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Ό  19ος αιώνας, 6 αΙώνας τοϋ άστικοΰ πολιτισμοϋ, είχε πολ
λές καί σπουδαίες πνευματικές έπιτυχίες, άλλα ή πανεπιστημια
κή Ιστορική έπιστήμη, πού τότε άκριβώς άναπτύχθηκε, δέν συμ- 
περιλαμβάνεται σ’ αυτές. Πραγματικά, σημειώνεται μιά όπισθο- 
χώρηση σ’ δλους τούς τομείς —έκτός άπό τις τεχνικές τής έρευ
νας— συγκριτικά μέ τίς, συχνά κακοτεκμηριωμένες, Οεωρησια- 
κές καί έξαιρετικά γενικευτικές μελέτες, μέ τις όποιες, δσοι 6ζη- 
σαν την πιό ριζικά έπαναστατική έποχή, τόν αιώνα τής γαλλι
κής καί τής βιομηχανικής έπανάστασης, έπιχειροΟσαν νά κατα
νοήσουν τίς μεταλλαγές τής άνθρώπινης κοινωνίας. *Η πανεπι
στημιακή ιστορία, έκείνη πού πηγάζει άπό τή διδασκαλία καί 
τό παράδειγμα τοΟ Λεοπόλδου φόν Ράνκε, καί πού έμφανίστηκε 
στά είδικευμένα περιοδικά πού πήραν άνάπτυξη στό δεύτερο μισό 
ΐοϋ περασμένου αΙώνα, άντέδρασε δικαιολογημένα σέ μιά γενί
κευση έλάχιστα στηριγμένη στά γεγονότα, ή βασισμένη σέ γε
γονότα άναξιόπιστα. Καθώς δμως συγκέντρωσε τίς προσπάθειές 
της στήν κατοχύρωση «τών γεγονότων», έλάχιστα συνέβαλε στήν 
ιστορία, έκτός άπό μιά σειρά έμπειρικών κριτηρίων γιά τήν άξιο- 
λόγηση μερικών τεκμηρίων (λ.χ. χειρόγραφες πηγές περιστατι
κών πού άναφέρονται σέ συνειδητές άποφάσεις σημαντικών προ
σώπων) καί τις άνάλογες τεχνικές πού ήταν άπαραίτητες.

Σπάνια παρατήρησε, πώς αύτά τά τεκμήρια καί οί διαδικασίες, 
έφάρμοζαν σέ μιά περιορισμένη όμοταξία Ιστορικών φαινομένων, 
γιατί άδικαιολόγητα θεώρησε πώς γιά μερικά φαινόμενα χρειά
ζεται ειδική μελέτη, ένώ γιά άλλα δχι. Έ τσι δέν φρόντισε γιά 
μιά «περιστατικολογική ίστορία» —πραγματικά σέ μερικές χώ
ρες υπήρξε μιά ξεχωριστή θεσμική προδιάθεση— άλλά ή μεθο
δολογία της τήν όδήγησε πιό εύκολα στή χρονολογική άφήγηση. 
Δέν περιορίστηκε βέβαια μονάχα στήν έξιστόρηση τών πολέμων, 
τής πολιτικής καί τής διπλωματίας (ή στήν άπλοποιημένη, κι 
ώστόσο χαρακτηριστική, μορφή μέ τήν όποία διδασκόταν στά 
σχολεία, δηλαδή βασιλιάδες, μάχες καί συνθήκες), έτεινε δμίος



νά καταλήξει δτι αΰτά άποτελοβν τόν κορμό τών γεγονότων πού 
άφοροϋν τόν Ιστορικό. Αύτή ήταν ή καθαυτό Ιστορία. Τά άλλα 
θέματα, έφόσον τά άντιμετωπίζει κανείς μεθοδικά καί μέ έμβρί- 
θεια, φτιάχνουν ποικίλες ίστόρίες, πού τις προσδιορίζουν τά 
περιγραφικά έπίθετα: συνταγματική, οικονομική, έκκλησιαστική, 
πνευματική, Ιστορία τής τέχνης, τών έπιστημών, τών γραμματο
σήμων κλπ. Ή  σύνδεσή τους μέ τόν κορμό τής Ιστορίας παρέμει- 
νε θαμπή, είτε παραμελήθηκε, μέ τήν έξαίρεση μερικών άόριστων 
θεωρησιακών σκέψεων γιά τό «πνεύμα τής έπρχής», πού κι αύτές 
οΐ έπαγγελματίες Ιστορικοί προτιμούσαν νά τΙς άποφεύγουν.

Μέ τή φιλοσοφική καί μεθοδολογική πλευρά, οί πανεπιστη
μιακοί Ιστορικοί προσπαθούσαν έπίσης νά μήν άνακατεύονται 
καθόλου. Είναι άλήθεια πώς τά άποτελέσματα αύτής τής άδιαφο- 
ρίας άντιστοιχούσαν μέ δ,τι στίς φυσικές έπιστήμες ήταν μιά 
συνειδητή δν καί άμφιλεγόμενη μεθοδολογία, πού μπορούμε πά
νω κάτω νά τήν όνομάσουμε θετικισμό- είναι δμως πολύ άμφίβο- 
λο τό πόσοι πανεπιστημιακοί Ιστορικοί (έξω άπό τΙς λατινόφωνες 
χώρες) ήξεραν δτι ήταν θετικιστές. Στίς περισσότερες περιπτώ
σεις δέν ήταν παρά άνθρωποι, πού δπως άκριβώς δέχονταν δτι 
κάποια δεδομένα θέματα (λ.χ. ή πολιτική, στρατιωτική καί δι
πλωματική Ιστορία) καί κάποιες δεδομένες περιοχές (λ.χ. ή δυτι
κή καί ή κεντρική Εύρώπη) ήταν καί τά σημαντικά, έτσι δέχον
ταν έπίσης, κοντά στίς άλλες έτοιμες Ιδέες, καί τις Ιδέες τής 
έκλαϊκευμένης έπιστημονικής σκέψης, δηλαδή, τό δτι μιά 
ύπόθεση προβάλλει αύτόματα άπό τή μελέτη τών «γεγονότων», 
τό δτι έρμηνεία σημαίνει τή συλλογή τών κρίκων μιδς άλυσίδας 
αΙτίων καί αίτιατών καθώς έπίσης καί τις θεωρίες τής αΐτιοκρα- 
τίας, τής έξέλιξης κλπ. Θεωρούσαν δτι δπως άκριβώς ή έπιστη- 
μονική πολυμάθεια μπορούσε νά άποκαταστήσει τό όριστικό 
κείμενο καί τήν άλληλουχία τών τεκμηρίων πού δημοσίευαν σέ 
έμβριθέστατες καί άνεκτίμητες πολύτομες συλλογές, Ετσι μπο
ρούσε κιόλας νά άποκαταστήσει μιά γιά πάντα τήν άλήθεια τής 
Ιστορίας. Ή  Σύγχρονη 'Ιστορία τον Καίμπριτζ τού λόρδου 
Acton, είναι Ενα πιό ύστερο, μά χαρακτηριστικό παράδειγμα 
παρόμοιων πεποιθήσεων.
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'Ακόμα καί για τό χαμηλό έπίπεδο τών άνθρωπιστικών καί 
κοινωνικών επιστημών τοϋ 19ου αιώνα λοιπόν, ή Ιστορία ήταν 
όλότελα, έσκεμμένα μπορεΐ νά πεΤ κανείς κιόλας, όπισθοδρομική 
έπιστήμη. Ή  συμβολή της στήν κατανόηση τής κοινωνίας, τής 
παλαιότερης καί τής σύγχρονής της, στάθηκε άμελητέα καί συμ- 
πτωματική. Έφόσον ή κατανόηση τής κοινωνίας προϋποθέτει 
τήν κατανόηση τής Ιστορίας, χρειαζόταν, άργά ή γρήγορα, νά 
βρεθοϋν διαφορετικοί καί πιό γόνιμοι δρόμοι γιά νά έρευνηθεϊ 
τό παρελθόν τοϋ άνθρώπου. Τό θέμα έτούτης έδώ τής έργασίας 
είναι ή συμβολή τοϋ μαρξισμοϋ σ’ αύτοϋ τοϋ είδους τις άναζητή- 
σεις.

Εκατό χρόνια υστέρα άπό τόν Ράνκε, ό Arnoldo Momigliano 
συνόψισε σέ τέσσερα κύρια σημεία τις άλλαγές στήν Ιστορική 
έπιστήμη1:

1) Ή  πολιτική καί ή θρησκευτική Ιστορία έχουν υποχω
ρήσει έντονα, καί οΐ «έθνικές Ιστορίες φαίνονται ξεπερασμέ
νες». ’Αντίθετα ύπήρξε μιά άξιοσημείωτη στροφή πρός τήν 
οίκονομικο-κοινωνική Ιστορία.

2) Δέν συνηθίζεται πιά, οΰτε κάν είναι εύκολο, νά χρησιμο- 
ποιηθοϋν οΐ «Ιδέες» γιά νά έξηγήσουν τήν Ιστορία.

3) ΟΙ έπικρατέστερες έξηγήσεις άποδίδονται τώρα στις 
«κοινωνικές δυνάμεις», καί μάλιστα αύτό έθεσε μέ πολύ πιό 
όξύ τρόπο άπό ό,τι στήν έποχή τοϋ Ράνκε τό πρόβλημα τής 
σχέσης άνάμεσα στήν έξήγηση τών Ιστορικών περιστατικών 
καί τήν έξήγηση τών άτομικών πράξεων.

4) Έ γινε δύσκολο νά μιλδμε τώρα πιά (1954) γιά πρόοδο, 
ή έστω γιά έλλογη έξέλιξη τών περιστατικών πρός όρισμένη 
κατεύθυνση.
Ή  τελευταία παρατήρηση τοϋ Momigliano —καί τόν άναφέρω 

σάν μαρτυρία, γιά τή θέση τής Ιστοριογραφίας, δχι γιά τήν 
άνάλυση πού κάνει— ταιριάζει νομίζω περισσότερο στή δεκαε
τία 1950-60 παρά στις προηγούμενες ή τις έπόμενες- άλλά οΐ ύπό- 
λοιπες τρεις παρατηρήσεις άντιπροσωπεύουν θαυμάσια τις άπό

1. «One Hundred Years after Ranke» στό Studies in Historiography. 
Λονδίνο 1966.



καιρό παγιωμένες καί Ισχυρές άκόμα τάσεις τής άντίθετης μέ τόν 
Ράνκε Ιστορικής σχολής. Τό 1910 κιόλας2, παρατηρήθηκε δτι 
άπό τά μέσα τοϋ 19ου αΙώνα έπιχειρήθηκε συστηματικά άπό τή 
σχολή αύτή νά άντικατασταθεΐ τό ιδεολογικό πλαίσιο άπό ένα υ
λιστικό, πράγμα πού δδηγοΟσε τήν πολιτική Ιστορία σέ παρακμή, 
καί στήν έμφάνιση τής «οικονομικής ή κοινωνικής» ιστορίας: 
αυτό δίχως άλλο, χάρη στό ολοένα καί πιό πιεστικό κοινωνικό 
πρόβλημα πού «κυριάρχησε» στήν επιστήμη τής Ιστορίας κατά 
τό δεύτερο μισό του αιώνα έκείνου3. Χρειάστηκε μονάχα περισ
σότερος καιρός γιά νά κατακτήσει τά φρούρια τών πανεπιστη
μίων καί τών άρχειακών σχολών άπό δσον υπολόγιζαν οΐ υπερ
αισιόδοξοι έγκυκλοπαιδιστές. Γύρω στά 1914 οι έπιτιΟέμενες 
δυνάμεις δέν είχαν καταλάβει παρά μερικές δευτερεύουσες θέ
σεις «οίκονομικής ιστορίας» καί κοινωνιολογίας μέ ιστορικό 
προσανατολισμό, καί οί άμυνόμενοι δέν άναγκάστηκαν νά υπο
χωρήσουν παρά ύστερα άπό τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, &ν 
καί δέν νικήθηκαν όριστικά4. Μιά φορά, ή εύρύτητα καί ή έπι- 
τυχία τής άντίθετης μέ τόν Ράνκε σχολής δέν μπορεΐ νά άμφι- 
σβητηθεΐ.

