τών διαφόρων γλωσσών, τής λεκτικής, τελετουργικής ή πα
ραστατικής έκφρασης, τά σημαντικότερα μπορούν νά διαταχθοϋν 
χρονολογικά σέ ποσοποιήσιμες σειρές. Ή  διαδικασία αύτή έπι- 
τρέπει νά άντιληφθούμε τίς διολισθήσεις πού όδηγούν Ιναν δρο 
νά άντικαταστήσει κάποιον άλλο, νά όπισθοδρομήσει καί κατό
πιν νά έπανεμφανισθεϊ, νά ξεπηδήσει έκ νέου καί νά έπιβάλει 
όρισμένα θέματα. Έδώ βέβαια παίζουν ρόλο καί ή γλισχρότητα 
τών λεξιλογίων καί ή παρατεταμένη διατήρηση τών μορφικών πε
ριβλημάτων πού κρύβουν τίς μεταβολές σημαντικού περιεχομέ
νου. Άλλά στό έπίπεδο αύτό τής έρευνας, λίγη σημασία έχουν 
παρόμοιες άσυμφωνίες άνάμεσα στή μορφή καί στό νόημα. Έφό- 
σον οί ιδεολογίες στήν πραγματικότητα είναι περιβλήματα, πα
ραστατικά συστήματα πού έχουν σκοπό νά διασφαλίσουν καί νά 
δικαιολογήσουν τίς συμπεριφορές τών άνθρώπων, σημασία έχουν 
οί μορφές, τά σχήματα καί τά θέματα, καί ή παρατήρηση όφείλει 
νά τοποθετείται στό έπίπεδο αύτό.

Ή  έρευνα μπορεΐ νά έπωφεληθεί άπό τίς Ιδιαίτερα εύνοϊκές 
συνθήκες πού παρουσιάζουν οί κρίσιμες συνθήκες, όπότε ή κίνη
ση τών υλικών καί πολιτικών δομών βρίσκει τελικά άπήχηση στό 
έπίπεδο τών ιδεολογικών συστημάτων καί καθιστά όξύτερη τή 
σύγκρουση μεταξύ τους. Στή διάρκεια τών κρίσεων, τών έξεγέρ- 
σεων, τών μεταρρυθμιστικών έπιχειρήσεων ή τών έπαναστάσεων 
πού προξενούν, βλέπουμε νά έρχονται στό φώς τής ήμέρας δομές 
λανθάνουσες οί όποιες κατά κανόνα έμεναν κρυμμένες. "Οταν ή 
πολεμική έντείνεται, όδηγεϊ νά έκφραστούν οί ιδεολογίες πού 
στίς κανονικές περιόδους δέ φρόντιζαν ή δέν είχαν τά μέσα νά 
έκφραστούν, ένώ ταυτόχρονα δίνει μιά ώθηση έπιταχυντική στίς
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τάσεις μακράς διαρκείας πού κινούν τήν έξέλιξη τής κυρίαρχης 
Ιδεολογίας. Χωρίς άμφιβολία ή πάλη δίνει έπίσης ώθηση καί στίς 
εικονοκλαστικές διαθέσεις καί αύτό έχει σάν άποτέλεσμα νά κα- 
ταστρέφονται όρισμένες ένδείξεις. Άλλά, σέ άντιστάθμισμα, 
προκαλεϊ μιά άπότομη αύξηση τού ύλικού τών τεκμηρίων μέ τό 
νά έπιβάλλει καί νά καθορίζει τίς τοποθετήσεις πού όφείλουν νά 
γίνουν έκατέρωθεν. Γιά τήν Ιστορική παρατήρηση ή προνομιακή 
στιγμή είναι ή στιγμή τής λήξης τού άγώνα. Ή  νίκη τελικά συ
νοδεύεται άπό κατασταλτικές ένέργειες, καί πολλές πληροφορίες 
συλλέγονται άπό τίς έρευνες, τά έρωτηματολόγια καί τίς άποφά- 
σεις πού περικλείουν τά δικαστικά καί άστυνομικά άρχεΐα. Συ
νήθως συνοδεύεται άπό επιχειρήσεις Ιδεολογικής μεταστροφής, 
έπεξεργασίες θεωριών καί άπό μιά προσπάθεια διακανονισμού, 
έντονα έκφραστικές. ’Επίσης οί άναφορές μετά τίς ταραχές, πού 
βλέπουν τό φώς δταν μιά ιδεολογία θριαμβεύει, είναι έξαιρετικά 
διαφωτιστικές τόσο σέ σχέση μ’ αύτή τήν ίδια τήν ιδεολογία, δσο 
καί μέ έκεΐνες πού ύποτίθεται δτι έχει καθυποτάξει : άρκεΐ νά 
σκεφτούμε τί μάς άποκαλύπτουν οί έρμηνεϊες πού δόθηκαν γιά 
τή Γαλλική ’Επανάσταση στήν τρίτη δεκαετία τού 19ου αίώνα, ή 
τά σχόλια πού είχαν ώς άντικείμενο τήν Κομμούνα τού Παρισιού 
δταν έορτάστηκε ή δταν έπιχειρήθηκε νά άποσιωπηθεΐ ή έκατο- 
στή έπέτειος αύτού τού γεγονότος.

Τό νά άνασυνθέτεις τά Ιδεολογικά συστήματα τοϋ παρελθόντος 
μέ βάση άνόμοια μεταξύ τους άποσπάσματα, νά παρακολουθείς 
τά ίχνη τών μεταβολών πού ύπέστησαν, δέν είναι στήν πραγματι
κότητα παρά ή προσέγγιση ένός στόχου πολύ πιό λεπτού πού συ- 
νίσταται στό νά προσδιορίζεις τίς σχέσεις πού διατηρούν οί Ιδεο
λογίες, στήν πορεία τής ιστορίας τους, μέ τή βιωμένη πραγματι
κότητα τής κοινωνικής όργάνωσης. Προτείνουμε ή έρευνα στό 
έξής νά διεξάγεται σέ δύο φάσεις : 

α) ΟΙ Ιδεολογίες παρουσιάζονται ώς έρμηνεία μιάς συγκεκρι
μένης κατάστασης. Τείνουν κατά συνέπεια νά άντανακλούν τίς 
μεταβολές της. Άλλά, έπειδή είναι άπό τή φύση τους συντηρητι
κές, τό κάνουν μέ καθυστέρηση. Ό  έναρμονισμός, πού τελικά
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τόπος του είναι οί ιδεολογίες, συντελεΐται συχνά μετά άπό μεγά
λη καθυστέρηση καί παραμένει πάντοτε μερικός. Ή  άπόκλιση 
όνάμεσα στην ιστορία τους καί στήν ιστορία τών βιωμένων κοι
νωνικών σχέσεων μετριέται άκόμα πιό δύσκολα, δσο τό βάρος 
τών παραστατικών συστημάτων άπηχεΐ, μ’ ένα λεπτό διαλεκτικό 
παιχνίδι, άναχαιτίζοντάς την σέ όρισμένα σημεία, τήν ίδια τήν 
κίνηση τών ύλικών καί πολιτικών δομών. Στούς ιστορικούς πάν
τως άνήκει τό έργο νά καταρτίσουν μέ τή μεγαλύτερη δυνατή λε- 
πτολογία τή χρονολογία αύτών τών άσυμφωνιών. Καί πάνω σ’ 
αύτή τή χρονολογία όφείλει νά στηρίζεται κάθε μετέπειτα έρευνα 
καί έρμηνεία.

β) Αύτή ή άνάλυση τών άποκλίσεων τής χρονικότητας όφείλει 
κανονικά νά όδηγήσει τούς ιστορικούς τής κοινωνίας νά ύποβάλ- 
λουν κατόπιν σέ κριτική τά συνεκτικά συστήματα πού συνιστούν 
οί Ιδεολογίες τοϋ παρελθόντος καί νά τά άπομυθοποιήσουν a po
steriori άποδεικνύοντας, σέ κάθε σημείο τής ιστορικής έξέλιξης, 
μέ ποιόν τρόπο έχουν σέ μεγάλο ή σέ μικρό βαθμό μεταμφιεστεί 
μέσα στίς νοητικές εικόνες τά χαρακτηριστικά άπό τίς υλικές 
συνθήκες τής κοινωνικής ζωής πού μπορεΐ νά φέρει κανείς στήν 
έπιφάνεια. Αύτό σημαίνει δτι ό ιστορικός πρέπει νά ύπολογίσει 
μέ τή μεγαλύτερη δυνατή άκρίβεια -  καί τό γεγονός ότι στά πε
ρισσότερα τεκμήρια οί έκφράσεις τού βιώματος καί τού όνείρου 
βρίσκονται άνάκατες καί συγκεχυμένες δυσχεραίνει ιδιαίτερα 
τήν δλη έπιχείρηση -  τίς συμφωνίες καί τίς άσυμφωνίες πού ύφί- 
στανται σέ κάθε σημείο τής διαχρονίας άνάμεσα σέ τρεις μετα
βλητές : άφ’ ένός, άνάμεσα στήν άντικειμενική κατάσταση τών 
άτόμων καί τών όμάδων καί στήν άπατηλή είκόνα πάνω στήν 
όποία βρίσκουν στήριγμα καί δικαίωση· καί, άφ’ έτέρου, άνάμε
σα σ’ αύτή τήν είκόνα καί στίς άτομικές καί συλλογικές συμπερι
φορές.

’Από τήν άποψη αύτή μού φαίνεται σωτήριο νά πάρουμε ύπό- 
ψη μας τίς κριτικές σκέψεις τού Paul Veyne πάνω στίς μεθόδους 
καί στά άπρόοπτα τοϋ ιστοριογραφικού έργου. Βοηθούν πράγ
ματι νά προσδιορίσουμε καλύτερα τούς άντικειμενικούς στόχους 
καί τά δρια τής έρευνας καί νά όρίσουμε καλύτερα τούς δρόμους 
της. Οί σκέψεις αύτές συμβουλεύουν σωφροσύνη. Πρώτα άπ’ δλα 
γιατί μάς υποχρεώνουν νά υπολογίζουμε τήν άπόσταση πού χω
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ρίζει σέ κάθε κοινωνία τή συμπεριφορά τών άνθρώπων άπό τίς 
νοητικές παραστάσεις καί τά συστήματα άξιών στά όποια τούς 
άρέσει νά άναφέρονται. ΟΙ συμπεριφορές αύτές εισδύουν ένμέρει 
στίς τελετές πού βιώνονται πραγματικά ώς τελετές, καί γιά τίς 
όποιες δέν πρέπει νά πιστεύουμε δτι άποτελούν τήν έκφραση πί- 
στεων ή ίδεών. Οί συμπεριφορές αύτές, άπό τήν άλλη μεριά, δέν 
ύπόκεινται παρά έλάχιστα στούς κανόνες τής ήθικής. 'Η ήθική 
τελικά δέν άντιπροσωπεύει παρά ένα « τοπικά προσδιορισμένο 
τομέα » μέσα σ’ ένα σύνολο, μέσα στό όποιο αύτή λειτουργεί μέ 
πολύ διαφορετικούς τρόπους άνάλογα μέ τό πολιτιστικό έπίπε
δο, άνάλογα μέ τήν κοινωνία, άνάλογα μέ τήν έποχή. Πρέπει έπι- 
τέλους νά άναγνωρίσουμε δτι ύπάρχει πάντοτε ένα « τεράστιο 
διάστημα άνάμεσα στόν τίτλο ένός πολιτικού ή θρησκευτικού συ
στήματος καί στήν άτμόσφαιρα πού βασιλεύει σ’ αύτό- ή άτμό- 
σφαιρα αύτή βιώνεται άπ’ δσους συμμετέχουν χωρίς νά γίνεται 
άντιληπτή... καί δέν άφήνει κανένα γραπτό ϊχνος1 »· γΓ αύτό καί 
ξεφεύγει άπό τήν παρατήρηση, καί παρ’ δλ’ αύτά αύτή είναι πού 
έπηρεάζει τίς συμπεριφορές πολύ πιό άμεσα άπ’ δ,τι οί διακηρύ
ξεις ή οί δηλώσεις άρχών. Οί παρατηρήσεις αύτές έκτός τών άλ
λων μάς κάνουν προσεκτικούς άπέναντι στόν πειρασμό νά ύπερ- 
τιμούμε τήν έπίδραση τών ιδεολογικών συστημάτων έπάνω στήν 
κίνηση τής ιστορίας. Οι Ιδεολογίες είναι άπλά « σημαίες». 
’Οφείλουμε τελικά νά δεχτούμε δτι « τό Ιδεολογικό κάλυμμα δέν 
παραπλανά κανένα, καί δτι δέν πείθει παρά μόνον έκείνους πού 
έχουν ήδη πειστεί, καί δτι ό homo historicus δέν κάμπτεται διό
λου άπό τά Ιδεολογικά έπιχειρήματα τού άντιπάλου του δταν 
διακυβεύονται τά συμφέροντά του2 ».

Πάντως ό Paul Veyne άναγνωρίζει, καί στό σημείο αύτό οί 
σκέψεις του πρέπει νά προσεχτούν Ιδιαίτερα, δτι οί συμπεριφο
ρές καθορίζονται άμεσότατα άπό Ιδεολογικά κίνητρα μέσα σέ 
όρισμένα πλαίσια δπου έδραιώνονται οί κοινωνικές σχέσεις, 
στούς κόλπους έκείνου πού αύτός όνομάζει « θεσμούς ». Μέ αύ
τό έννοούμε « καθετί γιά τό όποιο μιλάμε ώς συλλογικό ιδεώδες, 
ώς συλλογικό πνεύμα, ώς παράδοση όμάδας, καθετί πού παρου
σιάζει ένα μίγμα άπό προσωπικές έπιδιώξεις καί συλλογική λο
γοκρισία, πού κάνει τήν κοινωνική όμάδα νά πραγματώνει σκο
πούς πιό άνυστερόβουλους άπό τούς σκοπούς πού θά είχαν έπι-
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διώξει τά μέλη της προσωπικά3 ». Τά πλαίσια αύτά άποτελοΰν 
προφανώς τόν τόπο πολύ έντονων έντάσεων άνάμεσα στίς άρχές 
καί στά άτομικά συμφέροντα. Διατάσσονται πάντως γύρω άπό 
ένα σύνολο κανόνων συμπεριφοράς πού ή έπιρροή τους είναι πιό 
άμεση καί πιό βαθιά άπό όπουδήποτε άλλού, έφόσον στό έσωτε- 
ρικό τής όμάδας καθένας περιμένει άπό τούς άλλους νά σέβονται 
αυτούς τούς κανόνες, δπως κάνει καί έκεΐνος. Οί θεσμοί, μέ τήν 
έννοια πού δίνει ό Paul Veyne στόν δρο, άποτελούν τό πεδίο πού 
ό ιστορικός τών Ιδεολογιών όφείλει πρώτα άπ’ δλα νά έστιάσει 
τίς παρατηρήσεις του. Άλλά καλό θά είναι νά μελετήσει μέ τήν 
ίδια προσοχή καί τά μεγάλα κινήματα πού ξεπηδούν μέσα άπ’ 
αύτά τά πλαίσια καί ύπερβαίνουν τά δριά τους, όδηγώντας τα νά 
συνενωθούν μεταξύ τους. Γιατί μελετώντας αύτά τά κινήματα 
κερδίζουμε τήν άναγκαία άπόσταση γιά νά θέσουμε σ’ όλόκληρη 
τήν έκτασή του τό καίριο πρόβλημα τών σχέσεων άνάμεσα στίς 
Ιδεολογίες καί σ’ αύτό πού ό Karl Marx όνομάζει κοινωνική πρα
κτική. Πολύ σωστά ό Paul Veyne διάλεξε, άνάμεσα στά άλλα πα
ραδείγματα, τό παράδειγμα τών σταυροφοριών. Ή  έπιχείρηση 
αύτή δέ θά είχε γνωρίσει ποτέ τόση έπιτυχία έάν, στά τέλη τοϋ 
12ον αίώνα, οί άντιθέσεις άνάμεσα στά κυρίαρχα στρώματα τής 
φεουδαρχικής κοινωνίας ήταν λιγότερο έντονες, άλλά δέ θά πα
ρέσυρε στούς Άγιους Τόπους παρά μιά « δράκα άπολωλότων τέ
κνων » άν έκεΐνοι πού όργάνωναν τήν έκστρατεία δέν τήν είχαν 
καθαγιάσει. "Οταν ό σταυροφόρος φεύγει γιά τήν Ιερουσαλήμ 
έχει σαφώς τή συναίσθηση δτι μέ αύτό τόν τρόπο δραπετεύει άπό 
μιά κατάσταση χωρίς διέξοδο, άλλά στρατεύεται είλικρινά γιά τή 
σωτηρία τής ψυχής του- « ξέρει πώς ή σταυροφορία είναι μιά 
θεία έποποιία γιατί έτσι τού έχουν πει, καί αύτός έκφράζει έκεΐ- 
νο πού νιώθει μέσα άπό αύτά πού ξέρει, δπως δλος ό κόσμος4 ».

Ξαναπαίρνοντας καί διευρύνοντας τό παράδειγμα αύτό, θά 
ήθελα τώρα -  έχει φτάσει ή ώρα -  νά άπαλλάξουμε άπό τήν 
άφαιρετικότητα αύτές τίς μεθοδολογικές παρατηρήσεις.

Γιά τή χριστιανική κοινωνία, έκεΐνοι πού, τόν 11ο αίώνα στήν 
Εύρώπη, ήταν ικανοί νά σκεφτούν, νά όργανώσουν τή σκέψη
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τους καί νά τής δώσουν έκφράσεις πού θά είχαν τήν τύχη νά 
μή σβήσουν άμέσως, οί ιθύνοντες, δηλαδή, τής Εκκλησίας, 
προσδιόρισαν τά χαρακτηριστικά ένός ιδεολογικού μοντέλου. 
Στήν κατάσταση πού βρίσκεται ή έρευνα σήμερα δέν έχουμε τή 
δυνατότητα νά δούμε άν τό μοντέλο αύτό άποτέλεσε άντικείμενο 
είκονογραφικών παραστάσεων -  πράγμα πού δέν παύει νά θέτει 
ένα πρόβλημα. Τό βρίσκοιΓμε καθαρά έκφρασμένο στά -  όλιγά- 
ριθμα, γιά νά πούμε τήν άλήθεια -  κείμενα, τά όποια καλό θά 
ήταν νά καταγράψουμε λεπτομερώς. Θά μπορούσαμε έπίσης νά 
άναζητήσουμε τή σφραγίδα του -  βάζοντάς το σάν στόχο συστη
ματικών έρευνών -  στόν τρόπο μέ τόν όποιο μέσα σέ πολλά γρα
πτά έχουν πάρει σειρά καί διάταξη όρισμένες ιστορίες, έχουν άν- 
τιπαρατεθεϊ μεταξύ τους όρισμένες εικόνες, έχουν μπει πλάι πλάι 
όρισμένες λέξεις. Τό σχήμα αύτό άνταποκρίνεται στήν κυριαρ
χούσα κατάσταση έκείνων πού τό κατασκεύασαν καί άποσκοπεΐ 
στό νά τή διατρανώσει. Μπορούμε νά πούμε δτι άπόκτησε ύπό- 
σταση κάτω άπό τήν πίεση τών έντονων άντιπαραθέσεων πού 
προκάλεσε, μέσα στούς κόλπους τής άριστοκρατίας, ή κάμψη τής 
βασιλικής άρχής καί ή άποδυνάμωση τής συμφιλιωτικής της 
έξουσίας, άμφισβητήσεις πού μεταφράστηκαν, τήν ίδια έκείνη 
έποχή, σάν αιρετικές έκρήξεις, άπέναντι στίς όποιες ήρθε νά όρ- 
θώσει τό άνάστημά του αύτό τό σχήμα.

Είναι άπλό. Οί ιδεολογικές παραστάσεις δίνουν γιά τήν πραγ
ματικότητα τής κοινωνικής όργάνωσης μιά είκόνα άπλουστευμέ- 
νη, πού άγνοεΐ τίς άποχρώσεις, τίς περιπλοκές, τίς έπαλληλίες, 
καί άντίθετα ύπογραμμίζει τίς άντιθέσεις δίνοντας έμφαση στίς 
Ιεραρχήσεις καί στούς άνταγωνισμούς. Κατανέμει τούς άνθρώ- 
πους σέ τρεις κατηγορίες, τούς ειδικούς τής προσευχής, τούς ει
δικούς τής μάχης καί τούς είδικούς τής παραγωγής, τούς άγρό- 
τες, δηλαδή, σύμφωνα μέ αύτό τό σύστημα. Μέσα σ’ έναν κό
σμο πού θά άρχιζαν νά άναταράζουν οί πρώτες έπιπτώσεις μιάς 
έντονης δημογραφικής καί οικονομικής άνάπτυξης, δέ δίνει κα
μιά θέση στούς « έργαζόμενους », έκείνους πού, μέσα στήν άφύ- 
πνιση τών άστικών οικισμών, έπιδίδονται στήν κατασκευή άντι- 
κειμένων ποιότητας, στό έμπόριο αύτών τών άντικειμένων καί 
στήν κίνηση τού χρήματος. ’Αντικατοπτρίζει ώστόσο πιστά τίς 
συνολικές δομές μιάς άγροτικής κοινωνίας, ή όποία έτασσε σέ
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όρισμένους τή φροντίδα τής προστασίας της, μέ τή χρήση τών 
δπλων ένάντια σέ όρατούς έπιδρομεΐς, καί μέ τή χρήση τοΰ κη
ρύγματος ένάντια στίς σκοτεινές δυνάμεις τού 'Αλλου Κόσμου. 
’Αλλά ή ιδεολογική αύτή άντανάκλαση είναι έφησυχαστική. Για
τί, πρώτα άπ’ δλα, κρύβει τίς έντάσεις πού ύφίστανται άνάμεσα 
στίς τρεις κοινωνικές κατηγορίες κάτω άπό τό κάλυμμα μιάς 
ισορροπημένης άνταλλαγής άμοιβαίων υπηρεσιών. Καί γιατί μέ 
τήν έκπλήρωση αύτών τών έργασιών δικαιολογεί τίς ούσιαστικές 
άνισότητες, τήν άργία καί τήν εύμάρεια πού άποφέρουν στά μέλη 
τών δύο κυρίαρχων στρωμάτων οί είδικές λειτουργίες πού έκπλη- 
ρώνει καθεμιά τους, καί τήν ύποχρεωτική έργασία, άπό τήν 
άλλη, πού βαρύνει τήν τρίτη, καί τήν έκμετάλλευση στήν όποία 
ύπόκειται. Λειτουργεί έκτός αύτού έφησυχαστικά, στό βαθμό 
πού τείνει στή σταθεροποίηση τών δομών πού τήν είκόνα τους 
παρουσιάζει, πρός τό συμφέρον τών έλίτ πού έγκαθίστανται στήν 
κορυφή τους, καί Ιδιαίτερα τού σώματος τών έκκλησιαστικών. 
Ή  ιδεολογία αύτής τής κοινωνίας είναι έντέλει όριστικά συντη
ρητική. Νοεί τίς διαιρέσεις τών όποιων περιγράφει τήν έναρμόνι- 
ση ώς « τάξεις », δηλαδή ώς όμάδες άναλλοίωτης φύσεως, χωρι
σμένες μεταξύ τους μέ στεγανά πού δέν μπορεΐ κανένας νά διαβεϊ 
δίχως μιά έμφανή μεταστροφή. ’Αρνείται δλα τά προωθητικά κι
νήματα πού άφήνουν ήδη νά διαφανεί ή πρόοδος τής άγροτικής 
παραγωγικότητας καί ή αύξουσα κινητικότητα τής κυκλοφορίας 
τών άγαθών. Στηρίζει τή στάση άντίστασής της στήν άλλαγή έπά- 
νω σ’ ένα σύστημα πίστεων πού δίνει γιά τή Δημιουργία τήν εί- 
κόνα τού όμοιώματος μιάς άχρονικής έπουράνιας Πολιτείας : ή 
κοινωνική ταξινόμηση πού κηρύσσει άνταποκρίνεται, άπό τήν 
κτίση τού σύμπαντος καί έξω άπό κάθε έννοια χρόνου, στήν ίδια 
τή βούληση τού Κυρίου. "Ομως, τό όμοίωμα αύτό έμφανίζει άπό 
πρώτη ματιά άτέλειες, καί ή μανιχαϊστική κοσμοαντίληψη πού 
έμπεριέχει αύτό τό ιδεολογικό μοντέλο υποθέτει δτι κάποιες κα- 
κοποιές δυνάμεις άσκούν πραγματικά διαβρωτική έπίδραση, 
προξενούν ταραχή καί άταξία, καί όφείλουν νά κατασταλούν. 
Μέ τή σταθεροποιητική της λειτουργία, ή είκόνα αύτή καλεϊ στή 
δράση. Προτείνει νά άνυψώσει καθένας τό μοντέλο αύτό στήν 
τελειότητα τού θείου προτύπου του. Καλεϊ σέ μιά προσπάθεια 
πού οί άξιωματούχοι τής ’Εκκλησίας, δημιουργοί τού σχήματος



32 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

αύτού, έλπίζουν νά είναι οί πρώτοι πού θά άπολαύσουν τά όφέ- 
λητης.

Παρ’ δλο πού ή έποχή πού θά καθιερωθεί στη συλλογική συ
νείδηση είναι μιά άπό κείνες δπου ή έξέλιξη τών υλικών δομών 
παραμένει άκόμα πολύ άργή γιά νά γίνει καθαρά άντιληπτή 
στούς συγχρόνους της, ή ιδεολογική αύτή παράσταση είναι φο
ρέας δυναμισμού. Αύτό όφείλεται στό γεγονός δτι στηρίζεται πά
νω σέ μιά όρισμένη άντίληψη γιά τήν ιστορία. Ή  ιστορία, πού 
τήν έποχή έκείνη κατέχει σημαντική θέση στό έκπαιδευτικό σύ
στημα τό όποιο χαρακτηρίζει Ιδιαίτερα τούς άνθρώπους τού 
άνώτερου κλήρου, νοείται σάν μιά πορεία τού λαού τού θεού 
πρός τό φώς, πορεία τήν όποία έπισπεύδει, μετά τήν έλευση τού 
Χριστού στόν κόσμο, ή διάχυση τής χάρης Του. Ή  Εκκλησία 
έχει άναλάβει τό έργο νά καθοδηγήσει αύτή τήν πορεία πρός τό 
τέλος τών αιώνων καί πρός τά πρότυπα τής θείας βούλησης. 'Η 
Εκκλησία έχει γίνει πρό πολλού κατεστημένο μέ τίς χωροδεσπο- 
τικές διατάξεις πού θέτουν μέ άνεση στή διάθεσή της τό ύπερ- 
προϊόν τής άγροτικής έργασίας. Όπότε τό Ιδεολογικό μοντέλο 
πού προπαγανδίζει έπιτρέπει στούς κληρικούς καί στούς καλογή- 
ρους νά άπολαμβάνουν μέ άγαθή συνείδηση τά προϊόντα τής πε
ριοχής τους καί τίς προσφορές τού ποιμνίου τους. ’Αρκεί μονάχα 
πού έχουν τεθεί οί ίδιοι ώς ύπερασπιστές τών « πτωχών », δηλα
δή τής μάζας τών έργαζομένων. Γι’ αύτό τό λόγο μάλιστα τό σχή
μα έπιβάλλει έναν αύστηρό διαχωρισμό άνάμεσα στίς άνώτερες 
βαθμίδες τής κοινωνίας τών έκκλησιαστικών καί στή λαϊκή άρι- 
στοκρατία, τίς όποιες ώστόσο συνενώνει μιά κοινή ταξική κατά
σταση καί κοινή οικογενειακή καταγωγή. Τό διαχωρισμό αύτόν 
τόν έντείνει έπιβάλλοντας σ’ δλους τούς άνθρώπους τής ’Εκκλη
σίας μιά χωριστική ήθική πού άλλοτε χαρακτήριζε τούς μοναστι
κούς κύκλους : άπάρνηση τού άτομικού πλούτου, τών σαρκικών 
ήδονών καί τής χαράς τής μάχης. Τήν ήθική αύτή τήν ένισχύει 
άκόμη περισσότερο προπαγανδίζοντας μιά είρηνιστική ήθική, 
τήν ήθική τών διακανονισμών διά τήν έν θεώ είρήνη πού στίς 
πρωτόγονές της μορφές περιχαρακώνει πίσω άπό μιά όθόνη άπα- 
γορεύσεων όλόκληρη τήν όμάδα τών άνθρώπων τού πολέμου. 'Ως 
έκ τούτου συμβάλλει στή συσπείρωση αύτής τής όμάδας σ’ ένα 
όμοιογενές σώμα, δπου οί κοινές στάσεις πού υιοθετούν τά μέλη
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του συγκαλύπτουν σιγά σιγά τήν άνομοιογένεια πολύ διαφορετι
κών οικονομικών συνθηκών.

Ή  Εκκλησία δμως όφείλει νά όδηγήσει πιό μπροστά τόν άγώ- 
να πού διευθύνει ένάντια στίς δυνάμεις τού κακού καί, γιά νά 
τελειοποιήσει άκόμα περισσότερο τό μοντέλο τών τριών τάξεων, 
νά έπιχειρήσει νά στρέψει στήν ήθική τόν κόσμο τών στρατιωτι
κών. ’Αποδύεται λοιπόν, στή διάρκεια τού 11ου αίώνα, στόν 
άγώνα νά καταστήσει τούς ιππότες έναν άληθινό « θεσμό », χα- 
λυβδωμένο άπό μιά ίδαίτερη ήθική. Αύτό έχει ώς συνέπεια νά 
άποκτήσει βαθμιαία ύπόσταση μία ιδεολογία ξεχωριστή γιά τήν 
όμάδα τών Ιπποτών, πού τά γενικά της χαρακτηριστικά τά μαν
τεύουμε άρχικά μέσα άπό τούς λιβέλους πού έξαπολύουν 
έναντίον τους οί άνθρωποι τής Εκκλησίας, καί πού διαφαίνεται 
καλύτερα άπό τή στιγμή πού τά λογοτεχνικά έργα, γραμμένα γιά 
ένα άκροατήριο πολεμιστών, άποκτούν διά τής γραφής ένα φο
ρέα διαρκείας. Οί κληρικοί πού σταδιοδρομούν στίς αύλές τών 
ήγεμόνων συνεργάζονται πολύ άποτελεσματικά στήν οικοδόμηση 
αύτού τού Ιδεολογικού μοντέλου. Αύτό δμως άποδεικνύεται σα
φώς άντίθετο πρός τό μοντέλο τής Εκκλησίας : οί άξίες πού στη
ρίζουν τήν ίπποτική ιδεολογία, ή έξύμνηση τής άνδρείας, τής άρ- 
παγής, τής γιορτής τών αισθήσεων καί τής χαράς τής ζωής, στη
ρίζονται τελικά σέ μιά άποφασιστική άρνηση τού πνεύματος με- 
τανοίας καί άπάρνησης πού κηρύσσουν οί άνθρωποι τής προσευ
χής. 'Η προοδευτική κατάφαση αύτών τών άξιών μεταφράζει 
πράγματι τήν άπόσχιση, πού έχει άρχίσει τόν 10ο αίώνα καί γίνε
ται όλοένα έντονότερη, άνάμεσα στό έγκόσμιο τμήμα τής κυρίαρ
χης τάξης καί σ’ έκεΐνο πού έχει άφοσιωθεϊ στά θρησκευτικά λει
τουργήματα. Τά έναπομένοντα πάντως άνάμεσα στά δύο κοινά 
συμφέροντα, μιά κοινή σιωπηρή συμφωνία καί τό ισχυρό παιχνί
δι τών οικογενειακών σχέσεων, έδραιώνουν άνάμεσα στά δύο συ
στήματα παραστάσεων μιά εύρύτατη έπικοινωνία πού διευκολύ
νει τόν έκχριστιανισμό τού μή-κληρικού μοντέλου.

Αύτός βρίσκει τήν κατάληξή του στήν έπιχείρηση τών σταυρο
φοριών. Ή  κινητοποίηση, πραγματική ή στά δνειρα, τής άπαν-



ταχοϋ Ιπποσύνης γιά την άπελευθέρωση τού 'Αγίου Τάφου εύ- 
νοήθηκε περισσότερο άπό τήν ύλική άμηχανία στήν όποία είχε 
περιπέσει ή έκτός κλήρου χωροδεσποτία. Ό χι άπό μιά κρίση τών 
χωροδεσποτικών προσόδων καί περιουσιών, ή όποία δέ φαίνεται 
πουθενά, άλλά άπό τή σύμπτωση μιάς δημογραφικής άνάπτυξης 
καί μιάς διάταξης τών δομών συγγενείας πού ώθησε μαζικά στήν 
περιπέτεια τούς νεώτερους γόνους τών εύγενών οικογενειών. Αύ
τό συνέβη μέ τήν έξέλιξη τών πολιτικών πλαισίων, μέ τήν ένίσχυ- 
ση τών ήγεμονιών πού παρουσίαζαν τήν τάση νά άπωθούν πρός 
τά έξω τίς δυνάμεις τής έπιθετικότητας καί τής άταξίας. Προήλ
θε δμως τό ίδιο άμεσα καί άπό τήν προοδευτική ώρίμανση τής 
Ιδιας τής Ιδεολογίας τών τριών τάξεων. Τοποθετείται στήν άμεση 
προέκταση τών πρώτων σκέψεων τών κληρικών τού 1000 μ.Χ. 
Πράγματι, νά κηρύσσεις τήν ήθική στήν τάξη τών πολεμιστών δέ 
σήμαινε μόνο νά ύψώνεις ένα φραγμό στή στασιαστική του διά
θεση· σήμαινε νά τοϋ προτείνεις νά χρησιμοποιήσει τά δπλα του 
γιά νά πραγματοποήσει καλύτερα τίς βουλές τού Κυρίου. Δηλα
δή νά άποστρέψει τή στρατιωτική του δραστηριότητα άπό τό λαό 
τών χριστιανών καί νά τήν κατευθύνει ένάντια στούς Άπιστους. 
Όπότε γίνεται ή σύνδεση μέ τούς παλιούς χιλιαστικούς μύθους 
καί τά έσχατολογικά όράματα. 'Η έπουράνια 'Ιερουσαλήμ, στό
χος τής πορείας τής άνθρωπότητας πρός τή συντέλεση τής θείας 
Χάριτος, είχε τό όμοίωμά της στόίν κόσμο τούτο στήν Ίουδαία. 
Πρός αύτή έπρεπε ό λαός νά συνεγερθεϊ, γιά νά έπισπεύσει τήν 
έλευση τής Βασιλείας τών Ούρανών. Μέσα σέ μιά συλλογική πο
ρεία, πού τό δρόμο της θά τόν έδειχναν οί άνθρωποι τής προσευ
χής, οί σπαθοφόροι, έξαγνισμένοι άπό τή θεάρεστη χρήση τών 
δπλων τους, θά πλαισίωναν τό τρωτό πλήθος τών πτωχών. Ή  
κοινωνία τών σταυροφοριών, πού πίστεψαν γύρω στό 1100 δτι 
ήταν έτοιμη νά πάρει σάρκα καί όστά, δέν ήταν τίποτε άλλο άπό 
τήν πραγματοποίηση αύτού τού ιδεολογικού σχήματος πού είχαν 
κατασκευάσει έκατό χρόνια νωρίτερα οί διανοούμενοι τής Ε κ 
κλησίας.

Κατά τή διάρκεια δμως αύτού τού αίώνα, ή οικονομική καί δη- 
μογραφική άνάπτυξη είχε συνεχιστεί μέ έντονο πάντα ρυθμό, κα
θορίζοντας άνεπαίσθητα τίς τροποποιήσεις τών άνθρωπίνων σχέ- 
σεως μέσα στούς κόλπους τών θρησκευτικών κοινοτήτων, τών
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ήγεμονιών, τών χωροδεσποτιών, τών χωριών, τών οικογενειών. 
Τά υπόγεια αύτά ρεύματα έρεαν άπό τή μιά μεριά πρός τήν κα
τεύθυνση μιάς άνάπτυξης πρός τήν όποία καλοΰσε νά έργαστούν 
τό Ιδιο τό Ιδεολογικό μοντέλο. Γιατί τό μοντέλο αύτό είχε έκπη- 
γάσει άπό μιά ρεαλιστική θεώρηση τού ποιές ήταν πραγματικά οί 
μείζονες κοινωνικές σχέσεις στίς γαλλικές περιοχές στίς άρχές 
τού 11ου αίώνα, ποιά ή Ιεραρχία τών περιουσιών, ποιά ή διάτα
ξη τών έξουσιών καί ό καταμερισμός τών λειτουργημάτων. ’Αλ
λά, άπό μιά άλλη καί πιό ισχυρή πλευρά, τά ρεύματα αύτά 
δδευαν πρός αισθητά άποκλίνουσες κατευθύνσεις. Έντείνανε τίς 
πρωταρχικές άσυμφωνίες άνάμεσα στή συγκεκριμένη πραγματι
κότητα καί στή νοητική της παράσταση. Ή  κοινωνία τών σταυ
ροφοριών ήταν ή όλοκλήρωση αύτής τής τελευταίας, άλλά καθυ
στερημένη άπό τήν ίδια τήν άργοπορία τής ώρίμανσής της καί 
άπό τά έμπόδια πού έμπαιναν στήν έξάπλωση καί στήν ένδυνά- 
μωση αύτού τού μοντέλου. Έμπράκτως δέν πήρε ποτέ σάρκα καί 
όστά. Τελικά, ή άνθρωπότητα δέν είδε νά παίρνει τό σύνολο τών 
χριστιανών τό δρόμο γιά τήν έσχατη σωτήρια μετοικεσία καί στά 
μονοπάτια τής ’Ανατολής οί όμάδες τών προσκυνητών δέν έδιναν 
τήν είκόνα μιάς άγνής, άνυστερόβουλης καί είρηνοποιού άνθρω- 
πότητας, ύποταγμένης όλοσχερώς στήν ήθική τών καλογέρων. 
Γιά δσους άπό τούς άνθρώπους τής ’Εκκλησίας τό έκαναν, τό 
ταξίδι στάθηκε ή ευκαιρία νά άνακαλύψουν στήν άνατολική χρι
στιανοσύνη καί στούς "Αγιους Τόπους άξίες άγνωστες, καί νά 
άντλήσουν, μέ ένα στοχασμό πάνω στήν ’Ενσάρκωση τού Κυρίου 
καί στή δύναμη τού 'Αγίου Πνεύματος, τά έλατήρια τής μεταβο
λής τής σχέσης τους μέ τόν κόσμο. Τά λάβαρα τών σταυροφόρων 
δέν μπόρεσαν νά κρύψουν τό γεγονός δτι γιά τούς άνθρώπους 
τού πολέμου ή περιπέτεια άντιπροσώπευε πρώτα άπ’ δλα τήν έκ- 
πληκτική διεύρυνση τών έπιχειρήσεων λεηλασίας καί εύχαρίστη- 
σης πού μέχρι τότε οί άκτήμονες δόκιμοι ιππότες διεξήγαγαν σέ 
μικρή κλίμακα πρός κτήσιν δόξας ή κάποιας συζύγου. "Οσο γιά 
τούς « πτωχούς » πού συνηγέρθησαν άτάκτως στήν έκκληση τών 
Ιεροκηρύκων, κανένας δέν μπόρεσε ποτέ νά πει τί έψαχναν πραγ
ματικά καί τί στό τέλος βρήκαν. ’Εκτός άπ’ αύτό, ή σταυροφορία 
έσερνε πίσω της καί κοινωνικές όμάδες πού δέν είχαν θέση μέσα 
στό σχήμα τών τριών τάξεων : ιερωμένους έκτός τού δόγματος,
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πόρνες, μισθοφόρους πού πολεμούσαν γιά τό χρήμα καί άποτε- 
λούσαν ήδη την έμπροσθοφυλακή τών στρατών, πράκτορες ήγε- 
μόνων πού είχαν άποχωρήσει άπό την κοινή ύπόθεση, άλλά πού 
τό άξίωμά τους τούς άνέβαζε στήν πρώτη γραμμή, καί άμέτρη- 
τους ναυτικούς, έμπορους καί τυχοδιώκτες. Αυτοί έδώ έπαιζαν 
σοβαρό ρόλο στήν δλη έπιχείρηση καί ίσως πρωτεύοντα. Στό τέ
λος τού ταξιδιού κανένας δέ βρήκε τή Δευτέρα Παρουσία ή τή 
Βασιλεία τών Ουρανών, άλλά τόν πλούτο, τή χαρά νά βλέπουν 
τόπους καί νά στολίζονται πλούσια, τήν κούραση, τό φόβο, τήν 
άπογσήτευση, ή τόν πιό κοινό θάνατο. Τό μεγάλο όνειρο τελικά 
ένσαρκώθηκε σέ μερικούς πολιτικούς σχηματισμούς πού προσπά
θησαν νά έμφυτεύσουν στήν κατακτημένη γή τή χωλαίνουσα 
έφαρμογή τών δυτικών νομικών κανόνων, μέσα σέ μιά άπότομη 
έμπορική έπιτυχία πού έβαλε τίς βάσεις γιά τήν άλωση τών λε- 
βαντίνικων οικονομιών άπό τούς Λατίνους. Άλλά κυρίως έν
σαρκώθηκε μέσα σέ θεσμούς-κατάλοιπα τού παρελθόντος, τά 
στρατιωτικά θρησκευτικά τάγματα, δπου φαίνεται δτι άποκρυ- 
σταλλώθηκαν καλύτερα οί άρχικές έλπίδες. Μέσα σ’ αύτούς τούς 
θεσμούς, άλλά σ’ αύτούς καί μόνο, δπου συντελεΐται, ταγμένη 
άνυστερόβουλα στήν υπηρεσία τού θεού, ή συγχώνευση τής μο
ναστικής καί τής στρατιωτικής στάσης, στό έσωτερικό μιάς ιε
ραρχίας πού έκανε κατηγορηματικό διαχωρισμό άνάμεσα σέ ιπ
πότες εύγενούς καταγωγής καί στρατιωτικούς ταπεινής προέλευ
σης, πραγματοποιήθηκε πλήρως, άλλά περίεργα συνεπτυγμένο, 
τό Ιδεολογικό μόντέλο. Άλλο κατάλοιπο μέ μεγάλη άνθεκτικότη- 
τα : ό πλατιά διαδεδομένος μύθος περί κατακτητικής προόδου 
καί έσχατολογικής άναμονής θά έτρεφε έπί αιώνες τίς Ιδεολογίες 
τής Δύσης'.

Ά ν  προσπάθησα νά έκθέσω μέσα σέ λίγες γραμμές τί μαντεύ
ουμε σήμερα άπό τήν έκατονταετή έξέλιξη ένός Ιδεολογικού συ
στήματος, τό έκανα γιά νά υποχρεωθούμε νά ωθήσουμε τήν έρευ
να πιό μακριά καί νά προσδιορίσουμε άπό πιό κοντά έναν όρι- 
σμένο άριθμό προβλημάτων. Γιά νά διακρίνουμε καλύτερα, ύστε
ρα άπό τή λεπτομερή άνάλυση τών διαφόρων γλωσσών καί τήν
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άντιπαραβολή τοϋ λεκτικού καί τών συμβόλων τους, τί άκριβώς 
περικλείουν σέ κάθε χρονολογία, τί περιλαμβάνει γιά παράδειγ
μα ή λέξη laborator, τί κρύβεται πίσω άπό τό σημείο τού σταυρού 
ή τόν τύπο ευλογίας διά τού ξίφους. Γιά νά εισχωρήσουμε καλύ
τερα σ’ όλες τίς πτυχές μιας διαλεκτικής πού θέτει έπί τάπητος τό 
έθιμο καί τό νεωτερισμό, μιά παράσταση τής κοινωνίας καί τό 
σύνολο ένός συστήματος πίστεων. "Οπως έπίσης θά πρέπει νά 
ρίξουμε μιά ματιά πρός τά έξω, έξω άπό τήν πολιτιστική περιοχή 
τής λατινικής χριστιανοσύνης καί έξω άπό τόν 11ο αίώνα. Γιά νά 
μπορέσουμε νά δούμε καλύτερα χάρη σέ ποιές έπιδέξιες τροπο
ποιήσεις τό σχήμα τών τριών κοινωνικών τάξεων, στή γραμμή 
τής παράδοσης τών τριών λειτουργών, τών όποιων τήν ίνδοευρω- 
παϊκή καταγωγή άπέδειξε ό Georges Dumdzil, κατάφερε νά πα- 
ρακάμψει τό μοντέλο τής ιερής, τελετουργικής, πολεμικής καί γο
νιμοποιού βασιλείας καί τό έκκλησιαστικό μοντέλο τών άναβαθ- 
μών τής ήθικής τελείωσης. Καί τέλος νά παρακολουθήσουμε τήν 
παρατεταμένη έπιβίωση τού Ιδεολογικού αύτού συστήματος κατά 
τή διάρκεια τών διαδοχικών προσαρμογών του καί νά έξετάσου- 
με τήν έπιρροή του πάνω στην έξέλιξη τού συνόλου τών κοινωνι
κών σχέσεων. Μήπως άραγε δέν τό βλέπουμε, νά έπιστέφει τήν 
όριστική έξάλειψη τών τελευταίων Ιχνών τής δουλείας καί νά συ
νενώνει μέσα στήν έξέλιξη μιας διάρκειας, κάτω άπό τήν τήρηση 
τού αύτού πλέγματος άξιών, τούς μεγαλύτερους ήγεμόνες μέ τούς 
ταπεινότερους ευπατρίδες, νά περιορίζει τή συμμετοχή τής άρι- 
στοκρατίας στίς πιό έπικερδεϊς οικονομικές δραστηριότητες καί 
νά ευνοεί μ’ αύτό τόν τρόπο τήν άκάθεκτη άνοδο άνταγωνιστι- 
κών κοινωνικών όμάδων, καί νά καθορίζει, τέλος, μέ τήν άντίλη- 
ψη τής γενναιοδωρίας, καί τής εύσπλαχνίας πού συνεπάγεται, 
άποφασιστικής εύρύτητας μεταβιβάσεις τού πλούτου σέ άλλα χέ
ρια ;

"Οταν έγείρεις τέτοιου είδους προβλήματα, όπως καί άλλα πού 
θέτουν ή διαμόρφωση καί ή παραμόρφωση άλλων σχημάτων, ση
μαίνει δτι πορεύεσαι πρός μιά έμπεριστατωμένη άντίληψη τών 
Ιδιαίτερων ρυθμών πού άκολουθεϊ μέσα στήν ίδιαίτερή της 
διάρκεια ή ιστορία τών Ιδεολογιών, ρυθμούς πού σήμερα δέ γνω
ρίζουμε έπαρκώς. Χωρίς άμφιβολία σημαίνει έπίσης δτι τοποθε
τείς τίς σχέσεις πού συνδέουν τήν Ιστορία αύτή μέ τούς συνολι
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κούς μετασχηματισμούς τού κοινωνικού σώματος καί άναγνωρί- 
ζεις πιό καθαρά τί συνδέει τίς Ιδεολογικές παραστάσεις μέ τίς 
άτομικές καταστάσεις άτόμων καί όμάδων καί τή συμπεριφορά 
τους. Σημαίνει, δηλαδή, δτι διακρίνεις ίσως πιό καλά, στή δεδο
μένη κατάσταση τών έπιστημών τού άνθρώπου, αύτό πού παρα
μένει άκόμα τελείως σκοτεινό : τή μερίδα τού φανταστικού στήν 
έξέλιξη τών άνθρώπινων κοινωνιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Comment on icrit /’ histoire, Paris, Le Seuil, 1971, a. 230.
2 Στό  Bio, o. 223, σημ. 11.
3 Στό Uto, σ. 242 καί 244.
4 Στό  B io, ο. 227.



NATHAN WACHTEL 

Ό  έκπολιτισμός

Ό  έννοιολογικός δρος έκπολιτισμός συγκεντρώνει, κατ’ άρ- 
χήν, πολλά παράδοξα καί διφορούμενα : άνταποκρίνεται μέν σέ 
μιά όλοφάνερη άνάγκη, έφόσον άπό τά τέλη τού προηγούμενου 
αίώνα έχει έμπνεύσει εύρύτατα προγράμματα έρευνας καί πλή
θος έμπειρικές έρευνες στόν τομέα τής άνθρωπολογίας, δέν έχει 
δμως έπιτρέψει άκόμα τήν έπεξεργασία μιάς γενικής θεωρίας, 
ούτε κάν όρισμούς πού νά συμφωνούν μεταξύ τους1. Ό  δρος θά 
ήθελε νά δηλώνει δλα τά φαινόμενα άλληλεπίδρασης πού προκύ
πτουν δταν δύο πολιτισμοί έρχονται σ’ έπαφή. Άλλά ποιά είναι 
αύτά τά φαινόμενα ; Ποιά ή έπαφή ; Ποιοί οί πολιτισμοί ; Κι 
έπειτα, άσχέτως άν οί μελέτες γύρω άπό τόν έκπολιτισμό άνα- 
πτύχθηκαν στό έδαφος τής έθνολογίας, τοποθετούνται άμέσως 
μέσα σέ μιά ιστορική προοπτική προσανατολισμένη πρός τή με
λέτη τής έξέλιξης καί τής άλλαγής. Έ ξ ού καί τό άγρυπνο ένδια- 
φέρον τών ιστορικών, μερικοί ώστόσο άπό τούς όποιους έκδηλώ- 
νουν κάποιους δισταγμούς άπέναντι σ’ αύτό τό « πολιτιστικό δά
νειο », άν πρόκειται νά μεταφερθεί έτσι άπλά άπό τήν άνθρωπο- 
λογία στήν Ιστορία2 : δέν κινδυνεύει, άν διευρυνθεΐ, νά περιλά- 
βει τά πάντα, τή διάδοση, τίς έπιρροές, τή μίμηση, τίς μόδες ; 
’Επιβάλλεται λοιπόν ένα ξεκαθάρισμα. Πώς όρίζουμε τόν πολιτι
σμό ; Μέ ποιό τρόπο μπορεΐ νά συμβάλλει ό έννοιολογικός αύτός 
δρος στήν άνανέωση τών ιστορικών έρευνών ; Ποιές μεθόδους νά 
έφαρμόσουμε ;

Μιά πρώτη σύγχυση άπορρέει άπό τίς συνθήκες τής γέννησής 
του : οί μελέτες γύρω άπό τόν έκπολιτισμό άνταποκρίνονται
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πρώτα άπ’ δλα στά προβλήματα τών άποικιακών καταστάσεων 
καί φέρουν μέσα τους τήν ίδέα κάποιας πρωτοκαθεδρίας τής ευ
ρωπαϊκής κουλτούρας3. Σημειωτέον δτι στό τρέχον λεξιλόγιο τό 
έπίθετο « έκπολιτισμένος » Ισοδυναμεϊ μέ τό « έξελιγμένος », λές 
καί ή διαδικασία τού έκπολιτισμού άντιστοιχεΐ σέ μιά πρόοδο 
τού άτόμου ή τής κοινωνίας μέ στόχο τό δυτικό μοντέλο, ιδεολο
γία σαφώς χρονικά προσδιορισμένη καί ξεπερασμένη. Άλλά, 
έκτός άπό τίς σύγχρονες ιστορικές άνακατατάξεις, καί ή ίδια ή 
άνθρωπολογία έπιβάλλει νά άποκαταστήσουμε τήν πολυπλοκό- 
τητα τής έννοιας. Ό  έκπολιτισμός τελικά δέν περιορίζεται σέ μιά 
πορεία μονής κατευθύνσεως, στό άπλό πέρασμα άπό τήν ιθαγενή 
στή δυτική κουλτούρα. 'Υπάρχει καί ή άντίστροφη διαδικασία, 
μέσον τής όποίας ή Ιθαγενής κουλτούρα ένσωματώνει τά ευρω
παϊκά στοιχεία χωρίς νά χάνει τά πρωτογενή της χαρακτηριστι
κά. Ή  ύπαρξη τών δύο αυτών πόλων έπιβεβαιώνει δτι ό έκπολι- 
τισμός δέ θά μπορούσε νά περιοριστεί στή διάδοση, μέσα στό 
χώρο καί στό χρόνο, αυθαίρετα άπομονωμένων πολιτιστικών γνω
ρισμάτων : πρόκειται γιά ένα όλικό φαινόμενο πού έπηρεάζει τό 
σύνολο τής κοινωνίας.

Γεγονός πάντως παραμένει δτι οί μελέτες γύρω άπό τόν έκπο- 
λιτισμό μέχρι σήμερα περιστρέφονταν γύρω άπό άνισοδύναμες 
κοινωνίες, μιά κυρίαρχη καί μιά κυριαρχούμενη. Επιπλέον, ό 
δρος έχει διατηρήσει άπό τήν άποικιακή του καταγωγή δύο συμ
πληρωματικά χαρακτηριστικά : ένα έσωτερικό, τήν έτερογένεια 
τών συμβιούντων πολιτισμών, καί Ινα έξωτερικό, τήν κυριαρχία 
τής μιάς έπί τής άλλης. Γιά τήν αυστηρότητα τής έρευνας, καλό 
θά είναι να δεχτούμε μέ σαφήνεια τά δύο αύτά δεδομένα. Νά 
περιορίσουμε, δηλαδή, σ’ ένα πρώτο στάδιο, τό πεδίο τών έρευ- 
νών γύρω άπό τόν έκπολιτισμό στίς καταστάσεις άποικιακού τύ
που (έχοντάς τον ώστόσο διευρύνει μέ άρκετή έλαστικότητα, 
ώστε νά περιλάβει τίς διάφορες παραλλαγές, έμμεσης ή άμεσης 
κυριαρχίας). Καί άργότερα, δταν θά έχουν συσσωρευθεΐ άρκετές 
συγκεκριμένες μελέτες, πού νά έπιτρέπουν νά έξαχθοϋν στοιχεία 
γιά μιά θεωρία, ίσως μπορέσουμε νά έπιχειρήσουμε τή γενίκευση 
τής έννοιας τού έκπολιτισμού πέρα άπό τήν περιοχή στήν όποία 
είδε τό φώς.
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Ακόμη καί άν περιορίσουμε τόν έκπολιτισμό στό στενό πεδίο 
τοΰ Αποικιακού φαινομένου, οί έξαιρετικά πολύπλοκες διαδικα
σίες καί τά άποτελέσματα μοιάζουν νά άντιστρατεύονται κάθε 
γενικευτική άπόπειρα : τίποτα δεν είναι πιό αυθαίρετο άπό τό 
νά άπομονώσεις μιά άκολουθία ή μιά πορεία έξέλιξης καί νά τή 
θέσεις ώς Ισχύουσα σ’ δλες τίς περιπτώσεις. "Οσα είναι τά συγκε
κριμένα παραδείγματα, τόσα είναι καί τά διαφορετικά φαινόμε
να έκπολιτισμού. -θά πρέπει άραγε νά υποχωρήσουμε μπροστά σ’ 
αυτό τό θρυμμάτισμα ; Δέν κινδυνεύει ετσι καί ό ίδιος ό όρος 
έκπολιτισμός νά έξανεμιστεί μέσα στήν άπειρη ποικιλία τών πο
λιτισμών καί τών έπαφών τους ; "Οπως καί νά ’χει τό πράγμα, 
ένα είναι άναγκαστικά τό σημείο άπ’ δπου θά ξεκινήσουμε : θά 
μελετήσουμε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ώς πρός τά πρωτότυ
πα χαρακτηριστικά της, καί μετά θά χρησιμοποιήσουμε τή συγ
κριτική μέθοδο γιά νά συγκεντρώσουμε τά πολλαπλά στοιχεία 
πού μάς πρόσφερε ή άνάλυση καί νά άποκαταστήσουμε σ’ ένα 
άλλο έπίπεδο όρισμένες έπί μέρους ένότητες. Πράγμα πού σημαί
νει δτι θά άναλύσουμε τήν έννοια τού έκπολιτισμού σέ περιορι
σμένες άλλά δραστικές κατηγορίες, πού θά μπορούν νά συγκεν
τρώνουν μέσα τους τό χάος τών συσσωρευμένων γεγονότων καί 
νά παρουσιάσουν τήν κρυμμένη τους τάξη. Άνάλυση καί σύγκρι
ση τών έξωτερικών χαρακτηριστικών τοΰ έκπολιτισμού, πού έπι- 
τρέπουν τήν έπεξεργασία μιάς τυπολογίας, καί ίσως μιάς συν
δυαστικής, τών σύγχρονων μεταξύ τους κοινωνιών, τών τύπων 
έπαφής, καί τών παραγομένων άποτελεσμάτων.

Οί κουλτούρες δέν είναι άφηρημένες όντότητες. Ζούν έρειδό- 
μενες πάνω σέ άνθρώπινες όμάδες, προσαρμοσμένες σ’ ένα γεω
γραφικό περιβάλλον, ταγμένες μέσα σέ μία ιστορία. ’Εκτός αυ
τού, οί πολιτιστικές έπαφές δέ φέρνουν σ’ άντιπαράθεση πάντα 
δλους τούς έκπροσώπους μιάς κοινωνίας : ’Ισπανοί Ιησουίτες ιε
ραπόστολοι, άνθρακωρύχοι, hacendados ή άξιωματούχοι τού βα
σιλιά, Γάλλοι κυνηγοί τού Καναδά ή Άγγλο-αμερικάνοι άποικοι 
ένσαρκώνουν καθένας τους καί μιά έπί μέρους δψη τής κοινω
νίας άπ’ δπου προέρχονται. Ά ς  πάρουμε μιά πρώτη σειρά μετα
βλητών πού συνδυάζεται μέ μία άλλη, δηλαδή τίς διάφορες κοι
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νωνίες Ιθαγενών. Ά π ’ δ,τι φαίνεται, πολύ περισσότερο ή φύση 
τών τελευταίων (σύμφωνα μέ τήν όποία οί καινούργιοι άφέντες 
πρέπει νά προσαρμόσουν τίς μορφές κυριαρχίας τους) καί όχι οί 
εύρωπαϊκές μεταβλητές, καθορίζει τά χαρακτηριστικά καί τά 
άποτελέσματα τού έκπολιτισμού. -  Ά ς  πάρουμε τό σύγχρονο πα
ράδειγμα τής λατινικής Αμερικής. Σέ μιά δπωσδήποτε σχηματική 
ταξινόμηση, ό Ε. R. Service4 διακρίνει τρεις κύριες περιοχές : 
Ιον. Τήν ’Αμερική τών Ινδιάνων (υψίπεδα τού Περού, τής Βολι
βίας, τού Μεξικού καί τής Γουατεμάλας), δπου μεγάλα τμήματα 
τού πληθυσμού παρουσιάζουν άκόμα σήμερα, παρά τίς βαθιές 
άνακατατάξεις, καθαρά αύτόχθονα πολιτιστικά χαρακτηριστικά· 
2ον. Τήν ’Αμερική τών μιγάόων (Παραγουάη, ένδότερα τής Βρα
ζιλίας, Δυτική ’Αργεντινή, Κεντρική Χιλή, όρισμένες περιοχές 
τής Κεντρικής Αμερικής, τής Βενεζουέλας καί τής Κολομβίας), 
δπου οί γόνοι μιάς παλιάς βιολογικής έπιμιξίας δέ διατηρούν πα
ρά έλάχιστα αύτόχθονα στοιχεία- 3ον. Τήν ’Αμερική τών Εύρω- 
παίων (τό μεγαλύτερο τμήμα τής Αργεντινής, ή Ούρουγουάη, ή 
Νότια Χιλή), δπου ή έγκατάσταση τών λευκών συνοδεύτηκε άπό 
τήν έξάλειψη τού άρχικού πληθυσμού τών ’Ινδιάνων. Οί τρεις 
αύτές πολιτιστικές περιοχές άντιστοιχούν στούς τρεις τύπους κοι
νωνικής όργάνωσης πού προύπήρχε στήν Αμερική πρίν άπό τήν 
άφιξη τών Εύρωπαίων : οί πιό ζωντανές παραδόσεις τών ’Ινδιά
νων διατηρήθηκαν στίς περιοχές πού άνήκαν στήν έπικράτεια τών 
παλαιών Κρατών τών ’Ινδιάνων καί τών Ίνκα καί οί ύπήκοοί τους 
άσχολούντο συχνά μέ τήν έντατική καλλιέργεια. Οί κοινωνίες τών 
μιγάδων καταλαμβάνουν τίς πεδιάδες δπου οί ’Ινδιάνοι, συγκεν
τρωμένοι σέ λίγο πολύ σταθερά χωριά, ζούσαν άπό τό κυνήγι καί 
μία στοιχειώδη γεωργία. Καί, τέλος, ή κατ’ έξοχήν εύρωπαϊκή 
περιοχή συνέπιπτε μέ τίς περιθωριακές ζώνες πού κατοικούσαν 
’Ινδιάνοι νομάδες, κυνηγοί καί τροφοσυλλέκτες.

Τό κύριο πρόβλημα, τελικά, γιά τούς ’Ισπανούς ήταν νά υπο
τάξουν καί νά θέσουν υπό τόν έλεγχό τους τά έργατικά χέρια τού 
Ιθαγενούς πληθυσμού. Καί στίς Αύτοκρατορίες τών Αζτέκων 
καί τών “Ινκας συνάντησαν έναν πυκνό καί πολυάριθμο πληθυ
σμό, πλαισιωμένο άπό έντονα συγκεντροποιη μένους θεσμούς καί 
έθισμένο έπί μεγάλο διάστημα νά παράγει ένα οικονομικό πλεό
νασμα καί νά καταβάλλει φόρο : τό σύστημα τής encomienda
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έπέτρεψε τή συσσώρευση αύτού τού πλεονάσματος. "Οταν ή δη- 
μογραφική πτώση έλάττωσε αυτή τήν πηγή κέρδους, ή υποχρεω
τική προμήθεια ένός άριθμού έργατών (repartimiento στό Μεξι
κό, mita στό Περού) έξασφάλισε τά άπαραίτητα έργατικά χέρια 
γιά τήν έκμετάλλευση τών haciendas ή τών όρυχείων. Μ’ αύτόν 
τόν τρόπο οί Ισπανοί στήριξαν τήν κυριαρχία τους πάνω σέ 
προϋπάρχοντες θεσμούς : άντικατέστησαν τούς παλαιούς ’Αζτέ
κους ή Ίνκας κυρίους στήν κορυφή τής ιεραρχίας, καί άσκησαν 
έλεγχο πάνω στίς μάζες τών Ιθαγενών χάρη στή συνεργασία τών 
έπιτοπίων άρχηγών, οί όποιοι έξασφάλισαν τή σύνδεση (δπως 
καί στίς παλιές αυτοκρατορίες) άνάμεσα στούς ύπηκόους τους 
καί στούς καινούργιους άφέντες. Ό  έμμεσος αύτός τρόπος διοί
κησης εύνόησε τή διατήρηση τών αύτόχθονων παραδόσεων (παρ’ 
δλη τήν άντίθετη δράση τών ’Ισπανών : συγκέντρωση τού πληθυ
σμού σέ χωριά, κατήχηση, κλπ.). Στούς κάμπους πού βρισκόν
τουσαν στά δρια τών προκολομβιανών Κρατών, οί ’Ισπανοί συ
νάντησαν μιά πολύ διαφορετική κατάσταση : έναν πληθυσμό πιό 
όλιγάριθμο καί διασκορπισμένο, τεχνολογικά μέσα πιό πρωτόγο
να, έναν κοινωνικό πυρήνα γενικά περιορισμένο στή διευρυμένη 
οίκογένεια. Έτσι, οί ’Ισπανοί όδηγήθηκαν νά συγκεντρώσουν 
στίς Ιδιες τους τίς Ιδιοκτησίες στενές όμάδες ιθαγενών : ό κερμα
τισμός αύτός καί ή γειτνίαση μέ τόν κύριο εύνόησε τόν έκπολιτι- 
σμό τους. (Μιά σύγκριση μέ άλλες πλευρές τοΰ έλέγχου τών έρ- 
γατικών χειρών στό Περού δίνει μιά ένδεικτική άπόχρωση καί 
ταυτόχρονα μιά έπιβεβαίωση : οί yanacona, ’Ινδιάνοι άποσπα- 
σμένοι άπό τίς κοινότητες τής προέλευσής τους καί έγκατεστημέ- 
νοι γύρω ή μέσα στίς haciendas, προσαρμόστηκαν γρήγορα στά 
Ισπανικά μοντέλα, άντίθετα άπό τούς ’Ινδιάνους πού είχαν μείνει 
στά ayllu.) Τελικά, στό βορρά τού Μεξικού, στή Χιλή ή στήν ’Αρ
γεντινή, ό Ισπανικός άποικισμός άπέτυχε μπροστά στούς ’Ινδιά
νους νομάδες, οί όποιοι δέν παρήγαγαν κανενός είδους προσιτό 
πλεόνασμα καί οί όποιοι, χάρη στήν άκρα κινητικότητά τους, ξέ- 
φυγαν άπό κάθε λογής έλεγχο. Είναι άξιοσημείωτο, γιά παρά
δειγμα, δτι μετά τή μεγάλη έξέγερση τών Araucans τής Χιλής, τό 
1598, οί ’Ισπανοί υποχρεώθηκαν νά έγκαταλείψουν τά έδάφη πέ
ραν τού ποταμού Μπίο-Μπίο : άλλά τό σύνορο αύτό συμπίπτει 
μέ τό νότιο δριο τού Κράτους τών Ίνκας. Φαίνεται λοιπόν δτι
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υπάρχουν όρισμένα μεταίχμια οτή συνύπαρξη δύο πολιτισμών. 
"Οταν ή άπόσταση άνάμεσά τους είναι έξαιρετικά μεγάλη, οί Εύ- 
ρωπαϊοι άποικοι δέν μπορούν νά έγκατασταθούν παρά μονάχα 
μετά τή φυσική έξάλειψη τών Ιθαγενών.

Παρ’ δλα αυτά, οί Chichim£ques ή οί Araucans (καθώς έπίσης 
καί οί Ινδιάνοι τών πεδιάδων τής Βόρειας Αμερικής), παρά τή 
μακρόχρονη άντίστασή τους στήν προώθηση τών Ευρωπαίων, 
γνώρισαν μερικές μορφές έκπολιτισμού, ιδίως μέσον τής χρήσης 
τού άλόγου. Πρέπει λοιπόν νά δώσουμε στήν έννοια τής κυριαρ
χίας έναν άρκετά έλαστικό όρισμό, ώστε νά μπορεϊ νά περιλάβει 
καί τήν πιό θολή κατάσταση « συνόρων »■ γιατί ή κυρίαρχη 
κοινωνία δέν έγκαθιστά άμεσα, ούτε υποχρεωτικά, άπευθείας 
έλεγχο πάνω στήν έκπολιτιζόμενη κοινωνία : άρκεί νά διατηρεί 
τήν άπειλή, τό γόητρό της, λόγω έγγύτητας, σέ διαρκή παρουσία. 
Γι’ αύτό καί θά διακρίνουμε, στό έσωτερικό τής έννοιας τής κυ
ριαρχίας, δυό διαφορετικούς τύπους έπαφής : στήν πρώτη περί
πτωση, μιά ξένη όμάδα έγκαθιστά τόν άμεσο έλεγχό της πάνω 
στήν κυριαρχούμενη κοινωνία, έπί τής όποίας ένεργεί τή διαδι
κασία έκπολιτισμού είτε διά τής βίας, είτε διά μιάς σειράς διε
σπαρμένων μέτρων- στή δεύτερη περίπτωση, ή ίθαγενής κοινω
νία, έλεύθερη άπό κάθε άμεσο έλεγχο (ή έστω χαλαρά έλεγχόμε- 
νη), υιοθετεί αυθόρμητα όρισμένα στοιχεία τής δυτικής κουλτού
ρας5. Ό  έπιβεβλημένος έκπολιτισμός θέτει σ’ άντιπαράθεση δύο 
συστήματα άξιών, ένα τής κυρίαρχης κοινωνίας καί ένα τής κυ
ριαρχούμενης, ένώ ό αύθόρμητος έκπολιτισμός ύπόκειται στά 
σχήματα καί στίς έπιλογές μόνο τής Ιθαγενούς κοινωνίας. Στήν 
καθαρά άποικιακή κατάσταση, τά μέλη τής κυριαρχούμενης κοι
νωνίας νιώθουν τήν ξένη έπέμβαση σάν έπίθεση στή δική τους 
παράδοση, καί ή προσβολή αύτή μπορεϊ νά γεννήσει όρισμένες 
μορφές άρνησης- ένώ στίς περιοχές τών συνόρων ό έκπολιτισμός 
γίνεται έλεύθερα δεκτός καί υπακούει στήν έσωτερική δυναμική 
τής Ιθαγενούς κοινωνίας.

Ή  άντίθεση αύτή είναι βασική άνάμεσα στούς δυό τύπους 
έπαφής, άλλά ή ποικιλομορφία τών συγκεκριμένων περιπτώσεων 
μάς καλεί νά διακρίνουμε άκόμα έναν όρισμένο άριθμό υπο
κατηγοριών. Δίνουμε ένδεικτικά μερικά παραδείγματα :
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1. Ό  έπιβεδλημένος έκπολιτισμός
Ή  ξένη κυριαρχία άσκεΐται μέ περισσότερη ή λιγότερη ένταση 

άνάλογα μέ τούς διάφορους τύπους καί προσανατολισμούς. Στό 
Μεξικό καί στό Περού, οί Ισπανοί έγκαθίδρυσαν πλήρη έλεγχο 
(πολιτικό, οικονομικό καί θρησκευτικό ταυτόχρονα), άνέτρεψαν 
τήν κατανομή τής κατοικίας καί τό μοίρασμα τής γης (μέ τό κίνη
μα τών reducciones). Τό σύστημα αύτό ήταν στηριγμένο πέρα γιά 
πέρα στή βία, μιά βία δμως πού άποκτά μιά πρωτότυπη άπόχρω- 
ση έξαιτίας τής φροντίδας τής διάδοσης τού Εύαγγελίου. Τά Pue
blos τού Ρίο Γκράντε ύπέστησαν μιά άνάλογη κυριαρχία, μετρια
σμένη άπό τήν άπόσταση (ένώ τά δυτικά Pueblos άπολάμβαναν 
τά προνόμια μιάς άκόμα μεγαλύτερης άπόστασης). Καθώς μάλι
στα ή κατοικία τους ήταν ήδη κατανεμημένη σέ μεγάλα χωριά, 
άπέφυγαν τήν άναστάτωση τών reducciones. Στίς ίησουίτικες 
άποστολές, μόνο οί ιερωμένοι έκπροσωπούσαν τήν κυρίαρχη κοι
νωνία καί παρ’ δλο πού άσκούσαν έξίσου πολιτική καί οικονομι
κή έξουσία, κατόρθωναν τουλάχιστον νά περιορίζουν τήν προσ
φυγή στή βία (παρ’ δλα αύτά, στούς Yaquis τού Νοτιοδυτικού 
Μεξικού, καθώς καί στούς ’Ινδιάνους τών άποστολών τής Παρα
γουάης, έπέβαλαν τήν άνακατανομή τής κατοικίας τους). Τελικά 
πρέπει νά διακρίνουμε, κατά τόν 19ο καί 20ό αίώνα, τή μεξικανι- 
κή καί περουβιανή κυριαρχία πού μετά τήν ’Ανεξαρτησία έγινε 
« έσωτερική », καί τήν άγγλο-σαξονική κυριαρχία πού στίς 
Η.Π.Α., δπως καί στόν Καναδά, κατέληξε στό σχηματισμό κα
ταυλισμών, πνιγμένων μέσα στό σύνολο τής κοινωνίας πού τούς 
σκέπασε άπ’ δλες τίς πλευρές.

2. Ό  αυθόρμητος έκπολιτισμός
’Εξίσου διαφέρουν οί τύποι έπαφής στίς μεθορίους. Αύτοί είτε 

είναι πολεμικού τύπου (έπιδρομές, κυνήγι δούλων), δπως στίς 
περιπτώσεις τών Araucans, τών Chichim£ques καί τών ’Απάτσι, 
είτε είναι έμπορικοΰ καί ειρηνικού τύπου, δπως στήν περίπτωση 
τών ’Ινδιάνων πού προμήθευαν στόν Καναδά καί στίς Πεδιάδες* 
γούνες στούς Γάλλους καί ’Εγγλέζους κυνηγούς (τών όποιων

* Στίς δυτικές Η.Π.Α.



46 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ωστόσο ή διείσδυση προκάλεσε έμμεσα τό διπλασιασμό τών πο
λέμων άνάμεσα στίς φυλές πού διεκδικούσαν τόν έλεγχο τών έμ- 
πορικών όδών καί τών ευρωπαϊκών προϊόντων).

Ή  ιστορία τών έθνικών όμάδων διέρχεται άπό διάφορες φά
σεις : στό βαθμό πού οί ευρωπαϊκές κοινωνίες έπεκτείνουν την 
κυριαρχία τους στό χώρο, τά σύνορα υποχωρούν, τελικά έξαφα- 
νίζονται, καί άνεξάρτητες άκόμα Ιθαγενείς κοινωνίες περνούν 
κάτω άπό τόν άμεσο έλεγχο τής Δύσης. ’Αλλά, άν ή γενική έξέ
λιξη όδηγεί άπό τόν αύθόρμητο έκπολιτισμό στόν έπιβεβλημένο 
έκπολιτισμό, όρισμένες φορές προξενεΐται καί ή άντίστροφη κί
νηση. Ή  μοίρα τών Pueblos, μετά τήν έξέγερσή τους τό 1680, 
είναι Ιδιαίτερα ένδεικτική : οί ’Ισπανοί κατόρθωσαν νά άποκα- 
ταστήσουν τήν έξουσία τους (έξασθενημένη πλέον άπό τούς πο
λέμους έναντίον τών ’Απάτσι) στά Pueblos τού Ρίο Γκράντε, μετά 
τά τέλη τού Που αιώνα, άλλά όχι καί στά δυτικά Pueblos, πού 
έχαιραν σχεδόν πλήρους άνεξαρτησίας μέχρι τά τέλη τού 19ου 
αιώνα, όπότε υποχρεώθηκαν νά δεχτούν, δπως καί τά άλλα Pue
blos, τό καθεστώς τών καταυλισμών. "Οσο γιά τούς Yaquis τού 
Νοτιο-δυτικού Μεξικού, αυτοί δίνουν τό παράδειγμα μιάς πολι
τιστικής συγχώνευσης στήν περίοδο τών ιεραποστολών (άπό τό 
1617 ώς τό 1767), άλλά ξαναβρίσκουν μιά κάποια αυτονομία με
τά τήν έκδίωξητών 'Ιησουιτών γιά ένάμιση αίώνα περίπου. Έτσι, 
οί τύποι έπαφής, ποικίλοι μέσα στό χώρο, συνδυάζονται έπίσης 
μέσα στό χρόνο -  μέχρι τά μεγάλα άντι-αποικιακά κινήματα τού 
20ού αίώνα.

Κάτω άπό τίς πολύπλοκες αύτές περιστάσεις, ό έκπολιτισμός 
καταλήγει σέ μιά ποικιλία άποτελεσμάτων. Οί άνθρωπολόγοι καί 
οί ιστορικοί θά έχουν κάνει ένα μεγάλο βήμα δταν θά μπορέσουν 
νά συγκροτήσουν μιά τρίτη τυπολογία, τήν τυπολογία τών ίδιων 
τών διαδικασιών, καί νά τή θέσουν σέ συσχετισμό μέ τίς δύο 
πρώτες (τών σύγχρονων μεταξύ τους κοινωνιών καί τών τύπων 
έπαφής).

Τά φαινόμενα έκπολιτισμού, θεωρημένα ταυτόχρονα καί ώς 
πρός τίς διαδικασίες τους καί ώς πρός τά άποτελέσματά τους, 
κατανέμονται άνάμεσα σέ δύο πόλους : ό πρώτος μπορεϊ νά δη
λωθεί μέ τόν δρο τής ένσωμάτωσης καί ό δεύτερος μέ τόν δρο τής 
άφομοίωσης.
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1. Στή διαδικασία τής ένσωμάτωσης, τά ξένα στοιχεία έντάσ- 
σονται στό αυτόχθονο σύστημα, τό όποιο τά ύπάγει στά δικά του 
σχήματα καί κατηγορίες. Καί στήν περίπτωση άκόμα πού προξε- 
νούνται μεταβολές στό σύνολο τής κοινωνίας, ή άναδιοργάνωση 
αύτή βρίσκει τό νόημά της στό έσωτερικό τών αύτόχθονων μοντέ
λων καί άξιών. ’Αναφέρουμε άκόμα μερικά παραδείγματα. Οί 
Ναβάχο άντιπροσωπεύουν τή σχεδόν κλασική περίπτωση μιάς 
κοινωνίας πού έμπλουτίζεται συνεχώς άπό έλεύθερα έπιλεγόμε- 
νες έξωτερικές συμβολές· κυνηγοί, τροφοσυλλέκτες καί ήμι- 
νομάδες άρχικά, δέχθηκαν άπό τήν έπαφή τους μέ τά Pueblos 
όρισμένα στοιχεία γεωργίας πού εύνόησαν τή σχετική σταθερο
ποίηση τής κατοικίας τους (γνήσιο παράδειγμα έκπολιτισμού 
άνάμεσα σέ ιθαγενείς κοινωνίες διαφορετικού μεταξύ τους τύ
που). Στή διάρκεια τού 18ου αΙώνα, διαμέσου καί πάλι τών Pue
blos, τά όποια όρισμένοι είχαν έγκαταλείψει γιά νά καταφύγουν 
στά δικά τους μέρη μετά τήν άποτυχημένη έξέγερσή τους, ένστερ- 
νίστηκαν τήν προβατοτροφία καί τήν αίγοτροφία, οΐ όποιες πολύ 
γρήγορα άποτέλεσαν τό έπίκεντρο τών οίκονομικών τους δρα
στηριοτήτων· έξ ού καί μιά νέα κινητικότητα τής κατοικίας τους, 
ή όποια τελικά έπανελάμβανε άπλώς ένα παλαιότερο μοντέλο. 
Μιά έξίσου σημαντική διαδικασία ένσωμάτωσης παρουσιάζουν 
καί οί Kwakiutl τής νοτιο-δυτικής άκτής : οί σχέσεις τους μέ τούς 
Εύρωπαίους ύπήρξαν σχεδόν άνέκαθεν ειρηνικές καί έμπορικές 
(οί Kwakiutl ήταν τόσο έπιτήδειοι, πού καμιά φορά άνταγωνί- 
ζονταν τούς πράκτορες τής έταιρίας τού κόλπου τού Χάντσον). 
'Εδιναν γούνες λούτρ καί έπαιρναν πολλά εύρωπαϊκά προϊόντα 
(ρούχα, κουβέρτες, δπλα, πιατικά, κλπ.), τά όποια είσήγαγαν 
στό δικό τους σύστημα δωρισμού καί άντι-δωρισμού. Μέ άλλα 
λόγια, τό έμπόριο τούς προμήθευε τόσο πολύ πλούτο τό δεύτερο 
ήμισυ τού 19ου αιώνα, πού τό παραδοσιακό αύτό σύστημα, άλ
λοτε άπλώς άμοιβαΐο, πήρε έκπληκτικές διαστάσεις, σέ σημείο νά 
άποτελεϊ τόν πυρήνα όλόκληρης τής οικονομικής καί κοινωνικής 
τους όργάνωσης· έγινε ένα άνταγωνιστικό σύστημα πλειοδοσίας, 
στό όποιο υποβάλλονταν ή τάξη καί τό γόητρο κάθε άτόμου- τό 
περίφημο πότλατς, θεσμός τόσο αύθεντικά αύτόχθων, έμφανίζε- 
ται σάν ένα είδος καρκίνου πού μεγαλώνει σάν άποτέλεσμα τής 
έπαφής μέ τούς Εύρωπαίους, μέσα όμως άπό τήν έπέκταση μιάς



έσωτερικής δυναμικής6. Οί ’Ινδιάνοι τών πεδιάδων, οί Chichimfe- 
ques καί οί Araucans, παρουσιάζουν μία διαφορετική περίπτω
ση : έκεί γίνεται δλοσχερής άναδιοργάνωση τής κοινωνίας σάν 
συνέπεια τής εισδοχής τοΰ άλόγου. Οί πρώτοι, άρχικά κυνηγοί 
καί κηποκαλλιεργητές, άναπροσανατολίζουν τό σύνολο τών οι
κονομικών τους δραστηριοτήτων πάνω στή βάση τού κυνηγιού 
τού βίσωνα, ένώ οί δεύτεροι άνταποκρίνονται στίς άνάγκες μιάς 
πολεμικής κατάστασης. Οί μετασχηματισμοί αύτοί άντανακλών- 
ται σέ δλα τά έπίπεδα, μεταβάλλοντας άκόμα καί τήν πολιτική 
όργάνωση, τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις καί τελετές -  πάντοτε 
δμως οί νεωτερισμοί άποκτούν τό νόημά τους μέσα στό πλαίσιο 
μιάς άναπροσαρμοσμένης παράδοσης.

2. Στόν άντίποδα, ή διαδικασία άφομοίωσης πραγματοποιεί 
τό άντίστροφο φαινόμενο : ό ένστερνισμός τών εύρωπαϊκών 
στοιχείων συνοδεύεται άπό τήν έξάλειψη τών αύτόχθονων παρα
δόσεων, ύπαγόμενος στά μοντέλα καί στίς άξιες τής κυρίαρχης 
κοινωνίας. Στό τέλος αύτής τής έξέλιξης, ή έθνική ταυτότητα χά
νεται μέσα στίς παραλλαγές τής δυτικής κουλτούρας.

’Ανάμεσα στούς δύο πόλους, τής ένσωμάτωσης καί τής άφο
μοίωσης, τοποθετούνται μιά σειρά ένδιάμεσοι τύποι. Πρόκειται 
γιά τίς περιπτώσεις διαφόρων συγκρητισμών, γιά συνδυασμούς 
στοιχείων προερχόμενων άπό διαφορετικές κουλτούρες, πράγμα 
τό όποιο δμως γεννά ένα καινούργιο σύστημα διατεταγμένο σύμ
φωνα μέ άρχές άλλιώτικες άπό έκεϊνες πού διεΐπαν τά άρχικά 
συστήματα. Οί Yaquis, γιά παράδειγμα, δέχθηκαν πολλές μορφές 
έξισπανισμού (συγκέντρωση σέ χωριά, κοινοτική όργάνωση, λα
τρεία τού Χριστού καί τής Παρθένου), διατηρώντας ταυτόχρονα 
όρισμένες δικές τους πίστεις καί θεσμούς (λατρευτικές έταιρίες, 
καθαγιασμός τών έδαφικών όρίων) : ή συγχώνευση αύτών τών 
κατ’ άρχάς έτερογενών στοιχείων γέννησε ένα νεόκοπο σύμπλεγ
μα πού σταθεροποιήθηκε κατά τήν περίοδο τής αύτονομίας, τόν 
19ο αίώνα, καί χάρη στό όποιο κατάφεραν νά διατηρήσουν τήν 
έθνική τους ταυτότητα. Τά Pueblos τού Ρίο Γκράντε άντιπροσω- 
πεύουν έναν άλλο ένδιάμεσο τύπο : έδώ ό έκπολιτισμός περιορί
ζεται σέ μιά ιδιαίτερη περιοχή, χωριστά άπό μία παράδοση πού 
περιφρουρεΐται πεισματικά· υιοθετούν μέν τή σιτοκαλλιέργεια, 
τήν προβατοτροφία καί τήν άλογοτροφία, τή χρήση τών σιδηρών
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έργαλείων (δχι δμως τού άρότρου), χωρίς νά ένσωματώνουν τά 
νέα αυτά στοιχεία στό λατρευτικό τους σύστημα- δέχονται όρι- 
σμένα κοινοτικά άξιώματα (π.χ. τοΰ κυβερνήτη), χωρίς νά υπα
γάγουν σ’ αυτά τήν παλαιά όργάνωση τοΰ χωριοΰ· άποδέχονται 
όρισμένες χριστιανικές τελετές καί πεποιθήσεις, χωρίς νά τίς 
συμφύρουν μέ τήν παραδοσιακή τους θρησκεία (λατρεία τών 
Kachinas, χοροί μεταμφιεσμένων, λατρευτικές έταιρίες), τήν 
όποία άκολουθούν πιστά προστατεύοντάς τη μέ αυστηρή μυστι
κότητα. (Όσο γιά τά δυτικά Pueblos, έπί μεγάλο διάστημα τά 
πιό άπομονωμένα άπό τήν ευρωπαϊκή έπαφή, αυτά μαρτυρούν, 
στό θρησκευτικό έπίπεδο τουλάχιστον, μιά έπίμονη άρνηση έκ- 
πολιτισμοΰ7.)

Ένσωμάτωση, άφομοίωση, συγκρητισμός, διάζευξη : αυτές οί 
διαδικασίες έκπολιτισμού (σέ σύνδεση μέ όρισμένους τύπους 
έπαφής) μπορούν κάλλιστα νά διαδεχθούν ή μιά τήν άλλη μέσα 
στό χρόνο, στό πλαίσιο μιάς καί μόνης κοινωνίας. Ή  ένσωμάτω
ση άντιστοιχεϊ γενικά στίς περιπτώσεις αύθόρμητου έκπολιτι- 
σμού, ή στό πρώτο διάστημα τής κυριαρχίας, ένώ ή άφομοίωση 
παρουσιάζεται σέ συνολική κοινωνική κλίμακα, στό τέρμα μιάς 
μακράς περιόδου άμεσου έλέγχου. Άπό τό σχήμα πάντως αύτό 
δέν έξυπακούεται δτι υπάρχει κάποιος γενικός νόμος μέ καθολι
κή ισχύ πού νά διέπει μιά διαδικασία όδεύουσα άπό τόν Ινα πό
λο στόν άλλο, άπό τήν ένσωμάτωση στήν άφομοίωση περνώντας 
άπό ένδιάμεσους τύπους (υπόθεση πού θά είσήγαγε καί πάλι, μέ 
λεπτεπίλεπτη μορφή, τήν παλιά εύρωπαιοκεντρική άντίληψη). 
Γιατί ή ένσωμάτωση, καθώς καί ό συγκρητισμός ή ό άποχωρι- 
σμός καταλήγουν σέ σχετικά σταθερά συστήματα, διατεταγμένα 
σύμφωνα μέ μιά δική τους λογική (έστω κι άν έμπερικλείουν έσω- 
τερικές έντάσεις κι άντιφάσεις). Ένας άλλος ένδιάμεσος τύπος, 
σχετικά σταθερός καί αύτός έπίσης, όρίζεται άκριβώς άπό τήν 
ένταση πού βιώνεται καθημερινά άνάμεσα στίς δυό κουλτούρες : 
πρόκειται γιά άρκετές περιπτώσεις πολιτιστικού δυϊσμού, κατά 
τίς όποιες όρισμένα άτομα συμμορφώνονται μέ τούς κανόνες καί 
τίς άξιες τής κυρίαρχης κοινωνίας δταν βρίσκονται άνάμεσα σέ 
έκπροσώπους τής τελευταίας, άλλά άποκτούν ξανά τά χαρακτη
ριστικά καί τίς άξίες τής κυριαρχούμενης κοινωνίας μόλις έπα- 
νέλθουν στό περιβάλλον τής προέλευσής τους. Στήν περίπτωση
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αύτή τό έκπολιτιστικό γεγονός παρουσιάζει, στό έσωτερικό ένός 
καί τοΰ αύτοΰ κοινωνικού συνόλου, ένα θεμελιακά διττό χαρα
κτήρα.

Τύποι σύγχρονων μεταξύ τους κοινωνιών, τύποι έπαφής, τύποι 
διαδικασιών καί Αποτελεσμάτων : ξεκινώντας άπό τήν πολλα
πλότητα τών συγκεκριμένων περιπτώσεων, ή συγκριτική μέθοδος 
έπιτρέπει νά όρίσουμε έναν άριθμό μεταβλητών πού ό συνδυα
σμός τους μάς παρέχει μιά μέθοδο Αποκρυπτογράφησης, ή του
λάχιστον τίς άρχές μιάς τάξης μέσα στήν πολυπλοκότητα τών 
φαινομένων. Μπορούμε νά πολλαπλασιάσουμε τίς μεταβλητές, 
καί τούς συνδυασμούς τους, καί νά φτάσουμε σέ μιά πολύ πιό 
πλήρη καί έκλεπτυσμένη τυπολογία. Αύτά είναι πλαίσια άπαραί- 
τητα, άλλά δέν παύουμε νά διατρέχουμε τόν κίνδυνο νά συρρι
κνώσουμε τά γεγονότα έκπολιστισμού σέ μιά άπλή συνδυαστική, 
σ’ ένα παιχνίδι άφηρημένων κατηγοριών : ποιές είναι, στό έσω
τερικό αυτών τών κατηγοριών, ή άνάμεσα στίς κατηγορίες, οί 
συγκεκριμένες διαδικασίες ; ποιά ή κινούσα δυναμική ; πώς διε- 
νεργούνται οί έπιλογές καί οί άρνήσεις ;

Ή  έπεξεργασία μιάς τυπολογίας δέν άρκεϊ νά άποδώσει τά γε
γονότα έκπολιτισμού, γιατί οί μεταβολές πού παράγονται μέσα 
σέ μιά καί τήν αύτή κοινωνία άφορούν συχνά, όχι μόνο τήν άλ- 
ληλουχία πολλών τύπων έκπολιτισμού μέσα στό χρόνο, άλλά καί 
τή συνύπαρξή τους, τίς άλληλεπιδράσεις τους. ’Ακόμη περισσό
τερο μάλιστα άφού, σέ καταστάσεις άμεσης κυριαρχίας, ή άφετη- 
ρία τών διαδικασιών συμπίπτει μέ μιά κρίση τής Ιθαγενούς κουλ
τούρας, άπό τό γεγονός καί μόνο δτι ή νικήτρια κουλτούρα τής 
έπιβάλλεται σταθερά ώς μοντέλο. Φυσικά, τό εύρος τής άποδό- 
μησης ποικίλλει άνάλογα μέ τούς τύπους κοινωνίας καί τήν έντα
ση τής κυριαρχίας. Μπορούμε πάντως νά πούμε δτι, σέ δλες τίς 
περιπτώσεις, ή καθυπόταξη τής ιθαγενούς κοινωνίας καί ή κατα- 
ναγκαστική άντιμετώπισή της μέσα άπό τό νέο άποικιακό πλαί
σιο έπιφέρουν τήν λίγο πολύ πλήρη άποδιοργάνωση τού συνολι
κού συστήματος τής αύτόχθονης παράδοσης, άπό τήν όποία δέν 
έπιβιώνουν παρά όρισμένα άποκομμένα στοιχεία. Μπορεϊ νά
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υπάρξει (ή δχι) προσαρμογή ή άναδόμηση, άλλά οί έσωτερικές 
συγκρούσεις δέν παύουν νά άναπτύσσονται, τά χάσματα άνάμε
σα στό παλιό καί στό καινούργιο συνεχώς βαθαίνουν, διάφορες 
στρεβλώσεις έντείνουν τήν άνομοιομορφία τών χρονικών ρυθ
μών. ’Ιδιοτυπία τών έπιπέδων (οίκονομικού, κοινωνικού, δια
νοητικού), διαφορετικός έκπολιτισμός άνάλογα μέ τίς όμάδες καί 
τά άτομα, νέες σημασίες, έπαναλήψεις ή δημιουργίες μέσα άπό 
τίς διάφορες πράξεις. ’Αναρωτιέται κανείς άν τά χάσματα καί οί 
έντάσεις, πού προξενούν τίς ρωγμές στήν ιθαγενή κοινωνία, δχι 
μόνο δέ στερούνται νοήματος, άλλά είναι άκριβώς αύτές πού έπι- 
τρέπουν στήν πραγματικότητα στό άποικιακό σύστημα νά λει
τουργήσει. Μέσα σ’ αύτή τήν όπτική. θά χρησιμοποιήσουμε ξανά 
μέ περισσότερες λεπτομέρειες τό παράδειγμα τών ’Ινδιάνων τού 
Περού τήν έπομένη τής Ισπανικής Κατάκτησης8.

’Από οικονομική άποψη, παρουσιάζεται ένας ταχύρρυθμος έκ- 
πολιτισμός, ό όποιος δμως περιορίζεται στήν εισδοχή ένός μι
κρού άριθμού εύρωπαϊκών προϊόντων πού έμπλουτίζουν τήν 
ποικιλία τών αύτόχθονων πόρων, χωρίς ποτέ νά ύποκαταστή- 
σουν τούς προϋπάρχοντες : φρούτα καί λαχανικά (πορτοκάλια, 
μήλα, σύκα, λάχανα, γογγύλια, κλπ.) πού έξαπλώνονται πλατιά 
(άρκεϊ νά ύπάρχουν εύνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες), καθώς 
καί πουλερικά. ’Αλλά οί ’Ινδιάνοι, πού άσχολούνταν ήδη μέ τήν 
έκτροφή τών λάμα, υιοθετούν πιό δύσκολα τήν Ισπανική κτηνο
τροφία, έκτός άκριβώς άπό τίς περιοχές, τίς βόρειες κυρίως, 
δπου οί γεωγραφικές συνθήκες έμποδίζουν τήν έντατική έκτροφή 
τών λάμα, καί δπου ή γενική κατανάλωση τού κρέατος μετά τά 
τέλη τού 16ου αίώνα μαρτυρά μιά σημαντική μεταβολή τής δια
τροφής. 'Ωστόσο, τό καλαμπόκι καί ή πατάτα παραμένουν παν
τού ή βάση τής παραγωγής καί τής διατροφής· ή σιτοκαλλιέργεια 
δέν είσάγεται παρά μέ τήν παρακίνηση τών ’Ισπανών, δχι γιά τήν 
κατανάλωση τών Ιθαγενών, άλλά ώς καταβολή φόρου. ’Από τήν 
άλλη πάλι μεριά, ή διάδοση τού έρυθρόξυλου (coca), δενδρύλ- 
λιου τών Άνδεων, όφείλεται έπίσης στό άποικιακό φαινόμενο : 
οί ’Ισπανοί διασφαλίζουν τό μεγαλύτερο μέρος τής παραγωγής 
του, ή όποία αύξάνεται σημαντικά, καί τής έμπορίας του. Μόνο 
πού ένώ ή χρήση τής κόκα, τήν έποχή τών Ίνκα, περιοριζόταν 
κατά κανόνα στούς ιερείς καί στούς εύγενεΐς κατά τίς θρησκευτι
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κές τελετές, στό έξης έξαπλώνεται στό σύνολο τών ’Ινδιάνων πού 
έχουν άνάγκη αύτό τό διεγερτικό γιά νά φέρουν σέ πέρας τίς έρ- 
γασίες πού είναι υποχρεωμένοι νά κάνουν, Ιδίως στά όρυχεία. 
Πρόκειται γιά έναν είδικό τύπο έκπολιτισμού, κατά κάποιο τρό
πο έσωτερικού, ό όποιος δμως καθορίζεται έκ τών έξω. “Οσο γιά 
τά ευρωπαϊκά στοιχεία, είσάγονται χωρίς άλλη τροποποίηση τού 
Ιθαγενούς πλαισίου, μέ άπλή προσάρτηση ή παράθεση. Οί παρα
δοσιακές τεχνικές συνεχίζονται (κατά τά τέλη τού 16ου αίώνα 
μόνο όρισμένοι κάσικοι διαθέτουν άροτρα), καί όλόκληρη ή 
άγροτική παραγωγή στηρίζεται άκόμη στήν παλιά άρχή τής κα- 
τακόρυφης συμπληρωματικότητας, πού συνδυάζει τούς πόρους 
άπό τά διάφορα οικολογικά έπίπεδα, σέ μιά πιό στενή στό έξής 
κλίμακα. Τελικά, μπορούμε νά πούμε δτι ό οικονομικός έκπολι- 
τισμός πραγματοποιείται κατ’ έπιλογήν άπό τά προτεινόμενα 
στοιχεία (παρά τίς άποχρώσεις που υπαγορεύουν ή σιτοκαλλιέρ
γεια ή ή διάδοση τής κόκα), καί σύμφωνα μέ τόν τρόπο τής ένσω- 
μάτωσης.

Άπό κοινωνική άποψη, μιά άντίθεση άντιπαραθέτει τόν τα
χύρρυθμο έκπολιτισμό τών πολυάριθμων curaca (ή κάσικων, ιθα
γενών άρχηγών) μέ τή διατήρηση τών παραδόσεων στούς ’Ινδιά
νους τών ayllu (κοινοτήτων). Οί πρώτοι μαθαίνουν γρήγορα νά 
μιλούν καί νά γράφουν ισπανικά, ένώ συνεχίζουν νά χρησιμοποι
ούν τίς αύτόχθονες γλώσσες, φορούν ρούχα ευρωπαϊκά (άνάλογα 
μέ τό κοινωνικό στρώμα έχουμε περισσότερο ή λιγότερο πλήρη 
πανοπλία), καί υιοθετούν τά διακριτικά γοήτρου τής κυρίαρχης 
κουλτούρας : άλογο, ξίφος, άρκεβούζιο. ’Επιπλέον άφομοιώ- 
νουν τούς μηχανισμούς τής οικονομίας τής άγοράς καί κατευθύ
νουν έμπορικές δραστηριότητες συχνά σέ μεγάλη κλίμακα. Άπό 
τίς άρχές τού Που αίώνα όρισμένοι κάσικοι στίς όχθες τής λίμνης 
Τιτικάκα ξεχωρίζουν γιά τά πλούτη πού τούς παρέχει ή πώληση, 
μέ προορισμό τό Ποτόζι, όρισμένων γηγενών προϊόντων, δπως 
υφάσματα, καλαμπόκι, πατάτα, κόκα, κλπ. Συγχρόνως δμως ή 
έξουσία τών curaca συνεχίζει νά στηρίζεται στήν παραδοσιακή 
άρχή τής άμοιβαιότητας : οί ’Ινδιάνοι δουλεύουν τή γή τους μέ 
άντάλλαγμα δώρα σέ τροφή ή ρουχισμό, καί, δπως καί στήν έπο- 
χή τών Ίνκα, αυτοί κανονίζουν τό μοίρασμα τών κλήρων άνάμε
σα στά μέλη τής κοινότητας, καθώς έπίσης καί τήν κατανομή τού
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φόρου. Σέ γενικές γραμμές, οί curaca άποτελούν δείγμα τής Αφο
μοίωσης τών άξιων καί τού τρόπου ζωής τών Ισπανών, ένώ πα
ράλληλα άποτελούν τμήμα τής Ιθαγενούς κοινωνίας, λαμπρό πα
ράδειγμα πολιτιστικού δυϊσμού. "Οσο γιά τούς ’Ινδιάνους τών 
ayllu, παρ’ δλες τίς άναστατώσεις τής Κατάκτησης, έκδηλώνουν 
τήν πίστη τους στά παλιά έθιμα : συνεχίζουν νά μιλούν τίς αύτό- 
χθονες γλώσσες καί φέρουν γενικά τήν παραδοσιακή περιβολή 
(στήν όποία καμιά φορά προσθέτουν καί τό ισπανικό σομπρέρο)· 
καί άν, άπό τήν άλλη μεριά, ή άποικιακή οικονομία εισάγει τή 
χρήση τού νομίσματος, ό Ιθαγενής τομέας παραμένει προ
σανατολισμένος πρός μία παραγωγή αυτοσυντήρησης, συμπλη- 
ρούμενη άπό τήν άνταλλαγή. Φυσικά, ή κατοικία τροποποιείται 
μέ τό κίνημα τών reducciones πού συγκεντρώνει τούς ’Ινδιάνους 
διά τής βίας σέ χωριά Ισπανικού τύπου : ρυμοτομία τετραγωνι
σμένη, πλατεία τετράγωνη, γύρω άπό τήν όποία υψώνονται ή έκ- 
κλησία, ή κατοικία τού cabildo, οί φυλακές καί ή άγχόνη. Παρ’ 
δλες αυτές τίς άλλαγές όμως συνεχίζεται ή άνασυγκροτεΐται ή 
παλιά κοινοτική όργάνωση πού έχει ώς πυρήνα τό ayllu, όριζόμε- 
νο άπό τούς δεσμούς συγγένειας καί άλληλοβοήθειας πού ένώ- 
νουν τά μέλη του. Γενικά, τό χωριό χωρίζεται κι αυτό μέ τή σειρά 
του, δπως καί ή περιοχή τής κοινότητας, σέ δύο μέρη, τό Πάνω 
καί τό Κάτω : έτσι διαιωνίζεται ή βάση τών θρησκευτικών πε
ποιθήσεων πού συνδέουν τή γή καί τούς προγόνους μέ τήν παρά
σταση τού κόσμου.

Άπό πλευράς νοοτροπίας, τελικά, ή πίστη τών ’Ινδιάνων στίς 
παραδόσεις τους έκφράζει τήν άρνησή τους άπέναντι στήν ισπα
νική κατάκτηση. Στίς άρχές τού Που αιώνα, οί μεγάλες έκστρα- 
τεΐες γιά τό « ξερίζωμα τής ειδωλολατρίας » μαρτυρούν τή ζων
τάνια τών ιθαγενών Αντιλήψεων καί τελετουργιών, οί όποιες με
ταδίδονται άπό ένα παράνομο ιερατείο άντιτιθέμενο στή διείσ
δυση τού χριστιανισμού. 'Η συνέχεια αύτή συνοδεύεται άπό τόν 
κατακερματισμό τών θρησκευτικών άντιλήψεων, δπως περίπου 
συμβαίνει καί μέ τούς θεσμούς : ή έπίσημη λατρεία τού "Ηλιου 
καί τού Ίνκα έξαφανίζεται τήν έπομένη τής κατάκτησης, άλλά ή 
λαϊκή θρησκεία ή συνδεόμενη μέ τούς huaca, τοπικούς θεούς, 
έξακολουθεϊ. Οί ’Ινδιάνοι έργάζονται πάντα σέ βάση κοινοτική 
τούς άγρούς πού τό γέννημά τους άφιερώνεται στή λατρεία. Φτά
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νουν μάλιστα νά ξεθάβουν τούς νεκρούς τους άπό τά νεκροτα
φεία καί νά τούς μεταφέρουν στούς παλιούς τους τάφους (κοντά 
σέ τοποθεσίες πού υποχρεώθηκαν νά έγκαταλείψουν έξαιτίας 
τών reducciones). Καί βέβαια, άκολουθούν τό τυπικό τής χρι
στιανικής λατρείας, άλλ’ αύτό τούς έπιτρέπει νά καμουφλάρουν 
τίς αύτόχθονες τελετές τους. ’Επιπλέον, οί ’Ισπανοί καλλιεργούν 
τή διφορούμενη αύτή κατάσταση οικοδομώντας έκκλησίες καί 
στήνοντας σταυρούς σέ τοποθεσίες πού θεωρούνται ιερές. Οί ’Ιν
διάνοι κρύβουν τά είδωλά τους πλάι στίς πόρτες τών έκκλησιών 
καί κάτω άπό τούς βωμούς. Οί πονηριές αύτές μαρτυρούν μιά 
διαδικασία διάζευξης, πού τή θεωρία της τήν έπεξεργάζονται οί 
Ιδιοι. 'Ερμηνεύουν τό χριστιανισμό σάν παραλλαγή τής ειδωλο
λατρίας καί δταν δέχονται τήν ύπαρξη ένός χριστιανικού θεού 
περιορίζουν τή σφαίρα έπιρροής του στόν κόσμο τών ’Ισπανών, 
ένώ οί ’Ινδιάνοι χαίρουν τής προστασίας τών Ιθαγενών θεών καί 
μόνο. Έτσι, στήν περιοχή τής θρησκείας άντανακλάται τό σχί
σμα μεταξύ τού κόσμου τών Εύρωπαίων καί τού κόσμου τών ’Ιν
διάνων. Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι μέ τό κύλισμα τών αιώνων, 
τά εύρωπαϊκά καί τά αύτόχθονα στοιχεία μιγνύονται σιγά σιγά σ’ 
ένα λίγο πολύ έξισορροπημένο συγκρητισμό. Τό άξιοσημείωτο 
είναι δτι καί στίς μέρες μας άκόμη οί έθνολόγοι συναντούν σέ 
όρισμενους ’Ινδιάνους (στήν περιοχή τού Puquio, λόγου χάρη) 
τήν ιδέα δτι ό Χριστός παραμένει « άποχωρισμένος »9. Οί ίδιοι 
αύτοί ’Ινδιάνοι τού Puquio άναφέρουν τό μύθο τού Ίνκα-Ρί, 
ζωογονημένο άπό μιά καθαρά ιθαγενή μεσσιανική άντίληψη : με
τά τό θάνατο τού Άταχουάλπα, θάψανε τό κεφάλι του στό 
Κούζκο· κάτω δμως άπό τή γή φυτρώνει ένα σώμα : δταν θά έχει 
βλαστήσει όλόκληρο, ό Ίνκα θ’ άναστηθεϊ, ή ξένη κυριαρχία θά 
πάρει τέλος καί ή παλιά Αύτοκρατορία θά παλινορθωθεΐ. Πρό
κειται γιά τή δημιουργία μιάς καινούργιας πίστης βάσει παλιών 
στοιχείων πού άπαντά στήν άποικιακή κατάσταση.

Γύρω στό 1560, τό χιλιαστικό κίνημα τού Taqui Ongo σχετίζε
ται μέ μιά διαδικασία άνάλογη. 'Ορίζεται σάν ένα ξύπνημα τής 
παραδοσιακής θρησκείας, σέ πόλεμο ένάντια στό χριστιανισμό : 
οί ιθαγενείς θεοί, πού νικήθηκαν καί σκοτώθηκαν μέ τήν άφιξη 
τού Πιζάρο, ξαναγυρίζουν στή ζωή καί μπαίνουν σέ νέο άγώνα 
ένάντια στό χριστιανικό θεό, πού αύτή τή φορά θά είναι ό ήττη-
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μένος· οί ’Ισπανοί θά έκδιωχθοϋν άπό τή χώρα καί οί πόλεις 
τους θά καταποντιστούν. Γεγονός κοσμικό, ή συντέλεια του κό
σμου : ή προφητεία αύτή στηρίζεται σέ μιά κυκλική παράσταση 
τού χρόνου. Γιά τούς άρχαίους Περουβιανούς, πράγματι, πρίν 
άπό τήν αυτοκρατορία τού Ίνκα, είχαν υπάρξει τέσσερις ήλιοι 
καί τέσσερις άνθρώπινοι περίοδοι· καθεμιά άπό τίς έποχές αύτές 
είχε διαρκέσει χίλια χρόνια καί στό τέλος τής καθεμιάς συνέβη 
μιά μεγάλη καταστροφή. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ή αύτοκρα- 
τορία είχε ιδρυθεί μιά χρονολογία άντιστοιχούσα μέ τό έτος 565 
τής χριστιανικής περιόδου· καί καταστράφηκε, σ’ έναν άληθινό 
κατακλυσμό, μέ τόν έρχομό τών ’Ισπανών τό 1565, χίλια χρόνια 
μετά τή γέννηση τής Αύτοκρατορίας, τό Taqui Ongo θά βρίσκε
ται στό άπόγειό του- σύμφωνα μ’ αύτό « οί huaca θά δημιουργή
σουν άπό τήν άρχή έναν άλλο κόσμο καί άλλους άνθρώπους » . 
Στήν έπαγγελλόμενη Αυτοκρατορία οί μόνοι δεκτοί θά είναι οί 
’Ινδιάνοι πού έμειναν πιστοί στούς Ιθαγενείς θεούς· αυτοί δέν 
πρέπει ούτε νά τρώνε ούτε νά ντύνονται δπως οί ’Ισπανοί, ούτε 
νά μπαίνουν σέ χριστιανικές έκκλησίες καί νά φέρουν χριστιανι
κά όνόματα· οί προσήλυτοι έκδηλώνουν τή μεταστροφή τους μέ 
τελετές μετανοίας καί έξαγνισμού. Έτσι, τό Taqui Ongo, πρό
γραμμα πολιτικο-θρησκευτικής άναμόρφωσης, όρίζεται σάν ένα 
κίνημα άντι-εκπολιτισμού. Στηρίζεται σέ παραδοσιακά νοητικά 
σχήματα, τά όποια έρμηνεύει μέ καινούργιο τρόπο ώς άπάντηση 
στήν άποικιακή κυριαρχία, σχήματα πού μέσα στό διαφορετικό 
αύτό πλαίσιο άποκτούν ένα νόημα τελείως νέο, νόημα έξέγερ- 
σης.

Συνέχεια καί ταυτόχρονα καινοτομούσα σύνθεση : γύρω στό 
1600, τό παράδειγμα τού Γκουαμάν Πόμα ντέ Άγιάλα, τού ση
μαντικότερου Περουβιανού χρονικογράφου, άφορά μιά άλλη 
διαδικασία άντίστοιχη μέ τόν τύπο τής ένσωμάτωσης : τά δυτικά 
στοιχεία άπορροφούνται μέσα στό σύστημα τής Ιθαγενούς σκέ
ψης, ή όποία μέ μιά σειρά προσαρμογές κατορθώνει νά διατηρή
σει τήν άρχική της δομή. ’Οντως, παρ’ δτι ό Πόμα γράφει ισπα
νικά (λανθασμένα μάλιστα) καί πιστεύει στή χριστιανική θρη
σκεία, έξακολουθεϊ νά Αντιλαμβάνεται τόν άποικιακό κόσμο δια
μέσου τών κατηγοριών τού χώρου καί τού χρόνου πού διείπαν 
τήν όργάνωση τής Αύτοκρατορίας τών Ίνκα. Σχεδιάζει λοιπόν
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ένα χάρτη τών ’Ινδιών, πού ώς πρός τό διάγραμμά του μοιάζει μέ 
χάρτη Ισπανικό, μέ τά μήκη καί τά πλάτη. "Ομως τό Περού τού 
Πόμα δέν παύει νά διατάσσεται γύρω άπό δύο διαγώνιους, οί 
όποιες δριζαν τά παλιά τμήματα τής Αυτοκρατορίας τών Ίνκα : 
τό Σινσαϊσούγιου δυτικά, τό ’Αντισούγιου βόρεια, τό Κολλασού- 
γιου άνατολικά, τό Κουντισούγιου νότια. Οί δύο διαγώνιες αυ
τές τέμνονται στό Κούζκο πού φαντάζει, δπως στήν έποχή τών 
Ίνκα, σάν τό κέντρο τού κόσμου. Τά τμήματα αυτά ύπόκεινται σ’ 
ένα σύστημα ταξινόμησης διεπόμενο άπό έναν άριθμό πού έχει 
προέλθει άπό άριθμητικές άρχές ή λογικά άντίθετα (δυαδική καί 
τετραδική διαίρεση, κατηγορίες τού Άνω καί τού Κάτω, έννοιες 
τής Φύσης καί τής Κουλτούρας). Στήν παράσταση λοιπόν πού 
δίνει γιά τόν κόσμο ό Πόμα προβάλλει τά ϊδια νοητικά σχήματα 
καί κατασκευάζει τό σύστημα τού κόσμου διπλασιάζοντας τό βα
σικό μοντέλο, τό όποιο κατά κάποιο τρόπο περικλείνεται ήδη μέ
σα στό πρώτο. Άλλά τό πέρασμα άπό τήν έπί μέρους δομή (τών 
Ινδιών) στή γενική δομή (τού σύμπαντος) συνεπάγεται μιά σειρά 
άντιστροφές, τίς όποιες έπιβάλλουν έξίσου ή άναστάτωση πού 
έπέφερε ή Κατάκτηση καί ή έσωτερική λογική τού συστήματος. 
Πράγματι, γύρω άπό τό βασίλειο τής Καστίλλης πού καταλαμβά
νει τήν κεντρική θέση (έκεΐ δπου βρισκόταν τό Κούζκο τών Ίν 
κα) διατάσσονται τέσσερα βασίλεια : τής Ρώμης καί τής Τουρ
κίας στό άνω ήμισυ (στή θέση άντίστοιχα τών Αντισούγιου καί 
τού Σινσαϊσούγιου), καί τών ’Ινδιών καί τής Γουινέας στό κάτω 
ήμισυ (στή θέση τών Κολλασούγιου καί Κουντισούγιου). Κανονι
κά θά έπρεπε οί ’Ινδίες νά έχουν τοποθετηθεί στό άνω μέρος καί 
ή Καστίλλη στό κάτω : δμως ή άποικιακή κατάσταση έχει καθο
ρίσει μιά γενική μεταβολή τών θέσεων, γύρω άπό τό βασιλέα τής 
Ισπανίας πού έχει έξομοιωθεϊ μέ τόν Ίνκα, μεταβολή πού άντι- 
στρέφει τήν άρχική τάξη τού σύμπαντος (ένώ τό συνολικό σχήμα 
διατηρεί πάντα τήν ίδια δομή). ’Επιπλέον, τά ίδια σχήματα διέ- 
πουν, στήν περίπτωση τού Πόμα, καί τήν παράσταση τού χρό
νου : έπαναλαμβάνει τήν ιθαγενή παράδοση τών πέντε έποχών 
(προσδίνοντάς της μιά καμπυλότητα σύμφωνα μέ τή διαχρονική 
διάσταση), καί μέ ένα χειρισμό άνάλογο μέ έκείνον πού χρησιμο
ποιεί στήν περίπτωση τού χώρου προβάλλει τήν πενταδική αύτή 
διαίρεση έπάνω στό δυτικό χρόνο- χωρίζει τήν ιστορία τής Βί
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βλου σέ πέντε έποχές καί έτσι καθιερώνει έναν παραλληλισμό μέ 
τίς Ινδιάνικες έποχές11.

