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[...] 

(γ) Ιστοριογραφία 
 
Τον 19ο αι. οι ιστορικές σπουδές επαγγελματοποιούνται και συγκεντρώνονται σε 

πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Για τους ιστορικούς η ιστορία διέφερε μεν από τη φύση, 
μια και είχε να κάνει με νοήματα, με αξίες και ήθη, όμως υπήρχε η αισιοδοξία πως μια ελεγμένη 
μεθοδολογικά έρευνα κάνει εφικτή την αντικειμενική γνώση. Η αλήθεια συνίστατο στην 
“αντιστοιχία” της γνώσης προς μια αντικειμενική πραγματικότητα, η οποία ισοδυναμούσε με το 
παρελθόν «όπως πράγματι συνέβη» (L.Von Ranke). Αυτό συνεπαγόταν και έναν κάθετο 
διαχωρισμό μεταξύ επιστημονικού (μη ρητορικού) και λογοτεχνικού λόγου. Ο «επιστημονικός» 
προσανατολισμός της εποχής του Ranke, συμμεριζόταν, τρεις βασικές παραδοχές της 
συγγραφικής παράδοσης που ξεκινούσε ήδη από τον Θουκυδίδη (διάκριση μεταξύ μύθου και 
αλήθειας): α) δεχόταν μια αντιστοιχιστική θεωρία αλήθειας, θεωρώντας ότι η ιστορία απεικονίζει 
ανθρώπους που πραγματικά υπήρξαν και πράξεις που πραγματικά συνέβησαν, β) δεχόταν ως 
δεδομένο πως οι πράξεις καθρεφτίζουν τις προθέσεις των δρώντων υποκειμένων, γ) 
λειτουργούσαν με βάση μια μονοδιάστατη, διαχρονική αντίληψη του χρόνου, σύμφωνα με την 
οποία τα μεταγενέστερα γεγονότα έπονται των προγενέστερων σε μια συνεπή διαδοχή. Αυτές 
ακριβώς οι παραδοχές θα αμφισβητηθούν βαθμιαία.1 

Στον 20ο αι. λαμβάνει χώρα ένας μετασχηματισμός: από την  αφηγηματική, γεγονοτολογική 
ιστορία του 19ου αι. περνάμε στις κοινωνικο-επιστημονικού προσανατολισμού μορφές του 20ου. 
Στις τελευταίες κατατάσσονται οι ποσοτικές, κοινωνιολογικές και οικονομικές προσεγγίσεις, ο 
δομισμός της «Σχολής των Annales» καθώς και η μαρξιστική ταξική ανάλυση. 

γ.1. μαρξιστές ιστορικοί 
Ήδη από τη στιγμή του θανάτου του Μαρξ έγινε φανερό ότι η μαρξική θεωρία και ανάλυση 

δεν επιδέχονται μόνο μια ερμηνεία και δεν εξελίσσονται σε μία και μόνη θεωρητική κατεύθυνση. 
Αντίθετα, η ύπαρξη του μαρξισμού είναι πάντοτε συνυφασμένη με το σχηματισμό διαφορετικών 
μαρξιστικών ρευμάτων ή σχολών, που κατά κανόνα συγκροτούνται στη βάση αντιφατικών και 
αντιτιθέμενων μεταξύ τους αρχών, θέσεων και πορισμάτων. Το φαινόμενο αυτό είναι καθολικό 
και έλαβε χώρα σ' όλες τις χώρες όπου αναπτύχθηκε ο μαρξισμός.2 

Ο Eric Hobsbawm θα παρατηρήσει πως η τεράστια δύναμη του Marx εντοπίζεται στην 
εμμονή του στην εσωτερική δυναμική που μεταβάλλει τη δομή.3 Ανάμεσα σε άλλα, ο «αγοραίος 

                                                 
1 Georg G. Iggers, Η ιστοριογραφία στον 20ο αιώνα, εκδ. Νεφέλη. Βέβαια, υποστηρίζει ο Iggers (Νέες 

κατευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Ιστοριογραφία), ακόμη και οι συνήγοροι της «επιστημονικής» ιστορίας αναγνώριζαν 
ότι η ιστορία δεν είναι απλώς επιστήμη ‘ είναι και τέχνη. Όσο όμως και αν βαραίνει η φιλολογική, αισθητική και 
ρητορική πλευρά της ιστορικής έκθεσης, η ιστορία διαφέρει από την ποίηση και τη μυθιστοριογραφία ‘ χρέος του 
ιστορικού παραμένει η αναδόμηση του ‘πραγματικού παρελθόντος’ και η ‘ερμηνεία’ του. 

2 βλπ. Μηλιός Γ., Ο Μαρξισμός ως Σύγκρουση Τάσεων, εκδ. Εναλλακτικές 1996. Επίσης: Α. Μπαλτάς και Μ. 
Αθανασάκης, “Ιστορία, ιστοριογραφία και πολιτική πρακτική- Σχόλιο στο «Θέσεις για την φιλοσοφία της ιστορίας» 
του Walter Benjamin”. 

3 Για τον Hobsbawm «τίποτα από την θεωρία των σταδίων του Marx δεν μας εξουσιοδοτεί να αναζητούμε ένα 
γενικό νόμο της εξέλιξης». Αντιθέτως, για αρκετούς άλλους μαρξιστές, χρέος του ιστορικού είναι να καταδείξει ότι 
«η ιστορική διαδικασία» ακολουθεί τους νόμους «της προόδου: της μετάβασης, δηλαδή, από την κατώτερη 
κατάσταση στην ανώτερη»  (Για την Ιστορία, εκδ. Θεμέλιο, κυρίως κεφάλαια 10-11). Επίσης ενδεικτικά, βλπ. για τις 
τάσεις του μαρξισμού στην ιστοριογραφία: Γιώργος Κόκκινος, Από την Ιστορία στις Ιστορίες. Προσεγγίσεις στην 
ιστορία της ιστοριογραφίας, την επιστημολογία και τη διδακτική της ιστορίας, εκδ. Ελληνικά Γράμματα (κυρίως σελ. 
191-224). Ακόμη, από μαρξιστική σκοπιά, ο E.H Karr αναφέρεται αναλυτικά στα «γεγονότα του ιστορικού», στην 
έννοια της αιτιότητας στην ιστορία και σ’ αυτήν της προόδου στο Τι είναι η ιστορία;, εκδ. Πλανήτης (βλπ. κυρίως 
κεφάλαια 4, 5). Στα πλαίσια της μαρξιστικής βιβλιογραφίας, η μελέτη του Adam Schaff, Ιστορία και αλήθεια, 

 1



μαρξισμός» περιλαμβάνει γι’ αυτόν την «οικονομική ερμηνεία της ιστορίας» (η απόλυτη 
θεμελιακότητα του οικονομικού παράγοντα), το μοντέλο «βάση και εποικοδόμημα» (το οποίο 
ερμηνεύτηκε ως μια απλή σχέση κυριαρχίας και εξάρτησης, τα «ταξικά συμφέροντα και την 
ταξική πάλη», τους «ιστορικούς νόμους» και την «ιστορική αναγκαιότητα» (η επιμονή του Marx 
στον συστηματικό και αναγκαίο χαρακτήρα της κοινωνικής εξέλιξης από την οποία αποκλειόταν 
σε μεγάλο βαθμό το τυχαίο, τουλάχιστον στο επίπεδο των γενικεύσεων για τις μακροπρόθεσμες 
αλλαγές, ερμηνεύτηκε συχνά σαν μια δύσκαμπτη και επιβεβλημένη κανονικότητα, ή ακόμα σαν 
ένας μηχανικός ντετερμινισμός που μερικές φορές φθάνει σχεδόν στο σημείο να πει ότι δεν 
υπήρχαν εναλλακτικές προοπτικές στην ιστορία). Όλο αυτό δεν αντιπροσώπευε, σύμφωνα με τον 
Hobsbawm παρά, στην καλύτερη περίπτωση, μια επιλογή από τις απόψεις του Marx για την 
ιστορία ή στη χειρότερη ενσωμάτωση των απόψεών του σε άλλες μη μαρξιστικές.4 

Ο καπιταλισμός, για τον E.P. Thompson εκτός από οικονομικό σύστημα είναι και ένα 
σύστημα αξιών και συμπεριφορών. Σε αυτή τη διάστση δίνει ιδιαίτερη έμφαση ο λεγόμενος 
«πολιτισμικός μαρξισμός»5: αυτό που εχει ιδιαίτερη σημασία στα πλαίσια αυτά είναι το 
υπόβαθρο των ανταγωνιστικών μεταξύ τους αξιών πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε ο 
βιομηχανικός καπιταλισμός. Η τάξη για τον Thompson δεν είναι ένα στατικό φαινόμενο, δεν 
είναι «πράγμα» ‘ είναι σχέση που εξελίσσεται, είναι «πολιτισμικός σχηματισμός στο βαθμό που 
είναι και οικονομικός». Η “ταξική συνείδηση” δεν είναι ένα απλό, μηχανιστικό δημιούργημα της 
εκβιομηχάνισης. Απεναντίας διαμορφώθηκε από την ίδια την εργατική τάξη. Οι παραδοσιακοί 
τρόποι σκέψης ήταν συστατικά μέρη της καινούριας συνείδησης. Η ταξική συνείδηση αποτελεί 
μια ιστορική πορεία, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι κοινές εμπειρίες μεταφράζονται σε 
πολιτισμικούς όρους. Η ηθική οικονομία κατά τον Thompson καθορίζει την πολιτική 
συμπεριφορά του πλήθους.  