Ή  πρώτη έρώτηση πού προκύπτει είναι σέ ποιό βαθμό αύτός 
ό καινούριος προσανατολισμός όφείλεται στή μαρξιστική επί
δραση. Μιά δεύτερη, μέ ποιόν τρόπο ή μαρξιστική έπίδραση 
συνεχίζει τή συμβολή της.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία πώς ή έπίδραση τοΰ μαρξισμού στά
θηκε έξαρχής πολύ σημαντική. Σέ γενικές γραμμές, ή μόνη δια
φορετική σχολή ή πνευματικό ρεΟμα τοΰ 19ου αιώνα μέ κάποια 
έπίδραση, πού άποσκοποϋσε σέ μιάν Ιστορική σύνθεση, ήταν ό 
θετικισμός (είτε μέ μικρό, είτε μέ κεφαλαίο Θ). Ό  θετικισμός, 
όψίγονος καρπός τοΟ Διαφωτισμού τοΰ 18ου αΙώνα, είχε τήν άξία 
του στόν 19ο αΙώνα. Ή  σημαντικότερη συμβολή του στήν Ιστο-

2. Encyclopaedia Britannica, 11η έκδοση, λήμμα «History».
3. Encyclopedia Italiona, λήμμα «Storiografia».
4. Πραγματικά, άπό τό 1950 καί Οστερα Αρχισαν μιάν αρκετά έπιτυχη- 

μένη άντεπίθεση γιά πολλά χρόνια, ένθαρρυμένοι άπό τό ευνοϊκό κλίμα τοϋ 
ψυχροΟ πολέμου. Ισως δμως κι άπό τήν άνικανότητα τών νεωτεριστών νά 
σταθεροποιήσουν τήν άπροσδόκητα γοργή πρόοδό τους.

1U
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ρία είναι πώς έφερε τις έννοιες, τις μεθόδους καί τά πρότυπα τών 
φυσικών έπιστημών στίς κοινωνικές αναζητήσεις, καί πώς έφάρ- 
μοσε μέ τόν πιό πρόσφορο τρόπο τις ανακαλύψεις τών φυσικών 
έπιστημών στήν Ιστορία. Καθόλου αμελητέα έπιτεύγματα- περιο
ρισμένα ώστόσο, καθώς μάλιστα, τό πλησιέστερο πράγμα πρός 
Ενα μοντέλο ιστορικής άλλαγής, μιά έξελικτική δηλαδή θεωρία 
βασισμένη στή βιολογία ή στή γεωλογ'ία —μέ τή βοήθεια μάλι
στα τοϋ δαρβινισμού υστέρα άπό τό 1859— δέν είναι παρά άκα- 
τέργαστο καί άνεπαρκές βοήθημα γιά τήν ιστορία. Γι’ αύτό λοι
πόν καί οί ιστορικοί πού έμπνεύστηκαν άπό τόν Κόντ ή τόν 
Σπένσερ υπήρξαν λιγοστοί, καί ή έπίδρασή τους στήν έπιστήμη 
τής ιστορίας, δπως τοϋ Buckle, ή άκόμα καί τοϋ σημαντικότερου 
Ταίν, ή τοϋ Lambrecht, ήταν περιορισμένη καί πρόσκαιρη. Ή  
άδυναμία τοϋ θετικισμοϋ (ή Θετικισμού) στάθηκε πώς, παρά τήν 
πεποίθηση τοϋ Κόντ δτι ή κοινωνιολογία είναι ή υψηλότερη 
έπιστήμη, δέν είχε πολλά νά προσθέσει γιά τά φαινόμενα πού 
χαρακτηρίζουν τήν ανθρώπινη κοινωνία, ώς φαινόμενα διακρι- 
τέα άπό δσα πηγάζουν άμεσα άπό τήν έπίδρασή μή κοινωνικών 
παραγόντων, ή πού έχουνε γιά πρότυπο τις φυσικές έπιστήμες. 
ΟΙ άπόψεις πού είχε γιά τήν άνθρώπινη σύσταση τής Ιστορίας 
ήταν θεωρησιακές, αν δχι καί μεταφυσικές.

Ή  κύρια ώθηση γιά τή μεταμόρφωση τής Ιστορίας προήλθε 
λοιπόν άπό τις κοινωνικές έπιστήμες μέ ιστορικό προσανατολι
σμό (λ.χ. τή γερμανική «Ιστορική σχολή» τής οικονομικής έπι- 
στήμης), άλλά ιδιαίτερα άπό τόν Μάρξ, πού ή έπίδρασή του άνα- 
γνωρίστηκε σέ τέτοιο βαθμό, ώστε συχνά τοϋ άποδόθηκαν έπι- 
τεύγματα πού ποτέ δέν τά διεκδίκησε γιά δικά του. Ό  Ιστορικός 
υλισμός συνήθως όριζόταν —άκόμα κι άπό τούς μαρξιστές μερι
κές φορές— ώς «οικονομική αιτιοκρατία». Δίχως νά άπαρνηθεΐ 
διόλου τή φράση αύτή, ό Μάρξ δέν θά παραδεχόταν βέβαια ποτέ 
του πώς στάθηκε ό πρώτος πού τόνισε τή σημασία τής οικονο
μικής βάσης στήν πορεία τής Ιστορίας, ή πού Εγραψε πώς ή Ιστο
ρία τής άνθρωπότητας είναι ή διαδοχή τών κοινωνικο-οικονομι- 
κών συστημάτων. Άρνήθηκε άκόμα καί τό πώς πρώτος αύτός 
είσήγαγε στήν Ιστορία τήν Εννοια τών τάξεων καί τής πάλης τώ\*
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τάξεων- μά τοϋ κάκου. «Ό  Μάρξ είσήγαγε στήν (στορία τήν Εν
νοια τών τάξεων» έγραψε ή Ιταλική ’Εγκυκλοπαίδεια.

Δέν περιλαμβάνεται στά δρια ετούτης τής εργασίας ή έξέταση 
τής είδικής συνεισφοράς τής μαρξιστικής έπίδρασης στή μεταλ
λαγή τής σύγχρονης Ιστορικής έπιστήμης. Παρουσιάζει φυσι
κά διαφορές άπό χώρα σέ χώρα. Έ τσ ι στή Γαλλία είναι σχε
τικά μικρή, τουλάχιστον Εως τό τέλος τοϋ δεύτερου παγκόσμιου 
πολέμου, έπειδή οί μαρξιστικές Ιδέες είσχώρησαν πολύ άργά 
καί καθυστερημένα σέ δλους τούς τομείς τής πνευματικής ζωής5. 
Ά ν  καί ή έπίδραση τοϋ μαρξισμοϋ είχε κάπως είσχωρήσει κατά 
τή δεκαετία 1920-30 στήν Ιστορία τής γαλλικής έπανάστασης, 
χώρο μέ έντονη πολιτική σημασία —συνδυασμένη δμως μέ κά- 
ποιες προϋπάρχουσες τοπικές σκέψεις, όπως φαίνεται στό έργο 
τοϋ Ζορές καί τοϋ Georges Lefebvre— ή σημαντικότερη μετα
στροφή τών γάλλων Ιστορικών καθοδηγήθηκε άπό τή σχολή 
τοϋ περιοδικοϋ Annales, πού δέν χρειαζόταν βέβαια τόν Μάρξ 
γιά νά προσανατολιστεί πρός τις οικονομικές καί τις κοινωνικές 
διαστάσεις τής Ιστορίας. ('Ωστόσο, τό ένδιαφέρον γιά τέτοιου 
είδους θέματα συνδέεται συνήθως τόσο πολύ μέ τόν μαρξισμό, 
πού ή φιλολογική έκδοση τών Τάιμς [Times Literary Supple
ment] θεώρησε, πρόσφατα μάλιστα®, ώς καί τόν Fernard Brau
del έπηρεασμένον άπό τόν Μάρξ). ’Αντίστροφα, σέ χώρες τής 
Άσίας ή τής λατινικής ’Αμερικής, δχι μόνο ή μεταλλαγή, παρά 
καί ή δημιουργία άκόμα τής σύγχρονης Ιστορικής έπιστήμης 
μπορεΐ σχεδόν νά ταυτιστεί μέ τή διείσδυση τοϋ μαρξισμοϋ. 
Μιδς καί παραδεχτοϋμε πώς σέ γενικές γραμμές ή έπίδραση στά
θηκε σημαντική, δέν χρειάζεται νά άνιχνεύσουμε τά σημερινά 
δεδομένα τοϋ ζητήματος.

Ό λ α  αύτά τονίστηκαν δχι τόσο γιά νά κατοχυρώσουν τό γεγο
νός πώς ή μαρξιστική έπίδραση στάθηκε σημαντική γιά τήν άνα- 
νέωση τής Ιστορικής έπιστήμης, δσο γιά νά καταδείξουν πόσο 
πιό δύσκολο είναι νά καθοριστεί έπακριβώς ή συμβολή της. 
Γιατί καθώς είδαμε, ή μαρξιστική έπίδραση στους Ιστορικούς

5. Πβ. George Lichtheim, Marxisme in Modern France, 1966.
6. 15 Φεβρουαρίου 1968.
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ταυτίστηκε μέ μερικές άπλές κάπως, μά γόνιμες Ιδέες, πού μέ 
τόν άλφα ή τόν βήτα τρόπο συσχετίστηκαν μέ τόν Μάρξ καί τά 
ρεύματα πού γέννησε ή σκέψη του- πράγματα πού δέν είναι όμως 
πάντοτε καί μαρξιστικά, ή πού, μέ τή μορφή μέ τήνόποία άσκη
σαν έπίδρασή, δέν άντιπροσωπεύουν πάντοτε τήν ώριμη σκέψη 
τοϋ Μάρξ. Αύτοΰ τοΰ είδους τήν έπίδρασή θά τήν όνομάσουμε 
«αγοραίο μαρξισμό», καί τό μεγαλύτερο πρόβλημα σέ μιάν άνά- 
λυση, είναι νά διαχωρίσουμε τόν άγοραίο μαρξισμό άπό τά μαρ
ξιστικά συστατικά τής Ιστορικής ανάλυσης.

