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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ:
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ Ή ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ;
Οί εορτασμοί πού οργανώνονται με αφορμή την επέτειο ορισμένων ιστορικών
γεγονότων, χρησιμεύουν στα μέλη ή τουλάχιστον σε ορισμένες κατηγορίες άπό
τα μέλη της κοινωνίας για να επιβεβαιώνουν την προσήλωση τους στις άξιες
πού πραγματώθηκαν ή πού επιχειρήθηκε να πραγματωθούν στή διάρκεια των
γεγονότων πού εορτάζονται. Ή λαμπρότητα και ή καθολικότητα των εορτα
σμών εξαρτάται άπο τήν απήχηση πού διατηρούν οί αξίες αυτές στους κόλπους
της έορτάζουσας κοινωνίας και άπο το αν άλλα, μεταγενέστερα, γεγονότα
εξέφρασαν καλλίτερα τις ίδιες αξίες. Μεταβολές στις κοινωνικές σχέσεις, είναι
δυνατό να μετατοπίσουν τήν έμφαση του εορτασμού προς νέες αξίες και να
οδηγήσουν στην αποσιώπηση ακόμα καί στην άρνηση των αρχικών άξιων.
Οί εορτασμοί για τα 200 χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης δεν σημαί
νουν λοιπόν απαραίτητα τήν προσήλωση τών έορταζόντων στις ίδιες άξιες για
τις όποιες αγωνίστηκαν οί Γάλλοι Επαναστάτες. 'Αποδεκτές κατ' αρχήν για
τις άλλες κοινωνίες πού, λόγω της παγκόσμιας ακτινοβολίας της, εορτάζουν
καί αυτές τή Γαλλική Επανάσταση οί αμφιβολίες αυτές μπορεί να ήχοΰν
υπερβολικές προκειμένου για τήν ίδια τή γαλλική κοινωνία. Εντούτοις, ορισμέ
νες «εορταστικές» εκδηλώσεις στή Γαλλία τον τελευταίο χρόνο ή τα τελευταία
χρόνια —γιατί ή εμπορική εκμετάλλευση της επετείου εϊχε αρχίσει πολύ πριν
τον 'Ιανουάριο του 1989— ενισχύουν τήν άποψη δτι δεν βρισκόμαστε μπροστά
σε μια συνολική καί ανεπιφύλακτη μέθεξη, άλλα σε Ινα επιλεκτικό εορτασμό
πού συνιστά μια μεθερμηνεία της Γαλλικής 'Επανάστασης.
'Ανάμεσα στις ενδείξεις αυτές, πού μπορεί εύκολα να τις αντιληφθεί καί ό
ξένος παρατηρητής, είναι τό πλήθος τών εκδόσεων —εκλαϊκευτικά, ιστορικά
πονήματα ή μυθιστορίες— οί όποιες προβάλλουν άτομα ή κοινωνικές ομάδες
πού ανήκουν ή υπερασπίστηκαν τήν κατάσταση πραγμάτων πού ανέτρεψε ή
'Επανάσταση. Τό φαινόμενο δεν είναι ολότελα νέο" υπήρξαν καί άλλοτε εποχές
άνθησης τέτοιων συγγραφών αν καί οχι στην ίδια έκταση. Ή διαφορά εϊναι δτι
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τα βιβλία αυτά απευθύνονταν ανοικτά σε όσους αμφισβητούσαν την Επανά
σταση, ένώ οι σημερινοί συγγραφείς ισχυρίζονται Οτι αποδέχονται τα κεκτημέ
να της Επανάστασης. Θα μπορούσε ϊσως κανένας να μή θεωρήσει αυτή τήν
εκδοτική κίνηση σημαντική ένδειξη, υπενθυμίζοντας τήν εμπορική σκοπιμότη
τα παρόμοιων δραστηριοτήτων. Οι ευγενείς, οι αγρότες της Βανδέας, οι αστοί
αντίπαλοι τών Ίακωβίνων συνιστούν ενα λιγότερο τετριμμένο θέμα άπό τους
ήρωες της Επανάστασης και προσφέρονται καλύτερα για μια εκδοτική επιτυ
χία. Ή ερμηνεία αυτή είναι βάσιμη άλλα ανεπαρκής, γιατί οι δημόσιες δηλώ
σεις τών συγγραφέων αυτών τών βιβλίων καθώς και άλλες ενδείξεις δείχνουν
δτι έχουμε να κάνουμε με ενα πιο σύνθετο φαινόμενο, πού δεν μπορεί να αναχθεί
σε πρωτογενείς οικονομικές σκοπιμότητες. Ή πολλαπλότητα τών κινήτρων
γίνεται εμφανής στα περιοδικά τεύχη, με τα όποια ό καθημερινός τύπος συμμε
τέχει στον εορτασμό της επετείου και στή σύνταξη τών οποίων συνεργάζονται
επώνυμοι ιστορικοί1. Ή ίδια διαπίστωση ισχύει και για τις ειδικές εκπομπές
της τηλεόρασης, πού αποτελούν αρκετά ασφαλή ένδειξη, άπο τή μια μεριά για
το τι μπορεί να αποδεχθεί το ευρύτερο κοινό και άπο τήν άλλη, για το ποια
εικόνα της Επανάστασης θέλουν να μεταδώσουν Οσοι ελέγχουν οικονομικά και
πολιτικά τα μαζικά μέσα ενημέρωσης.
Θα σταθώ σε δύο άπο αυτές τις εκπομπές για τις όποιες εχω προσωπική
γνώση και τις βρίσκω χαρακτηριστικές τών νέων αντιλήψεων για τήν 'Επανά
σταση. Ή πρώτη εϊναι μία τηλεοπτική υπερπαραγωγή πού άρχισε να προβάλ
λεται ώς σειρά επεισοδίων άπο το μεγαλύτερης ακροαματικότητας κανάλι της
τηλεόρασης στις αρχές του 19892. Ό τίτλος της ήταν «La grande cabriole», πού
θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά ώς ή μεγάλη πιρουέτα, ή χορευτική
φιγούρα με τήν οποία ξεφεύγει κανείς —στην περίπτωση της τηλεοπτικής
σειράς μια ευγενής— με χάρη άπο μια δύσκολη κατάσταση. Ή επιλογή μιας
άριστοκράτισσας και ή περιγραφή τών διαδοχικών της προσαρμογών στις νέες
καταστάσεις, πρώτα στην εξορία, μετά στην περίοδο του Ναπολέοντα δταν οι
ευγενείς αρχίζουν να επιστρέφουν, πριν τήν τελική αποκατάσταση τους με τήν
Παλινόρθωση, αποτελεί ένα πραγματικό εύρημα πού μας επιτρέπει να δούμε
γνωστά γεγονότα άπο μια ασυνήθιστη σκοπιά. Αυτό πού μας αφήνει σκεπτι
κούς είναι ή πλήρης αντιστροφή ενός μανιχαϊστικου σχήματος, όπου οι καλοί
είναι οι πλήρεις ανοχής, εμποτισμένοι άπο τα Φώτα ευγενείς και οι κακοί οι

1. Γνωρίζω τα τεύχη τών εφημερίδων Quotidien de Paris και L· Croix. Tò πιο φιλόδοξο
εγχείρημα ήταν ή ειδική μηνιαία έκδοση της εφημερίδας Le Monde με τον τίτλο Le Monde de la
Révolution française. Το δεύτερο μέρος αυτής της έκδοσης είχε τον άπο ιδεολογική άποψη χαρα
κτηριστικό για τις σημερινές αντιλήψεις τίτλο της 'Εφημερίδας τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2. Μεταδόθηκε το καλοκαίρι του 1989 άπο τήν ελληνική τηλεόραση μέ τον τίτλο η άλλη όφη
της 'Επανάστασης.
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αστοί —δειλοί, δογματικοί, γεμάτοι οίηση και υποκρισία— μαζί με τους αγρό
τες, πού παρουσιάζονται φιλόδοξοι και χυδαίοι.
Το δεύτερο τηλεοπτικό παράδειγμα άφορα μια τηλεοπτική σειρά σε 'ιδιωτι
κό κανάλι της τηλεόρασης με το γενικό τίτλο «Τα μισοφόρια της Επανάστα
σης». Έδώ με πρόφαση τήν προβολή της καθημερινής ζωής αντί των πολιτικών
γεγονότων σκιαγραφούνται με αρκετή ποιητική άδεια τα ερωτικά παρασκήνια
της 'Επανάστασης. *Ας σταθούμε λίγο στο επεισόδιο πού κάλυπτε τήν υποτιθέ
μενη σεξουαλική ζωή του Μαρά. Βρίσκουμε πάλι δύο αντιθετικούς πόλους. Το
καλό το εκπροσωπεί ή δολοφόνος του Μαρά, ή Charlotte Corday, ευγενικής
καταγωγής, δημοκρατικών υποτίθεται πεποιθήσεων, πού εμφανίζεται να ωθεί
ται στην πράξη της άπό πολιτικά κίνητρα. Εϊναι υπέρ της ελευθερίας, εναντίον
τών τρομοκρατικών πρακτικών ώς μέσου για τήν πραγμάτωση της και αρνεί
ται το εφικτό σημαντικών πολιτικών αλλαγών σε σύντομο χρονικό διάστημα.
""Αν οι ατομικές ενέργειες της Charlotte Corday ανάγονται στο επεισόδιο σε
γενικές πολιτικές κατηγορίες, οι πολιτικές πράξεις του Μαρά αποδίδονται σέ
προσωπικά χαρακτηρολογικά στοιχεία. Ό αποτυχημένος ιατρός είναι παθια
σμένος μέ τήν ανατομία και αύτη του ή ενασχόληση δέν απορρέει άπό μια
ορθολογική αντίληψη, άλλα άπό μια διαστροφή πού εκδηλώνεται μέ ποιητική
άδεια και στην ερωτική του ζωή. Οί εκτελέσεις της περιόδου της Τρομοκρατίας
είναι ή προβολή στο δημόσιο επίπεδο αυτής ακριβώς τής ιδιωτικής διαστροφής.
Νά πώς περιγράφει τις προθέσεις του ό σκηνοθέτης τής τηλεταινίας σέ δηλώ
σεις του στον τύπο: «Γίνεται δεκτό δτι ό Μαρά έστειλε στή λαιμητόμο χιλιάδες
ανθρώπους και δέν θέλουμε να δούμε αυτή τήν προσωπικότητα στην καθημερι
νότητα της. Υπάρχει ή ιδεολογική εικόνα του Μαρά πού αποδοκιμάζεται άπό
τή δεξιά και πού θεωρείται άπό τήν αριστερά ό πατέρας τών Μαρξ και Ένγκελς. Κινηθήκαμε ανάμεσα σ' αυτές τις δύο θεωρήσεις»3.
Δέν μπορώ νά υπολογίσω πόσες εϊναι οί καινοφανείς, αρνητικές για τήν
'Επανάσταση και τους πρωτεργάτες της απεικονίσεις και πόσες εξακολουθούν
να δίνουν τήν παραδοσιακή θετική εικόνα. Το σημαντικό είναι δτι ή νέα αναπα
ράσταση υπάρχει, και Οτι ή απήχηση της δέν περιορίζεται, Οπως άλλοτε, στις
κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις πού έλκουν τήν καταγωγή τους άπό τους
ηττημένους τής Επανάστασης. Σέ τελευταία ανάλυση, ή αποδοχή τής νέας
εικόνας τής Επανάστασης οφείλεται σέ μετατοπίσεις βαθύτερων κοινωνικών
ισορροπιών. Όμως, ανάμεσα στα δυο αυτά επίπεδα δέν υπάρχει μια άμεση,
αυτόματη σχέση. Διαμεσολαβούν οί διανοούμενοι, πού μέ τήν εργασία τους
συντελούν στή διαμόρφωση τής νέας εικόνας του παρελθόντος, νομιμοποιούν
τήν αποδοχή της, άλλα ταυτόχρονα συνδιαμορφώνουν και νομιμοποιούν τις
κοινωνικές αλλαγές πού απαιτούν τή νέα αναπαράσταση του παρελθόντος.

