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Η έκδοση αυτή συνενώνει για πρώτη φορά σ' έναν τόμο δύο σημα

ντικά κείμενα του εβί-Στρος, που σε πρώτο επίπεδο σηματοδοτούν 

τη στράτε ση του μεγάλου στοχα.στή στη μάχη κατά των ρατσιστικών 

προκαταλήψεων, καθώς δημοσιεύτηκαν αρχικά και τα δύο υπό την 

αιγίδα της Ο νέσκο. 

Τ ο πρώτο είναι το γνωστό και πολλές φορές δημοσιευμένο «Φ λή και 

Ιστορία» του 1952. Το δε 'προ είναι το άγνωστο για μεγάλο χρονικό 

διάστημα «Φ λή και Πολιτισμός» του 1971. Το κείμενο αυτό φαίνε

ται να τραβάει την προσοχή μετά τη δημοσίευσή του στο πλαίσιο της 

συλλογής Le regard eloigne το 1983. Και τότε όμως μπαίνει στο στό-

χαστρο � κατά κάποιο τρόπο «προβληματι 

εκφράζει μια ρήξη το συγγραφέα σε σχέση 

σκέψη του, όπως είχαν αποτ πωθεί στο « 

πρόλογος του Michel Izard δίνει την 

νων,που αποτελούν κλειδιά για τη σκέψη 

τού Λεβί-ΣτΡ
.

ος, και σ νοψ' ι τα βασικά 

επιχειρήματα υπέρ της θέσης 

της ρήξης καθώς και 

τις ιατ πώσεις του ίδιου 

του συγγραφέα σχετικά 

μ' α τό το θέμα. 

καθώς φαίνεται να 

βασικές έννοιες της 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Από τη στιγμή που εμφανίζονται στη Γαλλία με το ίδιο 
εξώφυλλο δυο γραπτά του Claude Levi-Strauss, το «Φυ
λή και ιστορία» και το «Φυλή και πολιτισμός», που φαί
νεται ότι συνενώθηκαν σε τόμο -πολύ πρόσφατα- μόνο 
σε ισπανική μετάφραση', δεν είναι ανώφελο να θυμίσου
με τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες τα κείμενα αυ
τά δημοσιεύτηκαν αρχικά, και στις δυο περιπτώσεις υπό 
την αιγίδα της Ουνέσκο, και τους λόγους για τους οποί
ους γνώρισαν αντίθετες, τουλάχιστον, εκδοτικές πορείες. 

Το 1949, με εισήγηση του Οικονομικού και Κοινωνικού 
Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών, η Ουνέσκο εγγράφει 
για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της Γενικής της Συ
νέλευσης, που ήταν τότε υπό προετοιμασία, τρία θέματα 
σχετικά με τον αγώνα κατά των φυλετικών προκαταλή
ψεων που η υιοθέτησή τους θα οδηγούσε τον Οργανισμό 
να «αναζητήσει και [ . . .  ] να συγκεντρώσει τα επιστημονι
κά δεδομένα που αφορούν τα ζητήματα φυλής», «να δια
δώσει σε ευρεία κλίμακα τα επιστημονικά δεδομένα που 

1. Raza Υ cultura, Μαδρίτη, Catedra (Τeοrerna)/Εκδόσεις Ουνέσκο, 
1993, εισαγωΥή του Manuel Garήdο' ευχαριστούμε τη Joelle Rostkow
ski, χάρη στην οποία μπορέσαμε να γνωρίσουμε αυτό το έργο. Οι ευ
χαριστίες μας απευθύνονται επίσης στον Gerard Lenclud, για την προ
σεκτιΚ'ή ανάγνωση μιας πρώτης εκδοχής αυτού του προλόγου, και στον 
Claude Levi-Strauss, για τη φιλική και ευμενή αντιμετώπιση. 
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συγκεντρώθηκαν κατ' αυτό τον τρόπο» καL «να προεΤΟL
μάσεL μLα εκπωδευΤLκή εκστρατεία στηΡLγμένη πάνω σ' 
αυτά τα δεδομένα». Ακολουθούν μLα συνεδρίαση εκπρο
σώπων των εΠLστημών που καλούντω να συμβάλουν στην 
πραγματοποίηση ενός τέΤΟLOυ προγράμματος (1949) κω η 
δημοσίευση δυο δLακηρύξεων (1950, 1951) από ανθρώπους 
της εΠLστήμης: η πρώτη προερχόταν κατ' ουσίαν από EL
δLκούς των ΚOLνωνLκών εΠLστημών (ανάμεσά τους ο Claude 
Levi -Strauss), η δεύτερη αποκλεLσΤLκά από βωλογLκούς 
ανθρωπολόγους κω γενεΤLστές. Στην πορεία της συλλογL
κής σκέψης που αναπτύχθηκε κατ' αυτό τον τρόπο κω την 
οποία εμπερLέχεL εν μέρεL το σύγγραμμα Le Concept de race 
(Η έννΟLα της φυλής) , την προσοχή θα τραβήξουν κυρίως 
τα φυλλάδLα της σεφάς «Το φυλεΤLκό ζήτημα ενώΠLον 
της σύγχρονης εΠLστήμης»' ανάμεσά τους το Race et 
histoire (Φυλή κω Lστορία) (1952)3, που ανατυπώθηκε μα
ζί με άλλα το 1960 στο συλλογLκό έργο Le Racisme devant 
Ιa science4, κω που θα προσεγγίσεL ένα ευρύ ΚΟLνό μετά την 

2. Παρίσι, Ουνέσκο, 1953. 
3. Race et histoire, Παρίσι, Ουνέσκο (<<La question raciale devant la 

science moderne»), 1952, που ανατυπώθ-ηκε στο Le racisme devant Ιa 
science, Παρίσι, Ουνέσκο, 1960, σ. 241-281' «Race et histoire», αναθεω
ρ-ημένο και σε κάποια σ-ημεία διορθωμένο κείμενο, στο C1. Levi
Strauss, Anthropologie structura/e deux, Παρίσι, ΡΙοη, 1973, σ. 377-422, ε
πανέκδ. Παρίσι, Pocket, Agora, 189, 1996' έκδ. σε τόμο: Race et histoire, 
που ακολουθείται από Εργογραφία του Claude Levi -Strauss από τον 
Jean Pouillon, Παρίσι, Denoel, Bibliotheque Mediations, 55, 1961, επα
νέκδ. Παρίσι, Gallimard, Folio-Essais, 58, 1987. Πβ. Jean Pouillon. 
«L'ceuvre de Claude Levi-Strauss», Les Temps modemes, 120 έτος, Iou
λιος 1956, 126, σ. 150-172. 

4. Απόσπασμα από τ-ην προειδοποί-ησ-η στον αναγνώστ-η: «Αν κά
ποια από τα κείμενα αυτά είναι ανέκδοτα, τα περισσότερα έχουν ή
δ-η δ-ημοσιευτεί στα γαλλικά υπό μορφή ξεχωριστών φυλλαδίων. Για 
πρώτ-η φορά βρίσκονται συγκεντρωμένα εδώ». ΜεταξΙ> των δ-ημοσιεό-
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ένταξή του στο Anthropologie structurale deux (Δομική αν
θρωπολογία δύο) (1973, ανατ. 1996) και τις δυο εκδόσεις 
σε τόμο (1961, 1987) που συνοδεύτηκαν από το κλασικό 
στη συνέχεια κείμενο του Jean Pouillon «L'reuvre de 
Claude Levi-Strauss», το οποίο αρχικά είχε δημοσιευτεί 
στο περιοδικό Temps modernes (1956). 

Αν η τύχη που επιφυλάχτηκε στο «Φυλή και πολιτι
σμός»5 ήταν εντελώς διαφορετική από εκείνη που είχε γνω
ρίσει το «Φυλή και ιστορία», αιτία είναι, κατά τρόπο άμε
σο, το «αρκετά χαριτωμένο σκάνδαλο»6 που προκάλεσε 
-τουλάχιστον στους κόλπους της Oυνέσκ� η διάλεξη την 
οποία κλήθηκε να εκφωνήσει ο Leνi-Strauss, το 1971, με την 
ευκαιρία της έναρξης του Διεθνούς Έτους αγώνα εναντίον 
του ρατσισμού. Συγκεκριμένα, καταλόγισαν στην ομιλία 
του Levi-Strauss του 1971 ότι συναντούσε ως ένα βαθμό ε
κείνη του Levi-Strauss του 1952. Σχετικά με την ανεκδοτι
κή πλευρά αυτού του επεισοδίου, ο Levi -Strauss παρείχε ε
ξηγήσεις στις συζητήσεις του με τον Didier Eribon7, αφού 

σεων της Ουνέσκο στη δεκαετία του πενήντα, πβ. επίσης: L 'Originαlite 
des cultures, son r8le dαns Ια comprehension internαtionαle, Παρίσι, Ουνέσκο 
(<<Unite et diversite culturelles»), 1953. 

5, Revue internαtionαle des sciences sociαles 23 (4), 1971, σ. 647-666' ε
πανέκδ., Dαude Lέvi-Strαuss. Κείμενα του Claude Levi-Strauss και για 
τον Claude Levi-Strauss, συγκεντρωμένα από τον Raymond Bellour και 
την Catherine Clement, Gallimard, Idees, 382, 1979, σ. 427-462, και Cl. 
Levi-Strauss, Le Regαrd eloigne, Παρίσι, Plon, 1983, σ. 22-48. Οι παρα
πομπές είναι από την έκδοση του 1983. 

6. Le Regαrd eIoigne, σ. 14. 
7. Claude Levi -Strauss και Didier Eribon, De pres et de loin, Παρίσι, 

Odile Jacob, 1988, σ. 204-208, που ανατυπώθηκε στο De pres et de loin, 
που ακολουθείται από μια ανέκδοτη συζήτηση Deux αns αpres, Παρίσι, 
Seuil, Points-Odile Jacob, 9, 1990, σ. 206-208, επανέκδ. , De pres et de 
Ιόίn, που ακολουθείται από το Deux αns αpres, Παρίσι, Odile Jacob, 
Opus, 27, 1996. Τα παραθέματα προέρχονται (με μικρές τροποποιή
σεις) από την ελληνική έκδοση: Κλοντ Λεβί-Στρος - Ντιντιέ Εριμπόν, 
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προηγουμένως, στον πρόλογο του βιβλεου του Le Regard 
tloignt 8, στο οποεο το «Φυλή και πολιτισμός» αποτελεε το 
πρώτο κεφάλαιο, αντέκρουσε τις κατηγορεες που του α
πηύθυναν. Η Ουνέσκο δεν κράτησε ωστόσο για πολύ 
καιρό κακεα στον Levi -Strauss επειδή εεχε απομακρυνθεΙ 
από το συμβατικό λόγο που ανέμεναν από αυτόν, αφού, 
στο τέλος του έτους 1971, η επετηρίδα της, η Revue 
internationale des sciences sociales, δημοσίευε το κείμενο της 
διάλεξης. Η αλήθεια επιβάλλει να πούμε ότι αυτή η φι
λοξενία δε συνέβαλε καθόλου στο να γίνει γνωστό τΟ 
«Φυλή και πολιτισμός», όπως άλλωστε δε συνέβαλε και 
η συμπερίληψή του σε μια μεγάλη συλλογή κεψένων του 
Levi -Strauss και για τον Levi -Strauss, που εκδόθηκε τΟ 
1979. Όλα δείχνουν ότι το «Φυλή και πολιτισμός» τρά
βηξε την προσοχή μόνο μετά τη δημοσίευσή του στο Le 
Regard tloignt το 1983. Αυτές οι χρονολογικές ενδείξεις έ
χουν τη σημασΙα τους, διότι στα χρόνια που ακολουθούν 
αμέσως μετά το 1983 ξεκίνησε μια καθαρά ιδεολογική 
δίκη εναντίον του συγγραφέα του «Φυλή και ιστορία» 
και του «Φυλή και πολιτισμός» σχετικά με την υποτιθέ
μενη «ρήξη » που μεσολάβησε μεταξύ των δύο κεψένων. 
Ο Levi-Strauss την περιέβαλε με τη μορφή ενός «απο
λογισμού» -που δεν κατονομάζεται αλλά που φανταζό
μαστε την απόχρωσή του- μιας ηθικής και πολιτικής 
διαδρομής τριάντα περίπου ετών- έτσι, έστω και αν χει
ροτέρευε τη θέση του, φρόντισε στην εισαγωγή του 
Regard tloignt να σημειώσει τον « επίκαιρο ακόμα» χαρα
κτήρα του δεύτερου από τα δύο κείμενα, καθώς η επι
καιρότητα του πρώτου δεν έθετε προφανώς πρόβλημα 

Μνήμες μακρινές και πρόσφατες και «Μετά δύο έτη», μτφρ. Κατρίν 
Κολλέ, Ολκός/Μικρή Άρκτος, Αθήνα 1998 (πβ. σ. 218-220). 

8. Le Regard eloigne, σ. 13-16. 
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(εκτός ίσως, σε κάποια σημεία, για το συγγραφέα του) . 
Σχετικά με το «Φυλή και ιστορία» και τις «πρώτες α

λήθειες» που ισχυρίζεται ότι παρουσίασε σ' αυτό, ο Levi
Strauss δηλώνει στον Eribon: «Με λίγα λόγια προσπα
θούσα να συμβιβάσω την έννοια της προόδου με τον πο
λιτισμικό σχετικισμό », επιχειρώντας να «μετατοπίσω το 
κέντρο βάρους του προβλήματος»9. Η έννοια της προό
δου είναι σ' εμάς οικεία, ιδιαίτερα όταν αυτό το «εμάς» 
υπονοεί τη Δύση. Από τη στιγμή που διαπιστώθηκαν το 
πλήθος και η ποικιλομορφία των πολιτισμών, όλα συμ
βαίνουν σαν να θεωρήθηκε η Δύση ένα όργανο αξιολόγη
σης του «πολιτισμικού» επιπέδου που επιτεύχθηκε σε 
καθέναν από αυτούς. Βασική αναφορά, από την εποχή 
της βιομηχανικής επανάστασης του 190υ αιώνα, παραμέ
νει ένας βαθμός πολιτιστικής προόδου που ταυτίζεται 
πλήρως με το βαθμό τεχνικής προόδου. Ας δούμε το ε
ρώτημα, που τέθηκε αρχικά από την Ουνέσκο, της «συ
νεισφοράς των ανθρώπινων φυλών στον παγκόσμιο πολι
τισμό». Είναι διπλά προβληματικό. Από τη μια πλευρά, 
επειδή επικαλείται ένα δυσεύρετο παγκόσμιο πολιτισμό, 
το βασικό ενδιαφέρον του οποίου, αν υπήρχε, θα βασι
ζόταν σε μια ανεπανόρθωτη έλξη για τη διαφοροποίηση 
που δε θα παρέλειπε να εκδηλώσει. Από την άλλη πλευ
ρά, επειδή η δέσμευση στον αγώνα κατά των φυλετικών 
προκαταλήΨεων που προτάθηκε στους ανθρώπους της ε
πιστήμης στην αρχή της δεκαετίας του πενήντα θέτει ως 
αρχή ακριβώς την ύπαρξη των φυλών.  Είναι αλήθεια ότι 
η Ουνέσκο ξεκινά την εκστρατεία της σε μια στιγμή που 
η «φυσική » ανθρωπολογία θεωρεί τη φυλή μια πραγμα
τικότητα, ενώ δυο δεκαετίες αργότερα οι παλιές «φυλε
τικές» κατηγορίες θα αρχίσουν να παραχωρούν τη θέση 

9. Μνήμες μακρινές και πρόσφατες, σ. 218. 
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τl)uς στους οπαδούς της γενετικής των λαών, όπως ακρι
,3'�ς ζητά ο Levi-Strauss στη διάλεξη του 1971, πράγμα 
7:')U επρόκειτο να του στοιχίσει πολύ αργότερα, κατά 
:τφίεργο τρόπο, την κατηγορία για «βωλογισμό». 

Η διαπίστωση της ποικιλομορφίας των πολιτισμών 
μτορεί να είναι -για τη Δύση είναι- στη βάση της έννοι
α; μιας ανισότητας των πολιτισμών, σαφή εικόνα της 0-
7':')Ιας δίνει η συνύπαρξη, στον ίδιο χώρο και στον ίδω 
'Ί.ρόνο, πολιτισμών ικανών να θεωρηθούν ως μαρτυρΙες 
-χνη, επιβιώσεις, παλιές μορφές που θεωρείται ότι έχουν 
7'::ιγιωθεί- διαδοχικών σταδίων μιας πορείας προς μια 
<:ι)όοδο, η σκοπιμότητα της οποίας θα πρέπει να έχει ο
ριστεί εκ των προτέρων. Η ισοδυναμΙα ποικιλομορφίας
ωισότητας που προκύπτει από την ιδεολογία της τεχνι
Χ11ς προόδου παραβιάζει την αρχή του πολιτιστικού σχε-
1ccισμΟύ, αρχή για την οποία ο Levi-Strauss ποτέ δεν έ-
1:ocψε να θυμΙζει ότι αποτελεΙ «μια από τις βάσεις της ε-
6�oλoγικής σκέψης», ως προς το ότι «κανένα κριτήριο 
δεν επιτρέπει να κρίνουμε με απόλυτο τρόπο έναν πολι-
1�ιψό ως ανώτερο από έναν άλλο »10. Ο ορισμός αυτός 
Λαμβάνει υπόψη τον πολιτιστικό σχετικισμό γενικά ή, α
�εναντι στη «γνωστική» παραλλαγή του, η 'αναφορά σε 
μιoc κρίση που γίνεται «με απόλυτο τρόπο» έχει αξΙα ε
�ειδή η έμφαση δΙνεται σε μια εκλεκτική εuαισθησΙα 
στην παραλλαγή που στο εξής χαρακτηρίζεται «ηθική»; 
Γ\ωρίζουμε ότι ο Levi-Strauss είναι υπερβολικά προση
Ν.μένος σε μια ευρεία έννOLα του σχετικισμού -θα επα
νέλθουμε σε αυτό- ώστε να μην προκρίνει τη δεύτερη υ-
1tcθεση στην ανάγνωση μιας φράσης για τη σημασία της 
01tοΙας δύσκολα μπορούμε, τουλάχιστον ως ένα βαθμό, 
να αποφασίσουμε. 

10. Στο ίδιο, σ .  219. 
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Με αυτά τα δεδομένα, 'Υ] «ποικιλομορφία» είναι μια 
έννοια λιγότερο απλή στον ορισμό Τ'Υ]ς από ό,τι φαίνεται, 
καθώς οι πολιτισμοί «δουλεύονται» από δυνάμεις που 
είναι σε θέσ'Υ] να οδ'Υ]γήσουν τόσο προς τον τονισμό των 
διαφορών όσο και προς το μετριασμό τους. Στψ ερώτ'Υ]
σ'Υ] « Μήπως οι ανθρώπινες κοινωνίες προσδιορίζονται ως 
προς τις αμοιβαίες σχέσεις τους από κάποιο βέλτιστο σ'Υ]
μείο ποικιλομορφίας, πέρα από το οποίο δε θα μπορού
σαν να προχωρήσουν, αλλά και κάτω από το οποίο δεν 
μπορούν πια να κατέβουν ακίνδυνα ; »I1, ο Levi-Strauss 
κάνει μια αποφασιστική μετατόπισ'Υ] ως προς Τ'Υ] θεώρ'Υ]
σ'Υ] Τ'Υ]ς ποικιλομορφίας: «Δεν οφείλεται τόσο στην απο
μόνωσ'Υ] των ομάδων όσο στις σχέσεις που τις ενώνουν»12. 

Ο σχετικισμός του Levi -Strauss, επιβεβαιώνοντας τη 
νομιμότητα της ύπαρξ'Υ]ς κάθε πολιτισμού -μια νομιμό
Τ'Υ]τα, η οποία, μέσα στην ιστορία, αποκτά τη μορφή της 
αναγκαιότητας-, δεν αντιμετωπίζει λοιπόν τους πολιτι
σμούς ως κλειστούς κόσμους, η σταθερή αξία των οποί
ων θα μπορούσε να εκφραστεί με την απαραβίαστη α
διαφάνεια του καθενός απ' αυτούς απέναντι στους άλ
λους, καθώς υπάρχει τόσο μεγάλη αλήθεια στο γεγονός 
όη «το αποκλειστικό πεπρωμένο, το μοναδικό μειονέ
κτημα που μπορεί να ταλαιπωρήσει μια ανθρώπινη ομά
δα και να την εμποδίσει να ολοκλ'Υ]ρώσει πλήρως τη φύ
σ'Υ] Τ'Υ]ς, είναι το να ζει μόνη»13. Πέρα από το ότι οι πο
λιτισμοί δεν αγνοούν ο ένας τον άλλο, και παρά τις δια
φορετικές, και μάλιστα αντιτιθέμενες ακόμα, αναπαρα
στάσεις, τις οποίες διαμορφώνουν μόνοι τους και μέσα 
από τους άλλους, όχι μόνο δεν είναι μόνοι στον κόσμο 

1 1 .  Φυλή και ιστορία, σ. 40' πβ. επίσης Le Regard eloigne, σ. 1 5. 
12 .  Φυλή και ιστορία, σ. 42. 
13. Στο ίδιο, σ. 1 08. 
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αλλά, ακόμα, μέσα από τη «συνεργασία» τους ή τη συμ
μετοχή τους σε «συνασπισμούς», γεννιούνται, σε περιο
ρισμένα πλαίσια, οι λίγο πολύ μεγάλες και παραγωγικές 
ακολουθίες συσσωρευτικής ιστορίας που σφυρηλάτησαν 
το πεπρωμένο των κοινωνιών. Από την άποψη αυτή, υ
πάρχει πράγματι «συνεισφορά» των πολιτισμών -όλων 
των πολιτtσμώv- στΎJV ιστορία της ανθρωπότητας, κάτι 
που αποτελεί έναν τρόπο μεταξύ άλλων να πούμε ότι η 
έννοια της προόδου παραπέμπει απλώς σε εκείνη μιας 
μονόδρομης εξέλιξης, η οποία, από τη στιγμή που τίθε
ται η παγκοσμιότητα της ιστορικότητας, θα παραχωρού
σε σε κάθε κοινωνία και κάθε πολιτισμό ένα καθεστώς ι
στορικότητας που θα ήταν αμετάκλητα δικό τους. 

Στο μέτρο που κάθε ιδιαίτερος πολιτισμός είναι κάτο
χος ενός τμήματος, όσο μικρό κι αν είναι αυτό, ενός κοι
νού αγαθού της ανθρωπότητας, η πολιτισμική ποικιλο
μορφία πρέπει να διατηρηθεΙ «Φαίνεται ωστόσο -ξανα
βρίσκουμε στο Φυλή και ι στορ {α- ότι η ποικιλομορφία 
των πολιτισμών σπάνια εμφανίστηκε στους ανθρώπους 
όπως είναι πραγματικά: ένα φυσικό φαινόμενο που προ
κύπτει από άμεσες ή έμμεσες σχέσεις μεταξύ των κοι
νωνιών. Θεωρήθηκε περισσότερο ως ένα είδος τερατουρ
γήματος ή σκανδάλου. Σε αυτά τα θέματα η πρόοδος της 
γνώσης δεν κατάφερε τόσο να διαλύσει αυτή την αυτα� 
πάτη προς όφελος μιας ακριβέστερης θεώρησης, όσο να 
την αποδεχτεί ή να βρει το μέσο να την υπομείνει»14. Ο 
Levi -Strauss προσεγγίζει εδώ το ζήτημα του εθνοκεντρι
σμού χρησιμοποιώντας έναν όρο κοινής χρήσης στους αν
θρωπολόγους προκειμένου να χαρακτηρίσει την τάση κά
θε κοινωνίας και κάθε πολιτισμού (κάθε «έθνους») να μη 
διαχωρίζουν την εικόνα και την υπεράσπιση της άποψης 

14.  Στο ίδιο, σ. 43 . 
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που έχουν για τον κόσμο --δοξασ(ες, αξ(ες, γνώσεις- από 
τη λ(γο πολύ ρητά εκφρασμένη απόρριψη των κατα
σκευών (διας φύσης που ΠΡOέΡΧOνΤαL από άλλους κό
σμους, αρχίζοντας συχνά από τους γεωγραφικά, ιστορι
κά, πολιτισμικά κτλ. κοντινότερους. Η εθνολογία μάς δ(
νει πολλά παραδείγματα κοινωνιών των οποίων οι εκ
πρόσωποι κατονομάζονται από μόνοι τους με έναν όρο 
μέσω του οποίου διατηρούν το μονοπώλιο μιας ανθρω
πότητας την οποία αρνOύνΤαL στις κοινωνίες που τις πε
ριβάλλουν, ενώ οι αντιλήψεις του εν λόγω κόσμου προ
έΡΧOνΤαL από ΤΎj μαρτυρία της ίδιας πνευματικής έ
μπνευσης. Δε χρειάζεΤαL όμως καθόλου να επικαλεστού
με το ένα ή το άλλο από τα αναρίθμητα γεγονότα που 
καταγράφOνΤαL σχετικά μ' αυτό το θέμα για να κατα
νοήσουμε ότι ο εθνοκεντρισμός είναι «το καλύτερα μοι
ραζόμενο πράγμα του κόσμου»'5, που δεν ξεφεύγει από 
κανέναν πολιτισμό και κανείς από εμάς δε θα μπορούσε 
να απαλλαγεί από συνηθισμένες ή τυχαίες αντιδράσεις 
που λίγο πολύ προκύπτουν από αυτόν.  

Από τη στιγμή που διαπιστώνεται η πολιτισμική ποι
κιλομορφία, η υιοθέτηση μιας σχετικιστικής θέσης, που 
παραχωρεί σε κάθε πολιτισμό την ίδια αξία ύπαρξης, 
μας κάνει να αρνηθούμε ότι ένας πολιτισμός σφετερίζε
ΤαL κάποια ανωτερότητα που υπάρχει σε έναν άλλο και 
μόλις περνάμε από τις θεωρητικές αρχές στα γεγονότα 
ανακαλύπτουμε ότι οι πολιτισμοί μοιάζουν να εκκρίνουν 
το δηλητήριο από το οποίο φανταζόμαστε ότι γνώριζαν 

15. Marcel Hen aff, Claude Levi-Strauss, Παρίσι, Belfond Les dossiers 
Belfond, 199 1 '  το παράθεμα από την επαυξημένη επανέκδοση, Claude 
Levi-Strauss et 1 'anthropologie structurale, Pocket, Agora, 219, 2000, σ. 
348' στο δεύτερο μέρος του έργου, «Parcours de l 'ceuvre», σχετικά 
με το «Race et histoi re», σ. 348-349, σχετικά με το «Race et culture», 
σ. 463-464. 
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να προφυλαχτούν, ώστε να μπορέσουν να συναντήσουν 
τους άλλους πολιτισμούς. Προσκρούουμε σε μια απορία: 
οι πολιτισμοί υπάρχουν και ανανεώνονται συνεργαζόμε
νοι ο ένας με τον άλλο, αλλά έχουν ανάγκη, για να υ
πάρξουν και να ανανεωθούν, να διαθέτουν κατά κάποι
ον τρόπο μια βάση αναδίπλωσης της ταυτότητάς τους, α
πό την οποία επιβεβαιώνουν μια ιδιαιτερότητα που φαί
νεται να αντιτίθεται στο «άνοιγμα» προς τα έξω. Ζωτι
κή, η ανάγκη της συνεργασίας βαραίνει στους πολιτι
σμούς, που γλιτώνουν έτσι από μια προφανή θανάσιμη α
πειλή: την περιθωριοποίηση λόγω αποκλεισμού, που υφί
σταται ή διεκδικείται, της κοινής επιχείρησης. Όμως η α
ντίστροφη απειλή, μιας κατάδυσης στο γενεσιουργό σύ
νολο μιας πολύ ισχυρής επιρροής, είναι και αυτή επίσης 
γεμάτη κινδύνους. Μέσω των απροόπτων της ιστορίας, 
κάθε πολιτισμός έρχεται αντιμέτωπος με μια απαίτηση 
προστασίας αυτού που συνειδητά ή όχι κρίνει σύμφυτο 
με το λόγο ύπαρξής του.  

Αφήσαμε χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε το διανοη
τικό και πνευματικό κλίμα του «Φυλή και ιστορία» για ε
κείνο του «Φυλή και πολιτισμός». Στην εισαγωγή του στο 
Regard eloigne \6, ο Levi -Strauss κάνει απολογισμό των 
«σφαλμάτων» που πρέπει να διέπραξε παρουσιάζοντας 
την επίμαχη διάλεξη .  Λαμβάνοντας υπόψη ότι στον α
γώνα κατά του ρατσισμού η έκκληση σε «έναν εντελώς 
ανοιχτό διάλογο με τη γενετική των πληθυσμών» θα έ
χανε πολύ γρήγορα τον ενοχλητικό της χαρακτήρα όσο 
θα ήταν σε συμφωνία με την επιστημονική επικαιρότητα 
της εποχής, το βαρύτερο λάθος αναμφίβολα συνίστατο 
στην επιβεβαίωση μιας αναγκαίας ξεκάθαρης διάκρισης 
ανάμεσα «στον αυστηρά προσδιορισμένο ρατσισμό και 

16. Le Regard e/oigne, σ. 13-16. 
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τις ομαλές ίσως, και πάντως αναπόφευκτες συμπεριφο
ρές».  «ο ρατσισμός, γράφει Ο Levi-Strauss, είναι μια θε
ωρία που ισχυρίζεται ότι βλέπει στα πνευματικά και η
θικά χαρακτηριστικά που αποοίοονται σ' ένα σύνολο α
τόμων, με οποιοδήποτε τρόπο κι αν το ορίσουμε, το α
ναγκαίο αποτέλεσμα μια κοινής γενετικής κληρονομιάς. 
Δε θα μπορούσαμε να ταξινομήσουμε στην ίδια κατηγο
ρία ή να αποδώσουμε αυτόματα στην ίδια προκατάληψη 
τη στάση ατόμων ή ομάδων των οποίων η αφοσίωση σε 
ορισμένες αξίες κάνει να είναι εν μέρει ή ολοκληρωτικά 
ανεπηρέαστα από άλλες αξίες». Εδώ ξαναβρίσκουμε το 
ερώτημα του άριστου βαθμού ποικιλομορφίας. «Μόνο 
που πρέπει να δεχτούμε να πληρώσουμε το αντίτιμο του 
πράγματος »17. 

Στην ουσία, στα χρόνια που ακολούθησαν τη δημοσί
ευση του Regard eloigne, το «Φυλή και πολιτισμός» δια
βάστηκε, κάτι που οπωσδήποτε δεν είχε γίνει δώδεκα 
χρόνια νωρίτερα; Ο Levi -Strauss λέει αστειεuόμενoς ότι 
στο «Φυλή και ιστορία» δε διάβασαν παρά μια μόνο 
φράση στις δύο, ενώ στο «Φυλή και πολιτισμός» μια 
φράση στις τρεις. Κρίνοντας από τον (όΨιμο) ζήλο να 
πιαστούν στα χέρια, τον οποίο εκδηλώνουν ορισμένοι 
σχολιαστές μετά το 1983, μπαίνουμε στον πειρασμό να 
το σκεφτούμε. Ευτυχώς, με το τέλος της δεκαετίας, η σο
βαρότητα επανέρχεται. Έτσι, το 1995, ο Denis Kambou
chnerl8, συγγραφέας μιας πολύ σπουδαίας μελέτης για 
τον πολιτισμό, αφιερώνει μια μεγάλη ανάλυση στον Levi
Strauss' η συμβολή της στον τομέα που μας απασχολεί 

1 7 .  Μνήμες μακρινές και πρόσφατες, σ. 221 .  
18. Denis Kambouchner, «La culture», στο D .  Kambouchner (διεύ

θυνση), Notions de philosophie, Παρίσι, Gallimard Folio-Essais, 277-278-
279, 1995, 3 τόμ., τ. ΠΙ, σ. 445-568, πβ. κυρίως σ. 472-499. 
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είναι εδώ απείρως καλύτερα τοποθετημένη στη σωστή 
της θέση, κάτι που δε συνέβαινε ως τώρα ούτε στους αν
θρωπολόγους ούτε στους φιλοσόφους. 

Παραθέτουμε την αρχή της ανάπτυξης του Kambouch
nerl9• «Τίποτε εδώ, ό,τι κι αν μπόρεσαν να ισχυριστούν 
γι' αυτό, δεν προέρχεται από την ιδεολογία· όλα, αντί
θετα, (προέρχονται) από μια άγρυπνη και γεμάτη εμπει
ρίες σκέψη, η οποία όχι μόνο προσπαθεί να διατυπώσει 
για κάθε μελέτη των πολιτισμών αρχές με κλασική αξία 
[ . . .  ], αλλά μεθοδικά έθεσε σε λειτουργία, κι επίσης ταξι
νόμησε κατά θέματα, αυτή την απόσταση ως προς τον ε
αυτό μας όπου βρίσκεται η αρχή κάθε ηθικής. Από την 
επίδειξη, στην οποία αφιερώθηκε, τεράστιου πλούτου 
στην καρδιά των λεγόμενων "πρωτόγονων" πολιτισμών, 
πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αντιπροσωπεύει, για το δι
κό μας ιδιαίτερο πολιτισμό, ή γενικά για τον πολιτισμό, 
μια "ανθρωπιστική" επέκταση για την οποία υπάρχουν 
λίγα παραδείγματα στο παρελθόν . Όσο για την επίμονη 
ανάμνηση ζημιών ή καταστροφών συνδεδεμένων με μια 
ορισμένη μορφή (πλάγια στο πρωτότυπο) εξευρωπαί
σμού, ή τους εκφραζόμενους φόβους που αφορούν μια ε
πόμενη αυτο-απαλλοτριωση (το ίδιο) της ανθρωπότητας, 
δεν έχει χάσει τίποτε από την επικαιρότητά της με το πέ
ρασμα των δεκαετιών». Ωστόσο ο Kambouchner προ
σθέτει: «Δεν αφαιρούμε τίποτε από την οφειλόμενη σ' 
αυτή τη σκέψη τιμή αν αποδεχτούμε ότι άφησε -από υ
περβολική ευσυνειδησία περισσότερο παρά από αδιαφο
ρία- ορισμένα σημαντικά σημεία αδιευκρίνιστα, απ' ό
που προήλθαν κάποιες παρεξηγήσεις που θα έπρεπε να 
πάρουμε την απόφαση να διαλύσουμε», που αφορούν 
κυρίως «την ίδια τη χρήση της έννοιας "πολιτισμός", και 

19. D .  Kamb ouchner, ό.π., σ. 479-480. 
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ιδιαίτερα τη δυνατότητα μιας σύγκρισης [.  . . ] ανάμεσα 
στους πολιτισμούς των λεγόμενων "πρωτόγονων" κοινω
νιών και τους πολιτισμούς των ευρύτερων, πω διαφορο
ποιημένων, περισσότερο υποκείμενων σε αλλαγές κοινω
νιών, όπως είναι οι δυτικές κοινωνίες». 

Αυτή η επιφύλαξη οδηγεί τον Kambouchner -ο οποίος 
περιορίζει ίσως κάπως περισσότερο τον Levi -Strauss και 
τον αναγνώστη του στο πλαίσω της εθνογραφικής ε
μπειρίας- να αναρωτηθεί σχετικά με το «εννοιολογικό α
τύχημα» στο οποίο συνίσταται, στο έκτο κεφάλαω του 
«Φυλή και πολι'tισμός» -«Στάσιμη ιστορία και συσσω
ρευτική ιστορία»-, η απρόσμενη αντικατάσταση της έν
νοιας του «τεχνικού πολιτισμού» (civilisation) από εκεί
νη του «πολιτισμού» (culture) . Λίγο παρακάτω, στο έ
νατο κεφάλαιο, « Η  συνεργασία των πολιτισμών », η ση
μασία του ατυχήματος μειώνεται με την εισαγωγή ενός 
ορισμού του τεχνικού πολιτισμού ως εκείνου που «α
θροίζει αυτό το πολύπλοκο σύνολο από εφευρέσεις κάθε 
είδους», το οποίο «αποτελεί συνάρτηση του αριθμού και 
της ποικιλομορφίας των πολιτισμών», συμμετέχοντας 
στην «επεξεργασία μιας κοινής στρατηγικής »20. Ο Kam
bouchner επιμένει εξίσου σχετικά με την αναγκαιότητα 
της διάκρισης μεταξύ πολιτισμού και τεχνικού πολιτι
σμού, ιδιαίτερα με την προοπτική μιας σύγκρισης μετα
ξύ των λεγόμενων «πρωτόγονων» πολιτισμών και των υ
πολοίπων. «Πρόκειται [ . . .  ], γράφει, για μια θεμελιώδη 
και αινιγματική διάκριση, στην οποία, έπειτα από αυτή 
την αρκετά στρατηγική και από πολλές απόψεις μυστική 
μελέτη [" Φυλή και ιστορία"], ο Levi -Strauss δεν επανήλ
θε, όσο γνωρίζουμε, πουθενά κατά τρόπο μεθοδικό»2Ι. 

20. Φυλή και ιστορια, σ. 106. 
21 .  D. Kambouchner, ό.π., σ. 484. 
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Ακολουθεί μια λεπτομερής ανάλυση της διαφοράς μετα
χείρισης απ' όπου προέρχονται οι δυο αυτές έννοιες και 
για την οποία θα μας επιτραπεί να κάνουμε μια παρα
τήρηση. 