Ή  συμβολή τής δυτικής κουλτούρας λοιπόν στόν Πόμα έχει 
δευτερεύουσα θέση σέ σχέση μέ τήν προύπάρχουσα τάξη τού ιθα
γενούς χωρο-χρονικού συστήματος. Μέ τήν έννοια αύτή μπορού
με νά πούμε δτι ό πρώτος πόλος τοϋ έκπολιτιστικού φαινομένου, 
ή ένσωμάτωση, πραγματοποιεί στό νοητικό έπίπεδο μιά σύνθεση 
σύμφωνη μέ τήν ιδιαίτερη, άλλά αύστηρή, λογική τής άγριας σκέ
ψης. Άλλά, έάν αύτή έπιβάλλει τούς δικούς της νόμους, δέν 
παύει νά ύποβάλλεται σέ νέες έρμηνεϊες καί νά προσφέρει ύλικό 
γιά νέες δημιουργίες. Ό  Πόμα καταφεύγει στίς παραδοσιακές 
κατηγορίες, άλλά τό σχέδιο πού τίς ύποβαστάζει, άναδομώντας 
τες μέσα στό άποικιακό πλαίσιο, τούς προσδίδει μιά νέα σημα
σία : ή πρωταρχική τάξη τού κόσμου νομιμοποιεί τήν άρνηση τής 
Ισπανικής κυριαρχίας. Τελικά, ό Πόμα προσδοκεϊ, μέ μιά σχεδόν 
μεσσιανική έλπίδα, μιά τελευταία άνατροπή, μέ τήν όποία ό βα
σιλιάς τής ’Ισπανίας (έγγυητής δπως καί ό Ίνκα τής τάξης τού 
σύμπαντος) θά ξαναστήσει τόν κόσμο στά πόδια του. Μπαίνει 
κανείς στόν πειρασμό νά συγκρίνει τή σκέψη τού Πόμα μέ τού 
Γκαρσιλάζο ντέ λά Βέγκα, πού ένσαρκώνει τόν άλλο πόλο τού 
έκπολιτισμού, δηλαδή τήν άφομοίωση. Σέ μιά σύνθεση άντίστρο- 
φη άπό τού Πόμα, έπανερμηνεύει τό παρελθόν τών “Ινκας γιά νά 
τό ύπαγάγει στίς κατηγορίες τής δυτικής κουλτούρας, καί νά τό 
συμπεριλάβει μέσα στό γραμμικό χρόνο τής προόδου καί τού πο
λιτισμού. Φυσικά καί ό Γκαρσιλάζο προτίθεται νά ύμνήσει τήν 
Ιθαγενή παράδοση καί άρνεΐται τήν άποικιακή κατάσταση. 
’Εκείνο πού έχει πάντως σημασία είναι δτι, παρά τά φαινομενικά 
κοινά σχέδιά τους, ή χρήση διαφορετικών νοητικών έργαλείων 
καταλήγει, άπό πρακτικής πλευράς, σέ άντίθετα άποτελέσματα. 
Ά ς  άνακεφαλαιώσουμε λοιπόν τά τρία προηγούμενα παραδείγ
ματα (Taqui Ongo, Πόμα, Γκαρσιλάζο) : καί τά τρία άντιπροσω- 
πεύουν Ινα είδος διαβάθμισης, άπό τήν άρνηση τού έκπολιτισμού 
(ή τόν άντι-εκπολιτισμό) στήν ένσωμάτωση καί κατόπιν στήν 
άφομοίωση. Καί στίς τρεις περιπτώσεις άναφύονται καινοτόμες 
έπανερμηνεΐες, άλλά τό διαλεκτικό παιχνίδι τών δομών καί τής 
πράξεως όδηγεϊ σέ μιά διαφορετική διαβάθμιση σέ σχέση μέ τό 
πολιτικό νόημα καθεμιάς άπ’ αύτές τίς έπιλογές. Τό Taqui Ongo
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δηλώνει μιά πραγματική έξέγερση, ένίοτε βίαιη, ένάντια στήν 
ισπανική κυριαρχία. Ή  σκέψη τού Πόμα έπάγεται μιά δυνάμει 
έξέγερση, άφού προσβλέπει κατά παράδοξο τρόπο στή χάρη τού 
βασιλιά τής ’Ισπανίας γιά τήν παλινόρθωση τής τάξης τών Ίνκας 
(καί γνωρίζουμε δτι ό Πόμα είχε πάρει μέρος, ύπό τήν καθοδή
γηση τού Κριστομπάλ ντέ Άλμπορνόζ, στήν καταστολή τού Ta
qui Ongo). Καί ό Γκαρσιλάζο δέχεται καί δικαιολογεί τήν ισπα
νική κατάκτηση, έξιδανικεύοντας τίς άρνητικές της έπυττώσεις 
σέ μία καθαρά διανοητική, αισθητική καί θρησκευτική συνάμα, 
κατασκευή.

Τό παράδειγμα τού Περού τήν έπομένη τής ισπανικής Κατά- 
κτησης φωτίζει τή συνύπαρξη διαφόρων τύπων έκπολιτισμού, 
καθώς έπίσης καί τήν άνομοιότητα τών ρυθμών τους άνάλογα μέ 
τά έπίπεδα, τίς περιοχές καί τίς κοινωνικές όμάδες (άκόμα καί 
τά άτομα). Ή  άποικιακή κατάσταση φέρνει τή μιά πλάι στήν άλ
λη έτερογενεϊς κουλτούρες, άλλά χάρη άκριβώς στά διάφορα 
φαινόμενα έκπολιτισμού δέν παρουσιάζεται, άνάμεσα στόν ισπα
νικό καί στόν ιθαγενή τομέα, ριζική διχοτόμηση. "Οπως είδαμε, 
ό ούσιαστικός ρόλος τών curaca, μέ τή συμμετοχή τους καί στίς 
δύο κουλτούρες καί τή συνεργασία τους, έξασφαλίζει τή λειτουρ
γία τού συστήματος. Θέτοντας τήν πατροπαράδοτη έξουσία τους 
στήν ύπηρεσία τών ’Ισπανών, έπιτρέπουν στούς τελευταίους νά 
χρησιμοποιήσουν τούς προϋπάρχοντες ιθαγενείς θεσμούς γιά νά 
στηρίξουν τή δική τους έξουσία. Οί κάσικοι είναι έκεϊνοι πού 
συγκεντρώνουν τό φόρο γιά τούς ’Ισπανούς καί προμηθεύουν 
τούς mitayos12 γιά τή δουλειά τών haciendas καί τών όρυχείων 
(τής Χουανκαβελίκα καί τού Ποτόζι, κ.ά.). ’Επιπλέον αυτοί 
διεκπεραιώνουν μέσον τών ’Ινδιάνων τους τίς έργασίες πού δέν 
μπαίνουν στό παραδοσιακό πλαίσιο άμοιβαιότητας, δπως μαρτυ- 
ρά στά τέλη τού 16ου αίώνα μιά πρακτική ίδιάζουσας σημασίας : 
οί ’Ισπανοί συνυπογράφουν μέ τούς κάσικους, ένώπιον συμβο
λαιογράφου, τά συλλογικά συμβόλαια μέ τά όποια ύποχρεώνον- 
ται οί Ιθαγενείς άρχηγοί νά προμηθεύουν, τή συγκεκριμένη ήμε- 
ρομηνία, έναν όρισμένο άριθμό ’Ινδιάνων, γιά μιά όρισμένη έρ- 
γασία (μεταφορές, συγκομιδή, κατασκευές, ύφανση, κλπ.)· αύτοί 
έγγυώνται, μέ δική τους εύθύνη, δτι οί ύπήκοοί τους δέ θά φρον
τίσουν νά διαφύγουν καί θά έκτελέσουν εύσυνείδητα τήν προβλε-
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πόμενη έργασία (οί χάσικοι υποχρεώνονται νά καταβάλλουν 
άποζημίωση σέ περίπτωση ρήξης τού συμβολαίου)· σ’ Αντάλλαγ
μα εισπράττουν αυτοί τούς μισθούς χωρίς νά τούς δίνουν στούς 
’Ινδιάνους. Καί οί ’Ισπανοί γνωρίζουν δτι άν έδιναν τούς μι
σθούς άμεσα στούς ένδιαφερόμενους, δέ θά τούς έπαιρναν : οί 
’Ινδιάνοι έκτελούν τίς έργασίες κατ’ έντολήν τών κάσικών τους. 
Έτσι οί κάσικοι έξασφαλίζουν στούς ’Ισπανούς δωρεάν σχεδόν 
έργατικά χέρια καί ταυτόχρονα την ένσωμάτωση τών παλαιών 
Ιθαγενών δομών στούς κόλπους τής οικονομίας τής άγοράς : ή 
έξουσία τους άντιπροσωπεύει ένα άπό τά κλειδιά τού άποικια- 
κού κέρδους.

Τό σύστημα αύτό λειτούργησε κατά τρόπο ικανοποιητικό (γιά 
τούς ’Ισπανούς) μέχρι τόν 18ο αίώνα : άλλά άπό τό 1730 καί με
τά, μιά κοινωνική κρίση παίρνει διαστάσεις στό Περού, ένώ άνα- 
ζωπυρώνονται οί έξεγέρσεις τών Ιθαγενών. Ή  κρίση είναι τό 
άποτέλεσμα ένός σύνθετου συνόλου παραγόντων (δημογραφική 
άνοδος τού ιθαγενούς πληθυσμού, έλλειψη γαιών, διεθνής συγ
κυρία, κλπ.), άλλά μιά άπό τίς βασικές αιτίες έχει νά κάνει μέ 
τήν έξέλιξη τών φαινομένων τού έκπολιτισμού. Οί curaca, δηλα
δή, πού μέχρι τότε ένσαρκώνουν ένα είδος Ισορροπίας άνάμεσα 
στίς δύο κουλτούρες, έξομοιώνονται όλοένα καί περισσότερο μέ 
τούς ’Ισπανούς, καί οί δεσμοί άμοιβαιότητας πού τούς ένωναν μέ 
τίς κοινότητές τους χαλαρώνουν. Ή  συλλογή τού φόρου, ή οί- 
κειοποίηση κοινοτικών γαιών, οί άθέμιτοι πρόσοδοι πού διεκδι- 
κούν άπό τούς ’Ινδιάνους (μέ τή συνενοχή τών corregidores), κα
θώς καί οί έμπορικές τους δραστηριότητες τούς άποδίδουν όλοέ
να καί μεγαλύτερα πλούτη. Ζούν μιά ζωή συχνά παρόμοια μέ 
τών hacendados, συνδέονται διά γάμου μέ ίσπανικές οικογένειες, 
καί φτάνουν νά άνέρχονται καί σέ στρατιωτικά άξιώματα (μέχρι 
τό βαθμό τού συνταγματάρχη). Κάτω άπό αύτές τίς συνθήκες κα
ταλαβαίνουμε δτι, άντίστροφα, μιγάδες πού συνδέονται μέ δε
σμούς συγγενείας με τήν Ιθαγενή τάξη τών εύγενών, άκόμα καί 
’Ισπανοί, έλκόμενοι άπό τά όφέλη τού λειτουργήματος, καταλή
γουν νά έκτελούν χρέη κάσικων, παραβιάζοντας τούς νόμους τού 
Στέμματος. ’Εξέλιξη άξιοσημείωτη πού εύνοεΐ άπό τήν άλλη με
ριά τήν ταχύτατη άνάπτυξη στά pueblos (κωμοπόλεις) σημαντι
κών όμάδων « μιγάδων », μέ νόημα περισσότερο πολιτιστικό πα
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ρά βιολογικό (χρήση τής Ισπανικής γλώσσας, ευρωπαϊκών ρού
χων, κλπ.)· Οί « μιγάδες » αύτοί, άπαλλαγμένοι άπό τό φόρο καί 
τή mita, είναι συχνά τεχνίτες ή έμποροι, καί ώς ένα σημείο άνα- 
πληρώνουν τό ρόλο τών κάσικων άνάμεσα στούς δύο τομείς, τόν 
Ισπανικό καί τόν ιθαγενή. Άλλά δέν έκπληρώνουν παρά μιά οι
κονομική λειτουργία (τό τοπικό έμπόριο), ένώ παράλληλα άνοί- 
γεται μιά νέα άντίθεση άνάμεσα στά pueblos καί στήν ύπαιθρο 
πού τά περιβάλλει καί δπου οί Ινδιάνοι συνεχίζουν τόν παραδο
σιακό τρόπο ζωής.

Παράλληλα, βαθύτατοι μετασχηματισμοί έντείνουν τό κομμά- 
τιασμα τού κόσμου τών ιθαγενών. Αύτοί είχαν τεθεί σέ κίνηση 
καθ’ δλη τήν προηγούμενη περίοδο, τά άποτελέσματά τους δμως 
έμφανίζονται καθαρά μόνο τόν 18ο αίώνα. Έντονες μεταναστευ- 
τικές κινήσεις, κυρίως στό Τσάρκας, δπου οί ’Ινδιάνοι έπιχει- 
ρούν μονίμως νά άποφύγουν τή mita τοϋ Ποτόζι, έφεραν στό 
έδαφος τών κοινοτήτων όμάδες forasteros (ξένων), τών όποιων ό 
άριθμός καταλήγει συχνά νά ξεπερνά τούς originarios (πού οί 
πρόγονοί τους ζούσαν άνέκαθεν στά ayllu). Οί forasteros αύτοί 
πληρώνουν πιό χαμηλό φόρο, δέν ύπόκεινται στή mita τού Ποτό- 
ζι, ούτε καί στά συλλογικά βάρη τής κοινότητας. Φυσικά, σιγά 
σιγά ένσωματώνονται στά ayllu (όπότε γίνονται agregados), σάν 
συνέπεια κατά κύριο λόγο έπιγαμιών. Τελικά δμως ή ποικιλία 
τών κοινωνικών καταστάσεων σπάει τήν ένότητα τής κοινότητας 
καί περιορίζει τήν έκταση τών δεσμών άμοιβαιότητας. "Οσο γιά 
τούς yanacona τών haciendas (άπόγονους τών ’Ινδιάνων πού εί
χαν έγκαταλείψει τό δικό τους ayllu), ή κατάστασή τους έπιδει- 
νώνεται : τόν 17ο αίώνα χαρακτηριζόντουσαν άκόμα ώς « έλεύ- 
θεροι » γιατί είχαν διαφύγει τή mita καί τίς συλλογικές άγγα- 
ρεΐες. Κατά τή διάρκεια δμως τοϋ 18ου αιώνα, μέ μιά άπότομη 
μεταβολή, θεωρούνται ώς « μή έλεύθεροι », έξαιτίας τής πρόσδε- 
σής τους στή γή. "Ετσι άπαρτίζουν μία ξεχωριστή κατηγορία, 
ύποκείμενη σέ πραγματική δουλεία (servidumbre). Έντέλει, ή 
αύξανόμενη έτερογένεια τού κόσμου τών ιθαγενών, καθώς καί ή 
κονιορτοποίηση τού ayllu, έξασθενούν τήν παραδοσιακή έξουσία 
τών κάσικων, οί όποιοι μέ τή σειρά τους άποδεσμεύονται άπό 
τούς δεσμούς άμοιβαιότητας καί δέ στηρίζουν πιά τήν έξουσία 
τους παρά στήν έξομοίωσή τους μέ τούς ’Ισπανούς. Είναι ένδει-
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κτικό δτι οί δίκες πού έγείρουν οί ’Ινδιάνοι έναντίον τών curaca 
τους πολλαπλασιάζοντας καί οί έξεγέρσεις τους κατευθύνονται 
τόσο έναντίον αύτών τών τελευταίων, δσο καί έναντίον τών 
’Ισπανών ή τών μιγάδων. Έτσι, ή κρίση τού 18ου αίώνα καί ή 
έκβαση της μπορούν νά συνοψιστούν σέ μιά διαδικασία πολιτι
στικής Απογύμνωσης καί έκπολιτιστικής έπίδρασης πού άπορρυθ- 
μίζει τήν έπικοινωνία άνάμεσα στούς δύο τομείς τής άποικιακής 
κοινωνίας, ένώ ή έλλειψη ένότητας τού κόσμου τών ίθαγενών κα
ταδικάζει τίς έξεγέρσεις τους σέ άποτυχία.

Παρ’ δλο πού ή τυπολογία τού έκπολιτιστικού φαινομένου μάς 
προσφέρει τίς άρχές μιάς γενικής κατάταξης, καί μαζί δρισμένες 
δραστικές κατηγορίες, δέν έπαρκεϊ ώστόσο νά έξαντλήσει τή δυ
ναμική πολυπλοκότητα τής διαδικασίας αύτής. Αύτό θά άπαι- 
τούσε δυό συμπληρωματικές μεθόδους : άπό τή μιά μεριά τή συγ
κριτική καταγραφή τους, καί άπό τήν άλλη τή δομική καί ιστορι
κή ταυτόχρονα άνάλυση κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Τά 
φαινόμενα έκπολιτισμού, τελικά, έξαρτώνται δχι μόνο άπό τίς 
δομές στίς όποιες έντάσσονται καί στή λογική τών όποιων ύπό- 
κεινται, άλλ’ έπίσης καί άπό τήν πράξη πού έπιλέγει τά υιοθε
τούμενα στοιχεία καί τούς δίνει νόημα άπαντώντας σέ μιά πάντο
τε μοναδική κατάσταση. Έδώ όφείλεται τό διφορούμενο καί ή 
δυιολικότητα τού έκπολιτιστικού φαινομένου : ένα καί τό αύτό 
γεγονός (π.χ. ή χρήση τού άλόγου) μπορεϊ νά άποκτήσει άντιτι- 
θέμενες σημασίες άνάλογα μέ τό πλαίσιο στό όποιο έγγράφεται 
καί τό σχέδιο πού τό κινεί (είτε τής άφομοίωσης καί τής άποδο- 
χής τών άξιών τών ’Ισπανών, δπως στήν περίπτωση τών Περου
βιανών κάσικων, είτε τήν ένσωμάτωση καί τήν έμπόλεμη άντί- 
σταση, δπως στήν περίπτωση τών Araucans). Ό  έκπολιτισμός δέν 
περιορίζεται λοιπόν στήν άθροιση μεμονωμένων μονάδων, έφό- 
σον κάθε κουλτούρα άποτελεϊ μιά σημαίνουσα όλότητα, άλλά 
άπό τήν άλλη μεριά ή διαδικασία έξελίσσεται σέ πολλά έπίπεδα 
καί σύμφωνα μέ διαφορετικούς χρονικούς ρυθμούς. Έξ ού καί 
μιά διπλή σειρά χασμάτων, καί μέσα στήν ιθαγενή κοινωνία καί 
μέσα στό άποικιακό σύστημα πού τήν περιλαμβάνει έντός του :
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τά χάσματα αύτά δείχνουν τήν κρίση τής κυριαρχούμενης κοινω
νίας καί ταυτόχρονα τό νόημα καί τή λειτουργία τών φαινομένων 
τού έκπολιτισμού μέσα στό σύνολο τής κοινωνίας.

Μένει νά δούμε άν μπορούμε νά περάσουμε άπό τήν περιορι
σμένη άντίληψη γιά τόν έκπολιτισμό σέ μιά « γενικευμένη » θεω
ρία, πού νά ισχύει καί πέρα άπό τήν άποικιακή κατάσταση (τήν 
όποία έξαλλου έχουμε ήδη έπεκτείνει, στίς περιπτώσεις τού αυ
θόρμητου έκπολιτισμού, στούς τύπους έπαφής πού δέν περιλαμ
βάνουν τήν άμεση κυριαρχία). Οί συνιστώσες τού έκπολιτισμού 
(δομικές λογικές, δυναμική τών πράξεων, χρονική πολλαπλότη
τα) δρούν συνεχώς μέσα στό τεράστιο ιστορικό πεδίο, τό όποιο 
μάς προσφέρει μιά άπεριόριστη ποικιλία έτερογενών πολιτισμών. 
Έμεΐς, έμπρόθετα, δέ λάβαμε ύπόψη μας παρά μόνο τίς έπαφές 
τής Δύσης μέ τούς πληθυσμούς πού έθεσε υπό τήν κυριαρχία της. 
’Αλλά μιά πρώτη μετάβαση, καθώς καί μιά πρώτη άντένδειξη, 
θά μπορούσαν νά μάς τίς προμηθεύσουν άλλες γεωγραφικές πε
ριοχές : διασταύρωση τού Ίσλάμ με τούς άφρικανικούς πολιτι
σμούς, ή τού κινέζικου, ινδικού ή γιαπωνέζικου πολιτισμού μέ 
τούς αύτόχθονους πληθυσμούς τής Μαλαισίας, τής Μελανησίας, 
τών Φιλιππινών, κλπ.· στόν τομέα αύτό έχουν νά γίνουν άμέτρη- 
τες έρευνες. ’Αλλά ή συμβολή τής άνθρωπολογίας δέ θά έπέτρεπε 
νά άνακινήσουμε τήν έξέταση άκόμα καί έρωτημάτων θεωρούμε
νων « κλασικών » ; Μιά τέτοια διερεύνηση τής έννοιας τού έκπο- 
λιτισμού θά ήταν έπιθυμητή στό βαθμό άκριβώς πού θά μάς ύπο- 
χρέωνε νά έγκαταλείψουμε τήν τόσο τεχνητή (καί έγκυμονούσα 
μιά άμφίβολη Ιδεολογία) τομή πού χωρίζει τίς λεγάμενες « πρω
τόγονες » καί τίς όρθά λεγόμενες « ιστορικές » κοινωνίες ; ’Αμέ
σως θά σωρευτούν θέματα καί προβλήματα τό ένα πάνω στό άλ
λο : έλληνιστικοί πολιτισμοί, γαλλο-ρωμαϊκός πολιτισμός, βαρ- 
βαρικές έπιδρομές, άραβικές κατακτήσεις, κλπ. : άν διευρύνουμε 
κι άλλο τήν έννοια πέρα άπό τά δρια πού έχουμε οί ίδιοι έπιβά- 
λει, μοιάζει νά κατακλύζεται όλόκληρη ή ιστορία ! ’Ακόμα καί 
στό έσωτερικό τής Εύρώπης, ή άντίθεση άνάμεσα στή λογία καί 
στή λαϊκή παιδεία, στούς μεσαιωνικούς χρόνους καί στή σύγχρονη 
έποχή, δέ θά άναγόταν (λαμβανομένων ύπόψη όρισμένων άπο- 
χρώσεων) σέ μία άνάλογη προβληματική έκπολιτισμού ; Μιά τό
σο τολμηρή έπέκταση θά άπαιτούσε χωρίς άμφιβολία τόν προσ
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διορισμό νέων κατηγοριών (θά έπρεπε κυρίως νά συγκεκριμενο
ποιήσουμε τήν έννοια τής έτερογένειας ή τής πολιτιστικής άπό- 
στασης), καθώς καί τόν πολλαπλασιασμό τών συγκεκριμένων 
άναλύσεων. Άλλά είναι τυχαίο άραγε δτι ή συνειδητοποίηση, 
σήμερα, τών διαφοροποιήσεων πού συντελούνται μέσα στούς 
κόλπους τής δυτικής κουλτούρας όδηγεΐ σέ μιά σύγκλιση τών με
λετών πάνω στό παλιό « φολκλορικό » στρώμα, στίς μαγικές άν- 
τιλήψεις καί στά φαινόμενα τής μαγείας πού ό παλαιότερος όρθο- 
λογισμός της είχε άποδιώξει, έξοβελίσει, άπωθήσει μπορούμε νά 
πούμε.

θ ά  προτείνουμε ένα κατευθυντήριο νήμα. Υπάρχει ένα φαι
νόμενο κοινό στίς λεγόμενες « πρωτόγονες » κοινωνίες καί στίς 
δυτικές κοινωνίες : σέ όρισμένες καταστάσεις κρίσης άναπτύσ- 
σονται μεσσιανικά ή χιλιαστικά κινήματα, τά όποια πάνω στή 
βάση παραδόσεων λίγο πολύ έπανερμηνευμένων προσδοκούν 
άπό μία κοσμική συντέλεια τό τέλος τών παρόντων συμφορών 
καί ταυτόχρονα τήν έλευση ένός ξαναγεννημένου κόσμου. Οί 
μεσσιανισμοί παίρνουν μορφές έξαιρετικά διαφορετικές, δεκτι
κές καί αύτές δύο συμπληρωματικών προσεγγίσεων (μιάς τυπο
λογικής καί μιάς ιστορικής). Μ’ άλλα λόγια, τά κινήματα αύτά 
είναι περισσότερο άπόρροια τής άμεσης σύγκρουσης διαφορετι
κών πολιτισμών καί όχι μιάς έσωτερικής κρίσης : ή διπλή αύτή 
έπέκταση τού φαινομένου δέ θά μπορούσε νά γεφυρώσει τό 
άνοιγμα άπό τήν περιορισμένη άντίληψη γιά τόν έκπολιτισμό στή 
γενικευμένη άντίληψη γι’ αύτόν ; 'Ορισμένες πλευρές τού χρι
στιανισμού, γιά παράδειγμα, δέν άντιστοιχούν στήν προσαρμογή 
τού Ιουδαϊκού μεσσιανισμού στόν έλληνο-ρωμαϊκό κόσμο (ένας 
μεσσιανισμός πού είναι κι αύτός μιά άμυντική άντίδραση, πολιτι
στική καί έθνική ταυτόχρονα, άπέναντι στήν ξένη κυριαρχία) ; 
Αντίθετα, τά μεσαιωνικά ή σύγχρονα κινήματα (άπό τίς πρώτες 
σταυροφορίες ώς τόν Τόμας Μύντζερ καί μέχρι τούς σύγχρονους 
« πρωτόγονους » τής έξέγερσης) δέν έπιχειρούν νά άπαντήσουν, 
έπαναλαμβάνοντας καί έπανερμηνεύοντας τήν παλαιά ίουδαιο- 
χριστιανική έσχατολογία, στήν κρίση πού ύφίστανται όρισμένοι 
τομείς τής παραδοσιακής νοοτροπίας, ένώ τό κοινωνικό πλαίσιο 
δπου τοποθετούνται μεταβάλλεται μέ πιό ταχύ ρυθμό ; Μέσα 
σ’ αύτή τήν προοπτική, τό πεδίο τού έκπολιτισμού δέ θά περιορι
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ζόταν στή συνάντηση μέσα στό χώρο έτερογενών πολιτισμών, άλ
λά θά διευρυνόταν καί στή συνύπαρξη μέσα σέ μιά καί τήν αύτή 
κοινωνία διαφορετικών χρονικών στρωμάτων : στή διαμόρφωση 
τών έπιπέδων, στίς συγκρούσεις καί στίς νοηματικές μεταβολές 
πού άπορρέουν άπό τήν πολλαπλότητα τών μορφών ιστορικής 
διάρκειας.

'Οπωσδήποτε γιά μάς ό έκπολιτισμός διαθέτει ήδη μία άρετή. 
Ή  Ανακάλυψη μιάς άλλης άνθρωπότητας, μετά τά τέλη τού 15ου 
αίώνα, στήν ’Αμερική καί στόν κόσμο δλο, είχε καταστρέψει τήν 
παλιά (χριστιανική καί άριστοτέλεια) παράσταση τού σύμπαντος 
καί τής ιστορίας του- ή Δύση είχε προσαρμοστεί, είχε κατά κά
ποιον τρόπο « έκπολιτιστεϊ », ένσωματών. -ντας τίς λεγόμενες 
« πρωτόγονες » κοινωνίες μέσα σ’ ένα έξελι/τικό σχήμα πού τίς 
υποβίβαζε σ’ ένα κατώτερο έπίπεδο, ένώ ή Ηύρώπη, στήν κορυ
φή τής Ιεραρχίας, ένσάρκωνε τό μοντέλο τού πολιτισμού, μέσα 
στόν όμοιογενή καί γραμμικό χρόνο τής προόδου. Ή  άντίληψη 
αύτή βρέθηκε στό άπόγειό της μέ τή φιλοσοφία τού Διαφωτι
σμού, πού τά ψιχία του τρέφουν άκόμα τίς αύθόρμητες παραστά
σεις μας. Οί άνακατατάξεις τοΰ σύγχρονου κόσμου, τό τέλος τής 
εύρωπαϊκής ήγεμονίας καί τά άπελευθερωτικά κινήματα τών 
άποικιών τίναξαν στόν άέρα τό σχήμα αύτό : ή Δύση ύφίσταται 
σήμερα, διαμέσου μιάς άλλης κρίσης, μιά νέα μορφή έκπολιτι- 
σμού συνειδητοποιώντας άκριβώς τή σχετικότητα τών πολιτι
σμών καί τών χρόνων τής ιστορίας.
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HENRI ZERNER 

Ή  ιστορία τής τέχνης

Ή  Ιστορία τής τέχνης, ό λόγος γύρω άπό τίς εικαστικές τέχνες 
έχουν αιχμαλωτιστεί, γιά νά μην πούμε δτι συνθλίβονται, άνάμε
σα στην κριτική καί στήν ιστορία. Ή  παραδοσιακή ιστορία τής 
τέχνης, έμπειρική καί θετικιστική, δείχνει μεγάλη δυσπιστία άπέ- 
ναντι σέ κάθε θεωρία, σέ κάθε προχωρημένη έρμηνεία τών έργων 
τέχνης. Ή  κριτική, άπό τήν πλευρά της, δέχεται σχεδόν πάντα 
σάν άξίωμα έκεϊνο άκριβώς πού ζητά νά προσδιορίσει, νά όρί- 
σει, νά φωτίσει μέσα σ’ ένα έργο, κι αύτό τήν καθιστά τήν ίδια 
έργο τέχνης, έξω άπ’ τόν χρόνο, έξω άπ’ τήν ιστορία. Παρ’ δλα 
αύτά, δρισμένοι έχουν προβάλει τόν ισχυρισμό, καί θά τολμούσα 
νά πώ δτι άπέδειξαν, πώς μιά θεμελιωμένη σκέψη γύρω άπό τίς 
εικαστικές τέχνες, μιά « έπιστήμη » τής τέχνης είναι άναγκαστικά 
Ιστορική καί θεωρητική ταυτόχρονα1.

Άλλο έμπόδιο δπου προσκρούει ή κριτική είναι τό γεγονός δτι 
αύτό πού βλέπουμε μέ τά μάτια δέν μπορούμε πάντα νά τό πούμε 
μέ τά λόγια, τό όρώμενο δέν μπορεΐ νά άναχθεΐ σέ λόγο λεκτικό. 
Τό πρόσκομμα αύτό, πού μπορεΐ νά φαίνεται άξεπέραστο, συνι- 
στά τό ένδιαφέρον τής ιστορίας τής τέχνης. Φιλόσοφοι, ψυχολό- 
γοι κι έθνολόγοι βλέπουν στίς εικαστικές τέχνες τό μοντέλο ένός 
μή λεκτικού έκφραστικού μέσου καί, γιά λόγους πού δέν μπορού
με νά προσδιορίσουμε αύτή τή στιγμή, οί τέχνες αύτές έχουν κα
ταλάβει τή θέση τής μουσικής, πού έπαιζε άκριβώς τόν ίδιο ρόλο 
στήν αίσθητική τού ρομαντισμού. "Ομως, ή ιστορία τής τέχνης, 
πού έδώ καί μισό αίώνα ύποφέρει άπό βαθιά θεωρητική άποτελ-
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μάτωση, δέν είναι σέ θέση νά άπαντήσει στά έρωτήματα πού τής 
μπαίνουν.

'Ωστόσο, ή παραδοσιακή ιστορία τής τέχνης συνεχίζει νά λει
τουργεί. Στή Γαλλία καί στήν ’Αγγλία, δπου είναι Ιδιαίτερα δρα
στήρια, έχει άνανεώσει τίς μεθόδους της. θεωρεί σκοπό της νά 
άνασυγκροτήσει τήν είκόνα τής διαδρομής πού διέτρεξαν οί ει
καστικές τέχνες στό παρελθόν, καί έχει προσδιορίσει τά καθή- 
κοντά της : νά καταλογογραφήσει τά έργα, νά συγγράψει τή βιο
γραφία τών ζωγράφων, νά έρευνήσει τήν πατρότητα τών έργων 
καί νά τά χρονολογήσει σύμφωνα μέ έξωτερικιές ένδείξεις (ύπο- 
γραφή, άρχειακά τεκμήρια, παλαιές παραδόσεις, κ.λπ.), ή σύμ
φωνα μέ τό ύφος, φτιάχνοντας ένα σώμα (corpus), καί, τέλος, νά 
άποκαταστήσει, μέ τή μελέτη τών κειμένων, τόν τρόπο με τόν 
όποιο έβλεπαν καί καταλάβαιναν τά έργα στό παρελθόν.

Τά άποτελέσματα πού παρουσιάζει αύτή ή ιστορία τής τέχνης 
είναι έντυπωσιακά : άνακαλύπτει, άναστηλώνει, διασώζει. Τά 
μουσεία καί οί έκθέσεις τής προσφέρουν ένα θεαματικό πεδίο 
δράσης. « Ό  La Tour είναι ό θρίαμβος τής ιστορίας τής τέχνης 
καί ή δικαίωσή της », έγραψε πρό καιρού ό Jacques Thuillier 
στόν κατάλογο μιάς έκθεσης πού έμοιαζε μέ άληθινό μανιφέστο2. 
Πραγματικά, ό παντελώς λησμονημένος πάνω άπό δύο αιώνες La 
Tour δέν είναι μιά κατάκτηση άμελητέα. Καί θά μπορούσαμε νά 
άναφέρουμε πολλές άκόμα : μετατροπές μουσείων, μεγάλες έκθέ- 
σεις συνοδευόμενες άπό μνημειώδεις καταλόγους, πού δλο καί 
πληθαίνουν στή Γαλλία καί στήν ’Ιταλία.

’Αφού λοιπόν ό κλάδος αύτόςάποδεικνύεταιτόσοάποτελεσμα- 
τικός, γιατί νά μήν άρκούμαστε σ’ αύτόν ; Κι άν αύτός είναι τόσο 
διατακτικός στήν έρμηνεία, τό καλύτερο πού έχουμε νά κάνουμε 
είναι νά άφήσουμε τά έργα νά έκφράζονται έλεύθερα. Πραγματι
κά, άν κάτι καταλογίζουν σ’ αύτόν τόν έμπειρισμό, αύτό δέν εί
ναι ή δυσπιστία του, άλλά ή άληθινή ή προσποιητή άφέλειά του· 
τό δτι είσάγει λαθραία μιά έρμηνεία, ένα σύστημα άξιών, μιά 
ιδεολογία. Ή  μορφή μέ τήν όποία άρέσει Ιδιαίτερα σ’ αύτή τή 
σχολή νά έκφράζεται, ή φαινομενικά άθώα, δηλαδή, μορφή τού 
καταλόγου είναι ύπόλογη στήν ίδια μομφή : ή κατάταξη πού πα
ρουσιάζει -  κατά ζωγράφους, κατά σχολές, έθνικές ή τοπικές, 
κατά είδη - , ή συλλογή τών πληροφοριών, τό υλικό πού καταλο-
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γογραφεί, όλα συνεπάγονται μιά συγκεκριμένη άντίληψη τής τέ
χνης καί μιά έρμηνεία.

*Η άντίληψη αύτή έχει μιά Ιστορία πού άνέρχεται στήν ’Ανα
γέννηση. Πήρε μορφή μέσα στό χώρο τών τεχνών, προβάλλοντας 
δμως μαζί καί ένα θεωρητικό καί Ιστορικό λόγο3. ’Από τόν Vasa
ri ώς τούς κήρυκες τού δόγματος « ή τέχνη γιά την τέχνη » καί 
πέρα άπ’ αύτούς, ένα ρεύμα ιδεών έπιμένει νά άποσπά τήν τέχνη 
άπό τίς άλλες όψεις τής ζωής. Χωρίς άμφιβολία, πρόκειται γιά 
έναν πόθο, γιά ένα ιδεώδες πού ή πραγματικότητα τής τέχνης, 
τής ιστορίας της καί τής κριτικής της ξεπερνά άσταμάτητα. Καί, 
δμως, τό ίδεώδες αύτό στηρίζει σταθερά τήν παραδοσιακή ιστο
ρία τής τέχνης πού άπό τήν έποχή τού Vasari δέν άλλαξε καθόλου 
ώς πρός τά θεμέλιά της. Όρισμένοι, γιά νά μπορέσουν νά τή 
δούν μεμονωμένα, γιά νά μπορέσουν νά τή δούν μέσα στήν ίδιαι- 
τερότητά της, φαντάστηκαν ένα σύστημα μέσα στό όποιο έ
μπαιναν τά καθαυτό καλλιτεχνικά προβλήματα. Ό  Adolph Hil
debrand4 έδωσε στήν ίδέα αύτή μιά πολύ έπεξεργασμένη μορφή, 
συνδέοντας ρητά τό καλλιτεχνικό πρόβλημα μέ τή μή ιστορικότη
τα τής τέχνης. Ή  άπήχηση τού έργου του στήν ιστορία τής τέχνης 
δέν πρέπει νά έκπλήσσει. Στηρίζεται σέ θέσεις ίδεαλιστικές, πολ
λές φορές βιαστικά καταχωνιασμένες: ή τέχνη, άχρονική αύτή 
καθαυτή, δέν έχει ιστορία παρά δταν τό φυσικό της περίβλημα 
συμπίπτει μέ τίς μεθόδους της.

Έτσι, έπί πέντε σχεδόν αίώνες, ή τέχνη όριζόταν ένόσω φτια
χνόταν, υλοποιούσε τίς διεκδικήσεις της γιά αύτονομία, καί ή 
Ιστορία τής τέχνης συνυφαινόταν μαζί της. Ό  Vasari στό έργο 
του δίνει ένα σχήμα βιολογικό : γέννηση (ή άναγέννηση), νεότητα 
καί ώριμότητα τής τέχνης σέ τρία μεγάλα στάδια, πού τό τελευ
ταίο χαρακτηρίζεται άπό τήν κυριάρχηση στό ύφος (maniera) 
άπό τόν Leonardo καί ύστερα. Αύτές είναι συνοπτικά οί χοντρές 
γραμμές τής ιστορίας πού άκολούθησε ό όρισμός τής τέχνης καί ή 
δλο καί πιό συγκεκριμένη συγκρότηση τού συστήματός της. Προ
τού φτάσει σ’ αύτή τή φάση, ή ιστορία τής τέχνης, γιά τόν Vasari, 
είναι ή Ιστορία τών καλλιτεχνών, δπως θά είναι καί γιά τόν Char
les Blanc, καί δπως είναι άκόμα σήμερα. « Τά μεγάλα μυωπικά 
μάτια τού Vouet καί τό αισθησιακό του στόμα, τά γερά σμιλεμέ- 
να χαρακτηριστικά τού Poussin, τό δασύ χωριάτικο κεφάλι τού
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Claude : παρουσίες, άναγκαΐες γιά την κατανόηση τού έργου 
τους, άναγκαΐες γιά τή γαλλική τέχνη5. » Ή  βιογραφία είναι έξή- 
γηση « άναγκαία γιά τήν κατανόηση ». Άκόμα καί ή έθνική τέ
χνη δικαιώνεται μέσω τού άτόμου- ή γαλλική τέχνη είναι ή τέχνη 
πού έφτιαξαν οί Γάλλοι καλλιτέχνες, άρκεϊ κανείς νά δεχτεί δτι 
τά άτομα αύτά κρύβουν μέσα τους κάποια λίγο πολύ πάγια έθνι- 
κά χαρακτηριστικά πνευματικής τάξης, δπως ή γαλλική διαύγεια 
ή ή πνευματική ισορροπία, πού θά βρούν έκφραση σέ όρισμένες 
καλλιτεχνικές μορφές σάν μιά « γαλλική παλέτα6 ».

Εξίσου δμως οί προσπάθειες συγκεντρώθηκαν στήν πατρότη
τα. ‘Η ιστορία τής τέχνης προσαρτήθηκε στήν έπιστήμη τών con- 
naisseurs, πού μέχρι τά μέσα τού 19ου αιώνα είχε παραμείνει άρ- 
κετά άνεξάρτητη καί μεταδιδόταν διά τής προφορικής όδού7. Ή  
παράδοση αύτή συστηματοποίησε τίς μεθόδους άνεύρεσης τής 
πατρότητας τών έργων καί υπέβαλε τό μάτι σέ μιά έξαιρετικά 
είδικευμένη έκγύμναση. 'Η έμμονη έμφαση στό « χέρι », ή 
άνάγκη νά άνακαλυφθεί ένας καλλιτέχνης πίσω άπό τό έργο εί
ναι πράγματα πού χρειάζονται έρμηνεία. Αύτό δέν τό άντιλαμ- 
βάνεται κανείς καθαρά δσο κινείται στήν περιοχή τής τέχνης πού 
μέσα της ένα έργο είδε τό φώς καί ή όποία δικαιολογεί έν μέρει 
τή γέννησή του. Τό καταλαβαίνει δμως ξεκάθαρα δταν, γιά πα
ράδειγμα, βλέπει νά άνατέμνουν έναν πίνακα, τή Μεταμόρφωση, 
λ.χ., τού Ραφαήλ στά διάφορα κομμάτια πού έκτέλεσαν τά μέλη 
τού έργαστηρίου τού μεγάλου δάσκαλου.

Εύκολα θά μπορούσε νά άποδείξει κανείς δτι ή θεωρία πού 
υπαγορεύεται άπό τήν παραδοσιακή ιστορία τής τέχνης δέν έχει 
συνοχή. Ή  καλλιτεχνική ιδεολογία δμως πού άκτινοβολεϊ έχει 
ένα σαφώς προσδιορισμένο κέντρο : ή τέχνη είναι υπόθεση άτο- 
μικής δημιουργίας, έμπνευσης, ιδιοφυίας. Ή  τέχνη είναι ένας 
κόσμος άπό μόνος του, μέ τούς δικούς του νόμους, πού είναι 
έλαστικοί καί έπιτρέπουν τίς άλλαγές γούστου- καί άρκετά συγ
κεκριμένοι γιά νά κάνουν τόν διαχωρισμό, άνάμεσα στίς μορφές 
πού δημιουργούνται, τής τέχνης καί τής μή τέχνης. Ή  άντίληψη 
αύτή κάνει τήν τέχνη προνόμιο μιάς καθορισμένης κοινωνίας. 
Δέν έχει παρά νά σκεφτεϊ κανείς τόν Ruskin πού δήλωνε δτι μόνο 
στή χριστιανική Δύση ύπάρχει « μιά παλιά καθαρή καί πολύτιμη 
ζωγραφική τέχνη, γιατί στήν Αμερική δέν ύπάρχει, στήν Άσία
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δέν ύπάρχει, στήν ’Αφρική δέν υπάρχει ».
’Αλλά άπό τόν Hegel καί μετά, όρισμένοι συνέλαβαν τήν τέχνη 

σάν μιά δραστηριότητα πού διακρίνει τό άνθρώπινο είδος, παίρ
νοντας σάν άξίωμα δτι ό άνθρωπος είναι άπό τή φύση του προι
κισμένος νά παράγει τέχνη, δπως έκ φύσεως μιλά. Έκτοτε ή 
Ιστορία τής τέχνης είχε νά άντιμετωπίσει τελείως διαφορετικά 
προβλήματα. Τό σύστημα τών άξιών πού σφυρηλατιόταν έπί 
αΙώνες μπήκε σέ άμφισβήτηση. ’Αναγκάστηκαν νά θεωρήσουν 
τόν διάκοσμο σάν μιά άπό τίς βασικές μορφές τέχνης, άφού πολ
λές κοινωνίες δέν είχαν γνωρίσει άλλη. Στά τέλη τού προηγούμε
νου αίώνα, ό Alois Riegl είχε τήν τόλμη νά έξαντλήσει δλες τίς 
συνέπειες αύτής τής θέσης καί νά άρνηθεΐ, τουλάχιστον στή θεω
ρία, κάθε κανονιστικό σύστημα άξιών, νά καταγγείλει τήν έννοια 
τής παρακμής καί νά παραιτηθεί άπό τόν διαχωρισμό άνάμεσα 
στήν « υψηλή τέχνη » καί στίς « έλάσσονες »8.

Μπόρεσε μάλιστα νά άποδείξει, άναφορικά μέ τή « βιομηχανι
κή » τέχνη τής « ύστερης » άρχαιότητας, δτι έκεϊ δπου έβλεπαν 
άπλά μιά παρακμή τής έλληνο-ρωμαϊκής παράδοσης, έκεΐ έμφα- 
νίζονταν τελικά νέες άξίες, άφετηρία γιά νέα άνάπτυξη. Καί, φυ
σικά, δέν είναι τυχαίο πού ή πρωτοβουλία τού Riegl ξεπήδησε 
άκριβώς τήν ϊδια στιγμή πού ή τέχνη έθετε σοβαρά σέ άμφισβή- 
τηση τό κυρίαρχο σύστημα9.

Ό ταν λοιπόν διευρύνουμε έτσι τήν ιστορία τής τέχνης, δέν 
μπορεΐ πιά νά είναι ένα χρονικό καλλιτεχνικών γεγονότων. Κι 
άφού δέν ύπάρχει ένα καθιερωμένο σύστημα άξιών (ή έστω πρός 
καθιέρωση, γιατί αύτό τελικά προτείνει ή παραδοσιακή Ιστορία 
τής τέχνης), χρειάζεται νά τακτοποιηθεί ή μάζα τών φαινομένων 
μέ τρόπο κατανοητό. Σέ άντίθεση μέ τόν ύλιστικό ντετερμινισμό 
τοϋ Semper καί τών μαθητών του πού θεωρούσαν τήν τεχνική 
σάν αίτιο τού στύλ, ό Riegl έθεσε κατηγορηματικά τήν άρχή τής 
έλευθερίας, τής άπροσδιοριστίας τής τέχνης. Ό  Riegl, άντίστρο- 
φα άπό τόν Claude Bernard, ισχυρίστηκε δτι άντικαθιστά τό 
« πώς » μέ τό « γιατί » καί πάνω σ’ αύτό στηρίζει τήν έπιστημο- 
νικότητα τού διαβήματός του. Στό έπίκεντρο τού σκεπτικού του
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βρίσκεται ή έννοια τού Kunstwollen, δρου δύσκολου πού μπο
ρούμε νά μεταφράσουμε μέ πολλούς τρόπους, ώς καλλιτεχνική 
βούληση ή πρόθεση. Ό  δρος υπογραμμίζει κυρίως δτι ή τέχνη 
δέν καθορίζεται άπό έξωτερικά αίτια, άλλά έχει έσωτερικά κίνη
τρα καί κατευθύνσεις, καί δτι είναι άπαλλαγμένη άπό τήν υπο
χρέωση νά έξηγεϊ τίς άναλογίες πού μπορεϊ νά έχει μέ άλλα φαι
νόμενα έξαιτίας τών κοινών σχέσεων δλων μέ μιά άνώτερη τάξη 
παρατηρήσεων. Κάνει δμως σαφές δτι οί άλλες σειρές φαινομέ
νων (κοινωνικά, θρησκευτικά, κ.λπ.) είναι αύστηρά παράλλη
λες10. Έτσι λοιπόν βλέπουμε νά διαγράφεται μιά έσωτερική πρός 
τήν τέχνη ιστορία, σ’ άντίθεση μέ τά συστήματα πού θεωρούν τήν 
τέχνη ώς άντανάκλαση.

Τί σημαίνει δμως ιστορία τής τέχνης ώς ιστορία ένός Kunstwol
len ; Ό  Riegl δέν είναι σαφής σ’ αύτό τό σημείο. Οί πιό πιστοί 
όπαδοί του άφιερώθηκαν στήν άνάλυση τών έσωτερικών δομών 
τών έργων πού έκφράζουν τή δομή τού κόσμου έτσι δπως τή 
« φαντάζεται » ή τέχνη πού έχει μελετηθεί. Αύτή ή σχολή τής δο
μικής άνάλυσης είναι πολύ σημαντική στή Γερμανία καί βρίσκε
ται σέ άνανέωση11. Ό  Panofsky πρότεινε μιά έξήγηση πού μπο- 
ρεϊ12 άκόμα νά χρησιμεύσει σάν άφετηρία γιά μιά ιστορία τής 
τέχνης. Αύτός θέλει νά άπαλλάξει τήν έννοια αύτή άπό κάθε ψυ
χολογικό περιεχόμενο (σ’ άντίθεση, π.χ., μέ τόν Worringer). Γι’ 
αύτό καί άσκεί πολεμική σέ τρεις έρμηνεϊες : μιά πρώτη πού ταυ
τίζει πολύ άπλά τό Kunstwollen μέ τήν άτομική βούληση τού καλ
λιτέχνη· μιά δεύτερη πού τό συνδέει μέ τήν ψυχολογία μιάς έπο- 
χής ώς βούληση συλλογική, συνειδητή ή άσυνείδητη13· καί, τέλος, 
μιά τρίτη πού ισχυρίζεται δτι φτάνει στό Kunstwollen μέ τήν αι
σθητική έμπειρία τού σημερινού θεατή καί « νομίζει δτι μπορεϊ 
νά όρίσει τήν τάση πού έκφράζεται μέσα στό έργο μέ βάση τίς 
άντιδράσεις πού ξεσηκώνει μέσα μας δταν τό βλέπουμε ». Ό  Pa
nofsky, πάντοτε, όρίζει τό Kunstwollen σάν Ιμφυτο άντικειμενικό 
νόημα τών φαινομένων όπότε ή ιστορία τής τέχνης είναι ή ιστο
ρία τού νοήματος τής τέχνης.

Καί πώς μπορούμε νά φτάσουμε σ’ αύτό τό νόημα ; Νά λοιπόν 
πού τό πρόβλημα τής έρμηνείας μπαίνει μέ άκρα έπιτακτικότητα 
καί στό έξής άποτελεΐ δρο άναγκαϊο γιά τήν ιστορία τής τέχνης.

Πρίν κάνουμε λόγο γιά τούς δρόμους πού άνοίγονται σήμερα
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μπροστά στήν έρμηνεία, θά ήθελα νά τονίσω τή νοηματική διολί
σθηση πού γίνεται συνήθως άνάμεσα σέ έξήγηση καί σέ έρμηνεία. 
Έχουμε τήν τάση νά έξομοιώνουμε τό νόημα τών έργων καί τή 
γένεσή τους, ή, άν προτιμάτε, νά προβάλλουμε τό πρώτο πάνω 
στή δεύτερη, καί νά θεωρούμε δτι τό ένα στηρίζεται πάνω στό 
άλλο. Είναι ή άρχή τής βιογραφικής έξήγησης. Αύτή παίρνει σάν 
προϋπόθεση δτι ή ζωή τού δημιουργού έπιτρέπει τήν κατανόηση 
τού έργου. Παρόμοια, καί μιά ντετερμινιστική όπτική τών έργων 
τά βλέπει σάν άντανάκλαση τής κοινωνίας πού τά γεννά. Οί με
λέτες πού λέγονται μαρξιστικές -  καί πού δέν είναι τέτοιες 
άναγκαστικά γι’ αύτό τό λόγο14 -  τίς περισσότερες φορές περιο
ρίζονται, δπως τό έργο τού Antal γιά τήν Ιταλική ’Αναγέννηση, 
σέ μιά μελέτη τού μαικηνισμού15. Σ’ αύτά, τό καλλιτεχνικό φαι
νόμενο είναι καθορισμένο άπό μιά τάξη ή μιά κοινωνική όμάδα 
πού έχει άντικαταστήσει τόν καλλιτέχνη στό ρόλο τού δημιουρ
γού. Τέλος, δύσκολα ξεφεύγουμε άπό τόν πειρασμό νά άναζητή- 
σουμε τή σημασία τών εικαστικών τεχνών άλλού καί δχι στά ίδια 
τά έργα, στή λογοτεχνία, λ.χ., ή στήν κοινωνική, ή στή θρησκευ
τική ζωή μιάς έποχής, στηριζόμενοι στό αίτημα τής συνοχής τής 
κουλτούρας. Έτσι, βρίσκονται κάποιοι πού άναζητούν στήν De- 
votio modema τό νόημα τής Φλαμανδικής ζωγραφικής, καί στό 
Oratorio del Divino Amore τό νόημα κάποιων έργων τού Ρα
φαήλ. Δέν μπορούμε νά άποκλείσουμε τή δυνατότητα ύπαρξης 
κάποιων σχέσεων άνάμεσά τους : τό ένα πεδίο δρά συνεχώς έπά- 
νω στό άλλο. ’Αλλά πρόκειται γιά φαινόμενα σαφώς προσδιορι
σμένα πού έχουν νά κάνουν μέ τή γένεση ένός έργου, γένεση πού 
ό έρμηνευτής όφείλει νά λάβει ύπόψη του, άλλά πού μέ κανέναν 
τρόπο δέν πρέπει νά καταλάβει τή θέση τής έρμηνείας. Ά ν  μάλι
στα συμβεϊ, άπό κάποια εύτυχή συγκυρία, νά παρουσιαστούν 
δύο παράλληλες σειρές φαινομένων πού προσφέρονται σέ άμοι- 
βαΐο συσχετισμό, πρέπει νά είμαστε προσεκτικοί μή τυχόν καί 
άποδώσουμε στή μιά νοήματα πού άνήκουν στήν άλλη. 'Ο έρμη
νευτής, σάν τόν Riegl κι αύτός, πρέπει νά διαποτιστεΐ άπό τήν 
ιδέα δτι ή τέχνη είναι μιά πρωταρχική δραστηριότητα καί βάζει 
τάξη στόν κόσμο.

Μόνο οί μέθοδοι καί τεχνικές τής έρμηνείας έπιτρέπουν νά 
φτάσουμε στό νόημα. Μ’ αύτόν τόν τρόπο πρέπει νά κατανοή



σουμε τή θεωρία πού Ανέπτυξε ό Panofsky. Αυτός προσπάθησε 
νά θεμελιώσει μιά μέθοδο άνάγνωσης πού περιορίζεται σέ θέμα
τα εικαστικά καί Ισχύει μόνο γιά τή χριστιανική Δύση. Στόχος 
της ήταν τό « εικονολογικό » έπίπεδο, δηλαδή τό έμφυτο Αντικει
μενικό νόημα16. Οί μαθητές του δμως έχασαν άπ’ τά μάτια τους 
τά θεωρητικά μελήματα, πού καί ό ίδιος σιγά σιγά είχε άρχίσει 
νά έγκαταλείπει, καί ό κλάδος αύτός μετατράπηκε σέ μιά μεμο
νωμένη τεχνική άποκρυπτογράφησης. Τό είκονολογικό έπίπεδο 
έπαψε νά είναι στόχος καί -  πράγμα πολύ σοβαρότερο -  τό νόη
μα πολύ συχνά άντικαταστάθηκε άπό τήν άποκρυπτογράφηση 
τής εικονογραφίας.
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Μέσα στή σύγχρονη σκέψη, ή ιστορία τής τέχνης βρίσκει δύο 
βασικά μοντέλα έρμηνείας καί άνάλυσης γιά νά άνανεώσει τίς 
μεθόδους της : τή δομική γλωσσολογία καί τή φροϋδική άνάλυ- 
ση. Καί προσθέτουμε άμέσως δτι δέν καταφεύγουμε σ’ αύτούς 
τούς κλάδους γιατί τούς θεωρούμε πανάκειες, άλλά γιατί καί οί 
δύο μαζί άποτελούν τήν πιό ικανοποιητική βάση γιά μιά θεωρία 
τής άναπαράστασης.

’Αν έχει λόγο ύπαρξης ή σημειολογία, δηλαδή, μιά έπιστήμη, ή 
γενική μελέτη τών σημείων, θά φαινόταν λογικό (καί έτσι έκρι
ναν πάντοτε) δτι ή τέχνη θά άποτελούσε τμήμα τού δικού της 
πεδίου. Καί κάνει έντύπωση τό γεγονός δτι ή σημειολογία τών 
εικαστικών τεχνών δέν έχει άναπτυχθεΐ, δταν τό μοντέλο τής 
γλωσσολογίας άποδεικνύεται τόσο γόνιμο σέ άλλους τομείς. 
Άπό τόν 19ο αίώνα, τόσο μέ τόν Morelli δσο καί μέ τόν Wolfflin, 
πού μέ τρόπους διαφορετικούς άλλά συγγενικούς μεταξύ τους 
προσπάθησαν νά θεμελιώσουν τή μελέτη τής τέχνης ώς έπιστή- 
μης17, ή Ιδέα νά πραγματευθούν τήν τέχνη ώς γλώσσα ήταν πραγ
ματικά έμμονη. Άλλά δέν όδήγησε πουθενά. 'Ωστόσο, ή άνάλυ- 
ση πού έθεσε τήν ίδια άκριβώς έποχή σ’ έφαρμογή ό Saussure 
έπιτρέπει νά έντοπίσουμε πάνω σέ τί προσκρούει ή άναλογία 
άνάμεσα στίς πλαστικές τέχνες καί στή γλώσσα : ένώ τά λεκτικά 
σημεία μπορούν νά θεωρηθούν τελείως αύθαίρετα, γιατί στηρί
ζονται σέ μιά σύμβαση άπλά καί μόνο, τά σημεία στό χώρο τών
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πλαστικών τεχνών είναι, έστω έν μέρει, φυσικά καί στηρίζονται 
σέ μιά σχέση άναλογίας18. Ή  δυνατότητα νά δούμε τή γλώσσα 
έξω άπό κάθε αιτιότητα έπιτρέπει στόν Saussure νά προτείνει, 
έστω καί μόνο σάν ύπόθεση έργασίας, μιά αύστηρά συγχρονική 
μελέτη τής γλώσσας καί νά θέσει σ’ άντιπαράθεση τή γλώσσα 
(langue), δηλαδή ένα σύστημα άξιών, στήν όμιλία (parole) πού 
είναι ή χρησιμοποίσηση αύτού τού συστήματος μέσα σ’ ένα μονα
δικό λόγο. Ά ν  ή τέχνη μπορεϊ νά άποτελεΐ ένα είδος γλώσσας 
(langage), δέν μπορεϊ ώστόσο μέ κανέναν τρόπο νά είναι γλωσσι
κό σύστημα μέ τήν έννοια τής langue.

Έπειτα, ή οίκοδόμηση μιάς σημειολογίας τών εικαστικών τε
χνών συναντά άλλη μιά βασική δυσκολία : πώς χωρίζουμε τίς μο
νάδες άνάλυσης ; Οί σημειολογικές άπόπειρες έχουν τήν τάση νά 
παίρνουν τίς μονάδες άνάλυσής τους άπό τό είκονιζόμενο, δπως 
έκανε ό Morelli πού άπομόνωνε ένα χέρι ή ένα αύτί σάν τυπικές 
μονάδες τής μορφής. Όμως έτσι μένουμε προσκολλημένοι στό 
θέμα καί ξαναγυρνάμε άπό άλλη όπτική γωνία στίς είκονογραφι- 
κές έρευνες. ’Αντίστροφα άπ’ δ,τι θά περίμενε κανείς, ύστερα 
άπό πολλές δεκαετίες, δταν ή κριτική τής τέχνης έχει συγκεντρώ
σει τήν προσοχή της στή μορφή ώς κατ’ έξοχήν περιοχή της, ή 
Ιστορία τής τέχνης πάσχει άπό σοβαρή ένδεια, τόσο σέ δρους δσο 
καί σέ μεθόδους, δταν πρόκειται νά άναλύσει τούς τύπους τής 
μορφής.

Στό σημείο αύτό ή γλωσσολογία παρουσιάζει ένα τεράστιο 
προσόν : ή γραπτή γλώσσα, ή όποία είναι μεταγραφή τής φωνη
τικής γλώσσας, μπορεϊ νά άναλυθεΐ σέ πολύ προχωρημένο βαθ
μό. ’Από τήν ίδια άποψη, χρήσιμη μπορούσε νά άποβεΐ καί ή 
μελέτη τής χαρακτικής19. Κανονικά, θά έπρεπε νά κατορθώσουμε 
νά προσδιορίσουμε μέ άκρίβεια τί μεταδίδει τό χαρακτικό άπό τό 
πρότυπο πού άναπαράγει καί μέ ποιό τρόπο τό έπιτυγχάνει. Μέ 
ποιό τρόπο, λόγου χάρη, μπόρεσαν νά φτιάξουν μέ τό άσπρο καί 
τό μαύρο, μέ τήν καθοδήγηση τού Ρούμπενς, τά ισοδύναμα τού 
χρώματος, παραλλάζοντας μόνο τή γραφική ύφανση γιά μιά στα
θερή ένταση φωτός. Ίσως αύτό μάς βοηθούσε νά ξεχωρίσουμε τί, 
μέσα σ’ ένα χρώμα, είναι σύστημα άντιθέτων καί τί τονική κλίμα
κα.

Αύτές άκριβώς οί πλευρές τών εικαστικών τεχνών ώς συστήμα
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τος δίνουν λαβές στη σημειολογία. Καί μπορεΐ νά μήν είναι δυνα- 
τόν νά υπάρξει ένας γενικός κώδικας γιά τήν τέχνη (μιάς συγκε
κριμένης έποχής φυσικά), υπάρχουν όμως έπί μέρους κώδικες : 
μιά ίχνογραφημένη μορφή σ’ ένα σχέδιο δέν μπορεΐ νά νοηθεί 
σάν άνθρωπος άπό σύρμα- ένα περσικό χαλί « διαβάζεται » σάν 
ένα πεδίο χωρισμένο σέ πολλές περιοχές πού άντιπαρατίθενται ή 
μιά πρός τήν άλλη σύμφωνα μέ τόν κανόνα κατανομής τών μοτί- 
βων, πού συχνά καί αύτά τά ίδια είναι Ιδεογράμματα. “Ενας άπό 
τούς στόχους, ό έπιτακτικότερος ίσως, τής σημειολογίας τών τε
χνών είναι νά προσδιορίσει ποιά είναι τά δρια καί οί σχέσεις 
άνάμεσα στό « κατά σύμβασιν » καί στό « κατά φύσιν ».

'Οδηγός μας είναι ό Meyer Schapiro, ό όποιος έξέτασε όρισμέ- 
να θεμελιακά στοιχεία20. Αύτός έδειξε δτι ή έπίπεδη καί λεία 
έπιφάνεια, τά δρια τού πεδίου τής εικόνας, τό πλαίσιο, είναι τό 
καθένα κι άπό ένα πολιτιστικό έπίτευγμα πού τήν ιστορία του 
μπορούμε νά παρακολουθήσουμε βήμα πρός βήμα. Καί δτι καθέ
να άπ’ αύτά έχει κάποια συμβατική σημασία πού μπορεΐ νά πα
ραλλάζει (ή έπιφάνεια, γιά παράδειγμα, μπορεΐ νά νοηθεί σάν 
βάθος ή σάν διαφάνεια πρός έναν πλασματικό χώρο). ’Επίσης, 
τά διάφορα μέρη τού πεδίου (τό δεξί, τό άριστερό, τό πάνω καί 
τό κάτω) έχουν τή δική τους σημασιοδότηση.

Ό  Schapiro κάνει τήν παρατήρηση δτι όρισμένα γνωρίσματα 
είναι πολύ εύκολο νά άποκρυπτογραφηθούν, άκόμα καί άπό ένα 
άκατατόπιστο ώς πρός τόν κώδικά τους θεατή, χωρίς δμως αύτό 
νά σημαίνει δτι γιά τόν ίδιο λόγο είναι λιγότερο « συμβατικά ». 
Ή  παρατήρηση αύτή είναι χρήσιμη γιά τήν κατανόηση τής προο
πτικής, τήν όποία περιέργως ό Schapiro θεωρεί « φυσική », ένώ 
άλλοι, κυρίως μάλιστα ό Pierre Francastel, είχαν έπιμείνει πάνω 
στή συμβατική κωδική της φύση21. ’Ας σταματήσουμε μιά στιγμή 
στήν κλασική αύτή παρατήρηση : άν μέσα σέ μιά εικόνα έχουμε 
δύο μορφές άνισου μεγέθους, μιά μικρή καί μιά μεγάλη, τό νόημα 
θά είναι τελείως διαφορετικό άν πρόκειται γιά έργο μεσαιωνικό 
ή γιά μιά άναπαράσταση σέ προοπτική, θ ά  σημειώσουμε δτι τό 
μεσαιωνικό σύστημα, πού δίνει στό μεγάλο μέγεθος τήν άνάλογη 
άξία τής σπουδαιότητας, μάς φαίνεται πολύ περισσότερο συμβα
τικό. Διαθέτει δμως καί μιά φυσική βάση γιατί δέν συναντάμε, 
καί δύσκολα μπορούμε νά φανταστούμε, ένα άντίστροφο σύστη
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μα δπου ή σπουδαιότητα θά σημαινόταν άπό τό μικρό μέγεθος. 
Άκόμα, ή οημειολογική άναλυση παίρνει ύπόψη της δτι ή σύνδε
ση άνάμεσα στό μέγεθος καί στη σπουδαιότητα δέν έχει έξοστρα- 
κιστεϊ άπό τήν άναπαράσταση σέ προοπτική, καί είναι υποταγμέ
νες σέ έναν πολύ Ισχυρό κώδικα. Δέν άναφέρομαι στίς ύβριδικές 
παραστάσεις πού σχολίασε ό Francastel, άλλά στό γεγονός δτι οί 
ζωγράφοι πού έγιναν μάστορες τής προοπτικής διέταξαν μέ τέ
τοιον τρόπο τούς πίνακές τους, ώστε τό πιό σημαντικό άντικείμε- 
νο νά κατέχει μεγαλύτερο χώρο στήν έπιφάνεια τού πίνακα. 'Η 
μέθοδος αύτή είχε έξαπλωθεΐ άρκετά καί είχε γίνει κοινή έτσι 
ώστε ή μή έφαρμογή της, λογουχάρη στούς φλαμανδικούς πίνα
κες τού 16ου αίώνα, δπου ό άγιος είναι μιά μικρή μορφή στό 
βάθος ένός τοπίου, νά παράγει ένα ήθελημένο άποτέλεσμα έκ
πληξης καί « φυσικότητας ». Άλλά, άκόμα καί σ’ αύτές τίς περι
πτώσεις, ό ζωγράφος γενικά άκολουθεΐ τόν κανόνα τοποθέτησης 
κέντρο-περιθώριο.

’Επίσης μπορεΐ νά μελετηθεί ό ρόλος τού έκφραστικού περιε
χομένου. Τά χρώματα έχουν άραγε κάποιο φυσικό έκφραστικό 
άποτέλεσμα ; ’Οξύτητα τό κίτρινο, ψυχρότητα τό μπλέ ; Τό όρι- 
ζόντιο καί τό κάθετο έχουν μιά πάγια άξία πού άπορρέει άπό τήν 
καθολική έμπειρία τής όρθιας καί τής όριζόντιας θέσης ; Πολύ 
πιθανόν ή άπάντηση νά είναι καταφατική, άλλά τό σύστημα τής 
τέχνης υιοθετεί ή έξουδετερώνει μέ μεγάλη ταχύτητα αύτές τίς 
άξίες. Γενικά, άκόμα καί δταν οί συστηματικές της όψεις είναι 
ιδιαίτερα έντονες, ή τέχνη προσδίδει στίς συμβάσεις τή φαινομε
νική δψη τής αιτιότητας, χάρη στήν άρχή τής άναλογίας, ένώ ή 
σύμβαση έπηρεάζει τούς τομείς δπου ή τέχνη μοιάζει τό περισσό
τερο δυνατόν « φυσική », δπως στό trompe-l’ceil.

Τέλος, γιά νά βγάλουμε ωφέλιμα συμπεράσματα, θά πρέπει νά 
θέσουμε τό έρώτημα έπάνω σέ ποιά θεωρία τού σημείου θά πρέ
πει νά θεμελιωθεί ή σημειολογία τής τέχνης. Ή  θεωρία τού 
Peirce22 έχει τό προσόν νά βγάζει τήν άναφορά (r6f6rence) -  δη
λαδή τή σχέση μέ τόν έξωτερικό κόσμο έξω άπό τόν όρισμό τού 
σημείου. Στή θεωρία του άκόμα καί τό νόημα τού σημείου πα
ρουσιάζεται ώς σημείο. Κι έτσι συνδέεται μέ μιά άτέρμονη άλυ- 
σίδα σημείων. Γιά παράδειγμα, τό νόημα τής λέξης δάσος δέν 
συνδέεται μέ τή νοητή είκόνα τού δέντρου ή μέ τήν ιδέα τού δέν
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τρου, άλλά μέ κάποιο άλλο σημείο, δπως ή διατύπωση ένός όρι- 
σμού παραπέμπει καί αύτή μέ τή σειρά της σέ άλλες διατυπώσεις. 
Τό σημείο έξυπακούει όλόκληρο τό σύστημα πού τό στηρίζει23.

Αύτή ή άντίληψη γιά τό σημείο βοηθά έπίσης νά δούμε μέ 
ποιόν τρόπο αύτό γίνεται λόγος, πράγμα πού άποτελεΐ καί τό 
κύριο μέλημα τής έρμηνείας τής τέχνης. Στό σημείο αύτό έρχεται 
ή παρέμβαση τού Φρόυντ.

Ό  τρόπος μέ τόν όποιο χρησιμοποιεί ή έξήγηση τής τέχνης τή 
φροϋδική διδασκαλία έχει περιπλακεί ιδιαίτερα άπό τό γεγονός 
δτι ό Ιδιος ό Φρόυντ έγραψε γιά τήν τέχνη. Έχει ξεκινήσει μιά 
μεγάλη συζήτηση, κυρίως γύρω άπό τό περίφημο κείμενο γιά τόν 
Λεονάρντο Ντά Βίντσι. Ό  Φρόυντ είχε στηρίξει τήν άνάλυσή 
του έπάνω σέ άνακριβή δεδομένα καί τά συμπεράσματά του γιά 
τή βιογραφία τού ζωγράφου άντικρούστηκαν. έν μέρει έστω, άπό 
τά άρχειακά δεδομένα24. Ή  διένεξη κορυφοιθηκε τελικά γύρω 
άπό τό θέμα άν όντως μπορούν νά θεμελιωθούν τά συμπεράσμα
τα πού έβγαλε ό Φρόυντ, πράγμα πού όρισμένοι ύποστήριξαν 
ένάντια σέ κάθε άληθοφάνεια.

Στήν πραγματικότητα, τό πρόβλημα δέν είναι αύτό. Ό  Φρόυντ 
κάνει κυρίως μιά άναδρομική ψυχανάλυση διαμέσου τών έρ
γων25. Αύτή μπορεϊ νά φωτίσει έν μέρει τή γένεση τών έργων 
έφόσον ή γένεση αύτή έξαρτάται άπό τόν ψυχισμό τού άτόμου. 
Καί ό Φρόυντ δέν διαγράφει άπό τίς βλέψεις του μία τέτοιου 
τύπου έρμηνεία τού νοήματος ή τού άποτελέσματος ένός έργου. 
Ή  παράξενη δύναμη τής Τζοκόντας δέν θά μπορούσε νά βρίσκε
ται άλλού, παρά στό ξανακερδισμένο χαμόγελο τής μητέρας. 
Έδώ έχουμε, λοιπόν, νά κάνουμε μέ μιά άνάλυση διαμέσου τού 
ύποκειμένου, ή όποία χωρίς άναγκαστικά νά σημαίνει δτι μένει 
έξω άπό τούς μηχανισμούς κατανόησης τής τέχνης, δέν μπορεϊ νά 
χρησιμεύσει σάν βάση στό έργο τής έρμηνείας.

Στήν πραγματικότητα, τό έρώτημα είναι τό έξής : δταν μιά 
άνάλυση, σάν αύτή πού προτείνει ό Φρόυντ στό Λεονάρδο του, 
γίνει κανονικά, περνά άραγε διαμέσου τού έργου χωρίς νά τό 
άγγίξει, ή μήπως ρίχνει κάποιο, έστω καί μερικό, φώς στό άντι- 
κειμενικό του νόημα ; "Οταν άποκαθιστούμε τίς άποκρυσταλλώ- 
σεις καί τίς μετατοπίσεις πού έπήλθαν στίς βιολογικής προέλευ
σης παρορμήσεις, δταν άνερχόμαστε στή συμβολική άλυσίδα
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στήν όποία έξιδανικεύτηκε ό πόθος, άνακαλύπτουμε τελικά ση
μασίες πού έχουν έπαρκώς έμπλακεϊ μέσα στό έργο πού άποτελεϊ 
τήν κατάληξή τους ; Οί σημασίες αύτές βρίσκονται σέ άμοιβαία 
άλληλεπίδραση μέ τά υπόλοιπα περιεχόμενα (μορφολογικό, θρη
σκευτικό, ήθικό, κ.λπ.), καί διαμορφώνουν αύτό πού θά μού 
συγχωρεθεΐ νά όνομάσω σημασιολογική δομή ; Ή  άπάντηση έδώ 
δέν είναι άπλή. Ένα δοκίμιο τού Schapiro γιά Τά μήλα τοϋ Σε- 
ζάν26 δείχνει ώς ποιό σημείο είχαν κατά κάποιον τρόπο θεσμο- 
ποιηθεΐ οί συγκινησιακές φορτίσεις καί οί έρωτικές συμπαραδη- 
λώσεις, τόσο άπό τίς έσωτερικές άναφορές άπό ζωγράφο σέ ζω
γράφο μέσα στά έργα τους, δσο καί άπό τά πλαίσια μιάς πιό 
πλατιάς καλλιτεχνικής καί πολιτιστικής παράδοσης. Επίσης, μιά 
μελέτη τού Leo Steinberg γιά τήν Pietd τού Μιχαήλ ’Αγγέλου27 
στόν καθεδρικό ναό τής Φλωρεντίας μάς κάνει νά σκεφτούμε δτι 
μέσα σ’ αύτό τό έργο έχει συνδεθεί ένα έρωτικο-μυστικιστικό θέ
μα μέ κάποιους προσωπικούς προβληματισμούς καί δτι, τόσο τό 
ίδιο τό έργο, δσο καί ό τελικός άκρωτηριασμός του άπό τόν γλύ
πτη φέρουν τή σφραγίδα τών δσων πρόβαλλε έπάνω του τό πρό
σωπο τό όποιο τό έπλασε.

Οί ίδιοι οί καλλιτέχνες ένιωσαν πολύ καλά τί μπορούσε νά 
τούς προσφέρει ή φροϋδική θεωρία καί κυρίως ή έρμηνεία τών 
όνείρων. ’Αλλά ό Φρόυντ, πάντοτε όρθά σκεπτόμενος καί όπα- 
δός τής παράδοσης, καταδίκασε βίαια τή σύγχρονη τέχνη, τόσο 
τήν έξπρεσιονιστική δσο καί τή σουρεαλιστική, πού έπικαλούντο 
τή διδασκαλία του. Κατά τά άλλα, στήν Traumdeutung, δηλαδή 
μετά τό 1900, ό Φρόυντ έπιμένει στό γεγονός δτι τό δνειρο δέν 
έχει άξία σάν σύνθεση, δέν έχει συνοχή σάν έργο τέχνης, σάν νά 
είχε διαισθανθεί τό πρόβλημα καί νά είχε θελήσει νά ξανακλείσει 
τήν πόρτα πού είχε άνοίξει28. Ό  Rorschach29, άντίθετα, γιός ζω
γράφου, μέσα στό ρεύμα τής σύγχρονης τέχνης, ένιωσε τήν καλ
λιτεχνική άξία τών κηλίδων τού τέστ του. Υπέδειξε μάλιστα δτι 
γιά τήν άποτελεσματικότητα τού πειράματος χρειαζόταν νά δια
τηρηθεί μιά όρισμένη αισθητική συνοχή, διατηρώντας συγχρόνως 
καί τό μάξιμουμ τής εικονικής άπροσδιοριστίας.

Ό  Φρόυντ ώστόσο μάς λέει ό ίδιος τούς λόγους πού έπιτρέ- 
πουν νά άναμένουμε άπό τήν Traumdeutung του κάτι πού νά 
μοιάζει μέ έξήγηση τής τέχνης, δταν σημειώνει δτι ή « σκηνή του
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όνείρου » είναι ένας κόσμος άπό εΙκόνες σ’ άντίθεση μέ τό λόγο, 
καί δτι σ’ αυτήν έχουμε νά κάνουμε με μιά νοητική διαδικασία 
διαφορετική άπό τή σκέψη πού στηρίζεται στό λόγο. Εύκολα, 
έξάλλου, θά συμφωνήσουμε δτι οί εικόνες τής τέχνης έχουν ένα 
έπικαθορισμένο περιεχόμενο, όχι μιά σημασία, άλλά πολλές ση
μασίες σέ πολλά έπίπεδα. Μοιάζει λοιπόν θεμιτό νά δούμε τό 
έργο τέχνης σάν ένα όνειρο ή σάν φαντασίωση. Αύτό πού προσ
φέρει ό Φρόυντ είναι τό μοντέλο τού πώς γίνεται λόγος ένα νόη
μα πού αυξάνει καί δέν έξαντλεϊται σχεδόν ποτέ τελείως. Ή  συ
νεχής αύτή αύξηση γίνεται μέ μετατοπίσεις τού νοήματος, μετα
τοπίσεις πού διαβρώνουν τήν εικόνα, καί κάνουν τό σημαινόμενο 
σημαίνον μέσα σέ μιά κίνηση πού δέν μπορούμε νά σταματήσου
με παρά αυθαίρετα. Τό γεγονός αύτό δέν μάς έκπλήσσει, ούτε 
μάς άνησυχεϊ, γιατί ή άναλογική φύση τού σημείου στίς εικαστι
κές τέχνες τό τοποθετεί αύτόματα μέσα σέ μιά μεταφορική άλυσί- 
δα μονίμως μετατοπίσιμη.

Στόν Φρόυντ ή έρμηνεία έλέγχεται μερικά άπό τή συνοχή τού 
ψυχισμού τού όνειρευόμενου. Μπορούμε δμως νά χρησιμοποιή
σουμε τό έρμηνευτικό μοντέλο χωρίς νά περιοριστούμε στά ψυχο
λογικά περιεχόμενα, χωρίς νά άντιμετωπίσουμε τήν έρμηνεία σάν 
μιά άποκρυπτογράφηση τής ψυχολογίας τού καλλιτέχνη διαμέ
σου τών έργων, άλλά σάν μιά διερεύνηση τών πιθανών νοημάτων 
μέ άφετηρία τό έργο30, θ ά  υποθέσουμε δτι τά περιεχόμενα πολ- 
λαπλασιάζονται έπ’ άόριστον χωρίς ποτέ νά έξαντλούνται, μέσα 
δμως σέ όρισμένα δρια χωρίς τά όποία τό νόημα θά χανόταν μέ
σα στήν άπόλυτη άπροσδιοριστία. Μπορούμε νά δεχτούμε a prio
ri δτι ή δομή τού έργου είναι σέ θέση νά βάλει κανόνες στό παι
χνίδι τού νοήματος.

Τρεις παράγοντες όρίζουν τό σημασιολογικό πεδίο : ό παρα
γωγός, ό έρμηνεύων, ή κουλτούρα. ’Ας έπανέλθουμε μιά στιγμή 
στό πείραμα τού Rorschach. Είναι σαφές δτι ή στρατηγική έδώ 
συνίσταται στό νά έξαλείψει, στό μέτρο τού δυνατού, δύο άπό 
τούς προαναφερθέντες παράγοντες, ώστε ή έρμηνεία νά έξαρτά- 
ται δσο πιό όλοκληρωμένα γίνεται άπό τόν έρμηνεύοντα. ’Επίσης 
αύτός πού ύποβάλλεται στό τέστ ένημερώνεται δτι έχει νά κάνει 
μέ τυχαίες εικόνες. ’Εντούτοις, γιά τόν έρμηνεύοντα οί έρμηνεϊες 
συνδέονται μέ τήν είκόνα (έξ ού καί διάφοροι άστεϊσμοί σχετικά
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μέ κάποιους άσθενεΐς πού, έχοντας δει άσεμνες σκηνές στίς κηλί- 
δες τού τέστ, ήθελαν νά τίς πάρουν μαζί τους γιά νά τίς δείξουν 
στούς φίλους τους). Ά πό τήν άλλη μεριά, οί έρμηνεϊες είναι λίγο 
πολύ κοινωνήσιμες : μ’ αύτό δέν θέλω νά πώ μονάχα δτι ό ύπο- 
βαλλόμενος στό τέστ τίς έκφράζει λεκτικά μέ τρόπο κατανοητό, 
άλλά δτι καί αύτός πού τόν άκούει μπορεϊ νά « δεί » μέσα στήν 
κηλίδα αύτό πού υποδεικνύει ό πειραματιζόμενος, άνάλογα μέ τό 
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό όπτικής άναλογίας άνάμεσα στίς 
προβαλλόμενες φαντασιώσεις καί στά γραφικά σημεία.

Οί είκόνες τού Rorschach θά μπορούσαν άραγε νά έχουν ένα 
έμφυτο νόημα ; Χωρίς άμφιβολία ναί, στό μέτρο πού τό πολιτι
στικό, τό κοινωνικό είσδύουν παντού. ’Επίσης θά μπορούσε κα
νείς νά άποδείξει δτι οί κηλίδες αυτές δίνουν λαβές στήν ιστορία 
τής τέχνης, δτι άνήκουν σέ μιά σαφώς προσδιορισμένη παράδοση 
παραγωγής είκόνων31. "Οσο γιά τόν έρμηνεύοντα, αύτός δέν τίς 
προσεγγίζει μονάχα μέ τόν ψυχισμό του, άλλά καί μέ όρισμένα 
έσωτερικευμένα, άλλά έκμαθημένα, έργαλεϊα άποκρυπτογράφη- 
σης32. Ά φ ’ ένός οί κηλίδες τού τέστ άνήκουν πράγματι στόν κό
σμο τής κουλτούρας άπό τόν τρόπο παραγωγής τους· άφ’ έτέρου, 
άπό τή στιγμή πού προτείνονται σέ κάποιον έρμηνευτή, άνήκουν, 
δπως ή τέχνη καί ή φαντασίωση, στήν περιοχή τής άναπαράστα- 
σης.

Ό  Φρόυντ πρότεινε ένα μοντέλο ένεργητικής καί δυναμικής 
έρμηνείας. Περιδιαβάζοντας ξανά καί ξανά τό έργο, τό κριτικό 
κείμενο τό κατεργάζεται, τό έξορύσσει άσταμάτητα33. Ρόλος μιάς 
σημειολογίας θά είναι νά όργανώσει καί νά άρθρώσει αύτόν τό 
λόγο. Μιά σημειολογική μελέτη δμως δέν μπορεϊ νά κάνει κάτι 
τέτοιο παρά μέσα σέ ένα ειδικό Ιστορικό πλαίσιο. Ά ν  θέλουμε 
νά κάνουμε μιά ιστορία τού νοήματος, τό νόημα δέν έμφανίζεται 
παρά μέσα στήν ιστορία. Καί τελικά, οί άπόπειρες νά άποσπα- 
στεϊ ή τέχνη άπό τόν χρόνο, τά φανταστικά μουσεία, δέν κατορ
θώνουν παρά νά τήν κλείσουν μέσα στό παρόν καί νά τήν ύποτά- 
ξουν στήν αίσθητική τού σήμερα.

Ά ς  πάρουμε γιά παράδειγμα τό πορτρέτο. Ή  παραδοσιακή 
Ιστορία τής τέχνης μετά δυσκολίας μπορεϊ νά τό όρίσει, γιατί 
προσπαθεί νά τό κάνει μέσα στό άπόλυτο. 'Υποθέτει δτι όποια- 
δήποτε στιγμή ό καλλιτέχνης έχει μπροστά του διάφορα άτομα,
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τά όποια άλλοτε διαλέγει νά άναπαραστήσει καί άλλοτε δχι. 
Εμείς θά άρχίσουμε άντίθετα άπό τή διαπίστωση δτι ύπάρχουν 
περίοδοι δπου τό πορτρέτο υπάρχει, σ’ άντίθεση μέ περιόδους 
δπου δέν υπάρχει. Αύτό έπιτρέπει νά θέσουμε τό πορτρέτο σάν 
έξατομίκευση, ή σάν τή θεσμοποίηση τού άτόμου μέσα καί μέσω 
τής τέχνης. Κατά τά άλλα, τό νόημα τού πορτρέτου, δπως όρίζε- 
ται άπό τή θέση πού κατέχει μέσα στό σύστημα τής τέχνης, άπό 
τό ποιούς άναπαριστά, σ’ άντίθεση μέ τό ποιούς δέν άναπαριστά, 
άπό τή λειτουργία του, κ.λπ., ποικίλλει αίσθητά άνάλογα μέ τίς 
έποχές. Στήν 'Ελλάδα, μέχρι τόν ’Αλέξανδρο, δέν ύπάρχουν πα
ρά πορτρέτα ένδόξων άνδρών (οικιστών πόλεων, μεγάλων ποιη
τών ή φιλοσόφων, στρατηγών, κ.λπ.)· έπί πλέον, ή φυσική όμοιό- 
τητα, έτσι δπως τήν καταλαβαίνουμε έμεΐς, δέν μπορεΐ νά έπαιξε 
σ’ αύτά σπουδαίο ρόλο, γιατί §να μεγάλο μέρος άπό τά άναπαρι- 
στώμενα πρόσωπα είχαν πεθάνει χωρίς νά έχουν μπορέσει νά 
άποτυπώσουν τήν όψη τους (δπως ό "Ομηρος πού τά πορτρέτα 
του είναι Ιδιαίτερα πολλά). ’Εξάλλου δλα αύτά τά πορτρέτα, 
άκόμα καί έκεΐνα τών μεταγενέστερων, δπως ό ’Αλέξανδρος, 
άποτελούν όλοφάνερα κάποιους γενικευμένους τύπους καί δέν 
δίνουν μέ κανέναν τρόπο τήν έντύπωση μιάς φυσικής όμοιότη- 
τας. Τό πορτρέτο ήταν ή φυσιογνωμική έκφραση τών διανοητι
κών καί ήθικών Ιδιοτήτων ένός ύποδειγματικού άνθρώπου. Στήν 
άρχαία Αίγυπτο, άντίθετα, τά πορτρέτα έξατομίκευαν μέ τήν 
άκριβή καταγραφή τής όψης, ή, γιά νά είμαστε πιό άκριβεϊς, μέ 
τή λεπτομερή διαφοροποίηση όρισμένων προσώπων (τού Φαραώ 
καί τού περιβάλλοντός του), τά όποια κατά συνέπεια άντιδια- 
στέλλονταν άπό τήν άδιαφοροποίητη άνθρώπινη μάζα. ’Από τήν 
’Αναγέννηση καί μετά, τό πορτρέτο γενικεύτηκε καί πήρε διάφο
ρες όψεις : σχήμα, μέγεθος, παρουσίαση τού πίνακα, πόζα, άπέ- 
κτησαν 6να διαφοροποιημένο νόημα.

Μιά προτομή δέν έχει τήν ίδια άξία μέ ένα πορτρέτο μέχρι τά 
πόδια. Ή  θέση πού κατέχουν τά στοιχεία μέσα στόν πίνακα είναι 
σημαίνουσα. 'Ετσι τό μέγεθος καί ή σχετικά κεντρική τοποθέτη
ση τής κεφαλής σέ σχέση μέ τό ύπόλουτο σώμα καί τά δευτε- 
ρεύοντα στοιχεία είναι βασική γιατί τό ρούχο φέρει ένδείξεις 
σχετικά μέ τήν κοινωνική θέση, ένώ στό πρόσωπο κυρίως έδρά- 
ζονται οΐ ένδείξεις γιά τόν ψυχισμό καί τό έσώτερο είναι. Κατά
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τά άλλα, ol συμβάσεις αύτές μεταβάλλονταν μέ μεγάλη ταχύτητα. 
Τόν 16ο αιώνα στή Γαλλία, τό πορτρέτο μέχρι τά πόδια προορι
ζόταν γιά τά βασιλικά πρόσωπα34. Τόν 17ο αίώνα στήν ’Ολλαν
δία, ήταν, άντίθετα, προσιτό στούς άστούς. Τέλος, ό κώδικας 
τού πορτρέτου γίνεται τόσο άκριβής, πού έπιτρέπει άπρόσμενα 
άποτελέσματα. 'Υπάρχουν πολλοί πίνακες τού Rembrandt πού 
§να καλλιεργημένο πρόσωπο θά ταύτιζε άμέσως μέ « πορτρέτα 
τού Χριστού ». Τό σχήμα, ή παράσταση, ή άντιμετώπιση σημα
δεύουν τούς πίνακες αύτούς σάν πορτρέτα, καί ή γνώση άλλων 
πινάκων, Ιδιαίτερα πινάκων τού Rembrandt, έπιτρέπει νά άνα- 
γνωρίσουμε μέσα τους τόν ’Ιησού, ένώ κανένα άλλο δευτερεύον 
συμβολικό στοιχείο δέν δηλώνει κάτι τέτοιο. Προφανώς, τά έργα 
αύτά κλείνουν μέσα τους μιάν όλόκληρη άντίληψη γιά τόν χρι
στιανισμό καί γιά τήν άνθρώπινη φύση τού ’Ιησού, θέματα στά 
όποια αύτή τή στιγμή δέν γίνεται λόγος νά ύπεισέλθουμε. 'Απλά, 
μονάχα στό έσωτερικό ένός πολύ έπεξεργασμένου καί αύστηρά 
δεμένου συστήματος μπορούν νά άναδειχθούν αύτοί οί κάπως 
μή-όμαλοί πίνακες καί ό νοηματικός πλούτος πού προκύπτει άπ’ 
αύτούς.

Δέν μπορούμε λοιπόν νά συλλάβουμε τό νόημα παρά έντός 
ένός συγκεκριμένου Ιστορικού πλαισίου. Οί τεχνικές πού θά χρη
σιμοποιήσουμε πρέπει νά έχουν προσαρμοστεί στό συγκεκριμένο 
άντικείμενο μέ τό όποιο θά καταπιαστούμε. Ό  ιστορικός πρέπει 
νά είναι Ιδιαίτερα προσεκτικός καί νά ύπογραμμίσει σέ ποιό έπί
πεδο γενικότητας θά κινηθεί. Ή  πορεία πού θά άκολουθήσει δέν 
θά είναι ή Ιδια γιά νά έρμηνεύσει τή Μεταμόρφωση τού Ραφαήλ, 
τό όλλανδικό τοπίο τόν 17ο αίώνα (πράγμα πού άν τό έξετάσου- 
με στό σύνολό του έχει έπίσης ένα νόημα), ένα περσικό χαλί ή 
διάφορα νεολιθικά κεραμικά.

Ταυτόχρονα, άν δεχτούμε μαζί μέ τόν Riegl δτι κάθε τέχνη θέ
λει νά άναπαραστήσει τό δικό της κόσμο, αύτόν δέν μπορούμε νά 
τόν γνωρίσουμε παρά ώς πρός τή διαφορά του άπό τό δικό μας 
κόσμο. Πράγμα όλοφάνερο, τό όποιο δμως πρέπει νά ξαναπού- 
με. Βλέπουμε τά αιγυπτιακά, τά έλληνικά καί τά Αναγεννησιακά 
πορτρέτα μέ μάτια πού έχουν γνωρίσει τή φωτογραφία : ή Ιστο
ρία όργανώνεται σέ ένα σύστημα διαφορών καί άσυνεχειών πού 
Αρθρώνουν τή διάρκεια. Έξαιτίας αύτής τής φροντίδας γιά τό
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χρόνο ή τούς χρόνους, ή ιστορία τής τέχνης έχει μιά κοινή προ
βληματική μέ τήν ιστορία γενικά35. Άλλά ή ιστορία τής τέχνης 
έχει τήν έξής Ιδιοτυπία, δτι έχει νά κάνει μέ υλικά άντικείμενα. 
Ή  φυσική ύπαρξη τών έργων τά ύποβάλλει σέ ένα χρόνο δικό 
τους πού τά σημαδεύει, τά ύποβαθμίζει ή τά πλουτίζει. Γιατί εί
ναι άλήθεια, δπως έγραψε ό Foci lion, δτι « τό ξύλο τού άγάλμα- 
τος δέν είναι πιά τό ξύλο τού δένδρου »· ξεραίνεται, σπάζει καί 
πατινάρεται36. Αναγκαστικά δεχόμαστε δτι ή Τζοκόντα δέν εί
ναι καί δέν θά είναι ποτέ ή φρέσκια ζωγραφιά πού περιγράφει ό 
Vasari, άλλά καί δτι δέν ήταν πάντα, ούτε είναι μόνο ή περίεργη 
« ύποβρύχια θεότητα » (Κ. Clark) πού μάς χαμογελά μέσα στό 
ένυδρεΐο της στό Λούβρο.

Δέν γεννάται λοιπόν θέμα νά έγκαταλείψουμε τήν Ιστορική 
κριτική καί τίς φιλολογικές τεχνικές, ούτε νά ρίξουμε στό πύρ τά 
κεκτημένα τής Ιστορίας τής τέχνης, θ ά  θέλαμε μονάχα νά τά θέ
σουμε στήν υπηρεσία μιάς έρμηνείας πιό συνειδητής καί λιγότερο 
καταναγκαστικής άπό κείνη πού έπιβάλλεται γενικά χωρίς νά 
φαίνεται. Μπορεϊ νά άποθαρρυνθούμε, άλήθεια, άπό τίς δυσκο
λίες καί τή σχετική Ισχνότητα τών άποτελεσμάτων πού προκύ
πτουν άπό μερικές σκόρπιες άπόπειρες, κυρίως σέ σχέση μέ τήν 
άποτελεσματικότητα τής καθιερωμένης ιστορίας τής τέχνης. Ά λ
λά άν σκορπούσαμε στόν άέρα τούς θησαυρούς τής ύπομονής, 
τής εύφυίας καί τής φαντασίωσης πού έπέτρεψαν νά άποδοθούν 
δλοι έκεϊνοι οί πίνακες σ’ δλους έκείνους τούς ζωγράφους, καί 
δλες έκεϊνες οΐ μινιατούρες σέ δλα έκεΐνα τά χέρια, ίσως νά βρί
σκαμε κάποια άκρη. 'Ωστόσο, μπορεϊ νά ύπάρξει ένας τελευταίος 
ένδοιασμός. Ή  έρμηνεία δέν είναι πάντοτε βιασμός ; Ό  σεβα
σμός τού έργου δέν είναι ένας ευσεβής λόγος πού συγκαλύπτει τή 
διάπραξη αύτής τής βίας ; Χωρίς άμφιβολία. Άλλά κλεισμένα 
μέσα στή σιωπή τους37, τά έργα τέχνης παραμένουν βουβά, άν 
δέν τά θέσεις υπό έξέταση.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Έ χω  τήν ευχαρίστηση νά μνημονεύσω έδώ τούς Jean-Claude Lebensztejn καί 
Charles Rosen μέ τούς όηοίους συζήτησα τά κύρια σημεία αύτοϋ τού άρθρου, καί 
τόν G irard Rudent 6 όποιος είχε τήν καλοσύνη νά διαβάσει τό χειρόγραφο.

1 Panofsky, « Ueber das Verhaltnis der Kunstgeschichte zur Kunstheorie », Zei- 
tschrift f. Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft, XVIII, 1925' καί πρόσφατα 
Bernard Teyssfcdre, « La reflexion sur Γ art -  A pris la diroute des systdmes esthiti- 
ques », Les Sciences humaines et Γ oeuvre d ' art, Βρυξέλλες, La Connaissance, 1969, 
a. 7-47.
2 Jacques Thuillier, « La Tour. £nigmes et hypotheses », στόν κατάλογο τής έκθε
σης Georges de la Tour, Παρίσι, Μάιος-Σεπτέμβριος 1972, σ. 27. Ό  συγγραφέας 
προσθέτει: « Γιά νά καταλαβαινόμαστε : πρόκειται γιά  κείνη τήν παραδοσιακή 
Ιστορία τής τέχνης, πού σήμερα κοροϊδεύουν, έξευτελίζουν, θεωρούν μηδαμινή, 
καί πού δέν τολμά κανείς ούτε τό όνομά της νά προφέρει, άκόμα καί στά Πανεπι
στήμια ή στά Μουσεία. "Αν καί προέρχεται άπό τίς πιό θεσμοποιημένες Ιστορίες 
τής τέχνης καί δημοσιεύεται σέ μιά τόσο έπίσημη έκδοση, τό παράπονο αύτό δέν 
χάνει τή δηκτικότητά του. Κατά τά άλλα, όφείλω, πρός άποφυγήν παρεξηγή
σεων, νά έκφράσω τό θαυμασμό μου γιά τόν έξοχότερο έκπρόσωπο τής Ανανεω
μένης « παραδοσιακής Ιστορίας τής τέχνης ».
3 Γιά τά παλιά θεωρητικά κείμενα καί τά κείμενα Ιστορίας τής τέχνης θά άναφε- 
ρόμαστε στό κλασικό έργο τού Julius von Schlosser, Die Kunstliteratur, Βιέννη, 
1924. Κατά προτίμηση χρησιμοποιούμε τήν Ιταλική μετάφραση, La letteratura arti- 
stica, έπανέκδοση τού 1956 μέ βιβλιογραφικό συμπλήρωμα τού Otto Kurz. ’Ανά
μεσα στίς πρόσφατες συμβολές έπισημαίνουμε : Jacques Thuillier, « Temps et ta
bleau : la thiorie des “ p iripities ” dans la peinture franqaise du XVIIc sifecle», Stil 
und Ueberlieferung (Actes du 21c Congris international d’ histoire de Γ art, Βόννη, 
1964), 1967, vol III, σ. 191-206, τό όποιο άποδεικνύει μέ ένα παράδειγμα ότι ή 
θεωρία τής τέχνης στή Γαλλία τόν 17ο αιώνα είναι πολύ πρωτότυπη, άντίθετα μέ 
δ,τι είχε υποστηρίξει ό Schlosser.
4 Adolph Hildebrand, Problem der Form, Στρασβούργο, 1893. Γνωρίζουμε τί 
άποφασιστική έντύπωση έκανε αύτό τό βιβλίο στόν Wolfflin.
5 J. Thuillier, « La Tour... », δ.π., ο. 29.
6 £tienne Souriau, « Υ a-t-il une palette frangaise? », Art de France, II, 1962, a. 
23-42.
7 Ό  Giovanni Morelli, στή μεθοδολογική εισαγωγή στήν έκδοση τού 1890 τών 
Kunstkritische Studien uber italienische Malerei, έπιμένει άκόμα στήν τομή άνάμεσα 
σέ ειδήμονες καί σέ Ιστορικούς τής τέχνης. 'Αλλά πρόκειται ήδη γιά μιά κάπως 
ξεπερασμένη κατάσταση, τήν όποία ύπερβάλλει γιά  λόγους πολεμικής. Δέν παύει 
ώστόσο νά έχει στό βάθος της κάποια άλήθεια. Ό  Morelli πάντοτε ήθελε νά συ
στηματοποιήσει τή μέθοδο τών connaisseurs καί νά στηρίξει έπάνω της μιά έπι- 
στημονική Ιστορία τής τέχνης. Μέσα στήν πρόσφατη άνανέωση τού ένδιαφέρον- 
τος γιά τό πρόσωπό του, πρέπει νά έπισημάνουμε κυρίως μιά κριτική τής μεθό
δου άπό τόν Richard Wollheim. « G. Μ. and the Origins of Scientific Connois-
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seurschip », On Art and the Mind, Λονδίνο, 1973, o. 176-201· καί μία άνάλυση τής 
θεωρίας πού συνεπάγεται τό Εγχείρημα τού Morelli άπό τόν Hubert Damisch, 
« La partie et le tout ». Revue d' esthitique. XXIII, 1970. a. 168-188.
8 Τά κύρια έργα τού Riegl (1858-1905) μετά άπό μιά σειρά ειδικευμένων δημο
σιεύσεων πάνω στά ύφαντά, είναι : Stilfragen, Βερολίνο, 1893, καί έπανέκδοση τό 
1927. Die spatrdmische Kunst Industrie nach den Funden in Oesterreich-Ungam, 
Βιέννη, 1901-1902. « Das hollandische Gruppenportrat , Jahrbuch der kunsthisto- 
rischen Sammlungen des Allerhdchsten Kaiserhauses, 1902· τά σημαντικά του άρ
θρα είναι συγκεντρωμένα στά Gesammelte Aufsatze, Μόναχο, 1929.
9 Φυσικά, ό Riegl δέν άποτελεϊ μιά τελείως μεμονωμένη περίπτωση μέσα στήν 
Ιστορία τής τέχνης. Γνωρίζουμε μάλιστα δτι άνάμεσα στά Stilfragen καί Die sp&- 
trdmische Kunst Industrie, ό Franz Wickhoff δημοσίευσε Die Wiener Genesis, δπου 
ύποστήριζε θέσεις άρκετά παραπλήσιες σχετικά μέ τή ρωμαϊκή τέχνη. Σχετικά μέ 
τή θέση τού Riegl μέσα στή βιενέζικη σχολή τής Ιστορίας τής τέχνης, άναφερόμα- 
στε στόν Julius von Schlosser, « Die wiener Schule der Kunstgeschichte », Mittei- 
lungen des Oesterreichischen Instituts Jur Geschichsforschung, Erganzungsband 
XIII, Heft 2, Ίνσμπρουκ, 1934. Στή Γαλλία όφείλουμε νά Αναφέρουμε ένα πολύ 
πρόωρο καί περίεργο δοκίμιο τοΰ Jules Renouvier : « Id6es pour une classifica
tions g£n£rale des monuments », Mimoires de V acadimie de Montpellier, I, 1847, 
a. 91-118.
10 Αύτό έχει άναπτυχθεΐ μέ σαφήνεια στήν είσαγωγή τοΰ hollindische Gruppen- 
portr&t.
11 ΟΙ βασικοί διδάξαντες αύτής τής σχολής ήταν ot Guido Kaschnitz-Weinberg, 
Theodor Hetzer καί Hans Sedlmayr πού ή είσαγωγή τους στά Gesammelte Aufsd- 
tze τού Riegl, τό 1929, άποτελεϊ ένα είδος μανιφέστου. ΟΙ συγγραφείς αύτοί δέν 
βρίσκονται πάντα προστατευμένοι άπό τίς διανοητικές κακοποιήσεις τοΰ ρατσι
σμού καί ίνός άκρα ίου έθνικισμού. Ή  δομική άνάλυση γνωρίζει μιά άνανέωση 
δχι μόνο στή Γερμανία άλλά καί στίς Η .Π.Α.
12 « Der Begriff des Kunstwollens », Zeitschrift f i r  Aesthetik und Allgemeine Kun- 
stwissenschaft, XIV, 1920.
13 Αύτή τήν έκδοχή παρουσίασε ό Max D vottk, ίδίως στά άρθρα του πού κυκλο
φόρησαν μέ τόν τίτλο Kunstgeschichte als Geistesgeschichte, Μόναχο, 1924. Πάν
τως ή Ιστορία αύτή τοΰ πνεύματος μέσα άπό τήν τέχνη δέν Απομακρύνεται σημαν
τικά άπό τήν Ιστορία τού πολιτισμού κατά Burckhardt. Ό  κοινός καί στους δύο 
Εγελιανισμός (τόν όποιο τόσο καλά έφερε στήν Επιφάνεια προκειμένου γιά τόν 
Burckhardt ό Ε. Η. Gombrich, In Search o f  Cultural History, ’Οξφόρδη, 1969) 
Εξηγεί τό γεγονός δτι περνάμε σχεδόν χωρίς διάκριση άπό τόν Ενα στόν άλλο.
14 ’Ακόμα περιμένουμε μιά μαρξιστική Ιστορία τής τέχνης. Τό πρόσφατο βιβλίο 
τοΰ Νίκου Χατζηνικολάου (Histoire de Γ art et lutte des classes, Παρίσι, 1973), 
παρ’ δλο πού δικάζει δίκαια στό μαρξιστικό δικαστήριο τήν τρέχουσα Ιστορώ 
τής τέχνης, άπογοητεύει άπό τή θετική του σκοπιά. Ό  Antal μοιάζει νά είναι τό 
κύριο πρότυπό του (παρ’ δλη τήν καλογυαλισμένη όρολογ ία) καί ή Ιστορία του 
γιά τήν τέχνη Εγκειται στό νά φέρνει σέ συσχετισμό τά καλλιτεχνικά φαινόμενα μέ 
τά θεωρούμενα ώς δεδομένα κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα.
Μιά μαρξιστική Ιστορία τής τέχνης θά Επρεπε νά στηρίζεται στίς βασικές άρχές
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τοϋ Ιστορικού υλισμού : τό έποικοδόμημα (ή τέχνη) καθορίζεται σέ τελική άνάλν- 
ση άπό τήν κοινωνικο-οικονομική βάση- τό έποικοδόμημα έχει μιά σχετική αυτο
νομία' έπαναδρά πάνω στήν (κοινωνικο-οικονομική) πραγματικότητα. Ά ν  ή 
μαρξιστική Ιστορία τής τέχνης ώς « τοπικής έπιστήμης » πρέπει, γιά  νά παραγά- 
γει τήν έννοια τού άντικειμένου της, νά δώσει Εμφαση στή σχετική αυτονομία τής 
ύπερδομής καί στήν έπανάδρασή της, δπως νομίζω δτι κάνει, τότε δέν είναι Ασχε
τη μέ τή σκέψη τοϋ Riegl καί μπορεΐ νά Αποκομίσει κάποιο κέρδος ά π’ αύτήν. 
Καί στίς δύο περιπτώσεις, γιά  τήν άποτελεσματικότητα τής μελϊτης, Απομονώ
νουμε μεθοδολογικά τήν τέχνη, πράγμα πού δέν σημαίνει καθόλου νά τήν άπομο- 
νώσουμε όντολογικά δπως φαντάστηκε ή Ιδια ή τέχνη άπό τήν άναγέννηση καί 
μετά καί ή παραδοσιακή Ιστορία τής τέχνης. Ή  διάκριση αύτή είναι πολύ βασική 
καί δέν πρέπει νά τή χάσουμε άπ’ τά μάτια μας στίς σελίδες πού άκολουθούν. 
’Επιπλέον, μιά αύθεντικά μαρξιστική Ιστορία τής τέχνης δέν μπορεΐ παρά νά εί
ναι στρατευμένη καί άπαιτεϊ νά παραιτηθεί κανείς άπό τίς παρούσες άξίες τής 
τέχνης, δηλαδή άπό τήν τέχνη έτσι δπως τήν καταλαβαίνουμε έμεϊς. Ό  Walter 
Benjamin, στό περίφημο δοκίμιό του « L’ oeuvre d’ art & Γ ire  de sa reproductibiliti 
technique » (Poisie el revolution, Παρίσι, 1971, σ. 171-210), τό ένιωσε καθαρά καί 
τό έξέφρασε, άλλά μέ δλη τή νοσταλγία ένός άνθρώπου συνδεδεμένου μέ έναν 
κόσμο πού βλέπει καταδικασμένο. Ό  Jean-Claude Lebensztejn (« L’ espace de Γ 
art », Critique, 1970, σ. 321-599) άντιμετωπίζει άντίθετα αύτή τήν άγιον ία προκα
ταβολικά. Γιά μιά σοβαρή άπόπειρα νά έδραιωθεί μιά μαρξιστική θεωρία τής 
τέχνης (μέ τή γενική έννοια, συμπεριλαμβανομένης καί τής λογοτεχνίας) παρα
πέμπουμε στόν A. Badiou, « L’ autonomie du processus esth£tique (Cahiers mar- 
xistes lininistes, Ίούλιος-'Οκτώβριος 1966, σ. 77-89).
15 Antal, Florentine Painting and its Social Background, Λονδίνο, 1948. Έ χουν 
δείξει δτι ή συλλογιστική τοϋ Antal έκανε συχνά κύκλους, καί δτι τό γούστο τοϋ 
μαικήνα, πού ύποτίθεται πώς ήταν τό καθοριστικό, τό γνωρίζουμε τελικά χάρη 
στά ϊργα πού παρήγγελε. (R. Salvini, « Significato e limiti di una storia sociale dell’ 
arte », Actes du XXIIe Congrts international d’ histoire de Γ art, 1969, Βουδαπέ
στη, 1972,1, u. 492).
Ή  μελέτη τοϋ μαικηνισμού δέν είναι κατ’ άνάγκην μαρξίζουσα ή ντετερμινιστική. 
Στό ώραϊο βιβλίο του Patrons and Painters, Λονδίνο, 1963, ό Francis Haskell έκα
νε μιά μελέτη, χαρακτηριστική τοϋ έγγλέζικου έμπειρισμού, γιά τίς κοινωνικές 
συνθήκες τής τέχνης τόν 17ο αίώνα στήν Ιταλία , τής όποίας τά συμπεράσματα 
δ ιακρίνονται γιά  τή σύνεσή τους.
16 Βλέπε τήν είσαγωγή στά Essais d' iconologie, Παρίσι, Gallimard, 1967. Ή  άγ- 
γλική έκδοση άν έρχεται στό 1939, καί τό πρώτο άρθρο πού ή είσαγωγή αύτή είναι 
μιά βελτιωμένη γραφή του είναι τό « Zum Problem der Beschreibung und Inhalt- 
deutung von Werken der bildenden Kunst », Logos, XXI, 1932, σ. 103-119.
17 Σχετικά μέ τή σχέση Morelli-Wolfflin, βλέπε τίς διεισδυτικές παρατηρήσεις τού 
Hubert Damisch, δ.π., σ. 178-188.
18 Φυσικά, ή παρατήρηση αύτή δέν πρωτοφανερώνεται στόν Saussure- τή βρί
σκουμε ήδη άπό τή Λογική τού Port-Royal. Γνωρίζουμε έξάλλου δτι σωσσυριανή 
άντίληψη γιά τό αύθαίρετο τού σημείου δίνει έδαφος γιά σοβαρές συζητήσεις.
19 Τό βιβλίο τού William Ivins, Prints and Visual Communication, Καίμπριτζ
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(Η.Π .Α ), 1953, μπορεΐ νά χρησιμεύσει σάν άφετηρία, άλλά είναι πάντα φορτωμέ
νο μέ προκαταλήψεις τόσο έπιστημονικές δσο καί αίοθητικές.
20 Meyer Schapiro, « On some Problems in the Semiotics and Visual Art- Field and 
Vehicle in Image-Signs », Semiotica, I, 1969, σ. 223-242· ή γαλλική μετάφραση στό 
Critique, 1973, σ. 843-866.
21 Βλέπε κυρίως στό θέμα αύτό Pierre Francastel, Peinture e tsociiti, Λυών, 1951.
22 Charles S. Peirce, Collected Papers, τόμ. II, Καίμπριτζ (Η.Π .Α .), 1932, σ. 134- 
173, κυρίως τό άπόσπασμα 274, σ. 156-157.
23 Ή δη  ό Wilhelm von Humboldt σκεφτόταν δτι ή λέξη έμπλέκει όλόκληρη τή 
γλώσσα, καί κατά συνέπεια τό πολιτιστικό σύνολο στό όποιο άνήκει. Έ τσ ι καί τό 
έμφυτο νόημα τού Panofsky είναι μιά κοσμοθεώρηση (Weltanschauung) καί έξυ- 
πακούει συνολικά τήν κουλτούρα πού τή στηρίζει.
24 Ό  Meyer Schapiro, « Leonardo and Freud : an Art-Historical Study », Journal 
o f  the History o f  Ideas, XVII, 1956· όνατυπώθηκε στό Renaissance Essays, (edited 
by P. O. KristeUer and P. P. Wiener), Νέα Ύ όρκη, 1968, σ. 303-336, βγάζει συμ
περάσματα ά π’ αύτές τίς άνακαλύψεις. Ό  Schapiro έπίσης έδειξε δτι ή παραπλή
σια ήλικία τής Παρθένου καί τής 'Α γίας "Αννας στόν πίνακα τού Λούβρου καθώς 
έπίσης καί στό σχέδιο τού Λονδίνου στηρίζεται σέ μιά μακρόχρονη είκονογραφι- 
κή παράσταση, καί δέν είναι μιά καινοτομία τού Λεονάρντο δπως νόμισε ό 
Φρόυντ πού έβλεπε σ’ αύτόν τήν προβολή μιάς οίκογενειακής κατάστασης : τήν 
ύπαρξη, κατά τήν παιδική ήλικία τού καλλιτέχνη, δύο μητέρων, τής άληθινής μέ 
τό δνομα Catarina, καί τής γυναίκας τού πατέρα. Ωστόσο, ή έπιλσγή αύτής τής 
παράδοσης καί ό τρόπος μέ τόν όποιο πραγματεύεται τό θέμα μπορεΐ νά είναι 
άποκαλυπτικοί γιά τήν ψυχολογία τού καλλιτέχνη. Ό μ ο ια  καί τό κείμενο τών 
ή μερολογ ίων τού Λεονάρντο, πού ό Φρόυντ θεώρησε δτι είναι μιά κανονική φαν
τασίωση παρουσιασμένη σάν παιδική άνάμνηση, είναι τελικά ένας μικρός μύθος 
άπό τόν όποιο ό Schapiro βγάζει ξεκάθαρα τό ρητό νόημα : δταν λέει δτι, μικρό 
παιδ ί, ένας ίκτίνος είχε βάλει τήν ούρά του μέσα στό στόμα του καί τή χτύπαγε μέ 
δύναμη, ό Λεονάρντο έκφράζει τήν Ιδέα δτι ήταν προορισμένος νά κάνει σημαν
τικές Ανακαλύψεις γιά τό πέταγμα τών πουλιών. Πάντως ό μύθος μπορεΐ κάλλι- 
στα νά παρουσιαστεί σάν μοτίβο έπικαθορισμένο καί νά δώσει λαβή σέ μιά ψυχα
ναλυτική έργασία πού θά φέρει στήν έπιφάνεια διάφορα ψυχολογικά περιεχόμε
να. Ά ν  άναλογιστούμε τή λαϊκή έκφραση πού πάντα ισχύει, prendere Γ uccello in 
bocca, δύσκολα μπορούμε νά άγνοήσουμε τόν Φρόυντ. ’Εκτός αύτού, ό Schapiro 
δέν Ισχυρίζεται ότι ή φροϋδική άνάλυση δέν είναι θεμιτή (προτείνει μάλιστα νά 
δούμε στήν υποκατάσταση τού 'Α γίου ’Ιωάννη άπό τό πρόβατο στήν Ά για  Ιω άν
να τού Λούβρου μιά όμοφυλοφιλική ναρκισσιστική προβολή)· δείχνει μόνο δτι ή 
άνάλυση πού προτείνει ό Φρόυντ είναι έλλιπής καί δτι θά έπρεπε νά στηριχτεί σέ 
π ιό πλήρεις φιλολογικές γνώσεις.
25 Ό  Richard Wollheim (« Freud and the Understanding of Art », On Art and the 
Mind, Λονδίνο, 1973, σ. 205) έχει, νομίζω, δίκιο νά σκέφτεται δτι ό κύριος στό
χος τού Φρόυντ στόν Λεονάρδο  του είναι νά κάνει μιά ψυχαναλυτική βιογραφία. 
Ό  Wollheim φέρνει στήν έπιφάνεια τίς άσυμφωνίες πού ύπάρχουν στά γραπτά 
τού Φρόυντ γιά τήν τέχνη. Τό συμπέρασμά του είναι σημαντικό : ό Φρόυντ δέν 
μιλά Ικανοποιητικά γιά τό άσυνείδητο στήν τέχνη γιατί τήν έποχή πού ή θεωρία
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του γιά τό Ασυνείδητο έφτασε σέ ωριμότητα είχε πάψει νά γράφει γιά τήν τέχνη. 
Ό  Jean-Claude Bonne (« Le travail d’ un fantasme », Critique, 1973, a. 725-753) 
προτείνει μιά θεωρητική έπεξεργασία, ή « Ανάγνωση », τού κειμένου τοϋ Φρόυντ· 
ά π’ αύτή βγάζει μιά, χρήσιμη Ισως, έννοια τής « παραστατικής έργασίας ». Ό  
Bonne διείδε σωστά Ατι τό βασικό είναι νά  έδραιώσουμε τό στάτους καί τή νομι
μότητα τής μεθόδου τού Φρόυντ στόν Λεονάρόο καί όχι νά διορθώσουμε τήν 
έφαρμογή του. Δυστυχώς είναι δύσκολο νά μήν ένοχληθοΰμε άπό τά λάθη τοϋ 
Φρόυντ πού ό Bonne προτιμά νά δ ιαιωνίζει γιά  νά Απλουστεύει τή συζήτηση. Στό 
άρθρο αύτό δέν μπόρεσα νά πάρω ύπόψη μου αύτό τό κείμενο πού δημοσιεύτηκε 
πολύ Αργά.
24 Meyer Schapiro, « The Apples of Cezanne : An Essay on the Meaning of Still- 
life », The Avant Garde, Art News Annual, XXXIV, 1968, σ. 34-53, γαλλική μετά- 
φραση στή Revue de I' Art, No 1.
27 Leo Steinberg, « Michelangelo’s Florentine Pietd : the missing leg », Art Bulle
tin, 1968, a. 343-353.
28 Δέν πρέπει νά ξεχνάμε τή διάκριση τής Sarah Kofman (L ‘ Enfanee de /’ Art, 
1970) άνάμεσα στό τί λέει καί τ ί κάνει ό Φρόυντ. Ά λλά είμαστε Αναγκασμένοι νά 
λάβουμε ύπόψη μας καί τί λέει.
29 Η. Rorschach, Psychodiagnostik, Βέρνη καί Λειψία, 1921, γαλλική μετάφραση, 
Παρίσι, P .U .F., 1947.
30 Ό  Φρόυντ στό δοκίμιό του γιά τόν Μωυσή τοϋ Μιχαήλ Α γγέλου έχει έπίσης 
σάν στόχο νά Ανακαλύψει τό περιεχόμενο ξεκινώντας άπό τό έργο. ’Αλλά δπως 
έχει υπογραμμίσει ό Ε. Η. Gombrich (« L’ esthdtique de Freud », Preuves, Α π ρ ί
λιος 1969, σ. 21-35), ό Φρόυντ χρησιμοποιεί σ’ αύτό τόν παραδοσιακό τύπο έξή- 
γησης. Ό  Combrich, Ακολουθώντας τόν Ernst Kris, προτείνει τό Mot d' esprit... 
« ώς τό πρωταρχικό μοντέλο κάθε περιγραφής τής καλλιτεχνικής δημιουργίας μέ
σα σέ μιά φροϋδική προοπτική ».
31 Ε. Η. Gombrich, L ’ Art et Γ illusion, Παρίσι, Gallimard, 1971, σ. 235-243.
32 Ε. Η. Gombrich, L ’ Art et Γ illusion, 3ο μέρος, passim.
33 Αύτό προσπάθησε ό Jean-Louis Schifer στή Scinographie d ' un tableau, Παρί
σι, 1969, βιβλίο σημαντικό, ίσως πάρα πολύ φιλόδοξο καί πάρα πολύ δύσκολο. 
Βλέπε έπίσης Louis Marin, Etudes simiologiques, ο. 45-60, « Le discours de la 
figure », πού νομίζω δτι ξαναπιάνει τά κύρια σημεία τού βιβλίου. Α ντίθετα άπό 
τόν Marin, ό όποιος είσάγει τόν Φρόυντ σέ δεύτερη θέση, μοΰ φαίνεται άτι ή 
Traumdeutung είναι τό βασικό μοντέλο τού Schifer. Πρέπει νά σημειώσουμε δτι 
στό βιβλίο δέν άναφέρεται ποτέ κάτι τέτοιο, ένώ ol σημειολογικές καί γλωσσολο- 
γικές άναφορές είναι συνεχείς καί έχουν βρει έκφραση σέ μιά όρολογία ύπερβολι
κά έκλεκτική.
34 Ή  μόνη έξαίρεση πού βλέπω είναι τό πορτρέτο τών τριών άδελφών Coligny 
πού σχεδίασε καί χάραξε ό Marc Duval. Έ να ς  πίνακας δπως ή Diane chasseresse 
τού Λούβρου, άκόμη κι άν άναπάριστά τήν Diane de Poitiers, Ανήκει σέ άλλο 
είδος, καί ή δούκισσα τού Valentinois δάνεισε άπλά τά χαρακτηριστικά της στή 
θεά τής άρχαιότητας.
35 Ή  πολλαπλότητα τών χρόνων (τό δτι ένα άντικείμενο άνήκει σέ διαφορετικές 
μεταξύ τους χρονικές συνέχειες) είναι ή ένδιαφέρουσα δψη τού βιβλίου τού Geor
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ge Kubler, The Shape o f  Time, Νιού Χέιβεν, 1962. 'Ωστόσο, ot διατυπώσεις τού 
Fernand Braudel παραμένουν πιό σαφείς καί πιό στέρεες καί δ Ιστορικός τής 
τέχνης καλά θά κάνει νά άνατρέξει σ’ αύτές.
36 Γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο ή ζωγραφική έπηρεάζεται άπό τόν φυσικό χρόνο, 
βλέπε Jacques Guillenne, V  Atelier du temps, Παρίσι, 1964. 'Επηρεασμένος άπό 
τήν αίσθητική τής δημιουργίας, ό συγγραφέας είναι βυθισμένος στήν άγωνία γιά 
τόν φυσικό προορισμό τών έργων. Ή  άποκατάσταση παρουσιάζεται σάν άναπό- 
φευκτη καί άδύνατη σωτηρία.
37 Βλέπε κυρίως Pierre Bourdieu καί Alain Darbel, L ' Am our de /’ art. Les musics 
et leur public, Παρίσι, 1966.



