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ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

(Προβληματισμοί μέ αφορμή τη βία και τή δικαιοσύνη 

στη Μεσαιωνική Δύση)* 

Πολλοί ιστορικοί βρέθηκαν, σε κάποιο στάδιο της ερευνάς τους, αντιμέ

τωποι μέ δικαστικά αρχεία. Οι μελέτες τους είχαν διαφορετικούς στόχους 

δπως, για παράδειγμα, τήν αγροτική ιστορία, έναν θεσμό ή τις νοοτροπίες. 

Στο πλαίσιο όμως της «Νέας Ιστορίας», έδειξαν καινούριο ενδιαφέρον για 

τα δικαστικά αρχεία, έθεσαν νέα ερωτήματα, ανέπτυξαν διαφορετικούς προ

βληματισμούς και μεθόδους, συνέβαλαν έτσι στο να φωτιστούν νέες Οψεις 

μιας ιστορικής κοινωνίας. 

Το 1973, ό P. Vilar, σε ανακοίνωση του σε διεθνές συνέδριο,1 τόνιζε 

τήν αξία των μελετών πού δεν αντιμετωπίζουν το δίκαιο μονάχα ως αυτό

νομο σύνολο κανόνων του οποίου μπορούμε νά παρακολουθήσουμε την ιστο

ρική εξέλιξη, άλλα ως ιστορική πηγή καθαυτή. 

Το δίκαιο είναι μια μορφή της ανθρώπινης συνείδησης. ' Αποτελεί λοιπόν, 

κατά συνέπεια, τήν τυποποίηση ενός μέρους της ηθικής —ή και της θρησκείας—, 

γίνεται δηλαδή «μάρτυρας» ηθικών άξιων και νοοτροπιών, ακόμα κι' αν πρό

κειται για τις αξίες εκείνες πού επιβάλλονται ή εκφράζουν κυρίως μια διευ

θυντική τάξη. "Αν λοιπόν κάποια μεταρρύθμιση του δικαίου —υποταγή, 

αφομοίωση του σε κάποιο άλλο ή έπανερμηνεία του—, ενδέχεται να μαρτυρά 

κάποια αλλαγή στις συνειδήσεις, αντίστοιχα, ή νέα του μορφή μπορεί νά 

εμφανιστεί ως «προϊόν» μιας κοινωνικής αλλαγής. Σχεδόν πάντα, οι κοινω

νικές ανακατατάξεις συνοδεύονται κι' άπο αλλαγές στο επίπεδο τών άξιων 

ή της ιδεολογίας : ποιος μπορεί σήμερα να φανταστεί τή διακήρυξη τών 

δικαιωμάτων του άνθρο')που ξέχωρα άπο τή γαλλική επανάσταση; Τέλος, 

το δίκαιο λειτουργεί πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις μέσα άπο θεσμούς και 

* Το κείμενο αυτό είναι μέρος μιας ανακοίνωσης πού έγινε στην Εταιρεία Μελέ
της Νέου Ελληνισμού στις 18.12.85. Πρόκειται για κάποιες σκέψεις μέ αφορμή τους 
προβληματισμούς πού γέννησε ή ετοιμασία μιας διατριβής στή Μεσαιωνική "Ιστορία : 
"Stratégies judiciaires et rapports sociaux d'après les plaidoiries devant la Chambre 
Criminelle du Parlement de Paris : XlVe - XVe siècles", Univ. Paris I. Panthéon-
Sorbonne, 1986. 

1. P.Vilar, "Histoire du droit, histoire totale", Une histoire en construction : 
approche marxiste et problématiques conjoncturelles, Παρίσι 1982, σ. 265-291. 
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μέσα άπο το προσωπικό —νομοθέτες, δικαστές, δικηγόροι, αστυνομικοί 

κλπ.—, πού τους επανδρώνει. Οί θεσμοί αυτοί λειτουργούν ως μεσάζοντες 

ανάμεσα στα άτομα και στην εξουσία, λειτουργούν ως διακανονιστές τών 

ανθρώπινων σχέσεων, «προστατεύουν» το άτομο ή «στηρίζουν» την εξουσία. 

Στο βαθμό λοιπόν πού το δίκαιο, χάρη σ' ενα σύνολο μηχανισμών και μεθό

δων πειθαρχίας, επιβάλλει μία κοινωνική νόρμα, μπορεί να γίνει αίτια 

αποκρυστάλλωσης ή μεταβολής τών κοινωνικών σχέσεων. 

«Μάρτυρας» λοιπόν τών ηθικών άξιων, «προϊόν» τών κοινωνικών αλλα

γών, αιτία αποκρυστάλλωσης ή μεταβολής τών κοινωνικών σχέσεων, το 

ϊδιο το δίκαιο είναι αναμφίβολα ιστορική πηγή. Οί θεσμοί πού προορίζονται 

να εφαρμόσουν το δίκαιο, επεμβαίνοντας τόσο στις ιδιωτικές δσο και στις 

σχέσεις του άτομου με τήν κεντρική εξουσία, «παράγουν» τις μαρτυρίες πού 

συγκροτούν αυτό πού αποκαλούμε ((δικαστικά αρχεία» (ανακρίσεις, αγορεύ

σεις, δικαστικές αποφάσεις κλπ.). Ποια είναι τα ερωτήματα πού θέτει ή 

μελέτη τους στην κοινωνική ιστορία; Ποιες είναι οί κατευθύνσεις προς τις 

όποιες προσανατολίζει τήν έρευνα; ποιες είναι οί όψεις της κοινωνίας πού 

αποκαλύπτουν ; 