"Ενα-δυό παραδείγματα. Φαίνεται ξεκάθαρα, πώς ό αγοραίος 
μαρξισμός περικλείνει κυρίως τά παρακάτω στοιχεία:

1) Τήν «οίκονομική έρμηνεία τής ιστορίας», δηλαδή τήν 
πεποίθηση ότι «ό οικονομικός παράγοντας είναι ό βασικός, 
άπό τόν όποιο έξαρτώνται οί υπόλοιποι» (γιά νά χρησιμο
ποιήσουμε τά λόγια τοΰ R. Stammler)· καί πιο λεπτομερεια
κά: άπό τόν όποΤο έξαρτώνται φαινόμενα πού ώς τώρα δέν 
θεωρούσαμε δτι συνδέονται καί πολύ μέ οικονομικά θέματα. 
Σ’ αύτό τό βαθμό έπικαλύπτεται άπό :

2) Τό μοντέλο «βάση καί έποικοδόμημα» (πού χρησιμο
ποιείται τό περισσότερο γιά νά έξηγήσει τήν ιστορία τών 
ιδεών). Παρόλη τήν προειδοποίηση τοϋ ίδιου τοϋ Μάρξ καί 
τοϋ Ένγκελς, παρόλες τις έμβριθείς παρατηρήσεις μερικών 
πρώτων μαρξιστών δπως τοϋ Labriola, τό μοντέλο αύτό συ
νήθως έρμηνεύτηκε σάν μιά άπλή σχέση κυριαρχίας καί Εξάρ
τησης άνάμεσα στήν «οίκονομική βάση» καί τό «έποικοδό- 
μημα», πού πέρασε κυρίως μέσα άπό ι ά :

3) «Ταξικά συμφέροντα καί τήν πάλη τών τάξεων». Θά 
έλεγε κανείς πώς άρκετοί άγοραίοι μαρξιστές δέν διάβασαν 
παραπέρα άπό τήν πρώτη σελίδα τοϋ Κομμουνιστικού Μα
νιφέστου καί τή φράση «ή (γραπτή) Ιστορία δλων τών κοι
νωνιών πού ύπήρξαν ώς σήμερα είναι ή Ιστορία τής πάλης 
τών τάξεων».

4) «Ιστορικοί νόμοι καί ιστορική άναγκαιότητα». Θεω
ρήθηκε, καί σωστά, πώς ό Μάρξ έπέμενε στό δτι ή άνθρώπινη 
κοινωνία Εξελισσόταν συστηματικά καί άναγκαΓα στή διάρ
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κεια τής Ιστορίας, καί δτι τό τυχαίο έξοστρακίζεται σέ μεγά
λο βαθμό, τουλάχιστο στό γενικό πλαίσιο τής μακρδς διάρ
κειας. Ά πό έδώ πηγάζει ή έπίμονη ένασχόληση τών πρώτων 
μαρξιστών Ιστορικών συγγραφέων μέ προβλήματα όπως ό 
ρόλος τής προσωπικότητας, είτε ή περίπτωση τοΰ τυχαίου 
στήν Ιστορία. Ά πό τήν άλλη μεριά, κάτι τέτοιο θά μποροϋσε 
νά έρμηνευτεΐ —καί έρμηνεύτηκε πολλές φορές— σάν μιά 
δύσκαμπτη καί βεβιασμένη κανονικότητα, όπως λ.χ. στή 
διαδοχή τών κοινωνικο-οικονομικών σχηματισμών, ή άκόμη 
καί σάν μιά μηχανιστική αιτιοκρατία, πού μερικές φορές έφτα
νε σχεδόν νά προτείνει πώς στήν ιστορία δέν ύπάρχουν εναλ
λακτικές λύσεις.

5) ΕΙδικευμένα θέματα ιστορικής διερεύνησης, πού προέρ
χονταν άπό τά ίδια τά ένδιαφέροντα τοϋ Μάρξ, δηλαδή τήν 
Ιστορία τής κεφαλαιοκρατικής ανάπτυξης καί τής έκβιομη- 
χάνισης, αλλά, μερικές επίσης φορές, καί άπό κάπως έπιμέ- 
ρους παρατηρήσεις.

6) ΕΙδικευμένα θέματα διερεύνησης, πού προέρχονταν όχι 
τόσο άπό τόν Μάρξ, παρά άπό τό ένδιαφέρον γιά τά κινήμα
τα πού σχετίζονταν μέ τή θεωρία του, δηλαδή τις ταραχές τών 
καταπιεζομένων τάξεων (χωρικοί, εργάτες), ή τις Επαναστά
σεις.

7) Πολλές παρατηρήσεις γιά τή φύση καί τά όρια τής ιστο
ρικής έπιστήμης πού προέρχονταν κυρίως άπό τήν παράγρα
φο 2, καί χρησιμεύουν γιά νά έξηγήσουν τά έλατήρια καί τις 
μεθόδους τών ιστορικών πού ισχυρίζονταν πώς ήταν άμερό- 
ληπτοι έρευνητές τής άλήΟειας, καί πού περηφανεύονταν ότι 
άπλώς τήν τοποθετούσαν «έτσι όπως πράγματι ήταν»7. 
Γίνεται άμέσως φανερό πώς όλα αυτά αντιπροσώπευαν, στήν

καλύτερη περίπτωση, μιάν έπιλογή άπό τις άπόψεις τοϋ Μάρξ 
γιά τήν Ιστορία, καί στή χειρότερη, όπως συχνά μέ τόν Κάου- 
τσκι, μιάν έξομοίωση τών απόψεων αύτών μέ τις τότε μή μαρξι
στικές άπόψεις, δηλαδή μέ τή θεωρία τής εξέλιξης καί τόν θετι
κισμό. Είναι έπίσης ξεκάθαρο, πώς ορισμένα δέν άντιπροσώ-

7. Σ.τ.Μ. Γερμανικά στό πρωτότυπο: « wie es eigentlich gewesen».
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πευαν διόλου τόν Μάρξ- ήταν άπό τά θέματα πού εύλογα θά άπα- 
σχολοΰσαν τόν κάθε ιστορικό πού Οά σχετιζόταν μέ τις λαϊκές 
εργατικές τάξεις καί τά έπαναστατικά κινήματα, καί πού θά άνα- 
πτύσσονταν και δίχως τόν Μάρξ, όπως ή ένασχόληση γιά τά 
πρώτα φανερώματα τής κοινωνικής πάλης καί τής σοσιαλιστι
κής Ιδεολογίας. Έ τσι, στήν περίπτωση τής νεανικής μονογρα
φίας τοΰ Κάουτσκι γιά τόν Thomas More, τίποτε τό ιδιαίτερα 
μαρξιστικό δέν υπάρχει στήν έπιλογή τοΰ θέματος- καί ό χειρι
σμός του είναι αγοραία μαρξιστικός.

Αυτή ή έπιλογή στοιχείίον πού προέρχονται ή σχετίζονται 
μέ τόν μαρξισμό δέν ήταν ώστόσο αυθαίρετη. Οί παράγραφοι 1 
έως 4, καί 7 τής σύντομης ανασκόπησης τοΰ αγοραίου μαρξισμοΰ, 
άντιπροσωπεύουν τά συγκεντρωμένα πυρά μιας έντονης δια
νοητικής προσπάθειας, πού άποσκοποΰσε νά τινάξει στόν άέρα 
σημαντικά όχυρά τής παραδοσιακής ιστορίας, καί πού ήταν ά- 
κριβώς γι’ αύτό έξαιρετικά ισχυρή. Ίσως μάλιστα πιό Ισχυρή 
άπό δσο θά ήταν λιγότερο απλοποιημένες μορφές τοΰ ίστορικοΰ 
ύλισμοΰ, καί μιά φορά άρκετά Ισχυρή, ώστε νά καταφέρει νά 
φωτιστοΰν σκοτεινά ώς τότε πράγματα καί νά ικανοποιήσει τούς 
ιστορικούς γιά άρκετό χρονικό διάστημα. Δύσκολα μποροΰμε 
νά έννοήσουμε τώρα πόσο θά έντυπωσιάστηκε ένας έξυπνος καί 
μορφωμένος κοινωνικός έπιστήμονας τοΰ τέλους τοΰ 19ου αιώ
να άντιμετωπίζοντας τήν παρακάτω μαρξιστική άποψη γιάτό πα
ρελθόν: «’Ακόμα κιαύτή ή Μεταρρύθμιση άνάγεται σέ οικονο
μική αιτία, ή παράταση τοΰ Τριακονταετοΰς πολέμου όφειλό- 
ταν σέ οίκονομικούς λόγους, οί Σταυροφορίες στή δίψα τών 
φεουδαρχών γιά γή, ή έξέλιξη τής οικογένειας σέ οικονομικούς 
λόγους, καί ή άποψη τοΰ Καρτέσιου γιά τήν άντιστοιχία τών 
ζώων μέ τίς μηχανές μπορεΐ νά συσχετιστεί μέ τήν άνάπτυξη 
τής βιοτεχνίας»8. ’Ακόμα κι έμεΤς, μόλις άναθυμηθοΰμε τίς πρώ
τες μας έπαφές μέ τόν Ιστορικό ύλισμό, θά μπορούσαμε νά έπι- 
βεβαιώσουμε τήν τεράστια άπελευθέρωση πού έπέφεραν κάτι 
τέτοιες άνακαλύψεις. Ώστόσο, αν αύτό ήταν φυσικό, καί Ισως 
άναγκαίο, ή πρώτη δηλαδή έξόρμηση τοΰ μαρξισμού νά πάρει

8. J. Bonar Philosophy and Political Economy, 1893, σ. 367.
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κάποιο άπλοποιημένο σχήμα, ή διαλογή αύτή τών στοιχείων 
άπό τόν Μάρξ άντιπροσώπευε έπίσης καί μιάν επιλογή τής συγ
κεκριμένης έποχής. Έ τσι, μερικές παρατηρήσεις τοϋ Μάρξ στό 
Κεφάλαιο γιά τή σχέση τών Διαμαρτυρομένων μέ τόν καπι
ταλισμό είχαν τεράστια έπίδρασή, προφανώς έπειδή τό πρόβλη
μα γενικά τής κοινωνικής βάσης τής Ιδεολογίας, καί πιό ειδικά 
τής θρησκευτικής όρθοδοξίας, ήταν Ενα ζήτημα άμεσου καί έν
τονου ένδιαφέροντος®. Ά πό τήν άλλη, μερικές έργασίες όπου 
ό Μάρξ έμφανίζεται περισσότερο σάν Ιστορικός, λ.χ. τό περί
φημο Ή  δεκάτη όγδοη Μπρνμαίρ, δέν κέντρισαν τούς ιστορι
κούς παρά πολύ άργότερα, προφανώς γιατί τά προβλήματα πού 
φωτίζονταν περισσότερο, δηλαδή ή ταξική συνείδηση τών χω
ρικών, θεωρήθηκε πώς δέν παρουσίαζαν άμεσο ενδιαφέρον.