MICHEL SERRES

Οί έπιστήμες

Αίτημα πρώτο : πώς όρίζεται ό πολιτιστικός σχηματισμός πού 
όνομάζεται έπιστήμη σέ σχέση μέ τούς υπόλοιπους πολιτιστικούς 
σχηματισμούς, καί κατά δεύτερο λόγο μέ τούς άλλους, οικονομι
κούς, κοινωνικούς, πολιτικούς σχηματισμούς γενικά ; Ποιά είναι 
ή θέση του, ποιές είναι οί σχέσεις πού τόν συνδέουν μ’ αύτό τό 
σύνολο ή πού τόν κάνουν νά άναδύεται άπ’ αύτό ; ’Ερώτημα πού 
τίθεται νόμιμα καί κυρίως έκ τών πραγμάτων : πώς γίνεται αύτό 
μέσα στήν Ιστορική διαδικασία ; Τό αίτημα είναι συνολικό καί οί 
μόνες άπαντήσεις πού έγώ γνωρίζω είναι θεωρητικές. Μέ αύτό 
έννοώ δτι κανείς ποτέ δέν μού έδωσε νά δώ, συγκεκριμένα, σέ 
μιά όρισμένη θέση καί σέ ένα όρισμένο διάστημα, ούτε τίς άνα- 
λυτικές σχέσεις αύτού τού μηχανισμού σέ λειτουργία, ούτε έναν 
άκριβή όρισμό αύτής τής θέσης. Μπορούμε πάντα νά έπαγγελλό- 
μαστε δτι άπό κάπου θά πρέπει νά πέρασε ό άλληλοκαθορισμός 
άνάμεσα στη δουλοκτητική μορφή τής άρχαίας έλληνικής κοινω
νίας καί στό θαύμα τής γεωμετρίας, δτι κάποιες άλληλεξαρτήσεις 
θά πρέπει νά ύπάρχουν άνάμεσα στήν έμπορευματική οικονομία 
τής νεώτερης Εύρώπης καί στήν έμφάνιση τών έφαρμοσμένων 
έπιστημών άπό τήν κλασική έποχή καί μετά, κ.λπ. Ναί, μπορούμε 
νά τό έπαγγελλόμαστε, έχουμε κάθε δίκιο νά τό κάνουμε. Παρ’ 
δλα αύτά ένα σχεδιάγραμμα αύτών τών διόδων, μιά έμπεριστα- 
τωμένη περιγραφή αύτών τών άλληλεξαρτήσεων δέν ύπάρχει. Τό 
ζήτημα έχει ίσως άποδειχθεΐ. Δέν έχει δμως δειχθεΐ. Τό πρόβλη
μα αύτό δέν έχει Ιστορηθεί, τό μόνο πού έγώ γνωρίζω είναι ή 
θεωρησιακή του τοποθέτηση.
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Ή  άποτυχία όφείλεται σέ πολλούς λόγους. Ένας, καί όχι δευ- 
τερεύων, είναι ό καταμερισμός τής πνευματικής έργασίας, ό 
όποιος συγκαλύπτει έπικίνδυνα φαντάσματα, δηλαδή κοινωνικο- 
πολιτικές πραγματικότητες κυριαρχίας καί χειραγώγησης. Τό δτι 
ot Ιστορικοί καί οί φιλόσοφοι άγνοούν τήν έπιστήμη, τό δτι, άν- 
τίστροφα, οί έπιστήμονες δέν ξέρουν ιστορία ούτε φιλοσοφία -  
καί στίς δύο περιπτώσεις, έκτός έξαιρέσεων, μέχρι παιδαριώδους 
σημείου - , αύτό κάτι σημαίνει, πού μιά μέρα θά πρέπει νά έξι- 
χνιαστεΐ. Λοιπόν, οί σχηματισμοί πού άναφέραμε πιό πάνω 
μοιάζουν νά διαχωρίζονται ή νά συγκεντρώνονται βάσει κά
ποιων σχέσεων πού εΙκάζουμε, δχι τόσο γιατί είναι δντως έτσι, 
άλλ’ έξαιτίας τής ίδιας τής άνεπάρκειας έκείνων πού τίς μελε
τούν. ’Αλλά ούτε μ’ αύτό βρισκόμαστε άκόμα στό άκριβές πεδίο 
τής κριτικής. ’Ανάλογη μέ τή γενική φυσιογνωμία τού αιτήματος 
είναι καί ή εύρύτητα αυτού τού πεδίου. Μιά άλλη διαίρεση είναι 
πραγματικά πιό πρόσφορη νά έξηγήσει άμεσα τήν πρακτική άπο
τυχία ένός έγχειρήματος τό όποιο έντούτοις θεωρητικά προβλέ- 
πεταιεύκολο.

"Ολοι μιλούν γιά τήν ιστορία τών έπιστημών. Σάν νά ύπήρχε. 
Άλλά δέν ξέρω νά ύπάρχει. Γνωρίζω όρισμένες μονογραφίες ή 
συνδυασμούς μονογραφιών χωρίς κοινά στοιχεία. 'Υπάρχουν 
έπιμέρους Ιστορίες τών έπιστημών : τής γεωμετρίας, τής άλγε
βρας, μόλις καί μετά βίας τών μαθηματικών, τής όπτικής, τής 
θερμοδυναμικής, τής φυσικής ιστορίας καί πάει λέγοντας. Τό δτι 
ή μονογραφία σχετικά μέ έναν κλάδο ή μιά περιοχή έχει άντικα- 
ταστήσει σήμερα τή μονογραφία γιά ένα συγγραφέα, Ιδιοφυή ή 
δευτερεύοντα, δπως έλεγαν, αύτό δέν άλλάζει πολύ τά πράγμα
τα. ’Αντί νά διαιρούμε μιά όμάδα σέ άτομα, έπιμερίζουμε Ινα 
χάρτη σέ περιοχές. Μέ αύτό τόν τρόπο ή γεωμετρία ή ή όπτική 
γεννώνται άφ’ έαυτών, δι’ έαυτών, σάν νά ήταν αύθύπαρκτες καί 
νά άναπτύσσονταν σέ κλειστό σύστημα. "Ολα γίνονται σάν νά 
ήταν άπαγορευμένο νά άναρωτηθεϊ κανείς σχετικά μέ τήν ταξινό
μηση τών έπιστημών σέ τομείς. Άλλ’ αύτή ή διαίρεση, μέ τό νά 
άποφασίζει κάποια πράγματα σχετικά μέ τά άντικείμενα τής 
γνώσης, τίς μεθόδους καί τά άποτελέσματα, πρίν άκόμα άπό τήν 
ιστορική διαδικασία δπου αύτό τό σύνολο θά άναπτυχθεϊ, είναι 
στήν ούσία της Ιδεολογική. Έτσι κάθε μονογραφία ή κάθε συν-
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θεση μονογραφιών, πού παρακολουθεί ή έχει πέσει θύμα μιάς 
ταξινόμησης, μεταφέρει άπαράλλαχτες τίς άδυναμίες της, τά κε
νά της, τίς άποφάσεις της. Ίσως νά έπρεπε νά άρχίσει κανείς 
κάνοντας τήν κριτική ιστορία τών ταξινομήσεων. Άλλά καί ή 
Ιδια ή Ιστορία άνήκει σέ μιά τάξη.

Πώς λοιπόν, άφού έχουμε μοιράσει καί διαχωρίσει προσεκτικά 
τίς έπιστήμες, νά φανταστούμε κάποια σχέση άνάμεσα στή γενική 
Ιστορία καί στήν ιστορία τών έπιστημονικών κλάδων, δταν δέν 
ύπάρχει κάν σχέση άνάμεσα στά έπιμέρους πεδία τής γνώσης ; 
Τό πρόβλημα Εχει ήδη λυθεί άρνητικά. Ή  άποτυχία στό συνολι
κό αίτημα έχει συντελεστεϊ προηγουμένως στό τοπικό αίτημα. 
"Οσο δέν υπάρχει Ιστορία τών έπιστημών, δηλαδή Ιστορία τής 
γενικής ροής τής γνώσης σάν §να πράγμα καί δχι κατακερματι
σμένης, δέν θά υπάρχει καμιά πρακτική δυνατότητα νά διευκρι
νίσουμε τίς σχέσεις άνάμεσα σ’ αύτό τό σχηματισμό, άφού δέν 
ύπάρχει, καί στούς ύπόλοιπους. Λύσεις πάντα θεωρησιακές, για
τί ένα άπό τά στοιχεία τους τελεί πάντα έν δυνάμει.

Κατόρθωσαν νά μάς δείξουν δτι σέ όρισμένες στιγμές (γιατί 
άραγε αύτά τά σταδιακά μεταίχμια ;) τής Ιστορίας, ή έπιστημονι- 
κή γνώση άνασυντίθεται συνολικά. Ή  Ιδέα αύτή έρχεται άπό τόν 
Auguste Comte, μέσω τού Brunschvicg τών Stapes. Άλλά ό συνο
λικός αύτός πίνακας μέ τίς πολλαπλές διασταυρώσεις πού έπιδει- 
κνύει, δέν άποτελεϊ ποτέ συμβάν, ή ύπαρξή του είναι διαρκής. 
Μπορούμε πάντα νά σχεδιάζουμε τό μέτωπο πού σχηματίζει ή 
έκβλυζόμενη « ύλη », ένα μέτωπο δπου ή ροή σταματά μιά δεδο
μένη, αύθαίρετη χρονική στιγμή : αύτή έδώ πάντα κάτι θά ση
μαίνει. Φυσικά, τό μέτωπο αύτό δέν είναι ποτέ αύστηρά κατακό- 
ρυφο πρός τόν άξονα τής διαδρομής, τό περίγραμμά του είναι 
δαντελωτό, άκανόνιστο, τυχαία διεσπαρμένο, δταν τό κοιτάζου
με άπό κοντά, δπως έλεγε ό Perrin. Ή  πολύ μικρής κλίμακας 
τυχαία έξαίρεση άπό τήν κανονικότητα καί ή μεγάλης κλίμακας 
τακτική σημασία είναι τό σημάδι τοΰ πραγματικού στήν Ιστορία, 
δπως καί παντού άλλού. Ή  ιστορία τών έπιστημών περιγράφει 
τήν προώθηση αύτού τού μετώπου, δηλαδή τής έκδοχής πού ίχει 
τήν πιό όρθογώνια σχέση μέ κάθε πιθανή ταξινόμηση, ή μάλλον
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μέ τήν πραγματική κατανομή πού λειτούργησε έχείνη τή συγκε
κριμένη στιγμή έπάνω στή γνώση της έποχής.

Ή  κλασική έκόοχή τοϋ mi-lieu, τοϋ μέσου τόπου

Έδειξα άλλου, ή τουλάχιστον πίστεψα δτι τό έκανα, δτι στήν 
κλασική έποχή οί έπιστήμες, σέ παροδική όριστικοποίηση ή πα
ρακινδυνευμένα, έξέφρασαν καθεμία στήν περιοχή της, στή 
γλώσσα της καί μέ αύτόχθονα μέσα, ένα ένιαΐο θέμα, πού είχε 
άντίκτυπο στό σύνολο τής κουλτούρας, σέ Ιδεολογίες δλων τών 
είδών, ήθική, θρησκεία, τεχνικές κατάληψης ή διατήρησης τής 
πολιτικής έξουσίας, θεωρίες τής γνώσης, κ.λπ. Δέν είναι τυχαίο 
πού δ Leibniz, ό μεγαλύτερος έγκυκλοπαιδικός περιηγητής τής 
έποχής του, συνέλαβε τήν άρμονική θεωρία δπου δλα συντελούν- 
ται άπό μία καί μοναδική χορωδία χωρίς ή μιά παρτιτούρα νά 
γνωρίζει τή διπλανή της. Έκεϊ ή ένότητα, ή, καλύτερα, ή όμοιο- 
γένεια τού πολιτιστικού σχηματισμού πού λέγεται έπιστήμη δέν 
ήταν θεωρησιακή έπιλογή φιλοσόφου, άλλά δομική σταθερά πού 
συναντιόταν στόν πρακτικό ή νοητικό πειραματισμό, στήν 
άναγκαία ή μερική άπόδειξη, στήν ύπόθεση -  έξηγητική, αύθαί- 
ρετη, έπινοημένη -  θεωρώντας τά πράγματα στό χαοτικό τους 
σύνολο.

Έγώ μέ τή σειρά μου δέν έπινόησα καμιά ύπόθεση γύρω άπό 
τόν τόπο άπό τόν όποιο διαχύθηκε τό θέμα : θεωρώ άδύνατο νά 
προσδιορίσω αύτή τήν πηγή, κρίνω έσφαλμένο νά έπιδιώξω νά 
τή δείξω, τόση είναι ή βεβαιότητά μου, άπό τή δουλειά μου, δτι 
δέν ύπάρχει πηγή. "Οταν ή θάλασσα βρίσκεται κάτω άπό τό ση
μείο πήξεως, δέν σχηματίζεται παγόβουνο. Μόλις ρίξουμε μιά 
πέτρα, άμέσως παγώνει μέχρι τόν όρίζοντα, μέσα σέ μιά στιγμή. 
Ρίξτε λοιπόν ότιδήποτε, όπουδήποτε, όποτεδήποτε, incerto loco, 
incerto tempore. Δέν ύπάρχει σημείο διάχυσης δπως γιά τόν κα
φέ, τά κεράσια ή τά όπωρικά. Ή , καλύτερα, άν ύπάρχει, ή τοπο
θέτησή του είναι τυχαία. Δηλαδή, μέσα σέ κυμαινόμενα Ιστορικά 
δρια, τό θέμα είναι πανταχού παρόν, δραστικό, έπαναλαμβανό- 
μενο : είναι ή κλασική έπιστήμη. Ό χ ι τό γεωμετρικό της στοι
χείο, άλλά τό άναλλοίωτο. Δηλαδή τό σταθερό σημείο καί τό ση-
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μεϊο άναφοράς. Ά ν  ρωτούσατε τήν έλληνική λέξη « έπιστήμη », 
θά σάς έλεγε δτι αύτό άκριβώς σημαίνει. Κάποια άλλη στιγμή θά 
άναλύσω εύρύτερα αύτή τή συνάντηση τού άρχαίου είδέναι καί 
τών κλάδων τής κλασικής έπιστήμης.

’Από δώ άπορρέει καί ό Ισολογισμός, άκατάστατος δπως τά 
τυχαία τής ιστορίας καί τά σύμπλοκα τής γλώσσας, άλλά συγκεν
τρωμένος γύρω άπό ένα κέντρο, ένα συμπύκωμα. ’Ισολογισμός, 
ζυγός πού λυγίζει στό σημείο στήριξής του : Roberval. Εκκρεμές 
ώρολογίου, χρόνος, βάρος, άρμονία, άνησυχία : Huyghens. Στα
τική τού χαμηλού σημείου, τού χαμηλότερου, ό Pascal καί τά 
ύγρά. Ό  Descartes καί οί άπλές μηχανές, μοχλοί, βαρούλκα, 
τροχαλίες καί πολύσπαστα, τεχνολογία τής σανίδας έξισορρόπη- 
σης πού έξασφαλίζει άποτελεσματικότητα. Μηχανική τών κέν
τρων βάρους : δ ’Αρχιμήδης άφομοιωμένος άπό τόν Leibniz καί 
τόν Bernoulli. Οί γεωμέτρες τής έλλειψης καί τών κωνικών τομών 
άνακαλύπτουν ξανά τόν ’Απολλώνιο, τά κέντρα καί τίς έστίες. 
Ό  Desargues διατυπώνει τή μεταφυσική δλης αύτής τής Ιστορίας 
καί έγκαθίσταται, δπως ό Kepler, στήν κορυφή άκριβώς τού κώ
νου : καί τότε τά παιξίματα καί οί μετατοπίσεις τού σημείου φυ
γής καί τής φωτεινής πηγής έπαναφέρουν τή γεωμετρία στά όνει
ρα τού Milet : προβολή τών στερεών, τομή τών όγκων, θεωρία 
τών σκιών, δλο τό σύστημα τής άναπαράστασης, δπως διαδόθηκε 
στήν εικονογραφία, στό θέατρο, στίς θεωρίες τής γνώσης. Πού 
βρίσκομαι έγώ πού βλέπω, πού μιλώ, πού σκέφτομαι ; Ά ν  βλέ
πω, άπό ποιό σημείο βλέπω καί άπό ποιά μερική πλάγια δψη ; 
Καί τό φώς άπό πού έρχεται ; Καί γιατί τό φώς τόν 17ο αΙώνα 
καί τά (ρώτα τόν έπόμενο αίώνα ; Μιά ή περισσότερες πηγές. 
"Ηλιος καί πολλαπλοί κόσμοι. ’Επιστροφή στούς καρτεσιανούς 
άξονες, στό σημείο πού συναντώνται, άπαρχή τής μέτρησης, τής 
τάξης, τής άλγεβρικής γεωμετρίας : έδώ, δπως τό λέει ή λέξη, ή 
άναφορά (r6f£rence) είναι έπιστροφή καί ή έφεύρεση καινούργιο 
ξεκίνημα : ή γλώσσα τών μαθηματικών δέν θά άπατηθεί καί θά 
όνομάσει τό κέντρο άπαρχή. "Ομοια, ή μεγάλη άλγεβρα τών σει
ρών στήν Αγγλία καί στήν ήπειρωτική Εύρώπη, δουλεύει πάνω 
σέ νόμιμες άλυσίδες στερεωμένες σέ ένα καρφί, δπως ή άλυσίδα
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τών λόγων τήν όποια στή Γαλλία συνηθίζουμε νά άποόίδουμε 
στόν Descartes. Οί άκολουθίες έχουν νόμους, δπως ή κίνηση, 
έχουν λογικά έπακόλουθα. ’Αλλά αυτά δέν είναι πραγματικά καί 
ό συλλογισμός δέν συγκεκριμενοποιείται παρά μέσω τών άρχι- 
κών προϋποθέσεων ή τού πρώτου δρου. Νομίζω δτι οί Ιστορικοί 
δέν πρόκειται νά χάσουν ποτέ άπό τά μάτια τους αύτό τό άπλό, 
άπλούστατο μοντέλο, τή γραμμική σειρά. Διασταυρώστε τώρα τίς 
άκολουθίες καί θά δείτε τά κρυμμένα γρανάζια τής μηχανής : ό 
ύπολογισμός τών συνδυασμών είναι έφικτός χάρη στήν caput να- 
riationis, στοιχείο σταθερό, γύρω άπό τό όποιο φθίνει ένα πρώτο 
σύνολο κατανεμημένων διακριτών στοιχείων, άρκεί κανείς νά 
θεωρήσει ώς σταθερό καθένα μέ τή σειρά του δλα τά στοιχεία 
τού συνόλου, καί ώς μεταβλητά έκείνα πού πρίν ήταν σταθερά : 
Ιδέα-μήτρα ένός άναλλοίωτου πού άπορρέει άπό τήν όλότητα 
τών δυνατών μεταβολών : Ή  ars combinatoria θά δώσει δυνατό
τητες γιά νέες έπεξεργασίες στήν άριθμητική καί στήν άλγεβρα, 
καί στή θεωρία τών πιθανοτήτων πού βρίσκεται στή γένεσή της. 
’Επιστρέφουμε στήν άναφορά γιά νά μετρήσουμε, νά μοιράσου
με, νά διατάξουμε, νά δούμε. ’Επιστροφή πού μπορεϊ νά μήν έχει 
τέλος, ώστόσο ύπάρχουν όριακά σημεία. Ή , καλύτερα, παρ’ δλο 
πού τά όνομάζουν κέντρα, κορυφές, πόλους ή άρχές, μπορούν νά 
συλληφθούν σάν κάτι άλλο καί όχι σάν άφετηρία : σάν σημείο 
συγκέντρωσης. Έτσι ό κύκλος έχει ένα καί μοναδικό κέντρο για
τί είναι τό δριο μιάς έλλειψης, καί ή στάση είναι τό δριο τής 
κίνησης. Μέ αύτόν τόν τρόπο συμπυκνώνεται τό χαρακτηριστικό 
τρίγωνο, μέ τή βαθμιαία τάση πρός τό μηδέν κάθε έκτατικού με
τρήσιμου στοιχείου, άδιάκοπο πλησίασμα σέ ένα κοινό υπόβα
θρο πού έπάνω του θά στηριχτεί ή πρώτη μεγάλη έπεξεργασία 
τού συνεχούς, ό άπειροστικός λογισμός. Αύτός έπιστρέφοντας 
φυσιολογικά (στήν κλασική σκέψη) προσδιορίζει τά κέντρα βά
ρους ή τά σημεία έπαφής, μετρά, εύθειάζει, έμβαδομετρεϊ καί 
όγκομετρεί. Ή  μεγάλη άρχαιο-ελληνική γεωμετρία τών όμοίων 
σχημάτων, πού τήν ξαναβρίσκουμε έκατό φορές άκόμα καί στίς 
άναλογίες τύπου Descartes, άκόμα καί στό φώς τού Desargues, 
έπαναλαμβάνεται δπως ξέρουμε καί στή θεωρία τής άναπαραγω- 
γής τού ζώντος, προσχηματισμός, προΰπαρξη, θεωρία τής έπιγέ- 
νεσης : άπό τότε δλοι γνωρίζουμε δτι σέ κάθε όμοιότητα ύπάρχει
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πάντα §να σταθερό σημείο. Βλέπουμε πώς θερμομετρεί ό Reau
mur : άναζητεί μιά κλίμακα μέ δύο σταθερά σημεία γιά νά μετρή
σει τίς θερμοκρασίες... Βάση, σημείο Ισορροπίας, κέντρο βά
ρους, κίνησης, δυνάμεων καί βαρύτητας -  γιά τή μηχανική καί 
τίς μηχανικές -  πόλος περιστροφής, σημειακή άναφορά τής μέ
τρησης καί άρχή τών συντεταγμένων, τόπος-άρχή μιάς άλυσίδας, 
έποπτικό σημείο καί πηγή φωτός, έστία, κέντρο, όριακή συγκέν
τρωση τής φθίνουσας σειράς, κεφαλή τής μεταβολής, άρχή καί 
τέλος μιάς κλίμακας... Αύτός είναι ό κόσμος ώς έχει καί πορεύε
ται, δπου ξαφνικά δλα προβάλλονται : άστρονομική διαμάχη 
άνάμεσα στούς ύποστηρικτές τού ήλιοκεντρισμού καί τού γεω- 
κεντρισμού, οΐ όποιοι, άσχετα άπ’ δ,τι λέγεται, βρίσκονται στό 
ίδιο στρατόπεδο άφού θέλουν, χωρίς άκόμα νά έχουν στή διάθε
σή τους όριστική άπόδειξη (έτσι δικαιολογείται καί ή βιαιότητα 
τών συζητήσεων), νά έχει ό κόσμος §να κέντρο, έδώ, έκεΐ, άλλού, 
έδώ σέ μάς, στόν ήλιο ή σέ κάποιο άλλο φώς (τό άπαλό φώς τού 
Ώρίωνα), καί στό άλλο στρατόπεδο, οί άπελπισμένοι ένός σύμ
παντος πού είναι άπειρο, χωρίς τάξη, πόλο καί ήρεμία. "Οπως 
συμβαίνει πολύ συχνά, ή άστρονομία είναι τό κύριο μοντέλο πά
νω στό όποίο προβάλλονται τά περισσότερα πράγματα, σέ τόση 
μεγέθυνση, πού δέν γίνεται άλλιώς παρά νά τά δούμε. Έτσι, ή 
κλασική τάξη είναι τό σταθερό σημείο, ό κλασικός λόγος είναι ή 
άρμονική Ισορροπία πού μιά άδιατάρακτη άναφορά ίσοζυγιάζει 
καί καθιστά νοητή. Νά ποιό είναι τό μέτωπο τών έπιστημών πού 
τίς περισσότερες φορές είναι κρυμμένο πίσω άπό τήν ταξινομητι- 
κή διασπορά. ’Απογυμνωμένο άπό κάθε έπιμεριστικό καλούπι 
φανερώνει τή συνοχή του μέ τά άρχαιοελληνικά του θεμέλια, άλ
λά κυρίως, ώς πρός αύτό πού άπασχολεί έμάς, μέ τά πολιτιστικά 
σημεία τής έποχής του καί δλων τών είδών τίς ήθικές, θρησκευτι
κές ή μεταφυσικές τάξεις. Ό  Pascal συνάγεται άπ’ αύτό άρκετά 
καλά, ό Descartes μέ σχετική καθαρότητα, ή μοναδολογία δέν τά 
καταφέρνει κι άσχημα, παρ’ δλο πού είναι κάπως πιό έξεζητημέ- 
νη. Λυπάμαι πού πρόφερα τή λέξη συνάγεται : αύτά είναι άπλά 
τά έπαγόμενα τής πολιτιστικής έκβλυσης τού αίώνα τής γεωμε
τρίας. Καί είναι μάλιστα βουτηγμένα μέσα σ’ αύτό τόν άναρχικό 
άστερισμό τής ήθελημένης, καταναγκαστικής, έπιβεβλημένης τά
ξης. Ό  χριστιανισμός γιά παράδειγμα : αύτός, μετά τό τράνταγ



μά του πού δλοι γνωρίζουμε, Αναλαμβάνει τελικά τίς δυνάμεις 
του μόνο δταν οί Pensies δείξουν δτι ό Χριστός βρίσκεται στό 
κέντρο, είναι τό κέντρο, μόνο δταν ό Bossuet δείξει δτι οί πολέ
μιοί του είναι ύποχείριοι τών Variations. Καί τότε δ Βασιλιάς- 
“Ηλιος στίς Βερσαλίες είναι ή πηγή πού περιμένει νά μεταφέρει 
άλλού τό φώς της, τά φώτα της, άπό τά όποια κάτι θά πάρουν ό 
Φρειδερίκος Β' καί οί άλλοι. Ά πό τόν μονάρχη-φώς ώς τίς πε
φωτισμένες δεσποτείες, τό σταθερό σημείο περνά άπό τόν βασι
λιά στούς νόμους. "Οπως συμβαίνει στήν άστρονομία, έτσι καί ή 
πολιτική Ιδεολογία μετατοπίζει τό κέντρο, πάντως διατηρεί αύτό 
τό κέντρο, καί αύτό είναι τό ούσιώδες. Ά πό τόν γεωκεντρισμό 
στόν πολιτικό ήλιοκεντρισμό : άλλά ή έξουσία είναι πάντα συγ
κεντρωμένη, συγκεντρωτική. Έτσι, δλοι, κατά τήν έπιθυμία 
τους, έπιχειρούν νά κατονομάσουν τόν πόλο, έπιχειρούν νά τόν 
ύφαρπάσουν, νά τόν πλησιάσουν ή νά τόν κάνουν δικό τους. Κά
τω άπό τίς μορφές τής αύστηρής λογικής καί τών πολιτιστικών 
patterns, ό πέραν τής μνήμης άρχαίσμός τών πρωτόγονων θρη
σκειών διαιωνίζεται καί ή ζωώδης φύση έκκρίνεται άπό τή φω
λιά τής οικολογίας. "Ολες οί άγχογόνες συναισθηματικές φορτί
σεις ώθούν στήν έπιστροφή σ’ ένα ιερό έδαφος, χαμένο ή άδιάκο- 
πα άποκρυπτόμενο, πού τό ξαναβρίσκουμε μέ μυήσεις καί ταξί
δια μέσα άπό τήν έρημο τού βέβηλου ώς Γή τής Επαγγελίας, ώς 
όμφαλό τής γής, ώς κορυφή τοϋ "Ορους τών Έλαιών, ώς άγιο 
τών άγίων, ώς κολόνα τού ούρανοϋ, τόπο έπαφής τού χρονικού 
καί τού αιώνιου, όριστικό έποπτικό σημείο, σημείο ήρεμίας, ζυγό 
δικαιοσύνης, πρώτη άρχή καί τέλος τής ιστορίας, ΰψιστο δριο 
τής φθίνουσας τάσης τών πραγμάτων καθαυτών, καθολική άνα- 
φορά κάθε άνθρώπινης μοίρας. Οί έπιστήμες μιλούν μέ μιά καί 
μοναδική φωνή καί ύπάρχει μιά έκδοχή κατακόρυφη πρός κάθε 
ταξινόμηση. ’Αλλά ή έκδοχή αύτή παρεκτείνει τήν όμοιογενή 
διαδρομή της ώς τόν δρίζοντα τής κουλτούρας. Ά π ’ δπου κι άν 
προέρχονται, οί έξουσίες μιλούν τήν ίδια γλώσσα, άσχετα μέ τό 
άν είναι έξουσίες γνώσει, χάριτι, δικαίω, δπως λένε, ή έπιβεβλη- 
μένες. Είναι ή κλασική έποχή ή ή έκδοχή τού μέσου τόπου, τού 
mi-lieu.

Τό άμεσο λοιπόν συμπέρασμα είναι, άν μιά τοπική άνάλυση 
μπορεΐ νά παρεκταθεΐ σέ άλλους τόπους, δτι τό προδικαστικό
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έρώτημα έξανεμίζεται μόλις βάλουμε σέ παρενθέσεις την ταξινό
μηση μέσα στην έκδοχή έπιστήμη. Ανακαλύπτει κανείς δτι ή 
άνοησία τού έπιμερισμού είναι ταυτόχρονα καί ή πηγή τού προ
βλήματος καί τό κύριο έμπόδιο τής πρακτικής του λύσης. Τό δτι 
ύπάρχουν τόσοι καί τόσοι δίαυλοι άπό τή μιά έκδοχή στήν άλλη 
δείχνει, πιθανόν, δτι οί έκδοχές αύτές δέν είναι πολλές, άλλά μία 
καί μόνη μέ πολλαπλές συνδέσεις. Καί μάς μένει μόνο νά ξανα- 
σχεδιάζουμε διαρκώς τό σχεδιάγραμμα αύτών τών συνδέσεων.

Ή  έκδοχή τοϋ έπιπέόον τόν 19ο αίώνα

Ή  κλασική έποχή άναζητά ένα σημείο άναφοράς. Σκέφτεται, 
άποδεικνύει, συνδυάζει, πειραματίζεται, όργανώνει τίς παρα
στάσεις της, έπιτάσσει, βλέπει τόν κόσμο καί ζεΐ τή δραματική 
του διάσταση, προσηλωμένη καί παραπέμποντας σέ ένα σταθερό 
σημείο. Σκορπίζει στούς δεκαέξι άνεμους τών « έπιστημονικών 
κλάδων» καί πρακτικών τήν άρχαία έλληνική Ιδέα τοΰ 
άναλλοίωτου καί τής όρθολογικής σταθεράς πού έξέφραζε ή λέξη 
« έπιστήμη ». Ή  γενική αύτή στατική διαρκεί δικαιωματικά, δη
λαδή έπιστημονικά, μέχρι τό πρώτο τρίτο τού 19ου αίώνα, καί 
στήν πράξη μέχρι τίς μέρες μας ή σχεδόν μέχρι τίς μέρες μας, 
μεταδιδόμενη άπό τήν έπαναληπτική παιδεία καί τίς άκαδημαϊ- 
κές γλώσσες πού μιλούν γιά θεμελίωση, έδαφος, βάθρο. Καί ή 
άλήθεια είναι δτι υπήρχαν λόγοι νά διαιωνιστεί, ύπήρχαν λόγοι 
νά έγκλωβιστεί κανείς στό δνειρο τού Laplace. "Ο,τι προετοίμα
σαν ό 17ος καί 18ος αιώνας, οί άρχές τής ρομαντικής έποχής τό 
έστεψαν τόσο άπροσδόκητα, ώστε σχεδόν γιά δλους τούς μεταγε
νέστερους φιλοσόφους, αύτός ό πρόσκαιρος θρίαμβος νά συνιστά 
τήν, πρός μίμηση ή πρός κριτική, έπιστήμη, έστω καί άν χίλιες 
σημαντικές καινοτομίες ήρθαν πολύ σύντομα νά καταστήσουν 
μάταιο τό θρίαμβο καί άγνώριστη τή στέψη. Στά μάτια πολλών, 
τό « μέτωπο » πού όρίστηκε στήν έποχή τής ’Επανάστασης καί 
τής Αύτοκρατορίας παραμένει τό Ιδεώδες τής έπιστημονικότη- 
τας : φραγμός, σύμπλεγμα, όρθολογικό άσυνείδητο, τί μπορώ νά 
γνωρίζω.
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Ά πό τόν Clairaut καί μετά, ή καρτεσιανή γεωμετρία ύφίσταται 
δύο γενικεύσεις : άπό άλγεβρική γίνεται άναλυτική, άπό έπίπεδη 
περνά στίς τρεις διαστάσεις. Ό  Euler, ό Lagrange, ό Monge, ό 
Pliicker όλοκληρώνουν ένα μνημείο, με τίς δύο σημασίες τής λέ
ξης : τέλειο οικοδόμημα καί μάρτυρας λησμονημένος ώς ειδική 
περίπτωση κάποιων γενικότερων διατυπώσεων. Έδώ τό έπίπεδο 
έχει τήν έξίσωσή του, ή όποία γράφεται άπλούστερα, καί γίνεται 
μέ τή σειρά του σύστημα άναφοράς. Καί γιά τό σύστημα τών 
συντεταγμένων, δπως λέγουν, καί γιά τά συστήματα μετασχημα
τισμού. Άπό τότε οί μαθηματικοί σκέφτονται μέσα στό χώρο 
δπως οί μηχανικοί καί οί άρχιτέκτονες. Συντελεϊται ό θρίαμβος 
τής έφαρμοσμένης έπιστήμης στό χείλος τής άφαίρεσης. Ό  Com
te θά πει δτι ή γεωμετρία αύτή είναι έπιστήμη φυσική καί θά Ιχει 
δίκιο. Τό έπίπεδο έκεϊνο πάνω στό όποιο κανείς γράφει ή προ
βάλλει, είναι τό σύνολο τών Ιχνών πού άφήνουν τά σώματα ώς 
στερεοί δγκοι. Δέν είναι ό τόπος τών φαινομένων άλλά ή ύποδο- 
χή τους, ή σελίδα τού βιβλίου. Άπό δώ καί πέρα, καί άπό τή μιά 
στιγμή στήν άλλη, τό παγόβουνο σχηματίζεται καί ή φυσιολογική 
γιά τήν ταξινόμηση έκδοχή είναι ή έκδοχή τού σταθερού έπιπέ- 
δου. Τό άναλλοίωτο διαπερνά τό τρισδιάστατο γεωμετρικό ή μη
χανικό χώρο. Διαπερνά τίς έπιστήμες. Παντού τά έρωτήματα 
άνάγονται στά έξής : πού βρίσκεται τό σταθερό έπίπεδο ; πώς 
προσδιορίζεται ; τί είναι γραμμένο έπάνω τον ; Τά πράγματα άρ- 
χίζουν ώς έξής : ό Desargues, ό Pascal, ό La Hire έπεξεργάζονται 
τήν προβολική γεωμετρία τών σκιών, τή μελέτη τών τομών· στό 
τέλος τής κλασικής έποχής ό Monge καθαγιάζει τίς προσπάθειές 
τους θεμελιώνοντας τήν παραστατική γεωμετρία στήν όποία 
άκριβώς δλα έχουν άναχθεί σέ δύο έπίπεδα, άλλά διά περιστρο
φής άνάγονται σέ ένα μόνο, αύτό έπάνω στό όποιο σχεδιάζουμε, 
καί αύτό Ισχύει μέχρι νά κάνει τήν έμφάνισή της ή άκόμα πιό 
άπλουστευμένη γεωμετρία πού λέγεται άναφορική, καί στήν 
όποία ένα μόνο έπίπεδο είναι άρκετό. Έτσι οί « καθαρές » έπι
στήμες άνάγονται στήν καθαρότητα τού προοπτικού σχεδίου.



ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 103

Καί πάλι ό Monge, δταν καταπιάνεται μέ τήν ταξινόμηση τών 
έπιφανειών, όμολογεΐ δτι δέν μπορεΐ νά τήν κάνει παρά χάρη στά 
χαρακτηριστικά μεγέθη τοΰ έφαπτομένου τους πεδίου, λές καί 
ήταν προτιμότερο νά παρακολουθήσουμε τά ίχνη τών πραγμάτων 
καί όχι τά ίδια τά πράγματα. ’Εποχή τής βιομηχανικής έπανά- 
στασης, έποχή τών μηχανικών, ή ή έκδοχή τοϋ έπιπέδου. Τά πα
ραδείγματα είναι άμέτρητα, άλλά, δπως πάντα, τό πιό ευρύ καί 
τό πιό εύανάγνωστο μοντέλο είναι τό σύστημα τού κόσμου, δπως 
τό περιγράφουν ό Laplace καί ό Poinsot, μέ βάση τά μαθήματα 
μηχανικής τού Lagrange. Ή  ωραία έργασία Thiorie et ditermina
tion de /’ iquateur du systime solaire διηγείται πρώτα καί κύρια 
τίς παραλλαγές τού άναλλοίωτου, προτού σταματήσει στήν τε
λευταία, στό έπίπεδο τού ισημερινού, πού είναι καί αύτό ένας 
μέσος τόπος, ένα mi-lieu.

Τό πρώτο έρώτημα άφορά τήν περιφορά τών πλανητών καί τή 
διαταραγμένη κίνησή τους. Ά ν  ύποθέσουμε δτι οί κινήσεις τους 
διαγράφουν κύκλους, δπως σκεφτόταν τό πτολεμαϊκό μοντέλο, 
υπάρχουν πολλές σταθερές : τό κέντρο τού σχήματος καί άρα τής 
κίνησης, ή άκτίνα πού άγεται άπό τό κέντρο στό άστρο καί ή 
γωνιακή ταχύτητα τής κίνησης. Ή  παρατήρηση, κατόπιν, μάς δί
νει σημαντικές διαφορές μεταξύ αύτού τοΰ σχήματος καί τής 
πραγματικότητας. Γιά νά τίς άπαλείψουμε, έπί πολύ καιρό άρ- 
κούσε νά μετατοπίζουμε τό κέντρο. Μετά άπό αύτό ή θεωρία τής 
έκκεντρικότητας έθεσε τό πρόβλημα τού σταθερού σημείου. Κυ
ρίως δμως τό έθεσε ή νέα γεωμετρία τού Kepler. Πραγματικά, 
άπό τή στιγμή πού ό πόλος τού κόσμου δέν είναι πιά στό κέντρο 
ένός κύκλου, άλλά στήν έστία μιάς έλλειψης, καμιά άπό τίς πα
λιές σταθερές δέν διατηρείται, ούτε ή έπιβατική άκτίνα, πού εί
ναι πάντοτε μεταβλητή αύτή, ούτε ή γωνία περιστροφής, γιά μιά 
δεδομένη χρονική διάρκεια. ’Εξ ο ί καί ή ίδέα νά βρούν ξανά μιά 
σταθερά άπό τό γινόμενο τών δύο μεταβλητών. Πρόκειται γιά τό 
νόμο τής διατήρησης τών έμβαδών : τό έλλειπτικό έμβαδόν πού 
χαράσσει ή έπιβατική άκτίνα τού πλανήτη είναι πάντα ίσο σέ 
χρόνο ίσο. Ό  Νεύτων άποδεικνύει δτι ό νόμος τού Kepler χαρα
κτηρίζει τήν κίνηση κάθε σώματος πού έλκεται άπό ένα άκίνητο 
κέντρο. Μέ άλλα λόγια, άν παρατηρούμε σέ μιά οίαδήποτε κίνη
ση τό νόμο τών έμβαδών, αύτό είναι μία άπόδειξη δτι τό σώμα
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Ιλκεται πρός τό κέντρο τών έπιβατικών άκτίνων. Μετά άπό αυ
τό, τό άναλλοίωτο, τό σταθερό μπορούν νά διαβαστούν άδιακρί- 
τως καί στόν πόλο καί στήν έπιφάνεια πού περιγράφεται μέ αύ- 
τόν τόν τρόπο. Άλλά καί πάλι, ή πρόταση παραμένει θεωρητική 
καί έμφανίζονται όρισμενες άνισότητες. Γιατί δέν ύπάρχει μόνο 
ένας πλανήτης πού περιστρέφεται γύρω άπό τήν έστία, ύπάρχουν 
πολλοί. Ά πό τή στιγμή πού ή διαδρομή κάθε πλανήτη διαταράσ- 
σεται άπό τήν παρουσία άλλων ούρανίων σωμάτων τού Ιδίου συ
στήματος κάθε στιγμή, τό έμβαδόν πού σαρώνει κάθε πλανήτης 
χωριστά δέν άποτελεϊ πλέον σταθερά. Έτσι τίθεται τό περίφημο 
πρόβλημα τών ν σωμάτων. Οί πρώτοι πού τό διατύπωσαν στή γε- 
νικότητά του, στά μέσα τού 18ου αίώνα, ήταν ό ιππότης d’ Arcy, 
ό Daniel Bernoulli καί ό Euler. Ποιό είναι τό σχήμα καί ή κί
νηση ένός συστήματος πολλών μαζών πού ύπόκεινται σέ τυχού- 
σες δυνάμεις κατευθυνόμενες στό ίδιο σταθερό σημείο καί στίς 
άμοιβαΐες τους δράσεις, μεταβλητές έννοεΐται, κάθε στιγμή, δταν( 
λάβουμε ύπόψη μας τίς συνεχείς μεταβολές τής άπόστασης ; Δια- 
τυπώνοντάς το έτσι, τό πρόβλημα είναι πολύ πιό πιστό μέ δ,τι 
συμβαίνει στήν πραγματικότητα, είναι δμως έπίσης πολύ πιό πο
λύπλοκο. Στήν πραγματικότητα, κάθε σώμα τού συστήματος κά
θε άλλο παρά Ιλκεται άπό ένα μόνο κέντρο· έλκεται άπό δλα τά 
μόρια τού χώρου. Ό  δρος διαταραχή είναι λέξη ξεπερασμένη : 
δέν είναι τυχαίο πού ή Γή ύφίσταται τή δράση τής Σελήνης καί 
τών γειτονικών πλανητών, μέ τόν ίδιο τρόπο πού ύφίσταται τή 
δράση τού Ήλιου· αύτό όφείλεται άκριβώς στό νόμο τού Νεύτω- 
να. Δυνάμει τού Ιδίου νόμου, ή κίνησή της φέρει τό ίχνος τής 
μορφής της, τής διάταξης τής ίδιας της τής ύλης, ή όποία Ιλκεται 
πρός τό δικό της κέντρο, καί τής ρευστής Ισορροπίας τών άερίων 
καί τών ύγρών πού σχηματίζουν τό ιξώδες περίβλημά της. Δέν 
έχουμε άπό τή μιά μεριά ένα προνομιακό σημείο, μιά έδρα Ιλξης, 
καί άπό τήν άλλη τό ύπόλοιπο σύστημα, σάν παθητικό δέκτη : 
δέν ύπάρχει Ινα κινούν καί Ινα κινούμενο. Βέβαια, ή κατανομή 
τών μαζών καί ή δεσπόζουσα θέση τού ήλιου κρύβουν τήν άλή- 
θεια : φαίνεται δτι έτσι πρέπει νά είναι, δτι οί άνισότητες είναι 
διαταραχές σέ σχέση μέ έναν κεντρικό νόμο. Τελικά, ό νόμος τού 
Νεύτωνα είναι νόμος άμοιβαίας Ιλξης καί κάθε σημείο τού συ
στήματος, κάθε τμήμα τής ύλης πού έχει κατανεμηθεί μέσα στό
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διάστημα, κάθε μόριο είναι έλκον-έλκόμενο-σταθερό. Καθένα 
άσκεϊ έλξη, δέχεται Ιλξη καί τήν έξισορροπεϊ. Κάθε σώμα, άνά- 
λογα μέ τή μάζα του καί τίς άντίστοιχες άποστάσεις του κάθε 
στιγμή είναι ένας έναλλάκτης δυνάμεων. Κάθε σημείο είναι κέν
τρο : τό πρόβλημα τών ν σωμάτων είναι μοναδολογικό. Μετά 
άπό αυτό έχει ένδιαφέρον νά παρατηρήσουμε δτι άν τό ήλιακό 
σύστημα δέν διαταράσσεται άπό έξωτερικές δυνάμεις, άν είναι 
κλειστό, καί έδρα μόνο τών σχετικών κινήσεων, πάντως έμπεριέ- 
χει §να σημείο ώς άκίνητο, τό γενικό κέντρο βαρύτητας τό όποιο 
βρίσκεται, δπως μπορεΐ κανείς νά μαντέψει, άρκετά κοντά στό 
κέντρο τού ήλιου. Νά ποιά είναι λοιπόν γενικευμένη, σχετικο- 
ποιημένη, ή τελευταία μετενσάρκωση τού προβλήματος τού στα
θερού σημείου.

Γιά τήν κλασική έποχή δέν ύπάρχει σύστημα παρά μόνο σέ 
άναφορά πρός ένα σημείο άπό τό όποιο άναπτύσσεται ή τάξη. 
Δέν ύπάρχει όρθολογική γνώση, συνοχή καί λογική παρά μιάς 
Ιεραρχημένης ποικιλίας. Ό  κόσμος είναι σύστημα γιατί ή δέσμη 
τών κεντρικών δυνάμεων συγκεντρώνει τά στοιχεία του γύρω 
άπό τήν πρώτη άρχή του, τόν ήλιο. Συγκριτικά μέ αύτό, τό σύμ- 
παν βρίσκεται σέ άταξία, τά άστρα είναι άναρχικά έγκατεσπαρ- 
μένα. Στά μέσα τού 18ου αίώνα, ό Thomas Wright ρίχνει τήν ίδέα 
δτι υπάρχει §να σταθερό έπίπεδο γύρω άπό τό όποιο διατάσσε- 
ται αύτή ή κατανομή. Όσο έγγύτερα σ’ αύτό βρίσκονται, τόσο 
πολυαριθμότερα είναι τά άστρα, καί δσο μακρύτερα, τόσο 
άραιότερα. Ό  Kant θέλει τό έπίπεδο αύτό νά περνά άπό τό δικό 
μας σημείο έποψης, τόν ήλιο καί τόν Γαλαξία. Ή  Thiorie du del 
έκθέτει μιά κοσμογονία σύμφωνα μέ τήν όποία κάθε σύστημα 
γεννιέται άπό μιά κατανομή μέ τόν σχηματισμό ένός κέντρου καί 
τή διάταξη σέ σχέση μέ ένα έπίπεδο. Τό έπίπεδο αύτό είναι μο
ναδικό, είναι πολλαπλό. Τόπος τών τροχιών τών σωματιδίων γύ
ρω άπό τόν πυρήνα τους είναι ήδη τό σχήμα τού Bohr* Ισημερι
νός μιάς ρευστής μάζας σέ περιστροφή είναι τό συμπέρασμα τού 
Bemouli καί τού Euler· Ισημερινό έπίπεδο τού ήλιου, πολύ κοντά 
στό όποιο διαγράφονται οί πλανητικές τροχιές, γενεσιουργός τό
πος τής κοσμογονίας τού Laplace καί σταθερός πίνακας γιά τό 
γενικό ζεύγος τού Poinsot· έπίπεδο κατανομής τού Γαλαξία, 
δπως τό είχε προβλέψει ό Thomas Wright, πού έπαναλαμβάνεται



μέσα στό σύμπαν γιά κάθε, έλλειπτικό ή σφαιρικό, γαλαξία. 
’Από τό στοιχειώδες άτομο ώς τόν όλικό χώρο, κάθε είδος, κάθε 
σώμα, κάθε πράγμα υπάρχει καί μπορεϊ νά νοηθεί σέ άναφορά μέ 
Ινα έπίπεδο πού πρέπει νά είναι μοναδικό γιά τήν δλότητα τού 
πραγματικού. Αύτή ή διαδικασία παρέκτασης είναι έπίσης έργο 
τού Poinsot, έκτός άπό τό δτι αύτός δέν φτάνει στήν ένότητα τού 
κοινού έπιπέδου γιά τήν δλότητα τών πραγμάτων. Κάνει δμως 
κάτι καλύτερο : δείχνει δτι, γιά κάθε σύστημα πού μπορούμε νά 
συλλάβουμε, ή θέση τού έπιπέδου είναι άνεξάρτητη άπό τή μορ
φή πού παίρνει ό νόμος τών έσωτερικών άλληλεπιδράσεων τού 
συστήματος. Πράγματι, γιά νά έχουμε ένα άναλλοίωτο γιά δλες 
τίς παραλλαγές, δπως τόν καιρό τού Πτολεμαίου καί μετά τού 
Kepler, άρκεϊ νά προβάλουμε τά κεπλεριανά έμβαδά δλων τών 
άστρων καί δλων τών ύλικών σημείων πάνω σέ ένα έπίπεδο, νά 
τά πολλαπλασιάσουμε έπί τή μάζα τους καί νά βρούμε τό άθροι
σμά τους. Αύτό είναι μηδενικό γιά άπειρα έπίπεδα προβολής, 
καί μόνο σέ ένα τό άθροισμα είναι μέγιστο. Αύτό είναι τό σταθε
ρό Ισημερινό έπίπεδο τού ήλιακού συστήματος. "Ομως αύτός ό 
υπολογισμός δέν έλαβε ποτέ ύπόψη του τή νευτωνική μορφή τών 
κεντρικών δυνάμεων : αύτή μπορεϊ νά είναι τυχούσα καί ό προσ
διορισμός τού άναλλοίωτου έπιπέδου είναι τελείως άνεξάρτητος 
άπό αύτήν. Ό  Νεύτων δαφνοστεφανώνεται άπό τόν Laplace καί 
δέχεται εύχαριστίες άπό τόν Poinsot. Στή χαραυγή τού 19ου αίώ
να, τό πιό γενικό, τό πιό σταθερό καί συγκεκριμένο σύστημα 
άναφέρεται σέ ένα έπίπεδο, πίνακα έπάνω στόν όποιο γράφεται 
τό γενικό ζεύγος, δύο δυνάμεις άντίθετες πού συνιστούν τήν κι
νητήρια δύναμή του. 'Η πρώτη άρχή γίνεται έδαφος έπάνω στό 
όποιο προβάλλονται, σάν σέ προοπτικό σχέδιο, οί μορφές τών 
αιτίων, δυνάμεις κινητήριες.
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Τό έπίπεδο, τού Monge, τού Kant, τού Laplace, τού Poinsot, τό 
έπίπεδο τού πολωμένου φωτός ή τής συμμετρίας στή στερεοχη
μεία, ή, τέλος, τά ήδη λιγότερο ιδεατά έπίπεδα πού όργανώνουν 
τά κρυσταλλογραφικά δίκτυα τού Hauy, τού Bravais, τού Dela- 
fosse καί τού Rom6 de F Isle, δέν είναι πάντα γεωμετρικά ιδεατά
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Αντικείμενα. ’Επάνω τους προβάλλεται ή παράσταση, δπως συμ
βαίνει μέ τό κοσμολογικό σύστημα γιά τούς μέν ή μέ τόν τρόπο 
όργάνωσης τών έπιμέρους πραγμάτων γιά τούς δέ. Πρόγραμμα, 
σχέδιο, σύνοψη. Ή  άρχιτεκτονική τών έπιστημών άποτυπώθηκε 
σέ πίνακα άπό τόν θετικισμό, δπως έχει γίνει ή συστηματική τα
ξινόμηση τών ζώων καί τών φυτών. Ή  έπικεφαλίδα δέν είναι 
πιά άλυσίδα, είναι χώρος μέ δύο εισόδους. Πίνακας ή συνδυα
στική σελίδα πού πολλαπλασιάζει τίς πολυτομίες : νέα λογική 
στήν όποία έξαφανίζεται ή μονογραμμικότητα τής φράσης, ή μο- 
νόδρομη σειρά τών γεγονότων, πρός όφελος τής νέας διδιάστατης 
γραφής. Προσδιορισμός, μήτρα, πίνακας άλήθειας, άλλά καί οί 
ζώνες τού φάσματος, άλλά καί ό πίνακας τών διαφορικών έξισώ- 
σεων ένός συστήματος. Οί νέοι αύτοί πίνακες είναι χώροι λει
τουργίας ή άρχιτεκτονικής γιά τίς έπιστήμε; πού τελειώνουν σέ 
-λογία, βιολογία, έπιστημολογία, κ.λπ., είναι έπισωρευόμενοι 
χώροι, σάν τίς σελίδες ένός βιβλίου γιά τίς έπιστήμες σέ -γονία. 
Καί ό 19ος αιώνας έφευρίσκει μάλλον μιά έπιστημογονία, μέ τόν 
Comte, μιά γεωγονία, ή μιά βιογονία. ’Εκεί όφείλεται ή διπλή 
άνάγνωση τού πίνακα τού Mendelei'ev, δπως καί κάθε συστήμα
τος : είτε σάν διδιάστατου κρίκου καί σύνοψης μέ δυό εισόδους, 
είτε σάν άλληλουχία δπου ή τρίτη διάσταση μπορεΐ νά είναι ό 
χρόνος ή ή άριθμητική λογική άπό τό άπλό στό σύνθετο, ένας 
έξελικτισμός. Τό μοναδικό έπίπεδο τού Geoffrey ή τά έπίπεδα 
τού Cuvier, μέσω τού άμετάβλητου καί τών μεταβλητών, φέρουν 
τό διπλό δείκτη, τής όργάνωσης καί τής παραγωγής, τής γένεσης 
καί τού συστήματος, τού χώρου καί τού χρόνου, τής γεωμετρίας 
καί τής ιστορίας.

Μιά κοσμογονία, μιά γένεση γενικά δέν είναι δυνατές καί νοη
τές παρά άν μιά κατάσταση πραγμάτων, άφού κατανοηθεΐ ώς 
πρός τά άναλλοίωτα στοιχεία τής λειτουργίας της, δηλαδή τούς 
νόμους της, έξετάζεται ώς πρός τά άναλλοίωτα τού χρόνου της, 
δηλαδή σάν άπολίθωμα. Καί τά άπολιθώματα τού Laplace : Ιση
μερινός τού ήλιου, έλΛφρά κλίση έπ’ αύτού τών τροχιακών έπι- 
πέδων, έλαφρά έκκεντρικότητα τών έλλείψεων, δακτύλιοι τού 
Κρόνου, είναι δλα παραλλαγές έπιπέδων. Ή  κοσμογονία άρχίζει 
μέ μιά στρωματογραφία τού ούρανού. Παρόμοια, δταν ή ήλικία 
τοΰ κόσμου ύπολογίζεται βάσει τής άμεταστρεψιμότητας τής ψύ



ξεως, κάθε ουράνιο σώμα μέ τρεις καταστάσεις έχει ταυτόχρονα 
καί τρία στρώματα, ποικίλης σημασίας, τό στερεό, τό ύγρό καί τό 
άεριώδες, διαδοχικά περιβλήματα πού είναι τά σημάδια τής ήλι- 
κίας του. Γιά τήν άκρίβεια, αύτό δέν είναι πολύ μακριά άπό τόν 
Boucher de Perthes, άπό τήν προϊστορία τών όστεοφόρων στρώ
σεων, ή άπό τόν Brongniart, άπό τη στρωματογραφική παλαιον
τολογία. Κάθε σχηματισμός άποτιμάται σύμφωνα μέ περισσότε
ρους σχηματισμούς. ’Επιφάνειες ή μιά πάνω στήν άλλη, σύνολα 
στοιχείων πού δρίζονται σάν ύπολείμματα ή ίχνη, πίνακες δπου 
ό χρόνος τών Ιστοριών παραμένει γραμμένος, σάν τά φύλλα ένός 
παλίμψηστου ή τίς κομμένες όψεις μιάς πέτρας τής Ροζέττης. Ό  
χρόνος τής ζωικής σειράς προβάλλεται καί άναπτύσσεται όλό- 
κληρος μέσα άπό τίς πτυχές πού περιτυλίσσουν Ινα μοναδικό έμ
βρυο. Ό  συγκεκριμένος κόσμος γίνεται βιβλίο καί οί Ιστοί του 
γίνονται κείμενα. 'Ιστοριογραφία : τά άπόκρημνα βράχια στήν 
άκτή, τά έπικαθεζόμενα στρώματά τους, γιά τόν Michelet είναι 
άπλά βιβλιοθήκες. 'Οταν ή άναφορά είναι ένα έπίπεδο, συλλογή 
προβαλλομένων Ιχνών, κάθε τεμαχισμός τού πραγματικού είναι 
κάτι πού μοιάζει μέ βιβλίο : άναγγελία τής λύσης τών πραγμάτων 
σέ λέξεις, τής υπεροχής τής γλώσσας. Αύτή είναι ή πνιγηρή κα
τατομή τής δλης ύπόθεσης, ή οικολογία μέ διαστάσεις σχολής. 
Μέ δυό λόγια τό μοντέλο έξαπλώνεται γρήγορα άπό δλες τίς πε
ριοχές τής Εγκυκλοπαίδειας, καί δέν άφήνει άνέπαφη καμία. 
Κυριεύει άπό ένωρίς τό φιλοσοφικό στοχασμό, δπου ή έποχή τών 
συστημάτων σχεδιοποιεΐ τίς όλότητες, δπου ό Fichte ξεκολλά μιά 
μιά τίς φολίδες τού κρεμμυδιού. Διαιωνίζεται μέχρι τόν Husserl 
τής Krisis. ’Ιδού τό πεδίο τών άνασκαφών : πρέπει νά φέρουμε 
στό φώς, σελίδα πρός σελίδα, τά έπίπεδα, ή στρώματα, ή σχημα
τισμούς πού έχουν έπικαθίσει διαδοχικά έξ άρχής, καί νά τό κά
νουμε αύτό μέχρι νά φτάσουμε στό χώμα, στό έσώφυλλο, στόν 
άρχαϊκό πίνακα, στήν ύποδομή, στό άρχικό άλφάβητο. Ή  πρώτη 
άρχή ήταν σημείο- άρχίζει νά γίνεται σύνολο, άλλά ή ιεραρχία 
διατηρείται μέσω τής γοητείας πού άσκεΐ ή βάση, άπό τίς βασι
κές έξαρτήσεις μέχρι τόν καθορισμό : θεμέλιο τής βάσης, βάθρο, 
τόφος. ’Αρχαϊκό άλφάβητο γραμμένο στήν άρχαϊκή άρένα : 
άξιώματα ή δνειρα, Hilbert καί Freud. ’Ερωτήματα πού άναφέ- 
ρονται σέ ένα quo nihil retro d id  vel scribi possit. Φιλοσοφία πού
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άναζητά Ινα τελευταίο μετόπισθεν πίσω άπό δλα τά πιθανά με
τόπισθεν. Άπό δπου, μοιραία, δέν θά μπορεϊ νά σφάλλει.

Τό προδικαστικό έρώτημα δέν ήταν πρό όλίγου δυνατόν παρά 
έξαιτίας τής άνοησίας τής διαίρεσης. Καί γιά τήν ίδια αιτία ήταν 
άδύνατον νά λυθεί. Τώρα μπορεϊ νά διατυπωθεί μόνο έν μέσω 
τών γνωστών άναλλοίωτων, άφού μπουν οί ταξινομήσεις μέσα σέ 
παρενθέσεις. Έτσι ή γνώση άποδεικνύεται ένας σχηματισμός 
άνάμεσα στους άλλους, καί τό πρόβλημα είναι νά τήν τοποθετή
σουμε σέ σχέση μέ τά στρώματά της, μέσα σέ Ινα συνολικό σύ
στημα πού παραμένει ίεραρχικό. Τά άναλλοίωτα είναι πάντοτε 
πρώτες άρχές. Ή  νέα έπιστήμη καταστρέφει αυτό τό παλιό φαν
ταστικό υπόλειμμα. Τό έρώτημα γιά τήν Ιστορία τών έπιστημών 
έμπερικλείεται μέσα σέ μιά Ιστορική κατάσταση τών έπιστημών.

Ή  έκδοχή τοϋ πύρινου νεφελώματος

Τό σόμπαν τοΰ Laplace δέν έχει ΰλη, έχει μόνο υποθετική καί 
μεταβαλλόμενη συνοχή. Περιορίζεται στά σχήματα καί στίς κινή
σεις, στή γεωμετρία καί στή μηχανική. Δέν έχει ζωή, ΰπόκειται 
άποκλειστικά στίς δυνάμεις τής βαρύτητας. Δέν έχει ιστορία : οί 
παραλλαγές του διατρέχουν, άπό τό σταθερό στό ταυτόσημο, 
κλειστά κομμάτια χρόνου, άνισα μεταξύ τους έτη καί αιώνες· ό 
χρόνος δέν είναι άμετάστρεπτος, ξαναγυρίζει στόν έαυτό του, εί
ναι άνακύκληση· ό κομήτης είναι πάντα περιοδικό φαινόμενο, ή 
πρόβλεψη είναι μόνο γιά τό παρελθόν. Κόσμος σταθερός, κλει
στός, άθάνατος στό είδος του καί στόν αισθητό του άπολογισμό, 
ή έξασφάλισή μας άπό τήν καταστροφή. Τό ώρολόγιο τών κλασι
κών στό άπόγειό του.

Ένας κεραυνός ξεσπά. Ή  βαρύτητα δέν είναι τό μόνο καθολι
κό στοιχείο. Καθολική είναι έπίσης καί ή θερμότητα : κανένα 
σώμα δέν είναι ούδέτερο άπό τήν άποψη αύτή, κανένα δέν ξε
φεύγει άπό αύτή τή δοσοληψία. Ό  19ος αιώνας άντηχεϊ τρεις 
φορές καί παρατεταμένα αύτή τήν άνάφλεξη. Τρεις κινήσεις 
άναγγέλλουν τήν έποχή μας. Τρία θεωρήματα διασχίζουν τρεις 
περιοχές χωρίς νά άφήνουν κατάλοιπα στήν δλότητα τού είναι 
καί τής γνώσης. 'Υπάρχει ΰλη γιατί ύπάρχει θερμότητα : ή φυσι



κή τών άτόμων θά γεννηθεί άπό αύτή τήν κάμινο όπου χορεύει ή 
τυχαία κίνησή τους. Ή  βαρύτητα δέν είναι πιά παρά μιά δύναμη 
άλληλεπίδρασης άνάμεσα σέ άλλες. Υπάρχει ζωή γιατί ύπάρχει 
θερμότητα : ή βιταλιστική άρχή χάνει τό μυστήριό της μέσω τής 
ένέργειας καί τής πληροφορίας. 'Υπάρχει ιστορία γιατί ύπάρχει 
θερμότητα : είναι ή άρχή της, ή αιτία της, ή άμετάστρεπτη καί 
δίχως τέλος ροή της. Ή  κοσμογονία θά βρει τήν πηγή της, μέ τόν 
Kant καί τόν Laplace, μέσα στήν ήλιακή πυρά -  ένώ ή ψύξη θά 
μετρά τόν χρόνο πού παρέρχεται -  καί έκεΐ θά παραμείνει διά 
παντός, στίς άστρικές καί γαλακτικές καμίνους. Στήν άκρη τών 
πραγμάτων -  άλλά δέν ύπάρχει πιά ούτε σειρά ούτε άκρη, δέν 
ύπάρχει μετασχηματισμός τής ύλης άπό τό ζωντανό άνθρώπινο 
είναι, δέν ύπάρχει τεχνική καί πρακτική μεταμόρφωση, δέν 
ύπάρχει άλλαγή κατάστασης, δέν ύπάρχει μετουσίωση παρά μόνο 
μέσω τής φωτιάς. Μέ τή θερμότητα, ένα ύποκείμενο, τού όποιου 
ή άρχή είναι ή φωτιά, έπενεργεΐ σέ ένα άντικείμενο πού άποτελεϊ 
έδρα θερμότητας : λίγο άργότερα θά χρειαστεί νά πούμε μέ άλλο 
τρόπο αύτή τή φράση πού μιά γλώσσα γερασμένη κατάντησε 
έπαναληπτική, καί νά γράψουμε μονάχα μιά φορά τή λέξη θερ
μότητα, καταργώντας τό άκατάλληλο ζεύγος ύποκείμενο- 
άντικείμενο. Κόσμος πού γεννήθηκε, άπό πολλές άπόψεις, καί 
τοϋ όποιου δλο καί πολλαπλασιάζουμε τήν άρχή, κόσμος πού θά 
πεθάνει, ξαφνικά, μέσα στό ήλιακό nova. Τό έρώτημα πού δια
μορφώνεται όριστικά μέσα στή δραματουργία τού άμετάστρε- 
πτου είναι άν ό κόσμος αύτός είναι άνοικτός ή κλειστός. 'Ορίστε 
ό κόσμος μας κάτω άπό τήν άπειλή τών πυροστατών. Ή  βιομη
χανική έπανάσταση.

Ό  ήλιος ήταν κάποτε τό σταθερό σημείο, σβησμένος μέσα στό 
σταθερό (σημερινό έπίπεδο· κατόπιν έγινε σταθερή έστία μιάς έλ
λειψης· καί μάλιστα φλεγόμενη έστία, άρχή, άλλαγή, φθορά καί 
θάνατος καί ύπάρχουν έκατομμύρια διάσπαρτοι ήλιοι.
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Ή  θερμότητα είναι καθολική. Τό έπαναλαμβάνει ό Comte, 
άπηχώντας τόν Fourier. Τό τριακοστό μάθημα τών Cours de phi
losophic positive συνοψίζει μέ αύστηρότητα, στίς πρώτες του
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γραμμές, μιά παγκόσμια ραψωδία γιά τήν πρώτη μεγάλη έπικίν- 
δυνη Ιδέα τής ρομαντικής έποχής : τό Discours prfliminaire στήν 
Thiorie analytique de la chaleur. Έδώ ή καθολικότητα τοΰ θερμι
κού φαινομένου είναι έκτατική, άπό τά έγκατα τής γής ώς τήν 
κατάσταση τών άνέμων. Έκεΐ ήταν περιληπτική. Comte : πρό
κειται γιά τίς βαθιές τροποποιήσεις τών πραγματικών σωμάτων 
γενικά, γιά τήν κατάσταση συνοχής, τήν έσωτερική σύνθεση τών 
μορίων, τό έσωτερικό τους, τό βάθος τους. Γεωμετρία, μηχανική, 
άστρονομία, βαρολογία : τό σύστημα τής θετικής γνώσης άντι- 
στοιχούσε στό σύστημα τού κόσμου. Έτσι δπως τό περιγράψαμε 
μπορεΐ κανείς νά σκεφτεί δτι ό μόνος λόγος γιά τόν όποιο είχε 
συγκροτηθεί ήταν γιά νά γνωρίσουμε τή βαρύτητα, ή όποία άπό 
τή μεριά της συνιστούσε τό σύμπαν. Μέ άλλα λόγια, αύτές οί 
έπιστήμες βλέπουν χωρίς νά άγγίζουν, περιγράφουν χωρίς νά 
παρεμβαίνουν, άφήνουν άνέπαφες καί άμετάβλητες τή φαινομε
νική έπιφάνεια τών πραγμάτων, τήν έκδήλωση τών δυνάμεων 
πού δρούν, τή μορφή τής όψης, τήν έπικοινωνία τών δυνάμεων. 
Είναι έξωτερικές άπό μεθοδική διακριτικότητα, δέν υπεισέρχον
ται διόλου στά έσω, έκτός άπό τήν περίπτωση τού μύλου, τού 
ρολογιού, δπου λειτουργεί partes extra partes ό κλασικός έξοπλι- 
σμός μέ τούς όδοντωτούς τροχαλίες, τά σχοινιά, τά βαρίδια καί 
τά πολύσπαστα. Πραγματικά, ό κόσμος τής βαρύτητας, δπως πα
ρατήρησε ό Comte, παραμένει καρτεσιανός καί πέρα άπό τόν 
Νεύτωνα καί όδηγεΐ σέ μιά φαινομενολογία, δρο τής άστρονο- 
μίας πού έπινόησε ό Lambert γιά τόν ούρανό καί τό βλέμμα. Ή  
θερμότητα, άντίθετα, όδηγεΐ σέ όντολογικό πειρασμό : μεταβάλ
λει τίς καταστάσεις τής ΰλης, καταρρίπτει τά μοριακά οικοδομή
ματα, άνασκάπτει καί κάνει άνω κάτω τό έσωτερικό τών πραγ
μάτων. Είναι άντικαρτεσιανή καί, έντέλει, άντιθετικιστική. Φυ
σικά λοιπόν καταλήγουμε στήν όμολογία πού προδίνει τόν καθη
γητή τών Cours : ή θερμότητα άνταγωνίζεται τή βαρύτητα. Ποιός 
έξάλλου δέν βλέπει δτι ή κοσμογονία τού Laplace τέμνει σέ όρθή 
γωνία, στόν χρόνο, τή μηχανιστική ταξινόμηση τών υλικών σω
μάτων, στόν χώρο, δτι ή φωτιά καί τό ψύχος διαπερνούν συλλή
βδην άέρια, υγρά καί στερεά πού βρίσκονται σέ στρώματα στά 
ουράνια σώματα. Ποιός δέν βλέπει δτι ή θερμολογία έξηγεΐ τίς 
διαφορές άνάμεσα στή μηχανική τών στερεών καί στήν ύδροδυ-



ναμική ή μηχανική τών ύγρών ; Πλησιάζουμε τή φύση μετασχη- 
ματίζοντάς την. Άλλά μετασχηματίζεται καί μόνη της. Έχουμε 
νά κάνουμε με ύλη, μέ έσωτερικό. Έχουμε λοιπόν, κατά δεύτερο 
λόγο, νά κάνουμε μέ τή δράση τού άνθρώπου πάνω στή φύση. Ό  
σιδηρουργός έκτελεΐ τή μετουσίωση πού παρατηρεί ή κοσμολο
γία, ένώ ό μηχανικός δέν ξέρει ή δέν μπορεΐ παρά νά μεταβιβά
σει, νά μεταφέρει, νά μετακινήσει. Τά πράγματα δέν μένουν πιά 
άνέγγιχτα κάτω άπό τήν ίσχύ τής φωτιάς. Δρόμοι πασίγνωστοι 
δσον άφορά τή μετακίνηση τών δυνάμεων, μετατρέπονται σέ τό
πους δπου ύποκινεΐται ή έργασία. Ή  παρέμβαση άντικαθιστά τό 
βλέμμα, ή μετατροπή τού άντικειμένου άντικαθιστά τό άντικείμε- 
νο-μεταφορά. Έτσι άναφύεται ή έκτίμηση τής πρακτικής καί τό 
έσπέρας τής θεωρίας. Ή  παλιά μηχανιστική φαινομενολογία δέν 
περιγράφει πιά παρά μόνο τήν τοπογραφία άπό τήν όποία ή θερ
μότητα κατευθύνεται, όδηγεΐται· τά όργανα μεταβίβασης ύπα- 
κούουν ώς συνέπειες, ή μορφή είναι έπακόλουθο, συμπλήρωμα, 
δέν είναι τό ούσιώδες. Καί ό έλεγχος βρίσκεται στό έπίπεδο τής 
έστίας. Ό  άνταγωνισμός τού Comte είναι μιά ρυθμισμένη μάχη, 
στιγματισμένη άπό τήν άγωνία τής έρώτησης « πώς ; », ή όποία 
πρόσφατα έσβησε τήν έρώτηση « τί ; ». Ό  μηχανισμός είναι 
άπλά δ τόπος τής έρώτησης « άπό πού ; ». Κανείς δέν μπορεΐ νά 
έκμεταλλευτεϊ τή βαρύτητα -  κύρια δύναμη τού μηχανισμού' μό
νο τήν ύφίσταται. Κανείς δέν τήν έλέγχει, άν προηγουμένως δέν 
ύπακούσει σ’ αύτήν. Δέν κεφαλαιοποιεΐται· άποφέρει μόνο πρό
σοδο, έδώ, σέ ένα σημείο τού πεδίου της, στή ροή τού νερού, 
στήν κίνηση τού άνέμου, στό γύρισμα τής τροχαλίας. Αντίθετα, 
τή θερμότητα δλος ό κόσμος ξέρει νά τή συγκεντρώνει, νά τήν 
κεφαλαιοποιεί, νά έπιταχύνει ή νά έπιβραδύνει τά όφέλη της. Ό  
Fourier τό λέει ξεκάθαρα, καί άπαντά διαμιάς στά τέσσερα τοπι
κά έρωτήματα : κάθε σώμα τήν περιλαμβάνει, τή δέχεται, τή με
ταβιβάζει, τήν κατευθύνει. Πράγματα πού δέν ταιριάζουν μέ τή 
βαρύτητα παρά ώς πρός τήν έπικοινωνία καί τήν άνταλλαγή, καί 
δχι ώς πρός τό μέγεθος καί τήν έρώτηση « πού ; ». Ή  θερμότητα 
μπορεΐ νά άποθηκευθεί, καί κατόπιν νά έξαχθεί κατά βούληση. 
Κάθε μέρος τού κόσμου, κάθε τμήμα τής ύλης είναι ό νάρθηκας 
τού Προμηθέα, δπου ή φύση γίνεται ύπάκουη. Μέσα στή μεγάλη 
παρτίδα σκακιού πού παίζεται χωρίς παρασπονδίες καί μέ λε-
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πτότητα ήδη πρίν άπό τή νεολιθική έποχή, τό ισόπαλο άποτέλε- 
σμα πού είχε υπαγορεύσει ό καγκελάριος Bacon είναι λάθος πρό
γνωση, γιατί ό ένας άπό τούς παίκτες έχει ήδη χάσει, θ ά  χρεια
στεί πολύς καιρός γιά νά άνακαλύψουν δτι ό κανόνας Ισορρο
πίας είναι δεοντολογικός καί δχι μοιραίος. Ή  καθολικότητα τής 
φωτιάς, ή καλύτερη κίνησή μας, περιλαμβάνεται μέσα στά σώμα
τα, είναι κλεισμένη μέσα σέ δλα τά σώματα. Κανένα σώμα δέν 
είναι θερμό ή ψυχρό. 'Υπάρχουν άπλά θερμικές τράπεζες : κάθε 
οικονομία λειτουργεί άραγε δπως καί ή μηχανή ένέργειας τού 
καιρού της ; Άλλά, κατά τρίτο, είμαι, καί έγώ ό ίδιος, σάν ζων
τανό δν, έδρα θερμότητας καί διπλός πόλος τής άνταλλαγής της : 
μέ δυό λόγια, έχουμε νά κάνουμε μέ τή ζωτικότητα, γιά τήν 
όποία ό Comte άναγγέλλει ήρεμα δτι είναι έξαρτημένη άπό τή 
θερμότητα άπό τήν ίδια της τήν ούσία. ΟΙ τρεις κινήσεις πού 
άνακοινώθηκαν έχουν τήν άντανάκλασή τους : στήν άδράνεια, 
στό ζών, στήν έπίπονη σχέση τους. Άπό τή μέρα πού βρίσκουμε 
τή φωτιά, ξαναβρίσκουμε έναν κόσμο ένιαϊο.

Ή  έκδοχή τής φωτιάς διαπερνά τή γνώση, έπαναληπτικά, τή 
γονιμοποιεΐ ξανά καί τή συγκεντρώνει άπό τή μιά άκρη μέχρι τήν 
άλλη, δσο κι άν αύτές άπέχουν μεταξύ τους, δπως έκανε στήν 
κλασική έποχή ή έκδοχή τού σημείου, καί στή ρομαντική έποχή ή 
έκδοχή τού έπιπέδου. Αύτές είχαν κοινές μεταξύ τους τή σταθε
ρότητα, τή σχέση καί τήν άναφορά, γύρω άπό τίς όποιες μπορού
σε κανείς νά συλλάβει τήν άναστρεψιμότητα. 'Υπάρχει στατικό- 
τητα, υπάρχουν άναλλοίωτα τά όποία διατηρούνται. Ήρεμες καί 
κυκλικές περιστροφές : άπό τό ύπέρ μέχρι τό κατά, πολινδρομι- 
κά, οί άκολουθίες αίωρούνται. 'Υπό τήν έπήρεια τής φωτιάς, 
γεννάται ή έμπύρεια, ή άνεπίστρεπτη περιστροφή, τό άμετάστρε- 
πτο, καί ύστερα ή πληθωρική άνάλωση τής άναλυόμενης ύλης, 
καί ύστερα τό στοχαστικό τυχαίο. Κάτω άπό τά σταθερά σχήμα
τα καί τίς κυριαρχημένες κινήσεις -  ό Descartes ή ή άναστολή 
τών φαινομένων καί ή έπανίδρυσή τους, τό σκηνικό τού σκηνι
κού καί πάει λέγοντας -  ένυπάρχει ένα νέο πραγματικό δημιουρ- 
γημένο άπό τή φωτιά, άντικείμενο θεωρίας, ύποκατάστατο πρα
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κτικών, ένα πραγματικό πού δέν είναι πιά όρθολογικό. Ά π6  τόν 
κόσμο-ρολόι στόν κόσμο-κάμινο. Τό ρολόι είναι τό θαύμα τής 
καμίνου, δπου χύνονταν τά όργανά του. Καί ή φράση-κλειδί : τό 
πραγματικό δέν είναι όρθολογικό, τό όρθολογικό, άν καί άναπό- 
φευκτο, έδώ, είναι πραγματικά άδύνατο. Μετά άπό αύτό, κάθε 
γνώση, τού κόσμου καί τού σύμπαντος, τών πραγμάτων καί τών 
μελανών έγκάτων τους, τών ζωντανών δντων μέχρι τήν πιό στοι
χειώδη μορφή άλληλουχίας τους, άκολουθεϊ τήν παλαιά όδό τής 
φωτιάς καί μ’ αύτό άνακαλύπτει κάποιο όρθολογικό, κάποιες 
σταθερότητες, κάποια έντυπωσιακά άναλλοίωτα, πίσω άπό τά 
όποια τό πραγματικό έν άταξία έκδηλώνει τόν δίχως όνομα θό
ρυβό του. Ή  έπιστήμη μας γιά τόν κόσμο τέμνεται, όρθογωνίως, 
άπό τήν έπιστήμη τής θερμότητας.

Ή  σύγχρονη έπιστήμη συγκροτείται πάνω σέ περιοχές άπαγο- 
ρευμένες άπό τόν Comte καί δχι σύμφωνα μέ τά σχέδιά του. Ό  
Comte καταδίκαζε τή λογική, τή θεωρία τών άριθμών, τά άφηρη- 
μένα μαθηματικά σάν φλυαρίες, καί δμως αύτά ύπερίσχυσαν. 
Καταδίκαζε τή θεωρία τών πιθανοτήτων καί δμως αύτή άποδει- 
κνύεται τό πιό Ισχυρό όργανο τών θετικών έπιστημών. Ή  κοσμο
λογία σύμφωνα μέ αύτόν έπρεπε νά περιοριστεί στόν ήλιακό κό
σμο, καί δμως ή άστροφυσική, μετά τόν Herschell καί τόν Savary, 
έρευνα τό έναστρο σύμπαν. Καί πάει λέγοντας. Στήν πραγματι
κότητα οί άπαγορευμένοι άπό τό θετικό πνεύμα χώροι διαχωρί
ζονται άπό τόν καθαρά δικό της χώρο δπως διαχωρίζονται οί 
κατανομές άπό τό σύστημα. Άπό τή μιά μεριά υπάρχει μιά στέ- 
ρεη καί σχεδιασμένη άρχιτεκτονική, άπό τήν άλλη πολλαπλές 
έπιλογές, πολλαπλοί δρόμοι, πολλαπλά άντικείμενα, άκόμα καί 
πολλαπλές δυνατές έπιστήμες. Κι έκεϊνο πού διασκορπά μέ μιάν 
έκρηξη τό παλιό κανονικό, συνεκτικό, όμοιόμορφο οικοδόμημα 
είναι ή φωτιά, ή φωτιά τής βιομηχανικής έπανάστασης. Ή  γραμ
μική πρόοδος ή ή κλασική σειρά παρίσταναν άλλοτε τή γενεαλο
γία τών έπιστημών. Λίγο άργότερα τόν πίνακα δπου καλύπτον
ταν τά κενά. Τώρα διασκορπίζονται σέ πολλές διαστάσεις. Ύφί- 
στανται έκρηξη. Τό άντικείμενο τής γνώσης γίνεται ή πολλαπλό-
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τητα καθαυτή, μιά διανομή, αύτή τήν όποία όνομάζαμε πρωταρ
χική καί τήν όποία ό χρόνος, άργά, κάλυπτε μέ μιά τάξη. 'Οχι 
άρνηση τής παλιάς κίνησης, άλλά ό πληθυντικός της. Αύτοί πού 
κατάλαβαν τό νέο πνεύμα σέ άντίθεση μέ τό παλιό, λένε πάντα 
πνεύμα καί φανερώνουν τή συμμετρία του μέ τό θετικισμό. Πέ
φτουν ξανά στά άπαγορευμένα του. ’Εκτός άπό σημείο, ύπάρχει 
καί νεφέλωμα σημείων έκτός άπό έπίπεδο καί βάθρο βάσεων, 
ύπάρχει καί Ινα σύμπαν άνοικτό σέ έκδοχές. Ποικίλα σύνολα μέ
χρι τό άπειρο, χώροι πού δέν σταματούμε νά άνακαλύπτουμε· ή 
πολλαπλότητα δέν χαρακτηρίζει μόνο τό άντικείμενο μιάς περιο
χής, άλλά καί τήν ίδια τήν περιοχή : ύπάρχουν λογικές, γεωμε
τρίες, άλγεβρες, μαθηματικά. Γνωρίζουμε έπιτέλους γιατί αύτή ή 
λέξη είναι στόν πληθυντικό καί μέ ποιό τρόπο πρέπει νά κάνουμε 
πληθυντικό καί τίς άλλες.

Μέ τή θεματοποίηση τών συνόλων, μέ τήν τοπολογία τών χώ
ρων, μέ τό πεδίο τού τυχαίου, μέ τή μελέτη τών ένεργειών, μέ τή 
φυσική τών μορίων, μέ τά νεφελώματα τών άστέρων καί τών γα
λαξιών, μέ τά κβάντα καί τήν άπροσδιοριστία τών τροχιών, μέ τή 
γενετική βιοχημεία, μέ τήν έπεξεργασία τών μεγάλων πληθυ
σμών, μέ τή θεωρία τών πληροφοριών, μέ κάθε μήνυμα βουτηγ
μένο μέσα στήν άκατανόμαστη θάλασσα τών θορύβων... μέσω 
τών χίλιων περιοχών πού συνδέονται στενά ή δχι μέ τήν παλιά 
θερμολογία καί τούς άπογόνους της, κάθε άντικείμενο, κάθε συ
στάδα άντικειμένων, άλλά καί κάθε περιοχή, κάθε συγκέντρωση 
πεδίων είναι δυνάμει νεφελώματα. Καί τά προβλήματα βρίσκον
ται στίς παρυφές τους. Κλειστά, άνοιχτά, σταθερά, άσταθή, 
προσδιορισμένα ή άπροσδιόριστα. "Ολα γίνονται λές καί τό ού- 
σιώδες είναι ή έπιστημολογία τής έσχατης δομής ή τών ένδιάμε- 
σων δομών. Παρυφές, κοινά ύπόβαθρα, μεμβράνες, συνδέσεις, 
περιβάλλοντα, ρύθμιση. Τόποι διαβάσεων, τόποι έπικοινωνίας, 
σταυροδρόμια τού Έρμή.

Τό θεώρημα τοΰ Brillouin

Ή  άκρίβεια μπορεϊ νά έπιτευχθεΐ μόνο χάρη σέ άπειρη άρνητι- 
κή έντροπία. Γιά νά έχουμε, γιά παράδειγμα, ένα άκριβές μέτρο,



γιά νά ξεμπερδεύουμε, γενικότερα, μέ τίς λεπτομέρειες τής προ- 
οεγγιστικής γνώσης, θά χρειαζόταν νά έχουμε μιά άπειρη ποσό
τητα πληροφοριών. Αύτό τό συμπέρασμα τού Brillouin διασταυ
ρώνεται μέ πλήθος θεωρήματα περιορισμού στούς άλλους έπι- 
στημονικούς κλάδους. Σάν ή σύγχρονη γνώση νά μπορούσε στό 
έξής νά άναγνωρίσει τά δριά της. Αύτό έχει σάν άπόρροια μιά 
πλήρη άνατροπή τών πιθανών θεωριών τής γνώσης, καί δχι μόνο 
τής έπιστημονικής άλλά καί τής άμεσης, τής κατ’ αίσθησιν γνώ
σης. Ά ν  ένας δαίμονας τόσο τρελός δσο ό Φάουστ, άλλά καί 
τόσο έρωτευμένος γιά νά αίσθάνεται τόσο πλούσιος, άποφάσισε 
νά πληρώσει ένα τέτοιο άντίτιμο γιά νά κερδίσει αύτή τήν πιστό
τητα, υποθέτω δτι θά πρέπει νά έχει μπροστά του άπειρο χρόνο 
γιά νά μπορέσει νά ξεπληρώσει τό χρέος του. Ή  κόλαση τής τε
λειότητας καί ό λόγος χωρίς τελειωμό.

Δέν έπαναλαμβάνω, γιατί άλλού τό έχω άναλύσει λεπτομερώς, 
τό συμπέρασμα δτι οί δροι δυνατότητας τής Ιστορικής γνώσης 
δέν είναι διαφορετικοί άπό τής φυσικής γνώσης. Ό χι στό υπο
κείμενο, άλλά στό ίδιο τό άντικείμενο. Καί στίς δύο περιπτώσεις 
πρόκειται γιά στερεά σώματα πάνω στά όποια φέρεται έγγεγραμ- 
μένη πληροφορία. Αύτό θά δικαιολογούσε άπό μόνο του τήν ει
σαγωγή ένός φυσικού νόμου στήν περιοχή τής Ιστορίας, άν μιά 
καθολική άρχή άνταλλαγής δέν βρισκόταν στή βάση τής όργάνω- 
σης κάθε γνωσιολογικού διαβήματος. 'Υπήρξε μιά έποχή πού ό 
καγκελάριος Bacon ύποδείκνυε δτι δέν μπορούμε νά κυριαρχή
σουμε πάνω στή φύση παρά μόνο ύπακούοντάς την. Αύτή ήταν 
μία έκδοχή τής άνταλλαγής ένέργειας ύπό τή μορφή τής Δίειας 
κυριαρχίας ή τής Άρειας μάχης. Ό  φυσικός νόμος καί ή τάξη 
τών πραγμάτων είχαν κατανοηθεΐ σάν πολιτικό διάταγμα ή σάν 
βασιλική διαταγή. Μέ ένα τέλειο τέχνασμα, ό στρατηλάτης, πού 
πρίν είχε νικηθεί στή μάχη, κέρδιζε στό τέλος τόν πόλεμο ένάντια 
σ’ έναν άντίπαλο πού άνομαζόταν «ρύση, τόν δούλο. Αντίπαλο 
έντιμο, πού χωρίς άλλο κρυβόταν, άλλά πού δέν μπορούσε ούτε 
νά ξεγελάσει ούτε νά παραπλανήσει. Τό σχήμα τού πολέμου καί 
τής υποδούλωσης χρησίμευε ώς σκηνοθεσία καί ώς πρότυπο γιά 
τή γνώση τού κόσμου. Άκόμα δέν έχουμε άπελευθερωθεΐ άπό 
αύτή τή βαναυσότητα, ή όποία είσχωρεΐ μέ τίς δυναμικές γραμ-
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μές τής συμπεριφοράς τών ζώων μέσα στή φωλιά τής οικολογίας. 
Καί ή έπιστήμη μάς είναι πάντα Ιεραρχική, ένώ ό άντίπαλος έχει 
πεθάνει γιά πάντα. Μέ τό θάνατο αυτόν έννοώ τό γεγονός δτι οί 
άποθηκευμένες μακροενέργειες έχουν έξημερωθεϊ ή μπορούν νά 
έξη μερωθούν. 'Ο πόλεμος τού καγκελάριου δέν θά λάβει χώρα 
πιά. Ή  σκηνοθεσία του χρονολογείται άπό τήν έποχή πού έλη
ξαν τά κάστρα. Ό  Άρης ή δ Δίας ώς άπό μηχανής θεοί είναι 
έπικίνδυνη εικόνα γιά νά τρομάζει τά παιδιά ή έκείνους πού βα
σιλεύουν μέσα στά παλάτια, μιά χάρτινη τίγρη. Μένουν οί μι- 
κροενέργειες. Ή  φράση τού Bacon μεταφράζεται τότε μέ λεπτό
τητα καί ή άνταλλαγή, γυμνή, έμφανίζεται μέσα στήν άλήθεια 
της, μπροστά στό άρχαίο θέατρο. Ό  Ερμής ή ό Κουϊρίνος παίρ
νουν τή σκυτάλη. Εντάξει, δίνουμε παραγγέλματα στή φύση άλ
λά μέ τήν έννοια δτι πρόκειται γιά παραγγελίες, μέ τήν έννοια 
δτι τής ζητάμε νά δώσει κάτι έπ’ άμοιβή, ύπό τήν έννοια δτι έμεϊς 
κρατάμε τά δργανα έλέγχου : χειριστήριο καί τηλεκατεύθυνση. 
Τότε ύπάρχει καί ζήτημα καί άπάντηση. Αύτό προϋποθέτει δτι 
μπορεϊ νά άπαντήσει, δτι μπορεϊ νά άκούσει. Αύτό προϋποθέτει 
δτι μπορούμε νά τής άπαντήσουμε, δτι μπορούμε καί θέλουμε νά 
τήν άκούσουμε. Γι’ αύτό καί λέμε ύπ-ακούσουμε. Τότε ή φυσική 
έρευνα δέν είναι παρά ή σταδιακή άνακάλυψη τού κώδικα ένός 
διαλόγου. Στήν πρακτική της σκηνοθετεί άνταλλαγές ένέργειας 
καί ή θεωρία της περιορίζεται στό άλφάβητο τού κώδικα πού τίς 
καθιστά δυνατές. Δέν ρωτάμε τή φύση παρά άν ξέρουμε νά τήν 
άκούσουμε. Άλλά έκείνη άπό τή μεριά της αύτό πού ρωτά δέν 
είναι παρά τό άντίτιμο αύτού πού δίνει. Ό  κώδικας τού διαλό
γου λέει ποιό είναι τό νόμισμα αύτής τής άνταλλαγής. Τότε, ό 
Brillouin είναι ό Bacon, είναι ή άλήθεια τού Bacon, άπαλλαγμένη 
άπό τά σπαράγματα τού προϊστορικού δράματος. Ή  άλήθεια 
του, τό δριό του, ή γενική του σύλληψη : ό κανόνας ίσχύει γιά 
όλόκληρη τή φυσική γνώση, άλλά καί γιά κάθε γνώση κάθε άντι- 
κείμενου. Μή παίρνοντας ύπόψη τό νόημα, τήν ποιότητα, τήν 
άξία τής πληροφορίας, ό κανόνας ίσχύει a fortiori δταν παρεμ
βαίνουν αύτοί οί καταναγκασμοί.

Ζητήστε πληροφορία, πρέπει νά πληρώσετε σέ άρνητική έντρο- 
πία. Σέ τελική άνάλυση, ζητήστε συγκεκριμένο καί άκρίβεια, 
προσπαθήστε νά προσδιορίσετε ένα αύστηρό περίγραμμα, έναν
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άκριβή τεμαχισμό, αύτό Ισοδυναμεί μέ τό νά σάς δοθεί άπειρη 
ποσότητα πληροφορίας, άρα νά άπαιτεϊται άπό σάς άπειρη δα
πάνη σέ άρνητική έντροπία. Κάθε γνώση έχει μιά τιμή, ένα κό
στος, καταλογογραφημένα, μέ έτικέτα. “Οποια κι άν είναι, είναι 
πάντα άποτιμήσιμα, μπορούν νά άποκτήσουν λογιστική μορφή 
σέ ένα γενικό άπολογισμό τών χρεών καί τών άποδοχών. Ή  θεω
ρία τής γνώσης είναι ό πίνακας αύτού τού ισολογισμού. Ά ν  κάθε 
παρατήρηση, άν κάθε έμπειρία είναι άποτιμήσιμες, τότε ή θεω
ρία τής γνώσης είναι έπιστήμη δπως ή άριθμητική ή ή στατιστι
κή... ή ή οικονομία. ’Επιστροφή στόν Bacon : θέλετε νά έχετε τό 
πρόσταγμα όριστικά ; Αύτό σημαίνει δτι έπιφέρετε μιά άνισορ- 
ροπία στόν ισολογισμό, δτι άρνεϊστε νά πληρώσετε τή σωστή τι
μή, άκόμα δτι παίρνετε χωρίς νά δίνετε τίποτα. Σ’ αύτές τίς συν
θήκες πρέπει νά ύπάρχει χρεωκοπία σέ κάποιο σημείο. Άλλά 
αύτός πού χρεωκοπεϊ, αύτός πού πρέπει νά καταθέσει τόν ισολο
γισμό, είναι ό άφέντης τού καγκελάριου, ό ντετερμινισμός. Μέσα 
στό γιγαντιαΐο του όνειρο, ό ντετερμινισμός δέν ήθελε νά λογα
ριάσει τό κόστος τής έμπειρίας, τών προσεγγίσεων καί τών σφαλ
μάτων, καί περνούσε σέ τελική άνάλυση στό δικαιωματικά άτέρ- 
μον (ό άπεριόριστα μεγεθυνόμενος δγκος τού θεωρήματος τοϋ 
Liouville δπως τό συζήτησαν οί Borel-Perrin) καί περιόριζε τά 
χρέη του στό μηδέν. ’Εθετε ένα όνειρικό μαθηματικό νόμο καί 
παραμελούσε τά πρακτικά σφάλματα. Άλλά ό έπακριβής νόμος 
είναι ή άρνηση τού παθητικού. "Οταν πρέπει νά έξοφλεϊ τίς όφει- 
λές του, ό νόμος πού έκδίδει ό ντετερμινισμός καταρρέει. Ό  νό
μος δέν ύπάρχει παρά πρός τό συμφέρον κάποιου : αύτού πού 
θέλει νά τά πάρει δλα καί νά μή δώσει τίποτα. ΟΙ αύστηροί νόμοι 
τών θετικών έπιστημών είναι έσφαλμένοι καί άδικοι γιά τή δι- 
καιοσύνη-Ισολογισμό. Ή  ζυγαριά είναι μάστιγα τοϋ νόμου. 
Όλοι ol νόμοι είναι ά-δικοι, καί οί νόμοι τών άριστοκρατών καί 
οί νόμοι τού Laplace. Γιά τούς ίδιους λόγους. Ό  ντετερμινισμός, 
ό νομοθέτης κλείνει, τελειώνει τή στήλη τού χρεωστικού. Μέ δική 
του άπόφαση. Τό πραγματικό δέν έχει νόμο. Τό πραγματικό εί
ναι καί δέν είναι όρθολογικό.

Δυνάμει λοιπόν τού καθολικού κανόνα άνταλλαγής, δυνάμει 
τού έκάστοτε κόστους καί τού ένεργειακοϋ Ισολογισμού της έμ
πειρίας γενικά, έχω τό δικαίωμα νά είσαγάγω τό συμπέρασμα
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τού Brillouin σέ δλες τίς περιοχές δπου έχουμε νά κάνουμε μέ 
άντικείμενο. Τά μαθηματικά, μού φαίνεται, ξεφεύγουν όλότελα 
άπό αύτή τή γενίκευση- ή μάλλον τό μαθηματικό άντικείμενο θά 
μπορούσε νά προσδιοριστεί ώς έκεϊνο άκριβώς πού ξεφεύγει άπό 
τόν κανόνα. ΓΥ αύτόν τό λόγο βλέπουμε τελευταία γιατί τά κα
θαρά μαθηματικά είναι Ινα παιχνίδι χωρίς άντίτψο. Ό  Θαλής ή 
ή χάρις, ό Θαλής ή τό θαύμα, θά  πρέπει λοιπόν νά ξαναμιλή
σουμε γι’ αύτό τό θέμα. Μετά άπ’ αύτό, έστω Ινα σύνολο μνη
μείων, λειψάνων, ίχνών καί σημαδιών αυτού πού όνομάζουμε δε
δομένη οτιγμή στήν ιστορία. Ή  στιγμή αύτή είναι ταυτόσημα, 
γιά μάς, αύτό τό σύνολο, αύτό τό νεφέλωμα τών τεκμηρίων. Πρό
κειται πραγματικά γιά Ινα άντικειμενικό σύνολο : ύλικά στερεά 
σώματα πού φέρουν μιά πληροφορία έγγεγραμμένη έπάνω τους 
μέ τόν ένα ή μέ τόν άλλο τρόπο, σύμφωνα μέ τόν Ινα ή μέ τόν 
άλλο κώδικα. Τό συμπέρασμα τού Brillouin ύπαγορεύει τότε δτι 
ή γνώση τών θετικών έπιστημών γι’ αύτό τό νεφέλωμα καθώς έπί
σης ό συγκεκριμένος τεμαχισμός του θά κόστιζε μιά άπειρη πο
σότητα άρνητικής έντροπίας. θά  χρειαζόταν μιά άνεξάντλητη 
περιουσία γιά νά πληρώσουμε τό μετασχηματισμό τού νεφελώμα
τος σέ Ινα σύνολο πού έχει τεθεί ύπό έλεγχο άπ’ άκρου σ’ άκρο. 
Σ’ αύτό όφείλεται αύτό τό θεώρημα, πού είναι τετριμμένο γιατί 
είναι πρόδηλο, άλλά άναπόδραστο : ή έπακριβής γνώση ένός κα
θορισμένου τμήματος τον παρελθόντος κοστίζει δσο τό άνοικτό 
άπειρο τοϋ χρόνον πού θά ίρθει. Γιατί χρειάζεται πραγματικά 
άπειρος χρόνος γιά νά έξοφληθεϊ Ινα χρέος χωρίς δρια. Ή  ιστο
ρία σάν έπιστήμη πρέπει νά πληρωθεί άπό τό υπόλοιπο άπειρο 
τής Ιστορίας ώς χρόνου. Τό Ιδεώδες τής άκριβούς, πεπερασμέ
νης, κλειστής, δριστικής γνώσης συνεπάγεται τόν σπρωγμένο 
πρός τά πίσω όρίζοντα τού μέλλοντος : άν θέλετε νά μιλήσουμε 
αύστηρά δέν ύπάρχει διαφορά άνάμεσα σ’ αύτούς τούς δύο « πί
σω κόσμους ». Ή  Ιστορία-γνώση στοιχίζει δσο ή ίστορία-χρόνος. 
Δέν θά σταματήσουμε λοιπόν ποτέ νά καταλαμβάνουμε τή Βα- 
στίλλη ή νά θάβουμε κομμουνάρους. Σάν ή ιστορία νά ήταν ή 
άλλόκοτη άπόφαση τού φυλογενετικού πάθους νά πληρώσει σέ 
άπεριόριστη τιμή, μέ Ινα λόγο χωρίς τελειωμό, τά διάσπαρτα 
άποσπάσματα τού παρελθόντος. ’Ασθένεια ή θεραπευτική μέθο
δος άραγε;



Τελικά, αύτό τό ξέραμε δίχως άλλο, άλλά δέν ξέραμε ίσως δτι 
ήταν άποδεικτέο καί άπαραίτητο. Τό ένδιαφέρον νά τό θέσουμε 
καθαρά καί μέ σαφήνεια έγκειται, δπως φαίνεται, στά πορίσμα- 
τά του. “Ενας νόμος προϋποθέτει τήν άκρίβεια καί τήν αύστηρό- 
τητα τών παρατηρήσεων καί τών πειραμάτων- προϋποθέτει δτι 
έχουμε άπαλείψει τά σφάλματα καί τίς προσεγγίσεις, αύτό πού 
άνομάσαμε, παραπάνω, άρνηση τής όφειλής. Όποιος ισχυρίζε
ται δτι βρήκε Ινα νόμο, Ισχυρίζεται δτι είναι άκριβής άκόμα καί 
τή στιγμή πού τόν έπιδεικνύει : με άλλα λόγια, αύτό είναι παρά
λογο, γιατί ισχυρίζεται δτι τέλειωσε τήν κολόνα τών όφειλών, ή 
όποία είναι δικαιωματικά άτέρμονη, ή είναι θέμα άπόφασης, 
έφόσον άρνεΐται νά τίς άναλάβει. Ή  δέν ύπάρχει νόμος, ή είναι 
αύθαίρετος, δπως ή άπαλλαγή πού παίρνει γιά τήν έξόφληση τού 
άντίτιμου. ’Εξ ου καί τό δεύτερο θεώρημα, άκρως διαλυτικό : 
είναι τό ίδιο καί τό αύτό νά ισχυρίζεται κανείς δτι άποδεικνύει 
Ιναν ή περισσότερους ιστορικούς νόμους καί νά άποφασίζει δτι 
ή Ιστορία έχει τελειώσει ή έστω τελειώνει δπου νά ’ναι. Όποιος 
πεί δτι άνακάλυψε Ιναν ιστορικό νόμο σταματά, άπό τό ίδιο αύ
τό γεγονός, καί μέ δική του άπόφαση, τόν χρόνο τής ιστορίας. 
Νομοθεσία καί κλείσιμο είναι συνώνυμα. "Οταν ή νομοθεσία γεν- 
νήθηκε, τόν 19ο αίώνα, έπανέλαβε τή χειρονομία τού ’Ιησού τοΰ 
Ναυή : δ Laplace καί ή σταθερότητα τού ήλιακοΰ συστήματος, ό 
Hegel καί τό κλείσιμό του. Καλύτερα νά μή λέμε νόμος, νά λέμε 
κλείσιμο.

Κατόπιν αύτού λοιπόν, ποιός άλλος έχει συμφέρον νά θέσει 
Ιναν ιστορικό νόμο έκτός άπό αυτόν πού θέλει νά άναστείλει τό 
χρόνο ; Όμως, δποιος έπιδιώκει έξουσία, στήν οικονομία, στήν 
πολιτική, ή στή φιλοσοφία, έχει πάντα συμφέρον νά κλείνει τή 
γένεση, αύτήν πού τόν πλησιάζει. Τουλάχιστον γιά νά μήν είναι 
υποχρεωμένος νά πληρώνει άπεριόριστα έκεϊνο πού κατέχει. Τό 
νά ύποβάλλεις τήν ιστορία σέ νομοθεσία είναι ταυτόσημο μέ τό 
νά τήν ύποτάσσεις σ’ αύτόν πού τήν κατέχει. Ό  νόμος είναι κλε
ψιά.

’Αλλά τί σημαίνει παίρνω τή Βαστίλλη ή ύπερασπίζομαι τή 
Μονμάρτρη ένάντια στούς Βερσαγιέζους ; Είναι Ινα κομμάτι 
Ιστορίας. Πρέπει νά μπορώ νά τό τεμαχίσω. Χρειάζεται μιά ή 
περισσότερες τομές, νά χωριστεί τό φαινόμενο σέ μέρη. Άλλά
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αύτή ή άνατομή είναι άκρως άκριβής (κόβω, στά λατινικά σημαί
νει άκρίβεια, άπόφαση, σύμπτυξη). Καί πάλι, αύτή ή άκρίβεια 
άπαιτεϊ μία άπειρη άρνητική έντροπία, δηλαδή τό άπειρο τής 
άναμενόμενης Ιστορίας. Τό νά τεμαχίζεις είναι μιά άπόφαση. 
’Αλλιώς, στόν τεμαχισμό δαπανάς άτέρμονα χρόνο. Καί κάθε 
άπόφαση είναι πρός άπόρριψη, δποια κι άν είναι. Δέν είναι ή 
παρέμβαση τού ύποκειμένου ή τής όμάδας πού καταλύει τήν άν- 
τικειμενικότητα. Είναι ή ίδια ή ϋλη τής πρόθεσης. Τό άντικείμε- 
νό της. Ό  συνεπής ύλισμός τό λέει αύτό, άναπόφευκτα, καί γιά 
τόν κόσμο καί γιά τήν ιστορία. Ή  τομή είναι ένα μαθηματικό 
θέμα, μία άπόφαση τού λόγου, μιά φυσική ά-δυνατότητα, μέσα 
στά δρια τής έμπειρίας. Έξω άπό τά πλαίσια τού προοπτικού 
σχεδίου.

Αύτά τά συμπεράσματα δέν άφορούν καθόλου μιά άντίληψη 
γιά τήν Ιστορία, άλλά μιά άντίληψη γιά τήν έπιστήμη. Δηλαδή, 
τουλάχιστον αύτή τή στιγμή, τήν τάξη καί τήν άταξία, τό σύνολο 
τού τυχαίου, τό μεγάλο άριθμό καί τόν προσδιορισμό. Μέ αύτή 
τήν έννοια, οί σύγχρονοι έπιστήμονες, καί έννοώ τούς έργαζόμε- 
νους πού παράγουν έπιστήμη καί όχι τούς καβαλιστές πού έπα- 
ναλαμβάνουν κείμενα, έχουν άνατρέψει άρδην τήν Ιδεολογία τών 
πατέρων τους καί έχουν συνδεθεί μέ τή φιλοσοφία τών προγόνων 
τους πού δέν έπρεπε ποτέ νά ξεχάσουμε, τούς ύλιστές φιλοσό
φους τής μητέρας Ελλάδας. Ναί, ή άταξία προηγείται τής τά- 
ξεως καί μόνο ή πρώτη είναι πραγματική· ναί, τό νεφέλωμα, δη
λαδή δ μεγάλος άριθμός, προηγείται τού προσδιορισμού καί μό
νο οί μεγάλοι άριθμοί είναι πραγματικοί. Ό  νόμος, ή άλυσίδα, ή 
τάξη είναι πάντοτε έξαιρέσεις, κάτι σάν θαύματα. Ή  σπανιότατη 
πιθανότητα πήρε τή θέση τού άναπόφευκτου. 'Αν ύπάρχει μιά 
τάξη τών πραγμάτων, ύπάρχει πάντα ένας λανθάνων ύπολογι- 
σμός πού δείχνει τήν άνυπαρξία τής τάξης. Αύτή ή ριζική άντι- 
στροφή άπ έναντι στό άντικειμενικό συγκεκριμένο, ή όποία θά 
έπρεπε νά έχει ήδη άπό παλιά μεταμορφώσει τίς συνήθειές μας 
καί τούς τρόπους σκέψης μας, δέν είναι χθεσινή : ό Brillouin εί
ναι άπό τούς τελευταίους μιάς γενεαλογίας πού άνέρχεται μέχρι 
τόν Boltzman. Καταλύει διά παντός τίς γαλήνιες έλπίδες τού La
place, τών θετικιστών καί άλλων όπαδών τής εύταξίας. ’Αλλά ή 
μανία τού καθαρού είναι άνθεκτική καί ή ρομαντική άντίληψη,
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θέλω νά πώ τού Laplace, έπιβίωσε στούς ιστορικούς, οί όποιοι 
δέν θέλουν νά νοήσουν τόν κλάδο τους ώς έπιστημη παρά μόνο 
άν καταλήγει σέ νομοθετικές διατάξεις. Άλλά, άν ή ιστορία πρέ
πει νά είναι έπιστήμη, πρέπει πρώτα νά παραιτηθεί άπό αύτόν τό 
στόχο. Πρέπει νά τό κάνει άν θέλει νά είναι, καί γιά νά μπορέσει 
νά γίνει. Αύτά τά συμπεράσματα δέν στρέφονται λοιπόν έναντίον 
τής έπιστημονικής άντίληψης τής ιστορίας, συμβάλλουν στή θε- 
μελίωσή της.