Εκτός από τον Thompson, και οι N.Z. Davis, Le Roy Ladurie θα υποστηρίξουν πως τα 
κλειδιά για την αποκρυπτογράφηση του λαϊκού πολιτισμού βρίσκονται στη λατρεία, τα 
τραγούδια και τις γιορτές. Η «ιστορία των νοοτροπιών» επιδιώκει να συνδέσει το χώρο του 
συνειδητού με το βασίλειο των υποσυνείδητων συμβολικών αναπαραστάσεων. Οι ιστορικοί που 
ασχολούνταν με τις νοοτροπίες και τον λαϊκό πολιτισμό ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για τις 
εκφράσεις του «ανορθολογισμού», της μαγείας, της τρέλας, της κοινωνικής παρέκκλισης, της 
σεξουαλικότητας και του θανάτου.6 

γ.2. οι ιστορικοί των “Annales” 
Ανάμεσα στις δύο ακραίες θέσεις, ότι, δηλαδή, οι ανθρώπινες πράξεις διέπονται από 

νοητικούς και φυσικούς νόμους και αυτούς καλούμαστε να ανακαλύψουμε χρησιμοποιώντας 
γενικεύσεις, και στον άλλο πόλο τη ερμηνευτικής, η οποία επικεντρώνεται στην ανακάλυψη της 
μοναδικότητας κάθε γεγονότος χωρίς καταφυγή σε γενικές θεωρίες, χαράχτηκε τις πρώτες 
δεκαετίες του 20ου αιώνα ένας ενδιάμεσος χώρος. Αρχίζει να γίνεται χρήση ερμηνειών ‘μικρού’ 
και ‘μεσαίου επιπέδου’.  

Οι ιστορικοί των Annales7 θέτουν ως αξίωμά τους ότι πρέπει να κατανοήσουμε κάθε εποχή 
όπως υπήρξε στην πραγματικότητα. Τονίζουν δε ότι πρέπει να αποφεύγουμε την παγίδα της 
«παραστατικότητας»: όποια προσπάθεια επιβολής στην ιστορία μιας θεωρίας προόδου ή μιας 
ευδιάκριτης κατεύθυνσης έχει ως συνέπεια την διαστρέβλωση. Σκοπός των ιστορικών σπουδών 

                                                                                                                                            
αναφέρεται στις «κοινωνικές εξαρτήσεις της ιστορικής γνώσης» και τον «ταξικό» της χαρακτήρα και στην 
«αντικειμενικότητα της ιστορικής αλήθειας».  

4 E. Hobsbawm, Για την Ιστορία, σελ. 181-182.  
5 Την μέθοδό του ο Thompson την προσδιορίζει ως «μαρξιστικό εμπειρισμό». 
6 για παράδειγμα οι K. Thomas, R. Mandrou, R. Muchembled αλλά και ο M. Foucault κ.ά. 
7 L. Febvre, M. Bloch, F. Braudel, R. Mandrou, J.Le Goff, E.de Roy Ladurie, F. Furet, M. Ferro κ.ά. 
 Ο Francois Dosse παρουσιάζει αναλυτικά την ιστορία των Annales στο: Η ιστορία σε ψίχουλα. Από τα Annales 

στη “Νέα Ιστορία”, Πανεπ.Εκδ. Κρήτης. 
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είναι η «κατανόηση» του παρελθόντος. Για τον Lucien Febvre η «κατανοήση» δεν μπορεί να 
περιοριστεί στην απλή και άμεση «γνώση» (savoir) ‘ εμπεριέχει την προσπάθεια του παρατηρητή 
να εξηγήσει τις σχέσεις των φαινομένων.    

 Οι Lucien Febvre και Marc Bloch8 μετατόπισαν το ενδιαφέρον από διοικητικές και 
θεσμικές πλευρές, στους στενούς δεσμούς ανάμεσα στις οικονομικές και πολιτικές δομές και στα 
μοντέλα σκέψης και συμπεριφοράς σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική, πολιτισμική περιοχή. Οι 
οντότητες όπως το κράτος, αλλά και η οικονομία, η θρησκεία, η νομοθεσία, η λογοτεχνία και οι 
τέχνες χάνουν την σχετική αυτονομία τους που είχαν στην ιστορία, για να ενταχθούν σε μια 
κουλτούρα που τα περιλαμβάνει όλα αυτά, και που νοείται πλέον όχι ως προνομιακός 
πνευματικός και αισθητικός χώρος μιας ελίτ, αλλά ως τρόπος ζωής του συνόλου του πληθυσμού. 
Οι διαχωρισμοί μεταξύ των παραδοσιακών επιστημονικών κλάδων καταργούνται, για να 
ενταχθούν στις «επιστήμες του ανθρώπου» (sciences de l’ homme). 

  Ο Marc Ferro ερευνά το πρόβλημα των ‘εστιών’ της ιστορίας, των τόπων από τους 
οποίους εκκρίνεται. Πώς, μέσα από ποιους μηχανισμούς πραγματοποιείται ο έλεγχος πάνω στην 
παραγωγή της ιστορίας; Εκτός από το κράτος και την πολιτική, η ίδια η κοινωνία λογοκρίνει και 
αυτολογοκρίνει όλες τις αναλύσεις που θα μπορούσαν να ξεσκεπάσουν τις απαγορεύσεις της, τα 
λάθη της, να αμφισβητήσουν την εικόνα του εαυτού της, που θέλει να δώσει η κοινωνία. Η 
«κοινωνία επιβάλλει συχνά σιωπές στην ιστορία ‘ και οι σιωπές αυτές είναι εξίσου ιστορία με την 
ιστορία».9 

 Ο Fernand Braudel (1949) με το έργο του Η Μεσόγειος και ο μεσογειακός κόσμος 
κατά την εποχή του Φιλίππου Β΄, θα σηματοδοτήσειτη μετάβαση από την “ιστορία των 
νοοτροπιών”,10 σε κατευθύνσεις όπου δίνεται έμφαση στις ποσοτικές πλευρές των δομών, οι 
οποίες και θεωρούνται ‘σχετικά ανεξάρτητες’ από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο Braudel θα 
διακρίνει τρεις διαφορετικούς ιστορικούς χρόνους: έναν σχεδόν στατικό «γεωλογικό» ‘ τη 
«μακρά διάρκεια» που αφορά τους κοινωνικούς θεσμούς  ‘ τέλος τον «σύντομο χρόνο» που είναι 
ο χρόνος των συμβάντων. Αρνείται οποιαδήποτε σχέση μεταξύ συμβάντων και μεγάλων 
απρόσωπων δομών (γεωγραφία, βιολογία, κοινωνία, οικονομία). Η πολιτική, γράφει, έχει το δικό 
της ιστορικό χρόνο που είναι αυτός της «σύντομης διάρκειας». Αποφασιστική σημασία για την 
ιστορία έχουν οι εξελίξεις στη «μακρά διάρκεια». Το γεγονός (evenement), θα γράψει ο Braudel, 
...«θα ήθελα να το απομονώσω, να το εγκλωβίσω στη βραχεία διάρκεια: το γεγονός είναι 
εκρηκτικό, είναι, θα λέγαμε, “συνταρακτική είδηση”. Με το ξαφνικό του φούντωμα γεμίζει τη 
συνείδηση των συγχρόνων του, αλλά διαρκεί ελάχιστα […]».11 Ο βραχύς χρόνος «είναι η πιο 
ιδιόρυθμη, η πιο απατηλή διάρκεια». Η επιστήμη της ιστορίας τα εκατό τελευταία χρόνια, 
διαπιστώνει, «σχεδόν πάντοτε πολιτική, με επίκεντρο το δράμα των “μεγάλων γεγονότων”, 
δούλεψε μέσα και πάνω στον βραχύ χρόνο».12  

Το παράδειγμα του γεωγραφικού περιορισμού: «Ο άνθρωπος είναι δέσμιος, εδώ και αιώνες, 
του κλίματος, της χλωρίδας, της πανίδας, κάποιων καλλιεργειών, μιας ισορροπίας που 
οικοδομήθηκε σιγά-σιγά, και που δεν μπορεί να απομακρυνθεί από αυτήν χωρίς να διακινδυνεύσει 
να τα ανατρέψει όλα».13 Το πιο δύσκολο είναι «να φανερώσουμε τη μακρά διάρκεια στο […] 
οικονομικό πεδίο. Κύκλοι, ενδιάμεσοι κύκλοι, δομικές κρίσεις, κρύβουν εδώ κανονικότητες, τις 

                                                 
8 Σε ελληνική μετάφραση: Marc Bloch, Απολογία για την Ιστορία. Το επάγγελμα του ιστορικού, Εναλλακτικές 

Εκδόσεις.  
9 Είναι ενδιαφέρον το: Η ιστορία υπό επιτήρηση. Επιστήμη και συνείδηση της ιστορίας, του Ferro (εκδ. Νησίδες). 