Πριν επιχειρήσουμε μια σύντομη παρουσίαση τών τάσεων της σύγχρονης 

ιστοριογραφίας πού βασίστηκε σε δικαστικά αρχεία, ας κάνουμε δύο γενικές 

παρατηρήσεις : 

Α'. Υπάρχει μια διαλεκτική σχέση πού συνδέει το δικαστικό μηχανισμό 

με τήν κοινωνική πραγματικότητα. Ή αποδοχή του, δηλαδή ή επιλογή προσ

φυγής στή δικαιοσύνη για να λυθεί κάποια διαφορά, είναι μία κοινωνική 

σταθερά πού εκφράζει τις δυνατότητες αποκατάστασης μιας διαταραγμένης 

ισορροπίας. Παράλληλα, ή δύναμη επιβολής του πειθαρχικού μηχανισμού 

εκφράζει τήν δύναμη επιβολής της 'ίδιας της εξουσίας, άλλα και επηρεάζει 

τή συμπεριφορά τών ατόμων ο')ς προς αυτήν. Το πεδίο, λοιπόν, τών δικαστι

κών αποφάσεων ξεπερνά το θέατρο της νομικής διαμάχης, αντικατοπτρίζει 

τήν κοινωνική πραγματικότητα έτσι δπως τήν αντιλαμβάνονται οί νομολόγοι. 

Β'. Μέσα άπο τα δικαστικά αρχεία διαγράφεται μια κοινωνία, αναδύον

ται οί συγκρούσεις τών ανθρώπων. Πρόκειται, βέβαια, συχνά, για οριακές 

περιπτώσεις βίας. "Ομως κι' αυτές δίνουν Ινα κοινωνικό πλαίσιο στα φαινό

μενα στα όποια αφορούν, παρέχουν τα κλειδιά ερμηνείας δλο̂ ν εκείνων τών 

σχέσεων πού εκτυλίσσονται σε αντίθεση με τους νόμους. Στή σκηνή του 

δικαστηρίου, οί αντίδικοι χρησιμοποιούν ιδεολογικά κατασκευάσματα, φέρ

νουν στην επιφάνεια ένα σύνολο ηθικών και κοινωνικών άξιων πού επιστρα

τεύονται στην προσπάθεια να πειστεί ό δικαστής, να «κερδηθεΐ ή υπόθεση». 

'Αντίστοιχα, ή «νομιμότητα» της ποινικής δίωξης και της πειθαρχικής παρέμ

βασης διαμορφώνονται κι αυτές στο πλαίσιο μιας «άρχουσας» ιδεολογίας. 

"Ας πάρουμε για παράδειγμα τις αγορεύσεις τών δικηγόρων. Ή «λεκτική τους 
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πάλη» συνθέτει ένα πολιτισμικό μοντέλο. Πέρα από τις στενά εννοούμενες 

νομικές αποδείξεις, ή αγόρευση υπακούει στην προσπάθεια να επιβληθούν 

στους δικαστές τα πιο ευνοϊκά για την υπόθεση κριτήρια, αποκρύπτοντας ή 

μεταβάλλοντας την αλήθεια. *Η αξιολόγηση μιας πράξης (ερμηνεία, αιτιο

λόγηση), οι χαρακτηρισμοί της κοινωνικής ένταξης, ή δομή του λόγου, ό 

τρόπος να κατηγορούν, να διαμαρτύρονται ή να υποτάσσονται εξαρτάται άπο 

τήν εικόνα των διαδίκων για τήν κοινωνία και στοχεύει τις αντίστοιχες παρα

στάσεις των δικαστών. Το πολιτισμικό μοντέλο πού προκύπτει, αποτελεί 

τήν έκφραση μιας κοινωνικής élite, δέχεται όμως τήν επίδραση τών άξιων 

πού είναι αποδεκτές από τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις καί μέ τη σειρά 

του παρουσιάζει μια τάση γενίκευσης, «εκλαΐκευσης», εξάπλωσης σ' αυτές.2 

Το μοντέλο αυτό αναπαριστά λοιπόν, έστω και παραμορφωτικά μερικές φορές, 

τήν πραγματικότητα τών κοινωνικών σχέσεων, θέλει να τις ερμηνεύει, τις 

«νομιμοποιεί» ή τις καταδικάζει, τέλος τις οργανώνει στο βαθμό πού κάθε 

ιδεολογία μπορεί να λειτουργήσει σαν αληθινή «κοινωνική υποδομή» υπα

γορεύοντας στα άτομα μια λειτουργία ή αδράνεια, σύμφωνες μέ τις παραστά

σεις τους της κοινωνίας καί τών ανθρώπινων σχέσεων.3 

Θα μπορούσαμε, νομίζω, να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες, τρεις τάσεις, 