Ως προς τις μορφές προσέγγισης μεταξύ των πολιτι
σμών, ο Levi-Strauss στο «Φυλή και ιστορία» μιλά για 
«συνεργασία», «συμμαχία», «τρόπο συνύπαρξης», «κοι
νή στρατηγική », χωρίς πάντα, είναι αλήθεια, να φαίνεται 
ότι νοιάζεται πολύ να δώσει στο λεξιλόγιο αυτό ένα χα
ρακτήρα πραγματικά αποτελεσματικό. Είναι ωστόσο φα
νερό ότι οι όροι «συνεργασία» και «τρόπος συνύπαρξης» 
ανήκουν στον κατάλογο της ελεύθερης αποδοχής, ενώ οι 
όροι «συμμαχία» και «κοινή στρατηγική», που προέρχο
νται από τη διάλεκτο του παιχνιδιού και του πολέμου, α
νακαλούν την ιδέα μιας συλλογικής δέσμευσης λίγο πο
λύ εξαναγκαστικής. Οπωσδήποτε δεν είναι τυχαίο που 
στο ένατο κεφάλαιο του «Φυλή και πολιτισμός» ο ορι
σμός του τεχνικού πολιτισμού, που αναφέρθηκε παρα
πάνω, εισάγεται ως προοίμιο σε μια σύγκριση μεταξύ 
της δυτικής Ευρώπης και της προκολομβιανής Αμερικής, 
θεωρούμενης εδώ με βάση τις περιπτώσεις του Μεξικού 
και του Περού, γεγονός που χαρακτηρίζει μια διπλή σύ
μπτωση, μεταξύ ενός πολιτισμικού επιπέδου και ενός 
πολιτικού σχηματισμού με συγκεντρωτική εξουσία. Ο 
Georges Duby, ο οποίος το 1980 συζητά με τον Jacques 
Gernet -με θέμα την Κίνα- και με άλλους ιστορικούς για 
την έννοια της «αυτοκρατορίας», αναφέρεται σ' αυτή την 
περίπτωση σε ένα «πολιτικό σύστημα που πραγματοποι
εί την ενότητα οργάνωσης ενός πολιτισμικού επιπέδου»22. 

22. Jacques Gernet, «Comment se presente en Chine le concept 
d'empire?», στο Maurice Duverger (διεύθυνση), Le Concept d 'empire, 
Παρίσι, Presses Universitaires de France (Centre d'analyse comparative 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 23 

Όλο το ζήτημα είναι λοιπόν να μάθουμε αν η ισχύς της 
«πολιτισμικής» συμμαχίας ευνοεί τη διαμόρφωση μιας 
πολιτικής συμμαχίας αυτοκρατορικού τύπου ή αν, όπως 
μας υποδεικνύει η ιστορία, η προοδευτική εξάπλωση του 
αυτοκρατορικού χώρου κατασκευάζει ένα πολιτισμικό ε
πίπεδο συμβατό με αυτόν. Μιλώντας για το προκολομ
βιανό Μεξικό και το Περού, ο Levi-Strauss δεν μπορού
σε να αδιαφορήσει για την προβληματική που εκτιθεται 
εδώ' αν η επιθυμία του ήταν να αποφύγει την εξέτασή 
της, ο λόγος είναι ότι, «από πολιτική άποψη », η διάκρι
ση μεταξύ «συνεργασίας» και «συμμαχίας», αν του ήταν 
αναγκαία, του ήταν επίσης επαρκής. 

Επανερχόμαστε, για να κλείσουμε, στην υποδοχή του 
«Φυλή και ιστορία». Όσοι περιφρόνησαν αυτό το κείμε
νο φαίνεται ότι κατά περίεργο τρόπο λησμόνησαν να δια
βάσουν το σύντομο απόσπασμα από την εισαγωγή στο 
Regard eloigne, στο οποίο ο Levi-Strauss μάς μιλά εμπι
στευτικά για την πνευματική του κατάσταση την παρα
μονή της συγγραφής του κειμένου της διάλεξης του 1971, 
υπενθυμίζοντας «σκέψεις που δημιουργήθηκαν από το 
θέαμα του κόσμου». Πράγματι, απέχουν πολύ -δε χρειά
ζεται καθόλου να το αναφέρουμε- οι διδακτικές αλλά σε 
μεγάλο βαθμό δικαιολογημένες ελπίδες ειρήνης και ομό
νοιας μεταξύ των λαών αμέσως μετά τον πόλεμο από το 
«θέαμα» που θα παρουσίαζε ο κόσμος είκοσι, τριάντα 
χρόνια, μισό αιώνα αργότερα. Η απογοήτευση όμως του 
Levi -Strauss δεν προέρχεται επίσης από τη διαπίστωση 
ότι μόνο μέσα από την επιστημονική απόδειξη μπορού
με να αγωνιστούμε αποτελεσματικά εναντίον της ατίμω
σης του ρατσισμού ;  Αν έχουν έτσι τα πράγματα, η άπο-

des systemes politiques), 198 0, χνιι, σ. 396-416, κuρίως σελίδα 415: 
δεύτερη παρέμβαση τοu Georges Duby. 
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ψή του συναντά σήμερα τη θέση που εξέφρασε με στέ
ρεα δομημένο τρόπο ένας ανθρωπολόγος σαν τον Wiktor 
Stoczkowski. Πρόσφατα, σ' ένα αξιόλογο άρθρο (που δεν 
αναφέρετω στο έργο του Levi-Strauss)23, ο Stoczkowski 
θέτει υπό αμφισβήτηση μια ευρέως διαδεδομένη από 
τους επιστήμονες προκατάληψη,  υπογραμμίζοντας ότι «ο 
συνηθισμένος σημερινός ρατσισμός δεν είναι απομεινάρι 
της επιστημονικής σκέψης του παρελθόντος». «Βεβαίως, 
προσδιορίζει, η συνηθισμένη σκέψη επηρεάζεται από τις 
επιστημονικές γνώσεις, αλλά κάνει μια μεθοδική επιλογή 
από αυτές, σύμφωνα με δικές της γνωστικές κω επαγω
γικές πρακτικές»24. Το να μάχεται κάποιος το ρατσισμό 
σημαίνει πρώτα πρώτα να μην κάνει λάθος στον αντίπα
λο, να ξέρει δηλαδή να τον ταυτίζει με αυτό που είναι α
ληθιιιά (Levi-Strauss), και στη συνέχεια να μην υποτιμά 
τον αντΙπαλο, να γνωρίσει δηλαδή τη φύση του, για να 
καταφέρει να τον νικήσει (Stoczkowski). Μισό αιώνα με
τά την υιοθέτηση των πρώτων αποφάσεων της Ουνέσκο 
σχετικά με τον αγώνα κατά του ρατσισμού, και βλέπο
ντας τα πολύ πενιχρά αποτελέσματά του, δικαιολογημέ
να θα αναρωτηθούμε για τις πνευματικές προϋποθέσεις 
του εγχειρήματος που εμφανίστηκε τόσο παλιά' δικαιο
λογημένα επίσης θα έχουμε βαρεθεΙ, για να χρησιμοποι
ήσουμε την ορολογία του Levi -Strauss, τα «ωραΙα λόγια» 
και τις «ηθικές ομιλίες» χωρίς αποτέλεσμα. Επίσης, χω
ρίς να τα επανατοποθετούμε στις θεσμικές συγκυρίες 

23. Wiktor Stoczkowski, «La pensee de l'exclusion et la pensee de 
la difference. Quelle cause pour quel effet?», L 'Homme, 1999, 150, σ. 47-
56. Το κείμενο αυτό έχει την αρχή του σε μια διάλεξη που έγινε στα 
πλαίσια του εργαστηρίου «Racisme et exclusion» του συνεδρίου του 
1 997 της Γαλλικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Νίκαια, 22-2 4 ΜαΊου' ε
σωτερική διάθεση στο συνέδριο με τον ίδιο τίτλο, 16 σελ, πολυγρ. 

2 4. W. Stoczkowski, ό.π., σ. 5 4. 
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που τα είδαν να γεννιούνται, αλλά υπό το πρίσμα της δL
κής μας εΠLκαφότητας, πρέπεL να δLαβάσουμε μαζΙ το 
«Φυλή και πολιτισμός» και το «Φυλή και ιστορία» YL' 
αυτό που συνLστούν μαζΙ, δηλαδή την απόδοση, με τη 
μορφή ενός μεγάλου θεωρητLκού έργου, δυο αδLαχώΡL
στων όψεων μLας και της αυτής σκέψης τόσο για τους 
καταπονΤLσμένους κόσμους όσο καL γLα τον κόσμο που 
μας περLβάλλεL. 
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1 

Φυλή και πολιτισμός 

Σε μια συλλογή φυλλαδίων που σκοπό έχουν να καταπο
λεμήσουν τη φυλετική προκατάληψη, θα προκαλούσε κά
ποια έκπληξη το γεγονός ότι γίνεται λόγος για συνεισφο
ρά των ανθρώπινων φυλών στον παγκόσμιο πολιτισμό. Θα 
ήταν μάταιο να έχει ξοδευτεί τόσο ταλέντο και τόση προ
σπάθεια για να καταδειχθεί ότι τίποτε δεν επιτρέπει, στο 
επίπεδο που βρίσκεται σήμερα η επιστήμη, να βεβαιώ
σουμε την πνευματική ανωτερότητα ή κατωτερότητα μιας 
φυλής απέναντι σε μια άλλη, στην περίπτωση που αυτό 
θα γινόταν απλώς για να ξαναδώσουμε φευγαλέα στην έν
νοια της φυλής τη σταθερότητά της, δίνοντας την εντύ
πωση ότι αποδεικνύουμε πως οι μεγάλες εθνικές ομάδες 
που αποτελούν την ανθρωπότητα πρόσφεραν, ως τέτοιες, 
ιδιαίτερες συνεισφορές στην κοινή κληρονομιά. 

Τίποτε όμως δεν απέχει περισσότερο από τους στό
χους μας όσο ένα τέτοιο εγχείρημα, που θα κατέληγε α
πλώς στη διατύπωση του ρατσιστικού δόγματος «από 
την ανάποδη ». Όταν προσπαθούμε να χαρακτηρίσουμε 
τις βιολογικές φυλές με βάση ιδιαίτερες Ψυχολογικές ι
διότητες, απομακρυνόμαστε εξίσου από την επιστημονι
κή αλήθεια, είτε τις προσδιορίζουμε με τρόπο θετικό εί
τε με τρόπο αρνητικό. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο 
Gobineau, που θεωρήθηκε από την ιστορία πατέρας των 
ρατσιστικών θεωριών, δεν αντιλαμβανόταν ωστόσο την 
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«ανισότητα των ανθρώπινων φυλών» κατά τρόπο ποσο
τικό αλλά ποιοτικό: γι' αυτόν, οι μεγάλες πρωταρχικές 
φυλές που αποτελούσαν την ανθρωπότητα στο ξεκίνημά 
της -λευκή, κίτρινη, μαύρη- δεν ήταν τόσο άνισες σε α
πόλυτη αξία όσο διαφορετικές ως προς τις ιδιαίτερες ι
κανότητές τους. Το ελάττωμα του εκφυλισμού συνδεόταν 
κατά τη γνώμη του περισσότερο με το φαινόμενο της ε
πιμειξίας παρά με τη θέση κάθε φυλής σε μια κλίμακα α
ξιών κοινή για όλες (τις φυλές) ' προοριζόταν λοιπόν να 
πλήξει ολόκληρη την ανθρωπότητα, που ήταν καταδικα
σμένη σε μια όλο και πιο έντονη επιμειξία. χωρίς διάκρι
ση φυλής. Το προπατορικό όμως αμάρτημα της ανθρω
πολογίας συνίσταται στη σύγχυση ανάμεσα στην καθαρά 
βιολογική έννοια της φυλής (με την προϋπόθεση εξάλλου 
ότι ακόμη και στο περιορισμένο αυτό πεδίο η έννοια αυ
τή μπορεί να προβάλει αξιώσεις αντικειμενικότητας, γε
γονός που η σύγχρονη γενετική αμφισβητεΟ και στις κοι
νωνικές και Ψυχολογικές δημιουργίες των ανθρώπινων πο
λιτισμών. Ήταν αρκετό στον Gobineau να διαπράξει αυτό 
το σφάλμα για να βρεθεί έγκλειστος σε ένα φαύλο κύκλο, 
που οδηγεί από μια διανοητική πλάνη, η οποία δεν απο
κλείει την καλή πίστη, στην ακούσια νομιμοποίηση κάθε 
απόπειρας διάκρισης και εκμετάλλευσης. 

Επίσης, όταν μιλάμε σ' αυτή τη μελέτη για συνεισφο
ρά των ανθρώπινων φυλών στον πολιτισμό, δεν εννοούμε 
ότι οι πολιτισμικές συμβολές της Ασίας ή της Ευρώπης, 
της Αφρικής ή της Αμερικής αντλούν την όποια πρωτο
τυπία από το γεγονός ότι αυτές οι ήπειροι κατοικούνται, 
σε γενικές γραμμές, από κατοίκους διαφορετικής φυλετι
κής προέλευσης. Αν ισχύει αυτή η πρωτοτυπία -και δεν 
υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό-, οφείλεται σε γεωγραφικές, 
ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες και όχι σε διαφορετι
κές ικανότητες, που συνδέονται με την υφή της ανατομίας 



ΦΤΛΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ 31 

ή της φυσιολογίας των μαύρων, των κίτρινων ή των λευ
κών. Θεωρήσαμε όμως ότι, στο βαθμό ακριβώς που αυ
τή η σεφά φυλλαδίων προσπάθησε να δικωώσεL την αρ
νητική αυτή άποψη, διακινδύνευε συγχρόνως να υποβι
βάσει σε δεύτερη μοίρα μια εξίσου σπουδαία πλευρά της 
ζωής της ανθρωπότητας: ότι δηλαδή αυτή δεν αναπτύσ
σετω υπό το καθεστώς μιας μονότονης ομοιομορφίας, 
αλλά μέσα από εξαφετικά διαφοροποιημένες μορφές 
κοινωνιών κω πολιτισμών. Αυτή η πνευματική, ωσθητική 
και κοινωνιολογική ποικιλομορφία δε συνδέετω με καμιά 
σχέση ωτίας προς αποτέλεσμα με εκείνη που υπάρχει 
στο βιολογικό πεδίο μεταξύ ορισμένων παρατηρήσψων 
πλευρών στις ανθρώπινες ομάδες: είνω απλώς παράλλη
λή της σε έναν άλλο τομέα. Ταυτόχρονα όμως διακρίνε
τω από το βιολογικό πεδίο με δυο σημαντικά χαρακτη
ριστικά. Πρώτα πρώτα τοποθετείτω σε μια άλλη τάξη 
μεγέθους. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι ανθρώπινοι πο
λιτισμοί απ' ό,τι ανθρώπινες φυλές, αφού οι πρώτοι υ
πολογίζονται σε χιλιάδες ενώ οι δεύτερες σε μονάδες: 
δυο πολιτισμοί που δημιουργήθηκαν από ανθρώπους οι 
οποίοι ανήκουν στην ίδια φυλή είναι δυνατό να διαφέ
ρουν το ίδιο ή περισσότερο από δυο πολιτισμούς που 
προέρχονται από εντελώς διαφορετικές ομάδες. Έπειτα, 
αντίθετα με την ποικιλομορφία μεταξύ των φυλών, στην 
οποία ενδιαφέρον παρουσιάζουν κυρίως η ιστορική τους 
καταγωγή κω η κατανομή τους στο χώρο, η ποικιλομορ
φία μεταξύ των πολιτισμών θέτει πολυάριθμα προβλή
ματα, διότι είνω δυνατό να αναρωτηθούμε αν αποτελεί 
πλεονέκτημα ή μειονέκτημα για την ανθρωπότητα' γενι
κό ερώτημα, που υποδιαφείτω, φυσικά, σε πολλά άλλα. 

Τέλος, κω πάνω απ' όλα, οφείλουμε να αναρωτηθού
με σε τι συνίστατω αυτή η ποικιλομορφία, με κίνδυνο, σε 
αντίθετη περίπτωση, να δούμε τις φυλετικές προκαταλή-
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Ψεις, που μόλις ξεριζώθηκαν από τη βωλΟΥΙΚΎι τους βά
ση, να ανασυγκροτούνται σε ένα νέο πεδίο. Διότι θα ij
ταν ανώφελο να καταφέρουμε τον απλό άνθρωπο να μην 
αποδίδει πνευματική ή ηθική σημασία στο γεγονός ότι 
κάποιος διαθέτει μαύρο ή λευκό δέρμα, ίσια ή σγουρά 
μαλλιά, τη στιγμή που παραμένει σιωπηλός απέναντι σε 
ένα άλλο ερώτημα, στο οποίο, όπως δείχνει η εμπειρία, 
«σκοντάφτει» αμέσως: αν δεν υπάρχουν έμφυτες φυλε
τικές ικανότητες, πώς εξηγείται το γεγονός ότι ο πολιτι
σμός που αναπτύχθηκε από το λευκό άνθρωπο πραγμα
τοποίησε τις τεράστιες προόδους που γνωρίζουμε, ενώ οι 
πολιτισμοί των εγχρώμων λαών έμειναν πίσω, άλλοι στα 
μισά του δρόμου κι άλλοι καθηλωμένοι σε μια καθυστέ
ρηση που υπολογίζεται σε χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες 
χρόνια ; Δε θα μπορούσαμε λοιπόν να ισχυριστούμε ότι 
απαντώντας αρνητικά λύσαμε το πρόβλημα της ανισότη
τας των ανθρώπινων φυλώv αν δεν ασχοληθούμε προσε
κτικά και με το πρόβλημα της ανισότητας -ή της ποικι
λομορφίας- των ανθρώπινων πολιτισμώv, το οποίο στην 
πραγματικότητα, αν όχι δικαιωματικά, συνδέεται στενά 
μαζί του, κατά την κοινή αντίληψη. 

·01 



2 

Ποικιλομορφία των πολιτισμών 

Προκέψένου να κατανοήσουμε πώς και σε ποω βαθμό 
οι ανθρώπινοι πολιτισμοί διαφέρουν μεταξύ τους, αν αυ
τές οι διαφορές αλληλοεξουδετερώνονται ή αντιτίθενται, 
ή αν συντελούν στο σχηματισμό ενός αρμονικού συνόλου, 
πρέπει πρώτα να προσπαθήσουμε να τις καταγράψουμε. 
Αλλά εδώ αρχίζουν οι δυσκολίες, διότι οφείλουμε να α
ντιληφθούμε ότι οι ανθρώπινοι πολιτισμοί δε διαφέρουν 
μεταξύ τους ούτε κατά τον ίδω τρόπο ούτε στο ίδω ε
πίπεδο. Βρισκόμαστε κατ' αρχήν μπροστά σε κοινωνίες 
τοποθετημένες δίπλα δίπλα στο χώρο, άλλες κοντινές, 
άλλες μακρινές, αλλά στο σύνολό τους σύγχρονες. Στη 
συνέχεια, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας μορφές της 
κοινωνικής ζωής που διαδέχονται η μια την άλλη μέσα 
στο χρόνο και τις οποίες δεν είμαστε σε θέση να γνωρί
σουμε από άμεση εμπειρία. Ο καθένας μπορεί να μετα
μορφωθεί σε εθνογράφο και να πάει να μοιραστεί επιτό
που τη ζωή μιας κοινωνίας που τον ενδιαφέρει' αντίθε
τα, ακόμα κι αν γίνει ιστορικός ή αρχαωλόγος, δε θα α
ποκτήσει ποτέ άμεση επαφή με έναν εξαφανισμένο πο
λιτισμό, παρά μόνο μέσω των γραπτών τεκμηρίων ή των 
μνημείων τα οποία αυτή η κοινωνία -ή άλλες- θα έχουν 
αφήσει σχετικά με αυτόν. Τέλος, δεν πρέπει να λησμο
νούμε ότι οι σύγχρονες κοινωνίες που αγνοούν τη γρα
φή, όπως αυτές που αποκαλούμε «άγριες» ή «πρωτόγο-
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νες», αΚOλOύθΎjσαν, με ΤΎj σεφά τους, άλλες μορφές πο
λιτισμού, τις οποίες είναι πρακτικά αδύνατο να γνωρί
σουμε, έστω και με έμμεσο τρόπο. Μια ευσυνείδΨΎj κα
ταγραφή οφείλει να διαΤΎjρήσει αναμφίβολα για τις μορ
φές αυτές απείρως περισσότερες κενές θέσεις από εκεί
νες στις οποίες αισθανόμαστε ικανοί να εγγράψουμε κά
τι. Επιβάλλεται μια πρώΤΎj διαπίστωσΎj : Ύj ποικιλομορφία 
των ανθρώπινων πολιτισμών είναι, εκ των πραγμάτων ό
σον αφορά το παρόν, στΎjV πραγματικότψα αλλά και δι
καιωματικά όσον αφορά το παρελθόν, πολύ πιο μεγάλΎj 
και πλούσια απ' ό,τι πρόκειται να μάθουμε ποτέ. 

Ωστόσο, ακόμα κι αν διακατεχόμαστε από ένα συναί
σθΎjμα ταπεινoφΡOσύνΎjς και έχουμε πειστεί γι' αυτό τον 
περιορισμό, βρισκόμαστε μπροστά σε άλλα προβλήματα. 
Τι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ως διαφορετικούς πολι
τισμούς ; Ορισμένοι φαίνονται ότι είναι διαφορετικοί, αλ
λά, αν προέρχονται από έναν κοινό κορμό, δε διαφέρουν 
κατά τον ίδιο τρόπο με δυο κοινωνίες οι οποίες σε κα
μιά στιγμή ΤΎjς εξέλιξής τους δεν ανέπτυξαν σχέσεις. 
Έτσι, Ύj αρχαία αυτοκρατορία των Ίνκας του Περού κι ε
κείνΎj ΤΎjς Δαχομέης στην Αφρική διαφέρουν μεταξύ τους 
κατά τρόπο περισσότερο απόλυτο απ' ό,τι, για παρά
δειγμα, η Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες του σήμερα, 
παρ' όλο που οι δυο αυτές κοινωνίες πρέπει επίσης να 
θεωρΎjθOύν ξεχωριστές κοινωνίες. Αντιστρόφως, κοινω
νίες που ήρθαν πρόσφατα σε πολύ στενή επαφή δίνουν 
την εικόνα του ίδιου πολιτισμού ενώ έφτασαν εκεί από 
διαφορετικούς δρόμους, πράγμα που δεν έχουμε δικαίω
μα να παραβλέψουμε. Στις ανθρώπινες κοινωνίες υπάρ
χουν δυνάμεις που εργάζονται ταυτόχρονα προς αντίθε
τες κατευθύνσεις: άλλες τείνουν προς τη διατήρηση, και 
μάλιστα ΤΎjν ενίσχυση, των ιδιαιτεροτήτων, και άλλες προς 
την κατεύθυνση ΤΎjς σύγκλισης και της ομοιότψας. Η με-
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λέτη της γλώσσας προσφέρει εντυπωσιακά παραδείγμα
τα τέτοιων φαινομένων: έτσι, την ίδια στιγμ� που γλώσ
σες με κοινή καταγωγή έχουν την τάση να διαφοροποι
ούνται η μια από την άλλη (όπως η ρωσική, η γαλλικ� 
και η αγγλική), γλώσσες με διαφορετική καταγωγή, που 
μιλιούνται όμως σε γειτονικά εδάφη, αναπτύσσουν κοινά 
χαρακτηριστικά: για παράδειγμα, η ρωσική, από ορισμέ

νες απόψεις, έχει διαφοροποιηθεί από άλλες σλαβικές 
γλώσσες, για να προσεγγίσει, τουλάχιστον ως προς μερι
κούς φωνητικούς χαρακτήρες, τις φινο-ουγγρικές και 
τουρκικές γλώσσες που μιλιούνται στον άμεσο γεωγρα
φικό της περίγυρο. 

Όταν μελετούμε τέτοια φαινόμενα -και παρόμοια θα 
μπορούσαν να μας προμηθεύσουν εύκολα και άλλοι το
μείς του πολιτισμού, όπως οι κοινωνικοί θεσμοί, η τέχνη, 
η θρησκεία-, φτάνουμε στο ερώτημα μήπως οι ανθρώπι
νες κοινωνίες προσδιορίζονται, ως προς τις αμοιβαίες 
σχέσεις τους, από κάποιο βέλτιστο όρω διαφοράς, που 
δε θα μπορούσαν να ξεπεράσουν αλλά ούτε και μπορούν 
χωρίς κίνδυνο να κατεβούν πιο κάτω από αυτό. Το βέλ
τιστο αυτό όρω θα παρουσίαζε ποικιλία ανάλογα με τον 
αριθμό των κοινωνιών, την αριθμητική τους σπουδαιότη
τα, τη γεωγραφικ� τους απόσταση και τα μέσα επικοι

νωνίας (υλικά και πνευματικά) που αυτές διαθέτουν. 
Πράγματι, το πρόβλημα της ποικιλομορφίας δεν τίθεται 
μόνο σε σχέση με πολιτισμούς που εξετάζονται ως προς 
τις αμοιβαίες σχέσεις τους υπάρχει επίσης στο εσωτερι
κό κάθε κοινωνίας, σε όλες τις ομάδες που την απαρτί
ζουν: κάστες, τάξεις, επαγγελματικοί � θρησκευτικοί κύ
κλοι κτλ. αναπτύσσουν ορισμένες διαφορές, στις οποίες 
καθεμιά από αυτές τις ομάδες αποδίδει εξαφετικ� ση
μασία. Μπορούμε να αναρωτηθούμε μήπως αυτ� η εσω
τερικ� διαφοροποίηση τείνει να αυξηθεί από τη στιγμ� 

ι 
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που η κοινωνία γίνεται, από άλλες απόΦεις, πιο «ογκώ
δης» και πιο ομοιογενής τέτοια ίσως υπήρξε η περΙ
πτωση της αρχαίας Ινδίας, όπου το σύστημα με τις κά
στες αναπτύχθηκε μετά από την εγκαθίδρυση της ηγε
μονίας των Αρίων. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι η έννοια της ποικιλομορφίας των 
ανθρώπινων πολιτισμών δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτή 
με στατικό τρόπο. Αυτή η ποικιλομορφία δεν αφορά έ
να άψυχο δειγματολόγιο ή έναν «ξερό» κατάλογο. Αναμ
φίβολα οι άνθρωποι διαμόρφωσαν διαφορετικούς πολιτι
σμούς λόγω της γεωγραφικής απόστασης, των ιδιαίτερων 
συνθηκών του περιβάλλοντος και της άγνοιας στην οποία 
βρίσκονταν σε σχέση με την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Αυ
τό όμως δε θα ήταν απόλυτα αληθινό παρά μόνο αν κά
θε πολιτισμός ή κάθε κοινωνία συνδεόταν και αναπτυσ
σόταν σε απομόνωση από όλους τους άλλους πολιτι
σμούς και τις άλλες κοινωνίες. Αλλά αυτό δε συνέβη πο
τέ, εκτός ίσως από εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως εκεί
νη των Τασμανών (κι εδώ ακόμα για μια περιορισμένη 
περίοδο) . Οι ανθρώπινες κοινωνίες δεν είναι ποτέ μόνες 
και, όταν φαίνονται να είναι οι πιο απομονωμένες, αυτό 
συμβαίνει και πάλι υπό μορφή ομάδων ή ομίλων. Έτσι, 
δεν είναι υπερβολικό να υποθέσουμε ότι οι βορειοαμερι
κανικοί και οι νοτιοαμερικανικοί πολιτισμοί έμειναν απο
κομμένοι σχεδόν από κάθε επαφή με τον υπόλοιπο κό
σμο για μια περίοδο που η διάρκειά της τοποθετείται με
ταξύ δέκα χιλιάδων και είκοσι πέντε χιλιάδων ετών. 
Αλλά αυτό το μεγάλο κομμάτι «αποκομμένης» ανθρω
πότητας απαρτιζόταν από ένα πλήθος κοινωνιών, μεγά
λων και μικρών, που είχαν μεταξύ τους πολύ στενές ε
παφές. Και δίπλα στις διαφορές που οφείλονταν στην α
πομόνωση υπήρχαν οι διαφορές, εξίσου σημαντικές, που 
οφείλονταν στη γειτνίαση: επιθυμία αντίθεσης, διάκρι-
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σης, προσωπικής ανάδειξης. Πολλά έθιμα γεννήθηκαν ό
χι από κάποια εσωτερική αναγκαιότητα ή ευνοϊκή συ
γκυρία, αλλά μόνο από τη θέληση της ομάδας να μην u
στερεί σε σχέση με μια γειτονική της που ήταν σε θέση 
να υποβάλει σε συγκεκριμένη χρήση έναν τομέα για τον 
οποίο δεν είχαν σκεφτεί να θεσπίσουν κανόνες. Κατά συ
νέπεια, η ποικιλομορφία των πολιτισμών δεν πρέπει να 
μας οδηγήσει σε μια θεώρηση που (τους) κατακερματί
ζει ή που κατακερματίζεται (η ίδια) . Δεν οφείλεται τόσο 
στην απομόνωση των ομάδων όσο στις σχέσεις που τις ε
νώνουν. 



3 

Ο εθνοκεντρισμός 

Φαίνεται ωστόσο ότι η ποικιλομορφία των πολιτισμών 
σπάνια εμφανίστηκε στους ανθρώπους όπως είναι πραγ
ματικά: ένα φυσικό φαινόμενο που προκύπτει από άμε
σες ή έμμεσες σχέσεις μεταξύ των κοινωνιών. Θεωρήθη
κε περισσότερο ως ένα είδος τερατουργήματος ή σκαν
δάλου. Σ' αυτά τα θέματα η πρόοδος της γνώσης δεν κα
τάφερε τόσο να διαλύσει αυτή την αυταπάτη προς όφε
λος μιας ακριβέστερης θεώρησης, όσο να την αποδεχτεί 
ή να βρει το μέσο να την υπομείνει. 

Η παλαιότερη στάση, που αναμφίβολα βασίζεται σε 
στέρεα ψυχολογικά θεμέλια, αφού έχει την τάση να ε
πανεμφανίζεται στον καθένα μας όταν φτάνουμε σε μια 
απρόσμενη κατάσταση, συνίσταται απλούστατα στην α
πόρριψη των πολιτισμικών μορφών -ηθικών, θρησκευτι
κών, κοινωνικών, αισθητικών- που είναι περισσότερο α
πομακρυσμένες από εκείνες με τις οποίες ταυτιζόμαστε. 
«Συνήθειες αγρίων», «Αυτό δεν υπάρχει σ' εμάς», «Δε 
θα 'πρεπε να επιτρέπεται αυτό» κτλ. , χονδροειδείς αντι
δράσεις, που μαρτυρούν αυτή την ίδια ανατριχίλα, αυτή 
την ίδια απέχθεια μπροστά σε τρόπους ζωής, πίστης ή 
σκέψης που μας είναι ξένοι. Έτσι, η αρχαιότητα συνέχεε 
στο ίδω όνομα, «βάρβαρος», ό,τι δε μετείχε στον ελληνι
κό (και κατόπιν ελληνορωμαίκό) πολιτισμό. Στη συνέχεια 
ο δυτικός πολιτισμός χρησιμοποίησε τον όρο «άγριος» με 
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την ίδια έννοια. Πίσω όμως από αυτά τα επίθετα κρύ
βετω η ίδια κρίση : είνω πιθανό ότι η λέξη «βάρβαρος» 
συνδέετω ετυμολογικά με το συγκεχυμένο κω άναρθρο 
κελάηδημα των πουλιών, το οποίο αντιτίθετω στη ση
μαίνουσα αξία της ανθρώπινης γλώσσας κω το «ά
γρως», που σημαίνει «άνθρωπος του δάσους», θυμίζει ε
πίσης ένα είδος κτηνώδους ζωής, σε αντίθεση προς τον 
ανθρώπινο πολιτωμό. Κω στις δυο περιπτώσεις αρνού
μαστε να δεχτούμε το ίδω το γεγονός της πολιτισμικής 
ποικιλομορφίας προτιμούμε να αποβάλουμε εκτός πολι
τισμού, στη φύση, οτιδήποτε δε συμφωνεί προς τους κα
νόνες με τους οποίους ζούμε. 

Αυτή την αφελή άποψη, αλλά βαθιά ριζωμένη στους 
περισσότερους ανθρώπους, δεν είνω ανάγκη να τη συζη
τήσουμε, αφού αυτό το φυλλάδω αποτελεί ακριβώς την 
αναίρεσή της. Θα είναι αρκετό να παρατηρήσουμε εδώ 
ότι η άποψη αυτή περιέχει ένα αρκετά χαρακτηριστικό 
παράδοξο. Αυτός ο τρόπος σκέψης, που στο όνομά του 
αποβάλλουμε εκτός ανθρωπότητας τους «άγρωυς» (ή ό
λους εκείνους που επιλέγουμε να θεωρούμε τέτοιους) , 
αποτελεί ακριβώς την πω σημαντική κω πω χαρακτηρι
στική στάση αυτών των ίδιων των αγρίων. Γνωρίζουμε 
πράγματι ότι η έννοια της ανθρωπότητας, που χωρίς διά
κριση φυλής ή πολιτισμού συμπεριλαμβάνει όλες τις μορ
φές του ανθρώπινου είδους, εμφανίζετω πολύ αργά και 
σε περιορισμένη έκταση. Και εκεί ακόμα όπου φαίνεται 
να έχει φτάσει στην υψηλότερη εξέλιξή της δεν είναι κα
θόλου βέβωο -η πρόσφατη ιστορία το αποδεικνύει- ότι 
παραμένει προφυλαγμένη από αμφιβολίες ή παλινδρομή
σεις. Αλλά αυτή η έννοια φαίνεται εντελώς απούσα από 
μεγάλα τμήματα του ανθρώπινου είδους και για διάστη
μα δεκάδων χιλιάδων ετών .  Η ανθρωπότητα σταματά 
στα όρια της φυλής, της γλωσσικής ομάδας, μερικές φο-
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ρές ακόμα και του χωρωύ. Σε τέτοιο μάλιστα σημείο, 
που ένας μεγάλος αριθμός πληθυσμών από τους λεγόμε
νους πρωτόγονους προσδιορίζεται με ένα όνομα που ση
μαίνει «άνθρωποι» (ή μερικές φορές -θα λέγαμε με πε
ρισσότερη διακριτικότητα- «καλοί», «εξαιρετικοί», «τέ
λειοι») , υπονοώντας έτσι ότι οι άλλες φυλές ή ομάδες ή τα 
άλλα χωριά δε διαθέτουν τις ανθρώπινες αρετές -ή ακό
μα και την ανθρώπινη φύση-, αλλά στην καλύτερη περί
πτωση απαρτίζονται από «κακούς», «μοχθηρούς», <<μαr:
μούδες» ή «αυγά Ψείρας». Φτάνουν συχνά ως το σημείο 
να στερούν τον ξένο από τον τελευταίο αυτό βαθμό πραγ
ματικότητας, μετατρέποντάς τον σε «φάντασμα» ή «ο
πτασία». Έτσι, εμφανίζονται περίεργες καταστάσεις όπου 
δυο συνομιλητές διαπληκτίζονται ανελέητα. Στις Μεγάλες 
Α ντίλλες, λίγα χρόνια μετά την ανακάλυψη της Αμερικής, 
ενώ οι Ισπανοί έστελναν εξεταστικές επιτροπές για να ε
ρευνήσουν αν οι ιθαγενείς είχαν ή δεν είχαν Ψυχή, αυτοί οι 
τελευταίοι ασχολούνταν με το να ρίχνουν στο νερό λευ
κούς αιχμαλώτους για να εξακριβώσουν, μέσα από συνε
χή επιτήρηση, αν τα πτώματά τους σάπιζαν ή όχι. 

Αυτό το αλλόκοτο και ταυτόχρονα τραγικό ανέκδοτο 
δίνει σαφή εικόνα σχετικά με το παράδοξο του πολιτι
σμικού σχετικισμού (που θα ξαναβρούμε αλλού, με άλλες 
μορφές) : στο βαθμό ακριβώς που διατεινόμαστε ότι α
ποδεχόμαστε ένα δ ιαχωρισμό ανάμεσα στους πολιτι
σμούς και τα έθψα, ταυτιζόμαστε πληρέστερα με αυτό 
που προσπαθούμε να αρνηθούμε. Αρνούμενοι την αν
θρώπινη υπόσταση σ' εκείνους που εμφανίζονται ως οι πιο 
«άγριοι» ή «βάρβαροι» από τους εκπροσώπους της, ε
κείνο που επιτυγχάνουμε είναι να δανειστούμε μια από 
τις τυπικές τους στάσεις. Βάρβαρος είναι πρώτα πρώτα 
ο άνθρωπος που πιστεύει στη βαρβαρότητα. 

Αναμφίβολα τα μεγάλα φιλοσοφικά και θρησκευτικά 
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συστήματα της ανθρωπότητας -είτε πρόκειται για το 
βουδισμό, το χριστιανισμό ή τον ισλαμισμό είτε για τη 
στωική, την καντιανή ή τη μαρξιστική θεωρία- αντιτά
χθηκαν σθεναρά σ' αυτή την πλάνη . Αλλά η απλή διακή
ρυξη της φυσικής ισότητας ανάμεσα σε όλους τους αν
θρώπους και της αδελφοσύνης που πρέπει να τους ενώ
νει, χωρίς διάκριση φυλών ή πολιτισμών, έχει κάτι το α
πογοητευτικό για το πνεύμα, επειδή παραβλέπει μια 
πραγματική ποικιλομορφία που γίνεται αμέσως φανερή 
μέσα από την παρατήρηση και για την οποία δεν αρκεί 
να πούμε ότι δεν επηρεάζει την ουσία του προβλήματος, 
ώστε να είμαστε δικαιολογημένοι θεωρητικά και πρακτι
κά να συμπεριφερόμαστε σαν να μην υπήρχε αυτή η ποι
κιλομορφία. Έτσι, το προοίμιο της δεύτερης διακήρυξης 
της Ουνέσκο σχετικά με το πρόβλημα των φυλών σημειώ
νει εύστοχα ότι αυτό που πείθει τον απλό άνθρωπο για 
την ύπαρξη των φυλών είναι η «άμεση μαρτυρία των αι
σθήσεών του, όταν βλέπει μαζί έναν Αφρικανό, έναν Ευ
ρωπαίο, έναν Ασιάτη κι έναν Ινδιάνο της Αμερικής». 