Αυτό που εξετάζει ο Ferro εδώ είναι «οι τρόποι παραγωγής» των βιβλίων της ιστορίας, οι συσχετίσεις ανάμεσα σε 
αυτές τις εστίες παραγωγής και τα γνωρίσματα των τύπων ιστορίας που εκκρίνουν, ο κοινωνικός και πολιτικός ρόλος 
της ιστορίας που ποικίλει τελικώς ανάλογα με την κοινωνία. 

10 Βλπ. J.Le Goff, “Οι νοοτροπίες. Μια διφορούμενη ιστορία” στο J.Le Goff – Pierre Nora, Το έργο της Ιστορίας, 
εκδ. Ράππα, σελ. 316-338. 

11 Fernand Braudel, Μελέτες για την Ιστορία, εκδ. Ε.Μ.Ν.Ε. Μνήμων 1987, σελ. 20. 
12 Μελέτες για την Ιστορία, σελ. 21. 
13 Μελέτες για την Ιστορία, σελ. 26. 
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μονιμότητες των συστημάτων, μερικοί είπαν των πολιτισμών- δηλαδή παλιές συνήθειες στη σκέψη 
και στη δράση, ανθεκτικά πλαίσια, που δύσκολα πεθαίνουν, καμιά φορά πέρα από κάθε λογική».14 
Είναι, λοιπόν, θεμιτό να αποχωριστούμε τον απαιτητικό χρόνο της ιστορίας, να 
απελευθερωθούμε από αυτόν. Μπορούμε να ξανασκεφτούμε «το σύνολο της ιστορίας σε σχέση με 
τα στρώματα της βραδυκίνητης ιστορίας, σα να παίρναμε για αφετηρία μια υποδομή». Όλα τα 
χιλιάδες επίπεδα, «όλες οι χιλιάδες εκρήξεις του ιστορικού χρόνου κατανοούνται ξεκινώντας από 
αυτό το βάθος, από αυτή την ημιακινησία ‘ όλα γυρίζουν γύρω από αυτήν».15 Ας μην 
σκεφτόμαστε, λοιπόν, μόνο τον βραχύ χρόνο, «να μην πιστεύουμε ότι μόνον οι πιο θορυβώδεις 
ηθοποιοί είναι και οι πιο αυθεντικοί ‘ υπάρχουν και άλλοι σιωπηλοί».16 

Ο ιστορικός ενδιαφέρεται και για τη συγκεκριμένη καθημερινή πραγματικότητα των 
ανώνυμων ανθρώπων. Τη δεκαετία του 1960 ο Braudel θα ωθήσει το έκτο τμήμα της Ecole 
Pratique σε εκτεταμένες έρευνες γύρω από τις υλικές και βιολογικές βάσεις της καθημερινής 
ζωής των ανθρώπινων πληθυσμών: μελετάται η διατροφή, η υγεία, η ενδυμασία, οι μόδες, η 
παραγωγή και οι ταξικές διακρίσεις. 

 Σε αντίθεση με τον μονοδιάστατο χρόνο, τις δεκαετίες ’60 και ’7017 οι ιστορικοί των 
Annales18 θα τονίσουν τη σχετικότητα και τα πολλαπλά στρώματα του χρόνου. Στην θέση ενός 
μοναδικού χρόνου οι ιστορικοί αυτοί θα δουν την συνύπαρξη πολλαπλών χρόνων, όχι μόνο 
στους διάφορους πολιτισμούς, αλλά και μέσα στον κάθε έναν πολιτισμό. Με την εγκατάλειψη 
του γραμμικού χρόνου υποχωρεί και η εμπιστοσύνη στην «πρόοδο» καθώς και η πίστη στην 
«ανωτερότητα» της δυτικής κουλτούρας. Δεν υφίσταται πλέον μια αντίληψη ενιαίας ιστορικής 
εξέλιξης πάνω στην οποία θα μπορούσε να βασιστεί μια μεγάλη αφήγηση της ιστορίας του 
ανθρώπου. Τη δεκαετία του 1960 η γενικευμένη στροφή στις ‘κοινωνικές επιστήμες’ και στην 
‘ποσοτικοποίηση’ κυριαρχεί και στα Annales.19 

Οι νεότερες ιστορίες αμφισβήτησαν την παραδοσιακή επικέντρωση της προσοχής στις 
πολιτικές και κοινωνικές ελίτ, καθώς και την τοποθέτηση από την κοινωνικο-επιστημονική 
προσέγγιση στο κέντρο της ιστορίας μεγάλων απρόσωπων δομών. Προσέφεραν έτσι μια 
«ιστορία από τα κάτω» και έθεσαν το ζήτημα των πραγματικών σχέσεων εξουσίας. Μετά από την 
μετατόπιση από την πολιτική στη μελέτη της κοινωνίας, μια νέα έμφαση δίνεται τώρα στην 
κουλτούρα και στις συνθήκες της καθημερινής ζωής απλών ανθρώπων.20 Πιο σοβαρή ακόμη, 
υπήρξε η αμφισβήτηση γενικά κάθε δυνατότητας άσκησης αντικειμενικής ιστορικής έρευνας. 

                                                 
14 Μελέτες για την Ιστορία, σελ. 28. 
15 Μελέτες για την Ιστορία, σελ. 30. 
16 Μελέτες για την Ιστορία, σελ. 39. 
17 Μετά το 1946 τα Annales έχουν αποκτήσει μια θεσμική βάση στο 6ο Τμήμα της Ecole Pratique des Hautes 

Etudes. 
18 F. Braudel, P. Goubert, J. Le Goff, G. Duby, E. Le Roy Ladurie, R. Mandrou, και E. Labrusse, Marc Ferro, 

Francois Furet κ.ά. 
19 Ήδη ο Braudel είχε δώσει έμφαση στην ιδέα πως ο εξωτερικός κόσμος, νοούμενος ως κλίμα, βιολογία και 

τεχνολογία θέτει σαφή όρια σ’ αυτά που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι.  
Η τρίτη γενιά των Annales, μελετώντας τις λαϊκές συμπεριφορές μέσα σε κοινωνικά και οικονομικά πλαίσια, 

καθιέρωσε την «ιστορία των νοοτροπιών». Η γοητεία των υπολογιστών μεταμόρφωσε πάντως την μελέτη των 
νοοτροπιών μια και η ανάπλασή τους θεωρήθηκε εφικτή μονάχα πάνω στη βάση της ανάλυσης μαζικών δεδομένων. 
Η στροφή αυτή στην ποσοτικοποίηση (που βρήκε άλλωστε πρόσφορο έδαφος στην αντίληψη των Annales για τις 
υλικές βάσεις της κουλτούρας) συνυπήρχε παράλληλα με μια ιστορία των συνειδήσεων ανοικτή στις βιωματικές 
πλευρές της ζωής. Η δημογραφία και η οικονομία συμπληρώνονται από την σημειολογία και την ψυχολογία του 
βάθους. Θα γεννηθεί έτσι η «ιστορία της καθημερινής ζωής». 

20 Έχουν από κάποιους επισημανθεί ορισμένες ομοιότητες του προσανατολισμού των Annales με εκείνον των 
αμερικανών “ψυχο-ιστορικών”, όσον αφορά τη διερεύνηση των υποσυνείδητων δομών που βρίσκονται κάτω από τα 
κοινωνικά και πολιτισμικά φαινόμενα. Στην πραγματικότητα όμως αυτές οι προσεγγίσεις διαφέρουν αρκετά: η 
αμερικανική ψυχο-ιστορία επικεντρώθηκε στις βιογραφίες προσωπικοτήτων και επιδίωξε να ερμηνεύσει τη ζωή 
τους με τους όρους κρίσεων ταυτότητας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία που διέπονται από ορισμένους νόμους 
ψυχολογικής ανάπτυξης και σύγκρουσης των διαφορετικών γενεών. Αντίθετα οι γάλλοι δομιστές επέμειναν πολύ 
περισσότερο στο πολιτισμικό και ανθρωπολογικό περιεχόμενο της προσέγγισής τους. 
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Οι δομιστές ανθρωπολόγοι και ιστορικοί ερευνούν από κοινού τις «ασυνείδητες δομές» που 
βρίσκονται κάτω από κάθε θεσμό και έθιμο και τους προσδίδουν συνοχή. Οι συγγένεια των 
Annales με το δομισμό γίνεται ακόμη πιο εμφανής μετά τη μετακίνηση του ενδιαφέροντος του 
δομισμού από τη δυναμική ανάπτυξη των κοινωνιών σε συστήματα στατικότερα και 
μακροβιότερα, στα οποία η ανθρωπότητα αποκαλύπτει τα σταθερά χαρακτηριστικά της. Η 
δομιστική προσέγγιση αρνείται να αποδώσει κεντρική σημασία στις ατομικές προθέσεις, καθώς 
και στο ‘μοναδικό’ χαρακτήρα του νεότερου πολιτισμού.  