στις μελέτες πού βασίστηκαν σέ δικαστικά αρχεία. Πρόκειται, βέβαια, για 

έναν διαχωρισμό αυθαίρετο καί ή παρουσίαση της σχετικής ιστοριογραφίας 

απέχει πολύ άπο το να είναι εξαντλητική. Θα ήθελα άπλα να αναφερθώ στους 

προβληματισμούς μέ τους οποίους αυτές οι μελέτες πλουτίζουν τήν κοινωνική 

ιστορία, μέσα άπο λίγα συγκεκριμένα παραδείγματα, πού θεωρώ αντιπρο

σωπευτικά, καί πού αφορούν τόσο στή μεσαιωνική δσο καί στή νέα ευρωπαϊκή 

ιστορία. α 

Οι μελέτες τις όποιες κατατάσσω στην πρώτη κατηγορία είναι μάλλον 

εμπνευσμένες άπο τήν κοινωνιολογία της εγκληματικότητας καί στηρίζονται 

σέ στατιστικές της βίας. Βέβαια ή ποσοτική προσέγγιση της εγκληματικό

τητας φωτίζει περισσότερο τις γνώσεις μας για τις σχέσεις της κοινωνίας μέ 

τον δικαστικό μηχανισμό παρά τήν ϊδια τήν εγκληματικότητα ή τους εγκλη

ματίες. Το πρόβλημα-κλειδί σέ κάθε τέτοια προσέγγιση, πού έχει νόημα 

μόνο στή μακρά διάρκεια, είναι οι σχέσεις ανάμεσα σέ μια «φαινομενική 

2. G. Duby, "La vulgarisation des modèles culturels dans la société féodale", 
G. Duby, Hommes et structures au Moyen Age, Παρίσι 1973, σ. 292 - 308. 

3. G. Duby, "Histoire sociale et idéologies des sociétés", J. Le Goff- P. Nora 
(έκδ.), Faire de l'histoire, Παρίσι 1974, τ. Ι, σσ. 147 - 168. 

3α. Οι βιβλιογραφικές μας αναφορές έχουν κυρίως ενδεικτικό χαρακτήρα. Για μια 
αρκετά ενημερωμένη βιβλιογραφία σχετική μέ το θέμα μας βλ. Ph. Robert - R. Levy, 
"Histoire et question pénale", Revue d'histoire moderne et contemporaine, XXII 
(1985) 481 -526. 
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εγκληματικότητα», έτσι όπως αναδύεται άπο τα αρχεία, σέ μια «νόμιμη 

εγκληματικότητα», πού διαφεύγει από αυτά, καί στην εγκληματικότητα 

πού στ' αλήθεια παράγει ή κοινωνία. 

Τα βασικά ερωτήματα πού θέτουν αυτές οι μελέτες αφορούν στη συχνό

τητα με την οποία παρουσιάζεται μια τάξη, μια ηλικία, ή ενα φύλο, να επι

δίδεται σ' ενα είδος βίας, ή στη σχέση των εγκλημάτων με την οικονομική 

συγκυρία, στή μαζική ή ατομική οργάνωση των αδικημάτων, στή σχέση 

τους με το αστικό φαινόμενο, ή ακόμα, και στή γεωγραφία ή στην τοπογρα

φία της εγκληματικότητας. 

"Ενα παράδειγμα μας δίνουν οί άγγλοσάξωνες ιστορικοί πού επεξεργά

στηκαν τα πλούσια μεσαιωνικά δικαστικά αρχεία της 'Αγγλίας, θεωρώντας 

το αδίκημα καί το έγκλημα ως τα εργαλεία επίλυσης κάποιων οικονομικο

κοινωνικών συγκρούσεων δια μέσου της βίας. Μία αμερικανίδα ιστορικός, 

μελετώντας τα αγγλικά χωριά του 14ου αιώνα, καταλήγει πώς όλες οι τάξεις 

εκφράζουν μια αντικοινωνική συμπεριφορά απόλυτα ανάλογη με τή δημο

γραφική τους εκπροσώπηση.4 Αντίθετα για κάποιον άλλο ιστορικό, ή βία 

καί ιδιαίτερα οί φόνοι στην 'Αγγλία του 13ου αιώνα, σε μια κοινωνία αγρο

τική, είναι, κύρια, τα όπλα στα όποια καταφεύγουν οί φτωχοί, καί μάλιστα 

εκεί οπού δεν υπάρχει ένας δικαστικός μηχανισμός προσιτός, ώστε να λύ

σουν μέσα άπο αυτόν τις διαφορές τους.5 

"Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν επίσης οί μελέτες για τή 

βόρεια Γαλλία πού διηύθυνε ό P. Chaunu 6 καί μαρτυρούν μία μεταβολή 

στή δομή της εγκληματικότητας στον 18ο αιώνα. Οί εργασίες αυτές αποδει

κνύουν το πέρασμα άπο μια εγκληματικότητα στην οποία κυριαρχεί ή φυσική 

βία σέ μία εγκληματικότητα πού στρέφεται κατά της ιδιοκτησίας, σέ «αδική

ματα επαγγελματιών», ή μάλλον δείχνουν ενα πειθαρχικό σύστημα πού αξιο

λογεί διαφορετικά τις σχέσεις ιδιοκτησίας, καί γίνεται πιο αυστηρό απέναντι 

στην αισχροκέρδεια, στις κλοπές κλπ. Ή μεταβολή αυτή συνδέεται με 

τήν οικονομική συγκυρία, πού μεταφράζεται σέ μια γενική άνοδο του βιοτι

κού επιπέδου, μέ τον πολλαπλασιασμό του πλούτου, για ορισμένες τουλάχιστο 

κοινωνικές κατηγορίες, καί κατά συνέπεια μέ τήν ανάγκη να προστατευτούν 

καλύτερα τα υλικά αγαθά. 

4. Β. Α. Hanawalt, Crime and conflict in English Communities 1300-1348, 

Cambridge, Massachusets, 1979. 