Οι μεγάλες διακηρύξεις των δικαιωμάτων του ανθρώ
που έχουν, και αυτές, τη δύναμη εκείνη αλλά και την α
δυναμία να διατυπώνουν ένα ιδεώδες, λησμονώντας πο
λύ συχνά το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν πραγματώνει 
τη φύση του μέσα σε μια αφηρημένη ανθρωπότητα, αλ
λά μέσα σε παραδοσιακούς πολιτισμούς, όπου οι πιο ε
παναστατικές αλλαγές επιτρέπουν να επιβιώνουν ολό
κληρες πλευρές τους και οι ίδιες ερμηνεύονται σε σχέση 
με μια αυστηρά προσδιορισμένη στο χρόνο και στο χώ
ρο κατάσταση. Ο σύγχρονος άνθρωπος, μεταξύ του δι
πλού πειρασμού να καταδικάσει εμπειρίες που τον θί
γουν συναισθηματικά και να αρνηθεί διαφορές που δεν 
κατανοεί νοητικά, ανοίχτηκε σε πολλές φιλοσοφικές και 
κοινωνιολογικές θεωρίες, με σκοπό να επιτύχει μάταιους 
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συμβιβασμούς ανάμεσα στους αντιτιθέμενους αυτούς πό
λους και να αποδώσει λογαριασμό για την ποικιλομορ
φία των πολιτισμών, προσπαθώντας συγχρόνως να εξα
λείψει ό,τι σκανδαλώδες και εξοργιστικό διατηρεί αυτή 
για τον ίδιο. 

Αλλά, όσο διαφορετικές και κάποτε παράξενες μπο
ρούν να είναι όλες αυτές οι θεωρίες, στην πραγματικό
τητα ανάγονται σε μια και μόνη συνταγή, την οποία α
ναμφίβολα ο όρος ψευδο-εξελικτισμός χαρακτηρίζει με 
τον καλύτερο τρόπο. Σε τι συνίσταται αυτή η συνταγή ; 
Πρόκειται ακριβώς για μια απόπειρα κατάργησης της 
ποικιλομορφίας των πολιτισμών, ενώ συγχρόνως υποκρί
νεται ότι την αναγνωρίζει πλήρως. Διότι, αν θεωρούμε τις 
διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες βρίσκονται οι αν
θρώπινες κοινωνίες, τόσο οι αρχαίες όσο και οι μακρινές, 
ως στάδια ή σταθμούς μιας ενιαίας ανάπτυξης, η οποία, 
ξεκινώντας από το ίδιο σημείο, οφείλει να τις οδηγήσει 
προς τον ίδιο σκοπό, εύκολα διαπιστώνουμε ότι η ποικι
λομορφία είναι απλώς φαινομενική . Η ανθρωπότητα γί.,. 
νεται μία και ταυτόσημη με τον εαυτό της, μόνο που αυ
τή η ενότητα και αυτή η ομοιομορφία δεν μπορούν πα
ρά να πραγματοποιηθούν προοδευτικά, και η ποικιλία 
των πολιτισμών απεικονίζει τις στιγμές μιας διαδικασίας 
που κρύβει ή καθυστερεί την εμφάνιση μιας βαθύτερης 
πραγματικότητας. 

Ο ορισμός αυτός μπορεί να φανεί συνοπτικός μόλις α
ναλογιστούμε τις τεράστιες κατακτήσεις του δαρβινισμού. 
Όμως τώρα δεν είναι αυτό το θέμα, διότι ο βιολογικός ε
ξελικτισμός και ο ΨΕUδo-εξελικτισμός που έχουμε εδώ υ
πόψη μας είναι δυο πολύ διαφορετικές θεωρίες. Η πρώτη 
γεννήθηκε ως μια μεγάλη υπόθεση εργασίας, θεμελιωμένη 
σε παρατηρήσεις, με πολύ μικρό περιθώριο για ερμηνεία. 
Έτσι, οι διάφοροι τύποι που αποτελούν τη γενεαλογία του 
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αλόγου μπορούν να ταξινομηθούν σε μια εξελικτικ� σειρά 
για δυο λόγους: ο πρώτος είναι ότι χρειάζεται ένα άλογο 
για τη γέννηση ενός αλόγου· ο δεύτερος ότι διαδοχικά ε
δαφικά στρώματα, άρα ιστορικά όλο και πιο παλιά, πε
ριέχουν σκελετούς που ποικίλλουν κλιμακωτά από την πιο 
πρόσφατη μoρφ� ως την πιο αρχαίκ� . Πνεται έτσι πολύ 
πιθαν� η άποψη να είναι το ίππάριον ο πραγματικός πρό
γονος του Equus caballus (= έΡΥάτης Ιππος). Ο ίδιος συλ
λογισμός εφαρμόζεται αναμφίβολα στο ανθρώπινο είδος 
και στις φυλές του. Όταν όμως περνούμε από τα βιολογι
κά γεγονότα στα πολιτισμικά, τα πράγματα περιπλέκο
νται ιδιαίτερα. Μπορούμε να συλλέξουμε από το έδαφος 
υλικά αντικείμενα και να διαπιστώσουμε ότι η μoρφ� � η 
τεχνικ� κατασκευ�ς ενός ορισμένου είδους αντικειμένου 
ποικίλλει ανάλογα με το βάθος των γεωλογικών στρωμά
των. Ωστόσο ένα τσεκούρι δε δίνει, φυσικά, γέννηση σε έ
να άλλο τσεκούρι, όπως συμβαίνει με τα ζώα. Το να πού
με, στην περίπτωση αυτ�, ότι ένα τσεκούρι εξελίχτηκε με 
βάση ένα άλλο αποτελεί συνεπώς μια μεταφoρικ� και κα
τά προσέγγιση έκφραση, η οποία στερείται της επιστημο
νικ�ς ακρίβειας που χαρακτηρίζει την ανάλογη έκφραση 
όταν αυτ� εφαρμόζεται στα βιολογικά φαινόμενα. Εκείνο 
που ισχύει για υλικά αντικείμενα, των οποίων η φυσικ� 
παρουσία μαρτυρείται στο έδαφος για ορισμένες εποχές, 
ισχύει ακόμη περισσότερο για τους θεσμούς, τις δοξασίες, 
τις πρoτιμ�σεις των οποίων το παρελθόν μάς είναι γενικά 
άγνωστο. Η έννοια της βιoλoγικ�ς εξέλιξης αντιστοιχεί σε 
μια υπόθεση που διαθέτει ένα από τα υψηλότερα ποσο
στά πιθανότητας που παρατηρούνται στο χώρο των φυσι
κών επιστημών, ενώ η έννοια της κoινωνικ�ς � πολιτισμι
κ�ς εξέλιξης παρέχει το πολύ πολύ μια ελκυστικ� αλλά ε
πικίνδυνα βoλικ� μέθοδο παρουσίασης των γεγονότων. 

Άλλωστε, αυτ� η διαφορά μεταξύ του αληθινού και 
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του ψεύτικου εξελικτισμού, η οποία παραμελείται πολύ 
συχνά, εξηγείται από τις αντίστοιχες ημερομηνίες εμφά
νισής τους. Αναμφίβολα ο κοινωνιολογικός εξελικτισμός 
πρέπει να δέχτηκε μια ισχυρή ώθηση εκ μέρους του βιο
λογικού εξελικτισμού' ωστόσο είναι προγενέστερός του 
ως προς τα γεγονότα. Χωρίς να ανατρέξουμε ως τις αρ
χαίες αντιλήψεις, τις οποίες επανέλαβε ο Pascal παρο
μοιάζοντας την ανθρωπότητα με ένα έμβιο ον που περ-

. νάει από τα διαδοχικά στάδια της παιδικής ηλικίας, της 
εφηβείας και της ωριμότητας, βλέπουμε στο δέκατο ό
γδοο αιώνα ν' «ανθίζουν» τα θεμελιώδη σχήματα που θα 
γίνουν στη συνέχεια αντικείμενο τόσο πολλών επεξεργα
σιών: οι «σπειροειδείς γραμμές» του Vico, οι «τρεις ε
ποχές» του, που προαναγγέλλουν τις «τρεις καταστά
σεις» του Comte, η «κλίμακα» του Condorcet. Οι δυο θε
μελιωτές του κοινωνικού εξελικτισμού, Spencer και Tylor, 
επεξεργάζονται και δημοσιεύουν τη θεωρία τους πριν α
πό την Καταγωγή των Ειδών ή χωρίς να έχουν διαβάσει 
αυτό το έργο. Ο κοινωνικός εξελικτισμός, προγενέστερος 
του βιολογικού εξελικτισμού, που είναι επιστημονική θε
ωρία, αποτελεί πολύ συχνά την Ψευδο-επιστημονική επι
κάλυψη ενός παλιού φιλοσοφικού προβλήματος, για το ο
ποίο δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η παρατήρηση και η 
επαγωγή θα μπορέσουν κάποτε να δώσουν τη λύση. 



4 

πολιτισμοί αρχαϊκοί, πολιτισμοί πρωτόγονοι 

Παρατηρήσαμε ότι κάθε κοινωνία μπορεί, από τη δική 
της σκοπιά, να κατατάξει τους πολιτισμούς σε τρεις κα
τηγορίες: αυτούς που είναι σύγχρονοί της, αλλά τοποθε
τούνται σε άλλο σημείο της υδρογείου· αυτούς που εμ
φανίζονται στον ίδιο σχεδόν χώρο, αλλά προηγήθηκαν 
χρονικά· αυτούς, τέλος, που υπήρξαν συγχρόνως σε χρό
νο προγενέστερο από τον δικό της και σε χώρο διαφορε
τικό από εκείνον όπου τοποθετείται η ίδια. 

Είδαμε ότι οι τρεις αυτές ομάδες είναι αναγνωρίσιμες 
κατά τρόπο πολύ άνισο. Στην περίπτωση της τελευταίας, 
και όταν πρόκειται για πολιτισμούς χωρίς γραφή, χωρίς 
αρχιτεκτονική και με στοιχειώδεις τεχνικές (όπως συμ
βαίνει με τη μισή κατοικημένη γη και, ανάλογα με την 
περιοχή, με το 9 0  ως 99% του χρόνου που πέρασε από 
τις αρχές του πολιτισμού), μπορούμε να πούμε ότι δεν 
είναι δυνατό να μάθουμε τίποτε γι' αυτούς και ότι όλα 
όσα προσπαθούμε να φανταστούμε σχετικά περιορίζονται 
σε αστήρικτες υποθέσεις. 

Αντίθετα, είναι εξαιρετικά δελεαστικό να προσπαθή
σει κάποιος να διακρίνει μεταξύ των πολιτισμών της 
πρώτης ομάδας σχέσεις που ισοδυναμούν με μια σειρά 
διαδοχής μέσα στο χρόνο. Πώς γίνεται σύγχρονες κοινω
νίες που δε γνώρισαν ακόμη τον ηλεκτρισμό και την α
τμομηχανή να μη θυμίζουν την αντίστοιχη φάση της ανά-
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πτυξης του δυτικού πολιτισμού ;  Πώς να μη συγκρίνουμε 
τις ιθαγενείς φυλές, χωρίς γραφή και μεταλλουργία, οι ο
ποίες όμως χαράζουν μορφές πάνω σε τοίχους από βρά
χια και κατασκευάζουν πέτρινα εργαλεία, με τις αρχαL
κές μορφές αυτού του ίδιου πολιτισμού, την ομοιότητα 
του οποίου μαρτυρούν τα ίχνη που βρέθηκαν στις σπη
λιές της Γαλλίας και της Ισπανίας ; Εδώ κυρίως ο Ψευδο
εξελικτισμός βρήκε ελεύθερη διέξοδο. Και όμως, αυτό το 
γοητευτικό παιχνίδι, στο οποίο αφηνόμαστε σχεδόν χω
ρίς αντίσταση κάθε φορά που μας δίνεται η ευκαιρία 
(μήπως ο ταξιδιώτης από τη Δύση δεν αισθανόταν ικα
νοποιημένος που ξανάβρισκε το «Μεσαίωνα» στην Ανα
τολή, τον «αιώνα του Λουδοβίκου ΙΔ'» στο Πεκίνο της 
πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο εποχής, την «ε
ποχή του λίθου» μεταξύ των ιθαγενών της Αυστραλίας ή 
της Νέας Γουινέας;) ,  είναι εξαιρετικά επιζήμιο. Γνωρί
ζουμε μόνο κάποιες πλευρές εξαφανισμένων πολιτισμών, 
και αυτές είναι τόσο λιγότερες όσο ο κάθε πολιτισμός εί
ναι αρχαιότερος, αφού οι γνωστές πλευρές είναι μόνο ό
σες επέζησαν των καταστροφών στο χρόνο. Η μέθοδος 
συνίσταται λοιπόν στο να παίρνουμε το μέρος ως όλο,  να 
συμπεραίνουμε την αναλογία όλων των όψεων από το 
γεγονός ότι κάποιες όψεις δύο πολιτισμών (ενός σημερι
νού κι ενός εξαφανισμένου) παρουσιάζουν ομοιότητες. 
Όμως αυτός ο τρόπος συλλογισμού όχι μόνο είναι λογι
κά αστήρικτος, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις διαψεύ
δεται από τα γεγονότα. 

Μέχρι μια σχετικά πρόσφατη εποχή οι Τασμανοί και 
οι κάτοικοι της Παταγονίας διέθεταν εργαλεία από λα
ξευμένη πέτρα, και τέτοια κατασκευάζουν ακόμη κάποι
ες φυλές της Αυστραλίας και της Αμερικής. Η μελέτη ό
μως αυτών των εργαλείων ελάχιστα μας βοηθά να κατα
νοήσουμε τη χρήση των εργαλείων της παλαιολιθικής ε-
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ποχής. Πώς χρησιμοποιούσαν τους περίφημους «γρόν
θους», η χρήση των οποίων ωστόσο πρέπει να ήταν τό
σο σαφής, αφού η μορφή και η τεχνική κατασκευής τους 
παρέμειναν τυποποιημένες κατά τρόπο άυστηρό επί εκα
τό ή διακόσιες χιλιάδες χρόνια, και σε ένα χώρο που ε
κτείνεται από την Αγγλία ως τη Νότια Αφρική και από 
τη Γαλλία ως την Κίνα ; Σε τι χρησίμευαν τα εξαιρετικά 
τριγωνικά και πεπλατυσμένα κομμάτια της περιοχής του 
Levallois που βρίσκουμε κατά εκατοντάδες στα διαδοχι
κά στρώματα και για τα οποία καμιά εξήγηση δεν υπήρ
ξε ικανοποιητική ;  Τι ήταν τα υποτιθέμενα «σκήπτρα» α
πό κόκαλο ταράνδου ; Ποια μπορεί να ήταν η τεχνολογία 
των πολιτισμών της περιοχής του Tardenois, που άφησαν 
πίσω τους έναν τεράστιο αριθμό από μικροσκοπικά κομ
μάτια λαξευμένης πέτρας, σε γεωμετρικά σχήματα απε
ριόριστα διαφοροποιημένα, αλλά ελάχιστα εργαλεία στα 
μέτρα του ανθρώπινου χεριού ; Όλες αυτές οι αβεβαιότη
τες δείχνουν ότι μεταξύ των παλαιολιθικών κοινωνιών και 
κάποιων σύγχρονών μας κοινωνιών ιθαγενών υπάρχει πά
ντα μια ομοιότητα: η χρήση εργαλείων από λαξευμένη 
πέτρα. Όμως, ακόμη και στο πεδίο της τεχνολογίας είναι 
δύσκολο να προχωρήσουμε περισσότερο: η κατεργασία 
του υλικού, οι τύποι εργαλείων, άρα και ο προορισμός 
τους, διέφεραν, και για το θέμα αυτό ελάχιστα μας πλη
ροφορεί η μια κατηγορία για την άλλη.  Πώς λοιπόν θα 
μπορούσαν να μας διαφωτίσουν για τη γλώσσα, τους κοι
νωνικούς θεσμούς ή τις θρησκευτικές δοξασίες ; 

Μια από τις πιο δημοφιλείς ερμηνείες, μεταξύ εκείνων 
που εμπνέει ο πολιτισμικός εξελικτισμός, θεωρεί τις τοι
χογραφίες σπηλαίων που μας άφησαν οι κοινωνίες της 
μέσης παλαιολιθικής εποχής ως μαγικές παραστάσεις 
συνδεδεμένες με κυνηγετικές τελετές. Η συλλογιστική 
πορεία είναι η ακόλουθη :  οι σύγχρονοι πρωτόγονοι πλη-
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θυσμοί έχουν κυνηγετικές τελετές, οι οποίες συχνά μάς 
δίνουν την εντύπωση ότι στερούνται πρακτικής αξίας οι 
προ"ίστορικές τοιχογραφίες σπηλαίων μάς φαίνονται επί
σης, λόγω τόσο του πλήθους τους όσο και της θέσης τους 
στα άδυτα των σπηλαίων, χωρίς πρακτική αξία· οι δημι
ουργοί τους ήταν κυνηγοί: άρα χρησίμευαν για τις κυνη
γετικές τελετές. Αρκεί να διατυπώσουμε ρητά αυτή την 
επιχειρηματολογία που προκύπτει για να αντιληφθούμε 
την ασυνέπειά της. Άλλωστε, αυτή ισχύει κυρίως μεταξύ 
των μη ειδικών, διότι οι εθνογράφοι, οι οποίοι έχουν πεί
ρα στους πρωτόγονους αυτούς πληθυσμούς που ένας 
Ψευδοεπιστημονικός κανιβαλισμός τούς μαγειρεύει <<με 
όλες τις σάλτσες», χωρίς να σέβεται την ακεραιότητα 
των ανθρώπινων πολιτισμών, συμφωνούν στο ότι με βά
ση τις υπάρχουσες παρατηρήσεις τίποτα δε μας επιτρέ
πει να διατυπώσουμε οποιαδήποτε υπόθεση σχετικά με 
αυτά τα τεκμήρια. Κι επειδή εδώ μιλάμε για τοιχογρα
φίες σπηλαίων της Νότιας Αφρικής (που κάποιοι θεω
ρούν έργο σύγχρονων ιθαγενών), οι «πρωτόγονες» τέ
χνες απομακρύνονται εξίσου τόσο από την τέχνη της μα
γδαληναίας και της ωρινιάκειας εποχής όσο και από τη 
σύγχρονη ευρωπαίκή τέχνη. Διότι αυτές οι τέχνες χαρα
κτηρίζονται από έναν πολύ μεγάλο βαθμό υφολογικής 
τυποποίησης, φτάνοντας ως τις πιο ακραίες παραμορ
φώσεις, ενώ η προϊστορική τέχνη προσφέρει ένα συναρ
παστικό ρεαλισμό. Θα μπορούσαμε να μπούμε στον πει
ρασμό να δούμε σ' αυτή την τελευταία την καταγωγή 
της ευρωπαίκής τέχνης αλλά ακόμη κι αυτό θα ήταν α
νακριβές, επειδή στον ίδιο χώρο την παλαιολιθική τέχνη 
ακολούθησαν άλλες μορφές, που δεν είχαν τον ίδω χα
ρακτήρα· η ενότητα του γεωγραφικού χώρου δεν αλλά
ζει σε τίποτα το γεγονός ότι στο ίδω έδαφος ήρθαν δια
φορετικοί πληθυσμοί, οι οποίοι αγνοούσαν ή έβλεπαν με 
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ασιαφορία το έργο των προκατόχων τους, φέρνοντας μα
ζί ο καθένας τους αντιτιθέμενες σοξασίες, τεχνικές και 
τεχνοτροπίες. 

Η κατάσταση των πολιτισμών της προκολομβιανής 
Αμερικής λίγο πριν από την ανακάλυψή της θυμίζει την 
ευρωπαϊκή νεολιθική περίοσο. Όμως αυτή η εξομοίωση 
σεν αντέχει σε σοβαρότερο έλεγχο: στην Ευρώπη η γε
ωργία και η εξημέρωση των ζώων συμβασίζουν, ενώ στην 
Αμερική μια εξαιρετικά προωθημένη ανάπτυξη της πρώ
της συνοσεύεται από σχεσόν πλήρη άγνοια (ή, πάντως, 
από ακραίο περιόρισμό) της σεύτερης. Στην Αμερική τα 
λιθινα εργαλεία χρησιμοποιούνται συνεχώς σε μια αγρο
τική οικονομία, η οποία στην Ευρώπη συνσέεται με το 
ξεκίνημα της μεταλλουργίας. 

Ε ίναι ανώφελο να πολλαπλασιάσουμε τα παρασείγ
ματα. Διότι οι απόπειρες που έγιναν για να γνωρίσουμε 
τον πλούτο και την προέλευση των ανθρώπινων πολιτι
σμών και να τους υποβιβάσουμε στη θέση λίγο πολύ κα
θυστερημένων αντιγράφων του συτικού πολιτισμού προ
σκρούουν σε μια άλλη, πολύ μεγαλύτερη συσκολία: σε 
γενικές γραμμές (και με εξαφεση την Αμερική, στην ο
ποία θα ξαναγυρίσουμε), όλες οι ανθρώπινες κοινωνίες έ
χουν πίσω τους ένα παρελθόν το οποίο κατά προσέγγι
ση έχει την ίσια σιάρκεια. Για να θεωρήσουμε ορισμένες 
κοινωνίες ως «στάσια» της ανάπτυξης κάποιων άλλων, 
θα έπρεπε να σεχτούμε ότι, ενώ στις σεύτερες συνέβαι
νε κάτι, στις πρώτες δε συνέβαινε τίποτε - ή (συνέβαι
ναν) πολύ λίγα πράγματα. Και, πράγματι, μιλούμε εύ
κολα για «λαούς χωρίς ιστορία» (υπονοώντας πότε πότε 
ότι είναι οι πιο ευτυχισμένοι) . Αυτή η ελλειπτική έκφρα
ση σημαίνει απλώς ότι η ιστορία τους είναι και θα πα
ραμείνει άγνωστη, όχι όμως ότι σεν υπάρχει. Για σεκά
δες, ή ακόμη και εκατοντάδες χιλιετίες, και εκεΙ υπήρ-
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ξαν άνθρωποι που αγάΠYjσαν, μίσησαν, υπέφεραν, επι
νόησαν, πολέμησαν. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν 
«νήπιοι» λαοί' όλοι είναι ενήλικοι, ακόμη κι αυτοί που 
δεν κράτησαν ημερολόγιο από την παιδική και την εφη
βική ηλικία τους. 

Θα μπορούσαμε αναμφίβολα να πούμε ότι οι ανθρώ
πινες κοινωνίες χρησιμοποίησαν άνισα το χρόνο που πέ
ρασε, και που για ορισμένες μάλιστα πρέπει να ήταν χα
μένος χρόνος ενώ άλλες διπλασίαζαν τις προσπάθειές 
τους, άλλες χασομερούσαν στο μεγαλύτερο τμήμα της 
πορείας τους. Θα καταλήγαμε έτσι να διακρίνουμε ανά
μεσα σε δυο είδη ιστορίας: μια ιστορία προοδευτική , 
προσκτητική, που συσσωρεύει τις ανακαλύψεις και τις ε
πινοήσεις για να οικοδομήσει μεγάλους πολιτισμούς, και 
μια άλλη ιστορία, ίσως εξίσου δραστήρια, η οποία ενερ
γοποιεί τόσα ταλέντα, αλλά από την οποία θα έλειπε η 
συνθετική ικανότητα, που αποτελεί προνόμιο της πρώ
της. Κάθε καινοτομία, αντί να προστίθεται στις προη
γούμενες και προσανατολισμένες προς την ίδια κατεύ
θυνση καινοτομίες, θα διαλυόταν σε ένα είδος κυματι
στής ροής, που δε θα κατόρθωνε ποτέ να απομακρυνθεί 
για μεγάλο διάστημα από την αρχική κατεύθυνση . 

Αυτή η αντίληψη μας φαίνεται πολύ πιο ελαστική και 
πλούσια σε αποχρώσεις από τις απλουστευτικές απόψεις 
τις οποίες κρίναμε στις προηγούμενες παραγράφους. Θα 
μπορούσαμε να της κρατήσουμε μια θέση στην προσπά
θειά μας να ερμηνεύσουμε την ποικιλομορφία των πολι
τισμών, και μάλιστα χωρίς να αδικήσουμε κανέναν. Αλ
λά, προτού φτάσουμε εκεί, πρέπει να εξετάσουμε πολλά 
ζητήματα. 



5 

Η ιδέα της προόδου 

Κατ' αρχάς οφείλουμε να εξετάσουμε τους πολιτισμούς 
που ανήκουν στη δεύτερη από τις δυο ομάδες που δια
κρίναμε: εκείνους δηλαδή που προηγήθηκαν ιστορικά του 
πολιτισμού -όποιος κι αν είναι αυτός- από τη σκοπιά 
του οποίου παρατηρούμε τα πράγματα. Η θέση τους εί
ναι πολύ περισσότερο περίπλοκη απ' ό,τι στις περιπτώ
σεις που εξετάσαμε προηγουμένως. Διότι η υπόθεση μιας 
εξέλιξης, που φαίνεται τόσο αβέβαιη και τόσο εύθραυστη 
όταν τη χρησιμοποιούμε για να ιεραρχήσουμε σύγχρονες 
κοινωνίες απομακρυσμένες στο χώρο, δύσκολα δείχνει ε
δώ αμφισβητήσιμη, και μάλιστα φαίνεται άμεσα επιβε
βαιωμένη από τα γεγονότα. Γνωρίζουμε, από τη σύμφω
νη μαρτυρία της αρχαιολογίας, της προΊ:στορίας και της 
παλαιοντολογίας, ότι η σύγχρονη Ευρώπη κατοικήθηκε 
αρχικά από διαφορετικά είδη του γένους Homo που χρη
σιμοποιούσε εργαλεία από άτεχνα λαξευμένους πυρόλι
θους ότι αυτούς τους πρώτους πολιτισμούς τούς διαδέ
χθηκαν άλλοι, όπου η λάξευση της πέτρας εκλεπτύνεται 
και στη συνέχεια συνοδεύεται από τη λείανση και την 
κατεργασία του κόκαλου και του ελεφαντοστού' ότι η 
κεραμική, η υφαντουργία, η γεωργία, η κτηνοτροφία κά
νουν την εμφάνισή τους αργότερα, συνδεόμενες προο
δεuτικά με τη μεταλλουργία, της οποίας μπορούμε έτσι 
να διακρίνουμε τα στάδια. Auτές οι διαδοχικές μορφές 

ί 
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ταξινομούνται λοιπόν υπό την έννοια μιας εξέλιξης και 
μιας προόδου: άλλες είναι ανώτερες και άλλες κατώτερες. 
Αλλά, αν όλα αυτά είναι αλήθεια, πώς δε θα επιδρούσαν 
αναπόφευκτα αυτές οι διακρίσεις στον τρόπο με τον ο
ποίο μεταχειριζόμαστε σύγχρονες μορφές, οι οποίες ό
μως παρουσιάζουν μεταξύ τους ανάλογες διαφορές ;  Τα 
προηγούμενα συμπεράσματά μας κινδυνεύουν λοιπόν να 
αμφισβητηθούν μέσα από τη νέα αυτή απόκλιση. 

Οι πρόοδοι που από τις απαρχές της η ανθρωπότητα 
επιτέλεσε είναι τόσο φανερές και λαμπρές, που κάθε 
προσπάθεια αμφισβήτησής τους θα υποβαθμιζόταν σε 
μια ρητορική άσκηση . Κι όμως, δεν είναι τόσο εύκολο ό
σο πιστεύουμε να τις κατατάξουμε σε μια κανονική και 
συνεχή σειρά. Εδώ και πενήντα περίπου χρόνια οι επι
στήμονες χρησιμοποιούσαν, για να τις αναπαραστήσουν, 
σχήματα εκπληκτικής απλότητας: εποχή του λαξευμένου 
λίθου, εποχή του λειασμένου λίθου, εποχή του χαλκού, 
του ορείχαλκου, του σιδήρου. Όλα αυτά είναι πολύ βολι
κά. Υποψιαζόμαστε σήμερα ότι η λείανση και η λάξευση 
του λίθου μερικές φορές συνυπήρξαν' όταν η δεύτερη τε
χνική επισκιάζει εντελώς την πρώτη, αυτό δεν είναι απο
τέλεσμα μιας τεχνικής προόδου που ξεπήδησε αυθόρμη
τα από το προηγούμενο στάδιο, αλλά προσπάθεια «αντι
γραφής» σε πέτρα των όπλων και εργαλείων από μέταλ
λο που κατείχαν πολιτισμοί, αναμφίβολα πιο «προηγμέ
νοι», αλλά στην πραγματικότητα σύγχρονοι με τους μι
μητές τους. Αντίστροφα, η κεραμική, που τη θεωρούσαν 
αλληλένδετη με την «εποχή του λειασμένου λίθοω>, συν
δέεται σε ορισμένες περιοχές της βόρειας Ευρώπης με τη 
λάξευση του λίθου. 

Για να μιλήσουμε μόνο για την περίοδο του λαξευμέ
νου λίθου, τη λεγόμενη παλαιολιθική, υπήρχε η εντύπω
ση πριν από μερικά ακόμη χρόνια ότι οι διάφορες μορ-
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φές αυτής της τεχνικής -που χαρακτηρίζουν αντίστοιχα 
τις χειροτεχνίες των «αμυγδαλοειδών εργαλείων», τις 
χειροτεχνίες των «παρασχίδων» και τις χειροτεχνίες των 
«ελασμάτων>>- ανταποκρίνονταν σε μια ιστορική πρόοδο 
τριών σταδίων, που αποκαλούνταν κατώτερη, μέση και 
ανώτερη παλαιολιθική . Δεχόμαστε σήμερα ότι αυτές οι 
τρεις μορφές συνυπήρξαν, αποτελώντας όχι στάδια μιας 
μονόδρομης προόδου, αλλά όψεις ή, όπως λέμε, «προ
σωπεία» μιας πραγματικότητας αναμφίβολα μη στατι
κής, αλλά υποκείμενης σε πολύ περίπλοκες παραλλαγές 
και μεταμορφώσεις. Πράγματι, ο πολιτισμός του Leval
lois, τον οποίο αναφέραμε ήδη και που η ακμή του τοπο
θετείται μεταξύ της 25Οής και της ΊΟής χιλιετίας π.Χ. , έ
φτασε σε μια τελειότητα στην τεχνική της λάξευσης, την 
οποία επρόκειτο να ξαναβρούμε μόνο στο τέλος της νε
ολιθικής, διακόσια σαράντα πέντε έως εξήντα πέντε 
χιλιάδες χρόνια αργότερα, και σήμερα θα δυσκολευόμα
σταν πολύ να την αναπαραγάγουμε. 

Ό ,τι ισχύει για τους πολιτισμούς ισχύει επίσης και στΟ 
επίπεδο των φυλών, χωρίς να μπορούμε να βεβαιώσουμε 
(λόγω των διαφορετικών τάξεων μεγέθους) κάποιο συ
σχετισμό μεταξύ των δύο διαδικασιών:  στην Ευρώπη ο 
άνθρωπος του Νεάντερταλ δεν προηγήθηκε των αρχαιό
τερων μορφών του Homo sapiens' αυτές ήταν σύγχρονές 
του, ίσως ακόμη και προγενέστερές του. Δεν αποκλείε
ται μάλιστα οι πιο διαφορετικοί τύποι ανθρωποειδών να 
συνυπήρξαν χρονικά, αν όχι και τοπικά: «πυγμαίοι» της 
Αφρικής, «γίγαντες» της Κίνας και της Ινδονησίας κτλ. 

Ας επαναλάβουμε ότι όλα αυτά δεν αποβλέπουν στην 
άρνηση της πραγματικότητας μιας προόδου της ανθρω
πότητας, αλλά μας προτρέπουν να την αντιληφθούμε με 
περισσότερη σύνεση. Η ανάπτυξη των προϊστορικών και 
αρχαιολογικών γνώσεων τείνει να απλώσει στο χώρο μορ-
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φές πολιτισμού που φανταζόμασταν ως κλιμακούμενες 
στο χρόνο. Αυτό σημαίνει δυο πράγματα: πρώτα πρώτα 
ότι η «πρόοδος» (αν αυτός ο όρος ταιριάζει ακόμη για 
να δηλώσει μια πραγματικότητα πολύ διαφορετική από 
εκείνη στην οποία εφαρμόστηκε αρχικά) δεν είναι ούτε 
απαραίτητη ούτε συνεχής προχωρεί με «εκτινάξεις», με 
άλματα, ή, όπως θα έλεγαν οι β ιολόγοι, με μεταλλάξεις. 
Αυτές οι εκτινάξεις και τα άλματα δε συνιστούν πάντο
τε πορεία προς τα εμπρός και στην ίδια κατεύθυνση' συ
νοδεύονται από αλλαγές προσανατολισμού, κατά κάποιον 
τρόπο όπως το άλογο του σκακιού, που έχει πάντα στη 
διάθεσή του πολλές προελάσεις αλλά ποτέ προς την ίδια 
κατεύθυνση . Η ανθρωπότητα κατά την πρόοδό της δε 
μοιάζει καθόλου με κάΠOLον που ανεβαίνει μια σκάλα, 
προσθέτοντας με κάθε του κίνηση ένα νέο βήμα σε όλα 
όσα έχει ήδη κατορθώσει' θυμίζει μάλλον τον παίκτη του 
οποίου η τύχη μοιράζεται σε πολλά ζάρια και κάθε φο
ρά που τα ρίχνει τα βλέπει να σκορπίζονται στην τσόχα 
και να φέρνουν διαφορετικούς αριθμούς. Ό,τι κερδίζει 
στο ένα κινδυνεύει να το χάσει στο άλλο, και μόνο πότε 
πότε η ιστορία ενεργεί συσσωρευτικά, δηλαδή οι αριθμοί 
προστίθενται για να διαμορφώσουν έναν ευνο'Lκό συν
δυασμό. 

Το παράδειγμα της Αμερικής δείχνει με πειστικό τρό
πο ότι αυτή η συσσωρευτική ιστορία δεν αποτελεί προ
νόμιο ενός πολιτισμού ή μιας ιστορικής περιόδου. Αυτή 
η απέραντη ήπειρος είδε να φτάνουν άνθρωποι, αναμφί
βολα κατά μικρές ομάδες νομάδων, που περνούσαν το 
Βερίγγειο πορθμό χάρη στους τελευταίους παγετώνες, σε 
μια χρονολογία που δεν πρέπει να ήταν πολύ προγενέ
στερη από την εικοστή χιλιετία. Σε είκοσι ή είκοσι πέντε 
χιλιάδες χρόνια αυτοί οι άνθρωποι έκαναν μια από τις 
πιο εκπληκτικές επιδείξεις συσσωρευτικής ιστορίας που 
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γνώρισε ο κόσμος: εξερεύνησαν σε βάθος τους πόρους ε
νός νέου φυσικού περιβάλλοντος, χρησιμοποίησαν (μαζί 
με ορισμένα είδη ζώων) τα πιο ποικίλα φυτικά είδη για 
τη διατροφή τους, τα φάρμακά τους και τα δηλητήριά 
τους και -πράγμα που δε συνέβη αλλού- έβγαζαν από 
δηλητηριώδεις ουσίες, όπως το μανιόκ, βασικά είδη δια
τροφής, ή από άλλες ουσίες διεγερτικά ή αναισθητικά' 
συνέλεξαν ορισμένα δηλητήρια ή ναρκωτικά, με βάση την 
επιλεκτική επίδραση που ασκεΙ καθένα από αυτά πάνω 
στα ζωικά είδη '  ανέπτυξαν, τέλος, κάποιες βιοτεχνίες, ό
πως την υφαντουργία, την κεραμική και την επεξεργασία 
πολύτιμων μετάλλων, στον ύψιστο βαθμό τελειότητας. 
Για να εκτιμήσουμε αυτό το τεράστιο έργο, αρκεί να υ
πολογίσουμε τη συνεισφορά της Αμερικής στους πολιτι
σμούς του Παλαιού Κόσμου. Στην πρώτη θέση, η πατά
τα, το καουτσούκ και η κοκα'ινη (βάση της σύγχρονης α
ναισθητικής) , που, για διάφορους λόγους αναμφίβολα, α
ποτελούν τους τέσσερις στύλους του δυτικού πολιτισμού' 
το καλαμπόκι και το φιστίκι, που επρόκειτο να προκα
λέσουν επανάσταση στην αφρικανική οικονομία προτού 
ίσως γενικευτούν στις διατροφικές συνήθειες της Ευρώ

πης έπειτα το κακάο, η βανίλια, η ντομάτα, ο ανανάς, η 
πιπεριά, πολλά είδη φασολιών, βαμβακιού και κολοκυ
θοειδών. Τέλος, το μηδέν, βάση της αριθμητικής και, έμ
μεσα, των σύγχρονων μαθηματικών, ήταν γνωστό στους 
Μάγια, που το χρησιμοποιούσαν τουλάχιστο μισή χιλιε
τία πριν από την ανακάλυψή του από τους σοφούς 
Ινδούς, από τους οποίους το πήρε η Ευρώπη μέσω των 
Αράβων. Γι' αυτό το λόγο ίσως το ημερολόγιό τους ήταν, 
σε αντίστοιχη εποχή, ακριβέστερο από εκείνο του Πα
λαιού Κόσμου. Το πρόβλημα του να μάθουμε αν το πο
λιτικό καθεστώς των 'Ινκας ήταν σοσιαλιστικό ή ολοκλη
ρωτικό έκανε ήδη να χυθεί πολύ μελάνι. Χαρακτηριζόταν 
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πάντως από τις πιο σύγχρονες απόψεις και προπορευό
ταν κατά πολλούς αιώνες από τα ευρωπα"ίκά φαινόμενα 
του ίδιου τύπου" Η πρόσφατη ανανέωση του ενδιαφέρο
ντος γύρω από το κουράριο (φυτικό δηλητήριο) θα υ
πενθύμιζε, αν ήταν αναγκαίο, ότι οι επιστημονικές γνώ
σεις των ιθαγενών της Αμερικής, που εφαρμόζονται σε 
τόσες φυτικές ουσίες που δε χρησιμοποιούνται στον υ
πόλοιπο κόσμο, μπορούν ακόμη να προσφέρουν σ' αυτόν 
σημαντικές υπηρεσίες. 