Το 1971 τα Annales θα επισημάνουν ότι δεν μπορούμε να προβάλλουμε το αξιακό σύστημα 
της βιομηχανικής Ευρώπης και τη λατρεία του για μεταβολές και καινοτομίες, σε όλες τις εποχές 
και όλους τους πολιτισμούς. Δίνεται γενικά περισσότερη έμφαση σε μια συγκριτική οπτική που 
εξετάζει τις κρυμμένες δομές σε κοινωνίες ‘μη τεχνολογικές’. Τα Annales, με μια έννοια 
πράγματι διεύρυναν την οπτική μας: τα στεγανά του δυτικού πολιτισμού έσπασαν, 
συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα των ιστορικών και εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής που 
παρέμεναν στην αφάνεια: οι βιολογικές πλευρές, η φαντασία και η μυθοπλασία έπαψαν να 
εξαιρούνται. Η δομιστική ανθρωπολογία, η ψυχανάλυση, η τέχνη, η λογοτεχνία, η γλωσσολογία 
και οι κλασικές κοινωνικές επιστήμες συνενώθηκαν με την ιστορική επιστήμη.  

Ο (δομιστής) ανθρωπολόγος Claude Levi-Strauss θα απορρίψει γενικά την άποψη ότι η 
σύγχρονη επιστημονική ορθολογικότητα προσέφερε οποιοδήποτε πλεονέκτημα σε σχέση με την 
«άγρια» μυθική σκέψη στην αντιμετώπιση της ζωής. «... από την ώρα που γεννιόμαστε, έγραφε ο 
Levi-Strauss, το περιβάλλον έκανε να διεισδύσει μέσα μας με χίλιους τρόπους, συνειδητούς ή 
ασυνείδητους, ένα περίπλοκο σύστημα αναφοράς αποτελούμενο από αξιολογικές κρίσεις, κίνητρα, 
επίκεντρα ενδιαφέροντος και επίσης από την επεξεργασμένη άποψη που μας επιβάλλει η 
εκπαίδευση για το ιστορικό γίγνεσθαι του πολιτισμού μας ' χωρίς την άποψη αυτή ο πολιτισμός μας 
θα ήταν αδιανόητος ή θα φαινόταν να αντιφάσκει με την πραγματική συμπεριφορά του ανθρώπου. 
Μετακινούμαστε στην κυριολεξία μαζί με αυτό το σύστημα αναφοράς, και όσες πολιτισμικές 
πραγματικότητες βρίσκονται έξω από αυτό γίνονται αντιληπτές μόνο μέσα από παραμορφώσεις 
που επιβάλλει το σύστημα - όταν δεν μας κάνει ανίκανους ν' αντιληφθούμε οτιδήποτε [...]».21  

 
Ήδη από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα οι παραδοχές για τη «συνεχή οικονομική 

ανάπτυξη», την «επιστημονική ορθολογικότητα» και «αντικειμενικότητα» ως θετικές αξίες, 
είχαν υποστεί δριμεία κριτική, ιδιαίτερα από τον Nietzsche. 

γ.3. “γλωσσολογική στροφή” και μετα-μοντερνισμός 
Τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα πολλοί ιστορικοί θα θεωρήσουν πως η ιστορία έχει 

μεγαλύτερη σχέση με τη λογοτεχνία παρά με την επιστήμη. Η αντικειμενικότητα της ιστορικής 
έρευνας δεν είναι δυνατή επειδή η ιστορία δεν έχει αντικείμενο. Ο ιστορικός είναι πάντοτε 
δέσμιος του κόσμου μέσα στον οποίο σκέπτεται και οι αντιλήψεις του καθορίζονται από τις 
κατηγορίες της γλώσσας εντός της οποίας λειτουργεί. Η γλώσσα επομένως περισσότερο 

                                                 
21 «[...] η προσχώρηση στον δυτικό τρόπο ζωής, ή σε μερικές όψεις του, δεν είναι καθόλου αυθόρμητη, όπως 

θέλουν να πιστεύουν οι Δυτικοί. Προέρχεται λιγότερο από ελεύθερη απόφαση και περισσότερο από την έλλειψη 
επιλογής.  Ο δυτικός πολιτισμός εγκατέστησε τους στρατιώτες του, τα εμπορικά γραφεία του, τις φυτείες του και τους 
ιεραποστόλους του σ' ολόκληρο τον κόσμο ' επενέβη άμεσα ή έμμεσα στη ζωή των εγχρώμων πληθυσμών ' ανέτρεψε 
εντελώς τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους είτε επιβάλλοντας τον δικό του είτε δημιουργώντας συνθήκες οι οποίες θα 
συνεπέφεραν την καταστροφή των υφιστάμενων πλαισίων χωρίς να τα αντικαταστήσουν με άλλα. Οι λαοί, υποταγμένοι 
ή αποδιοργανωμένοι, δεν είχαν άλλη δυνατότητα, λοιπόν, από το να δεχθούν τις λύσεις και τα υποκατάστατα που τους 
προσφέρονταν ή, εάν δεν ήσαν διατεθειμένοι για κάτι τέτοιο, ήλπιζαν να τις προσεγγίσουν αρκετά ώστε να είναι σε 
θέση να τις καταπολεμήσουν στο ίδιο επίπεδο [...]. Ιερό χρέος της ανθρωπότητας [...] να φυλαχτεί... από μια τυφλή 
μονομέρεια, η οποία θα επιδίωκε να επιφυλάξει το προνόμιο της ανθρώπινης ιδιότητας σε μιά φυλή, έναν πολιτισμό ή 
μιά κοινωνία ' αλλά, επίσης, να μην ξεχάσει ποτέ ότι κανένα τμήμα της ανθρωπότητας δεν διαθέτει κανόνες 
εφαρμόσιμους στο σύνολο και ότι μια ανθρωπότητα σύμφυρτη μέσα σε έναν και μόνο τρόπο ζωής είναι αδιανόητη, 
διότι θα ήταν ανθρωπότητα αποστεωμένη [...]» (Claude Levi-Strauss, Φυλή και ιστορία, εκδ. Γνώση). 
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διαμορφώνει, κατασκευάζει την πραγματικότητα παρά αναφέρεται σ’ αυτήν.22 Με την 
«linguistic turn»23 έλαβε χώρα μια πολεμική μεταξύ των οπαδών της αντικειμενικότητας της 
ιστορικής επιστήμης από τη μία πλευρά και των υποστηρικτών του γνωσιολογικού σκεπτικισμού 
και αξιολογικού σχετικισμού από την άλλη. 

Ο Roland Barthes τη δεκαετία του 1960, αρνήθηκε επί της ουσίας τη διάκριση ανάμεσα σε 
ιστορία και λογοτεχνία, σε γεγονός και μυθοπλασία. Μετά από αυτόν και ο Hayden White θα 
τονίσει το λογοτεχνικό χαρακτήρα των ιστορικών κειμένων. Ο White, όπως και άλλοι σύγχρονοι 
ιστορικοί, θα δείξει ότι η ιστορική αφήγηση ενώ εκκινεί με βάση εμπειρικώς τεκμηριωμένα 
γεγονότα, έχει απαραιτήτως ανάγκη τη φαντασία για να τα τοποθετήσει μέσα σε μια συνεκτική 
αφήγηση, οπότε σε κάθε ιστορικό λόγο παρεισφρέει ένα στοιχείο μυθοπλασίας.24 Ο ιστορικός 
δεν χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη το ίδιο το παρελθόν, αλλά «τα διαμεσολαβημένα ίχνη που άφησε 
το παρελθόν. Κατά συνέπεια η ιστορία [γι’ αυτόν] δεν είναι μίμηση γεγονότων, αλλά ανάγνωση 
ιχνών του παρελθόντος, μέσα στα πλαίσια που καθορίζουν οι συμβολικές σημασίες που επενδύει σ’ 
αυτά ο ιστορικός». Επομένως «ό,τι θεωρείται συμβάν, γεγονός, επαρκής αναπαράσταση ή εξήγηση 
ενός ιστορικού φαινομένου πρέπει να συσχετίζεται με τον χρόνο, τον τόπο και τις πολιτισμικές 
συνθήκες παραγωγής του».25  