Ά ς  έπιστρέψουμε μιά στιγμή στούς πίνακες πού περιγράψαμε, 
πρό όλίγου, αύτής τής ιστορίας τών έπιστημών υπό συμπαγή 
μορφή. Ίσως άνακαλύψουμε μέσα της τό ίχνος μιάς προϊστορίας 
τής Ιστορίας. Τά σχήματα τής όρθολογικής ή ουράνιας μηχανικής 
ήταν πιστά καί καθαρά μοντέλα τών δύο μεγάλων συγχρονικών 
δομών, τού σημείου καί τών σταθερών έπιπέδων. Τό έρώτημα 
καί γιά τούς δύο κλάδους έγκειται γενικά στήν περιγραφή καί 
έξήγηση μιάς όποιασδήποτε κίνησης. Στίς άρχικές προϋποθέσεις, 
στόν άπολογισμό τών δύο άντιμέτωπων δυνάμεων, στή διαδρομή 
τους, στό σημείο κατάληξης... καί, γιά νά τελειώνουμε, στόν έπα- 
κριβή νόμο τής τροχιάς. Έκ προοιμίου, τουλάχιστον γιά τό δεύ
τερο, σέ μιά γρήγορα διογκούμενη μάζα λίγο πολύ λεπτεπίλε
πτων παρατηρήσεων, καί γιά τά δύο στήν άναζήτηση ένός λίγο 
πολύ ψηλού άριθμού παραμέτρων. Τό πρόβλημα παίρνει αύτή τή 
μορφή σιγά σιγά, άλλά ή κανονιστική αύτή μορφή έπιβάλλεται 
λίγο πολύ συνειδητά σέ κάθε γνώση πού έπεξεργάζεται ίνα σύνο
λο μεταβλητών δεδομένων μέσα στό χρόνο. Ξέραμε άπό παλιά δτι 
μέ διάφορους τρόπους ή Ιστορία ήταν έξαρτημένη άπό τήν 
άστρονομία : οί τεχνικές χρονολόγησης, ή ίδέα ένός πιστού 
« μοντέλου » γιά ένα σύνολο φαινομένων, κ.λπ. Έδώ αύτό συμ
βαίνει μέ τή μετατόπιση, ή όποία δέν έλέγχθηκε πάντα σαφώς, 
τών μεθόδων τής μηχανικής. Τά διαδοχικά στάδια αύτής τής με
θοδολογίας σημάδεψαν βαθιά τήν άντίληψή μας γιά τήν ιστορία. 
Οί δύο δομές πού προαναφέραμε έχουν πρώτα άπ’ δλα κοινό ένα 
σταθερό στοιχείο, σημείο ή έπίπεδο, έτσι ώστε νά πρέπει νά βρί
σκουμε πάντα τό άναλλοίωτο μέσω όρισμένων μεταβολών, μέ δυό 
λόγια, νά άναγάγουμε τήν κίνηση σέ στάση. Τότε άρχίζουν οί
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όνομασίες τοΰ άναλλοίωτου : σημείο άναφοράς, έποπτικό ση
μείο, άρχικό καί τελικό σημείο, στοιχεία κοινά, κανονικά ή μο
ναδικά, τά όποία θεωρούνται ώς καταστάσεις Ισορροπίας έπί τής 
τροχιάς, στάσεις ή στάδια. Μέ δυό λόγια, τό σύστημα τών κατα
στάσεων, ό τεμαχισμός τού φαινομένου καί τό περίγραμμά του, ή 
περιγραφή τής κίνησης σημείο πρός σημείο. Άπό τή στιγμή πού 
ύπάρχει Ινα (ή περισσότερα) σταθερό σημείο τό σύνολο τών δε
δομένων σχηματίζει μιά άλυσίδα. Ή  άλυσιδωτή διάταξη τών γε
γονότων συνεπάγεται τήν ίδέα τού αίτιου καί τού άποτελέσμα- 
τος, ή άναφορά συνεπάγεται τήν ίδέα τών δρων. Άλλά έπί 
πλέον, ή σημειακή άκρίβεια έπιβάλλει τή μοναδικότητα τής αί- 
τιοκρατίας. Μονοσήμαντες άλυσίδες. έπάνω σέ Ινα χρόνο
μονόδρομο, πηγαίνουν άπό τό Ινα σημείο στό άλλο. Δέν έχω 
παρά Ιναν πατέρα, ό όποιος είχε Ιναν πατέρα..., ή άρχαϊκή μορ
φή τού έρωτήματος. Περνάμε στό σταθερό έπίπεδο, τό όποϊο 
προβάλλει πάνω σέ Ινα άναλλοίωτο τό μεγάλο πρόβλημα τών 
τριών σωμάτων. Καί τό πρόβλημα τών τριών σωμάτων είναι Ινα 
μεγάλο, καθολικό μοντέλο πού κατοικεί έδώ καί δύο αιώνες αύτό 
πού ή λογική μας δέν μπορεϊ νά σκεφτει. Ό  άριθμός τών παρα
μέτρων αύξάνεται, ή άλυσίδα μετασχηματίζεται σέ Ινα ύπο- 
σύνολο : ή γραφική παράσταση είναι Ινα τεράστιο δίκτυο. Πολ
λαπλές προϋποθέσεις, άκτινωτός πλουραλισμός. Δέν ύπάρχει 
πιά φαινόμενο πού νά μπορούμε νά πούμε δτι είναι μονοσήμαντα 
προσδιορίσιμο. Ή  όμολογία αύτή δέν διαχωρίζει τή θέση της 
άπό τήν αιτιοκρατία. Ό  προσδιορισμός δέν χάνεται έπειδή οί 
σειρές διασταυρώνονται, έμπλέκονται, συναιρούνται. Αντίθετα 
γίνεται πολλαπλός προσδιορισμός. Αρκεί νά σκιαγραφήσουμε 
τό δίκτυο ώς πρός τίς θέσεις, τίς κινήσεις, τό συσχετισμό τών 
δυνάμεων, νά γράψουμε τόν πίνακα τών διαφορικών έξισώσεων, 
ή νά τά προβάλουμε δλα σέ Ινα έπίπεδο, τό μεγάλο πίνακα τού 
κόσμου, δπου ό Poinsot γράφει τό ζεύγος τών δύο άντιθέτων δυ
νάμεων, σύνθεση καί κινητήρια δύναμη δλων τών ζευγών τού κό
σμου. Έτσι ό μεγάλος νόμος τού πολλαπλού καθορισμού, πού 
κλείνει μέ τήν περιστροφή γύρω άπό τόν έαυτό του, παραμένει 
σχηματοποιήσιμος μέσω ένός ζεύγους δπως τού Poinsot, ή διαλε
κτική τής θέσης καί τής άντίθεσής της. Αύτή ή κίνηση δέν Ιχει 
κανένα λόγο νά σταματήσει : ή Ιστορία είναι άνοιχτή στά δεξιά.



’Απεριόριστα. Όρίστε τά δύο στάδια τής αιτιοκρατίας, τού 
προσδιορισμού, τού χρόνου χωρίς τέλος : άπό τό ένα στό πολλα
πλό, άπό τόν θεό τών φιλοσόφων στόν θεό τού Laplace. Δέν 
ύπάρχουν παρά γεωμετρικές έσχάρες καί σχήματα μηχανικής. Τί 
γίνεται μέ τό πραγματικό ; Πρός τό παρόν δέν είναι παρά όρθός 
λόγος. Καί ώς έκ τούτου νεφέλωμα.
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Ό  μέγας Πάν πέθανε. Τά έρμητικά κλειστά συστήματα, πού 
έπιδέχονται καθολική έξήγηση χωρίς κενά, πού όργανώνονται 
άπό τή διαφορά τών στοιχείων τους, άπό σειραϊκούς νόμους καί 
συνοπτικούς πίνακες, πού Ιεραρχούνται κατ’ άναφορά καί λει
τουργούν μέ μιά κινητήρια δύναμη, ή κατά στρώματα, έχουν πέ
σει σέ άχρηστία, δπως καί τά μηχανικά μοντέλα λειτουργίας 
τους, ώς όρθογώνιες έκδοχές μιάς πεθαμένης έπιστήμης. Τό έν- 
διαφέρον μιάς ιστορίας τών έπιστημών είναι νά δείξει όρισμένες 
έπαναληπτικές σταθερές, οί όποιες δέν γίνονται άντιληπτές άπό 
τήν αύστηρή ή έπακριβή γνώση, νά ξεπερνούν ξαφνικά τό συνη
θισμένο Εγκυκλοπαιδικό τους πλαίσιο καί νά ξεχύνονται πρός 
κάθε σημείο δπου θά μπορούσαν νά περάσουν γιά λογική. Αύτή 
ή λογική, πού στηρίζεται στό δτι άγνοούμε έκεϊνες πού δέν μπο
ρούν νά ύπάρξουν μέσα στό πλαίσιο, έπιβιώνει πολύ χρόνο άφού 
ύποστεΐ αύτή τήν έκρηξη. Γι’ αύτό ύπάρχει μιά διάσταση, μιά 
καθυστέρηση, καμιά φορά αιώνων, άνάμεσα σέ τεχνικές, σέ 
στρατηγικές ή σέ μεθόδους πού παντού όνομάζουμε όρθολογικές 
καί πού δέν μοιάζουν πιά μεταξύ τους. Ή  άχρηστία γιά τήν 
όποία μιλάμε έχει ώς έξης : τά συστήματα αύτά είναι όρθολογι- 
κά, δέν είναι όρθολογικά παρά μέ τήν έννοια δτι ή σύγχρονη 
γνώση τά έχει κάνει πέρα έδώ καί πάνω άπό έκατό χρόνια. Ή  
πυκνότητα τού πραγματικού διέρχεται στό έξής άπό αύτές τίς 
έσχάρες, καί δέν είναι άναιτιολόγητο πού στίς άρχές τού αίώνα 
μας ό Jean Perrin προσέφυγε στούς ύλιστές φιλοσόφους τής ’Αρ
χαιότητας. Νά έπανέλθουμε στά Ιδια τά πράγματα, στή μικτή 
πολλαπλότητα, στή διασπορά αύτή καθεαυτή, νά μήν τά όργανώ- 
νουμε πιά σέ γραμμικές άκολουθίες ή σέ πολλαπλά έπίπεδα δια
ταγμένα σέ δίκτυο, άλλά νά τά πραγματευόμαστε άμεσα σάν με
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γάλο άριθμό, μεγάλους πληθυσμούς, νεφελώματα. Τότε ή κανο
νική διάταξη γίνεται έξαίρεση καί δχι πιά νόρμα τής όλοκλήρω- 
σης. Ό  νόμος δέν είναι πιά νόμος, είναι τό περίγραμμα. Αποτέ
λεσμα τού νεφελώματος καί δχι τού λογικού έκείνου πού τό κατέ
χει, τό γνωρίζει, τό κοιτάζει. Νά έπιστρέφουμε στά ϊδια τά πράγ
ματα τά πλήρη δικαιώματά τους προτού έμεΐς παρέμβουμε. Όλες 
οί διαιρέσεις μας καί δλοι οί έπιμερισμοί μας, οί διαφορές, οί 
άλυσίδες, οί σειρές, οί άκολουθίες, έπακόλουθα, συστήματα, τά
ξεις καί σχηματισμοί, ιεραρχίες καί πρώτες άρχές, είναι έπιλογή, 
έξουσία, αυθαιρεσία, τό πιθανολογούμενο σπανιότατο θαύμα τής 
ίστορίας-θεός καί πρέπει νά διαλυθούν, νά χυθούν, νά άνακα- 
τευτούν, σάν κινούμενα σύνολα, μέσα στήν άν-αρχική πυρά. Ή  
πραγματικότητα-νεφέλωμα δέν έχει πρώτη άρχή, αύτό τό κατά
λοιπο Ιδεαλισμού πού άλλοτε όνομάζαν λογική καί τό όποιο δέν 
είναι παρά ό θρόνος τού έξουσιαστή ή τής τάξης του.



A N D R i BURGUlfcRE 

Ή  δημογραφία

'Η Ιστορική δημογραφία είναι μιά νεαρή έπιστήμη πού μετά 
βίας μετρά τριάντα χρόνια, άλλά πάσχει ήδη άπό άρρώστιες τού 
γήρατος : οί πρόσφατες έργασίες έχουν άποκτήσει έναν έπαναλη- 
πτικό χαρακτήρα καί δίνουν τήν έντύπωση δτι προσκρούουν συ
νεχώς στίς ίδιες άντινομίες. Καί αύτό δέν άποτελεΐ πιστοποίηση 
τής άποτυχίας, άλλά τό τίμημα μιάς πολύ γρήγορης έπιτυχίας. 
’Αντίθετα άπό δλες σχεδόν τίς άλλες ιστορικές έπιστήμες, πού 
άναγκάστηκαν νά συγκεντρώσουν μεγάλα άποθέματα πληροφο
ριών καί νά έξοικειωθούν σιγά σιγά μέ τίς πηγές τους πρίν άκό
μα μπορέσουν νά έπινοήσουν τίς μεθόδους άνάλυσής τους, ή 
ιστορική δημογραφία βρήκε σχεδόν διαμιάς τή φλέβα πού θά τής 
έξασφάλιζε τήν έπιτυχία καί μιά μέθοδο αύστηρή γιά νά τήν έκ- 
μεταλλευτεΐ. Μόνο μεταπολεμικά άρχίσαμε στή Γαλλία νά έρευ- 
νούμε τά ένοριακά κατάστιχα πού μέχρι τότε δέν είχαν τραβήξει 
τήν προσοχή παρά μόνο τών γενεαλόγων. Πολύ γρήγορα οί τε
χνικές πού έπινοήθηκαν γιά νά τά έπεξεργαστούν, Ιδιαίτερα ή 
μέθοδος άνασυγκρότησης τών οικογενειών πού συνέλαβε ή φαν
τασία ένός L. Henry, άνεξάντλητου δημιουργού τεχνικών στατι
στικής άνάλυσής τού νέου αύτού τύπου πηγών, έδωσαν στήν 
ίστορική δημογραφία μιά στέρεη έπιστημονική βάση.

Σ’ αύτό όφείλεται καί τό παράδοξο πού παρουσιάζει σήμερα 
αύτή ή έπιστήμη : κεφαλή Ισχυρή πάνω σέ άδύναμο κορμί. Χρη
σιμοποιεί τίς στατιστικές μεθόδους σχεδόν τό ίδιο αύστηρά μέ 
τήν οικονομική ιστορία καί σ’ έναν τομέα πολύ πιό άπειθάρχητο 
στή μέτρηση άπ’ δ,τι τά οικονομικά γεγονότα. ’Αλλά τό άπόθεμα
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τών γνώσεών της παραμένει φτωχό : καμιά δωδεκάδα χωριά, 
όλιγάριθμες πόλεις, αύτό είναι δλο πού προβάλλει μέσα σ’ Ινα 
τεράστιο ήμίφως, ένώ περιοχές όλόκληρες βρίσκονται σέ βαθύ 
σκοτάδι.

Ή  άνισορροπία αύτή σέ μεγάλο βαθμό όφείλεται στήν έπιτυ- 
χία πού γνωρίζει σήμερα ή δημογραφία άνάμεσα στούς ιστορι
κούς. ’Εκτός άπό τήν έκλέπτυνση τών ήδη χρησιμοποιούμενων 
τεχνικών, πού τού έξασφαλίζει μιά a priori νομιμότητα, ό έρευνη- 
τής έχει καί τό πρίμ γιά τό άνέκδοτο ύλικό μιάς περιοχής σχεδόν 
παρθένου. Ή  μελέτη κάθε νέας ένορίας μοιάζει νά θέτει ύπό έξέ- 
ταση δλα τά κεκτημένα, λες καί ή γνώση τών προβιομηχανικών 
πληθυσμών, έτσι δπως έξατομικεύτηκε σέ πρώτη φάση γιά τή 
διευκόλυνση τής καταμέτρησης σέ μιά πληθώρα μονογραφιών, 
ίπρεπε νά ξεπηδήσει δχι άπό τή συναρμογή τών άποσπασματι- 
κών αύτών έργασιών, άλλά άπό τόν άνταγωνισμό τους.

’Εάν τό ένδιαφέρον τών δημογραφικών πηγών δέν έπρεπε νά 
μετριέται παρά άπό τή στατιστική τους ποιότητα, ή σύγχρονη 
έποχή θά ήταν γιά τήν ιστορική δημογραφία ταυτόχρονα καί ή 
πιό γνωστή καί ή πιό βολική. Οί ληξιαρχικές πράξεις, οί τακτι
κές άπογραφές παρέχουν μιά πρακτικά άπεριόριστη τεκμηρίωση. 
"Ομως τά τελευταία είκοσι χρόνια ή μελέτη τών προβιομηχανι
κών πληθυσμών σημείωσε μεγαλύτερη πρόοδο άπ’ δ,τι τών πλη
θυσμών τής βιομηχανικής έποχής. "Ενα σύνθετο φαινόμενο δπως 
ή πτώση τής γονιμότητας καί ή είσαγωγή τού έλέγχου τών γεννή
σεων στήν Εύρώπη στά τέλη τού 18ου αίώνα έχει μελετηθεί πολύ 
καλύτερα, άν δέν έχει καί έρμηνευθεί καλύτερα, άπ’ δ,τι ή άντί- 
στροφη κίνηση, ή άνάκαμψη τών γεννήσεων, πού στή δεκαετία 
τού 40 είχαν άποκαλέσει baby boom. Φαινόμενο πρόσφατο, κε
φαλαιώδες, πού οί έπιπτώσεις του διαγράφονται καθαρά στόν 
κόσμο πού μάς περιβάλλει. Φαινόμενο μυστήριο, άφού παρου
σιάζεται τήν ίδια στιγμή, άνάμεσα στό 1940 καί στό 1945, σέ χώ
ρες πού ό πόλεμος έθιξε κατά πολύ άνισο τρόπο, δπως ή Αύ- 
στραλία καί ή Τσεχοσλοβακία, οί Η.Π.Α., ή Σουηδία, ή Γαλλία 
καί τό 'Ηνωμένο Βασίλειο, κλπ. "Ενα πολύ πρόσφατο έγχειρίδιο 
'Ιστορικής Δημογραφίας1, πολύ καλά τεκμηριωμένο πάνω στόν 
17ο καί στόν 18ο αίώνα, έξηγεΐ αύτή τήν άνάκαμψη τών γεννή
σεων στά μέσα τού 20ού αίώνα σάν ένα « άλμα τού λευκού πλη



θυσμού » άπέναντι στό θανάσιμο κίνδυνο πού διέτρεξε άπό τόν 
παγκόσμιο πόλεμο καί άπό τήν έπίφοβη αύξηση τού έγχρωμου 
πληθυσμού.

'Υπόθεση πού πετά στά σύννεφα, άλλά μεταφράζει κυρίως τήν 
ύπανάπτυξη τής ιστορικής δημογραφίας τής σύγχρονης έποχής. 
Τόν ιστορικό τόν φτιάχνει τό έμπόδιο καί όχι τό αύτονόητο. Δέν 
είναι ή πληθώρα, άλλά ή σπάνις τών πηγών πού έλκύει σέ μία 
περίοδο τήν ιστορική έρευνα καί ώθεΐ στήν άνάπτυξή της. Ή  
δημογραφία τής προβιομηχανικής καί προστατιστικής έποχής 
(έποχή πού στή Γαλλία άποκαλούμε νεώτερους χρόνους) εύνοή- 
θηκε άναμφισβήτητα άπό τήν προπόνηση πού είχε κάνει μιά 
ιστοριογραφική σχολή σέ πλήρη άνανέωση καί ή όποία ξεκινών
τας άπό τή σειραϊκή μελέτη τών τιμών όδηγήθηκε νά μετατοπίσει 
τήν προβληματική της άπό τήν παραγωγή στούς πληθυσμούς καί 
άπό τούς πληθυσμούς στήν ιστορία. "Ομως. δπως συμβαίνει μέ 
κάθε σημαντική άνανέωση τής ιστορικής έρευνας, ή ούσιαστική 
ώθηση δόθηκε άπό τά έξω. Άπό τούς δημογράφους τού 
I.N.E.D., πού κύριά τους άπασχόληση παρέμενε ή μελέτη τής 
πτωτικής τάσης τής γονιμότητας στή Γαλλία. Γιά νά διαλευκά- 
νουμε δχι μόνο τά αίτια αύτής τής πτώσης, άλλά πολύ άπλά τό 
μηχανισμό της, φαίνεται άπαραίτητο νά Ανασυγκροτήσουμε τήν 
ιστορία της, δηλαδή νά άνέλθουμε πρός τά πίσω μέχρι τή μεταβο
λή τής συγκυρίας, δταν ό γαλλικός πληθυσμός γνώριζε άκόμα τά 
σταθερά καί ύψηλά ποσοστά γονιμότητας τών περισσότερων ση
μερινών άγροτικών κοινωνιών.

Τό κύριο ένδιαφέρον τών ένοριακών βιβλίων είναι δτι μεταβάλ
λουν τή φύση τής στατιστικής πληροφορίας. Οί σειρές τών τιμών, 
οί άφίξεις χρυσού, οί σειρές τών στοιχείων γιά τή δεκάτη ή τών 
ήμερομηνιών τού τρύγου, οί άλλες πηγές τής ποσοτικής Ιστορίας 
έπιτρέπουν νά βρούμε τό άκριβές μέτρο, νά έπισημάνουμε τήν 
τάση τών φαινομένων πού οί μάρτυρες τής έποχής μπορούσαν νά 
παρατηρούν μέ γυμνό μάτι χωρίς νά μπορούν νά σταθμίσουν τή 
σημασία τους. Οί άριθμοί έκφράζουν λοιπόν άπό μόνοι τους μιά 
έλάχιστη έκδηλη πραγματικότητα, άκόμη κι άν, γιά νά άποκτή- 
σουν όλόκληρη τή σημασία τους, χρειάζεται νά ένταχθούν σέ μιά 
σφαιρική ιστορική έρμηνεία. Οί πιό γνήσιες καί πιό πολύτιμες 
πληροφορίες πού μπορούμε νά άντλήσουμε άπό τίς οικογενειακές
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καρτέλες, οί στατιστικές γονιμότητας, δίνουν άντίθετα τήν έντύ
πωση μιάς άμεσης μετάβασης, χάρη στή γλώσσα τών μαθηματι
κών, άπό μιά έκδηλη πραγματικότητα σέ μιά πραγματικότητα 
κρυμμένη', άπό τίς συμπεριφορές στά κίνητρα. Χάρη σ’ αύτές ή 
ποσοτική ιστορία μπόρεσε νά θρέψει τή φιλοδοξία νά μετρήσει 
τό μή μετρήσιμο, νά φτάσει, δίχως ν’ άκολουθήσει τήν άχαρη όδό 
τών λογοτεχνικών ή έστω προσωπικότερων μαρτυριών (δπως τά 
βιβλία λογαριασμών, λόγου χάρη), στίς βασικές συμπεριφορές, 
στό άνομολόγητο.

Κάθε άποτέλεσμα φέρει μέσα του μιά βασική σημασία, έξ ού 
καί ή άκαταμάχητη έλξη τών μονογραφιών. Ταυτόχρονα δμως δέ 
σημαίνει καί τίποτα άπό μόνο του. Πρέπει νά συνδυάσουμε με
ταξύ τους τό ποσοστό γονιμότητας, τίς άποστάσεις μεταξύ τών 
γεννήσεων, τήν ήλικία γάμου καί τό ποσοστό θνησιμότητας γιά 
νά κατασκευάσουμε ένα μοντέλο, δηλαδή μιά πλαστή συμπεριφο
ρά. Άλλά τό μοντέλο δίνει άπό μόνο του τό κλειδί τού φαινομέ
νου ; Γιατί οί συνδυασμοί αυτοί είναι μεταβλητοί. Μάς δίνουν 
δχι ένα, άλλά περισσότερα μοντέλα πού δλα τους μάς άφήνουν 
στό σύνορο μιάς διφορούμενης πολιτιστικής πραγματικότητας. 
Ή  πολυσημία τής στατιστικής δημογραφίας δέν είναι πουθενά 
άλλού τόσο έμφανής δσο στό φιλόδοξο πεδίο δπου τήν έχουν το
ποθετήσει τά ένοριακά βιβλία. Γι’ αύτό τό λόγο θά θέλαμε νά 
περιορίσουμε τίς σκέψεις μας στήν περίοδο αύτή (17ος-18ος αιώ
νας) καί στό πρόβλημα τού δημογραφικού μοντέλου. Αύτό ήταν 
τό θέμα πού μέχρι σήμερα έχει άπασχολήσει περισσότερο τούς 
ιστορικούς καί έχει πλουτίσει περισσότερο τή γνώση τους· αύτό 
έχει προκαλέσει καί τίς περισσότερες δυσκολίες.

Πρώτα άπ’ δλα είναι δύσκολο νά ύπολογιστεΐ ή άρχαιότητα 
ένός δημογραφικού καθεστώτος γιά τό όποιο ή κατάσταση τών 
πηγών -  σ’ δ,τι άφορά τή Γαλλία τουλάχιστον -  δέν έπιτρέπει νά 
κάνουμε άκριβεϊς παρατηρήσεις παρά μετά τά μέσα τού Που 
αίώνα. Έχουμε νά κάνουμε, άραγε, μέ ένα πρώτο, παραδοσιακό 
μοντέλο, συγκροτημένο άπό παλιά δπως τό άγροτικής βάσης οι
κονομικό σύστημα άπό τό όποιο θά είχε άπορρεύσει, καί τό 
όποιο βαρύνεται ήδη άπό μιά μακραίωνη ιστορία ; νΗ έχουμε νά 
κάνουμε μέ ένα μοντέλο πού φτιάχνεται τή στιγμή πού έμφανί- 
ζονται οί πηγές, δηλαδή μέσα στήν έξαρση τής καθολικής με



ταρρύθμισης, στη Γαλλία ; 'Οπότε θά είχαμε νά κάνουμε μέ μιά 
μεταβατική δομή πού άνταποκρίνεται στή δύσκολη συγκυρία τού 
Που αίώνα : ένα μοντέλο έγκράτειας πού άνταποκρίνεται σέ μιά 
οίκονομία σέ σύμπτυξη, καί πού παρ’ δλα αύτά δμως προετοιμά
ζει τήν έκβιομηχάνιση καί τήν άπογείωση.

Έπειτα, τό δύσκολο είναι νά προβάλουμε αύτό τό μοντέλο στό 
χώρο καί νά μετρήσουμε τίς πλατιές κινήσεις, τίς μεταναστεύσεις 
πού δέ διαφαίνονται καθαρά στό « πεδίο έπιχείρησης » μιάς μο
νογραφίας. 'Η άνασυγκρότηση τών οικογενειών καί ή μελέτη τής 
οίκογενειακής γονιμότητας δέν μπορούν νά έφαρμοστούν μέ εύ- 
χέρεια -  δπως σημειώσαμε ήδη -  παρά σέ σταθερούς πληθυσμούς 
μέ λίγες ή καθόλου μετακινήσεις. 'Η φροντίδα τού έρευνητή είναι 
νά βρεί τά ίχνη δλων τών γεννήσεων καί ένδεχόμενα καί τών θα
νάτων τών τέκνων στήν ένορία τους ή στίς γειτονικές γιά τό με
γαλύτερο άριθμό οικογενειών. Γι" αύτό καί οί πρώτες μελέτες 
στράφηκαν πιό εύκολα στίς ένορίες τής ύπαίθρου πού κατά κα
νόνα έπηρεάζονται λίγο άπό τή γεωγραφική κινητικότητα. Άλλά 
άν θελήσει κανείς νά έξαλείψει τή διαταρακτική έπίπτωση τών 
μετακινήσεων έπάνω στή στατιστική άνάλυση αύτών τών πληθυ
σμών, καταλήγει τελικά νά ύπερτιμήσει τή σταθερότητά τους.

'Ωστόσο, οί άντιφάσεις τού γενικού δημογραφικού άπολογι- 
σμού τού 18ου αίώνα μάς άφήνουν νά υποθέσουμε δτι έγιναν ση
μαντικές μετακινήσεις. Έάν στίς περισσότερες περιοχές (άν έξαι- 
ρέσει κανείς τή Δύση) οί ένορίες τής ύπαίθρου καταγράφουν μιά 
πολύ αίσθητή πτώση τής θνησιμότητας καί γνωρίζουν, ήδη άπό 
τά μέσα τού αίώνα, ένα ποσοστό άντικατάστασης καθαρά θετι
κό, οί πόλεις, τουλάχιστον έκεϊνες γιά τίς όποιες έχουμε κάποια 
φώτα, διατηρούν μιά ισχυρή θνησιμότητα καί ένα ποσοστό έλ- 
λειμματικό. Ταυτόχρονα δμως ό πληθυσμός τους αύξάνεται καί 
συντηρείται. Πρέπει λοιπόν νά ύποθέσουμε δτι ένα έπίμονο κά
λεσμα γιά άλλαγή άέρα τραβούσε σ’ αύτές τίς πόλεις « νεκροτή- 
ρια » τόν πληθυσμό τής ύπαίθρου. Οί πόλεις πού βρίσκονται σέ 
φάση έπέκτασης είναι πραγματικά οί πόλεις-Μολόχ δπου έρχεται 
νά καταβροχθιστεί ένα τμήμα τού δημογραφικού πλεονάσματος 
τής ύπαίθρου. Μιά άπό τίς καινούργιες όψεις τού 18ου αίώνα, 
μιά άπό τίς δψεις πού μπορούν νά έξηγήσουν καλύτερα έκείνη τή 
μυστηριώδη άνοδο τής ζωής χωρίς βιομηχανική έπανάσταση καί
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χωρίς άγροτική έπανάσταση, είναι ή αύξουσα κυκλοφορία τών 
άνθρώπων άνάμεσα στήν ύπαιθρο καί στίς πόλεις πού άραιώνει 
τόν άγροτικό κόσμο καί άνανεώνει τά έργατικά χέρια τής πόλης.

Τέλος, τό δύσκολο είναι νά μήν ύποτιμηθεϊ τό βάρος τών κοι
νωνικών άντιφάσεων. ’Εμπόδιο φυσικά είναι ή άνεπάρκεια τών 
ένοριακών βιβλίων (δταν δέ γίνεται μνεία τών έπαγγελμάτων)· 
είναι δμως έπίσης καί ή άκρα έμπιστοσύνη τών ιστορικών στήν 
άξία τών μέσων δρων πού προσφέρει ή στατιστική άνάλυση. Οί 
μέσοι δροι μαζί μέ τίς άποκλίνουσες περιπτώσεις άποκρύβουν 
καί τίς κοινωνικές άποκλίσεις. Ή  άπροσεξία αύτή είναι άκόμα 
πιό έντυπωσιακή δταν ή ιστορική δημογραφία πού προστρέχει 
στίς στατιστικές ή σειραϊκές πηγές όρίζεται σ’ άντιπαράθεση με 
μιά ιστορία ιμπρεσιονιστική, περιγραφική πού παίρνει τοϊς με- 
τρητοΐς τίς ιστορικές πηγές καί τά φωτεινά παραδείγματα. Τό 
πρόβλημα δέ λύνεται μέ τήν άντιπαράθεση μιάς δημογραφίας τής 
έλίτ καί μιάς δημογραφίας τής μάζας. Συχνά δημιουργεΐται ή έν- 
τύπωση δτι, άν φτάσει κανείς στά δεδομένα τής μάζας, τό πεδίο 
τής δημογραφίας άποκτά ξανά τήν ούδετερότητά του, ένώ οί κοι
νωνικοί άνταγωνισμοί δρούν μέσα του μέ άκρα όξύτητα.

« "Οσο λεπτά κι άν είναι τά μέσα άνάλυσής μας, δέ μάς έπιτρέ- 
πουν ποτέ νά διαφοροποιήσουμε μιά δημογραφική συμπεριφορά 
άγρότη άπό μιά δημογραφική συμπεριφορά χειροτέχνη », γράφει 
ό P. Chaunu2 άναφορικά μέ τή Νορμανδία. 'Οπωσδήποτε, στό 
έπίπεδο τής ένορίας, ό κόσμος τής ύπαίθρου, άπομονωμένος, πε
ριορισμένος άκόμα μέσα στό καλούπι τής κοινότητας τού χωριού, 
παρουσιάζει μέχρι τό τέλος τού Παλαιού Καθεστώτος μιά μεγάλη 
όμοιομορφία στή συμπεριφορά, όμοιομορφία πού καλύπτει τίς 
κοινωνικές διαφορές. Άλλ’ αύτό άρκεΐ νά έπιβεβαιώσει δτι « ή 
ένότητα τής δημογραφικής συμπεριφοράς έχει περισσότερο έδα- 
φικό άπ’ δ,τι οίκονομικο-κοινωνικό χαρακτήρα3 » ; Δέ φταίει ή 
Ισχνότητα αύτών τών διαφορών πού μάς τίς κάνει άνεπαίσθητες, 
φταίει ή Ισχνότητα τού πεδίου παρατήρησης. 'Η στεγανότητα 
τών έρευνών ύπερβάλλει στήν άπομόνωση αύτών τών πληθυσμών 
δίνοντας τήν έντύπωση δτι άναπτύσσονται στό έσωτερικό τής μο
νάδας τους, περιοριζόμενα νά άναπαράγουν τίς νόρμες ένός γε
νικού μοντέλου. Στό σημείο αύτό πρέπει νά ύποπτευόμαστε τή 
δημογραφία « τού περιβολιού ». Είναι άπαραίτητο νά βγούμε
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άπό τό πλαίσιο τής ένορίας όχι μόνο γιά νά συγκρίνουμε τίς έπι- 
δόσεις, άλλά γιά νά συλλάβουμε μέσα στούς κόλπους τών δημο- 
γραφικών συμπεριφορών (π.χ. άνάμεσα στην πόλη καί στήν 
ύπαιθρο) τίς ταξικές σχέσεις.

Προκειμένου γιά τή θνησιμότητα, είναι αύτονόητο τό βάρος 
τών κοινωνικών άνταγωνισμών έπάνω στό δημογραφικό πεπρω
μένο τών πληθυσμών. Ό  Baehrel4 άνέλυσε θαυμάσια τό κλίμα 
τής ταξικής πάλης πού έπέβαλλε ή πανώλη μέσα στίς πόλεις. Ό  
P. Goubert παρατηρεί στό Beauvaisis, σέ περίοδο κρίσης, μιά 
θνησιμότητα τυπικά οίκονομικο-κοινωνική στά « πολυάνθρωπα 
κέντρα ύφαντουργών, δπως τό Mouy καί στό Saint-Quentin de 
Beauvais5 ». Τέλος, πολλές πρόσφατες έρευνες έδειξαν δτι τό μα
ζικό φαινόμενο τού 18ου αιώνα, ή παράδοση τών παιδιών σέ 
τροφούς, ύπέβαλλε τήν ύπαιθρο σέ μιά άλυσιδωτή έκμετάλλευση 
πού άναπαρήγαγε τήν κοινωνική ιεραρχία : τά άστικά περιβάλ
λοντα πού μπορούσαν νά διαλέξουν τίς καλύτερες τροφούς στά 
πλησιέστερα χωριά συναγωνίζονταν τά λαϊκά περιβάλλοντα πού 
έπρεπε νά πηγαίνουν πιό μακριά γιά νά πληρώνουν λιγότερο. Τά 
νόμιμα παιδιά συναγωνίζονται τά έκθετα παιδιά πού τά άσυλα 
πρέπει νά έμπιστεύονται στίς λιγότερο άκριβές τροφούς, καταδι- 
κάζοντάς τα έτσι σέ πιθανό θάνατο. "Οσο γιά τούς άγρότες, σύ
ρονται καί αύτοί βέβαια στήν κόλαση τής διευρυμένης άγοράς 
τών τροφών. Στά χωριά κοντά στή Λυών πολλές οικογένειες ύπο- 
λογίζοντας στή διαφορά τών τροφίων άνάμεσα στήν περιοχή τής 
Λυών6 καί στίς περιφερειακές περιοχές, βάζουν τά παιδιά τους 
φτηνότερα στίς ζώνες-τάφους γιά νά γίνουν οί ίδιες τροφοί τών 
παιδιών τών εύκατάστατων κύκλων τής Λυών7.

Άλλά θά ήταν άνακρίβεια νά περιορίσουμε τήν έπίπτωση αύ- 
τών τών άνταγωνισμών στίς καταστάσεις άντιπαράθεσης. Ά νά
μεσα σέ κυρίαρχους καί κυριαρχούμενους, ή μίμηση, ή μεταδοτι
κότητα, δημιουργούν μιά ένταση πού εύνοεϊ τήν έξέλιξη τών συμ
περιφορών. Οί δημογραφικές συμπεριφορές ύπακούουν άπό τήν 
άποψη αύτή στούς ίδιους κανόνες μέ τίς πολιτιστικές συμπεριφο
ρές. Παρατηρεϊται, λόγου χάρη, μιά μεταδοτικότητα καθοδική 
δσον άφορά τήν άντισύλληψη8. Καί μιά μεταδοτικότητα άνοδική 
δσον άφορά τήν ήλικία γάμου.
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ :
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ « ΨΙΧΟΥΛΑ »

Ά ν  ό δημογράφος ιστορικός άρνεϊται καμιά φορά ν’ άναγνω- 
ρίσει μέσα στά δημογραφικά φαινόμενα τή σφραγίδα τών κοινω
νικών άντιφάσεων, αύτό συμβαίνει γιατί κατά βάθος άρνείται νά 
έντάξει τά βιολογικά φαινόμενα μέσα στόν ιστορικό λόγο. Ή  αυ
ταπάτη δτι μπορεϊ νά υπάρξει Ινα γενικό μοντέλο τής δημογρα
φίας τού Παλαιού Καθεστώτος, αύταπάτη πού στάθηκε ή έμ
πνευση τών πρώτων έργασιών δημογραφικής ιστορίας, στηριζό
ταν πάνω σέ μιά φυσική τάση τού κοινού νού νά υπερτιμά τήν 
όμοιομορφία καί τό μή-μεταβλητό τών φυσιολογικών χαρακτηρι
στικών. Ά ς  πάρουμε τήν περίπτωση τής γονιμότητας -  ή όποία 
ύποτίθεται δτι έξαρτάται, στό παλιό δημογραφικό καθεστώς, 
άπό τή λειτουργία καί μόνο τών φυσιολογικών μηχανισμών. Ή  
γενική έντύπωση είναι δτι ύπήρχε μιά ισχυρή γονιμότητα. Πε
ρισσότερο άκόμα καί άπό τή θνησιμότητα, φαίνεται δτι αύτή όρί- 
ζει τό μοντέλο έξαιτίας τού οίκονομικο-πολιτιστικού συνόρου 
πού χαράζει άνάμεσα σέ μιά δημογραφία άποκαλούμενη φυσική 
καί στή μαλθουσιανή δημογραφία τών σύγχρονων βιομηχανικών 
πληθυσμών.

'Ωστόσο ή μελέτη τής έξέλιξης τής γονιμότητας τών έγγαμων 
γυναικών κατά πενταετίες δείχνει δτι στήν ίδια καμπύλη (πού 
άντιστοιχεΐ σέ μιά συμπεριφορά μή-άντισύλληψης) τά ποσοστά 
γονιμότητας σέ κάθε τάξη ήλικίας ποικίλλει έντονα άπό περιοχή 
σέ περιοχή. Γονιμότητα πολύ έντονη στό γαλλικό Καναδά9, στή 
Φλάνδρα10 καί στή δυτική Βρετάνη11, άρκετά έντονη στή Νορ- 
μανδία καί στό λεκανοπέδιο τού Παρισιού12, μέτρια Νοτιο
δυτικά13. Πώς θά έξηγήσουμε αύτές τίς παραλλαγές, άν δεχτούμε 
δτι οί περιπτώσεις πού έξετάζονται (δεδομένου δτι ή γονιμότητα 
τών γυναικών μειώνεται μέσα σέ μιά μή-έλεγχόμενη φυσιολογική 
έξέλιξη) άνήκουν δλες στό μή-μαλθουσιανό μοντέλο ; Μετά άπό 
τίς μελέτες πού έγιναν πάνω στούς σημερινούς μή-εύρωπαϊκούς 
πληθυσμούς τού τρίτου κόσμου, ξέρουμε δτι ή γονιμότητα τών 
μή-μαλθουσιανών ζευγαριών μπορεϊ νά ποικίλλει άρκετά αισθη
τά άπό τή μιά έθνότητα στήν άλλη. Ά πό τήν άποψη αύτή, οί 
Καναδές γυναίκες μοιάζει νά κατέχουν ένα είδος ρεκόρ άνάμεσα
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στούς λευκούς πληθυσμούς. Άλλά οί φυσικές αύτές άνομοιότη- 
τες δέ φτάνουν ποτέ στήν άπόκλιση πού καταγράφουμε, π.χ., 
στήν πενταετία τών 25-29 έτών άνάμεσα στίς γυναίκες τού Sain- 
ghin (521%) καί στίς γυναίκες τού Thezels (335%). 'Η μελέτη 
ένός πληθυσμού Ammasalimiut14, πρίν άπό τήν τελείως πρόσφα
τη εισαγωγή τού birth control, δείχνει δτι τά ποσοστά γονιμότη
τας καί ή άπόσταση τών γεννήσεων άνάμεσα στίς Έσκιμώες γυ
ναίκες μοιάζουν άρκετά μέ τών Φλαμανδών γυναικών τού 18ου 
αίώνα.

Γονιμότητα κατά ήλιχία 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45

Sainghin (1690-1739) 512 521 419 402 220 31
Scoresbyzund 496 526 452 328 241

Μέσα μεσογενέτια διαστήματα χωρίς άντισύλληψη (σέ μήνες)

Προπροτελ. Προτελευτ. Τελεντ.

Crulai
Gcnivc
Scoresbyzund
(παντρεμένες πρίν τό 1935)

Ακόμη κι άν ύποθέσουμε δτι μιά τέτοια άπόκλιση είναι νοητή, 
ποιά θά ήταν ή θεμελιώδης διαφορά άνάμεσα στή βόρεια καί στή 
νοτιο-δυτική Γαλλία πού θά τή δικαιολογούσε ; Ή  μέση αύτή 
γονιμότητα μεταφράζει ίσως άπλά μιά μέτρια ύγεία καί διατρο
φή πού καθιστά πιό συχνές τίς τυχόν άποβολές. Διαφορετικά, 
πρέπει νά δεχτούμε, δπως είδαμε παραπάνω, τήν ύπαρξη μιάς 
διαδεδομένης άντισύλληψης, πολύ διατακτικής άκόμα γιά νά ει
σαγάγει έναν πραγματικό οικογενειακό σχεδιασμό καί νά έπιτρέ- 
πει νά τήν άναγνωρίζουμε στήν καμπύλη έξέλιξης τής οικογε
νειακής γονιμότητας.

Τά διαστήματα άνάμεσα στίς γεννήσεις προσφέρουν ένα πιό 
άκριβές παρατηρητήριο γιά τό φαινόμενο τής γονιμότητας. Οί 
ιστορικοί άρχικά πίστεψαν δτι είχαν φτάσει σέ μιά βεβαιότητα 
πού κλόνιζε τίς παραδεδεγμένες ιδέες ένώ έπέτρεπε νά έξηγήσου-
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με γιατί οί παλιοί πληθυσμοί, άκόμα καί χωρίς άντισυλληπτικές 
πρακτικές, ήταν προστατευμένοι άπό τό δημογραφικό πληθωρι
σμό : οί γεννήσεις ήταν πιό άραιές άπ’ 6,τι πιστεύαμε : άνάμεσα 
στά 16 καί στά 31,5, άλλά σύμφωνα με τό μοντέλο πού προτείνει 
ό Wrigley15. Στήν πραγματικότητα, άν άφήσουμε κατά μέρος τό 
πρωτογενέτιο διάστημα (άνάμεσα στό γάμο καί στήν πρώτη γέν
να), πού είναι πάντα πολύ πιό σύντομο, καί τά τρία τελευταία 
διαστήματα (στίς « πλήρεις » οικογένειες), κατά βάση αισθητά 
μακρύτερα, τά μέσα στατιστικά διαστήματα τοποθετούνται, στίς 
περισσότερες όμάδες πού Ιχουν μελετηθεί, άνάμεσα στούς 20 καί 
στούς 28 μήνες. Πέρα άπό τούς 28 μήνες, μπορούμε νά υποθέ
σουμε τήν παρουσία ένός κάποιου μαλθουσιανισμού. Ή  προσε
κτική άνάλυση τών μεσοδιαστημάτων έπιβάλλει καί άλλες διορ
θώσεις. Διακρίνει κανείς τίς περιπτώσεις στίς όποιες τά μέσα με
σοδιαστήματα παραμένουν πρακτικά σταθερά μέχρι τό προτελευ
ταίο (τού τύπου τού γαλλικού Καναδά ή τών « τριών χωριών ») 
καί τίς περιπτώσεις δπου μαρτυρεΐται μιά σταθερή παράταση 
(τύπου Thezels). Στήν τελευταία περίπτωση δέν μπορούμε νά 
άποκλείσουμε ούτε μιά διαδεδομένη άντισύλληψη.

ΔιαΑοχιχά διαστήματα 
(Οί μήν(;)

1-2 2-3 3-4 Προπροτελ. Προτελ. Τελευταίο

Τρία χωριά ιού Ile-de-Francc 
(γόμοι μπαξύ 1740-1799) 19.8 23.5 23.3 27 29.1 35.2

Καναδάς (γάμο. 1700-1730) 
ΤΜζεΜγάμοι 1700-1792) 25.4 3θ' 32̂ 2 ,2.6 33.7 38.2

Οί πληθυσμοί τής ύπαίθρου πού όρίζονται κατά τά κλασικά 
κριτήρια ώς μή-μαλθουσιανοί, παρουσιάζουν διαφορές τόσο στά 
μέσα ένδογενέτια μεσοδιαστήματα, δσο καί στά ποσοστά γονιμό
τητας· πράγμα πού δέν πρέπει νά μάς έκπλήσσει άφού καί οί δύο 
τρόποι άναγνώρισης μετρούν τό ίδιο φαινόμενο. Άλλά στό σύ
νολο, ή γυναίκα-τύπος δέν άποκτά περισσότερα άπό ένα παιδί 
κάθε δύο χρόνια. « Δέ βρήκα καμιά έξαίρεση σ’ αύτόν τόν κανό
να », διαβεβαιώνει τό 1965 ό Pierre Goubert πού καταρρίπτει τό 
μύθο τού έτήσιου βρέφους16. Ίσως ό μύθος νά θάφτηκε πολύ



βιαστικά. Οί πρώτες μονογραφίες σχετικά μέ τούς άστικούς πλη
θυσμούς δείχνουν αίσθητά πιό μικρά διαστήματα. Αύτό ίσχύει 
γιά τίς άστές γυναίκες τής Γενεύης. Στό Meulan (περίοδος 1660- 
1789), έπί 30% τών γυναικών, τά πρώτα ένδογενέτια διαστήματα 
διαρκούν 15 μήνες, γιά τό 50% λιγότερο άπό 18 μήνες. Στή 
Λυών, στόν κύκλο τών κρεοπωλών, τίς οικογένειες τών όποιων ό 
Μ. Garden άνασυγκρότησε συστηματικά, τά μέσα μεσοδιαστήμα
τα διαρκούν 12 μήνες· οί οικογένειες μέ δώδεκα, δεκαέξι, είκοσι 
παιδιά είναι οί τυπικές οικογένειες. Καί ή ύπεργονιμότητα αύτή 
χαρακτηρίζει άραγε μόνο τίς οικογένειες τών κρεοπωλών ; Στίς 
έργάτριες τού μεταξιού τής ένορίας τού Saint-Georges διαπιστώ
νουμε μιά γεννητικότητα έξίσου ίλιγγιώδη : έπί 240 οικογενειών, 
δπου ή ήλικία γάμου τών γυναικών είναι τό ίδιο άργοπορημένη 
δσο καί άλλού, ό μέσος δρος παιδιών άνά οικογένεια είναι 8,25. 
Στίς ένορίες τής Plati^re, τού Saint-Pierre, πιό ύβριδικές άπό κοι
νωνική άποψη, είναι άνώτερη τών 7.

Τή διάσταση άνάμεσα σέ πόλεις καί σέ ύπαιθρο τήν είχαν ύπο- 
ψιαστεί άπό παλιά. Γενικά τήν άποδίδουν στήν παράδοση τών 
παιδιών σέ τροφούς. Δεδομένης τής έπίπτωσης τού θηλασμού 
στήν ώορρηξία, οί γυναίκες τών πόλεων εμεναν άναγκαία πιό 
γρήγορα εγκυες άπ’ δ,τι οί άγρότισσες πού θήλαζαν τά παιδιά 
τους καί συχνά τά παιδιά τών άλλων. Έπαληθεύσαμε τίς έπιπτώ- 
σεις τού θηλασμού μέ τό τέστ τού « θανάτου σέ μικρή ήλικία ». 
"Οταν Ινα παιδί πεθαίνει λίγο καιρό μετά τή γέννησή του, διαπι
στώνουμε συχνά δτι τό διάστημα άνάμεσα στή γέννηση αύτού τού 
παιδιού καί στήν έπόμενη γέννηση είναι σαφώς πιό σύντομο άπό 
τά άλλα· ό θάνατος τού παιδιού διακόπτει τό γαλακτισμό καί 
έπιταχύνει τήν έπανάληψη τής ώορρηξίας. Τελικά ό P. Goubert17 
έδειξε θαυμάσια δτι τό φαινόμενο δέν ήταν αισθητό παρά μόνο 
σέ όρισμένους τύπους οικογενειών. Οί γιατροί είναι άρκετά συγ
κροτημένοι σέ σχέση μ’ αύτό τόν τύπο άμηνόρροιας καί ή σημα
σία πού τής άποδίδουν μοιάζει νά έξαρτάται περισσότερο άπό 
τίς θρησκευτικές παρά άπό τίς έπιστημονικές τους πεποιθήσεις18.

Χρειάζεται νά ύποθέσουμε δτι ύπάρχουν σεξουαλικά ταμπού 
συνδεδεμένα μέ τό θηλασμό πού έρχονται νά προστεθούν ή νά 
καταλάβουν τή θέση μιάς τυχόν φυσιολογικής άναστολής ; Τέ
τοιου τύπου άπαγορευμένα ύπάρχουν σέ άλλες κουλτούρες. Ή

136 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ



Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ 137

ίδέα δτι μιά γυναίκα πού μένει έγκυος σέ περίοδο θηλασμού μπο- 
ρεϊ νά θέσει σέ κίνδυνο τή ζωή τού βρέφους έμφανίζεται στό 
Ταλμούδ19. Κατά τόν 16ο αίώνα, όρισμένοι καζουϊστές δπως ό 
Ledesma20, θεωρούν γιά τούς ίδιους λόγους τό θηλασμό ώς μία 
άπό τίς περιπτώσεις δπου πρέπει νά έπιτραπεί ή άρνηση τής συ
ζυγικής ύποχρέωσης. Άλλά ή Εκκλησία δέν έπέβαλε ποτέ έπί- 
σημα τή σεξουαλική άποχή κατά τή διάρκεια τού θηλασμού. Ή  
σπάνις τών μαρτυριών έπιτρέπει νά υποθέσουμε δτι ό πληθυσμός 
άγνοούσε τίς προειδοποιήσεις τών θεολόγων, δσο καί τούς κιν
δύνους πού μπορούσε νά διατρέξει τό βρέφος άπό μιά νέα σύλ
ληψη.

Ή  διάσταση αύτή άνάμεσα στό άγροτικό καί στό άστικό περι
βάλλον, δπου ό θηλασμός μοιάζει νά παίζει έναν όρισμένο ρόλο, 
δέν είναι παρά μιά πλευρά τής άκρας διασποράς τών στατιστι
κών δεδομένων πού διαθέτουμε σχετικά μέ τό έπίπεδο καί τό 
ρυθμό τής οικογενειακής γονιμότητας στή Γαλλία τού Παλαιού 
Καθεστώτος. 'Ωστόσο, τά ίδια αύτά δεδομένα υποτίθεται δτι δί
νουν τήν ένδειξη τής μέσης τάσης καί δίδουν ένότητα σ’ έναν 
όλόκληρο γαλαξία έπί μέρους περιπτώσεων. “Ολα γίνονται λές 
καί ή ποικιλομορφία, πού κατάφερε νά ξεπεράσει ή στατιστική 
στήν κλίμακα τής μονογραφίας, έμφανίζεται πιό ψηλά, άπό τή 
στιγμή πού θελήσουμε νά συγκροτήσουμε μιά έθνικής κλίμακας 
εικόνα. Σ’ Ιναν τομέα δπου ή ποσολογία τών φυσιολογικών μη
χανισμών καί τού πολιτιστικού καθορισμού είναι τόσο δύσκολο 
νά θεμελιωθεί, φαίνεται πιό σωστό νά προτείνουμε, δπως κάνει ό 
P. Goubert, προκειμένου γιά τά χωριά τού Beauvaisis, μιά τυπο
λογία τών οικογενειακών ρυθμών παρά νά θελήσουμε νά προσ
διορίσουμε μιά συλλογική συμπεριφορά.

Άλλά τό ένδιαφέρον τών ένοριακών κατάστιχων δέν έγκειται 
κυρίως στό δτι άποκαλύπτουν τίς συμπεριφορές πέρα άπό τούς 
άριθμούς. Ή  πρωτοτυπία αύτής τής στατιστικής άντιμετώπισης 
είναι δτι ένσωματώνει στούς ύπολογισμούς της αύτό πού συνή
θως δέ μετριέται καί έξασφαλίζει τήν ένότητα αύτών τών συμπε
ριφορών : τίς σεξουαλικές ήθικές, τίς στάσεις άπέναντι στή ζωή. 
Ό  D’Angeville, ιδιοφυής προπάτορας τής στατιστικής χαρτο
γραφίας, είχε φτιάξει Ινα κατά διαμερίσματα δείκτη τής ήθικό- 
τητας21, μέ βάση τόν άριθμό τών νόθων καί τών έκθετων παι



διών. Τά ένοριακά βιβλία έπιτρέπουν πιό πλήρη παρατήρηση : 
όχι μόνο διαμέσου τών παρεκκλινουσών συμπεριφορών, τών 
προγαμιαίων συλλήψεων, άλλά καί διαμέσου τής κατ’ έποχές κί
νησης τών συλλήψεων. Ό  τελευταίος τύπος παρατήρησης παρα
μένει άρκετά έρμαιος τής τύχης. 'Η άρχή είναι νά παρατηρήσου
με μέσα στήν έποχιακή κίνηση τών γεννήσεων σέ ποιό βαθμό ένας 
πληθυσμός τηρεί ή όχι τίς έντολές τής άποχής τήν Τεσσαρακοστή 
πού έπιβάλλει ή ’Εκκλησία. Μ’ αύτό τόν τρόπο έπιτυγχάνει κα
νείς μιά πρώτη έκτίμηση τού ήθικού ή θρησκευτικού του κομφορ
μισμού.

Δύο είναι τά έμπόδια πού έξασθενίζουν τήν έμβέλεια αύτών 
τών ένδείξεων : Ιον. Οί ήμερομηνίες τής Τεσσαρακοστής άλλά- 
ζουν συνεχώς. Βολεύει, λοιπόν, γιά νά μειώσουμε τά περιθώρια 
λάθους, νά συγκεντρώσουμε τίς παρατηρήσεις μας στό μήνα 
Μάιο· 2ον.'Η άποχή τής Τεσσαρακοστής πού ήταν πολύ αύστηρή 
κατά τόν Πρώτο Μεσαίωνα έγκαταλείπεται μετά τόν 14ο αίώνα. 
Σύμφωνα μέ τόν Pierre de la Palud, πού άνανέωσε τή θεωρία τού 
γάμου στίς άρχές τού 14ου αίώνα, δέν άποτελεϊ πιά ύποχρέω- 
ση22. Ό  Pantagruel, ό άληθινός έφευρέτης τών μεθόδων καταμέ
τρησης τών ένοριακών κατάστιχων, διαπιστώνει « στό βαπτιστή- 
ριο έγγραφο τού Thouars » δτι μεγάλος όριθμός τών παιδιών γεν
νιούνται τόν ’Οκτώβριο καί τό Νοέμβριο, « παιδιά πού σύμφωνα 
μέ άναδρομικές εικασίες δλα συνελήφθησαν κατά τήν Τεσσαρα
κοστή ». Παρ’ δλα αύτά συνέχισαν νά τή συνιστούν πιθανόν μά
λιστα τό κλίμα μετάνοιας πού είχε άναζωπυρωθεΐ άπό τήν καθο
λική μεταρρύθμιση γιά τή διάρκεια τής Τεσσαρακοστής νά είχε 
ξυπνήσει τά παλιά άπαγορευμένα. Τόν 17ο καί 18ο αίώνα σ’ όρι- 
σμένους πληθυσμούς βρίσκουμε μιά αισθητή πτώση τών συλλή
ψεων τό Φεβρουάριο καί Μάρτιο καί καμιά φορά, πολύ μικρό 
άριθμό τό Μάρτιο, άριθμό τόν όποιο δέν μπορούμε νά έξηγήσου- 
με διαφορετικά. Αύτό ισχύει στήν περίπτωση τού Καναδά στίς 
άρχές τού 18ου αίώνα, τής Ώβέρνης, άλλά καί όρισμένων πό
λεων, δπως ή Λιέγη καί τό Παρίσι (βλ. τόν έπόμενο πίνακα).

Ή  άποχή τής Τεσσαρακοστής μοιάζει νά τηρείται περισσότερο 
στό Παρίσι άπ’ δ,τι στή γειτονική ύπαιθρο (π.χ. στό γαλλικό Ve- 
xin). Αύτό δέν πρέπει νά μάς έκπλήσσει. Ή  νέα Βαβυλώνα τών 
ήδονών καί τής κραιπάλης είναι μιά πραγματικότητα γιά μιά
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άριστοκρατική μειοψηφία πού οί λογοτεχνικές μαρτυρίες ύπερ- 
τόνισαν. Στή μεγάλη μάζα του ό Παρισινός λαός διατηρεί μιά 
αύστηρή καί θρησκευτική συμπεριφορά : ή έπιρροή τού γιανσενι- 
σμού παραμένει πολύ ζωντανή. Γενικά, οί μεγάλες πόλεις τής 
Γαλλίας διαθέτουν ένα καλύτερο θρησκευτικό πλαισίωμα άπ’ 
6,τι ή ύπαιθρος. Άλλά πώς νά έρμηνεύσουμε δτι τό κενό τής 
Τεσσαρακοστής είναι έντονο Νοτιο-δυτικά καί άνύπαρκτο Δυτι
κά ; Μιά ήμι-αποχή τήν Τεσσαρακοστή διατηρήθηκε, φαίνεται, 
σέ όρισμένες περιπτώσεις δχι σάν κανόνας πρός τήρηση, άλλά 
σάν έπιβίωση, σάν κληρονομημένη συνήθεια, κενή πλέον άπό κά
θε ήθική ύπόσταση.

Τό μόνο μέσο γιά νά έπαληθεύσουμε τήν άξία τού κενού στίς 
συλλήψεις τής Τεσσαρακοστής ώς ένδειξη τής ήθικότητας είναι 
νά δούμε άν συμφωνεί μέ τούς δείκτες παρέκκλισης : γεννήσεις 
νόθων καί προγαμιαίες συλλήψεις. Δύο συμπεριφορές πού παρα
βαίνουν τήν έκκλησιαστική ήθική (καθολική ή διαμαρτυρόμενη). 
Τά ποσοστά είναι γενικά χαμηλά σέ σχέση μέ τών βιομηχανικών 
κοινωνιών μας, καί δίνουν τήν έντύπωση μιάς άρκετά μεγάλης 
ήθικής πειθαρχίας. Άλλά οί συμπεριφορές αύτές παραβαίνουν 
τίς ίδιες άπαγορεύσεις ; Οί γεννήσεις νόθων άντιπροσωπεύουν 
στή Γαλλία συχνά λιγότερο άπό τό 1% τών γεννήσεων καί σπάνια 
ξεπερνούν τό 6%. Οί προγαμιαίες συλλήψεις ποικίλλουν πε
ρισσότερο. Χαμηλές στά Δυτικά, άπ’ δ,τι φαίνεται καί στά Νο- 
τιο-δυτικά, είναι πυκνότερες στό λεκανοπέδιο τού Παρισιού καί 
στή Νορμανδία. Κοντά στούς μεγάλους οικισμούς (π.χ. στό Sain- 
ghin κοντά στή Λίλλη, στό Sotteville κοντά στή Ρουέν) μπορούν 
νά φτάσουν καί νά ξεπεράσουν άκόμα τό ένα τρίτο τών πρώτων 
γεννήσεων, δηλαδή τό σημερινό ποσοστό.

θ ά  μπορούσαμε δηλαδή νά μπούμε στόν πειρασμό νά μή λά
βουμε ύπόψη μας παρά τίς γεννήσεις τών νόθων, βασική παρά
βαση τής χριστιανικής ήθικής πού τό εύρος της δείχνει, άπ’ δ,τι 
φαίνεται, τή σημασία τών περιθωριακών συμπεριφορών. Άλλά ή 
αύξηση τών νόθων στίς πόλεις τόν 18ο αιώνα είναι άραγε ένδειξη 
μιάς πτώσης τής ήθικότητας (ή μιάς αύξησης τής κοινωνικής πε
ριθωριοποίησης) ; Σημαντικό μέρος τών νεαρότατων μητέρων 
πού γεννούν στίς πόλεις έρχονται άπό κάποια άγροτική ένορία 
πού έγκατέλειψαν έγκυες άπό τό φόβο τής δημόσιας κατακραυ-
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γης. Πώς νά ξεχωρίσουμε μέσα σ’ αύτή τήν αύξηση τί άναλογεϊ 
σέ πταίσματα τής υπαίθρου καί τί στής πόλεως ; Μπορούμε έξί- 
σου νά άναρωτηθούμε άν ή αύξηση αύτή δέν όφείλεται ένμέρει 
σέ μιά ένταση τής καταπίεσης. Οί δηλώσεις έγκυμοσύνης θεσπί
στηκαν γιά νά έπισύρουν διώξεις ένάντια στούς άπείθαρχους 
έραστές. Άλλά οί διώξεις αύτές άρχίζουν νά γίνονται συχνές με
τά τόν 18ο αίώνα. Μοιάζει άληθοφανές δτι μέχρι τότε ή διοίκηση 
ήταν πιό άνεκτική γιατί ή κοινωνία ή ίδια ήταν πιό έπιεικής : 
καμιά κατάκριση άπέναντι στούς νόθους, καί αύτό πρέπει νά 
ϊσχυε καί στίς κοινότητες τών χωριών, καί ή άναγνώριση τής πα
τρότητας λιγότερο άλαζονική. Άντί νά έκφράζει μιά χαλάρωση 
τής ήθικότητας, ή αύξηση τών νόθων θά μπορούσε νά άνταπο- 
κρίνεται στήν ένίσχυση καί στό μετασχηματισμό τού συζυγικού 
πυρήνα.

Σέ μιά έξαιρετικά λεπτομερή μελέτη γιά τίς παράνομες γεννή
σεις στή Νάντη τόν 18ο αίώνα23, ό J. Depauw διαπιστώνει δτι άν 
οί παράνομες γεννήσεις αύξάνονται κατά τό δεύτερο ήμισυ τού 
αίώνα, όφείλονται όλοένα καί λιγότερο σέ σχέσεις θεμελιωμένες 
στήν άνισότητα (παλλακίδες, μαιτρέσες, κλπ.) καί συχνότερα σέ 
ένώσεις πού ύποτίθεται δτι θά κατέληγαν σέ γάμο. Είναι κατά 
κάποιο τρόπο προγαμιαίες συλλήψεις πού δέν είχαν καλή έκβα
ση.

Ά ν  οί παράνομες γεννήσεις γίνονται τόν 18ο αίώνα ό προθά
λαμος τών προγαμιαίων συλλήψεων, ή παρατήρηση όφείλει φυ
σικά νά μεταφερθεί σ’ αύτές. Άλλά τά ποσοστά είναι τόσο ποι
κίλα, πού είναι δύσκολο νά βγάλει κανείς άπ’ αύτά τό παραμικρό 
νόημα. Στήν Αγγλία, δπου ήταν ήδη άρκετά πολύ υψηλά τόν 17ο 
αιώνα, οί προγαμιαίες συλλήψεις φαίνεται νά όφείλονται στήν 
έπιβίωση τού γάμου διά συμβολαίου24 πού έπισφραγίζει τή σαρ
κική ένωση, ένώ ή θρησκευτική τελετή δέν έπιφέρει παρά μιά 
καθυστερημένη έπίσημη έπικύρωση. Ή  έξήγηση αύτή ισχύει 
άραγε καί γιά τή Γαλλία ; Θά μπορούσαμε, στήν περίπτωση αύ
τή, νά συσχετίσουμε μεταξύ τους τήν αύξηση τών προγαμιαίων 
συλλήψεων τόν 18ο αιώνα καί τόν τονισμό τού όψιμου γάμου. 
Άλλά τά δύο αύτά φαινόμενα δέ συμφωνούν μεταξύ τους. Στό 
Sennely, ένορία τής Sologne25, οί προγαμιαίες συλλήψεις είναι 
άρκετά ψηλά (10 μέ 14%) τόν 18ο αίώνα, ένώ ή ήλικία τού γάμου



παραμένει σχετικά χαμηλή (πολύ σπάνια παντρεύονται μετά τά 
είκοσι τέσσερα χρόνια).

Τί μένει λοιπόν άπό τό παλιό μας όημογραφικό καθεστώς ; 
Ά ν  τά κοιτάξουμε άπό κοντά, καθένα άπό τά χαρακτηριστικά 
πού τό συνθέτουν άναλύεται σέ μιά πληθώρα παραλλαγών πού 
καί αυτές έπιτρέπουν μιά πληθώρα συνδυασμών. Πολλά περιφε
ρειακά μοντέλα έχουν προταθεϊ άφού ή πολυμορφία τής Γαλλίας 
τού Παλαιού Καθεστώτος έκφράζεται έντονα στή συμπεριφορά 
τών πληθυσμών. Σέ μιά δημογραφία de « plat pays »*, χαρακτηρι
ζόμενη άπό μιά έντονη γονιμότητα, πολύ τρωτή στίς κρίσεις καί 
μέ μεγάλη σεξουαλική πειθαρχία, ό P. Chaunu άντιπαρέθεσε άλ
λοτε μιά δημογραφία de bocage**, πιό μαλθουσιανή, πιό στιβα- 
ρή, πιό άνεκτική. Σήμερα, σέ κλίμακα ευρωπαϊκή, υποθέτει γιά 
τόν 18ο αιώνα τήν ύπαρξη μιάς « πενηνταριάς τύπων συμπεριφο
ράς άνάμεσα στίς όποιες κατανέμονται ένδεχόμενα πολλές χιλιά
δες μόρια βασικής δημογραφικής συμπεριφοράς27 ». Κανένας 
δέν μπορεΐ νά άρνηθεΐ δτι στή Γαλλία τού Παλαιού Καθεστώτος 
οίκονομικές ροπές, έθιμα, πολιτιστικές κληρονομιές σφυρηλάτη
σαν καί παρέθεσαν τό ένα δίπλα στό άλλο πολλά δημογραφικά 
μοντέλα. Άλλά ή « μοριακή θεωρία » πού θεμελιώνει τήν ποικι- 
λομορφία τού συστήματος δέν κινδυνεύει νά πάρει τούς όρους 
τής έρευνας γιά δρους τής πραγματικότητας καί νά άποκαλέσει 
μόριο τόν τεμαχισμό στόν όποιο προβαίνει μιά άπλή μονογρα
φία ; Δέν υπερβάλλουμε στό θέμα τής πολλαπλότητας άπό 
άγνοια γιά τό σύνολο ; Αξιώνουμε τήν ποικιλομορφία έπειδή 
δέν μπορούμε νά συνδέσουμε μεταξύ τους τά νησίδια μιάς δημο
γραφίας φτιαγμένης άπό « ψίχουλα ».
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ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ

Άντί γιά ένα συστηματικό ευρετήριο τών παραλλαγών πού θά 
μάς όδηγοΰσε σέ μία άτελείωτη ταξινόμηση, προτιμήσαμε νά έκ-

* Τού πεδινού χώρου.
*· Τύπος τοπίου τής Δυτικής Γαλλίας. Χαρακτηρίζεται άπό περιφραγμένες καλ
λιέργειες.
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θέσουμε τίς σκέψεις μας πάνω στό νόημα τοϋ παλιού δημογραφι- 
κού μοντέλου, δηλαδή ταυτόχρονα τής κατεύθυνσης, τής έξέλιξής 
του καί τής σημασίας του. Τό ένδιαφέρον πού έκδηλώνεται σήμε
ρα γιά τίς άρχές τής άντισύλληψης στή Γαλλία άνταποκρίνεται 
άμεσα σ’ αύτή τή φροντίδα. 'Η πραγματικότητα αύτού τού φαι
νομένου χάρη στή στατιστική άνάλυση τής οίκογενειακής γονιμό
τητας δέ σηκώνει πλέον καμία άμφισβήτηση : οί μαλθουσιανές 
πρακτικές κερδίζουν έδαφος στή μεγάλη μάζα τού γαλλικού πλη
θυσμού τόν 18ο αίώνα. Άλλά ή έρμηνεία του παραμένει προβλη
ματική. 'Ωστόσο, τό φαινόμενο πού παρατηρούμε στό έπίπεδο 
τών δημογραφικών μηχανισμών, καί δπου μπορούμε νά άναγνω- 
ρίσουμε καμπύλες γονιμότητας, δέν άποκτά νόημα παρά στό μέ
τρο πού παραπέμπει σέ μιά πιό βαθιά καί πιό σύνθετη μεταβολή 
στό έπίπεδο τών νοοτροπιών.

Μπορούμε φυσικά νά άπομονώσουμε τό φαινόμενο άπό τό 
ιστορικό του πλαίσιο. Τό πέρασμα σέ μιά μαλθουσιανή δημογρα
φία είναι μιά μεταβολή πού έπέρχεται άργά ή γρήγορα σέ κάθε 
κοινωνία στήν πορεία της πρός τήν έκβιομηχάνιση. Στή σημερινή 
έποχή, πολλές χώρες τού τρίτου κόσμου ύποχρεώνονται νά τό 
όργανώσουν τεχνητά γιά νά έπισπεύσουν τήν άνάπτυξή τους. 
Άλλά οί άντιστάσεις πού έχουν νά άντιμετωπίσουν δείχνουν δτι 
τό φαινόμενο ξεπερνά τή δημογραφική τεχνική, τήν όποία άμφι- 
σβητεΐ δλος ό πολιτιστικός έξοπλισμός τής κοινωνίας : τό ίδιο 
πρόβλημα έχουμε μπροστά μας δταν άναρωτιόμαστε γιατί οί τε
χνικές άντισύλληψης διαδίδονται τόν 18ο αιώνα στή Γαλλία καί 
πώς έπινοήθηκαν ή ξαναεπινοήθηκαν. Οί πρακτικές άντισύλλη
ψης -  στήν περίπτωσή μας ή πιό τετριμμένη καί πιό λαϊκή : ό 
coitus interruptus -  άπαγορεύονταν ρητά άπό τήν ’Εκκλησία καί 
καταδικάζονταν ώς παρά φύση πρακτικές28. Ή  είσαγωγή συνε
πώς αύτών τών πρακτικών είχε θεωρηθεί γιά μεγάλο διάστημα 
σάν πράξη άσέβειας : τήν έρμήνευαν είτε σάν μιά κίνηση έγκατά- 
λειψης τού χριστιανισμού πού ωθούσε ένα μέρος τού πληθυσμού 
νά μή σέβεται πιά τή θρησκευτική ήθική, είτε άπλούστατα σάν 
μιά γενική πτώση τής ήθικότητας. 'Η άποψη αύτή συμβάδιζε άρ
κετά καλά μέ τή γνώμη τής « πολιτικής άριθμητικής », οί έκπρό- 
σωποι τής όποίας ήταν ένημερωμένοι παρατηρητές, δυσαρεστη- 
μένοι μέ τίς δημογραφικές άλλαγές, δπως ό Moheau : ή διάδοση
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τών « όλέθριων μυστικών » είναι γι’ αυτόν ή άπόδειξη δτι ή ήθι
κή κατάπτωση τών πόλεων, πού είχε ήδη έκδηλωθεϊ μέ τήν αύξη
ση τών έκθετων παιδιών, κατακτά έδαφος καί στήν ύπαιθρο.

Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι νά έρμηνευτούν οί δείκτες ήθικό
τητας πού μάς προμηθεύει ή δημογραφία. Ή  αύξηση τών παρά
νομων γεννήσεων πρέπει νά καταλογιστεί τόσο σέ μιά τροπο
ποίηση τών προγαμιαίων συζυγικών σχέσεων, δσο καί σέ μιά αύ
ξηση τής μοιχείας καί τής κραιπάλης29. "Οσο γιά τήν αύξηση τών 
έγκαταλελειμμένων παιδιών στίς πόλεις, τά όποία κατέτασσαν 
στήν κατηγορία τών παράνομων συλλήψεων, μοιάζει νά είναι 
πράξη, σέ πολλές περιπτώσεις, παντρεμένων ζευγαριών πού, μήν 
έχοντας τή δυνατότητα νά περιορίσουν τίς γεννήσεις, περιορί
ζουν τά οικογενειακά τους βάρη30. Μοιάζει πάντως δύσκολο δτι 
τό άπαγορευμένο θά μπορούσε νά είναι γιά μεγάλο διάστημα 
γνωστό καί νά τηρείται συγχρόνως αύστηρά. Κάθε άπαγορευμέ- 
νο καλεϊ στήν παράβασή του. ’Εκτός αυτού, στό έπίπεδο πού τό 
άσυνείδητο, οί άντανακλαστικές συμπεριφορές, οί παρωθήσεις 
παίζουν κυρίαρχο ρόλο, οί συμπεριφορές άπαιτούν περισσότε
ρους άπό έναν ήθικό κώδικα.

Γιά τό λόγο αύτό ή έρμηνεία τού Ph. Arids31, πού στάθηκε 
πρωτοπόρος σ’ αύτό τό τόσο λίγο κοινό πεδίο, προσφέρει προο
πτικές πολύ πιό ικανοποιητικές γιά τόν ιστορικό. Σύμφωνα μέ τή 
δική του άποψη, τό άπαγορευμένο πού είχε έπιβάλει ή ’Εκκλη
σία στόν coitum interruptum μεταβλήθηκε σέ ταμπού. Δηλαδή 
έσωτερικεύτηκε σέ τέτοιο βαθμό, πού δέν ήταν πιά άνάγκη νά 
ύπενθυμίζει κανείς τήν άπαγόρευση γιά νά τηρείται καί έτσι είχε 
καταλήξει νά ξεχαστεί. Είχε γίνει « άδιανόητη ». Αύτός ό μηχα
νισμός έσωτερίκευσης χαρακτηρίζει δλες τίς κοινωνικές συμπερι
φορές στίς όποιες ή έλεύθερη έκλογή βραχυκυκλώνεται άπό μιά 
άρρητη ήθική, μιά πολιτιστική κληρονομιά. Οί τεχνικές άντισύλ- 
ληψης δέν έξαφανίστηκαν τελείως άπό τήν πραγματικότητα, άλ
λά άπό τή μνήμη. Μιά άπόδειξη αύτής τής λήθης άνάμεσα στίς 
άλλες είναι ή σημαντική όλίσθηση τής λέξης πού χρησιμοποιείται 
γιά νά δηλώσει τήν άπαγόρευση : τό άμάρτημα τού Αύνάν τό 
όποιο, κατά τούς θεολόγους, άντιστοιχεϊ στόν coitum interruptum 
σύμφωνα μέ τό χωρίο τής Παλαιάς Διαθήκης στό όποιο ή διδα
σκαλία τής ’Εκκλησίας στηρίζει τήν καταδίκη της, κατέληξε νά
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δηλώνει στήν κοινή γλώσσα δχι πιά τήν άντισύλληψη, άλλά τόν 
αυνανισμό.

Ή  διάδοση τής άντισύλληψης τόν 18ο αιώνα δέν άνταποκρίνε- 
ται λοιπόν σέ μιά αιφνίδια καί γενικευμένη παράβαση τού άπα- 
γορευμένου, άλλά σέ μιά άλλαγή στάσης άπ έναντι στή ζωή : άλ
λαγή συναισθηματική πού όδηγεϊ στό νά θέλει κανείς νά έξασφα- 
λίζει τό μέλλον τών παιδιών του μέ τήν παιδεία, τό άνέβασμα τού 
έπιπέδου ζωής καί όχι πιά άπλά νά τά φέρνει στόν κόσμο, πράγ
μα πού όδήγησε έπίσης στό νά άξιολογηθεϊ περισσότερο τό ζευ
γάρι καί νά « έκπολιτιστούν » οί συζυγικές σχέσεις. Άλλαγή 
ήθους έπίσης πού όδήγησε στό διαχωρισμό μέσα στό γάμο τής 
εύχαρίστησης άπό τήν τεκνογονία, ένώ ή Εκκλησία δέ δικαίωνε 
τό πρώτο παρά διαμέσου τού δευτέρου. Ή  φαινομενικά παράδο
ξη ιδέα δτι ό περιορισμός τών γεννήσεων μπορεΐ νά ένθαρρυνθεΐ 
μέ τήν αύξουσα προσοχή άπέναντι στά παιδιά στηρίζεται, προ- 
κειμένου γιά τή Γαλλία τού 18ου αίώνα, σέ πολλές λογοτεχνικές 
καί είκονογραφικές μαρτυρίες. « Μόνο δταν οί Γάλλοι άποφάσι- 
σαν νά ένδιαφερθούν γιά τά παιδιά άρχισαν νά μή κάνουν πιά 
πολλά », γράφει ό γιατρός J. Sutter συνοψίζοντας τή σκέψη τού 
Ph. Ari£s. Έμεϊς προσθέτουμε δτι ύπόκειται στή λογική τής δη- 
μογραφικής συγκυρίας. Ή  πτώση τής θνησιμότητας τών παιδιών 
όδηγεϊ στόν περιορισμό τών γεννήσεων γιά νά προλάβει μιά αύ
ξηση τού μεγέθους τών οικογενειών- παρακινεί έπίσης νά γίνουν 
μεγαλύτερες έπενδύσεις (τόσο στό ύλικό, δσο καί στό συναισθη
ματικό έπίπεδο) στά παιδιά πού τώρα πιά ή γέννησή τους καί ή 
έπιβίωσή τους δέν είναι τελείως άποκύημα τής τύχης.

Οί άνθρωποι τής Εκκλησίας πού, τήν ίδια έκείνη έποχή, δεί
χνουν νά έχουν συνείδηση τής κοινωνικής σημασίας τού φαινομέ
νου, έπιβεβαιώνουν αύτή τή διάθεση. Ό  Mgr Bouvier, έπίσκοπος 
τής Mans, διαπιστώνει τό 1842 δτι οί άντισυλληπτικές πρακτικές 
είναι σύνηθες φαινόμενο στήν έπισκοπή του. Τίς περισσότερες 
φορές τίς έφαρμόζουν καλοί καθολικοί πού δέ δείχνουν νά έχουν 
άπ’ αύτό συνείδηση άνυπακοής στούς νόμους τής Εκκλησίας. 
« "Οταν οί έξομολογητές τους τούς ρωτάνε μέ ποιούς τρόπους 
μετέρχονται τά συζυγικά τους δικαιώματα, γράφει σέ μιά έπιστο- 
λή του πρός τόν πάπα, συνήθως σοκάρονται πολύ έντονα. » Σο- 
κάρονται τόσο γιατί άγνοούσαν τό άπαγορευμένο πού βάρυνε
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αύτές τίς πρακτικές, δσο καί γιατί ό τρόπος πού άξιολογούσαν 
τή συζυγική τους ζωή τούς είχε όδηγήσει νά όρίσουν μιά ζώνη 
Ιδιωτική καί αύτόνομη στήν όποία ή ’Εκκλησία δέν είχε τό δι
καίωμα νά στρέψει τούς όφθαλμούς της.

Μιά πιό παλιά μαρτυρία, Le Catichisme des gens mariis, τού 
Pfcre Feline, πού δημοσιεύτηκε τό 1782, έξηγεϊ αύτή τή βαριά πα
ρέκκλιση τής συζυγικής ζωής μέ « μιά ύπερβολική φιλοφροσύνη 
τών συζύγων πρός τίς γυναίκες τους... Φείδονται τής άκρας τους 
λεπταισθησίας ». Τό τελευταίο αύτό γνώρισμα έπιτρέπει νά γενι- 
κεύσουμε τήν ύπόθεση καί νά τήν άπελευθερώσουμε άπό τό θρη
σκευτικό πλαίσιο τής Γαλλίας τού 18ου αιώνα. Ά ν  ή άπουσία 
τής άντισύλληψης δέν μπορούσε νά έρμηνευθεϊ παρά μόνο μέ τή 
ρητή άπαγόρευση τής ’Εκκλησίας, δέ βλέπουμε γιατί νά εί- 
σήχθηκε στή Γαλλία, χώρα καθολική, πολύ πιό νωρίς άπ’ δ,τι 
στίς διαμαρτυρόμενες χώρες δπου οί θρησκευτικές έντολές ήταν 
πολύ πιό καθαρές, καί γιατί νά προσκρούει σήμερα σέ δυνάμεις 
άντίστασης σέ πολλές μή χριστιανικές χώρες τού Τρίτου Κόσμου. 
Ή  σύγκριση δύο πρόσφατων έμπειριών εισαγωγής τού έλέγχου 
τών γεννήσεων, τό παράδειγμα τής ’Ινδίας, χώρας μή χριστιανι
κής, καί τού Πόρτο Ρίκο32, χώρας καθολικής, τείνει νά άποδείξει 
δτι τό πολιτιστικό έπίπεδο καί κυρίως ό τύπος τών συναισθημα
τικών σχέσεων πού ρυθμίζουν τή ζωή τών ζευγαριών, ή ευχέρεια 
έπικοινωνίας, μετρούν περισσότερο άπό τά θρησκευτικά άπαγο- 
ρευμένα.

Ή  θεολογία άπόκτησε ξανά πρόσφατα τά δικαιώματά της στό 
Ιστορικό πεδίο μέ τή δημοσίευση τού σημαντικού βιβλίου τού J.- 
Τ. Nooman, Contraception et mariage. Αύτό δείχνει μιά πολύ αι
σθητή έξέλιξη τής θέσης τής ’Εκκλησίας κατά τήν περίοδο πού 
έξετάζουμε (άπό τόν 16ο ώς τόν 18ο αιώνα) πού τείνει νά διαχω
ρίσει, σέ όρισμένες περιπτώσεις, τούς δύο σκοπούς τού γάμου, τή 
σεξουαλική άπόλαυση καί τήν άναπαραγωγή, καί τελικά νά άνα- 
γνωρίσει τήν ιδιαίτερη άξία τού συζυγικού έρωτα. Στηριζόμενος 
στίς γενικές διακρίσεις τού μεγάλου Ιησουίτη καζουϊστή Sanchez 
πού μοιάζει νά άναγνωρίζει τόν coitum interruptum στίς έξωγα- 
μιαίες σχέσεις γιά νά περιορίσει τό όνειδος τής μοιχείας, ένώ τόν 
άπαγορεύει στίς συζυγικές σχέσεις, ό J.-L. Flandrin33 ύποθέτει 
τήν ύπαρξη, άπό τόν 16ο αιώνα κιόλας, δύο παράλληλων σε
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ξουαλικών συμπεριφορών : στίς έξωσυζυγικές σχέσεις, πού ή κα
θυστέρηση τού γάμου θά ’πρεπε νά καθιστά συχνές, οί άνδρες 
χρησιμοποιούσαν τίς άντισυλληπτικές πρακτικές. Στίς συζυγικές 
σχέσεις πού ή Εκκλησία ήθελε νά μετριάσει (οί θεολόγοι καταδί
καζαν τίς έρωτικές « ύπερβάσεις » άνάμεσα σέ άνδρα καί γυναί
κα) καί νά ώθήσει στήν τεκνογονία, τίς άγνοούσαν. 'Η έπανά- 
σταση τού 18ου αίώνα είναι άπλά δτι ή έξωσυζυγική συμπεριφο
ρά μεταφέρεται στίς συζυγικές σχέσεις.

'Η ύπόθεση αύτή παλινορθώνει κατά παράδοξο τρόπο τήν ήθι- 
κολογική έξήγηση τού Moheau καί τού P£re Feline. Ή  διάδοση 
τής άντισύλληψης : συνειδητή παράβαση τών νόμων τής ’Εκκλη
σίας, σημείο ήθικής άποφόρτισης. Ξεσηκώνει έξάλλου πολλές άν- 
τιρρήσεις. Είναι νοητή μιά τέτοια διχοτόμηση τών σεξουαλικών 
συμπεριφορών ; Πώς νά μήν ύποθέσουμε δτι οί άνθρωποι πού 
είναι ένήμεροι γι’ αύτές τίς πρακτικές, πού είχαν συχνά τήν έμ- 
πειρία τους, δέν μπήκαν γρήγορα στόν πειρασμό νά τίς εισαγά
γουν στή συζυγική τους ζωή ; 'Η τέλεια άπουσία δημογραφικών 
ένδείξεων κάνει τήν ύπόθεση άκόμη πιό τρωτή. Δύσκολα μπο
ρούμε νά τήν άξιώσουμε προκειμένου γιά τόν 16ο αίώνα. Άλλά, 
άν οί παράνομες σχέσεις ήταν γιά τόν 17ο αίώνα τόσο συχνές δσο 
ύποθέτει ό J.-L. Flandrin, άκόμα κι άν δεχτούμε τή χρήση τής 
άντισύλληψης, ένα αίσθητό ποσοστό άτυχημάτων θά έπρεπε νά 
κάνει τήν έμφάνισή του στά βιβλία τών βαπτίσεων. Σχετικά μέ 
τόν 16ο αίώνα, ή μαρτυρία στήν όποία άναφέρεται περισσότερο 
ό J.-L. Flandrin, άν έξαιρέσει κανείς τούς θεολόγους, είναι τού 
Brantome : μαρτυρία πολύτιμη, άπολαυστική. Ά ς  φανταστούμε 
δτι ή μόνη μαρτυρία πού διαθέτουμε γιά νά γνωρίσουμε τίς δημο- 
γραφικές συμπεριφορές τού Παρισιού τό δεύτερο ήμισυ τού 18ου 
αίώνα είναι τό εργο τού Restif de la Bretonne. θά  μέναμε άπ’ 
αύτό μέ τήν έντύπωση μιάς γενικευμενης έλευθεριότητας, ένώ ή 
έποχιακή κίνηση τών συλλήψεων τών παιδιών δείχνει άκριβώς τό 
άντίθετο.

Ποιά σημασία πρέπει νά άποδώσουμε τελικά στή μαρτυρία τών 
θεολόγων ; Ή  ’Εκκλησία μέχρι τόν 19ο αίώνα είναι καλύτερα 
πληροφορημένη άπό όποιονδήποτε γύρω άπό τίς σεξουαλικές 
συμπεριφορές, πρώτα άπ’ δλα άπό τή σχεδόν έμμονη προσοχή μέ 
τήν όποία τίς έπιτηρεϊ, κυρίως διά τής δδού τής έξομολογήσεως,



μιά θύρα μονίμως άνοικτή στήν Ιδιωτική ζωή τής μεγάλης μάζας. 
Άλλά ή θεολογία είναι πάνω άπ’ δλα ένας άφηρημένος διαλογι
σμός. Προσπαθεί νά είναι σύμφωνη με τήν παράδοση τού δόγμα
τος καί λιγότερο μέ τήν κοινωνική πραγματικότητα. Ά ν  οί « με- 
τανοούντες » τού ύστερου μεσαίωνα, π.χ., άποτελούν μιά πολύτι
μη πηγή γιά νά γνωρίσουμε τή σεξουαλική ήθική τής ’Εκκλησίας, 
θά ήταν ριψοκίνδυνο νά θεωρήσουμε σάν άκριβή άντανάκλαση 
τών συμπεριφορών τής έποχής τήν πληθώρα τών έξωτικών καί 
παράλογων διαστροφών πού μνημονεύουν. Ό  ίρρεαλισμός, ή 
πληθωρική φαντασία, ό μυθώδης χαρακτήρας τής κληρικής σκέ
ψης μετρούν έδώ περισσότερο άπό τήν έμπειρία. Όταν ό Saint 
Bemardin de Sienne, τόν 16ο αίώνα, άναφωνεΐ : « άπό τά 1000 
σπιτικά, νομίζω, τά 999 άνήκουν στό Σατανά », πρέπει νά κατα
λάβουμε δτι τό σύνολο σχεδόν τών ζευγαριών τής Σιέννας έφαρ- 
μόζουν τόν coitum interruptum34 ;

Είναι άκόμα πιό δύσκολο νά μάθουμε ώς ποιό βαθμό ήταν 
πληροφορημένοι οί πιστοί γιά τή συμπεριφορά τής ’Εκκλησίας 
σχετικά μέ τό γάμο καί τή σεξουαλικότητα. Στόν τομέα αύτό οί 
« μαζικές » θρησκευτικές πηγές (έρευνες, έπισκοπικές διαταγές, 
κλπ.) είναι ένας κόσμος όλόκληρος πρός έξερεύνηση. Τό καλ
λιεργημένο κοινό μέχρι τίς άρχές τού 18ου αίώνα άκόμα άσχολεϊ- 
το μέ τή θεολογία. Πραγματείες καζουϊστικές σάν έκείνη τού 
Sanchez γνώρισαν στή Γαλλία άρκετές έκδόσεις. Ή  σκανδαλώ
δης έπιτυχία πού συναντούσαν μάς κάνει καμιά φορά νά σκε- 
φτούμε, δπως προτείνει ό Bayle, δτι τό είδος αύτό τών έργων 
χρησίμευε έξίσου ώς σεξουαλική μύηση τού κοινού πέρα άπό τό 
ήθικοπλαστικό του περιεχόμενο. Άλλά τό κοινό αύτό ήταν πολύ 
περιορισμένο. Ή  περιθωριακή του συμπεριφορά, δπως έδειξαν 
οί έργασίες πάνω στήν άγγλική ή στή γαλλική άριστοκρατία, τό 
τοποθετεί έξω άπό τό πρόβλημα πού θέτει ή έξάπλωση τής άντι
σύλληψης τόν 18ο αίώνα.

Τό πιό ένδιαφέρον γιά τόν ιστορικό δέν είναι τό περιεχόμενο 
τής θεολογικής σκέψης, άλλά ή έξέλιξή της. Μέσα στήν κάμψη 
τοϋ δόγματος έκφράζεται τό ϊδιο καλά ή προσπάθεια τών θεολό
γων νά προσαρμόσουν τήν ήθική τής ’Εκκλησίας στίς νέες κοινω
νικές συνθήκες, όσο καί ή πίεση « τού πνεύματος τών καιρών ». 
Στό βαθμό πού παραπέμπει σ’ ένα σύστημα άξιών πού μπορεΐ νά
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έξελίσσεται, ή θεολογία παρέχει ένα νήμα πού όδηγεί στίς συμπε
ριφορές. Ά πό τήν άποψη αύτή, τό βιβλίο τού Noonan μπορεΐ 
ταυτόχρονα νά φωτίζει καί νά παραπλανά. Δείχνει τήν άργή 
κυοφορία μιάς νέας άντίληψης γιά τό γάμο καί μιάς νέας ήθικής 
γιά τό ζευγάρι, άλλά ή προσπάθειά του νά άνασυγκροτήσει τό 
δρομολόγιο πού όδήγησε τήν ’Εκκλησία στίς σημερινές της θέσεις 
τό όδηγεΐ νά παραστήσει αύτή τήν έξέλιξη μέσα σέ μιά πολύ 
γραμμική προοπτική. Τόν όδηγεΐ νά δείχνει εύνοια πρός τούς 
άνανεωτές θεολόγους, άκόμα καί δταν ή άμεση έπίδρασή τους 
έπάνω στόν κλήρο ήταν πιό μηδαμινή άπό τών « ριγοριστών ».

Όπως καί νά έχει τό πράγμα, τό δεύτερο ήμισυ τού Που αιώ
να, στή Γαλλία Ιδιαίτερα, ένα ισχυρό θεολογικό ρεύμα πού περι
λαμβάνει τούς γιανσενιστές, άλλά σέ μεγάλο βαθμό τούς ξεπερ
νά35, (σ’ αύτό λόγου χάρη κατατάσσεται ό Bossuet) άντιτίθεται 
στήν άνεκτικότητα τών καζουϊστών. Τό ρεύμα αύτό κυριαρχεί 
στά σεμινάρια, έλέγχει τή διάπλαση τών καζουϊστών καί μέσα 
άπ’ αύτούς τήν πλαισίωση τών πιστών. "Οπως πολύ όρθά είδε ό 
P. Chaunu, περισσότερο στό ρεύμα αύτό καί λιγότερο στόν San
chez βρήκαν τό νοητικό τους έργαλεΐο οί μαλθουσιανές συμπερι
φορές τού 18ου αιώνα. Πρόκειται γιά φαινομενική παράδοξη κα
ταγωγή. Ό  Noonan πρόσφατα36 έδειξε θαυμάσια δτι μιά ήθική 
διδασκαλία δέ δρά ποτέ άμεσα πάνω στίς δημογραφικές συμπε
ριφορές σάν ένα σύστημα προπαγάνδας πού οί έντολές του θά 
είχαν άμεση έφαρμογή, άλλά τροποποιώντας τίς νοητικές δομές 
κάνει νά ξεπηδήσουν ή νά άπωθηθούν στάσεις πού αύτή ή ίδια 
δέ θά μπορούσε νά άντιμετωπίσει. Έτσι ό γιανσενισμός άποκα- 
θιστά στό άκέραιο τήν αύγουστινιανή άντίληψη γιά τό γάμο : ή 
σεξουαλική ήδονή είναι άφ’ έαυτής κακή. 'Η μόνη δικαίωση τού 
γάμου είναι δτι συνοδεύει τήν τεκνογονία. Ή  γενική αύτή άρνη
ση τής σεξουαλικότητας, πού παρακινεί τόν πιστό νά άναζητήσει 
τόν άσκητισμό μέσα στόν ίδιο τό γάμο καί νά περιορίσει τήν ήδο
νή του, τού έξασφαλίζει ένα μεγαλύτερο έλεγχο τών παρορμή- 
σεών του. Άπό τήν άλλη μεριά, οί γιανσενιστές καί άλλοι ριγο- 
ριστές διστάζουν άνάμεσα σέ δύο στάσεις : νά προσδώσουν στήν 
έξομολόγηση μιά ίεροεξεταστική προσοχή άπέναντι στή σεξουα
λικότητα, ώστε νά προλάβουν ή νά καταδικάσουν τίς ένοχες συμ
περιφορές- ή άντίθετα νά μήν κάνουν ποτέ λόγο, μήπως ή μνεία
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άπλά καί μόνο τού πράγματος σταθεί άφορμή άμαρτίας.
Σ’ αύτό, κατά τόν ύστερο γιανσενισμό τού 18ου αίώνα προστί

θεται μιά στάση άντι-ιερουργική πού άπομακρύνει τούς πιστούς 
άπό τό έξομολογητήριο. Βλέπουμε λοιπόν μέσα άπό ποιά στρέ
βλωση ό ήθικός αύτός ριγορισμός μπόρεσε νά όδηγήσει σέ μιά 
άντισυλληπτική συμπεριφορά. Ό  άσκητισμός, έπιτρέποντας Ινα 
μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στό σεξουαλικό ένστικτο, μεταμορφώ
νεται σέ τεχνική έλέγχομενης ήδονής καί ήθικής. 'Η άρνηση νά 
κάνουν λόγο στήν ’Εκκλησία καλλιεργεί μιά άτομική, ίδιωτική, 
λαϊκή ήθική. Ή  σεξουαλικότητα θάβεται μέσα στά άδυτα τής συ
ζυγικής ζωής. Τό δυσκολότερο είναι νά δικαιολογηθεί ή γεωγρα
φική καταγωγή. Ό  P. Chaunu βρίσκει, προκειμένου γιά τή Νορ- 
μανδία, μιά άντιστοιχία άνάμεσα στίς ζώνες τοΰ πρώιμου μαλ- 
θουσιανισμού καί στά γιανσενιστικά καταφύγια37. 'Υπάρχει πά
ντα ό φόβος νά μήν έπαληθεύεται ένας παρόμοιος συσχετισμός 
ούτε γιά τό σύνολο τής Γαλλίας, ούτε γιά τή Νορμανδία. Τό ιδεο
λογικό έδαφος είναι διεσπαρμένο καί ξεπερνά τό ίδιο αύτό τά 
δρια τού γιανσενισμού. Τό βασικό στή θέση αύτή είναι δτι δεί
χνει, δπως έδειξε καί ό Weber σχετικά μέ τόν προτεσταντισμό, μέ 
ποιό τρόπο ή έκτροπή μιάς θρησκευτικής ιδεολογίας μπόρεσε νά 
δράσει άπρόοπτα πάνω σέ βασικές συμπεριφορές. "Οπως έπίσης 
καί δτι μπορεϊ νά πάρει ύπόψη της ένα ιδιαίτερο φαινόμενο τής 
Γαλλίας (τήν πρώιμη διάδοση τών άντισυλληπτικών πρακτικών) 
δχι βάσει μιάς ύποτιθέμενης άπομάκρυνσης άπό τό χριστιανισμό, 
στήν όποία κανένας δέν πιστεύει πλέον σήμερα, άλλά μέ ένα θρη
σκευτικό δάνειο τού 17ου αίώνα πού ό άργοπορημένος του χαρα
κτήρας, στούς πιό ριζοσπαστικούς του προσανατολισμούς (τό 
γιανσενισμό), άποτελεϊ καί αύτός ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τής 
Γαλλίας.

Παρ’ δλα αύτά, γιά τόν ιστορικό υπάρχει κάτι τό ένοχλητικό 
δταν πρέπει νά δεχτεί δτι μιά άπλή κάμψη τής ιδεολογίας μπορεϊ 
νά άποτελέσει πηγή μιάς τόσο θεμελιακής μεταβολής τών δημο- 
γραφικών συμπεριφορών. Ό  άσκητισμός πού διαποτίζει τή γαλ
λική ήθική θεολογία τό δεύτερο ήμισυ τού Που αίώνα δέν ξεπή- 
δησε κατά τύχη άπό τό κεφάλι κάποιου θεολόγου. Δυνάμει του
λάχιστον, πότιζε ήδη τήν κοινωνία. Προετοιμαζόταν άπό ένα δη- 
μογραφικό μηχανισμό πού, μέ τίς συναισθηματικές του προεκτά
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σεις, γινόταν μιά άληθινή προπαιδευτική τής σεξουαλικής αυστη
ρότητας. Τόν όψιμο γάμο. Άνάμεσα σ’ αύτή τήν πρώτη μορφή 
έλέγχου καί στόν έλεγχο τών γεννήσεων, ό θρησκευτικός ριγορι- 
σμός μπόρεσε νά παίξει τό ρόλο τής θρησκευτικής άναπλήρωσης. 
Καί μπορεΐ ν’ άναρωτηθεΐ κανείς άν ή άναπλήρωση αύτή είναι 
άπαραίτητη γιά νά δικαιολογήσει τήν έξέλιξη τών δημογραφικών 
συμπεριφορών.

Ά ν  είναι δύσκολο νά χρονολογηθεί ή καθιέρωση τοϋ όψιμου 
γάμου, ή πραγματικότητά του καί ή συνεχής έδραίωσή του μέχρι 
τά τέλη τού 18ου αίώνα σέ μεγάλο μέρος τής δυτικής Εύρώπης 
δέν άφήνουν τήν παραμικρή άμφιβολία. Στήν Τοσκάνη τού 15ου 
αίώνα38, οί άνδρες παντρεύονται μετά τά 30 (τυπική ήλικία γά
μου άνάμεσα στά 30 καί στά 32), ένώ δλα τά κορίτσια είναι παν
τρεμένα στά 20 χρόνια τους. Ή  μέση διαφορά ήλικίας άνάμεσα 
στούς συζύγους είναι δεκατρία περίπου χρόνια. Σ’ ένα χωριό τής 
έπισκοπής τής Πάρμας, τή Riana39, κατά τό δεύτερο ήμισυ τού 
Που αίώνα, ή μέση ήλικία γάμου φτάνει γιά τούς άνδρες τά 33 
χρόνια, καί γιά τίς γυναίκες τά 25. Άπό τό 1700 ώς τό 1750, ή 
μέση ήλικία γιά τούς άνδρες είναι τά 34 χρόνια καί γιά τίς γυναί
κες τά 30. Μιά τόσο μεγάλη διαφορά ήλικίας άνάμεσα στούς συ
ζύγους άποτελούσε σίγουρα τό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τής 
’Ιταλίας τόν 15ο αίώνα. ’Εξαφανίζεται σχεδόν τόν 18ο αίώνα 
(στή Βενετία40, ή μέση διαφορά ήλικίας είναι ένας χρόνος τόν 
18ο αίώνα). ’Οφείλουμε νά παρατηρήσουμε δτι ή όψιμη ήλικία 
γάμου άφορά άποκλειστικά τή γυναίκα. Ό  μαλθουσιανός σκο
πός αύτού τού γάμου είναι συνεπώς προφανής. Άπό τόν 16ο ώς 
τόν 18ο αίώνα ή άναπαραγωγική δραστηριότητα τής γυναίκας 
περιορίζεται μ’ αύτό τόν τρόπο κατά δέκα χρόνια.

Σχετικά μέ τή Γαλλία, πολλές μονογραφίες γύρω άπό τόν 17ο- 
18ο αίώνα μαρτυρούν τή γενίκευση τοϋ όψιμου γάμου. Μόνο με
ρικές νησίδες ύφίστανται άκόμα δπου τό έθιμο αύτό διατηρεί μιά 
αισθητά πιό χαμηλή μέση ήλικία. Στήν ύπαιθρο παντρεύονται 
άνάμεσα στά 25 χρόνια (οί γυναίκες) καί στά 27 (οί άνδρες) : ή 
διαφορά ήλικίας άνάμεσα στούς συζύγους είναι μικρή. Στίς πό
λεις άργοπορεΐ ίσως περισσότερο. Στή Λυών, τό πρώτο ήμισυ τού 
18ου αίώνα41 (ένορία τού Saint-Pierre), ή μέση ήλικία γιά τόν 
πρώτο γάμο στίς γυναίκες είναι 27,5 καί γιά τούς άνδρες 29. Σχε
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τικά μέ τόν 16ο αιώνα οί πληροφορίες μας είναι λίγες. Οί Νορ- 
μανδές παντρεύονται ίσως κατά μέσο δρο στά 21 γύρω στά 1550 
καί οί γυναίκες τής Λωραίνης στά 22, ένώ ένα χρόνο άργότερα 
θά παντρεύονται στά 25 ή στά 26 τους χρόνια· καί στήν περιοχή 
τού Παρισιού ή ήλικία γάμου μοιάζει νά είναι άκόμα πιό χαμη
λή. Σημειωτέον δτι σέ μερικές περιπτώσεις μπορούμε νά συναγά- 
γουμε τήν έξέλιξη δχι μόνο άπό τή διάσταση πού χωρίζει τά δε
δομένα τού 16ου άπό τά δεδομένα τού 18ου αίώνα, άλλά άπό μιά 
πραγματική φωτογράφηση τής κίνησης. "Ετσι στίς πέντε ένορίες 
τού Vallage (Champagne)42, δπου ή μέση ήλικία γάμου είναι 24,8 
γιά τούς άνδρες καί 24 γιά τίς γυναίκες μεταξύ 1681-1735, καί 
27,8 γιά τούς άνδρες καί 26,3 γιά τίς γυναίκες τόν υπόλοιπο 18ο 
αίώνα, μπορέσαμε νά έξακριβώσουμε, δεκαετία πρός δεκαετία, 
μιά συνεχή άνοδο τής ήλικίας γάμου κατά τή διάρκεια αύτής τής 
περιόδου.

Πώς νά έξηγήσουμε τήν πορεία τού φαινομένου ; Στό σημείο 
αύτό προσκρούομε σέ μιά άντινομία πού προσιδιάζει στόν ιστο
ρικό τρόπο σκέψης. Κάθε φορά πού άνερχόμαστε πρός τήν πηγή 
ένός σύνθετου φαινομένου δέ βρίσκουμε μιά στιγμιαία αίτία, άλ
λά μιά σειρά άπό αίτιες πού έμπερικλείονται ή μιά μέσα στήν 
άλλη. Γιά τά δημογραφικά φαινόμενα ύπάρχουν δημογραφικά 
αίτια : θά μπορούσαμε νά έξηγήσουμε τό φαινόμενο τών δψιμων 
γάμων, στίς άρχές τού 16ου αίώνα, μέ μιά προσπάθεια έπανεξι- 
σορρόπησης τού δημογραφικού ρεύματος. “Οσο ή έλπίδα γιά ζωή 
παρέμενε σταθερή κι άδύναμη, ό πρώιμος γάμος άνταποκρινόταν 
σ’ έναν κανονικό ρυθμό άναπαραγωγής. Ή  αύξησή της δμως στά 
τέλη τού 15ου αίώνα έπιφέρει μιά άπότομη άνοδο στήν άπόδοση 
τού πρώιμου γάμου. Ή  έξήγηση είναι κάπως ταυτολογική. Καί 
άπό τήν άλλη μεριά δίνει στό δημογραφικά καθεστώς μιά υπερ
βολική δύναμη πρωτοβουλίας. Μιά άλλη έπίπτωση τής αύξησης 
τής έλπίδας γιά ζωή μοιάζει νά έπαιξε άντίθετα πιό σημαντικό 
ρόλο : ή καθυστέρηση τής διαδοχής. "Οποιο καί νά είναι τό νομι
κό καθεστώς, μιά άπότομη παράταση τής μέσης ήλικίας θανάτου 
διαταράσσει τίς διαδικασίες διαδοχής τόσο πάνω στή γή, δσο καί 
στίς πόλεις. 'Η καθυστέρηση τού γάμου στάθηκε λοιπόν μιά 
άπάντηση στήν καθυστέρηση τής άποκατάστασης.

’Αλλά γιά νά πάρει τό νόημά της ή άποκατάσταση χρειάζεται ό
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γάμος. Παράλληλα μέ τή δημογραφική άνάπτυξη, οί νοοτροπίες 
έξελίσσονται στίς άρχές τού 16ου αίώνα πρός μιά νέα άντίληψη 
γιά τό γάμο καί τήν οικογένεια. Ή  έξέλιξη αύτή άναγνωρίζεται 
σέ πολλά έπίπεδα. Στό έπίπεδο τής θεολογίας, ό Noonan έδειξε 
θαυμάσια δτι οί άνεκτικές άντιλήψεις άπέναντι στή σεξουαλικό
τητα, πού θριαμβεύουν άνάμεσα στούς καζουιστές τού Που αίώ
να, έχουν τήν πηγή τους στόν έπαναπροσδιορισμό τών συζυγικών 
σχέσεων, σέ μιά άξιολόγηση τού ζεύγους πού σημειώνεται στά 
τέλη τού 15ου αίώνα. Ό  Παριζιάνος νομιναλιστής Martin le Mai- 
stre φαίνεται νά ύπήρξε δ πιό σημαντικός πρωτεργάτης αύτής τής 
άνανέωσης. Μέ τούς μεταρρυθμιστές καί τούς άνθρωπιστές βρι
σκόμαστε μπροστά σέ μιά γενική άμφισβήτηση τού γάμου καί ώς 
μυστήριου ταυτόχρονα καί ώς θεσμού. Ό  Γερμανός άνθρωπι- 
στής Albrecht von Eyt δημοσιεύει τό 1472 μιά πραγματεία πού 
φέρει τόν τίτλο Ob einem Manne sey zu nemen ein eeliches Weib 
oder nit. Ό  Πανούργος* βάζει κι αύτός τό ίδιο πρόβλημα σέ 
κωμικό τόνο. "Ενας τέτοιος λογοτεχνικός πυρετός γύρω άπό αύ
τό τό πρόβλημα μαρτυρά τή σημασία τής διαταραχής πού δια
περνά δλόκληρο τό κοινωνικό σώμα. "Ισως στό πεδίο τού δικαί
ου ή πίεση τής κοινωνικής άπαίτησης νά είναι περισσότερο αι
σθητή άπό άλλού. Ό  Ε. Le Roy Ladurie, άναφορικά μέ τό La
nguedoc, άποκάλυψε τήν ώθηση πού γνώρισαν τά « σόγια » καί 
οί διάφορες μορφές οικογενειακής όμαδοποίησης (δπως ή άδελ- 
φοποίηση), πού. άπ’δ,τι φαίνεται, στάθηκαν ή κυρίαρχη τάση, άν 
δχι ή γενική, « στόν αίώνα πού σπάνιζαν οί άνθρωποι ». Ή  δη
μογραφική άνάπτυξη τού 16ου αίώνα κάνει τίς δμαδοποιήσεις 
αύτές ταυτόχρονα καί πιό εύθραυστες οικονομικά καί πιό κατα- 
ναγκαστικές. ’Αμφισβητεί τήν πατριαρχική αύθεντία καί έπιβάλ- 
λει τούς τύπους νομικής χειραφέτησης. Ή  έκμετάλλευση καί ή 
οικογένεια κερματίζονται ταυτόχρονα : περνάμε άπό τό γάμο 
πού προσαρτά στό σόι, στό γάμο πού στηρίζει ένα οικογενειακό 
κύτταρο, μιά νέα έπιχείρηση. 'Η καθυστέρηση τού γάμου είναι 
τό άντίτιμο τής χειραφέτησης.

Μιά μελέτη πάνω στό καθεστώς τού γάμου στό Μπορντώ τόν 
16ο αίώνα43 δείχνει δτι οί αύστηρές ρήτρες τών συμβολαίων

* Πρόσωπο τού έργου τού Ραμπελαί, Γαργαντούας.
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γάμου, δπως ό προσεταιρισμός, βαθμιαία όπισθοχωρούν υπέρ 
τής προαγωγής τών κοινών συμφερόντων ή τής μορφής τών 
« κοινών προσκτημάτων ». Άλλά στό μεταξύ, στίς δύο πρώτες 
δεκαετίες τού αίώνα, παρατηρεΐται ή διάδοση -  πού ξεκινά άπό 
τήν πόλη καί τά λαϊκά στρώματα -  τής « καθολικής κοινοκτημο
σύνης άνάμεσα στούς συζύγους », τής μορφής τής πιό άντίθετης 
στά δικαιώματα τού σογιού. Ή  κοινοκτημοσύνη αύτή όρίζεται 
καμιά φορά στά συμβόλαια σάν « σπιτικό », κατάφαση τού ζεύ
γους ώς άδιαίρετης πραγματικότητας. Ή  « κοινοκτημονική » κί
νηση τοΰ 15ου αίώνα εύνόησε λοιπόν μέ δύο τρόπους τήν άνθηση 
τού γάμου-έπιχείρησης : έκκρίνοντας κεντρόφυγες δυνάμεις πού 
έβλεπαν στό γάμο ένα μέσο καταμερισμού τής έξουσίας καί τής 
ιδιοκτησίας· καί παρέχοντας τό ένιαϊο μοντέλα πού μπορούσε νά 
έξασφαλίσει τήν αύτονομία καί τήν άποκατάσταση τοΰ ζεύγους.

Πράγματι, ό 16ος αιώνας έκδηλώνει άπέναντι στό γάμο άντι- 
φατικές τάσεις. Αμφισβητεί ταυτόχρονα τό άκατάλυτο πού τού 
έπιβάλλει ή Εκκλησία, καί τή χαμηλή κοινωνική ύπόστασή του. 
Αντίθετα μέ μιά άρκετά διαδεδομένη Ιδέα, ό γάμος τόν 16ο αίώ
να δέν είναι ένας θεσμός άποσκληρωμένος, άλλά ένας θεσμός 
ύπανάπτυκτος. Ή  Εκκλησία είχε κυρίως περιοριστεί νά « βα- 
πτίσει » τό γάμο-συμβόλαιο τού ρωμαϊκού δικαίου ή τόν έθιμικό 
γάμο καί νά τού έπιβάλει ήθικές ύποχρεώσεις. Δέν τελεί τό μυ
στήριο (πού δίδεται άπό τήν copula carnalis), τό καταγράφει. 
'Υπήρχε δηλαδή μιά άπό πολλούς καταμαρτυρούμενη δυσαναλο- 
γία, άρχής γενομένης άπό τού Κράτους, άνάμεσα στήν έλαφρότη- 
τα τής διαδικασίας καί στή βαρύτητα τής δέσμευσης. Έξ ού καί 
πολλές ύπερβάσεις (κλέψιμο, παράνομοι γάμοι, κλπ.) πού παρα
βίαζαν τήν έλεύθερη έκλογή τών συζύγων ή τή γονική έπιτρο- 
πεία. Στή Γαλλία, ήδη τό 1556, ένα διάταγμα τού Ερρίκου τοΰ 
2ου δίνει στούς γονείς τό δικαίωμα νά άποκληρώσουν τούς γιούς 
κάτω τών 30 έτών καί τίς κόρες κάτω τών 25 πού παντρεύτηκαν 
δίχως τή συγκατάθεσή τους. 'Η Εκκλησία, άπό τή δική της με
ριά, έπιθυμεΐ νά ένισχύσει τόν έλεγχό της πάνω στό θεσμό (υπο
χρεωτική παρουσία Ιερέα) καί ταυτόχρονα νά διατηρήσει τόν 
έλεύθερο προσδιορισμό τών συζύγων. Οί άποφάσεις τής Συνό
δου τού Τριδέντου προσπαθούν νά άπαντήσουν στίς δύο αύτές 
άπαιτήσεις. Άκόμα καί άν δέν έγιναν δεκτές παντού -  ή Γαλλία
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ειδικά τίς άρνεϊται -, δίνουν στόν όψιμο γάμο μιά νομική καί 
ήθική βάση.

θ ά  ριψοκινδυνεύσουμε τήν ύπόθεση μιάς έξέλιξης σέ δύο φά
σεις : Ιο Τήν καθιέρωση τού όψιμου γάμου τόν 16ο αίώνα ώς 
όργάνου μιάς διπλής κατάκτησης : τής ήθικής αύτονομίας τού 
ζεύγους καί τής οικονομικής του άνεξαρτησίας. Μέχρι τό 1580, ή 
διαδικασία αύτή χρησιμεύει ουσιαστικά γιά νά στηρίξει καί νά 
άναχαιτίσει τή δημογραφική άνοδο. 2ο Τήν έδραίωση τού όψι
μου γάμου σάν έπισφράγιση ένός μοντέλου έγκράτειας τόν 17ο 
αίώνα. Ά πό τό 1580 ώς τό 1730 τό δημογραφικά δυναμικό παρα
μένει στάσιμο. Ό  όψιμος γάμος έγγυάται αύτή τή σταθερότητα. 
Ή  έγκράτεια εισχωρεί τότε στά ήθη σάν άπάντηση τού κοινωνι
κού σώματος σέ μιά οικονομία σέ σύμπτυξη, άλλά καί στό ιδανι
κό τού άσκητισμού : μόνη έπιβεβαίωση μιάς τόσο στερητικής συ
νήθειας. "Ολες οί προσπάθειες τής Εκκλησίας νά ένισχύσουν τήν 
τέλεση τού γάμου έχουν στόχο νά έπιβάλουν πειθαρχία στή σε
ξουαλική ζωή. Ά πό τήν άποψη αύτή ή περίεργη ιστορία τών άρ- 
ραβώνων άποκαλύπτει θαυμάσια τόν ήθικό ριγορισμό πού ή Ε κ 
κλησία προωθεί σταδιακά στά έθιμα.