3. Βλέπε εφ. Le Figaro, 13-14.5.1989.
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Άπο αυτή τή συλλογική διαδικασία κατασκευής μιας νέας αντίληψης για τή
Γαλλική 'Επανάσταση θα προσπαθήσω να απομονώσω και να εκτιμήσω τήν
ιδιαίτερη συμβολή των ιστορικών.
Ή αρχή της διαφοροποίησης της εικόνας της Γαλλικής Επανάστασης στή
σύγχρονη Γαλλία ανάγεται συνήθως στα 1965 και αποδίδεται στο βιβλίο τών
François Furet και Denis Richet μέ τίτλο « Ή Γαλλική Επανάσταση» 4 . 'Ώς
τότε στην ακαδημαϊκή ιστοριογραφία επικρατούσε αυτό πού ό Φυρέ ονομάζει
«μαρξιστική κοινή» [la vulgate marxiste] της Γαλλικής Επανάστασης και πού
διατυπώθηκε σε διαδοχικές προσεγγίσεις άπο τήν εποχή του Alphonse Aulard,
πού έγινε ό πρώτος κάτοχος της έδρας της ιστορίας της Γαλλικής Επανάστα
σης στή Σορβόνη το 1889, ώς το σύγχρονο μας Albert Soboul, περνώντας άπο
τον Albert Mathiez καί τον Georges Lefebvre. Ό προσδιορισμός «κοινή» γι' αυτό
το ιστοριογραφικό ρεύμα θα μπορούσε να γίνει αποδεκτός, ένώ το επίθετο
«μαρξιστική» το χαρακτηρίζει ανακριβώς, γιατί δεν περιλαμβάνει μόνο μαρξι
στές ιστορικούς. Ή «κοινή» αυτή δέχεται Οτι ή Γαλλική Επανάσταση ήταν
μία αστική επανάσταση, πού όφείλετο στην αντίφαση ανάμεσα στις φεουδαλι
κές πολιτειακές δομές καί στην ανάπτυξη καπιταλιστικών σχέσεων παραγω
γής καί ή οποία εϊχε ώς αποτέλεσμα τή θέσπιση αστικών θεσμών καί τήν πλήρη
επικράτηση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Οι μεταβολές αυτές κρί
νονται συνολικά ώς θετικές· ή Γαλλική Επανάσταση αντιμετωπίζεται ώς ένα
σύνολο καί αποκρούεται ή απομόνωση καί καταδίκη αρνητικών φαινομένων. Ή
περίοδος της Τρομοκρατίας γίνεται αποδεκτή ώς μία αναγκαία φάση πού επι
βλήθηκε άπο τις περιστάσεις, δηλαδή άπο τή σύμπτωση της εσωτερικής αντί
δρασης καί του εμφυλίου πολέμου μέ τήν παράλληλη εξωτερική απειλή. Ή
Επανάσταση ανοίγει τή σύγχρονη εποχή στην ιστορία της ανθρωπότητας,
άλλα ό ίδιος ό μηχανισμός πού τήν προκάλεσε μπορεί να οδηγήσει σέ μια νέα
επανάσταση πού θα ύπερβεϊ το σύστημα κοινωνικών σχέσεων πού εγκαθίδρυσε
ή Επανάσταση μητέρα. Για τους μαρξιστές πού γράφουν μετά το 1917 ή κόρη
τής Γαλλικής Επανάστασης εϊναι ή 'Οκτωβριανή 'Επανάσταση της Ρωσίας.
Το βιβλίο τών Φυρέ καί Ρισέ εισάγει σέ αύτο το σχήμα δύο βασικές τροπο
ποιήσεις. Ή πρώτη εϊναι ή κατάτμηση τής 'Επανάστασης σέ τρεις ξεχωριστές
επαναστάσεις, σέ μια επανάσταση τών ευγενών εναντίον τής βασιλικής εξου
σίας, τών αστών εναντίον τής φεουδαρχίας καί τέλος τών αγροτών εναντίον
τών φεουδαρχών, άλλα καί τής μεγάλης γενικά ιδιοκτησίας. Διάκριση περισσο
τέρων μερικών αντιθέσεων υπάρχει ήδη στο έργο του Georges Lefebvre, άλλα
έκεϊ οι επί μέρους επαναστάσεις, μαζί καί το κίνημα τών ξεβράκωτων, συγχω
νεύονται καί δίνουν τή μία αστική επανάσταση. Στους Φυρέ καί Ρισέ τα τρία

4. F. Furet καί D. Richet, L· Révolution française, Παρίσι 1965. Χρησιμοποίησα τήν έκδοση
τοΰ 1973.
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φαινόμενα διατηρούν την αυτονομία τους, πράγμα πού επιτρέπει να αξιολογη
θούν με διαφορετικό τρόπο. Ή σημασία της διάκρισης φαίνεται στο δεύτερο
νεωτερισμό των συγγραφέων: Ή κληρονομιά της Επανάστασης δεν θεωρείται
ενιαία και θετική. Υπάρχει ή «ευτυχισμένη χρονιά», πού ανοίγει το φθινόπωρο
του 1789 με τήν οριστική επικράτηση των φιλελεύθερων ευγενών σε συνεργα
σία με τους μετριοπαθείς αστούς και αντιδιαστέλλεται άπο τήν εκτροπή της
'Επανάστασης άπο το 1791 και έπειτα, στην οποία οδηγεί ή «επαναστατική
πλειοδοσία» των ριζοσπαστικότερων άπο τους αστούς. Δίπλα σε αυτές τις δύο
σημαντικές καινοτομίες υπάρχουν ήσσονες αλλαγές κυρίως με τή μεγαλύτερη
έμφαση στα πολιτισμικά φαινόμενα, πού αντιμετωπίζονται αυτά καθ' αυτά και
οχι παρεμπιπτόντως, καθώς και μέ τήν υποστήριξη του γραπτού λόγου άπο
στατιστικές και εικόνες. 'Εμφανής είναι επίσης ή τάση απομάκρυνσης άπο τήν
αφήγηση τών γεγονότων στή χρονολογική τους σειρά και ή οργάνωση της ύλης
γύρω άπο θεματικά κέντρα βάρους, χωρίς όμως να επιτυγχάνεται μια ενότητα
στην έκθεση του υλικού.
Οί αποκλίσεις άπο τήν ορθόδοξη ιστοριογραφία διευρύνονται και οι διαφο
ρές οργανώνονται σέ μια ριζικά διαφορετική ερμηνεία της Γαλλικής 'Επανά
στασης στα άρθρα πού δημοσιεύει ό Φυρέ για να απαντήσει στην κριτική πού
ασκείται στο βιβλίο του 19655. Ή κριτική εμφανίζεται καθυστερημένα μετά
το 1968, Οταν ακριβώς το βιβλίο τών Φ.-Ρ. αρχίζει να προβάλλεται ώς μια
εναλλακτική στην «κοινή μαρξιστική» ερμηνεία της Γαλλικής Επανάστασης.
Ή συνολική ερμηνεία της Γαλλικής 'Επανάστασης πού διατυπώνει ό Φυρέ στα
απαντητικά του άρθρα, τών οποίων ή συγγραφή κλιμακώνεται άπο το 1971 ώς
το 1978, στηρίζεται σέ δύο βάσεις: σέ μία κοινωνική ερμηνεία της Γαλλικής
'Επανάστασης καί σέ μία θεωρία της λειτουργίας της λέσχης τών Ίακωβίνων
και τής εσωτερικής δυναμικής της πολιτικής ζωής στην περίοδο της Τρομοκρα
τίας. Καί τις δύο βάσεις ό Φυρέ δεν τις κατασκευάζει μόνος του, άλλα τις
δανείζεται ρητά άπο προηγούμενους θεωρητικούς τής Επανάστασης, συνδυά
ζοντας τες όμως για πρώτη φορά σέ ενιαίο σύστημα.
Τήν κοινωνική σημασία τής Γαλλικής 'Επανάστασης ό Φυρέ τή δανείζεται
άπο τον Alexis de Tocqueville. Ευγενής, γερουσιαστής έπί τής Μοναρχίας του
'Ιουλίου καί υπουργός σέ μια άπο τις κυβερνήσεις του Κόμματος τής Τάξης
στή διάρκεια τής βραχύβιας Β' Γαλλικής Δημοκρατίας, ό Τοκβίλ αφιέρωσε
μεγάλο μέρος τής ζωής του στή μελέτη τών καταβολών, τής λειτουργίας καί
του μέλλοντος τών σύγχρονων του δημοκρατιών6. Ό Τοκβίλ δέν ήταν ίστορι-

5. F. Furet, Penser la Révolution française, Παρίσι 1978. Παραπέμπω στην έκδοση τής σειράς
folio/histoire του Gallimard, Παρίσι 1988.
6. Α. de Tocqueville, La démocratie en Amérique, 2 τόμοι, Παρίσι 1835 καί 1837. Χρησιμοποί
ησα τήν έκδοση Laffont, Παρίσι 1986. Του ίδιου, V Ancien Régime et la Révolution, Παρίσι 1856.
Χρησιμοποίησα τήν έκδοση του Flammarion, Παρίσι 1988.
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κός, στρχος του δεν ήταν ή ερμηνεία του παρελθόντος, άλλα ή ανεύρεση κλειδι
ών πού θα του επέτρεπαν να αναλύσει τις σύγχρονες του καταστάσεις και να
προβλέψει την εξέλιξη τους. 'Από τον Τοκβίλ è Φυρέ παίρνει τη θέση της
συνέχειας μεταξύ Παλαιού Καθεστώτος και Επανάστασης. Σύμφωνα μ' αυτή
τήν άποψη ό έξαστισμος τών βασικών κοινωνικών σχέσεων είχε συντελεσθεί
κάτω άπο το Παλαιό Καθεστώς ώς συνέπεια της συγκεντρωτικής διοικητικής
πολιτικής. Ή Επανάσταση συνέχισε και ενέτεινε αύτη τη συγκεντρωτική
πολιτική του παλαιού καθεστώτος και άπο τήν άποψη αυτή είναι ή συνέχεια
και το επιστέγασμα του. Ή τομή δεν βρίσκεται στο επίπεδο της οικονομίας
καί τών βασικών κοινωνικών σχέσεων, άλλα στο επίπεδο της πολιτικής. Γιατί
ή συγκεντρωτική πολιτική της Μοναρχίας καταστρέφοντας τις προηγούμενες
μερικές καί παράλληλες κοινωνικές ιεραρχίες (ευγενείς - υποτακτικοί, συντε
χνίες, επιμελητήρια, τοπικά κοινοβούλια, δπως άποκαλοΰντο τα κύρια δικαστή
ρια του παλαιού καθεστώτος, κοινότητες, κ.λ.π.) κατέτμησε τήν κοινωνία σε
ανεξάρτητες μονάδες πού συνδέονται στα πλαίσια νέων κοινωνικών συνόλων,
τις σύγχρονες τάξεις, πού δεν μπορούν νά εκφραστούν με ανάλογους θεσμούς
στο πολιτικό επίπεδο. Ή πολιτική αλλαγή, ή δημιουργία τών νέων πολιτικών
θεσμών ήλθε, γιατί εϊχαν συντελεσθεί σημαντικές μεταβολές στις αντιλήψεις
τών συγχρόνων με τή διάδοση του δημοκρατικού πνεύματος, πού συγκρούετο με
το αριστοκρατικό πνεύμα. Ή 'Επανάσταση λοιπόν ήταν μια πολιτική αλλαγή
πού όφείλετο σε ιδεολογικά αίτια, τα όποϊα αυτονομήθηκαν μέσα σέ μία συγ
κεκριμένη συγκυρία καί πραγματοποιήθηκε πάνω σέ μια σταθερή κοινωνική
βάση. Αύτο εϊναι το τελικό συμπέρασμα πού κράτα ό Φυρέ άπο τον Τοκβίλ7.
Ταυτόχρονα εκτιμά ιδιαίτερα σέ αυτόν τήν αποδέσμευση της αντίληψης του
για τήν Επανάσταση άπο το προϊόν τής συνείδησης τών συγχρόνων της. Ξα
ναβρίσκει δηλαδή στον Τοκβίλ ένα άπο τα λίγα στοιχεία πού κράτα άπο τον
Μαρξ, δηλαδή τήν κρίση Οτι το αποτέλεσμα τής κοινωνικής δράσης τών αν
θρώπων δεν είναι απαραίτητα εκείνο πού επιδιώκουν.
*Αν λοιπόν τα γεγονότα τής Επανάστασης εκτυλίσσονται σέ ένα επίπεδο
αυτονομημένο σέ σχέση με τήν υλική βάση τής κοινωνίας, στο επίπεδο τής
πολιτικής, τότε χρειάζονται ένα ιδιαίτερο σύστημα ερμηνείας πού να αναφέρε
ται ειδικά στο επίπεδο τους, αν δεν πρόκειται να καταφύγουμε, Οπως πράγματι
αρνείται να το κάνει ό Φυρέ σέ προσωποπαγείς χαρακτηρολογικές ερμηνείες.
Αύτο το σύστημα ερμηνείας τών πολιτικών γεγονότων ό Φυρέ θεωρεί ότι το
βρίσκει στο έργο τοΰ Augustin Cochin8.
Ό ιστορικός Ώγκυστέν Κοσέν κατήγετο άπο μια οικογένεια μέ παράδοση
στους κύκλους τοΰ καθολικού σοσιαλισμού, στον όποιο τον εντάσσει ό Φυρέ. Ό