Το μοντέλο που προτείνει ο White για την ανάλυση της μορφής και του περιεχομένου των 
ιστοριογραφικών κειμένων περικλείει: τα σχήματα λόγου της μεταφοράς, της μετωνυμίας, της 
συνεκδοχής και της ειρωνείας (μερικότερα εκφραστικά σχήματα μπορεί να είναι το οξύμωρο ή η 
κατάχρηση)… Η πλοκή είναι ρομαντική, κωμική, τραγωδία ή σατιρική ‘ τέσσερα αρχέτυπα 
σκέψης: φορμαλιστικό, οργανικιστικό, μηχανιστικό και πλαισιο-αναφορικό-λειτουργικό, ενώ 
επίσης είναι τέσσερις οι ιδεολογικοί σχηματισμοί: αναρχισμός, συντηρητισμός, ριζοσπαστισμός 
και φιλελευθερισμός (με βασική ταξινομική αρχή τους τον τρόπο θέασης της κοινωνικής 
μεταβολής). Ο White βεβαιώνει πως το πλασματικό- φανταστικό στοιχείο της αφηγηματικής 
κατασκευής δεν είναι αυθαίρετο, αλλά ενσωματώνει το πραγματικό, ωστόσο: η ιστορία 
αποτελεί, κατά τη γνώμη του, μορφή γνώσης αντίστοιχη της μυθιστοριογραφίας (fiction). Επίσης 
η διάκριση αληθούς- ψευδούς δεν είναι δυνατή οπότε η ιστορική ερμηνεία είναι αυτό-αναφορική 
διανοητική κατασκευή που δεν εξαρτάται από το πραγματολογικό υλικό. Το μετα-ιστορικό 
στοιχείο αποκλείει τις αιτιάσεις καθαρής επιστημονικότητας και απόλυτης αντικειμενικότητας, 
και η «ποιητική» της επιστήμης της ιστορίας (δηλαδή η λανθάνουσα ή εμπρόθετη κειμενική/ 
λογοτεχνική διάσταση της ιστορικής αφήγησης) αναιρεί το αίτημα απόλυτης προσέγγισης της 
αλήθειας.   

                                                 
22 Αναφορικά με τη «λογοτεχνοποίηση» της θεωρίας, την πορεία της θεωρίας από το συγγραφικό στάδιο στο 

κειμενικό και έπειτα στο αναγνωστικό, τις προσεγγίσεις της φαινομενολογίας και ερμηνευτικής (θεωρία της 
πρόσληψης), το δομισμό, την σημειωτική και τον μετα-δομισμό, την συνεισφορά της ψυχανάλυσης και του 
φεμινισμού, ενδιαφέρουσα είναι η μελέτη του Terry Eagleton, Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας, εκδ. 
Οδυσσέας. Ειδικά σχετικά με τον μετα-δομισμό και αποδομισμό: σελ. 193-225.  

Για τη «θεωρία της λογοτεχνίας» βλπ.: Ν. Βαγενάς: Μεταμοντερνισμός και λογοτεχνία, Πόλις, Μ. Μάλλη: 
Μοντερνισμός, μεταμοντερνισμός και περιφέρεια, Πόλις, Rolan Barthes: Εικόνα-Μουσική- Κείμενο, Πλέθρον, Rolan 
Barthes: Η Απόλαυση του Κειμένου, Ράππα, Rolan Barthes: Ο Βαθμός Μηδέν της Γραφής – Νέα Κριτικά Δοκίμια, 
Ράππα, Bertold Brecht: Για το ρεαλισμό, Σύγχρονη Εποχή, Terry Eagleton: Ο Marxισμός και η λογοτεχνική κριτική», 
Ύψιλον, D. Fokkema-E. Ibsch: Θεωρίες λογοτεχνίας του 20ου αιώνα, Πατάκη, Pierre Macherey –Etienne Balibar: 
Για τη λογοτεχνία και τη γλώσσα, Αγώνας, Viktor Sklovskij –Boris Eichenbaum: Για τον φορμαλισμό, Έρασμος, 
Tzvetan Todorov: Κριτική της κριτικής, Πόλις, Leon Trotsky: Λογοτεχνία και Επανάσταση, Θεωρία, Edmund Wilson: 
Η ιστορική ερμηνεία της λογοτεχνίας, Πλέθρον, Tony Bennett: Φορμαλισμός και Marxισμός, εκδ. Νεφέλη.     

23 Εννοείται με τον όρο αυτό η χρήση του οπλοστασίου της γλωσσολογίας στην ιστορική έρευνα. 
Επιστημολογικές παραδοχές: απόρριψη της αντανακλαστικής γνωσιοθεωρίας, δυνατότητα ύπαρξης πολλαπλών (όχι 
αναγκαία ισοσθενών) ερμηνευτικών εκδοχών, συνύφανση γλώσσας και κόσμου. 

24 Hayden White, Metahistory, 1973. Θα γράψει ο White στο Metahistory: ίσως «το αίτημα για επιστημονικότητα 
στην ιστορία να δηλώνει απλά την προτίμηση προς έναν ορισμένο τύπο ιστορικής κοσμοθεώρησης».  

25 Γιώργος Κόκκινος, Από την Ιστορία στις Ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίας, την 
επιστημολογία και τη διδακτική της ιστορίας, σελ. 72, 73. 
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Ο Clifford Geertz θεωρεί πως η κουλτούρα είναι ακριβώς όλοι οι ανθρώπνοι ιστοί νοήματος 
και επομένως η ανάλυσή της δεν είναι μια πειραματική επιστήμη που ψάχνει να βρει νόμους, 
αλλά μια ερμηνευτική που αναζητά το νόημα.26 Έτσι η νέα πολιτισμική ιστορία δεν ασχολείται 
τόσο με την «εξήγηση» (explanation) όσο με την «ερμηνεία» (explication), με την απόπειρα 
ανάπλασης του νοήματος των κοινωνικών εκφράσεων οι οποίες χρησιμεύουν ως κείμενα. Οι 
κεντρικοί θεσμοί είναι θρυμματισμένοι και το νόημα των κειμένων αδιαφανές, διάστικτο από 
αντιφάσεις και ρήξεις. O Geertz θα υποδείξει πως και οι κουλτούρες αποτελούν και αυτές 
κείμενα, και μάλιστα πρόκειται όχι μόνο για μη αναφορικά κείμενα, αλλά ούτε και έχουν ένα 
μονοσήμαντο νόημα. Κάθε κείμενο μπορεί να διαβαστεί με αναρίθμητους τρόπους. Η πρόθεση 
του συγγραφέα δεν έχει πια σημασία, όχι μόνο γιατί είναι πολυεπίπεδη και αντιφατική, αλλά και 
γιατί το κείμενο υπάρχει ανεξαρτήτως του συγγραφέα.  

Αν λοιπόν τελικά το ιστορικό έργο είναι ουσιαστικά λογοτεχνικό τότε θα πρέπει να κρίνεται 
με κατηγορίες της λογοτεχνικής κριτικής. Ο ιστορικός ρεαλισμός θα επικριθεί σφοδρά. 

Ο Hans Kellner θα ασκήσει κριτική στην αυθεντία και θα προσάψει στις έννοιες της 
«αλήθειας» και της «πραγματικότητας» πως «αποτελούν τα κυριότερα εξουσιαστικά όπλα της 
εποχής μας»… 

Ο «Νέος Ιστορικισμός» θα εντοπιστεί πιο άμεσα στη λογοτεχνία και την κουλτούρα μέσα σε 
ένα ιστορικό πλαίσιο.27 Οι εκπρόσωποι αυτού του ρεύματος θα συμφωνήσουν με τη 
μεταμοντέρνα θέση για την κεντρικότητα και την αδιαφάνεια της γλώσσας και θα θεωρήσουν τις 
κουλτούρες ως συμβολικά δίκτυα νοήματος. Δεν δέχονται όμως την αυτονομία των κειμένων και 
τα αντιμετωπίζουν ως μέρος σύνθετων συμβολικών διαπραγματεύσεων οι οποίες αντανακλούν 
σχέσεις εξουσίας. Υπογραμμίζοντας την πολλαπλότητα των νοημάτων κάθε λογοτεχνικού και 
πολιτισμικού κειμένου στοχεύουν τελικά σε αυτό που ο Stephen Greenblatt ονομάζει «Ποιητική 
της Κουλτούρας». 