6 

Στάσιμπ ιστορία και συσσωρευτική ιστορία 

Η συζήτηση που προηγήθηκε για το παράδειγμα της 
Αμερικής πρέπε� να μας παρακινήσει να προωθήσουμε 
το συλλογισμό μας στο θέμα της διαφοράς μεταξύ «στά
σιμης ιστορίας» και «συσσωρευτικής ιστορίας». Αν πα
ραχωρήσαμε στην Αμερική το προνόμιο της συσσωρευτι
κής ιστορίας, αυτό πράγματι δε συνέβη μόνο επειδή της 
αναγνωρίζουμε την πατρότητα ορισμένων συνεισφορών 
που δανειστήκαμε από αυτή ή που μοιάζουν με τις δικές 
μας ; Ποια θα ήταν όμως η θέση μας απέναντι σ' έναν πο
λιτισμό που θα ήταν απασχολημένος με την ανάπτυξη 
των δικών του αξιών, από τις οποίες καμιά δε θα ενδιέ
φερε τον πολιτισμό του παρατηρητή ; Κι αυτός δε θα έ
φτανε να χαρακτηρίσει αυτό τον πολιτισμό ως στάσιμο ; 
Με άλλα λόγια, η διάκριση μεταξύ των δυο μορφών ι
στορίας εξαρτάται από την ουσιαστική φύση των πολιτι
σμών στους οποίους εφαρμόζεται, ή μήπως προκύπτει α
πό την εθνοκεντρική προοπτική, στην οποία πάντοτε το
ποθετούμαστε για να αξιολογήσουμε ένα διαφορετικό 
πολιτισμό ; Θα θεωρούσαμε έτσι ως συσσωρευτικό κάθε 
πολιτισμό που θα αναπτυσσόταν σε κατεύθυνση ανάλο
γη με τη δική μας, δηλαδή που η ανάπτυξή του θα είχε 
για μας σημασία. Ενώ οι άλλοι πολιτισμοί θα μας φαί
νονταν ως στάσιμοι, όχι απαραίτητα επειδή είναι έτσι, 
αλλά επειδή η γραμμή ανάπτυξής τους δε σημαίνει τί-
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ποτε για μας και δεν είναι μετρήσιμη σύμφωνα με τους 
όρους του συστήματος αναφοράς που χρησιμοποιούμε. 

Ότι έτσι έχουν τα πράγματα προκύπτει από μια εξέ
ταση, ακόμη και συνοπτική, των συνθηκών κάτω από τις 
οποίες εφαρμόζουμε τη διάκριση όχι μεταξύ των δύο ι
στοριών, για να χαρακτηρίσουμε κοινωνίες διαφορετικές 
από τη δική μας, αλλά την (δια την κοινωνία μας στο ε
σωτερικό της. Αυτή η εφαρμογή ε(ναι συχνότερη απ' ό,τι 
πιστεύουμε. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι θεωρούν γενικά ως 
στάσιμη την ιστορία που κυλά στη διάρκεια των γηρα
τειών τους, σε αντίθεση με τη συσσωρεuτική ιστορία, της 
οποίας υπήρξαν μάρτυρες όταν ήταν νέοι. Μια εποχή κα
τά την οποία δεν έχουν ενεργητική συμμετοχή και δεν 
παίζουν κανένα ρόλο δεν έχει πια νόημα: δε συμβα(νει 
τίποτε, ή ό,τι συμβαίνει προσφέρει γι' αυτούς μόνο αρ
νητικά χαρακτηριστικά, ενώ τα εγγόνια τους ζουν αυτή 
την περίοδο με όλη τη ζέση, την οποία ξέχασαν οι μεγα
λύτεροί τους. Οι αντίπαλοι ενός πολιτικού καθεστώτος 
δεν αναγνωρίζουν εύκολα ότι αυτό εξελίσσεται' το κα
ταδικάζουν εξολοκλήρου, το βγάζουν εκτός ιστορίας, ως 
ένα είδος τερατώδους παρεμβολής, που μόνο με το τέ
λος της θα ξαναρχίσει η ζωή. Εντελώς διαφορετική είναι 
η αντίληψη των οπαδών του, κι ακόμη περισσότερο, 
πρέπει να παρατηρήσουμε, όσο πιο ενεργά και σε πιο υ
ψηλή βαθμίδα συμμετέχουν στη λειτουργία του μηχανι
σμού. Η ιστορικότητα ή, για να μιλήσουμε με μεγαλύτε
ρη ακρίβεια, η συμβαντολΟΥικότητα ενός πολιτισμού ή 
μιας πολιτισμικής διαδικασίας εξαρτάται επομένως όχι 
από τις ουσιαστικές ιδιότητές τους αλλά από τη θέση 
στην οποία βρισκόμαστε απέναντί τους, το πλήθος και 
την ποικιλία των ενδιαφερόντων μας που εστιάζουν πά
νω τους. 

Η αντίθεση ανάμεσα σε πρooδεuτικoύς και αδρανείς 
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πολιτισμούς φαίνεται έτσι να προκύπτει πρώτα πρώτα 
από μια διαφορά τοποθέτησης. Για τον παρατηρητή στο 
μικροσκόπιο, ο οποίος βρίσκεται στο « ιδανικό σημείο »  
σε μια ορισμένη απόσταση απ' το φακό του, τα σώματα 
που είναι τοποθετημένα από δω κι από κει -αν και η α
πόστασή τους θα ήταν μόνο μερικά εκατοστά του χιλιο
στού- εμφανίζονται θολά και συγκεχυμένα, ή ακόμη δεν 
εμφανίζονται καθόλου: η ματιά του τα διαπερνά. Μια 
άλλη σύγκριση θα επιτρέψει να διαλύσουμε την ίδια αυ
ταπάτη. Πρόκειται για εκείνη που χρησιμοποιούμε για 
να εξηγήσουμε τα πρώτα στοιχεία της θεωρίας της σχε
τικότητας. Για να δείξουμε ότι η διάσταση και η ταχύ
τητα μετατόπισης των σωμάτων δεν είναι απόλυτες α
ξίες, αλλά συνάρτηση της θέσης του παρατηρητή, υπεν
θυμίζουμε ότι για έναν ταξιδιώτη που κάθεται δίπλα στο 
παράθυρο του τρένου η ταχύτητα και το μήκος των άλ
λων τρένων ποικίλλουν ανάλογα με το αν αυτά κινούνται 
προς την ίδια ή την αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι, κάθε μέ
λος ενός πολιτισμού είναι εξίσου στενά δεμένο μαζί του 
με τον ιδανικό ταξιδιώτη σε σχέση με το τρένο του. Διό
τι, από τη γέννησή μας, το περιβάλλον, με χίλιους τρό
πους, συνειδητούς ή ασυνείδητους, καταφέρνει να περά
σει μέσα μας ένα πολύπλοκο σύστημα αναφορών, που 
αποτελείται από αξιολογικές κρίσεις, κίνητρα, κέντρα εν
διαφέροντος, καθώς και από την επεξεργασμένη άποψη 
που μας επιβάλλει η εκπαίδευση για το ιστορικό γίγνε
σθαι του πολιτισμού μας, χωρίς την οποία ο πολιτισμός 
μας θα ήταν αδιανόητος ή θα φαινόταν να αντιφάσκει με 
την πραγματική συμπεριφορά μας. 

Σε πολύ μεγάλο βαθμό η διάκριση μεταξύ των «πο
λιτισμών που κινούνται» και των «πολιτισμών που δεν 
κινούνται» εξηγείται με την ίδια διαφορά θέσης που κά
νει για τον ταξιδιώτη μας να κινείται ή να μην κινείται 

ι 
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ένα τρένο που βρίσκεται σε κίνηση . Με μια διαφορά, βέ
βαια, η σημασία της οποίας θα φανεί πλήρως τη μέρα 
-ήδη μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτή θα αργήσει 
πολύ- που θα προσπαθήσουμε να διατυπώσουμε μια θε
ωρία της σχετικότητας γενικευμένη, με νόημα διαφορετι
κό από εκείνο του Αίνστάιν, δηλαδή εφαρμοσμένη συγ
χρόνως στις φυσικές και στις κοινωνικές επιστήμες: και 
στις δυο τα πάντα φαίνονται να συμβαίνουν κατά τρόπο 
συμμετρικό αλλά αντίστροφο. Στον παρατηρητή του φυ
σικού κόσμου (όπως δείχνει το παράδειγμα του ταξιδιώ
τη) τα συστήματα που εξελίσσονται προς την ίδια κα
τεύθυνση με τη δική του φαίνονται ακίνητα, ενώ τα τα
χύτερα είναι εκείνα που εξελίσσονται προς διαφορετικές 
κατευθύνσεις. Το αντίθετο ισχύει για τους πολιτισμούς, 
καθώς αυτοί μάς φαίνονται τόσο πιο ενεργητικοί όσο με
τακινούνται στην κατεύθυνση του δικού μας, ενώ (μας 
φαίνονται) στάσιμοι όταν ο προσανατολισμός τους απο
κλίνει. Στην περίπτωση όμως των επιστημών του ανθρώ
που ο παράγοντας ταχύτητα έχει μόνο μεταφορική αξία. 
Για να κάνουμε πειστική τη σύγκριση, πρέπει να τον α
ντικαταστήσουμε με τους παράγοντες πληροφορία και 
σημασία. Γνωρίζουμε όμως ότι είναι δυνατό να συγκε
ντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες για ένα τρένο που 
κινείται παράλληλα με το δικό μας και με παραπλήσια 
ταχύτητα (για παράδειγμα, να παρατηρούμε τα πρόσω
πα των ταξιδιωτών, να τους μετράμε κτλ. ) παρά για έ
να τρένο που μας προσπερνά ή το προσπερνούμε με πο
λύ μεγάλη ταχύτητα, ή που μας φαίνεται τόσο μικρότε
ρο όσο κινείται προς άλλη κατεύθυνση. Οριακά, περνάει 
τόσο γρήγορα, που αποκομίζουμε μόνο μια συγκεχυμένη 
εντύπωση, απ' όπου απουσιάζουν ακόμη και οι ενδείξεις 
της ταχύτητας το τρένο συμπτύσσεται σε ένα στιγμιαίο 
θόλωμα του οπτικού πεδίου: δεν είναι πια τρένο, δε ση-
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μαίνει πλέον τίποτα. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια 
σχέση ανάμεσα στη φυσική έννοια της φαι νομενικής κί
νησης και μια άλλη έννοια, η οποία ανήκει εξίσου στη 
φυσική, την Ψυχολογία και την κοινωνιολογία: την έννοια 
της ποσότητας των πληροφοριών που είναι ικανές να 
«περάσουν» ανάμεσα σε δυο άτομα ή ομάδες ανάλογα 
με τη μικρή ή μεγάλη ποικιλομορφία των αντίστοιχων 
πολιτισμών τους. 

Κάθε φορά που ερχόμαστε να χαρακτηρίσουμε έναν 
ανθρώπινο πολιτισμό ως αδρανή ή στάσιμο, οφείλουμε 
λοιπόν να αναρωτηθούμε μήπως αυτή η φαινομενική α
κινησία προέρχεται από την άγνοια που έχουμε για τα 
πραγματικά ενδιαφέροντά του, συνειδητά ή ασυνείδητα, 
και μήπως αυτός ο πολιτισμός, καθώς έχει διαφορετικά 
κριτήρια από τα δικά μας, είναι, κατά την άποΨή μας, 
θύμα της ίδιας αυταπάτης. Με άλλα λόγια, θα φαινόμα
σταν ο ένας στον άλλο στερούμενοι ενδιαφέροντος α
πλούστατα επειδή δε μοιάζουμε. 

Ο δυτικός πολιτισμός είναι εδώ και δυο ή τρεις αιώ
νες εξολοκλήρου απασχολημένος με το να θέτει στη διά
θεση του ανθρώπου όλο και πιο ισχυρά μηχανικά μέσα. 
Α ν υιοθετήσουμε αυτό το κριτήριο, θα μετατρέψουμε την 
κατά κεφαλήν διαθέσιμη ποσότητα ενέργειας σε έκφρα
ση του λίγο πολύ υΨηλού βαθμού ανάπτυξης των αν
θρώπινων κοινωνιών . Ο δυτικός πολιτισμός, με τη βορει
οαμερικανική μορφή του, θα καταλάβει την πρώτη θέση, 
ενώ στη συνέχεια ακολουθούν οι ευρωπαικές κοινωνίες, 
με ουραγούς μια μάζα ασιατικών και αφρικανικών κοι
νωνιών, οι οποίες γρήγορα θα γίνουν δυσδιάκριτες. Αυ
τές λοιπόν οι εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες κοινω
νιών, που αποκαλούμε «υπανάπτυκτες» και «πρωτόγο
νες» και που διαλύονται σε ένα σuγκεχuμένο σύνολο ό
ταν τις αντιμετωπίζουμε με τον τρόπο που μόλις εκθέ-
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σαμε (και που δεν είναι και πολύ κατάλληλος για να τις 
χαρακτηρίσει, αφού αυτή η γραμμή ανάπτυξης λείπει ή 
κατέχει εντελώς δευτερεύουσα θέση σ' αυτές), τοποθε
τούνται στους αντίποδες η μια της άλλης ανάλογα λοι
πόν με τη σκοπιά που επιλέξαμε, θα φτάναμε σε διαφο
ρετικές κατατάξεις. 

Α ν το επικρατέστερο κριτήριο ήταν ο βαθμός ικανό
τητας κατατρόπωσης του πιο εχθρικού γεωγραφικού πε
ριβάλλοντος, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι Εσκι
μώοι από τη μια πλευρά και οι Βεδουίνοι από την άλλη 
θα κέρδιζαν το βραβείο. Η Ινδία μπόρεσε να επεξεργα
στεί, καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο πολιτισμό ένα φι
λοσοφικο-θρησκευτικό σύστημα και η Κίνα ένα είδος ζω
ής, ικανά και τα δυο να περιορίσουν τις ψυχολογικές συ
νέπειες μιας δημογραφικής ανισορροπίας. Εδώ και δε
κατρείς ήδη αιώνες το ισλάμ διατύπωσε μια θεωρία αλ
ληλεγγύης όλων των μορφών της ανθρώπινης ζωής -τε
χνικών, οικονομικών, κοινωνικών, πνευματικών-, την ο
ποία μόλις πρόσφατα θα ξανάβρισκε η Δύση, μαζί με κά
ποιες όψεις της μαρξιστικής σκέψης και τη γέννηση της 
σύγχρονης εθνολογίας. Γνωρίζουμε ποια εξέχουσα θέση 
επέτρεψε αυτό το προφητικό όραμα να καταλάβουν οι 
Άραβες στην πνευματική ζωή του Μεσαίωνα. Η Δύση, 
κυρία των μηχανών, δείχνει να έχει πολύ στοιχειώδεις 
γνώσεις σχετικά με τη χρήση και τις ικανότητες αυτής 
της υπέρτατης μηχανής που είναι το ανθρώπινο σώμα. 
Στον τομέα αυτό, αντίθετα, όπως και σ' εκείνον, συναφή, 
των σχέσεων μεταξύ φυσικού και ηθικού στοιχείου, η 
Ανατολή και η Άπω Ανατολή προηγούνται πολλές χιλιε
τίες από τη Δύση' δημιούργησαν αυτά τα τεράστια θεο
λογικά και πρακτικά συστήματα, όπως είναι η γιόγκα της 
Ινδίας, οι κινεζικές τεχνικές της αναπνοής ή η γυμναστι
κή των αρχαίων ΜαορΙ Η γεωργία χωρίς γη, που εδώ 
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και λίγο καιρό είναι στην ημερήσια διάταξη,  εφαρμόστη
κε για πολλούς αιώνες από μερικούς λαούς της Πολυνη
σίας, οι οποίοι είχαν επίσης τη δυνατότητα να διδάξουν 
στον κόσμο την τέχνη της ναυσιπλοΙας και τον ανατάρα
ξαν βαθιά το δέκατο όγδοο αιώνα, αποκαλύπτοντάς του 
έναν τύπο κοινωνικής και ηθικής ζωής πιο ελεύθερο και 
πιο γενναιόδωρο απ' ό,τι υποπτευόταν. 

Σε ό,τι αφορά την οργάνωση της οικογένειας και την 
εναρμόνιση των σχέσεων μεταξύ οικογενειακών και κοι
νωνικών ομάδων, οι Αυστραλοί, αν και καθυστερημένοι 
στο οικονομικό έπίπεδο, κατέχουν μια τόσο προχωρημέ
νη θέση ως προς την υπόλοιπη ανθρωπότητα, ώστε είναι 
απαραίτητο, για να κατανοήσουμε τα συστήματα κανό
νων που επεξεργάστηκαν με συνειδητό και συνετό τρό
πο, να απευθυνθούμε στους πιο εκλεπτυσμένους τύπους 
των σύγχρονων μαθηματικών. Πράγματι, εκείνοι ανακά
λυψαν ότι οι δεσμοί του γάμου διαμορφώνουν τον καμ
βά πάνω στον οποίο οι άλλοι κοινωνικοί θεσμοί αποτε
λούν απλώς κεντήματα· διότι, ακόμη και στις σύγχρονες 
κοινωνίες, όπου ο ρόλος της οικογένειας τείνει να περιο
ριστεί, η ένταση των οικογενειακών δεσμών δεν είναι μι
κρότερη: απλώς αμβλύνεται σε ένα στενότερο κύκλο, 
στα όρια του οποίου έρχονται αμέσως να την αντικατα
στήσουν άλλοι δεσμοί, που ενδιαφέρουν άλλες οικογέ
νειες. Η διάρθρωση των οικογενειών μέσω ενδογαμιών 
μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση μεγάλων στηριγμά
των, που συγκρατούν ολόκληρο το κοινωνικό οικοδόμημα 
και του δίνουν την ευκαμψία του. Με θαυμαστή διαύγεια 
οι Αυστραλοί έφτιαξαν τη θεωρία αυτού του μηχανισμού 
και κατέγραψαν τις βασικές μεθόδους που του επιτρέ
πουν να πραγματωθεί, με τα πλεονεκτήματα και τα μει
ονεκτήματα που συνδέονται με καθεμιά από αυτές. Ξε
πέρασαν έτσι το επίπεδο της εμπειρικής παρατήρησης, 
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για να φτάσουν στη γνώση των μαθηματικών νόμων που 
διέπουν το σύστημα. Επομένως δεν είναι καθόλου υπερ
βολικό να τους χαιρετίσουμε όχι μόνο ως θεμελιωτές κά
θε γενικής κοινωνιολογίας, αλλά ακόμη και ως πραγματι
κούς εισηγητές της μέτρησης στις κοινωνικές επιστήμες. 

Ο πλούτος και η τόλμη της αισθητικής επινόησης των 
Μελανησίων, το ταλέντο τους να εντάσσουν στην κοινω
νική ζωή τα πιο σκοτεινά προίόντα της ασυνείδητης δρα
στηριότητας του πνεύματος, αποτελούν μια από τις u
Ψηλότερες κορυφές όπου έφτασαν οι άνθρωποι σ' αυτές 
τις κατευθύνσεις. Η συνεισφορά της Αφρικής είναι πιο 
περίπλοκη, αλλά και πιο σκοτεινή, διότι μόλις στα τε
λευταία χρόνια αρχίσαμε να υποΨιαζόμαστε τη σημασία 
του ρόλου της ως πολιτισμένου melting pot (χωνευτηριού) 
του Παλαιού Κόσμου: τόπου όπου όλες οι επιδράσεις έρ
χονται να αναμειχθούν, για να ξαναφύγουν ή να κρατη
θούν σε εφεδρεία, μετασχηματισμένες όμως πάντοτε σε 
νέες έννοιες. Ο αιγυπτιακός πολιτισμός, του οποίου γνω
ρίζουμε τη σημασία για την ανθρωπότητα, είναι κατα
νοητός μόνο ως κοινό έργο της Ασίας και της Αφρικής, 
και τα μεγάλα πολιτικά συστήματα της αρχαίας Αφρι
κής, οι νομικές της κατασκευές, οι φιλοσοφικές της θεω
ρίες, που για πολύ καιρό έμειναν κρυμμένες από τους 
Δυτικούς, οι πλαστικές τέχνες της και η μουσική της, που 
ερευνούν μεθοδικά όλες τις δυνατότητες που προσφέρο
νται από κάθε εκφραστικό μέσο, αποτελούν όλα ενδεί
ξεις ενός εξαιρετικά γόνιμου παρελθόντος. Εξάλλου αυ
τό επιβεβαιώνεται άμεσα από την τελειότητα των αρχαί
ων τεχνικών του ορείχαλκου και του ελεφαντοστού, που 
υπερβαίνουν κατά πολύ όλες όσες καλλιεργούσε η Δύση 
σ' αυτούς τους τομείς την ίδια εποχή . Αναφέραμε ήδη 
την αμερικανική συνεισφορά, και είναι ανώφελο να επα
νέλθουμε εδώ. 
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Άλλωστε δεν πρέπει να επικεντρώνουμε την προσοχή 
μας τόσο πολύ σ' αυτές τις επιμέρους συμβολές, διότι θα 
υπήρχε ο κίνδυνος να μας δώσουν τη διπλά εσφαλμένη 
εντύπωση ενός παγκόσμιου πολιτισμού «παρδαλού» σαν 
τη στολή του Αρλεκίνου. Τονίστηκαν υπερβολικά όλες οι 
κυριότητες: των Φοινίκων για τη γραφή, των Κινέζων για 
το χαρτί, την πυρίτιδα και την πυξίδα, των Ινδών για το 
γυαλί και το χάλυβα. . .  Τα στοιχεία αυτά είναι λιγότερο 
σημαντικά από τον τρόπο με τον οποίο κάθε πολιτισμός 
τα ομαδοποιεί, τα συγκρατεί ή τα απορρίπτει. Κι εκείνο 
που δημιουργεί την πρωτοτυπία καθενός από αυτούς έ
γκειται περισσότερο στον ιδιαίτερο τρόπο του να λύνει 
τα προβλήματα, να θέτει σε προοπτική τις αξίες, που εί
ναι περίπου οι ίδιες για όλους τους ανθρώπους: διότι ό
λοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως κατέχουν μια γλώσσα, κά
ποιες τεχνικές, μια τέχνη, γνώσεις επιστημονικού τύπου, 
θρησκευτικές δοξασίες, μια κοινωνική , οικονομική και 
πολιτική οργάνωση. Όμως η δοσολογία αυτή δεν είναι 
ποτέ ακριβώς η ίδια για κάθε πολιτισμό, και όλο και πε
ρισσότερο η σύγχρονη εθνολογία επιμένει κυρίως να α
ποκαλύπτει τις κρυφές πηγές αυτών των επιλογών παρά 
να καταρτίζει ένα ευρετήριο ξεχωριστών γνωρισμάτων. 

ι 



7 

Η θέση του δυτικού πολιτισμού 

Ίσως θα διατυπώσει κάποιος αντιρρήσεις σε μια επιχει
ΡΎjματoλoγΙα τέτοιου εΙδους, εξαιτΙας του θεωΡΎjτικoύ ΤΎjς 
χαρακτήρα. Ε ίναι δυνατό, θα πει, στο επΙπεδο μιας α
φΎjΡΎjμένΎjς λογικής κάθε πολιτισμός να μΎjν είναι σε θέσΎj 
να εκφέρει μια αντικειμενική κρίσΎj για έναν άλλο πολι
τισμό, αφού δεν μπορεΙ να ξεφύγει από τον εαυτό του, 
και Ύj εκτΙμΎjσή του κατά συνέπεια παραμένει δέσμια ε
νός αμετάκλΎjτOυ σχετικισμού. Κοιτάξτε όμως γύρω σας 
δώστε προσοχή σε ό,τι συμβαΙνει στον κόσμο εδώ κι έ
ναν αιώνα, και όλες οι θεωρίες σας θα καταρρεύσουν. 
Αντί να παραμένουν κλεισμένοι στον εαυτό τους, όλοι οι 
πολιτισμοΙ αναγνωρίζουν ο ένας μετά τον άλλο Τψ υπε
ροχή του ενός από αυτούς, δηλαδή του δυτικού πολιτι
σμού. Δε βλέπουμε ότι oλόκλΎjρoς ο κόσμος δανεΙζεται 
προοδευτικά από αυτόν τις τεχνικές του, τον τρόπο ζω
ής του, τις διασκεδάσεις του, ακόμη και το ντύσιμό του ; 
Όπως ο Διογένης αποδεΙκνυε την κίνησΎj βαδίζοντας, έτσι 
και Ύj ίδια Ύj πορεία των ανθρώπινων πολιτισμών, από τις 
μεγάλες μάζες της Ασίας ως τις χαμένες μέσα στη ζού
γκλα της Βραζιλίας ή της Αφρικής φυλές, αποδεικνύει με 
ομόφωνη συναίνεση για πρώΤΎj φορά σΤΎjν ιστορία ότι 
μια από τις μορφές του ανθρώπινου πολιτισμού είναι α
νώτερΎj απ' όλες τις άλλες: αυτό για το οποΙο οι «υπα
νάπτυκτες» χώρες επικρίνουν τους άλλους στις διεθνείς 
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διασκέψεις δεν είναι ότι τις δυτικοποιοόν αλλά το ότι δεν 
παρέχουν σ' αυτές αρκετά γρήγορα τα μέσα για τη δυ
τικοποίησή τους. 

Φτάνουμε εδώ στο πιο καίριο σημείο της συζήτησής 
μας δε θα χρησίμευε σε τίποτε να θελήσουμε να υπε
ρασπιστοόμε την πρωτοτυπία των ανθρώπινων πολιτι
σμών εναντίον αυτών των ίδιων. Επιπλέον, είναι εξαιρε
τικά δόσκολο στον εθνολόγο να κάνει μια σωστή εκτίμη
ση ενός φαινομένου όπως η παγκοσμιοποίηση του δυτι
κοό πολιτισμοό, κι αυτό για πολλοός λόγους. Πρώτα 
πρώτα η όπαρξή ενός παγκόσμιου πολιτισμοό είναι ένα 
φαινόμενο πιθανόν μοναδικό στην ιστορία, ή προηγοόμε
νά του θα έπρεπε να αναζητηθοόν σε μια μακρινή πρσ"ί
στορ ία, για την οποία δε γνωρίζουμε σχεδόν τίποτε. 
Έπειτα, επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα ως προς τη συ
νέχεια του εν λόγω φαινομένου.  Ε ίναι γεγονός ότι εδώ 
και ενάμιση αιώνα ο δυτικός πολιτισμός τείνει να εξα
πλωθεί στον κόσμο, είτε στο σόνολό του είτε ως προς με
ρικά βασικά στοιχεία του, όπως είναι η εκβιομηχάνιση· 
και ότι, στο βαθμό που οι άλλοι πολιτισμοί προσπαθοόν 
να διατηρήσουν κάτι από την παραδοσιακή τους κληρο
νομιά, αυτή η προσπάθεια περιορίζεται γενικά στα εποι
κοδομήματα, δηλαδή στις πιο εόθραυστες πλευρές, για 
τις οποίες μποροόμε να υποθέσουμε ότι θα σαρωθοόν α
πό τις βαθιές μεταβολές που πραγματοποιοόνται. Όμως 
το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, και ως τώρα 
δε γνωρίζουμε το τελικό του αποτέλεσμα. Θα ολοκληρω
θεί με μια πλήρη δυτικοποίηση του πλανήτη με ρωσικές 
ή αμερικανικές παραλλαγές ;  Θα εμφανιστοόν μορφές 
συγκρητισμοό, όπως γίνεται αντιληπτή η δυνατότητα για 
τον ισλαμικό κόσμο, την Ινδία και την Κίνα ; Ή μήπως η 
κίνηση του χείμαρρου φτάνει ήδη στο τέρμα της και θα 
εξαφανιστεί, καθώς ο δυτικός πολιτισμός είναι έτοιμος 
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να υποκύψει, όπως τα προίστορικά εκείνα τέρατα, σε μια 
φυσική επέκταση ασυμβίβαστη με τους εσωτερικούς μη
χανισμούς που εξασφαλίζουν την ύπαρξή του ; Έχοντας υ
πόψη μας όλες αυτές τις επιφυλάξεις, θα προσπαθήσου
με να εκτιμήσουμε τη διαδικασία που εκτυλίσσεται μπρο
στά στα μάτια μας και της οποίας είμαστε, συνειδητά ή 
ασυνείδητα, οι παράγοντες, οι βοηθοί ή τα θύματα. 

Θα αρχίσουμε με την παρατήρηση ότι αυτή η προ
σχώρηση στο δυτικό τρόπο ζωής ή σε μερικές όψεις του 
δεν είναι τόσο αυθόρμητη όσο θα ήθελαν να πιστεύουν οι 
Δυτικοί. Προέρχεται λιγότερο από μια ελεύθερη απόφα
ση και περισσότερο από την έλλειψη επιλογής. Ο δυτι
κός πολιτισμός εγκατέστησε τους στρατιώτες του, τα ε
μπορικά πρακτορεία του, τις φυτείες του και τους ιερα
ποστόλους του σ' ολόκληρο τον κόσμο· επενέβη άμεσα ή 
έμμεσα στη ζωή των έγχρωμων πληθυσμών· ανέτρεψε ε
ντελώς τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους, είτε επιβάλ
λοντας το δικό του τρόπο είτε δημιουργώντας συνθήκες 
που θα έφερναν την κατάρρευση των υφιστάμενων πλαι
σίων, χωρίς να τα αντικαταστήσει με άλλα. Οι λαοί, υ
ποταγμένοι ή αποδιοργανωμένοι, δεν μπορούσαν λοιπόν 
παρά να αποδεχτούν τις λύσεις αντικατάστασης που 
τους προσφέρονταν ή, αν δεν ήταν διατεθειμένοι, να ελ
πίζουν ότι θα τις προσεγγίσουν αρκετά ώστε να είναι σε 
θέση να τις πολεμήσουν στο ίδιο πεδίο .  Όταν λείπει αυ
τή η ανισότητα στο συσχετισμό δυνάμεων, οι κοινωνίες 
δεν παραδίδονται τόσο εύκολα· η δική τους Weltαnschαu
ung (κοσμοθεωρία) προσεγγίζει περισσότερο εκείνη των 
φτωχών φυλών της ανατολικής Βραζιλίας, από τις οποί
ες ο εθνογράφος Curt Nimuendaju κατάφερε να υιοθετη
θεί, και κάθε φορά που ξαναγύριζε ανάμεσά τους ύστε
ρα από μια διαμονή στα πολιτισμένα κέντρα οι ιθαγενείς 
έκλαιγαν από λύπη στη σκέψη των πόνων που θα είχε υ-
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ποφέρει μακριά από το μοναδικό τόπο -το χωριό τους
όπου θεωρούσαν ότι η ζωή άξιζε τον κόπο να τη ζει κά
ποιος. 

Πάντως, διατυπώνοντας αυτή την επιφύλαξη, μεταθέ
τουμε απλώς το ζήτημα. Αν δεν είναι η συναίνεση εκεί
νη που στηρίζει τη δυτική υπεροχή, μήπως είναι τότε αυ
τή η μεγαλύτερη ενεργητικότητα που διαθέτει η Δύση 
και η οποία ακριβώς της επέτρεψε να εκβιάσει τη συ
ναίνεση ; Φτάνουμε εδώ σε αδιέξοδο.  Διότι αυτή η ανι
σότητα δύναμης δεν ανήκει πια στο συλλογικό υποκεί
μενο, όπως τα γεγονότα ένταξης που μόλις αναφέραμε. 
Πρόκειται για ένα αντικειμενικό φαινόμενο, που μόνο η 
επίκληση σε αντικειμενικές αιτίες μπορεί να εξηγήσει. 

Δεν πρόκειται να επιχειρήσουμε εδώ μια μελέτη φιλο
σοφίας των πολιτισμών' είναι δυνατό να συζητούμε σε 
τόμους ολόκληρους για τη φύση των αξιών που προβάλ
λονται από το δυτικό πολιτισμό. Θα σημειώσουμε μόνο 
τις πιο προφανείς, όσες επιδέχονται λιγότερη αμφισβή
τηση. Φαίνεται ότι αυτές ανάγονται σε δύο:  ο δυτικός 
πολιτισμός επιδιώκει, από τη μια πλευρά, σύμφωνα με 
την έκφραση του Leslie White, να αυξάνει διαρκώς την 
ποσότητα της κατά κεφαλήν διαθέσιμης ενέργειας και, α
πό την άλλη, να προστατεύει και να παρατείνει την αν
θρώπινη ζωή' για να είμαστε σύντομοι, θα θεωρήσουμε 
ότι η δεύτερη άποψη αποτελεί παραλλαγή της πρώτης, 
αφού η ποσότητα της διαθέσιμης ενέργειας αυξάνεται σε 
απόλυτες αξίες με τη διάρκεια και το ενδιαφέρον της α
τομικής ύπαρξης. Για να αποφύγουμε κάθε συζήτηση, θα 
δεχτούμε επίσης με την πρώτη ότι αυτά τα χαρακτηρι
στικά είναι δυνατό να συνοδεύονται από αντισταθμιστι
κά φαινόμενα, που χρησιμεύουν κατά κάποιον τρόπο ως 
τροχοπέδη :  όπως οι μεγάλες σφαγές που αποτελούν οι 
παγκόσμιοι πόλεμοι και η ανισότητα που επικρατεί στην 
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κατανομή της διαθέσιμης ενέργειας ανάμεσα στα άτομα 
και τις τάξεις. 

Έπειτα από αυτό, διαπιστώνουμε αμέσως ότι, αν ο 
δυτικός πολιτισμός επιδίδεται πράγματι σ' αυτά τα έργα 
με μια αποκλειστικότητα στην οποία ίσως έγκειται η α
δυναμία του, δεν είναι ασφαλώς ο μόνος. Όλες οι αν
θρώπινες κοινωνίες, από τα πιο παλιά χρόνια, ενήργησαν 
προς την ίδια κατεύθυνση· και ακριβώς κοινωνίες πολύ 
μακρινές και πολύ αρχα"Lκές, που πρόθυμα θα εξισώνα
με με τους σημερινούς «άγριους» λαούς, επιτέλεσαν στον 
τομέα αυτό τις πιο σημαντικές προόδους. Σήμερα αυτές 
ακριβώς αποτελούν πάντα το μεγαλύτερο τμήμα αυτού 
που ονομάζουμε πολιτισμό. Εξαρτιόμαστε ακόμη από τις 
τεράστιες ανακαλύψεις που σημάδεψαν ό,τι ονομάζουμε, 
χωρίς καμιά υπερβολή, νεολιθική επανάσταση: τη γεωρ
γΙα, την κτηνοτροφΙα, την κεραμική, την υφαντουργία . . .  
Σε όλες αυτές τις «τέχνες του πολιτισμού» δεν επιφέρα
με εδώ και οκτώ ή δέκα χιλιάδες χρόνια παρά μόνο κά
ποιες τελειοποιήσεις. 

Είναι αλήθεια ότι μερικά πνεύματα έχουν την ενοχλη
τική τάση να επιφυλάσσουν το προνόμιο της προσπάθειας, 
της νοημοσύνης και της φαντασίας στις πρόσφατες ανα
καλύψεις, ενώ αυτές που πέτυχε η ανθρωπότητα στη 
«βάρβαρη » περίοδό της θεωρούνται θέμα τύχης και γε
νικά μικρής μόνο αξΙας. Αυτός ο παραλογισμός μάς φα(
νεται τόσο σοβαρός και τόσο διαδεδομένος, και εμποδί
ζει τόσο πολύ από τη φύση του το να δούμε με ακρίβεια 
τη σχέση μεταξύ των πολιτισμών, ώστε θεωρούμε απα
ραίτητο να τον αναιρέσουμε εντελώς. 



8 

Τύχη και πολιτισμός 

Διαβάζουμε σε εθνολογικές μελέτες -κω όχι στις λιγότε
ρο σημαντικές- ότι ο άνθρωπος χρωστά τη γνώση της 
φωτιάς στο τυχαίο γεγονός ενός κεραυνού ή μιας πυρ
καγιάς σε θαμνώδη έκταση' ότι η ανακάλυψη ενός θηρά
ματος, που ψήθηκε τυχαία κάτω από αυτές τις συνθήκες, 
του αποκάλυψε το μαγείρεμα της τροφής του' ότι η ε
φεύρεση της κεραμικής προέκυψε από μια χούφτα πη
λού, ξεχασμένου δίπλα στη φωτιά. Θα λέγαμε ότι ο άν
θρωπος πρέπει αρχικά να ζούσε μέσα σ' ένα είδος χρυ
σού ωώνα της τεχνολογίας, όπου οι εφευρέσεις συλλέ
γονταν με την ίδια ευκολία όπως τα φρούτα κω τα λου
λούδια. Στο σύγχρονο άνθρωπο θα επιφυλάσσονταν η 
κόπωση του μόχθου κω τα φώτα της μεγαλοφυ·Ιας. 

Αυτή η αφελής άποψη προέρχεται από την ολοκληρω
τική άγνοια της πολυπλοκότητας κω της ποικιλομορφίας 
των πράξεων που εμπεριέχοντω στις πιο στοιχειώδεις 
τεχνικές. Για να κατασκευάσουμε ένα αποτελεσματικό 
εργαλείο από λαξευμένη πέτρα, δεν αρκεί να χτυπάμε 
πάνω σε μια πέτρα μέχρι που να σπάσει: το αντιληφθή
καμε καλά τη μέρα που προσπαθήσαμε να αναπαραγά
γουμε τους βασικούς τύπους προ'ίστορικών εργαλείων. 
Τότε -και παρατηρώντας επίσης την ίδια τεχνική στους 
ιθαγενείς που ακόμη την κατέχουν- ανακαλύψαμε πόσο 
περίπλοκες είναι οι απαραίτητες διαδικασίες, που φτά-

ι 
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νουν κάποτε μέχρι την προκαταρκτική κατασκευή πραγ
ματικών «λαξευτικών εργαλείων»: σφυριά με αντίβαρο, 
για να ελέγχονται η πρόσκρουση και η κατεύθυνσή της 
συστήματα απορρόφησης των κραδασμών, για να απο
φεύγεται το σπάσιμο των κομματιών.  Χρειάζονται επί
σης πάρα πολλές γνώσεις για τον τόπο προέλευσης, τις 
μεθόδους εξόρυξης, την αντοχή και τη σύνθεση των υλι
κών που χρησιμοποιούνται, κατάλληλη μυ·Ι:κή άσκηση, 
γνώση των «κινήσεων του χερωύ» κτλ. · με μια λέξη, μια 
πραγματική «λιθουργία» (κατεργασία του λίθου), η ο
ποία, τηρουμένων των αναλογιών, αντιστοιχεί στις διά
φορες φάσεις της μεταλλουργίας. 