7. F. Furet, Penser..., 246-249.
8. δ.π., 52-53.
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καθολικός σοσιαλισμός στη Γαλλία μετά τα μέσα του 19ου αιώνα επιδίωκε να
λύσει το κοινωνικό πρόβλημα με την οργανωμένη φιλανθρωπία και με την ηθική
διαπαιδαγώγηση των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, ώστε αυτά να απο
δεχθούν την ισχύουσα τάξη πραγμάτων. Ό Κοσέν ασχολήθηκε με δ,τι θεωρού
σε ως τήν κεντρική περίοδο της Επανάστασης, τήν περίοδο της Τρομοκρατίας,
και προσπάθησε νά ερμηνεύσει τήν ακατάσχετη δυναμική των πολιτικών γεγο
νότων, τις αλλεπάλληλες εσωτερικές συγκρούσεις και εκκαθαρίσεις μεταξύ τών
επαναστατών9. Ή άποψη του ήταν οτι με τήν Επανάσταση επικράτησε σε
εθνικό επίπεδο ένας τύπος οργάνωσης πού ήταν ήδη διαδεδομένος, σε τοπική
κλίμακα, στή διάρκεια του Παλαιού Καθεστώτος: οι sociétés de pensée, δρος
πού θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά ώς πνευματικές εταιρείες. Ή
έννοια καλύπτει τις διάφορες λέσχες, τις τοπικές ακαδημίες, τις λογοτεχνικές
εταιρείες, τίς τεκτονικές στοές κλπ., πού πολλαπλασιάστηκαν στο δεύτερο
μισό του 18ου αιώνα και τών οποίων τα μέλη συζητούσαν διάφορα κοινωνικά,
οικονομικά, επιστημονικά και φιλοσοφικά ζητήματα. Τα μέλη τών εταιρειών
διαλέγοντο σαν ισα άτομα, απογυμνωμένα άπό κάθε διαφοροποιητικο στοιχείο
της κοινωνικής πραγματικότητας, μέ στόχο τήν έκφραση ομόφωνης γνώμης
πάνω στο θέμα πού κάθε φορά τα απασχολεί, αδιάφορο ποιο ήταν το περιεχό
μενο αυτής της γνώμης. Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, ή ομόφωνη γνώμη
τών πνευματικών εταιρειών, ή «φιλοσοφία» κατά τον Κοσέν, απλώθηκε και
κάλυψε δλη τήν κοινωνία. Στή διάρκεια της Επανάστασης ή λέσχη τών Ί α κωβίνων ήταν ή σέ εθνικό επίπεδο ολοκληρωμένη μορφή του πρότυπου τών
πνευματικών εταιρειών. Όπως συνέβαινε μέ τα μέλη τών πνευματικών εται
ρειών, έτσι και στή δημοκρατία οί πολίτες θεωρούνται ίσοι, μέ αφαίρεση δλων
τών πραγματικών στοιχείων πού τους διαφοροποιούν στην πραγματικότητα.
Αυτή ή φανταστική ισότητα λειτουργεί σέ Ινα ειδικά επινοημένο επίπεδο, στην
πολιτική. Στην πολιτική αυτό πού ζητείται άπό το λαό δέν εϊναι νά εκφράσει
τα ιδιαίτερα συμφέροντα του, άλλα νά συναινέσει. Μέ τήν ψήφο του επικυρώνει
απόψεις πού έχουν προκατασκευασθεί εν αγνοία του. Ή δημοκρατία αποτελεί
μία αλλοτρίωση του άτομου στην κοινωνία, ανάλογη μέ τήν αλλοτρίωση στή
θρησκεία. Για νά συμμετάσχει ό λαός στή λειτουργία αυτού του άλλοτριωτικοΰ
συστήματος χρειάζεται τή διαμεσολάβηση τών ειδικών, τών πολιτικών.

9. Α. Cochin και C. Charpentier, «La campagne électorale en Bourgogne», στο περιοδικό V
Action française, άρ. 129 (1904).
A. Cochin, L· crise de l'histoire révolutionnaire, Taine et M. Aulard, Παρίσι 1909.
—, L· mystique de la libre pensée, Παρίσι 1920.
— και C. Charpentier, Les actes du gouvernement révolutionnaire, Παρίσι 1920.
—, Les sociétés de pensée et la démocratie, études d'histoire révolutionnaire, Παρίσι 1922.
—, L· Révolution et la libre pensée, Παρίσι 1924.
—, Les sociétés de pensée et la Révolution en Bretagne, Παρίσι 1925.
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'Υπάρχει λοιπόν στο κέντρο του συστήματος ένας μηχανισμός πού διέπεται
άπο τις δικές του νομοτέλειες. 'Αποστολή του μηχανισμού είναι να κατασκευά
ζει και να επιβλέπει τή διατήρηση της συναίνεσης. 'Αποκλίσεις άπο τή συναί
νεση, μετατοπίσεις του κέντρου της ομοφωνίας, οδηγούν στην εξουδετέρωση
δσων δεν θέλουν να προσαρμοσθούν. Οι εκκαθαρίσεις του πολιτικού προσωπι
κού ανήκουν στον τρόπο λειτουργίας του κεντρικού μηχανισμού, αυτοί πού
κινούν τα νήματα είναι με τή σειρά τους μαριονέτες.
Ό Φυρέ αποδέχεται αυτή τήν ανάλυση του Κοσέν, θεωρεί δμως δτι δεν
εξέτασε τήν εκδοχή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας πού προτάθηκε ως
εναλλακτική λύση, ούτε τους λόγους πού οδήγησαν στην επικράτηση της Ί α κωβινικής εκδοχής της άμεσης δημοκρατίας. Για να εκφρασθούμε με τήν ορο
λογία του πρώτου του βιβλίου, προσάπτει στον Κοσέν δτι δεν μελέτησε τους
λόγους πού έκαναν να τελειώσει τραγικά, με τήν εκτροπή στή δημοκρατική
πλειοδοσία ή ευτυχισμένη χρονιά της 'Επανάστασης.
Ό Κοσέν εϊναι μία προσωπική ανακάλυψη του Φυρέ και ή σχέση ανάμεσα
στους δύο θεωρητικούς της Επανάστασης, του σύγχρονου, και εκείνου των
άρχων του 20ου αιώνα είναι άμεση. 'Ανάμεσα δμως στον Τοκβίλ και στον Φυρέ
μεσολάβησαν πολλοί συνεχιστές του Τοκβίλ στους οποίους ό Φυρέ δεν αναφέ
ρεται ποτέ. Αυτή ή Ί'δια ή μελέτη για τον Τοκβίλ αποτελεί συμβολή σε τιμητι
κό τόμο αφιερωμένο σε Ινα μεγάλο μελετητή του συγγραφέα του Παλαιού
Καθεστώτος και της 'Επανάστασης, στον Raymond Aron i0 . Και δμως ό Άρον
δεν εμφανίζεται ούτε σε μία υποσημείωση. Θα προσπαθήσω λοιπόν να ανιχνεύ
σω τους άμεσους προδρόμους του Φυρέ, γιατί ή εξακρίβωση τους θα μας βοηθή
σει να καταλάβουμε καλύτερα τις προθέσεις του. Νομίζω δτι ό Άρον δεν ήταν
ό μόνος πού οδήγησε τον Φυρέ στον Τοκβίλ. Μεσολαβεί ένας άλλος ιστορικός
στην εισαγωγή του οποίου στή Γαλλία συνέβαλε ò Άρον. Πρόκειται για τον
Πολωνοεβραΐο ιστορικό Jacob Laim Talmon, πού στην διάρκεια του τελευταίου
πολέμου κατέφυγε στην Αγγλία, οπού εκπόνησε μια διδακτορική διατριβή ύπό
1
τή διεύθυνση του άγγλου ιστορικού Alfred Cobban' . Στόχος του Ταλμον ήταν
να μελετήσει τις ιστορικές καταβολές της σύγχρονης ολοκληρωτικής δημοκρα
τίας, πού στηρίζεται στο αξίωμα της μιας και μοναδικής πολιτικής αλήθειας
και πού επεκτείνει τήν κυριαρχία της πολιτικής πάνω στο σύνολο της ανθρώπι
νης ζωής. Ό Ταλμον πίστευε δτι ενα τέτοιο καθεστώς ενός αποκλειστικού
τρόπου κοινωνικής ύπαρξης, ακόμη και αν αυτός τείνει προς τή μεγιστοποίηση
της δικαιοσύνης και της κοινωνικής ασφάλειας είναι ασυμβίβαστο με τήν αν
θρώπινη ελευθερία. Τις ρίζες των σύγχρονων ολοκληρωτικών δημοκρατιών πί-

10. F. Furet, «Tocqueville et le problème de la Revolution française», στο Mélanges Aron: Science
et consience de la société, Παρίσι 1971, 309-343.
11. J.-L Talmon, The Rise of Totalitarian Democracy, Λονδίνο 1952. Χρησιμοποίησα τή γαλλική
μετάφραση με τίτλο Les origines de la démocratie totalitaire, Παρίσι 1966.
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στευε Οτι τις εντόπισε στην πολιτική φιλοσοφία του IH ' αιώνα. Ό επόμενος
σταθμός στην πορεία προς τον ολοκληρωτισμό ήταν ό ίακωβινικός αυτοσχεδια
σμός στή διάρκεια της Τρομοκρατίας και ή θεωρία αποκρυσταλλώθηκε με τόν
Baboeuf. Οι προπάτορες της ολοκληρωτικής δημοκρατίας εϊναι με τή σειρά
Ρουσώ, Ροβεσπιέρος, Μπαμπέφ. Ή ολοκληρωτική δημοκρατία προέρχεται
άπό τή σύνθεση της ιδέας της φυσικής τάξης με τή ρουσωική ίδέα της γενικής
βούλησης, πού μετατρέπει τόν ορθολογισμό σε πίστη 12 .
Περιορίζοντας τήν ανάλυση του στό επίπεδο των φιλοσοφικών ιδεών πού τις
θεωρούσε ώς τό α'ι'τιο τών πολιτικών αλλαγών, ό Ταλμόν θυμίζει τήν προσέγ
γιση τής Γαλλικής Επανάστασης άπό τόν Τοκβίλ. Στό βιβλίο του πρότασσε
μάλιστα ενα απόσπασμα του Τοκβίλ, στό όποιο ό θεωρητικός του 19ου αιώνα
προφητεύει μια αποκαλυπτική εικόνα ολοκληρωτικής δημοκρατίας. Στό έργο
του Ταλμόν ό Τοκβίλ διασταυρώθηκε με τήν αγγλική παράδοση τής κριτικής
στή Γαλλική 'Επανάσταση. Ή παράδοση αυτή ξεκίνησε ενα χρόνο μετά τήν
έκρηξη τής Επανάστασης με τό έργο του Edmund Burke Reflections on the
Revolution in France^3. Ό Μπέρκ κατεδίκαζε τήν πλήρη καταστροφή τών
φεουδαλικών θεσμών καί του κύρους τής εκκλησίας, γιατί τα θεωρούσε απαραί
τητα στοιχεία τής σύγχρονης κοινωνίας και πρόβλεπε τήν επίθεση τής Επανά
στασης εναντίον τής ελεύθερης οικονομίας, για τήν ακμή τής οποίας είναι
αναγκαίοι οί φεουδαλικοί θεσμοί καί ή θρησκεία. Ό καθηγητής του Ταλμόν, ό
Κόμπαν, είχε ξεκινήσει τή σταδιοδρομία του ακριβώς με μια μελέτη πάνω στον
Μπέρκ14. Τα επόμενα έργα του ασχολούνται με τήν πολιτική θεωρία του Ρου
σώ καί με τήν ιστορία καί θεωρία τής δικτατορίας10. Ό Κόμπαν έδειξε στον
Ταλμόν τήν κατεύθυνση, άλλα ό μαθητής προχώρησε σε ριζικώς διαφορετικά
συμπεράσματα. Ένώ ό Κόμπαν άπήλλασσε τόν Ρουσώ άπό τήν κατηγορία
τών ολοκληρωτικών τάσεων καί, γράφοντας μέσα στον τελευταίο πόλεμο, αξι
ολογούσε τό σοβιετικό καθεστώς θετικά σε σχέση με τό ναζισμό16, ό Ταλμόν,
στην εποχή του ψυχρού πολέμου, επανασυνδέθηκε μέ τήν κριτική του Μπέρκ
σχετικά μέ τήν πολιτική φιλοσοφία του 18ου αιώνα καί απέδωσε αποκλειστικά
στα κομμουνιστικά καθεστώτα τό χαρακτηρισμό του ολοκληρωτισμού, πού
αρχικά στή διάρκεια τοΰ μεσοπολέμου άναφέρετο κυρίως στό φασισμό καί στό
ναζισμό. Ό Κόμπαν είναι ό πρώτος πού αμφισβήτησε μέ πραγματολογικά
στοιχεία τή θεωρία για τόν αστικό χαρακτήρα τής Γαλλικής 'Επανάστασης