5. J. B. Given, Society and homicide in thirteenth century England, Stan
ford, 1977. 

6. "Αρθρα πού δημοσιεύτηκαν στα Annales de Normandie (1962), (1966), (1971)· 
βλ. επίσης P. Chaunu, "Déviance et integration sociale, la longue durée", Cahiers 
des Annales de Normandie (1981) 5-15. 
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'Επίκεντρο των μελετών πού κατατάσσω στη δεύτερη κατηγορία είναι 

οι κοινωνικές σχέσεις ύπο το πρίσμα μιας ανθρωπολογικής θεώρησης πού 

αναζητεί την τυπολογία τών συγκρούσεων ή της βίας, τη διερεύνηση των 

νοοτροπιών έτσι όπως εκφράζονται σε κάποιες οριακές περιστάσεις, ύπο 

το βάρος οικογενειακών δομών ή οικονομικών αναγκαιοτητών, για μιά ιστο

ρική περίοδο. 

Ή αποδέσμευση της τυπολογίας τών μορφών της βίας, φέρνει στην 

επιφάνεια τα διαφορετικά στάδια μιας τελετουργίας της επιθετικότητας' 

πρόκειται για μια τελετουργία πού τελείται δημόσια, πού αποτελεί ενα είδος 

σεβασμού προς την τάξη πού ή 'ίδια ή βία ανατρέπει, επιτρέποντας έτσι στα 

άτομα να προσαρμοστούν. Οι βρισιές, οι κινήσεις πού συνοδεύουν έναν καυγά, 

οί τυπικές διαδικασίες πού προϋποθέτει ή διεξαγωγή μιας βεντέτας, είναι 

στενά συνδεδεμένες μέ το είδος τών κοινωνικών συγκρούσεων πού εκφρά

ζουν, με τις παραστάσεις πού έχουν τα άτομα για τον εαυτό τους και τους 

άλλους, μέ εκείνες τίς αξίες και τα ιδεώδη πού θίγει ή αιτία της σύγκρουσης. 

Οι στρατηγικές τών οικογενειών στή γαμήλια αγορά, έτσι δπως τίς διαμορ

φώνει ή δομή τους, βρίσκουν κι αυτές συχνά διέξοδο μέσα άπο το κανάλι 

της βίας. Το προτέρημα αυτών τών μελετών είναι ότι καταφέρνουν να ανα

παραστήσουν τήν καθημερινότητα μιας κοινωνίας. "Ας πάρουμε το πιο δημο

φιλές, 'ίσως, παράδειγμα : To Montaillou7 είναι ενα χωριό στα δυτικά 

Πυρηναία, τελευταίο προπύργιο τών αιρετικών στις αρχές του 14ου αιώνα. 

Ό επίσκοπος πού αναλαμβάνει να οργανώσει τήν 'ιερά εξέταση, στην προσπά

θεια του να αποσπάσει μια ομολογία, θέτει έ'να πλήθος ερωτήσεων πού πιθα

νόν να αναγκάσουν έ'μμεσα, μέσα άπο κάποιες αντιφάσεις, τον άνακρινόμενο 

να ομολογήσει. "Ετσι, ό Ιστορικός χτίζει τήν καθημερινότητα τών κοινωνικών 

σχέσεων γύρω άπο τήν παιδική ηλικία, τον έρωτα, το γάμο, το θάνατο, 

τίς αντιλήψεις για τήν εργασία και τον πλούτο, τον χρόνο, τήν πίστη ή τή 

μαγεία. 

Κάπως αντίστοιχα, μέσα άπο πλήρεις δικαστικούς φακέλλους, ό Υ. 

Castan8 κατόρθωσε να δείξει, για τον 18ο αιώνα στο Languedoc, πώς τίς 

έννοιες «τιμή» και «τιμιότητα» τίς οικειοποιούνται όλα τα κοινωνικά στρώ

ματα, και οχι μόνο ή αριστοκρατία, και πώς αυτές γίνονται προσχήματα ή 

αληθινές αιτίες συγκρούσεων. Μία άλλη ιστορικός9 για τήν 'ίδια περιοχή 

και εποχή, δείχνει πώς τα εγκλήματα τιμής ανθίζουν εκεί όπου ό δικαστικός 

μηχανισμός εμφανίζεται ανίσχυρος, εκεί δπου υπάρχει ανάγκη να προστατευ-

7. E. Le Roy Ladurie, Montaillou village occitan de 1294 à 1324, Παρίσι 1975. 
8. Y. Castan, Honnêteté et relations sociales en Languedoc au XVIIIe siècle, 

Παρίσι 1974. 
9. Ν. Castan, Les criminels de Languedoc, Τουλούζη 1980. 
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τεΐ ή οικογενειακή συνοχή δια μέσου ενός κομφορμισμού πού διατηρεί τήν 

'ισορροπία των σχέσεων και καλλιεργεί για τα άτομα καί τίς οικογένειες μια 

εικόνα ιδανική. 

"Ενα τελευταίο παράδειγμα μπορεί να είναι όλες οι γιορτές καί τα 

καρναβάλια πού συνοδεύονταν συχνά άπο βίαιες εξάρσεις, δίνοντας διέξοδο 

σε βαθύτερες αντιθέσεις μεταξύ των γενεών ή των κοινωνικών τάξεων. 1 0 

Ή τρίτη κατηγορία μελετών έχει ώς επίκεντρο μια περιθο^ριακή κοι

νωνική ομάδα (αιρετικοί, τσιγγάνοι, πόρνες, μάγισσες κτλ.). Έ ιστοριο

γραφική προσπάθεια πού έχει ώς αντικείμενο τους «περιθωριακούς», γεννή

θηκε στο πλαίσιο της «Νέας Ιστορίας» πού, μεταξύ τών άλλων, αντέδρασε 

στην παραδοσιακή τάση για Ιστορία τών élites, άλλα σχετίζεται καί με εκείνα 

τα κοινωνικά γεγονότα, στη δεκαετία του 1960, πού στέριωσαν το πέρασμα 

της λέξης «περιθωριακός» άπο απλό επίθετο σε όνομα ουσιαστικό. 