Ό  κύριος δγκος αΰτοΰ πού όνομάζουμε μαρξιστική έπίδρασή 
στήν Ιστορία στάθηκε δίχως άλλο ό άγοραΐος μαρξισμός, έτσι 
δπως τόν περιγράψαμε πιό πάνω. Δίνει μιά γενική έμφαση στόν 
οικονομικό καί τόν κοινωνικό τομέα τής ιστορίας, καί κυριάρ
χησε άπό τό τέλος τοϋ δεύτερου παγκόσμιου πολέμου κι έδώθε 
σ' δλες σχεδόν τις χώρες (στή Δυτική Γερμανία καί στίς Η.Π.Α. 
είναι πιό πρόσφατος) καί συνεχίζει νά έπεκτείνεται. Καλό είναι 
νά έπαναλάβουμε, πώς αύτή ή τάση, μόλο πού στά κύρια σημεία 
προέρχεται άπ’τή μαρξιστική έπίδρασή, δέν έχει ειδικούς δεσμούς 
μέ τή σκέψη τοϋ Μάρξ. Ά πό τις καθαυτό ιδέες τοΰ Μάρξ, έκείνη 
πού έδωσε στήν ιστορία καί στίς κοινωνικές έπιστήμες τή μεγα
λύτερη ώθηση, ήταν ή θεωρία γιά τή «βάση καί τό έποικοδόμη- 
μα», δηλαδή ένα μοντέλο μιας κοινωνίας πού άποτελεΐται άπό 
διάφορα «έπίπεδα», τά όποια άλληλοεπηρεάζονται. Έστω καί 
άν δέν παραδεχτούμε τήν ιεράρχηση τών έπιπέδων πού κάνει ό 
Ιδιος ό Μάρξ, ή τόν τρόπο άλληλεπίδρασης τους (στόν βαθμό 
πού καθόρισε έναν τέτοιο τρόπο)10, τό γενικό μοντέλο παραμένει

9. ΈτοΟτες οΐ παρατηρήσεις δημιούργησαν μιάν άπό τις πρώτες εισβο
λές άναμφισβήτητης μαρξιστικής έπίδρασης στήν όρθόδοξη Ιστοριογραφία, 
μ’ άλλα λόγια τό περίφημο ζήτημα στό όποίο 6 Sombart, ό Weber, ό Tro- 
eltsch καί άλλοι συνέβαλαν ποικιλοτρόπως. Δέν αποτελειώθηκε ή διαμάχη 
άκόμα.

10. ΜπορεΙ κανείς νά συμφωνήσει μέ τόν L. Althusser δτι ή άνάλυση
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'έγκυρο. Τό αποδέχτηκαν πραγματικά πάρα πολλοί ώς άξιόλογη 
συμβολή —άκόμα καί μή μαρξιστές. Τό ειδικό μοντέλο τοϋ Μάρξ 
γιά τήν Ιστορική πορεία —πού περιέχει τόν ρόλο τής πάλης τών 
τάξεων, τήν άλληλοδιαδοχή τών οίκονομικο-κοινωνικών σχη
ματισμών καί τόν μηχανισμό τής μετάβασης άπό τόν Ενα στόν 
άλλο— παρέμεινε πολύ πιό άντιλεγόμενο, σέ μερικές περιπτώ
σεις καί γιά τούς μαρξιστές. Είναι καλό νά συζητιέται, καί μά
λιστα θά πρέπει νά ύποβληθεΐ στόν συνηθισμένο έλεγχο τής Ιστο
ρικής έπαλήθευσης. ’Αναπόφευκτα, μερικά του τμήματα, πού 
βασίζονται σέ άνεπαρκεΐς ή πλανημένες άποδείξεις, θά χρειαστεί 
νά τά παρατήσουμε· δπως λ.χ. τό σημείο δπου ό Μάρξ έρευνδ 
τις άνατολικές κοινωνίες, συνδυάζοντας διαισθητική γνώση μέ 
έσφαλμένες ύποθέσεις, π.χ. τήν έσωτερική σταθερότητα μερικών 
τέτοιων κοινωνιών. Αύτή ή έργασία ώστόσο θέλει νά άποδείξει 
πώς ό Μάρξ ένδιαφέρει κυρίως τούς σημερινούς Ιστορικούς γιά 
τά λεγόμενά του στόν χώρο τής Ιστορίας, ξεχωριστά άπό τά 
λεγόμενά του γιά τήν κοινωνία γενικά.

** *
Ή  μαρξιστική (καί ή άγοραία μαρξιστική) έπίδραση πού στά

θηκε πιό άποτελεσματική ώς τά τώρα, ήταν κι αύτή Ενα μέρος 
μιδς γενικότερης τάσης νά μετατραπεΐ ή Ιστορία σέ κοινωνική 
έπιστήμη. Ή  τάση αύτή καταπολεμήθηκε άπό μερικούς μέ Επι
χειρήματα περισσότερο ή λιγότερο έμβριθή, μά δίχως άλλο 
στάθηκε ή κυρίαρχη τάση τοϋ 20ου αΙώνα. Ή  σπουδαιότερη 
συμβολή τοϋ μαρξισμοϋ στήν τάση αύτή υπήρξε ή κριτική τοϋ 
θετικισμοϋ, δηλαδή τής προσπάθειας νά έξομοιωθεΐ ή μελέτη 
τών κοινωνικών Επιστημών μέ τή μελέτη τών φυσικών —ή τό 
άνθρώπινο μέ τό μή άνθρώπινο. Αύτό συνεπάγεται τήν άναγνώ- 
ριση τών κοινωνιών ώς συστημάτων δπου τά άνθρώπινα δντα 
δημιουργούν σχέσεις, καί ot σχέσεις πού όρίζονται άπό τήν πα
ραγωγή καί τήν άναπαραγωγή θεωροϋνται πρωταρχικές άπό τόν 
Μάρξ. Συνεπάγεται έπίσης τήν άνάλυση τής δομής καί τής λει
τουργίας αύτών τών συστημάτων σάν αύθύπαρκτα σύνολα, καί

τοΟ Μάρξ γιά έπίπεδα τοΟ «έποικοδομήματος» άπόμεινε πιό Ατελής καί λιγό- 
τερο πειστική, άντίθετα μέ τήν άνάλυση τής «βάσης».

Owner
Highlight
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τών σχέσεών τους μέ τό περιβάλλον τους —άνθρώπινο καί μή 
άνθρώπινο— καθώς καί τών έσωτερικών τους σχέσεων. Ό  μαρξι
σμός δέν είναι διόλου ή μόνη. δομική-λειτουργική θεωρία γιά 
τήν κοινωνία· σίγουρα ό μαρξισμός ήταν ή πρώτη άπό τίς θεω
ρίες αύτές, άλλά διαφέρει άπό τίς ύπόλοιπες σέ δύο σημεία: πρώ
τα πρώτα έπιμένει στήν Ιεράρχηση τών κοινωνικών φαινομένων 
(λ.χ. «βάση» καί «έποικοδόμημα»), καί υστέρα στήν ύπαρξη 
έσωτερικών άντιθέσεων σέ κάθε κοινωνία («άντιφάσεις»), πού 
έμποδίζουν τήν τάση τοϋ συστήματος νά διατηρηθεί ώς έχει11.

'Η  σημασία αύτών τών ιδιαιτεροτήτων τοϋ μαρξισμοϋ δια- 
φαίνεται στόν χώρο τής Ιστορίας, γιατί αύτές τοϋ έπιτρέπουν νά 
έξηγήσει —αντίθετα μέ τά άλλα δομικά-λειτουργικά μοντέλα τής 
κοινωνίας— τό γιατί οί κοινωνίες άλλάζουν καί τό πώς μεταμορ
φώνονται- μέ άλλα λόγια τά φαινόμενα τής κοινωνικής έξέλιξης12. 
Ή  τεράστια δύναμη τοϋ Μάρξ βρισκόταν πάντοτε στήν έμμονή 
του τόσο στήν ύπαρξη τής κοινωνικής δομής, δσο καί τής Ιστο
ρικής της διάστασης, ή, μέ άλλα λόγια, τοϋ έσωτερικοϋ της δυ- 
ναμικοϋ γιά άλλαγή. Σήμερα πού ή ύπαρξη τών κοινωνικών συ
στημάτων έγινε γενικώς παραδεκτή, μέ τό μειονέκτημα όμως μιας 
μή Ιστορικής, &ν δχι άντιιστορικής άνάλυσης, ή έμφαση πού 
Εδινε ό Μάρξ στήν Ιστορία σάν άναγκαία διάσταση, παραμένει 
Ισως πιό ούσιώδης παρά ποτέ.

Αύτό συνεπάγεται δύο ειδικές κριτικές τών θεωριών πού κυ- 
ριαρχοϋν στις κοινωνικές έπιστήμες σήμερα.

Ή  πρώτη είναι ή κριτική τής μεθοδολογίας πού διέπει σέ 
μεγάλο βαθμό τις κοινωνικές έπιστήμες, καί Ιδιαίτερα στις Η νω 
μένες Πολιτείες, καί πού έλκει τή δύναμή της καί άπό τά άξιό- 
λογης άποτελεσματικότητας περίτεχνα μηχανιστικά μοντέλα τής 
σημερινής φάσης τής έπιστημονικής προόδου, καθώς καί άπό

11. Δέν χρειάζεται βέβαια νά έξηγήσουμε πώς ή «βάση» δέν άποτελεΐ- 
ταί άπό τήν τεχνολογία ή τά οίκονομικά, άλλά άπό «τό σύνολο αύτών τών 
σχέσεων παραγωγές», δηλαδή τήν κοινωνική όργάνωση στήν εύρύτερή της 
έννοια, έφαρμοσμένη σέ ένα δεδομένο έπίπεδο τών υλικών δυνάμεων παρα
γωγής.

12. Εννοείται πώς ή χρήση αύτοΟ τοΟ δρου δέν έπιβάλλει καμία όμοιό- 
τητα μέ τήν πορεία τής βιολογικής έξέλιξης.
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τήν έρευνα γιά μεθόδους κοινωνικής άλλαγής πού δέν προϋπο
θέτουν τήν κοινωνική έπανάσταση. Θά μποροϋσε κανένας νά 
προσθέσει, πώς τά άφθονα χρηματικά μέσα, καί μερικές καινού
ριες τεχνικές κατάλληλες γιά έφαρμογή στόν κοινωνικό χώρο, 
πού προσφέρονται σήμερα στίς πλουσιότερες καί πιό βιομηχα
νικές χώρες, κάνουν τόν τύπο τής «κοινωνικής μηχανικής» καί 
τις θεωρίες στίς όποιες στηρίζεται, έξαιρετικά γοητευτικές στίς 
χώρες αύτές. Τέτοιες θεωρίες άποτελοϋν ούσιαστικά άσκήσεις 
«γιά ν’ άκονίζουμε τό μυαλό μας». Στό θεωρητικό τους μέρος 
είναι έξαιρετικά πρωτόγονες· πιό χοντροκομμένες Ισως κι άπό 
τις περισσότερες άντίστοιχες θεωρίες τοϋ 19ου αΙώνα. Έ τσι, 
πολλοί κοινωνικοί έπιστήμονες, είτε ένσυνείδητα, είτε στήν 
πρακτική, περιστέλλουν τήν πορεία τής Ιστορίας σέ μιάν άπλήν 
άλλαγή άπό τήν «παραδοσιακή» στή «σύγχρονη» ή «βιομηχανι
κή κοινωνία»- δπου xi> «σύγχρονο» όρίζεται μέ τά δεδομένα τών 
πολύ έκβιομηχανισμένων χωρών, ή άκόμα τών Ηνωμένων Πο
λιτειών τοϋ 1950, καί τό «παραδοσιακό» άπό τήν έλλειψη άκρι- 
βώς «έκσυγχρονισμοϋ». Στήν πράξη αύτό τό μοναδικό σκαλί 
μπορεΐ νά ύποδιαιρεθεΐ σέ μικρότερα, σάν λόγου χάρη έκεϊνα 
πού προτείνει ό Rostow στά Στάδια τής Οικονομικής *Ανά
πτυξης. Αύτά τά μοντέλα έκμηδενίζουν τό μεγαλύτερο μέρος τής 
Ιστορίας, προκειμένου ν’ άφοσιωθοϋν σ’ ένα μικρό, ζωτικό βέ
βαια, διάνυσμά της, καί ύπεραπλοποιοϋν χονδροειδώς τούς μη
χανισμούς τής Ιστορικής άλλαγής άκόμα καί σ’ αύτό τό μικρό 
χρονικό διάνυσμα. Τούς Ιστορικούς τούς Ελκει κυρίως γιατί τό 
μέγεθος καί τό γόητρο τών κοινωνικών Επιστημών πού άναπτύσ- 
σουν τέτοια μοντέλα ένθαρρύνει τούς έρευνητές τής Ιστορίας νά 
καταπιαστοϋν μέ σχέδια πού έπηρεάζονται άπό αύτά. Είναι, ή θά 
έπρεπε νά είναι, όλότελα φανερό πώς οΐ θεωρίες αύτές δέν μπο- 
ροϋν νά παρουσιάσουν Ενα Ικανοποιητικό μοντέλο γιά τΙς άλλα- 
γές τής Ιστορίας, άλλά λόγω τής σημερινής τους διάδοσης χρειά
ζεται νά μάς τό θυμίζουν συνεχώς οί μαρξιστές.