12. J.-L. Talmon, Lit., 17.
13. Ε. Burke, Reflections on the Revolution in France, Λονδίνο 1790. Χρησιμοποίησα τήν
ε/δοση τοΰ J.G.Α. Pocock στο Hackett Publishing Company, Indianapolis Cambridge 1987.
14. A. Cobban, Edmund Burke and the Revolt against the Eighteenth Century, Λονδίνο 1929.
15. A. Cobban, Rousseau and the Modern State, Λονδίνο 1934 καί του ίδιου, Dictatorship its
History and Theorv, Λονδίνο 1943.
16. A. Cobban, Dictatorship..., 20.
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επικαλούμενος τις αμφισημίες τόσο του Παλαιού Καθεστώτος Οσο και της
μετεπαναστατικής κοινωνίας και οικονομίας. Τις αντιρρήσεις του τις διατύπω
σε για πρώτη φορά στον εναρκτήριο λόγο, πού έξεφώνησε αναλαμβάνοντας την
έδρα της Γαλλικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στον όποιο έδωσε
τον προκλητικό τίτλο « Ό μύθος της Γαλλικής Επανάστασης»17. Πιο κοντά
στό εμπειρικό υλικό, οι αντιρρήσεις του Κόμπαν κλόνισαν πολύ περισσότερο τη
«μαρξιστική κοινή» άπό τα γενικά σχήματα του Φυρέ και προκάλεσαν στό έργο
του τελευταίου μείζονος εκπροσώπου αυτής της ερμηνευτικής κατεύθυνσης,
του Albert Soboul, γόνιμες αναθεωρήσεις και διευκρινήσεις.
Τό ερώτημα εϊναι γιατί ό Φυρέ δεν αναφέρει τον Ταλμόν ούτε κανένα άλλο
άπό τους προηγούμενους του διανοητές. Μόνο μία παραπομπή στον Κόμπαν
υπάρχει σε ένα άπό τα άρθρα με τα όποια άπαντα στην κριτική τής μαρξιστι
κής σχολής. Θα υποστήριζα Οτι πέρα άπό τή μίμηση του «αριστοκρατικού»
στυλ του Τοκβίλ, ό άλλος λόγος για τον όποιο ό Φυρέ αποφεύγει νά μνημονεύ
σει τους σύγχρονους του είναι ότι δέν θέλει νά εμπλακεί σέ μια πολιτική συζή
τηση πού τή θεωρεί πλέον κλειστή. 'Απαντώντας τό 1971 σ' ενα μαθητή του
Σομπούλ, τόν Claude Mazauric, υποστήριξε Οτι ή συζήτηση για τή Γαλλική
Επανάσταση δέν έχει πλέον καμιά σύγχρονη πολιτική σημασία, άφοΰ όλες οί
πολιτικές δυνάμεις τής Γαλλίας αποδέχονται τα κεκτημένα τής Επανάστασης
και τής Δημοκρατίας. Ή ήττα του φασισμού στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
σήμαινε και τήν ολοκληρωτική ήττα και εξαφάνιση τής πολιτικής παράταξης
πού αρνήθηκε τήν Επανάσταση18. "νΑν αυτός καταλήγει στό συμπέρασμα Οτι ή
μήτρα πού έβγαλε τή Γαλλική Επανάσταση δέν μπορεί νά βγάλει μια νέα πού
θα τήν υπερβεί, αυτό εϊναι ένα θεωρητικό συμπέρασμα πού προκύπτει άπό τήν
ανάλυση των ιστορικών δεδομένων και Οχι μια πολιτική ,Βέση. Φαίνεται νά
εμπνέεται άπό τήν περασμένη μαρξιστική του εμπειρία για νά ισχυρισθεί ότι ή
υπεροχή τής «πολιτικής» ουσιαστικά θέσης του ενάντια στις θέσεις των μαρξι
στών ιστορικών δέν είναι πολιτική, άλλα επιστημονική. Οί ενδιάμεσοι Ομως
κρίκοι ανάμεσα στον Τοκβίλ και αυτόν εγγράφουν ρητά ή σιωπηρά τήν ερμη
νευτική τους προσπάθεια σέ μια πολιτική προοπτική.
Ό Ταλμόν, πού είδαμε ότι συνδύασε τήν αγγλική μέ τή γαλλική παράδοση
τής κριτικής στή Γαλλική Επανάσταση, γράφοντας στην περίοδο του ψυχρού
πολέμου δήλωνε ρητά Οτι ό αγώνας μεταξύ τής φιλελεύθερης και τής ολοκλη
ρωτικής δημοκρατίας, πού άρχισε στα τέλη του 18ου αιώνα και του οποίου
ήθελε νά μελετήσει τις πρώτες φάσεις, αποτελούσε «τό κρίσιμο ζήτημα τής
εποχής μας»19. Όπως οί μαρξιστές, έβλεπε τα τελευταία 150 χρόνια ώς μία

17. Α. Cobban, The Myth of the French Revolution. An Inaugural Lecture delivered at the
University College, Λονδίνο, 6 Μαΐου 1954, Λονδίνο 1955.
18. F. Furet, Penser..., 134-5.
19. J.-L. Talmon, ό.π., 11.
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πορεία προς το σοσιαλισμό, μέ τή διαφορά δτι την έκβαση της δεν τη θεωρούσε
αναπόφευκτη καί την αξιολογούσε αρνητικά. Σε ένα δεύτερο τόμο υποσχόταν
να δει την πορεία της ολοκληρωτικής δημοκρατίας στην 'Ανατολική Ευρώπη
καί στην "Απω 'Ανατολή, έκεΐ δηλαδή οπού επικράτησαν κομμουνιστικά καθε
στώτα. Ό τόμος αυτός δεν εκδόθηκε ποτέ. Το δεύτερο βιβλίο του Ταλμόν, πού
μεταφράσθηκε καί στα γαλλικά, μπορεί στην καλύτερη περίπτωση να θεωρη
θεί, ή εμβρυώδης μορφή του έργου πού άναγγέλετο το 195220. Πρόκειται για
μια ασήμαντη μελέτη, πού δεν μνημονεύεται στή βιβλιογραφία των ευρωπαϊ
κών επαναστάσεων, άλλα πού διαθέτει το ενδιαφέρον στοιχείο να περιέχει σε
κατάσταση παροξυσμού ορισμένες έμμονες 'ιδέες του Ταλμόν, πού ήταν τότε
καθηγητής πανεπιστημίου στο 'Ισραήλ, οι όποιες υπήρχαν ήδη στην πρώτη του
εργασία, αναδεικνύοντας μέ αυτό τον τρόπο τή φορά της βασικής του ανάλυ
σης. Στο τέλος του βιβλίου, ό Ταλμόν ξεχωρίζει άπο Ολη τήν επαναστατική
περίοδο του 1848-1849 δύο γεγονότα, πού βάρυναν κατ' εκείνον πάνω στην
κατοπινή εξέλιξη της Ευρώπη. Το πρώτο ήταν ή προσάρτηση της Καλιφόρνιας
στις 'Ηνωμένες Πολιτείες καί το δεύτερο ή προσχώρηση του Alexander Herzen
στο σοσιαλιστικό κίνημα, της οποίας τις συνέπειες τις περιέγραφε στις καταληκτήριες φράσεις του βιβλίου του μέ τις έξης λέξεις πού δανείζετο άπο ένα
'ισπανό αντιδραστικό του 19ου α'ιώνα: «Οι σλαβικές ράτσες στις σχέσεις τους
μέ τή Δύση δεν αποτελούν αυτό πού οί Τεύτονες υπήρξαν για τή Ρωμαϊκή
αυτοκρατορία [...]. Ή Ρωσία θα ρουφήξει το δηλητήριο, πού μολύνει ήδη τήν
ξεπεσμένη Ευρώπη. Ή ίδια παρακμή θα τή διαφθείρει [...]. Κανείς δεν μπορεί
να πεΐ τήν επίδραση πού εϊχε πάνω στους Ρώσους, πού προετοίμαζαν τήν
'Επανάσταση του 1917, ή μεταστροφή των αισθημάτων του μεγάλου δημοσιο
γράφου» [σ.σ. του Herzen]21.
Ό Ρεϊμον Άρον προωθώντας τήν έκδοση του Ταλμόν στα γαλλικά το 1966
τήν εντάσσει σε μία παρόμοια πολιτική προοπτική. Το βιβλίο εκδίδεται στή
σειρά «Ελευθερία του Πνεύματος» πού διευθύνει ό Άρον στις εκδόσεις Calman-Lévy καί όπου φιλοξενείται ανάμεσα σε άλλους ό στρατηγικός του ψυχρού
πολέμου Georges Kennan, è τότε βραβευμένος της Ατλαντικής Κοινότητας καί
σημερινός νομπελίστας της οικονομίας Maurice Allais, ό Arthur Koestler, ό
Richard Löwenthal κ. ά.22

20. J.-L. Talmon, Romantisme et Révolte. L'Europe entre 1815 et 1848, Παρίσι 1968. Ή αγγλική
έκδοση κυκλοφόρησε το 1967.
21.J.-L. Talmon, 0.7Γ., 194-6.
22. Στή σειρά αυτή είχαν εκδοθεί πριν άπο το βιβλίο τοΰ Ταλμόν το 1966 τα εξής: M. Allais, L'
Europe unie, route de la prospérité (Μέγα Βραβείο της 'Ατλαντικής Κοινότητας)- Η. Arendt,
Condition de l'homme moderne' R. Aron, Espoir et peur du siècle του ιδίου επίσης, L'Opium des
intellectuels, Immuable et changeante, Paix et guerre entre les nations, καθώς και Essai sur les
libertés' R. G. Kennan καί άλλοι, Colloque de Rheinfelden' J. Burnham, Contenir ou libérer?' τοΰ
ιδίου, Pour la domination mondiale, καθώς και Pour vaincre l'impérialisme soviétique' V. Bush, Les
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Ή αποσιώπηση των πολιτικών συμφραζομένων εξηγεί και την ελλειπτική
τοποθέτηση του πιο άγνωστου Κοσέν μέσα στην εποχή του. Ό Φυρέ αρκείται
για να προσδιορίσει το στίγμα του στην αναφορά στον καθολικό σοσιαλισμό της
οικογένειας Κοσέν, στο έργο του Taine καί στις διαφορές πού ξεχωρίζουν τον
Cochin άπο άλλους εχθρικούς προς τήν επανάσταση ιστορικούς του λήγοντος
19ου αιώνος. Με αυτό τον τρόπο τον τοποθετεί εξω καί πάνω άπο τα πολιτικά
ρεύματα του τέλους του 19ου καί των άρχων του 20οΰ αιώνα. Μόνο σε ενα
σημείο, σχετικά με τή θεωρία του «μηχανισμού» της πολιτικής οργάνωσης, ό
Φυρέ αναφέρει παρεπιπτόντως δτι «ό Κοσέν συναντά εδώ ενα πνευματικό
ρεύμα πού εκφράζουν αυτή τήν εποχή οι Michels καί Ostrogorski»2!. Ή πρότα
ση αυτή δεν εϊναι μόνο αόριστη, άλλα καί εσκεμμένα ανακριβής. Ή αοριστία
άφορα το χαρακτηρισμό του πνευματικού ρεύματος στο όποιο ανήκουν οι Μίχελς καί Όστρογκόρσκι. "Αγνωστοι, σήμερα, οί δύο αυτοί πολιτειολόγοι γνώ
ρισαν σημαντική απήχηση στις αρχές του 20ου αιώνα. Καθηγητής στοΊΙανεπιστήμιο του Τορίνο ό Ρομπέρτο Μίχελς ανέπτυξε δραστηριότητα σε ευρωπαϊκή
κλίμακα δημοσιεύοντας έκτος άπο τήν 'Ιταλία, στή Γερμανία καί τή Γαλλία.
Επικριτής της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας καί τών πολιτικών κομμάτων24,
υποστήριξε πριν άπο τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο τή χρήση της ευγονικής ώς
μέσου κοινωνικής πολιτικής, με τρόπο πού θυμίζει τή Rassenhygiene1''', για να
προσχωρήσει τελικά στον ιταλικό φασισμό26. Επικριτής της λειτουργίας τών
πολιτικών κομμάτων στις αστικές δημοκρατίες καί της υπερβολικής κατ' αυτόν
ισχύος τών πολιτικών μηχανισμών ήταν καί ό Μωϊσέι Γιακόβλεβιτς Όστρογ
κόρσκι, του οποίου το κύριο έργο γνώρισε δύο εκδόσεις στή Γαλλία πριν τον Α '
Παγκόσμιο Πόλεμο27. Με αφετηρία τις παρατηρήσεις του Τοκβίλ για τους
κινδύνους πού εγκυμονεί για τήν ατομική ελευθερία μια δημοκρατία όπως ή
αμερικανική, πού παρέχει πλήρη πολιτικά δικαιώματα στο σύνολο του (ανδρι
κού, λευκού) πληθυσμού, ό όποιος αντιμετωπίζεται ώς αδιαμόρφωτη καί απει
λητική μάζα, ό Όστρογκόρσκι προχώρησε σε μία διεισδυτική ανάλυση τών
ατελειών της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Στο κέντρο της ανάλυσης του