Ό  άρραβώνας, παλιός θεσμός τού ρωμαϊκού δικαίου, άλλά 
πιό ζωντανός άκόμα σέ όρισμένα έθιμικά δίκαια, είχε χιλιάδες 
λόγους νά μήν άρέσει στήν Εκκλησία. Αύτός ό προ-γάμος συμ
βόλιζε τό γάμο-συμβόλαιο, διακανονισμό άνάμεσα σέ δύο οικο
γένειες : γιά πολλούς άποτελούσε τήν κρίσιμη φάση τής διαδικα
σίας είς βάρος τής ίδιας τής θρησκευτικής τελετής πού περιορι
ζόταν νά πιστοποιεί τό γεγονός44. 'Η Εκκλησία κατήγγελε ιδιαί
τερα δύο δυσάρεστες συνέπειες αύτού τού θεσμού : ή συμφωνία 
μεταξύ τών οικογενειών προπορευόταν καί συχνά μάλιστα δέ 
λάμβανε ύπόψη της τή συμφωνία τών μελλόντων συζύγων, ένώ 
τό κανονικό δίκαιο έπέμενε πάνω στή συγκατάθεση τών συζύ
γων. Ή  ύπόσχεση τού γάμου έγκαινίαζε μιά περίοδο άνοχής 
δπου οί άρραβωνιασμένοι άρχιζαν μιά συζυγική ζωή πολύ πρίν 
άπό τή θρησκευτική τελετή τού γάμου. Άντί νά έπιτεθεϊ στόν 
άρραβώνα κατά μέτωπον, ή Εκκλησία έπιχείρησε, πράγμα πού 
έκανε πολύ συχνά μέ τίς παγανιστικές πρακτικές, νά τόν έκχρι- 
στιανίσει πιό όλοκληρωμενα καί νά τόν μετατρέψει σέ όργανο 
ήθικής άνόρθωσης.
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Στή Γαλλία, ή Εκκλησία μετά άπό τή Σύνοδο τού Τριδέντου 
γενικεύει καί καθιστά ύποχρεωτική τήν τελετή τών άρραβώνων -  
ή όποία εγινε κατ’ ούσίαν θρησκευτική τελετή έκεί δπου ό θεσμός 
είχε παραμείνει λαϊκός. Τόν άπαγορεύει ή άδιαφορεϊ γι’ αύτόν 
έκεϊ δπου έχει πέσει σέ παρακμή. Μπορούμε, με βάση τίς άποφά- 
σεις τών Συνόδων45, νά φτιάξουμε ένα χάρτη τού θεσμού τού άρ- 
ραβώνα πού άντιπαραθέτει άρκετά καθαρά τή Βόρεια καί τή Νό
τια Γαλλία. Ό  άρραβώνας είναι ένα μέσο γιά νά έπαληθεύσουμε 
πού ύπάρχει έλεύθερη συγκατάθεση καί πού υπόσχεση καί προε
τοιμασία γιά τό γάμο. Άλλά οί κανονισμοί μνημονεύουν συχνά -  
σημάδι δτι τό πράγμα δέν άκολούθησε τό δρόμο του χωρίς δυ
σκολίες -  τήν τυπική άπαγόρευση τών άρραβωνιασμένων νά ζή- 
σουν μαζί ή άκόμα καί νά συγκατοικήσουν κάτω άπό τήν ίδια 
στέγη. Καί ή ήμερομηνία τών άρραβώνων, πού άρχικά τοποθε
τείται πρίν άπό τή δημοσίευση τής προκήρυξης τής τελετής τού 
γάμου, πλησιάζει σιγά σιγά τήν ήμερομηνία τού γάμου μέχρι πού 
συγχέεται μ’ αύτή. Σταδιακά ό άρραβώνας έξαφανίζεται. Σάν 
μιά ταινία πού άρχίζει νά προβάλλεται σέ ρελαντί. ώσότου ή εί- 
κόνα άκινητοποιηθεϊ τελείως, οί αύστηροί άρραβώνες τού 17ου 
αίώνα άποστεώνονται καί μετατρέπονται σέ φολκλορικές τελε
τές. Μιά πρακτική δπως « la nuit de Tobie46 », πού άπαγορεύει 
στούς νεονύμφους νά όλοκληρώσουν τό γάμο τους άκόμα καί τήν 
ίδια τή νύκτα τής γαμήλιας τελετής, έπιβάλλοντάς τους έτσι μιά 
έπιπλέον καθυστέρηση, είναι χωρίς άμφιβολία Ινα άπό τά ύπο- 
λείμματα αύτού τού θεσμοποιημένου άσκητισμού. Τό παλιό αύτό 
μεσαιωνικό έθιμο ένθαρρύνεται καί διαδίδεται άπό τήν ’Εκκλη
σία μετά τή Σύνοδο τού Τριδέντου. θά  μπορούσε νά τό βρει κα
νείς άκόμα καί στίς άρχές τού αίώνα σέ όρισμένες γαλλικές έπαρ- 
χίες47. Άλλες τελετές, δπως τό « κρύψιμο τής νύφης », ή « φυγή 
τής νύφης », άνήκουν στού αύτού τύπου ύπολείμματα.

"Ενας θρησκευτικός θεσμός, μιά νομική ρύθμιση είναι άραγε 
ικανοί νά στηρίξουν άπό μόνοι τους έπί μεγάλο διάστημα μιά 
κοινωνική συνήθεια δπως ό όψιμος γάμος ; Στίς κοινωνίες μας 
δπου ή έπιλογή τού συζύγου δέν ύπακούει σέ κανένα έπίσημο 
κανόνα -  έκτός άπό τίς άπαγορεύσεις λόγω συγγενείας αίματος 
πού έχει έπιβάλει ή ’Εκκλησία -, μιά πληθώρα οικονομικών κα
ταναγκασμών, έθίμων καί τάσεων έρχονται νά άπαλείψουν τήν
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έλευθερία έκλογής. Μιά άπλή άνισορροπία άνάμεσα στά δύο 
στρατόπεδα μπορεΐ άπότομα νά καθυστερήσει τήν ήλικία γάμου. 
Αύτή είναι, γιά παράδειγμα, ή περίπτωση δταν, ένώ ή διαφορά 
ήλικίας άνάμεσα στούς συζύγους παραμένει σταθερή, μιά άπότο- 
μη αύξηση τής γεννητικότητας φέρει στή σφαίρα τών έτοιμων 
πρός γάμο μεγάλο άριθμό άπό κορίτσια. Έφόσον οί σύντροφοί 
τους άντιστοιχούν σέ ήλικίες πιό ψηλές καί συνεπώς είναι όλιγα- 
ριθμότεροι, ένα μέρος άπό αύτά τά κορίτσια θά πρέπει νά βρει 
νεώτερο σύζυγο -  πράγμα πού ή καλή συμπεριφορά δέν έπιτρέ- 
πει -  ή νά περιμένει μέχρις δτου τό άνδρικό στρατόπεδο άναπλη- 
ρωθεϊ μέ άτομα τής ένδεδειγμένης ήλικίας. 'Υπάρχει έπομένως 
έπιβράδυνση τής ήλικίας γάμου τών κοριτσιών48.

Ό  μηχανισμός αύτός έπαιξε ίσως τό ρόλο του τόν 16ο αιώνα 
σέ μιά χώρα σάν τήν Ιταλία, δπου ή διαφορά τής ήλικίας άνάμε
σα στούς συζύγους ήταν πολύ έντονη. ’Αλλά δύσκολα μπορούμε 
νά δεχτούμε δτι μπόρεσε νά παίξει παντού τό ρόλο του, καί δτι 
μπόρεσε νά τόν παίξει γιά μεγάλο διάστημα. Ό  ιστορικός θά 
μπει έδώ στόν πειρασμό νά συλλογιστεί δπως ό γενετικός άπέ- 
ναντι στόν πολλαπλασιασμό ένός κληρονομικού έλαττώματος. 
Ά ν  ένα έλάττωμα διατηρείται, αύτό συμβαίνει γιατί πέρα άπό 
τίς βλαβερές του όψεις έπιλέχθηκε άπό τό φυσικό ή κοινωνικό 
περιβάλλον καί έγινε χρήσιμο. "Οπως στή γενετική λειτουργία, τό 
τυχαίο μπορεΐ νά γεννήσει τήν άναγκαιότητα τού όψιμου γάμου. 
Τό τυχαίο είναι ή δημογραφική άνισορροπία πού άρχικά μπόρε
σε νά μεταβάλει τή συνήθεια. 'Η άναγκαιότητα είναι τό φαινόμε
νο τού γενικού συμβιβασμού πού σιγά σιγά κινητοποίησε τίς νο
μικές πρακτικές, τό κανονικό δίκαιο, τή θρησκευτική ήθική, καί 
δημιούργησε μιά πραγματική δομή συμπεριφοράς. Άλλά μοιάζει 
νά είναι άλήθεια δτι χωρίς κοινωνική ζήτηση, χωρίς τήν άργή 
κίνηση μιάς νέας άντίληψης γιά τό γάμο πού διακρίνουμε ήδη 
άπό τόν 15ο αίώνα στούς θεολόγους, τό δημογραφικό περιστατι
κό δέ θά μπορούσε ποτέ νά προσφέρει ρίζες διαρκείας στή συνή
θεια τού όψιμου γάμου.

Μπροστά μας έχουμε κάποιου τύπου βεμπεριανό μοντέλο δη
μογραφίας. "Οπως έκανε ό Max Weber άναφορικά μέ τό βιομη
χανικό καπιταλισμό, έτσι καί ό J. Hajnal έριξε τήν ίδέα δτι τό 
δυτικό marriage pattern49, μέ τόν όψιμο γάμο κι ένα ποσοστό
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άγάμων άρκετά ψηλό, ύπήρξε μιά ιστορική έξαίρεση. Δέν τό ξα
ναβρίσκουμε, πρίν άπό τόν 20ό αίώνα, ούτε στήν άνατολική Ευ
ρώπη ούτε στούς περισσότερους άλλους πολιτισμούς. Ή  πρωτο
τυπία του έγκειται ίσως πρώτα άπ’ όλα στό δτι έπιβάλλει μιά μή 
φυσική συμπεριφορά, ότι όξύνει στό μέγιστο τήν άπόσταση 
άνάμεσα στό ένστικτο καί στό θεσμό. Όλες οί κουλτούρες έπι- 
βάλλουν μιά όρισμένη άναμονή άνάμεσα στήν έφηβεία καί στό 
γάμο γιά νά προσδώσουν μιά τελετουργική μορφή στή μετάβαση. 
Άλλά τό διάστημα είναι γενικά μικρό.

Ή  δυτική Εύρώπη εισέρχεται, άντίθετα, άπό τόν 16ο αιώνα 
καί μετά, στήν όδό τής έγκράτειας. Καθορισμός στό έπίπεδο τού 
ήθικοϋ συστήματος πού μάς πλησιάζει γιά μιά άκόμη φορά στόν 
Max Weber. Παρά τήν ύπόθεση τού J.-L. Flandrin γιά μιά διπλή 
σεξουαλική συμπεριφορά, είναι δύσκολο νά θέσουμε σέ άμφι- 
σβήτηση, τουλάχιστον σ’ δ,τι άφορά τόν 17ο αίώνα, τήν ύπαρξη 
ένός γενικευμένου άσκητισμού πού ή Εκκλησία έξαίρει καί τά 
ένοριακά βιβλία έπιβεβαιώνουν : άραιές έξωσυζυγικές σεξουαλι
κές σχέσεις καί άντισυλληπτικές πρακτικές. Γιατί νά πρέπει νά 
ύποθέσουμε άπαραίτητα μιά σεξουαλική διέξοδο στίς καταπιε
σμένες άπό τό κοινωνικό σύστημα παρορμήσεις ; Άπό τό 
Φρόυντ καί μετά ξέρουμε δτι οί ένεργητικές νευρώσεις μπορούν 
κάλλιστα νά άπορροφήσουν τίς παρορμήσεις αυτές καί νά τίς 
διοχετεύσουν πρός άλλα άντικείμενα. "Οχι μονάχα οί θεαματικές 
νευρώσεις, μαγεία, ύστερία καί άλλες άγριες μορφές τής άγροτι- 
κής κουλτούρας, πού ό Ε. Le Roy Ladurie έχει περιγράψει θαυ
μάσια, άλλά μιά πολύ πλατιά διαδικασία έξιδανίκευσης πού θά 
μπορούσε κανείς νά ξαναβρεΐ μέσα στόν κοινωνικό δυναμισμό 
αύτής τής έποχής τής έγκράτειας.

Τό άλλο βεμπεριανό χαρακτηριστικό αυτού τού μοντέλου είναι 
δντως ή κοινωνική του άποτελεσματικότητα. ’Εκτός άπό τήν τα
κτοποίηση τού δημογραφικού ρεύματος, ή καθυστέρηση τού γά
μου άπελευθερώνει ένα πλεόνασμα έργατικών χεριών στήν άγο- 
ρά· τό θηλυκό αύτό πλεόνασμα αυξάνει τίς παραγωγικές δυνά
μεις καί ευνοεί τήν πρωτογενή συσσώρευση. Άλλά δπως καί 
στήν περίπτωση τού βεμπεριανού πουριτανισμού, τή μεγαλύτερη 
άποτελεσματικότητά του ό όψιμος γάμος τήν άρύεται άπό τίς 
κοινωνικές άξίες πού διαμορφώνονται γύρω του. Είδαμε πώς ή



Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ 159

κοινωνία τον Παλαιού Καθεστώτος, καθυστερώντας τό χρονικό 
δριο τού γάμου τόν είχε δλο καί πιό ξεκάθαρα ταυτίσει με τήν 
άποκατάσταση. Ή  αύτονομία αύτή ύλοποιεΐτο συχνά στήν ύπαι
θρο μέ τήν ξεχωριστή έγκατάσταση τού ζεύγους. Προϋπέθετε τά 
εύεργετήματα μιάς διαδοχής (συχνής στόν κόσμο τών καταστημα
ταρχών καί τών τεχνιτών), μιάς κληρονομιάς ή πολύ άπλά κά
ποιο κομπόδεμα γιά τίς δαπάνες τής έγκατάστασης. Τό πνεύμα 
συνένωσης πού κατά παράδοση ένέπνεε τίς οικογενειακές στρα
τηγικές καί τίς ροπές τών νεαρών συζύγων άντικαταστάθηκε 
σταδιακά άπό τό πνεύμα τής έπιχείρησης : ή φροντίδα τού ζεύ
γους δέν είναι πιά μόνο νά φτιάξει μιά οικογένεια, άλλά ή δια- 
χείρηση, ή διατήρηση καί ή βελτίωση τής κοινωνικής του θέσης 
έχει γίνει ό κύριος σκοπός του.

Ή  σεξουαλική έγκράτεια μέσα σ’ αύτό τό πνεύμα γαμήλιας 
έπιχείρησης έχει τήν ίδια λειτουργία μέ τό νόημα τής άποταμίευ- 
σης μέσα στό πνεύμα τής καπιταλιστικής έπιχείρησης. Πρόκειται 
άραγε γιά μιά άπλή άναλογία ; Ή  ιστορική δημογραφία φέρνει 
σήμερα στό φώς τό έδαφος πάνω στό όποιο συναντώνται οί νοο
τροπίες μέ τίς συμπεριφορές, πράγμα πού έλειπε άπό τόν Max 
Weber γιά νά συνδέσει χωρίς άσυνέχειες τό ίδεώδες τής έγκρά- 
τειας καί τόν καπιταλισμό. Έχουμε τό φόβο δτι στό σημείο αύτό 
λέμε πάρα πολλά ή πολύ λίγα. θ ά  ήταν παράλογο νά θελήσουμε 
νά άναγάγουμε τή βιομηχανική περιπέτεια τής Εύρώπης σέ μιά 
άπλή δημογραφική έπιλογή. Άλλά θά ήταν καί άνεπαρκές νά 
μήν άποδίδουμε σημασία παρά στήν ύλικότητα αύτής τής έπιλο- 
γής. Ή  εύρωπαϊκή δημογραφία δέν περιορίστηκε νά θέσει τά 
πρώτα ένδεικτικά σημεία (πληθυσμός ύπολογισμένου διαμετρή
ματος, αύξημένη έλπίδα γιά ζωή), τίς « προϋποθέσεις » τής βιο
μηχανικής άπογείωσης. Χρησίμευε ταυτόχρονα ώς άρχέτυπο στίς 
οικονομικές συμπεριφορές. Άπό τόν όψιμο γάμο έως τήν άντι- 
σύλληψη, άκόμα καί άν άλλάξουμε βαθμίδα, άκόμα καί άν τό 
σύστημα άξιών μοιάζει νά άνατρέπεται σιγά σιγά, παραμένουμε 
μέσα στήν ίδια πολιτιστική λογική, τή λογική πού άναστέλλει τήν 
ένστικτώδη ζωή γιά νά έγγράψει καλύτερα τήν άρχή τής πραγμα
τικότητας... καί μέσα στήν ίδια στρατηγική : νά παρατείνει τή 
ζωή, νά οικοδομήσει τό ευ ζήν.
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Τό βιβλίο
Μ ιά διαφορετική προοπτική

Γιά τήν ιστορία τού βιβλίου, ή πρόοδος τής ποσοτικής μεθόδου 
είχε σάν άποτέλεσμα μιά καινούργια άντιμετώπιση. Ή  μέτρηση 
έπενέβη στούς έξής τρόπους προσέγγισης τού έντυπου : ώς έμπο- 
ρεύματος πού παράγεται γιά τό έμπόριο καί τό κέρδος καί ώς 
πολιτιστικού σημείου, φορέα ένός νοήματος πού μεταδίδεται μέ 
τήν είκόνα καί τό κείμενο. Οί ιστορικοί τού βιβλίου δανείστηκαν 
άπό τήν οικονομική άνάλυση τό λεξιλόγιο, τόν έννοιολογικό έξο- 
πλισμό καί τίς στατιστικές μεθόδους. Προτού έκτιμήσουμε τήν 
παραγωγή, χρειάζεται νά έχουμε έπεξεργαστεϊ σειρές· προτού 
ύπολογίσουμε τήν κυκλοφορία, χρειάζεται νά έχουμε άποκατα- 
στήσει τά δίκτυα καί τά μεγέθη τών άνταλλαγών. Εξάλλου, ή 
ιστορία τής λογοτεχνίας, πού έχει στραμμένη τήν προσοχή της 
στά μεγάλα έργα καί έτσι έχει όδηγηθεϊ νά έξετάζει τό βιβλίο σάν 
φορέα τής αισθητικής ή τής διανοητικής καινοτομίας, έχει ύπο- 
κατασταθεϊ άπό τήν προμηθεϊκή, ίσως, φιλοδοξία νά συλλάβει 
τί γράφει καί τί διαβάζει μιά δλόκληρη κοινωνία. Όπότε τό βι
βλίο παύει πιά νά είναι τό κύριο δπλο μάχης τών ούμανιστών ή 
τού Διαφωτισμού, καί γίνεται έξίσου δ καθρέφτης τών έπιδρά- 
σεων μιάς έποχής. Ή  μέτρηση πάντως δέν είναι πολύ τελευταίο 
σχέδιο. Ήδη άπό τίς άρχές τού αίώνα, ή κριτική τύπου Lanson 
έτρεφε τήν έλπίδα δτι θά έβρισκε στόν άριθμό τή λύση γιά τό 
πρόβλημα τών έπιδράσεων, είτε τής έποχής πάνω στό συγγρα
φέα, είτε τού βιβλίου πάνω στό κοινό. 'Ομως σήμερα ή μέτρηση 
έχει πάρει διαφορετική σημασία : νά τοποθετήσει άπέναντι στόν



Ιστορικό, μέσα σ’ ένα πεδίο δμοιογενές, χωρίς Ιεράρχηση καί 
άποκλεισμούς, δλους τούς τύπους λόγου πού μιά δρισμένη έποχή 
παίρνουν τή μορφή βιβλίου. Ή  Ιστορία τού βιβλίου συντέλεσε 
τελικά στή διεύρυνση τής έννοιας τού λογοτεχνικού άντικειμέ- 
νου, άφού προηγουμένως ή έννοια αύτή είχε άμφισβητηθεϊ άπό 
τή σημασιολογία καί τήν κοινωνιολογία τής παιδείας.

Ή  ύλική βιβλιογραφία (bibliographic matdrielle), πάλι, πού 
έκανε άντικείμενο έπιστημονικής έρευνας κάθε λεπτομέρεια στήν 
έπιφάνεια τού βιβλίου πού παλιά ύποδαύλιζε τό πάθος τού βι
βλιόφιλου, έδωσε καί αύτή μιά ώθηση στήν ιστορία τού βιβλίου. 
Γόνιμη έπίσης, γιά δποιον θέλει νά δει τό έντυπο μέσα στόν ίστό 
τής κοινωνικής ίστορίας, στάθηκε καί ή « νέα βιβλιογραφία » 
(new bibliography) πού άρνεϊται νά διαβάζει τά νοήματα καί 
παίρνει ύπάψη της μόνο τά σημεία. Ή  δδός τών τεχνικών γνώ
σεων δέν είναι μόνο ύπόθεση τού είδικού, τού συλλέκτη, τού βι
βλιοπώλη καί τού βιβλιοθηκάριου, άλλά είναι καί πηγή καινούρ
γιων γνώσεων γύρω άπό τήν έκδοση καί τήν κυκλοφορία τών 
προϊόντων τής κουλτούρας.

Εύαίσθητη πρός τίς πολλαπλές αύτές έκκλήσεις, ή ιστορία τού 
βιβλίου πού πίστευε δτι είχε όρίσει σωστά τό άντικείμενο καί τίς 
μεθόδους της κλονίστηκε βαθιά, τουλάχιστον στή Γαλλία, στίς 
Κάτω Χώρες καί στίς άγγλοσαξωνικές χώρες, ένώ ή Γερμανία 
παρέμεινε τό προπύργιο τής βιβλιογραφικής έπιστήμης. Αύτής 
τής συναρπαστικής, γιά τόν Ιστορικό τών κοινωνιών καί τής συλ
λογικής νοοτροπίας, περιπέτειας, θά θέλαμε νά κάνουμε τόν 
άπολογισμό, έντοπίζοντας τήν έρευνά μας στούς αίώνες τής κα- 
τάκτησης τού βιβλίου, τόν 17ο καί τόν 18ο αίώνα1.

Πρώτα άπ’ δλα ή κατάκτηση αύτή κατέχει ένα χώρο. Ό  17ος 
αΙώνας, στό ξεκίνημά του, γνωρίζει διαδοχικά τήν ύποχώρηση 
τής Ιταλικής τυπογραφίας στίς άγορές τής Βόρειας Εύρώπης καί 
τή διάσπαση τών δικτύων πού είχαν κάνει τήν ’Αμβέρσα καί τίς 
γερμανικές πόλεις δραστήριες έστίες παραγωγής καί άνταλλαγής 
τού βιβλίου. Ή  σκυτάλη τής έκδοσης περνά στά χέρια τών προ- 
τεσταντών : ή Λέυντε καί τό Άμστερνταμ, μετά τίς πρώιμες τολ
μηρές προσπάθειες τών ΕΙζένΐΓ, παγιώνουν τό θρίαμβό τους κατά 
τό δεύτερο ήμισυ τού Που αίώνα2. Τόν έπόμενο αίώνα, πάλι, 
στήν άγορά τού Διαφωτισμού κυριαρχούν οί βιβλιοπώλες τής Γε
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νεύης καί οί έλβετικές τυπογραφικές έταιρίες. Ή  άνοδος αύτή 
τών προτεσταντικών κέντρων συνοδεύεται ταυτόχρονα άπό τήν 
άνοδο τού έξωθρησκευτικού βιβλίου πού συχνά είναι κλεψίτυπο 
καί μερικές φορές άπαγορευμένο. Στό άπόγειό της θά βρεθεί μέ 
τή δραστηριότητα τών Gramer, έκδοτών όπαδών τού Βολταί- 
ρου3, καί μέ τήν τυπογραφική έταιρία τού Neuchatel πού διευρύ
νει τό έμπορικό της δίκτυο σ’ όλόκληρη τήν Εύρώπη. Τόν 18ο 
αίώνα είναι φανερή ή διάκριση άνάμεσα σέ δύο Εύρώπες τού 
βιβλίου : τή μεσογειακή, στόν ίβηρικό κυρίως κόσμο, δπου ή έκ
δοση είναι πολύ Ισχνή καί άνταποκρίνεται στίς θρησκευτικές καί 
πανεπιστημιακές άνάγκες, καί τήν όλλανδική, γαλλική καί έλβε- 
τική πού είναι ό προμηθευτής τών άναγνωσμάτων τού Νότου4.

Σταθερότητα στίς συναλλαγές, μέ άλλα λόγια, άλλά καί άναδί- 
πλωση μέσα σέ έθνικά πλαίσια. Παντού στη νεώτερη Εύρώπη οί 
έθνικές γλώσσες κερδίζουν έδαφος5. Τόν 17ο αίώνα, ή γαλλική 
τυπογραφία έξασφαλίζει τό θρίαμβο τής γαλλικής γλώσσας : στά 
μέσα τού αίώνα, τό Ινα τέταρτο τών τυπωμένων βιβλίων είναι 
άκόμα λατινικά, ένώ στή δεκαετία τού 1660 τό ποσοστό έχει πέ
σει στό Ινα δέκατο6. Εξίσου ξεκάθαρη είναι καί ή έπικράτηση 
τής γερμανικής γλώσσας, άν καί πιό καθυστερημένη αύτή. Τά βι
βλία πού πουλιούνται στίς γερμανικές έμποροπανήγυρεις δίνουν 
στίς άρχές τού Που αίώνα μιά σχέση 2 πρός 1 ύπέρ τών λατινι
κών· κατόπιν, στή δεκαετία τού 1680, μιά ίσοδυναμία· τέλος, 
έξασφαλίζεται όριστικά ή έπικράτηση τής έθνικής γλώσσας (τό 
1765, 1.100 τίτλοι είναι στά γερμανικά καί 200 στά λατινικά)7. Τό 
ίδιο συμβαίνει καί σ’ Ινα όριακό σημείο τής χριστιανοσύνης, τή 
βασιλική Ούγγαρία, δπου άπό τά μέσα τού Που αίώνα τά ούγ- 
γρικά άντικαθιστούν τά λατινικά στά θεολογικά συγγράμματα8. 
Βιβλιοπωλεία καί βιβλιοθήκες ένισχύουν αύτό τό συμπέρασμα : 
τά προϊόντα τών έθνικών έκδόσεων ύπερισχύουν καθαρά. Τό 
1770, ό βιβλιοπώλης τής Lyon, Bruyset, προτείνει στήν πελατεία 
του 5.000 τίτλους άπό τούς όποιους τό 63% είναι τυπωμένο στή 
Γαλλία9, τόν έπόμενο χρόνο 3.400 τόμοι είναι καταλογογραφημέ- 
νοι στήν ιδιοκτησία τού Dortous de Mairan, μόνιμου γραμματέα 
τής ’Ακαδημίας τών ’Επιστημών τό 62% είναι γαλλικές έκδό- 
σεις10. Ά ρα, ό πολιτιστικός όρίζοντας τού παρισινού λογίου εί
ναι τό Ιδιο έθνικός μέ τού έπαρχιακού βιβλιοπώλη. ’Αντίστροφα,
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άκόμα καί σέ έδάφη προσαρτημένα στό βασίλειο, τό γαλλικό βι
βλίο προσκρούει στίς άντιστάσεις τού γερμανικού : δταν τό 1786, 
στό Στρασβούργο, ή Chambre de lecture Treitlinger ιδρύει μιά 
δανειστική βιβλιθήκη, προτείνει στούς άναγνώστες της περισσό
τερα γερμανικά παρά γαλλικά βιβλία". Ή  « Πολιτεία τών Γραμ
μάτων » είναι ύπαρκτή, άλλά ίσως σάν άντιστάθμισμα στόν κερ
ματισμό τής κουλτούρας πού φανερώνει ή άγορά τού βιβλίου.

Στήν κλίμακα τού βασιλείου τής Γαλλίας, τό βιβλίο ύπογραμ- 
μίζει τήν υπεροχή τής πρωτεύουσας. Τά κίνητρα πού σιγά σιγά 
έξασθενούν τήν έπαρχιακή έκδοση άπό τή δεκαετία τού 1660 εί
ναι πολλαπλά. Οί άπαιτήσεις τής συγκέντρωσης συμπίπτουν μέ 
τήν οικονομική άνάκαμψη καί μέ τήν έδραίωση μιάς πολιτιστι
κής ύπηρεσίας εις δόξαν τής μοναρχίας μέ τήν προσδοκία μιάς κα
λύτερης άστυνόμευσης τού βιβλίου. 'Η προώθηση τού Παρισιού 
φαίνεται ταυτόχρονα καί άπό τόν περιορισμό τού άριθμού τών 
έργαστηρίων καί άπό τή συγκέντρωση τών προνομίων τής έκτύ- 
πωσης. Ή  συγκριτική έρευνα γιά τό 1701 καί τό 1777 φανερώνει 
μιά αισθητή μείωση τού συνολικού άριθμού τών τυπογραφείων : 
στό Παρίσι, ό άριθμός τών έργαστηρίων άπό 51 (τό 1666 ήταν 79) 
κατεβαίνει στό 36, στή Λυών άπό 30 κατεβαίνει στό 12, στή 
Ρουέν άπό 28 στό ΙΟ12. Παράλληλα δμως πρός τή γενική αύτή 
ύποχώρηση, καί κάτω άπό αύτό τό πρίσμα, ή πολιτική τής έξου- 
σίας άποκτά τό νόημά της, καί στό θέμα τών άδειών έξασφαλίζε- 
ται ή υπεροχή δρισμένων ισχυρών Παριζιάνων έκδοτών. Ά πό τά 
τέλη τού 17ου αίώνα, δ δημόσιος τομέας τού βιβλίου έξαφανίζε- 
ται καί τά πάντα γίνονται προνόμια ή συνέχιση προνομίων. Τό 
μονοπώλιο πού είχαν κατοχυρώσει οί Παρισινοί ύπό τήν αίγίδα 
τού κανονισμού τού 1723 καί τού διατάγματος τού 1744 κάμπτε
ται κάπως μόνο μέ τά διατάγματα τού Αύγούστου τού 177713. 
Στόν άγώνα τους γιά τήν κατάκτηση τής έθνικής άγοράς14, οί 
έπιχειρηματίες τής πρωτεύουσας προκαλούν τίς άντιδράσεις τής 
έπαρχίας. Ή  μεμψιμοιρία είναι τό κοινό χαρακτηριστικό δλων 
τών τυπογράφων τού βασιλείου15, όρισμένοι δμως άναζητούν πιό 
άποτελεσματικές λύσεις στήν έμπορία κλεψίτυπων. Άπό τήν 
πλευρά αύτή, τό παράδειγμα τής Λυών είναι τυπικό : δραστήριοι 
παραγωγοί παριζιάνικων κλεψίτυπων στά τέλη τού Που αίώνα16 
τά λυωνέζικα βιβλιοπωλεία τόν έπόμενο αίώνα προσανατολίζουν
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τή δραστηριότητά τους στό έμπόριο άναδιανομής καί άνταλλα- 
γής. Οί Λυωνέζοι έλάχιστα ένδιαφέρονται γιά τίς δυνατότητες 
πού παρουσιάζουν οί έμφανιζόμενες τό 1777 έπανεκδόσεις. Προ
τιμούν νά άναζητήσουν τή διέξοδο άπό τήν παρακμή πού μοιάζει 
άνεπανόρθωτη στήν άποστολή πρός τό μεσογειακό κόσμο βι
βλίων πού τυπώνονται στό Παρίσι ή στή Βόρεια Εύρώπη17.

Τό βιβλίο, σάν έμπόρευμα πού παράγεται, άνταλλάσσεται καί 
πουλιέται, δέν ξεφεύγει άπό τίς διακυμάνσεις τής συγκυρίας. Ή  
άνάπτυξη τής έκδοσης είναι κοινό φαινόμενο σ’ όλόκληρη τήν 
Εύρώπη. Ά ς  δούμε τά παραδείγματα τής ’Ολλανδίας καί τής 
Πολωνίας. Σχετικά με τίς όλλανδικές έκδόσεις σέ έθνική γλώσσα, 
ό άριθμός τών βιβλίων πού κυκλοφορούν κατ’ έτος σέ τιμή κάτω 
άπό ένα φιορίνι μαρτυρά μιά άργή άλλά κανονική αύξηση τόν 
17ο αίώνα καί κατόπιν μιά γρήγορη ώθηση τόν έπόμενο αίώνα : 
150 τίτλοι κατά μέσον δρο μετά τό 1660, πάνω άπό 450 στά μέσα 
τού 18ου αίώνα, πάνω άπό 800 στή δεκαετία τού 177018. Στήν 
Πολωνία τόν 18ο αίώνα ή έξέλιξη είναι πιό όψιμη, άλλά έξίσου 
θεαματική : ό συνολικός άριθμός τών βιβλίων πού έκδίδονται 
τριπλασιάζεται μεταξύ 1700 καί 1780 καί ό μέσος δρος τών έτών 
1781-1790 θά ξαναεμφανιστεϊ μόνο τό 184019. Οί Γάλλοι ιστορι
κοί, δελεασμένοι άπό τά μοντέλα τής οικονομικής άνάλυσης, θέ
λησαν νά όρίσουν κύκλους στό ρυθμό αύξησης τής έθνικής παρα
γωγής άπό τά τέλη τού 16ου αίώνα ώς τίς άρχές τού 19ου. Ή  
έπιχείρηση είναι δύσκολη καί θέτει άμεσα τό πρόβλημα τής έπι- 
λογής ένός σώματος βιβλίων. Δυό είναι οί δυνατότητες : τά διοι
κητικά βιβλία τής Librairie (τά βιβλία τών διαφόρων άδειών καί 
τής νόμιμης παρακαταθήκης), καί οί βιβλιογραφίες τής διατη
ρούμενης παραγωγής. Τόσο στή μιά δσο καί στήν άλλη περίπτω
ση στήν καρδιά τής στατιστικής έμφιλοχωρεί ή άβεβαιότητα. Ή 
διατηρούμενη παραγωγή δέν μπορεΐ νά δώσει παρά μιά παρα
μορφωμένη άντανάκλαση τής άληθινής παραγωγής στό μέτρο 
πού ή έπιβίωση τού παλιού βιβλίου μοιάζει νά ύπακούει σέ νό
μους πού εύνοούν λογουχάρη τό λατινικό in-folio σέ βάρος τού 
γαλλικού μικρόσχημου. Οί αίτήσεις άδειας μαρτυρούν τήν έπιθυ- 
μία έκδοσης καί όχι τήν πραγματικότητα τής έκτύπωσης. Δέν μάς 
έπιτρέπουν νά ύπολογίσουμε τά τραβήγματα καί κυρίως δέν δί
νουν κανένα στοιχείο γιά τά παράνομα βιβλία ή γιά τά βιβλία
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που γίνεται άπλά άνεκτή ή κυκλοφορία τους μέσα στό βασί
λειο20. Παρά τήν άσυνέχεια καί τά κενά τού υλικού, πού είναι 
πολύ αίσθητά στή μελέτη ένός μεμονωμένου έργαστηρίου ή τών 
σύντομων διακυμάνσεων, είμαστε σέ θέση νά συναγάγουμε τίς 
μείζονες φάσεις τών κινήσεων μεγάλης διάρκειας.

Ά ν  παρατηρήσει κανείς τόν 17ο αίώνα μέ βάση τή διατηρού
μενη παραγωγή, βλέπει μετά άπό μιά περίοδο εύρείας άνάπτυξης 
άπό τό 1601 ώς τό 1643, άλλά κυρίως μετά τό 1635, νά άκολουθεΐ 
μιά βίαιη κρίση πού σημαδεύεται άπό μιά άπότομη πτώση μέχρι 
τό 1650 καί μιά δύσκολη άνόρθωση στά έπόμενα δεκαπέντε χρό
νια* τό τέλος τού αίώνα ξεπερνά τά έπίπεδα τής δεκαετίας τού 
1640, άλλά ή καμπύλη όχι μόνο δέν άνυψώνεται, άλλά ή ύποχώ- 
ρησή της μεταφράζει μιά σταθερή δυσφορία21. Ά ν  λοιπόν ό 
άριθμός τών τυπωμένων βιβλίων αύξάνεται μέ τήν πάροδο τού 
αίώνα, οί ρυθμοί τής παραγωγής συμβαδίζουν λίγο πολύ μέ τή 
βιοτεχνική συγκυρία τής Βόρειας Γαλλίας : άνοδος πού έχει κλη
ρονομηθεί άπό τόν προηγούμενο αίώνα καί έχει παραταθεϊ μέχρι 
άργά, μεταστροφή τής συγκυρίας στά μέσα τού αίώνα, υποχώρη
ση ώς τίς άρχές τού 18ου αίώνα.

Μετά τό 1700, ή συγκυρία τού βιβλίου άκολουθεΐ άντίστροφη 
πορεία άπό τή συγκυρία τών τιμών : άνοδος τής παραγωγής μέ
χρι τό 1730, στασιμότητα άπό τό 1730 ώς τό 1770, καί πάλι άνο
δος άπό τό 1770 ώς τό 182022. Φυσικά δέν ξαναβρίσκουμε τό 
λαμπρουσιανό σχήμα τού άλματος εύημερίας πού άρχίζει τό 1730 
καί διακόπτεται από την υποχώρηση στό άνάμεσα σέ δύο κύκλους 
διάστημα τής δεκαετίας τού 1770· χρειάζεται όμως άραγε νά θεω
ρήσουμε αύτή τή διαφορά σάν μιά τάση άντίθεσης πού θά έφερνε 
άντιμέτωπες τήν παραγωγή τού έντύπου καί τίς κινήσεις τών 
άγροτικών τιμών23 ; Στό τέλος τού Παλαιού Καθεστώτος πάντως 
όρισμένες συμπτώσεις κάνουν τήν έμφάνισή τους καί μιά κρίση 
τής έκδοσης μοιάζει νά συνοδεύει τήν κρίση τής γαλλικής οίκονο- 
μίας24. Τά διατάγματα τού Vergennes τόν Ιούνιο τού 1783, πού 
έπέβαλαν τόν ύποχρεωτικό έλεγχο άπό τή Chambre syndicate de 
Paris όλων τών δεμάτων βιβλίων πού έμπαιναν άπό τό έξωτερικό 
στή χώρα, άσχετα μέ τόν προορισμό τους, μπορεΐ νά είχαν θίξει 
τελικά όχι μόνο τό παράνομο έμπόριο, άλλά καί τίς νόμιμες άν- 
ταλλαγές καί κατά συνέπεια τήν παραγωγή. Μέ τό παράδειγμα
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αύτό βλέπουμε δτι τό βιβλίο, άν τό θεωρήσουμε ώς έμπόρευμα, 
ύπακούει σέ πολλαπλές πιέσεις, στίς όποιες ή πολιτική κατέχει κι 
έκείνη μιά θέση· έξ ου καί μιά συγκυρία πού μπορεϊ νά είναι 
συγκριτικά άνεξάρτητη σέ σχέση μέ τήν οίκονομική κίνηση τών 
νεώτερων χρόνων- καί ίσως έπίσης ή δυσκολία πού συναντούν 
δσες προσπάθειες άποσκοπούν νά κατατμήσουν τίς μείζονες τά
σεις σέ μιά σειρά δεκαετηρικών κύκλων. Ή  φιλοδοξία τής συγ
κρότησης σειρών είναι νόμιμη γιά τήν Ιστορία τού βιβλίου, άλλά 
πρέπει έπίσης νά διατηρεί τή διαύγειά της, άφού τό ύλικό της, 
άπό τή φύση του, δέν τό όρίζει παρά Ινα μέρος τής παρελθούσας 
πραγματικότητας, καί τά συμπεράσματά του δέν μπορούν νά 
άναχθούν μηχανικά στόν οικονομικό ντετερμινισμό καί μόνο.

Ή  έξέλιξη τών θεμάτων τής Ιντυπης παραγωγής, μέ βάση τούς 
τίτλους τών Ιργων, έπιτρέπει νά διαγράψουμε τήν πορεία πού 
άκολουθεί μιά κουλτούρα μέσα σέ έθνικά πλαίσια. Ή  προωθημέ
νη θέση τής Γαλλίας σ’ αύτόν τόν τομέα τής έρευνας μάς δίνει 
ήδη τή δυνατότητα νά σχεδιογραφήσουμε τό φανταστικό « βι
βλιοπωλείο » τού βασιλείου, άπό τόν ’Ερρίκο Δ' ώς τόν Λουδο
βίκο ΙΔ'25. Ή  κύρια βάση είναι τό θρησκευτικό βιβλίο, άλλά οί 
ισορροπίες μέσα στά πλαίσια αύτής τής κατηγορίας τροποποιού
νται άνάλογα μέ τό ρυθμό τής καθολικής μεταρρύθμισης. Ή  
« μυστικιστική είσβολή » τών άρχών τού 17ου αίώνα τρέφεται μέ 
λογοτεχνικά Ιργα προσευχής καί πνευματικής ζωής· άρχικά 
προέρχονται άπό τό μεσογειακό χώρο καί ειδικότερα άπό έκκλη- 
σιαστικούς κύκλους, άργότερα είναι γαλλικά. "Ομως μόνο μετά 
τή δεκαετία τού 1660 τό θρησκευτικό βιβλίο αύξάνεται τόσο, 
ώστε νά προμηθεύει τό μισό σχεδόν τής παρισινής παραγωγής. 
Αύτό τό ψηλό έπίπεδο στά τέλη τού αίώνα μεταφράζει τήν εύ- 
ρεία άπήχηση τής Συνόδου τού Τριδέντου. Μέχρι τό πρώτο τρίτο 
τού 18ου αίώνα μιά πραγματική « είσβολή εύλάβειας » υπαγο
ρεύει στό χώρο τού βιβλίου τούς πνευματικούς όδηγούς μιάς 
θρησκευτικής Γαλλίας πού δέν ταυτίζεται πιά μόνο μέ τίς έλίτ 
τών πόλεων, άλλά έπιζητεΐ νά παίξει Ιεραποστολικό ρόλο καί σέ 
άλλες χώρες. Ό  θρίαμβος τού μικρόσχημου βιβλίου σέ λαϊκή 
γλώσσα έξασφαλίζει τήν προώθηση ένός νέου τύπου έπικοινω- 
νίας μέ τό θείο πού έμπεριέχει ή έντονα γιανσενιστική « λατρευ
τική » λογοτεχνία, άπό τίς άρχές τού 18ου αίώνα. Ή  κρίση τής
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ευρωπαϊκής συνείδησης δέν έχει μεγάλες έπιπτώσεις πάνω στή 
μαζική καθολική παραγωγή (ή όποία ξεπερνά τό ένα έκτο τής 
γαλλικής παραγωγής στά τέλη τής δεκαετίας τοϋ 1720)· τελείως 
άντίστροφα, στή μακρά διάρκεια τής θρησκευτικής μεταρρύθμι
σης προσαρτάται καί τό χάραμα τού Διαφωτισμού. Ή  ύποχώρη- 
ση έρχεται άργότερα, άργή άλλά κανονική : άκόμα ένα τέταρτο 
τής παραγωγής στά μέσα τού αίώνα, λιγότερο άπό 10% πρός τό 
1785. Μείωση αισθητή πού δμως συμβαδίζει μέ τή χρονολογία 
τής άπο-χριστιανοποίησης (ctechristianisation) πού προτείνει τό 
παράδειγμα τής Προβηγκίας. Ή  άναιμία τών άδελφοτήτων τών 
μετανοούντων, τίς όποιες έγκατέλειψαν τά ύψηλά ίστάμενα πρό
σωπα, καθώς καί ή έλάττωση τών αιτήσεων γιά λειτουργίες στίς 
διαθήκες26, φανερώνουν τήν ύποχώρηση τού θρησκευτικού αι
σθήματος, τήν όποία ή παραγωγή τού βιβλίου καλεϊ ίσως νά δια
βάσουμε μέ δρους στροφής πρός τήν κοσμική παιδεία.

Τελικά, σάν άντιστάθμισμα θά έλεγε κανείς, ό 18ος αιώνας 
γνωρίζει τήν άνάπτυξη τών έπιστημών καί τών τεχνών, μιά κατη
γορία πού περικλείει ποικίλα ένδιαφέροντα μέ ένιαΐο θέμα τή 
σχέση τού άνθρώπου μέ τό φυσικό ή τόν κοινωνικό κόσμο. Τό 
έπίπεδο είχε μείνει στάσιμο καί χαμηλό κατά τή διάρκεια τού 
Που αίώνα στό μέτρο πού ή μεγάλη έπιστημονική έπανάσταση, 
στήν προσπάθειά της νά άποκρυπτογραφήσει έναν κόσμο πού 
στό έξής έκφραζόταν στή γλώσσα τών μαθηματικών, δέν ένσαρ- 
κώθηκε ποτέ σέ μιά ώθηση τής έκδοσης. Εύκαιρία γιά μάς νά 
σκεφτούμε τή σημασία τού ποσοτικού : άδυνατώντας νά έπιση- 
μάνει τήν έφεύρεση ή τή ρήξη, πού είναι σχεδόν πάντοτε περιθω
ριακές καί μειοψηφούσες, μάς πληροφορεί μέ βεβαιότητα μόνο 
γιά τό νεωτερισμό πού γίνεται άποδεκτός. Μ’ αύτή τήν έννοια, ή 
καμπύλη τού 18ου αίώνα είναι ένδεικτική : ή αύξηση τού ποσο
στού δλων τών έπί μέρους έπιστημών καί τεχνών είναι τό σημάδι 
μιάς έγκυκλοπαιδικής φιλοδοξίας πού τείνει πρός τόν εύρετηρια- 
σμό καί τίς ταξινομήσεις καί θέλει νά κυριαρχήσει σ’ έναν κόσμο 
πού έχει χάσει τήν ιερή του διάσταση.

Πλάι στή μεγάλη αύτή μετακίνηση άπό τή θεολογία στίς έπι
στήμες καί στίς τέχνες, τούς δύο αύτούς αιώνες ύπάρχουν όρι
σμένες ποσοτικές σταθερές : τό δίκαιο, ή ιστορία, τά γράμματα. 
Τό βιβλίο, βασικό όργανο γιά τόν προσδιορισμό μιάς έθνικής
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Ιστορίας ή όποία άναζητά τόν έαυτό της μέσα στη μοναρχική 
προπαγάνδα, στή λογιοσύνη τοΰ τάγματος τού St. Maur καί στίς 
άριστοκρατικές νοσταλγίες, άποτελεϊ συγχρόνως τό υπόβαθρο 
γιά τό θρίαμβο τής κλασικής αισθητικής. Μόνο ή προστασία τών 
« σιωπηρών άδειών » θά έπιτρέψει στό μυθιστόρημα νά σπάσει 
αύτή τήν τυραννία. "Οσο πιό βαθιά προχωρά ό ιστορικός τού 
βιβλίου στό δάσος τών τίτλων, τόσο λιγότερο σκέφτεται νά άμφι- 
σβητήσει τά συμπεράσματα τής ιστορίας τής λογοτεχνίας, τής φι
λοσοφίας ή τών έπιστημών. Σκέφτεται δμως δτι ίσως μπορέσει νά 
σταθμίσει πιό σωστά, στό έπίπεδο τής διάδοσης, τά κυρίαρχα 
πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Τοποθετημένος στήν καρδιά τής 
σχέσης άνάμεσα στή διανοητική δημιουργία καί στίς δυνατότητες 
έκλαίκευσής της, μπορεϊ νά μετρήσει καλύτερα άπό κάθε άλλον 
τίς άντιστάσεις καί νά χρονολογήσει μέ μεγαλύτερη άκρίβεια δ,τι 
άποχωρεΐ καί δ,τι διεισδύει.

Οί έξελίξεις στήν κουλτούρα πού παρατηρεί κανείς άνήκουν 
κυρίως στήν παρισινή παραγωγή, έφόσον άπό τόν κολμπερτισμό 
καί μετά ή πρωτεύουσα συγκεντρώνει τό πιό ούσιαστικό τμήμα 
τής έκδοτικής δραστηριότητας. Συνεχίζει πάντως νά έχει ένδια- 
φέρον νά γνωρίσουμε τί προμηθεύει στούς άναγνώστες ή ταπεινή 
έπαρχιακή έκδοση πού έκμεταλλεύεται τίς « σιωπηρές άδειες » 
πού παραχωρούνται σέ τοπικό έπίπεδο (στήν περίπτωση τής 
Ρουέν τουλάχιστον, δπου ό Πρώτος Πρόεδρος τού Κοινοβουλίου 
είναι βασικός προστάτης της), προτού μπορέσει νά άρπάξει τά 
βιβλία πού έμπίπτουν στό δημόσιο τομέα, άπό τή στιγμή πού, 
σύμφωνα μέ τά διατάγματα τοΰ 1777, τά προνόμια τής πώλησης 
ένός βιβλίου άνήκουν στό συγγραφέα μόνον έφόσον βρίσκεται έν 
ζωή27. Ό  όρίζοντας αύτής τής παραγωγής είναι ούσιαστικά θρη
σκευτικός καί τοπικός. Λατρευτικά έγχειρίδια, ώρολόγια, λει
τουργικά βιβλία τής έπισκοπής έχουν τό προβάδισμα. Στήν πα
ραγωγή τής Ρουέν κατέχουν πάντοτε μεγαλύτερο μέρος άπ’ δ,τι 
στήν παρισινή παραγωγή καί, άπό τό 1778 ώς τό 1789, άντιπρο- 
σωπεύουν σχεδόν τά δύο τρίτα τών έπανεκδόσεων μέ άπλή 
άδεια. Τά υπόλοιπα, πραγματείες έπαρχιακού δικαίου, ήμερολό- 
για καί φτηνά μυθιστορήματα, παίζουν μικρό ρόλο. Ή  έπαρχία 
άποδεικνύει τήν καθυστέρησή της καί ή ποσοτική μείωση περιο
ρίζει στό χώρο τής ξεπερασμένης εύσέβειας καί τών καθημερινών
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άναγκών τά βιβλία πού τυπώνει.
Μήπως, γιά νά βρούμε τό νεωτερισμό, πρέπει νά στραφούμε 

πρός Ινα δεύτερο κόσμο τής έκδοσης, τήν παράνομη παραγωγή ; 
Γενικά έπιβάλλεται ή διάκριση άνάμεσα σέ κλεψίτυπα καί σέ 
άπαγορευμένα βιβλία, έστω καί άν οί κατασχέσεις τής άστυνο- 
μίας συνδέουν τή μιά κατηγορία μέ τήν άλλη. Τό κλεψίτυπο είναι 
μιά οικονομική άμυνα άπέναντι στό παρισινό μονοπώλιο καί τε
λικά δέν είναι παρά ή άνατύπωση τών βασικών τίτλων. ’Αντίθε
τα, ή κυκλοφορία τού άπαγορευμένου βιβλίου μπορεΐ νά μεταβά- 
λει τίς πολιτιστικές ισορροπίες πού άποκαθιστούμε μέ βάση τή 
διατηρούμενη παραγωγή ή τούς έπίσημους καταλόγους τής Li- 
brairie. Στόν τομέα αύτόν δέν έχουμε έξασφαλίσει καμία βεβαιό
τητα καί οί έρευνες βρίσκονται άκόμα στήν άρχή τους28. Μιά συ
νοπτική γεωγραφία τής παράνομης έκδοσης έπιτρέπει νά έντοπί- 
σουμε τήν πρώιμη άνάδυση τών 'Ενωμένων ’Επαρχιών στό χώρο 
τής άντι-γαλλικής λιβελογραφίας, τή δραστηριότητα τού Κομτά, 
πού δμως ένδιαφέρεται περισσότερο γιά τήν κλεψιτυπία παρά 
γιά τό τύπωμα άνατρεπτικών βιβλίων29, καί τήν άκτινοβολία 
στήν Εύρώπη τών μεγάλων ’Ελβετών έκδοτών καί τών έλβετικών 
τυπογραφικών έταιριών. Στά τέλη τού Που αίώνα καί μέχρι τό 
πρώτο τρίτο τού 18ου αίώνα, στήν παράνομη διακίνηση κυριαρ
χούν τά θρησκευτικά, προτεσταντικά ή γιανσενιστικά έντυπα. 
Μεταξύ τών βιβλίων πού άπαγορεύτηκαν στό Παρίσι άνάμεσα 
στό 1678 καί στό 1701, 62% είναι βιβλία γύρω άπό τή θρησκεία, 
διατριβές γιά δογματικά θέματα καί προτεσταντικά ή γιανσενι- 
στικά έριστικά κείμενα, 18% είναι λογοτεχνικά έργα, 12% λίβε- 
λοι καί πολιτικά βιβλία, 6% Ιστορικά άφηγήματα30. Οί κατασχέ
σεις τού Λαγκντόκ μάς δίνουν άκριβώς τά ίδια στοιχεία, καί οί 
έμποροπανηγύρεις τού Μπωκαίρ τόν έπόμενο αίώνα είναι δρα
στήριο κέντρο διανομής τής προτεσταντικής φιλολογίας31. 
'Ωστόσο, γύρω στά 1750, στήν κλίμακα τού βασιλείου, τά χαρα
κτηριστικά τού άπαγορευμένου βιβλίου μοιάζουν νά μεταβάλ
λονται. 'Η προσφορά δέν άδρανεΐ. Γιά παράδειγμα, ή τυπογρα
φική έταιρία τού Neuchatel, πού σχετίζεται μέ πάρα πολλά γαλ
λικά βιβλιοπωλεία, προτείνει στούς χειρόγραφους καταλόγους 
της, μέ τόν κοινό τίτλο « φιλοσοφικά βιβλία », καί μαχητικά κεί
μενα γιά τόν όρθό λόγο καί ευτράπελα άναγνώσματα πού τέρ
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πουν τή φαντασία32. Ή  πελατεία φαίνεται νά άντιδρά θετικά, 
άφού οί κατασχέσεις πού γίνονται στή Λωρραίνη τό δεύτερο ήμι- 
συ τού αίώνα περιλαμβάνουν καί τήν έρωτική βιβλιοθήκη καί τή 
λογοτεχνία τού Διαφωτισμού33. Τά δίκτυα διανομής είναι περί
πλοκα : άπό τό ξένο τυπογραφείο φέρνουν τά άπαγορευμένα βι
βλία στίς μεγάλες άποθήκες πού βρίσκονται κοντά στό Παρίσι ή 
στή Λυών, καί άπό έκεΐ στά δέματα τών πλανόδιων έμπόρων, 
στά άμάξια πού πουλούν βιβλία στίς έμποροπανηγύρεις, ή στούς 
κρυψώνες τών βιβλιοπωλείων τών πόλεων. Ά π ’ αύτό τό άπαγο- 
ρευμένο έμπόριο ζεΐ μιά όλόκληρη κοινωνία άπό γραφικές φι
γούρες. Μέσα σέ έκατοντάδες άλλους είναι ό R^guillat, βιβλιο
πώλης τής Λυών, πού τό 1767 έχασε τό δικαίωμα άσκησης τού 
έπαγγέλματός του. Ό  Jean-Baptiste Leclerc πού πιάστηκε τήν 
Ιδια χρονιά στό Νανσύ άπό τόν d’H6mery καί κλείστηκε όκτώ 
μήνες στή Βαστίλλη. Ό  Noel Gille πού συνελήφθη τό 1774 στό 
Montargis πίσω άπό τόν πάγκο του. Πέρα άπό τά άνεκδοτικά 
στοιχεία, τό τίμημα, κυρίως δσον άφορά τόν 18ο αίώνα, στό πο
λιτιστικό έπίπεδο είναι σοβαρό. Τελικά δέν μπορούμε νά Ισχυρι
ζόμαστε δτι είναι δυνατόν νά συλλάβουμε ποιά ήταν στό σύνολό 
τους τά άναγνώσματα μιάς κοινωνίας γνωρίζοντας μόνο τή νόμι
μη παραγωγή. Οί λογοτεχνικές μαρτυρίες είναι πλήθος ώστε νά 
μάς τραβούν τήν προσοχή, άλλά μέχρι τώρα ή Ιστορία τού βι
βλίου δέν μπόρεσε νά ένσωματώσει στίς ποσοτικές της κατακτή
σεις τήν παράνομη κυκλοφορία, καί τό βάρος τού άπαγορευμέ- 
νου βιβλίου συγκριτικά μέ τό νόμιμο παραμένει άκόμα άγνωστο. 
Ή  έρευνα είναι δύσκολη, άλλά μπορεΐ νά γίνει καί στά δύο άκρα 
τής άλυσίδας : άφ’ ένός στά κατάστιχα τών ξένων βιλβιοπωλείων 
καί τυπογραφείων, δταν αύτά μπορούν νά δώσουν στοιχεία γιά 
τούς όγκους παραγωγής, τόν προορισμό καί τή θεματολογία τών 
άπαγορευμένων βιβλίων34· άφ’ έτέρου στά άρχεία τής Βαστίλλης, 
δπου ένίοτε έντοπίζουμε τήν κακότυχη πελατεία35.

Ό  κατάλογος τών τίτλων δέν άποκτά πάντως τό πλήρες νόημά 
του παρά μόνο άν συνοδεύεται άπό μιά στέρεη γνώση γιά τήν 
κοινωνία τών άναγνωστών. Ή  ιστορία τού βιβλίου, πού είναι 
προσεκτικός άκροατής τής κοινωνιολογίας τής παιδείας, προσ
πάθησε νά έξακριβώσει τά δρια διανομής τού έντύπου καί νά 
φτιάξει ένα προφίλ τών τύπων τών διανοουμένων σέ συνάρτηση
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μέ τίς υποθετικές άναγνώσεις τους. Ά ς  μή μάς διαφεύγει δτι κά
θε βιβλίο πού άνήκει σέ κάποιον δέν σημαίνει άναγκαία δτι δια
βάζεται καί, άντίστροφα, ή άνάγνωση δέν προϋποθέτει τήν άγο- 
ρά, άφού ή πρόσβαση στό βιβλίο μπορεϊ νά περνά άπό τό έμπό- 
ριο καί τό βιβλιοπώλη, δμως μπορεϊ νά περνά καί άπό τή βιβλιο
θήκη. Ή  έρευνα τού Sartine γιά τό 1764 δίνει μιά χαρτογράφηση 
τών τυπογραφείων τής Γαλλίας36. Διαπιστώνουμε ισχυρή παρου
σία τυπογραφείων στίς πόλεις μέ κοινοβούλιο, πανεπιστήμιο ή 
κολέγιο- αισθητά κενά σημειώνονται στίς όρεινές καί στίς παρά
λιες περιοχές- στή Νότια Γαλλία σημειώνεται καθυστέρηση, καί 
οί μισές έπισκοπικές έδρες καί πόλεις μέ δικαστηριακές έδρες δέν 
διαθέτουν βιβλιοπώλη. Εξάλλου, τό κατάστημα δέν είναι τό μό
νο μέσο γιά τήν πώληση τού βιβλίου καί οί γυρολόγοι έξάσφαλί- 
ζουν τή διάδοσή του σέ δσα χωριά καί κωμοπόλεις δέν διαθέτουν 
καταστήματα, καθώς έπίσης καί στά άρχοντικά σπίτια. Συνεπώς, 
δέν είναι νόμιμο νά ταυτίζουμε, δπως γίνεται συχνά, τή λογοτε
χνία πού διακινεϊται άπό τό πλανόδιο έμπόριο μέ τή λαϊκή λογο
τεχνία- ή πελατεία τών πλανόδιων έμπόρων, σύμφωνα μέ τό πα
ράδειγμα πού μάς δίνει ό Noel Gille, άπαρτίζεται άπό άξιωμα- 
τούχους, δικαστικούς, γιατρούς, πολλούς έκκλησιαστικούς καί 
μερικούς εύγενεϊς37.

Άλλά στίς μεγάλες πόλεις, ή δημόσια βιβλιοθήκη δίνει δυνα
τότητα γιά μιά τελείως διαφορετική έπαφή μέ τό βιβλίο. Ά ν  
άνατρέξει κανείς στή φιλολογική Γαλλία τού 1784, δεκαεπτά πό
λεις έκτός άπό τό Παρίσι διαθέτουν αυτόν τόν πολιτιστικό έξο- 
πλισμό (καί σίγουρα ό άριθμός δέν είναι συνολικός)38. Στήν 
πρωτεύουσα, άπό τίς 18 δημόσιες βιβλιοθήκες, οί 4 άνήκουν σέ 
άστικά ή πανεπιστημιακά σωματεία (τήν Πόλη, τούς Δικηγό
ρους, τό Πανεπιστήμιο, τήν ’Ιατρική Σχολή), άλλες τέσσερις εί
ναι ιδρύματα βασιλικού καί άριστοκρατικού μαικηνισμού καί 10 
είναι έκκλησιαστικές βιβλιοθήκες. Στήν έπαρχία, ή έκκλησιαστι- 
κή κυριαρχία είναι άκόμα πιό φανερή : οί 20 βιβλιοθήκες στίς 29 
βρίσκονται ύπό τή διαχείριση ένός τοπικού έκκλησιαστικού συμ
βουλίου, ένός κολεγίου ή ένός μοναστηριού, βενεδικτινών κατά 
κανόνα- οί 6 συνδέονται μέ μιά Ακαδημία ή μιά φιλολογική 
έταιρία- οί 2 μέ κάποια σχολή- καί μία μόνο είναι καθαρά δημο
τική. Στήν ’Ορλεάνη 30.000 περίπου τόμοι βρίσκονται στή διάθε
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ση τών άναγνωστών, στήν Τουλούζη 50.000 περίπου, στή Νάντη 
πάνω άπό 10.000. Οί όγκοι αύτοί δέν μπορούν παρά νά μάς κά
νουν νά σκεφτούμε τή ροκοκό μεγαλοπρέπεια μερικών μεγάλων 
συλλογικών βιβλιοθηκών, δημόσιων καί μή, σάν έκείνη πού κα
τασκεύασε ό F. J. Holzinger γιά τό βαβαρικό μοναστήρι τού Met- 
ten. Οί πολιτιστικές ύπηρεσίες τού κλήρου παραμένουν μιά μεγά
λη σταθερά τής Εύρώπης τού Διαφωτισμού.

Ή  προσφορά τού βιβλιοπώλη καί τής δημόσιας βιβλιοθήκης, 
δπως φαίνεται άπό έπαρχιακούς καταλόγους τού 18ου αίώνα, 
άκολουθεΐ με σταθερή άπόσταση τίς έξελίξεις τής παραγωγής. 
Γιά τά ράφια τών βιβλιοπωλείων οί σημαντικότερες αιτίες αύτών 
τών κενών είναι άφ’ ένός ή μικρή διάδοση τών έπιστημών καί 
τών τεχνών (πολύ σπάνιοι είναι οί κατάλογοι τής Ρουέν καί τής 
Λυών στούς όποιους ή κατηγορία αύτή ξεπερνά τό ένα τέταρτο 
τού συνόλου) καί άφ’ έτέρου τό γεγονός δτι ή μερίδα τού λέοντος 
άνήκει στό θρησκευτικό βιβλίο ώς τό τέλος τού αίώνα : 30% πε
ρίπου στόν κατάλογο τού Λυωνέζου Bruyset τό 177039, 45,7% 
στού Briquet τό 1782 στό Σαλόν-σύρ-Μάρν40, 35% στό κατάστη
μα τών Jeanne καί Anne Ferrand στή Ρουέν τό 178941· σέ θεολο- 
γικά συγγράμματα άντιστοιχούν λιγότερες άπό τό 10% τών δημό
σιων άδειών τής δεκαετίας τού 1780. Ή  πίεση πού άσκεΐ ή τοπι
κή ζήτηση, στό μεγαλύτερο μέρος της θρησκευτική, σχολική καί 
πρακτική, δείχνει φανερά πολύ μεγαλύτερη εύαισθησία πρός τά 
χρηστικά βιβλία παρά πρός τούς παριζιάνικους νεωτερισμούς. 
’Από τήν άλλη πάλι μεριά, τό περιεχόμενο τών δημόσιων βιβλιο
θηκών έξαρτάται άμεσα άπό τόν τρόπό πού έχουν συγκροτηθεί : 
ή διαφορά είναι μεγάλη, λογουχάρη, άνάμεσα στούς καταλόγους 
τών μεγάλων θρησκευτικών ιδρυμάτων καί στή βιβλιοθήκη τής 
’Ακαδημίας τής Λυών : ή σύνθεση τής τελευταίας έκφράζει προ
πάντων τήν έφεση τού ιδρυτή της, Adamoli, γιά τή φυσική ιστο
ρία, τίς βοηθητικές έπιστήμες τής ιστορίας καί τήν ποίηση42.

Μέ τήν πράξη τής άγοράς καί τής τακτοποίησης τού βιβλίου 
στήν ιδιωτική βιβλιοθήκη, ό μορφωμένος όμολογεΐ άναμφισβήτη- 
τα τά διανοητικά του ένδιαφέροντα, μαζί δμως καί ένα πλέγμα 
κινήτρων πού δίνουν μιά άλλη σημασία στήν κατοχή τού βιβλίου. 
Ένας τρόπος νά προσεγγίσουμε τί άνακαλεΐ αύτό τό πολιτιστικό 
άντικείμενο είναι νά δούμε τί είκονογραφικό ρόλο τού άποδίδει
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ό ζωγράφος πού τό ζωγραφίζει. Συχνά είναι τό υποχρεωτικό έμ
βλημα μέ τό όποιο συνδέει τό μεγάλο θρησκευτικό ή τό ούμανι- 
στικό πορτρέτο μιά δρισμένη ιστορική συνείδηση, γιά νά ύπο- 
γραμμίσει άκόμα καλύτερα τά διδάγματά τους (ό "Αγιος 'Ιερώ
νυμος τού Carpaccio, Uffici, Φλωρεντία/ δ Έρασμος, τού Quen
tin Metsys, Εθνική Πινακοθήκη, Ρώμη). ’Αλλά στό πορτρέτο 
ένός σύγχρονου όφείλει, μαζί μέ τά υπόλοιπα χαρακτηριστικά 
πού θά δώσει, νά μιλήσει καί γιά τήν κοινωνική άνωτερότητα 
πού δικαιώνεται μέσον τής γνώσης (« Jaco. Bar », πορτρέτο τού 
Luca Pacioli, 1495, Museo di Capodimonte, Νάπολη), τού λει
τουργήματος (πορτρέτο τού Tommaso Inghirami, γραμματέα καί 
βιβλιοθηκάριου τού Πάπα, άπό τόν Ραφαήλ, Isabella Stewart 
Gardner Museum, Βοστώνη), ή τού πλούτου. Τό βιβλίο είναι ένα 
σημείο άναγνώρισης, έφόσον τό σύνολο τών άντικειμένων άνάμε
σα στά όποία τοποθετείται παραπέμπει πραγματικά σέ δρισμένες 
κοινωνικές πρακτικές πού δίνουν στό άτομο μιά θέση μέσα σ’ ένα 
σύνολο συγκεκριμένων συνθηκών. Είναι σύμβολο δλων τών 
έξουσιών, άλλά μπορεί έπίσης νά είναι φορέας τής διάστρεψης 
τού θείου Λόγου (Berruguete, θαϋμα τοΰ Ά γιον Δομίνικον, 
Πράδο, στό όποιο τά μέν βιβλία τών αιρετικών παίρνουν φωτιά, 
ένώ τού 'Αγίου μένουν άνέπαφα), ή τών έπίγειων πειρασμών. 
Μαζί μέ τή σκακιέρα, τήν κιθάρα καί τά νομίσματα, πλάι στή 
νεκροκεφαλή καί στόν καθρέφτη, είναι αύτό πού έπιτρέπει στούς 
άνθρώπους πού δέν μπόρεσαν νά κατανικήσουν τό θάνατο, νά 
μήν τόν σκέφτονται (’Ανωνύμον Ματαιότητα, Λούβρο· Ματαιότη
τα τού Herman van Steewijck, Μουσείο Lakental, Leyde).

Μέ τή γαλλική ζωγραφική τού 18ου αίώνα, στό βιβλίο έπεν- 
δύονται καί άλλες άναπαραστάσεις καί χρηστικές σημασίες. Συ
χνά έμφανίζεται σάν ό στενός σύντροφος πού μπορεί νά δίνει 
άφορμή στό όνειροπόλημα (Ρ.-Α. Baudoin, ή Ανάγνωση) ή νά 
ένδυναμώνει τήν ψυχή μέσα στίς άντίξοες συνθήκες (Hubert Ro
bert, ό Camille Desmoulins στή φυλακή). Ή  διείσδυση τού βι
βλίου στόν κόσμο τού οικείου είναι στοιχείο ήδη τής παιδικής 
ήλικίας δταν τό βιβλίο παρεμβάλλεται σάν όθόνη άνάμεσα στήν 
άθωότητα καί στόν κόσμο, σάν άντικείμενο μυητικό πού εισάγει 
στή γνώση (Fragonard, Ή  Μελέτη). Στίς κοσμικές συναναστρο
φές ή παρουσία του είναι έπιβεβλημένη γιατί δίνει ένα κέντρο
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στή ζωή τοΰ σαλονιού (De Troy, Ή  άνάγνωση τοϋ Μολιέρον, 
1728), ή Ινα σκηνικό στίς τολμηρές άβρότητες (De Troy, La Jar- 
retiire, 1724). "Ομως ό αίώνας τού έπιφυλάσσει κυρίως νά είναι 
σημάδι δύναμης. Δύναμης τής γνώσης πάνω σ’ Ιναν κόσμο ταξι
νομημένο καί, άρα, κόσμο πού έχει τεθεί ύπό έλεγχο, δύναμης 
τών Ιδεών πού, άν δέν μπορούν νά άλλάξουν τόν κόσμο, μπορούν 
τουλάχιστον νά άναμορφώσουν τό Κράτος (Aved, Ό  Μαρκήσιος 
Mirabeau στό γραφείο του). Ή  έξουσία δέν νοείται πιά χωρίς 
τούς τόμους πού περικλείουν τούς κανόνες τής όρθής διακυβέρ
νησης ή τή μνήμη τών αίώνων (Mme Vig6e-Lebrun, ό Charles- 
Alexandre de Calonne, 1784)· τά όπλα γιά νά κυριαρχήσεις στόν 
κόσμο δέν είναι πιά τά όπλα τού Άρη, άλλά τό κατ’ έξοχήν βι
βλίο τής δύναμης, ή Εγκυκλοπαίδεια (Quentin de La Tour, Ma
dame de Pompadour)*3.

Μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε τό περιεχόμενο τών ιδιωτι
κών βιβλιοθηκών σάν δείκτη τών διαφοροποιήσεων πού συντε- 
λούνται στούς κόλπους τής έλίτ. Σχετικά μέ τόν 18ο αίώνα, μιά 
ύπόθεση δελεαστική θέλει, ξεκινώντας άπό τά άναγνώσματα κα- 
θενός, νά άντιπαραθέσει τό σώμα τού ξίφους στό σώμα τής τη
βέννου, τά όποια νοεί όχι σάν δύο κοινωνίες, άλλά σάν δύο τύ
πους κοινωνικής μοίρας44. Ή  βιβλιοθήκη τού σώματος τής τη
βέννου οίκοδομεϊται μέσα στόν κόσμο τής auctoritas μέ τήν πρω
τοκαθεδρία τής ήθικής, ένώ τό σώμα τού ξίφους άπέναντι σ’ αυ
τόν τόν άνθρωπισμό τής αύθεντίας προωθεί τίς νεωτερικές άξίες. 
Οί εύπατρίδες, άναγνώστες μετρίου διαμετρήματος στά τέλη τού 
16ου αίώνα, σιγά σιγά, μέ τό μικρόσχημο βιβλίο πού κάνουν 
άποδεκτό πλάι στό βιβλίο κύρους, άποκτούν πρόσβαση στίς φι
λολογικές μόδες, στίς κατακτήσεις τού καρτεσιανισμού καί στά 
έπιστημονικά βιβλία. Ή  άριστοκρατία τού ξίφους στό τέλος τοΰ 
αίώνα γίνεται φορέας τού ίδεώδους τού « καλού κάγαθού » άν- 
θρώπου, άλλά τό πολιτιστικό αύτό μοντέλο θά σπάσει μέ τήν κυ- 
κλοφορία τού ήθικολογικού βιβλίου· δσο γιά τά γούστα τής άρι- 
στοκρατίας τής τηβέννου, δπως μπορούμε νά τά δούμε μέσα άπό 
τίς βιβλιοθήκες τών Παρισινών μελών τού κοινοβουλίου τόν 18ο 
αίώνα45, είναι γούστα πού άνθίστανται γερά. Αντλώντας άπ’ 
δλες αύτές τίς ξεχωριστές παραδόσεις, ό Διαφωτισμός θά φέρει 
στό προσκήνιο μιά νέου τύπου φιλοδοξία, ή όποία θά ύπογραμ-
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μίζει τήν άξια τοΰ έντυπου ώς βασικού μέσου γνώσης καί κύ
ρους.

Σημάδι τών διαφοροποιήσεων τών διανοουμένων, τό βιβλίο 
μπορεί έπίσης νά σταθεί κριτήριο γιά τή σκιαγράφηση τών κοι- 
νωνικο-πολιτιστικών ιεραρχήσεων μιάς πόλης ή μιάς έπαρχίας46. 
Τρία παραδείγματα μπορούμε νά πάρουμε ύπόψη μας : τήν κω
μόπολη, στήν περίπτωσή μας τό Σαλόν-σύρ-Μάρν τήν έπαρχια- 
κή πρωτεύουσα, Λυών, μέ τούς έκατό χιλιάδες κατοίκους της· 
μιά δλόκληρη έπαρχία, τή Βρετάνη. Στά τέλη τού Παλαιού Κα
θεστώτος, στήν κοινωνία τού Σαλόν, βρίσκουμε βιβλία, στίς μετά 
θάνατον άπογραφές, λιγότερο άπό μιά φορά στίς δέκα. Ή  πα
ρουσία τους καί ό άριθμός τους έντείνεται δλο καί πιό πολύ δσο 
άνεβαίνουμε στήν κοινωνική ιεραρχία47. Αύτά τά δύο δεδομένα, 
ή ύπαρξη καί ή σπουδαιότητα τής βιβλιοθήκης, όρίζουν έπίσης 
τίς κύριες τομές καί στήν περίπτωση τής Λυών : άνάμεσα στούς 
τεχνίτες τής μέταξας, βιβλία βρίσκουμε στά 20% τών άπογρα- 
φών· στίς περιπτώσεις τών άξιωματούχων καί τών έλεύθερων 
έπαγγελματιών τό ποσοστό είναι 75%· ή σχέση άνάμεσα στίς δύο 
κατηγορίες ώς πρός τόν άριθμό τών τόμων είναι 1 πρός 10. 'Η 
μεγάλη πόλη δμως έπιτρέπει άλλες ύποθέσεις : όρισμένοι τύποι 
άναγνωσμάτων δέν προσδιορίζουν ένα πολιτιστικό έπίπεδο ; Ή  
περίπτωση τού μυθιστορήματος είναι ένδεικτική γιατί δέν τό συ
ναντά κανείς ούτε άνάμεσα στά λιγοστά βιβλία τών τεχνιτών, ού
τε στίς βιβλιοθήκες τών άκαδημαϊκών παραγόντων. Μοιάζει άν- 
τίθετα νά ένδιαφέρει μιά μέση άστική τάξη άναγνωστών τών πό
λεων. Άλλο πρόβλημα είναι ή σχέση άνάμεσα στόν άλφαβητισμό 
καί στήν άνάγνωση : ένώ περίπου 70% τών τεχνιτών καί έργατών 
μέταξας στή Λυών ξέρουν νά βάζουν τήν υπογραφή τους, μόνο 
τό 20%, άπ’ δ,τι είδαμε, διαθέτει κάποια βιβλία. Δέν μπορούμε 
λοιπόν νά βγάλουμε τό συμπέρασμα δτι ή παρουσία τού βιβλίου 
είναι καλό κριτήριο γιά νά όρίσουμε ένα μεταίχμιο στήν κουλ
τούρα, πολύ περισσότερο μάλιστα δταν ό αλφαβητισμός μπορεί 
συχνά νά μήν είναι παρά μιά έπαγγελματική άνάγκη4*. Στήν κλί
μακα τοΰ συνόλου τής Βρετάνης, μιά σκιαγράφηση τής ιεράρχη
σης τών άναγνωστών μπορεί νά άρχίσει ξεκινώντας άπό τόν 
άριθμό τών τόμων, άπό τόν τρόπο συγκρότησης καί τή σύνεθση 
τών βιβλιοθηκών. Στήν κορυφή, άν έξαιρέσει κανείς τόν κλήρο,
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βρίσκεται ή άριστοκρατία τοϋ κοινοβουλίου : πάνω άπό έκατό 
βιβλία, πού προέρχονται άπό διάφορες συνεισφορές, διαπνέονται 
άπό έναν παραδοσιακό ούμανισμό άνοικτό στήν ιστορία- σ’ αύτό 
τό έπίπεδο τοποθετούνται σιγά σιγά οί έμπορευόμενοι άστοί, καί 
κάτω άπ’ αύτό συναντά κανείς τήν κατώτερη άριστοκρατία, έν
τονα θρησκευόμενη άκόμα, καί τή μέση άστική τάξη πού στρέφε
ται πρός τή σύγχρονή της λογοτεχνία καί συγκροτεί τίς βιβλιοθή
κες της μέ όμοιογενείς άγορές49. Άλλά καί έδώ, δπως καί άλλού, 
αύτοί πού κυριαρχούν μέ τόν όγκο τους είναι δσοι άποκλείονται 
άπό τήν άνάγνωση. Καί στίς τρεις έρευνες τά λαϊκά στρώματα 
άποτελούν τό ούσιαστικό μέρος· στή Λυών, ώστόσο, πάνω άπό 
τό μισό τών έμπόρων, καί στή Βρετάνη τό μεγαλύτερο μέρος τής 
άριστοκρατίας, δέν διαθέτουν καθόλου βιβλιοθήκη. Ή  κοινω- 
νιολογία τής παιδείας δέν πρέπει ποτέ νά χάνει άπ’ τά μάτια της 
δτι ό κόσμος τών άναγνωστών παραμένει πάντοτε ένας κόσμος 
άρκετά περιορισμένος τόν 18ο αίώνα.

Λαϊκά άναγνώσματα, δμως, πού νά προσδιορίζουν τήν παι
δεία τών κυριαρχούμενων δέν ύπάρχουν ; 'Η ένθουσιώδης άνα- 
κάλυψη τής γαλάζιας Βιβλιοθήκης καί τού ήμερολογίου άφησε 
νά έννοηθεί κάτι τέτοιο -  είτε φανταζόμαστε μιά μεγαλόφωνη 
άνάγνωση στίς βεγγέρες, είτε μιά στοιχειώδη « άνάγνωση » πού 
περισσότερο θά άποκρυπτογραφούσε τίς εικόνες καί τά σημεία 
άπ’ δ,τι τό κείμενο50. Ή  πολύ εύθραυστη έρευνα Maggiolo (πολύ 
εύθραυστη, στό βαθμό πού τό κριτήριο τής ύπογραφής στό γάμο 
δέν είναι ίσως ένδειξη μόρφωσης) έπιτρέπει μιά τέτοια ύπόθεση, 
άφού ή άλφαβητισμένη Γαλλία στά τέλη τού Παλαιού Καθεστώ
τος συμπίπτει περίπου μέ κείνη στήν όποία άπευθύνονται οί τυ
πογράφοι τών ήμερολογίων. 'Ωστόσο, έχουμε άκόμα κάποια άμ- 
φιβολία γιατί δέν συμβαίνει νά συναντάμε τά μικρά βιβλιαράκια 
μέ τά γαλάζια έξώφυλλα έκεϊ πού θά τά περιμέναμε. Στή Λυών, 
λογουχάρη, τά έλάχιστα βιβλία πού βρίσκονται στήν ιδιοκτησία 
τών μεταξουργών είναι σχεδόν άποκλειστικά θρησκευτικού πε
ριεχομένου, Βίοι Αγίων καί 'Ωρολόγια51. Αντίθετα, ή παρου- 
σιά τού « λαϊκού » ήμερολογίου μοιάζει νά είναι έντονη στόν κύ
κλο τών έγκριτων τών μικρών έπαρχιακών πόλεων προμηθευτής 
του είναι τό πλανόδιο έμπόριο πού άναπληρώνει τήν έλλειψη τού 
βιβλιοπωλείου καί συχνά φτάνει καί στίς πόρτες τών πύργων.
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Δικαιούμαστε λοιπόν νά σκεφτούμε δτι ή πελατεία αύτής τής λο
γοτεχνίας, Ιδιότυπης στή μορφή καί στή θεματική της, έχει συγ
κροτηθεί τόσο άπό Ινα τμήμα τής άστικής τάξης πού δέν άγορά- 
ζει τό λόγιο βιβλίο, δσο καί άπό τά λαϊκά στρώματα τών πόλεων 
καί τής υπαίθρου. Άνάμεσα στούς άποκλεισμένους άπό τήν άνά- 
γνωση καί στούς άποκλεισμένους άπό τήν κουλτούρα υπάρχει θέ
ση γιά Ινα ένδιάμεσο κοινό μέ άβέβαιο περίγραμμα άλλά μέ συ
νοχή στίς προσδοκίες.

Σήμερα τά κάποτε κάποτε έντυπωσιακά θέματα αύτού τού cor
pus άναγνωρίζονται εύκολα : στό ήμερολόγιο κυριαρχεί ή φυσική 
καί μή προφητική άστρολογία πού άποκαλύπτει τό αύριο καί δ 
18ος αιώνας θά εισαγάγει σ’ αύτό τήν έξιστόρηση τής πραγματι
κότητας καί τη χρήσιμη συμβουλή. “Οσο γιά τή γαλάζια Βιβλιο
θήκη, αύτή κινείται στόν κόσμο τού θαυμαστού καί τής μεσαιω
νικής μυθολογίας, μέ άποτέλεσμα ή μαγεία νά διαποτίζει τόσο τά 
παραμύθια γιά νεράιδες, δσο καί τό θρησκευτικό θαύμα καί τήν 
καρολίγγεια έποποιία, δπου έξυμνεϊται μιά ίδεώδης άριστοκρα- 
τία. Κι έδώ ξανά ό 18ος αιώνας θά έξοβελίσει τό παλιό ρεπερτό
ριο, άντικαθιστώντας συχνά τό φανταστικό μέ μιά τελείως άν- 
θρώπινη σοφία. Τό πρόβλημα πού τίθεται είναι πρός ποιά κα
τεύθυνση βαδίζουν τά πράγματα : άραγε, ή διασκευή τών λογίων 
έργων συνιστά τή « λαϊκή » λογοτεχνία, ή, άντίθετα, ή « λαϊκή » 
λογοτεχνία άναδύεται καμιά φορά στά έργα τών μορφωμένων ; 
Τό έρώτημα παραμένει άναπάντητο, άλλά είναι σημαντικό άν θέ
λουμε νά δούμε ποιά σχέση έχει τό βιβλίο μέ τήν παιδεία ένός 
μεγάλου άριθμού άτόμων. “Αν θέλουμε νά κατανοήσουμε τίς 
νοοτροπίες μιάς κοινωνικής όμάδας μέσα άπό τά άναγνώσματά 
της -  σχέδιο μεγαλεπήβολο -, αύτό μπορεΐ νά γίνει μόνο άν γνω
ρίζουμε πολύ καλά τά δρια τής διάδοσής τους. Ά ν  δέν είναι 
έξαιρετικά δύσκολο νά μάθουμε τί διάβαζαν οί έφημέριοι καί οί 
δικαστικοί, είναι πολύ πιό λεπτό νά όριοθετήσουμε τό κοινό τού 
Pierre de Provence ή τής Grisilidis. Άπό κάποιο δόλο τής ιστο
ρίας, ή κοινωνιολογία τού βιβλίου διατηρεί άκόμα αύτό τό προ
νόμιο.

Μιά σειρά στοιχεία άπό τά έξώφυλλα τών βιβλίων είναι σημεία 
πού παραπέμπουν σέ όρισμένες συνήθειες : τίτλος, εικονογράφη
ση, τυπογραφία. Καθένα άπ’ αύτά δίνει μόνο του λαβές σέ μιά
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Ιστορία τοΰ βιβλίου πού δέν θά δίσταζε νά παραβιάσει τά σύνο
ρα τών άλλων κλάδων. Ό  τίτλος πρώτα άπ’ δλα, στόν όποίο 
μπορούν νά τεθούν πολλά έρωτήματα. Μπορεί νά θεωρηθεί σάν 
πιστός, σέ γενικές γραμμές, δείκτης τού περιεχομένου, κυρίως 
στούς νεώτερους χρόνους, όπότε κυριαρχεί δ μεγάλος τίτλος. Βά- 
σει τού τίτλου, λοιπόν, παρ’ δλο πού ή κύρια λειτουργία του εί
ναι νά πουλήσει, μπορούμε νά πραγματοποιήσουμε τήν τεράστια 
ποσοτική έργασία τής θεματικής κατανομής τών άναγνωσμάτων. 
Δεδομένου δτι σ’ αύτόν συναντώνται οί δύο όψεις τού βιβλίου -  
πολιτιστικό άγαθό καί έμπόρευμα -, πρέπει νά προσφέρει ύλικό 
γιά μιά άναδρομική ιστορία τών διαφημιστικών στερεότυπων. Ό  
« προξενητής » τοΰ βιβλίου, δπως γράφει ό Furetifere, μπορεϊ νά 
φανερώσει ποιές εικόνες φέρει μέσα του συλλογικά Ινα κοινό. 
"Υστερα έρχεται ή άνάλυση τής γλώσσας. Τό άθροισμα τών τίτ
λων μιάς έποχής μάς δίνει Ινα σημαντικό άπόθεμα κοινά άποδε- 
κτού λεξιλογίου καί έπιτρέπει νά συλλάβουμε τήν πραγματική 
άκτινοβολία τών έννοιών πού περικλείει. Εξίσου ένδεικτικές εί
ναι καί οί άπουσίες, είτε άποκαλύπτουν μιά άγνοια, είτε τήν έλ
λειψη μιάς έννοιας, είτε τό βάρος μιάς άπαγόρευσης, έφόσον τό 
πεδίο μελέτης πού έχουμε έπιλέξει είναι τόσο εύαίσθητο στήν 
κοινωνική λογοκρισία, δσο καί οί δροι πού σχετίζονται μέ τόν 
έρωτα καί τή σεξουαλικότητα52. Τέλος, τό πιό φιλόδοξο σχέδιο 
είναι αύτό πού άποσκοπεϊ νά πραγματευτεί τό σύνολο τών τίτλων 
σάν Ινα εύρύ σύνολο άπό φράσεις, μέσα στό όποιο μιά λέξη έχει 
ένδιαφέρον σέ συνάρτηση μέ τήν τοποθέτησή της μέσα στήν όλό- 
τητα τού λεξιλογικού πεδίου δπου άπαντά. Οί έρευνες πού έχουν 
γίνει πάνω στό corpus τών τίτλων τών αιτήσεων άδειας τόν 18ο 
αίώνα, καί πιό συγκεκριμένα μέ άφετηρία τίς λέξεις « ιστορία » 
καί « μέθοδος », μάς δείχνουν σέ τί μπορεί νά βοηθήσει ή σημα
σιολογία στήν ιστορία τού βιβλίου μέ τήν άνάλυση τών συμφρα- 
ζόμενων καί τών γραμματικών μοντέλων53.

'Η εικόνα έχει τραβήξει τήν προσοχή τών βιβλιόφιλων καί τών 
Ιστορικών άπό πολύ παλιότερα. Οί άρχές τοΰ Που αίώνα σημα
δεύουν γιά τήν εικονογράφηση Ινα καινούργιο ξεκίνημα. 'Η χαλ
κογραφία άντικαθιστά τήν ξυλογραφία, ή όποία στό έξής βρίσκει 
τή θέση της στό ήμερολόγιο καί στή γαλάζια Βιβλιοθήκη. Ό  
άνώνυμος τεχνίτης άντικαθίσταται άπό τόν χαλκογράφο, πραγ



ματικό καλλιτέχνη πού ύπογράφει τό έργο του. Μέχρι τή δεκαε
τία τού 1650 ή ’Αντιμεταρρύθμιση, γιά σκοπούς δικούς της, δι
δακτικούς καί κατακτητικούς, χρησιμοποιεί τήν είκόνα, είτε σάν 
στάμπα, είτε σάν ζωγραφισμένη είκόνα γιά τίς ιεραποστολές, είτε 
σάν σχέδιο βιβλίου. Στό τέλος τού αίώνα πάντως, τά λειτουργικά 
βιβλία χάνουν τήν αίσθηση τής εικονογράφησης. Οί οικονομικές 
δυσκολίες πού συναντά ή έκδοση είναι μιά έξήγηση, βαθύτερα 
δμως βρίσκει κανείς τά ίχνη τών προσπαθειών τής καθολικής με
ταρρύθμισης νά περιορίσει τίς αισθητές άκρότητες όρισμένων λα
τρευτικών εικόνων τών άρχών τού Που αίώνα. Τό σχόλιο τού 
ιερού κειμένου έξαλείφει τήν άλληγορία τής προμετωπίδας καί 
άναπτύσσεται στό έσωτερικό ένός λόγου όμοιογενούς μέ τό Θείο 
Λόγο54. Μέ τόν 18ο αίώνα, ή εικονογράφηση είναι τεκμηριακού 
τύπου, άλλά σέ δύο κλίμακες. Ή  έπικράτηση τών μικρόσχημων 
βιβλίων όδηγεϊ τήν είκόνα σέ αισθητικές μεταλλαγές : ή χαρακτι
κή δίνει άριστοτεχνηματα, δπου διαπρέπουν ενας Fragonard 
(Contes τού La Fontaine) ή ένας Cochin (Les Fastes τού Όβίδιου). 
Οί ταξιδιωτικές διηγήσεις, τό μυθιστόρημα, τό λεύκωμα τής 
μόδας είναι κατά κύριο λόγο τά βιβλία πού άπαιτούν τή γρα
φική ή τή συμβολική βινιέτα55. Παράλληλα, στά μεγάλα βιβλία, ή 
τεχνική είκόνα θριαμβεύει. Ή  ’Εγκυκλοπαίδεια σημειώνει τό 
άπόγειο τής « αύτονομημένης άπό τό άντικείμενο εικονογράφη
σης » μέ τίς πολλαπλές της σημασίες πού δέν έξαντλούνται στούς 
έκπαιδευτικούς στόχους. Τό έγκυκλοπαιδικό σχέδιο θέλει νά 
έξάρει τή δημιουργική δύναμη μιάς άνθρωπότητας πού είναι 
άκόμα φιλική μέ τή φύση καί τό έργαλεΐο, ένώ ταυτόχρονα όμο- 
λογεϊ μέ γενναιοδωρία τήν πίστη της στήν καθολικότητα τού μη- 
νύματός της, άφού ή καταγραφή τού κόσμου μέσον τής εικόνας 
δέν είναι έγωιστική άποθησαύριση, άλλά μεταβίβαση στίς έπερ- 
χόμενες γενιές καί στό γένος τών άνθρώπων56. Τό κείμενο λοι
πόν, κάθε άλλο παρά έμπεριέχει, μόνο αύτό, δλες τίς άξίες τού 
βιβλίου δπου έχουν έγγραφεϊ πολλές γλώσσες : ή γλώσσα τής ει
κονογράφησης, τήν όποία μπορούμε νά άποκρυπτογραφήσουμε 
σάν ένα σύνολο άπό σημεία, άλλά καί σάν φορέα ιδεολογικών 
παραστάσεων, ή γλώσσα τής τυπογραφικής διάταξης πού ή έξέ- 
λιξή της στά νεώτερα χρόνια πρός τήν κατεύθυνση μιάς πιό κα
θαρής όργάνωσης τής άνάγνωσης μεταφράζει καί εύνοεϊ μέ τόν
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τρόπο της τίς προόδους μιάς καινούργιας λογικής.
Ή  υλική βιβλιογραφία (ή άγγλοσαξωνική physical biblio

graphy) είναι ίσως ό πιό πρόσφατος άπό τούς κλάδους πού άπο- 
βλέπει νά προσαρτήσει ή κοινωνική ιστορία τού έντύπου. Αύτή 
γεννήθηκε στό μεσοπόλεμο στήν ’Αγγλία, γύρω άπό τήν « Biblio
graphical Society », καί τό περιοδικό της The Library. Βάδισε γιά 
πολύ καιρό στά χνάρια τών πρωταρχικών της κινήτρων, προσπα
θώντας δηλαδή νά βγάλει άκρη άπ’ τό κουβάρι τών έκδόσεων 
τών έλισαβετιανών. Πρωτότυπη στά σχέδιά της, ή νέα έπιστήμη 
τού βιβλίου άδιαφορεϊ τελείως γιά τό νόημα τών τυπογραφικών 
στοιχείων καί τίς μελέτες γύρω άπό τίς τεχνικές τής έκτύπωσης57. 
Ό  τρόπος αύτός νά δούμε τό βιβλίο σάν Ινα σώμα άπό φυσικά 
Ιχνη είναι μιά χρήσιμη « άρχαιολογία » πού άκολουθεΐ τρεις κα
τευθύνσεις πού παραμένουν άκόμα πρωτοποριακές. Πρώτον έπι- 
τρέπει νά γίνουν βιβλιογραφικές παρατηρήσεις πού διακρίνουν 
δχι μόνο τίς διαφορές άνάμεσα στίς έκδόσεις, άλλά καί τούς χα
ρακτήρες σέ κάθε έντυπο, πράγμα βασικό γιά τούς νεώτερους 
χρόνους δπου οί συνθήκες τής σύνθεσης έπέτρεπαν τίς διορθώ
σεις στή διάρκεια τής έκτύπωσης τού ίδιου τραβήγματος. ’Αντι
λαμβανόμαστε, λοιπόν, δτι ή ύλική βιβλιογραφία προμηθεύει 
στόν ιστορικό τής λογοτεχνίας τό μόνο πραγματικά σίγουρο όδη- 
γό γιά τήν έκδοση τών κλασικών κειμένων58. Κατά δεύτερον, μέ 
τό νά συμπληρώνει τίς άρχειακές έρευνες, μιά μέρα, ίσως, ρίξει 
φώς στήν κυκλοφορία τών κλεψίτυπων καί τών άπαγορευμένων 
βιβλίων. ’Αφού όρίσουμε τά χαρακτηριστικά τής σύνθεσης, τής 
βιβλιοδεσίας καί τής κόσμησης πού προσιδιάζουν στά έντυπα 
ένός έργαστηρίου ή μιάς πόλης, μπορούμε, μέ τή βοήθεια ή δχι 
τού ύπολογιστή, νά συγκρίνουμε μ’ αύτές τίς νόρμες τή διατη
ρούμενη παραγωγή, έτσι ώστε νά δούμε άν πίσω άπό ψεύτικες 
διευθύνσεις κρύβονται παράνομα έργα ή άπομιμήσεις59. Τέλος, ή 
physical bibliography έπιτρέπει νά ρίξουμε νέο φώς στήν ιστορία 
τής λειτουργίας τών έργαστηρίων. "Οταν τά άρχεΐα είναι πρόσ
φατα, ή σχολαστικότητα πού μπορεΐ νά δείξει ένας νέος κλάδος 
όδηγεΐ στήν έκ βάθρων άνανέωση τής άντίληψης πού έχουμε σχη
ματίσει σχετικά μέ τήν τυπογραφική έργασία ή τήν έπιχείρηση. 
’Από τή μιά μεριά, είμαστε πιά σέ θέση νά παρακολουθήσουμε 
βήμα πρός βήμα τόν έργάτη στίς διαδοχικές φάσεις τής δουλειάς
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του, νά φέρουμε στό φώς τά έπαγγελματικά του μυστικά καί τά 
προσωπικά του τίκ, καί, άπό τήν άλλη, ή οίκονομική στρατηγική 
τού τυπογράφου διαγράφεται πιό καθαρά άπό τή στιγμή πού 
μπορεί κανείς νά συλλάβει τό έργαστήριό του μέσα στή διαχρονι
κή διάσταση τής κατασκευής ένός βιβλίου, ή μιά συγκεκριμένη 
στιγμή, στό σύνολο τών δραστηριοτήτων του60.

’Αντικείμενο μέ άνεξάντλητο πλούτο, τό βιβλίο άσκεί άπό πα
λιά τή γοητεία του. Τήν έποχή πού ό θετικισμός θριάμβευε καί 
είχε συρρικνώσει τήν ιστορία στό λόγο, τό βιβλίο πλάι στό χειρό
γραφο έμοιαζε νά περικλείει καθετί πού θά άρκούσε νά άποκρυ- 
πτογραφήσει ό έρευνητής γιά νά φτάσει στά γεγονότα. Τή στιγμή 
πού τό κέλυφος αύτό τών κειμένων έσπασε, δταν ή ιστορία θέλη
σε νά γίνει οίκονομική καί κοινωνική, τό βιβλίο δέν έπεσε θύμα : 
έπαψε άραγε νά είναι ένα καλό έμπόρευμα πρός παραγωγή καί 
πώληση ; ή μήπως επαψε νά άποκαλύπτει τίς διακρίσεις μιάς 
κοινωνίας ; ’Αντίθετα μάλιστα, βρέθηκε νά έχει άκόμα πιό έξα- 
σφαλισμένη τή θέση του μέ τήν άνθηση τών « έπιστημών τού άν- 
θρώπου ». μέ τό νά σταθεί μιά εύκολη λεία στή μελέτη τών λέξεων 
καί τών σημείων. 'Η αιώνια αύτή νιότη μέ τήν όποία προικίστηκε 
άπό τήν άρχή του, άφού λόγος γιά τό βιβλίο ύπάρχει άπό τήν 
πρώτη του έμφάνιση, έκφράζει στό βάθος τήν εύχάριστη έκπληξη 
ένός κόσμου μπροστά στό γεγονός δτι, πέρα άπό τούς φραγμούς 
τού χώρου καί τού χρόνου, μπορεϊ νά σέ κάνει ν’ άκούσεις, στό 
παρόν, πολύ παλιές γλώσσες.
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JACQUES OZOUF

Ή  κοινή γνώμη :
'Α π ο λ ο γία  υπέρ τών δημοσκοπήσεων

Όποιος έπιχειρεΐ νά γράψει τήν ιστορία τής κοινής γνώμης 
γρήγορα μαθαίνει δτι δέν μπορεΐ νά χρησιμοποιεί χωρίς δυσχέ
ρειες τήν περίεργη αύτή διασφάλιση. Ή  γνώμη, δσο λίγο καί νά 
τή διερευνήσει κανείς, φέρνει στήν έπιφάνεια ένα τέτοιο κυκεώ
να Ιδιαίτερων γνωμών, πού, συγκριτικά, οί κλασικοί ιστοριογρά
φοι πού ζητούσαν άπλά νά περιγράψουν τήν « κατάσταση τών 
πνευμάτων » μοιάζουν πιό έντιμοι. Καί μόνη της ή πολυχρωμία 
τών γνωμών δέν είναι άκόμα τίποτα : άπό πού άρύεται κανείς τή 
βεβαιότητα δτι ύπάρχει δυνατότητα νά τίς συγκρίνουμε δλες αύ- 
τές μεταξύ τους, νά τίς ζυγίσουμε, νά τίς προσθέσουμε τή μιά μέ 
τήν άλλη ; Ή  άπελπισμένη αύτή άριθμητική είναι ή ένοχη συνεί
δηση τής ιστορίας τής κοινής γνώμης.

Ή  ιστορία αύτή μεταπίπτει συνεχώς άπό τήν άφθονία στήν έλ
λειψη καί άπό τόν εύθύ λόγο στόν πλάγιο λόγο. Ποιά είναι ή 
άφθονία ; Πραγματικά, έρχεται ή στιγμή πού σκάζει άπό πηγές : 
έφημερίδες, λόγοι, δημόσιες συζητήσεις, γράμματα, χρονικά, 
άπομνημονπιματα συνθέτουν ένα θησαυρό, πού τόν άμύθητο 
πλούτο του χρειάζεται κανείς νά πληρώσει. Ό χι μόνο γιατί πρέ
πει νά βρει μέ ποιά μέσα θά κυριαρχήσει πάνω σ’ αύτό τό πληθω
ρικό υλικό, άλλά καί γιατί ή γνώμη πού προσεγγίζει κανείς μ’ 
αύτόν τόν τρόπο είναι ή φωτισμένη γνώμη. Είναι ή γνώμη πού 
ήταν σέ θέση, κατάφερε, θέλησε νά έκφραστεϊ διά τού γραπτού 
λόγου. Ή  γνώμη πού, παρ’ δλη τήν πληθωρικότητά της, δέν είναι 
τελικά παρά ή γνώμη έκείνων πού καθιστούν γνωστές τίς γνώμες
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τους καί τών όποιων ό λόγος διαπράττει μέ τρόπο άκραΐο τό 
άμάρτημα τής συνοχής καί τής όλοκλήρωσης. Ή  έλλειψη τώρα : 
άν ή Ιστορία αύτή τείνει, άντίθετα, νά κάνει νά μιλήσουν αύτοί 
πού δέν μιλούν, τής χρειάζεται νά άνασυγκροτήσει μέ πολύ μό
χθο τή βωβή γνώμη, συλλέγοντας κοπιαστικά τίς πιό άσήμαντες, 
χασματικές καί άνόμοιες πηγές. Σάν τόν ποιητή πού ψάχνει μέσα 
« σέ άνόητες ζωγραφιές, στά γείσα πού στεφανώνουν τίς πόρτες, 
στά ντεκόρ, στά πανό τών σαλτιμπάγκων, στίς έπιγραφές, στά 
λαϊκά σχέδια- μέσα στήν παλιομοδίτικη λογοτεχνία, στά λατινικά 
τής έκκλησίας, στά άνορθόγραφα έρωτικά βιβλία, στά ρομάντζα 
πού διάβαζαν οί παππούδες μας, στά παραμύθια, στά παιδικά 
βιβλιαράκια, στίς παλιές όπερες, στά βλακώδη ρεφρέν, στούς 
άπλοϊκούς ρυθμούς », κι άκόμα μέσα στίς προκηρύξεις, στά παι
χνίδια, στά συνθήματα τών τοίχων, στίς άφίσες, ό ιστορικός σκο
τώνεται νά ξαναβρεΐ τή γνώμη έκείνων πού κανείς ποτέ δέν ζήτη
σε τή γνώμη τους ή πού, δπως καί νά ’χει τό πράγμα, δέν μπόρε
σαν νά τή δώσουν σέ κανέναν. 'Ιστορία πιό έπινοητική άπό τήν 
προηγούμενη -  ή πενία ώθεϊ στή φαντασία - , άλλά καί καταδικα
σμένη στόν πλάγιο λόγο, πάντοτε άβέβαιη γιά τά βήματά της.

Μέσα στό όπλοστάσιο τών άντίδοτων πού οί ιστορικοί θεώρη
σαν δτι έξομαλύνουν τά μειονεκτήματα καί τίς άκρότητες, οί 
σφυγμομετρήσεις τής κοινής γνώμης κατέχουν έξέχουσα θέση. 
'Υλικό καινούργιο γιά τούς ιστορικούς πού έπασχαν άπό έλλειψη 
στοιχείων· υλικό μέ τήν έπεξεργασία του έτοιμη γιά τούς ιστορι
κούς πού δέν είχαν μέν έλλείψεις, άλλά δέν ήξεραν τί νά κάνουν 
τόν πλούτο πού είχαν στά χέρια τους : γιατί ή τεχνική τής σφυγ
μομέτρησης έπιτρέπει νά δαμάσεις τόν άριθμό, βάζει τέλος στήν 
άτέρμονη συλλογή τεκμηρίων καί δίνει στόν ιστορικό τήν άπί- 
στευτη ύπόσχεση μιάς άνώδυνης έξαντλητικότητας. Ά πό τήν άλ
λη πάλι μεριά, ή δημοσκόπηση άποκαλύπτει τή γνώμη τών άν- 
θρώπων χωρίς γνώμη -  οί όποιοι, χωρίς αύτή τήν εύκαιρία, δέν 
θά τήν είχαν έκφράσει ποτέ, ή στό κάτω κάτω δέν είχαν γνώμη 
καθόλου -, κι έτσι έπιτρέπει στόν ιστορικό νά πατήσει τό πόδι 
του πάνω στήν τεράστια Terra Incognita τής κοινής γνώμης : 
άπευθείας, αύτή τή φορά, χωρίς νά κάνει χρήση τής έμμεσης 
άποκατάστασης. Ά π ’ δ,τι φαίνεται λοιπόν, οί δημοσκοπήσεις θά 
μπορέσουν νά θέσουν τέρμα στό κλασικό δίλημμα τής ιστορίας
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τών γνωμών : αύτή μέχρι σήμερα δέν είχε στή διάθεσή της παρά 
άμεσες μαρτυρίες γιά τίς γνώμες τών φωτισμένων άνθρώπων· στό 
έξής, χάρη στίς δημοσκοπήσεις ή κοινή γνώμη θά μπορέσει νά 
βρει τήν άμεση έκφρασή της.

Πώς λοιπόν νά έξηγήσουμε τήν περιφρόνηση πού δείχνουν οί 
ιστορικοί πρός τό καινούργιο αύτό όργανο ; Βιβλία γιά τή σύγ
χρονη έποχή συνεχίζουν νά γράφονται, καί οί σφυγμομετρήσεις 
γίνονται χωρίς αύτά νά τίς παίρνουν ύπόψη1. Ό  Τύπος, πού ξέ
ρουμε με πόση προσοχή τίς χρησιμοποιεί, παραμένει ή ύπ’ άριθ- 
μόν ένα πηγή τής ιστορίας τής κοινής γνώμης. Μέ δυό λόγια, 
άνάμεσα στήν ιστορία τής κοινής γνώμης καί στή σφυγμομέτρη
ση, παρά τίς έκατέρωθεν έπανειλημμένες δηλώσεις γιά τό πρόσ
φορο καί τό θεμιτό τών άμοιβαίων έξυπηρετήσεων2, έχει δη- 
μιουργηθεί μιά κατάσταση άσυμβίβαστου.

Ή  άπέχθεια τών ιστορικών γιά τήν πηγή αύτή όφείλεται άνά- 
μικτα σέ καλούς καί σέ κακούς λόγους. Όρισμένοι έχουν νά κά
νουν μέ μιά γενική δυσπιστία άπέναντι στίς σφυγμομετρήσεις· 
άλλοι σέ μιά ίδιάζουσας φύσης υποψία άπέναντι στίς σφυγμομε
τρήσεις τής κοινής γνώμης, αύτό τό έννοιολογικό τερατούργημα- 
άλλοι πάλι στό σύνδεσμο πού έχει δημιουργηθεϊ άνάμεσα στήν 
πρόβλεψη καί στή σφυγμομέτρηση τής κοινής γνώμης : ή άνά- 
γνωση τού μέλλοντος, πού ή σφυγμομέτρηση μοιάζει, καλώς ή 
κακώς, νά ύπόσχεται, κάνει τόν ιστορικό νά τής γυρίζει τήν πλά
τη σάν κάτι τό όποιο δέν τόν άφορά.

Ή  γενική έπιφύλαξη τών ιστορικών άπέναντι στίς σφυγμομε
τρήσεις δέν είναι προφανώς άσχετη μέ τή μέτρια άπόδοση τών 
τελευταίων. Έλκοντας τήν προέλευσή τους άπό τό διαφημιστικό 
μάρκετινγκ -  τίς έρευνες τής άγοράς -, άνήκουν στό μονοπώλιο 
τών ιδιωτικών όργανισμών μέ κερδοσκοπικό σκοπό. Ή  έξάρτησή 
τους άπό τίς κεφαλαιοκρατικές έταιρίες, πού στή Γαλλία συμβο
λίζεται άπό τά άρχικά τών δύο βασικών ινστιτούτων σφυγμομέ
τρησης3, είναι έντυπωσιακή. Ή  ύποπτη αύτή προέλευσή τους -  ή 
δποία έξάλλου φανερώνει πολύ καλά τή συγγένεια αϊματος άνά
μεσα σ’ αύτές καί τίς straw-votes4 -  έχει σταθεί ή άφορμή γιά τήν
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άντίσταση πού δείχνει άπέναντί της ή πανεπιστημιακή ιστορία : 
πώς μπορεΐ νά άναγνωρίσει στίς σφυγμομετρήσεις ίση έπιστημο- 
νική άξία μέ τίς έπίσημες άναφορές, γιά παράδειγμα, τών εισαγ
γελέων τής Δεύτερης Αυτοκρατορίας ; Κι άν οί έφημερίδες τίς 
βγάζουν μέ άλαζονεία στό σφυρί, αύτό δέν τακτοποιεί καθόλου 
τήν κατάσταση : ή άνάγνωση τής έφημερίδας δέν έχει γίνει άκό
μα ό έπιούσιος άρτος τής ιστορίας τής σύγχρονης έποχής.

"Ομως τελικά έχουμε νά κάνουμε μέ έναν καβγά άδοξο. Καί ή 
λύση πού προτάθηκε κάποτε νά άνατεθούν οί σφυγμομετρήσεις 
τής κοινής γνώμης σέ μιά δημόσια ύπηρεσία, ή όποία υποτίθεται 
θά ήταν άνεξάρτητη καί άντικειμενική, είναι κακή καί λανθασμέ
νη5. Καί ή έπιστημονική δυσπιστία πρός τά άποτελέσματα τών 
σφυγμομετρήσεων είναι άνευ ένδιαφέροντος. Τό έρώτημα είναι 
άν τό δείγμα πού μάς δίνουν μπορεΐ νά έγγυηθεΐ τήν άντικειμενι- 
κότητα τού έρωτηματολογίου πού έχει χρησιμοποιηθεί σάν πλαί
σιο τής έρευνας. Καί τά σαράντα χρόνια χρήσης τών σφυγμομε
τρήσεων, μέ τίς δοκιμές καί τά σφάλματα πού έχουν γίνει, έχουν 
κατασιγάσει τίς δύο βασικές άνησυχίες πού ξεσήκωνε στό παρελ
θόν αύτή ή μέθοδος.

Άνισα πάντως. Άκόμα καί δταν δέν είναι περιττό νά τό έπα- 
ναλαμβάνουμε, δέν παύουμε νά νιώθουμε κάποια ντροπή δποτε 
χρειάζεται νά ύπενθυμίζουμε δτι ή τεχνική τής δειγματοληψίας 
είναι στό έξής άσφαλής, έτσι ώστε μέ ένα δείγμα 1000 προσώπων 
νά έχουμε τό ίδιο άκριβές άποτέλεσμα, δπως άν είχαμε σφυγμο- 
μετρήσει τόν πληθυσμό τής Γαλλίας ή τών Η.Π.Α.· καί δτι ή μέ
θοδος τών πιθανοτήτων ή ή μέθοδος τών quotas6 παρέχουν, άνά- 
λογα μέ τήν περίπτωση, δείγματα έπαρκώς άντιπροσωπευτικά 
γιά τό έπιλεγόμενο σύνολο.

Λιγότερο εύκολο είναι νά νιώσει κανείς δτι είναι έξασφαλισμέ- 
νος ώς πρός τήν ποιότητα τού έρωτηματολογίου, παρά τούς στοι
χειώδεις τύπους πού άκολουθεΐ ό καλός έρευνητής : νά μή θέτει 
στούς σφυγμομετρούμενους παρά τά έρωτήματα στά όποια αύτοί 
είναι σέ θέση νά δώσουν άπάντηση, νά χρησιμοποιεί λεξιλόγιο 
κατανοητό άπό δλους, νά άποφεύγει τίς έρωτήσεις πού ύπαγο- 
ρεύουν τήν άπάντηση. Πράγμα πού συνεπάγεται δτι, άνάμεσα 
στίς άλλες προφυλάξεις πού πρέπει νά παρθούν, κάθε έρωτημα- 
τολόγιο πρέπει νά έχει δοκιμαστεί σέ μιά προκαταρκτική έρευνα
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τής τάξης τών πενήντα συνεντεύξεων. Γεγονός πάντως παραμένει 
δτι τό νά θέσεις τήν ίδια έρώτηση σέ πολύ διαφορετικά άτομα 
προϋποθέτει, κάπως τρελά, δτι τά άτομα αυτά μοιράζονται μετα
ξύ τους τό ίδιο άπόθεμα όρισμών καί δτι ή γνώμη πού μάς έδω
σε ή σφυγμομέτρηση παραμένει άβέβαιη : νά προϋπήρχε τής 
σφυγμομέτρησης (κάθε φορά πού μιά σφυγμομέτρηση « άποκα- 
λύπτει » ή « άνακαλύπτει » κάποια στερεότυπη άπάντηση, στοι
χηματίζουμε δτι έτσι είναι), ή νά πρόκειται γιά μία γνώμη πού τή 
διαμόρφωσε ή ίδια ή σφυγμομέτρηση ώς τέλειο πλαστούργημα ; 
Γιατί, ένώ ή κλασική Ιστορία τής κοινής γνώμης δέν προσφέρεται 
παρά μόνο γιά τούς « δυνατούς », σ’ αύτούς πού έχουν ήδη δια
μορφωμένη γνώμη καί τήν έκφράζουν, ή σφυγμομέτρηση, άντίθε- 
τα, προσφέρεται σέ δλους άδιακρίτως : κάνει νά μιλήσουν αύτοί 
πού δέν μιλούν καί τούς ζητά νά παραγάγουν μιά γνώμη τήν 
όποία δέν θά είχαν βάλει ποτέ στό νού τους καί δέν θά είχαν 
έκφράσει, άν δέν γινόταν ή σφυγμομέτρηση. 'Οπότε ή σφυγμομέ
τρηση καθίσταται ύπεύθυνη μιάς ψευδούς έννοιας τής κοινής 
γνώμης7, άκόμα πιό καταστρεπτικής γιά τήν ιστορία τής γνώμης 
άπό δ,τι ή συρραφή τών έγκυρων γνωμών ή ή άνευ άρχών έπι- 
σκόπηση τού Τύπου πού συχνά συνιστά όλόκληρη τήν παραδο
σιακή ιστορία τής γνώμης.

Στό σημείο αύτό έρχονται νά προστεθούν στό κατηγορητήριο 
πού έχει έξαπολυθεΐ έναντίον τών σφυγμομετρήσεων καί παρά
πονα γιά πλαστότητα, ίσοπέδωση, άπλούστευση, κατάχρηση, πα
ράπονα τά όποία άξίζει τόν κόπο νά διερευνήσουμε. Μήπως ή 
σφυγμομέτρηση δίνει μιά πλαστή γνώμη, πού δέν ύπάρχει παρά 
χάρη στό έρωτηματολόγιο πού τή δημιουργεί, καί μέ τρόπο τε
λείως έφήμερο ; Άλλά ή σφυγμομέτρηση δέν είναι άραγε ή μόνη 
εύκαιρία νά έκφραστούν γνώμες πού μέχρι τότε δέν είχαν ξεπε- 
ράσει τό στάδιο τού ψελλίσματος, παραμένοντας άκόμα άσυνεί- 
δητες ; Πόσοι Γάλλοι, πρίν άπό τό δημοψήφισμα πού τούς ύπο- 
χρέωσε νά τό κάνουν, είχαν άποψη γιά τήν άποκέντρωση ; Θά 
μπορούσε κανείς νά ύποστηρίξει, άλλωστε, δτι. δπως οί έκλογές, 
ή άπεργία, ή πολιτική κρίση, ή διαδήλωση, ύποχρεώνουν καλώς 
ή κακώς κάποιον νά έπιλέξει στρατόπεδο καί νά έκφράσει μ’ 
δποιον τρόπο μπορέσει μιά γνώμη (άν δεχτούμε δτι νά έκφράζεις 
τή γνώμη σου δέν σημαίνει μονάχα νά παράγεις ένα συνεκτικό
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λόγο, άλλά καμιά φορά ίσως νά διαλέγεις χωρίς πολύ μεγάλη 
διαύγεια, τίς περισσότερες φορές μέσα στήν άσάφεια). Ή  γνώμη 
αύτή είναι σίγουρα πλαστή στό βαθμό πού είναι έξαρτημένη άπό 
τό περιστατικό πού τή γεννά. Ή  πλαστότητα δμως αύτή δέν είναι 
συνώνυμη τής ψευδότητας. Καί άν, άπό τήν άλλη μεριά, χρειαζό
ταν νά παραγράψουμε άπό τήν ιστορία τίς μαρτυρίες πού έχουμε 
έμεϊς οί ίδιοι προκαλέσει, θά έπρεπε έπίσης νά παραιτηθούμε 
άπό κάθε χρήση συνέντευξης καί νά έγκαταλείψου με κάθε διε- 
ρεύνηση στή νέα μεγάλη περιοχή τής « προφορικής ιστορίας » 
(oral history)8.