Ή  δεύτερη είναι ή κριτική τών δομικών-λειτουργικών θεω
ριών, πού δν καί πολύ πιό περίτεχνες, είναι άπό άρκετές άπόψεις 
άκόμα πιό στείρες, έφόσον μπορεΐ ν’ άρνηθοϋν όλότελα τήν ίστο-
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ρική διάσταση, ή νά τή μεταμορφώσουν σέ κατιτί διαφορετικό. 
Τέτοιες άπόψεις έχουν μεγαλύτερη έπίδρασή άκόμη καί στό πε
δίο δπου έπιδρά δ μαρξισμός, γιατί φαίνεται πώς προσφέρουν 
6να μέσο γιά νά τόν άπελευθερώσουν άπό τή χαρακτηριστική 
γιά τόν 19ο αΙώνα έξελικτική θεωρία, μέ τήν όποία συνδυάστηκε 
τόσο συχνά, μόλο πού έτσι τόν άπελευθερώνουν κι άπό τήν έν
νοια τής «προόδου», πού ήταν έπίσης χαρακτηριστικό τής σκέ
ψης τοϋ 19ου αΙώνα —μαζί καί τοϋ Μάρξ. Μά γιατί νάέπιζητοϋ- 
με κάτι τέτοιο13; Ό  Ιδιος ό Μάρξ σίγουρα δέν θά τό έπιζητοϋσε. 
Θέλησε νά άφιερώσει τό Κεφάλαιο στόν Δαρβίνο, καί δύσκολα 
θά διαφωνοϋσε μέ τήν περίφημη φράση πού έβαλε ό Ένγκελς 
στόν τάφο του, δπου τόν έπαινε! γιατί άνακάλυψε τόν νόμο τής 
έξέλιξης στήν άνθρώπινη Ιστορία, δπως έκανε ό Δαρβίνος γιά 
τή φυσική Ιστορία. (Σίγουρα δέν ήθελε νά διαχωρίσει τήν πρόο
δο άπό τήν έξέλιξη, καί πραγματικά, έπέκρινε άκριβώς τόν Δαρ- 
βίνο πώς κατέστησε τήν πρόοδο Ενα τυχαίο μονάχα ύποπροϊόν 
τής έξέλιξης)14.

Τό θεμελιακό πρόβλημα τής Ιστορίας είναι τό πώς ή άνθρω- 
πότητα έξελίχθηκε άπό τήν έποχή τών πρώτων έργαλείων τών 
πρωτογόνων έως σήμερα. Αύτό συνεπάγεται τήν άνακάλυψη ένός 
μηχανισμού πού καί διαφοροποιεί τά ποικίλα κοινωνικά σύνολα, 
καί πού μετατρέπει μιά κοινωνία σέ κάποιαν άλλη* ή πού παρ
εμποδίζει κάτι· τέτοιο. Ά πό μερικές πλευρές, πού οί μαρξιστές 
καί ό κοινός νοϋς τίς θεωρούν κρίσιμες, δπως ό έλεγχος τής φύ
σης άπό τόν άνθρωπο, αύτό συνεπάγεται σίγουρα μιά μονοδρο- 
μική άλλαγή ή πρόοδο, τουλάχιστον γιά κάποιο άρκετά μεγάλο 
χρονικό διάνυσμα. Έφόσον παραδεχόμαστε πώς οί μηχανισμοί 
μιδς τέτοιας κοινωνικής έξέλιξης δέν είναι οί Ιδιοι ή παρόμοιοι 
μ’ έκείνους τής βιολογικής έξέλιξης, τίποτα δέν μδς έμποδίζει 
νά χρησιμοποιούμε καί έδώ τόν δρο «έξέλιξη».

13. 'Υπάρχουν Ιστορικοί λόγοι γ ι’ αύτήν τήν άνταρσία ένάντια στήν 
«έξελικτική» πλευρά τοΟ μαρξισμοΟ' λ.χ. ή άπόρριψη —γιά πολιτικούς λό
γους— τών όρθοδοξιών τοΟ Κάουτσκι, άλλά δέν θά άσχοληθοΟμε έδώ μέ 
αδτά.

14. Γράμμα τοΟ Μάρξ στόν Ένγκελς, τής 7ης Αύγ. 1866, Werke, τ. 31, 
σ. 248.
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Ό  λόγος δέν είναι βέβαια μονάχα γιά τήν όρολογία. Εμπεριέ
χει δύο είδους διαφωνίες. Ή  μιά ώς πρός τήν άξιολογική κρίση 
γιά τούς διαφορετικούς τύπους κοινωνιών, ή μ’ άλλα λόγια ώς 
πρός τή δυνατότητα νά τις ταξινομήσουμε μέ κάποια Ιεραρχία, 
καί ή άλλη ώς πρός τούς μηχανισμούς τής άλλαγής. Οί όπαδοί 
τής δομικής-λειτουργικής θεωρίας έπιχείρησαν νά άποφύγουν 
τήν ταξινόμηση τών κοινωνιών σέ «άνώτερες» καί ((κατώτερες», 
πρώτα χάρη στήν εύπρόσδεκτη άρνηση τών κοινωνικών άνθρω- 
πολόγων νά άποδεχθοΰν τήν άπαίτηση τών «πολιτισμένων» νά 
κυριαρχούν επί τών «βαρβάρων», έπειδή τάχα ήταν πιό έξελιγμέ- 
νοι κοινωνικά, κι ύστερα γιατί μέ τά τυπικά κριτήρια τής λειτουρ
γίας δέν υπάρχει πραγματικά τέτοια Ιεραρχία. Οί Έσκιμώοι λύ
νουν μέ τόν τρόπο τους τά προβλήματα τής έπιβίωσής τους σάν 
κοινωνική όμάδα15 τό ίδιο καλά, δσο κι οΐ λευκοί κάτοικοι τής 
’Αλάσκας: μερικοί θά ένιωθαν τόν πειρασμό νά ποϋν πώς τά λύ
νουν καλύτερα κιόλας. Σέ δρισμένες συνθήκες, καί μέ όρισμένες 
προϋποθέσεις, ή μαγική σκέψη φαίνεται νά άκολουθεΐ Ενα δρόμο 
τό ίδιο λογικό μέ τήν Επιστημονική σκέψη, καί τό ίδιο πρόσφορο 
γιά τούς δικούς της σκοπούς. Καί πάει λέγοντας. Έγκυρες παρα
τηρήσεις· δν καί δχι πολύ χρήσιμες γιά τόν Ιστορικό ή γιά δποιον 
κοινωνικό έπιστήμονα θέλει -νά έξηγήσει περισσότερο τό είδικό 
θέμα καί δχι τόσο τή γενική δομή του19. Έ τσ ι κι άλλιώς δμως 
είναι άσχετες μέ τό πρόβλημα τής Εξελικτικής άλλαγής· ϊσως 
μάλιστα πρόκειται γιά άπλή ταυτολογία. Οί κοινωνίες, προκει- 
μένου νά έπιζήσουν, πρέπει νά μπορούν νά ρυθμίζουν τά ζητή- 
ματά τους μέ Επιτυχία· δλες δσες ύπάρχουν λοιπόν πρέπει καί νά

15. Μέ τό νόημα πού δίνει ό Λεβι-Στρός στά συστήματα συγγενείας 
(ή σέ άλλες κοινωνικές έπινοήσεις) δηλαδή Ενα «όμοταγές σύνολο, πού ή 
λειτουργία του όφείλει νά έξασφαλίσει τή διάρκεια τής κοινωνικής όμάδας». 
Βλ. Sol Tax (έπιμ.), Anthropology Today, 1962, σ. 343.

16. «Δέν χωρά άμφιβολία ( . . . )  πώς άκόμα καί σέ μιά ξανανιωμένη παρ
αλλαγή τής λειτουργικής άνάλυσης, οί δυνατότητές της νά έξηγήσει είναι
μάλλον περιορισμένες· είδικότερα, δέν μδς προσφέρει κάποια έξήγηση γιατί 
στό σύστημα α ταιριάζει Ενα στοιχείο β καί δχι κάποιο άλλο, Ισοδύναμο 
λειτουργικά». Carl Hempel, στό L. Gross (έπιμ.), Symposium on Social
Theory, 1959.
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λειτουργοϋν κατά πρόσφορο τρόπο, Αλλιώς θά έξαλειφθοϋν δπως 
συνέβη μέ τούς Shakers, πού τούς έλειπε Ενα σύστημα γενετικής 
άναπαραγωγής ή στρατολόγησης καινούριων μελών. Ή  σύγκρι
ση τών κοινωνιών ώς πρός τό σύστημα τών έσωτερικών σχέσεων 
τών μελών τους, είναι σάν νά συγκρίνουμε τά δυό μέλη μιδς 
έξίσωσης. Μονάχα δταν τις συγκρίνουμε ώς πρός τήν Ικανότητα 
πού έχουν νά κυριαρχοΟν τήν έξωτερική φύση, βλέπουμε όλο- 
φάνερα τίς διαφορές τους.

Ή  δεύτερη διαφωνία είναι πιό θεμελιακή. ΟΙ περισσότερες 
έκδοχές τής δομικής-λειτουργικής άνάλυσης είναι συγχρονικές 
καί δσο πιό δουλεμένες καί περίτεχνες είναι, τόσο πιό πολύ πε
ριορίζονται στήν κοινωνική στατική, μέσα στήν όποία, έάν 
τό θέμα ένδιαφέρει τόν μελετητή, είσάγονται καί μερικά στοι
χεία δυναμισμοϋ17. Ώ ς  καί οί ίδιοι οί όπαδοί τής δομικής θεω
ρίας δέν Εχουν καταλήξει στό fiv αύτό μπορεΐ νά γίνει μέ τρόπο 
Ικανοποιητικό. Ό τ ι ή Ιδια άνάλυση δέν μπορεΐ νά χρησιμο
ποιηθεί γιά νά έξηγήσει συνάμα τή λειτουργική καί τήν Ιστορι
κή άλλαγή, φαίνεται γενικά παραδεκτό. Ό χ ι  πώς δέν Εχουμε τό 
δικαίωμα νά διαμορφώσουμε δυό λογιών μοντέλα άναλύσεων, τό 
Ενα γιά τή στατική καί τό άλλο γιά τή δυναμική —κάτι σάν τό 
σχήμα τοϋ Μάρξ γιά τήν άπλή καί τήν Εκτεταμένη άναπαραγω- 
γή— άλλά ή Ιστορική Ερευνα Επιθυμεί τή διασύνδεση τών δύο 
διαφορετικών μοντέλων. Ό  πιό άπλός δρόμος γιά τόν όπαδό τής 
δομικής θεωρίας είναι νά παραλείψει τήν άλλαγή καί νά άφήσει 
τήν Ιστορία γιά κάποιον άλλον ή άκόμα, σάν μερικούς άπό τούς 
παλιότερους βρετανούς κοινωνικούς άνθρωπολόγους, νά άρνη- 
θεΐ στό τέλος καί πώς τόν άφορά. Άφοϋ δμως ή Ιστορία ύπάρ- 
χει, ή δομική θεωρία πρέπει νά βρει τρόπους νά τήν Εξηγήσει.