armes d'aujourd'hui et de demain' Β. D. Wolfe, La jeunesse de Lenin' M. Sperber, Le talion d'Achille
A. Koestler, L'ombredu dinosaure A. Bevan, Pour vaincre la peur, καθώς και έργα τών R. Löwenthal,
J. Κ. Galbraith καί L. Poliakov.
23. F. Furet, ο.π, 277.
24. R. Michels, Les partis politiques. Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties,
Παρίσι 1914.
25. R. Michels, Probleme der Sozialphilosophie, Λειψία 1914, 53.
26. Για τήν τυπική πορεία του Μίχελς άπο το σοσιαλισμό στο φασισμό βλ. Ζ. Sternhell, La
droite révolutionnaire. Les origines françaises du fascisme, 1885-1914, Παρίσι 1978, 328-330.
27. M. Ostrogorski, La démocratie et l'organisation des partis politiques, Παρίσι 1903. Δεύτερη
αναθεωρημένη έκδοση, Παρίσι 1912.
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τοποθετεί τα συμπτώματα υπονόμευσης της δημοκρατίας άπό τους κομματι
κούς «μηχανισμούς». Ό κομματικός «μηχανισμός» του Όστρογκόρσκι θυμίζει
τη «Μηχανή» των Ίακωβίνων στο έργο του σύγχρονου του Κοσέν. Σε αντίθεση
με τον Μίχελς ό Όστρογκόρσκι όμως απέρριπτε τήν οργανική θεωρία του
κράτους και τον κορπορατισμό. Οί προτάσεις του για τήν έξοδο άπο αυτό πού
θεωρεϊ τήν κρίση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας παραμένουν τελικά μέσα
στα πλαίσια του συστήματος, παρά τήν υποστήριξη της αρχηγικής αρχής καί
τήν αποδοχή ώς φυσιολογικής τής ανισότητας ανάμεσα στους πολίτες. Φυσικά
το «πνευματικό ρεύμα» πού αναφέρει ό Φυρέ, δεν περιορίζεται σε αυτά τα δύο
ονόματα, άλλα είναι πολύ ευρύτερο καί γνωστό ώς ή θεωρητική έκφραση τής
γαλλικής επαναστατικής δεξιάς, τα κύρια θέματα τής οποίας υιοθετήθηκαν καί
αναπτύχθηκαν άπο τό γαλλικό φασισμό του μεσοπολέμου28. Ό Ώγκυστέν
Κοσέν δεν συναντά, άλλα ανήκει σε αυτό τό πολιτικό καί Οχι μόνο πνευματικό
ρεύμα. Ό Φυρέ αποσιωπά όλους τους δεσμούς του Κοσέν μέ τους ιδεολογικούς
καί πολιτικούς προδρόμους του γαλλικού φασισμού καί αρκείται στον παρα
πλανητικό συσχετισμό του μέ τόν καθολικό σοσιαλισμό, μέ μόνο στοιχείο για
τήν τεκμηρίωση του τήν κοινωνική δράση στα μέσα του 19ου αιώνα του μεγά
λου γιατρού Ώγκυστέν Κοσέν, πού ήταν ό παπούς του ιστορικού καί πού άνηκε
στό ρεύμα του καθολικού σοσιαλισμού. Υπάρχουν Ομως άλλα, σημαντικότερα
στοιχεία για τή σωστότερη κατάταξη του Ώγκυστέν Κοσέν του νεότερου σε
κάποιο πολιτικό καί ιδεολογικό ρεύμα. Σέ αυτά ανήκει τό γεγονός ότι ή πρώτη
εργασία του ιστορικού Κοσέν δημοσιεύθηκε στό θεωρητικό Οργανο τής μοναρ
χικής γαλλικής άκρας δεξιάς, τήν «L' Action Française»29. Τό επόμενο έργο του
τό έστειλε μέ ιδιόγραφη αφιέρωση στον ηγέτη τής εθνικιστικής δεξιάς Maurice
Barrés30. Μετά τό θάνατο του συγγραφέα στις μάχες τοΰ Α' Παγκοσμίου
Πολέμου οί έκδοτες των καταλοίπων του στέλνουν καί αυτοί ενα αντίτυπο μέ
αφιέρωση στον «αφοσιωμένο του φίλο» Μωρίς Μπαρές31. Πρόκειται ασφαλώς
για «έπονείδιστες» συγγένειες πού καλόν εϊναι να αποσιωπούνται άπό τή φιλε
λεύθερη ερμηνεία τής Γαλλικής Επανάστασης. Τό παράξενο όμως εϊναι Οτι,

28. Ζ. Sternhell, La droite révolutionnaire..., καί του ιδίου, Ni droite ni gauche. L'idéologie
fasciste en France, Παρίσι 1983.
29. A. Cochin καί C. Charpentier, «La campagne électorale en 1789 en Bourgogne», Action
Française, άρ. 129 (1911).
30. A. Cochin, L· crise de Γ histoire révolutionnaire, Taine et M. Aulard, Παρίσι 1909. Tò
αντίτυπο μέ τήν αφιέρωση βρίσκεται στή συλλογή Μπαρές πού φυλάσσεται στην 'Εθνική Βιβλιοθή
κη στο Παρίσι καί έχει τον ταξινομικό αριθμό Ζ. Barrés 17774.
31. Πρόκειται για το Les sociétés de pensée et la démocratie, études d'histoire révolutionnaire,
Παρίσι 1922, πού φέρει τήν έξης αφιέρωση τής μητέρας τοΰ Κοσέν: «à M. Barrés son dévoué ami».
Tò αντίτυπο βρίσκεται στή συλλογή Μπαρές τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης μέ ταξινομικό αριθμό Ζ.
Barrés 17777.
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άπ' οσο γνωρίζω, δεν έχουν επισημανθεί άπό τους αντιπάλους του Φυρέ.
Άλλα ανεξάρτητα άπό τις καταβολές της ανάλυσης του Φυρέ, ή συζήτηση
γύρω άπό την προσέγγιση του παίρνει άπό την πρώτη στιγμή καί παρά τις
διαμαρτυρίες του μια πολιτική χροιά. Δεν είναι τυχαίο Οτι, δταν ή αντιπαράθε
ση φτάνει σε ενα πρώτο αποκορύφωμα στή δεκαετία του 1970, στην πολιτική
κονίστρα της Γαλλίας συγκρούονται ή προσπάθεια υπέρβασης του συστήματος
μέσω του κοινού προγράμματος της αριστεράς με τήν προσπάθεια συνασπι
σμού στους κόλπους μιας εκσυγχρονισμένης καί διευρυμένης κεντροδεξιάς των
δύο Γάλλων στους τρεις, για να πορευθούν τή μέση οδό της όρθοφροσύνης,
επανέκδοση του φιλελευθερισμού της Μοναρχίας του 'Ιουλίου32. Με τους ορούς
της Γαλλικής Επανάστασης, το ζήτημα πού μπαίνει τότε στή Γαλλία εϊναι,
αν ή πολιτική ισονομία θα συμπληρωθεί με τήν οικονομική ισότητα, πού θα
επιτευχθεί με άνακατανεμητικές εισοδηματικές πολιτικές καί με μεγαλύτερο
κοινωνικό έλεγχο στα μέσα παραγωγής, ή αν οριακές βελτιώσεις στην κατανο
μή ενός συνεχώς διογκούμενου εθνικού προϊόντος θα κάνουν αποδεκτή για το
μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού τή μονιμότητα της οικονομικής ανισότητας
μεταξύ πολιτικά ισοδύναμων ατόμων. Το ερώτημα αυτό είναι τήν εποχή εκείνη
ιδιαίτερα επίκαιρο, γιατί ή γαλλική κοινωνία δεν έχει ακόμα αφομοιώσει τις
μεταπολεμικές αλλαγές με τήν ένταση τής κοινωνικοποίησης της παραγωγής
καί τήν μετατόπιση του ενεργού πληθυσμού άπό τον αγροτικό τομέα προς τή
μεταποίηση καί τις υπηρεσίες.
Ή διάδοση τής νέας αντίληψης για τή Γαλλική Επανάσταση ευνοήθηκε,
ανεξάρτητα άπό τις άμεσες πολιτικές σκοπιμότητες, άπό μια γενική στροφή
τής ιστοριογραφίας πού κάνει τήν προσέγγιση του Φυρέ να φαίνεται πιο σύγ
χρονη άπό τήν ορθόδοξη μαρξιστική ερμηνεία. Ή υιοθέτηση τής συνέχειας των
κοινωνικοοικονομικών δομών κάτω άπό το Παλαιό Καθεστώς καί τα μετεπαναστατικά καθεστώτα ταιριάζει μέ τις αναλύσεις τής μακράς διάρκειας πού
θέτουν τήν έμφαση στις συνέχειες καί Οχι στις τομές. Στα τέλη τής δεκαετίας
του 1970, ή τομή του τέλους του 18ου αιώνα αμφισβητείται καί για τήν οικο
νομική διαδικασία τής ανάπτυξης του καπιταλισμού. Ή νέα ιστοριογραφία
αμφισβητεί τήν ύπαρξη καί τών δύο σκελών τής «διπλής επανάστασης» του
τέλους του 18ου αιώνα. Ή προσέγγιση πού εισηγείται τότε ό αμερικανός
Mendels καί πού στην Ευρώπη ανατρέχει στα σχήματα του Werner Sombart,
υποκαθιστά τήν έννοια τής πρωτοεκβιομηχάνισης στην έννοια τής βιομηχανι-

32. Ό τότε Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας V. Giscard d'Estaing ήταν ό επίσημος εκφρα
στής αυτής τής πολιτικής τής μέσης όδου καί τής αστικής κοινής λογικής, βλ. σχετικά V. Giscard
d'Estaing, Démocratie française, Παρίσι 1976" επίσης του ιδίου, Deux français sur trois, Παρίσι
1984.
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κής επανάστασης33. 'Από την άλλη μεριά, ή εστίαση της ανάλυσης πάνω στις
θεωρίες και τις ιδεολογίες συμβαδίζει με την τάση πού προτίμα την ανάλυση
πολιτισμικών καί διανοητικών φαινομένων άπό τη μελέτη της υλικής βάσης της
κοινωνίας.
Οι βαθύτερες κοινωνικές εξελίξεις, ή πολιτική συζήτηση καί οι γενικότερες
τάσεις της ιστοριογραφίας συνέβαλαν, ή κάθε μία άπο τήν πλευρά της, στην
εδραίωση της νέας ερμηνείας της Γαλλικής 'Επανάστασης. "Ο,τι στην αρχή
αντιμετωπίσθηκε ως αί'ρεση, είναι σήμερα ή κυρίαρχη άποψη, αν καί Οχι ή
μοναδική. Ό ϊδιος ό Φυρέ αρνείται Οτι ή εκδοχή τής Γαλλικής Επανάστασης,
στης οποίας τή διαμόρφωση συνέβαλε αποφασιστικά, είναι ή κυρίαρχη καί
υπενθυμίζει τα ισχυρά ερείσματα πού διαθέτει ακόμα ή αντίπαλη σχολή στα
πανεπιστήμια, υπερβάλλοντας δμως τή σημασία τους καί κυρίως αποδίδοντας
σε λάθος αίτιες τή διατήρηση τους 34 . Στην πραγματικότητα ή νέα εκδοχή τής
Επανάστασης μπορεί να μήν εκτόπισε εντελώς άπο τα πανεπιστήμια τους
λειτουργούς τής «μαρξιστικής κοινής», μονοπωλεί όμως τήν 'Ανώτατη Σχολή
Κοινωνικών Επιστημών πού άμεσα ή έμμεσα, με το περιοδικό Annales καί τή
συνεργασία του τύπου, καθορίζει το τι θεωρείται σύγχρονη τάση στην ιστοριο
γραφία στή Γαλλία καί εξω άπο αυτή. *Αν πιστέψουμε μία σφυγμομέτρηση,
82% τών καθηγητών ιστορίας στή Μέση Εκπαίδευση στή Γαλλία δεν δέχονται
ότι ή Επανάσταση πρέπει να αντιμετωπίζεται, σύμφωνα με τήν περίφημη
έκφραση του Κλεμανσώ του 1881, «en bloc», σαν ενα μονολιθικό δηλαδή σύνο
λο, χωρίς διάκριση αρνητικών καί θετικών πλευρών35. Το αποτέλεσμα τής
σφυγμομέτρησης δεν αποτελεί ασφαλή απόδειξη για τήν επιβολή τής νέας
ερμηνείας, συνιστά Ομως ισχυρή ένδειξη για τήν υποχώρηση τής προηγούμενης.
Μετά τήν έκδοση μάλιστα του συλλογικού «Κριτικού Λεξικού τής Γαλλικής
Επανάστασης» κάτω άπό τή διεύθυνση του Φυρέ καί τής συνεργάτιδας του
Mona Ozouf, δεν θα ήταν υπερβολικό να πει κανένας Οτι διαθέτουμε πλέον τή
βίβλο τής νέας «vulgate»36. Τό γεγονός Οτι παρ' όλα αυτά ή «μαρξιστική κοινή»
διατηρεί ερείσματα στα πανεπιστήμια δεν οφείλεται, Οπως υπονοεί ό Φυρέ,
αποκλειστικά σε προσωπικές καί θεσμικές αδράνειες, άλλα μάλλον στον 'ιδεο
λογικό χαρακτήρα αυτής τής ίδιας τής νέας «κοινής», πού προσφέρεται μεν για
πολιτική χρήση, άλλα δεν στηρίζεται σε νέα πραγματολογική έρευνα καί ούτε