Κατά τον ίδω τρόπο, οι φυσικές πυρκαγιές μπορούν 
καμιά φορά να φρυγανίσουν ή να ψήσουν κάτι- αλλά πο
λύ δύσκολα αντιλαμβανόμαστε (εκτός από την περίπτω
ση των ηφαιστειακών φαινομένων, που η γεωγραφική 
τους κατανομή είναι περιορισμένη) ότι μπορούν να βρά
σουν ή να ψήσουν στον ατμό. Όμως αυτές οι μέθοδοι μα
γειρέματος είναι το ίδιο παγκόσμιες με τις άλλες. Επο
μένως δεν υπάρχει λόγος να αποκλείουμε την πράξη της 
εφεύρεσης, η οποία σίγουρα απαιτήθηκε για τις τελευ
ταίες μεθόδους, από τη στιγμή που θέλουμε να εξηγή
σουμε τις πρώτες. 

Η κεραμική προσφέρει ένα εξαιρετικό παράδειγμα, α
φού σύμφωνα με μια πολύ διαδεδομένη πεποίθηση δεν 
υπάρχει τίποτε πω απλό από το να πλάσουμε ένα κομ
μάτι από πηλό και να το σκληρύνουμε στη φωτιά. Ας δο
κιμάσουμε. Κατ' αρχάς πρέπει ν' ανακαλύψουμε πηλό 
κατάλληλο για ψήσιμο· αν όμως για το σκοπό αυτό είναι 
απαραίτητος ένας μεγάλος αριθμός φυσικών συνθηκών, 
καμιά δεν είναι επαρκής, διότι, αν ο πηλός δεν αναμει
χθεί με ένα αδρανές σώμα, επιλεγμένο βάσει των ιδιαί
τερων χαρακτηριστικών του, δε δίνει μετά το ψήσιμο έ-



ΦΤΛΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ 73 

να χρηστικό δοχεΙο. Πρέπει να επεξεργαστούμε τις τε
χνικές του πλασίματος που επιτρέπουν να δώσουμε σ' 

αυτό το έργο τη δυνατότητα να διατηρήσει μια ισορρο
πία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κω συγχρόνως να 
τροποποιήσουμε ένα πλαστικό σώμα που δεν «κρατάει»' 
τέλος, πρέπει ν' ανακαλύψουμε την καύσιμη ύλη,  τη μορ
φή του φούρνου, το βαθμό θερμοκρασίας κω τη διάρκεια 
του ψησίματος, τα οποία θα επιτρέψουν να το κάνουν 
στερεό κω αδιαπέραστο από κάθε κίνδυνο ραγίσματος, 
θρυμματισμού και παραμορφώσεων. Θα μπορούσαμε να 
πληθύνουμε τα παραδείγματα. 

Όλες αυτές οι εργασίες είναι πάρα πολλές κω ιδιαί
τερα πολύπλοκες για να μπορέσει η τύχη να τις εξηγή
σει. Καθεμιά από αυτές ξεχωριστά δε σημαίνει τίποτε, 
και μόνο ο συνδυασμός τους, τον οποίο φανταζόμαστε, 
επιθυμούμε, αναζητούμε κω δοκιμάζουμε πεφαματικά, 
επιτρέπει την επιτυχία του εγχειρήματος. Η τύχη αναμ
φίβολα υπάρχει, αλλά από μόνη της δε φέρνει κανένα α
ποτέλεσμα. Εδώ κω δυόμισι χιλιάδες χρόνια περίπου ο 
δυτικός πολιτισμός γνώρισε την ύπαρξη του ηλεκτρισμού 
-τυχαία ανακάλυψη αναμφίβολα-, αλλά αυτό το τυχαίο 
γεγονός θα παρέμενε χωρίς αποτέλεσμα ως τις σκόπιμες 
κω κατευθυνόμενες από υποθέσεις προσπάθειες των 
Ampere κω Faraday. Η τύχη δεν έπωξε μεγαλύτερο ρό
λο στην εφεύρεση του τόξου, του μπούμεραγκ ή του φυ
σοκάλαμου, στη γένεση της γεωργίας κω της κτηνοτρο
φίας, απ' όσο στην ανακάλυψη της πενικιλίνης -από την 
οποία άλλωστε δεν ήταν απούσα, όπως ξέρουμε. Πρέπει 
λοιπόν να διακρίνουμε με προσοχή τη μεταβίβαση μιας 
τεχνικής από τη μια γενιά στην άλλη, που γίνετω πά
ντοτε με μια σχετική ευχέρεια χάρη στην καθημερινή πα
ρατήρηση και εξάσκηση, από τη δημιουργία ή τη βελ
τίωση των τεχνικών στο πλαίσιο κάθε γενιάς. Οι τελευ-
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ταίες προϋποθέτουν πάντοτε την ίδια επινοητική δύναμη 
και τις ίδιες επίμονες προσπάθειες εκ μέρους μερικών α
τόμων, όποια κι αν είναι η ιδιαίτερη τεχνική που έχουν 
υπόΨη τους. Οι κοινωνίες που ονομάζουμε πρωτόγονες 
δεν είναι λιγότερο πλούσιες σε ανθρώπους σαν τον 
Pasteur και τον Palissy από τις άλλες. 

Θα ξαναβρούμε σε λίγο την τύχη και την πιθανότητα, 
αλλά σε μια άλλη θέση και μ' έναν άλλο ρόλο. Δε θα τις 
χρησιμοποιήσουμε για να εξηγήσουμε αβασάνιστα τη 
γέννηση έτοιμων εφευρέσεων, αλλά για να ερμηνεύσου
με ένα φαινόμενο που τοποθετείται σε ένα άλλο επίπε
δο πραγματικότητας: ότι δηλαδή, παρά μια δόση φαντα
σίας, εφευρετικότητας, δημιουργικής προσπάθειας, που 
εύλογα υποθέτουμε ότι παραμένει σχεδόν σταθερή στην 
πορεία της ιστορίας της ανθρωπότητας, αυτός ο συνδυα
σμός προσδωρίζει τις σπουδαίες πολιτισμικές μεταλλα
γές μόνο σε μερικές περιόδους και σε ορισμένους τό
πους. Διότι, για να καταλήξουμε σ' αυτό το αποτέλεσμα, 
δεν επαρκούν οι καθαρά Ψυχολογικοί παράγοντες: πρώ
τα πρώτα πρέπει να παρευρίσκονται με παρόμοω προ
σανατολισμό σε επαρκή αριθμό ατόμων, έτσι που ο δη
μιουργός να εξασφαλίζει αμέσως ένα κοινό' κ ι  αυτός ο 
όρος εξαρτάται και ο ίδως από τη συνένωση ενός σημα
ντικού αριθμού άλλων παραγόντων, ιστορικής, οικονομι
κής και κοινωνιολογικής φύσης. Για να εξηγήσουμε λοι
πόν τις διαφορές στην πορεία των πολιτισμών, θα φτά
ναμε να επικαλεστούμε σύνολα αιτιών τόσο σύνθετα και 
τόσο ασυνεχή, τα οποία θα ήταν αδιάγνωστα είτε για 
πρακτικούς λόγους είτε ακόμη για θεωρητικούς λόγους, 
όπως η εμφάνιση διαταραχών που συνδέονται με τις τε
χνικές της παρατήρησης και που είναι αδύνατο να απο
φύγουμε. Πράγματι, για να ξεμπερδέψουμε ένα κουβάρι 
από τόσο πολλά και λεπτά νήματα, θα χρειαζόταν 0-
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πωσδήποτε να υποβάλουμε την εξεταζόμενη κοινωνία 
(αλλά και τον κόσμο που την περιβάλλει) σε μια συνολι

κή και αδιάλειπτη εθνογραφική μελέτη . Ακόμη κι αν δεν 
αναφερθούμε στο μέγεθος του εγχειρήματος, γνωρίζουμε 
ότι οι εθνογράφοι, οι οποίοι ωστόσο εργάζονται σε πολύ 

πιο περιορισμένη κλίμακα, συχνά περιορίζονται στις πα
ρατηρήσεις τους από ανεπαίσθητες αλλαγές, τις οποίες 

και μόνο η παρουσία τους αρκεί για να εισαγάγει στην 

ανθρώπινη ομάδα που αποτελεί αντικείμενο της μελέτης 
τους. Γνωρίζουμε επίσης ότι στο επίπεδο των σύγχρονων 
κοινωνιών οι σφυγμομετρήσεις (polls) της κοινής γνώμης, 
ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα του είδους, μετα
βάλλουν τον προσανατολισμό αυτής της γνώμης ακριβώς 

εξαιτίας του γεγονότος της χρήσης τους, η οποία ενερ
γοποιεί μέσα στον πληθυσμό έναν παράγοντα αυτοεξέ
τασης που ως τότε έλειπε. 

Αυτή η κατάσταση δικαιολογεί την εισαγωγή στις κοι
νωνικές επιστήμες της έννοιας της πιθανότητας, παρού
σας ήδη εδώ και πολύ καιρό σε ορισμένους κλάδους της 

φυσικής - για παράδειγμα, στη θερμοδυναμική . Θα επα
νέλθουμε· προς το παρόν είναι αρκετό να θυμηθούμε ότι 

η πολυπλοκότητα των σύγχρονων ανακαλύψεων δεν προ
έρχεται από το γεγονός ότι η ιδιοφυΙα είναι πιο συχνή ή 

πολύ περισσότερο διαθέσιμη στους συγχρόνους μας. Το 

εντελώς αντίθετο συμβαίνει, αφού έχουμε αναγνωρίσει ό
τι στο διάβα των αιώνων το μόνο που έχει να κάνει κά
θε γενιά για να προοδεύσει είναι να προσθέσει ένα στα
θερό αποταμίευμα στο κεφάλαιο που μας κληροδότησαν 

οι προηγούμενες γενιές. Τα εννιά δέκατα του πλούτου 

μας οφείλονται σε αυτές κι ακόμη περισσότερο, αν, όπως 

αρέσει σε μερικούς να κάνουν, υπολογίσουμε τη χρονο
λογία εμφάνισης των βασικών ανακαλύψεων σε σχέση με 

την κατά προσέγγιση χρονολογία της αρχής του πολιτι-
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σμού. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η γεωργία γεννιέται στην 
πορεία μιας πρόσφατης φάσης, που αντιστοιχεί στο 2% 
αυτής της διάρκειας, η μεταλλουργία στο 0,7%, το αλφά
βητο στο 0,35%, η φυσική του ΓαλLλαίoυ στο 0,0 35% κω 
ο δαρβινισμός στο 0,0 0 9%1. Η επιστημονική κω βωμηχα
νική επανάσταση της Δύσης εγγράφεται ολόκληρη σε μια 
περίοδο ίση με το μισό περίπου χιλιοστό της μέχρι τώρα 
ζωής της ανθρωπότητας. Μπορούμε λοιπόν να δείξουμε 
σύνεση προτού ισχυριστούμε ότι είνω προορισμένη να 
της αλλάξει τελείως τη σημασία. 

Είναι επίσης αλήθεια -κι αυτή είναι η οριστική έκφρα
ση που πιστεύουμε ότι μπορούμε να δώσουμε στο πρό
βλημά μας- ότι όσον αφορά τις τεχνικές εφευρέσεις (κω 
την επιστημονική σκέψη που τις καθιστά δυνατές) ο δυ
τικός πολιτισμός παρουσιάζετω περισσότερο συσσωρευ
τικός απ' ό,τι οι άλλοι' αφού είχε στη διάθεσή του το ί
δω αρχικό νεολιθικό κεφάλαιο, κατάφερε να επιφέρει 
βελτιώσεις (αλφαβητική γραφή, αριθμητική και γεωμε
τρία), από τις οποίες εξάλλου λησμόνησε γρήγορα κάποι
ες αλλά έπειτα από μια στασιμότητα, η οποία χοντρικά 
εκτείνεται σε δυο με δυόμισι χιλιάδες χρόνια (από την 
πρώτη χιλιετηρίδα Π.Χ. ως το δέκατο όγδοο αιώνα περί
που), εμφανίστηκε ξαφνικά ως εστία μιας βιομηχανικής ε
πανάστασης με την οποία μόνο η νεολιθική επανάσταση 
υπήρξε κάποτε ισοδύναμη ως προς το εύρος της, την πα
γκοσμιότητα κω τη σπουδαιότητα των συνεπειών της. 

Δυο φορές συνεπώς στην ιστορία της, κω σε διάστη
μα δυο χιλιάδων περίπου χρόνων, η ανθρωπότητα κατόρ
θωσε να συσσωρεύσει πληθώρα εφευρέσεων προσανατο
λισμένων στην ίδια κατεύθυνση' κι αυτό το πλήθος, από 
τη μια μεριά, αυτή η συνέχεια, από την άλλη, συγκε-

1 .  Leslie Α. White, The Science oj Culture, Νέα Υόρκη, 1949, σ. 196. 
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ντρώθηκαν σε αρκετά μικρό χρονικό διάστημα ώστε να 
επιτελεστούν υΨηλές τεχνικές συνθέσεις συνθέσεις που 
επέφεραν σημαντικές αλλαγές στις σχέσεις που ο άν
θρωπος διατηρεί με τη φύση και οι οποίες με τη σειρά 
τους κατέστησαν δυνατές άλλες αλλαγές. Η εικόνα μιας 
αλυσιδωτ�ς αντίδρασης, την οποία προκαλούν σώματα
καταλύτες, επιτρέπει την απεικόνιση αυτής της διαδικα
σίας, η οποία ως τώρα επαναλήφθηκε δύο και μόνο δύο 
φορές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πώς δημιoυργ�
θηκε αυτό ; 

Πρώτα πρώτα; δεν πρέπει να λησμονούμε ότι άλλες ε
παναστάσεις, που παρουσιάζουν τα ίδια συσσωρευτικά 
χαρακτηριστικά, μπόρεσαν να εκδηλωθούν αλλού και σε 
άλλες εποχές, αλλά σε διαφορετικούς τομείς της ανθρώ
πινης δραστηριότητας. Eξηγ�σαμε παραπάνω γιατί η δι
κ� μας βιoμηχανικ� επανάσταση μαζί με τη νεoλιθικ� ε
πανάσταση (η οποία προηγείται χρονικά, αλλά προέρχε
ται από τις ίδιες έγνοιες) είναι οι μόνες που μπορούν να 
εμφανιστούν ως τέτοιες, επειδ� το δικό μας σύστημα α
ναφοράς επιτρέπει να τις υπολογίσουμε. Όλες οι άλλες 
αλλαγές, οι οποίες βεβαίως πραγματoπoι�θηκαν, εμφανί
ζονται μόνο με αποσπασματικές ή εντελώς παραμορφω
μένες μορφές. Δεν μπορούν να αποΧτήσουν ένα νόημα 
για το σύγχρονο δυτικό άνθρωπο (πάντως όχι όλο το 
νόημά τους) ' γι' αυτόν μπορούν ακόμη να είναι σαν να 
μην υπήρχαν. 

Έπειτα, το παράδειγμα της νεoλιθικ�ς επανάστασης 
(το μόνο που ο δυτικός άνθρωπος κατορθώνει να φα
νταστεί αρκετά καθαρά) πρέπει να του εμπνέει κάποια 
μετριοπάθεια όσον αφορά την υπερoχ� που θα μπορού
σε να προσπαθήσει να διεκδικήσει προς όφελος μιας φυ
λ�ς, μιας περιοχής � μιας χώρας. Η βιομηχανική επανά
σταση γενν�θηκε στη δυτικ� Ευρώπη' στη συνέχεια εμ-
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φανίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ύστερα στην Ια
πωνία' από το 1917 επιταχύνεται στη Σοβιετική Ένωση, 
αύριο αναμφίβολα θα ξεπροβάλει αλλού' από το ένα μι
σό του αιώνα στο άλλο λάμπει λιγότερο ή περισσότερο 
ζωηρά στο ένα ή στο άλλο κέντρο της. Τι γίνονται στην 
κλίμακα των χιλιετιών τα ζητήματα προτεραιότητας από 
τα οποία αντλούμε τόση ματαιοδοξία ; 

Για χίλια ή δυο χιλιάδες περίπου χρόνια η νεολιθική ε
πανάσταση εκδηλώθηκε ταυτόχρονα στη λεκάνη του Αι
γαίου, στην Αίγυπτο, στην Εγγύς Ανατολή, στην κοιλά
δα του Ινδού και στην Κίνα' και από τότε που χρησιμο
ποιούμε το ραδιενεργό άνθρακα για τον προσδιορισμό 
των αρχαιολογικών περιόδων υποψιαζόμαστε ότι η αμε
ρικανική νεολιθική εποχή, αρχαιότερη απ' ό,τι πιστεύαμε 
κάποτε, δεν πρέπει να ξεκίνησε πολύ αργότερα απ' ό,τι 
στον Παλαιό Κόσμο. Είναι πιθανό ότι τρεις ή τέσσερις 
μικρές κοιλάδες μπορούν να διεκδικήσουν σ' αυτό το 
διαγωνισμό μια προτεραιότητα μερικών αιώνων. Τι γνω
ρίζουμε σήμερα γι' αυτό ; Α ντLθετα, είμαστε βέβαιοι ότι 
το ζήτημα της προτεραιότητας δεν έχει σημασία, ακρι
βώς επειδή η ταυτόχρονη εμφάνιση των ίδιων τεχνολογι
κών ανατροπών (που ακολουθήθηκαν από κοντά από 
κοινωνικές ανατροπές), σε τόσο μεγάλες εκτάσεις και σε 
τόσο απομακρυσμένες περιοχές, αποδεικνύει ότι αυτή 
δεν εξαρτάται από τη μεγαλοφυΤα μιας φυλής ή ενός πο
λιτισμού, αλλά από συνθήκες τόσο γενικές, που τοποθε
τούνται εκτός της συνείδησης των ανθρώπων. Ας είμαστε 
λοιπόν βέβαιοι ότι, αν η β ιομηχανική επανάσταση δεν 
εμφανιζόταν πρώτα στη δυτική και τη βόρεια Ευρώπη, θα 
εκδηλωνόταν μια μέρα σ' ένα άλλο σημείο της υδρογεί
ου. Και αν, όπως είναι πιθανό, πρόκειται να εξαπλωθεΙ 
στο σύνολο της κατοικημένης γης, κάθε πολιτισμός θα ει
σαγάγει τόσες ιδιαίτερες συνεισφορές, που ο ιστορικός 
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των μελλοντικών χιλιετιών δικαίως θα θεωρήσει ως ασή
μαντο το ζήτημα να μάθει ποιος μπορεί, για έναν ή δuο 
αιώνες, να διεκδικήσει την προτεραιότητα για το σύνολο. 

Έπειτα από αuτό, πρέπει να εισαγάγοuμε ένα νέο πε
ριορισμό, αν όχι ως προς την ισχύ, τοuλάχιστον ως προς 
την αuστηρότητα της διάκρισης μεταξύ στάσιμης και 
σuσσωρεuτικής ιστορίας. Αuτή η διάκριση όχι μόνο σχε
τίζεται με τα ενδιαφέροντά μας, όπως ήδη δείξαμε, αλ
λά δεν κατορθώνει ποτέ να είναι εuκρινής. Στην περί
πτωση των τεχνικών εφεuρέσεων είναι απολύτως βέβαιο 
ότι καμιά περίοδος, κανένας πολιτισμός δεν είναι από
λuτα στάσιμος. Όλοι οι λαοί κατέχοuν και μετασχηματί
ζοuν, βελτιώνοuν ή λησμονούν τεχνικές αρκετά σύνθετες 
ώστε να τοuς επιτρέποuν να κuριαρχήσοuν στο περιβάλ
λον τοuς. Διαφορετικά, θα είχαν εξαφανιστεί εδώ και πο
λύ καιρό. Η διαφορά δεν τοποθετείται λοιπόν ποτέ ανά
μεσα σε σuσσωρεuτική και μη σuσσωρεuτική ιστορία' 
κάθε ιστορία είναι σuσσωρεuτική, με διαφορές ως προς 
το βαθμό. Γνωρίζοuμε, για παράδειγμα, ότι οι αρχαίοι 
Κινέζοι και οι Εσκιμώοι είχαν προχωρήσει πολύ στις μη
χανικές τέχνες και ελάχιστα έλειψε να φτάσοuν στο ση
μείο όποu προκαλείται η «αλuσιδωτή αντίδραση », η ο
ποία καθορίζει τη μετάβαση από έναν τύπο πολιτισμού 
σ' έναν άλλο. Γνωρίζοuμε το παράδειγμα της πuρίτιδας: 
οι Κινέζοι είχαν λύσει, από τεχνική άποψη, όλα τα προ
βλήματα ποu αuτή έθετε, εκτός από εκείνο της χρησιμο
ποίησής της σε μεγάλη κλίμακα. Οι αρχαίοι Μεξικανοί 
δεν αγνοούσαν τον τροχό, όπως λέγεται σuχνά' τον γνω
ρίζοuν πολύ καλά, ώστε να κατασκεuάζοuν ζώα με ρο
δάκια προορισμένα για παιδιά' τοuς ήταν αρκετό ένα ε
πιπλέον βήμα για να φτάσοuν στην άμαξα. 

Υπό αuτές τις σuνθήκες, το πρόβλημα της σχετικής 
σπανιότητας (για κάθε σύστημα αναφοράς) «περισσότε-
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ρο συσσωρεuτικών »  πολιτισμών σε σχέση με τους «λιγό
τερο συσσωρευτικούς» πολιτισμούς ανάγεται σε ένα 
γνωστό πρόβλημα, που προέρχεται από τον υπολογισμό 
των πιθανοτήτων, Πρόκειται για το ίδιο πρόβλημα που 
συνίσταται στον προσδιορισμό της σχετικής πιθανότητας 
ενός πολύπλοκου συνδυασμού ως προς άλλους συνδυα
σμούς του ίδιου τύπου αλλά λιγότερο πολύπλοκους, Για 
παράδειγμα, μια σειρά δυο διαδοχικών αριθμών στη ρου
λέτα (7 και 8, 12 και 13, 30 και 31, ας πούμε) είναι αρ
κετά συχνή ' μια σειρά τριών αριθμών είναι ήδη σπάνια, 
μια σειρά τεσσάρων ακόμη περισσότερο, Και μόνο μια 
φορά σε έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό ρίψεων θα εμ
φανιστεί ίσως μια σειρά από έξι, επτά ή οκτώ αριθμούς 
σύμφωνη με τη φυσική σειρά των αριθμών, Αν η προσο
χή μας είναι αποκλειστικά προσηλωμένη σε μακριές σει
ρές (για παράδειγμα, αν στοιχηματίζουμε σε σειρές πέ
ντε συνεχόμενων αριθμών), οι πιο σύντομες σειρές θα ι
σοδυναμούν για μας με ακανόνιστες σειρές, Κι αυτό ε
πειδή λησμονούμε ότι διαφέρουν από τις δικές μας μόνο 
κατά την αξία ενός μέρους, ενώ θεωρούμενες υπό μια 
άλλη γωνία παρουσιάζουν ίσως την ίδια μεγάλη κανονι
κότητα, Ας προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο τη σύ
γκρισή μας, Ένας παίκτης που θα μετέφερε όλα τα κέρ
δη του σε όλο και πιο μακριές σειρές θα μπορούσε να α
πογοητευτεί, έπειτα από χιλιάδες ή εκατομμύρια ρίψεις, 
μη βλέποντας ποτέ να εμφανίζεται η σειρά των εννέα συ
νεχόμενων αριθμών, και θα σκεφτόταν ότι θα έκανε κα
λά να σταματήσει το συντομότερο, Ωστόσο, αυτό δε ση
μαίνει ότι ένας άλλος παίκτης, ακολουθώντας την ίδια 
τακτική στοιχήματος, αλλά σε σειρές άλλου τύπου (για 
παράδειγμα, ένα σταθερό ρυθμό εναλλαγής μεταξύ κόκ
κινου και μαύρου ή μεταξύ μονών και ζυγών), δε θα έ
βλεπε με χαρά συνδυασμούς με νόημα εκεί όπου ο πρώ-
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τος παίκτης θα διέκρινε μόνο την ακαταστασία. Η αν
θρωπότητα δεν εξελίσσεται προς μια μοναδική κατεό
θυνση . Και αν, σε ένα ορισμένο επίπεδο, φαίνεται στά
σιμη ή ακόμη οπισθοδρομική, αυτό δε σημαίνει ότι από 
μια άλλη άποψη δεν είναι ο χώρος σπουδαίων μετασχη
ματισμών. 

Ο μεγάλος Άγγλος φιλόσοφος του δέκατου όγδοου 
αιώνα Hume προσπάθησε κάποτε να διαλόσει το ψευδο
πρόβλημα που θέτουν πολλοί άνθρωποι όταν αναρωτιοό
νται γιατί όλες οι γυναίκες δεν είναι όμορφες, αλλά μό
νο μια μικρή μειοψηφία. Δεν είχε καμιά δυσκολία να δεί
ξει ότι το πρόβλημα δεν έχει κανένα νόημα. Αν όλες οι 
γυναίκες ήταν τουλάχιστον τόσο όμορφες όσο η ομορφό
τερη, θα τις βρίσκαμε συνηθισμένες και θα κρατοόσαμε 
αυτό το κοσμητικό επίθετο για τη μικρή μειοψηφία που 
θα ξεπερνοόσε το κοινό πρότυπο. Με την ίδια λογική, ό
ταν ενδιαφερόμαστε για έναν ορισμένο τόπο προόδου, ε
πιφυλάσσουμε τον έπαινο στους πολιτισμοός που την 
πραγματοποιοόν στον υψηλότερο βαθμό και παραμένου
με αδιάφοροι απέναντι στους άλλους. Έτσι, η πρόοδος 
αποτελεί πάντοτε το μέγιστο της προόδου υπό μια έν
νοια προκαθορισμένη από την προτίμηση του καθενός. 

ι 



9 

Η συνεργασία των πολιτισμών 

Πρέπει, τέλος, να εξετάσουμε το πρόβλημά μας από μια 
τελευταία πλευρά. Ένας παίκτης, σαν εκεΙνον για τον ο
ποίο έγινε λόγος στις προηγούμενες παραγράφους, που 
θα στοιχημάτιζε μόνο στις πιο μακριές σειρές (με όποιον 
τρόπο κι αν αντιλαμβάνεται αυτές τις σειρές) , θα υπήρ
χε μεγάλη πιθανότητα να καταστραφεί. Δε θα συνέβαινε 
το Ιδιο με μια συμμαχία παικτών που παίζουν τις ίδιες 
σειρές κατ' απόλυτη αξία αλλά σε πολλές ρουλέτες και 
έχουν το προνόμιο να καρπώνονται από κοινού τα ευ
νσ"ίκά αποτελέσματα των συνδυασμών του καθενός. Διό
τι, αν, έχοντας πετύχει ολομόναχος το 21  και το 22, χρειά
ζομαι το 23 για να συνεχίσω τη σειρά μου, υπάρχουν 
προφανώς περισσότερες εuκαιρίες για να βγει αυτό σε 
δέκα τραπέζια παρά σε ένα μόνο. 

Αυτή λοιπόν η κατάσταση μοιάζει πολύ με τους πολι
τισμούς οι οποΙοι κατόρθωσαν να πραγματοποιήσουν τις 
πιο συσσωρευτικές μορφές ιστορΙας. Αυτές οι ακραΙες 
μορφές δεν ήταν ποτέ απομονωμένοι πολιησμοΙ, αλλά 
μάλλον πολιτισμοί που συνδυάζουν, εκούσια ή ακούσια, 
τα αντίστοιχα παιχνίδ ια τους και πραγματοποιούν με 
ποικίλα μέσα (μεταναστεύσεις, δάνεια, εμπορικές συναλ
λαγές, πολέμους) αυτές ης συνεργασίες, των οποίων το 
πρότυπο μόλις σκιαγραφήσαμε. Κι εδώ ακρLβώς αγγί
ζουμε τον παραλογισμό που υπάρχει όταν ανακηρύσσου-
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με έναν πολιτισμό ανώτερο από έναν άλλο. Διότι, στο 
βαθμό που ένας πολιτισμός θα ήταν μόνος του, δε θα 
μπορούσε ποτέ να είναι «ανώτερος»· όπως ο μεμονωμέ
νος παίκτης, θα πετύχαινε μόνο μικρές σειρές κάποιων 
στοιχείων, και η πιθανότητα να «βγει» μια μακριά σειρά 
στην ιστορία του (χωρίς θεωρητικά να αποκλείεται) θα 
ήταν τόσο μικρή, ώστε θα χρειαζόταν να διαθέσει απεί
ρως περισσότερο χρόνο από εκείνον στον οποίο εγγρά
φεται η συνολική ανάπτυξη της ανθρωπότητας για να ελ
πίζει ότι θα τη δει να πραγματοποιείται. Όμως -όπως εί
παμε παραπάνω- κανένας πολιτισμός δεν είναι μόνος 
εμφανίζεται πάντοτε σε συνεργασία με άλλους πολιτι
σμούς, και αυτό τού επιτρέπει να οικοδομεί συσσωρευ
τικές σειρές. Η πιθανότητα να εμφανιστεί ανάμεσα σε 
αυτές τις σειρές μια μακριά σειρά εξαρτάται, φυσικά, α
πό την έκταση, τη διάρκεια και τη μεταβλητότητα της υ
φής της συνεργασίας. 

Από τις παρατηρήσεις αυτές απορρέουν δυο συνέπειες. 
Στην πορεία αυτής της μελέτης αναρωτηθήκαμε κατ' 

επανάληψη πώς συνέβη να παραμείνει στάσιμη η ανθρω
πότητα κατά τα εννέα δέκατα της ιστορίας της, και ακό
μη περισσότερο: οι πρώτοι πολιτισμοί φτάνουν διακόσιες 
ως πεντακόσιες χιλιάδες χρόνια πίσω, ενώ οι συνθήκες 
ζωής μεταβάλλονται μόνο στη διάρκεια των τελευταίων 
δέκα χιλιάδων χρόνων. Αν η ανάλυσή μας είναι ακριβής, 
ο λόγος δεν είναι επειδή ο παλαιολιθικός άνθρωπος ήταν 
λιγότερο έξυπνος, λιγότερο προικισμένος, από τον νεολι
θικό που τον διαδέχθηκε, αλλά, απλούστατα, επειδή στην 
ανθρώπινη ιστορία ένας συνδυασμός του βαθμού ν χρει
άστηκε διάστημα χρόνου t για να προκύψει· θα μπορού
σε να εμφανιστεί πολύ νωρίτερα ή πολύ πολύ αργότερα. 
Το γεγονός δεν έχει περισσότερη σημασία απ' όση έχει 
το πόσες φορές πρέπει να παίξει ένας παίκτης για να δει 
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να βγαίνει ένας ορισμένος συνδυασμός: αuτός ο συνδυα
σμός μπορεί να βγει με την πρώτη, με τη χιλιoστ�, με 
την εκατoμμυρωστ� � ποτέ. Σε όλο αυτό το διάστημα, 
όμως, η ανθρωπότητα, όπως και ο παίκτης, δε σταματά 
να σκέφτεται. Χωρίς πάντοτε να το θέλει και χωρίς πο
τέ να το αντιλαμβάνεται επακριβώς, «ξεκινά υποθέσεις» 
πνευματικές, ρίχνεται σε «πολιτισμικές επιχεφ�σεις», 
που καθεμιά τους στέφεται από διαφoρετικ� επιτυχία. 
Πότε αγγίζει την αίσια έκβαση, πότε βάζει σε κίνδυνο τα 
προηγούμενα κέρδη .  Οι μεγάλες απλoπoι�σεις, τις οποί
ες, λόγω της άγνοιάς μας, κάνουμε για τις περισσότερες 
πλευρές των ΠΡΟΊ;στορικών κοινωνιών, επιτρέπουν να 
φωτίσουμε αυτ� την αβέβαιη και διακλαδωτ� πορεία, 
διότι τίποτε δεν είναι πιο εντυπωσιακό από αυτές τις α
ναστροφές που οδηγούν από το απόγειο της επoχ�ς του 
Levallois στη μετριότητα της μουστιαίας, από τη λα
μπρότητα της ωρινάκειας και της σολουτραίας επoχ�ς 
στην τραχύτητα της μαγδαληναίας, και στη συνέχεια στις 
ακραίες αντιθέσεις που προσφέρουν οι διάφορες όψεις 
της μεσoλιθικ�ς επoχ�ς. 

Αυτό που ισχύει για το χρόνο ισχύει επίσης και για το 
χώρο, αλλά πρέπει να εκφραστεί με άλλον τρόπο. Η ευ
καφία που έχει ένας πολιτισμός να αθροίζει αuτό το πο
λύπλοκο σύνολο από εφευρέσεις κάθε είδους, το οποίο 
ονομάζουμε τεχνικό πολιτισμό, αποτελεί συνάρτηση του 
αριθμού και της ποικιλομορφίας των πολιτισμών με τους 
οποίους συμμετέχει -συχνότερα ακούσια- στην επεξερ
γασία μιας κoιν�ς στρατηγικ�ς. Αριθμός και ποικιλομορ
φία, τονίζουμε. Η σύγκριση μεταξύ Παλαιού και Νέου 
Κόσμου πριν από την ανακάλυψη του δεύτερου φωτίζει 
σημαντικά αuτ� τη διπλ� ανάγκη . 

Στις αρχές της Αναγέννησης η Ευρώπη �ταν τόπος συ
νάντησης και συγχώνευσης των πιο ποικίλων επιδράσε-
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ων: αρχαιοελληνικών, ρωμαίκών, γερμανικών και αγγλο
σαξονικών παραδόσεων, αραβικών και κινεζικών επιδρά
σεων. Η προκολομβιανή Αμερική δεν είχε, από ποσοτική 
άποψη, λιγότερες πολιτισμικές επαφές, αφού οι δυο Αμε
ρικές αποτελούν μαζί ένα τεράστιο ημισφαίριο. Αλλά, ε
νώ οι πολιτισμοί που γονιμοποιούνται αμοιβαία στο ευ
ρωπαίκό έδαφος αποτελούν προϊόν μιας διαφοροποίησης 
που αριθμεί πολλές δεκάδες χιλιετιών, εκείνοι της Αμε
ρικής, της οποίας ο εποικισμός είναι πιο πρόσφατος, εί
χαν λιγότερο χρόνο για να αποκλίνουν- εμφανίζουν μια 
σχετικά πιο ομοιογενή εικόνα. Επίσης, παρ' όλο που δεν 
μπορούμε να πούμε ότι το πολιτισμικό επίπεδο του Με
ξικού ή του Περού υπήρξε την εποχή της ανακάλυψής 
τους κατώτερο από το ευρωπαίκό (είδαμε μάλιστα ότι 
από μερικές απόψεις ήταν ανώτερό του), οι διάφορες ό
ψεις του πολιτισμού εκεί ήταν ίσως λιγότερο καλά διαρ
θρωμένες. Δίπλα σε εκπληκτικές επιτυχίες, οι προκολομ
βιανοί πολιτισμοί είναι γεμάτοι από κενά, παρουσιάζουν, 
θα λέγαμε, «χάσματα». Προσφέρουν επίσης το θέαμα, 
λιγότερο αντιφατικό απ' όσο φαίνεται, της συνύπαρξης 
πρώιμων και όψιμων μορφών. Η ελάχιστα εύκαμπτη και 
ασθενικά διαφοροποιημένη οργάνωσή τους εξηγεί πιθα
νόν την κατάρρευσή τους μπροστά σε μια χούφτα κατα
κτητές. Και η βαθιά αιτία γι' αυτό μπορεί να αναζητηθεί 
στο γεγονός ότι η αμερικανική πολιτισμική «συμμαχία» 
έγινε μεταξύ εταίρων λιγότερο διαφορετικών μεταξύ 
τους απ' ό,τι ήταν εκείνοι του Παλαιού Κόσμου. 

Δεν υπάρχει επομένως συσσωρευτική κοινωνία για τον 
εαυτό της και από τον εαυτό της. Η συσσωρευτική ιστο
ρία δεν είναι ιδιοκτησία κάποιων φυλών ή κάποιων πο
λιτισμών, που έτσι θα διακρίνονταν από τους άλλους. 
Προκύπτει μάλλον από τη συμπεριφορά τους παρά από 
τη φύση τους. Εκφράζει έναν ορισμένο τρόπο ύπαρξης 
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των πολιτισμών, που δεν είναι άλλος από τον τρόπο συ
νύπαρξής τους. Υπ' αυτή την έννοια, μπορούμε να πούμε 
ότι η συσσωρευτική ιστορία είναι η χαρακτηριστική μορ
φή της ιστορίας εκείνων των κοινωνικών υπερ-σργανισμών 
που αποτελούν οι ομάδες κοινωνιών, ενώ η στάσψη ι
στορία -αν υπήρχε πραγματικά- θα ήταν το χαρακτηρι
στικό αυτού του κατώτερου είδους ζωής των απομονω
μένων κοινωνιών. 

Το μοναδικό πεπρωμένο και η μοναδική έλλειψη που 
μπορούν να ταλαιπωρήσουν μια ανθρώπινη ομάδα, ε
μποδίζοντάς τη να πραγματώσει πλήρως τη φύση της, εί
ναι να ζει μόνη. 

Βλέπουμε έτσι ότι στις απόπειρες στις οποίες γενικά 
περωριζόμαστε για να δικαιολογήσουμε τη συνεισφορά 
των φυλών και των ανθρώπινων πολιτισμών στον παγκό
σμω πολιτισμό υπάρχουν συχνά αδεξιότητες και πράγ
ματα ελάχιστα ικανΟΠOLητικά για το πνεύμα. Απαριθ
μούμε χαρακτηριστικά, εξετάζουμε εξονυχιστικά ζητήμα
τα καταγωγής, παραχωρούμε προτεραιότητες. Όσο κα
λοπροαίρετες κι αν είναι αυτές οι προσπάθειες, είναι μά
ταιες, διότι χάνουν τριπλά το στόχο τους. Πρώτα πρώτα, 
η αξία μιας εφεύρεσης που αποδίδεται στον ένα ή στον 
άλλο πολιτισμό δεν είναι ποτέ βέβαιη. 