Οί τρόποι αύτοί, Εγώ τουλάχιστον νομίζω, είτε πού θά τήν 
πλησιάσουν πρός τόν μαρξισμό, είτε καί θά τήν όδηγήσουν σέ

17. Έ τσ ι δπως τό θέτει ό Λεβι-Στρός, δταν γράψει γιά τά μοντέλα τής 
συγγένειας: «Έάν δέν έπιδράσει κανένας έξωτερικός παράγων στόν μηχανι
σμό θά συνεχίσει νά δουλεύει έπ’ άόριστον καί ή δομή τής κοινωνίας Οά 
παραμένει στατική. Δέν συμβαίνει δμως αύτό, καί γιά τούτο είναι άγόγκη νά 
είσαχθοΟν καινούρια στοιχεία στό θεωρητικό μοντέλο, πού νά έζηγοΟν τΙς 
διαχρονικές άλλαγές τής δομής». Ό .π ., σ. 343.
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μιάν άρνηση τής έξελικτικής άλλαγής. Ή  άντιμετώπιση τοΟ 
Λεβι-Στρός (καθώς καί τοϋ Άλτουσέρ), μοϋ φαίνεται πώς κάνει 
τό δεύτερο. Έδώ ή Ιστορική άλλαγή δέν είναι τίποτε άλλο παρά 
ή άντιμετάθεση καί ό συνδυασμός μερικών «στοιχείων» (κάτι άνά- 
λογο μέ τά γονίδια στή γενετική, γιά νά χρησιμοποιήσω τά λόγια 
τοϋ Λεβι-Στρός), τά όποϊα, προκειμένου γιά άρκετά μακρές διάρ
κειες, θά πρέπει νά ύπολογίζουμε πώς θά συνδυάζονται σέ ποι
κίλους σχηματισμούς, καί έάν είναι άρκούντως περιορισμένα, 
θά έξαντλήσουν τούς δυνατούς συνδυασμούς18. Ή  Ιστορία είναι 
σάν νά ήτανε τό τέλος μιας παρτίδας' σκάκι, δπου δοκιμάζουμε 
δλες τίς δυνατές παραλλαγές. Μέποιά σειρά δμως; Έδώ, ή θεω
ρία δέν μάς βοηθάει διόλου.

Ωστόσο αύτό άκριβώς είναι τό είδικό πρόβλημα τής Ιστορι
κής έξέλιξης. Είναι βέβαια άλήθεια, δτι ό Μάρξ άντιμετώπισε 
έναν τέτοιου είδους συνδυασμό καί άνασυνδυασμό στοιχείων ή 
«μορφών», δπως τό θέτει ό Άλτουσέρ, καί πώς μ’ αύτή τήν έν
νοια, χρησιμοποιεί, δπως καί άλλοϋ, τή δομική, προτοϋ ό δρος 
νά Εχει κάν υπάρξει- ή άκριβέστερα, ήταν Ενας διανοητής άπό 
τόν όποιον ό Λεβι-Στρός (δπως τό παραδέχεται ό ίδιος) θά μπο
ρούσε νά δανειστεί τόν δρο, ώς Ενα βαθμό τουλάχιστον19. Α ξ ί
ζει νά ξαναθυμηθοϋμε μιά πλευρά τής σκέψης τοϋ Μάρξ, πού οί 
παλαιότερες σχολές τοϋ μαρξισμοϋ είχαν σίγουρα παραμελήσει, 
έκτός άπό λιγοστές έξαιρέσεις (άνάμεσά τους, περιέργως, συγ
καταλέγονται καί μερικές άπό τίς άναπτύξεις τοϋ σοβιετικοϋ μαρ- 
ξισμοϋ τής σταλινικής περιόδου- άν καί αύτές ot τελευταίες δέν 
είχαν πλήρη έπίγνωση τοΰ τί συνεπαγόταν αύτό πού Εκαναν). 
Α ξίζει άκόμα περισσότερο νά ξαναθυμηθοϋμε πώς ή άνάλυση 
τών στοιχείων καί οί δυνατοί συνδυασμοί τους, παρέχουν (δπως 
στή γενετική) Εναν σωτήριο Ελεγχο τών Εξελικτικών θεωριών 
ξεκαθαρίζοντας τό τί είναι θεωρητικά δυνατό καί τ( άδύνατο.

18. «Είναι ώστόσο φανερό πώς ή Ιδια ή φύση τής Εννοιας «συνδυασμός» 
θεμελιώνει τήν άποψη ( . . . )  πώς ό μαρξισμός δέν είναι (στορικισμός: μιά 
καί ή μαρξιστική Εννοια τής Ιστορίας στηρίζεται στήν άρχή τής παραλλα
γής τών μορφών αύτοΟ τοΟ «συνδυασμού» Πβ. Lire le Capital, τ.2, σ. 153.

19. R. Bastide (έπιμ.), Sens et usage du terme structure dans les 
tr.ienees sociales et humaines, 1962, a. 143.
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Είναι έπίσης δυνατό —Αν καί τό πρόβλημα πρέπει νά μένει πάν
τα άνοιχτό— μιά τέτοια άνάλυση νά μδς δώσει μεγαλύτερη άκρί- 
βεια στόν όρισμό τών ποικίλων κοινωνικών «έπιπέδων» (βάση 
καί έποικοδόμημα), καθώς καί τών μεταξύ τους σχέσεων, δπως 
προτείνει ό Άλτουσέρ20. Αύτό πού δέν μπορεί νά κάνει είναι νά 
έξηγήσει γιατί ή Βρετανία τοϋ 20ου αιώνα είναι §νας πολύ διαφο
ρετικός τόπος άπό τή νεολιθική Βρετανία· ή νά έξηγήσει τή δια
δοχή τών κοινωνικο-οικονομικών σχηματισμών, ή τή μετάβαση 
άπό τόν Εναν στόν άλλον, ή, έπιτέλους, γιατί ό Μαρξ άσχολήθη- 
κε τόσα χρόνια γιά V  άπαντήσει σ’ αύτά τά προβλήματα.

"Αν είναι ν’ άπαντήσουμε σ ' αύτά τά προβλήματα, τότε καί 
οί δύο Ιδιαιτερότητες πού ξεχωρίζουν τόν μαρξισμό άπό τίς υπό
λοιπες δομικές-λειτουργικές θεωρίες είναι άπαραίτητες: τόσο τό 
μοντέλο τών έπ ιπέδω ν, άπό τά όποια έκεΐνα πού άναφέρονται 
στίς κοινωνικές σχέσεις τής παραγωγής είναι πρωταρχικά, δσο 
καί ή ύπαρξη έσωτερικών άντιφάσεων σέ κάθε σύστημα, δπου ή 
πάλη τών τάξεων είναι άπλώς μιά είδική. περίπτωση.

*Η Ιεράρχηση τών έπιπέδων είναι άπαραίτητη γιά νά έξηγή- 
σει κανείς γιατί ή Ιστορία έχει κάποια κατεύθυνση. Είναι ή αύ- 
ξανόμενη άπελευθέρωση τοϋ άνθρώπου άπό τή φύση καί ή αυ
ξανόμενη Ικανότητά του νά τήν έλέγχει, πράγμα πού κάνει τήν 
Ιστορία έν γένει (δχι βέβαια κάθε περίοδό της) «προσανατολι
σμένη καί άμετάστροφη», γιά νά μνημονεύσω τόν Λεβι-Στρός 
άλλη μιά φορά. Μιά Ιεράρχηση τών έπιπέδων πούΛδέν στηρίζε
ται στά θεμέλια τών κοινωνικών σχέσεων παραγωγής δέν δχει 
άναγκαστικά αύτό τό χαρακτηριστικό. Κι Οστερα, μιά κι ή πο-

%
20. «Βλέπουμε λοιπόν πώς μερικές παραγωγικές σχέσεις προϋποθέτουν 

άναγκαστικά τήν δπαρζη ένός νομικο-πολιτικοΟ καί Ιδεολογικού έποιχο- 
δομήματος, καθώς καί γιατί έτοΟτο τό έποικοδόμημα είναι άναγκαστικά εΐ- 
διχό. Βλέπουμε έπίσης πώς μερικές άλλες παραγωγικές σχέσεις δέν χρειά
ζονται πολιτικό έποικοδόμημα, άλλά μονάχα Ιδεολογικό (ο( άταξικές κοινω
νίες). Βλέπουμε τέλος, πώς ή φύση τών παραγωγικών σχέσεων πού έξετά- 
ζουμε δχι μόνο χρειάζεται ή δέν χρειάζεται μιάν άλφα ή μιά βήτα μορφή 
έποικοδομήματος, άλλά καθορίζει έπίσης τόν βαθμό άποτελεσματιχότηταζ 
πού παρέχει Ενα άλφα ή Ενα βήτα έπίπεδο τής κοινωνικής όλότητας». Ό .π .,  
σ. 153.
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ρεία καί ή πρόοδος τοΟ άνθρώπινου έλέγχου στή φύση περικλεί- 
νει άλλαγές δχι μόνο στις παραγωγικές δυνάμεις (καινούριες 
τεχνικές, λ.χ.), παρά καί στίς κοινωνικές σχέσεις τής παραγωγής, 
αύτό συνεπάγεται κάποια σειρά στή διαδοχή τών κοινωνικοοικο
νομικών συστημάτων. (Δέν συνεπάγεται τήν παραδοχή τής χρο
νικής διαδοχής τών σχηματισμών πού παρέχει ό κατάλογος τοϋ 
Προλόγου στήν Κριτική τής Πολιτικής Οικονομίας πού πιθα
νόν καί ό Μάρξ δέν τήν πίστευε- ούτε βέβαια τή θεωρία μιας 
παγκόσμιας μονογραμμικής έξέλιξης. Συνεπάγεται ώστόσο πώς 
μερικά κοινωνικά φαινόμενα είναι άδύνατο νά θεωρηθούν προ
γενέστερα στήν ίστορία άπό άλλα- λ.χ. οί οικονομίες πού περι
έχουν τόν διαχωρισμό τής πόλης άπό τήν ύπαιθρο νά θεωρηθοϋν 
δτι προηγοΟνται άπό δσες δέν τήν περιέχουν). Καί γιά τον ίδιο 
λόγο συνεπάγεται πώς αύτή ή διαδοχή τών συστημάτων δέν μπο
ρεΐ νά ταξινομηθεί ώς πρός μία μονάχα διάσταση, τήν τεχνολο
γική (οί άτελέστερες τεχνολογίες προηγούνται τών πιό έξελιγ- 
μένων) ή τήν οίκονομική (ή χρηματική οίκονομία άκολουθεΐ τή 
φυσική οίκονομία), άλλά πρέπει νά ταξινομηθεί καί ώς πρός τά 
κοινωνικά τους συστήματα21. Γιατί ούσιαστικό χαρακτηριστικό 
τής Ιστορικής σκέψης τοϋ Μάρξ είναι δχι ή «κοινωνιολογική» 
είτε ή «οίκονομική» διάσταση της, παρά ή ταυτόχρονη παρουσία 
τους. Οί κοινωνικές σχέσεις παραγωγής καί άναπαραγωγής (τής 
κοινωνικής δηλαδή όργάνωσης στήν εύρύτερή της Εννοια) δέν 
μποροϋν νά διαχωριστούν άπό τίς ύλικές δυνάμεις τής παραγωγής.