Ο ιστορικός, σύμφωνα με τον F.A. Ankersmit χρησιμοποιεί πάντοτε μεταφορές για να 
δημιουργήσει ιστορικές εικόνες. Η διαφορά γι’ αυτόν, ανάμεσα στη «μοντέρνα» ιστοριογραφία 
(είτε ρανκικής είτε κοινωνικο-επιστημονικής κατεύθυνσης) και στη μεταμοντέρνα θέση έγκειται 
στην εμμονή της τελευταίας στο μεταφορικό, μη αναφορικό χαρακτήρα κάθε ιστορικού κειμένου 
και στην αυταπάτη της πρώτης πως υπάρχει μια ιστορική υπόσταση ξέχωρη από τη γραφή ή την 
ποιητική του ιστορικού. Για τον Ankersmit δεν υπάρχει ανταπόκριση μεταξύ αλήθειας του 
παρελθόντος και του ιστοριογραφικού έργου. Το ιστοριογραφικό κείμενο είναι ένα «κλειστό 
γλωσσικό σύμπαν, ευκρινώς διαχωρισμένο από την πραγματικότητα». Γι’ αυτό πρέπει να κρίνεται 
μόνο με εσωτερικά κριτήρια.28 

Η γενική τάση των (περισότερων μάλλον) σημερινών ιστορικών είναι μια ενδιάμεση θέση: 
είναι δηλαδή πολλοί αυτοί που δεν αντιμετωπίζουν την ιστορία ως μια μορφή της ρητορικής: 

                                                 
26 Geertz C., Η Ερμηνεία των Πολιτισμών, Αλεξάνδρεια 2003. 
27 Σχετικά βλπ. και στο Γιώργος Κόκκινος: «Από την Ιστορία στις Ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της 

ιστοριογραφίας, την επιστημολογία και τη διδακτική της ιστορίας», σελ. 289-293. Ο Νέος Ιστορικισμός επιδιώκει να 
αποκαλύψει και να απομυθοποιήσει τους μηχανισμούς διαμέσου των οποίων το παρόν για τις δικές του ανάγκες 
κατασκευάζει τις ιστορικές εκδοχές του παρελθόντος. Ο ιστορικός λόγος προσεγγίζεται ως μηχανισμός 
συγκρότησης της συλλογικής ταυτότητας αλλά και άσκησης πειθούς… 

28 Κριτική στον «δογματικό σκεπτικισμό» του μεταμοντερνισμού ασκεί -εκτός από τον Hobsbawm και άλλους 
μαρξιστές- και ο T. Todorov: βλπ. «Ταξίδι την αμερικανική κριτική» στο Κριτική της κριτικής. Ένα μυθιστόρημα 
μαθητείας, εκδ. Πόλις, π.χ. σελ. 268-276. Υπάρχει μια σημαντική τάση (για παράδειγμα οι J.G.A. Pocock, Quentin 
Skinner, Reinhart Koselleck κ.ά) η οποία απομακρύνεται από την πολιτισμική ανθρωπολογία (και τις 
μεταμοντερνιστικές αντιλήψεις) και αντιμετωπίζει τα κείμενα ως οχήματα μετάδοσης συνειδητά υποστηριζόμενων 
ιδεών που ανακλούν το πλαίσιο λόγου της κοινότητας μέσα στην οποία εκφέρονται. 

Η Joan Scott από την άλλη, συμφωνεί με τον Derrida πως η παραδοσιακή γλώσσα ορίζει μια ιεραρχική τάξη η 
οποία οδηγούσε συστηματικά στην καθυπόταξη των γυναικών, και συμφωνεί επίσης με τον Foucault πως η γνώση 
είναι αξεδιάλυτα συνυφασμένη με την εξουσία και την κυριαρχία. Το φύλο, με την κοινωνική και πολιτική έννοια 
και όχι τη βιολογική, δεν είναι ένα φυσικό δεδομένο αλλά συγκροτείται από τη γλώσσα. Η ίδια η πραγματικότητα, 
οι κοινωνικές και πολιτικές δομές, δεν μπορεί να προσεγγιστούν παρά μόνο μέσα από τη γλωσσική τους εκφορά.  
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παρ’ όλη την αφηγηματική μορφή της θεωρείται πως διατηρεί μια ειδική σχέση με την αλήθεια: 
«[…] οι αφηγηματικές κατασκευές της στοχεύουν στην ανάπλαση ενός παρελθόντος που πράγματι 
υπήρξε. Αυτή η αναφορά σε μια πραγματικότητα που προϋπάρχει του ιστορικού κειμένου και 
τοποθετείται εκτός αυτού […] τη διαφοροποιεί από το θρύλο ή την πλαστογραφία».29 Η διάκριση 
δηλαδή αλήθειας-ψεύδους παραμένει γι’ αυτούς θεμελιώδης, παρ’ ότι το αξίωμα της απόλυτης 
αντικειμενικότητας δεν γίνεται πλέον ανεπιφύλακτα αποδεκτό. 

Σύμφωνα με την μεταμοντέρνα κριτική δεν υπάρχει ενιαία ιστορία. Η ιστορία χαρακτηρίζεται 
όχι μόνο από συνέχεια αλλά και από ρήξεις. Οι ιδεολογικές παραδοχές που ενυπάρχουν στον 
κυρίαρχο λόγο της επαγγελματικής ιστορίας πρέπει να επισημανθούν.30 

Μία από τις κεντρικές παραδοχές της κοινωνικο-επιστημονικής ιστορίας ήταν η πίστη στη 
θετική δύναμη του εκσυγχρονισμού. Ο Francis Fukuyama στο «Τέλος της Ιστορίας» θα 
διακηρύξει πως μια σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία που βασίζεται στις αρχές της ελεύθερης 
αγοράς και σε αντιπροσωπευτικούς κοινοβουλευτικούς θεσμούς μαρτυρεί ότι η ιστορική εξέλιξη 
έχει οδηγήσει στην επίτευξη μιας ορθολογικής τάξης πραγμάτων…31 

 
Υπάρχουν κριτήρια επαλήθευσης στις ιστορικές αφηγήσεις; Ο Hayden White υποστηρίζει 

πως όχι. Αυτό συνεπάγεται και πως δεν υφίσταται ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στη γραφή της 
ιστορίας και τη φιλοσοφία της ιστορίας. Η φιλολογική κριτική των πηγών μπορεί να ανακαλύψει 
γεγονότα, αλλά τελικά η κατασκευή μιας ιστορικής έκθεσης καθορίζεται από αισθητικές και 
ηθικές θεωρήσεις και όχι επιστημονικές. Μορφή και περιεχόμενο δεν μπορούν να διαχωριστούν 
μέσα στην ιστορική γραφή. Το αποτέλεσμα είναι λεκτικές μυθοπλασίες «το περιεχόμενο των 
οποίων έχει περισσότερο επινοηθεί παρά ανακαλυφθεί». Ο Christopher Browning θα διαφωνήσει 
με τον White: «το Ολοκαύτωμα δεν είναι μια αφαίρεση», ούτε οι αφηγήσεις γι’ αυτό αποτελούν 
κατά κύριο λόγο κατασκευές του ιστορικού…  

Δεν υπάρχουν λοιπόν τα “υλικά κριτήρια αλήθειας”; Η επιστημονική έρευνα δεν οδηγεί σε 
μια προοδευτική κατανόηση της πραγματικότητας;  

Ο Gaston Bachelard32 αλλά και ο Paul Feyerabend33 αμφισβήτησαν όπως έχουμε δει την 
ύπαρξη μιας συνεκτικής λογικής και μεθόδου στην επιστήμη. Ο Thomas Kuhn34 θα υποστηρίξει 
πως, παρ’ ότι η επιστήμη δεν αποτελεί μυθοπλασία αλλά ιστορικά και πολιτισμικά καθοριζόμενο 
λόγο, δεν μπορούμε επί της ουσίας να τη θεωρήσουμε απλώς ως “αντανάκλαση” ενός 
αντικειμενικού κόσμου. Για την αγγλο-αμερικανική αναλυτική φιλοσοφία η γλώσσα έπρεπε να 
καθαρθεί από αντιφάσεις και πολιτισμικά διφορούμενα ώστε να μεταδίδει με ευκρίνεια λογικές 
έννοιες και επιστημονικά πορίσματα. Ο δομισμός είδαμε ότι αμφισβήτησε αυτή την αναφορική 
λειτουργία της γλώσσας. Για τον Ferdinand de Saussure η γλώσσα είναι κλειστό αυτόνομο 
σύστημα, δεν αποτελεί μέσο μετάδοσης νοήματος, γιατί αντίθετα το νόημα αποτελεί λειτουργία 
της γλώσσας – η γλώσσα δεν μεταδίδει σκέψεις μας, αυτό που σκεφτόμαστε καθορίζεται από τη 
γλώσσα.  

Οι διαμάχες γύρω από τη γλώσσα είχαν όπως αναφέραμε επιπτώσεις στις αντιλήψεις μας για 
την ιστορία. Εάν το ιστοριογραφικό κείμενο δεν αναφέρεται σε κάποια εξωτερική 

                                                 
29 Βλπ. “Μυθοπλασία, Αφηγηματικότητα, Αντικειμενικότητα”: Διεθνές Συνέδριο Ιστορικών Επιστημών, 

Μόντρεαλ 1995.  
30 Μέχρι που μπορεί να οδηγήσει η άρνηση κάθε δυνατότητας ορθολογικού ιστορικού λόγου και κάθε έννοιας 

ιστορικής αλήθειας, η διάλυση της ιστορίας μέσα σε μια καθαρά μυθοπλαστική λογοτεχνία; Ο Hayden White θα 
καταλήξει σε ένα ακραίο με μια έννοια συμπέρασμα: είναι αδύνατο με μια ιστορική αφήγηση να αποδειχθεί 
αντικειμενικά ότι (κάτι) συνέβη. 

31 Το νόημα της θέσης πως «η ιστορία έχει τελειώσει» είναι ότι δεν υπάρχει πια η δυνατότητα μιας μεγάλης 
αφήγησης που να δίνει συνοχή και νόημα στην ιστορία. Μια παρουσίαση των σχετικών θεωριών επιχειρεί ο P. 
Anderson στο: Θεωρίες για το τέλος της Ιστορίας. Χέγκελ, Κουρνό, Κοζέβ, Φουκουγιάμα, εκδ. Στάχυ.   