Χάρη στή δυναμική της ιστορικής παρατήρησης μπορούμε να παρα

κολουθήσουμε πορείες περιθωριοποίησης ή επανένταξης μιας ομάδας στο 

κοινωνικό σύνολο. "Ετσι, για παράδειγμα, όταν ή εργασία, πού αρχικά περι

φρονήθηκε άπο τον χριστιανισμό σαν συνέπεια του προπατορικού αμαρτή

ματος, έπανακτά, γύρω στον 13ο αιώνα, ηθική αξία οί ζητιάνοι περιθωριο

ποιούνται.1 1 "Ενα άλλο παράδειγμα προσφέρει ή άποψη δτι στις προβιομη

χανικές κοινωνίες οί μηχανισμοί περιθωριοποίησης είναι σαφείς, άλλα λιγό

τερο καθοριστικοί : αν το αδίκημα δεν διωχθεί, ό εγκληματίας επιστρέφει 

στην οργανωμένη κοινωνία.1 2 

Παράλληλα μ' αυτές τίς πορείες περιθωριοποίησης, μπορούμε να παρα

κολουθήσουμε καί τήν εξέλιξη της ομάδας της οποίας τήν ταυτότητα προσπα

θούμε να ορίσουμε* έτσι αναφαίνονται, για παράδειγμα, οί «στρατηγικές 

επιβίωσης» πού αναπτύσσουν οί τσιγγάνοι απέναντι στις διώξεις τους. 1 3 

Ό περιθωριακός είναι λειτουργικός για το σύστημα : ενσαρκώνει τον 

κίνδυνο πού απειλεί τίς βασικές ηθικές αξίες μιας κοινωνίας καί μ' αυτόν τον 

τρόπο συμβάλλει στή δημιουργία μιας συμφωνίας ώς προς Ινα πρότυπο, 

10. Μ. Bakhtine, L'oeuvre de F. Rabelais et la culture populaire au moyen 

âge et sous la renaissance, Παρίσι 1970; E. Le Roy Ladurie, Le carnaval de Ro

mans, Παρίσι 1979. 

11. J. Le Goff, "Les marginaux dans l'occident médiéval", Les marginaux et 
les exclus dans l'histoire, Παρίσι 1979. 

12. Β. Geremek, Truands et misérables dans l'Europe moderne (1350-1600), 
Παρίσι 1980. 

13. H. Asséo, "Les métamorphoses du 'métier de bohémien' en France au 
XVIII siècle", La France d'Ancien Régime. Etudes réunies en l'honneur de P. 
Goubert, Παρίσι 1985, σ. 15 - 23. 
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έ'τσι δπως οί πόρνες συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πορτραίτου ιδανικής 

συζύγου.14 

Ό περιθωριακός είναι, λοιπόν, ό καθρέφτης των άρχων, τών άξιων, 

τών φόβων μιας κοινωνίας πού μεταφράζονται στις μεθόδους καταστολής 

και τιμωρίας πού επιλέγει ή εξουσία. Παράλληλα, δίνει αφορμή στή γέννηση 

μιας ιδεολογικής επιβεβαίωσης στο όνομα ακριβώς κάποιων ήθικο-κοινωνικών 

άξιων. "Ας πάρουμε, για παράδειγμα τών τελευταίων αυτών σκέψεων, Ινα 

είδος «φανταστικών» συχνά περιθωριακών : 

Τον 16ο και τον 17ο αιώνα, ή Ευρώπη δλη σείεται άπο ένα αληθινό 

κυνήγι τών μαγισσών, σέ κλίμακα πολύ μεγαλύτερη απ' αύτη πού γνώρισε 

ό μεσαίωνας, ένώ τον 18ο αιώνα οί διώξεις καταλαγιάζουν. Ιστορικοί πού 

ασχολήθηκαν με το πρόβλημα, συνέδεσαν την έ'ξαρση αυτών τών διώξεων 

με την προσπάθεια τής κεντρικής εξουσίας να πετύχει την πολιτισμική προ-

σάρτιση τής υπαίθρου καταδικάζοντας καί καταδιώκοντας τή λαϊκή πίστη 

καί τήν πρακτική τής μαγείας,15 ή προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το τέλος 

τών μαζικών διώξεων αποδίδοντας το σέ μια πιο εκλογικευμένη αντίληψη 

για τον κόσμο, πού έ'κανε τους δικαστές να πάψουν να βλέπουν το θεό καί το 

διάβολο να παρεμβαίνουν στή ζωή του άνθρωπου σέ μια βάση καθημερινή.16 

Το θέμα μας επιβάλλει να αναφερθώ, έ'στω καί έν συντομία, στην περί

πτωση του Μ. Foucault. Tò έργο του γενικά, άλλα καί το "Surveiller et 

punir" 1 7 πού μας ενδιαφέρει άμεσα, αμφισβητήθηκε άπο ιστορικούς τόσο 

για τή μεθοδολογία του Οσο καί για τά συμπεράσματα τής ερευνάς του. "Οπως 

καί νά 'χει όμως, ό «αιρετικός» αυτός, θα λέγαμε, 'ιστορικός ενέπνευσε καί 

εμπνέει πολλές προσπάθειες ιστορικής γραφής καί επεξεργασίας του υλικού 

τών δικαστικών αρχείων. 