Μέσα σ’ αύτόν τόν «προσανατολισμό» τής Ιστορικής έξέλι
ξης, οί έσωτερικές άντιφάσεις τών κοινωνικο-οικονομικών συ
στημάτων προσφέρουν τόν μηχανισμό γιά άλλαγή πού γίνεται 
έξέλιξη. (Χωρίς αύτόν, θά μποροϋσε νά ύποστη ριχτεί πώς προ- 
καλοϋν μονάχα μιάν κυκλική άπλώς διακύμανση, μιάν άτέρμονη 
πορεία Αποσταθεροποίησης καί άνασταθεροποίησης, καί φυσι
κά, τίς άλλαγές πού ένδεχομένως θά προκύψουν άπό τίς έπαφές 
καί τίς συγκρούσεις μεταξύ τών διαφορετικών κοινωνιών). Τέ
τοιες έσωτερικές άντιφάσεις δέν μποροϋν βέβαια νά θεωρηθοϋν

21. Βέβαια μπορούμε, Αν τό θεωρούμε χρήσιμο, νά τά χβριγράψουμβ 
σάν διαφορετικούς συνδυασμούς ένός καθορισμένου άριθμοΟ στοιχβίβν.
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άπλώς καί μόνο «δυσλειτουργικές», έκτός Αν υποθέσουμε πώς ή 
σταθερότητα καί ή διάρκεια είναι τό φυσιολογικό καί ή άλλαγή 
είναι ή έξαίρεση, είτε, πιό άφελώς άκόμα, δπως συχνά γίνεται 
στήν άγοραία κοινωνιολογία, πώς κάποιο είδικό σύστημα είναι 
τό πρότυπο πρός τό όποιο άποσκοπεί κάθε άλλαγή22. Πρέπει 
μάλλον νά θεωρήσουμε, δπως τό άναγνωρίζουν τώρα πολλοί πε
ρισσότεροι κοινωνικοί άνθρωπολόγοι, πώς Ενα δομικό μοντέλο 
πού άντιμετωπίζει μονάχα τή διατήρηση ένός συστήματος είναι 
άπρόσφορο. Ή  ταυτόχρονη παρουσία στοιχείων πού σταθερο
ποιούν καί πού διαλύουν πρέπει νά άντικαθρεφτίζεται σ’ ένα τέ
τοιο μοντέλο. Καί σ’ Ενα τέτοιο μοντέλο στηρίχτηκε ό μαρξι
σμός —δχι δμως καί οί άγοραΐες μαρξιστικές παραλλαγές του.

Έ να τέτοιο δυαδικό (διαλεκτικό) μοντέλο είναι δύσκολο νά 
καταστρωθεΐ καί νά χρησιμοποιηθεί, έπειδή στήν πράξη έχει 
κανείς τόν πειρασμό νά τό έφαρμόσει, άνάλογα μέ τίς προτιμή
σεις του ή τίς περιστάσεις, ώς μοντέλο είτε μιας σταθερής λει
τουργικότητας, είτε μιας έπαναστατικής άλλαγής, Ενώ τό πιό 
ένδιαφέρον του σημείο είναι πώς συνδυάζει καί τά δύο. Είναι τό 
Ιδιο σημαντικό πώς οί έσωτερικές τάσεις μπορούν μερικές φορές 
νά Επανενταχθοΰν σέ Ενα αύτοσταθεροποιούμενο μοντέλο καί 
νά τό έπανατροφοδοτήσουν ώς λειτουργικοί σταθεροποιητές, 
Ενώ άλλες φορές πάλι δέν μπορούν. 'Η πάλη τών τάξεων μπορεΐ 
νά ρυθμιστεί μέ μιά άσφαλιστική βαλβίδα, δπως σέ τόσες στά
σεις τών πληβείων στίς προ-βιομηχανικές πόλεις, ή νά θεσμο- 
ποιηθεΐ μέ τίς «τελετουργίες τής άνταρσίας» (γιά νά χρησιμο
ποιήσω τήν εΰστοχη Εκφραση τοΰ Max Gluckman), ή καί μέ 
άλλους τρόπους· μερικές δμως φορές δέν μπορεΐ νά γίνει κάτι 
τέτοιο. Κανονικά τό κράτος θά νομιμοποιήσει τό κοινωνικό κα
θεστώς Ελέγχοντας τήν πάλη τών τάξεων μέ Ενα Ισχυρό πλαίσιο 
θεσμών καί άξιών, Ενώ στέκεται δήθεν υψηλότερα καί άπ’ Εξω

22. Μπορεΐ κανείς νά προσθέσει πώς είναι Αμφίβολο &ν γίνεται νά κατα- 
ταχθοΟν άπλώς σάν «συγκρούσεις», άν καί, ένόσω συγκεντρώνουμε τήν προ
σοχή μας στά κοινωνικά συστήματα σάν συστήματα σχέσεων άνάμεσα στούς 
Ανθρώπους, είναι κάπως φυσιολογικό πώς θά πάρουν τή μορφή σύγκρουσης 
άνάμεσα σέ Ατομα καί σέ σύνολα, ή, πιό μεταφορικά, άνάμεσα σέ συστήματα 
Αξιών, ρόλους κλπ.
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(ό άποτραβηγμένος βασιλιάς ώς «πηγή δικαιοσύνης»), καί ετσι, 
μέ τόν τρόπο αύτό διαιωνίζει μιά κοινωνία πού θά είχε σπάσει 
άλλιώς στά δύο άπό τίς έσωτερικές της τάσεις. Αύτή είναι πρα
γματικά ή κλασική μαρξιστική θεωρία γιά τήν καταγωγή καί τή 
λειτουργία του, δπως έκτίθεται στήν Καταγωγή τής Οικογέ
νειας1*. Υπάρχουν ωστόσο καταστάσεις δπου τό κράτος χάνει 
αύτή τή λειτουργία καί τότε ή Ικανότητα νομιμοποίησης φαί
νεται —άκόμα καί στά μάτια τών υπηκόων— άπλώς «σάν μιά 
συνομωσία τών πλουσίων γιά τό συμφέρον τους» —γιά νά χρησι
μοποιήσω τά λόγια τοϋ Thomas Morus— fiv δχι μάλιστα καί σάν 
ή άμεση αίτία τής άθλιότητας τών φτωχών. Ή  άντιφατική έτού- 
τη φύση τοϋ μοντέλου μπορεΐ νά παραμεριστεί άμα τονίσουμε 
τήν άδιαμφισβήτητη ύπαρξη ξεχωριστών φαινομένων μέσα σέ 
κάθε κοινωνία, πού άντιπροσωπεύουν τήν έγκαθιδρυμένη στα
θερότητα καί τήν άνατροπή: κοινωνικές όμάδες πού ύποτίθεται 
πώς μποροϋν νά ένσωματωθοϋν στή φεουδαρχική κοινωνία 
δπως ή τοϋ «έμπορευματικοϋ κεφάλαιου», καί έκεΐνες πού δέν 
μποροϋν, δπως ή «βιομηχανική άστική τάξη»· ή άλλιώς κοινω
νικά κινήματα πού είναι άπλώς «μεταρρυθμιστικά», καί άλλα πού 
είναι ένσυνείδητα «έπαναστατικά». ’Αλλά, μόλο πού υπάρχουν 
τέτοιοι διαχωρισμοί —καί έκεΐ πού ύπάρχουν φανερώνουν Ενα 
όρισμένο στάδιο στήν άνάπτυξη τών έσωτερικών άντιθέσεων τής 
κοινωνίας (πού δέν συνίσταται, σύμφωνα μέ τόν Μάρξ, μονάχα 
στήν ταξική πάλη)24— είναι έξίσου σημαντικό πώς τά ίδια φαι
νόμενα μποροϋν, άνάλογα μέ τήν περίσταση, νά άλλάξουν τίς 
λειτουργίες τους. Κινήματα γιά τήν παλινόρθωση τοϋ παλιοϋ 
έγκαθιδρυμένου καθεστώτος τής ταξικής κοινωνίας μεταβάλλον
ται (δπως μερικά άγροτικά κινήματα) σέ κοινωνικές έπαναστά-

23. 'Α ν τό κράτος είναι ό μόνος θεσμός πού Εχει αύτή τή λειτουργία, 
είναι Ενα πρόβλημα πού Απασχόλησε πολλούς μαρξιστές, δπως τόν Γκράμ- 
σι, άλλα πού δέν είναι τής ώρας νά μ&ς Απασχολήσει.

24. Ό  G. Lichtheim (Marxism, 1961, σ. 152), σωστά τονίζει πώς ό άντα- 
γωνισμός τών τάξεων έχει δευτερεύοντα μονάχα ρόλο στό μοντέλο τοΟ Μάρξ 
γιά τή διάλυση τής Αρχαίας ρωμαϊκής κοινωνίας. Ή  Αποψη πώς ή διάλυση 
αύτή όφείλεται στίς «Εξεγέρσεις τών δούλων» δέν στηρίζεται στόν Μάρξ.
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σεις- συνειδητά έπαναστατικά κόμματα άπορροφοϋνται άπό τό 
κατεστημένο25.

Μόλο πού δέν είναι καθόλου εϋκολο, κοινωνιολόγοι μέ ποι
κίλες τάσεις (ώς καί, δς τό σημειώσουμε, ζωο-οικολόγοι, καί 
Ιδίως μελετητές τής δυναμικής τοϋ πληθυσμοΰ καί τής κοινωνι
κής συμπεριφοράς τών ζώων) άρχισαν νά προσανατολίζονται 
πρός τήν κατασκευή μοντέλων ισορροπίας, πού στηρίζονται στις 
τάσεις ή τίς άντιθέσεις, καί πλησιάζουν έτσι περισσότερο στόν 
μαρξισμό, ένώ άπομακρύνονται άπό τά παλαιότερα μοντέλα τής 
κοινωνιολογίας πού άντιμετώπιζαν τό ζήτημα τής τάξης σάν νά 
προηγείται λογικά άπό τό ζήτημα τής άλλαγής, καί λοιπόν τό
νιζαν τά στοιχεία πού συνείχαν καί ρύθμιζαν τήν κοινωνική ζωή. 
Συγχρόνως πρέπει νά παραδεχτοϋμε πώς τό μοντέλο πού έφτιαξε 
ό Μάρξ πρέπει νά γίνει πιό σαφές άπό δ,τι διαφαίνεται στά γρα
πτά του, πώς χρειάζεται Ισως έπεξεργασία καί άνάπτυξη, καί πώς 
μερικά κατάλοιπα τοΰ θετικισμοΰ τοΰ 19ου αιώνα, πιό χτυπητά 
στις διατυπώσεις τοϋ Ένγκελς άπό δ,τι στήν Ιδια τή σκέψη τοΰ 
Μάρξ, πρέπει νά άπομακρυνθοΰν.