32 Gaston Bachelard: “The New Scientific Spirit”.  
33 Paul Feyerabend: “Against Method”. 
34 Thomas Kuhn: “The Structure of Scientific Revolutions”.  
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πραγματικότητα και είναι κλεισμένο στον εαυτό του (Rolan Barthes35) έπεται πως τελικά δεν 
υπάρχει διαφορά μεταξύ «αλήθειας» και μυθοπλασίας;36  

Οι ιστορικοί που αξίωναν να θεωρείται η ιστορία αυστηρή επιστήμη προσπαθούσαν να 
απαλλάξουν την ιστορική γραφή από τα ρητορικά στοιχεία της. Ο D. La Capra γράφει πως «αυτή 
η τάση που ορίζει την επιστήμη σαν τον αντίπαλο ή το αντίθετο της ρητορικής, συνδυάστηκε συχνά 
με την υπεράσπιση ενός “καθαρού ύφους” [..]». Δεν υφίσταται όμως τέτοιο «καθαρό ύφος». Στην 
πραγματικότητα η ιστορική γραφή ποτέ δεν έχασε τα ρητορικά ή λογοτεχνικά της γνωρίσματα. 

Το 1991, σε άρθρο του στο Past and Present και πάλι37, ο Lawrence Stone θα εκφράσει 
κάποιες ανησυχίες. Ο μεταμοντερνισμός, η γλωσσολογία και πολιτισμική/ συμβολική 
ανθρωπολογία και ο Νέος Ιστορικισμός απειλούν την ιστορία. Και οι τρεις τάσεις συμφωνούν 
στην αντιμετώπιση της πολιτικής, των θεσμών και των κοινωνικών πρακτικών ως «λεκτικές 
δομές συμβολικών συστημάτων ή κωδίκων». «Έτσι τα κείμενα γίνονται μια απλή αίθουσα με 
καθρέπτες οι οποίοι δεν ανακλούν παρά ο ένας τον άλλο, χωρίς να φωτίζουν καθόλου την 
“αλήθεια”, η οποία δεν υφίσταται». Έτσι, σε τελευταία ανάλυση «το πραγματικό είναι τόσο 
φαντασιακό όσο και η φαντασία». Ο Patrick Joyce θα απαντήσει πως η μεγάλη συμβολή του 
μεταμοντερνισμού ήταν η αναγνώριση ότι «δεν υπάρχει καμιά προφανής επικαλύπτουσα συνοχή 
ούτε στην πολιτική συγκρότηση, ούτε στην οικονομία, ούτε στο κοινωνικό σύστημα» ούτε και 
«καμία βαθύτερη δομή στην οποία να αναφέρονται» τα κείμενα.38  

γ.4. μικρο-ιστορίες και καθημερινή ζωή 
Σε άρθρο που είχε δημοσιεύσει το 1979 και πάλι στο Past and Present,39 o Lawrence Stone 

προέβαινε σε μια διαπίστωση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης και γραφής της ιστορίας: στη 
θέση πως είναι δυνατή “μια συνεκτική επιστημονική εξήγηση των αλλαγών που έχουν συμβεί 
στο παρελθόν” εμφανίζεται ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για τις πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης 
που συνοδεύεται από τη πεποίθηση πως η κουλτούρα μιας ομάδας, ακόμα και η βούληση ενός 
ατόμου, μπορεί να συνιστούν αιτιακούς παράγοντες αλλαγής τόσο σημαντικούς όσο 
τουλάχιστον και οι απρόσωπες δυνάμεις της υλικής παραγωγής και της δημογραφικής αύξησης. 
Εγκαινιάζεται στροφή στην προσωπική εμπειρία, μια επιστροφή σε αφηγηματικές μορφές 
ιστορίας, και η επιστημονική ορθολογικότητα επανεξετάζεται κριτικά.40  

 Ήδη από τη δεκαετία του 1960 η πίστη στην πρόοδο και στον σύγχρονο δυτικό 
πολιτισμό είχε γίνει προβληματική. Μια τέτοια απαισιόδοξη άποψη χαρακτήριζε και μεγάλο 
μέρος της λεγόμενης «Νέας Πολιτικής Ιστορίας». Αυτή η νέα ιστορία κατανοούσε πολύ 
διαφορετικά από τον κλασικό μαρξισμό τους καταναγκασμούς από τους οποίους έπρεπε να 
χειραφετηθούν οι άνθρωποι: οι πηγές της εκμετάλλευσης και 

                                                 
35 Rolan Barthes: “The Discurse of History”. 
36 O Foucault θα αποσυνδέσει τον συγγραφέα από την παραγωγή του κειμένου, η προθετικότητα και το νόημα 

θα εκτοπιστούν, και η ‘ιστορία’ θα χαρακτηριστεί επινόηση του δυτικού ανθρώπου στην «κλασική» φάση της 
σύγχρονης ιστορίας. Η Κριτική του Derrida και του Foucault έχει στόχο τις ιδεολογικές προκαταλήψεις που 
κρύβονται μέσα σε κάθε κείμενο. Ταυτόχρονα οι στοχαστές αυτοί θα ριζοσπαστικοποιήσουν τη σωσσυριανή 
αντίληψη περί γλώσσας: η ενότητα σημαίνοντος-σημαινομένου (λέξης-πράγματος) χάνεται μια και τα σημαινόμενα 
είναι άπειρα. Αυτό ο Iggers θεωρεί ότι «αποστερεί τον κόσμο από οποιοδήποτε νόημα», από ανθρώπους-συνειδητούς 
δρώντες, από τις βουλήσεις και τις προθέσεις τους, τελικά από οποιαδήποτε συνοχή. 

37 “History and post-modernism”, Past and Present no. 131, 1991. 
38 Η πίστη στις μεγάλες αφηγήσεις οι οποίες θεωρούσαν τον εκσυγχρονισμό του δυτικού κόσμου ως το 

αποκορύφωμα μιας συνεκτικής ιστορικής διαδικασίας μπορούμε σήμερα πλέον να διαπιστώσουμε ότι έχει μάλλον 
χαθεί. Ο Jacques Revel θα γράψει πως το όραμα μιας «συνολικής» ή «οικουμενικής» ιστορίας έχει πλέον σβήσει. 

39 “Η αναβίωση της αφήγησης: σκέψεις πάνω σε μια νέα παλιά ιστορία”.  
40 G. Iggers, Η ιστοριογραφία στον 20ο αιώνα, σελ. 129. Βλπ. και την κριτική του G. Iggers στο: Νέες 

κατευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Ιστοριογραφία, σελ. 272-279, 300-302. 
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της καταπίεσης δεν θα πρέπει να αναζητούνται τόσο στις θεσμοποιημένες δομές, στην 
πολιτική ή στην οικονομία, αλλά κυρίως στις πολλαπλές διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στις 
οποίες οι άνθρωποι ασκούν εξουσία πάνω σε άλλους. 

Σε αντιδιαστολή με τις μακρο-ιστορικές αντιλήψεις, η ιστορία όφειλε τώρα να στραφεί στις 
συνθήκες της καθημερινής ζωής όπως την βιώνουν οι απλοί άνθρωποι. Οι μικρο-ιστορικοί της 
καθημερινής ζωής μετατοπίζουν το αντικείμενο των ιστορικών σπουδών απ’ αυτό που 
ονομάζουν «κέντρο» της εξουσίας στις «παρυφές», στους πολλούς που είναι γι’ αυτούς οι 
αδικημένοι και οι εκμεταλλευόμενοι, τα άτομα που δεν συμμορφώνονται με τους καθιερωμένους 
κανόνες. Οι πολλοί αυτοί άνθρωποι δεν αντιμετωπίζονται από τους ιστορικούς αυτούς πολλές 
φορές ως τμήμα ενός πλήθους αλλά ως άτομα τα οποία δεν πρέπει να χάνονται μέσα στην 
ανωνυμία και τις παγκόσμιες ιστορικές διαδικασίες. Για κάτι τέτοιο χρειαζόταν ένα νέο 
εννοιολογικό και μεθοδολογικό οπλοστάσιο, που δεν θα αντιμετωπίζει την ιστορία σαν ενιαία 
διαδικασία και σαν μια μεγάλη αφήγηση, αλλά σαν μια ροή με πολλές όψεις και πολλά ατομικά 
κέντρα. Όχι ‘Ιστορία’ επομένως αλλά ‘ιστορίες’. Χρειαζόταν γιαυτό το λόγο μια νέα 
επιστημολογία που να επιτρέπει την προσέγγιση του συγκεκριμένου και όχι του αφηρημένου. 