Στο "Surveiller et punir", ό Foucault δείχνει πώς το πέρασμα άπο 

τον 18ο στον 19ο αιώνα σημαδεύεται καί άπο τή μετάβαση άπο ενα πειθαρχικό 

σύστημα πού ευνοεί τις άγριες δημόσιες εκτελέσεις καί τα βασανιστήρια, 

σ' έ'να άλλο πού καταφεύγει στή φυλάκιση για νά τιμωρήσει τους ενόχους. 

Ή φυλακή, ή μάλλον ή νέα αντίληψη γι' αυτήν, γίνεται ό ακρογωνιαίος 

λίθος του νέου πειθαρχικού συστήματος. Έ επίβλεψη τής ζωής, τής ταυτό

τητας καί τής δραστηριότητας τών καταδίκων γίνεται μία στρατηγική πού 

αποβλέπει στή μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τής δικαιοσύνης, πού απο

σκοπεί περισσότερο στην προστασία τής κοινωνίας παρά στην εκδικητική 

επιβεβαίωση τής βασιλικής εξουσίας. 

14. Α. Corbin, Les filles de noce, Παρίσι 1978. 
15. R. Muchebled, Culture populaire et culture d'élites, Παρίσι 1978. 
16. R. Mandrou, Magistrats et sorciers, Παρίσι 1980. 
17. M. Foucault, Surveiller et punir, naissance de la prison, Παρίσι 1975. 
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Ό Foucault χρησιμοποιεί υλικό αρχείων άλλα και γραπτά νομικών 

και φιλοσόφων. Το βιβλίο του δεν είναι δμως ανάλυση ιδεών ή συμπεριφορών 

και δ συγγραφέας δεν επιχειρεί ποτέ κάποια λεπτομερή κοινωνικό-οικονομική 

ανάλυση. Εισάγει, όμως, ένα νέο προβληματισμό πάνω στο έγκλημα και τήν 

εγκληματική συμπεριφορά χτίζοντας τήν αποδεικτική του μέθοδο γύρω άπο 

τις έννοιες «πειθαρχικό σύστημα» και «τιμωρία». Το πειθαρχικό σύστημα, οι 

δικαστικές πρακτικές εμφανίζονται άρρηκτα συνδεδεμένες μέ τήν κοινωνική 

δομή γι' αυτό και άσκοΰν μια σύνθετη κοινωνική λειτουργία. Ή νέα νομική 

θεωρία της τιμωρίας εκφράζει μια νέα πολιτική οικονομία της εξουσίας, 

πού επιτυγχάνεται χάρη σε μια νέα πολιτική ως προς το Ί'διο το σώμα του 

καταδίκου, έτσι δπως εκφράζεται μέ τήν κάθειρξη, τήν απομόνωση, τήν 

καθημερινή επίβλεψη του ένοχου. Ό Μ. Foucault έθεσε μ' αυτό το έργο 

του νέα ερωτήματα στους 'ιστορικούς πού αναζητούν τις σχέσεις ανάμεσα 

στην εξουσία και τήν πολιτική ή τήν οικονομία της άπο τή μιά, και στην 

ηθική άπο τήν άλλη, τήν επίδραση αυτών τών δύο στο σύστημα άξιων, στις 

νοοτροπίες μιας κοινωνίας. 

Τονίσαμε πιο πάνω δτι οι διαδικασίες εξέλιξης τών κοινωνικών δομών 

καί τών νοοτροπιών διαγράφονται καθαρότερα στή μακρά διάρκεια χάρη 

στην οποία αναδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες μιας εποχής, μιας κοινωνίας. 

Στις μεσαιωνικές δυτικές κοινωνίες, το δίκαιο αποτελεί μία άπο αυτές τις 

«θεμελιώδεις πολιτισμικές κατηγορίες» πού συνθέτουν ενα σύστημα* μιά 

αλλαγή σέ κάποια άπο αυτές τις κατηγορίες προκαλεί μετατροπές και τών 

άλλων.18 

Μεσαιωνικό δίκαιο και δικαστικά αρχεία είναι εργαλεία πολύ χρήσιμα 

για τή διερεύνηση της δομής καί τών παραστάσεων τών κοινωνιών της μεσαιω

νικής δύσης : το δίκαιο αυτή τήν εποχή δεν περιορίζεται σέ ένα πεδίο της 

ανθρώπινης σκέψης καί δραστηριότητας άλλα είναι μιά έννοια κατ' εξοχή 

κοινωνικο-πολιτισμική. Στο πνεύμα τών ανθρώπων τότε κυριαρχεί ή θρη

σκευτική πίστη πού καλλιεργεί τήν τάση να αντιλαμβάνονται τον κόσμο 

σαν μιά ολότητα. Ή τάση αυτή αντανακλάται στις αντιλήψεις για τή δικαιο

σύνη πού αντιμετωπίζουν τις καταστροφές σαν θεία δίκη, το αδίκημα σαν 

συνέπεια της αμαρτωλής φύσης του άνθρωπου, τις αδυναμίες του δικαστικού 

μηχανισμού σαν αποτέλεσμα της ηθικής παρακμής τών υπεύθυνων γι' αυτό. 