Μδς άπομένουν λοιπόν τά ειδικά Ιστορικά προβλήματα γιά 
τή φύση κα{ τή διαδοχή τών κοινωνικο-οικονομικών σχηματι
σμών, καί οί μηχανισμοί τής έσωτερικής τους έξέλιξης καί άλ- 
ληλεπίδρασης. Σ 'αύτά τά πεδία ή συζήτηση στάθηκε έντονη 
άπό τήν έποχή τοϋ Μάρξ26- τίς τελευταίες δεκαετίες έντάθηκε, 
καί άπό πολλές άπόψεις ή πρόοδος ώς πρός τόν Μάρξ ύπήρξε

25. 'Οπως τό θέτει μέ τά λόγια αύτά ή συμπερασματική έργασία τοΟ 
Worsley: «ή άλλαγή σέΕνα σύστημα πρέπει είτε νάέπισωρεύεται, τείνοντας 
πρός τή δομική άλλαγή τοΟ συστήματος, είτε νά άντιμετωπίζεται μέ κάποιο 
καθαρκτικό μηχανισμό»· βλ. «Ή  ’Ανάλυση τής έξέγερσης καί τής έπανά- 
στασης στή σύγχρονη βρετανική κοινωνική άνθρωπολογία», στό περ. 
Science and Society, 25/1 (1961), σ. 37. Ή  δημιουργία τελετουργίας στίς 
κοινωνικές σχέσεις Εχει τό νόημα μιδς συμβολικής παράστασης, λυτρωτικής 
τών έντάσεων, πού άλλιώς θά καταντούσαν άφόρητες.

26. Πβ. τΙς πολυάριθμες Ερευνες καί συζητήσεις γύρω άπό τΙς κοινωνίες 
τής άνατολής, πού προκάλεσαν οί σχετικά πολύ λίγες σελίδες τοΟ Μάρξ, 
άπ’ τΙς όποΐες, μερικές άπό τΙς πιό σημαντικές —δσες περιλαμβάνονται στίς 
Grundrisse— ήταν άπρόσιτες «ρίν δεκαπέντε χρόνια.
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πολύ έντυπωσιακή27. Καί έδώ ή πρόσφατη άνάλυση έπιβεβαίω- 
σε τή λαμπρότητα καί τή βαθύτητα τής γενικής σύλληψης καί 
άντίληψης πού είχε ό Μάρξ, ών κι έπισήμανε έπίσης τά κενά στίς 
επεξεργασίες του, ιδιαίτερα σ’ εκείνες πούάφοροϋν τίςπροκαπιτα- 
λιστικές περιόδους. Αύτά τά θέματα ώστόσο δύσκολα μποροϋν 
νά συζητηθούν άκόμη καί σέ συνοπτική μορφή, παρά μόνο σέ 
πλαίσιο συγκεκριμένων ιστορικών γνώσεων δέν μποροϋν δη
λαδή νά συζητηθούν στό σημερινό μας συνέδριο. Μέ λίγα λόγια 
μόνο, μπορώ νά βεβαιώσω πώς είμαι σίγουρος πώς ή προσέγγιση 
τοϋ Μάρξ είναι άκόμα ή μοναδική πού μας έπιτρέπει νά έξηγή- 
σουμε όλόκληρο τό άνοιγμα τής άνθρώπινης Ιστορίας, καί άπο- 
τελεΐ τήν πιό γόνιμη άφετηρία γιά τις σημερινές συζητήσεις.

Τίποτα άπ’ δλα αύτά δέν είναι ιδιαίτερα καινούριο, fiv καί με
ρικά άπό τά κείμενα πού περιέχουν τούς πιό ώριμους στοχασμούς 
τοϋ Μάρξ γιά θέματα Ιστορικά, δέν έγιναν προσιτά παρά υστέρα 
άπό τό 1950’ κυρίως οί G rundrm c  τοϋ 1857-58. Καί μάλιστα, άπό 
τά μειωμένα κέρδη τής έφαρμογής τών άγοραίων μαρξιστικών 
μοντέλων φτάσαμε τίς τελευταίες δεκαετίες σ’ έναν ούσιαστικό 
έμπλουτισμό τής μαρξιστικής ιστορικής έπιστήμης28. Πραγμα
τικά, αύτό πού χαρακτηρίζει περισσότερο τή σύγχρονη μαρξι
στική Ιστορική έπιστήμη στή Δύση, είναι ή κριτική τών άπλών, 
μηχανικών σχημάτων τοϋ οίκονομικοϋ-αίτιοκρατικοϋ τύπου. 
Ώστόσο, είτε οί μαρξιστές Ιστορικοί προχώρησαν πραγματικά 
πέρα άπό τόν Μάρξ, είτε δχι, ή συμβολή τους άποκτάει σήμερα 
μιά καινούρια σημασία, χάρη στίς άλλαγές πού γίνονται τώρα 
στίς κοινωνικές έπιστήμες. ’Ενώ ή σημαντικότερη λειτουργία 
τοϋ ίστορικοϋ ύλισμοϋ στά πρώτα πενήντα χρόνια υστέρα άπό 
τόν θάνατο τοϋ Ένγκελς ήταν νά πλησιάσει τήν Ιστορία πρός

27. Στόν χώρο τής προϊστορίας λ.χ. ή έργασία τοΟμακαρίτη V.Gordon- 
Childe, πού ήταν Ισιος τό πιό πρωτότυπο Ιστορικό πνεύμα άπ’ δσους, στις 
άγγλόφωνες χώρες, έφάρμοσαν τόν μαρξισμό γιά νά έρμηνέψουν τό παρελ
θόν.

28. Σύγκρινε λ.χ. τή σκοπιά τοΟ Dr. Eric Williams στό Capitalism and 
Slavery, 1964, μιά Αξιόλογη καί διαφωτιστική προδρομική έργασία, καί τήν 
έργασία τοϋ Eugene Genovese γιά τό πρόβλημα τών άμερικανικών δουλο
κτητικών κοινωνιών καί τήν κατάργηση τής δουλείας.
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τίς κοινωνικές έπιστήμες, άποφεύγοντας συνάμα τίς υπεραπλου
στεύσεις τοϋ θετικισμού, σήμερα άντιμετωπίζει τήν ταχύτατη 
μετατροπή τών κοινωνικών έπιστημών πρός τούς Ιστορικούς 
προσανατολισμούς. Καθώς μένουν δίχως καμιά βοήθεια άπό τήν 
πανεπιστημιακή Ιστοριογραφία, οί κοινωνικές έπιστήμες άρχι
σαν δλο καί περισσότερο νά αύτοσχεδιάζουν τή δική τους, έφαρ- 
μόζοντας διαδικασίες πού τίς χαρακτηρίζουν καί στή μελέτη τοϋ 
παρελθόντος, μέ άποτελέσματα πού συχνά είναι περίπλοκα άπό 
τεχνική άποψη, άλλά, δπως τονίστηκε, στηρίζονται σέ μοντέλα 
Ιστορικής άλλαγής άκόμα πιό άκατέργαστα, άπό όρισμένες άπό- 
ψεις, κι άπό έκείνα τοϋ 19ου αΙώνα2®. Ή  άξία έδώ τοϋ ίστορι- 
κοϋ ύλισμοϋ τοϋ Μάρξ είναι μεγάλη, μόλο πού είναι φυσικό οί 
κοινωνιολόγοι μέ Ιστορικό προσανατολισμό νά μήν έχουν καί 
τόσο πολύ τήν άνάγκη τής έπιμονής τοϋ Μάρξ στή σημασία τών 
Ιστορικών καί κοινωνικών στοιχείων στήν Ιστορία, δσο οί Ι
στορικοί τών άρχών τοϋ 20ου αιώνα- μποροϋν δμως άπό τήν άλ
λη νά παρακινηθοϋν άπό τίς πλευρές έκείνες τής θεωρίας τοϋ 
Μάρξ, πού δέν έπηρέασαν καί πολύ τούς Ιστορικούς τής γενιάς 
πού άκολούθησε τόν Μάρξ.

Ά ν  αύτό έξηγεΐ τήν άναμφίβολη πρωτοκαθεδρία τών μαρξι- 
κών Ιδεών στή συζήτηση όρισμένων πεδίων τής ίστορικά προσ
ανατολισμένης κοινωνιολογίας σήμερα, είναι άλλο ζήτημα30. 
'Η άσυνήθιστη τωρινή πρωτοκαθεδρία τών μαρξιστών Ιστορικών, 
ή τών Ιστορικών πού έμαθήτευσαν στή μαρξιστική σχολή, όφεί- 
λεται σίγουρα σέ μεγάλο βαθμό στή ριζοσπαστικοποίηση τών 
διανοουμένων καί τών φοιτητών κατά τήν τελευταία δεκαετία, 
στό έπαναστατικό ξέσπασμα τοϋ Τρίτου Κόσμου, στό σπάσιμο 
τών μαρξιστικών όρθοδοξιών, πού άντιμετώπιζαν έχθρικά τήν 
πρωτότυπη έπιστημονική έργασία, καί άκόμα σέ Ιναν τόσο άπλό

29. Αύτό καταφαίνεται καλύτερα σέ πεδία σάν τή θεωρία τής οικονομι
κής άνάπτυξης, δπως έφαρμόζεται σέ είδικές κοινωνίες καί στίς θεωρίες τοΟ 
«έκσυγχρονισμοΟ» στις πολιτικές έπιστήμες και στήν κοινωνιολογία.

30. Έ να καλό παράδειγμα είναι ή συζήτηση γιά τήν πολιτική έπίπτωση 
τής καπιταλιστικής άνάπτυξης στίς προ-βιομηχανικές κοινωνίες, καί πιό 
γενικά ή συζήτηση γιά τήν «προϊστορία» τών σύγχρονων κοινωνικών κινη
μάτων καί έπαναστάσεων.
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παράγοντα δπως είναι ή διαδοχή τών γενεών. Γιατί οί μαρξιστές 
πού έφτασαν νά έκδώσουν βιβλία μέ πλατιά κυκλοφορία καί νά 
καταλάβουν σημαντικές θέσεις στήν πανεπιστημιακή ζωή Οστε- 
ρα άπό τό 1950, συχνά ήταν άπλώς οί ριζοσπάστες φοιτητές τού 
1930 καί τοϋ 1940, πού έφταναν στή φυσιολογική κορυφή τής 
σταδιοδρομίας τους. Μιά φορά, άφοϋ γιορτάζουμε τά 150 χρό
νια άπό τή γέννηση τοΰ Μάρξ καί τά 100 χρόνια άπό τό Κεφά
λαιο, πρέπει νά παρατηρήσουμε —μέ χαρά μας, άν είμαστε μαρ
ξιστές— πώς μιά σημαντική έπίδραση τοΰ μαρξισμοϋ στόν χώρο 
τής έπιστήμης τής Ιστορίας συμβαδίζει μέ δναν σημαντικό άρι- 
θμό Ιστορικών πού έμπνεύστηκαν άπό τόν Μάρξ, ή πού στή δου
λειά τους φαίνονται τά άποτελέσματα τής μαθητείας τους στίς 
μαρξιστικές σχολές.