33. F. Mendels, Industrialization and Population Pressure in XVIIIth century Flanders, Ph. D.
Thesis, University of Wisconsin 1969. 'Εκδόθηκε άπο τήν Arno Press, New York 1981 • καί τοΰ
ιδίου, «Protoindustrialization: The First Phase of the Industrialization Process», Journal of Economic
History, XXXII (1972), 241-261· καί P. Kriedte, H. Medick καί J. Schlumbohm, Industrialisierung
vor der Industrialisierung, Göttingen 1977.
34. F. Furet συνέντευξη στο Le Monde de la Révolution française, αρ. 1 ( Ίαν. 1989).
35. "Αρθρο τοϋ Α. Fontaine στην έφημ. Le Monde, 13.7.1989.
36. F. Furet καί M. Ozouf, Dictionnaire critique de la Révolution française, Παρίσι 1988.
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προωθεί κάτι τέτοιο. Ό ίδιος ό Φυρέ επιμένει Οτι θεματοποιεΐ τή Γαλλική
Επανάσταση, ότι τή συλλαμβάνει μέσα άπό τις κατηγορίες καί τις έννοιες
στις όποιες ανάγει τα γεγονότα, σε αντίθεση με τήν προσέγγιση της «μαρξι
στικής κοινής», πού τής προσάπτει, και τις περισσότερες φορές δικαιολογημέ
να, οτι προσπαθεί να εκβιάσει με τις κατασκευές της τήν εναρμόνιση των
εξελίξεων πού σημειώνονται στο επίπεδο των μακροπρόθεσμων κοινωνικοοικο
νομικών μεταβολών με τις αντιφατικές ώς προς αυτές καταστάσεις στο επίπε
δο τής πολιτικής και τής ιδεολογίας37. Τα πραγματολογικά στοιχεία, αυτός και
οι ακόλουθοι του τα άντλοΰν σε μεγάλο βαθμό άπό τις εργασίες Άγγλοσαξώνων ιστορικών, πού εκπονήθηκαν όμως με προγραμματικό στόχο τήν ανασκευή
τής «μαρξιστικής κοινής».
Ή εδραίωση Ομως τής νέας ερμηνείας συνοδεύθηκε άπό μια νέα αναζωπύ
ρωση τής πολιτικής συζήτησης γύρω άπό τή Γαλλική Επανάσταση, πού ή νέα
σχολή ισχυρίσθηκε ότι τήν είχε κλείσει οριστικά. Ή αναζωπύρωση τής πολιτι
κής συζήτησης συνέπεσε με τήν εκλογή ώς προέδρου τής Δημοκρατίας μέλους
του σοσιαλιστικού κόμματος και με τή βραχύβια κοινή κυβέρνηση σοσιαλιστώνκομμουνιστών, πού έφερε στα μάτια ορισμένων το φάσμα μιας-ανεξέλεγκτης
εξισωτικής πορείας. Ή προοπτική του εορτασμού τών 200 χρόνων κάτω άπό
αυτή τήν πολιτική εξουσία έκανε τήν επιβολή τής «ορθής ερμηνείας» τής Γαλ
λικής Επανάστασης να φαίνεται επιτακτική. Άπό αυτή τήν ανάγκη πηγάζει
Ινας νέος χείμαρρος εκδόσεων καί μεταφράσεων ξένων έργων ανάμεσα στα
όποια ξεχωρίζει το βιβλίο του Κόμπαν «Το νόημα τής Γαλλικής Επανάστα
σης»38. Σε σύγκριση με τή συζήτηση τής δεκαετίας του 1970 ή τελευταία
αντιπαράθεση απόψεων είναι πολύ πιο έντονη καί γενικευμένη. Ή συζήτηση
ξεπέρασε τα Ορια τών ακαδημαϊκών περιοδικών, επεκτάθηκε στις στήλες του
καθημερινού τύπου καί έκλαϊκεύθηκε με το πλήθος τών βιβλίων γύρω άπό τήν
'Επανάσταση, πού ή πλειονότητα τους ανήκει στην κατηγορία του ιστορικού
μυθιστορήματος ή του εκλαϊκευτικού βιβλίου. Ή διεύρυνση του κύκλου τών
διαλεγομένων αντί να επιφέρει τή διάχυση τών επιχειρημάτων καί τήν άμβλυν
ση τής οξύτητας τής αντιπαράθεσης, πολιτικοποιώντας τή συζήτηση οδήγησε
σε ριζοσπαστικότερες θέσεις καί σε μεγαλύτερη φραστική βιαιότητα. Ένώ
λοιπόν στή δεκαετία του 1970, άμφισβητεϊτο ή κρατούσα ερμηνεία τής 'Επανά
στασης καί έμμεσα ορισμένες της πλευρές, σήμερα το αντικείμενο τής διαμά
χης έχει μετατοπισθεί άπό τήν ιστοριογραφία στην αξιολόγηση τών 'ίδιων τών
γεγονότων. Το 1978 ό Φυρέ δήλωνε Οτι ή «Γαλλική Επανάσταση έκλεισε»,
σήμερα οι δημοσιολόγοι τής νέας γαλλικής δεξιάς ζητούν «να τελειώνουμε με
τή Γαλλική Επανάσταση» 39 , εννοώντας Οχι μόνο το μύθο της, άλλα καί τήν

37. F. Furet, Penser..., 187-193.
38. Α. Cobban, La sens de la Révolution française, Παρίσι 1984.
39. έφημ. Le Figaro magazine, 11.10.1986. Φάκελος με το γενικό τίτλο «Pour en finir avec la
Révolution française».
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πολιτική και κοινωνική κληρονομιά της. Συντηρητικοί άπο τήν πολιτική άποψη
ιστορικοί δπως ό Pierre Chaunu χαρακτηρίζουν χωρίς δισταγμό τις εμφύλιες
συγκρούσεις της Επανάστασης «γενοκτονία» και τή θεωρούν ως τήν αφετηρία
της παρακμής της Γαλλίας 40 . Άλλα και στον ίδιο το Φυρέ διαπιστώνουμε μία
ριζοσπαστικοποίηση των θέσεων του, παρ' δλο πού δεν καταφεύγει στις φρα
στικές ακρότητες τών ακροδεξιών συνοδοιπόρων του. Το 1978 ό Φυρέ θεωρού
σε δτι ή Επανάσταση έπαυσε να είναι σημείο αναφοράς στή γαλλική πολιτική
γιατί «σήμερα τόσο ό λόγος της δεξιάς όσο και της αριστεράς δοξάζουν τήν
ελευθερία και τήν 'ισότητα, και ή συζήτηση γύρω άπο τις αξίες του 89 δεν
ενέχει πραγματικό πολιτικό περιεχόμενο ούτε φέρει μια δυνατή ψυχολογική
φόρτιση». Δέκα χρόνια αργότερα στις παραμονές του εορτασμού της διακοσαετηρίδας θεωρεί τήν Επανάσταση στή Γαλλία λήξασα γιατί «οί Γάλλοι εϊναι
σύμφωνοι για τους θεσμούς και ιδίως συμφωνούν σέ δύο σημεία πού κανένας
δημοκράτης δέν θα τα είχε δεχθεί πριν άπο ενα α'ιώνα ή ακόμα και πριν άπο
είκοσι χρόνια: στην εκλογή μέ καθολική ψηφοφορία του αρχηγού της εκτελεστι
κής εξουσίας (πράγμα πού επανεισάγει κάτι άπο τήν μοναρχική αρχή στή
λαϊκή κυριαρχία) και στην ύπαρξη ενός ειδικού δικαστηρίου πού ελέγχει τή
συνταγματικότητα τών νόμων. Πιο βαθιά, τείνει να λήξει ή σύγκρουση ανάμε
σα στην καθολική εκκλησία και τήν πολιτική δημοκρατία, πού σφράγισε τους
δύο τελευταίους αιώνες. Έπί πλέον το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας έχει
μπει σέ μία φάση θεαματικής παρακμής, πού νομίζω Οτι δηλώνει το τέλος του
εξοστρακισμού τών εργατών άπο τή γαλλική δημοκρατία. Και μία μορφή εθνι
κού μεσσιανισμού, ριζωμένη στην 'Επανάσταση, εϊναι περίπου ακατανόητη για
τους σημερινούς νέους»41.
Συγκρίνοντας τι θεωρείται το σύμπτωμα τοΰ τέλους της 'Επανάστασης το
1978 και τί το 1989, διαπιστώνει κανένας αμέσως τήν παράλειψη της αξίας
της ισότητας. 'Αντίθετα, ό Φυρέ θεωρεί σήμερα σημάδι του τέλους της πολιτι
κής επικαιρότητας της 'Επανάστασης το ότι «κανένας Γάλλος δέν πιστεύει
πλέον ότι πρέπει να αλλάξει το κράτος ή το καθεστώς για να εγκαθιδρυθεί ή
ευτυχία τοΰ λαού»42. Θα μπορούσε να παρατηρήσει κανένας Οτι οί αποδοχές
αυτές, αν πράγματι ισχύουν, δέν σημαίνουν το τέλος της πολιτικής επικαιρότη
τας της συζήτησης για τή Γαλλική Επανάσταση, άλλα τήν εκκαθάριση της
πολιτικής κληρονομιάς της ή τουλάχιστον τήν άνοδο Οσων επιθυμούν μια τέ-

40. P. Chaunu, Le grand déclassement, Παρίσι 1989. Σέ συνέντευξη πού δημοσιεύεται στο
τεύχος τοΰ 'Απριλίου 1989 του Le Monde de la Révolution française ό Chaunu δηλώνει δτι «ντρέπε
ται για τή Γαλλική Επανάσταση». Βλ. επίσης R. Sécher, Le génocide franco-français: la Vendée
vengée, Παρίσι 1986.
41. F. Furet, Penser..., 18' και συνέντευξη στο Le Monde de la Révolution française, άρ. 1 ( Ίαν.
1989).
42. F. Furet στην ίδια συνέντευξη.
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τοια εκκαθάριση. Οι τάσεις αυτές ενισχύθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του
1980, γιατί την ίδια εποχή πού στη Γαλλία ανέβαινε στην εξουσία το σοσιαλι
στικό κόμμα, ό νεοφιλελευθερισμός γνώριζε στίς Η.Π.Α. και στη Μεγάλη Βρε
τανία δλο και μεγαλύτερη επιτυχία. Ή αντίθεση αύτη οδήγησε στην δλο και
πιο συχνή αντιπαραβολή της θετικής επανάστασης άγγλοσαξωνικου τύπου μέ
το αρνητικό πρότυπο της γαλλικής. Ό 'ίδιος ό Φυρέ καταφεύγει στή σύγκριση
αυτή σε άρθρο του 1983 43 . Το ενδιαφέρον είναι δτι δεν υιοθετεί πλέον μια
σοσιαλδημοκρατική ανάγνωση της 'Αγγλικής Επανάστασης παρόμοια μέ του
Ταλμον και της δικής του αρχικής προσέγγισης, πού αναγνωρίζει ως θετικό
στοιχείο του αγγλικού παραδείγματος τήν αντιπροσωπευτική δημοκρατία καί
τήν μέ διαδοχικές προσεγγίσεις πορεία προς το ιδανικό κοινωνικό σύστημα,
άλλα, δπως πιο πριν ό Άρον, μένει κοντύτερα στον Μπέρκ, τον άγγλο συντη
ρητικό του 18ου αιώνα καί διακρίνει ως θετικά του άγγλοσαξωνικου μοντέλου
τή θρησκευτικότητα καί τήν επιβίωση των παραδοσιακών θεσμών. Το βήμα
αυτό εϊναι πολύ μεγάλο καί κάνει αδύνατο για τήν πλειοψηφία τών υποστηρι
κτών τής νέας ερμηνείας τής Γαλλικής 'Επανάστασης να ακολουθήσουν το
Φυρέ στο νέο του δρόμο. Πρώτα-πρώτα γιατί ή τελευταία του άποψη είναι
ιστορικά αστήρικτη, άφοΰ ούτε ό χαρακτήρας τής αγγλικής καί τής αμερικάνι
κης επανάστασης είναι μονοσήμαντος καί αναμφισβήτητος ούτε οι Γάλλοι
επαναστάτες στόχευαν σε μια προγραμματική ρήξη μέ τή θρησκεία. 'Αλλά,
ακόμη κι αν ήταν έτσι, ή ερμηνεία ήχεϊ μεταφυσική. Έπειτα, ή ερμηνεία είναι
πολιτικά «επικίνδυνη», γιατί μπορεί να αποτελέσει δπλο στα χέρια τόσο όσων
αρνούνται τήν Επανάσταση —καί σήμερα κανείς δέν μπορεί να αμφισβητήσει
τήν παρουσία τους μετά τήν ενίσχυση τών ακροδεξιών κινήσεων— δσο καί
εκείνων πού θέλουν να τήν υπερβούν. Τή στιγμή λοιπόν πού ό Φυρέ καί οι
οπαδοί του διαπιστώνουν το οριστικό κλείσιμο τής Γαλλικής Επανάστασης,
τή στιγμή πού υποτίθεται δτι «κάθε χρόνο μερικοί Γάλλοι, 'Αμερικανοί ή
Άγγλοι ιστορικοί δημοσιεύουν κάποιο νέο βιβλίο καί ρίχνουν ακόμα μια φτυα
ριά χώμα πάνω στή Γαλλική Επανάσταση, σέ αυτό το πτώμα» 44 , ή πολιτική
συζήτηση για τήν 'Επανάσταση φούντωσε ξανά, ακριβώς άπό αντίδραση σέ
αυτές τις νεκροθαπτικές δραστηριότητες45.
Χρειάστηκε λοιπόν, καθαρά για πολιτικές σκοπιμότητες, μια αναδιατύπω
ση τής νέας προσέγγισης τής Γαλλικής 'Επανάστασης. Τήν επιτυχέστερη έκ
φραση αυτής τής αναδιατύπωσης τήν επιχείρησε ό καθηγητής του Collège de
France Maurice Agulhon σέ ένα του άρθρο μέ τον χαρακτηριστικό τίτλο «Πρέ-

43. F. Furet, «La Révolution dans l'imaginaire politique français», Le débat; αρ. 26 (1989),
173-181.
44. G. Suffert, «Pour en finir avec la Révolution», Le Figaro magazine, 11.10.1986.
45. M. Gallo, Lettre ouverte à Maximilien Robespierre sur les nouveaux muscadins, Παρίσι 1986.
Βλ. επίσης R. Debray, Que vive la révolution, Παρίσι 1989.