Justifia est perpetua et cons tans voluntas jus suum unicuique 

tribuens19: Λυτή είναι ή φράση πού συναντάμε σέ όλα τα κείμενα, του 

18. Α. Gourevitch, Les catégories de la culture médiévale, Παρίσι 1983. 
19. J. Gerson, "Diligite justitiam", Oeuvres complètes, Mgr. Glorieux (έκδ.), 

τ. III. l'oeuvre française, σ. 519 - 538; Jean Juvenal des Ursins,"Audite illos et quod 
justum est judicare", Écrits politiques, P. S. Lewis (έκδ.), Παρίσι 1976. 
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14ου καΐ του 15ου αιώνα, πού πραγματεύονται την έννοια της δικαιοσύνης, 

πού περιγράφουν ή άσκοΰν κριτική στο δικαστικό σύστημα. Διαρκής καί 

σταθερή θέληση είναι μονάχα ή θεϊκή· καί ή δικαιοσύνη λοιπόν είναι θέλημα 

θεϊκό. Επιβλήθηκε με τή μορφή εκδίκησης καί τιμωρίας μετά το προπατο

ρικό αμάρτημα, δταν ό άνθρωπος έχασε τον έλεγχο του σώματος γιατί αυτό 

βρέθηκε σε διάσταση με τή λογική του. Άπο τότε ή αδικία ρίζωσε στην αν

θρώπινη κοινωνία, ή ειρήνη καταδικάστηκε. Πρόκειται βέβαια για μια πεσι

μιστική αντίληψη, άλλα ή ιδέα μιας κοινωνίας δίκαιης, ευτυχισμένης είναι 

ξένη στις μεσαιωνικές, πρωταρχικά χριστιανικές κοινωνίες, έκτος κι αν προ

βάλλεται σ' έναν ονειρεμένο χρυσό αιώνα πού συμπίπτει συνήθως με τή βασι

λεία κάποιου ιστορικού άλλα εξιδανικευμένου μονάρχη.20 Μέσα σ' αυτή τήν 

πεσιμιστική αντίληψη καλλιεργήθηκε το συναίσθημα μιας μαζικής ένοχης 

κι' αυτό έγινε ακόμα πιο έντονο καί πιστευτό στους δύο τελευταίους αιώνες 

του Μεσαίωνα, στο πλαίσιο της αγωνίας πού προκαλούσε ή συγκυρία τοϋ 

εκατονταετή πολέμου, των επιδημιών καί της οικονομικής κρίσης.21 Βέβαια, 

ή ιδέα πώς ό θεός τιμωρεί τους ενόχους είναι πολύ παλιά, καί ή έκφραση 

peccatis exigentibus χρησιμεύει σ' όλους τους χρονογράφους για να δηλώ

σουν πώς ή αμαρτία προκαλεί τή θεία εκδίκηση· πώς κάθε νίκη είναι θεία 

ανταμοιβή, κι' ή πίστη αυτή πού μπορεί να αποτελέσει κίνητρο πράξεων 

γίνεται καί καθολική ερμηνεία της ιστορίας.22 Ή θρησκευτική πίστη μοιάζει 

να διεισδύει καί στο νομικό λόγο : ή κλοπή παρουσιάζεται σαν αποτέλεσμα 

της απιστίας, ή ανυπακοή δηλώνει μια υπέρμετρη περηφάνεια, αιτία ενός 

καυγά είναι ή ασυγκράτητη οργή. 

Το δεύτερο μέρος της φράσης —«ή δικαιοσύνη αποδίδει στον καθένα το 

δίκαιο του»— είναι μια έκφραση εύπλαστη πού αποδέχεται τόσες εφαρμογές 

όσες είναι καί οι διαφορετικές νομοθεσίες ή οι κοινωνικές δομές. Ή ένταξη 

λοιπόν σε μια κοινωνική τάξη ή ομάδα καθορίζει το status του άτομου ως 

προς τον νόμο καί, κατά συνέπεια, τα δικαιώματα πού του παρέχονται άπο 

αυτόν. Μ' άλλα λόγια, ή κοινωνική ένταξη καί οί λειτουργίες πού αυτή επι

βάλλει προκαθορίζουν τον βαθμό καί το είδος της ελευθερίας του άτομου : 

τα δικαιώματα δέν είναι ατομικά, άλλα συλλογικά. 'Επίσης, ή κοινωνικο-

νομική θέση τοϋ άτομου, το χαρακτηρίζει καί ηθικά. Το νομικό δηλαδή status 

προκαθορίζει στα μάτια τους κι αυτές ακόμα τις προσωπικές αρετές καί 

ελαττώματα. "Ετσι, ένα δικαστικό προνόμιο έρχεται, για παράδειγμα, να 

20. F. Graus, "Social utopies in the Middle Ages", Past and Present 38 (1967) 
3-19. 

21. D. Delumeau, Le péché et la peur : la culpabilisation en occident XHIe -
XVIIIe siècles, Παρίσι 1983. 

22. P. Rousset, "La croyance et la justice immanente à l'époque féodale", 
Le Moyen Age, 4ème série, No 3 (1948) 225 - 248. 
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επιβεβαιώσει τίς προσωπικές αρετές του ευγενή πού κι αυτές με τη σειρά τους 

δέν είναι παρά συνέπεια της καταγωγής του. Αντίστοιχα, ή καλύτερη από

δειξη πώς κάποιος δέν έχει κλέψει μπορεί να είναι το ότι είναι πλούσιος. 

Ή δικαιοσύνη, λοιπόν, εμφανίζεται «στατική», συντηρητική θα λέγαμε. 