Έμεϊς θά λέγαμε άπλά δτι πρόκειται γιά μιά βεβιασμένη γνώ
μη πού κατά τρόπο ώμό θεωρείται δτι πρέπει νά χωρέσει μέσα 
στό πλαίσιο τής έρευνας καί τού λεξιλογίου έκείνου πού έπιχει- 
ρεΐ τήν έρευνα. Καί μέ τήν έννοια αύτή είναι πιό άλλοιωμένη καί 
πιό υποβολιμαία άπό κάθε άλλη. Άρκεΐ νά ύπενθυμίσουμε, γιά 
νά δώσουμε λίγο βάρος στήν άντίρρηση αύτή, δτι ή έρευνα τής 
κοινής γνώμης ύποβάλλει στά άτομα πού δίνουν συνέντευξη τίς 
έρωτήσεις σέ συνάρτηση μέ τήν προβληματική τών άγοραστών 
τής σφυγμομέτρησης. Ό  Pierre Bourdieu9, πού άνακάλυψε στά 
άρχεϊα τών γαλλικών όργανισμών σφυγμομέτρησης τά έρωτημα- 
τολόγια πού είχαν άφιερωθεϊ στήν έκπαίδευση, κάνει τή διαπί
στωση δτι στό διάστημα άνάμεσα στό 1968 καί στό 1971 είχαν 
τεθεί παραπάνω άπό 200 έρωτήσεις, ένώ στό διάστημα 1960-1963 
λιγότερες άπό είκοσι. Άνθηση μαζική πού μεταφράζει τήν πολι
τικοποίηση τού προβλήματος καί βρίσκεται σέ άνταπόκριση μέ 
Ινα άμεσο καί εύθύβολο κοινωνικό αίτημα. 'Η σύνδεση τών έρω- 
τήσεων μέ τίς έγνοιες τού γαλλικού πολιτικού προσωπικού είναι 
άκόμα αισθητή στή μορφή τους, καί ή σφυγμομέτρηση τήν έπι- 
βάλλει αύτομάτως στό κοινό αίσθημα. "Ομως ή άντίρρηση αύτή 
(πού άποκτά τό πλήρες νόημά της στήν περίπτωση πού ύποθετι- 
κά τή χρησιμοποιήσει Ινα πολύ άφελές άτομο) παραμένει άνί- 
σχυρη μπροστά στή χρήση τής σφυγμομέτρησης στό χώρο τής 
Ιστορίας καί τής κοινωνιολογίας : γιά τόν ιστορικό ή τόν κοινω
νιολόγο, κατευθύνσεις γιά τήν έρευνά του είναι έξίσου ή ήμερο- 
μηνία τής σφυγμομέτρησης, τά πολιτικά της συμφραζόμενα, τό 
ποιόν τού παραγγελιοδότη- τό ίδιο δπως καί τό θέμα, ή διατύπω
ση, τό λεξιλόγιο τών έρωτήσεων, ή σειρά μέ τήν όποία τέθηκαν, ό
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τρόπος πού καταρτίστηκε τό δείγμα, ή θεωρητική του σύνθεση... 
Πώς, έξάλλου, νά μήν έχει ό ιστορικός τήν περιέργεια νά άνατρέ- 
ξει στά ύλικά τής έρευνας καί νά δεϊ τίς διάτρητες καρτέλες πού 
χρησιμοποιούν στήν καταμέτρηση ; Παίρνοντας αύτές τίς διόλου 
ύπερβολικές προφυλάξεις, μπορούμε μέ τήν άνάλυση νά φέρουμε 
στό φώς τήν προβληματική τών ινστιτούτων σφυγμομέτρησης καί 
τών πελατών τους, προβληματική πού κατά κανόνα βρίσκεται 
κρυμμένη πίσω άπό τό έρωτηματολόγιο. Βάζουμε στοίχημα δτι 
δταν γραφτεί ή Ιστορία τών σφυγμομετρήσεων θά μάθουμε πολ
λά.

Μένει δ άπλουστευτικός χαρακτήρας τών έρευνών σφυγμομέ
τρησης πού προσθέτουν μεταξύ τους μονάδες μή συγκρίσιμες. Τά 
άποτελέσματα τών σφυγμομετρήσεων πραγματεύονται, ώς δμοι- 
ες, γνώμες διαφορετικής Ισχύος καί ό άνευ άρχών αύτός σωρός 
άποκαλύπτει γιά μιά άκόμα φορά τή συγγένεια τής σφυγμομέτρη
σης μέ τήν έκλογική ψήφο, πού καί αύτή έπίσης είναι γενικευτι- 
κή. Σέ μιά ψηφοφορία, ιδίως στό δημοψήφισμα, είναι δύσκολο 
νά μετρήσουμε τήν ένταση τών Ναί καί τών Ό χι, νά άποφασί- 
σουμε πόση ισχύ έχει ή πεποίθηση τήν όποία έκφράζουν. "Ομως 
οί δυσκολίες αύτές είναι έπαρκείς λόγοι γιά νά άποστρέψει ό 
ιστορικός τό ένδιαφέρον του άπό τίς πληροφορίες πού τού παρέ
χουν τά έκλογικά άποτελέσματα ; Προσθέτουμε δτι όρισμένες 
σφυγμομετρήσεις έπιτρέπουν νά διαχωρίσουμε τίς άντιδράσεις σέ 
μιά βεντάλια βαθμών ικανοποίησης -  όπότε ή ένταση τών πεποι
θήσεων μπορεί νά έπαχθεϊ άπ’ αύτές· καί στό έσωτερικό τού συ
στήματος τών έρωτήσεων, χωρίς κάν νά άπαιτεΐται άπό τόν ιστο
ρικό μιά ιδιαίτερη όξύνοια, ή ένταση μιάς γνώμης μπορεί νά 
έλεγχθεϊ άπό τήν άπάντηση σέ μιά γειτονική έρώτηση. Ά πό τούς 
100 Γάλλους πού τόν ’Ιανουάριο τού 1973 ήταν έτοιμοι νά ψηφί
σουν τό σοσιαλιστικό κόμμα, μόνο τό 22% δήλωναν δτι ήταν 
έτοιμοι νά βοηθήσουν τό έκλεγμένο κόμμα (στό δεύτερο αύτό 
έρώτημα συναντάμε 48% Ναί άνάμεσα στούς Γ άλλους πού διάλε
ξαν τό P.S.U., καί 53% άνάμεσα σ’ αύτούς πού διάλεξαν τό κομ
μουνιστικό κόμμα)10. Μπορεί ό ιστορικός νά μείνει άδιάφορος 
μπροστά σ’ αύτή τή στρέβλωση, δταν μάλιστα, μαζί μέ τόν J. S. 
Strayer11, σκέφτεται δτι ή ιστορία ένδιαφέρεται κυρίως γιά τή 
γνώμη έκείνη πού μεταφράζεται σέ πράξεις ;
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Δέν πρέπει πάντως νά ξεχνάμε καί τίς άπλουστεύσεις πού έπι- 
φέρουν σέ μιά ήδη συνοπτική σφυγμομέτρηση οί ίδιοι οί όργανι- 
σμοί σφυγμομέτρησης κι έκεΐνοι άκριβώς πού τίς χρησιμοποιούν 
πιό άμεσα : οί δημοσιογράφοι. Στό ξεκίνημα, οί όργανισμοί 
σφυγμομέτρησης είναι αύτοί πού βαραίνουν πάνω στήν άνάλυση 
τών άποτελεσμάτων καί τών έρμηνειών τους : τίς περισσότερες 
φορές οί ειδικοί πού διαθέτουν οί όργανισμοί είναι αύτοί πού 
κρίνουν τί έχει σημασία καί τί δέν έχει, άποφασίζουν βάσει τίνος 
εύρους μιά διάσταση στά έπί τοϊς έκατόν ποσοστά μεταφράζει 
μιά άλλαγή πραγματικότητας, ποιές διασταυρώσεις άνάμεσα στά 
δεδομένα παρουσιάζουν ή δχι ένδιαφέρον. Στήν κατάληξη, κατό
πιν, δσοι κάνουν χρήση τής σφυγμομέτρησης καί άναζητούν μιά 
χτυπητή πληροφορία, έχουν τήν τάση νά άπλουστεύουν τήν άνά
λυση άκόμα περισσότερο. « Οί δύο στούς τρεις Γάλλους είναι 
ύπέρ τής ένίσχυσης τής Εύρωπαϊκής Κοινότητας », είχε γιά τίτλο 
τόν Φεβρουάριο τού 1973 μιά γαλλική καθημερινή έφημερίδα. 
Στήν πραγματικότητα, δσο άναπτύσσονταν οί έρωτήσεις πού 
έβαζε τό I.F.O.P., ή μέγιστη άναλογία ήταν ένας στούς δύο, κα
μιά φορά μάλιστα ένας στούς τρεις μονάχα- καί γιά τίς άνάγκες 
τού σχολιασμού είχαν ξεχαστεΐ οί έρωτηθέντες πού δέν έδωσαν 
άπαντήσεις : 31-40% τού δλου, παρ’ δλα αύτά12.

Ά ς  σταματήσουμε μιά στιγμή σ’ έκείνους τούς άντρες καί σ’ 
έκεΐνες τίς γυναίκες πού κάθε σφυγμομέτρηση άφήνει, άνισους 
στόν άριθμό, στό χώρο τής μή άπάντησης (ή όποία, έκτός τών 
άλλων, έχει τό προσόν νά δείχνει δτι αύτή ή κατασκευασμένη 
γνώμη δέν είναι σέ τέτοιο βαθμό κατασκευασμένη ώστε νά ύπο- 
βάλει σέ κάθε περίπτωση καί σ’ δλους μιά άπάντηση). Σέ σύγκρι
ση μέ τούς συνήθεις « σιωπηρούς » τής ιστορίας, αύτοί έδώ πα
ρουσιάζουν στά μάτια τοΰ ιστορικού ένα τεράστιο πλεονέκτημα : 
μάς έχουν τουλάχιστον πει άν ήταν άντρες, γυναίκες, γέροι, έρ- 
γάτες ή χωρικοί, μορφωμένοι ή άμόρφωτοι. Χάρη στή σφυγμομέ
τρηση ό ιστορικός γνωρίζει ποιός έχει κρατήσει τό στόμα του 
κλειστό. Δέν είναι άδιάφορο νά ξέρει πόσοι είναι αύτοί πού 
έχουν μείνει σιωπηροί καί πάνω σέ ποιό θέμα. Κοιτάξτε, γιά πα
ράδειγμα, ποιοί είναι τόν Όκτώβριο-Νοέμβριο τού 1944 οί Πα- 
ριζιάνοι : ένώ τό 29% άπ’ αύτούς δηλώνει δτι « δέν εχει γνώμη » 
πάνω στό θέμα τών έξουσιών τού Κοινοβουλίου, τό 3% άπό αύ-
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τους μόνο δέν έχει άποψη γιά τό ζήτημα τής μείωσης τοΰ όρίου 
ήλικίας γιά τήν ψήφο στά 18 χρόνια. Καί οί Γάλλοι τόν Ιούλιο 
τού 1945 : τό 25% άπ’ αύτούς δταν ρωτήθηκε γιά τό μελλοντικό 
έκλογικό σύστημα δέν έξέφερε γνώμη, ένώ μόνο τό 14% δέν ήθε
λε νά άπαντήσει γιά τήν έγκατάλειψη ή τή διατήρηση τής Συντα
κτικής τού 1875- τήν άνοιξη τού 1947, ένώ τό 30% δέν έχει γνώμη 
γιά τό μέλλον τής ’Ινδοκίνας, μόνο τό 10% δέν έχει γνώμη γιά τό 
μέλλον τών τιμών. Καί μόνο νά παρατηρεί κανείς τήν άνοδο καί 
τήν υποχώρηση αύτών τών σιωπών, πού διαγράφουν τά δρια 
άνάμεσα στά όποία άποκτούν τό νόημά τους οί έρωτήσεις πού 
μπαίνουν, είναι ήδη άρκετά κατατοπιστικό.

Είναι λοιπόν φανερό ότι πάνω στά άποτελέσματα τών σφυγμο
μετρήσεων, δπως καί στίς άλλες πηγές τής σύγχρονης ιστορίας, 
π.χ. στόν Τύπο καί στίς οικονομικές στατιστικές, δέν βαραίνει 
κάποια άνεξόρκιστη κατάρα. Χωρίς άμφιβολία χρειάζεται νά 
έκτρέψουμε τή σφυγμομέτρηση άπό τούς τρέχοντες στόχους της 
καί νά τήν άποσπάσουμε μ’ αύτόν τό τρόπο άπό τήν προαναγγελ- 
τική λειτουργία πού τής άποδίδουν, κυρίως έπειδή τή βλέπουν 
νά άναγγέλλει τήν άγορά ένός προϊόντος, τό άποτέλεσμα μιάς 
έκλογής, τήν άντίδραση σέ κάποιο κυβερνητικό μέτρο.

"Οταν περιμένει κανείς άπό τή σφυγμομέτρηση μιά πρόβλεψη 
σημαίνει δτι έρχεται σέ άντίφαση μέ τούς πραγματικούς της στό
χους. Ή  σφυγμομέτρηση δέν έχει παρά ένα καί μόνο σκοπό : νά 
δώσει ένδείξεις γιά τήν κατάσταση τής κοινής γνώμης μιά συγκε
κριμένη στιγμή. "Αν κάποιοι τής άποδίδουν καί άλλες άρετές, 
πρόκειται άπλά γιά κατάχρηση άπό μέρους τού σχολιαστή. Έτσι 
έγινε τό Νοέμβριο τού 1972, τέσσερις μήνες πρίν άπό τίς κοινο
βουλευτικές έκλογές, δταν ένα περιοδικό έβαλε τίτλο σέ μιά 
έρευνα γιά τά κίνητρα τής έκλογής « Πώς θά ψηφίσουν οί Γάλ
λοι », χωρίς νά τόν συνοδεύει μέ έρωτηματικό. Είναι δυνατόν 
έπίσης νά γίνει κάποιο λάθος άπό τήν πλευρά τών σφυγμομε- 
τρούντων : δταν στό μεσοδιάστημα άνάμεσα σέ δύο γύρους τών 
κοινοβουλευτικών έκλογών τού 1967, τά Ινστιτούτα σφυγομέτρη- 
σης, έχοντας τίς ψήφους πού συγκέντρωσαν τά κόμματα κατά τόν 
πρώτο γύρο, ριψοκινδύνεψαν νά συμπεράνουν τόν άριθμό τών 
έδρών κατά τόν δεύτερο γύρο, ξεσηκώθηκαν δλοι έναντίον τών 
σφυγμομετρήσεων, έπικυρώνοντας μιά θεαματική άποτυχία. Καί
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δμως οί σφυγμομετρήσεις ήταν άθώες. Τό μόνο πλεονέκτημα πού 
είχε αύτό τό συμβάν ήταν νά περιορίσει μελλοντικά τούς σφυγμο- 
μετρούντες στό ρόλο πού τούς έμπίπτει -  τή φωτογράφηση τών 
τάσεων τής κοινής γνώμης μιά δεδομένη στιγμή· καί στόν άπαρά- 
βατο κανόνα τής περιγραφής τοΰ παρόντος.

Ό  ιστορικός ώστόσο μπορεί νά δώσει στή σφυγμομέτρηση τήν 
κατάλληλη ώθηση νά βγει άπ’ αύτή τή φρόνιμη στάση καί νά κοι
τάξει λίγο πιό πέρα, άλλά πρός τά πίσω αύτή τή φορά. Γιατί 
τίποτα δέν μάς έμποδίζει νά χρησιμοποιήσουμε τίς τεχνικές τής 
σφυγμομέτρησης γιά νά κάνουμε άναδρομικές έρευνες σχετικές 
μέ τίς τελευταίες δεκαετίες. Στή Γαλλία δέν θά είναι δύσκολο νά 
γίνουν τέτοιου τύπου έργασίες. Χώρα με έντονες δημογραφικές 
άντιθέσεις -  πλάι σ’ ένα μεγάλο άριθμό νέων άνθρώπων άριθμεϊ 
έπίσης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ήλικιωμένων άτόμων : 
11.300.000 Γάλλοι (21% τού πληθυσμού τής χώρας), ήλικίας άνω 
τών 60 τό 1973, ήταν 23 έτών τήν έποχή τού Λαϊκού Μετώπου καί 
πάνω άπό 31 έτών στήν ’Απελευθέρωση. Ή  ιστορία τής σύγχρο
νης έποχής δέν πρέπει νά χάσει καιρό άν θέλει νά διατηρήσει τίς 
άναμνήσεις αύτών τών έκατομμυρίων « κοινών » Γάλλων. Στίς 
Η.Π.Α. οί ίστορικοί τής Oral History Association προσπάθησαν, 
έδώ καί λίγα χρόνια, νά κάνουν χρήση τών άναμνήσεων τών πιό 
ήλικιωμένων συμπολιτών τους13. Καταγράφουν, διατηρούν, καί 
ένίοτε δημοσιεύουν τίς μαρτυρίες τών πολιτικών άνδρών, τών 
άνώτερων στελεχών, τών συνδικαλιστών, τών « παραγόντων », 
πάνω στή ζωή τών Η.Π.Α. άπό τίς άρχές τού 20ού αίώνα. Άλλά 
δέν πρόκειται άκόμα παρά γιά μαρτυρίες προσωπικοτήτων -  
άκόμα κι άν είναι κατώτερα στελέχη -  καί δχι γιά δείγματα τής 
κοινής γνώμης πού μόνο ή σφυγμομέτρηση μπορεϊ νά πλησιάσει.

Γιατί μόνο αύτή μπορεϊ νά πραγματοποιήσει συστηματικές 
έρευνες πού νά άναφέρονται σέ έπαρκώς άντιπροσωπευτικά 
δείγματα δρισμένων άνθρώπινων όμάδων14. Είναι φανερό δτι ή 
ίδια ή φύση τού μελετώμενου άντικειμένου -  οί έπιβιούντες άπό 
Ινα δεδομένο πληθυσμό πού ύφίσταται έδώ καί είκοσι, τριάντα ή 
σαράντα χρόνια -  είσάγει άναπόφευκτα δρισμένες παρεκκλίσεις 
στό δείγμα καί στήν έρευνα. Είναι έπίσης αύτονόητο δτι τά άπο
τελέσματα -  πού άναφέρονται σέ συμπεριφορές καί σέ στάσεις, 
σέ παλιές γνώμες πού χρονολογούνται σέ μερικές δεκάδες χρόνια
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-  δέν μπορούν νά χρησιμοποιηθούν χωρίς νά λαμβάνουν ύπόψη 
τους τίς συνειδητές ή άσυνείδητες παραποιήσεις τής άνάμνησης. 
Στό σημείο δμως αύτό βγαίνουμε κιόλας άπό τόν τομέα δπου 
μπορεΐ νά άπευθύνει κανείς Ιδιαίτερες μομφές στή σφυγμομέτρη
ση : οί ιστορικοί τού μεσοπολέμου δέν παραιτήθηκαν άπό τή 
χρήση τών άναμνήσεων τού Georges Bonnet γιά τό Μόναχο15 μέ 
τό πρόσχημα δτι έγραψε τό βιβλίο του τριάντα χρόνια μετά τήν 
κρίση. Μπροστά στά δεδομένα πού θά μπορούσαν νά τούς προ
μηθεύσουν οί άναδρομικές σφυγμομετρήσεις, οί έρευνητές δέν εί
ναι ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο άφοπλισμένοι άπ’ δ,τι μπρο
στά στά άλλα ιστορικά ντοκουμέντα.

Τεράστιος πλούτος λοιπόν ύπνώττει μέσα στά Ινστιτούτα 
σφυγμομέτρησης. Γιά νά έκτιμήσουμε τό κέρδος πού θά μπορού
σε νά άποκομίσει ή σύγχρονη ιστορία, άρκεΐ νά έπικαλεστούμε 
τήν άνοδο τής κοινωνιολογίας τών έκλογών. Αύτής ώστόσο τά 
δεδομένα προέρχονται άπό τή σχηματική καί ώμή έτυμηγορία τής 
έκλογής πού μάς δίνει πληροφορίες γιά μιά καθαρά άνώνυμη 
γνώμη (καί στήν περίπτωση πού δέν συμβαίνει αύτό, μάς προσ
διορίζει κατά προσέγγιση τήν έδρα της), γιά μιά συγκεκριμένη 
ήμερομηνία (πέρα άπό τίς έξαιρετικές περιστάσεις μιάς διάλυσης 
τής Βουλής ή ένός δημοψηφίσματος) καί μέ τόν πιό άπλουστευτι- 
κό τρόπο πού μπορεΐ νά γίνει : μέ Ινα ναί ή μέ ένα δχι, μέ τό Ινα 
κόμμα ή μέ τό άλλο, ό τάδε ή ό δείνα ύποψήφιος. Μόλις συγκρι- 
θεΐ μέ τήν έκλογή, ή σφυγμομέτρηση παρουσιάζει μιά πρωτοφανή 
εύκαμψία, ώς όργανο.

Οί σφυγμομετρήσεις, μέ τό νά κατανέμονται τελικά στά μεσο
διαστήματα άνάμεσα στίς ψηφοφορίες, καλύπτουν τά κενά πού 
άν Ιμεναν άκάλυπτα, θά προξενούσαν ίλιγγο : μέσα άπό τίς 
ύπεκφυγές τους μπορούν νά καταγράψουν κάποια λαθραία γνώ
μη, κάποιες άποκλίσεις πού διαφορετικά δέν θά μπορούσαν νά 
φανερωθούν, καί νά παρακολουθήσουν τήν πορεία κάποιων άλ- 
λαγών. Παράδειγμα τά ετη 1936-1939, όπότε σέ μιά άριστερή 
Βουλή ή πλειοψηφία άνετράπη χωρίς νά γίνει προσφυγή στή λαϊ
κή ψήφο. Έχουμε λοιπόν καί λέμε : τόν Ίούνιο-Ίούλιο 1939 -
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όπότε τό I.F.O.P. Ικανέ τά πρώτα του βήματα καί έτσι δέν έχου
με, πρός δυστυχίαν μας, προγενέστερες σφυγμομετρήσεις πού νά 
μπορούν νά διαγράψουν, γιά τό 1936 καί μετά, τήν καμπύλη τής 
γαλλικής δημόσιας γνώμης - , μιά σφυγμομέτρηση έθετε στούς 
Γάλλους τό έρώτημα άν σέ μιά καινούργια ψηφοφορία θά έπανα- 
λάμβαναν ή όχι τήν ψήφο τους τού 1936. Τό 29% τών έκλογέων 
πού ρωτήθηκαν έλεγε πώς όχι : τό 12% γιά νά ψηφίσει πιό άρι- 
στερά, καί τό 16% γιά νά ψηφίσει πιό δεξιά. Ή  μικρής προφα
νώς άξίας αύτή μετατόπιση τού 4,5% τών έκλογέων πρός όφελος 
τής δεξιάς θά έπαρκούσε παρ’ δλ’ αύτά, σέ περίπτωση γενικών 
έκλογών, νά δώσει μιά έκλογική έπιβεβαίωση στήν πρός τά δεξιά 
στροφή τής Βουλής.

Πιό καλά κατανεμημένες μέσα στό χρόνο άπ’ δ,τι οί έκλογές, 
οί σφυγμομετρήσεις είναι έπίσης πολύ λιγότερο άπλουστευτικές. 
Καί πρώτα άπ’ δλα γιατί δέν τοποθετούν τούς έρωτώμενους 
μπροστά σέ μία καί μόνη έναλλακτική λύση. Μιά μικρή έπιστρο- 
φή στά χρόνια 1945-1946 άρκεϊ γιά νά φέρει στό φώς τήν ύπερο- 
χή τών σφυγμομετρήσεων σέ σχέση μέ τήν έκλογική γνώμη. Ξέ
ρουμε δτι μετά τό δημοψήφισμα τής 21ης ’Οκτωβρίου τού 1945, 
τό 96% τών έκλογέων άπάντησε Ναί στό έρώτημα : « Θέλετε ή 
Βουλή πού ψηφίζεται σήμερα νά είναι Συντακτική; » Έγινε λοι
πόν κοινά δεκτό δτι μόνο τό 4% τών άτυπων περιπτώσεων έπιθυ- 
μούσαν νά διατηρηθεί τό Σύνταγμα τού 1875· καί αύτό είναι λίγο 
πολύ τό ποσοστό (5%) τών όπαδών τής διατήρησης στό άκέραιο 
τών νόμων τού 1875 πού έδωσε ή σφυγμομέτρηση τού I.F.O.P. 
τόν ’Ιούλιο τού 1945. Έπειτα, ή σφυγμομέτρηση, λιγότερο πιε
στική άπό τό δημοψήφισμα, άνοιγε μπροστά στούς έρωτώμενους 
έναν τρίτο δρόμο : τή διατήρηση τού Συντάγματος τού 1875. 'Η 
άμείλικτη ταλάντευση τού δημοψηφίσματος άνάμεσα στό Ναί καί 
στό Ό χι έριξε στό στρατόπεδο τού όλοσχερούς νεωτερισμού αύ
τούς πού σέ άλλες συνθήκες θά είχαν θελήσει νά διατηρηθεί κάτι 
άπό τό 1875. Έτσι ή σφυγμομέτρηση, άνάμεσα στά άλλα μαθήμα
τα πού μάς δίνει, δέν μάς έπιτρέπει νά καταλάβουμε καλύτερα 
τήν άποτυχία τού σχεδίου Συντάγματος ;

Ά πό άλλη πάλι μεριά, μιά έκλογή δέν μπορεΐ νά έπικοινωνή- 
σει παρά τό άποτέλεσμά της, ένώ μιά σφυγμομέτρηση ρίπτει έξ 
ούρανού έκτός τών άλλων καί τό μάννα τών παραγοντολογικών
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δεδομένων. Σίγουρα, δλες αυτές οί πληροφορίες σχετικά μέ τόν 
έρωτώμενο -  φύλο, ήλικία, έπάγγελμα, κατοικία, εισοδήματα, 
γνώσεις, θρησκεία καί θρησκευτική πρακτική... -  θά μπορούσαν 
νά δοθούν καί άπό κάποιον άλλον έκτός άπό τόν ίδιο ή νά βρε
θούν μέ άλλα μέσα. Άλλά ή σφυγμομέτρηση έχει τό τεράστιο 
προσόν νά τά παρουσιάζει δλα μαζί, νά έπιβάλλει τίς άμεσες συ
σχετίσεις καί νά ύποβάλλει έπεξηγηματικές ύποθέσεις.

Καταλαβαίνουμε άμέσως τί έχει νά ζητήσει ή ιστορία καί ή 
κοινωνιολογία τών έκλογών άπό τή σφυγμομέτρηση. Μπορεϊ νά 
τούς μάθει νά άναλύουν τά κίνητρα τής ψήφου, νά διευκρινίζουν 
τή στιγμή καί τούς λόγους τής έκλογικής άπόφασης. Σχετικά μέ 
τά δύο δημοψηφίσματα γιά τό σύνταγμα τού 1946, γιά παράδειγ
μα, οί σφυγμομετρήσεις δείχνουν δτι πολλοί ήταν έκεϊνοι οί 
έκλογεΐς πού άλλαξαν τοποθέτηση κατά τή διάρκεια τής έκλογι
κής έκστρατείας καί δέν πήραν τήν δριστική άπόφαση παρά τήν 
τελευταία στιγμή. Μετά τό πρώτο δημοψήφισμα, 12% τών έκλο- 
γέων δέν πήραν τήν άπόφασή τους παρά τήν ήμέρα τής ίδιας τής 
ψηφοφορίας ή στίς δύο τρεις προηγούμενες μέρες. Τό ίδιο φαι
νόμενο έπαναλήφθηκε καί στό δεύτερο δημοψήφισμα, δταν ή έκ
βασή του είχε δραματοποιηθεϊ καί άπό τό εύθραυστο έκλογικό 
σώμα τού M.R.P. καί άπό τίς παρεμβάσεις τού στρατηγού de 
Gaulle : περισσότεροι άπό τό Ινα τέταρτο τών έκλογέων δέν έκα
ναν τήν δριστική τους έπιλογή παρά μετά τό λόγο πού έξεφώνησε 
ό στρατηγός de Gaulle στό Epinal, καί περισσότεροι άπό τό 11% 
μετά άπό τήν έπίσημη δήλωσή του ύπέρ τού 'Οχι, στίς 10 ’Οκτω
βρίου. Έχει σημασία νά κάνουμε τή διαπίστωση δτι οί έκλογεΐς 
τού M.R.P. άποδείχτηκαν οί πιό άσταθεΐς καί χρειάστηκαν τόν 
περισσότερο καιρό γιά νά πάρουν θέση (τό 38% πήρε θέση τήν 
τελευταία έβδομάδα). "Οποιος θέλει νά μετρήσει τόν άντίκτυπο 
τής έκλογικής έκστρατείας, είναι ούσιαστικό νά πάρει ύπόψη του 
τίς σφυγμομετρήσεις, οί όποιες έξάλλου προσφέρονται γιά τή 
διαφορική μελέτη τών προεκλογικών κινήσεων πού δέν μάς δί
νονται άπό κανένα άνεπεξέργαστο έκλογικό άποτέλεσμα.

"Ομως άπό τίς σφυγμομετρήσεις μπορούμε νά περιμένουμε κά
τι περισσότερο άπ’ δ,τι Ινα συμπλήρωμα στήν κοινωνιολογία τών 
έκλογών. 'Ολόκληρη ή ιστορία τής σύγχρονης έποχής μπορεϊ νά 
άνανεωθεϊ άπό τίς σφυγμομετρήσεις πού θά έχουν χειραφετηθεί
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άπό τίς έκλογές. Σφυγμομετρήσεις πού θά τή διαταράξουν, θά 
τήν υποχρεώσουν δηλαδή νά άναθεωρήσει τίς ύποθέσεις της· καί 
θά τής δώσουν έρεθισμούς πού θά τής ύποβάλουν νέες ύποθέ- 
σεις. Δύο παραδείγματα θά σταθούν άρκετά.

'Ως έπί τό πλεΐστον δεχόμαστε δτι κατά τή μεγάλη της πλειο- 
ψηφία ή κοινή γνώμη έπιδοκίμασε -  με ένθουσιασμό ή συγκατά
βαση -  τή συμφωνία τού Μονάχου, προσφέροντας έτσι τή συμπα
ράστασή της στήν πολιτική τών ήγετών της. Ποιά έπιχειρήματα 
προτάθηκαν ύπερ αύτής τής συγκατάθεσης ; Ή  όμόφωνη σχεδόν 
γνώμη τού Τύπου καί ή εικόνα τού παρισινού πλήθους νά παρα
ληρεί στήν υποδοχή τού £douard Daladier. Καί δμως τό πρώτο 
τεύχος (πού τήν έποχή έκείνη ήταν ένα ταπεινό πολυγραφημένο 
τεύχος) τού περιοδικού Sondages άναδίνει μιά τελείως διαφορε
τική ήχώ. 'Ημερομηνία : 1η Ιουνίου 1939. ’Αποκαλύπτει δτι, 
σύμφωνα μέ μιά έρευνα τού ’Οκτωβρίου τού 1938, έρευνα πού 
έγινε λίγες μέρες μετά τό Μόναχο, τό 57% μόνο τών Γάλλων έδι
νε τήν έγκρισή του στίς συμφωνίες -  άκόμα δέν γνωρίζουμε τίπο
τα γιά τό βαθμό έντασης τής « έγκρισης » -, ένώ τό 37% τίς έκτι- 
μούσε ώς όλέθριες (καί τό 6% δέν είχε γνώμη). Καθαρή πλειοψη- 
φία λοιπόν γιά τό Μόναχο, άν καί πιό μικρή άπό τήν έθνική 
όμοφωνία πού δλοι είχαν δεχτεί σάν βασική ύπόθεση. Εκτός αύ- 
τού, τούς μήνες πού άκολούθησαν καί προτού άκόμα έπέλθει ή 
κρίση τού Μαρτίου 1939, ή τάση τής κοινής γνώμης πρός τήν 
πλευρά τής άντίστασης ένισχύθηκε : ήδη τόν Δεκέμβριο, τό 70% 
τών Γάλλων πού ρωτήθηκαν άπό τό I.F.O.P. λέει « δτι ή Γαλλία 
καί ή ’Αγγλία πρέπει άπό δώ καί πέρα νά προβάλουν άντίσταση 
σέ κάθε νέα άπαίτηση τού Χίτλερ ». Τήν άνοιξη, δταν ή Τσεχοσ
λοβακία βγαίνει άπό τή μέση, τό πνεύμα τής άντίστασης ένισχύε- 
ται άκόμα περισσότερο : τό 76% τών Γάλλων σκέφτονται δτι θά 
έπρεπε νά έμποδίσουν, έστω καί διά τής βίας, τή Γερμανία νά 
πάρει τό Ντάντσιχ· καί μόνο τό 17% προτιμά νά τό άφήσει στήν 
τύχη του.

Τά δεδομένα αύτά, δντως νέα, άπαιτούν μιά κριτική άκόμα 
πιό προσεκτική, δσο ή σιωπή γύρω άπό τόν βαθμό έντασης τών 
άπαντήσεων κάνει πιό δύσκολη τήν έρμηνεία τους. Άλλά πώς νά 
άγνοήσουμε τίς ένδείξεις πού έμπεριέχουν ; Αύτές δείχνουν δτι 
οί συμπαθούντες, γιά παράδειγμα, τού Κομμουνιστικού Κόμμα
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τος βρίσκονται πολύ μακριά άπό τό νά μονοπωλούν την έχθρική 
στάση πρός τό Μόναχο : τό 37% τών άντιτιθέμενων στό Μόναχο 
τόν ’Οκτώβριο τού 1938 είναι τρεις φορές μεγαλύτερο άπό την 
πελατεία τού Γ.Κ.Κ. στίς νομοθετικές έκλογές τού 1936 (άν ύπο- 
θέσουμε, πράγμα πού είναι έκτός πάσης άληθοφάνειας, τήν 
άδιάρρηκτη έχθρική στάση τών κομμουνιστών έκλογέων). “Οπως 
καί νά ’ναι, τό ποσοστό αύτό διαψεύδει τό φιλειρηνικό πνεύμα 
πού μέ κάθε τρόπο καί μέ μεγάλη εύκολία άποδίδουν στή γαλλι
κή κοινή γνώμη τού 1938-1939. Τόν Ίούνιο-Ίούλιο τού 1939 μο
νάχα ένας Γάλλος στούς έξι άρνεΐται νά πεθάνει γιά τό Ντάντσιχ. 
Ή  άναλογία, πρέπει νά παραδεχτεί κανείς, παραμένει άκόμα 
άξιοσημείωτη γιά μιά χώρα πού προετοιμάζεται νά μπει στόν πό
λεμο γιά τό Ντάντσιχ. Καί εύκολα, άπ’ δ,τι φαίνεται, μπορεΐ κα
νείς νά άποδώσει στήν κοινή γνώμη, αύτήν έστω τήν κοινή γνώμη 
πού φέρνουν στήν έπιφάνεια οί σφυγμομετρήσεις, τήν εύθύνη γιά 
τήν άδρανή στάση τής Γαλλίας στόν περίεργο αύτό πόλεμο16...

Οί ύποθέσεις, λοιπόν, παίρνουν νέα μορφή. Προβάλλουν δμως 
καί όλωσδιόλου νέες ύποθέσεις. Γενικά δεχόμαστε, καί δικαιολο
γημένα, δτι ή σύγκρουση στήν ’Αλγερία έφερε στήν έπιφάνεια 
μιά έθνικιστική κοινή γνώμη -  τόν « έθνικο-μολλετισμό »* -  άγ- 
κιστρωμένο στή διατήρηση τών έθνικών θέσεων άλλά, συμπλη
ρώνουν δλοι, δτι άρκεσε ή εύφυία τών χειρισμών τού στρατηγού 
de Gaulle -  γιά όρισμένους, ό μακιαβελισμός του -  γιά νά τήν 
όδηγήσουν σταδιακά, μέσα σέ τέσσερα χρόνια, νά δεχτεί, λύον
τας σιγά σιγά τούς δεσμούς πού τή συνέδεαν μέ τήν ’Αλγερία, 
τήν άναπόφευκτη έξέλιξη τού κόσμου. Μήπως δμως είχε συμβεΐ 
τό άντίθετο ; Μήπως ό στρατηγός de Gaulle έξέφραζε τελικά αύ
τός τίς μεταβολές τής κοινής γνώμης πάνω στό πρόβλημα τής 
’Αλγερίας, οί όποιες πάλι συντελέστηκαν κάτω άπό τήν πίεση 
τών συνθηκών ; Μήπως μιά τέτοια εικονοκλαστική ύπόθεση, 
πού, σύμφωνα με τίς παραδοσιακές παρατηρήσεις τής κοινής 
γνώμης, δέν θά μπορούσε κανείς νά προτείνει, καί τήν όποία ό 
Τύπος καί οί κοινοβουλευτικές συζητήσεις άγνοούν, μήπως καθί
σταται έπιβεβλημένη άφού συμβουλευτεί κανείς τίς σφυγμομε-
* « National-molletisme », άπό τόν Guy Mollet. σοσιαλιστή πρωθυπουργό τής 
Γαλλίας πού έξέφρασε τίς έθνικιστικές έπιδιώξεις γιά τή διατήρηση τής ’Αλγε
ρίας ώς γαλλικής άποικίας.
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τρήσεις ; Αύτές, άν μή τί άλλο, μάς έπιτρέπουν νά κάνουμε τήν 
ύπόθεση ότι ή μεταστροφή τής γαλλικής κοινής γνώμης χρονολο
γείται άπό τό 1957. Μέχρι τότε οί όπαδοί τής άποψης νά γίνει ή 
’Αλγερία έπαρχία τής Γαλλίας, ύπερίσχυαν έναντι τών όπαδών 
τής άποψης νά συνδεθεί μέ χαλαρότερες σχέσεις. Στίς άρχές τού 
1957, τά δύο ρεύματα ισοψηφούν· τόν Σεπτέμβριο, ή πλειοψηφία 
άνατρέπεται, δριστικά αύτή τή φορά : 36% ύπέρ τής έπαρχίας 
(47% δύο χρόνια νωρίτερα), καί 40% ύπέρ τών χαλαρότερων δε
σμών (26% δύο χρόνια νωρίτερα). Έχει ένδιαφέρον νά παρακο
λουθήσουμε τά έκλογικά άποτελέσματα, βήμα πρός βήμα, άπό τό 
1958 ώς τό 1962) μαζί μέ τίς διαδοχικές τοποθετήσεις τού στρατη
γού de Gaulle καί να δούμε σέ ποιό βαθμό ή καθυστέρηση τού 
στρατηγού de Gaulle σέ σχέση μέ τήν πραγματική κοινή γνώμη τή 
στιγμή τής έπιστροφής του στήν έξουσία -  τό « Ζήτω ή γαλλική 
’Αλγερία » τού Mostaganem είναι τού ’Ιουνίου τού 1958 -  έπιτεί- 
νεται ή ξεπερνιέται τά έπόμενα τέσσερα χρόνια· καί μήπως, στήν 
πίεση τών ίδιων τών γεγονότων, ήρθε νά προστεθεί καί ή πίεση 
τής κοινής γνώμης -  στήν κεφαλή καί δχι στήν ούρά -  γιά νά 
δδηγήσει τόν στρατηγό de Gaulle άπό τίς χίμαιρες τού Mostaga
nem στίς πραγματικότητες τού £vian.

’Ας μή βιαστούμε πάντως νά πιστέψουμε δτι οί σφυγμομετρή
σεις θά μάς έπιτρέψουν νά πιάσουμε άπ’ τά κέρατα τήν άπιαστη 
κοινή γνώμη. Ούτε καί νά δώσουμε, μέ τό πρόσχημα δτι έκφρά- 
ζεται με άριθμούς, άμέριστη έμπιστοσύνη στήν πληροφορία τού 
τύπου « τό 45% τών Γάλλων... » (παρ’ δλα αύτά,δσοσυνοπτική 
καί νά είναι μιά τέτοια διατύπωση, είναι όμολογουμένως λιγότερο 
τραυλή άπό έκείνες πού μιλούν έν όνόματι « τών Γάλλων », « τής 
πλειοψηφίας τής κοινής γνώμης », τού « γαλλικού λαού », καί 
δίνουν μέχρι τώρα τό στίγμα τής ιστορίας τής κοινής γνώμης). 
Νά μήν περιμένουμε άπό τίς σφυγμομετρήσεις τή δύναμη νά για
τρεύουν μονάχες τους τό σύμπλεγμα κατωτερότητας πού εχει 
στοιχίσει στήν ιστορία τής σύγχρονης έποχής ή έπονείδιστη συγ- 
γένειά της μέ τή δημοσιογραφία καί τίς πολιτικές έπιστήμες. 
Μπορούν δμως νά τή βοηθήσουν νά βγει άπό τήν άθλιότητα τής
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άρχειοθηκονομίας δπου τήν έχει ρίξει δ κανόνας δτι τά μυστικά 
τής σύγχρονης έποχής πρέπει νά παραμένουν στά δημόσια άρχεϊα 
γιά μιά πεντηκονταετία. Γιατί οί όργανισμοί σφυγμομέτρησης 
φαίνονται διατεθειμένοι νά άφήσουν άνοιχτούς στούς έρευνητές 
τούς καταλόγους τών έρευνών πού έχουν δώσει στή δημοσιότητα, 
μαζί μέ τά πρωτογενή δεδομένα τους17. Τό παράδειγμα μάς έρχε
ται άπό τίς Η.Π.Α. δπου ό νόμος, έδώ καί είκοσι χρόνια, έπιτρέ- 
πει τή δημοσίευση, μετά παρέλευση δύο χρόνων, τών έρευνών 
πού είχαν παραγγελθεΐ άπό τήν κυβέρνηση. Μπροστά στήν πρα
κτική αύτή, οί προφυλάξεις μέ τίς όποιες περιέβαλαν τή δημο
σίευση τών ντοκουμέντων τής σύγχρονης έποχής θά φανούν σύν
τομα άχρηστες καί άπαρχαιωμένες. Νά Ινα τουλάχιστον κέρδος 
πού δέν θά άμφισβητήσει κανείς στίς σφυγμομετρήσεις, έτούτα 
τά τέκνα τής έμμονης καταμέτρησης καί τής καλπάζουσας δημο
κρατικοποίησης τής πληροφορίας1®.
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δακτυλόγραφα σέ μιά σφυγμομέτρηση τού S.O.F.R.E.S. γιά  τήν ευτυχία, τόν Αύ
γουστο τού 1973 !) καί ό χώρος στίς έφημερίδες είναι περιορισμένος...
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13 Ή  δραστηριότητα τής Oral History Association -  πού Ιδρύθηκε άπό τόν καθη
γητή Allan Nevins τού Columbia University -  διαρκεϊ πάνω άπό είκοσι πέντε χρό
νια (ή πρώτη συνέντευξη έγινε τόν Μάη τού 1948 στή Νέα Ύόρκη). Ή δη  τό 1968 
είχε έρωτήσει, μέσα σέ είκοσι χρόνια, περισσότερα άπό 2.000 πρόσωπα καί είχε 
καταγράψει πάνω άπό 300.000 σελίδες κείμενο. Οί δραστηριότητές της στηρίζον
ται, άπό τή μιά, σέ σχέδια πού συγκεντρώνονται γύρω άπό ένα καί μόνο θέμα -  
ένα άτομο (ό John Foster Dulles), ένας θεσμός (τό συνδικάτο « United Auto Wor
kers »), μιά προεδρία (τού Hoover), ένα πολιτικό κίνημα (τήν έκστρατεία 
« McCarthy-for-president » τού 1968)... · καί, άπό τήν άλλη, σέ πολύ διαφορετι
κές μεταξύ τους βιογραφικές έρευνες (άνθρώπους πού τούς άπονεμήθηκε τό Νό- 
μπελ, πρωτοπόρους, έργατικούς ήγέτες ή άξιωματικούς τών πεζοναυτών, έκπαι- 
δευτικούς ή ιεραπόστολους, κ.λπ.).
Στή Γαλλία, στούς κόλπους τής Fondation nationale des sciences politiques υπάρ
χει μιά υπηρεσία τών « Archives d' Histoire contemporaine » πού προσπαθεί νά 
συγκεντρώσει μέ συνεντεύξεις τίς μαρτυρίες τών πολιτικών προσωπικοτήτων ή 
κάποιων σημαντικών μαρτύρων (καθώς έπίσης καί τά άρχεϊα τους). Μέχρι τόν 
Μάρτη τού 1972 (πρβ. τήν άναφορά τού J.-L. Monneron στή συνάντηση « L’ hi
stoire proche et ses mithodes », πού όργάνωσε ή όμάδα έρευνας τής νεότερης καί 
σύγχρονης ιστορίας τού C.N.R.S.), είχαν γίνει συνεντεύξεις άπό τούς Ιστορικούς 
μέ πέντε έξι προσωπικότητες : τόν Pierre Cot, τόν Georges Monnet, τόν Charles- 
A ndri Jullien, τόν E. de Margerie...
14 Στήν άρχή, ol άναδρομικές αύτές σφυγμομετρήσεις μπορούν νά άναφέρονται 
σέ έπακριβώς καθορισμένες κατηγορίες, γιά τίς όποιες ύπάρχουν κατάλογοι -  
έξαντλητικοί κατά κανόνα -  τών συνταξιούχων ή τών συνταξιοδοτούμενων : δη
μόσιες υπηρεσίες, έκπαίδευση, στρατός.
15 Georges Bonnet, Dans la tourmente, 1938-1948, Fayard, 1970.
16 Ol πρώτες αύτές έρευνες τού I.F.O.P. μνημονεύτηκαν πρόσφατα σέ μιά συζή
τηση γιά τό Μόναχο, μέ τήν εύκαιρία τού θανάτου τού Georges Bonnet. Στόν 
Monde (5 ’Ιουλίου 1973) ένας πανεπιστημιακός Ιστορικός, ό Ch.-R. Ageron, κα
θηγητής στή Σχολή τών έπιστημών τού άνθρώπου τής Tours, άναφέρθηκε στίς 
σφυγμομετρήσεις τού 1938-1939 γιά νά στηρίξει τήν άποψή του. Καί κατέληξε : 
« Μού φαίνεται λοιπόν, διαβάζοντας αύτές τίς σφυγμομετρήσεις, δτι ή γαλλική 
κοινή γνώμη, ή βαθύτερη, ή γνώμη τής σιωπηρής μειοψηφίας, άποδεικνύεται, 
άπό τόν 'Οκτώβριο τού 1938 ώς τόν Ιούνιο  1939, λιγότερο παθητική καί δειλή 
ά π’ δ,τι έπεχείρησαν νά τήν παρουσιάσουν όρισμένοι ήττοπαθεϊς, μέλλοντες θια
σώτες τού “ Vichy ’’ ή μέλλοντες " συνεργάτες
17 Στή Γαλλία, τό I.F.O.P. δημοσιεύει άπό τό 1939, στό περιοδικό του Sondages, 
τά άποτελέσματα ένός μέρους τών έρευνών του. Στήν ’Ιταλία, τό ’Ινστιτούτο Do- 
xa έχει ήδη δημοσιεύσει δύο φορές (τό 1956 καί τό 1966) όρισμένα μνημειώδη 
έργα χάρη στόν διευθυντή του, Pierpaolo Luzzatto Fegiz (// Volto Sconosciuto dell' 
Italia, 10 anni di sondaggi Doxa, έκδ., A. G iuffri, Milan, 1956- καί, τό 1966, μιά 
« Seconda Serie, 1956-1965 ») : τά έργα αύτά παρουσιάζουν, ταξινομημένα σέ 
έπτά μέρη (Καθημερινή ζωή- Οίκογένεια· ό Πολίτης καί τό Κράτος- Διεθνείς 
ύποθέσεις- Μόρφωση, θρησκεία καί κουλτούρα' Μέσα ένημέρωσης- Οικονομικά 
καί κοινωνικά προβλήματα) καί σέ σαράντα τμήματα, τίς σφυγμομετρήσεις τού
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’Ινστιτούτου τά τελπ'ταϊα αύτά είκοσι χρόνια.
Πόντιο:, στό σημερινό σύστημα άγοράς, οί Ερευνες καί τά άποτελέσματά τους 
παραμένουν, κατά κανόνα χωρίς χρονικό περιορισμό, κτήμα τών παραγγελιοδο
τών, καί δέν μπορούν νά δημοσιευτούν χωρίς τή σύμφωνη γνώμη τους- ώς έκ 
τούτου πλήρης καί συστηματική έπιστημονική χρησιμοποίηση τών συλλεγμένων 
δεδομένων δέν μπορεΐ νά γίνει. Στήν πράξη, οί όργανισμοί σφυγμομέτρησης φαί
νονται γενικά διατεθειμένοι νά δείξουν ευνοϊκή διάθεση στήν έπιστημονική χρή
ση τών άρχείων τους. Τό S.O .F.R.E.S., γιά παράδειγμα, άνοίγει στούς έρευνητές 
τά πρωτογενή δεδομένα τών έρευνών πού έχει δημοσιεύσει. ’Εκτός αύτού, έφό- 
σον ot « πελάτες » συγκατατίθενται, τούς άνοίγει έπίσης καί τά άρχεϊα τών άνέκ- 
δοτων έρευνών πού έχουν γίνει γιά λογαριασμό άτόμων ή Ιδιωτικών ή δημοσίων 
προσώπων.
18 Μετά τή σύνταξη αύτού τού Αρθρου, τό περιοδικό La N ef κυκλοφόρησε ένα 
άφιέρωμα (No 53, Δεκέμβριος 1973-Φεβρουάριος 1977) μέ τίτλο: « Sondages d’ 
opinion... et opinion sur les sondages ».



EMMANUEL LE ROY LADURIE

Τό κλίμα
Ή  ’ιστορία τής βροχής κ α ί τής καλοκαιριάς*

I

Οί μέθοδοι πού χρησιμοποιούμε γιά τήν ιστοριογραφία τού 
κλίματος, τά τελευταία χρόνια, έχουν πραγματοποιήσει πολύ ση
μαντικές καί ένδιαφέρουσες έξελίξεις. Προτού τίς έκθέσω, θά 
ήθελα νά ύπενθυμίσω τίς γνωστότερες τεχνικές τής ιστοριογρα
φίας τού κλίματος σχετικά μέ τήν τελευταία χιλιετηρίδα.

Ιο. Σχετικά μέ τά τέλη τής τελευταίας χιλιετηρίδας (τούς δύο 
τελευταίους αιώνες δηλαδή), οί ιστορικοί τού κλίματος έχουν 
άναλάβει νά συγκεντρώνουν, νά έπαληθεύουν, νά καταρτίζουν 
πίνακες καί νά δημοσιεύουν... άπλούστατα τίς σειρές τών μετεω
ρολογικών δεδομένων. Πραγματικά, άπό τόν 18ο αίώνα, ή τίς 
άρχές τού 19ου αίώνα καί μετά, τά δομένα είναι πάρα πολλά. 
Σάν πρότυπο μπορούμε νά πάρουμε τίς σειρές θερμοκρασιών πού 
έχουν παρουσιάσει ό Gordon Manley καί οί ’Ολλανδοί έρευνητές 
(στήν ’Αγγλία καί στίς Κάτω Χώρες) σχετικά μέ τούς τρεις τελευ
ταίους αιώνες1. Οί θερμομετρικές σειρές πού προέρχονται άπό 
γειτονικές μεταξύ τους περιοχές παρουσιάζουν τό πλεονέκτημα 
δτι μπορούν νά συσχετισθούν μεταξύ τους. "Οταν άνακαλυ- 
φθούν, ή έρθουν στό φώς κάποιες καινούργιες σειρές, μπορούμε 
νά τίς έπαληθεύσουμε σέ συσχετισμό μέ τίς ύπάρχουσες καί νά

* Τό άρθρο αύτό έχει δημοσιευτεί στόν τόμο Le Territoire de /' hislorien, Galli
mard, « Bibliothique des histoires », 1973.
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βεβαιωθούμε κατά πόσο είναι βάσιμες. Έχοντας δηλαόή κάνει 
μιά βολιδοσκόπηση τού έδάφους, μπορούμε κατόπιν με τή βοή- 
θειά τους νά βρούμε τίς περιορισμένες διακυμάνσεις πρός τά 
θερμά ή τά ψυχρά, στήν κλίμακα μιάς περιοχής, ένός έθνους ή 
τού συνόλου τής Εύρώπης, καί σέ εύρος μιάς ή περισσοτέρων 
δεκαετιών ή καί αίώνα. ’Επίσης, έν δψει τών μελλοντικών έρευ- 
νών δέν πρέπει νά ξεχνάμε δτι (έκτός άπό τά θερμομετρικά άνα- 
γνώσματα) ύπάρχουν καί παλιές σειρές βροχομετρικών ή βαρομε
τρικών παρατηρήσεων σχετικά μέ τόν 19ο καί τόν 18ο αίώνα. Οί 
παρατηρήσεις αύτές, πού συνήθως είναι λιγότερο βάσιμες άπό τά 
θερμομετρικά άναγνώσματα, έχουν σημασία δταν θέλουμε νά 
δρίσουμε τούς τύπους τού καιρού καί τίς άτμοσφαιρικές κατα
στάσεις τού παρελθόντος. Στά άρχεϊα τών άστεροσκοπείων, τών 
ιατρικών καί τών έπαρχιακών άκαδημιών, τών έπιστημονικών 
έταιριών2, ύπάρχουν πολλοί καί πολύτιμοι φάκελοι αύτού τού 
τύπου.

2ο. Γιά τίς πρίν τόν 18ο αίώνα περιόδους, ή δενδροχρονολο
γία (ή μελέτη τών δακτυλίων άνάπτυξης τών δένδρων) δίνει μιά 
πρώτης τάξεως γνώση σχετικά μέ τήν ξηρασία τών έρημικών καί 
τών ύποτροπικών περιοχών, τίς βροχοπτώσεις στά εύκρατα κλί
ματα καί τό ψύχος στίς βόρειες περιοχές. Τά τρία αύτά φαινόμε
να ένδιαφέρουν αύτό τό άρθρο άπό τήν πλευρά τών διακυμάν
σεων τους.

3ο. Ή  βιοκλιματολογία, ή ή μελέτη τών έτήσιων ήμερομηνιών 
άνθησης καί καρποφορίας τών φυτών, μέχρι σήμερα, έχει περιο
ριστεί σχεδόν σέ Ινα μοναδικό τεκμήριο, τήν ήμερομηνία τού 
τρύγου. Μέ τόν τρόπο πού είναι ή ήμερομηνία αύτή καταχωρημέ- 
νη στά άρχεϊα, άποτελεϊ έναν ένδεικτικό μέσο δρο τών « θερ
μών » καί τών « ψυχρών » τήν περίοδο Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 
ένός έτους. “Οταν οί ήμερομηνίες αύτές βρίσκονται σέ σειρές καί 
άναφέρονται σέ περισσότερες τοποθεσίες, φωτίζουν τίς διακυ
μάνσεις τής θερμοκρασίας άπό χρόνο σέ χρόνο, ή άπό δεκαετία 
σέ δεκαετία, άλλά δχι, μέχρις άποδείξεως τού έναντίου, άπό 
αίώνα σέ αίώνα3.

4ο. Ή  συμβαντολογική μέθοδος έχει περιοριστεί στήν αύστηρή 
συσσώρευση έμπειρικών καί ποσοτικών παρατηρήσεων πάνω στό 
κλίμα, έτσι δπως οί παρατηρήσεις αύτές έχουν άποτυπωθεΐ στήν
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άλληλογραφία, στά λογιστικά βιβλία τών άνθρώπων τής έποχής, 
στά ένοριακά κατάστιχα, κ.λπ. Τό μοντέλο τής είχαν δώσει, τό 
1960, ό Titow, σέ ένα μεγάλο άρθρο του στό Economic History 
Review γιά τό κλίμα τής ’Αγγλίας τόν 14ο αίώνα καί, ήδη άπό τό 
1949, ό D.J. Schove4, ό όποιος είχε δημοσιεύσει μιά συνθετική 
μελέτη γιά τή μεταβολή τού κλίματος τής Εύρώπης τόν 16ο αίώνα 
καί τήν πτώση τής θερμοκρασίας τούς χειμώνες άπό τό 1540-1560 
έως τό 1600.

5ο. "Ενα παράδειγμα τής παγετολογικής μεθόδου παρουσιά
στηκε μέ άντικείμενο τή Νορβηγία τού 17ου-18ου αίώνα άπό τόν 
J. Grove (μέ άρθρο του στό Arctic and Alpine Research, 1972). Ή  
μέθοδος αύτή έπιβάλλει τό συνδυασμό έρευνών σέ κείμενα (τά 
’Αρχεία τού Σαμονί, τά κατάστιχα τών άγροκτημάτων πού καλύ
φθηκαν άπό τούς πάγους τής Νορβηγίας, τίς Ισλανδικές σάγ- 
κες...) καθώς καί γεωμορφολογικών έρευνών (μελέτη τών έρμά- 
κων), παλαιοβοτανικής (μελέτη τών έλών καί ποανθρακώνων 
πού βρίσκονται στήν κορυφή τών παγετώνων) καί μοριακής βιο
λογίας (χρονολόγηση μέ τόν άνθρακα 14 τών ύπολειμμάτων άπό 
δένδρα πού έμειναν στούς έρμακες ή ρίζωσαν στίς βραχώδεις 
κοίτες πού άποκάλυψε άργότερα ή άλλαγή κατεύθυνσης όρισμέ- 
νων γλωσσών παγετώνων). Μέ αύτόν τόν τρόπο κατορθώνουμε 
νά έντοπίσουμε τίς χιλιετηρικές ή πολυχιλιετηρικές διακυμάνσεις 
τών παγετώνων. Χάρη σ’ αυτές τίς μεθόδους μαθαίνουμε ποιά 
ήταν ή κατάσταση στή Δύση τήν τελευταία χιλιετία. Οί ένδείξεις 
αύτές άποτελούν έναν παραμορφωτικό μέν, άλλά πολύτιμο δεί
κτη σχετικά μέ τίς διακυμάνσεις τού κλίματος, Ιδιαίτερα στό θερ
μικό πεδίο5.

Κρίνω άπαραίτητες όρισμένες παρατηρήσεις ώς πρός τή μέθο
δο, άλλά καί τήν ούσία τών τεχνικών πού άναφέραμε.

1. Σκοπός τής ιστοριογραφίας τού κλίματος δέν είναι νά έξη- 
γεΐ τήν ιστορία τού άνθρώπου, ούτε νά κάνει άπλουστεύσεις σχε
τικά μέ κάποιο μεγαλειώδες έπεισόδιο (τήν κρίση τού 14ου καί 
τού 16ου αίώνα, τήν άνοδο τού 18ου, κ.λπ.). Δέν έχει σημασία 
άν τό έπεισόδιο αύτό έρεθίζει, καί δικαιολογημένα, τούς φανατι
κούς τής ιστορίας. Ό  « σκοπός » τής ιστοριογραφίας τού κλίμα
τος είναι τελείως διαφορετικός : νά σκιαγραφήσει σέ χοντρές 
γραμμές ένα μετεωρολογικό γίγνεσθαι μέσα στό πνεύμα τής « κο
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σμολογικής Ιστορίας τής φύσης », δπως λέει ό Paul Veyne. Βέ
βαια, ή « χρονολογική κοσμολογία », ή όποία περιορίζεται τα
πεινά στή μελέτη τού τοπικού κλίματος, μπορεΐ νά χρησιμεύσει 
σάν « κλάδος άναμονής » γιά Ινα τελείως διαφορετικό καί μεγα- 
λεπήβολο σχέδιο πού αύτή τή φορά θά άπέβλεπε στήν ιστορία 
τού άνθρώπου : οί « άνακυκλώσεις » τής ιστορίας τού κλίματος, 
τελικά, έχουν ένδιαφέρον γιά τή χρονολόγηση τών λιμών, ίσως 
καί τών έπιδημιών. Άλλά οί συνέπειες αύτές τής ιστοριογραφίας 
τού κλίματος είναι δευτερεύουσες καί, δσο κι άν είναι συναρπα
στικές, παραμένουν περιθωριακές. Πέρα άπό τίς τακτικές τής 
στιγμής, φαίνεται, τελικά, δτι ή στρατηγική τού ιστορικού τού 
κλίματος πρέπει νά είναι νά τοποθετηθεί, μαζί μέ τούς έκπροσώ- 
πους τών φυσικών έπιστημών, στήν πρώτη γραμμή τής διεπιστη
μονικής έρευνας, έστω καί άν άρχικά διατρέχει τόν κίνδυνο νά 
θεωρηθεί παρείσακτος, σάν δραπέτης τής Κλειούς. Στήν περί
πτωση αύτή, ό ιστορικός καλά θά κάνει νά πνίξει τήν ντροπή του 
καί νά προσπαθήσει νά κάνει άποδεκτή τήν ειδική του συνεισφο
ρά, συνεισφορά πού μόνο άπό κείνον μπορεΐ νά προέλθει. Έδώ 
καί μερικά χρόνια, ό Pierre Chaunu έλεγε δτι ιστορικός τής οικο
νομίας πρέπει πρώτα άπ’ δλα νά προσφέρει ταπεινά στούς έπαγ- 
γελματίες οικονομολόγους τά βασικά ύλικά. Έτσι καί ό ιστορι
κός τού κλίματος πρέπει πρώτα άπ’ δλα νά άνεφοδιάσει τούς ει
δικούς τών έπιστημών τής γής καί τού άέρα (μετεωρολόγους, πα
γετολόγους, κλιματολόγους, γεωφυσικούς, κ.λπ.) μέ άρχειακό 
ύλικό. Οί λόγοι γιά έναν τέτοιο καταμερισμό τής έργασίας είναι 
προφανείς καί πεζότατοι : μέ τήν κατάρτισή του (παλαιογραφία, 
γνώση τών λατινικών καί κυρίως τήν τριβή του μέ τό « έπάγγελ- 
μα τού ιστορικού ») ό έπαγγελματίας ιστορικός είναι ό μόνος 
ικανός νά προσπελάσει όρισμένα στοιχεία πού πήγαν καί κρύ
φτηκαν έδώ καί αιώνες μέσα σ’ ένα χαρτοβασίλειο καί δέν δια
βάστηκαν ποτέ άπό κανένα. "Οσο γιά τούς μετεωρολόγους, αύτοί 
έπαψαν, χρόνια τώρα, νά άσχολούνται μέ τά λατινικά καί δέν 
ένδιαφέρθηκαν (χωρίς παράπονο ποτέ) ούτε μέ τήν παλαιογρα
φία, ούτε μέ τήν « κλειομετρία ».

2. Μιά δεύτερη παρατήρηση άφορά τόν άναγκαίο κλιματολο- 
γικό όρίζοντα κάθε έρευνας πού πραγματοποιείται πρός αύτές 
τίς κατευθύνσεις. "Εστω κι άν κινδυνέψει νά παραδοθεί σέ μιά
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ξερή έξιστόρηση τών κακοκαιριών, ό ιστορικός τής βροχής καί 
τής καλοκαιριάς όφείλει νά έγγράψει τήν έρευνά του σέ μιά συ
νολική κατανόηση τών βασικών δεδομένων γιά τίς άέριες μάζες 
καί τήν άτμοσφαιρική κυκλοφορία. Οί γενικές θεωρίες καί συν
θετικές μελέτες αυτών τών δεδομένων ύπάρχουν καί μάλιστα βρί
σκονται σέ συνεχή άνάπτυξη. Ή  πιό έκσυγχρονισμενη θεωρία εί
ναι τού Η. Η. Lamb. Τό 1970 έκανα μιά συνοπτική παρουσίαση 
τής έργασίας του καί, έκτός αύτού, ό άναγνώστης μπορεΐ νά άνα- 
τρέξει στό πρωτότυπο7.

Αύτές είναι οί ούσιαστικές προϋποθέσεις στίς όποιες στηρίχτη
κε έδώ καί δεκαπέντε χρόνια ή έρευνα, καί ή δική μου καί τών 
άλλων έρευνητών, γύρω άπό τήν πρόσφατη ιστορία τού κλίμα
τος. Περιορίζομαι νά ύπογραμμίσω τίς πιό πρόσφατες έξελίξεις 
σχετικά μ’ αύτές τίς προϋποθέσεις, πού άλλες έντάσσονται γενικά 
στίς κατευθύνσεις πού άναφέραμε καί άλλες είναι πέρα γιά πέρα 
πρωτότυπες. Σημειώνω έπίσης, στά γρήγορα, όρισμένα άπό τά 
βασικά κενά πού παρατηρεί κανείς, με τήν έλπίδα δτι κάποιοι 
καινούργιοι έργάτες θά βρεθούν νά βάλουν τάξη μιά μέρα έκεϊ 
μέσα.

II

1. Σχετικά μέ τήν πρώτη μέθοδο, τή μέθοδο δηλαδή πού συγ
κεντρώνει στοιχεία, φτιάχνει πίνακες, γραφικές παραστάσεις 
καί, κατά τήν περίσταση, συμπληρώνει μέ παρεμβολές, πολύ πα- 
λαιές μετεωρολογικές σειρές, όφείλω νά πώ δτι τά άποτελέσματα 
πού έχει δώσει τελευταία δέν βρίσκονται πάντοτε στό ύψος τών 
παλαιότερων έργασιών τού Gordon Manley, ό όποιος στή δεκαε
τία τού 1950 έφτιαξε τή σειρά τών θερμοκρασιών στή Μ. Βρετα
νία άπό τό 1690 ώς τό 19558. Μετά τόν Manley, ή πιό άξιόλογη 
προσπάθεια υπήρξε, καί παρέμεινε, τού von Rudloff (1967). Σ’ 
Ινα μεγάλο βιβλίο πού στή Γαλλία είναι πολύ λίγο γνωστό, ό 
Γερμανός μετεωρολόγος παρουσίασε, χρησιμοποιώντας δεκάδες 
σειρές πού είχαν ήδη δει τό φώς τής δημοσιότητας, Ινα πανευρω
παϊκό πίνακα τής κίνησης τού κλίματος άπό τό 1700 ή τό 1750 ώς 
τίς μέρες μας9. Ή  κίνηση αύτή περιλαμβάνει φυσικά όρισμένες 
χαρακτηριστικές φάσεις : μικρή παγετώνια περίοδος, άκανόνι-
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στη καί μέ διακυμάνσεις άνοδος τής θερμοκρασίας μετά τό 1850 ή 
τό 1900, τής τάξης τό πολύ ένός βαθμού- τέλος, πρόσφατη πτώση 
τής θερμοκρασίας μετά τό 1950-1955. Πάντως, ή άξία τοϋ βιβλίου 
τοΰ von Rudloff έγκειται λιγότερο στή μελέτη τών μεγάλων αύτών 
φάσεων, πού τίς είχαν υποψιαστεί καί άλλοι νωρίτερα, καί πε
ρισσότερο στό γεγονός δτι κατάφερε νά τίς περιγράψει μέ άρκε- 
τές άποχρώσεις, μέ άκρίβεια καί άκολουθώντας τίς έποχές τού 
έτους.

Πάντως τά στοιχεία βρίσκονται κάτω άπό τά μάτια μας. Άκό
μα κι δταν πρόκειται γιά τίς προοπτικές πού άνοιξαν, άλλου, ό 
Manley ή ό Rudloff. Πρέπει άπλά νά τά δούμε. Σ’ δ,τι άφορά τή 
Γαλλία, έχω νά έκφράσω ένα μικρό παράπονο πού μαζί είναι καί 
ή δμολογία τής δικιάς μας άμαρτίας : στή χώρα μας, δλοι περιμέ
νουμε άπ’ τόν έρευνητή νά φτιάξει μιά βάσιμη καί σέ έτήσια βά
ση σειρά τών μηνιαίων θερμοκρασιών, πού νά άρχίζει άπό τίς 
άρχές τού 18ου αίώνα καί νά φτάνει χωρίς διακοπή μέχρι σήμε
ρα. Τό έγχείρημα αύτό θά ήταν έφικτό χάρη στά έξοχα άρχεϊα 
ήμερησίων παρατηρήσεων πού διατηρούνται στό Αστεροσκο
πείο τού Παρισιού καί άλλού. Καί κανονικά θά μπορούσε νά 
στοχεύσει τό βόρειο ήμισυ τής χώρας, πιό συγκεκριμένα τήν πε
ριφέρεια τού Παρισιού καί τού Βορρά πού διαθέτουν περισσότε
ρες παλαιές σειρές. Άλλά, οί έπαγγελματίες μετεωρολόγοι μας 
είναι βαριά έπιφορτισμένοι μέ τό καθήκον νά προβλέπουν κάθε 
μέρα τί καιρό θά κάνει αύριο... Δέν έχουν ούτε τήν εύκαιρία 
ούτε τή διάθεση νά μάς δώσουν τέτοιου είδους στοιχεία. Άκόμα 
καί δ Μ. Dettwiller10, στήν ώραιότατη έργασία πού δημοσίεψε 
γιά τό κλίμα τού Παρισιού, δέν έκρινε σκόπιμο νά έπεκτείνει τήν 
άνάλυσή του μετά τόν 19ο αίώνα. Τό μόνο πού μάς μένει είναι νά 
έλπίσουμε δτι ένας έπαγγελματίας ιστορικός, ή καλύτερα μιά 
όμάδα ειδικών διαφόρων προσανατολισμών θά άποδυθεΐ σέ μιά 
σειραϊκή έπιχείρηση αύτού τού εύρους.

"Εως δτου άποκτήσουμε λοιπόν πολύ μεγάλες καμπύλες, ή έκ- 
μετάλλευση τών μεγάλων κοιτασμάτων τεκμηρίων μετεωρολογι
κού τύπου μάς έπιτρέπει νά έχουμε δρισμένα ένδιαφέροντα έπι- 
μέρους άποτελέσματα. Ά ς  πάρουμε τό παράδειγμα (τοπικό ώς 
πρός τή μέθοδο) τών άρχείων τής ιατρικής Ακαδημίας στό Πα
ρίσι. Στά άρχεϊα αύτά διατηρείται ή συλλογική έρευνα πού είχε
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υποκινήσει άπό τό 1775 ώς τό 1790 ό Vicq d’ Azir, περιλαμβάνει 
πάνω άπό 150 σειρές ήμερησίων μετεωρολογικών παρατηρήσεων 
άπό « όλο τόν κόσμο » (τής έποχής έκείνης)... καί κυρίως άπό τή 
γαλλική έπικράτεια11.

Ή  χρήση τοϋ υπολογιστή έδώ καί μερικά χρόνια μάς έδωσε τή 
δυνατότητα νά κάνουμε μιά σταχυολόγηση, νά ξεχωρίσουμε, μές 
στόν τεράστιο κυκεώνα τών έγγράφων καί τών στοιχείων, τούς 
καλούς καρπούς άπό τά ζιζάνια, τίς άξιόπιστες σειρές άπό τίς 
άναξιόπιστες. Συσχετίστηκαν μεταξύ τους δλες οί άρκετά μεγά
λες σειρές πού ξεπερνούσαν τά τέσσερα έτη παρατήρησης : ή 
χρησιμοποίηση ένός στατιστικού τέστ πού έχει γίνει πιά κοινός 
τόπος στήν 'Ιστορία καί τίς κοινωνικές έπιστήμες μάς έπέτρεψε 
νά ξεχωρίσουμε δσες σειρές παρουσιάζουν, κατά περιοχή, συγ
κριτικά μέ τίς όμόλογές τους, ύψηλό συντελεστή συσχέτισης, με
γαλύτερο άπό 0,80 καί κατά προτίμηση μεγαλύτερο άπό 0,90 γιά 
ένα μεγάλο άριθμό μηνιαίων δεδομένων. Ή  όμάδα έρευνας τής 
Vie section τής £cole pratique des hautes £tudes πού διεκπεραίω- 
σε αύτή τήν έρευνα άπέρριψε τελικά, δέν συμπεριέλαβε στίς έπι- 
λογές της, τίς σειρές τής Νότιας Γαλλίας, γιατί τίς έκρινε άκα- 
τάλληλες, μέ έλάχιστη συσχέτιση μεταξύ τους, προϊόν άνεύθυνων 
παρατηρήσεων πού έγιναν χωρίς ζήλο καί εύσυνειδησία. ’Αντί
θετα, πολλές τοπικές σειρές γύρω άπό τήν περιφέρεια τού Παρι
σιού, άπό τή Δυτική Γαλλία καί κυρίως άπό τά βορειότερα τμή
ματα τού βασιλείου (Arras, Montdidier κ.λπ.) έχουν ύποβληθεϊ 
στήν πληροφορική-στατιστική δοκιμασία πού χρησιμοποιούμε, 
μέ θριαμβευτικά άποτελέσματα : έχουν όντως δώσει συντελεστές 
άμοιβαίας συσχέτισης μεγαλύτερους άπό 0,95. Τίς κρατήσαμε 
λοιπόν γιά τή « μετέπειτα πορεία τής έρευνας » καί χάρη σ’ αύτές 
κατορθώσαμε νά κάνουμε μία στέρεη μελέτη τού κλίματος στίς 
δύο τελευταίες δεκαετίες τού Παλαιού Καθεστώτος. Ή  έρευνα 
αύτή έπεσήμανε άκριβώς τίς « άνακυκλώσεις » (βλέπε πιό πάνω) 
καί έτσι συνέβαλε μέ τή σειρά της στή γνώση τών κρίσεων τών 
άγροτικών τιμών πού όρίζουν τόν προεπαναστατικό « ένδιάμεσο 
κύκλο », δπως τόν έχει περιγράψει ό Ernest Labrousse. Ή  όμάδα 
μας μπόρεσε νά άποδείξει δτι, τουλάχιστον άπό κλιματολογική 
άποψη, τά φαινόμενα τής άμπελουργικής ύπερπαραγωγής καί 
τών χαμηλών τιμών πού έφερε στήν έπιφάνεια ό Labrousse όφεί-
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λονται σέ μεγάλο βαθμό σέ μι,ά διαδοχή σχετικά θερμότερων 
έτών, καί κυρίως άνοίξεων καί καλοκαιριών γύρω στά 1780 καί 
μετά. Μέ τόν ίδιο τρόπο, έχοντας στά χέρια τίς καμπύλες, μπόρε
σαν νά προσδιορίσουν τά μετεωρολογικά αίτια πού έφεραν τήν 
κακή σοδειά τού 1788, τόν « Μεγάλο Φόβο » καί τήν κοινωνική 
άταξία τήν άνοιξη καί τό κρίσιμο καλοκαίρι τού 1789. Άνάμεσα 
σ’ αύτά τά αίτια όφείλουμε νά ύπογραμμίσουμε τό χαλάζι τού 
’Ιουλίου τού 1788, τό όποιο γνωρίζαμε ήδη πρό πολλού. 'Υπο
γραμμίζουμε δμως καί ένα άλλο στοιχείο -  πού έφερε στήν έπι- 
φάνεια ή δική μας όμάδα -  δτι οί καρποί είχαν « καεί » τή στιγμή 
άκριβώς τής ώρίμανσης τών σιτηρών πρίν άπό τό θερισμό τού 
1788 καί δτι είχαν πέσει βροχές, κατά τή σπορά, τό φθινόπωρο 
τού 1787. “Ολα τούτα τά μικρογεγονότα, μέσα στήν άνάλυση τών 
αίτιων πού όδήγησαν στό 1789, άντιπροσωπεύουν άπλά τήν 
άπροσδιόριστη έκ τών προτέρων μερίδα τού τυχαίου.

2. Σχετικά μέ τόν δεύτερο κλάδο πού άναφέραμε -  τήν δεν
δροχρονολογία -, νομίζω δτι οί πρόοδοι τών ιστορικών τόν τε
λευταίο καιρό έχουν χαράξει δύο κατευθύνσεις. Πρώτα άπ’ δλα 
έπαψε νά χρησιμοποιείται πιά ή παλιά συνταγή τών δενδροχρο
νολόγων τού παρελθόντος, συνταγή τό ίδιο δοκιμασμένη δσο καί 
μονόπλευρη. Αύτή, δπως μπορεΐ κανείς νά θυμηθεί, έθετε σέ συ
σχετισμό μιά δενδρολογική σειρά (πού θά μπορούσε, π.χ., νά 
προέρχεται άπό τήν τάδε ποικιλία πεύκων, τής τάδε περιοχής τής 
Άριζόνας) μέ μιά κλιματολογική παράμετρο : τίς βροχοπτώσεις 
ή τήν ξηρασία (πού είναι συνάρτηση καί τής ύπαρξης ή άνυπαρ- 
ξίας βροχοπτώσεων καί τού ζεύγους έξάτμισης-θερμοκρασίας). 
Αύτό τόν τύπο μερικής καί άπλουστευτικής προσέγγισης, οί νέοι 
Αμερικανοί δενδροχρονολόγοι, δπως ό Harold Fritts, θέλησαν 
νά τόν άντικαταστήσουν μέ πιό συνολικές καί συνθετικές μεθό
δους : χαρτογράφησαν λοιπόν, μέσα στό χρόνο, τήν άνάπτυξη 
τών κωνοφόρων -  άνά έτος ή δεκαετίες -  σ’ ένα μεγάλο ήπειρω- 
τικό σύνολο, π.χ. τό νοτιοδυτικό τμήμα τών σημερινών Η.Π.Α. 
Στό τέρμα αύτής τής διαδικασίας είχαν στά χέρια τους, σάν φίλμ, 
τούς γεωγραφικούς χάρτες σέ μιά χρονολογική σειρά καί κάθε 
χάρτης είχε σημειωμένο στό (ρόντο τού έδάφους τό δίκτυο τών 
γραμμών δασικής ίσοχρονίας καί ίσοανάπτυξης, πού άνάλογα μέ 
τήν περιοχή διαγράφονταν πιό άσθενεϊς ή πιό έντονες. Στό
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« φίλμ » αύτό βλέπουμε, όχι μόνο μέ άκρίβεια, άλλά καί πώς 
«διατάσσεται μέσα στό χώρο », ή έξέλιξη τού κλίματος καί μαζί ή 
άνά δεκαετίες κίνηση τών άερίων μαζών μέσα στό ήπειρωτικό 
σύνολο πού έξετάζουμε. 'Η σειρά τών χαρτών πού παρουσίασε δ 
Harold Fritts γιά τίς μεγάλες περιοχές πού έκτείνονται άπό τό 
σημερινό Σάν Φρανσίσκο ώς τό Αός “Αντζελες μιλάει άπό μόνη 
της. Φέρνει στήν έπιφάνεια τά μεγάλα πολυδεκαετηρικά κύματα 
ζέστης-ξηρασίας ή ψύχους-ύγρασίας πού σάρωναν έναλλάξ, άπό 
τόν 16ο αίώνα, τήν άκτή τού Ειρηνικού καί τό έσωτερικό τής 
χώρας.

Κατά δεύτερο λόγο ό Fritts δέν μελετά μόνο μία παράμετρο 
(τήν ξηρασία στίς ζώνες τής έρήμου, ή τή θερινή θερμοκρασία 
στά άρκτικά δάση)· ένδιαφέρεται γιά τό σύνολο τών τύπων πού 
παρουσιάζει ό καιρός ένός δρισμένου έτους (μέ τίς βροχομετρι- 
κές, θερμομετρικές καί έποχιακές συνιστώσες του). Τό μονοετη- 
ρικό αύτό σύνολο μπαίνει σέ συσχετισμό μέ Ινα « μέσο έτήσιο 
tree-ring », πού άνάλογα μέ τήν περίπτωση μπορεϊ νά είναι μέσου 
ή μεγαλύτερου πάχους. “Οταν γίνουν οί συσχετισμοί άνάμεσα σ’ 
ένα συγκεκριμένο « σύνολο τύπων ένός καιρού » καί ένα συγκε
κριμένο « τύπο tree-ring », τότε καί δ ιστορικός μπορεϊ, μέ τίς 
καμπύλες τών δένδρων άνά χεϊρας, νά γράψει τήν ιστορία τού 
κλίματος μιάς περιοχής συνολικά, παρακολουθώντας δλη τήν πο
λύπλοκη πορεία του καί τίς κατά καιρούς παραλλαγές του12.

Ή  άνανέωση αύτή στή μεθοδολογία τής δενδροχρονολογίας, 
στή βάση τής όποίας τοποθετείται τό έργο τού Harold Fritts, 
προέρχεται κυρίως άπό τήν ’Αμερική. Στήν Εύρώπη δέν έχουμε 
φτάσει άκόμα σ’ αύτό τό σημείο. Είναι κρίμα, κυρίως δταν άνα- 
λογίζεται κανείς τό εύρος τών έρωτημάτων πού θά μπορούσαν νά 
τεθούν καί νά άπαντηθούν άπό μιά τέτοιου τύπου έρευνα. ’Ερω
τήματα πού τελικά θά μπορούσαν νά ένδιαφέρουν έξίσου καί τήν 
ιστορία τού άνθρώπου καί, με τρόπο πιό άφηρημένο, τή διαχρο
νική κοσμολογία.

Πάντως, ή εύρωπαϊκή δενδροχρονολογία τήν τελευταία δεκαε
τία μάς έχει δώσει μερικά νέα άποτελέσματα μέ άρκετό ένδιαφέ- 
ρον καί σάν γεγονότα καί σάν μέθοδοι. Οί βασικές έργασίες είναι 
τού Huber γιά τήν περιοχή τής Έσσης καί τού Hollstein γιά τό 
δυτικό τμήμα τής Δυτικής Γερμανίας (σειρά τής δρυός, άνά έτος
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άπό τό 820 ώς τό 1964 μ.Χ.)· Παράδειγμα γιά τή σκοπιά άπό τήν 
όποία φτιάχτηκε ή σειρά τοΰ Hollstein είναι τό πιό πρόσφατο καί 
τελικό τμήμα της. Ή  μέθοδός του στηρίζεται σέ καμιά δεκαπεν
ταριά ζωντανά, αιωνόβια ή ύπεραιωνόβια, δένδρα. Γιά τούς πα- 
λαιότερους αίώνες (τούς « νεώτερους » χρόνους καί τόν μεσαίω- 
να) ή καμπύλη τού Hollstein βασίζεται σέ μερικές δεκάδες δείγ
ματα ξύλινων δοκών πού προέρχονται κυρίως άπό παλαιά κτίρια 
ή ιστορικά μνημεία, άκόμα καί άνασκαφές. Μετά άπό τήν προσε
κτική τους χρονολόγηση13, τά δείγματα αύτά έπιτρέπουν νά έπε- 
κτείνουμε άρκετά πρός τά κάτω τή γερμανική χρονολογική άλυ- 
σίδα τών tree-rings πού είχε φτιαχτεί μέ τά στοιχεία τών ζωντα
νών δέντρων. Οί έρευνες τού Huber καί κατόπιν τού Hollstein, 
πού έχουν άρχίσει έδώ καί τριάντα πέντε χρόνια, έχουν βασιστεί 
σέ έκατοντάδες χιλιάδες δακτυλίους έτήσιας άνάπτυξης. Οί 
έρευνητές αύτοί μπόρεσαν νά ξαναβρούν ή νά άνακαλύψουν όρι
σμένα κύρια έπεισόδια τής ιστορίας τού δυτικο-ευρωπαϊκοΰ κλί
ματος. Επιβεβαίωσαν περίτρανα τήν ύπαρξη τής Sagesignatur, ή 
άλλιώς πριονωτής υπογραφής, ή όποία ήταν ήδη γνωστή άπό μιά 
παλιότερη δημοσίευση χωρίς νά έχει προξενήσει θόρυβο. Στή 
διάρκεια τών έντεκα χρόνων, άπό τό 1530 ώς τό 1541, στή Δυτική 
Γερμανία, στίς Γαλλοελβετικές Άλπεις καί στό Γιούρα παρατη- 
ρείται έναλλαγή ένός θερμού καί ένός ψυχρού καλοκαιριού, ένός 
ξηρού καί ένός ύγρού καλοκαιριού. Τήν ίδια άμετάκλητη διετή 
έναλλαγή ξαναβρίσκουμε καί στό ζίγκ-ζάγκ πού άκολουθούν οί 
καμπύλες τών παλιών δέντρων καί οί ήμερομηνίες τών « γαλλο- 
ελβετικών » τρύγων -  στίς σοδειές αύτών τών περιοχών, ή πρώι
μη συγκομιδή παίρνει τή θέση τής καθυστερημένης συγκομιδής 
άπό τόν ένα χρόνο στόν άλλον, μέ μεγάλη άκρίβεια, άνάμεσα στό 
1530 καί στό 1541. Σ’ αύτά τά έντεκα σημαδιακά χρόνια, ή διετής 
έναλλαγή πού παρατηρείται είναι ένα άπό τά σπάνια τακτικά 
φαινόμενα -  θά μπορούσε νά πει κανείς άμειψισπορά! -  γιά τή 
δυτική μετεωρολογία. Είναι, πάντως, έξαιρετικά σπάνιο ή « διε
τής έναλλαγή » νά φτάσει σέ κείνη τήν άκρίβεια ρολογιού πού 
τής είχαν άποδώσει ένθεν καί ένθεν τού Ρήνου στή διάρκεια τής 
μακράς δεκαετίας τού 153014.

Ή  Sagesignatur τού 1530-1541 μάς δίνει ένα σίγουρο « άποτύ- 
πωμα » πού έπιτρέπει νά χρονολογήσουμε όρισμένες ξύλινες δο
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κούς, τών όποιων ή ήλικία δέν μπορούσε νά προσδιοριστεί με 
σαφήνεια καί τώρα μπορούμε νά τοποθετήσουμε στόν 16ο αίώνα. 
Οί σειρές τού Huber καί τού Hollstein είχαν σημαντικές συνέ
πειες γιά τίς μεθόδους καί τό περιεχόμενο μιάς ιστορίας τού 
άγροτικού κόσμου καί τού κλίματος. Επιβεβαίωσαν, γιά παρά
δειγμα, τά έξαιρετικά ύγρά χαρακτηριστικά τής δεκαετίας τού 
1310. 'Η δεκαετία αύτή είχε σημαδευτεί, είχε πνιγεί σχεδόν δλες 
τίς έποχές τού χρόνου, καί γιά πολλά χρόνια, άπό άπίστευτες νε
ροποντές- τό άκατάσχετο αύτό νερό σάπιζε τή σπορά καί τά γεν
νήματα, μέ άποτέλεσμα νά ξεσπάσουν οί μεγάλοι λιμοί τού 1315- 
1316. Είχε έπίσης σάν άποτέλεσμα νά σχηματιστούν παχιά tree- 
rings (γιατί πρέπει νά υπενθυμίσουμε δτι τά Ιθαγενή δέντρα τής 
Δυτικής Εύρώπης είναι σέ μεγάλο βαθμό όπαδοί τών βροχοπτώ
σεων ! Στό σημείο αύτό διαφέρουν ριζικά άπό τά σιτηρά πού 
είναι μετανάστες φερμένοι άπ’ τή στεγνή ’Ανατολή καί δέν κατά- 
φεραν ποτέ νά συνηθίσουν πέρα γιά πέρα τό μολυβένιο ούρανό 
τής εύκρατης Εύρώπης μας). Σ’ δλες τίς δενδρολογικές καμπύλες 
τής Γερμανίας, ή δεκαετία τού 1310 έπισημαίνεται άπό έναν 
προεξέχοντα τρούλο, ένδεικτικό παχέων δακτυλίων, κορεσμένων 
μέ νερό. Ή  ιστορία τού ξύλου καί ή ιστορία τού σταριού (ή τής 
σιτοδείας) άλληλοσυμπληρώνονται καί άλληλοδιαφωτίζονται.

’Ακολουθώντας τό παράδειγμα τών δύο Γερμανών έρευνητών 
πού άναφέραμε, όρισμένοι έρευνητές άπό τήν άλλη μεριά τού Ρή
νου κάνουν τήν προσπάθεια νά φτιάξουν έτήσιες χρονολογικές 
σειρές γιά άλλες ζώνες τής Γερμανίας τήν τελευταία χιλιετηρίδα 
(οι έργασίες, π.χ., πού έτοιμάζει ή Mme Siebenlist). Εύχής έργο 
θά ήταν τό παράδειγμα τού Μ. de Martin στό Νανσύ νά σταθεί 
άφορμή γιά νά γίνει τό ίδιο καί στή Γαλλία, κυρίως γιά τίς άνα- 
τολικές περιοχές. ’Εδώ, ή άντιπαραβολή πού μπορεΐ νά γίνει μέ 
τίς μεγάλες γερμανικές σειρές, πού έχουν τό μοναδικό χάρισμα 
νά ύπάρχουν καί νά είναι γεωγραφικά δίπλα μας, θά μπορούσαν 
νά μάς έπιτρέψουν νά προχωρήσουμε γρηγορότερα καί ίσως νά 
υπερπηδήσουμε όρισμένα στάδια.

Τέλος, άς άναφέρουμε καί μιά τελευταία μέθοδο, γύρω πάντα 
άπό τά tree-rings. Ή  μέθοδος αύτή Ιχει σημασία γιά τόν ιστορικό 
άκόμα καί άν δέν τήν έφαρμόζει προσωπικά, γιατί τού δίνει μιά 
διεξοδική και συγκεκριμένη εικόνα γιά τό « ένδο-ετηρικό » κλίμα
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πολύ παρωχημένων έτών καί περιόδων. Ή  μέθοδος αύτή έξετά- 
ζει στό μικροσκόπιο καί με άκτίνες X ένα πρός ένα τούς δακτυ
λίους άνάπτυξης ένός συγκεκριμένου ξύλινου δοκού άναφορικά 
μέ ένα συγκεκριμένο έτος. Ή  άνάπτυξη καί οί διαστάσεις τών 
κυττάρων πού διαμορφώνουν τά tree-rings μεταβάλλεται σημαν
τικά μέ τήν πάροδο τού χρόνου μέσα στόν ένιαύσιο κύκλο τής 
βλαστήσεως, καί άνάλογα μέ τίς διακυμάνσεις τών περισσότερο ή 
λιγότερο βροχερών, ξηρών, θερμών ή ψυχρών χαρακτηριστικών 
πού διαδέχονται τό ένα τό άλλο στή διάρκεια τού έτους πού έξε- 
τάζουμε. Θεωρητικά λοιπόν είναι δυνατόν, χάρη στή μικροσκο- 
πική έξέταση τών κυττάρων πού διατάσσονται σέ όμόκεντρες 
« κοίτες », ν’ άντλήσει κανείς πληροφορίες άπό πρώτο χέρι γιά 
τίς κλιματολογικές συνθήκες πού ΐσχυσαν διαδοχικά, τήν άνοιξη, 
τό καλοκαίρι καί τό φθινόπωρο, τό έτος 1284, ή τό έτος 1558, στή 
Λωρραίνη ή στήν Βυρτεμβέργη. Τό γεγονός είναι δτι τέτοιου εί
δους έργασίες (οί έρευνες τοϋ Fletcher στήν ’Οξφόρδη καί τού 
Polge στό Νανσύ) έχουν συχνά φτάσει στό στάδιο τού έργαστη- 
ρίου, άλλά σπάνια στό στάδιο τής δημοσίευσης15.

Τό συμπέρασμα γιά τίς μεθόδους τής δενδροχρονολογίας : ή 
κατάρτιση μεγάλων χιλιετηρικών ή ένδοχιλιετηρικών σειρών γιά 
τή Γερμανία, γιά τή Γαλλία ή τή Μεγάλη Βρεταννία σύμφωνα μέ 
τά μοντέλα πού πρότειναν δ Huber καί δ Hollstein, θά προσφέρει 
μεγάλες ύπηρεσίες στούς ιστορικούς τού κλίματος, άλλά οί σειρές 
αύτές θά είναι άκόμα πιό χρήσιμες γιά τούς άρχαιολόγους οί 
όποιοι, δταν μελετούν τό Μεσαίωνα ή τούς νεώτερους χρόνους, 
ένδιαφέρονται γιά τίς ξύλινες δοκούς τών παλαιών κτιρίων, σέ 
καλή κατάσταση ή σέ κατάρρευση. Αύτοί τελικά θά μπορέσουν 
νά χρονολογήσουν μέ μεγάλη βεβαιότητα τίς δρύινες δοκούς στά 
κτίρια πού μελετούν. Τό μόνο πού θά πρέπει νά κάνουν θά είναι 
νά άντιπαραβάλουν τίς καμπύλες αύξησης πού μπορούν νά σχε
διαστούν, μέ τό υλικό τών δοκών πού διαθέτουν καί μέ τό βασι
κό διάγραμμα τής χιλιετούς ιστορίας τής δρυός στήν περιοχή πού 
μελετούν καί στή γύρω της ζώνη (π.χ. ό P. de Martin, μ’ αύτή τή 
μέθοδο, μπόρεσε νά τοποθετήσει τά σπίτια τής Λωρραίνης στή 
φάση τής άνοικοδόμησης μετά τόν Τριακονταετή Πόλεμο)16. Ή  
δενδροχρονολογική μέθοδος λοιπόν άποδεικνύεται βασική γιά 
τήν έπιχείρηση τής χρονολόγησης, ένώ, άντίθετα, άν καί σημαν
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τική, παραμένει περιθωριακή σέ σχέση με τά θεμελιώδη έρωτή- 
ματα τοΰ ιστορικού τοΰ κλίματος.

3. Βασική πάντως γιά τό θέμα μας παραμένει ή ιστορία τών 
χρονολογιών τοΰ τρύγου. 'Η τελειοποίηση τών μεθόδων, καί ή 
άνακάλυψη άρχείων ad hoc άπό τή Mme Μ. Baulant γιά τήν πε
ριοχή τού Παρισιού, μάς έδωσε τή δυνατότητα νά έπεκτείνουμε 
πρός τά κάτω τίς βιοκλιματολογικές σειρές πού έχουμε σήμερα 
στά χέρια μας. Αύτές ήταν βάσιμες γιά τήν έποχή μετά τό 1600. 
Τώρα, οί σειρές είναι βάσιμες καί πρίν άπ’ αύτή τήν ήμερομηνία, 
άπό τό 1490-1500 καί όλο τόν 16ο αίώνα. ’Από μεθοδολογική 
σκοπιά, έχει ένδιαφέρον νά δούμε μέ ποιό τρόπο άποκαταστάθη- 
κε ή άξιοπιστία τους. Ή  Mme Baulant είχε έντοπίσει μιά « δαν
τελωτή » βιοκλιματολογική τεκμηρίωση μέ πολλά κενά καί χά
σματα σχετικά μέ τόν 16ο αίώνα- ή τεκμηρίωση αύτή άφορούσε 
σειρές ήμερομηνιών τρύγου έγκατεσπαρμένων γύρω άπό τό Πα
ρίσι καί, εύτυχώς, καθεμιά άπ’ αύτές τίς σειρές παρουσίαζε 
ιδιαίτερου τύπου χάσματα πού μπορούσαν νά καλυφθούν ή νά 
συμπληρωθούν μέ έμβόλιμα στοιχεία ύπολογισμένα με βάση τά 
δεδομένα πού προσέφεραν άλλες σειρές άπό τίς περιοχές γύρω 
άπό τό Παρίσι... 'Υπήρχαν έπίσης άνάλογες σειρές γιά τόν 16ο 
αίώνα, άπό τήν Βουργουνδία, τή Φράνς-Κομτέ καί τήν έλβετική 
ζώνη. Οί τελευταίες ήταν γενικά λιγότερο « διάτρητες » άπό τίς 
άλλες πού προέρχονταν κυρίως άπό τόν άμπελώνα τού Ίλ-ντέ- 
Φράνς. ’Αρχικά, γιά νά μπορέσουν νά βάλουν κάποια τάξη μέσα 
στόν κυκεώνα, πήραν σάν « βάση άναφοράς » τήν πιό όλοκληρω- 
μένη, ή, καλύτερα, τή λιγότερο άτελή παρισινή σειρά (στή συγκε
κριμένη περίπτωση τή σειρά τής Chartres). Μέ τή βοήθεια τών 
κατάλληλων διορθώσεων τήν έκαναν μέτρο σύγκρισης γιά τίς άλ
λες παρισινές σειρές17. Όπότε, χρησιμοποιώντας σάν βάση τίς 
διάφορες αύτές διορθωμένες καί μή καμπύλες μπόρεσαν νά φτιά
ξουν μιά μέση καμπύλη γιά τό Παρίσι, σχεδόν πλήρη καί χωρίς 
κενά, πού ήταν τό προϊόν τής σύνθεσης δλων τών βασικών σει
ρών τής περιφέρειας τής πρωτεύουσας. Μετά άπ’ αύτό μπορούσε 
νά γίνει ή σύγκριση τού διαγράμματος πού έδινε τό Παρίσι καί 
τών καμπύλών τρύγου τής Βουργουνδίας, τής Φράνς-Κομτέ καί 
τής ’Ελβετίας. Αύτή ή σύγκριση τού άποκάλυψε μιά ικανοποιη
τική άντιστοιχία στό έπίπεδο τών ένδοετηρικών, ένδοδεκαετηρι-
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κών καί δεκαετηρικών μεταβολών. Ή  ύπαρξη αύτής τής Αντι
στοιχίας έπέτρεψε νά « βγούν δρισμένοι μέσοι όροι » γιά δλες τίς 
σειρές πού άναφέραμε παραπάνω, άπό τή Λωζάννη ώς τό Ίλ- 
ντέ-Φράνς, καί στό τέλος αύτής τής διαδικασίας προέκυψε ένα 
ένιαϊο διάγραμμα γιά όλόκληρο τό νότιο άμπελώνα (Γαλλία- 
Έλβετία). 'Η έμπεριστατωμένη μελέτη τής συνολικής καμπύλης, 
κατόπιν, μάς έπιτρέπει νά δείξουμε δτι ή καμπύλη δέν ύφίσταται 
μιά τεχνητή παραμόρφωση άπό μιά τάση γιά πρώιμο ή καθυστε
ρημένο τρυγητό· τάση πού, άν ύποθέσουμε δτι θά είχε έμφανι- 
στεΐ, θά είχε τή ρίζα της στόν άνθρώπινο παράγοντα (πραγματι
κά, ξέρουμε δτι τόν 17ο-18ο αίώνα οί άμπελουργοί τής Βουρ
γουνδίας καθυστερούσαν δλο καί περισσότερο τόν τρυγητό, άπό 
τή μιά δεκαετία στήν άλλη καί άπό τόν έναν αίώνα στόν άλλο, 
γιά νά πετύχουν μιά πιό προχωρημένη ώρίμανση καί καρπό μέ 
περισσότερο σάκχαρο πού στή συνέχεια θά μετατρεπόταν σέ πο
λύ άλκοολούχο κρασί). Ή  καθυστέρηση αύτή είναι ή « εύγενής 
σήψη », τής όποίας ή πρόοδος άπό τόν £ναν αίώνα στόν άλλο δέν 
μάς έπιτρέπει νά άποδώσουμε σέ κλιματολογικούς παράγοντες 
τήν καθυστέρηση τού τρύγου πού παρουσιάζουν οί καμπύλες τής 
Βουργουνδίας άπό τό 1650 ώς τό 1780.

Ή  καινούργια καμπύλη γιά τόν 16ο αίώνα δέν παρουσιάζει 
κανενός είδους « άνθρώπινο » σύμπτωμα. Ή  κλιματολογική της 
έρμηνεία γίνεται όλοένα καί πιό συναρπαστική. Τελικά φαίνεται 
δτι ή καμπύλη αύτή παρέχει άρκετές μαρτυρίες γιά τήν έξέλιξη 
τής θερμοκρασίας τών άνοίξεων καί τών καλοκαιριών όλόκληρο 
τόν 16ο αίώνα. Οί μαρτυρίες αύτές δέν περιορίζονται στίς σύντο
μες διακυμάνσεις της, ούτε, δόξα τώ Θεψ, φωτίζουν τίς προσω
πικές ιδιοτροπίες τών άμπελουργών πού, καί νά ΐσχυαν, δέν συμ- 
περιλαμβάνονται στό δικό μας σχέδιο τής ιστορίας τού κλίματος. 
Τό πιό ένδιαφέρον συμπέρασμα πού μπορεΐ νά βγει γιά μάς άπό 
τό συνολικό διάγραμμα άφορά τήν πτώση τής θερμοκρασίας στήν 
περίοδο άνοιξη-καλοκαίρι τό δεύτερο ήμισυ αύτού τού αίώνα, 
καί ειδικά άπό τό 1560 ώς τό 1600 : ή πτώση αύτή τής θερμοκρα
σίας είναι σέ πλήρη συμφωνία μέ τήν ισχυρή έπέκταση τών άλπι- 
κών παγετώνων έξαιτίας τού έλλείμματος ένεργείας πού προκλή- 
θηκε άπό τόν χρονικό περιορισμό τού καλοκαιριού τήν ίδια αύτή 
περίοδο. Ή  άρχειακή μελέτη, λοιπόν, τών ήμερομηνιών τού τρύ
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γου συμφωνεί μέ τήν άλπική τεκμηρίωση πού είχε συγκεντρωθεί 
παλιότερα άπό τούς παγετολόγους. Καί δίνει Ινα Ιμπρακτο πα
ράδειγμα τοΰ τί σημαίνει « διεπιστημονική Ιρευνα », ιδεώδες 
πού συχνά κηρύσσεται στό κενό καί σπάνια άκολουθιέται.

Έμεΐς, παρ’ δλα αύτά, άς σταματήσουμε στά κρασιά μας, στά 
μπουκάλια καί στά βαρέλια μας : μικρός θεός τής μεθόδου, δ 
Βάκχος είναι άνεξάντλητος προμηθευτής κλιματολογικών πληρο
φοριών ! Πρώτης τάξεως κλιματολογικό τεκμήριο δέν είναι πιά 
μόνο οί ήμερομηνίες τού τρύγου, πού οί ιστορικοί τίς παίζουν 
στά δάκτυλά τους18, είναι έπίσης καί ή ποιότητα τού κρασιού. 
Μετά τή στατιστική μελέτη τού Angot μπορεί νά διατυπωθεί Ινας 
κανόνας γιά τούς βόρειους άμπελώνες τής Γαλλίας, καί γιά τά 
άμπέλια τής Γερμανίας -  δπου συχνά ή ήλιοφάνεια δέν είναι άρ- 
κετή γιά τά σταφύλια : δποιος λέει πώς τό κρασί μιάς χρονιάς 
ήταν καλό, εϊναι σάν νά λέει πώς τό καλοκαίρι ήταν ζεστό. Κάθε 
πολύ καλή « βεντέμα » μεταπολεμικά (τό 1947, π.χ.) είναι Ινα 
παράδειγμα αύτού τού κανόνα. Τό ίδιο άποδεικνύουν μέ άκρί- 
βεια καί οί μετεωρολογικές σειρές, άν τίς συγκρίνουμε μέ τά έτή- 
σια δεδομένα τής οινολογίας. ’Αντίστροφα, στά κρύα, δροσερά ή 
βροχερά καλοκαίρια, τό σταφύλι, μέ τήν έλλειψη τού ήλιου, πα
θαίνει γεροντισμό ή κατάπτωση πρίν άκόμα προφτάσει νά ώρι- 
μάσει κανονικά καί πρίν άκόμα παραγάγει έπαρκή ποσότητα 
σάκχαρου ώστε άργότερα νά έχει ψηλό δείκτη οινοπνεύματος- σ’ 
αύτό δφείλονται τά κακά κρασιά τού 1675 ή τού 1968. 'Ο Angot, 
σάν πρωτοπόρος, είχε ήδη υπογραμμίσει τίς δυνατότητες πού πα
ρουσίαζε ή συστηματική καί έτήσια μελέτη τής ποιότητας τού 
κρασιού τούς τελευταίους αιώνες γιά τήν ιστοριογραφία τών κα
λοκαιριών : τό 1895 είχε δημοσιεύσει μιά έξαιρετική σειρά τής 
μεταβολής τής ποιότητας τών βουργουνδικών κρασιών άνά έτος, 
πού έκτεινόταν σέ πολλές έκατοντάδες χρόνια. Ή  σειρά αύτή 
Ιφτανε στόν 17ο αίώνα. Μετά τόν Angot, δυστυχώς, οί Γάλλοι 
ιστορικοί έκαναν Ινα άλμα πρός λάθος κατεύθυνση. Ή  πρόσβα
σή τους στά άρχεϊα τούς τοποθετούσε σέ πολύ καλή θέση γιά νά 
έκμεταλλευτούν τίς δυνατότητες αύτής τής μεθόδου- τέλος, έγκα- 
τέλειψαν τό χρονικό τών κρασιών πού άλλοτε ήταν καλά, άλλοτε 
ήταν κακά ή δέν πινόντουσαν καθόλου. Στή Γερμανία πάντως 
καί στό Λουξεμβούργο, οί Muller καί Lahr έφτιαξαν σημαντικές,
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καθένας, σειρές μέ τίς έτήσιες ποιότητες τοϋ κρασιοϋ -  σειρές 
πού προέρχονται άπό πολλές περιοχές (τόν Ρήνο, τό Νέκαρ, τό 
Μέλανα Δρυμό, κ.λπ.) -, καί τίς όποιες χρησιμοποίησε ό von 
Rudloff στήν ιστορία του γιά τό κλίμα τής Δύσης άπό τό 1670 ώς 
τίς μέρες μας19. Δέν είναι άσκοπο νά πούμε δυό λόγια γι’ αύτές.

Τά έπίθετα πού προσδιορίζουν τήν ποιότητα τού γερμανικού 
κρασιού άπό χρόνο σέ χρόνο (« άψύ », « άπιοτο », « έξαιρετι- 
κό », « extra-gut », κ.λπ.) είναι πιό ύποκειμενικά καί λιγότερο 
άκριβή άπό μιά ήμερομηνία τρύγου : αύτή κόβει σάν πέλεκυς τή 
χρονολογία σ’ Ινα όρισμένο σημείο. Αύτό δέν σημαίνει δτι ή μέ
θοδος Lahr-Muller, ώς ποιοτική, δέν προσφέρεται στή σειραϊκή 
έπεξεργασία τών ιστορικών τών Annales, γιατί άπό τήν άλλη με
ριά δίνει σημαντικές ένδείξεις γιά τίς ύπάρχουσες τάσεις. Καί 
πάλι στήν περίπτωση τού 16ου αίώνα (πού είναι πάντα διδακτική 
καί ήδη άρκετά γνωστή), διαπιστώνουμε δτι ή ποιότητα τού κρα
σιού μιλά μέ τό δικό της τρόπο γιά τό trend τού αίώνα. Τά Ιτη 
1453-1552, ώς σύνολο, ή ώς δεκαετία, είναι κατά μέσο δρο οί 
καλές χρονιές τών γερμανικών κρασιών (αύτό δέν σημαίνει δτι 
κάποιες χρονιές, μέσα στόν εύλογημένο άπό τούς θεούς αίώνα, 
δέν έβγαλαν κρασιά πικρά ή ξινισμένα). ’Αντίθετα, οί πέντε δε
καετίες, άπό τό 1553-1562 Ιως τό 1593-1602 στή Γερμανία χαρα
κτηρίζονται δλες κατά μέσο δρο -  άν καί διατηρούμε μιά έπιφύ- 
λαξη ώς πρός τίς τελευταίες αύτές παρατηρήσεις -  άπό χρονιές 
μέ κακά καί ξινισμένα κρασιά20. Οί μαρτυρίες πού προέρχονται 
άπό τίς περιοχές πέραν τού Ρήνου, καί άφορούν μιά περίοδο με
γαλύτερη άπό αίώνα, είναι άκόμα πιό ένδεικτικές άπό τήν άπο
ψη δτι οί άμπελώνες τής Γερμανίας είναι τύπου βόρειου καί 
Ιχουν περιθωριακό χαρακτήρα, πράγμα πού σημαίνει δτι είναι 
ύπερευαίσθητοι -  μέ τή θετική σημασία τής λέξης -  στήν ήλιοφά- 
νεια, ή όποία σέ σπάνιες περιπτώσεις είναι πολύ μεγάλη καί συ
χνά περιορισμένη. Καί άπό τήν άλλη πλευρά, τήν περίοδο 
αύτή δέν ύπάρχει καμιά διαδικασία προσθήκης ζάχαρης γιά τήν 
τελική αύξηση τού βαθμού οινοπνεύματος, ή χημική έπεξεργασία 
πού νά έπιτρέπει τήν περιποίηση τών χαλασμένων κρασιών, ή νά 
μασκάρει τήν Ιναρξη τής όξύνσεως σέ κρασιά έξαιρετικής ποιό
τητας. Φαίνεται λοιπόν καθαρά δτι ή μαρτυρία τών παγετώνων 
γιά τή στιγμιαία ψύξη τού κλίματος άνάμεσα στό 1560 καί στό
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1600 έπιβεβαιώνεται άπό δύο άμπελουργικές σειρές : τίς ήμερο- 
μηνίες τών τρύγων καί τήν ποιότητα τών κρασιών (τήν κακή 
ποιότητα, στήν περίπτωσή μας). Τά καλοκαίρια (καί οί άνοίξεις) 
τών έτών 1553-1602 ήταν λιγότερο θερμά άπ’ δ,τι τών έτών 1452- 
1553, πράγμα πού είχε σάν άπόρροια τούς καθυστερημένους τρύ
γους, τά κακά κρασιά καί τούς παχεΐς, έπικίνδυνους πάγους πού 
έφτασαν στό σημείο, άνάμεσα στά 1595 καί 1605, νά πνίξουν με
ρικά χωριουδάκια τοΰ Σαμονί καί τής Γκρίντελβαλντ. ’Αντίθετη 
ένδειξη, μεταξύ τών άλλων, θά μάς έδιναν τά συχνά έξαιρετικά 
κρασιά τοΰ 1860-1870 καί 1940-1953 στή Γερμανία καί στή Γαλ
λία : τά χρόνια αύτά ή ένίσχυση τής θερινής θερμότητας πού χα
ρακτηρίζει τόν 19ο καί 20ό αίώνα βρίσκεται στήν κορύφωσή της.

’Ας έλπίσουμε λοιπόν δτι ή μέθοδος Muller-Lahr θά έφαρμο- 
στεΐ καί στή Γαλλία : χώρα πού δλοι μας πολύ καλά γνωρίζουμε 
δτι είναι άπό τόν Μεσαίωνα τό βασίλειο τοΰ κρασιού. Οί con- 
naisseurs σέ κάθε είδους ντοκουμέντα έχουν σημειώσει μέ άκρί- 
βεια ποιές ήταν οί χρονιές τών καλών καί ποιές οί χρονιές τών 
κακών έμφιαλώσεων. Τά ντοκουμέντα αύτά πρέπει νά πάρουν 
κάποια μορφή καί νά τοποθετηθούν σέ σειρές μέ τρόπο καλύτερο 
άπό κείνον πού χρησιμοποίησε ό Angot έδώ καί έναν αίώνα. 
’Εκείνος πού θά μάς δώσει άξιόπιστες καί up to date καμπύλες 
γιά τή Βουργουνδία, τήν Καμπανία καί τό Ίλ-ντέ-Φράνς, θά μάς 
όπλίσει μέ ένα Ισχυρό έργαλείο έρευνας πού, συντονισμένο μαζί 
μέ άλλες μεθόδους, θά άπαντήσει σέ μερικά έρωτήματα σχετικά 
μέ τό κλίμα στούς νεώτερους χρόνους.

4. Στήν άρχή τού άρθρου μας άναφερθήκαμε στίς δυνατότητες 
πού δίνει σέ περιοχές σάν τή δική μας, μέ μεγάλη πυκνότητα άρ- 
χείων, ή λεγόμενη « συμβαντολογική μέθοδος ». Πρόσφατα, ό 
Frai^ois Lebrun τής έδωσε σημαντική άναπτυξη στό βιβλίο του 
La Mort et les hommes en Anjou aux XVIle et XVIIle siicles. Αύ
τός ταξινόμησε κατά χρόνο καί κατά μήνα τά έπεισόδια θερμότη
τας, ψύχους, ξηρότητας καί υγρασίας σ’ αύτή τήν έπαρχία καί 
σημείωσε κατά προσέγγιση τίς ένδείξεις έντασης αύτών τών έπει- 
σοδίων. Πηγές του ήταν τά ένοριακά κατάστιχα, τά λογιστικά 
βιβλία, κ.λπ. Ή  τελική γραφική παράσταση, πού δίνει τή διά
σταση τής είκόνας στό έργο τοΰ Lebrun καί στά συμπεράσματά 
του, είναι μιά « παράσταση » μέ πολλές ζώνες ιστογραμμάτων
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πάνω τους διαβάζουμε εικονογραφημένη τή μετεωρολογία τοϋ 
Άνζού στή διάρκεια δύο αιώνων... Ό  τρόπος πού φτιάχτηκε 
αύτό τό διάγραμμα έδινε δυνατότητες γιά μιά τυπολογία τών λι
μών τού Που αίώνα καί τών σιτοδειών τού 18ου αίώνα στό Βορ
ρά : τά έπεισόδια πρώτα -  καί τά πρώτα καί τά δεύτερα, κυρίως 
δμως τά πρώτα -  θεωρούνται οί έκφραστές τής δυσάρεστης με
τεωρολογικής κατάστασης, τής μικρής παγετώδους περιόδου. 
Σήμερα, χάρη στόν Lebrun, έχουν γίνει γνωστοί οί συνδυασμοί 
τών κλιματολογικών δεδομένων πού ύπέθαλψαν τό ξέσπασμα 
τών λιμών. Σύμφωνα μέ τόν συγγραφέα είναι δύο τόν άριθμό.

α) Είναι είτε ό συνδυασμός (έπί ίνα ή δύο συνεχή χρόνια) πο
λύ ψυχρών χειμώνων καί κρύων καί υγρών άνοίξεων καί καλο
καιριών (ή ό συνδυασμός τής μικρής παγετώνιας περιόδου : ψυ
χρός χειμώνας + κρύο καλοκαίρι). ’Απ’ δ,τι φαίνεται, αύτή είναι 
ή περίπτωση τών έτών 1660-1661, 1692-1694, ώς ένα σημείο τό 
1709, καί τέλος τό 1740.

β) Είτε ίνας κάπως πιό πολύπλοκος συνδυασμός πολύ ΰγροϋ 
καί ίσως ήπιου χειμώνα, καταστρεπτικού γιά τή σπορά, μέ άνοι
ξη καί καλοκαίρι υγρά καί ψυχρά. Σ’ αύτή τήν περίπτωση μόνο ή 
άνοιξη καί τό καλοκαίρι άνήκουν τυπικά στή μικρή περίοδο πα
γετώνων (Α). Ό  ύγρός καί ίσως ήπιος χειμώνας σχετίζεται μάλ
λον μέ μιά άλλη τάση τού κλίματος, άρκετά διαφορετική (Β), καί 
πάντως δέν έχει τίποτα τό παγετώδες. Ό  συνδυασμός τού (Α) 
καί τού (Β) στόν δεύτερο αύτόν τύπο δημιουργεί (τό 1630) καί 
συντηρεί (τό 1662) δρισμένους άπό τούς μεγάλους λιμούς τού 
Που αίώνα (ή τής δεκαετίας τού 1310), καί δπως φανερώνουν οί 
άραιές πολύ μεγάλες κρίσεις τής κλασικής έποχής είναι σχετικά 
σπάνιος.