Κατά δεύτερο λόγο, οι πολιτισμικές συνεισφορές μπο
ρούν πάντοτε να διαιρεθούν σε δυο ομάδες. Από τη μια 
πλευρά, έχουμε χαρακτηριστικά ή μεμονωμένα επιτεύγ
ματα που εύκολα αποτψάται η σημασία τους και που 
προσφέρουν έτσι έναν περωρισμένο χαρακτήρα. Το ότι ο 
καπνός ήρθε από την Αμερική είναι γεγονός, αλλά, στο 
κάτω κάτω και παρ' όλη την καλή θέληση που δείχνουν 
γι' αυτό το σκοπό οι διεθνείς οργανισμοί, δεν μπορούμε 
να αισθανόμαστε ότι λιώνουμε από ευγνωμοσύνη για 
τους Ινδιάνους της Αμερικής κάθε φορά που καπνίζουμε 
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ένα τσιγάρο. Ο καπνός είναι ένα εξαίσιο συμπλήρωμα 
στην τέχνη της ζωής, όπως άλλα είναι ωφέλιμα (σαν το 
καουτσούκ)' χρωστάμε σ' αυτά απολαύσεις και επιπλέ
ον ανέσεις, όμως, ακόμη κι αν δεν υπήρχαν, οι βάσεις του 
πολιτισμού μας δε θα κλονίζονταν- και σε περίπτωση 
πιεστικής ανάγκης θα μπορούσαμε να τα ανακαλύψουμε 
και πάλι ή να βάλουμε κάτι άλλο στη θέση τους. 

Στο αντίθετο άκρο (εννοείται με ολόκληρη σειρά εν
διάμεσων μορφών) υπάρχουν συνεισφορές που εμφανί
ζουν χαρακτήρα συστήματος, ανταποκρίνονται δηλαδή 
στον ιδιαίτερο τρόπο που κάθε κοινωνία επέλεξε να εκ
φράζει και να ικανοποιεί το σύνολο των ανθρώπινων 
προσδοκιών. Η αναντικατάστατη πρωτοτυπία και φύση 
αυτών των τρόπων ζωής ή, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, 
αυτών των μορφών (patterns) δεν αμφισβητούνται, αλλά, 
καθώς αντιπροσωπεύουν άλλες τόσες αποκλειστικές επι
λογές, αντιλαμβανόμαστε με δυσκολία πώς ένας πολιτι
σμός θα μπορούσε να ελπίζει ότι θα επωφεληθεί από τον 
τρόπο ζωής ενός άλλου χωρίς να αποποιηθεί καθόλου τον 
εαυτό του. Πράγματι, οι προσπάθειες συμβιβασμού μπο
ρεί να καταλήξουν μόνο σε δυο αποτελέσματα: είτε σε 
μια αποδιοργάνωση και κατάρρευση της μορφής (pattern) 

μιας από τις ομάδες είτε σε μια πρωτότυπη σύνθεση, η 
οποία όμως συνίσταται τότε στην εμφάνιση μιας τρίτης 
μορφής (pattern), που δεν μπορεί να αναχθεί στις άλλες 
δυο. Το πρόβλημα άλλωστε δεν είναι καν να μάθουμε αν 
μια κοινωνία μπορεί ή όχι να ωφεληθεί από τον τρόπο 
ζωής των γειτόνων της, αλλά αν και σε ποιο βαθμό μπο
ρεί να φτάσει να τους κατανοήσει ή και να τους γνωρί
σει. Ε ίδαμε ότι αυτό το ερώτημα δεν επιδέχεται καμιά 
κατηγορηματική απάντηση. 

Τέλος, δεν υπάρχει συνεισφορά χωρίς αποδέκτη . Αν ό
μως υπάρχουν συγκεκριμένοι πολιτισμοί, τους οποίους 
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μπορούμε να τοποθετήσουμε στο χρόνο και στο χώρο 
και για τους οποίους μπορούμε να πούμε ότι «συνεισέ
φεραν» και συνεχίζουν να το κάνουν, τι είναι αυτός ο 
«παγκόσμιος πολιτισμός» τον οποίο θεωρούμε αποδέκτη 
όλων αυτών των συνεισφορών ;  Δεν πρόκειται για έναν 
πολιτισμό που διακρίνεται απ' όλους τους άλλους κι έχει 
τον ίδιο συντελεστή πραγματικής υπόστασης με αυτούς. 
Όταν μιλάμε για παγκόσμιο πολιτισμό, δεν υποδηλώνου
με μια εποχή ή μια ομάδα ανθρώπων: χρησιμοποιούμε 
μια αφηρημένη έννοια, στην οποία αποδίδουμε κάποια 
αξία, ηθική ή λογική : ηθική αν πρόκειται για ένα στόχο 
που προτείνουμε στις υπάρχουσες κοινωνίες λογική αν 
θέλουμε να συγκεντρώσουμε κάτω από την ίδια ονομα
σία τα κοινά στοιχεία που η ανάλυση μας επιτρέπει να 
εντοπίσουμε μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών. Πρέ
πει να παραδεχτούμε ότι και στις δυο περιπτώσεις η έν
νοια του παγκόσμιου πολιτισμού είναι πολύ φτωχή, σχη
ματική, και ότι το διανοητικό και συναισθηματικό περιε
χόμενό της δεν είναι πολύ πυκνό. Αν θέλουμε να αποτι
μήσουμε τις πολιτισμικές συνεισφορές μιας χιλιετούς ι
στορίας και όλο το βάρος των σκέψεων, των πόνων, των 
επιθυμιών και του μόχθου των ανθρώπων που τις δημι
ούργησαν, υπολογίζοντάς τες · αποκλειστικά με το μέτρο 
ενός παγκόσμιου πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί ακόμη 
κενή μορφή, θα τις φτωχαίναμε εξαιρετικά, θα στερού
σαμε από αυτές την ουσία τους και θα διατηρούσαμε μό
νο ένα άσαρκο σώμα. 

Α ντιθέτως, προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι η αληθινή 
συνεισφορά των πολιτισμών δε συνίσταται στον κατάλο
γο των ιδιαίτερων εφευρέσεών τους, αλλά στη διαφορο
ποιητική απόκλιση που προσφέρουν ο ένας στον άλλο. 
Το συναίσθημα ευγνωμοσύνης και ταπεινοφροσύνης που 
κάθε μέλος ενός συγκεκριμένου πολιτισμού μπορεί και 
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πρέπει να αισθάνεται απέναντι σ' όλους τους άλλους δε 
θα μπορούσε να στηριχτεί παρά σε μια και μόνη πεποί
θηση: ότι οι άλλοι πολιτισμοί είναι διαφορετικοί από τον 
δικό του, με τον πιο ποικίλο τρόπο' κι αυτό, ακόμη κι αν 
η βαθύτερη φύση αυτών των διαφορών τού διαφεύγει ή 
αν, παρ' όλες τις προσπάθειές του, κατορθώνει με ατε
λέστατο μόνο τρόπο να τις αντιληφθεΙ 

Από την άλλη πλευρά, θεωρήσαμε την έννοια του πα
γκόσμιου πολιτισμού ως ένα είδος οριακής έννοιας ή ως 
συντομογραφικό τρόπο για να υποδηλώσουμε μια σύνθε
τη διαδικασία. Διότι, αν η απόδειξή μας ισχύει, δεν υ
πάρχει, δεν είναι δυνατό να υπάρξει ένας παγκόσμιος 
πολιτισμός με την απόλυτη έννοια που δίνουμε συχνά σ' 
αυτό τον όρο, αφού ο πολιτισμός συνεπάγεται τη συνύ
παρξη πολιτισμών που παρουσιάζουν μεταξύ τους τη μέ
γιστη ποικιλομορφία και αφού ο ίδιος συνίσταται στη 
συνύπαρξη αυτή . Ο παγκόσμιος πολιτισμός δε θα μπο
ρούσε να είναι κάτι άλλο από τη συνεργασία πολιτισμών 
σε παγκόσμια κλίμακα, όπου ο καθένας διαφυλάσσει την 
πρωτοτυπία του. 



10 

Η διπλή έννοια τπς προόδου 

Δε βρισκόμαστε λοιπόν απέναντι σ' ένα περίεργο σόφι
σμα; Παίρνοντας τους όρους με την έννοια που τους α
ποδώσαμε, είδαμε ότι κάθε πολιτισμική πρόοδος είναι 
έργο μιας συΥεΡΥασ{ας μεταξό των πολιτισμών. Η συ
νεργασία αυτή συνίσταται στην κοινή (συνειδητή ή ασυ
νείδητη, εκοόσια ή ακοόσια, σκόπιμη ή τυχαία, επιδιω
κόμενη ή αναγκαστική) εκμετάλλευση των ευκαιριών 
που συναντά κάθε πολιτισμός στην ιστορική του ανά
πτυξη'  τέλος, δεχτήκαμε ότι αυτή η συνεργασία ήταν τό
σο πιο γόνιμη όσο σχηματιζόταν ανάμεσα σε πιο διαφο
ρετικοός πολιτισμοός. Έπειτα από αυτό, φαίνεται καθα
ρά ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αντιφατικοός όρους. 
Διότι αυτό το ΚΟΙΥό παιΧΥ{δι, απ' το οποίο προέρχεται 
κάθε πρόοδος, πρέπει να επιφέρει ως συνέπεια, σε πε
ρισσότερο ή λιγότερο σόντομο διάστημα, μια εξομοίωση 
των δυνατοτήτων του κάθε παίκτη. Και, αν η ποικιλο
μορφία είναι πρωταρχικός όρος, πρέπει να αναγνωρί
σουμε ότι οι πιθανότητες κέρδους γίνονται όλο και πιο 
μικρές όσο παρατείνεται το παιχνίδι. 

Γι' αυτή την αναπότρεπτη συνέπεια υπάρχουν, όπως 
φαίνεται, μόνο δόο αντίδοτα. Το πρώτο συνίσταται, για 
κάθε παίκτη, στο να προκαλεί στο παιχνίδι του διαφορι
κές αποκλίσεις αυτό είναι δυνατό, αφοό κάθε κοινωνία 
(ο «παίκτης» του θεωρητικοό μας μοντέλου) συντίθεται 
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από μLα συμμαχία ομάδων -θρησκεUΤLκών, επαγγελμαΤL
κών κω ΟLκονομLκών- κω αφού η θέση της κωνωνίας α
ποτελείτω από ΤLς θέσεLς όλων αυτών των συσταΤLκών. 
OL ΚΟLνωνLκές ανLσότητες είνω το πω «χτυπητό» παρά
δεLγμα αυτής της λύσης. OL μεγάλες επαναστάσεLς, ΤLς 
οποίες εΠLλέξαμε ως παραδείγματα, η νεολLθLκή δηλαδή 
καL η β ωμηχανLκή , συνοδεύοντω όΧL μόνο από μLα ΠΟLΚL
λομορφία του ΚΟLνωνLκού σώματος, όπως είχε OEL σωστά 
ο Spencer, αλλά επίσης καL από τη θέσΠLση θέσεων δLα
φορεΤLκών μεταξύ των ομάδων, κυρίως από ΟLκονομLκή 
άποψη .  Παρατηρήθηκε εδώ κω πολύ καφό όΤL OL νεολL
θικές ανακαλύΨεLς επέφεραν γρήγορα μια κωνωνική δLα
φοροποίηση, με τη δημωυργία μεγάλων ασΤLκών κέντρων 
στην αρχαία Ανατολή, με την εμφάνLση κρατών, καστών 
κω τάξεων. Η ίδLα παρατήρηση ισχύεL για τη βωμηχανL
κή επανάσταση, η οποία χαρακτηρίζετω από την εμφά
νιση ενός προλεταριάτου και καταλήγεL σε νέες κω προ
ωθημένες μορφές εκμετάλλευσης της ανθρώΠLνης εργα
σίας. Μέχρι τώρα υπήρχε η τάση να θεωρούνται αυτοί OL 
ΚDLνωνLκοί μετασχηματισμοί ως συνέπειες των τεχνικών 
μετασχηματισμών και να αποκαθίστατω μεταξύ των μεν 
κω των δε μια σχέση αιτίας προς αποτέλεσμα. Αν η ερ
μηνεία μας είναL ακριβής, η σχέση της ωτιότητας (και η 
χρονLκή δLαδοχή την οποία συνεπάγεται) πρέπεL να ε
γκαταλειφθεί -όπως άλλωστε τείνεL γενικά να κάνει η 
σύγχρονη εΠLστήμη- προς όφελος ενός λειτουργικού συ
σχετωμού των δύο φωνομένων. Παρατηρούμε επιτροχά
δην πως η αναγνώρωη του γεγονότος ότι η τεχνLκή πρό
οδος είχε ως Lστορικό συνακόλουθο την ανάπτυξη της εκ
μετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο μπορεί να μας κά
νει πω επιφυλαΚΤLκούς στις εκδηλώσεις αλαζονείας που 
τόσο εύκολα μας εμπνέεL το πρώτο από αυτά τα δυο 
φαινόμενα. 

ι 
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Το δεύτερο αντίδοτο καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό α
πό το πρώτο: πρόκειται για την εισαγωγή με τη θέλησή 
μας ή με τη βία στη συμμαχία νέων εταίρων, εξωτερικών 
αυτή τη φορά, οι «προσφορές» των οποίων είναι πολύ 
διαφορετικές από εκείνες που χαρακτηρίζουν την αρχική 
σύμπραξη.  Αυτή η λύση έχει επίσης δοκιμαστεί, και, αν 
ο όρος «καπιταλισμός» επιτρέπει γενικά να ορίσουμε την 
ταυτότητα της πρώτης, οι όροι « ιμπεριαλισμός» ή «αποι
κιοκρατία» θα βοηθήσουν να διευκρινίσουμε τη δεύτερη. 
Η αποικιακή εξάπλωση του δέκατου ένατου αιώνα επέ
τρεψε ευρύτατα στη βιομηχανική Ευρώπη να ανανεώσει 
(και όχι βέβαια μόνο για δικό της όφελος) μια ορμή η ο
ποία, χωρίς την εισαγωγή των αποικιακών λαών στο κύ
κλωμα, θα κινδύνευε να εξασθενήσει πολύ πιο γρήγορα. 

Βλέπουμε ότι και στις δυο περιπτώσεις το αντίδοτο 
συνίσταται στη διεύρυνση της συνεργασίας είτε με εσω
τερική διαφοροποίηση είτε με εισδοχή νέων εταίρων- τε
λικά, πρόκειται πάντοτε για αύξηση του αριθμού των 
παικτών, δηλαδή για επάνοδο στην πολυπλοκότητα και 
την ποικιλομορφία της αρχικής κατάστασης.  Αλλά βλέ
πουμε επίσης ότι αυτές οι λύσεις το μόνο που μπορούν 
να κάνουν είναι να επιβραδύνουν προσωρινά τη διαδικα
σία. Μόνο στα πλαίσια μιας συνεργασίας μπορεί να υ
πάρχει εκμετάλλευση : ανάμεσα στις δυο ομάδες, την κυ
ρίαρχη και την κυριαρχούμενη, υπάρχουν επαφές και α
ναπτύσσονται συναλλαγές. Με τη σειρά τους, και παρά 
τη μονόπλευρη σχέση που τις ενώνει φαινομενικά, οφεί
λουν, συνειδητά ή ασυνείδητα, να αθροίσουν τις προσφο
ρές τους, και προοδευτικά οι διαφορές που τις φερνουν 
σε αντίθεση τείνουν να μειωθούν. Οι κοινωνικές βελτιώ
σεις, από τη μια πλευρά, και η βαθμιαία απόκτηση της 
ανεξαρτησίας των αποικιακών λαών, από την άλλη, μας 
επιτρέπουν να συμμετάσχουμε στην εξέλιξη αυτού του 
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φαινομένου· και, παρ' όλο που έχουμε ακόμη πολύ δρό
μο να διανύσουμε προς αυτές τις δυο κατευθύνσεις, γνω
ρίζουμε ότι τα πράγματα αναπόφευκτα θα τραβήξουν 
προς τα εκεΙ Στην πραγματικότητα, ίσως πρέπει να ερ
μηνεύσουμε ως τρίτη λύση την εμφάνιση στον κόσμο α
νταγωνιστικών πολιτικών και κοινωνικών συστημάτων· 
μπορούμε να φανταστούμε ότι μια διαφοροποίηση, κα
θώς ανανεώνεται κάθε φορά σ' ένα άλλο επίπεδο, επι
τρέπει να διατηρείται απεριόριστα, μέσα από μεταβλη
τές μορφές, που δε θα πάψουν ποτέ να εκπλήσσουν τους 
ανθρώπους, αυτή η κατάσταση ανισορροπίας από την ο
ποία εξαρτάται η βιολογική και πολιτισμική επιβίωση της 
ανθρωπότητας. 

Όπως κι αν έχει το πράγμα, είναι δύσκολο να φαντα
στούμε διαφορετικά εκτός από αντιφατική μια διαδικα
σία την οποία μπορούμε να συνοψίσουμε με τον ακό
λουθο τρόπο: για να προοδεύσουν οι άνθρωποι, πρέπει 
να συνεργάζονται· και στη διάρκεια αυτής της συνεργα
σίας βλέπουν βαθμιαία να ταυτίζονται οι συνεισφορές, 
των οποίων η αρχική ποικιλομορφία ήταν ακριβώς εκεί
νη που έκανε γόνιμη και αναγκαία τη συνεργασία τους. 

Αλλά, ακόμη κι αν αυτή η αντίφαση είναι άλυτη, το 
ιερό χρέος της ανθρωπότητας είναι να συγκρατήσει εξί
σου και τους δυο όρους, χωρίς ποτέ να χάνει από τα μά
τια της τον ένα προς αποκλειστικό όφελος του άλλου· να 
φυλαχτεί, αναμφίβολα, από μια τυφλή μονομέρεια, που 
θα έτεινε να διατηρήσει το προνόμιο της ανθρωπότητας 
σε μια φυλή, έναν πολιτισμό ή μια κοινωνία· αλλά επί
σης να μη λησμονήσει ποτέ ότι κανένα τμήμα της αν
θρωπότητας δε διαθέτει κανόνες που εφαρμόζονται στο 
σύνολο και ότι μια ανθρωπότητα περιορισμένη σε ένα 
και μόνο τρόπο ζωής είναι αδιανόητη, επειδή θα ήταν μια 
αποστεωμένη ανθρωπότητα. 
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Από αυτή την άποψη, οι διεθνείς οργανισμοι εχουν 
μπροστά τους τεράστω έργο και φέρουν βαριές ευθύνες. 
Και το ένα και το άλλο είναι περισσότερο περίπλοκα απ' 
ό,τι νομίζουμε, διότι η αποστολή των διεθνών οργανισμών 
είναι διπλή: από τη μια συνίσταται σε μια εκκαθάριση 
και από την άλλη σε μια αφύπνιση. Πρώτα πρώτα, ο
φείλουν να βοηθήσουν την ανθρωπότητα και να κάνουν 
έτσι όσο γίνεται λιγότερο οδυνηρή και επικίνδυνη την α
πορρόφηση αυτών των νεκρών ποικιλομορφιών, άχρη
στων καταλοίπων από τρόπους συνεργασίας, η παρουσία 
των οποίων σε κατάσταση λειψάνων σε αποσύνθεση α
ποτελεί μόνιμο κίνδυνο μόλυνσης για το διεθνές σώμα. 
Οφείλουν να αφαιρέσουν τα περιττά, να ακρωτηριάσουν, 
αν είναι ανάγκη, και να διευκολύνουν τη γέννηση άλλων 
μορφών προσαρμογής. 

Αλλά συγχρόνως οφείλουν να είναι υπερβολικά προ
σεκτικοί στο γεγονός ότι, προκειμένου αυτές οι νέες 
μορφές να διαθέτουν την ίδια λειτουργική αξία με τις 
προηγούμενες, δεν μπορούν να τις αναπαραγάγουν ή να 
τις σχεδιάσουν πάνω στο ίδω πρότυπο, για να μην κα
ταλήξουν σε λύσεις όλο και πω ανούσιες και τελικά ανί
σχυρες. Πρέπει, αντιθέτως, να γνωρίζουν ότι η ανθρωπό
τητα είναι πλούσια σε απροσδόκητες δυνατότητες, καθε
μιά από τις οποίες, όταν θα εμφανίζεται, θα εντυπωσιά
ζει πάντοτε τους ανθρώπους ότι η πρόοδος δεν είναι η 
βολική εικόνα αυτής της «βελτιωμένης ομοιότητας» όπου 
αναζητούμε μια τεμπέλικη ανάπαυση, αλλά είναι γεμάτη 
από περιπέτειες, ρήξεις και σκάνδαλα. Η ανθρωπότητα 
αγωνίζεται διαρκώς με δυο αντιφατικές διαδικασίες, από 
τις οποίες η μια τεΙVει να εγκαθιδρύσει την ενοποίηση, ε
νώ η άλλη αποσκοπεί στο να διατηρήσει ή να ανασυστή
σει την ποικιλομορφία. Η θέση κάθε εποχής ή κάθε πο
λιτισμού μέσα στο σύστημα και ο προσανατολισμός τον 
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οποίο υιοθετεί μέσα σ' αυτό είναι τέτοια που μία μόνο 
από τις δυο διαδικασίες να δείχνει ότι έχει κάποια έν
νοια, ενώ η άλλη φαίνεται να είναι η άρνηση της πρώτης. 
Αν όμως πει κάπο ως, όπως θα μπορούσε να έχει την τά
ση να κάνει, ότι η ανθρωπότητα χαλάει την ίδια στιγμή 
που φτιάχνεται, θα ξεκινούσε και πάλι από μια ατελή ει
κόνα. Διότι πρόκειται για δυο διαφορετικούς τρόπους με 
τους οποίους φτιάχνεται, σε δυο αντίθετα πεδία και επί
πεδα. 

Η ανάγκη να διατηρηθεί η ποικιλομορφία των πολιτι
σμών σε έναν κόσμο απειλούμενο από τη μονοτονία και 
την ομοωμορφία δε διέφυγε, φυσικά, από τους διεθνείς 
οργανισμούς. Καταλαβαίνουν επίσης ότι, για να πετύ
χουμε αυτό το στόχο, δεν αρκεί να φροντίζουμε για τr.ς 
τοπικές παραδόσεις και να δίνουμε παράταση σε επο
χές που ήδη έχουν περάσει. Το γεγονός της ποικιλομορ
φίας είναι εκείνο που πρέπει να διασωθεί, και όχι το ι
στορικό περιεχόμενο που της έδωσε κάθε εποχή, και που 
καμιά δε θα μπορούσε να παρατείνει πέρα από τον ε
αυτό της. Πρέπει λοιπόν να ακούμε το σιτάρι που φυ
τρώνει, να ενθαρρύνουμε τις κρυφές δυνατότητες, να ξυ
πνάμε όλες τις τάσεις για συμβίωση που η ιστορία κρα
τά σε εφεδρεία· πρέπει επίσης να είμαστε έτοιμοι να α
ντιμετωπίσουμε χωρίς έκπληξη, χωρίς απέχθεια και χω
ρίς εξέγερση ό,τι ανώφελο γεννούν αναπόφευκτα όλες 
αυτές οι νέες κοινωνικές μορφές έκφρασης. Η ανοχή δεν 
είναι μια θέση ενατένισης, που δίνει άφεση αμαρτιών σε 
ό,τι έγινε και σε ό,τι γίνεται. Ε ίναι μια δυναμική στάση, 
η οποία συνίσταται στην πρόβλεψη,  στην κατανόηση και 
στην προώθηση αυτού που θέλει να υπάρξει. Η ποικι
λομορφία των ανθρώπινων πολιτισμών βρίσκεται πίσω 
μας, γύρω μας και μπροστά μας. Η μόνη απαίτηση (δη
μ ωυργική για κάθε άτομο με αντίστοιχα καθήκοντα) 
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που μπορούμε να προβάλουμε απέναντΙ της εLναL να 
πραγμαΤΟΠΟLεLταL με μορφές από ΤLς οποίες καθεμLά με 
τη συνεLσφOρά της κάνεL ΤLς άλλες ακόμη ΠLΟ γενναLό
δωρες. 



ΦΥΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ι 





Δεν EivaL αρμοδLότητα ενός εθνολόγου να προσπαθήσεL 
να πεL ΤL είναL ή ΤL δεν είναL φυλή, δLόΤL OL εLδLκοί της 
φυσLκής ανθρωπολογίας, που ασΧOλOύνΤαL με το θέμα ε
δώ xaL δυο σχεδόν αLώνες, δεν κατόρθωσαν ποτέ να συμ
φωνήσουν ΚαL δεν υπάρχεL καμLά ένδεLξη όΤL σήμερα βρί
σκονταL πω κοντά στη συμφωνία σε μLα απάντηση σ' αυ
τό το ζήτημα. Πρόσφατα αυτοί μάς έκαναν γνωστό όΤL η 
εμφάνLση των ανθρωποεLδών, σε μεγάλο βαθμό ανόμΟLων 
εξάλλου, ανάγεΤαL σε τρία με τέσσερα εκατομμύΡLα χρό
VLa ή ΚαL περLσσότερο, δηλαδή σε ένα τόσο μαΚΡLνό πα
ρελθόν, YLa το οποίο δε θα μάθουμε ποτέ αρκετά ώστε 
να αποφασίσουμε αν OL δLάφΟΡΟL τύΠΟL των οποίων συλ
λέγουμε τα οστά υπήρξαν απλώς θύματα OL μεν των δε 
ή αν έγLνε δυνατό επίσης να μεσολαβήσουν μεταξύ τους 
δLασταυρώσεLς. Σύμφωνα με ΟΡLσμένους ανθρωπολό
γους, το ανθρώΠLνο είδος πρέπεL να δημωύργησε πολύ 
γρήγορα δLαφΟΡΟΠΟLημένες κατηγορίες εLδών, μεταξύ 
των οποίων υπήρξαν, στη δLάρκεLα της προίστορίας, α
νταλλαγές ΚαL επψεLξίες κάθε είδους: η δLατήρηση κά
ΠΟLων παλLών γνωρωμάτων xaL η σύγκλLση πρόσφατων 
γνωΡLσμάτων θα συνδυάζονταν YLa να δείξουν την ΠΟLΚL
λομορφία που παρατηρούμε σήμερα μεταξύ των ανθρώ
πων. ΑνΤLθέτως, άλλOL εκτψούν όΤL η γενεΤLκή απομόνω
ση των ανθρώΠLνων ομάδων εμφανίστηκε σε μLα πολύ 
πω πρόσφατη χρονολογία, την οποία τοποθετούν προς 
το τέλος της πλεωτοκαίνου εποχής σε αυτή την περί
πτωση, OL δLαφορές που παρατηΡOύνΤαL δε θα μπορού
σαν να έχουν προέλθεL από τυχαίες αποκλίσεLς μεταξύ ε-



100 CLAUDE LEVI-STRAUSS 

κεΙνων των γνωρισμάτων που στερούνται προσαρμοστι
κής αξΙας κι εκείνων που έχουν την ικανότητα να διατη
ρούνται απεριόριστα σε απομονωμένους πληθυσμούς μέ
σα από σχέσεις αναπαραγωγής: θα προέρχονταν μάλλον 
από τοπικές διαφορές μεταξύ των παραγόντων επιλο
γής. Ο όρος «φυλή», ή οποιοσδήποτε άλλος όρος με τον! 
οποΙο θα θελήσουμε να τον υποκαταστήσουμε, θα υπο
δήλωνε λοιπόν έναν πληθυσμό ή ένα σύνολο πληθυσμών 
που διαφέρουν από άλλους μέσα από τη μικρότερη ή με
γαλύτερη συχνότητα ορισμένων γενών. 

Στην πρώτη υπόθεση, η πραγματικότητα της φυλής 
χάνεται σε εποχές τόσο απομακρυσμένες, ώστε είναι α
δύνατο να γνωρίζουμε κάτι (γι' αυτές) .  Δεν πρόκειται για 
επιστημονική υπόθεση, που μπορεί δηλαδή να εξακριβω
θεί, ακόμη και έμμεσα, από τις απώτερες συνέπειές της, 
αλλά για μια κατηγορηματική διαβεβαίωση που έχει θέ
ση αξιώματος, την οποία θέτουμε με απόλυτο τρόπο, ε
πειδή θεωρούμε αδύνατο, χωρίς αυτή, να αποδώσουμε τις 
σημερινές διαφορές. Τέτοια ήταν ήδη η θεωρία του Gobi
neau, στον οποίο ανάγουμε την πατρότητα του ρατσι
σμού, παρ' όλο που ο ίδιος είχε πλήρη συνείδηση ότι οι 
φυλές δεν ,ήταν παρατηρήσιμα φαινόμενα' τις θεωρούσε 
απλώς εκ των προτέρων όρους της ποικιλομορφίας των ι
στορικών πολιτισμών, που διαφορετικά τού φαινόταν α
νεξήγητη, αναγνωρίζοντας συγχρόνως ότι οι πληθυσμοΕ 
που γέννησαν αυτούς τους πολιτισμούς προήλθαν από α
ναμείξεις ανάμεσα σε ανθρώπινες ομάδες, που και αυτές 
είχαν ήδη προέλθει από άλλες αναμείξεις. Αν λοιπόν προ...; 
σπαθούμε να αναγάγουμε τις φυλετικές διαφορές ως τις 
απαρχές, αφαιρούμε γι' αυτό ακριβώς το λόγο το δικαί...; 
ωμα να μάθουμε κάτι γι' αυτές, και η συζήτηση στην 
πραγματικότητα γίνεται όχι για την ποικιλομορφία των 
φυλών, αλλά για την ποικιλομορφία των πολιτισμών. 
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Στη δεύτερη υπόθεση τίθενται άλλα προβλήματα. 
Πρώτα πρώτα, όλες οι κυμαινόμενες γενετικές «δοσολο
γίες», στις οποίες αναφερόμαστε συνήθως όταν μιλούμε 
για φυλές, αντιστοιχούν σε ξεκάθαρα χαρακτηριστικά: ύ
ψος, χρώμα δέρματος, μορφή κρανίου, είδος μαλλιών 
κτλ. · αν υποθέσουμε ότι αυτές οι διαφοροποιήσεις συ
γκλίνουν μεταξύ τους -πράγμα που δεν είναι καθόλου 
βέβαιο-, τίποτε δεν αποδεικνύει ότι αυτό ισχύει και με 
άλλες διαφοροποιήσεις, που αφορούν χαρακτηριστικά τα 
οποία δεν είναι άμεσα αντιληπτά στις αισθήσεις. Ωστόσο, 
τα πρώτα χαρακτηριστικά δεν είναι λιγότερο πραγματικά 
από τα άλλα, και είναι απολύτως κατανοητό ότι τα δεύ
τερα κατανέμονται σε μια ή περισσότερες γεωγραφικές 
περιοχές εντελώς διαφορετικές από τις προηγούμενες αλ
λά και μεταξύ τους, κατά τρόπο που, ανάλογα με τα ε
πιλεγμένα χαρακτηριστικά, θα μπορούσαν να ανιχνευτούν 
«αόρατες φυλές» στο εσωτερικό των παραδοσιακών φυ
λών ή θα επαλήθευαν τα ήδη αβέβαια σύνορα που παρα
χωρούνται σ' αυτές. Κατά δεύτερο λόγο, κι επειδή πρό
κειται σε κάθε περίπτωση για «δοσολογίες», τα όρια που 
τους θέτουμε είναι αυθαίρετα. Πράγματι, αυτές οι δοσο
λογίες μεγαλώνουν ή μικραίνουν με ανεπαίσθητες κλιμα
κώσεις, και τα όρια που θεσπίζουμε εδώ κι εκεί εξαρτώ
νται από τους τύπους φαινομένων που ο ερευνητής επι
λέγει να κρατήσει για ταξινόμηση. Σε μια περίπτωση, συ
νεπώς, η έννοια «φυλή» γίνεται τόσο αφηρημένη, ώστε 
βγαίνει από το πείραμα και γίνεται ένα είδος λογικής 
προϋπόθεσης για να ακολουθήσουμε μια ορισμένη συλλο
γιστική πορεία. Σε μια άλλη περίπτωση, εντάσσεται τόσο 
πολύ στο πείραμα, που διαλύεται σε σημείο που να μην 
ξέρουμε πλέον για τι μιλάμε. Καθόλου περίεργο λοιπόν 
που πολλοί ανθρωπολόγοι αρνούνται απλά και καθαρά 
να χρησιμοποιήσουν αυτή την έννοια. 



102 CLAUDE LEVI-STRAUSS 

Στην πραγματικότητα, η ιστορΙα της έννοιας της φυ
λής συγχέεται με την έρευνα γνωρισμάτων που στερού
νται προσαρμοστικής αξΙας. Διότι πώς θα μπορούσαν 
διαφορετικά να διατηρηθούν ως τέτοια στο πέρασμα των 
χιλιετιών, και, καθώς δε χρησιμεύουν σε τΙποτε καλό ή 
κακό, αφού η παρουσΙα τους θα ήταν τότε εντελώς αur 
θαίρετη, πώς θα αποτελούσαν σήμερα μαρτυρία ενός πol
λύ μακρινού παρελθόντος ; Όμως η ιστορΙα της έννοιας 
της φυλής εΙναι επΙσης η ιστορΙα αδιάκοπων απογοητεύ
σε ων που προκάλεσε αυτή η έρευνα. Όλα τα γνωρίσμα
τα που επικαλεστήκαμε διαδοχικά για να προσδιορίσου
με τις φυλετικές διαφορές φάνηκε ότι συνδέονται το ένα 
μετά το άλλο με φαινόμενα προσαρμογής, ακόμη κι αν, 
κάποτε, οι λόγοι της επιλεκτικής αξίας τους μας διαφεύ
γουν. Όπως η περίπτωση της μορφής του κρανίου, για 
την οποία γνωρίζουμε ότι τείνει παντού να γίνεται πιο 
στρογγυλή· ή επίσης το χρώμα του δέρματος, το οποίο 
στις φυλές που εγκαταστάθηκαν στις εύκρατες περιοχές 
έγινε πω ανοιχτό επιλεκτικά, για να αντισταθμίσει την α
νεπάρκεια της ηλιακής ακτινοβολίας και να επιτρέψει ευ
κολότερα στον οργανισμό να αμυνθεί κατά της ραχίτιδας. 
Αρκεστήκαμε λοιπόν στις ομάδες αίματος, για τις οποίες 
ωστόσο αρχίζουμε να υποΨιαζόμαστε ότι και αυτές θα 
μπορούσαν να μη στερούνται προσαρμοστικής αξίας: συ
νάρτηση, ίσως, τροφικών παραγόντων, ή συνέπεια της 
διαφορετικής ευαισθησίας των φορέων τους απέναντι σε 
ασθένειες όπως η ευλογιά ή η πανούκλα. Και αναμφίβο
λα το ίδω ισχύει για τις πρωτε·Ινες του ορού του αίματος. 

Αν αυτή η κατάβαση στα ενδότερα του σώματος α
ποδεικνύεται απογοητευτική,  θα είχαμε περισσότερη τύ
χη αν επιχειρούσαμε να ανεβούμε ως τις πρώτες πρώτες 
αρχές της ζωής των ατόμων ; Κάποιοι ανθρωπολόγοι θέ
λησαν να αντιληφθούν τις διαφορές που μπορεί να εκδη -
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λώνονται, από τη στιγμή της γέννησης, μεταξύ των μω
ρών Ασιατών, Αφρικανών και Βορειοαμερικανών, αυτών 
των τελευταίων λευκής ή μαύρης προέλευσης. Και φαί
νεται ότι υπάρχουν τέτοιες διαφορές, που αφορούν την 
κινητική συμπεριφορά και την ιδιοσυγκρασία! .  Ωστόσο, 
ακόμη και σε μια περίπτωση προφανώς τόσο ευνοίκή για 
την απόδειξη των φυλετικών διαφορών, οι ερευνητές ο
μολογούν την αμηχανία τους. Υπάρχουν δυο λόγοι γι' αυ
τό. Πρώτα πρώτα, αν αυτές οι διαφορές είναι έμφυτες, 
φαίνονται πολύ περίπλοκες γαι να συνδέονται η καθεμιά 
με ένα μοναδικό 'γονίδιο, και οι γενετιστές δε διαθέτουν 
ακόμη σίγουρες μεθόδους για να μελετήσουν τη μεταβί
βαση χαρακτηριστικών που οφείλονται στη συνδυασμένη 
δράση πολλών παραγόντων- στην καλύτερη των υποθέ
σεων, πρέπει να αρκεστούν στο να καταρτίσουν στατι
στικές βάσεις που δε θα πρόσθεταν τίποτε σ' εκείνες που 
φαίνονται, εξάλλου, ανεπαρκείς για να ορίσουν μια φυ
λή με κάποια ακρίβεια. Κατά δεύτερο λόγο και κυρίως, 
τίποτε δεν αποδεικνύει ότι αυτές οι διαφορές είναι έμ
φυτες και ότι δεν προέρχονται από τις συνθήκες της εν
δομήτριας ζωής, οι οποίες σχετίζονται με τον πολιτισμό, 
αφού, ανάλογα με τις κοινωνίες, οι έγκυες γυναίκες δια
τρέφονται και συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο. 
Σε αυτό προστίθενται, σε ό,τι αφορά την κινητική δρα
στηριότητα των πολύ μικρών παιδιών, οι διαφορές, πολι
τισμικές και αυτές, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από 
την τοποθέτηση στην κούνια για πολλές ώρες ή τη συνε-

1 .  « Current directions in anthropology», Bulletins of the American 
Anthrop% gica/ Association, 197 0, τόμο 3, Τμ'ήμα 2, σ. 1 06' J. Ε. Kilbride, 
M. C. Robbins, Ph.L. Kilbride, «The comparative motor development 
of Baganda, Αmeήcan White and American Black infants», American 
Anthrop% gist, 197 0, τόμο 72, αρ. 6. 
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χή μεταφορά του παιδιού πάνω στο σώμα της μητέρας 
του, της οποίας αισθάνεται έτσι τις κινήσεις, από τους 
διάφορους τρόπους που μεταχειρίζονται για να το πιά
νουν, να το κρατούν και να το διατρέφουν . . . Ότι αυτοί 
οι λόγοι θα μπορούσαν να είναι οι μόνοι αποτελεσματι
κοί προκύπτει από το γεγονός ότι οι διαφορές που πα
ρατηρήθηκαν μεταξύ μωρών Αφρικανών και Βορεωαμε
ρικανών είναι ασύγκριτα μεγαλύτερες απ' ό,τι μεταξύ 
αυτών των τελευταίων ανάλογα με το αν είναι λευκοί ή 
μαύροι· πράγματι, τα μωρά των Αμερικανών, όποια και 
αν είναι η φυλετική τους προέλευση, ανατρέφονται σχε
δόν με τον ίδω τρόπο. 