Διακόσια χρόνια άπο τη Γαλλική

'Επανάσταση

249

πει να φοβόμαστε το 1789;»46. Ή απάντηση του Agulhon είναι δτι ή γαλλική
κοινωνία δεν διατρέχει πολιτικό ή φιλοσοφικό κίνδυνο άπο τον εορτασμό των
διακοσίων χρόνων της 'Επανάστασης. Πολιτικός κίνδυνος δεν υπάρχει γιατί ή
φωνή του κομμουνιστικού κόμματος είναι εξασθενημένη, άφοΰ απέδωσε ή τα
κτική της εξουδετέρωσης δια του εναγκαλισμού του προέδρου της Γαλλικής
Δημοκρατίας. Κίνδυνος πολιτικός θα υπήρχε μόνο αν έγκατελείπετο στους
κομμουνιστές το μονοπώλιο του εορτασμού. Άπο τήν άλλη μεριά δεν υφίστα
ται ούτε φιλοσοφικός κίνδυνος στο πρόσωπο των οπαδών μιας ίακωβινικής
πρωτοολοκληρωτικής θεωρίας, γιατί ò Agulhon απορρίπτει τήν 'ιδεαλιστική
θεώρηση της ιστορίας καί θεωρεί δτι οι ιδεολογίες γίνονται δραστικές μόνο
δταν υπάρχουν οί υλικές προϋποθέσεις, καί σήμερα εκλείπουν οι προϋποθέσεις
αυτές για τήν αναβίωση του ίακωβινισμου. Τον κίνδυνο τον βλέπει μόνο άπο τή
μεριά των πάσης φύσεως θρησκευτικών φανατισμών καί τών αυταρχικών πα
ραδόσεων στή ρίζα τών οποίων τοποθετεί τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Ή
πρόταση του είναι να εορτασθεί το 1789, άλλα ό εορτασμός να περιορισθεί
στον πανηγυρισμό της 'Επανάστασης ώς αφετηρίας του σύγχρονου φιλελευθε
ρισμού καί της στιγμής τής «Διακήρυξης τών Δικαιωμάτων του άνθρωπου καί
του πολίτη», καί εννοείται φυσικά ή διακήρυξη του 1789 καί Οχι εκείνη του
1793 με τή μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική ισότητα.
Ή αντίληψη αυτή είναι εκείνη πού τελικά επικράτησε, καί ό επίσημος
εορτασμός άφορα τή διακοσαετηρίδα τής Γαλλικής 'Επανάστασης καί της
Διακήρυξης τών Δικαιωμάτων του Άνθρωπου. Σύμφωνα με αυτό το πνεύμα,
οί πολιτικοί υπεύθυνοι του εορτασμού αναζητούν τα νέα σύμβολα καί προβάλ
λουν τους νέους ήρωες. Ό εορτασμός τής εκατονταετηρίδας πρόβαλε τή μορφή
του Δαντών, ίακωβίνου, άλλα καί θύματος τής άκρατης τρομοκρατίας. Αυτοί
πού είναι σήμερα στην εξουσία στή Γαλλία, άφοΰ πειραματίσθηκαν αρχικά με
τον Δαντών, τον εγκατέλειψαν μετά τήν πρώτη κριτική τών φιλελεύθερων, για
τον Κοντορσέ. Ή νέα συμβολική μορφή παρουσιάζει το πλεονέκτημα δτι υπήρ
ξε πάγια αντίθετη στην ποινή του θανάτου —ό Κοντορσέ δεν ψήφισε ούτε υπέρ
τής εκτέλεσης του Λουδοβίκου ΙΣΤ '— καί δτι υποστήριξε με ζήλο αντίστοιχο
σημερινού εκσυγχρονιστή τή χρησιμοποίηση τών εκπαιδευτικών μηχανισμών
ώς μέσου για τήν επίτευξη τής κοινωνικής προόδου. Με αυτό το πνεύμα γιορτά
ζεται σήμερα ή Επανάσταση στο εσωτερικό τής Γαλλίας καί αυτό το μήνυμα
εξάγεται στο εξωτερικό. 'Από το δίπτυχο τής Γαλλικής Επανάστασης έλευθερία-ίσότητα εορτάζεται μόνο ή πρώτη άξια, ή δεύτερη γίνεται ανεκτή μόνο
στο μέτρο πού ή τυπική ισονομία του πολίτη δεν θίγει τήν ελευθερία. Βέβαια οί
Γάλλοι επαναστάτες διακηρύσσοντας τήν ισότητα, εννοούσαν μόνο τήν ισονο
μία καί φαντάζονταν δτι ή εφαρμογή της θα ήρε τις κοινωνικές ανισότητες.

46. M. Agulhon, «Faut-il avoir peur de 1989?», Le débat, άρ. 30 (1984), 27-37.
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Σήμερα ή νέα αντίληψη της Γαλλικής Επανάστασης θεωρεί αυτή τήν προσδο
κία Οχι μόνο αφελή άλλα και επικίνδυνη, γιατί ή διάψευση της στή διάρκεια της
Επανάστασης οδήγησε στην προσπάθεια επίτευξης της κοινωνικής ισότητας
ώς προϋπόθεσης ισχύος της ισονομίας και της ελευθερίας, και σε αυτήν ακριβώς
τήν προσπάθεια αποδίδεται ή εκτροπή προς τήν ολοκληρωτική δημοκρατία. Ή
Τρομοκρατία και τα γκουλάγκ, σύμφωνα με τήν έκφραση του Φυρέ, κατάγον
47
ται άπο τις ίδιες φιλοσοφικές αντιλήψεις και έχουν τους ίδιους στόχους .
Μαζί με τήν έννοια της ισότητας ή νέα εκδοχή της κληρονομιάς της Γαλλι
κής Επανάστασης παραμερίζει και τήν έννοια της λαϊκής κυριαρχίας, γιατί το
εθνικό κράτος πού αποτελεί τήν έκφραση της είναι το επικίνδυνο όργανο πού
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τήν αναγκαστική επιβολή της κοινωνικής ισότη
τας. Το ιδανικό είναι μία υπερεθνική και αυτορρυθμιζόμενη κοινωνία των πολι
τών. Ή εξουσία των κυρίαρχων οργάνων μειώνεται και μετατίθεται άπο τις
εθνικές κυβερνήσεις σέ υπερεθνικά όργανα καί, εντός των εθνικών κρατών, σέ
περιφερειακά. Ή αποστολή τών νέων κυριάρχων συνίσταται στή διαμόρφωση
συνθηκών για τήν απρόσκοπτη λειτουργία της ελεύθερης άγορας, καί Οχι στον
περιορισμό της άγορας μέ στόχο τον έλεγχο τών οικονομικών ανισοτήτων καί
τή διατήρηση τής κοινωνικής συνοχής, πού ήταν το κύριο μέλημα του εθνικού
κράτους πρόνοιας στα τελευταία πενήντα χρόνια. Οί αντιλήψεις αυτές διαμορ
φώθηκαν στή Γαλλία παράλληλα μέ τήν ανάπτυξη τής νέας εκδοχής για τή
Γαλλική Επανάσταση καί ανεξάρτητα άπο τις θεωρητικές επεξεργασίες του
νεοφιλελευθερισμού στις άγγλοσαξωνικές χώρες. Οί αντιλήψεις αυτές δέν στη
ρίζονται σέ ολοκληρωμένες θεωρητικές κατασκευές καί επιβλήθηκαν μέ απο
σπασματικές παρεμβάσεις στην καθημερινή συζήτηση τρεχόντων οικονομικών
καί κοινωνικών προβλημάτων, μέσα άπο κείμενα μαχητικά, αν καί συχνά εφή
μερα, εξ αιτίας ακριβώς του επίκαιρου χαρακτήρα τους καί τής βιαστικής
συγγραφής τους. Οί δοκιμιογράφοι δέν είναι μόνο πανεπιστημιακοί, άλλα καί
πολιτικοί, επιχειρηματίες καί δημοσιογράφοι, πού συνεχίζουν μία γαλλική,
ακριβέστερα παρισινή, παράδοση του τρόπου παρέμβασης τών φορέων τής
πολιτικής, οικονομικής καί πνευματικής εξουσίας στις δημόσιες συζητήσεις.
Στα κείμενα αυτά, ή κριτική τής κοινωνικής πολιτικής καί τών εθνικών κρατών,
βασίζεται στην υποτιθέμενη αποτυχία τους να επιτύχουν τήν κοινωνική ισότη
τα, πού μόνο ή παραίτηση άπο τήν εσκεμμένη επιδίωξη της μπορεί να τήν
υλοποιήσει.
Ή επιχειρηματολογία αυτή αποτελεί τή μεταφορά στο επίπεδο τής οικο
νομικής καί τής κοινωνικής πολιτικής τής διαλεκτικής τής κριτικής τών πολιτι
κών κομμάτων καί του κοινοβουλευτισμού άπο τήν άντικοινοβουλευτική δεξιά
τών άρχων του αιώνα, σύμφωνα μέ τήν όποια ό κοινοβουλευτισμός δέν έφερε

47. F. Furet, Penser..., 29.
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την πολιτική ισότητα πού έπαγγέλετο και μόνο ή κατάργηση του καθώς και ή
κατάργηση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας μπορεί να φέρει τήν ουσια
στική και οχι τήν τυπική πολιτική ισότητα. 'Ορισμένοι μάλιστα από τους
σύγχρονους συγγραφείς χρησιμοποιούν τους ίδιους ορούς με τον Κοσέν και τους
πολιτειολόγους της εποχής του. Ή κεντρική κατηγορία π.χ. του Alain Mine, ή
«machine égalitaire»48 —ό εξισωτικός μηχανισμός— αναφέρεται άμεσα στή
Machine του Κοσέν και στο Machinisme του Όστρογκόρσκι. Αυτοί οί κοινωνι
ολογικοί προβληματισμοί διατυπώνονται παράλληλα, άλλα Οχι ανεξάρτητα
άπο τις ερμηνευτικές αναζητήσεις των ιστορικών. Σε ορισμένες περιπτώσεις
μάλιστα υπάρχουν και οργανωτικές διασυνδέσεις όπως στα πλαίσια του ιδρύ
ματος Saint Simon. Ή ιστορική διάσταση υπάρχει στις περισσότερες κοινωνι
κοοικονομικές πραγματείες και στις πιο φιλόδοξες άπο θεωρητική άποψη εν
σωματώνονται οί βασικές συνιστώσες της νέας ιστορικής εκδοχής49. Ή αλλη
λεπίδραση των κοινωνιολογικών και οικονομολογικών αναλύσεων μέ τις ιστο
ρικές εϊναι έκδηλη σέ ένα τελευταίο δοκίμιο του Φυρέ μέ τίτλο «La France
unie»50, πού δημοσιεύθηκε σέ συλλογικό τόμο τής σειράς «liberté de l'esprit»,
της ϊδιας πού ίδρυσε και διηύθυνε ό Ρεϊμον Άρον στα πλαίσια μίας άντιμαρξιστικής στρατηγικής στην περίοδο του ψυχρού πολέμου και στην οποία δημοσιεύ
θηκε το πρώτο βιβλίο του Ταλμόν. Στον πρόλογο του βιβλίου σημειώνονται τα
έξης: «Άς μή παίζουμε μέ τις λέξεις: άπο τώρα ή διακοσαετηρίδα του 1789
μας φαίνεται σαν το σάβανο μιας παράδοσης. 'Οπωσδήποτε θα συμπέσει μέ
τήν εξάλειψη τών χαρακτηριστικών πού είχε κληρονομήσει ή γαλλική πολιτική
άπο αυτό [το 1789]. Ά ν σύμφωνα μέ τον Μισλέ ή ιστορία εϊναι ή ολική