’Από μεθοδολογική σκοπιά, οί έργασίες τού Lebrun είναι δι
πλά γόνιμες, τόσο γιά τήν καθαρή ιστορία τού κλίματος, δσο καί 
γιά τήν καταστροφική ιστορία τών λιμών. "Ομως, οί έρευνές του 
γιά τό Άνζού, άλλά καί οί συγκλίνουσες έρευνες τού De Martin 
γιά τά μετεωρολογικά γεγονότα πού άναφέρονται στήν άλληλο- 
γραφία τής Mme de S6vign6, δέν θά άπαιτήσουν δλόκληρη τή 
σημασία τους21, παρά μόνο άν τά συμπεράσματά τους κατατε
θούν τελικά σέ μιά « τράπεζα άρχείων » ή «τράπεζα στοιχείων ». 
Σέ μιά τέτοια « τράπεζα », οί συλλεγόμενες σειρές πληροφοριών
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θά μπορούσαν νά συγχωνευθούν μέ τίς ύπόλοιπες σειρές πού 
συγκεντρώνουν οί πιό διαφορετικοί μεταξύ τους έπιστήμονες, 
καί έτσι μέ τόν καιρό νά προκύψει ένα σειραϊκό σώμα γιά τό 
κλίμα. Καί καλό θά ήταν τά συλλεγόμενα γεγονότα νά άναφέρον- 
ται σ’ ένα συγκεκριμένο αίώνα, σέ μιά συγκεκριμένη μεγάλη πε
ριοχή, σέ μιά συγκεκριμένη χώρα ή τμήμα μιάς ήπείρου.

Όσο γιά τήν παγετολογική μέθοδο, θά έπρεπε νά θέσει ώμά 
στόν έαυτό της τό άπλό έρώτημα άν τής έχει μείνει τίποτα άλλο 
νά κάνει. Πολλά άπό τά ένδιαφέροντα κείμενα γιά τούς πάγους 
τών Άλπεων καί τής Σκανδιναβικής έχουν ήδη έπισημανθεΐ, 
έχουν δημοσιευτεί, έχουν ταξινομηθεί. Μπορεΐ νά έχει φτάσει ό 
καιρός τής χαμηλής άπόδοσης. Μπορούν ώστόσο τά άρχεία νά 
δώσουν όρισμένα καινούργια στοιχεία. Ό  Jean Grove22, πού έρ- 
γάζεται πάνω στήν περιοχή τής Σκανδικαβικής, τελευταία κα
τόρθωσε μέ τή βοήθεια τών κατάστιχων τής φορολογίας νά δώσει 
όρισμένες διευκρινίσεις σχετικά μέ τίς καταστροφές καί τήν 
προϊούσα πτώχευση τών τοπικών άγροκτημάτων πού προξενήθη- 
καν άπό τή μανία τών πάγων στήν όροσειρά τού Γιέντεσταλ, στή 
Νορβηγία, άνάμεσα στό 1695 καί στό 1750, ίσως καί μετά τό 
1340. Γιά νά έρθουν στό φώς καινούργια κείμενα πάνω στίς Ά λ
πεις μέ τίς συνηθισμένες μεθόδους τών ιστορικών τών άρχείων, 
θά πρέπει οί μελετητές τού Μεσαίωνα νά βουτήξουν βαθιά μέσα 
στά δημοτικά καί έκκλησιαστικά έγγραφα τού Σαμονί, πού είναι 
καί πλούσια καί άγνωστα άκόμα, τουλάχιστον δσον άφορά τόν 
14ο καί τόν 15ο αίώνα. Στή Γερμανική ’Ελβετία, άπό τήν άλλη 
μεριά, ή κατά τά άλλα εύεργετική άπουσία συγκεντρωτισμού 
άφησε διαθέσιμα καί παρθένα πολλά άρχεία σέ χωριά, καντόνια, 
έπισκοπές κοντά στούς μεγάλους παγετώνες (Grindelwald, 
Aletsch, Rhonegletscher, Allalin, κ.λπ.). Άρα, στήν ’Ελβετία 
μπορούν νά γίνουν σοβαρές άνακαλύψεις άκόμα καί σχετικά μέ 
τήν κλασική μικρή παγετώδη έποχή (1570-1850). Είναι αύτονόη- 
το δτι ό ιστορικός πού θά άποδυόταν σέ μιά τέτοιου τύπου έρευ
να θά έπρεπε νά είναι δχι μόνο ένας τέλειος χαρτοκυνηγός, όπα- 
δός τής πιό καθαρόαιμης βενεδικτίνικης παράδοσης, άλλά καί νά
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έχει γνώση όρισμένων στοιχείων γεωμορφολογίας καί νά μπορεί 
νά κάνει μιά έπί τόπου πραγματογνωμοσύνη. Πάντως, ή άπαίτη- 
ση αυτή δέν είναι ικανή νά τρομοκρατήσει τούς Γάλλους ιστορι
κούς πού άπό τήν ίδια τήν άκαδημαϊκή τους διάπλαση είναι μα
θημένοι νά άνταποκρίνονται στίς τραχιές άπαιτήσεις τής γεωγρα
φίας.

'Ωστόσο, νέα προώθηση τής γνώσης στόν ειδικό αύτό τομέα 
τής ιστορίας τών πάγων μπορούν νά δώσουν δύο άλλες μέθοδοι. 
Οί μέθοδοι αύτές στηρίζονται σέ τεχνικές τελείως διαφορετικές 
άπό κείνες πού άνέφερα προηγουμένως. Καί οί δύο μάς άπο- 
σπούν άπό τίς συνήθεις περιοχές τής ερευνάς μας καί μάς μετα
φέρουν στό χαμένο παράδεισο τής ιστορίας τού κλίματος πού 
βρίσκεται στίς παρυφές τών παγετώνων τής Γροιλανδίας... Ή  
πρώτη άπό τίς μεθόδους είναι ειδικά χαρτογραφική καί, τό λιγό- 
τερο πού μπορεί νά πει κανείς, άβέβαιη καί άμφισβητήσιμη. Ξέ
ρουμε δτι πολύ τελευταία, χάρη στίς θαυμάσιες έρευνες τών βι
βλιοθηκάριων τού Πανεπιστημίου τού Yale23, ένα καινούργιο 
στοιχείο, έξίσου άμφιλεγόμενο δσο καί άσυνήθιστο, ήρθε νά πά
ρει τή θέση του στό φάκελο τής ιστορίας τού βορρά. Αύτό είναι ό 
έντυπωσιακός χάρτης τού Βίνλαντ (Vinland Map), πού ίσως σχε
διάστηκε στά μέσα τού 15ου αιώνα24, καί γιά τόν όποιο σκέφτη- 
καν δτι θά πρέπει νά περιείχε συμπυκνωμένες δσες πληροφορίες 
είχαν συγκεντρώσει οί Σκανδιναβοί ναύτες στά ταξίδια τους, 
άπό τόν 10ο ώς τόν 12ο αίώνα. Ό  χάρτης αύτός περιέχει, μέ 
άρκετή άκρίβεια, τό περίγραμμα τής Γροιλανδίας. Έτσι δπως εί
ναι (άν ύποθέσουμε δτι πρόκειται γιά αύθεντικό ντοκουμέντο!) 
θά μπορούσε νά ένισχύσει τήν πασίγνωστη χρονολόγηση τού Ivar 
Baardson, ή όποία χωρίζεται σέ δύο περιόδους25 : πρώτα (τέλος 
τού 10ου αίώνα, 11ος-12ος αιώνας) τό νότιο ήμισυ τής άνατολι- 
κής άκτής τής Γροιλανδίας, στό ύψος τών Gunnbjorn’s Skerries, 
ήταν σχετικά έλεύθερο άπό τούς πάγους, πράγμα πού έπέτρεπε 
στούς ναυτικούς πού ξεκινούσαν άπό τήν Ισλανδία νά πλέουν σέ 
όρθοδρομία πρός τή Γροιλανδία, δταν ταξίδευαν άπό τά άνατο- 
λικά πρός τά δυτικά26. Γενικότερα, υποτίθεται δτι οί βόρειοι 
άποικοι καί ναυτικοί, τήν έποχή τού « ώραίου Μεσαίωνα », εί
χαν άποκτήσει έμπειρικά καί χαρτογραφικά γνώση σχεδόν όλό- 
κληρου τού περίπλου τής Γροιλανδίας, γνώση πού, δπως μάς λέ
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νε, εχει μιά μακρινή άπήχηση στό « Vinland Map »27. Στήν έπό- 
μενη φάση28 (13ος-14ος αιώνας), καί ίσως ήδη τόν 12ο αίώνα, οί 
έπιπλέοντες πάγοι πού κατέβηκαν πρός τά νότια έκλεισαν τήν 
παλιά διέλευση πρός τή Γροιλανδία άπό τά Gunnbjorn’s Skerries 
καί ύποχρέωσαν τούς ναυτικούς νά πλέουν πολύ νοτιότερα. 
Ξαφνικά οί περίπλοι τής Γροιλανδίας σταμάτησαν.

'Η περιοδολόγηση αύτή έχει τό προσόν νά συμφωνεί μέ τίς τε
λευταίες άνακαλύψεις τών ’Αμερικανών καί Δανών έρευνητών29 
σχετικά μέ τίς διακυμάνσεις τού κλίματος τής Γροιλανδίας στό 
Μεσαίωνα, πού μετριέται μέ τή βοήθεια τών ice core (« κυλίν
δρων πάγου »). Ό  Vinland Map δμως είναι άξιόπιστο τεκμήριο ; 
Ό  G. R. Crone30 τό άμφισβητεϊ έπίσημα. Ό  σκεπτικισμός του 
θά επρεπε νά μάς κάνει έπιφυλακτικούς μέχρι τουλάχιστον νά 
άποκτήσουμε νέα δεδομένα. Καί τό γεγονός άκόμα δτι ό Vinland 
Map περιλαμβάνει μιά παρουσίαση τού περιγράμματος τής Γροι
λανδίας άποτελεϊ γιά τόν Crone έναν έπιπλέον λόγο δυσπιστίας ! 
Ή  έπιχειρηματολογία του στό σημείο αύτό βρίσκεται άκριβώς 
στόν άντίποδα τού Skelton, πού είναι ένας άπό τούς « έφευρέ- 
τες » τού χάρτη : « Μιά άλλη δυσκολία πού παρουσιάζει δ Vin
land Map, γράφει πράγματι ό G. R. Crone, είναι ή φαινομενική 
άκρίβεια τού περιγράμματος πού προτείνει γιά τή Γροιλανδία, 
περίγραμμα πού δέν μπορούσε νά είναι άποτέλεσμα πραγματικού 
περίπλου μέχρι τόν 19ο αίώνα. Γενικά δεχόμαστε δτι, κατά πρώ
το λόγο, δέν μπορούσε νά γίνει ό περίπλους τού μεγάλου αύτού 
νησιού σέ παλιές έποχές, άκόμα καί άν τό κλίμα ήταν κάπως πιό 
μαλακό- κατά δεύτερο λόγο, οί Βίκινγκς δέν είχαν λόγο νά κά
νουν ένα τέτοιο ταξίδι· κατά τρίτο λόγο, οί Βίκινγκς δέν έκαναν 
χρήση, ούτε έφτιαχναν γεωγραφικούς χάρτες. Μπορούμε βέβαια 
νά σκεφτούμε δτι ό χάρτης είχε φτιαχτεί τό 1448 ή άρκετά προτύ- 
τερα, βάσει προφορικών παραδόσεων, ή άπό τήν άνάγνωση τών 
σάγκα -  ύπόθεση πού δέν εχει ώς άπόρροια τό άκριβές περί
γραμμα τής Γροιλανδίας... Μέχρι τού παρόντος, έχουμε νά κά
νουμε μέ ένα αίνιγμα31 ».

Γι’ αύτό, άς έγκαταλείψουμε πρός στιγμήν τό αίνιγμα, καί άς 
έλθουμε στίς βεβαιότητες πού μάς προσέφεραν τελευταία, πάντα 
προκειμένου γιά τή Γροιλανδία, οί έρευνητές πού χρησιμοποιούν 
τή μέθοδο τού όρυκτού πάγου, οί όποιοι στόν τομέα αύτό μάς
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δίνουν τή δεύτερη καί τελευταία προσέγγιση. Τό 1966, τελικά, 
ένας άμερικανικός έρευνητικός όργανισμός, ό C.R.R.E.L. (Cold 
Region Research and Engineering Laboratory), κατόρθωσε νά 
βγάλει Ιναν κύλινδρο πάγου άπό μιά έγκάρσια κατακόρυφη τομή 
παγετώνα στό Camp Century (Γροιλανδία) καί τό δείγμα τους 
ήταν διαμέτρου 12 έκ. καί... μήκους 1390 μ. Μέ ένα πολύπλοκο 
μαθηματικό τύπο, πού ύπολογίζει τήν ταχύτητα συσσώρευσης 
τού πάγου (35 έκ. άνά έτος) καί τήν προοδευτική συμπίεσή του 
κάτω άπό τό βάρος τών στρωμάτων πού συσσωρεύονται άπό πά
νω, μπόρεσαν οί έρευνητές τού C.R.R.E.L. νά μετρήσουν τίς ήλι- 
κίες τών διαφόρων τμημάτων αύτής τής κολόνας. Έτσι μπαίνουν 
στή διάθεσή μας γιά συστηματική έρευνα πάνω άπό χίλιοι αίώνες 
πάγου τοποθετημένοι ό ένας πάνω στόν άλλον. Ό  Dansgaard καί 
άλλοι έχουν ριχτεί ήδη στή μελέτη τού κολοσσιαίου αύτού δείγ
ματος32.

Ένα τέτοιου τύπου τεκμήριο ένδιαφέρει, προφανώς, πρώτα 
καί κύρια, τήν Ιστορία τού κλίματος. Μέ τά ισότοπα καί τό όξυ- 
γόνο 18 πού έμπεριέχεται σέ μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες 
μέσα στόν πάγο τών παγετώνων έχουμε πράγματι στή διάθεσή 
μας έναν πρώτης τάξεως δείκτη γιά τήν « ένδοπαγική » διερεύνη- 
ση τών θερμικών συνθηκών τού παρελθόντος : γιατί ή συμπύκνω
ση σέ Ο 18 στίς βροχοπτώσεις καί στίς χιονοπτώσεις (πού έν συ
νεχεία « κονσερβοποιούνται » στά παγόβουνα μέ τή μορφή τού 
όρυκτού πάγου) καθορίζεται κυρίως άπό τή θερμοκρασία στήν 
όποία πήγνυνται οί βροχο-χιονοπτώσεις : « Decreasing tempera
ture leads to decreasing content of O 18 in rain or snow ; and vice 
versa ».

Τό δείγμα πάγου στό Camp Century παρουσιάζει κατ’ άρχήν, 
στήν κορυφή τής « κολόνας » (στά πιό πρόσφατα στρώματα) 
ύψηλή συμπύκνωση σέ Ο 18- οί συμπυκνώσεις αύτές άντιστοι- 
χούν στό χαρακτηριστικό κλιματολογικό optimum τών έτών 1920- 
1930- στή συνέχεια, δσο προχωρούμε σέ βάθος στόν πάγο τού 
Camp Century, κάτω άπό τά θερμά έτη τού αίώνα μας (1900- 
1950), συναντάμε, χαρακτηριστικά πτωχά σέ Ο 18, τά έπίπεδα 
τής μικρής παγετώδους έποχής- αύτή, grosso modo, άπλώνεται σέ 
τρία θεμελιακά κύματα ψύχους : τό πρώτο είναι τής περιόδου 
1160 καί 1300. Συνοδεύεται, όχι χωρίς άπότομες μεταβολές, άπό
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μέτρια έξασθένιση, όχι πολύ παγετώδη (1310-1480). Στή συνέ
χεια, ή κορύφωση τοΰ ψύχους, μετά τόν 16ο αίώνα, σημειώνεται, 
δπως όφείλει νά κάνει, τόν 17ο αίώνα, καί μετά ξανά περί τό 
1820-1850. ’Αντίθετα, ό 18ος αιώνας (1730-1800) έμφανίζεται 
σάν μιά καθαρή καί στιγμιαία περίοδος άναθέρμανσης.

Φυσικά, ή περιοδολόγηση αύτή δέν είναι δριστική, ούτε καί 
θεωρείται έξαντλημένη. Πρέπει νά μελετηθούν καί άλλες φέτες 
πάγου άπό άλλους παγετώνες πού μπορεϊ νά διορθώσουν ή νά 
προσδιορίσουν άκριβέστερα τή χρονολόγηση. Τό βασικό είναι 
δτι μέσα άπό τίς διακυμάνσεις τού αίώνα πού διατάσσονται γύ
ρω άπό έναν «κύκλο» (κατά μεγάλη προσέγγιση) έκατόν είκοσι 
έτών, ή μεγάλη περίοδος τού ψύχους πού έχει έπισημανθεί στίς 
Άλπεις μέ τήν προώθηση τών πάγων τού 13ου, Που καί 19ου 
αίώνα, άπαντά ξανά, μέ άκρίβεια, στή Γροιλανδία· καί αύτό, 
παίρνοντας ύπόψη τίς σημαντικές διαφορές πού εισάγει ή γεω
γραφική άπόσταση άνάμεσα στήν εύρωπαϊκή ήπειρο καί στή 
γροιλανδική ύπο-ήπειρο.

"Επειτα, κατεβαίνοντας άκόμα πιό βαθιά στά στρώματα τού 
πάγου, τό διάγραμμα τού Camp Century συναντά, έπιτέλους, τίς 
ένδοξες ζέστες τού μικρού optimum τού πρώτου Μεσαίωνα ! 
Απότομα, στούς πέντε αιώνες πού προηγούνται τού 1125 (δηλα
δή, άπό τό 610 μιέχρι τό 1125) τό έπίπεδο τής καμπύλης ύψώνεται 
καί φτάνει στό άνώτερο σημείο : ή συμπύκνωση σέ Ο 18 παραμέ
νει, δλη αύτή τήν περίοδο, σταθερά ισχυρότερη άπ’ δ,τι θά είναι 
στούς παγωμένους αιώνες πού θά σημαδέψουν τή μικρή παγετώ
δη έποχή (13ος- 14ος αιώνας). Αύτός ό πλούτος τού πρώτου Με
σαίωνα σέ Ο 18 ύπογραμμίζει πολύ καλά μιά φάση άναθέρμαν
σης πού ύφίσταται μέ τρόπο έντονο καί σταθερό στό διάστημα 
μισής χιλιετίας (7ος-11ος αιώνας). Χωρίς καμιά άμφιβολία, οί 
άνθρωποι τού Βορρά έκμεταλλεύτηκαν33, τίς εύκολίες πού τούς 
προσέφεραν τότε δρισμένες άκτές τής Αρκτικής, πιό έλεύθερες 
άπό πάγους άπ’ δ,τι συνήθως. Καί ξεμπάρκαραν δπως μπορού
σαν στίς μακρινές χώρες πού συγκροτούσαν τά βασίλεια τής 
θούλης. Ό  άποικισμός τής ’Ισλανδίας τόν 9ο αίώνα, τής Γροι
λανδίας τόν 10ο αίώνα, εύνοήθηκαν, ή πρώτη κατά πάσα πιθα
νότητα, ή δεύτερη σίγουρα, άπό τήν πριμοδότηση τού κλίματος. 
Στήν « εύμενή » περίοδο πού διατρέχει τή χρονολογία άπό τό 610
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ώς τό 1125, δύο θερμικά maxima διακρίνονται τελικά καθαρά 
στίς καμπύλες τού Camp Century : τό Ινα, κατά τό δεύτερο τρίτο 
τού 10ου αιώνα* τό άλλο, κατά τό πρώτο τέταρτο τού 12ου αίώ
να. Δέν θά ξαναβρούμε ισοδύναμά τους παρά πολύ άργά, δταν 
στό τέλος τού 18ου αίώνα (1700-1800) ή Γροιλανδία μάς δώσει 
μερικές -ψηλές θερμοκρασίες καί κυρίως μέ τό πρόσφατο opti
mum (1920-1930). Πάντως έχουμε νά παρατηρήσουμε δτι οί δύο 
κορυφώσεις κατά τόν πρώτο Μεσαίωνα τού μικρού optimum τής 
Γροιλανδίας παρουσιάζουν ένδιαφέρουσες συμπτώσεις μέ τά ού- 
σιώδη έπεισόδια τής ’Αρκτικής ύπο-ηπείρου. Άπό τό 978 ώς 
τό 986, ό Snaebjorn Galti, καί μετά ό Έρικ ό ’Ερυθρός, ευνοού
μενοι άπό σχετικά έλεύθερη άπό πάγους θάλασσα, βάζουν πλώρη 
κατευθείαν πρός τά δυτικά άπό τήν ’Ισλανδία καί φτάνουν στή 
Γροιλανδία στό ύψος τών Gunnbjorn’s Skerries- άπό έκεΐ ό Έρικ 
κατεβαίνει πρός τό νότο τής Μεγάλης Νήσου δπου ιδρύει τόν 
ίδιο καιρό μέ τό « Eastern settlement » τό μεγάλο άγρόκτημα τής 
Brattahlid34. Δυόμισι αιώνες άργότερα, στό άποκορύφωμα τής 
κλιματολογικής καί δημογραφικής εύδαιμονίας τού ύπερβόρειου 
αύτού πληθυσμού, ιδρύεται ή έπισκοπή τής Γροιλανδίας στό 
Gardar35 τό 1126.

Ή  μεγάλη « κολόνα πάγου » τού Camp Century έπιβεβαιώνει 
έτσι τίς υπομονετικές έρευνες τών Δανών άρχαιολόγων οί όποιοι 
μετά τό 1925 είχαν προαισθανθεί καί κατόπιν άπέδειξαν τήν 
ύπαρξη ένός μικρού optimum στό Γροιλανδικό Μεσαίωνα.

Ά ς  προσθέσουμε δτι, άν άνέλθουμε άκόμα περισσότερο στό 
παρελθόν, τό τεράστιο δείγμα πάγου πού εχει πάρει τό 
C.R.R.E.L. φωτίζει καί έπιβεβαιώνει καί άλλα κεφαλαιώδη 
έπεισόδια : μ’ αύτό βρίσκει τό πιθανό γροιλανδικό του Ισοδύνα
μο τό maximum τών άλπικών παγετώνων, δπως τό καταμαρτυρεί 
ό ποανθρακώνας τού Fernau γιά μιά χρονολογία άπροσδιόριστη 
άλλά σίγουρα κείμενη άνάμεσα στό 400 καί στό 750 μ.Χ., μέ τό 
έπεισόδιο ψύχους πού έπισημαίνει ή « κολόνα » τού Camp Cen
tury άνάμεσα στό 340 καί στό 620. Πρόκειται προφανώς (δπως 
άκριβώς ή μικρή παγετώδης έποχή άνάμεσα στό 1580 καί στό 
1850) γιά Ινα διηπειρωτικό έπεισόδιο πού ένδιαφέρει, τουλάχι
στον, τήν Εύρώπη καί τήν Αμερική. Ό  John Mercer, πράγματι, 
στό μεγάλο άρθρο πού άφιέρωσε τό 1965 στό Glacier variations in
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Patagonia36, σημειώνει δτι διαμέσου τής χρονολόγησης μέ τόν άν
θρακα 14, έχει διαπιστωθεί δτι οί πάγοι τής άμερικανικής ήπεί- 
ρου (Αλάσκα καί Παταγονία), άφού παρουσίασαν όρισμένα 
συμπτώματα πρωιμότητας ήδη τό 250, περί τό 450 βρίσκονται στή 
maximum κατάστασή τους. Ά ν  προχωρήσουμε άκόμα περισσότε
ρο37, πρίν άπό τίς άρχές τής μετά Χριστόν χρονολόγησης 
(50 π.Χ.-200 μ.Χ.), θά δούμε δτι ή καμπύλη τού Camp Century 
ύπογραμμίζει έντονα τό εύρος τής ύποατλαντικής άνάψυξης, πού 
άφορά όλόκληρη τήν τελευταία πρό Χριστού χιλιετηρίδα (πού ή 
πιό ψυχρή της περίοδος τοποθετείται άνάμεσα στό 500 καί στό 
100 π.Χ.). Κι έδώ πάλι, ή άνάλυση τού J. Mercer γενικεύει τό 
συμπέρασμα αύτό· τό σύνολο τών πάγων, όχι μόνο τής Γροιλαν
δίας, άλλά καί τών Άλπεων, τής ’Ισλανδίας, τής Σουηδίας, τής 
Νέας Ζηλανδίας καί τής Παταγονίας -  οί όποιοι είναι περίφημα 
χρονολογημένοι -  γνωρίζει, μέ ένα ισχυρό maximum άνάμεσα στό 
500 καί στό 300 π.Χ., τό άπόγειο τού ύποατλαντικού ψύχους38.

Last but not least, ή « κολόνα πάγου » τού Camp Century ένι- 
σχύει όριστικά τήν ύπαρξη τού κλιματολογικού optimum τής 
προϊστορίας. Αύτή, στή Γροιλανδία, γνωρίζει τό maximum τής 
ζέστης άνάμεσα στό 5200 καί τό 2200 π.Χ. Ή  τέταρτη χιλιετηρί
δα π.Χ. (4000-3000 π.Χ.) στήν Εύρώπη, καθώς καί στή Γροιλαν
δία, είναι ή « χιλιετηρίδα τού ήλιου » πού καταμαρτυρούν άπό 
παλιά τά πολλινικά διαγράμματα τών χωρών τού Βορρά.

Ή  πρωτοφανής « μνήμη » τών παγόβουνων συντηρεί, χάρη 
στό Ο 18, τήν άνάμνηση τών διακυμάνσεων τοϋ κλίματος, άπό τίς 
μεγάλες περιόδους παγετώνων39, μέχρι τήν πολύ πρόσφατη άνα- 
θέρμανση.

Τό όξυγόνο 18 μάς έχει προσφέρει καί άλλες ύπηρεσίες- έδωσε 
στούς έρευνητές τής ιστορίας τού κλίματος μιά έπιπλέον πολλά 
ύποσχόμενη μέθοδο. Τό 1967, ό Labeyrie καί οί συνάδελφοί του 
άνέλυσαν τίς παραλλαγές πού παρουσιάζει ή περιεκτικότητα σέ 
όξυγόνο 18 τού άνθρακα τού καλσίου (C03) πού βρίσκεται μέσα 
στούς διάφορους όμόκεντρους δακτύλιους ένός λευκού σταλαγμί
τη καλσίου, πολύ καθαρού, στό σπήλαιο τού Όρνιάκ (Άρντές).



ΤΟ ΚΛΙΜΑ 237

Ό  σταλαγμίτης έχει ήλικία περίπου 7.000 έτών. Οί παραλλαγές 
τής περιεκτικότητας σέ όξυγόνο 18 δείχνουν τίς μεταβολές στή 
θερμοκρασία τοΰ σπηλαίου (βλ. παραπάνω). ’Αποτελέσματα40 :

Μέ τίς συνήθεις έπιφυλάξεις έξαιτίας τού πολύ μερικού καί 
πολύ στοιχειώδους χαρακτήρα αύτών τών άποτελεσμάτων, τό 
σπήλαιο τού Όρνιάκ θά μπορούσε νά μαρτυρήσει τά optima τού 
έτους χίλια· καί τού 18ου καί τού 20ού αίώνα· καί τήν έπιδείνω- 
ση στόν ύστερο μεσαίωνα, περί τό 1450. Δυστυχώς ό Labeyrie 
δέν δίνει ένδείξεις γιά τόν 17ο αίώνα, δπότε φτάνει στήν κορύ
φωσή της μιά μικρή παγετώνια έποχή. ’Αλλά δ δρόμος πού άνοι
ξε προσφέρεται γιά εύρύτερες έρευνες πού καί ένας ιστορικός 
μπορεϊ νά πλησιάσει.

’Ας μού έπιτραπεΐ νά κλείσω αύτή τή μικρή παρουσίαση τών 
διαφόρων πρόσφατων μεθόδων τής ιστορίας τού κλίματος μέ μιά 
γενικού κύρους πρόταση : έν δψει τών ποικιλόμορφων αύτών τε
χνικών, πού άλλες άνάγονται στήν αύστηρή ίδιότητα τού ιστορι
κού, καί άλλες είναι στήν άρχή τουλάχιστον ξένες πρός τίς κλα
σικές μεθόδους πού συνιστά ή Κλειώ, μιά βασική ίδέα κατακτά 
έδαφος : σ’ δ,τι άφορά τήν πρόσφατη περίοδο (τής ή τών τελευ
ταίων χιλιετιών) -  τή μόνη περίοδο, γιά νά λέμε τήν άλήθεια, πού 
ένδιαφέρει τούς συνήθεις παραγωγούς καί καταναλωτές τής 
Ιστοριογραφίας -  δέν μπορεϊ νά γίνει σωστή Ιστορία τού κλίμα
τος παρά μόνο σέ διεπιστημονική καί συγκριτική βάση. ’Από τή 
μελέτη τών πάγων ώς τή μελέτη τών τρυγητών, άπό τό όξυγόνο 
18 ώς τά tree-rings, άπό τά χρονικά τού Μεσαίωνα ώς τίς αύστη- 
ρές καταγραφές τών θερμομέτρων, ή διαχρονική μετεωρολογία 
μαρτυρά μέσα άπό διάφορους δρόμους ύπέρ τής βαθύτερης ένό- 
τητας (δσο κι άν οί μέθοδοι διαφοροποιούνται) τής γνώσης πού 
μάς κομίζει.

10ος αιώνας π.Χ. 1 2 ,1 ° C  
11,5°C 
11° C 
12,3° C 
11,7°C

Περί τό 1150 
Περί τό 1450
Περί τό 1750-1800 
Περί τό 1940
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MONA OZOUF

Ή  γιορτή 
τόν καιρό τής Γαλλικής ’Επανάστασης

Ποιό θέαμα σήμερα μπορεΐ νά θεωρηθεί τελειωμένο άν δέν κα
ταφέρει νά γίνει γιορτή ; Ποιά μελλοντολογία δέν μάς υπόσχεται 
γιορτές ; Ή  γιορτή Ιχει κατακλύσει τό λεξιλόγιο τοϋ πολιτικού 
δοκίμιου, τής θεατρικής κριτικής, τού λογοτεχνικού σχολίου. 
Άλλοτε μέ νοοταλγικές προθέσεις άποκατάστασης -  γιατί ή κοι
νωνία πού συζητά γιά τίς γιορτές έχει ή ίδια γιορτές πολύ φτω
χές, φύσεως Ιδιωτικής, ή ύποβαθμισμένες μέσα σ’ Ινα πνεύμα 
νεοφολκλορικό πού έχει άναλάβει νά συντηρεί μιά ψευδή συλλο
γική μνήμη. Άλλοτε πάλι μέ διαθέσεις προφητικές -  μετά τόν 
Μάη τού 1968, τόν όποιο οί σχολιαστές μας πολύ συχνά είδαν 
σάν μιά άντεπίθεση ένάντια στήν τελετουργική μας άπογύμνωση,
-  βρισκόμαστε σέ άναμονή τής γιορτής. Τόσο ή πολιτική, δσο καί 
ή θεολογική σκέψη μάς τήν ύπόσχονται. Ή  δεύτερη προσπαθεί 
νά έπαναφέρει τόν άσκοπο χαρακτήρα τής γιορτής1 σάν άντι- 
στάθμισμα στίς πάσχουσες καί τεταμένες άξίες τής έργασίας. Ή  
πρώτη πάλι άναμένει στό έξής άπό τήν ’Επανάσταση νά φέρει 
τήν εύτυχία, δχι κάποτε, άλλά έδώ καί τώρα, καί νά άπορροφη- 
θεί μέσα στό αιώνιο παρόν τής γιορτής2.

Ή  Ιστορία, άπ’ τή δική της μεριά, γιά μεγάλο διάστημα ένδια- 
φερόταν περισσότερο γιά τίς έργασίες καί τίς προσπάθειες τών 
άνθρώπων καί όχι γιά τούς τρόπους διασκέδασης, ή, άν θέλετε, 
τούς περισπασμούς τους. Τό δτι οί γιορτές άποτελούν πιά δι
καιωματικά άντικείμενο τής Ιστορίας3, αύτό τό όφείλουμε στή δι
πλή παρακίνηση τής λαογραφίας καί τής έθνολογίας. Ή  έπαφή
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μαζί τους έμαθε στόν ιστορικό νά ένδιαφέρεται γιά τό όπλο πού 
προσφέρει στήν άνθρώπινη ύπαρξη ή τελετουργικότητα, άκόμα 
κι δταν είναι άνώνυμη, άκόμα κι δταν δέν έχει σαφή κανονισμό ή 
συνειδητή συνοχή. Καί μήν ξεχνάμε, ή ψυχανάλυση τού έμαθε τό 
ένδιαφέρον πού μπορεΐ νά έχει τό φαινομενικά άσήμαντο.

'Ωστόσο, ή προσάρτηση τού καινούργιου αύτού άντικειμένου 
στήν ιστορία προσκορύει σέ άντιξοότητες. Πρώτ’ άπ’ δλα δέν εί
ναι βέβαιο δτι ή γιορτή ή ίδια παραδίδεται στήν ιστορική έρμη
νεία χωρίς νά άντιπαραθέτει βουβή άντίσταση. Ό χι μόνο έξαι- 
τίας τής τεράστιας άβεβαιότητας πού πλανιέται έπάνω άπό τίς 
περιοχές τής πολιτιστικής ιστορίας, άλλά καί έξαιτίας τών Ιδιαί
τερων δεσμών τής γιορτής μέ τόν χρόνο. Γιατί, όλοφάνερα, τό 
διπλό άνοιγμα τού παρόντος τής γιορτής πάνω στό παρελθόν καί 
πάνω στό μέλλον μιλά στόν ιστορικό σέ μιά γλώσσα πού τού εί
ναι οικεία. Δέν ύπάρχει γιορτή χωρίς άνάμνηση4- έπαναφορά 
τοϋ παρελθόντος, συχνά έπέτειος, ή γιορτή κουβαλά μιά μνήμη 
πού εύκολα μπαίνει κανείς στόν πειρασμό νά θεωρήσει σάν 
άναγγελία τού μέλλοντος, καί τού όποιου άλλωστε μάς δίνει μιά 
κατά προσέγγιση είκόνα. Μοιάζει μέ ένα « οΐονεί » μέλλον, πού 
ό ιστορικός έχει τήν καλή τύχη νά μπορεΐ νά συγκρίνει μέ τό 
πραγματικό μέλλον.

Γιατί είναι βέβαιο δτι οί δύο αύτοί τρόποι νά δούμε τή γιορτή 
έγκυμονούν δύο δίδυμους κινδύνους. Πειρασμός πρώτος : νά 
θεωρήσουμε τήν έπανάληψη πού έμπερικλείει ή γιορτή σάν μιά 
έπανάληψη πού έχει συνείδηση τού έαυτού της, μέσα στήν όποία 
τό πανηγυριζόμενο παρελθόν θά άναγνωριζόταν σάν αύτό πού 
είναι, θά κρατιόταν σέ άπόσταση καί θά άναλυόταν. “Ομως, άν ή 
γιορτή πραγματοποιεί μιά έπανάληψη, αύτό δέν συμβαίνει καθό
λου μέ τήν έννοια μιάς έν έπιγνώσει έπανάληψης, άλλά πιό πολύ 
μέ τήν έννοια πού έδωσε ό Freud στήν λεκτική έπανάληψη : τυ
φλή προσπάθεια νά χαλιναγωγηθεί ό κλονισμός πού προκάλεσε 
τή διαταραχή, χωρίς ώστόσο νά μπορεΐ νά έντοπιστεϊ, νά χρονο
λογηθεί, νά άποσπαστεΐ άπό τό άβίωτο παρόν καί τελικά νά τε
θεί ύπό έλεγχο. "Οταν ό άνθρωπος δέν μπορεΐ νά γίνει ιστορικός 
τής ζωής του, παγιδεύεται μέσα στήν έπανάληψη, αύτή τήν τελε
τή δπου μέσα παραπαίει δέσμιο Ινα δυναμικό αίσθημάτων. Ή  
έπαναλαμβανόμενη γιορτή, δπως καί ή νεύρωση, φανερώνει δχι



τόσο μιά άγωγή τοϋ χρόνου5, όσο μιά άρχαϊκή στρατηγική 
ένάντια στό άγχος. Αυτονόητα, γιά τόν ιστορικό ή πεισματική 
όπισθοδρομικότητα τής γιορτής συνιστά ένα ένδιαφέρον φαινό
μενο. Καί όφείλει νά ξέρει δτι ή ιστορία τής γιορτής θά είναι ή 
Ιστορία ένός φαινομένου σέ μεγάλο βαθμό τυφλού άπέναντι στήν 
ιστορία.

Ό  άλλος πειρασμός, πού πηγαίνει πρός τήν άντίθετη κατεύ
θυνση, κρύβει τόν έξής κίδνυνο : νά πάρουμε τοϊς μετρητοΐς τήν 
έπανάληψη τού μέλλοντος πού φέρει συγκερασμένη μέσα της ή 
γιορτή μαζί μέ τήν έπανάληψη τού παρελθόντος. Γιατί τό ξεκίνη
μα πού παριστάνει ή γιορτή συχνά δέν είναι παρά ένας άπατηλός 
νεωτερισμός, τό ξαναρχίνισμα άπό τήν άρχή μιάς πρωταρχικής 
κατάστασης. Ά ν  ή λεκτική έπανάληψη έδραιώνει τήν έλπίδα, ή 
γιορτή, άπό τήν άλλη, δέν παριστάνει τόσο ένα μέλλον άνοικτό 
σέ δλες τίς άπροσδιοριστίες καί, άρα, πηγή άγχους, άλλά παρι
στάνει, ώς διά μαγείας, ξαφνικά, άνεξάρτητα άπό τήν πρόβλεψη 
καί τήν έργασία, τή σκηνή τής άθανασίας καί τής άφθαρσίας. 
Χωρίς άμφιβολία τέτοιες παραστάσεις φέρνουν στό προσκήνιο 
προφητικές μορφές : μπορεΐ δμως κανείς νά τίς θεωρήσει σάν 
πραγματικές προδηλώσεις ; Ανήκουν στό χώρο τού φανταστι
κού : είναι πολύ περισσότερο προβολές τοΰ πόθου παρά προδη- 
λώσεις τής πραγματικότητας. Ό  ιστορικός νιώθει άφοπλισμένος 
ξανά· δέν μπορεΐ νά ζητήσει άπό τή γιορτή μιά συνείδηση γι’ 
αύτό πού προετοιμάζει. Ό  χρόνος πού άναγγέλλει ή γιορτή δέν 
είναι ό χρόνος τής 'Ιστορίας.

Αληθεύει δμως αύτό γιά δλες τίς γιορτές ; Όρισμένες δέν ξα- 
ναγυρίζουν πίσω στήν ιστορία, έξαιτίας τών δεσμών τους μέ τίς 
ξεχωριστές περιστάσεις πού τίς έκαναν νά ξεπηδήσουν καί μέ τίς 
όποιες διατηρούν κάποιο σημείο έπαφής ; Αύτός είναι σίγουρα 
ένας άπό τούς λόγους γιά τό ένδιαφέρον πού ξεσήκωσαν οί γιορ
τές τής Γαλλικής ’Επανάστασης. Τό πρώτο κύμα έργων καί μονο
γραφιών γιά τίς γιορτές τής Γαλλικής ’Επανάστασης φέρει τή 
σφραγίδα τής έποχής του. Χρονολογείται άπό τήν έποχή πού 
προετοιμάζεται καί συντελεΐται μέσα στούς κόλπους τής Δημο
κρατίας ό διαχωρισμός τής ’Εκκλησίας καί τού Κράτους6 -  δια
ζύγιο πού προξένησε ένα ύποχθόνιο άγχος καί ξανάφερε στό 
φώς, μέ δρους πολύ παραπλήσιους μέ κείνους πού χρησιμοποιού
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σαν οί Ιδιοι οί άνθρωποι πού έκαναν την Επανάσταση, τό θέμα 
τής άναπλήρωσης τού θρησκευτικού ένθουσιασμού με τήν πολιτι
κή έορτή. Σήμερα, ένα δεύτερο κύμα έργασιών -  στό όποιο ή 
βορειοαμερικάνικη Ιστοριογραφία, γοητευμένη άπό τίς σχέσεις 
πολιτικής καί προπαγάνδας7, κατέχει έξέχουσα θέση -  διαλέγει 
καί πάλι σάν άντικείμενό της τίς γιορτές τής έπανάστασης. "Οτι 
τό άντικείμενο αύτό κατέχει σήμερα προνομιούχο θέση, τό πι
στεύω κι έγώ. Γιατί οί γιορτές αύτές γνωρίζουν τήν πλήρη άνά- 
πτυξή τους στόν βραχύ χρόνο -  μετά βίας δέκα χρόνια -  καί αύ
τός έγγυάται καί υπογραμμίζει τόν συστηματικό τους χαρακτή
ρα. ’Επιπλέον άφησαν πίσω τους μεγάλη μάζα άρχείων καί Ιτσι 
ή σιωπή πού συνοδεύει συνήθως τίς γιορτές -  αύτές πού τρέφει ή 
μακρά διάρκεια τού φολκλόρ -  έδώ σπάζει8. Τέλος, γιατί είναι 
Ινα κομμάτι μιάς έκπληκτικής ιστορίας. Πώς γίνεται τό πλούσιο 
αύτό τελετουργικό πού άναδύεται, ένώ τό άλλο χάνεται, ή μοιά
ζει νά χάνεται, νά μή φέρει τά ίχνη τών περιστάσεων πού στάθη
καν ταυτόχρονα καί ή αίτια καί τό άντικείμενο τών έορτασμών ;

Ά ς  μή δώσουμε ώστόσο προνόμια σ’ αύτό τό πεδίο μελέτης γιά 
έπιπόλαιους λόγους. Ά ς  μήν πιστέψουμε, φέρ’ είπείν, τίς άπό- 
ψεις πού είναι σήμερα πολύ τής μόδας, γιατί άνακαλούν πρόσ
φατες άναμνήσεις, καί παρομοιάζουν, άν δέν ταυτίζουν, τήν 
’Επανάσταση μέ τή γιορτή. Γιά νά υποστηρίζουμε κάτι τέτοιο 
δέν φτάνει νά σημειώνουμε πόση άνάγκη άπό γιορτές είχαν οί 
έπαναστάσεις καί μέ πόση βιασύνη τίς θέσπισαν. Ούτε καί νά 
μιλάμε γιά συγχώνευση τού φαινομένου τής γιορτής καί τού φαι
νομένου τής ’Επανάστασης (άρκεΐ, π.χ., νά σκεφτεϊ κανείς τήν 
έκπληκτική έορταστική έκρηξη πού έπακολούθησε μετά τήν 
’Οκτωβριανή ’Επανάσταση...). Γιατί, άπό τή διπλή αύτή διαπί
στωση δέν βγαίνει τό συμπέρασμα δτι ’Επανάσταση καί γιορτή 
είναι δύο πράγματα όμοούσια. Καί γιατί οί έγγυήσεις γιά τό όρα
μα μιάς γιορτής « σέ διαστολή », πού μέ τήν έπαναστατική άπε- 
λευθέρωση θά κατακυρίευε τήν ύπαρξη άπ’ άκρου είς άκρον, δέν 
προέρχονται άπό κάποιο σώμα παρατηρήσεων, άλλά άπό τήν έλ- 
πίδα, άν δχι τήν αύταπάτη, γιά μιά κοινωνία μή καταπιεστική, 
χωρίς ρήξη άνάμεσα στή γιορτή καί στήν καθημερινότητα.

Ό  ιστορικός δμως Ιχει κι άλλον Ινα λόγο νά άνησυχεϊ : γενικά 
θεωρούμε κεκτημένο δτι ή ’Επανάσταση ζωντανεύει καί ένδυνα-
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μώνει τή συνείδηση τής ίοτορίας. Λογικά λοιπόν περιμένει νά 
μετουσιωθεϊ σέ ’Επανάσταση τό άντινεωτεριστικό πνεύμα πού 
έκδηλώνει ή κανονική γιορτή -  ή όποία άποστρέφεται τή μεταβο
λή τού τυπικού της καί μηχανεύεται τά πάντα γιά νά μή γίνει ή 
παραμικρή άλλαγή στήν άριθμημένη σειρά τών άντικειμένων της. 
"Ομως ό χρόνος πού πανηγυρίζουν είναι ό χρόνος πού ξαναγεν- 
νιέται, ό χρόνος στόν όποιο ό έπαναστατικός ένθουσιασμός έχει 
τή δύναμη νά ξαναδώσει νέα ώθηση : ή εύθυμία τών γιορτών, 
είτε χαιρετίζουν τίς περιστροφές τής γήινης σφαίρας, είτε τίς 
έπαναστάσεις χωρίς έπιστροφές τής ιστορίας, μιλά γιά τήν ικανό
τητα τού χρόνου νά θανατώνει τόν κόσμο τόν παλιό καί νά γεννά 
τόν κόσμο τόν καινούργιο. Κι έδώ ένα έρώτημα άνακύπτει : ό 
χρόνος αύτός πού ξαναγίνεται καινούργιος καί μέσα στόν όποιο 
έχει τή θέση της ή γιορτή -  καί αύτός, γιά παράδειγμα, έξηγεϊ τόν 
θαυμαστό χαρακτήρα τής γιορτής τής 'Ομοσπονδίας γιά κείνους 
πού τόν έζησαν καί γιά τούς ιστορικούς πού τόν διηγήθηκαν9 -  
είναι δντως ό χρόνος τής Ιστορίας ; 'Η έπαναστατική γιορτή ήταν 
τελικά ένας τρόπος νά καταφάσκεις στήν ιστορία ή ένας τρόπος 
νά τής ξεφεύγεις καλύτερα ;

Οί όργανωτές τών γιορτών πάντως ήταν τυπικοί. ’Εξαρχής 
υπογραμμίζουν τή φιλοδοξία τους νά άγκαλιάσουν τήν ίστορία. 
Γιατί κάνουμε γιορτές ; Γιά νά συνθέτουμε μιά έτήσια άναμνη- 
στική ίστορία τής ’Επανάστασης, αύτό εύχεται ό M.-J. Chdnier. 
Γιά νά συσφίγγουμε τούς δεσμούς ένός χρόνου άπόμακρου μέ τόν 
παρόντα χρόνο, αύτό εύχεται ό Jean Debry. "Ολοι περιμένουν 
άπ’ τή γιορτή νά διδάξει τήν ’Επανάσταση σέ δσους δέν τήν έμα
θαν άπό πρώτο χέρι. 'Η έμμονή στήν άνάμνηση είναι τόσο μεγά
λη, ώστε οί όργανωτές τών γιορτών, στά σχέδιά τους, τήν έπε- 
κτείνουν άκόμα καί στήν ίδιωτική ζωή μέ τίς άβρές οικογενεια
κές τελετές της. Ό  Leclerc ζητά άπό κάθε οικογένεια νά κρατά 
ένα βιβλίο γιά τίς μεγάλες οικογενειακές γιορτές, δπου μέσα νά 
« καταγράφονται » τά πάντα. Γιατί δέν πρέπει νά χαθεί τό πα
ραμικρό : ούτε ή άνάμνηση τών « μεγάλων ήμερών », καί ούτε, 
βέβαια, τής τυραννίδας, πού δίνει τήν άξία τους στίς « μεγάλες »
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μέρες. Δέν πρέπει νά χαθούν κάν οί ταπεινές συνθήκες τής καθη
μερινής ζωής, πού μέ τήν άναγραφή άποκτούν έπίσημο χαρακτή
ρα. "Οταν τό 1797 καί 1798 τό Institut βάζει θέμα διαγωνισμού : 
« ποιοί είναι οί κατάλληλοι θεσμοί γιά τήν έδραίωση τής μνήμης 
ένός λαού ; », τά σχέδια πού δέχεται φανερώνουν τήν ίδια έπιθυ- 
μία διατήρησης : έφημερίδες πού νά δημοσιεύουν τίς πράξεις τών 
πολιτών· άτιμωτικές στήλες πού νά αναγράφουν τά όνόματα τών 
έγκληματιών γιορτές στά χωριά πού νά βομβούν άπό βλασφη
μίες καί έγκώμια- ή γραφή καί ή όμιλία πρέπει μέ κάθε τρόπο νά 
συγκροτήσουν τά πάντα.

Είναι εύκολο νά γίνει πράξη αύτή ή άναμνηστικότητα, γιατί οί 
γιορτές τής ’Επανάστασης είναι γιορτές δπου τά λόγια παίζουν 
μεγαλύτερο ρόλο άπό τίς εικόνες καί τίς παραστάσεις. Τά λόγια 
είναι άστείρευτα παρ’ δλο πού, παράδοξα, πλέκουν τό έγκώμιο 
τής ύγιούς λακωνικότητας. Οί λόγοι πού άναλαμβάνουν νά 
προσδιορίσουν τήν ιστορική έμβέλεια τών γιορτών δέν έχουν τέ
λος. Τά ύψωμένα πανό καί οί σημαίες φροντίζουν πάντα νά πε
ριορίζουν τό ένδεχόμενο παρέκκλισης τής έρμηνείας άναγράφον- 
τας ποιές είναι οί όμάδες πού παρελαύνουν καί τί σημαίνουν. 
’Επαναλαμβάνουν μέ λόγια άκόμα καί τίς κοινές χειρονομίες : 
δταν πετάει μές στή φωτιά τά βασιλικά σύμβολα μπροστά στά 
μάτια τών χωρικών, ό πρόεδρος τής δημοτικής άρχής10 κρίνει κα
λό νά άπαριθμήσει ένα ένα τά αισθήματα πού ξεσηκώνει στίς 
καρδιές τών παρευρισκομένων αύτή ή είκόνα. Άλλά καί ή σκη
νογραφία, ή πολύ πειστική μέ τή σιωπηλή της παιδαγωγική, 
χρειάζεται τίς λέξεις γιά νά έδραιώσει τή σχέση της μέ τήν τελε
τή. Νιώθει κανείς δτι πολύ λίγη σημασία έχει νά άνανεωθεΐ ένα 
αίσθημα μέσα σέ τούτες τίς γιορτές· πολύ περισσότερη σημασία 
έχει νά σταθεροποιηθεί μιά άφήγηση.

Τέλος, οί γιορτές τής ’Επανάστασης μοιάζουν τόσο συνυφα- 
σμένες μέ τήν ιστορία τής ’Επανάστασης, πού φαίνεται δτι καθε
μιά τους άνταποκρίνεται σέ μιά « έποχή » τής ’Επανάστασης καί 
φωτίζει μιά συγκεκριμένη ιστορική πρόθεση· είναι σάν ένας κα
θρέφτης τής ιστορίας μέσα στόν όποιο διαβάζεται όλόκληρη ή 
’Επανάσταση. 'Η γιορτή τής 'Ομοσπονδίας ; 'Η εύθυμία της δί
νει τήν είκόνα μιάς ’Επανάστασης άκόμα άνοιχτής, γεμάτης έλπί- 
δες. 'Η γιορτή τού 'Υπερτάτου "Οντος ; Ή  άπειλητική του άκαμ-
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ψία προαναγγέλλει τό πάγωμα τής Επανάστασης. Ή  γιορτή τής 
1ης Βεντεμιαίρ τοΰ έτους VII ; Μέ τούς γυμνικούς άγώνες της καί 
μέ τίς έπιδείξεις έργων καί δεξιοτήτων στό Πεδίο τού Άρεως, 
άναδίνει άπόμακρα μιά ήχώ τού 19ου αίώνα. Ά ν  δει κανείς τίς 
γιορτές μέσα στή ροή τών γεγονότων τής ’Επανάστασης, δέν έχουν 
μεγάλη αύτονομία. Ό  Albert Duruy11, πού στό σημείο αύτό είναι 
είναι πολύ Αντιπροσωπευτικό δείγμα τής ιστοριογραφίας τών 
γιορτών, τούς άρνεϊται κάθε αύτονομία : οί γιορτές γι’ αύτόν 
άπορρέουν άπό τούς νέους πολιτικούς θεσμούς, είναι τμήμα αύ
τού τού συστήματος καί ύπόλογες σ’ αύτό πέρα γιά πέρα. Τά 
πάντα στίς γιορτές είναι ιστορία : τόσο ή γέννηση, δσο καί ό θά
νατός τους, άφού ξεπηδοΰν άπό τόν χώρο τού έξαιρετικού καί 
χάνονται μαζί μέ αύτό- τό περιεχόμενό τους έπίσης, άφού έχουν 
καθήκον νά άνακηρύξουν νικήτρια μιά συγκεκριμένη σημασία εις 
βάρος άλλων άντιμαχόμενων σημασιών. Ά ν  πιστέψουμε σ’ αύτή 
τήν έρμηνεία, δέν ύπάρχει στίς γιορτές τίποτα πού νά υπακούει σέ 
μιά άνθρωπολογική περιγραφή· πρέπει νά τίς έγκαταλείψουμε 
στά χέρια τής ιστορίας πού τίς άποκαθάρει έντελώς.

Αύτό έξηγεΐ σέ μεγάλο βαθμό τόν θρίαμβο πού γνώρισε ή πολι
τική γιορτή μέσα στήν ιστοριογραφία τών έπαναστατικών έορτα- 
σμών. Τό μοντέλο της, πού παγίωσε ό Aulard12, τό συναντάμε σέ 
πολλές έπί μέρους μονογραφίες : ή γιορτή, σέ καιρό ’Επανάστα
σης, είναι ένα τέχνασμα γιά τήν έξαρση τού πατριωτισμού. Εύδο- 
κιμεΐ δταν έπικρατεϊ άγχος, άποδυναμώνεται δταν τά πράγματα 
ήσυχάζουν. Μόλις οί Αύστριακοί ήττώνται, ή λατρεία τού 
'Υπερτάτου ’Οντος χάνει τό βάρος της καί ό Fleurus τής καταφέ
ρει τό τελικό χτύπημα. 'Η ιστορία τών γιορτών είναι στενά έξαρ- 
τημένη άπό τό έπαναστατικό συμβάν. Γιά τή γιορτή, άποφασίζει 
ή περίσταση καί ό αύτοσχεδιασμός έρχεται νά τήν πραγματώσει. 
Δέν μπορούμε νά διαβάσουμε μέσα της κανένα σφαιρικό φιλοσο
φικό σχέδιο, ούτε νά δούμε κάποια συλλογική άνάγκη· μονάχα 
τήν πιεστική άνάγκη νά έξασφαλιστεΐ ή έθνική άμυνα. ’Εγγύηση 
γι’ αύτή τήν άντίληψη γιά τή γιορτή δίνει άκόμα καί ό Jaur£s13 : 
ή γιορτή τού 'Υπερτάτου “Οντος είναι άπλά μιά τελευταία άντί- 
πραξη στόν έβερτισμό- πίσω της διακρίνει κανείς τό διάταγμα 
τού Φλορεάλ καί τό « άποφασιστικό πολιτικό λάθος » πού έν- 
σαρκώνει.
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Τό ένδιαφέρον πού παρουσιάζει αύτή ή έρμηνεία είναι δτι 
ύπαγορεύει μιά πλούσια τυπολογία τών έορτών. "Οσα είναι τά 
πολιτικά σχέδια, τόσες είναι καί οί γιορτές. Έτσι έρχονται στήν 
έπιφάνεια οί Ιδιοτυπίες κάθε γιορτής. Ά πό τή γιορτή τής 'Ομο
σπονδίας ώς τήν 1η τού Βεντεμιαίρ, οί παραλλαγές είναι πολλές. 
Άλλοτε ή λατρεία τής Λογικής θεωρείται σάν Ινα ειδικό δη
μιούργημα τού έβερτισμού (άπό τόν Aulard) καί άλλοτε (άπό τόν 
Auguste Comte)14 σάν μιά πρόχειρη άλλά προφητική έπινόηση 
τών « δαντονικών », τών μόνων πού διερμηνεύουν τήν άνάγκη 
γιά μιά « άληθινή θρησκεία ». Ή  γιορτή τού Ύπερτάτου "Οντος 
είναι μαζί καί ή ένσάρκωση τού μυστικισμού τού Ροβεσπιέρου 
καί τό σημάδι τής πτώσης του. 'Η γιορτή τής 9ης θερμιδώρ τού 
έτους IV είναι ή έκφραση τής μεταθερμιδωριανής ισορροπίας. Ή  
μία μετά τήν άλλη οί έρμηνεϊες αύτές δέν παύουν ώστόσο νά προ
ξενούν κάποια άνησυχία. Γιατί, κατά περίεργο τρόπο, οί διαφο
ρές αύτές γεννούν τό ίδιο τελετουργικό, παρ’ δλες τίς άντιτιθέμε- 
νες διαθέσεις τών δργανωτών. Ίσως μπορούσαμε νά άναγάγουμε 
τήν δμοιομορφία αύτή στή θέλησή τους νά τονίσουν τήν όμοιογέ- 
νεια σέ βάρος τής ποικιλίας. Γιατί, δταν δλες οί γιορτές είναι 
μεταξύ τους δμοιες, δίνουν γενικά μιά έγγύηση αύθεντικότητας, 
δημιουργούν τήν έντύπωση δτι λειτουργούν σάν φραγμός πρός 
τίς Ιεραρχίες πού ύπάρχει κίνδυνος νά γεννηθούν ή νά παλινορ- 
θωθούν, καί μοιάζουν μέ υπόσχεση όμοψυχίας. Γιά νά πειστού
με, άρκεί νά διαβάσουμε τά λεγόμενα τού Thibaudeau γιά τό κο
στούμι, δταν φτάνει ή στιγμή νά πει τίς σκέψεις του γιά τή γρα
φική πλευρά τής γιορτής : « Θυμάμαι πώς τό κοστούμι ύπήρξε 
άνέκαθεν ένα άπό τά προσχήματα τής άριστοκρατίας (....)· οί 
έκπρόσωποι τού λαού δέν έχουν άνάγκη τό κοστούμι- άκόμα πε
ρισσότερο, δέν πρέπει νά τό έχουν άνάγκη... ». Πάντως ή έπιθυ- 
μία νά είναι όμοιόμορφες δέν είναι δλες τίς φορές φανερή. Ενίο
τε παρατηρούμε μιά έντονη προσπάθεια διαφοροποίησης πού 
όδηγεί τήν πραγματική γιορτή σέ άποτυχία. 'Η γιορτή τών Νι
κών, στίς 30 Βεντεμιαίρ τού έτους III είναι ή γιορτή δπου φαίνε
ται πιό έντονα ή θέληση νά κάνουν καινούργια πράγματα. Κοι
νοβουλευτικές συζητήσεις, λόγοι, άρθρα στίς έφημερίδες υπο
γραμμίζουν μέ κάθε τρόπο τά χαρακτηριστικά πού τή διαχωρί
ζουν άπό τό ροβεσπιέρειο τελετουργικό. Εμείς δμως τί βλέπου
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με ; Στρατιωτικά άγωνίσματα στό πεδίο τής 'Ομοσπονδίας· τόν 
πρόεδρο τής Συντακτικής νά χαράσσει έπάνω στήν πυραμίδα τής 
’Αθανασίας τά όνόματα τών στρατιών τής Δημοκρατίας. Μπορεΐ 
κανείς νά διακρίνει μέσα έκεϊ τίς « νέες καί μεγάλες Ιδέες » πού 
μελλόταν, δπως λέει τό Journal de Perlet15, νά δώσουν στή γιορτή 
μιά ξεχωριστή φυσιογνωμία ; ’Αρκεί νά έχουμε δει μερικές έκθέ- 
σεις γιά τίς γιορτές, γιά νά ξέρουμε τί νά πιστεύουμε : ή πυραμί
δα, τό όμοίωμα τού όχυρού, ή άπαθανατίζουσα έπιγραφή είναι 
τρόποι καί πράξεις κοινές στό έπαναστατικό τελετουργικό. Όχι· 
τελικά, οί πιό τυποποιημένες πολιτικά τελετές χρησιμοποιούν τά 
ίδια σύμβολα καί άκολουθούν τό ίδιο τυπικό μέ τίς γιορτές πού 
έχουν τήν προσδοκία νά διαφέρουν. Πάρτε γιά παράδειγμα τόν 
έορτασμό γιά τήν άποκατάσταση τών γιρονδίων μετά τόν θερμι- 
δώρ, πού είχε γίνει στό Λόνς-λέ-Σωνιέ τόν μήνα Ζερμινάλ τού 
έτους III, καί είχε τόν σαφή προορισμό νά άντιπαραθέσει « στή 
συμμαχία τού έγκλήματος τή συμπολιτεία τών άρετών ». Πώς 
σκέφτηκαν νά τήν κάνουν νά ξεχωρίζει άπό μιά βουνίσια γιορ
τή ; Βάζοντας, άπλά, στά κάρα πού περνούσαν τά « διακριτικά 
τών Ιακωβίνων » πάνω άπό τά διακριτικά τής βασιλείας : προσ
θήκη χωρίς ίχνος εύφυίας καί πού έκτός αύτού περνούσε άπαρα- 
τήρητη άπό τά μάτια τού θεατή.

Γιατί άν δέν μπορεΐ ό σημερινός άναγνώστης, πού έχει στά χέ
ρια του τίς δηλώσεις προθέσεων καί τά προγράμματα τών όργα- 
νωτών, νά διακρίνει τίς διαφορές άνάμεσα στίς γιορτές μέ τά τό
σο άντιφατικά σχέδια, τί νά πει κανείς γιά τούς θεατές της, οί 
όποιοι, παρακολουθώντας μιά πομπή, έπρεπε νά άποκρυπτογρα- 
φήσουν βιαστικά τή συμβολική πού ξετυλιγόταν στό πέρασμά 
της ; Έχουμε τό χρονικό16 πού κράτησε ένας κλειδαράς τού Col
mar, ό Dominique Schutz* ή πληροφόρησή του είναι θετική, τό 
μάτι άκονισμένο καί ό τόνος λογικός. Γι’ αύτόν, παρ’ δλ’ αύτά, 
δλες οί γιορτές άπό τό 1792 ώς τό 1794 είναι Ισοδύναμες : παρου
σιάζουν πάντοτε τίς ίδιες έφηβικές θεωρίες, τίς « ίδιες φιγούρες 
νεαρών γυναικών άπό τίς δύο θρησκείες », μέ τά μαλλιά ν’ άνεμί- 
ζουν, τούς ίδιους λόχους ένθοφυλάκων, τόν ίδιο διάκοσμο μέ 
γιρλάντες καί φυλλώματα. Μέ κανέναν τρόπο δέν μπορούμε νά 
άντιπαραθέσουμε, δπως έκανε ό Quinet, τήν όπτική πληθωρικό- 
τητα τών έορτών τής Λογικής καί τόν στεγνό ριγορισμό τού
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'Υπερτάτου Όντος. Εξάλλου, οί Guillaume καί Mathiez καταδί
κασαν όριστικά αύτή τήν άντίθεση, πού φαίνεται τόσο ύπάκουη 
στήν πολιτική έρμηνεία τών έπαναστατικών τελετών. Σ’ άντίθεση 
μέ τόν Aulard, ό όποιος πάντως είχε προαισθανθεί τίς συμφύρ- 
σεις, ό Mathiez17 άποδεικνύει τήν δμοιότητα, άκόμα καί τήν κα
ταγωγή τής μιάς άπό τήν άλλη. Σ’ άντίθεση μέ δλόκληρη τήν πα
ραδοσιακή ιστοριογραφία, ή όποία βλέπει όμόφωνα τή γιορτή 
τής Λογικής σάν μιά πρωτάκουστη βακχεία, ό Guillaume18 άπο- 
δεικνύει δτι αύτή ή τελετή, πού οί φήμες τήν έφεραν σάν κάτι 
τόσο άσυνήθιστο, παίχτηκε στήν όπερα σέ τριάντα τουλάχιστον 
παραστάσεις· καί δτι πολύ λίγοι έβλεπαν τή διαφορά άνάμεσα σ’ 
έκείνη τήν παράξενη « Λογική », πηγή τόσο πολλών σχολίων, έγ- 
κωμιαστικών ή άγανακτισμένων, καί στήν « ’Ελευθερία », τήν 
τόσο οικεία στούς πανηγυριστές· έξάλλου, οί έκθέσεις πού γρά
φτηκαν γιά αύτές τίς γιορτές μιλούν άδιάκριτα γιά τή Λογική στή 
θέση τής ’Ελευθερίας καί γιά τήν ’Ελευθερία στή θέση τής Λογι
κής, άδιαφορώντας φανερά νά διαλέξουν άνάμεσα στίς δύο. 
Ποιά είναι τελικά ή πρωτοτυπία τής γιορτής τής Λογικής ; Τό δτι 
διάλεξε τίς γοτθικές άψίδες γιά να παρουσιάζει μιά τετριμμένη 
παράσταση. Καί πρέπει νά προσθέσουμε, δπως κάνει καί ό 
Mathiez, δτι πολλές έκκλησίες είχαν ήδη δει άνάλογες σκηνές. 
’Αναρωτιόμαστε λοιπόν : οί θεαματικές αύτές διαφορές άνάμεσα 
στίς γιορτές δέν ήταν τελικά έπινοήματα τών ύποστηρικτών τής 
πολιτικής έρμηνείας, οί όποιοι τίς είχαν άνάγκη γιά νά στηρίξουν 
έπάνω τους τήν άπόδειξη τών θέσεών τους ;

θ ά  μπορούσαμε νά προβλέψουμε δτι ή άπατηλή αύτή συστη- 
ματοποίηση θά γεννούσε τό άντίθετό της : τό γεγονός καί μόνο 
τού μικρού άριθμού διαφορικών γνωρισμάτων, θά έπρεπε νά 
υπαγορεύσει τή διερεύνηση τών όμοιοτήτων. Γιατί νά μήν πά
ρουμε τίς γιορτές σάν ένα σύνολο δίνοντας έμφαση στήν άδιά- 
σπαστη άλυσίδα πού σχηματίζουν οί ποικίλες έπαναστατικές τε
λετές ; Αύτό πού βοηθά τόν άναπροσανατολισμό τής έρευνας εί
ναι νά τίς θεωρήσουμε γενικά σάν άπόρροια μιάς ένιαίας θέλη
σης νά άντικατασταθεΐ ή καθολική λατρεία μέ μιά καινούργια 
λατρεία, ικανή νά προσφέρει στούς θεατές της μιά ύποκατάστατη 
ικανοποίηση. 'Η άποψη αύτή, τήν όποία ένστερνίζεται ό 
Mathiez19, άποφέρει μιά πλούσια συγκομιδή άναλογιών : ή πα
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τριωτική τελετή, μέ τά δικά της ιερά σημεία καί τίς πομπές τών 
πολιτών, παρουσιάζεται σάν μιά μετάθεση τής καθολικής τελε
τουργίας. Αύτό δέν είναι δύσκολο νά άποδειχθεί, τό μαρτυρούν 
άμέτρητα κείμενα. Διαλέγουμε ένα, άκριβώς γιά τή χοντροκομ
μένη βεβαιότητά του. Βρισκόμαστε στίς 2 Πλυβιόζ τού έτους VII, 
στό Σουσύ-άν-Μπρί, καί δ έκτελεστικός έπίτροπος τού Διευθυν
τηρίου δείχνει τό άγαλμα τής Ελευθερίας : « ’Ας υψώσουμε τά 
μάτια μας στήν εικόνα τής δικής μας Ελευθερίας. Συχνά έχω 
άκούσει νά λένε σέ μεγάλους καί σέ παιδιά πού, είτε δέν είχαν 
τήν ευκαιρία, είτε έμποδίστηκαν νά άναβαπτιστούν στά νάματα 
τής δημοκρατικής ήθικής : ποιά είναι αύτή ή άγία ; έχει κάνει 
πολλά θαύματα ; Έγώ θά τούς άπαντούσα στή γλώσσα τους : 
είναι ή εικόνα πού μπροστά της λύγισε ή διεφθαρμένη αύλή τής 
Ρώμης, ή άμαθής αύλή τής Σαρδηνίας, καί τούτη τή στιγμή άκό
μα λυγίζει ή φιλόδοξη αύλή τής Νάπολης. Τί μεγαλύτερα θαύμα
τα θέλετε άπ’ αύτά ;... »

"Οποιος έχει έξοικειωθεϊ μέ τίς έκθέσεις γιά τίς γιορτές τής 
’Επανάστασης κλίνει ύπέρ έκείνων πού βλέπουν σ’ αύτές τά στα
θερά στοιχεία νά υπερισχύουν τών μοναδικών. Παρ’ δλα αύτά ή 
θέση τού Mathiez πάσχει άπό μιά άδυναμία : μπορεί ή θέληση νά 
ύποκαταστήσεις μιά λατρεία νά άπορρέει καί αύτή άπό πολιτικά 
κίνητρα. Ό  Mathiez δέν άπομακρύνεται δσο θά ήθελε δ ίδιος 
άπό τή θέση τού Aulard, μέ τό νά τή θεωρεί σάν τήν κύρια αιτία 
τών γιορτών. Ή  υποκατάσταση αύτή, πού δπως φαντάζεται 
παίρνει τή θέση τού πολιτικού Συντάγματος, δταν ή άποτυχία 
τού τελευταίου έχει γίνει φανερή, είναι ένα « φάρμακο » καί ό 
Mathiez, πού ριψοκινδυνεύει τή λέξη, μέ δυσκολία μπορεϊ νά τό 
διαφοροποιήσει άπό τό « τέχνασμα » τού Aulard. Τά πράγματα 
λοιπόν έχουν περίπου ώς έξής, καί δέν είναι άμελητέα : γιά τόν 
Mathiez, ή πολιτική καί στοχαστική φαντασία τροφοδοτείται άπό 
μιά πηγή λιγότερο υπολογισμένη καί περισσότερο αύθεντική· ή 
ίδέα καί τά πρότυπα γιά τίς γιορτές πού έκαναν οί άνθρωποι τής 
Επανάστασης έχουν παρθεϊ άπό τίς μεγάλες μυστικές σκηνές 
τών 'Ομοσπονδιών πού είναι άμόλευτες άπό κάθε μορφής τεχνά
σματα. Άκόμα καί οί πιό έπίπλαστες λοιπόν έπαναστατικές 
γιορτές έχουν τή ρίζα τους στόν έμφυτο αύθορμητισμό. Ή  θέλη
ση νά πραγματοποιήσεις μιά ύποκατάσταση δέν γεννιέται πάνο
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πλη άπό τά κεφάλια τών πολιτικών άνδρών, άλλά μέσα στό θέα
μα, ή στήν άνάμνηση μιάς υποκατάστασης πού ήδη έχει ύλοποιη- 
θεΐ, χωρίς έστω νά έχει συνείδηση τού έαυτού της. Γι’ αύτό καί 
κάθε έπαναστατική γιορτή μπορεΐ νά πάρει -  αύτό δέν τό άρνεΐ- 
ται ό Mathiez -  μιά ιδιαίτερη πολιτική χροιά. Όμως δέν παύει 
νά άντλεΐ τό άπόμακρο νόημά της άπό τό μεγάλο θρησκευτικό 
δράμα πού παίχτηκε στή χαραυγή τής ’Επανάστασης άπό άνθρώ
πους πού δέν είχαν έπίγνωση δτι τό παίζουν. Στό θέμα αύτό δ 
Mathiez διασταυρώνεται με τήν ίδέα τού Durkheim γιά τήν άνα- 
λογία τού θρησκευτικού μέ τό κοινωνικό. Γιατί τά κύρια γνωρί
σματα τής θρησκείας, δπως τή δέχεται ό Durkheim, σημαδεύουν 
έξίσου καί τίς γιορτές : τό έορτάζον συλλογικό σώμα, ή όμοψυ- 
χία, ή άνεξαρτησία σέ σχέση μέ τά άτομα, ό καταναγκασμός. 
Μαζί δμως καί ή διατήρηση τής άνάμνησης. « Ή  ’Επανάσταση 
θέσπισε ένα όλόκληρο σύστημα άπό γιορτές γιά νά διατηρήσει σέ 
κατάσταση αίώνιας νιότης τίς άρχές άπό τίς όποιες έμπνεόταν » : 
ή θέση αύτή άπό τίς Formes 610mentaires de la religion φωτίζει 
τήν προσφιλή στόν Durkheim Ιδέα δτι ή θρησκεία ένέχει « κάτι 
τό αίώνιο, τό προορισμένο νά έπιζεΐ παρ’ δλα τά διαδοχικά σύμ
βολα μέ τά όποια ένδύεται ή θρησκευτική σκέψη... ».

Στίς έρμηνεΐες αύτές ύπάρχει Ινας μεγάλος άπών : ή συλλογική 
άνάγκη, πού είναι τόσο όφθαλμοφανής, δταν οί μπροσούρες, τά 
φυλλάδια καί τά άνώνυμα σχέδια, πού είναι καταχωνιασμένα 
στά ’Αρχεία, μιλούν γιά τή δίψα μέ τήν όποία οί άνθρωποι τής 
’Επανάστασης ζητούν γιορτές. Γιατί κανείς ποτέ δέν άνέτρεξε, 
ξεκινώντας άπ’ τούς έκπροσώπους αύτής τής άνάγκης, δσο κι άν 
τούς είχε παγώσει ή συμβατική γλώσσα τών έκθέσεων, στό πα
ρορμητικό βάθος τής γιορτής ; Χωρίς άμφιβολία δρούσε άνασχε- 
τικά ό όρθολογισμός τών έπίσημων άναφορών. Ό χι πάντως τό
σο, πού νά κρύβει αύτή τή δίψα γιά γιορτές. ’Ας ψάξουμε λοιπόν 
νά βρούμε τίς αιτίες τής όμόφωνης σιωπής τών ιστορικών, σιω
πής πού έσπασε μόνο ό Michelet, τού όποιου ή εύαισθησία μπό
ρεσε άριστα νά συλλάβει τόν σύνδεσμο άνάμεσα στή γιορτή καί 
στό άγχος. Πρώτα άπ’ δλα, είναι όπωσδήποτε δύσκολο νά μετρη
θεί αύτή ή άνάγκη· άπό τήν άλλη, οί γιορτές τής ’Επανάστασης, 
παρά τίς κωμικά άντιφατικές φιγούρες τους -  ή Μαρία ’Αντουα- 
νέτα μέ μορφή κατσίκας, ό Λουδοβίκος 16ος μέ μορφή χοίρου
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καί γύρω γύρω ώς γάιδαροι οί συμμαχικές δυνάμεις -  είναι 
πράγματι, δταν τίς δει κανείς δλες μαζί, πολύ φτωχές σέ στοιχεία 
άναπλήρωσης, ίκανά νά σημαίνουν μιά άποδέσμευση τού πόθου. 
Κι έπειτα, πρέπει νά κρατά κανείς τίς άποστάσεις του καί άπέ- 
ναντι στήν έρμηνεία πού έδιναν οί Ιδιοι οί άνθρωποι τής ’Επανά
στασης.

Γιατί είναι φανερό δτι οί ιστορικοί τών γιορτών τίς περιγρά
φουν μέ τούς ίδιους δρους πού χρησιμοποιούν οί όργανωτές 
τους. 'Ολες οί βασικές ιστορικές έρμηνεΐες στά λιβελογραφήματα 
τής έποχής πού άναρωτιούνται γιά τά δρια τής γιορτής, ύπο- 
γραμμίζουν τήν άντίφαση πού δημιουργεί ή ίδια ή γιορτή άνάμε
σα στήν τάξη καί στόν αύθορμητισμό καί τίς ψυχολογικές άντι- 
δράσεις άπέναντι στήν έμφάνιση καινούργιων έθιμοτυπικών συ
νηθειών. Τό θέμα τής υποκατάστασης είναι έξίσου έντονο σ’ αύ- 
τούς, δσο καί στόν Mathiez. Γιατί νά μήν είμαστε περισσότερο 
υποψιασμένοι άπέναντι στή μαρτυρία τους ; Γιατί, δταν μιλάμε 
γιά τίς γιορτές, δέν δείχνουμε ένδιαφέρον νά διαβάσουμε τά 
’Απομνημονεύματα τού Levasseur ή έναν ιστορικό τού 19ου αιώ
να ; Σίγουρα γιατί ή έπαναστατική γιορτή βρήκε άμέσως τήν όρ- 
θολογική της έκδοχή : άπό τήν πρώτη άρχή της υπερφορτίστηκε 
μέ όρθολογικές σημασιοδοτήσεις άπό έκείνους πού έπιθυμούσαν 
νά συζεύξουν μέσα της τίς ήθικές καί πολιτικές σκοπιμότητες μέ 
τίς γραφικές. Ή  ύπερσκοπιμότητά τους έξηγεΐ γιά ποιό λόγο ή 
έπαναστατική ιστοριογραφία ρίχτηκε μέ τόση σπουδή στό πρό
βλημα τών στόχων : ποιά πρέπει νά είναι ή χρησιμότητα τής 
γιορτής ; 'Οπωσδήποτε, ή σκέψη αύτή είναι βασική γιά δποιον 
κάνει γιορτές. Ό  άναγνώστης δμως αύτών τών ιστορημάτων δέν 
παύει νά διατηρεί κάποια άμφιβολία : είναι ή σκοπιμότητα άρκε- 
τή σάν στοιχείο κατανόησης ; Άκόμα καί στίς γιορτές πού οί 
δημιουργοί τους τίς συνέδεαν στενά μέ ένα παιδαγωγικό σχέδιο 
καί πού είχαν τόσο πολύ εισχωρήσει μέσα στήν καθημερινή ζωή, 
ώστε, δπως λένε οί ίδιοι, ό κόσμος νά γυρίζει σπίτια τους, μετά 
τή λήξη τής γιορτής, « άγαπώντας καί έκτιμώντας ό ένας τόν άλ
λο παραπάνω », κάποια νοήματα δέν περίσσευαν ;

Ή  κοντόθωρη πίστη στίς μαρτυρίες τών συγχρόνων έξηγεΐ 
πάντως γιατί θριάμβευσε τό θελημένο νόημα πάνω στό βιωμένο 
νόημα στήν ιστοριογραφία τών γιορτών. Οί ιστορικοί άποδίδουν
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μιά περίεργη παντοδυναμία στά σχέδια τών όργανωτών καί στά 
σχόλια μέ τά όποια τά υποστηρίζουν. Ή  γιορτή ήταν μιά πειθή
νια μηχανή έτοιμη νά μονταριστεΐ καί νά ξεμονταριστεΐ έν ριπή 
όφθαλμοΰ γιά τίς άνάγκες τού άγώνα. Τήν ήμέρα, σημειώνει ό 
Aulard, πού ό Ροβεσπιέρρος θεώρησε καλό νά προτείνει τή λα
τρεία τού 'Υπερτάτου "Οντος σάν τό καλύτερο δπλο ένάντια 
στούς ξένους, οί θεές τής Λογικής έπεσαν σέ δυσμένεια σχεδόν 
παντού. Οί άμέτρητες τοπικές μονογραφίες γιά τίς γιορτές, άν 
έχουν μιά ένότητα, τήν όφείλουν στήν ιδέα δτι οί γιορτές κάνουν 
έργο, άπτά καί όρατά, τόν βολονταριστικό όρθολογισμό. Τό ϊδιο 
μαρτυρά καί μιά πιό έπεξεργασμένη ιστοριογραφία. Ό  Taine20 
βλέπει στήν 'Ομοσπονδία τήν πιστή εικονογράφηση, σύμφωνα μέ 
« τίς συνταγές τών φιλοσόφων », τής άφηρημένης μυθοπλασίας 
τού 18ου αίώνα, μέ άποτέλεσμα « τό ειδύλλιο νά παίζεται σάν νά 
ήταν γραμμένο ». ’Αλλά καί γιά τόν Mathiez, > λατρεία τής Λογι
κής δέν μπορεΐ νά δει τό φώς παρά « δταν οι ’Επαναστάτες θά 
έχουν πειστεί γιά τήν άναγκαιότητα νά άντικαταστήσουν μέ μιά 
λατρεία πολιτική τήν παλιά τους θρησκεία ».

Δηλαδή, δπως ό πόλεμος γιά τόν Φαμπρίς, έτσι καί ή γιορτή 
πάντοτε είναι άλλού. ’Επινόημα κάποιου δόγματος, άποκύημα 
κάποιων εύκαιριακών συνθηκών, λέει πάντοτε, μέ μιά άλληγορία 
άκατανίκητη, διαφορετικά πράγματα άπ’ αύτά πού δείχνει· γι’ 
αύτό καί οί ιστορικοί άδιαφορούν γιά τό τί λέει κατά λέξη, καί 
γιά τό τί σκηνοθετεί. Έτσι μπορούμε νά καταλάβουμε γιά ποιό 
λόγο ό A. Duruy21 άμφιταλαντεύεται χωρίς άρχές άνάμεσα σέ 
δύο περιγραφές πού άντιστρατεύονται ή μιά τήν άλλη. Άλλοτε 
τού φαίνεται δτι ή Επανάσταση ένσαρκώνει « περίεργες, έτερό- 
κλητες, άντιπαθητικές πρός τό γαλλικό πνεύμα άντιλήψεις»· οί 
γιορτές αύτές, μέ τίς μεθυσμένες γυναίκες καί τά ένοχλητικά σύμ
βολα, είναι τόσο σκιώδεις, πού δύσκολα μπορεΐ νά άνακαλύψει 
κανείς μέσα τους τήν έφαρμογή ένός φιλοσοφικού σχεδίου. Νά 
ύποθέσει κανείς δτι ή άποτυχία τού σχεδίου -  ή όποία πάντως 
δύσκολα έξηγεΐται -  συντελεί στήν έπιτυχία τής γιορτής ; Άλλο
τε πάλι, άντίθετα, οί γιορτές τού μοιάζουν σάν διπλές ζαριές πού 
πέφτουν μέ άπελπιστική μονοτονία. Καί τότε τί νά ύποθέσει κα
νείς ; "Οτι μέσα σ’ αύτή τήν Ισοπεδωμένη άναπαραγωγή, ή έπιτυ
χία τού σχεδίου συνιστά τήν άποτυχία τής γιορτής ; 'Ολοφάνερα
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δέν ξέρει κανείς τί νά διαλέξει.
Τελικά, οί Ιστορικοί πολύ συχνά παίρνουν τοϊς μετρητοϊς τόν 

σύνδεσμο πού έβρισκαν οί όργανωτές τής γιορτής άνάμεσα στή 
γιορτή καί στήν ιστορία. Γιά δλους δέν χωρά άμφίβολία δτι τό 
άντικείμενο τής γιορτής είναι ό έπαναστατικός χρόνος. Ή  γιορτή 
πρέπει νά ξαναγκαλιάσει μέσα της τίς έποχές καί τίς μεταπτώσεις 
τής Επανάστασης. Πρέπει άκόμα, δπως θά πει ό είσηγητής μιάς 
γιορτής τής Νίκης πού έορτάστηκε στήν Καρκασόν μέ τήν εύκαι- 
ρία τής κατάληψης τού Κουρτραί άπό τή στρατιά τού Βορρά, νά 
μή μένει προσκολλημένη στούς περιοδικούς άναμνηστικούς έορ- 
τασμούς, γιατί « υπάρχουν καί οί άλλοι, έκεΐνοι πού γεννιούνται 
μαζί μέ τά γεγονότα καί διατηρούν τόν χαρακτήρα τού άτακτου 
πού ταιριάζει πολύ καλά μέ τίς μεταπτώσεις τής ψυχής ». Κείμε
νο ένδιαφέρον άπό τήν άποψη δτι δέν θεωρεί άκόμα δτι ή έπανα- 
στατική ιστορία έχει κλείσει, καί άποδίδει στίς γιορτές μιά άνι- 
στορική διάσταση βάζοντας τό βασικό έρώτημα : ή άναμνηστική 
γιορτή ζωντανεύει καί ένισχύει τελικά τή συνείδηση τής ιστο
ρίας ;

Βέβαια, στή γιορτή, τό παρελθόν γυρίζει πίσω. Όσο οί ρήτο
ρες βάζουν τά δυνατά τους νά έκθέσουν τά έγκλήματα τής μο
ναρχίας καί νά χαράξουν γιά άλλη μιά φορά τούς « δεκαοχτώ 
αιώνες δουλείας », τό προεπαναστατικό παρελθόν ξαναγυρίζει. 
Άλλά, άν καί δραματική, ή άναφορά στήν αιματηρή νύχτα τού 
Αγίου Βαρθολομαίου μένει στά λόγια. Τή φανταστική ιστορία 
πού συνθέτουν οί ρήτορες δέν τή δείχνουν, τήν άφηγούνται. Εύ- 
κολότερα δείχνουν τό έπαναστατικό παρελθόν. Πάντως, καί 
δταν άκόμα στηρίζεται στό θέαμα, ή εύσεβής άναπαράσταση τής 
έπαναστατικής κατάστασης δέν προορίζεται τόσο στό νά έπανα- 
φέρει μιά άνάμνηση, δσο στό νά ξαναζωντανέψει μιά άρχετυπική 
κατάσταση. Άνάμεσα στίς δύο όψεις τής έπανάληψης πού δια
κρίνει ό Henri Hubert22, ή δύναμη τής άνάμνησης ύποχωρεϊ 
μπροστά στήν παρουσία έν τψ γίγνεσθαι της*. Τό συμβάν πού 
πανηγυρίζουν, δσο άπομακρυσμένο καί νά είναι άπό τήν πρώτη 
άρχή, μέσα στήν άλυσίδα τών έπαναστατικών γεγονότων, άνήκει 
πάντως στήν πρωία τής ’Επανάστασης. 10η Αύγούστου, 21η Ία-

* priscntification.
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νουρίου, 1η Βεντεμιαίρ : ή αύγή τής ’Επανάστασης- άκόμα καί ή 
9η θερμιδώρ, πού ό έορτασμός της έπιχειρεϊ μέ κάθε τρόπο νά 
λειτουργήσει σάν έπιστροφή στίς ρίζες. Πώς νά μή δούμε λοιπόν 
δτι ή έπανάληψη προσπαθεί νά υπονομεύσει τόν διαταρακτικό 
κλονισμό, νά άπ αλείψει τόν άπειλητικό νεωτερισμό τού συμβάν
τος καί, βγάζοντάς τον έξω άπό τό χρόνο, νά τού προσδώσει δλο 
τό κύρος μιάς καινούργιας άρχής ;

Χρειάζεται δμως προσοχή νά μή βιαστούμε νά θεωρήσουμε δτι 
τό γύρισμα τού χρόνου πρός τά πίσω είναι τό ίδιο μέ τή συνειδη
τή έπανάκτηση τού παρελθόντος. Ή  πένθιμη γιορτή τού Lazow- 
ski, μέ τήν κόκκινή της σημαία, τίς κωδωνοκρουσίες, τίς λόγχες 
καί τά κανόνια της, μεταδίδει δντως τό πνεύμα τής έξέγερσης, 
δπως νομίζει ό Dowd23 ; Αύτή είναι ή πραγματική της σημασία, 
ή μήπως ή άναγγελία δτι στό έξής έξέγερση δέν θά υπάρξει ; 
’Εμείς θά κλίναμε μάλλον πρός τή δεύτερη άποψη παίρνοντας 
ύπόψη μας δχι μόνο τά άμέτρητα κείμενα -  αύτά συμφιλιώνουν 
τόν Ροβεσπιέρο μέ τούς θερμιδωρικούς -  πού βλέπουν στίς γιορ
τές τή σκοπιμότητα τής συντήρησης καί τής παρεμπόδισης « νέων 
άποκλίσεων », άλλά, κυρίως, τήν έσωτερκή δομή τους. Γιατί πο
λύ συχνά ή έμβληματική καί τό τυπικό τους σκηνοθετούν Ινα 
κλείσιμο. *Η μνημόνευση είναι έξορκισμός. Ή  ειδική περίπτωση 
τών γιορτών τής Γαλλικής ’Επανάστασης δχι μόνο δέν λύνει τήν 
άντίθεση άνάμεσα στήν ίστορία καί στή γιορτή, άλλά τήν όξύνει : 
ή γιορτή είναι Ινας κόσμος πρόσκαιρος πού άρνεΐται τή χρονική 
του ύπαρξη. Ά ν  λοιπόν καί οί μεθεόρτιες ήμέρες όφείλουν νά 
είναι καί αύτές γιορτές, δέν γλιστράμε έτσι, έξω άπό τήν ίστορία, 
πρός τήν ούτοπία τής αιώνιας γιορτής ; Ό  Rabaut Saint-£tienne 
τό λέει μέ σθένος : « Ό  δικός μας κώδικας δέν είναι ή ίστορία ».

Καιρός νά έρθουμε στό παράδειγμα. Άνάμεσα στίς γιορτές τής 
’Επανάστασης υπάρχει μία, στήν όποία τό Ιστορικό γεγονός έχει 
δλες τίς πιθανότητες νά κατακυριεύσει τίς συνειδήσεις. Ή  « ήμέ- 
ρα » πού τό γέννησε, άντίστροφα μέ τόσες άλλες έπαναστατικές 
ήμέρες, μοιάζει νά έχει χάσει κάθε άπροσδιοριστία. Είναι ή 
γιορτή τής 21ης Ίανουαρίου, ή, γιά νά είμαστε πιό άκριβεΐς,
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πρέπει νά πούμε, μέ Ινα χείμαρρο γενικών μέ πολλές μαζί σημα
σίες, « ή γιορτή τής δίκαιης τιμωρίας τού τελευταίου βασιλιά τών 
Γάλλων ». Γιατί τό νά μιλάμε γιά « δίκαιη τιμωρία » σημαίνει 
χωρίς άμφιβολία δτι διεκδικούμε τήν άθώωση σέ μιά δίκη πού 
έκλεισε άσχημα. Σημαίνει δμως έπίσης καί μιά ύπεκφυγή μέσον 
τού εύφημισμού πού άπομακρύνει τίς πολύ βίαιες εικόνες. Τό νά 
όνομάζουμε αύτόν τόν βασιλιά « τελευταίο » μπορεΐ νά είναι μιά 
άπλή διαπίστωση (στήν ούδέτερη τάξη τής διαδοχής είναι πράγ
ματι ό τελευταίος), άλλά μπορεΐ νά είναι καί μιά εύχή ή, άκόμα, 
ένα πρόγραμμα : ό πέλεκυς τού τακτικού άριθμητικού έγγυάται 
δτι θά είναι δντως ό τελευταίος.

Ά πό τόν μήνα Πλυβιόζ τού έτους II καί μετά γιορτάζεται ό 
θάνατος τού βασιλιά. Άλλά τότε άκόμα έπρόκειτο γιά σποραδι
κούς έορτασμούς, ώς έπί τό πλεϊστον αύτοσχέδιους, Απελευθερω
μένους άπό τή δεισιδαιμονία τής έπετείου, οί όποιοι είχαν κατά 
κάποιο τρόπο προαναγγελθεί, πολύ πρίν άπό τή φυσική έξάλει- 
ψη τού βασιλιά, μέ διάφορες γιορτές έδώ κι έκεΐ γιά τήν « έξά- 
λειψη τής βασιλείας ». Ή  γιορτή παίρνει έπίσημο καί έθνικό χα
ρακτήρα μέ τή μεγάλη δμιλία τού Ροβεσπιέρου τόν μήνα Φλορεάλ 
τού έτους II. Μετά άπό Ινα στάδιο άβεβαιότητας έξαιτίας τού 
θερμιδώρ, άποκτά, δπως καί οί ύπόλοιπες γιορτές τού προγράμ
ματος τού Ροβεσπιέρου, όριστική φυσιογνωμία τόν μήνα Νιβόζ 
τού Ιτους III χάρη στά Ιξι άρθρα τού διατάγματος πού ρυθμί
ζουν, γιά τόν ύπόλοιπο έπαναστατικό χρόνο, τίς γενικές γραμμές 
της, άν δχι καί τίς λεπτομέρειες.

Τί θά δείξει ή γιορτή άπό τό συμβάν πού θέλει νά άπεικονί- 
σει ; Είναι άρκετά φτωχή σέ μιμοδράματα γιά λόγους έπιβεβλη- 
μένους, άλλά καί έξαιτίας τής πουριτανικής της άποστροφής γιά 
τό θέατρο. Παρ’ δλα αύτά, προσπαθεί νά δεχτεί στούς κόλπους 
της αύτά τά « αίσθητά άντικείμενα » μέ τά όποια κάποια τέκνα 
τοΰ Condillac εύχονταν νά συνδέσουν τούς θεσμούς καί κατά συ
νέπεια άπό καιρού είς καιρόν πρότειναν στούς θιασώτες τους 
ψεύτικες μάχες, φαντάσματα καί θαύματα. ’Εδώ δμως ; Τό άντι- 
κείμενο τής γιορτής είναι ύπεράνω άπεικονίσεων. Ή  μόνη πού 
προτάθηκε άπό τήν έπιτροπή Δημόσιας Εκπαίδευσης είναι πολύ 
μέτρια σάν Ιδέα : οί πυρές πού θά ζέσταιναν τούς πανηγυριστές, 
σύμφωνα μέ τό σχέδιο τού Thirion, έκείνη τή χειμωνιάτικη γιορ
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τή, τήν ώρα πού θά έκαιγαν τά διακριτικά τής βασιλείας καί τής 
φεουδαρχίας, χρησιμοποιήθηκαν πολύ στίς γιορτές τής δημοκρα
τίας. Αύτή ή ξέπνοη άλληγορία είναι έξάλλου άντικείμενο δξείας 
κριτικής : « Τί θέλουν νά πούν, λέει ειρωνικά ό Lecomte, μ’ αύ
τές τίς πυρές πού άνάβουν γιά νά καταπιούν μπροστά στά μάτια 
τού λαού τά άπομεινάρια άπό τά σύμβολα τής φεουδαρχίας ; » 
νΗ τό ένα συμβαίνει, ή τό άλλο, συνεχίζει : ή τά διακριτικά αύτά 
άκόμα έχουν ύπόσταση καί πρέπει κανείς νά κάνει κάτι καλύτερο 
άπ’ τό νά παριστάνει πώς τά καίει- ή δέν έχουν πιά καμιά ύπό
σταση καί ή τελετή περιττεύει. Τό πρόβλημα πού θίγει ό Lecomte 
βρίσκεται στό έπίκεντρο τών συζητήσεων γιά τίς γιορτές τής 
’Επανάστασης : πώς είναι δυνατόν, μέσα σέ μιά γιορτή πού θέλει 
ίδεωδώς νά είναι ή γιορτή τού Φωτός, ν’ άπεικονίζουμε τή σκιά 
καί τή φρίκη ; Ό  προληπτικός φόβος μήπως υλοποιήσεις αύτό 
πού θέλεις νά άρνηθεϊς, φόβος πού πάντοτε γίνεται αισθητός 
στίς γιορτές, στήν περίπτωση τής 21ης Ίανουαρίου βιώνεται 
άκόμα έντονότερα. Έτσι έξηγεΐται ή φτώχεια τών έπίσημων δια
τάξεων άλλά καί ή φτώχεια τής γιορτής σέ εικόνες. Τήν 21η Ία- 
νουαρίου λοιπόν οί φωτιές τής χαράς στίς πλατείες καίνε σκή
πτρα καί περγαμηνές. Καί άνάμεσα στούς Βρούτους, στίς Ελευ
θερίες, στούς Ρουσό καί στούς Φραγκλίνους παρελαύνουν πού 
καί πού μερικά όμοιώματα τής Βασιλείας. Οί Λουδοβίκοι 16οι 
είναι άκόμα λιγότεροι. Τό εικονιστικό μέρος τής γιορτής κάνει τή 
βασιλική μορφή δυσδιάκριτη, κι άς είναι αύτή τό θέμα τής γιορ
τής. Στό Μπορντώ, στίς 2 Πλυβιόζ τού έτους VII, άνάμεσα στίς 
δύο πύλες τού « ναού », ύψώνεται ή είκόνα τού ’Επίορκου. Ό  
θεατής πού βρίσκεται κοντά διαβάζει άνετα πάνω στό στέμμα 
πού ζώνει τήν κεφαλή τής άλληγορικής αύτής μορφής : Λουδοβί
κος 16ος. Οί έκθέσεις δμως καί οί περιγραφές τών έφημερίδων 
κοιτάζουν μόνο τό άφηρημένο τυπικό : δέν συγκροτούν παρά τήν 
τιμωρία τού Επίορκου.

Όσο γιά τίς έπετείους τού έτους II, πού αύτοσχεδιάστηκαν 
προτού ή διοίκηση πάρει στά χέρια της τόν έορτασμό καί έτσι 
είχαν μεγαλύτερη έλευθερία στίς έπινοήσεις τους, παρ’ δλο τό 
χαρούμενο άνατρεπτικό τους τόνο καί τόν καρναβαλίστικο χαρα
κτήρα τους, άπηχούν μιά άδιόρατη δυσφορία. Στό Κόνς, στίς 20 
Βεντόζ τού έτους II, τό δύστυχο άντικείμενο τού δημόσιου κατά-



Η ΓΙΟΡΤΗ 261

γελου πού σύρεται πάνω στό κάρο δέν είναι ό Λουδοβίκος 16ος, 
άλλά -  νά ’ταν κάποιο άγαλμα τής έκκλησίας πού κατέβασαν άπό 
τό βάθρο του ; -  ό ίδιος δ “Αγιος Λουδοβίκος μέ βασιλικό μαν
δύα ! Είκόνα πολλαπλά καθορισμένη, γιατί είναι φορτισμένη έπί 
πλέον ν’ άναπαραστήσει τόν Λουδοβίκο 16ο : « Νά τό κεφάλι 
τού 'Αγίου Καπέτου πού παριστάνει τόν χοντρο-Βέτο, τό μικρό 
του έγγονάκι ». Μέσα σ’ αύτό τό άμάλγαμα δέν βλέπουμε νά 
άποφορτίζεται ή ένταση τής παρωδίας καί νά έξουδετερώνεται ό 
χαρακτήρας τής εύτράπελης έκδίκησης ; Ό  άποκριάτικος προ- 
πηλακισμός, είναι άλήθεια, έκθρονίζει ένα βασιλιά πού είναι 
στέρεα καθισμένος στό θρόνο του- γι’ αύτό καί καλά κάνουν νά 
τόν λοιδορούν, νά τόν χτυπούν καί νά τόν έκθρονίζουν γιά μιά 
μέρα. ’Αντίθετα, ή σκηνοθεσία τής γιορτής έκθρονίζει ένα βασι
λιά ήδη έκθρονισμένο. Είναι καταδικασμένη νά έπαναλαμβάνει 
άχαρα ένα συμβάν χωρίς νά μπορεϊ σέ καμιά περίπτωση νά τού 
μοιάσει στήν τραγική ή σκανδαλιστική του δύναμη. ’Εκτός αύτού 
ούτε θέλει, ούτε προσφέρει τίποτα νά δεις. Νά άκούσεις μήπως ; 
Άκόμα καί σ’ αύτό τό λιγότερο σαφή χώρο, ή ταραχή πού δια
πνέει τή γιορτή είναι αισθητή. Στήν παρισινή γιορτή τού έτους 
III -  τό πρώτο μεγάλο έπίσημο πρότυπο -  τό πένθιμο έμβατήριο 
πού έπαιξε τό ’Εθνικό ’Ινστιτούτο Μουσικής θεωρήθηκε πολύ 
γλυκερό. Λίγο άκόμα καί θά νόμιζε κανείς πώς ήθελαν νά κλά- 
ψουν τό θάνατο τού τυράννου ! Ό  Gossec προσπαθεί νά περισώ
σει τό έργο του : « Ένιωθε κανείς μόνο τή γλυκιά συγκίνηση 
πού δίνει στίς εύαίσθητες ψυχές ή εύτυχία τής άπελευθέρωσης 
άπό τόν τύραννο... »

'Η έξάλειψη τού γεγονότος λοιπόν έπιτυγχάνεται μέ μιά συμ
βολική πού μένει έπίτηδες άτελής. 'Η εικόνα είναι παρούσα γιά 
νά δώσει γρήγορα τή θέση της στό λόγο. Είτε σ’ ένα λόγο 
άναρτημένο πάνω στά κοντάρια τών σημαιοφόρων, είτε σέ κεί
νους πού έκφωνούν μπροστά στούς βωμούς τής πατρίδας οί δη
μοτικοί άρχοντες καί πού είναι γεμάτοι ρητορικά σχήματα καί 
εύφημισμούς. Βέβαια, οί ρήτορες αύτοί άλλοτε θίγουν άπευθείας 
τό γεγονός καί άλλοτε δέν λένε λέξη γι’ αύτό. Πάντως ή κατηγο
ρία μέ τό περισσότερο ένδιαφέρον, καί ή μεγαλύτερη σέ άριθμό, 
είναι ή κατηγορία τών όμιλητών πού βρίσκουν τόν τρόπο νά μι
λούν γιά τήν 21η Ίανουαρίου χωρίς νά λένε τίποτα γι’ αύτή. Ό
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άναγνώστης αύτών τών λόγων πού βυθίζουν τή μνήμη στό σκοτά
δι μένει έκπληκτος μέ τή διαπίστωση δύο χαρακτηριστικών : τήν 
έξάλειψη τού προσώπου τοΰ βασιλιά- καί, άκόμα πιό περίεργα 
δταν ξέρουμε‘ποιά γιορτή ήταν αύτή πού γιορταζόταν, τήν έξα- 
λειψη τής τιμωρίας. Πολλά ρητορικά σχήματα έκπέμπουν τήν εΐ- 
κόνα τού μάρτυρα. ’Ελάχιστος λόγος γίνεται γιά Λουδοβίκο 16ο, 
έλάχιστος γιά Καπέτο. Μιλούν γιά τόν « έπίορκο βασιλιά », γιά 
τόν « άπιστο βασιλιά », γιά τόν « τελευταίο έστεμμένο τύραν
νο », γιά τό « άθυρμα μιάς άκόλαστης καί κακόβουλης γυναί
κας ». Ή  άκόμα, καί σ’ αύτή τήν έκφραση σίγουρα έξαλείφεται 
στό μέγιστο βαθμό ό ιερός χαρακτήρας τής βασιλείας τών Καπέ- 
των μέσα στούς έγκόσμιους θεσμούς, μιλούν γι’ αύτόν σάν « πρώ
το λειτουργό ». ‘Η έπιχειρηματολογία, έπίσης, συντείνει καί αύ
τή στή συσκότιση τών γνωρισμάτων τού βασιλιά : μιλούν λιγότε- 
ρο γι’ αύτόν καί περισσότερο γιά τή βασιλεία τήν όποία, κατά 
τύχη, ή κατά κακή τύχη ίσως, αύτός ένσάρκωνε. Τά προσωπικά 
του κακουργήματα, τοποθετημένα μέσα στή σειρά τών βασιλικών 
έγκλημάτων πού τούς άρέσει νά άπαριθμοΰν, ξεθωριάζουν καί 
Ισοπεδώνονται. Γιατί τό άγαπημένο θέμα τών ρητόρων είναι δτι 
ή Γαλλία στό πρόσωπο τού τελευταίου της βασιλιά τιμώρησε τίς 
άκρότητες τών προκατόχων του, οί όποιοι ήταν έξίσου ένοχοι μέ 
αύτόν τόν Ιδιον : « τρομερός παραδειγματισμός άπό τή μεριά τής 
δικαιοσύνης πού κάποιον αίώνα τελικά άπονεμήθηκε στούς κα
ταχραστές τής έξουσίας... ». « Κάποιον αίώνα », αύτή ή άδιαφο- 
ρία γιά τήν ιστορία λειτουργεί μέ συγκεκριμένο τρόπο : μέσα στή 
συμπαγή συνέχεια τών καιρών πού έπικαλούνται, δέν άποκρυ- 
πτογραφούν τήν ιστορία, άλλά μιά δεύτερη φύση πού έχει παρε
κτραπεί- καί ή αίσθηση τής συλλογικής εύθύνης κρατά σέ άπό- 
σταση τήν εικόνα μιάς πολύ προσωπικής τιμωρίας.

Ή  θανατική ποινή τοΰ βασιλιά γεννά τόν ευφημισμό : σ’ αύ
τούς τούς λόγους δπου ή « έθνική ρομφαία » είναι ή πιό βίαιη 
είκόνα γιά τήν γκιλοτίνα δέν ύπάρχουν ίχνη τοΰ ικριώματος. Μό
λις καί μετά βίας μιλούν γιά τόν θάνατο. Προτιμούν νά τόν ύπο- 
δηλώνουν σάν τό « τίμημα γιά δλα τά κακουργήματα », σάν 
« φοβερό συμβάν ». Ή  νά μιλούν μέ περιστροφές στίς όποιες 
διαφαίνεται ή άνυπόμονη έπιθυμία νά διώξουν τήν ένοχή άπό 
πάνω τους : « ή τόσο άληθινή, δίκαιη καί φυσική συνέπεια πού
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πάρα πολύ σωστά βρισκόταν σέ ήμερήσια διάταξη ». Τί άπογίνε- 
ται ή 21η Ίανουαρίου μέσα σ’ αύτή τήν κολοσσιαία έξουδετέρω- 
ση καί πολιτογράφηση τού άνομολόγητου ; Γίνεται ή μέρα πού 
όρθώθηκε ό θρόνος τής ’Ελευθερίας· ή έπέτειος τής Δημοκρα
τίας. Τό Ιδιο θά μπορούσε νά πει κανείς καί γιά τή 10η Αύγού- 
στου ή τήν 1η Βεντεμιαίρ. Τά ίχνη τής έπετείου έχουν χαθεί. Μέ 
τήν έννοια αύτή, καί μόνο μ’ αύτή, ή γιορτή τούτη πού θέλει νά 
λησμονηθεί είναι γιά δεύτερη φορά μιά θανάτωση.

Τελικά ποιός τιμώρησε ποιόν ; “Οσο προσεκτικά καί νά στή
νουμε τό αύτί μας, άπό τίς όμιλίες δέν βγάζουμε συμπέρασμα. 
Δέν λένε λέξη γιά τή δίκη, γιά τούς διχασμούς τής ’Εθνικής συνέ
λευσης καί άποδίδουν τήν τιμωρία στή θεία Πρόνοια ή στόν άλ- 
ληγορικό θρίαμβο μιάς άρετής (τής εύεργέτιδας ’Ελευθερίας, ή 
τής Σοφίας, ή άκόμα, δταν οί ρήτορες φροντίζουν νά ύπογραμμί- 
ζουν τήν πρωτοτυπία αύτής τής ’Επαναστατικής « έποχής » σέ 
σχέση μέ τίς άλλες, τής Δικαιοσύνης). Ή  21η Ίανουαρίου δέν 
ζητά πιά νά έχει πιό συγκεκριμένους πρωταγωνιστές· τής άρκεί 
νά άνεβάζει στή σκηνή μιά άρετή άπαρασάλευτη καί νά προσπα
θεί νά τήν έκφράσει δσο μπορεΐ καλύτερα.

Εικόνες καί λόγοι έχουν κοσμητικό χαρακτήρα κι αύτό δέν θά 
πείραζε άν τό τελετουργικό τής γιορτής δέν είχε διαταχθεϊ γύρω 
άπό τήν άπουσία τής Ιστορίας. Γιατί οί κατευθύνσεις τοϋ Νιβόζ 
τού έτους III έδωσαν στή γιορτή μιά ξεχωριστή φυσιογνωμία πού 
θά διατηρήσει μέχρι τέλους : θά είναι ή « γιορτή τών μισθωτών » 
πού όρκίζονται έν χορφ μίσος στή βασιλεία. ’Από τό έτος III ώς 
τό έτος VII, ή θέση τής όρκωμοσίας, πού άπό τήν άρχή συνιστού- 
σε τή συνοχή τής γιορτής, δέν σταματά νά άποκτά διαστάσεις. 
Στίς τελετές τού έτους IV είναι άκόμα σύντομη· τό έτος VII έχει 
άναπτυχθεί καί έχει γίνει περίπλοκη. Στό έξής θά άνοίγει καί θά 
κλείνει μέ μιά έπίκληση στό 'Υπέρτατο 'Ον, σάν νά θέλει νά έπι- 
σημάνει πιό έντονα σ’ αύτόν πού όρκίζεται τήν παρουσία μιάς 
ύπερβατικής δύναμης. Οί « κατάρες γιά τούς έπίορκους » δλο 
καί πληθαίνουν, εύκαιρίες γιά δεξιοτεχνικές έμφανίσεις σχολι
κού έπιπέδου άπό τή μεριά τών διαφόρων καθηγητών τών icoles 
centrales, ol όποιοι ζωγραφίζουν μέ τά πιό μελανά χρώματα τίς 
άτελείωτες περιπλανήσεις καί τύψεις πού θά δρέψει ό έπίορκος. 
Περιγράφοντας έκ τών προτέρων τίς τιμωρίες πού θά πέσουν πά
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νω στόν έπίορκο, ή γιορτή είναι μιά έθνική έπιχείρηση έκφοβι- 
σμού. Καθένας, στίς 2 Πλυβιόζ, διαπιστώνει τή σοβαρότητά της : 
ή τιμωρία πού έπεσε πάνω στόν έπίορκο βασιλιά ύπογραμμίζει 
τό γενικό μάθημα πού δίνει ή παιδαγωγική τού Φόβου.

Δέν είναι άνάγκη νά μιλούν άνοικτά γιά τόν φόβο οί κατάρες 
γιά νά πειστούμε δτι αύτός είναι τό πραγματικό υπόβαθρο τής 
γιορτής. "Ολα συντείνουν στό νά τόν καλλιεργήσουν : τά ίερουρ- 
γικά λόγια πού είναι γραμμένα μέ παχεΐς χαρακτήρες πάνω στόν 
βωμό τής πατρίδας- τά σκαλοπάτια πού πρέπει νά άνέβουν μέχρι 
τό « βάθρο » πάνω στό όποιο θά όρκιστούν- τό Σύνταγμα τού 
έτους III, πάνω στό όποιο πρέπει άκουμπούν τό άριστερό χέρι, 
ένώ υψώνουν ψηλά τό δεξί, μέ τεντωμένο ήρωικά τό σώμα. Καί 
άπό πάνω νά έχουν καί τόν βουβό καταναγκασμό τού βλέμματος 
τών θεατών. Τό άκαμπτο αύτό τελετουργικό ένός δρκου θανάτου 
είναι ικανό νά ξεσηκώσει έναν τρόμο πού πολλές έπίσημες έκθέ- 
σεις μάς άφήνουν νά δούμε πίσω άπό τόν κλοιό τής έπίσημης 
γλώσσας τους. Πολλοί τό έβαζαν στά πόδια τή στιγμή τής άράς. 
"Αλλοι προσπαθούσαν νά λειάνουν τό κείμενο τού δρκου, νά ει
σαγάγουν κάποια άλλοίωση πού, έστω καί άδιόρατα, νά έκλαμ- 
βάνεται σάν άκύρωση. "Αλλοι τή στιγμή τής δήλωσης ή τής ύπο- 
γραφής πετρώναν στή θέση τους άπό μιά μυστήρια άκινησία, ένα 
« ξαφνικό κακό » πού μέσα του διακρίνει κανείς καθαρά τήν ει
λικρινή συγκάλυψη τής ύστερίας.

'Ο δρκος δμως προξενεί φόβο γιατί έχει τίς ρίζες του στό φό
βο. Ό  μόνος τρόπος νά καταλάβει κανείς γιατί χρειάζεται ή έπί- 
μονη αύτή όρκωμοσία μίσους στή Βασιλεία καί ύπακοής στή Δη
μοκρατία είναι γιατί φοβούνται ένα μέλλον πού θά ύπήρχε ή 
πρώτη καί δέν θά ύπήρχε ή δεύτερη. Τό άντικείμενο τού δρκου 
είναι ή άξεπέραστη ’Επανάσταση. 'Ο δρκος σκηνοθετεί δχι μόνο 
τήν άδυναμία πού νιώθει καθένας νά άνακρούσει πρύμναν, άλλά 
καί τήν άδυναμία νά ζήσουν ένα μέλλον πού δέν θά ήταν έπανά- 
ληψη. "Οσοι όρκίζονται τελικά δέν έπιδιώκουν τή διαιώνιση ένός 
παρόντος χωρίς γονιμότητα, δπως έδειξε έξοχα ό Σάρτρ ; 
"Οποιος όρκίζεται άρνεϊται τόν χρόνο άπό τήν άποψη τής φθο
ράς. Ή  συντηρητική σκοπιμότητα τής γιορτής άναπτύσσεται άνε
τα μέσα στήν παιδαγωγική πού θεμελιώνει ό δρκος. Ό  δρκος 
είναι τό δικαίωμα τής ζωής ή τού θανάτου δλων πάνω στόν ένα,
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είναι ή συλλογική διασφάλιση ένάντια στήν άτομική άδυναμία, 
καί μαζί ένάντια στήν έκτός έλέγχου παρεκτροπή τής ιστορίας.