Το πρόβλημα των σχέσεων μεταξύ φυλής και πολιτι
σμού θα τοποθετούνταν λοιπόν λανθασμένα αν αρκού
μασταν να το διατυπώσουμε με τέτοιον τρόπο. Γνωρί
ζουμε πράγματι τι εΙναι πολιτισμός, αλλά δε γνωρίζουμε 
τι είναι φυλή, και πιθανόν δεν είναι αναγκαίο να το μά
θουμε προκειμένου να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε 
στο ερώτημα που καλύπτει ο τίτλος αυτής της μελέτης. 
Στην πραγματικότητα, θα βγαίναμε κερδισμένοι από τη 
διατύπωση αυτού του ερωτήματος με έναν τρόπο ίσως 
πω περΙπλοκο, ωστόσο πιο αφελή. Υπάρχουν διαφορές 
μεταξύ των πολιτισμών, και ορισμένοι, οι οποίοι διαφέ
ρουν από άλλους περισσότερο απ' ό,τι φαίνονται να δια
φέρουν μεταξύ τους -τουλάχιστο για ένα τρΙτο και όχι ε
νημερωμένο μάτι- αποτελούν προνόμιο πληθυσμών οι ο
ποίοι, μέσα από τη φυσική τους εμφάνιση, διαφέρουν ε
πίσης από άλλους πληθυσμούς. Από την πλευρά τους, 
αυτοί οι τελευταίοι εκτιμούν ότι οι διαφορές μεταξύ των 
αντίστοιχων πολιτισμών τους είναι μικρότερες από εκεί
νες που κυριαρχούν ανάμεσα σε αυτούς και στους πολι
τισμούς των πρώτων πληθυσμών. Είναι αδιανόητος ένας 
δεσμός μεταξύ αυτών των φυσικών διαφορών και αυτών 
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των πολLΤLσμLκών δLαφορών ; Μπορούμε να εξηγήσουμε 
καL να δLκαLολογήσουμε ΤLς δεύτερες χωρίς να εΠLκαλε
στούμε ΤLς πρώτες ; ΈτσL τίθεταL σε γενLκές γραμμές το 
ερώτημα στο οποίο καλούμω να προσπαθήσω να δώσω 
απάντηση. KL όμως, αυτό είνω αδύνατο, γLα τους λόγους 
που ήδη εLπώθηκαν, από τους οποίους ο κυΡLότερος στη
ρίζετω στο γεγονός όΤL OL γενεΤLστές δηλώνουν ανίκανΟL 
να συνδέσουν μ' έναν αποδεκτό τρόπο συμπερLφορές πο
λύ περίπλοκες, σαν εκείνες που μπορούν να παρέχουν τα 
δLαΚΡLΤLκά τους χαρακτηρωΤLκά σε έναν πολLτLσμό, με 
προσδωρωμένους κω περωρωμένους κληρονομLκούς 
παράγοντες, κω τέΤOLους που η επωτημονLκή έρευνα 
μπορεί να ανΤLληφθεί άμεσα ή σε ένα προβλέΨψο μέλ
λον. Θα πρέπεL λΟLπόν να περωρίσουμε XL άλλο το ερώ
τημα, που θα το δLατυπώσω ως εξής: αωθάνετω από 
μόνη της Lκανή η εθνολογία να εξηγήσεL την ΠΟLΚLλομορ
φία των πολLΤLσμών ; Μπορεί να το καταφέρεL χωρίς να 
εΠLκαλεστεί παράγοντες ξένους προς το δLκό της ορθο
λογLσμό, κω χωρίς εξάλλου να προδLκάσεL από την τε
λευταία τους φύση, η οποία δεν της ανήκεL, τη βωλογL
κή δLάταξη ; ΠράγματL, ΟΤLδήποτε θα μπορούσαμε να 
πούμε σχεΤLκά με το πρόβλημα των ενδεχόμενων σχέσε
ων μεταξύ του πολLτLσμού κω αυτού του «άλλου πράγ
ματος», που δε θα ανήκε στην ίδLα κατηγορία μ' αυτόν, 
θα ήταν -γLα να παραΠΟLήσουμε μLα περίφημη φράση
όΤL δεν έχουμε ανάγκη από μLα τέΤΟLα υπόθεση. 

Θα μπορούσε ωστόσο, ακόμη XL έτσL, να ωραωΠOLηθεί 
η κατάσταση σε μεγάλο βαθμό μέσα από την υπερβολL
κή απλοποίηση. Θεωρούμενη μόνο κατ' αυτό τον τρόπο 
η ΠOLΚLλομορφία των πολLΤLσμών δε θα έθετε προβλήμα
τα, εκτός από το ανΤLκεψενLκό γεγονός αυτής της ΠΟLΚL
λομορφίας. Τίποτε δεν εμποδίζεL, πράγμαΤL, να συνυ
πάρχουν δLαφορεΤLκοί πολLτωμοί καL να εΠLκρατούν με-
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ταξύ τους σχέσεις συγκριτικά ήρεμες, για τις οποίες η ι
στορική εμπειρία αποδεικνύει ότι μπορούν να έχουν δια
φορετικά θεμέλια. Σύντομα, κάθε πολιτισμός αυτoεπ�ε
βαιώνεται ως ο μόνος αληθινός και άξιος να βιωθεί' α
γνοεί τους άλλους, τους αρνείται ακόμη και ως πολιτι
σμούς. Η πλειονότητα των λαών τους οποίους αποκα
λούμε πρωτόγονους αυτοπροσδιορίζονται με ένα όνομα 
που σημαίνει «αληθινοί», «καλοί», «εξαιρετικοί», ή ακό
μη, απλούστατα, «άνθρωποι»' και αποδίδουν στους άλ
λους χαρακτηρισμούς οι οποίοι τους αρνούνται την αν
θρώπινη υπόσταση, όπως «μα"r:μoύδες» ή «αυγά Ψείρας». 
Α ναμφίβολα, η εχθρότητα, κάποτε μάλιστα ο πόλεμος, 
μπορεί επίσης να κυριαρχούσε από τον ένα πολιτισμό 
στον άλλο, αλλά επρόκειτο κυρίως για εκδίκηση για αδι
κίες που διαπράχθηκαν, αιχμαλώτιση θυμάτων προορι
σμένων για θυσίες, κλοπή γυναικών ή αγαθών: έθιμα που 
η ηθική μας αποδοκιμάζει, αλλά που δε φτάνουν ποτέ, ή 
φτάνουν μόνο κατ' εξαίρεση, μέχρι την καταστροφή ενός 
πολιτισμού ως τέτοιου ή μέχρι την υποδούλωσή του, κα
θώς δεν του αναγνωρίζεται θετική πραγματικότητα. Όταν 
ο μεγάλος Γερμανός εθνολόγος Curt Unkel, καλύτερα 
γνωστός με το όνομα Nimuendaju, που του έδωσαν οι 
Ινδιάνοι της Βραζιλίας, στους οποίους αφιέρωσε τη ζωή 
του, ξαναγύριζε στα χωριά των ιθαγενών ύστερα από μια 
μακρόχρονη παραμονή σ' ένα πολιτισμένο κέντρο, οι οι
κοδεσπότες του ξεσπούσαν σε κλάματα στη σκέΨη των 
πόνων που πρέπει να είχε υποφέρει μακριά από το μο
ναδικό τόπο όπου, όπως πίστευαν, η ζωή άξιζε τον κόπο 
να τη ζει κάποιος. Αυτή η βαθιά αδιαφορία απέναντι 
στους άλλους πολιτισμούς ήταν, με τον τρόπο της, μια εγ
γύηση γι' αυτούς για να μπορέσουν να ζήσουν με την ά
νεσή τους και την ησυχία τους. 

Αλλά γνωρίζουμε επίσης μια άλλη συμπεριφορά, που 
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είναι μάλλον συμπληρωματική της προηγούμενης παρά 
αντωετη με αυτή, και σύμφωνα με την οποία ο ξένος α
πολαμβάνει το γόητρο του εξωτισμού και ενσαρκώνει 
την ευκαφία, που προσφέρεται από την παρουσία του, 
να διευρύνει τους κοινωνικούς δεσμούς. Όταν επωκέπτε
ται μια οικογένεια, τον επιλέγουν για να δώσει όνομα 
στο νεογέννητο, ενώ και οι γαμήλιες συμμαχίες θα έχουν 
ακόμη περωσότερη αξία στην περίπτωση που θα συνα
φθούν με απομακρυσμένες ομάδες. Σε μια άλλη κατηγο
ρία ιδεών, γνωρίζουμε ότι πολύ πριν από την επαφή με 
τους λευκούς, οι εγκατεστημένοι στα Βραχώδη όρη Ινδιά
νοι Flathead έδειξαν τόσο ενδιαφέρον σε ό,τι άκουγαν να 
λέγεται γι' αυτούς και για τις δοξασίες τους, που δε δί
στασαν να στείλουν διαδοχικές αποστολές μέσα από ε
δάφη που κατέχονταν από εχθρικές φυλές, για να συνά
ψουν σχέσεις με τους ιεραποστόλους που κατοικούσαν 
στο Σαιν Λιούις του Μιζούρι. Όσο οι πολιτισμοί εμφανί
ζονται απλώς ως διαφορετικοί, μπορούν είτε να αγνοη
θούν εκούσια είτε να θεωρηθούν ως εταίροι ενόψει ενός 
επιθυμητού διαλόγου. Και στη μια και στην άλλη περί
πτωση αλληλοαπειλούνται και καμιά φορά επιτωεται ο έ
νας στον άλλο, χωρίς όμως πραγματικά να θέτουν σε κίν
δυνο την ύπαρξή τους. Η κατάσταση γίνεται εντελώς 
διαφορετική όταν την έννοια μιας αναγνωρισμένης και α
πό τις δυο πλευρές ποικιλομορφίας υποκαθιστά στον ένα 
από αυτούς τους πολιτισμούς το αίσθημα της ανωτερότη
τάς του, το οποίο στηρίζεται στην ανωότητα των σχέσε
ων βίας, και όταν η θετική ή αρνητική αναγνώριση της 
ποικιλομορφίας των πολιτισμών παραχωρεί τη θέση της 
στην επιβεβαίωση της ανωότητάς τους. 

Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι επομένως αυτό 
που θέτει στο επιστημονικό πεδίο ο ενδεχόμενος δεσμός 
που θα μπορούσε να υπάρξει ανάμεσα στη γενετική κλη-
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ρονομιά ορισμένων πληθυσμών και την πρακτική τους ε
πιτυχία από την οποία αντλούν το επιχείρημα για την α
ξίωση της ανωτερότητας. Διότι, ακόμη και αν οι  φυσικοί 
ανθρωπολόγοι και οι εθνολόγοι συμφωνήσουν στο να α
ναγνωρίσουν ότι το πρόβλημα είναι άλυτο και υπογρά
ψουν από κοινού ένα πρακτικό αδυναμίας προτού χαιρε
τηθούν ευγενικά και χωριστούν διαπιστώνοντας ότι δεν έ
χουν τίποτε να πουν2, παραμένει ωστόσο αλήθεια ότι οι 
Ισπανοί του δέκατου έκτου αιώνα θεωρήθηκαν και φάνη
καν ανώτεροι από τους Μεξικανούς και τους Περουβια
νούς επειδή διέθεταν καράβια ικανά να μεταφέρουν 
στρατιώτες πέραν του ωκεανού, άλογα, πανοπλίες και σι
δερένια όπλα' και ότι, σύμφωνα με τον ίδιο συλλογισμό, 
ο Ευρωπαίος του δέκατου ένατου αιώνα ανακηρύχθηκε 
ανώτερος από τον υπόλοιπο κόσμο χάρη στην ατμομηχα
νή και κάποια άλλα τεχνικά επιτεύγματα για τα οποία 
μπορούσε να καυχιέται. Το ότι όντως είναι έτσι από κά
θε άποψη, και από τη γενικότερη άποψη της επιστημονι
κής γνώσης που γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στη Δύση, δε 
φαίνεται να αμφισβητείται, αφού άλλωστε, εκτός από πο
λύ σπάνιες εξαιρέσεις, οι υποδουλωμένοι από τη Δύση 
λαοί ή οι εξαναγκασμένοι από αυτή να την ακολουθήσουν 
αναγνώρισαν αυτή την ανωτερότητα και, από τη στιγμή 
που κατέκτησαν ή εξασφάλισαν την ανεξαρτησία τους, έ
θεσαν ως στόχο να κερδίσουν αυτό που οι ίδιοι θεωρού
σαν καθυστέρηση στη γραμμή μιας κοινής ανάπτυξης. 

Από το γεγονός ότι αυτή η σχετική ανωτερότητα, που 
επιβεβαιώθηκε σε ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διά
στημα, υπάρχει, δε θα μπορούσαμε ωστόσο να συμπε
ράνουμε ότι αυτή προέρχεται από ευδιάκριτες θεμελιώ-

2. J. Benoist, «Du social au biologique: etude de quelques inter
actions», L '  Homme, revuefran�aise d '  anthropologie, 1966, τόμο 6, αρ. 1 .  
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δεLς Lκανότητες, ούτε, προπαντός, όΤL είναι ΟΡLσΤLκή. Η L
στορία των πολLτισμών δείχνεL ότι αυτή ή μLα άλλη μπό
ρεσε στο δLάβα των ωώνων να δLαΚΡLθεί με LδLαίτερη λα
μπρότητα. Αλλά αυτό δεν έγινε αναγκασΤLκά στη γραμ
μή μιας μοναδικής κω πάντοτε προσανατολLσμένης στην 
ίδLα κατεύθυνση ανάπτυξης. Εδώ κω μερLκά χρόνLα η 
Δύση ανοίγεταL σ' αυτό το προφανές γεγονός, όΤL σε 0-
ρισμένους τομείς OL απέραντες κατακτήσεLς της επέφε
ραν βαΡLά ανταλλάγματα' σε σημείο που φτάνεL να α
ναρωΤLέταL αν OL αξίες τις οποίες όφεLλε να εγκαταλεί
ψεL γLα να εξασφαλίσεL την απόλαυση άλλων δε χρεLα
ζόταν να γίνουν περισσότερο σεβαστές. Την Lδέα, που 
άλλοτε εΠLκρατούσε, μLας συνεχούς προόδου σ' όλο το 
δρόμο στον οποίο μόνη η Δύση θα προχωρούσε πιο γρή
γορα από το κανονLκό, ενώ OL άλλες ΚΟLνωνίες θα παρέ
μεναν πίσω, uποκαθLστά έτσι η έννΟLα της εΠLλογής σε 
διαφορεΤLκές κατεuθύνσεLς, τέτοιας που καθένας δLαΚLν
δuνεύεL να χάσεL σε ένα ή περισσότερα επίπεδα ως α
ντάλλαγμα αυτών που θέλησε να κερδίσει σε άλλα. Η 
γεωργία κω η μόνιμη εγκατάσταση ανέπτυξαν πάρα πο
λύ τους δLατροφLκούς πόρους καL κατά σuνέπεLα επέ
τρεΨαν την αύξηση του ανθρώΠLνοu πληθυσμού, με απο
τέλεσμα την εξάπλωση των μολuσμαΤLκών ασθενειών, OL  
οποίες τείνουν να εξαφανLστούν όταν ο πληθυσμός θέτεL 
αυστηρούς περωρισμούς γLα να συγκρατήσει τα παθο
γόνα μLκρόβLα. Μπορούμε λοιπόν να πούμε όΤL, αναμφί
βολα χωρίς να το ξέρουν, οι λαοί που στράφηκαν στη γε
ωργία επέλεξαν ΟΡLσμένα πλεονεκτήματα αντί των μεω
νεκτημάτων από τα οποία OL λαοί που παρέμεLναν κυνη
γοί κω τροφοσυλλέκτες είναL καλύτερα προστατευμένοι: 
το είδος ζωής των τελευταίων εμποδίζεL τις μολuσμαΤL
κές ασθένεLες να κατευθυνθούν από άνθρωπο σε άνθρω
πο καL από τα κατοικίδLα ζώα τους πάνω στον ίδω τον 
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άνθρωπο' αλλά, φυσικά, με το τίμΎjμα άλλων μειoνεΚΤΎj
μάτων. 

Η πίσΤΎj στη μονογραμμική εξέλιξη των έμβιων ειδών 
εμφανίζεται στψ κοινωνική φιλοσοφία πολύ νωρίτερα 
απ' ό,τι σΤΎj βιολογία. Από ΤΎj βιολογία όμως δέχτηκε το 
δέκατο ένατο αιώνα μια ενίσχυσΎj που της επέτρεψε να 
διεκδικήσει ένα επισΤΎjμoνικό καθεστώς, ΤΎjν ίδια στιγμή 
που ήλπιζε μ' αυτό τον τρόπο να συμβιβάσει το γεγονός 
της ποικιλομορφίας των πολιτισμών με την επιβεβαίωσΎj 
ΤΎjς ανισόΤΎjτάς τους. Πραγματευόμενοι τις διαφορετικές 
καταστάσεις που παρατηρούνται στις ανθρώπινες κοινω
νίες σαν να φώτιζαν τις διαδοχικές φάσεις μιας μοναδι
κής ανάπτυξΎjς, θα θέλαμε ακόμΎj, επειδή λείπει ο αιτιο
λογικός σύνδεσμος μεταξύ ΤΎjς βιολογικής κληρονομιάς 
και των πολιτισμικών επεξεργασιών, να προσδιορίσουμε 
μεταξύ των δύο κατηγοριών μια σχέσΎj που θα ήταν του
λάχιστον αναλογική και θα ευνοούσε τις ίδιες ηθικές ε
κτιμήσεις στις οποίες στηρίζονταν οι βιολόγοι περιγρά
φοντας ένα ζωντανό κόσμο πάντα αναπτυσσόμενο προς 
Τψ κατεύθυνσΎj μιας μεγαλύτερης διαφoρoπoίΎjσης και 
περιπλοκότητας. 

Επρόκειτο ωστόσο να παρατηρηθεί στους ίδιους τους 
βιολόγους μια αξιoσΎjμείωτη μεταστροφή - Ύj πρώΤΎj μιας 
σειράς άλλων, για τις οποίες θα γίνει λόγος σε αυτή τη 
μελέτη . TΎjν ίδια στιγμή που οι κοινωνιολόγοι επικαλού
νταν τη βιολογία για να ανακαλύψουν πίσω από τις αβέ
βαιες συγκυρίες ΤΎjς ιστορίας το αυσΤΎjρότερo και καλύ
τερα κατανOΎjτό σχήμα μιας εξέλιςΎjς, οι ίδιοι οι βιολόγοι 
αντιλαμβάνονταν ότι αυτό που είχαν θεωρήσει ως μια ε
ξέλιξη υπoκείμενΎj σε κάποιους απλούς νόμους συγκάλυ
πτε στψ πραγματικότητα μια πολύ περίπλOΚΎj ιστορία. 
TΎjν έννοια μιας «μετάβασης» που τα διάφορα έμβια εί
δΎj θα έπρεπε πάντοτε να πραγματοποιούν το ένα μετά 
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το άλλο προς την ίδια κατεύθυνση υποκατέστησε πρώτα 
πρώτα στη βιολογία η έννοια ενός «δέντρου», επιτρέπο
ντας τον προσδιορισμό σχέσεων συγγένειας, αν όχι γενε
αλογίας, μεταξύ των ειδών, διότι αυτή εξασφαλιζόταν ό
λο και λιγότερο στο βαθμό που οι μορφές εξέλιξης εμ
φανίζονταν άλλοτε αποκλίνουσες κι άλλοτε πάλι συγκλί
νουσες. Στη συνέχεια το ίδιο το δέντρο μεταμορφώθηκε 
σε «δίκτυο», σχήμα όπου οι γραμμές συνενώνονται και 
απομακρύνονται εξίσου συχνά, έτσι που η ιστορική περι
γραφή αυτών των μπερδεμένων δρόμων να αντικαθιστά 
τα πολύ απλοίκά . διαγράμματα στα οποία πιστεύαμε ότι 
μπορούμε να προσδιορίσουμε τις πολλαπλές κατευθύν
σεις που ακολουθούνται όχι από μία αλλά από πολυποί
κιλες μορφές εξελικτικών δρόμων, διαφορετικών ως προς 
το ρυθμό, το νόημα και τα αποτελέσματα. 

Η εθνολογία λοιπόν προτρέπει πράγματι σε μια ανά
λογη άποψη, μολονότι μια άμεση γνώση των κοινωνιών 
που είναι πολύ διαφορετικές από τη δική μας επιτρέπει 
να εκτιμήσουμε τους λόγους ύπαρξης που οι ίδιες έδωσαν 
στον εαυτό τους, αντί να τις κρίνουμε και να τις καταδι
κάσουμε σύμφωνα με λόγους που δεν είναι δικοί τους. 
Ένας πολιτισμός που πασχίζει να αναπτύξει τις δικές του 
αξίες δείχνει να μην κατέχει καμιά από αυτές για έναν 
παρατηρητή διαμορφωμένο από το δικό του πολιτισμό έ
τσι ώστε να αναγνωρίζει εντελώς διαφορετικές αξίες. Του 
φαίνεται ότι μόνο στον δικό του συμβαίνει κάτι, ότι μόνο 
ο πολιτισμός του κατέχει το προνόμιο μιας ιστορίας που 
προσθέτει διαρκώς γεγονότα, το ένα μετά το άλλο. Γι' 
αυτόν υπάρχει μόνο αυτή η ιστορία που προσφέρει ένα 
νόημα (sens), παίρνοντας αυτό τον όρο με τη διπλή του 
εκδοχή, του σημαίνοντος και της κατεύθυνσης προς ένα 
σκοπό. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πιστεύει ότι η ι
στορία δεν υπάρχει· ή, τουλάχιστον, δεν προχωρεΙ 
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Αλλά αυτή η ψευδαΙσθηση μπορεΙ να συγκΡLθεΙ με ε
κεΙνη από την οποία υποφέρουν OL γέροντες στα πλαΙσLα 
της ίδLας τους της ΚΟLνωνίας, καθώς άλλωστε ΚαL OL α
ντίπαλΟL ενός νέου καθεστώτος. ΑποκλεLσμένOL από τα 
δημόσLα πράγματα λόγω ηλLκίας ή από πολLΤLκή εΠLλο
γή, έχουν την αΙσθηση όΤL η Lστορία μLας εποχής στην ο
ποία δεν είναL πλέον ενεργηΤLκά εμπλεκόμενΟL λLμνάζεL, 
αντίθετα με τους νέους ΚαL τους στρατευμένους στην ε
ξουσία, OL οποίΟL ζουν πυρετωδώς αυτή την περίοδο κα
τά την οποία, γLα τους άλλους, τα γεγονότα έχουν κατά 
κάΠΟLον τρόπο αΚLνηΤΟΠOLηθεΙ Ο πλούτος ενός πολLΤL
σμού ή της εξέλLξης μLας από ΤLς φάσεLς του δεν υπάρ
XEL ως ουσLασΤLκή LδLότητα: εξαρτάΤαL από τη θέση στην 
οποία βρίσκεΤαL ο παρατηρητής ως προς αυτή, από τον 
αΡLθμό καL την ΠΟLΚLλομορφία των συμφερόντων που ε
πενδύεL εδώ. Αν δανεLστούμε μLα άλλη ε Lκόνα , θα λέγα
με όΤL OL πολLΤLσμοί μΟLάζουν με τρένα που κυκλοφορούν. 
λίγο πολύ γρήγορα, καθένα στη δLκή του γραμμή και 
προς δLαφορεΤLκή κατεύθυνση. Αυτά που κινOύνΤαL μαζί 
με το δLκό μας είναL παρόντα κατά το μεγαλύτερο δLά .. 
στημα· μπορούμε άνετα να παρατηρούμε τον τύπο των 
βαγονLών, τη φυσωγνωμία ΚαL ΤLς ΚLνήσεLς των ταξLδLω
τών μέσα από τα παράθυρα των αντίσΤΟLχων δLαμερL
σμάτων. Αλλά, όταν, σε μLα άλλη, πλάγLα ή παράλληλη 
γραμμή, ένα τρένο περνά προς την αντίθετη κατεύθυνση, 
ανΤLλαμβανόμαστε μόνο μLα συγκεχυμένη εLκόνα, που 
χάνεΤαL γρήγορα, μόλLς ταυΤLζόμενη μ' αυτό που είναL, 
περωΡLσμένη πάρα πολύ συχνά σε μLα σΤLγμLαία σύγχυ
ση του OΠτLΚOύ μας πεδίου, που δε μας παρέχεL καμLά 
πληροφορία σχεΤLκά με το ίδLΟ το γεγονός ΚαL μας ερε
θΙζεL μόνο επεLδή δLακόπτεL την ήρεμη θέα του τοπίου 
που χρησψεύεL σαν δLάκοσμος σΤLς ονεφοπολήσεLς μας. 

Κάθε μέλος λOLπόν ενός πολLΤLσμού είναL εξίσου στε-
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νά αλληλέγγυο με αυτό τον LδανLκό θεατ� σε σχέση με 
το τρένο του. Από τη γέννησ� μας κω -μόλLς το ανέφε
ρα- ΠLθανόν κω πω ΠΡLν, τα όντα κω τα πράγματα που 
μας περLβάλλοuν δείχνουν στον καθένα μας ένα σύνολο 
σύνθετων αναφορών, που σχηματίζουν ένα σύστημα: συ
μπερLφορές, αLτωλογίες, σιωπηρές κρίσεLς, τις οποίες στη 
σuνέχεLα έρχετω να επιβεβωώσεL η εκπαίδευση, με την 
πρoσεκτικ� θεώρηση του ιστορικού γίγνεσθαι του πολΙΤL
σμού μας που μας προτείνεL. ΜεταΚLνούμαστε μεταφο
ΡLκά μ' αυτό το σύστημα αναφοράς, και τα πολιησμικά 
σύνολα που συγκρoτ�θηκαν έξω από αυτό γίνοντω ανΤL
ληπτά από εμάς μόνο διαμέσου των παραμορφώσεων 
που το ίδω τούς προκαλεί. Μπορεί ακόμη να μας κατα
στ�σεL ανίκανους να τα δούμε. 

Μπορούμε να δείξουμε η προηγείτω μέσα από την α
ξωσημείωτη αλλαγ� στάσης που παρατηρ�θηκε πρό
σφατα στους γενεΤLστές ένανΤL των λεγόμενων πρωτόγο
νων λαών κι εκείνων από τα έθιμά τους που έχουν άμε
ση � έμμεση α�χηση στη δημογραφία τους. Για ωώνες, 
τα έθιμά τους που συνίστανται σε περίεργους κανόνες 
γάμου, σε αυθαίρετες απαγορεύσεις σαν εκείνη που α
φορά ης σεξουαλικές σχέσεLς ανάμεσα στους συζύγους 
όσο η μητέρα θηλάζει το τελευταίο πωδί -κάποτε ως την 
ηλLκ(α των τριών � τεσσάρων ετών-, σε πολuγαμLκά προ
νόμLα προς όφελος των αρχηγών � των γερόντων, � ακό
μη σε συν�θειες που μας εξεγείρουν, σαν την παιδοκτο
νία, εμφανίστηκαν στερούμενα σημασίας κω εμβέλεLας, 
ίσα ίσα κατάλληλα να περιγραφούν κω να καταγραφούν 
όπως τόσα παραδείγματα από ιδιωτερότητες και παρα
ξενιές για τις οποίες η ανθρώΠLνη φύση είνω ικαν�, αν 
όχι, όπως θα φτάναμε να πούμε, ένοχη. Χρειάστηκε να 
δLαμορφωθεί γύρω στο 1950 μLα νέα εΠLστ�μη, η γενεΤL
κ� των πληθυσμών, ώστε όλα αυτά τα έθιμα που απορ-
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ρίπτονταν ως παράλογα ή εγκληματικά να αποκτήσουν 
για εμάς ένα νόημα και να μας αποκαλύψουν τους λό
γους (ύπαρξής) τους. 

Ένας πρόσφατος τόμος του περιοδικού Science έκανε 
γνωστό σε ένα ευρύτερο κοινό το αποτέλεσμα των ερευ
νών που εδώ και πολλά χρόνια συνεχίζουν ο καθηγητής 
J. ν. Neel και οι συνεργάτες του σε διάφορους πληθυ
σμούς που εμφανίζονται μεταξύ των καλύτερα διατηρη
μένων της τροπικής Αμερικής. Auτές οι έρευνες άλλωστε 
επιβεβαιώθηκαν από άλλες, που έγιναν ανεξάρτητα στη 
Νότια Αμερική και στη Νέα Γουινέα3• 

Τείνουμε να πιστεύουμε ότι οι φυλές που θεωρούνται 
οι πιο απομακρυσμένες από τη δική μας είναι επίσης και 
οι πιο ομοιογενείς για έναν μαύρο όλοι οι κίτρινοι μοιά
ζουν, και το αντίστροφο πιθανόν επίσης να ισχύει. Η 
πραγματική κατάσταση φαίνεται πολύ πιο σύνθετη, διό
τι, αν, ·για παράδειγμα, οι Αυστραλιανοί εμφανίζονται 
μορφολογικά ομοιογενείς σε όλη την έκταση της ηπεiρoυ\ 
έγινε δυνατό να αποκαλυφθούν σημαντικές διαφορές σε 
ορισμένες γενετικές συχνότητες σε πολλές νοτιοαμερικα
νικές φυλές που ζουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή' κι 
αυτές οι διαφορές είναι σχεδόν εξίσου μεγάλες ανάμεσα 
στα χωριά της ίδιας φυλής και ανάμεσα σε ξεχωριστές 
λόγω γλώσσας και πολιτισμού φυλές. Α ντ (θ ετα με ό,τι θα 
πιστεύαμε, η ίδια η φυλή δεν αποτελεί λοιπόν μια βιολο
γική ενότητα. Πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο ; Α ναμφί-

3. J. V. Neel, «Lessons from a "Ρήmίtiνe" people», Science, αρ. 1 70, 
1970. Ε. Giles, «Culture and genetics», F. Ε. Johnston, «Genetic anthro
pology: some considerations» , στο «Cuπeηt direction in anthropology» , 
ό.π. 

4. Α. Α. Abbie, «The Australian abοήgine» , Oceania, 1951, τόμο 22' 
«Recent field-work οη the physical anthropology of Australian abοή
gines» , Australian journal of science, 1961, τόμο 23. 
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βολα από το γεγονός mL  τα νέα χωΡLά σχηματίζονταL σύμ
φωνα με μLα δLπλή δLαδLκασία δLαχωρωμού κω συγχώ
νευσης: πρώτα πρώτα μLα ΟLκογενεLακή γενLά αποκόπτε
τω από το γενεαλογLκό της δέντρο καL εγκαθίστατω στο 
περLθώρω' αργότερα, συμπαγείς ομάδες ατόμων με συγ
γενLκή σχέση μεταξύ τους έρχοντω να τους συναντήσουν 
κω να μοφαστούν τη νέα καΤΟLκία. Τα γενεΤLκά αποθέ
ματα που σχηματίζονται κατ' αυτό τον τρόπο διαφέρουν 
πολύ περισσότερο μεταξύ τους απ' ό,ΤL αν ήταν αποτέλε
σμα ομαδοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν τυχαία. 

Προκύπτει η ακόλουθη συνέπεια: αν τα χωριά μιας 
μόνο φυλής αποτελούνται από γενετικούς σχηματισμούς 
διαφοροποιημένους εξαρχής, με το καθένα να ζει σε μLα 
σχετLκή απομόνωση και σε αντικεψενικό ανταγωνωμό με 
τα άλλα από το γεγονός ότι έχουν άνισα ποσοστά ανα
παραγωγής, φτιάχνουν ένα σύνολο συνθηκών που OL βLΟ
λόγοι γνωρίζουν πολύ καλά ως το πω ευνοϊκό για μια ε
ξέλιξη ασύγκριτα ταχύτερη από εκείνη που γενικά πα
ρατηρούμε στα είδη των ζώων. Όμως γνωρίζουμε ότι η 
εξέλιξη που οδήγησε από τα τελευταία απολιθωμένα αν
θρωποειδή στο σύγχρονο άνθρωπο έγινε, συγκριτικά μL
λώντας, με πολύ γρήγορο τρόπο. Όσο δεχόμαστε ότι OL 
συνθήκες που παρατηρούμε σε ορισμένους απομακρυ
σμένους πληθυσμούς προσφέρουν, τουλάχιστον σε ορι
σμένες σχέσεις, την κατά προσέγγιση εικόνα εκείνων που 
μπόρεσε να γνωρίσει η ανθρωπότητα σε ένα μαΚΡLνό πα
ρελθόν, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε όΤL αυτές OL συν
θήκες, που μας φαίνοντω πολύ άθλιες, ήταν OL πω κα
τάλληλες γLα να μας κάνουν αυτό που έχουμε γίνεL καL 
όΤL παραμένουν επίσης οι ΠLΟ Lκανές να διατηρήσουν την 
ανθρώΠLνη εξέλLξη προς την ίδια κατεύθυνση κω να κρα
τήσουν το ρυθμό της, ενώ οι τεράστιες σύγχρονες ΚOLνω
νίες, όπου OL γενετικές ανταλλαγές γίνονταL με διαφορε-
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ΤLκό τρόπο, προσπαθούν να συγκρατήσουν την εξέλLξη ή 
να της επLβάλoυν άλλους προσανατολLσμούς. 

OL έρευνες αυτές έδεLξαν επίσης όΤL στους υΠΟΤLθέμε
νους άγρωυς από τη μLα πλευρά η πωδLκή θνησψότητα
XL από Τψ άλλη εκείνη που οφείλεταL σΤLς μολυσμαΤLκές 
ασθένεLες -αν περωΡLστούμε, φυσLκά, σε φυλές απαλ
λαγμένες από εξωτερική μόλυνση- απέχουν πολύ από το 
να EivaL τόσο μεγάλες όσο θα περψέναμε. Δεν μπορούν 
λΟLπόν να εξηγήσουν μLα μLκρή δημογραφLκή αύξηση, 
που προέρχεταL μάλλον από άλλους παράγοντες: εκού
aLa αραίωση των γεννήσεων, που αντωΤΟLχεί στην πα
ρατεταμένη δLάρκεLα του θηλασμού κω σΤLς σεξουαλLκές 
απαγορεύσεLς, πραΚΤLκή της έκτρωσης κω της παLδο
κτονίας, με αποτέλεσμα ένα ζεuγάΡL κατά την περίοδο 
της γονψότητάς του να φέρνεL στον κόσμο κατά μέσο ό
ρο ένα παLδί κάθε τέσσερα με πέντε χρόνLα.  Όσο μLση
τή XL αν έγLνε YLa μας η πωδοκτονία, δε δLαφέρεL βασL
κά, ως μέθοδος ελέγχου των γεννήσεων, από το υψηλό 
ποσοστό της ΠαLδLκής θνησψότητας που εΠLκράτησε σΤLς 
«δυνατές» ΚΟLνωνίες xaL εΠLκρατεί ακόμη σε μεΡLκές, 
xaL από ΤLς μεθόδους αντωύλληψης, η χρήση των οποίων 
μας φαίνετω σήμερα αναγκαία YLa να γλLτώσεL εκατομ
μύΡLα ή xaL δωεκατομμύΡLα ατόμων που ΚLνδυνεύουν να 
γεννηθούν σε έναν υπερκαΤΟLκημένο κόσμο, μLα τύχη όΧL 
λLγότερο θλLβερή εκείνης που αποτρέπεL μLα πρόωρη ε
ξόντωση. 

Όπως πολλοί άλλΟL στον κόσμο, OL πολLτωμοί όπου 
δLεξήχθησαν OL έρευνες ΤLς οποίες συνεχίζω να σχολLάζω 
εΠLβάλλουν στην πλεLονότητα των παντρεμένων γυναLκών 
μLα τιμωρία της ΚΟLνωνLκής εΠLτυχίας ΚαL της μακροβLό
τητας. ΠροκύπτεL όΤL, αν όλες OL γυναίκες τείνουν να έ
χουν κατά προσέγγLση τον ίδω αΡLθμό πωδLών YLa τους 
λόγους που σημεLώθηκαν παραπάνω, OL άντρες, ανάλογα 
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με  τον αριθμό των συζόγων τους, θα  έχουν ποσοστά α
ναπαραγωγής που θα ποικίλλουν σημαντικά. Θα ποικίλ
λουν ακόμη περισσότερο αν, όπως κάποτε παρατήρησα 
στους Ινδιάνους Tupi-Kawahib, που ζουν στη λεκάνη του 
rio Madeira, η ασυνήθιστη σεξουαλική ικανότητα αποτε
λεί τμήμα των γνωρισμάτων από τα οποία χαρακτηρίζε
ται ένας αρχηγός, ο οποίος σε αυτή τη μικρή κοινωνία της 
τάξης των δεκαπέντε περίπου προσώπων ασκεί ένα εί
δος μονοπωλίου σε όλες τις γυναίκες της ομάδας σε ηλι
κία γάμου, ή θεωρείται ότι το κάνει. 

Όμως σε αυτέζ τις ομάδες η θέση του αρχηγοό δεν εί
ναι πάντα κληρονομική και, όταν είναι, αυτό γίνεται με 
μεγάλη ελευθερία επιλογής. Όταν παρέμεινα πριν από 
περισσότερα από τριάντα χρόνια μαζί με τους Nambik
wara, που οι μικρές ημι-νομαδικές ομάδες τους είχαν κα
θεμιά έναν αρχηγό οριζόμενο με συλλογική συναίνεση, ε
ντυπωσιάστηκα που, εκτός από το προνόμιο της πολυ
γαμίας, η εξουσία επέφερε λιγότερα πλεονεκτήματα απ' 
ό,τι υποχρεώσεις και ευθύνες. Για να γίνει κάποιος αρ
χηγός ή, συχνότερα, για να υποχωρήσει στις παρακλήσεις 
της ομάδας, έπρεπε να έχει έναν ασυνήθιστο χαρακτήρα, 
όχι μόνο να διαθέτει τις απαιτούμενες φυσικές ικανότη
τες, αλλά και να έχει έφεση στις δημόσιες υποθέσεις, 
πνεύμα πρωτοβουλίας, αίσθηση της διοίκησης. Όποια κι 
αν είναι η γνώμη μας για τέτοια προσόντα, για τη μι
κρότερη ή μεγαλύτερη συμπάθεια που εμπνέουν, είναι ε
πίσης αλήθεια ότι, αν αυτά έχουν άμεσα ή έμμεσα μια 
γενετική βάση, η πολυγαμία θα ευνοήσει τη διαιώνισή 
τους. Και οι έρευνες σε ανάλογους πληθυσμούς έδειξαν 
πράγματι ότι ένας πολυγαμικός άντρας έχει περισσότε
ρα παιδιά απ' ό,τι οι άλλοι, επιτρέποντας στους γιους 
του να διαθέτουν αδερφές ή ετεροθαλείς αδερφές τις ο
ποίες θα ανταλλάξουν με άλλα γένη για να αποκτήσουν 
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συζύγους, έτσι που θα λέγαμε όη η πολυγυνία γεννά την 
πολυγυνία. Κατ' αυτό τον τρόπο, ορισμένες μορφές φυ
σικ�ς επιλoγ�ς εμφανίζονται ενθαρρυμένες και ενισχυμέ
νες. 