Ο Hans Medick το 1984 σε άρθρο του θα προσδιορίσει τις βασικές αρχές της ιστορίας της 
καθημερινότητας. Αυτή η μορφή ιστορίας έπαιρνε ως μοντέλο της ιστορικής έρευνας την 
πολιτισμική ανθρωπολογία του C.Geertz. Η σημειολογική προσέγγιση, σύμφωνα με τον Geertz, 
πρέπει να γίνεται μέσω μιας «πυκνής περιγραφής», η οποία σημαίνει την άμεση αντιπαράθεση με 
τον άλλο. Σημαίνει δε ακόμα, πως δεν επιδιώκουμε να «διαβάσουμε» πάνω στον άλλο τις δικές 
μας προκατασκευασμένες ιδέες αλλά να τον συλλάβουμε όπως είναι. Όμως το άτομο μπορούμε 
να το γνωρίσουμε μόνο μέσα από την κουλτούρα όπου είναι εμβαπτισμένο και που τον 
διαμορφώνει. Δεν έχουμε, δηλαδή, άμεση πρόσβαση στις εμπειρίες των άλλων. Πρέπει να 
αποκρυπτογραφηθούν έμμεσα αυτές οι εμπειρίες μέσα από συμβολικές και τελετουργικές 
πράξεις, οι οποίες λειτουργώντας κάτω από την επιφάνεια των ατομικών προθέσεων και 
πράξεων σχηματίζουν ένα κείμενο που καθιστά δυνατή την προσέγγιση της άλλης κουλτούρας.41 

Οι ιταλοί μικρο-ιστορικοί42 εκκίνησαν ως μαρξιστές, στην πορεία όμως απέρριψαν τις 
αυταρχικές όψεις των κομμουνιστικών κομμάτων και απώλεσαν την πίστη τους στις μακρο-
ιστορικές δογματικές αντιλήψεις περί ανάπτυξης. Επιστρέφουν στις εμπειρίες της ζωής 
συγκεκριμένων καθημερινών ανθρώπων. Διατηρούν πάντως τρία στοιχεία του μαρξιστικού 
προσανατολισμού: ότι η κοινωνική ανισότητα αποτελεί θεμελιώδες γνώρισμα (αλλά παίρνει 
διάφορες μορφές), την αντίληψη για το σημαντικό ρόλο που παίζουν η παραγωγή και 
αναπαραγωγή στη διαμόρφωση κάθε κουλτούρας, την πεποίθηση ότι η ιστορική μελέτη πρέπει 
να βασίζεται πάνω σε αυστηρή μέθοδο και εμπειρική ανάλυση. Αποφεύγουν να πάρουν τη θέση 
που εξέφρασε ο Geertz ότι η ιστορία κερδίζει πολλά από την ποίηση.43 Γι’ αυτούς τα όρια 
ανάμεσα σε γεγονός και μυθοπλασία είναι πράγματι ρευστά σε αντίθεση με τους εκπροσώπους 
της μικρο-ιστορίας (“microhistoria”) οι οποίοι επιμένουν ότι ο ιστορικός ασχολείται με ένα 
πραγματικό αντικείμενο. Η αντίρρηση των τελευταίων αφορά κυρίως την χρήση μεγάλης 
κλίμακας γενικεύσεων οι οποίες παραμορφώνουν την πραγματικότητα στη βάση της. 

Η microhistoria θέλει «να φωτίσει την αιτιότητα στο επίπεδο των μικρών ομάδων, όπου 
λαμβάνει χώρα το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής».44 Όπως ο M. Foucault, οι ιστορικοί αυτοί 
ζητούν να δείξουν το πώς «οι κυρίαρχοι θεσμοί απέκλεισαν κάποιους τρόπους σκέψης ως 

                                                 
41 Ο Jurgen Kocka άσκησε κριτική στην προσέγγιση του Medick θεωρώντας ότι οδηγεί σε μεθοδολογικό 

ανορθολογισμό λόγω της απάρνησης της θεωρίας και της εμμονής στην άμεση εμπειρία. Για τον Medick τα 
προσεκτικά διατυπωμένα ερωτήματα προκαταλαμβάνουν τα πορίσματά μας. Ο Kocka θεωρεί ότι η απουσία τους 
καθιστά αδύνατη την έλλογη γνώση.  

42 Giovanni Levi, K. Ginsbourg, K. Poni, E. Gredi κ.ά. 
43 Τη θέση αυτή την υποστήριξε εκτός από τον Medick και ο H. White, ενώ υιοθετήθηκε επίσης από την 

αμερικανίδα Natalie Davis. 
44 Βλπ. σχετικά και στο Γιώργος Κόκκινος: «Από την Ιστορία στις Ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της 

ιστοριογραφίας, την επιστημολογία και τη διδακτική της ιστορίας», σελ. 267-274. 
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δαιμονικούς, ανορθολογικούς, αιρετικούς ή εγκληματικούς», και όπως ο Geertz στοχεύουν στην 
«ερμηνευτική» (και όχι αναλυτική) μελέτη της κουλτούρας η οποία πρέπει να προσεγγίζεται 
«μέσα από μοναδικά -φαινομενικά ασήμαντα- σημεία, και όχι μέσα από την εφαρμογή νόμων που 
απορρέουν από επαναλαμβανόμενες και ποσοτικοποιήσιμες παρατηρήσεις». Μελετούν ίχνη, 
σημεία, συμπτώματα. Εξακολουθούν όμως να πιστεύουν πως υπάρχει μια εξωτερική στα 
ιστορικά κείμενα πραγματικότητα, την οποία μπορούμε να γνωρίσουμε. Βέβαια η γνώση μας 
αυτή θα είναι διαμεσολαβημένη γι’ αυτό «η μικρο-ιστορική μέθοδος έρχεται σε ρήξη με την 
παραδοσιακή μορφή λόγου, την κατηγορηματικότητα και το ύφος της αυθεντίας, που υιοθετούν οι 
ιστορικοί που παρουσιάζουν την πραγματικότητα ως αντικειμενική». Όσον αφορά δε τον τρόπο 
αφήγησης, στην μικρο-ιστορία η σκοπιά από την οποία βλέπει τα πράγματα ο ερευνητής 
καθίσταται αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης. 

Στην έρευνα των μικρο-ιστορικών επιστρατεύονται βιογραφίες και απομνημονεύματα για 
την ανάπλαση των ζωών ανδρών και γυναικών που αγνοούνται από τις επίσημες πηγές και 
γίνεται χρήση και των μεθόδων της «προφορικής ιστορίας».45 Το παρελθόν επιχειρείται να 
επανακτήσει τις ποιοτικές του διαστάσεις και το ανθρώπινο πρόσωπο που έτειναν να του 
στερούν οι κοινωνικο-επιστημονικές προσεγγίσεις.   

 
Για τον Max Weber η πραγματικότητα είναι προσεγγίσιμη μόνο με την μεσολάβηση λογικών 

κατηγοριών του νου. Η αντικειμενικότητα δεν έχει να κάνει με «αντικείμενα» του εξωτερικού 
κόσμου αλλά με την κοινωνικο-επιστημονική μεθοδολογία μελέτης του. Η λογική 
επιχειρηματολογία πρέπει να είναι το ίδιο πειστική για το μυαλό ενός Ασιάτη όπως και ενός 
δυτικού. Αυτή η εμμονή σε σαφείς έννοιες και ρητά διατυπωμένες θεωρίες, αποτέλεσε τη βάση 
μεγάλου μέρους της γερμανικής σχολής «Ιστορικής Κοινωνικής Επιστήμης» των Hans-Ulrich 
Wehler και Jurgen Kocka, την οποία η πολιτισμική τάση την απορρίπτει ως αντικειμενιστική. Ο 
Geertz προτείνει την «πυκνή περιγραφή» ως εναλλακτική λύση απέναντι στη μέθοδο.  

 
Ο Pierre Bourdieu στην δική του προσέγγιση τονίζει τα οικονομικά και κοινωνικά πλαίσια 

της κουλτούρας, αναγνωρίζοντας όμως το συμβολικό χαρακτήρα αυτών των σχέσεων. Η 
κουλτούρα δεν αντιμετωπίζεται ως ‘αυτοτελές κείμενο’, αλλά ως ένα πολιτικό, κοινωνικό και 
οικονομικό πλαίσιο αλλαγών που πρέπει να προσεγγίζεται μέσα από τα σύμβολά του. 

 
[...] 
 
 
       [ Αυτόνομη Πρωτοβουλία ] 

                                                 
45 Οι επικριτές των μικρο-ιστορικών θεωρούν ότι οι τελευταίοι περιορίζουν την ιστορία σε ένα 

«ανεκδοτολογικό ιστοριοδιφισμό», ότι δίνουν μια ρομαντική εικόνα του παρελθόντος, ότι είναι ανίκανοι -εφόσον 
ασχολούνται με σταθερές κουλτούρες- να αντιμετωπίσουν τον νεότερο κόσμο, ότι επομένως δεν δύνανται να 
ασχοληθούν με την πολιτική… Ωστόσο εφαρμόστηκαν και πρόσφατα πολλές μικρο-ιστορικές προσεγγίσεις στη 
μελέτη πολιτικών συγκρούσεων του 20ου αι., και διερευνήθηκαν συγκεκριμένα βιώματα και η καθημερινότητα των 
εργατικών τάξεων (Lutz Niethammer κ.ά.).  
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