48. Α. Mine, L· machine égalitaire, Παρίσι. 1987. Ό Alain Mine αποτελεί ένα χαρακτηριστικό
εκπρόσωπο τών παρισινών συγγραφέων φυλλαδίων (pamphlets), εφήμερων δηλαδή μαχητικών κει
μένων. Τστερα άπο εξαιρετικές σπουδές στο γαλλικό σύστημα τών Μεγάλων Σχολών (Ingénieur
civil des Mines, Sciences - Po και ΕΝΑ), εντάχθηκε ώς ανώτερο στέλεχος στή δημόσια διοίκηση και
πρωτοέγινε γνωστός όταν συνυπέγραψε μέ τον Simon Nora το 1978 τήν έκθεση για τις κοινωνικές
συνέπειες τής πληροφορικής. Τον επόμενο χρόνο εγκατέλειψε τή δημόσια υπηρεσία και άρχισε μια
νέα σταδιοδρομία στις μεγάλες επιχειρήσεις. 'Από το 1986 είναι γενικός διευθυντής τής Cerus, τής
γαλλικής εταιρίας χαρτοφυλακίου του ομίλου de Benedetti (Όλιβέτι), ένώ συμμετέχει και στή
χάραξη τής διεθνούς στρατηγικής του ομίλου. Είναι επίσης πρόεδρος τής Εταιρίας 'Αναγνωστών
τής εφημερίδας Le Monde, πού συστήθηκε πριν άπο μερικά χρόνια για να στηρίξει οικονομικά και
ηθικά τή γνωστή εφημερίδα. 'Από το 1982 δημοσιεύει ενα βιβλίο κάθε δύο χρόνια ή καμιά φορά και
συχνότερα γύρω άπο θέματα σχετικά μέ το κράτος-πρόνοια και τήν ευρωπαϊκή ενότητα: L aprèscrise est commencé (1982), L'avenir en face (1984), Le syndrome finlandais (1986), L· machine
égalitaire (1987), L· grande illusion (1989) το όποιο έτυχε βιβλιπαρουσίασης άπο τον Φυρέ στο
φύλλο τής 20.1.1989 τής εφημερίδας Le Monde, L'argent fou (1990).
49. P. Rosanvallon, Le Moment Guizot, Παρίσι 1985, του ιδίου Le libéralisme économique.
Histoire de Γ idée du marché, Παρίσι 1989, καθώί και L'Etat en France de 1789 à nos jours, Παρίσι
1990.
50. F. Furet, J. Juilliard και P. Rosanvallon, L· République du centre, Παρίσι 1988.
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ανάσταση του παρελθόντος, οι επέτειοι συνιστούν τον ενταφιασμό του. Ποτέ
άπο τήν εποχή των ιδρυτών της Γ ' Δημοκρατίας των Φερύ, Γαμβέτα, Βαλντέκ
-Ρουσώ κλπ. δεν εϊχε γίνει τόσος λόγος για τη Δημοκρατία [République]. Ή
Γ ' Δημοκρατία μας παραπέμπει στην πρώτη, πού βρίσκεται έκει για να μας
παρηγορήσει για τήν κατάρρευση του σοσιαλισμού. Ά ς τολμήσουμε να διασχί
σουμε το πεδίο των ερειπίων σε Ολη του τήν έκταση: ή 'ιδέα της αριστεράς, ή
ιδέα του σοσιαλισμού και ή ιδέα της δημοκρατίας [république] αποβίωσαν
ταυτόχρονα»51. Έ πρόταση της συγγραφικής τριάδας του τόμου είναι να αντι
κατασταθούν αυτές οι ιδέες με τήν ιδέα των δικαιωμάτων του άνθρωπου και
τήν πολυκεντρική κυριαρχία, υπερεθνική καί περιφερειακή, στα πλαίσια της
ενωμένης Ευρώπης.
Ή άμεση πολιτική διάσταση της συζήτησης ανάμεσα στους ιστορικούς και
τους άλλους κοινωνικούς επιστήμονες για τή Γαλλική 'Επανάσταση και το
σύγχρονο κράτος εξηγεί σε μεγάλο βαθμό καί τή θεωρητική απορία στην οποία
έχει περιέλθει ή άλλοτε κυρίαρχη «μαρξιστική κοινή». Ή εκδοχή αυτή εϊχε
προσφέρει τήν ιστορική νομιμοποίηση της πράξης των πολιτικών συνιστωσών
της ευρείας δημοκρατικής παράταξης —άπο τους ριζοσπάστες στή δεξιά πλευ
ρά ώς τους κομμουνιστές στην αριστερή πλευρά του φάσματος. Στα πλαίσια
της παράταξης αυτής υπήρξαν σημαντικές ανακατατάξεις μέ τήν εξαφάνιση
ορισμένων πολιτικών σχηματισμών, τήν παρακμή άλλων καί τήν ενδυνάμωση
νέων, μέ διαφορετικές 'ιδεολογικές αναφορές πλησιέστερες προς τον νεοφιλε
λευθερισμό, μέ αποτέλεσμα ή «μαρξιστική κοινή» να μήν έχει πλέον 'ισχυρό
πολιτικό αποδέκτη. 'Εξάλλου όσοι εξακολουθούν να τήν υποστηρίζουν αποφεύ
γουν να τήν προβάλλουν στο σύνολο της. Άπο τήν άλλη μεριά δέν αισθάνονται
τήν ανάγκη ή δέν βλέπουν τή χρησιμότητα να επεξεργασθούν μια συνολική
αναθεωρημένη εκδοχή. Δέν τους μένει παρά να αποδυθούν σέ μάχες οπισθοφυ
λακών περιμένοντας καλύτερες μέρες. Ή τάση αυτή είναι εμφανής στο έργο
του διαδόχου του Σομπούλ στή Σορβόννη, του Michel Vovelle, πού περιορίζεται
προς το παρόν σέ τοπικές εκσυγχρονιστικές επεμβάσεις, εφαρμόζοντας, σέ
περιφερειακά θέματα της Γαλλικής 'Επανάστασης, αυτό πού ονομάζει ιστορία
τών νοοτροπιών μέ κοινωνική αναφορά02. Σέ αυτή τήν κατηγορία ανήκει ή
μελέτη του για τή σταδιοδρομία του ελάσσονος ποιητή Théodore Desorgues,
απόγονου μιας αστικής οικογένειας τής επαρχίας, πού στις παραμονές της
'Επανάστασης εξαγόρασε Ινα τίτλο υπηρεσιακής ευγένειας [noblesse de robe] sì . Συντάκτης τών έμμετρων κειμένων τών τελετών τής 'Επιτροπής Κοινής
Σωτηρίας, συντάκτης του ύμνου στο 'Ανώτατο Όν, καταλήγει επί τής ύπα-

51. ο.*., 10.
52. Μ. Vovelle, Idéologies et Mentalités, Παρίσι 1982, 17.
5,3. M. Vovelle, Théodore Désorgues ou la Désorganisation, Παρίσι 1985.
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τείας του Ναπολέοντα Βοναπάρτη στο ψυχιατρικό άσυλο του Σαραντόν. Ή
μελέτη του Βοβελ κινείται σε τρία επίπεδα: Σε Ινα πρώτο επίπεδο ασχολείται
με την άνοδο, στη διάρκεια περισσότερων γενεών, μιας αγροτικής οικογένειας
πρώτα στην κατηγορία τών εύπορων αστών της επαρχίας καί τέλος στις παρυ
φές της μικρής ευγένειας. Με τα αντικειμενικά όρια αυτής της κοινωνικής
ανόδου ερμηνεύει την προσχώρηση του Ντεσόργκ στην Επανάσταση καί τη
μετοικεσία του στην πρωτεύουσα. Σε ενα δεύτερο επίπεδο, παρουσιάζεται ή
αντιμετώπιση άπό το καθεστώς του Ναπολέοντα, άλλα καί άπό τον κοινωνικό
περίγυρο του ποιητή, του πολιτικού του άντικονφορμισμοΰ σαν συμπτώματος
παθολογικής ψυχολογίας. Τέλος στο τρίτο δείχνει πώς ή καταδίκη τής πολιτι
κής του Ροβεσπιέρου συνεπέφερε την αποσιώπηση άπο τους μεταγενέστερους
του ποιητή, πού τον υπηρέτησε. Ή δεύτερη μελέτη αυτής τής κατηγορίας, πού
συνέγραψε ό Βοβέλ, άφορα τις σχέσεις Εκκλησίας καί Επανάστασης, θέμα
για το όποιο ό ιστορικός εϊναι κατ' εξοχήν αρμόδιος, εξ αιτίας τών μελετών του
για τήν υποχώρηση του θρησκευτικού αισθήματος στη διάρκεια του 18ου αιώ
να 54 . 'Εντάσσει έτσι στην προοπτική τής μακράς διάρκειας τής κίνησης τών
ιδεών καί τής μεταλλαγής τών νοοτροπιών ενα σημαντικό ζήτημα τής επανα
στατικής συγκυρίας.
Ένα ρεύμα κριτικό απέναντι στή νέα εκδοχή, πού ταυτόχρονα Ομως διαφο
ροποιείται άπό τη «μαρξιστική κοινή», συγκροτείται γύρω άπό τόν François
Dosse, συγγραφέα μιας κριτικής μελέτης τής «νέας ιστορίας»55, καθώς καί
γύρω άπό τή σύνταξη του περιοδικού Espaces Temps. Ό Φ. Ντός εντοπίζει τήν
παράδοση τής άρνησης τής Γαλλικής Επανάστασης, τής όποιας συνεχιστής
εϊναι ό Φυρέ, καί σταματά ιδιαίτερα στις σχέσεις του με τό έργο του Τοκβίλ,
του Άρον καί τής Χάνα Άρεντ 5 6 . Οί επισημάνσεις καί ή κριτική του Ντός καί
τών συνεργατών του αποτελούν τή μοναδική απόπειρα ίστορικοποίησης τής
σημερινής θεωρητικής συζήτησης ανάμεσα στους ιστορικούς τής Επανάστα
σης, δεν συγκροτούν όμως μία νέα ερμηνεία του αρχικού ιστορικού φαινομένου.
Ή απορία τής μαρξιστικής ιστοριογραφίας τής Επανάστασης φαίνεται καί
στο βιβλίο τοΰ Καναδού Georges Comninel57, πού αποδέχεται τις αναθεωρήσεις
τής νέας εκδοχής καί προσπαθεί να διασώσει τή μαρξιστική προσέγγιση, υπο
βάλλοντας σε μαρξιστική κριτική τις απόψεις του Μαρξ για τόν αστικό, ταξικό
χαρακτήρα τής Γαλλικής Επανάστασης. Ό Κομνινέλ συμφωνεί με τόν Κόμ-

54. Μ. Vovelle, La révolution contre l'église. De la raison à l'être suprême, Βρυξέλλες 1988. Βλ.
τοΰ ιδίου, Piété baroque et déchristianisation, Παρίσι 1973.
55. F. Dosse, V histoire en miettes, Παρίσι 1987.
56. F. Dosse, «La triade liberale», Espaces Temps, άρ. 38/39 (1988), 83-88.
57. G. Comninel,Rethinking the French Revolution. Marxism and the Revisionist Challenge,
Λονδίνο 1987. Βλ. καί τον πρόλογο στή δεύτερη έκδοση τοϋ G. Α. Williams, Artisans and Sansculot
tes, Λονδίνο 1989.
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παν δτι ή Επανάσταση δεν ήταν αστική, εξακολουθεί δμως να τή θεωρεί
ταξική σύγκρουση, πού διεξήχθη Οχι ανάμεσα σε δύο τάξεις, άλλα στο εσωτερι
κό μιας τάξης. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγείται άπο τή διαπίστωση δτι ή
αναπαραγωγή του συντριπτικά μεγαλύτερου τμήματος του γαλλικού αστισμού
δεν βασίζεται στην άμεση εκμετάλλευση των μισθωτών τών πόλεων και της
υπαίθρου, άλλα στην απόσπαση του πλεονάσματος μέσω του κρατικού μηχανι
σμού: «Ή Γαλλική Επανάσταση υπήρξε κυρίως μία ένδοαστική σύγκρουση με
αντικείμενο βασικές πολιτικές σχέσεις, πού ταυτόχρονα αφορούσαν σχέσεις
απόσπασης πλεονάσματος. 'Υπήρξε ένα εμφύλιος πόλεμος στο εσωτερικό της
άρχουσας τάξης με αντικείμενο βασικά ζητήματα εξουσίας και απόσπασης
πλεονάσματος. Ή πάλη εστιάσθηκε πάνω στή φύση του κράτους, δίνοντας έτσι
στή σύγκρουση τήν ειδική πολιτική της μορφή, γιατί τα θεμελιακά κοινωνικά
συμφέροντα πού διακυβεύονταν, συνδέονταν άμεσα με κρατικές σχέσεις. Ένώ
οι ιδιωτικές σχέσεις προσόδου αποτελούσαν τή βάση της ταξικής εκμετάλλευ
σης, τα κρατικά αξιώματα κατείχαν ενα ρόλο κλειδί. "Ήταν εξαιρετικά σημαν
τικά για τή διατήρηση του πλούτου της αριστοκρατίας, ουσιαστικά για κάθε
ελπίδα προαγωγής της μικρής ευγένειας και ταυτόχρονα αποτελούσαν τή βάση
τών περισσότερων αστικών σταδιοδρομιών»58.
Οι αναφορές στις συζητήσεις αυτές δείχνουν δτι ή κατασκευή του διλήμμα
τος ανάμεσα στην ελευθερία και τήν ισότητα δεν αποτελεί μια αφηρημένη
θεωρητική επιλογή τών ιστορικών έστω και μέσα στα πλαίσια ενός πολιτικού
παιγνιδιού. Συνεπάγεται και ορισμένες τοποθετήσεις απέναντι σέ μεγάλα κοι
νωνικά προβλήματα πού αντιμετωπίζει ή σημερινή Γαλλία και ό κόσμος. Τί
σημαίνει ή ελευθερία για τα εκατομμύρια τών ξένων εργατών στή Γαλλία, της
σημαντικής αυτής μερίδας παραγωγής του εθνικού πλούτου δταν δέν απολαμβά
νουν τήν ισονομία; Τί σημαίνει ή ελευθερία και ή ισονομία οχι για τους δύο
Γάλλους στους τρεις, άλλα για το ενα τρίτο του πληθυσμού πού περιθωριοποι
είται κοινωνικά έξ αιτίας της πραγματικής ανισότητας; Τί σημαίνει ελευθερία
και ισονομία για μια μειονότητα τών κατοίκων τοΰ πλανήτη, δταν τή στερούν
ται οί περισσότεροι άπο τους ανθρώπους; Είναι δυνατή ή διατήρηση της πολι
τικής ελευθερίας και ισονομίας στις χώρες τής 'Ανατολικής Ευρώπης, Οταν ό
εκσυγχρονισμός τοΰ παραγωγικού τους δυναμικού, πράγμα πού ούτως ή άλλως
σημαίνει συμπίεση τής κατανάλωσης, επιχειρείται μέ μηχανισμούς οί όποιοι
έχουν τήν εγγενή τάση να αυξάνουν τις οικονομικές ανισότητες; Μπροστά σ'
αυτό το σκηνικό, δ,τι εμφανίζεται σαν ό θρίαμβος τής νέας αντίληψης τής
Γαλλικής Επανάστασης, ή υποβάθμιση και ή αποσιώπηση τοΰ αιτήματος τής
ισότητας, μπορεί να μήν είναι τίποτα άλλο, παρά ό αγωνιώδης εξορκισμός τής
πραγματικότητας τών κοινωνικών αντιθέσεων.

58. G. Comninel, O.K., 200.
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