Μπορεΐ νά πει κανείς δτι αύτή ή βεβιασμένη καί καταναγκα- 
στική όμοψυχία, στήν όποία ή άναμνηστικότητα λειτουργεί σάν 
κλείσιμο, θά άξιζε σέ μιά μαύρη γιορτή, πού δέν άντιπροσωπεύει 
κάτι. Γιατί ή γιορτή γιά τή θανάτωση τού βασιλιά είναι, γιά δλη 
τήν ιστοριογραφία τών έπαναστατικών γιορτών, ή γιορτή άπ’ τήν 
άνάποδη. Είναι τό άντεστραμμένο καί θλιβερό άντικαθρέφτισμα 
τής ώραιότερης τών έορτών, έκείνης πού, γνήσιο θρέμμα τής 
’Επανάστασης, μοιάζει νά ένσαρκώνει τήν άναγέννηση : τής 
γιορτής τής 'Ομοσπονδίας, δταν όρκίζονταν πίστη στόν βασιλιά, 
ένώ σ’ αύτήν όρκίζονταν μίσος στή βασιλεία. "Ομως μή γίνει πα
ρανόηση : υπήρχαν γιορτές πού χαίρονταν γιά τό θάνατο τού βα
σιλιά, καί οί έκθέσεις γι’ αύτές έκπέμπουν ένα πνεύμα έλευθε- 
ρίας καί εύθυμίας. Στίς γιορτές τής 2ης Πλυβιόζ πού περιγρά
φουν, τά καπέλα σηκώνονταν στόν άέρα στήν άκρη άπ’ τίς λόγ
χες καί άκούραστες φαραντόλες τυλίγονταν καί ξετυλίγονταν γύ
ρω άπ’ τό δέντρο τής ’Ελευθερίας· ή νεολαία κατέλυε στά πανδο
χεία- άγωνίζονταν στό τρέξιμο καί στό mat-de-cocagne γιά ένα 
μεταξένιο μαντίλι ή ένα άσημένιο κύπελλο, καί οί μπουκάλες πού 
άδειάζαν ήταν άπειρες, γιατί « γιά νά τραγουδήσει κανείς καλύ
τερα τό requiem aeternam τής γαλλικής βασιλείας » χρειαζόταν 
« νά κρατά στό χέρι τό μπουκάλι ». ’Εδώ άνέπνεαν « τήν άδολη 
χαρά τής έξοχής » καί, καμιά φορά, παρατούσαν τήν « άγαπημε- 
νη μελωδία τών Γάλλων » γιά νά τραγουδήσουν « tout est char- 
mant chez Aspasie ». Ή  ιστορία βρίσκεται άραγε στόν όρίζοντα 
σ’ αύτές τίς γεμάτες χάρη άπλοϊκές γιορτές πού θά έλεγε κανείς 
πώς έρχονται άπό μιά ιδεώδη ’Ελβετία ; ’Εκεί πού τό άντικείμε- 
νο τής γιορτής ήταν παρόν, δπως είδαμε, δέν άφηνε καμία θέση 
στήν αίσθηση τής γιορτής- έδώ ή αίσθηση ξεχειλίζει, καί τό άντι- 
κείμενο τής γιορτής άπουσιάζει. Μέσα στή γιορτή αύτή διακρίνει 
κανείς τήν έλπίδα νά ξαναρχίσουν δλα. 'Υπερπηδώντας τήν 21η 
Ίανουαρίου, ή γιορτή μάς λέει δτι γιορτάζει τά παιδικά χρόνια 
τής ’Επανάστασης. ’Αλλά, γιά άλλη μιά φορά, τό προηγούμενο 
αύτό δέν έχει έπακόλουθο. ’Από τήν έπίκληση τού παρελθόντος 
μένει μόνο ό καλόβολος τόνος καί ή κανονιστική σημασία του γιά 
ένα παρόν μέσα στό όποιο ή γιορτή άπορροφιέται.
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Στόν έορτασμό γιά τήν Ανακατάληψη τής Τουλών, στό Φερτέ- 
σού-Ζουάρ25, ή 'Ιστορία παίρνει μέρος στήν παρέλαση : πάνω σ’ 
ένα άρμα, έχοντας άριστερά καί δεξιά της τή Ζωγραφική καί τή 
Νίκη, ή γυναίκα πού τήν ένσαρκώνει άκουμπά μέ τό άριστερό 
της χέρι Ινα χρυσό βιβλίο, « καί μέ τό δεξί, πού κρατά μιά μεγα
λειώδη πένα μέ φτερά παγωνιού, παριστάνει δτι γράφει τά κα
τορθώματα τών πολεμιστών μας ». Έτσι έννοεΐ ή γιορτή τήν 
Ιστορία : σάν μιά ιστορία ψευδή πού καταγράφει μία καί μόνη 
πιθανότητα. "Ομως, άν οί γιορτές τής Επανάστασης δέν θέλουν 
νά άκούσουν κουβέντα γιά μιά ιστορία άλλη έκτός άπ’ αύτήν, 
αύτό δέν σημαίνει καθόλου δτι κάθε γιορτή δέν συνδέεται μέ τήν 
ιστορία : δέν είναι άντίφαση νά διαπιστώνουμε μέσα στή γιορτή 
ταυτόχρονα καί τήν ένταξη μέσα στό χρόνο καί τή φυγή πρός τό 
έξω-χρονικό. "Ομως, έπίσης, δέν μπορούμε νά σταματάμε στό 
πρώτο γνώρισμα μόνο, δπως έκαναν τόσο ιστορικοί πού βιάστη
καν νά συσχετίσουν τήν αινιγματική πολυμορφία τών γιορτών μέ 
κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα. Δέν γνωρίζουμε κα
λά άκόμα τί έβλεπαν, τί έπαιζαν καί τί έλεγαν σ’ έκεΐνες τίς γιορ
τές : οί πορείες πού άκολουθούσαν οί πομπές, τά ιερά άντικείμε- 
να πού έβγαζαν σέ περιφορά, τά φθαρτά άρχιτεκτονήματα πού 
τίς στέγαζαν, τά λόγια πού έπρεπε νά προφέρουν, τό σχήμα τών 
τελετουργιών· καί άκόμα πιό λίγο γνωρίζουμε πώς έκλαμβάνον- 
ταν τά νοήματα μέσα σ’ αύτές τίς περιστάσεις. 'Η γιορτή φανε
ρώνει Ινα κλίμα συλλογικής περιέργειας καί άνησυχίας· καί μέσα 
σ’ αύτό μπορεΐ νά παρέμβει ή ιστορία σάν κλάδος καί νά λει
τουργήσει σάν άντιστάθμισμα στίς άνθρωπολογικές φιλοδοξίες.

Γιατί άν ή γιορτή παρακινεί στήν έξοδο άπό τήν 'Ιστορία, ή 
Ιστορία τών γιορτών δέν έχει τήν τάση νά βγει Ιξω άπό τήν ιστο
ρία. Πρέπει δμως νά ξέρουμε δτι οί γιορτές, στό σύνολό τους, 
προσπαθούν νά ξαναζήσουν γιά δικό τους λογαριασμό μιά Ιστο
ρία άναπροσαρμοσμένη καί φτιαγμένη στά μέτρα τους, μιά Ιστο
ρία συμπτυγμένη. Ή  γιορτή δέν άνέχεται τήν άλλαγή. Προσπα
θεί νά τήν έξουδετερώσει μέσα στό τυπικό· προσπαθεί άδιάκοπα 
νά έπανορθώσει τήν άπρόβλεπτη άπροσδιοριστία της. Είναι μιά
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τεράστια έπιχείρηση έπανόρθωσης : ή έστω αύτό Ισχύει γιά τίς 
γιορτές τής Γαλλικής ’Επανάστασης.
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JEAN-PAUL ARON

Ή  κουζίνα
"Eva έόεσματολόγιο τοΰ 19ον αιώνα

Ή  ιστορία άπαλλαγμένη, έδώ καί πενήντα χρόνια, άπό τό νε
κρό της βάρος : προσωπικότητα, άκατέργαστα γεγονότα, ένδεχό- 
μενο, έξέλιξη, δέν κατάφερε ώστόσο όλ,ότελα νά άπαλλαγεϊ άπό 
δύο σημαντικές ύποθήκες. Άπό τή μιά, τό ταμπού τών μιαρών 
σημείων : τό σώμα, τό φύλο, οί δρέξεις καί οί έπιθυμίες -  ή τοπο
λογία τού χαμηλού καί τού υψηλού, ή κοιλιά σέ άντίθεση μέ τό 
κεφάλι, δπως ή άχρειότητα μέ τήν ευγένεια- φαντασίωση χιλιετη
ρίδων συναρθρωμένη μέ τή δυτική σκέψη, μέ ζωντανή άκόμη πα
ρουσία στίς άκαδημαϊκές παραστάσεις. Καί άπό τήν άλλη, πιό 
έπικίνδυνη, καθότι φορτωμένη μέ τίς έπιτυχίες τής πρόσφατης 
έρευνας, τή δικτατορία τών δραστικών άντινομιών : ή ποσότητα 
έναντίον τής ποιότητας, τό σύστημα έναντίον τής περίστασης, τό 
σημείο έναντίον τού βιώματος. Λές καί τό βίωμα δέν μπορεΐ νά 
έξεταστεΐ ώς σημείο, ή περίσταση δέν προσαρτάται μέσα στό σύ
στημα, τό ποιοτικό δέν έμπλέκεται, κάποτε μάλιστα διάφανα, 
στίς σειρές καί στά σύνθετα σύνολα τής ποσοτικής ιστορίας !

Γιά νά ξεπεραστεΐ ό διπλός αύτός σκόπελος, ή κουζίνα, θά 
τολμούσε νά πει κανείς, έρχεται τήν κατάλληλη στιγμή. Άπό τίς 
συνιστώσες τής ύλικής ύπαρξης, δέν είναι άραγε σχεδόν ή μόνη 
πού γεννιέται άπό τήν άνάγκη (τήν τροφή) γιά νά καταλήξει στά 
πολύτιμα προϊόντα τής καλλιέργειας καί τής τέχνης (τή γαστρο
νομία) ; Καί γιά νά περιορίζουμε τίς σεμνοτυφίες, τό τραπέζι, τό 
ίδιο δπως τά έθνη καί οί έκκλησίες, δέν γνώρισε κι αύτό τίς δό
ξες του, τούς χρυσούς του αίώνες ; Κυρίως δμως καλεί σέ μιά
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βαθιά μεθοδολογική άλλαγή. Πράγματι, τό ντοκουμέντο πού 
άναφέρεται στήν κουζίνα μάς λέει συγχρόνως τά πάντα καί τίπο
τα. Τίποτα, γιατί καμιά ιστορία, κανένα σχόλιο δέν μάς δίνει τό 
μέγεθος τής ιδιοφυίας τού Careme. Τά πάντα, γιατί ό ίδιος ό 
Careme, οί μάγειροι, οί άρχιτρίκλινοι καί οί άμφιτρύωνες συνέ
ταξαν τό γεύμα, δρισαν τή σύνθεσή του, τό τελετουργικό του σάν 
Ινα κείμενο άδιαχώριστο άπό τό άντικείμενό του.

’Αντικείμενο πού πρέπει νά προσεγγίζουμε μέ Ινα νέο βλέμμα, 
άν εύσταθεϊ δτι μάς δίνεται φυσικά μέ τήν ίδια τήν έκφορά του, 
δτι δέν μάς ύπόσχεται παρά αύτό πού μάς δίνει, δτι ή γνώση πού 
παίρνουμε άπ’ αύτό περιλαμβάνει σέ μιά ένκάα σύνθεση τόσο τά 
αυτονόητα δσο καί τά δυσδιόρατά του σημι ΐα. "Οπως τά τοπω- 
νύμια-στίξεις στή μνήμη τού ’Αφηγητή τού Proust, πού μάς σαγη
νεύουν δίχως άναφορές στά πρότυπα πού άναπαράγουν : Ba- 
yeux, Coutances -  λέξεις-άντικείμενα πού ξετυλίγονται μέ αύτάρ- 
κεια μέσα στόν Ιστό τού Ιργου, Ιτσι καί τό άντικείμενο-τεκμήριο 
τής Ιστορίας τής μαγειρικής δέν φαίνεται ούτε τυπικό, άδρανές 
ύλικό, άδειασμένο άπό τήν υπόστασή του, ούτε σκονισμένο μέσα 
στά σοφά ρούχα τών άρχείων : είναι ζωντανό, καί μέσα στήν πε
ρίσσεια τής δικής του ζωής, είναι μιά συντελούμενη δλική Ιστο
ρία.

θ ά  έξετάσουμε τό μαγειρικό ντοκουμέντο ύπό τρεις μορφές. 
’Αλλοτε συγκεντρώνει πάνω του έτερογενεϊς προοπτικές : τό άν- 
τιλαμβανόμαστε νά ’χει συγχρόνως στοιχεία βιολογικά, ίατρικά, 
κοινωνικά, οικονομικά, διοικητικά. ’Αλλοτε πάλι διακλαδώνε- 
ται, πολλαπλασιάζεται, γνέθοντας γύρω του Ινα δίκτυο πληρο
φοριών δπου μέσα χωνεύεται. Ή , άκόμα, άνάλογα άν διαβάζου
με τίς Ιστολογικές τομές στή σχεδιαστική τους άποτύπωση, ή τή 
μεγέθυνσή τους, παρουσιάζεται στήν παρατήρησή μας κατά 
στρώματα άσυνεχή.

ΕΝΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ-ΔΕΣΜΙΔΑ

Συγκριτικός ποσοτικός πίνακας (βλ. έπ. σελ.) τής μέσης δαπά
νης κατά ήμέρα καί κατά άτομο τών βασικών τροφίμων πού κα
ταναλώθηκαν τό 1846 καί 1847 στά γενικά νοσοκομεία τής Κοι
νωνικής Περίθαλψης στό Παρίσι.
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Τίποτε τό μοναδικό φαινομενικά. "Ενας πίνακας τής κατανά
λωσης τροφίμων μέσα στό τεράστιο σώμα τών στατιστικών τής 
Γαλλίας τό 19ο αίώνα. Καταστάσεις γιά τήν κατανάλωση τής πό
λης τοϋ Παρισιού στίς άναφορές τών υπουργείων Γεωργίας καί 
Εμπορίου, βιβλία έπιμελητείας τών λυκείων καί τού στρατού 
στούς έπίσημους καταλόγους τής ’Αστυνομίας : τό κεφάλαιο αύ
τό έξάλλου δέν έχει χρονικά τό προβάδισμα στή διοικητική μέρι
μνα ; 'Ωστόσο, παρ’ δλη τή μονοτονία τών άριθμών, κάθε τεκμή
ριο φέρει τή δική του σφραγίδα· είναι ένα άναπαραστατικό σύ
στημα, δηλαδή μιά γλώσσα. Καί τό δικό μας μιλάει κατ’ άρχήν μέ 
εύφράδεια γιά τή διοικητική Ιστορία.

Ή  Κοινωνική Περίθαλψη είναι μιά πόλη μέσα στήν πόλη. Μέ 
τό πέρασμα τού χρόνου τά δημογραφικά φαινόμενα αύτού τού 
χώρου πυκνώνουν : οί γεννήσεις, ή άσθένεια, τό γήρας, ό θάνα
τος. ’Επιπλέον, δλη τή χρονιά, έκεΐ διατρέφονται πολλές χιλιά
δες προσώπων. Μόνο στό Hotel-Dieu, 810 κλινών, μπορεΐ κανείς 
νά μετρήσει 298.250 ήμέρες διαμονής. ’Ενώ τήν ϊδια έποχή, οί 
καταστάσεις σχετικά μέ τήν κατανάλωση στήν πόλη τού Παρι
σιού συναθροίζουν στοιχεία έτερογενή -  άνυπέρβλητες διαφορές 
περιουσίας καί άγοραστικής δύναμης χωρίζουν κοινωνικές τά
ξεις, έπαγγέλματα, ήλικίες - , έδώ έχουμε νά κάνουμε μέ μιά συλ
λογή όμοιογενή : άσθενεΐς ή φιλάσθενοι, προλετάριοι χωρίς κα
μιά διάκριση έρχονται νά ζητήσουν άπό τήν Περίθαλψη αύτό 
πού είναι προορισμός της νά τούς παρέχει -  τό άσυλο καί τήν 
άγαθοεργία. ’Ενδεχομένως θά μπορούσε νά κάνει κανείς διαφω- 
τιστικές συγκρίσεις μέ τά συσσίτια τών λυκείων ή τών συνταγμά
των τοΰ στρατού. Μέ τή μόνη διαφορά δτι ή δίαιτα τών οίκοτρό- 
φων ποικίλλει σημαντικά άπό τό Ινα Ιδρυμα στό άλλο· δτι στό 
στρατό ό πληθυσμός δέν έχει όμοιογένεια παρά μόνο χάρη στή 
στολή, άφού τελικά συγκεντρώνει άτομα άγροτικής ή άστικής 
καταγωγής καί μέ πολύ άνόμοια έπαγγελματικά καί βιολογικά 
χαρακτηριστικά.

Τά βιβλία τής Κοινωνικής Περίθαλψης παραπέμπουν λοιπόν 
σέ μιά Ιστορία πραγματική. ’Ας τά διαβάσουμε στό φώς τών ί- 
σχυόντων κανονισμών (κατανομή τών γευμάτων δίαιτα τών ά-

I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
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σθενών : μερικό διαιτολόγιο, σούπα, μερίδα- κατανάλωση άν- 
δρών, γυναικών, παιδιών), προσαρμόζοντας τά άριθμητικά δε
δομένα στή συγκεκριμένη κατάσταση, στίς δομές τής διοίκησης, 
στή γνώση τών διοικουμένων. Ά ς  ύποθέσουμε, γιά παράδειγμα, 
τήν άναλογία τού ψωμιού στό παράρτημα τού Hotel-Dieu, πού 
συναντάμε δυό φορές στήν άρχή τού καταλόγου, τό 1846 καί τό 
1847 : 406 καί 434 γραμ. τήν ήμέρα γιά κάθε πρόσωπο. Άπό ένα 
άλλο τμήμα τού πίνακα μαθαίνει κανείς δτι στό Μαιευτήριο ή 
άναλογία είναι τίς ίδιες χρονιές 456 καί 450 γραμ., μαρτυρία μιάς 
πολιτικής έπισιτισμού, τής όποίας τά ίχνη μπορούμε νά παρακο
λουθήσουμε διά μέσου δεκαετηρικών σειρών, νά έκτιμήσουμε τίς 
άποχρώσεις της καί νά άπομονώνουμε τά έπιστημολογικά της κί
νητρα.

Δέν παύει δμως άπό τό άπλό αύτό άπόσπασμα νά συνάγεται, 
μέ τήν πρώτη ματιά, μιά θεώρηση τού κόσμου.

Μέσα σέ δεκατέσσερις στήλες άποτυπώνονται ή μονιμότητα 
καί ή σύγκλιση άρχαϊκών νοοτροπιών : τό ψωμί, τό μερτικό τού 
φτωχού- τό κρασί, ή άσυδοσία του, τό κρέας, ή χίμαιρά του, στό 
όποιο ή νοσοκομειακή διοίκηση, διερμηνέας τής άστικής καλοσύ
νης άποδίδει μιά βαρυσήμαντη ύλικότητα. Στίς παραμονές τής 
έπανάστασης τού 1848, ή διοικητική ιστορία, φωτισμένη μ’ αύτόν 
τόν τρόπο, έκβάλλει φυσικά στήν κοινωνική καί οικονομική ιστο
ρία.

II. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

1846-1847 : βρισκόμαστε στά βάθη τής παρισινής άθλιότητας. 
Ή  δψιμη βιομηχανική έπανάσταση- ή κοινωνία δέν είναι προε
τοιμασμένη νά τήν άναλάβει- στό Παρίσι, ό πληθυσμός αυξάνει 
άδιάκοπα : 200.000 κάτοικοι τών είκοσι έτών- τό τίμημα, μιά 
άνησυχητική άνεργία. Άπό τόν καιρό τής Βασιλείας ή κατανά
λωση κρέατος έλαττώνεται σταδιακά. Οί άντιδραστικοί οικονο
μολόγοι βρίσκουν σ’ αύτό έδαφος νά άντλούν έπιχειρήματα 
έναντίον τής μεγάλης Έπανάστασης : « Πριν άπό τό 1789, ύπό 
τό καθεστώς τής τυραννίας καί τής έκμετάλλευσης τοϋ φτωχού, ό 
μέσος δρος κατανάλωσης κρέατος ήταν, σύμφωνα μέ τόν Lavoi
sier, 81,500 χγρ. κατά κεφαλήν καί 74 χγρ. σύμφωνα μέ άλλους
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άπογραφείς. Άπό τότε πού βαυκάλισαν τό λαό με ύπερφιλελεύ- 
θερες χίμαιρες καί τόν κόρεσαν με πολιτικά δικαιώματα, έφτασε 
στό σημείο νά μην τρώει κρέας, καί ή κατανάλωση τά τελευταία 
χρόνια έπεσε άπό 74 χγρ. σέ 48 μέσα στό Παρίσι. 'Η διαφορά 
ύπήρξε άκόμη πιό σημαντική άναφορικά μέ τήν κατανάλωση τού 
βοδινού : τό 1789 ήταν 46 χγρ. κατά κεφαλή μέσα στό Παρίσι- 
πρίν άπό τήν έπανάσταση τού Φεβρουάριου δέν ήταν παραπάνω 
άπό 23 χγρ., δηλαδή ή μισή »2.

46 χγρ. κατά κεφαλήν μέσα στό Παρίσι, πράγμα πού σέ στρογ
γυλούς άριθμούς κάνει 131 γραμ. κάθε μέρα. Άλλά ποιός δέν 
βλέπει πώς έδώ έχουμε νά κάνουμε μέ ένα θεωρητικό καί άφηρη- 
μένο ύπολογισμό, πού δέν παίρνει διόλου ύπόψη του τό εύρος 
τής οικονομικής άνισότητας. Τό 1851, σύμφωνα μέ τήν έρευνα 
τού Εμπορικού Επιμελητηρίου τού Παρισιού, ό άριθμός τών 
συναλλαγών στούς κρεοπώλες καί μόνο, κατά διαμέρισμα τής πό
λης, κατεβάζει τόν 9ο τομέα στήν τελευταία θέση μέ 2.348.000F 
έναντι 14.017.142F τού 2ου, πού βγαίνει νικητής. Όμως, τό 1846, 
ό 9ος τομέας άριθμούσε 52.604 κατοίκους, ό 2ος λίγο παραπάνω 
άπό τό διπλάσιο : 117.768 κατοίκους... Ό  2ος τομέας, τό 1846, 
βγήκε νικητής στό Παρίσι λόγω τού κύκλου έργασιών του έπί τού 
συνόλου τών βιομηχανικών είδών κατανάλωσης : πρόκειται γιά 
τόν τομέα πού, δπως σημείωνε ήδη ό Villermd3, στήν περίοδο 
1819-1826 έδωσε τό μικρότερο ποσοστό σέ νεκρούς κατά τά λη
ξιαρχικά βιβλία. 'Ως πρός δλα τά θέματα : έμπορία κρέατος, 
ύψος συναλλαγών στίς βιομηχανίες τροφίμων, άριθμός θανάτων, 
ό 9ος καί ό 2ος τομέας συντροφεύουν σέ μιά κοινή ύφεση.

Στά τέλη τού 1846 καί τό 1847, ή κρίση τών δημητριακών παίρ
νει μιά καταστροφική μορφή πού κανένας δέν είχε γνωρίσει πρίν 
άπό τό 1817, άναδίνοντας κάτι άπό τήν ταγγάδα τών σιτοδειών 
τού Παλαιού Καθεστώτος. Στίς 22 Ίανουαρίου 1847, ό ύπουργός 
Εσωτερικών στέλνει στούς νομάρχες τήν έξής έγκύκλιο : « Πε
ριττό νά σάς πώ σέ ποιό σημείο άπασχολεΐ τήν κυβέρνηση ή ύπό
θεση τών τροφίμων. Σέ πολλούς νομούς έχει έπικρατήσει σοβαρή 
άταξία, σχεδόν παντού ή τιμή τών σιτηρών ύπέστη πρόσφατα μιά 
ραγδαία αύξηση πού ένδεχομένως νά όδηγήσει σέ νέες δυσκολίες 
καί πολλά δεινά. Επιθυμώ νά ένημερωθώ τό ταχύτερο δυνατό σέ 
ποιά θέση βρίσκεται άπό αύτή τήν άποψη ό νομός σας καί νά



μάθω σέ ποιά... κατάσταση βρίσκονται οί προμήθειές του »4. 
Έπονται άλλες δραματικές έγκύκλιοι στίς 9 Φεβρουάριου, στίς 9 
’Απριλίου. Στό Παρίσι, ή κατάσταση παίρνει τραγική στροφή. 
Τό 1848, σέ μιά Άναφορά στόν κ. Νομάρχη τής Seine σχετικά μέ 
την υπηρεσία διανομής συμπληρωματικών δελτίων έπί τής τιμής 
τοϋ ψωμιού τό 1846 καί 1847, διαβάζει κανείς δτι « τό Νοέμβριο 
τοΰ 1846, ή αιφνίδια υπερτίμηση τοΰ ψωμιού προκάλεσε τέτοια 
άνησυχία στά πνεύματα, ώστε θά ήταν έπικίνδυνο νά έπιδειχθεϊ 
μεγάλη έπιφυλακτικότητα στή διανομή τών δελτίων· έπρεπε νά 
ικανοποιηθούν γενναιόδωρα οί πρώτες ζητήσεις, οί όποιες έξάλ- 
λου φάνηκε δτι στηρίζονταν δλες σέ έπείγουσες άνάγκες- έπρεπε 
νά διασφαλιστεί ό άπορος έργατικός πληθυσμός μέ τή διαβε
βαίωση δτι ή δημοτική διοίκηση ήταν πρόθυμη νά συντρέξει 
δλους δσους άνήκαν στήν κατηγορία τών έπικουρουμένων ». 
Άρα, άπό τούς 945.000 κατοίκους, πού άπαρτίζουν τόν παρισινό 
πληθυσμό, ύπάρχουν 610.000 « έπιδεκτικοί νά συμμετέχουν ώς 
άποροι στή διανομή έκτακτης δημόσιας βοήθειας. Σ’ αύτές πρέ
πει άκόμη νά προσθέσουμε τούς έργάτες πού μένουν σέ έργατικές 
κατοικίες, τών όποιων τόν άριθμό δέν μπορούμε νά έκτιμήσουμε 
κατώτερο τών 25.000, περί τό ήμισυ δηλαδή τών προσώπων πού 
συνθέτουν τόν κυμαινόμενο πληθυσμό τού Παρισιού ».

Έχοντας ύπόψη αύτήν τήν κατάσταση τών πραγμάτων, άς έξε- 
τάσουμε τά βιβλία τής Κοινωνικής Περίθαλψης. Στό νοσοκομείο 
τής Charit6, τό λιγότερο εύνοημένο σέ ψωμί, ή ήμερήσια άτομική 
άναλογία είναι 334 γραμ. το 1846, καί 341 γραμ. τό 1847. Γιά νά 
σταθμίσουμε τίς ποσότητες αύτές, πρέπει νά μεταφερθούμε σέ 
χρονιές λιγότερο μαύρες· τό 1843, στά ίδια νοσοκομεία, διανεμή
θηκαν 361,2 γραμ. καί 343,5 γραμ. ψωμιού τήν ήμέρα. Τό 1840, 
οί άναλογίες ήταν άντίστοιχα 363,5 γραμ. στή Charitd καί 394 
γραμ. στό Beaujon. Παρατηρεί λοιπόν κανείς μιά προοδευτική 
μείωση τής άναλογίας, πού γίνεται ιδιαίτερα έμφανής μέ τήν κρί
ση τού 1846-1847, χωρίς ώστόσο νά άντανακλά τή σοβαρότητα 
τής συγκυρίας. Πράγμα πού έπικυρώνει ή κατανάλωση στό νοσο
κομείο Saint-Antoine : 390 καί 400 γραμ. τό 1846 καί 1847, 350 
γραμ. μόνο τό 1843 καί 380 γραμ. τό 1840. Έάν ό συνολικός πί
νακας τών έτών 1846-1847 δείχνει μιά ύποχώρηση στήν κατανά
λωση άναφορικά μέ τά έτη 1840 καί 1843, βρισκόμαστε μπροστά
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σέ άπλές διακυμάνσεις καί διόλου σέ μιά πραγματική μεταβολή.
Ίδια συμπεράσματα καί γιά τό κρέας : στή μέση παρισινή άνα- 

λογία τών 139 γραμ. κατά άτομο καί κατά ήμέρα, ή Περίθαλψη 
άντιπαραθέτει στό νοσοκομείο τοΰ Bon-Secours, τελευταίου στόν 
κατάλογο τού 1846-1847, τίς άναλογίες τών 247 καί 264 γραμ. 
Στήν Piti6 καί στό Saint-Antoine, πρωταθλητές τό 1846 καί 1847, 
306 καί 304 γραμ. Έστω καί άν άφαιρέσουμε τό βάρος τών κοκά
λων, γεγονός παραμένει πώς ή μέση νοσοκομειακή άναλογία εί
ναι ύπερδιπλάσια άπό τήν άναλογία τών Παριζιάνων.

Σέ άλλους φορείς, είναι άλήθεια, οί δαπάνες τής Κοινωνικής 
Περίθαλψης είναι άρκετά περιορισμένες. Ψάρι : τό Beaujon, 
έπικεφαλής τού καταλόγου τό 1846, τό Cochin τό 1847, μέ κατα
νάλωση άντίστοιχα 25 καί 23 γραμ. τήν ήμέρα. Άλλ’ δμως, τό 
προϊόν αύτό έχοντας ύποπέσει στήν κατηγορία τού νηστίσιμου, ή 
άναλογία ίσοδυναμεί μέ 166 καί 160 γραμ. κατ’ άτομο καί κάθε 
Παρασκευή. Πουλερικά : οί άριθμοί, φθίνοντες, διαβαθμίζονται 
μεταξύ 10 γραμ. στό Cochin καί 3,7 γραμ. στήν Pitii. Τά άνώτατα 
δρια τού βουτύρου παρουσιάζονται τό 1846 στό Bon-Secours : 
14,4 γραμ., καί τό 1847 στό παράρτημα τού H6tel-Dieu : 15 
γραμ.· τά κατώτερα δρια στό Saint-Antoine : 7,3 γραμ. καί 8,9 
γραμ. Τό έπί τοίς έκατόν ποσοστό τών αύγών είναι άκόμη πιό 
άποστεωμένο, ποικίλλοντας άπό κατά τι λιγότερο τού ένός πέμ
πτου (Necker) μέχρι λίγο περισσότερο τού ένός τρίτου (παράρτη
μα τού Hotel-Dieu), δταν οί άριθμοί αύτοί καλύπτουν τόσο τίς 
μονάδες πού διατίθενται ξέχωρα δσο καί αύτές πού χρησιμοποι
ούνται στά παρασκευάσματα.

Έδώ έπιδάλλονται δύο διαπιστώσεις : Ιον δτι αυτές οί μέ
τριες άναλογίες δέν μοιάζουν νά καθορίζονται άπό τήν κρίση 
τών τροφίμων τού 1846-1847 καί άντίθετα έκδηλώνουν μιά μεγά
λη σταθερότητα: στό Hotel-Dieu, τό 1843, χορηγήθηκαν 15 γραμ. 
ψαριού, 5 γραμ. πουλερικών, 10 γραμ. βουτύρου, έναντι 13 
γραμ., 6 γραμ., καί 10 γραμ. τό 1846· 2ον· δτι ταυτόχρονα παρα- 
τηρεϊται στό Παρίσι μιά κανονική αύξηση στήν κατανάλωση : 
τού βουτύρου πού, διατιμώντας σέ φράγκα, περνά άπό τά 10 
έκατομμύρια τό 1834 στά 13 έκατομμύρια τό 1847- τών πουλερι
κών, πού περνά άπό 8 έκατομμύρια τό 1825 σέ παραπάνω άπό 12 
έκατομμύρια τό 1850· τών ψαρικών, πού άπό τεσσεράμισι έκα-
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τομμύρια τό 1826 περνά σέ 7 σχεδόν έκητομιιύηια τό 1Κ47.
Τό έντυπωσιακό είναι, μαζί μέ τή σταθερότητα τών αναλο

γιών, ή αυτόνομη λειτουργία τής Κοινωνικής Περίθαλψης. Γιά τό 
λόγο αύτό, έπιλέγοντας ένα ντοκουμέντο τών έτών 1846-1847, δέν 
τό ώραιοποίησα, με σκοπό νά δείξω άνάγλυφα τή σκέψη τής κυ
ρίαρχης τάξης, τό πείσμα της νά διαφυλάξει μέ κάθε θυσία τό 
καθεστώς τών φιλανθρωπικών της θεσμών. Έπειτα, τά συγκυ- 
ριολογικά σχόλια πού συνοδεύουν τό 1848 τή δημοσίευση τού 
άπολογισμού τής Κοινωνικής Περίθαλψης είναι τελείως οικονο
μικής φύσης, καί δέν άναφέρονται καθόλου στήν ίδια τήν πολιτι
κή διατροφής : « 'Η διασάλευση τής ισορροπίας τού προϋπολο
γισμού όφείλεται σέ έκτακτες συνθήκες πού προέκυψαν στή 
διάρκεια τού έτους 1847. Πρώτα άπ’ δλα, ή ύπερβολική άκρίβεια 
τοϋ σιταριού, ή όποία έπέδρασε στά άλευρα πού διατέθηκαν γιά 
τή διαχείριση τού Παρισιού καθώς καί στίς υπηρεσίες άρωγής 
τών άπόρων, αύξησε κατά 750.000 φράγκα τό όριζόμενο άπό τόν 
προϋπολογισμό σκοπό. Καί άν δέν παρουσιαζόταν ή άφθονη 
έσοδεία, πού οί έπιπτώσεις ήταν αισθητές στίς δημοπρασίες τών 
τριών τελευταίων μηνών, ή διοίκηση θά διαπίστωνε ένα ποσό πο
λύ πιό υψηλό, διότι ύποχρεώθηκε νά ύποστεϊ τίς διπλάσιες άνα- 
τιμήσεις άπ’ αύτές πού είχαν προβλεφθεί στόν προϋπολογισμό 
γιά προμήθειες έξι μηνών »5.

III. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Οί πληροφορίες πού διαθέτουμε άριθμητικά μάς έπιτρέπουν 
νά μετατρέψουμε, μέ ένδιαφέρουσες προσεγγίσεις, σέ θερμίδες 
τήν καθημερινή κατά άτομο άναλογία καί νά κάνουμε μιά έκτί- 
μηση τών θρεπτικών ισορροπιών.

α) Ή  άναλογία σέ ένέργεια

1. Παίρνοντας ώς βασική άναφορά τήν ποσότητα τού ψωμιού 
(άνώτερη καί κατώτερη), άς δούμε τήν κατανάλωση τό 1846 στό 
παράρτημα τού H6tel-Dieu καί τού νοσοκομείου Beaujon:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ TOY H0TEL-DIEU BEAUJON

Ποσότητα θερμϊύες Ποσότητα θερμίύες

(χωρίς κόκαλα : 400)
Ψάρι 11,7 g 15 15,2 g
Πουλερικά 7,6 g 8 7,2 g
Αύγά 1/3 20 1/4
Γάλα 19,5 c l"  140 19.7 cl
Φρέσκα λαχανικά 225 g 80 186 g
Ξερά λαχανικά 37 cl 120 30 cl
Πατάτες 38 g 35 33 g
Τυρί 12 g 60 5,7 g
Δαμάσκηνα 10,8 g 12 6,7 g
Βούτυρο 14,3 g 124 10.3 g
Λίπος 4 g 35 5,5 g

Σύνολο: 2499 Σύνολο:

Δέν προσδιορίζονται άρκετές μεταβλητές : ή περιεκτικότητα 
τών τυριών καί ψαριών σέ λιπίδια, ή πόσο βαραίνουν τά κόκαλα 
στό κρέας, θ ά  ’πρεπε νά έκτιμήσουμε μέ σύνεση, νά ύπολογίσου- 
με τά ψάρια καί τά τυριά ώς κατά μέσον δρο πλούσια σέ λίπος, 
νά μειώσουμε τό μέρος τού κρέατος χωρίς κόκαλα στό ήμισυ τού 
όλικού του βάρους. Τό κρασί, έξάλλου, δέν έχει συμπεριληφθεΐ 
στούς παραπάνω ύπολογισμούς, έλλείψει συγκεκριμένης γνώσης 
γιά τό ποσοστό οίνοπνεύματος. Άφού δμως παρέχει κάποια 
ένέργεια διόλου άμελητέα, δεχόμαστε τελικά τίς άκόλουθες έκτι- 
μήσεις :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ TOY H0TEL-DIEU BEAUJON
2499 2190

-  400 (βάρος σέ κόκαλα) -  380
+ 50 ίως 100 (343 d  κρασιού) + 25 ϊως 75 (237 d κρασιού)
= 2150 {ως 2200 θερμίδες = 1850 θερμίδες

2. Δεύτερο Ισχυρό σημείο τής θρεπτικής άναλογίας : τό κρέας. 
Στή κατανάλωσή του τό 1847, τά νοσοκομεία Saint-Antoine καί 
Bon-Secours σημειώνουν τά άνώτατα καί τά κατώτατα δρια τής 
καθημερινής δαπάνης. Ά ς  προσδιορίσουμε συνολικά γιά τό κα
θένα τή συμβολή του σέ ένέργεια :
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SAINT-ANTOINE BON-SECOURS
Τροφές Ποσότητα θερμίδες Ποοότητα θερμίδες
Ψωμί 399.9 g 1040 363,3 g 945
Κρέας 304,3 g 850 264,6 g 740
Ψάρι 17 g 27 15,2 g 20
Πουλερικά 6g 6 7,9 g 8
Αύγά 1/5 10 1/4 13
Γάλα 27g 200 20,9 cl 150
Φρέσκα λαχανικά 205,3 g 75 179,3 g 60
Ξερά λαχανικά 44,3 d 140 28.6 cl 90
Πατάτες 33,7 g 30 32.4 g 30
Τυρί 16 g 80 6,4 g 32
Δαμάσκηνα 5.5 g 6 7.5 g 8
Βούτυρο 8.9 g 76 10.5 g 90
Λίπος 7,6 g 68

2555“
3.4 g 30

2216

Άφαιρώντας τό βάρος τών κοκάλων καί συμπεριλαμβάνοντας 
στίς άναλογίες τίς άντίστοιχες ποσότητες τών 30 καί 23 cl κρα
σιού, πετυχαίνουμε σύνολα κοντά στίς 2.200 καί 1.900 θερμίδες. 
Όταν ό μεταβολισμός συντήρησης ένός άνθρώπου μέ καλή ύγεία 
καί ήρεμη διαβίωση κυμαίνεται άνάμεσα σέ 2.200 καί 2.400 θερ
μίδες, ή διατροφή πού παρέχεται άπό τά νοσοκομεία στούς νοση
λευόμενους, συμπεριλαμβανομένων καί τών λιγότερο εύνοημένων 
άπό τήν κοινωνική περίθαλψη, είναι ποσοτικά άνάλογη ή λίγο 
κατώτερη άπό τίς άνάγκες τους.

6) Ή  θρεπτική Ισορροπία

Τό ποσοστό τού ψωμιού είναι χωρίς άμφιβολία Ινας άπορρυθ- 
μιστικός παράγοντας : τό ήμισυ περίπου τής συνολικής άναλο- 
γίας σέ ένέργεια. Άλλά ή συμβολή τών πρωτιδίων θεωρείται δτι 
τό άντισταθμίζει, άκόμη κι άν έλαττωθεϊ κατά τό ήμισυ ή ένδε- 
δειγμένη κατανάλωση κρέατος. Προσθέστε τό συντελεστή άζώτου 
στό γάλα, στά ξερά λαχανικά καί, δσο ισχνός καί άν είναι, στό 
ψάρι, στά πουλερικά, στό τυρί. Λιπίδια, σέ μικρή δόση μά άρκε- 
τή, γλυκίδια πού μετασχηματίζονται σέ λίπη. Τά φρέσκα λαχανι
κά, ύπαρκτά σέ ύπολογίσιμες ποσότητες, περιέχουν τά περισσό
τερα άπό τά μεταλλικά στοιχεία καί τίς άπαραίτητες βιταμίνες. 
Πολλά άπ’ αύτά έξουδετερώνονται στό ψήσιμο. Μιά έλλειψη 
ωστόσο : τά φρέσκα φρούτα. Τήν ίδια έποχή, μήλα καί πορτοκά
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λια έμφανίζονται στούς καταλόγους φαγητών τών νοσοκομείων 
τής Μασσαλίας. Μήπως έπειδή ό πίνακάς μας άναφέρεται στίς 
βασικές κατηγορίες τροφίμων, τά φρούτα δέν περιλαμβάνονται 
σέ τούτον τό γενικό κατάλογο ; Ή  μήπως ή διανομή τους δέν 
ήταν τακτική ; Είναι πιθανό. Ά ν  έξετάσουμε πάντως τήν άπο- 
γραφή δεκατεσσάρων καταναλωτικών φορέων, μπορούμε ήδη σέ 
κάθε περίπτωση νά συμπεράνουμε δτι οί ποιοτικές άνάγκες κα
λύπτονται εύρύτατα άπό τό σύστημα διατροφής τής Κοινωνικής 
Περίθαλψης.

ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Σχετικά μέ τή γεύση τών Παριζιάνων, δ πίνακας τής Κοινωνι
κής Περίθαλψης άντανακλά άντίθετα έναν άπόηχο, τή φτιασιδω- 
μένη εικόνα τών λαϊκών όρέξεων πού παρουσιάζει ή άστική ιδεο
λογία. Προκειμένου νά περιγράψουμε τήν εύαισθησία σχετικά μέ 
τό φαγητό, πρέπει νά τήν άναζητήσουμε σέ κάποιο κατάλογο 
άνοιχτό στίς έπιλογές καί στίς προτιμήσεις, θ ά  μεταχειριστώ τό 
έδεσματολόγιο τού οίκου Duval-Eiffel, στίς 21 Ιουλίου 18896. 
Τεκμήριο τριπλά χαρακτηριστικό : κατά τήν περίσταση, ή διε
θνής έκθεση τού Παρισιού- κατά τήν ήμερομηνία : μιά Κυριακή, 
ήμερα γιορτής- κατά τήν προέλευσή του : δ Duval-Eiffel άνήκε 
στήν έταιρία τών Bouillon-Duval πού ιδρύθηκε έπί τής Β' Αύτο
κρατορίας μέ σκοπό νά θέσει τήν υγιεινή κουζίνα στήν ύπηρεσία 
τών μικρών βαλαντίων κατεβάζοντάς τη στό δρόμο. Μεταξύ τών 
έστιατορίων μέ δρισμένες τιμές, τών όποιων ή ύπόληψη είχε πά- 
ψει νά άμαυρώνεται άπό τίς άρχές τού 19ου αίώνα, καί τών 
έστιατορίων ύψηλής περιοπής, οί Bouillon-Duval έμφανίζονταν 
μέ τίς προσεκτικές τους σερβιτόρες καί τίς μελετημένες τιμές 
τους, σάν προστάτες τών οικονόμων έπαρχιωτών, τών έμπορικών 
άντιπροσώπων καί τών συμμαζεμένων έργένηδων :

Μανιτάρια-βωλίτες Ρωσίας μαρινάτα, 0.80 -  Σολομός τοϋ Νέ6α, 0.50 -  Τόνος παστός. 0.40
-  Φιλέτα άντσοΰγιας, άλλαντιχά τής Virc, 0.40 -  Παστές σαρδέλες Ρωσίας, 0.50 -  Σαρδέλες, 
0.30- ’Ελιές, Σαλάμι. Ραπανάχια. 0.30, μέ βούτυρο, 0.40 -  Φέτες πεπονιού, 0.70.
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ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Ταπιόκα, μπιζελώσουπα Sainl-Gcnnain, ψιλοκομμένα Αρωματικά χορταρικά 0.30
Τοματόσουπα μέ ρύζι, καρδαμόσουπα 0.30
Καθαρός ζωμός πουλερικών 0.40
Μέ ψωμί, 30' ζωμός 0.25

ΨΑΡΙΑ

Σολομός μέ σάλτσα όλλανδέζικη 1.10
Γλώσσα τηγανητή 1
Κρασάτο γιαχνί μαρινέρικο 1
Καλχάνι μέ μαγιονέζα 1
θαλάσσιο χέλι μέ σάλτσα άπό κάπαρη 0.80
Φλασκόψαρο μαγειρεμένο μέ τόν άγγλικό τρόπο 0.80
Μεγάλες γαρίδες 0.60

ΑΥΓΑ

’Ομελέτα μέ ρούμι, μέ κ(ρς, μέ γλυκό 0.80

ΚΥΡΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ

Κρέας βοδινό σκέτο, 0.35. Μέ λάχανα 0.50
Μοσχαρίσια κεφαλή καί σκεμπές μέ λαδόξιδο 0.70
Ποδαράκια πρόβεια poulctlc7 0.70

0.70
Γλώσσα μοσχαρίσια μέ κρύα σάλτσα gribichc 0.70
Μοσχάρι σωταρισμένο μέ λαχανικά (Marengo) 0.80
Κουνέλι φρικασέ 0.80
Συκώτι μοσχαρίσιο μέ σάλτσα Ιταλική 0.80
Μέλη καί έντόσθια πουλερικών μέ ρέβες 0.80
Φιλέ μινιόν bourgeoise* 0.80
Μπούτι πρόβειο μέ φακές Βρετάνη; 0.80
Ροσμπίφ, μοσχαρίσιο ή βοδινό, 0.70, γαρνιρισμένο 0.80
Μυαλό μέ σάλτσα τομάτα 0.90
Μιλανέζικο πασιίτσιο 0.90
Φιλέτο βοδινό μέ μαδέρα καί μανιτάρια 1
Κοτόπουλο σωταρισμένο μέ έστραγκόν 1.25
Χήνα civenolc 1.25
Καπόνι ψητό μέ κάρδαμο 1.25
Περιστέρι μέ άρακά, 2.50- τό ήμισυ 1.25

/Κ απόνι, 1.25- Ράχη Βοδινή 0.90
Κρύα J

\  Μοσχάρι, μπούτι, 0.80. Πηχτή 0.70
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Ά ς  άνασύρουμε κάποια στερεότυπα :
Ιον. Τά ψάρια : έπτά τίτλοι. Συσχετίζοντας τά είδη με τίς τιμές 

παρατηρεί κανείς μιά ιεραρχία υπεροχής πού πηγαίνει άπό τό 
σολομό ώς τίς γαρίδες (συμπεριλαμβάνονται παραδοσιακά στά 
ψαρικά), περνώντας άπό τήν δμάδα γλώσσα-μαρινέρικο-καλκάνι 
καί μετά άπό τό χέλι καί τό πελαγίσιο φλασκόψαρο. Άλλά ή 
άνάγνωση τού ντοκουμέντου άναιρεΐ άμέσως τό περίγραμμά της. 
Μάς όδηγεΐ νά ύφάνουμε γύρω της ένα πλέγμα μαρτυριών καί νά 
διερωτηθούμε μέσα σέ έκτενέστερα πλαίσια. Πράγματι τίθενται 
δύο προβλήματα. Τό ψάρι έχει δντως αύτόν τό σχετικά ύποτονι- 
κό ρόλο στόν κατάλογο τών τροφίμων κατά τά τέλη τού 19ου 
αίώνα ; Ή  σειρά τών προτιμήσεων πού υποβάλλει ή ιεραρχία 
τού Duval-Eiffel μεταφράζει άραγε μιά γενική άντίληψη ; Ά ς  
δούμε τί μάς δηλώνει δ κατάλογος τού ζυθεστιατορίου Tourtel 
στό έδεσματολόγιο τής 21ης Ίανουαρίου 1889. Στήν άρχή μιά 
δμάδα πρός 4F : σολομός, γλώσσα, ρόμβος, καλκάνι, άκολουθεΐ- 
ται άπό τόν κολιό πρός 3,50F, τούς κοκωβιούς πρός 3F, τό γάδο 
καί τή μαρίδα πρός 2,80F. Νά μιά πλουσιότερη έπιλογή, ένδει- 
κτική άλλης νοστιμιάς : ό ρόμβος καί άμέσως άπό πίσω δ κολιός. 
Νά πάλι ένα άντικείμενο έκπληξης : δ κοκωβιός νά άξίζει 3F. 
Εύθύς προκύπτουν καινούργια έρωτήματα : ή μπιραρία Tourtel, 
έστιατόριο τής Έκθεσης, είναι άρμόδια νά έκφράσει τά γούστα 
τών συγχρόνων της ; 'Η θέση τού κοκωβιού δέν είναι ύποπτη σ’ 
αύτό τό εύρετήριο γαστριμαργίας ; Χωρίς νά ξεφύγουμε άπ’ αύ- 
τήν τήν κοινωνική κατηγορία, άς διαβάσουμε, πάντοτε γιά τό 
1889, μερικά έδεσματολόγια τού έστιατορίου Lion d’ Or, όδός 
Helder, μεσαίο φαγητό τό δίχως άλλο, έφόσον δέν άναφέρεται 
στόν 'Οδηγό τών Εστιατορίων τον Παρισιού καί τής Έκθεσης 
άπό τόν Jules Fitte9. Στίς 8 Μαϊου άνακαλύπτουμε φιλέτα ρόμ
βου Chevreuse έν εϊδει πρώτου φαγητού, ένα μικρό άστακό κατά 
τό γαλλικό τρόπο, σάν ψητό· στίς 7 Νοεμβρίου, μετά τά στρείδια 
τών Marennes, φιλέτα γλώσσας Nantua* στίς 2 Δεκεμβρίου πάλι 
ρόμβος Chevreuse, άλλά σέ φέτες- στίς 19 Δεκεμβρίου, μετά άπό 
μερικές σφολιάτες μέ στρείδια, καλκάνι μέ σάλτσα Riche10. Ό  
ρόμβος είναι στίς δόξες του, δπως καί στό ζυθεστιατόριο Tour
tel. Είχε έξίσου τιμηθεί στά 365 έδεσματολόγια τού βαρόνου Bris- 
se, είκοσι δύο χρόνια νωρίτερα, δπου έμφανίζεται 17 φορές
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προσπερνώντας τη γλώσσα (14 φορές), τό καλκάνι (7 φορές), τόν 
κολιό (14 φορές), ήττούμενος δμως άπό τό σολομό (24 φορές). Ό  
κοκωβιός φιγουράρει έπίσης σέ τιμητική θέση στό βαρόνο Brisse, 
άναφέρεται 10 φορές. Τόν έβλεπε ήδη κανείς στόν κατάλογο τοΰ 
Very, τού πιό φημισμένου έστιατορίου στό Παρίσι τό 1814, στό 
άπόγειο τοΰ γαστρονομικού θριάμβου. Έδώ κόστιζε 1,10F, δπως 
τό σελάχι καί ή τρίγλη, λίγο λιγότερο άπό τό βακαλάο, 1,15F, 
λιγότερο άπό τό καλκάνι καί τήν πέστροφα, 2F, καί πολύ λιγότε- 
ρο άπό τήν τηγανητή γλώσσα, 3F11. Έτσι σκιαγραφεΐται σιγά σι
γά τό προφίλ τής γεύσης σ’ Ινα σύστημα άξιών : ή πίστη στόν 
κοκωβιό, διατακτική τό 1814, αύξάνει καί σταθεροποιείται στό 
τέλος τού αίώνα. Μόνιμο τό κύρος τού σολομού, τού καλκανιού, 
τής γλώσσας, τοΰ ρόμβου. Άλλά καί τής πέστροφας, πού ίσως 
γιά λόγους έποχής δέ σημειώνεται στούς καταλόγους τών έστια- 
τορίων μας τό 1889, εύνοείται δμως άδιάκοπα κατά τό 19ο αίώ
να. Προφίλ πού έπιβεβαιώνεται άπό τήν άνάλυση τών έδεσματο- 
λογίων τοΰ Careme, τά όποια δημοσιεύθηκαν τό 1822 καί έπα- 
νεκδόθηκαν τό 184212. Άπό 10 μικρά έδεσματολόγια (6-12 σερβί
τσιων) καί 2 μόνο μεγάλα (30-36 σερβίτσιων) τοϋ μηνός Ίανουα- 
ρίου, κρατούμε μόνο τά ψάρια παρουσιάζοντας τή διάταξή τους 
σ’ έναν κατάλογο έστιατορίου τής έποχής.

Πέστροφα σωταρισμένη μέ έχλεκτά χόρτα' Seine, γαλάζια15 -  Τούρνα & la R£gcncc -  Σολο
μός μέ βούτυρο Montpellier14' γενοβέζικο;· βενετσιάνιχος -  Καλκάνι χατά τόν όλλαν6ιχό 
τρόπο- χατά τόν άγγλικό, σάλτσα μέ στρείδια -  Φιλέτα γλώσσας Orly15· βενετσιάνιχα- γλώσ
σα μέ χρασί Bordeaux' τηγανητή, πατάτες & Γ anglaisc -  Βόλ-ώ-6άν βακαλάου μέ μπεσαμέλ - 
Πέρκα όλλαν6έζιχη -  Ρόμβος όγχρατέν μέ σαμπάνια -  Σουβλάκι όξυρρι^χοι· -  Κυπρίνος 
στόν άτμό γαρνιρισμένο; μέ μαρούλια -  Μουρούνα όλλανδέζιχη -  Φιλέτα γάόον Orly -  Πυρ- 
γάχια χ^ιοΟ ζελέ.

Τά έδεσματολόγια τού Careme άπευθύνονται σέ γεύματα πολυ
τελή. Ά ν  δμως άγνοήσει κανείς τήν ποικιλία τών παρασκευα
σμάτων (τέσσερα είδη γλώσσας) καί τούς γλωσσικούς συνδυα
σμούς (όγχρατέν μέ σαμπάνια, Orly, σουβλάκι, κτλ.), άνακαλύ- 
πτει Ινα δειγματολόγιο πού πλησιάζει τόν κατάλογο τού Vdry τό 
1814, άλλά καί τού έστιατορίου Tourtel τό 1889.

Τό ένδιαφέρον αύτών τών άντιπαραθέσεων βρίσκεται στό δτι 
δέν όφείλονται στήν περιέργεια ή στήν ένδεχόμενη όξύνοια τού 
Ιστορικού. 'Ορίζονται κατά κάποιο τρόπο άπό τό άρχικό ντο
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κουμέντο· αύτό, άναπτύσσοντας ένα πραγματικό πλέγμα, μάς 
όδήγησε βαθμιαία σέ μερικά παρισινά έστιατόρια τού 1889, στό 
V6ry, άπό τήν πλευρά τού Careme καί στά ίχνη τού βαρόνου 
Brisse. Μέσα σ’ αύτό τό πλέγμα άχνοφαίνεται μία άπάντηση στό 
άρχικό έρώτημα : τό ψάρι είναι είδος εύυπόληπτο άλλά δευτε- 
ρεύον στό τραπέζι τού 19ου αίώνα. Τά προνόμιά του αυξάνονται 
στό μέτρο πού άνεβαίνει στή μαγειρική ιεραρχία. Προνόμια πού 
θολώνουν δσο κανείς εισδύει στό καθημερινό πεδίο τής άστικής 
κουζίνας. Ξέρουμε άπό ποιές προκαταλήψεις συνοδεύονται σή
μερα στή λαϊκή διατροφή...

2ον. 'Υπό τό διακριτικό πρώτο πιάτο (κύρια έδέσματα), ό Du- 
val-Eiffel συγκεντρώνει τά κρέατα, τά πουλερικά, τά έντόσθια, 
τά ζυμαρικά, κατά τήν παράδοση διεσπαρμένα είτε στά πρώτα 
μετά τό ρόφημα, στά ψητά, στά ένδιάμεσα, είτε στό λεγόμενο 
πρώτο πιάτο. Στό έτερογενές αύτό σύνολο άνακαλύπτουμε δτι : 

α) 'Η βεντάλια τών φαγητών μαζεύεται πρός τό τέλος τού 
19ου αίώνα· ένα κυριακάτικο δείπνο μέσα στό ξεφάντωμα τής 
Έκθεσης. Ή  Κα Avignon, πού έπί τής μοναρχίας τού ’Ιουλίου, 
διευθύνει στήν όδό £cole-de-M6decine, 14, Ινα έστιατόριο δπου 
συχνάζουν ύπάλληλοι, άνθρωποι γραφείων, φοιτητές ιατρικής, 
περιλαμβάνει δεκαοκτώ τίτλους μόνο στήν παράγραφο τών που
λερικών τού πρώτου πιάτου. Τό 1889, τό ζυθεστιατόριο Tourtel 
είναι περισσότερο έκλεπτυσμένο, άλλά λιγότερο φλύαρο, άκόμη 
κι άπ’ τόν Duval-Eiffel : δλοι κι δλοι έντεκα τίτλοι γιά τό κρέας, 
τά πουλερικά καί τό κυνήγι. Οί σύγχρονοι σημειώνουν αύτή τή 
σύμπτυξη στά έδεσματολόγια καί στούς καταλόγους. Πράγματι, 
ή έξέλιξη προδιαγράφεται ήδη άπό τή Δευτέρα Αύτοκρατορία, 
πολύ σπάταλη ώστόσο σέ γαστρονομικές πολυτέλειες : « ’Απ’ δλ’ 
αύτά πού μόλις είπαμε ή πού παρατηρήσαμε καί υποβάλαμε στά 
κριτήρια τής άνάλυσής μας, προβάλλει Ινα γεγονός άναντίρρητο, 
δτι τό παλιό έστιατόριο υποχωρεί. Τό κοινό δέν τό θέλει πλέον, 
Ικανέ τά χρόνια του δπως δλα τά πράγματα πού δέν κινούνται 
πιά στό έπίπεδο τής προόδου. Ό  πρώην στερεότυπος κατάλογος 
μέ τά μύρια φανταστικά πιάτα, άποχωρεί16 ». Ό  πόλεμος τού 
1870, ή ήττα, ή Κομμούνα, ή δεκαετία πού άκολουθεΐ, χρόνια 
περισυλλογής άν δχι μεταμέλειας, δπου, σέ διάστημα τριών τε
τάρτων τού αίώνα, βλέπει κανείς γιά πρώτη φορά τήν κουζίνα νά
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υποβαθμίζεται στά παρισινά χρονικά, καταλήγουν σέ μιά νέα 
θεώρηση τής διατροφής περισσότερο αυστηρή καί περισσότερο 
δημοκρατική. Πορεία άντίστροφη άπ’ αυτήν πού σημάδεψε στά 
τέλη τού 18ου καί στίς άρχές τού 19ου αίώνα τή δόξα τού τραπε
ζιού, τήν κατακτημένη μέ τήν πτώση τών πριγκίπων : « Μετά τήν 
καταστροφή τού Sedan, οί έστίες στίς πριγκιπικές κουζίνες έσβη
σαν καί ή δημοκρατική πνοή πού είχε διαπεράσει τή Γαλλία ένέ- 
πνευσε στό σοφό μας συνάδελφο J. Favre τήν ίδέα νά διαδώσει 
καί νά έκλαϊκεύσει τή γαλλική κουζίνα17 ». Εύγενής πρωτοβου
λία, τής δποίας ό άντίκτυπος στό μεγάλο άριθμό δέν προεξοφλεϊ- 
ται μέ βεβαιότητα, άλλά μέ έπακόλουθο τήν έξασθένιση τών δια
φορών καί μία δμοιόμορφη εικόνα τής γαστριμαργίας, στά πλαί
σια μιάς κοινωνίας εύπορης : « Καί καλά λοιπόν, άν ό Duval ή 
τά μαγειρεία μέ δεκαεπτά πεντάρες έχουν τά φαγητά τών μεγά
λων έστιατορίων, ποιά είναι δμως τά έδέσματα πού αύτοί οί 
ώραϊοι κύριοι καί οί ώραϊες άχνοδιακρίνουμε νά γεύονται τό με
σημέρι, πίσω άπ’ τά κρύσταλλα τού Caf6 Riche ή τού Maison d’ 
Or, τού Anglais ή τού Caf6 de la Paix, τού Bignon, τού Voisin ή 
τού Durand ; Ή  άπάντηση συνάγεται λογικά : είναι τό έδεσματο- 
λόγιο τοΰ Duval ή τών όγδόντα πέντε λεπτών. Άλλά σέ άλλες 
συνθήκες διάκοσμου, σκηνοθεσίας, πολυτέλειας, έξέλιξης, φρε
σκάδας... καί τιμών. Κι έπίσης άπλότητας. Διότι ή έξέλιξη τού 
έδεσματολογίου στά μικρότερα μαγαζιά καί ή άπλοποίησή του 
στά μεγάλα είναι ένα σημείο τών καιρών18 ». Πόσο μάλλον πού 
μέ τή λιλιπούτεια έκδοχή της στούς άλλοτινούς καταλόγους- 
λεξικά, ή έπιλογή τού Duval μάς δίνει λιγότερες πληροφορίες γιά 
τή δημοκρατική κουζίνα πού διατείνεται δτι έγκαθιδρύει, παρά 
γιά τό σιτιστικό τοπίο, τίς διαστάσεις καί τίς μεταλλαγές του στό 
τέλος τού 19ου αίώνα.

β) Ή  σταθερότητα τών γούστων δέ συμβαδίζει μέ τήν έξέλιξη 
τών συμπεριφορών. Ά ς  πάρουμε τό μοσχαράκι, αυτόν τό χαμαι
λέοντα τής κουζίνας19. Ά ς  τό παρακολουθήσουμε άπό τό 1814 
μέχρι τό 1889, διασχίζοντας όκτώ πολιτικά καθεστώτα, τή βιομη
χανική έπανάσταση, τό Παρίσι πού μετασχηματίζεται, τό δημο- 
γραφικό πληθωρισμό, τήν πρόοδο τής διαιτητικής, τίς έπιτυχίες 
στή συντήρηση τών τροφίμων, τήν είσαγωγή τού άερίου στήν 
κουζίνα :
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1814. -  Lavenne, έστιατόριο πολυτελείας
Μοσχάρι ραγού. Συχοιτι Λ la hnurgeoisc. Σωτέ κρασάτο. Μοσχαρίσια σκέπη. Μοσχαρίσια 

κεφαλή χελωνωτή®' μέ λαδΛΕιΛο. Ποδαράχι άχαρύχευτο ή τηγανητό. Γλυκάδια φελιασμένα 
μέ ξινήθρα ή ποτισμένα μέ χυμό' pouleuc. Φρικαντώ21 μέ ξινήθρα ή μέ σάλτσα ντομάτα- μέ 
ραδίκια- μέ άραχά μέ άχροσπάραγγα. Τραγανά βιδέλου μέ μπιζέλια- μέ ξινήθρα ή & la pou- 
lette- μέ άραχά μέ λαρδί. Αύτιά τηγανητά ή χατά τόν Ιταλικό τρόπο' γεμιστά- τηγανητά. 
Κοτολέτες ψημένες στό λαδόχαρτο- πανέ ψητές- μέ Αρωματιχά χόρτα. Μυαλό τηγανητό ή & 
la poulelte- γιαχνί μέ χρασί. Γλώσσα στό χαρτί. Μοσχάρι ζελέ.

1840. -  Madame d’ Avignon, τραπέζι άστικό
Χελωνωτή μοσχαροκεφαλή. ‘Ακαρύκευτη μοσχαροκεφαλή. Μοσχαρίσιο ποδαράχι μέ λα- 

δόΕιδο Αύτί μοσχαριού μαρινάτο. Μυαλό γιαχνί κρασάτο· μαρινέριχο' μέ βούτυρο μαύρο, 
μαιτρ ντ’ ότέλ. Γλώσσα μοσχαριού στό λαδόχαρτο- μέ τόν Ιταλικό τρόπο. Φρικαντώ μέ ξινή
θρα. Κοτολέτα μοσχαρίσια πανέ· περεχυτή· ϊταλιάνιχη- στό χαρτί- ψημένη μέ ζωμό. Γλυκά
δια μοσχαριού στή σχάρα μέ ξινήθρα- μέ ραδίκια- ravjgolc & la poulctte. Μοσχαρίσιο ποδα
ράχι poulette.

1889. -  Duval-Eiffel, κατάστημα οικονομικό
Κεφαλή χαί σκέπη μοσχαριού μέ λαδόξιδο. Γλώσσα μοσχαρίσια μέ σάλτσα grdbichc. Μο

σχάρι σωταρισμένο μέ λαχανικά (Marengo). Συκώτι μοσχαριού μέ σάλτσα Ιταλική. Φιλί μι
νιόν bourgeoise. Μοσχαράχι γαρνιρισμένο. Μυαλό σάλτσα ντομάτα. Μοσχάρι χρύο. (Ση
μειώστε χαί πάλι τήν παρουσία γλυχαδιών άπό μοσχαράχι στό μιλανέζιχο παστίτσιο ]

Τό πρόγραμμα αυτό χωρίς άμφιβολία συντομεύεται σταδιακά 
καί έξαντλεΐται τελικά στό ζυθεστιατόριο Tourtel μέ τά γλυκάδια 
μοσχαριού, σιγοβρασμένα σέ σάλτσα ντομάτας καί τό μοσχαρίσιο 
καρέ μέ φασόλια πράσινα. ’Ακόμη κι άν τά συμπαραθέσουμε 
στίς προτάσεις τού Duval, θά παρατηρήσουμε ώστόσο τή στασι
μότητα τού καταλόγου διατροφής. Σέ άλλο άρθρο22, μπόρεσα νά 
στηριχτώ στή συστηματική μελέτη τών έδεσματολογίων τού βαρό
νου Brisse, πού δημοσιεύτηκαν στό τέλος τής Δευτέρας Αύτοκρα- 
τορίας, μέ σκοπό νά σκιαγραφήσω μία τυπολογία τού μαγειρικού 
γούστου τών Παριζιάνων στό πρώτο τρίτο τού 19ου αίώνα.

γ) Ύφίσταται διαχωρισμός τών δύο άξιών : ή έκτίμηση γιά 
Ινα φαγητό δέν έξαρτάται άπό τήν τιμή πού κοστίζει. ’Οχι πώς 
τά άκριβά πιάτα δέν έμφανίζονται κατ’ έπιλογήν στά μεγάλα 
γεύματα, άλλά δέν ύπάρχει προκατεστημενη οικονομική ρήξη 
άνάμεσα στή γαστρονομία καί στή διατροφή. Τό γαλλικό γούστο 
είναι έφαρμογή τής μεταμόρφωσης : ή κουζίνα μεταπλάθει τό 
ύλικό, τό κατεργάζεται στίς σάλτσες καί τό συμφιλιώνει μέ όρέ- 
ξεις πού άναφέραμε. Έτσι, ώστε ή δαπάνη, συνάρτηση τής άγο-
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ράς, τής μεταφοράς, τοϋ χειρώνακτα, τού οικονομικού όρθολογι- 
σμού (δομή τών ζωεμπορικών συμβάσεων, όργάνωση τής καλ
λιέργειας), δέν άποτελεϊ ποτέ όροθέτηση τής παροχής. Τό βοδι
νό, έλεγαν ό Grimod de la Reymi£re καί οί σύγχρονοί του, είναι 
ό βασιλιάς τών κρεάτων. Ά πό τήν Αυτοκρατορία δμως καί ύστε
ρα, τό πρόβειο καί τό μοσχαρίσιο έχουν μεγαλύτερη άξία. Ναί 
μεν, τό 1814, στό V£ry, οί τιμές τού βοδινού, τού πρόβειου ή τού 
μοσχαρίσιου σχεδόν ισοφαρίζουν, άντιπαραθέστε δμως μερικές 
διατιμήσεις στό Lavenne, τόν ίδιο χρόνο : τό σκέτο βοδινό: 6 
πεντάρες· τό μοσχαράκι ραγού : 12 πεντάρες- τό βοδινό έ la mo
de : 12 πεντάρες- τό φιλέτο μέ πατάτες : 15 πεντάρες καί με βού
τυρο άντσούγιας : 18 πεντάρες, έναντι τής χελωνωτής μοσχαρο
κεφαλής : 1,10F, τών τηγανητών μοσχαρίσιων αύτιών: 1F. Τό χά
σμα τονίζεται κατά τό τέλος τού 19ου αίώνα. Τό άκαρύκευτο βο
δινό κάνει 35 λεπτά στόν Duval, τό bourguignon 70, τό μοσχάρι 
Marengo καί τό φιλέ μινιόν bourgeoise 80. Στό ζυθεστιατόριο 
Tourtel, ή διαφορά είναι άκόμη πιό καθαρή. Ή  μοσχαρίσια 
μπριζόλα, πιάτο έπιλογής, μέ συνοδεία κυδωνωτές πατάτες, κά
νει 2F. Τό τέταρτο άπό πισινούδι άρνιού έχει 4F, τό ίδιο καί τό 
καρέ μοσχαριού μέ πράσινα φασόλια καί τό παριζιάνικο φιλέτο 
άλμυρής βοσκής. Ή  ίδια παρατήρηση Ισχύει καί γιά τά τυριά. 
Στόν Duval, πληρώνει κανείς πιό φτηνά τό ροκφόρ άπό τό port- 
salut.23 Είναι λοιπόν ένα άπό τά πλέον εύυπόληπτα τυριά, άπό 
τίς άρχές τού 19ου αίώνα μέχρι καί τό τέλος άκόμη τοΰ 20ού.

ΤΕΜΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

"Ενα ντοκουμέντο δέν είναι προορισμένο γι’ αύτήν ή τήν άλλη 
άνάλυση. θά  μπορούσα, μέ άφετηρία τόν πίνακα τής Κοινωνικής 
Περίθαλψης, νά άποδείξω τή διπλή δυνατότητά του : είτε δτι 
άναδιπλώνεται έρμητικά, είτε δτι ύπερβαίνει τά φαινομενικά του 
δρια. Έκρινα σωστό νά χρησιμοποιήσω δύο παραδείγματα γιά 
νά διευκολύνω τήν άπόδειξη, άλλά καί πάλι αύτή δέν προδικάζει 
σέ τίποτα τή γονιμότητα τού άντικειμενου, δπως τό άποκαλύπτει 
τό κείμενο πού θά έξετάσω τελειώνοντας. Τώρα, ή πρακτική τής 
άνάγνωσης θά είναι σέ πλάτος καί σέ βάθος. Δέν διευρύνει τά
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πλαίσια τοϋ ντοκουμέντου παρά μόνο προσπαθώντας νά έξαν- 
τλήσει τό περιεχόμενό του. Προχωρεί λοιπόν έμβαθύνοντας, 
άποκρυπτογραφώντας βαθμιαία τίς πληροφορίες καί κάθε έπίπε
δο που έρχεται στό φώς άνοίγει μέ τή σειρά του ένα πεδίο πρός 
διερευνηση.

Έστω λοιπόν τό έδεσματολόγιο τών 30 μέχρι 36 σερβίτσιων 
πού πρότεινε ό Antonin Careme24 γιά τήν ήμερομηνία 2 Μαίου :

ΔΥΟ ΡΟΦΗΜΑΤΑ 
Τό ρόφημα σαγούτου & la Cricy.
Ό  καθαρός ζωμός μέ σβόλους ζύμης25.

ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΡΟΦΗΜΑ 
Ή  γαλοπούλα & I'anglaise*.
Ή μουρούνα μέ κρέμα.

ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΑΤΑ 
Τό νουά μοσχαριού μέ κρασί Μαδέρας.
Ή  μοσχαρίσια λόντζα μαριναρισμένη δπως στό ζαρκάδι27.

ΔΕΚΑΕΞΙ ΠΡΟΔΟΡΠΙΑ 

Τά φιλέτα τών πουλερικών σωτέ.
Ό  κορυδαλλός όγκρατέν σέ φόρμες άπό κόρα.
Τά πρόβεια παιδάκια μέ ραδίκια.
Τά φιλέτα κολιού & la ravigotc.

Η ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΨΗΤΗ A L’ ANGLAISE 
Τά όρτύκια σαλμί μέ ζελέ.
Τά φιλέτα πουλερικών μέ άγγούρια.
ΟΙ κροκέτες ρυζιού μέ τό ρωσικό τρόπο.
Τά μικρά περιστέρια μέ ποικιλία λαχανικών (k la macedoine).

Τά παπάκια nivemaise®.
Τό κοτόπουλο φρικασέ μέ σάλτσα Villcroi” .
Τά φιλέτα άπό παπάκια μέ χυμό πορτοκάλι.
Οί φέτες σολομού μέ βούτυρο Montpellier.

Η ΜΟΥΡΟΥΝΑ ΜΕ ΚΡΕΜΑ 
Οί φτερούγες πουλερικών chevaliirc50.
Τά φιλέτα άπό καλκάνι βενετσιάνικα.
Τό ζεστό πατέ i  la financiire31.
Τά φιλέτα άπό κουνελάκια Conti.
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΑΤΑ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
Τό poupelin γχλασέ στό φούρνο32.
Ή  suliane"  τής άνοιξης.
Τό νουγχά άπό φιστίκια.
Τό κρουσταλλιαστώ”  γλύκισμα μέ τή χρωματισμένη ζάχαρη.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΙΑΤΑ ΨΗΤΟ 
Τά περδιχόπουλα περεχυτά.
Τά κοτόπουλα τυλιχτά στό λαρδί.
Τά περιστέρια ρωμαϊκά.
Τά καπόνια μέ χάρδαμο.

ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
Τά μαρούλια γεμιστά.
01 γκοφρέτες & la fran;aiseM.

ΤΑ ΠΕΡΔΙΚΟΠΟΥΛΑ ΠΕΡΕΧΥΤΑ 
Τό βαβαρέζιχο τυρί παρασκευασμένο μέ καφέ.
Τά πράσινα φασόλια £ I'anglaisc.

Η SULTANE ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 
Τό σπανάκι νέας έσοδείας, μυρισμένο.
Τό ζελέ φράουλας σερβιρισμένο άναποδογυριστά.

ΤΑ ΤΡΥΦΕΡΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΤΥΛΙΧΤΑ ΣΤΟ ΛΑΡΔΙ ;)
Τά γλυκίσματα γλασέ μέ μαρμελάδα βερίκοκο.
Τά άγγούρια κομμένα σχελιδωτά.

ΟΙ πατατούλες μέ χρέμα.
Τά λάχανα γλασαρισμένα μέ ζάχαρη χρωματιστή.

ΤΑ ΚΑΠΟΝΙΑ ΜΕ ΚΑΡΔΑΜΟ 
Τό λεμόνι ζελέ σέ φόρμα.
Τό σέλινο & I'cspagnolc.

ΤΑ ΚΡ0ΥΣΤΑΛΛ1ΑΣΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΖΑΧΑΡΗ 
Ό  άρακάς & la parisicnnc.
Ή  άμεριχάνιχη σαρλότα.

ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΤΥΛΙΧΤΑ [ΡΩΜΑΪΚΑ ;]
Τό ζεστό γαλαχτομπούρεχο μέ πορτοχαλανθό.
Τά μανιτάρια προβηγχιανά.

Ώς (ξτρα, Ιξι αιθέρια πιάτα μέ φονχάν καί μιχςά σουφλέ.
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1° ΤΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Πρώτο έπίπεδο τής άποκρυπτογράφησης : σαράντα δύο όνο- 
μασίες, παίρνοντας ύπόψη τίς έπαναλήψεις πού θά έξηγηθούν σέ 
λίγο. Εκτεταμένη δειγματοληψία τών προϊόντων τής κτηνοτρο
φίας καί τής γεωργίας, τού κυνηγιού καί τής άλιείας. Εβδομήν
τα πέντε χρόνια άργότερα, τά διδάγματα τού καταλόγου τού Du
val, ένός μετρημένου έστιατορίου, έπιβεβαιώνονται έδώ : ή μου
ρούνα γειτνιάζει μέ τή γαλοπούλα, ό κολιός συγγενεύει μέ τή 
γλώσσα : λίγα περίεργα κρέατα ή σπάνιο κυνήγι σάν έκεϊνα πού 
βλέπαμε στό τέλος τού Που καί στήν άρχή τού 18ου αίώνα : μιά 
άπλή μοσχαρίσια λόντζα, περδικόπουλα. Κορυδαλλοί καί όρτύ- 
κια βέβαια, όχι δμως πιό άσυνήθιστα στίς « άγάπες » τού 19ου 
αίώνα άπ’ δ,τι στίς δικές μας οί λαγοί καί οί φασιανοί : βρίσκου
με έπτά μνείες τού όρτυκιού στά έδεσματολόγια τού βαρόνου 
Brisse έναντι όκτώ τού φασιανού· έντεκα τού κορυδαλλού έναντι 
δεκαεννέα, είν’ άλήθεια, τής πέρδικας, άλλά μόνο δεκατέσσερα 
τού λαγού. Πράσινα λαχανικά : μαρούλια, φασόλια, σπανάκι, 
άγγούρια, μπιζέλια, μανιτάρια. Οί πατάτες, τότε, είδος αισθητά 
περιορισμένης κατανάλωσης. Παρουσία τού ρυζιού. Μέ δυό λό
για, άπέραντος ό άστερισμός τής τροφής, χωρίς προκαταλήψεις 
προέλευσης ή έμπορικής άξίας, μέ μιά όνοματοθεσία πού δίνει σέ 
κάθε βήμα τόν τόνο στήν έπεξεργασία : γαλοπούλα βραστή μέ 
τόν άγγλικό τρόπο... Νουά μοσχαριού μέ κρασί Μαδέρας... Πρό
βεια παιδάκια μέ ραδίκια...

2° Η ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Τό έδεσματολόγιο αύτό έχοντας συντεθεί τό 1822 καί άναπα- 
ραχθεί τό 1842, άποτελεί ένα σταθμό καί ταυτόχρονα συνοψίζει 
τή μαγειρική έπίνοια τού 19ου αίώνα. Σταθμό, διότι ό Careme, 
άριστοτέχνης δημιουργός, άποθέτει τό σημάδι του σέ πολλές 
γραμμές τοϋ διεξοδικού αύτού κειμένου. Σύνοψη, έπειδή μάς 
προτείνει παρασκευάσματα πού ξαναβρίσκουμε στήν ύψηλή κου
ζίνα τού 19ου αίώνα, άπό τό Διευθυντήριο έως τήν Belle έρο- 
que.
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Ή  παράδοση

1. Ρόφημα σαγούτου άλά Cr£cy. Ή  συστοιχία τού ροφήματος 
είναι θεμελιακή στή γαστρονομία τοΰ 19ου αίώνα. Μέ αύτό άρχί- 
ζει τό γεύμα καί σ’ αύτό στηρίζεται. Τό Αποφασιστικό του σύν
θημα βάζει μπρός τόν μηχανισμό τού δείπνου. Δέν θά ξαφνιάσει 
κανένα πώς ένα τόσο ισχυρό καθεστώς έκδηλώνεται μέ πολυά
ριθμα παρακευάσματα : 33 είδη στή Μαγειρική Τέχνη τού Beau- 
villiers τό 1816, 52 στό 'Εγχειρίδιο τον μαγείρου τό 1826, μέ πολύ 
σύντομες προθέσεις, πρός χρήση τής πόλης καί τής έξοχης πού 
περιέχει δλες τίς συνταγές, τίς πιό άπλές γιά ινα καλό γεύμα μέ 
οικονομία... · παραπάνω άπό 100 στή μνημειώδη Κλασική κουζί
να τών Urbain Dubois καί £mile Bernard τό 1856· άλλα τόσα, τό 
1912, στόν 'Οδηγό μαγειρικής τού Phil6as Gilbert. Τό ρόφημα 
τού Cr6cy διατρέχει τή γαστρονομική αύτή μακρά διάρκεια. Νά ή 
συνταγή του δπως ύπέδειξε ό Beauvilliers καί έπανέλαβε, περί
που όλόιδια, ό Alexandre Dumas στό Μεγάλο Μαγειρικό Λεξικό 
τό 1869 : « Νά έχετε λαχανικά δλων τών ειδών καθαρισμένα καί 
πλυμένα, σάν νά λέμε καρότα, σέλινο, κρεμμύδια σέ μικρή ποσό
τητα, άσπρίστε35 τα σέ μία χύτρα γιά ένα τέταρτο τής ώρας· βάλ
τε τα σέ μία κατσαρόλα μ’ ένα καλό κομμάτι βούτυρο καί μερικές 
λεπτές φέτες ζαμπόν, χαμηλώστε τή φωτιά τους συνεχίζοντας άρ- 
κετή ώρα ώστε νά ψηθεί τό σύνολο καί τότε στραγγίστε τα δλα 
μαζί σ’ ένα σουρωτήρι, άλέστε τα, βρέξτε τα μέ τόν δικό τους 
ζωμό, περάστε τα άπό τή σίτα γιά νά τά κάνετε πουρέ, βάλτε 
αύτό τόν πουρέ στή φωτιά· νά ψήνεται δύο ώρες· άφαιρέστε του 
καλά τό λίπος, σιγοβράστε τό ρόφημά σας δπως ήδη ειπώθηκε 
καί βάλτε άπό πάνω τό Cricy σας ». Στόν Careme, τό σαγούτο 
άνακατεύεται μέ τά λαχανικά πού άναφέρθηκαν προηγουμένως. 
Ό  Beauvilliers, άπό τό 1816 ήδη, παράλληλα μέ τόν όρισμό τού 
σαγούτου (φυτικό άμυλο προερχόμενο άπό τά νησιά τών Μολού- 
κων), προτείνει έναν τύπο δπου τό σαγούτο, πλυμένο δπως τό 
ρύζι, μπαίνει « σ’ ένα δυνατό ζωμό, πυκνό καί καυτό ». Ρόφημα, 
κατά συνέπεια, συγκρητικό μέν άλλά διακριτικό, πράγμα πού θά 
άντιλαμβανόταν κανείς, άν διάβαζε κάποια συνταγή τής μόδας, 
γιά παράδειγμα τό ρόφημα Montmorency, πού περιγράφεται άπό 
τόν Urbain Dubois. Στό τελευταίο τσιγαρίζουμε μιά ντουζίνα
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άκροφτέρουγα γαλόπουλων, άφαιρούμε τά κόκαλά τους, τούς 
προσθέτουμε γέμιση, τά ψήνουμε, τά καθαρίζουμε άπό τά πε
ριττά μέρη, τ’ άνοίγουμε βγάζοντας τίς κλωστές πού ήταν ραμμέ
να· τά συμπληρώνουμε μέ δώδεκα ώραία μαρούλια βρασμένα καί 
μετά φουρνισμένα άφού πασπαλιστούν μέ ζάχαρη.

Αύτή ή ένταση, αύτά τά ξεπετάγματα μόλις μετατραπούν σέ 
έργο τέχνης χαρακτηρίζουν τή γαλλική μαγειρική φαντασία. Ό  
άνυπόμονος τούτος λόγος, πού έξακοντίζεται σάν σέ έφοδο πού 
θά ’καναν μέ τ’ άκροφτέρουγα οί γαλοπούλες, συμπυκνώνει δλες 
τίς έμπνεύσεις καί άπαιτήσεις της : τήν ύποταγή τής φύσης· τήν 
κυριαρχία τής έπεξεργασίας.

2. Γιά τή σάλτσα ravigote γίνεται μνεία άπό τόν Beauvilliers μέ 
πολλές παραλλαγές : άσπρη, μέ κάρδαμο καί καρύδια, χαιρέφυλ- 
λο, αίματόχορτο, έστραγκόν, πρασουλίδα, σέλινο καί δύο φύλλα 
βάλσαμο, δλα καθαρισμένα καί πλυμένα- κρύα, ή Ιδια δπως πα
ραπάνω μέ κάπαρες, έναν κρόκο αύγού, λίγο λάδι· ψημένη, πού 
άσπρίζουμε δπως τό σπανάκι. Άλλά ό Beauvilliers, ό όποιος 
φτιάχνει τούς κολιούς μέ τόν άγγλικό, τόν ίταλικό ή τόν τρόπο 
τού άρχιτρίκλινου, δέν τούς σερβίρει ravigote.

Ή  σφραγίδα τοϋ Careme

Είναι έμφανής κατά κύριο λόγο στήν ποσότητα καί στήν ποικι
λία τών ένδιάμεσων φαγητών. Στήν άρχή, τέσσερα μεγάλα πιάτα, 
μετά τά πρώτα, ύστερα δεκαέξι είδη μαζί μέ τά ψητά. Κάντε τή 
σύγκριση μέ τό περίφημο έκεΐνο έδεσματολόγιο τών είκοσι τεσ
σάρων σερβίτσιων, στίς 28 Νοεμβρίου 1809, πού προετοιμάστηκε 
άπό τόν Baleine στό Rocher de Cancale, καί άναφέρεται άπό τόν 
La Reynidre ώς πρότυπο τού είδους36· έκεϊ, ώστόσο, δέν είχαν 
σερβίρει παρά έπτά ένδιάμεσα :

Μία γαβάθα μέ παγωμένη κρέμα άμυγδάλου Μία γαβάθα ζελέ πορτοκάλι
Μία κομπόστα μήλου Ένα σουφλέ βανίλιας
Χλωρά σπαράγγια Άγριαγχινάρες μέ μεδούλι
Τρούφες σερβιρισμένες σέ πετσέτα

Ά ς  σημειωθεί Ιδιαίτερα στόν Careme τό ζύγιασμα άνάμεσα 
στή ζάχαρη, πλούσια άντανάκλαση τής ζαχαροπλαστικής του
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πρακτικής, καί στά πράσινα λαχανικά. Προσπάθεια νά ισορρο
πήσει τή διατροφή πού γοήτευσε τόν πρίγκιπα-άντιβασιλέα τής 
Αγγλίας καί διακρίθηκε στόν καιρό της, παρά τά υπολείμματα 
τής πανίσχυρης κρεοφαγίας.

3“ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ

Ό  τρόπος διατύπωσης τών πιάτων δέν σημαίνει τεχνικές μόνο 
μαγειρικής άλλά καί μιά διάταξη μέ στοιχεία άπροσπέλαστα γιά 
τίς σύγχρονες παραστάσεις : δύο πρώτα πιάτα δρίζονται μετά τά 
ροφήματα καί έμφανίζονται ξανά μεταξύ τών κυρίως πρώτων σέ 
ξεχωριστές θέσεις- παράξενα κελεύσματα δίνουν τόν τόνο σ’ Ιναν 
κατάλογο άπό δεκαέξι ένδιάμεσα πιάτα : ψητά καί δύο άπό τά 
μεγάλα πιάτα στή συνέχεια τών προδορπίων. Οί παλιλλογίες αύ
τές καί ή περίεργη κατανομή μεταφράζουν Ιναν αύστηρό διακα
νονισμό. Ένώ ή σύνθεση τού γεύματος προσφέρεται στό βλέμμα 
μας μέ τή γραμμική μορφή τού καταλόγου, στήν πραγματικότητα 
προσαρμόζεται στήν δργάνωση τού χώρου πάνω στό τραπέζι. 
"Ολα συμβαίνουν σάν ή παρέμβαση τού χρόνου στή γαστριμαργι- 
κή ζωή νά ήταν παραχώρηση στά βιολογικά μας δρια, στίς άδε- 
ξιότητες ή στίς φειδωλές καταπόσεις μας. Ή  γαστρονομία τού 
19ου αίώνα θέλει νά είναι συγχρονική. ’Ονειρεύεται μία άδιαίρε- 
τη δραστηριότητα δπου δλα θά καταναλώνονταν συγχρόνως. 'Η 
άνάγκη νά διαχωριστούν οί Ιδιαιτερότητες έπανεισάγει μιά σειρά 
στό σερβίρισμα πού παρουσιάζεται όριστικά ώς διφορούμενη τά
ξη άνάμεσα στό χώρο καί στό χρόνο, μέ τό παρακάτω σχήμα :

Πρώτο σερβίρισμα : τά ροφήματα, τά προδόρπια, μία σειρά 
ένδιάμεσα φαγητά. "Ολα τοποθετούνται τήν ίδια στιγμή στό τρα
πέζι : ή βραστή γαλοπούλα άριστερά (ή δεξιά) μεταξύ δύο δμά- 
δων άπό τέσσερα πρώτα, ή μουρούνα δεξιά (ή άριστερά) μεταξύ 
δύο άλλων όμάδων. Τά ένδιάμεσα παίρνουν σ’ αύτό τό πλαίσιο 
τήν κυριολεκτική τους σημασία. Τά τέσσερα μεγάλα πιάτα : τό 
poupelin γλασέ στό φούρνο, ή sultane τής άνοιξης, τό νουγκά μέ 
τά φιστίκια, τό κρουσταλλιαστό μέ τή χρωματισμένη ζάχαρη, πα
ρεμβάλλονται άνάμεσα στά κρέατα, πουλερικά, ψάρια καί κυνή
για. Τό γεύμα τού 19ου αίώνα είναι Ινα θέαμα. Ή  πλαστική του
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όμορφιά τό νωρίτερο μέχρι τή Δευτέρα Αυτοκρατορία δέν ξεχω
ρίζει άπό τό γαστρονομικό του μεγαλείο. Τήν πληθώρα τών πιά
των τήν άντιλαμβάνεται κανείς δπως τά στολίδια σ’ Ινα διάκο
σμο : παρασκευάσματα καί βάσεις ταυτόχρονα. Τά ένδιάμεσα, 
πού μόλις άγγίζουν ot συνδαιτυμόνες στό πρώτο σερβίρισμα, εί
ναι οί άναγκαΐες στίξεις στό συνονθύλευμα τών λιχνευμάτων. 
Δέν είπα τίποτα γιά τά δύο μεγάλα πιάτα πού έγγράφονται στό 
κείμενο μετά τά πρώτα τής κατηγορίας τού ροφήματος. Βρίσκον
ται κατά κανόνα στίς δύο άκρες τού τραπεζιού : ετσι τό βοδινό 
νουά εχει κάποια πιθανότητα νά πλευρίσει τή βραστή γαλοπούλα 
καί ή μοσχαρίσια λόντζα τή μουρούνα μέ κρέμα.

"Ολοι οί σχολιαστές, συγχυσμένοι άπό τ«> κράμα άγωνίας καί 
Ιμφασης, έπικαλούνται τό δράμα τού δείπνου, τή συμφόρηση, τά 
βραχυκυκλώματα, τίς περιπλοκές. Πρέπει κανείς νά τρώει συγ
χρόνως καλκάνι, νουγκά, μουρούνα, κι άφού ή συνήθεια προδια
γράφει τήν έναρξη μέ τό ρόφημα, όφείλει νά βιαστεί : τά ύπόλοι- 
πα κρυώνουν. 'Υπάρχει βέβαια μπροστά στόν καθένα κάτι τό 
Ικανοποιητικό, είναι δμως πιθανό νά συμβεΐ σέ κάποιο συνδαι
τυμόνα ταγμένο στούς κορυδαλλούς όγκρατέν νά όρέγεται στά 
πέριξ τό φρικασέ μέ κοτόπουλα Villefoi. Τού τό δίνουν, ένο- 
χλούνται, συχνά πιτσιλίζονται. "Οσο γιά τόν άμφιτρύωνα καί 
τούς άρχιτρίκλινους πρόκειται γιά μιά άπερίγραπτη άλυσίδα βα
σάνων.

Σηκώνουν τά πάντα άπ’ τό τραπέζι. Δεύτερο σερβίρισμα : τά 
•ψητά καί, ξανά, ένδιάμεσα. Ή  πρωτοτυπία στό έδεσματολόγιο 
τού Careme βρίσκεται στή συμμετρία : τά ένδιάμεσα είναι γιά τά 
■ψητά δ,τι καί τά προδόρπια γιά τά πρώτα μετά τό ρόφημα καί τά 
μεγάλα πιάτα τής άρχής. Καί ό μηχανισμός έπαναλαμβάνεται : 
Ινα ένδιάμεσο γιά δύο πρόσωπα, Ινα ψητό περικυκλωμένο άπό 
όκτώ ένδιάμεσα. ’Αλλά, εύφυές στρατήγημα : έχοντας στόχο νά 
δέσουν καλύτερα τά δύο σερβιρίσματα καί νά τονίσουν τή συνέ
χεια καί τή δήθεν συγχρονικότητα τού δλου γεύματος, άποφεύ- 
γουν ν’ άδειάσουν τό τραπέζι τελείως. ’Από τά τέσσερα μεγάλα 
τεμάχια στό πρώτο σερβίρισμα διατηρούσαν τή sultane τής άνοι
ξης καί τό κρουσταλλιαστό μέ τή χρωματιστή ζάχαρη. Αύτά ένι- 
σχύουν τά ψητά άλλάζοντας στίγμα στό έσωτερικό μιάς νέας δο
μής. ’Ενδιάμεσα μεταξύ άλλων ένδιάμεσων, όρίζουν τήν κατανο
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μή της μέ τήν ένταξή τους στή γραμμή τών ψητών καί μέ τή λει
τουργική τους άξία.

Καί γιά δεύτερη φορά μαζεύουν τά φαγητά. Νά τά πτί φούρ, 
τά γλυκά, οί καραμέλες, οί τελευταίες λιχουδιές : έξι αιθέρια 
πιάτα μέ φοντάν καί μέ μικρά σουφλέ. Τά περιεχόμενα καί ή 
διάταξη στό τρίτο αύτό σερβίρισμα συμβαίνει νά είναι περισσό
τερο σαφή άπ’ δσο στόν Careme. 'Ωστόσο, κατά γενικό κανόνα, 
έπιδόρπια τέτοιου τύπου είναι περισσότερο μιά ένδειξη παρά μιά 
άποθέωση. Τά αιθέρια πιάτα διευκολύνουν γλυκά νά σηκωθείς 
άπ’ τό τραπέζι, δπως άρρενωπά τά ροφήματα σού άνοίγουν τό 
δρόμο.

Τά πρώτα μετά τό ρόφημα, τά προδόρπια, τά ψητά, τί είναι 
λοιπόν αύτό πού τά διακρίνει άφού συμπίπτουν, ή σχεδόν συμπί
πτουν, άφού έναλλάσσουν τά άντικείμενά τους : πιτσουνάκια ώς 
πρώτο, περιστέρια ώς ψητό, περιλαμβάνουν είδη τής ίδιας προέ
λευσης : ψάρια στήν άρχή, ψάρια μετά τό ρόφημα ; Καί τί νά 
σκεφτεϊ κανείς γιά τά ένδιάμεσα δπου συνδυάζονται τά ζαχαρο
πλαστικά μέ τά πράσινα λαχανικά, τά γλυκίσματα μέ τήν πατά
τα ; Παρ’ δλ’ αύτά τό γεύμα τού 19ου αίώνα είναι όργανωμένο 
σύμφωνα μέ ισορροπίες, άντισταθμίσεις καί ρυθμούς, λιγότερο 
Ιδιότροπα άπ’ δ,τι ή φαινομενική σύγχυση τών κειμένων θά άφη
νε νά ύποθέσουμε. Τόν γαστριμαργικό κώδικα διακρίνουν δύο 
σημαντικές.

1° Ή  σταθερή δομή

"Αν δέν πάρουμε ύπόψη τή σύμβαση τών τριών σερβιρισμάτων, 
άλλά άναφερθούμε στό λεκτικό τών έδεσματολογίων, άνακαλύ- 
πτουμε σ’ αύτό σχέσεις πού θά έπιβιώσουν στά δείπνα περιωπής 
μέχρι τόν Α' Παγκόσμιο πόλεμο :

4° Ο ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

πρώτο μετά τό ρόφημα
1. Ρόφημα
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3. Ενδιάμεσα
γλυκά πιάτα

λαχανικά
4. ’Επιδόρπια

ζαχαροπλαστικά
γλυκίσματα
φρούτα
τυρί

Αύτό τό σύστημα στηρίζεται :
Α. Σέ μία φυσική Ιδιότητα : τό ύγρό στό άνοιγμα (ρόφημα)· 
Β. Σ’ Ινα ύποχρεωτικό παρασκεύασμα : τό ψητό·
Γ. Σέ τρεις άρχές άμοιβαίου άποκλεισμού : 
α) Τής κρεοφαγίας καί τής διατροφής πού δέν υπάγεται σ’ αύ

τή : ροφήματα, ζυμαρικά, λαχανικά, ζαχαρωτά. ’Ακόμα, αύτή ή 
αυστηρότητα περιορίζεται σιγά σιγά τήν έποχή τής Δευτέρας Αύ
τοκρατορίας. Ό  βαρόνος Brisse εισάγει τό λάχανο δύο φορές 
στήν τριάδα κρέατος, γεμιστό καί μέ λαρδί, σάν Ισοδύναμο τού 
πρώτου μετά τό ρόφημα καί τού προδόρπιου, 

β) Τών φρέσκων φρούτων καί τών ένδιάμεσων, 
γ) Τών λαχανικών καί τών έπιδορπίων.
Ά πό τή στιγμή πού προκαθορίζονται αύτές οί διακρίσεις, δλες 

οί άντιμεταθέσεις είναι δυνατές, τά σημεία έμπλέκονται σέ μιά 
εύρεία κυκλοφορία. Άπό τό Ινα γεύμα στό άλλο, βλέπει κανείς 
τό ίδιο περιεχόμενο ν’ άλλάζει θέση, τό πρώτο τού ροφήματος νά 
γίνεται προδόρπιο καί τό προδόρπιο ψητό. Άλλά δέν είναι σπά
νιο νά βρεθούν μέσα στό ίδιο γεύμα, μιά μέρα νηστείας γιά πα
ράδειγμα, τρία ψάρια, δηλαδή τρία δμόλογα περιεχόμενα σερβι
ρισμένα ύπό τρεις διαφορετικές όνομασίες : ώς πρώτο τού ροφή
ματος, ώς προδόρπιο, ώς ψητό.

2° Ή  γενετική δομή

Ή  χρήση έπεμβαίνει γιά νά μετατρέψει αύτά τά τυπικά συστή
ματα άνάλογα μέ τίς περιστάσεις. Έτσι τά δεκαέξι πρώτα πού 
διαλέγει δ Careme θέτουν ένα πρόβλημα κατανομής : πρώτα τού 
ροφήματος, ψητά, ένδιάμεσα. Ή  κομψή λύση θά ήταν ν’ άποτε- 
λούν τά ένδιάμεσα τού δευτέρου σερβιρίσματος τό άντίβαρο τών 
όρεκτικών τού πρώτου μέρους· τά πρώτα τού ροφήματος καί τά 
ψητά τής τριάδας τού κρέατος νά έλαφρώνουν άμοιβαϊα, ώστε νά 
άποκαθίσταται ή Ισορροπία τού συνόλου.
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4 π ρ ώ τα  μετά τό  ρόφημα 
16 π ρ ο δ ό ρ π ια

4 ψ ητά  
16 ένδιάμεσα

Ή  ένότητα τοϋ συστήματος δεν σ τηρ ίζετα ι έδώ  στήν κεντρομό
λο τής τρ ιά δ α ς  κρέατος, δπ ω ς ε ίνα ι συχνά ή περ ίπτω σ η  στόν 19ο 
α ίώ να , άλλά στόν καταμερισμό τώ ν δυνάμεω ν άνάμεσα στά 
κρέα τα , που λερ ικά , ψ ά ρ ια  κ α ί κυ νήγια  ά π ό  τή μ ία  μερ ιά , κα ί 
σ τά  λαχα ν ικά , γλυ κ ίσ μ ατα  κ α ί ζαχα ροπ λ α σ τικά  ά π ό  τήν άλλη.

Αύτό είναι τό στοίχημα τής νέας ιστορίας δταν θηρεύει μυστι
κά, είτε στό κρουσταλλιαστό γλύκισμα ένός τελετουργικού έδε- 
σματολογίου, είτε στό ένα πέμπτο τού αύγού τής Κοινωνικής Πε
ρίθαλψης, ή στή μοσχαρίσια σκέπη τού έστιατορίου Duval-Eiffel. 
Μυστικά, παραχωρημένα κατά κανόνα στά άρχεία τής διπλωμα
τικής ιστορίας. Σέ κάθε περίπτωση, τούς υφαρπάζει γλώσσες 
μείζονες, άν συλλογιστεί κανείς πώς αύτή ή μοσχαρίσια σκέπη 
είναι συνολικά άποκαλυπτική γιά τίς νοοτροπίες, ένας οικονομι
κός δείκτης, ένα τέστ διάρκειας τού μαγειρικού γούστου διά μέ
σου τών πολιτικών έπαναστάσεων, τής άστάθειας τής μόδας, τών 
Ιδεολογικών μεταλλαγών. Μάθημα ταπεινοφροσύνης γιά τόν 
έρευνητή πού άνασύρει άπό μιά μοσχαρίσια σκέπη τή φυσιογνω
μία μιάς κουλτούρας. Άλλά καί έγχείρημα χαρισματικό πού με
τασχηματίζει άσήμαντα άντικείμενα σέ καίρια σημεία, πού περι
μαζεύει άπό τή μεγάλη ήχώ τού κόσμου, τίς σιωπές αίώνων, τά 
πνιγμένα λόγια τής καχύποπτης έπιστήμης.

Μετάφραση: ΕΠΗ ΜΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ά νάμεσα στίς Σημειώσεις τού κειμένου παρεμβάλλονται καί μερικές τού μετα
φραστή (άρ. 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35). 
Αύτό κρίθηκε άναγκαϊο γιά τήν Αποκατάσταση είδικών σημείων, σχετικών είτε μέ 
τίς Ιδιαιτερότητες τής κουζίνας στόν 19° αίώνα, είτε μέ τήν έρμηνευτική διάθεση 
τού συγγραφέα. Ή  μετάφραση προϋποθέτει γ ι’ αύτό τό λόγο τήν άναφορά στά 
παρακάτω έργα : Carfime Marie-Antoine, L' Art de la Cuisine franqaise au XIX* 
siicle, 1833· Carime Marie-Antoine, La Pdtissier national parisien, 1879- Cardme 
Marie-Antoine, Le Mattre d' hdtel frangais, 1822· Beauvilliers, V  Art du cuisinier, 
1824· Beauvilliers, Le Nouveau cuisinier royal on Traiti complet de I'art culinaire, 
1835* Bernard Emile, Dubois Urbain, La Cuisine classique, 1856· Dumas Alexan
dre, Grand Dictionnaire de cuisine, 1873' Montagni Prosper, Gottschalk, Larousse 
gastronomique, 1938.

1 Κοινωνική Περίθαλψη, Compte des recettes et dipenses et riglement d ifm itif du 
budget de I'exercise 1847, Paris, Paul Dupont, 1848, πίνακας.
2 Delamarre, La Vie ά bon marchi. Paris, Dusarq, 1851, σ. 10.
J « De la mortality dans les divers quartiers de la ville de Paris », Annaies d'hygiine 
publique, τ. I ll, 1830.
4 Νομαρχιακά άρχεΐα τοΰ Κάτω-Ρήνου, έγγραφο 64, 9 Μ 10.
5 Κοινωνική Περίθαλψη, Compte des recettes..., δ.π.
6 L'Art culinaire, τ. VII, Paris gourmand, Paris, 12, rue de I’Abbaye, 1889, σ. 11.
7 Κατ’ άρχήν ψήνονται πέντε μέ έξι ώρες στό λεγόμενο άσπρο : ζωμός άπό κρεμ
μύδια, καρότα, λαρδί, λεμόνι, δάφνη, μαϊντανό καί π ιπέρι, δπου προστίθεται στό 
τέλος ένα λίτρο ζεστοΰ νερού καί μετά τό άλάτι.
* Τό πιάτο αύτού τού τύπου δέχεται πάντοτε διπλή γαρνιτούρα, άπό τά τέλη τού 
19ου αίώνα : καρότα καί κρεμμυδάκια μαγειρεμένα σέ διαφορετικά σκεύη μέ βού
τυρο καί ζάχαρη.
9 Paris, rue Bourbon-le-ChSteau, 1889.
10 Συλλογή Charles Richert, Α ρχεία  τής πόλης τού Στρασβούργου.
11 ΗοηοΓέ Blanc, Guide des dtneurs, Paris, 1814.
12 Le Mattre d'hdtel, Paris, J. Renouard.
13 Μαγειρεύω γαλάζια : Τρόπος παρασκευής μερικών ψαριών. Ζωμός μέ προσ
θήκη κρασιού ή ξιδιού δπου ψήνεται τό ψάρι, πράγμα πού τοΰ δίνει μιά γαλαζω
πή άπόχρωση.
14 Πολτός άπό άντσούγιες, άγγουράκια τουρσί, κάπαρη, ravigote καί κρόκους 
σφιχτών αύγών, δπου προστίθενται κρόκοι ώμών αύγών, ξίδι καί άρκετή ποσότη
τα λαδιού μέ μικρές δόσεις, ώστε τό σύνολο νά πάρει ύφή βουτύρου.
15 Ά φ ού  μαριναριστούν μιά ώρα σέ λεμόνι μέ φύλλα μαϊντανού, κρεμμύδια καί 
Αλατοπίπερο, τηγανίζονται πασπαλισμένα μέ άλεύρι. Σερβίρονται μέ σάλτσα ντο
μάτα.
16 « Paris-Restaurant », in Les Petits Paris, Paris, Taride, 1854, τομ. V, σ. 83.
17 Joseph Favre, Dictionnaire universel de cuisine, 2ος τόμος, Paris, 1891, σ. 686.
18 Emile Goudeau, Paris qui consomme, Paris, 1893, σ. 139-140.
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19 G. de La Reyniire, Almanach des gourmands, 1809, σ. 17.
20 Ή  μοσχαροκεφαλή πού είναι ήδη ψημένη, τεμαχίζεται, περιτυλίγεται μέ λαρδί 
καί βράζει μέσα σέ τουλπάνι τρεις περίπου ώρες μέ κρασί Μαδέρας. ’Ορθή σάν 
πυραμίδα περεχύνεται μέ σάλτσα άπό σβόλους μοσχαρίσιου κρέατος, γλώσσα, 
λειριά καί νεφρά κόκορα, γλυκάδια μοσχαριού, κρόκους αύγών, μανιτάρια, κα
ραβίδες καί όπωσδήποτε άγγουράκια τουρσί (Βλ. Beauvilliers, Le Nouveau Cuisi- 
nier royal, a. 102).
21 Τό φρικαντώ είναι ένα τεμάχιο μοσχαρίσιο νουά, κομμένο παράλληλα μέ τίς 
Ινες τού κρέατος, «ρελιασμένο όπωσδήποτε μέ λαρδί κι έπειτα χτυπημένο γιά νά 
σπάσουν ol Ινες.
22 Essai sur la sensibiliti alimenlaire ά Paris au X IXe siicle. Paris. A. Colin, 1967.
23 Τυρί υπόγλυκο άπό γάλα άγελάδας, πού παρασκευάστηκε γιά πρώτη φορά στό 
όμώνυμο άβαεϊο.
24 Le Mattre d ’hdlel.
25 ’Α πό βούτυρο, λίγο άλεύρι, μοσχοκάρυδο, Αλατοπίπερο, κρόκους αύγών καί 
τόν Ιδιο τό ζωμό.
26 Βρασμένη στό άσπρο.
27 Μαρινάρισμα ψημένο δπου άρωματικά χόρτα καί λαχανικά τσιγαρίζονται μέ 
λάδι καί μετά σιγοβράζουν γιά λίγο μέ άνάλογο άσπρο κρασί καί ξίδι.
28 Γαρνιτούρα μέ σκελίδες καρότων καί κρεμμυδάκια γλασέ.
29 Σάλτσα άπό τρούφες καί ζαμπόν.
30 Ψητές στό φούρνο μέ λαρδί καί τρούφες, σερβίρονται μέ γαρίδες καί μιά μεγά
λη τρούφα γιά γαρνιτούρα (Βλ. Beauvilliers, L'Art du Cuisinier).
31 Τό ζεστό πατέ φτιάχνεται μέσα σέ προπαρασκευασμένη ζύμη άπό άλεύρι, βού
τυρο, δύο κρόκους καί άλάτι. Καλύπτετε έσωτερικά τή ζύμη μέ λωρίδες λαρδί καί 
τή γεμίζετε μέ λίπος άπό κιμά. Τήν ψήνετε μιά ώρα καί θά πάρει χρώμα όμορφο. 
Μόλις κρυώσει λίγο τήν άδειάζετε τελείως. Τήν ώρα τού σερβιρίσματος τή γεμίζε
τε κατά τό ήμισυ μέ σβόλους άπό πουλερικά ή άπό κυνήγι καί μετά τή συμπληρώ
νετε μέ μιά δυνατή γαρνιτούρα πού περιέχει : μανιτάρια, τρούφες, καρδιές άπό 
άγκινάρες, ούρίτσες γαρίδων καί §ξι μεγάλες γαρίδες· γιά νά τή γλασάρετε έλα- 
φρά τήν περεχύνετε μέ σάλτσα Ισπανική δουλεμένη μέ καθαρό ζωμό πουλερικών 
καί τρούφας. Προστίθεται κρασί τού Ρήνου ή ξηρό Μαδέρας. ’Ονόμασαν ά Ια 
financiire τό ζεστό πατέ πού περιγράψαμε, έπειδή ol γαρνιτούρες του είναι πανά
κριβες. (Βλ. Carime, Le Pdtissier national parisien, 1879, a. 95-96).
32 Φουσκωτό, άφράτο γλύκισμα πού ψήνεται σέ στρογγυλή φόρμα μέ ζύμη γιά 
σού. Δέχεται γαρνιτούρες.
33 ’Ογκώδη, θολωτά γλυκίσματα άπό λευκή κρυσταλλική ζάχαρη, πρώτης ποιό
τητας.
34 Μέ ζύμη άπό άμύγδαλα. Πασπαλισμένες μέ τριμμένα φιστίκια, σταφίδες καί 
χρωματιστή ζάχαρη. Γαρνίρονται μετά τό ψήσιμο μέ κρέμα χτυπημένη.
35 'Ασπρίζω  : σύντομοι βρασμοί τών λαχανικών γιά νά γίνουν Ασπρα. Τό Ιδιο 
καί γιά  τό λαρδί.
34 Almanach des gourmands, 1810, σ. 149-150.
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ARON (Jean-Paul) : διδάσκει στό Κέντρο 'Ιστορικής Έρευνας τής £cole 
pratique des Hautes Etudes (Vie section). Φιλοσοφικής καί έπιστημονι- 
κής κατάρτισης, άπό τήν έπιστημολογία καί τήν Ιστορία τής βιολογίας 
πήγε στήν Ιστορική άνθρωπολογία. Ε κδότης τής Philosophic zoologique 
de Lamarck (coll. « 10x18 », U .G .E.), συγγραφέας τών Essais d' ipisti- 
mologie biologique (C. Bourgois, 1969) καί τής Anthropologie du conscril 
frangais (σέ συνεργασία μέ τόν P. Dumont καί E. Le Roy-Ladurie, Mou
ton, 1973). Δημοσίευσε δύο μελέτες σχετικά μέ τή διατροφή : « Essai sur 
la sensibility alimentaire ά Paris au XIXe siicle » (A. Colin, 1967, Cahiers 
des Annales, No 25) καί Le Mangeur au XIXe siicle (Laffont, 1973).

BURGUIERE (Andrd) : βοηθός καθηγητού στήν £cole pratique des Hau
tes Etudes (VIC section). Μελετά τό θεσμό καί τήν πρακτική τοΰ γάμου 
στή γαλλική κοινωνία τοϋ Που αίώνα. Έ χε ι δημοσιέψει πολλά άρθρα 
άνθρωπολογίας καί Ιστορικής κοινωνιολογίας. Γραμματέας σύνταξης 
τοϋ περιοδικού Annales (E.S.C.).

CHARTIER (Roger) : διδάσκει σύγχρονη Ιστορία στό Universitd de Paris 
I. ΕΙδικός τής πολιτιστικής κοινωνιολογίας τοϋ 18ου αίώνα, πάνω στήν 
όποία δημοσίευσε « L’ Acadimie de Lyon au XVIIIe siicle » (Nouvelles 
itudes lyonnaises, Genfeve, 1969), καθώς καί πολλών άρθρων στή Revue 
d’ histoire moderne et contemporaine (1973, No 3) καί στη Revue frangaise 
d’ histoire du livre (1971, No 1-2, καί 1973, No 6).

DUBY (Georges) : καθηγητής στό College de France. ’Από τό άφθονο 
έργο του, θά συγκροτήσουμε έπειτα άπό τή διδακτορική του διατριή La 
Sociite aux ΧΓ et ΧΓ siicles dans la rigion mdconnaise (2η έκδοση, Mou
ton, 1973), μιά εύρύτατη σύνθεση σέ τρεις τόμους πού δημοσίευσε ό έκ- 
δοτικός οίκος Skira τό 1966-1967. (Coll. « Art-Id6es-Histoire ») : Adoles
cence de la chritienti, L' Europe des cathidrales, Fondements d’un nouvel 
humanisme· δύο έργα στόν έκδοτικό οίκο Gallimard τό 1973 : La Bataille 
de Bouvines (coll « Trente journies qui ont fait la France »Ί καί Guerrien
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et paysans (« Bibliothfeque des Histoires »)■ δύο έργα στή σειρά « Archi
ves » : L'An mil καί (σέ συνεργασία μέ τήν Andrie Duby) Les Prods de 
Jeanne d ’Arc (1967 καί 1973).

LE ROY LADURIE (Emmanuel) : καθηγητής στό College de France. Βα
σικές δημοσιεύσεις : Les Paysans de Languedoc (S.E.V.P.E.N., 2 τόμοι,
1966)· μιά συντομευμένη έκδοση κυκλοφόρησε άπό τό Flammarion (coll, 
« Science », 1969). Histoire du climat depuis Γ an mil (Flammarion, 
« Nouvelle Bibliothfeque scientifique », 1967) καί μιά συλλογή άρθρων, 
Le Territoire de Γ historien (Gallimard, « Biblioth£que des Histoires », 
1973).

OZOUF (Jacques) : διευθυντής σπουδών στήν £cole pratique des Hautes 
Etudes (Vie section). Συγγραφέας τοϋ Nous les mattres d ’ icole, αυτοβιο
γραφία τών δασκάλων τής Belle £poque (Julliard, coll. « Archives »,
1967). Συμπαρουσιαστής, μαζί μέ τόν Pierre Nora, τών σημειώσεων ήμε- 
ρολογίου τοϋ Vincent Auriol, Mon septennat (1947-1954) [Gallimard, coll. 
« T6moins », 1970], καί συνεκδότης τής πλήρους έκδοσης τού Journal du 
septennat■ κριτική έκδοση τού VII τόμου έκανε τό 1953 (Armand Colin, 
1972).
Τακτικός σχολιαστής τών σφυγμομετρήσεων τής κοινής γνώμης καί τών 
έκλογικών Αποτελεσμάτων στόν Nouvel Observateur.

OZOUF (Mona) : έρευνήτρια στό C.N.R.S. ’Εκτός άπό πολυάριθμα άρ
θρα, έχει γράψει L ’ licole, Γ £glise et la Ripublique, 1871-1914 (Armand 
Colin, coll. « Kiosque », 1963). 'Ετοιμάζει ένα σημαντικό έργο γύρω άπό 
τίς γιορτές τής ’Επανάστασης.

ROCHE (Daniel) : καθηγητής στό University de Paris VII. ’Εκτός άπό 
πολυάριθμα άρθρα, συνεργάστηκε στίς έρευνες τής ficole pratique des 
Hautes £tudes (Vie section) πάνω στό Livre et sociiti (2 τόμοι, Mouton, 
1965 καί 1970· 1965 καί 1969). Συγγραφέας μιάς διατριβής Les Lumiires 
en Provence, 1680-1783 (1973).

SERRES (Michel) : φιλόσοφος καί μαθηματικός, καθηγητής τής Ιστορίας 
τών έπιστημών στό Πανεπιστήμιο Paris I. Συγγραφέας τοϋ έργου Le sy- 
stime de Leibnitz et ses modiles mathimatiques (2 τόμοι, R.U .F., 1965) 
καί πολλών συλλογών άρθρων : Hermis /, la communication■ Hermis II, 
L ’interfirence· Hermis III, la traduction (’Εκδόσεις Minuit, coll. « Criti
que », 1966, 1968 καί 1972).



ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

WACHTEL (Nathan) : διευθυντής σπουδών στήν £cole pratique des Hau- 
tes fitudes (VI* section).Έ χε ι λάβει μέρος σέ άποστολές στό Περού καί 
στή Βολιβία, στό Institut frangais d’ fitudes andines. Συγγραφέας τού La 
Vision des vaincus (Gallimard, « Biblioth£que des Histoires », 1972).

ZERNER (Henri): συντηρητής χαρακτικών στό Fogg Museum καί καθη
γητής τής Ιστορίας τής τέχνης στό Harvard. Μέλος τής έπιτροπής σύντα
ξης τής Revue de I’Art. Συγγραφέας τοΰ έργου L tco le  de Fontainebleau, 
gravures (Arts et M6tiers graphiques, 1969).