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους πού ή κριτική των συγχρόνων δέν 

στρέφεται προς την ουσία της, άλλα προς το προσωπικό πού επανδρώνει το 

μηχανισμό τ η ς . 2 3 Ή έννοια της ισότητας δέν υπεισέρχεται παρά για να 

δηλώσει πώς ισχυροί και αδύνατοι έ'χουν το ϊδιο δικαίωμα να καταφεύγουν 

σ' αυτή. "Αν αρχικά στον πρώιμο Μεσαίωνα, ή ισότητα θεωρούνταν «πηγή», 

«μητέρα» της δικαιοσύνης, τον 13ο αιώνα, και δια μέσου των θεωριών του 

Θωμά του Άκινάτη, αναπτύσσεται ή αριστοτελική έννοια της «επιείκειας» 

και καταλήγουμε τον 14ο αιώνα ή δικαιοσύνη να ταυτίζεται μέ τήν ευσπλα

χνία, δηλαδή μέ μια αρετή ηθική και ατομική. 2 4 

'Αλλά ή δικαιοσύνη είναι επίσης ενα στοιχείο της πολιτικής παιδείας : 

Οι θεωρητικοί του πολιτικού δικαίου χρησιμοποιούν τήν έννοια της δικαιο

σύνης για νά στηρίξουν τή νομιμότητα τού πολιτεύματος : ό μεσαιωνικός 

μονάρχης έχει σαν πρωταρχική αποστολή τή διαφύλαξη του δικαίου, είναι 
C ( Ι Λ I OS 

ο υπέρτατος οικαστης. 

Το μεσαιωνικό δίκαιο λοιπόν, δέν είναι ενα απλό ποινικό σύστημα άλλα 

παρουσιάζεται σαν ενα σύστημα εντολών μέ θρησκευτικό, ηθικό και πολιτικό 

περιεχόμενο. Ή πολυπλοκότητα των πηγών του δικαίου στο Μεσαίωνα 

(ρωμαϊκό, εθιμικό ή εκκλησιαστικό) άλλα και των δικαστικών άρχων (δικαιο

σύνη πού απονέμει ό βασιλιάς, ό άρχων ή ή εκκλησία) καθιστούν τή μελέτη 

των δικαστικών αρχείων πολύπλοκη άλλα και προνομιούχα ώς προς τις Οψεις 

πού μπορεί νά φωτίσει. Τέλος, ή δικαστική παρέμβαση διαδραματίζεται 

δημόσια : τιμωρίες και εκτελέσεις συγκεντρώνουν τα πλήθη στις κεντρικές 

πλατείες και οι πόρτες των δικαστηρίων μένουν συνήθως ανοιχτές στον κόσμο 

πού φτάνει για νά παρακολουθήσει τήν παράσταση πού δίνουν δικαστές και 

δικηγόροι. 

Μ' αυτές τίς πολύ σύντομες παρατηρήσεις για τίς μεσαιωνικές δυτικές 

κοινωνίες θέλησα νά τονίσω τή σημασία των δικαστικών αρχείων για μια 

μακρά ιστορική περίοδο πού τή φανταζόμαστε συχνά ομοιόμορφη, στατική, 

23. F. Autrand, Le Parlement de Paris : naissance d'un grand corps d'état, 
Παρίσι 1981, σ. 24 - 25. 

24. G. Le Bras, Ch. Lefevre, J. Rambaud, Histoire du droit et des institutions 
de l'église en occident, V'âge classique(1140 - 1378): sources et théorie du droit, Πα
ρίσι 1965, σ. 352-366. 

25. J. Krynen, Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen 
Age, Παρίσι 1981, σ. 184 - 190. 
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«σκοτεινή». Ή πολυπλοκότητα της ισοπεδώνεται, είτε για να αναδειχθούν 

τα φώτα της 'Αναγέννησης, είτε για να εξιδανικευτεί μια κοινωνία δπου 

υποτίθεται πώς οί κοινωνικές σχέσεις είναι σταθερές —όπως πιστός είναι ό 

ιππότης κι όπως προστάτης είναι ό φεουδαλικός άρχοντας— είτε τέλος για 

να προβληθεί σ' αυτήν μια εικόνα πού θέλει να παρουσιάζει τις ανθρώπινες 

σχέσεις άμεσες, τα πάθη ανεξέλεγκτα, τή βία ασυγκράτητη, τή δικαιοσύνη 

χωρίς έλεος, τις συγκρούσεις διάφανες καί ανοιχτές όπως αύτη του θεού 

μέ το διάβολο. "Ετσι γεννιέται έ'νας «μυθικός Μεσαίωνας» ιδιαίτερα προ

κλητικός για οποίον αναζητεί τον βαθμό της αλήθειας αυτών τών εντυπώσεων 

καί τα δικαστικά αρχεία είναι εργαλεία προνομιακά για τον ερευνητή. 

Ή ιστορία της βίας είναι ιστορία τών κοινωνικών συγκρούσεων καί ιστο

ρία της επιβολής της εξουσίας· αποδεκτή ή καταδικαστέα, νόμιμη ή παρά

νομη, ή βία καθορίζεται άπο τους παράγοντες πού συνιστούν τήν κοινωνική 

υποδομή άλλα καί άπό τις παραστάσεις ή τις κοινωνικές νόρμες πού δεν είναι 

πάντα φανερές άλλα επηρεάζουν τις ανθρώπινες συμπεριφορές καί σχέσεις. 

ΡΙΚΑ ΜΠΕΝΒΕΝΙΣΤΕ 
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