Αν παραμερίσουμε ακόμη μια φορά τις μολυσματικές 
ασθένειες που εισ�γαγαν οι άποικοι � DL κατακτητές, για 
τους οποίους γνωρίζουμε τι τρομερές καταστροφές προ
κάλεσαν, εξαφανίζοντας κάποτε ολόκληρους πληθυσμούς 
σε διάστημα λίγων ημερών � εβδομάδων, οι λεγόμενοι 
πρωτόγονοι λαοί φαίνεται να απολαμβάνουν μια εξαφε
τικ� ανοσία στις δικές τους ενδημικές ασθένειες. Εξη
γούμε αυτό το φαινόμενο μέσα από την πολύ μεγάλη οι
κειότητα του μικρού παιδωύ με το σώμα της μητέρας 
του και με το ευχάριστο περιβάλλον. Aυτ� η πρώιμη έκ
θεση σε όλα τα είδη παθογόνων μικροβίων θα εξασφάλι
ζε την ευκολότερη μετάβαση από την παθητικ� ανοσία 
-που απoκτ�θηκε από τη μητέρα στη διάρκεια της κύη
σης- στη θετικ� ανοσία, που αναπτύσσεται δηλαδ� από 
κάθε άτομο μετά τη γέννηση . 

Μέχρι τώρα, αντιμετώπισα μόνο τους παράγοντες ε
σωτερικ�ς ισορροπίας, δημoγραφικ�ς και κωνωνωλογι
κ�ς συγχρόνως τάξης. Σ' αυτούς πρέπει να προσθέσου
με τα μεγάλα εκείνα συστ�ματα εθίμων και δοξασιών 
που μπορούν να μας φανούν γελοίες δεισιδαιμονίες, έ
χουν όμως ως συνέπεια τη διατ�ρηση της ανθρώπινης ο
μάδας σε ισορροπία με το φυσικό περιβάλλον. Ότι δη.,. 
λαδ� ένα φυτό θεωρείται σεβαστ� ύπαρξη και δεν το κό
βει κανείς χωρίς νόμιμο κίνητρο και χωρίς να έχει απ� 
πριν καταπραυνει το πνεύμα του με προσφορές ότι τα 
ζώα που κυνηγούμε για να τραφούμε βρίσκονται, ανάλο
γα με το είδος, υπό την προστασία τόσων υπερφυσικών 
κυρίων, οι οποίοι τιμωρούν τους κυνηγούς που ευθύνο
νται για καταχρ�σεις λόγω του μεγάλου αριθμού των θη-
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ραμάτων τους, ή επειδή δε χαρίζοντω στα θηλυκά και 
στα μικρά ζώα' ότι επικρατεί, τέλος, η ιδέα πως οι άν
θρωποι, τα ζώα κω τα φυτά διαθέτουν ένα κοινό κεφά
λαιο ζωής, έτσι που κάθε υπερβολή που διαπράττετω σε 
βάρος ενός είδους εκφράζετω αναγκαστικά στη φιλοσο
φία των ιθαγενών με μια μείωση της ελπίδας για ζωή των 
ίδιων των ανθρώπων: όλα αυτά αποτελούν μαρτυρίες ί
σως αφελείς, αλλά τόσο αποτελεσματικές, ενός ανθρωπι
σμού συνετά αντιληπτού, που δεν αρχίζει από τον εαυτό 
του αλλά παρέχει στον άνθρωπο μια λογική θέση μέσα 
στη φύση, αντί να ' εγκατασταθεί ως κύριός της και να 
την καταστρέΨει, χωρίς μάλιστα να λάβει υπόΨη τις α
νάγκες και τα ολοφάνερα συμφέροντα εκείνων που θα 
έρθουν μετά από αυτόν.  

Έπρεπε η γνώση μας να εξελιχτεί και να αποκτήσου
με συνείδηση των νέων προβλημάτων, προκειμένου να α
ναγνωρίσουμε μια αντικειμενική αξία κω μια ηθική ση
μασία στους τρόπους ζωής, τις συνήθειες και τις δοξα
σίες που προηγουμένως δέχονταν εκ μέρους μας μόνο το 
σαρκασμό ή, στην καλύτερη περίπτωση, μια συγκαταβα
τική περιέργεια. Με την είσοδο όμως της γενετικής των 
πληθυσμών στην ανθρωπολογική σκηνή δημιουργείται 
μια άλλη αλλαγή, της οποίας οι θεωρητικές προεκτάσεις 
είνω ίσως ακόμη μεγαλύτερες. Όλα τα γεγονότα που μό
λις ανέφερα προέρχοντω από τον πολιτισμό' αφορούν 
τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες ανθρώπινες ομάδες 
χωρίζονται κω ανασχηματίζονται, τους τρόπους ένωσης 
και αναπαραγωγής που τα έθιμα επιβάλλουν στα άτομα 
κω των δύο φύλων, τις καθορισμένες διατάξεις απόρρι
Ψης ή γέννησης των πωδιών κω της ανατροφής τους, το 
δίκαιο, τη μαγεία, τη θρησκεία κω την κοσμολογία. Έτσι, 
είδαμε ότι άμεσα ή έμμεσα αυτοί οι παράγοντες υπο-
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γραμμίζουν τη φυσικ� επιλoγ� και προσανατολίζουν την 
πορεία της. Έκτοτε, τα δεδομένα του πρoβλ�ματoς που 
αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ των εννοιών «φυλ� » και 
«πολιτωμός» βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό αντεστραμ
μένα. Σε όλη τη διάρκεια του δέκατου ένατου αιώνα και 
στο πρώτο μισό του εικοστού, αναρωτηθ�καμε αν η φυ
λ� επηρέαζε τον πολιτωμό και με ΠΟLOυς τρόπους. Αφού 
πρώτα έγινε αντιληπτό ότι το πρόβλημα με τον τρόπο 
που τέθηκε �ταν άλυτο, κατανοούμε τώρα ότι τα πράγ
ματα συμβαίνουν διαφορετικά: OL μορφές πολιτισμού 
που υLOθετούν εδώ � εκεί οι άνθρωπOL, οι τρόποι της ζω
�ς τους έτσι όπως επικράτησαν στο παρελθόν � επικρα
τούν ακόμη στο παρόν, καθορίζουν σε έναν πολύ μεγά
λο βαθμό το ρυθμό της βιoλoγικ�ς τους εξέλιξης και του 
προσανατολισμού τους. Αντί να αναρωτηθούμε αν ο πο
λιτισμός εξαρτάται � όχι από τη φυλ�, ανακαλύπτουμε 
ότι η φυλ� -� ό,τι εννοούμε γενικά μ' αυτό τον όρο- α
ποτελεί παράγοντα, μεταξύ άλλων, του πολιτισμού. 

Πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά ; Ο πολιτισμός 
μιας ομάδας καθορίζει τα γεωγραφικά όρια που της πα
ραχωρούνται � που της υποβάλλονται, τις σχέσεις φιλίας 
� εχθρότητας που διατηρεί με τους γειτονικούς λαούς 
και, κατά συνέπεια, τη σχετικ� σημασία των γενετικών 
ανταλλαγών οι οποίες, χάρη στις επιτρεπόμενες, ενθαρ
ρυνόμενες � απαγορευμένες ενδογαμικές ενώσεις, θα 
μπορέσουν να δημιουργηθούν μεταξύ τους. Ακόμη και 
στις κοινωνίες μας γνωρίζουμε ότι οι γάμοι δε γίνονται 
εντελώς τυχαία: συνειδητοί � ασυνείδητοι παράγοντες, ό
πως η απόσταση ανάμεσα στις κατοικίες των μελλοντι
κών συζύγων, η εθνικ� τους καταγωγ�, η θρησκεία τους, 
το επίπεδο εκπαίδευσ�ς τους, μπορούν να παίξουν κα
θοριστικό ρόλο.  Αν επιτρέπεται να συμπεράνουμε από 
τα �θη και τα έθιμα τα οποία ως μια πρόσφατη επoχ� 
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πρόσφεραν μια απέραντη γενικολογία στους λαούς χωρίg 
γραφή, και αν δεχτούμε ότι παρέμεναν στο είδος μας ε.., 
δώ και πάρα πολύ καιρό, θα παραδεχτούμε ότι από τις 
πρώτες πρώτες αρχές της οργανωμένης σε κοινωνία ζωής 
οι πρόγονοί μας πρέπει να γνώριζαν και να εφάρμοζαν 
πολύ αυστηρούς κανόνες γάμου. Έτσι, εκείνες οι κοινω
νίες που θεωρούν τα λεγόμενα παράλληλα ξαδέρφια 
-προερχόμενα από δυο αδερφούς ή δυο αδερφές- ως α
ληθινούς αδερφούς ή αδερφές, επομένως σε καμιά περί
πτωση συζύγους, λόγω της απαγόρευσης της αψομει
ξίας, ενώ τα λεγόμενα σταυρωτά ξαδέρφια -αντίστοιχα 
προερχόμενα από έναν αδερφό και μια αδερφή- θεω
ρούνται, αντιθέτως, δικαιολογημένα σύζυγοι, αν όχι και 
επιβεβλημένα, βρίσκονται σε αντίθεση με άλλες κοινωνίες, 
όπου κάθε δεσμός συγγένειας, όσο μακρινός και αν εί
ναι, δημιουργεί ένα κώλυμα αναίρεσης του γάμου. Ή, α
κόμη, ο κανόνας, πιο δυσνόητος ακόμη από τους προη
γούμενους, ο οποίος, μεταξύ σταυρωτών συγγενών, δια
κρίνει τις ξαδέρφες σε δυο κατηγορίες, την κόρη της α
δερφής του πατέρα, από τη μια πλευρά, και την κόρη 
του αδερφού της μητέρας, από την άλλη, με την πρώτη 
μόνο να επιτρέπεται να γίνει σύζυγος, ενώ για τη δεύτε
ρη είναι απολύτως απαγορευμένο, χωρίς όμως να ισχύει 
παντού και πάντα το ίδιο - πώς τέτοιοι κανόνες, που ε
φαρμόζονται για γενιές, δε θα δρούσαν με διαφορετικό 
τρόπο στη μετάδοση της γενετικής κληρονομιάς ;  

Δεν τελειώσαμε όμως διότι ο ι  κανόνες υγιεινής που ε 
φαρμόζει κάθε κοινωνία, η σπουδαιότητα και η αποτελε
σματικότητα που σχετίζονται με την περίθαλψη που παρέ
χεται σε κάθε είδος ασθένειας ή αναπηρίας, επιτρέπουν ή 
προλαβαίνουν σε διαφορετικό βαθμό την επιβίωση κάποι
ων ατόμων και τη διασπορά ενός γενετικού υλικού, το ο
ποίο χωρίς αυτή θα είχε χαθεί νωρίτερα. Το ίδιο ισχύει σε 
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σχέση με τις πολιτισμικές συμπεριφορές μπροστά σε ορι
σμένες κληρονομικές ανωμαλίες και, όπως είδαμε, σε πρα
κτικές σαν την παιδοκτονία, που πλήττουν χωρίς διάκριση 
τα δύο φύλα σε συγκεκριμένες συνθήκες --οι λεγόμενες μη 
φυσιολογικές γεννήσεις, δίδυμα κτλ.- ή ειδικότερα τα κο
ρίτσια. Τέλος, η ηλικία των συζύγων, η γονιμότητα και η 
πολυτεκνία, που διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπε
δο ζωής και τις κοινωνικές λειτουργίες, υπόκεινται, τουλά
χιστον εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, σε κανόνες που η απώ
τερη προέλευσή τους δεν είναι βιολογική, αλλά κοινωνική. 

Αυτή η ανατροπή του προβλήματος των σχέσεων με
ταξύ φυλής και πολιτισμού, την οποία παρακολουθούμε 
εδώ και λίγα χρόνια, βρήκε μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή 
απεικόνιση στην περίπτωση του δρεπανοκυτταρικού 
στίγματος (sicklernie) : μιας εκ γενετής ανωμαλίας των ε
ρυθρών αιμοσφαιρίων, συχνά μοιραίας όταν κληρονομεί
ται συγχρόνως από τους δυο γονείς, για την οποία όμως 
γνωρίζουμε, εδώ και είκοσι περίπου χρόνια μόνο, ότι, 
κληρονομούμενη από ένα μόνο γονέα, παρέχει στο φορέα 
μια σχετική προστασία απέναντι στην ελονοσία. Πρόκει
ται λοιπόν για ένα από αυτά τα γνωρίσματα που πιστέ
ψαμε στην αρχή ότι στερούνται προσαρμοστικής αξίας, 
ένα είδος βιολογικού απολιθώματος, που επιτρέπει, σύμ
φωνα με τις βαθμιαίες αυξήσεις συχνότητας, να αποκα
ταστήσουμε τις αρχα'ίκές διασυνδέσεις που πρέπει να u
πήρχαν μεταξύ των πληθυσμών. Αυτές οι ελπίδες ότι τε
λικά είχαν συμμετάσχει σ' ένα στατικό κριτήριο φυλετι
κής ταύτισης διαλύθηκαν μετά την ανακάλυψη ότι τα ε
τεροζυγωτά άτομα απέναντι στο γονίδιο του δρεπανο
κυτταρικού στίγματος μπορούσαν να διαθέτουν ένα βιο
λογικό πλεονέκτημα κι έτσι να αναπαραχθούν σε ένα συ
γκριτικά υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τα βιολογικά 
καταδικασμένα ομοζυγωτά απέναντι στο ίδιο γονίδιο, α-



ΦΤΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1 23 

πό τη μια πλευρά, και, από την άλλη,  σε σχέση με τα ά
τομα που δεν είναι φορείς, τα οποία κινδυνεύουν να πε
θάνουν νέα λόγω της μεγαλύτερης ευαισθησίας τους σε 
μια ορισμένη μορφή ελονοσίας. 

Η τιμή ανήκε στον F . B .  Livingstone να διακρίνει σε 
ένα αξιομνημόνευτο άρθρο5 τις θεωρητικές προεκτάσεις 
-θα θέλαμε σχεδόν να πούμε φιλοσοφικές- της ανακά
λυψης των γενετιστών. Μια συγκριτική μελέτη του πο
σοστού της ελονοσίας, όπως και του γονιδίου του δρε
πανοκυτταρικού στίγματος, της κατανομής των γλωσ
σών και των πολΙτισμών, πάντα στη δυτική Αφρική, ε
πιτρέπει στο συγγραφέα να δημιουργήσει για πρώτη 
φορά ένα ομοιογενές σύνολο, αποτελούμενο από βιολο
γικά, αρχαιολογικά, γλωσσολογικά και εθνογραφικά δε
δομένα. Αποδεικνύει έτσι, κατά τρόπο πολύ πειστικό, 
ότι η εμφάνιση της ελονοσίας και η επακόλουθη μετά
δοση του δρεπανοκυτταρικού στίγματος πρέπει να ήταν 
συνέχεια της εισαγωγής της γεωργίας: παράλληλα με 
την απώθηση ή την καταστροφή της πανίδας, οι εντατι
κές εκχερσώσεις προκάλεσαν τη διαμόρφωση ελωδών ε
κτάσεων και λάκκων με στάσιμα νερά, που ευνοούν την 
αναπαραγωγή κουνουπιών που μεταδίδουν μολυσματι
κές ασθένειες τα έντομα αυτά αναγκάστηκαν να προ
σαρμοστούν στον άνθρωπο, που έγινε το θηλαστικό στο 
οποίο κυρίως μπορούσαν να ζήσουν παρασιτικά. Αν λά
βουμε υπόψη και άλλους παράγοντες, τα ποικίλα πο
σοστά του δρεπανοκυτταρικού στίγματος ανάλογα με 
τους λαούς υποδεικνύουν αποδεκτές υποθέσεις για την 
εποχή όπου εγκαθίστανται στις περιοχές που κατέχουν 
τώρα, για τις κινήσεις των φυλών και τις σχετικές χρο-

5. F. Β. Livingstone. «Anthropological implications of sikle cell gene 
distribution in West Afήca», American Anthrop% gist. 1958, τόμο 60, αρ. 3. 
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νολογίες κατά τις οποίες αποκτούν τις αγροτικές τεχνι
κές τους. 

Έτσι, διαπιστώνουμε συγχρόνως ότι μια γενετική α
νωμαλία δε θα μπορούσε να προσφέρει μαρτυρία για έ
να πολύ μακρινό παρελθόν (επειδή, τουλάχιστον εν μέ
ρει, εξαπλώνεται ως άμεση απόρροια της προστασΙας 
που παρέχει απέναντι στις βιολογικές συνέπειες των πο
λιτισμικών αλλαγών), αλλά ότι, αντιθέτως, ρίχνει άπλετο 
φως σε ένα πιο κοντινό παρελθόν, αφού η εισαγωγή της 
γεωργίας στην Αφρική δεν μπορεί να αναχθεί πέρα από 
κάποιες χιλιετίες. Αυτό που χάνουμε σε ένα επίπεδο το 
κερδίζουμε λοιπόν σε ένα άλλο. Αρνούμαστε να εξηγή
σουμε με βάση φυλετικά χαρακτηριστικά τις μεγάλες 
διαφορές, αλλά, εξετάζοντάς τες σε μια πολύ μεγάλη 
κλΙμακα, θα πιστεύαμε ότι τις διακρΙνουμε μεταξύ των 
πολιτισμών' αυτά τα ίδια όμως φυλετικά χαρακτηριστι
κά -που δεν μπορούμε πλέον να θεωρούμε ως τέτοια ό
ταν υιοθετούμε μια πιο εκλεπτυσμένη κλΙμακα παρατή
ρησης- συνδυασμένα με πολιτισμικά φαινόμενα, των ο
ποίων αποτελούν λιγότερο την αιτία παρά το αποτέλε
σμα, προσφέρουν πολυτιμότατες πληροφορΙες για περιό
δους σχετικά πρόσφατες και, σε αντίθεση με την άλλη ι
στορΙα, τα δεδομένα της αρχαιολογίας, της γλωσσολο
γίας και της εθνογραφίας μπορούν να επαληθευτούν. Με 
τον όρο να περάσουμε από την οπτική γωνία της «πολι
τισμικής μακρο-εξέλιξης» σε εκείνη της «γενετικής μι
κρο-εξέλιξης», ξαναγίνεται δυνατή η συνεργασΙα μεταξύ 
της μελέτης των φυλών και της μελέτης των πολιτισμών. 

Πράγματι, αυτές οι νέες προοπτικές επιτρέπουν να 
τοποθετήσουμε τις δυο μελέτες στις αμοιβαΙες σχέσεις 
τους. ΕΙναι εν μέρει ανάλογες και εν μέρει συμπληρω
ματικές. Ανάλογες πρώτα πρώτα διότι, κατά πολλές έν
νοιες, οι πολιτισμοΙ εΙναι συγκρΙσιμοι με αυτές τις ακα-
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νόνιστες «δοσολογίες» των γενετικών γνωρισμάτων που 
γενικά χαρακτηρίζουμε με τον όρο «φυλή». Ένας πολιτι
σμός συνίσταται σε μια ποικιλία γνωρισμάτων, ορισμένα 
από τα οποία είναι κοινά, σε διάφορους άλλωστε βαθ
μούς, με γειτονικούς ή απομακρυσμένους πολιτισμούς, ε
νώ άλλα τούς χωρίζουν με λιγότερο ή περισσότερο εμ
φανή τρόπο. Αυτά τα γνωρίσματα ισοσταθμίζονται στα 
πλαίσια ενός συστήματος, το οποίο, και στη μια και στην 
άλλη περίπτωση, οφείλει να είναι βιώσιμο, με τον κίνδυ
νο να φαίνεται προοδευτικά ότι απορρίπτεται από άλλα 
συστήματα, περισσότερο ικανά να διαδοθούν ή να ανα
παραχθούν. Για να εμφανίσουμε τις διαφορές, για να γί
νουν αρκετά σαφή τα όρια που επιτρέπουν να διακρί
νουμε έναν πολιτισμό από τους γειτονικούς του, οι συν
θήκες λίγο πολύ είναι οι ίδιες με εκείνες που ευνοούν τη 
βιολογική διαφοροποίηση μεταξύ των πληθυσμών: σχετι
κή απομόνωση για ένα μεγάλο διάστημα, περιορισμένες 
ανταλλαγές, είτε είναι πολιτισμικής είτε γενετικής κατη
γορίας, στο βαθμό περίπου που τα πολιτισμικά εμπόδια 
είναι της ίδιας φύσης με τα βιολογικά' τις προαναγγέλ
λουν με έναν τρόπο τόσο πιο αληθινό όσο όλοι οι πολι
τισμοί αποτυπώνουν το σήμα τους στο σώμα: από τον 
τρόπο ενδυμασίας, κόμμωσης και στολισμού, από τους 
σωματικούς ακρωτηριασμούς και τις κινητικές συμπερι
φορές, μιμούνται διαφορές συγκρίσιμες με εκείνες που 
μπορούν να υπάρξουν μεταξύ των φυλών' προτιμώντας 
ορισμένους φυσικούς τύπους από άλλους, τους σταθερο
ποιούν και ενδεχομένως τους διαδίδουν. 

Συμπληρώνονται σε λίγο είκοσι χρόνια από τότε που 
σε ένα φυλλάδιο που συνέταξα έπειτα από αίτημα της 
Ουνέσκο6 έκανα επίκληση της έννοιας του συνασπισμού 

6. Φυλή και ιστορία, που δημοσιεύτηκε το 1952. 
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για να εξηγήσω ότι οι απομονωμένοι πολιτισμοί δεν μπο
ρούσαν να τρέφουν ελπίδες ότι θα δημιουργήσουν από 
μόνοι τους τις συνθήκες μιας πραγματικά συσσωρευτικής 
ιστορίας. Χρειάζεται γι' αυτό, όπως έλεγα, οι διάφοροι 
πολιτισμοί να συνδυάζουν εκούσια ή ακούσια τις αμοι
βαίες θέσεις τους και να δίνουν έτσι μια καλύτερη ευ
καιρία ώστε να πραγματοποιήσουν στο μεγάλο παιχνίδι 
της ιστορίας τις μακριές σειρές που της επιτρέπουν να 
σημειώσει πρόοδο. Οι γενετιστές προτείνουν τώρα αρκε
τά συγγενικές απόψεις σχετικά με τη βιολογική εξέλιξη ,  
όταν αποδεικνύουν ότι ένα γονιδίωμα αποτελεί στην 
πραγματικότητα ένα σύστημα στο οποίο ορισμένα γονί
δια παίζουν ένα ρυθμιστικό ρόλο, ενώ άλλα ασκούν μια 
συντονισμένη δράση σε ένα μόνο χαρακτηριστικό, ή το 
αντίθετο, αν πολλά χαρακτηριστικά βρίσκονται εξαρτη
μένα από ένα και το αυτό γονίδιο. Αυτό που ισχύει στο 
επίπεδο του ατομικού γονιδιώματος ισχύει επίσης στο ε
πίπεδο ενός πληθυσμού, που οφείλει πάντα να είναι τέ
τοιος, με το συνδυασμό που πραγματοποιείται στους 
κόλπους του πολλών γενετικών κληρονομιών, όπου πρέ
πει κάποτε να είχαμε αναγνωρίσει ένα φυλετικό τύπο, 
που μια άριστη ισορροπία εγκαθίσταται και βελτιώνει τις 
ευκαιρίες επιβίωσής του. Υπ' αυτή την έννοια, μπορούμε 
να πούμε ότι ο γενετικός ανα-συνδυασμός παίζει στην ι
στορία των πληθυσμών ένα ρόλο ανάλογο με εκείνον που 
ο πολιτισμικός ανα-συνδυασμός παίζει στην εξέλιξη των 
μορφών ζωής, των τεχνικών, των γνώσεων και των δοξα
σιών με την κατανομή των οποίων διακρίνονται οι κοι
νωνίες. 

Αναμφίβολα, μόνο με επιφύλαξη μπορούμε να υπο
δείξουμε αυτές τις αναλογίες. Από τη μια πλευρά, πράγ
ματι, οι πολιτισμικές κληρονομιές εξελίσσονται πολύ πιο 
γρήγορα από τις γενετικές κληρονομιές -ένας κόσμος χω-
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ρίζει τον πολιτισμό ποu γνώρισαν οι προπαππούδες μαι; 
από το δικό μας πολιτισμό-, κι ωστόσο διαιωνίζοuμε την 
κληρονομικότητά τοuς. Από την άλλη πλεuρά, το πλήθος 
των πολιτισμών ποu uπάρχοuν ή uπήρχαν εδώ και πoλ� 
λούς αιώνες στην επιφάνεια της γης ξεπερνά ασύγκριτα 
το πλήθος των φuλών ποu οι πιο σχολαστικοί παρατηρη
τές αρέσκονταν να καταγράφοuν: πολλές χιλιάδες απέ
ναντι σε μερικές δεκάδες. Αuτές οι τεράστιες αποκλίσεις 
μεταξύ των αμοιβαίων τάξεων μεγέθοuς προσφέροuν έ
να αποφασιστικό επιχείρημα εναντίον των θεωρητικών 
ΠΟu ισχuρίζονται ότι σε τελεuταία ανάλuση το κληρονο
μικό uλικό καθορίζει την πορεία της ιστορίας διότι au
τή ακριβώς αλλάζει πολύ πιο γρήγορα και σύμφωνα με 
κατεuθύνσεις απείρως πιο διαφοροποιημένες από αuτό. 
Εκείνο ποu προσδιορίζει η κληρονομικότητα στον άνθρω
πο είναι η γενική ικανότητα να αποκτά έναν οποιοδήπο
τε πολιτισμό, αλλά εκείνος ποu θα γίνει δικός τοu θα ε
ξαρτηθεί από σuγκuρίες της γέννησής τοu και της κοι
νωνίας από την οποία θα λάβε ι  την εκπαίδεuσή τοu. 
Άτομα προορισμένα από τη γενετική τοuς κληρονομιά να 
αποκτήσοuν έναν ιδιαίτερο μόνο πολιτισμό θα είχαν α
πογόνοuς σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, επειδή οι πολι
τισμικές διαφορές στις οποίες αuτοί θα ήταν εκτεθειμέ
νοι θα επέρχονταν πιο γρήγορα απ' όσο θα μπορούσε η 
ίδια η γενετική τοuς κληρονομιά να εξελιχτεί και να δια
φοροποιηθεί, σε απάντηση στις απαιτήσεις αuτών των 
νέων περιβαλλόντων. 

Διότι δε θα ήμασταν uπερβολικοί επιμένοντας σε ένα 
γεγονός: αν η επιλογή επιτρέπει στα έμβια όντα να προ
σαρμοστούν σε ένα φuσικό περιβάλλον ή να αντισταθούν 
καλύτερα σ' αuτούς τοuς μετασχηματισμούς, όταν πρό
κειται για τον άνθρωπο, το περιβάλλον αuτό παύει πά
νω απ' όλα να είναι φuσικό' έλκει τα διακριτικά χαρα-
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κτηριστικά του από τεχνικές, οικονομικές, κοινωνικές και 
διανοητικές συνθήκες, οι οποίες, με την επέμβαση του 
πολιτισμού, δημωυργούν σε κάθε ανθρώπινη ομάδα ένα 
ιδιαίτερο περιβάλλον. Με αυτό το δεδομένο, μπορούμε 
να προχωρήσουμε παραπέρα και να θεωρήσουμε ότι 
μεταξύ οργανικής κω πολιτισμικής εξέλιξης οι σχέσεις 
δεν είνω μόνο σχέσεις αναλογίας αλλά και συμπληρω
ματικότητας. Ανέφερα κω έδειξα ότι τα πολιτισμικά 
γνωρίσματα, που δεν είνω γενετικά καθορισμένα, μπο
ρούν να προσδωρίσουν την οργανική εξέλιξη .  Αλλά θα 
την προσδιορίσουν με τρόπους που θα προκαλέσουν α
ντιδράσεις . Όλοι οι  πολιτισμοί δεν απωτούν από τα μέ
λη τους ακριβώς τις ίδιες ικανότητες, και αν, όπως εί
ναι πιθανό, ορισμένες έχουν μια γενετική βάση, τα άτο
μα που τις κατέχουν στον υψηλότερο βαθμό θα βρεθούν · 
ευνοημένα. Αν ο αριθμός τους αυξάνεται από αυτό το 
γεγονός, δε θα παραλείψουν να ασκήσουν στον ίδω τον 
πολιτισμό μια επίδραση που θα τον στρέψει περισσότε
ρο ακόμη προς την ίδια κατεύθυνση, ή σε κατευθύνσεις , 
νέες, αλλά έμμεσα συνδεδεμένες μαζί του . 

Στην αρχή της ανθρωπότητας η βιολογική εξέλιξη ε
πέλεξε ίσως προ-πολιτισμικά γνωρίσματα, όπως η όρθια 
στάση, η χειρωνακτική επιδεξιότητα, η κοινωνικότητα, η 
συμβολική σκέψη, η ικανότητα για ομιλία κω επικοινω
νία. Από την άλλη, κω από τη στιγμή που υπάρχει ο πο
λιτισμός, εδραιώνει αυτά τα γνωρίσματα και τα διαδίδει' 
όταν οι πολιτισμοί εξειδικεύοντω, εδραιώνουν κω ευνο
ούν άλλα γνωρίσματα, όπως η αντοχή στο κρύο ή στη ζέ�, 
στη για κοινωνίες που έπρεπε, με τη θέλησή τους ή με 
τη βία, να προσαρμοστούν σε ακραίες κλιματικές συνθή
κες, οι επιθετικές ή θεωρητικές διαθέσεις, η τεχνική ε
φευρετικότητα κτλ. Έτσι όπως τα αντιλαμβανόμαστε στο 
πολιτισμικό επίπεδο, κανένα από αυτά τα γνωρίσματα 
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>εν μπορεί να συνδεθεί ξεκάθαρα με μια γενετική βάση, 
Υ..λλά δε θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε ότι συνδέονται 
,άποτε εν μέρει κω από τη μακρινή επίδραση των εν
>ιάμεσων διασυνδέσεων. Στην περίπτωση αυτή θα ήταν 
,ωστό να πούμε ότι κάθε πολιτισμός επιλέγει γενετικές 
.κανότητες οι οποίες, από αναδρομική ενέργεια, επι
>ρούν στον πολιτισμό που είχε κατ' αρχάς συνεισφέρει 
,την ενίσχυσή τους. 

Ανατρέχοντας σε ένα όλο και πιο απομακρυσμένο πα
Jελθόν, που σήμερα υπολογίζουμε σε εκατομμύρια χρό
Jια, στις πρώτες αρχές της ανθρωπότητας, η φυσική αν-
3ρωπολογία έλκει μια από τις κύριες αφετηρίες της από 
ης φυλετικές θεωρίες, επειδή το μέρος του άγνωστου 
χυξάνει έτσι πολύ πιο γρήγορα από το πλήθος των δια-
3έσψων σημείων αναφοράς που επιτρέπουν να οριοθε
(ήσουμε τις διαδρομές που ακολούθησαν οι μακρινοί 
τφόγονοί μας στην πορεία της εξέλιξής τους. 

Σε αυτές τις θεωρίες οι γενετιστές κατάφεραν χτυπή
�ατα ακόμη πω αποφασιστικά όταν αντικατέστησαν την 
έννοια του είδους με εκείνη του πληθυσμού, την έννοια 
"ης φυλής με εκείνη του γενετικού αποθέματος, κω όταν 
έδειξαν ότι μια άβυσσος χωρίζει τις κληρονομικές διαφο
ρές, ανάλογα με το αν μπορούμε να τις αποδώσουμε στη 
επέμβαση ενός μόνο γονιδίου -ελάχιστα χαρακτηριστικές 
από φυλετική άποψη, επειδή πιθανόν είνω πάντα προι
κισμένες με μια προσαρμοστική αξία- ή στη συνδυασμέ
νη δράση πολλών, γεγονός που τις κάνει πρακτικά α
προσδιόριστες. 

Από τη στιγμή όμως που εξορκίζουμε τους παλιούς 
δαίμονες της φυλετικής ιδεολογίας, ή τουλάχιστον αφού 
έχουμε αποδείξει ότι αυτή δεν μπορούσε να διεκδικήσει 
κάποια επιστημονική βάση, ανοίγει ο δρόμος για μια θε
τική συνεργασία μεταξύ γενετιστών κω εθνολόγων, προ-



130 CLAUDE LEVI-STRAUSS 

κειμένου να ερευνήσουν μαζί πώς και με ποιον τρόπο οι 
δείκτες κατανομής των βιολογικών και των πολιτισμικών 
φαινομένων φωτίζονται αμοιβαία και μας ενημερώνουν 
για ένα παρελθόν το οποίο, χωρίς να απαιτούμε στο ε
ξής να φτάσουμε στις πρώτες αρχές των φυλετικών δια
φορών, τα ίχνη των οποίων είναι οριστικά μακριά, μπο
ρεί, διαμέσου του παρόντος, να συνδεθεί με το μέλλον, 
επιτρέποντας να διακρίνουμε τα χαρακτηριστικά τους. 
Αυτό που κάποτε ονομάζουμε πρόβλημα των φυλών ξε
φεύγει από τον τομέα της φιλοσοφικής θεωρίας και των 
ηθικών ομιλιών με τις οποίες ικανοποιούμασταν πολύ συ
χνά. Ξεφεύγει μάλιστα και από τον τομέα των πρώτων 
προσεγγίσεων χάρη στις οποίες οι εθνολόγοι προσπάθη
σαν να το επαναφέρουν στη γη για να του δώσουν προ
σωρινές απαντήσεις, εμπνευσμένες από την πρακτική 
γνώση των διάφορων φυλών και από τα δεδομένα της 
παρατήρησης. Με μια λέξη,  το πρόβλημα παύει να ανή
κει στη δικαιοδοσία της παλιάς φυσικής ανθρωπολογίας 
καθώς και στ-η γενική εθνολογία. Γίνεται υπόθεση των 
ειδικών, οι οποίοι, σε περιορισμένα πλαίσια, θέτουν ερω
τήματα τεχνικής φύσης, δίνοντάς τους απαντήσεις που 
δεν μπορούν να καθορίσουν για τους λαούς διαφορετικές 
θέσεις σε μια ιεραρχία. 

Εδώ και δέκα περίπου χρόνια μόνο, αρχίζουμε να κα
τανοούμε ότι συζητούμε το πρόβλημα της σχέσης μετα
ξύ οργανικής και πολιτισμικής εξέλιξης με όρους που ο 
Auguste Comte είχε ονομάσει μεταφυσικούς. Η ανθρώπι
νη εξέλιξη δεν είναι ένα υποπρο"ίόν της βωλογικής εξέλι
ξης, ούτε όμως είναι κι εντελώς ξεχωριστή από αυτή. Η 
σύνθεση ανάμεσα σ' αυτές τις δυο παραδοσιακές στάσεις 
είναι τώρα δυνατή, με τον όρο ότι οι β ιολόγοι και οι ε
θνολόγοι, χωρίς να ικανοποιούνται με εκ των προτέρων 
απαντήσεις και με δογματικές λύσεις, συνειδητοποιούν 
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ΤΎj βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν ο ένας στον άλ
λο και τους αμοιβαίους περιορισμούς τους. 

Αυτή Ύj αναντιστοιχία των παραδοσιακών απαντήσεων 
εξΎjγεί ίσως γιατί ο ιδεολογικός αγώνας κατά του ρατσι
σμού αποδείχθηκε ελάχιστα αποτελεσματικός σε πρακτι
κό επίπεδο. Τίποτε δε δείχνει ότι οι φυλετικές προκατα
λήψεις μειώνονται, και όλα επιτρέπουν να σκεφτούμε ό
τι έπειτα από σύντομες τοπικές νΎjνεμίες επανεμφανίζο
νται αλλού, με αυξανόμενΎj έντασΎj . Από εδώ προκύπτει 
Ύj ανάγΚΎj που αισθάνθΎjκε Ύj Ουνέσκο να ξαναρχίζει πε
ριοδικά έναν αγώνα του οποίου Ύj έκβασΎj φαίνεται του
λάχιστον αβέβαιη.  Ε ίμαστε όμως τόσο βέβαιοι ότι το ρα
τσιστικό σχήμα που δημιουργείται από τη μισαλλοδοξία 
προέρχεται, πάνω απ' όλα, από λανθασμένες ιδέες που 
ο ένας ή ο άλλος πλΎjθυσμός θα συνΤΎjρoύσε ως προς ΤΎjν 
εξάρησΎj της πολιτισμικής εξέλιξΎjς σε σχέσΎj με ΤΎjν ορ
γανική εξέλιξΎj ; Μήπως αυτές οι ιδέες προσφέρουν α
πλώς μια ιδεολογική επικάλυψΎj σε πιο πραγματικές α
ντιθέσεις, θεμελιωμένες σΤΎjν επιθυμία για υπoδoύλωσΎj 
και στις σχέσεις βίας ; Αυτό βεβαίως συνέβΎj στο παρελ
θόν. Αλλά, ακόμΎj κι αν υποθέσουμε ότι αυτές οι σχέσεις 
βίας μετριάζονται, οι φυλετικές διαφορές δε θα συνέχι-

-r ζαν να ΧΡΎjσιμεύoυν ως πρόσΧΎjμα στΎjV αυξανόμενη δυ
σκολία ΤΎjς συμβίωσΎjς, που γίνεται ασυνείδψα αισθψή 
από μια ανθρωπότψα που βασανίζεται από ΤΎj δΎjμo
γραφική έΚΡΎjξΎj και Ύj οποία -σαν εκείνα τα σκουλήκια 
στο αλεύρι, που δηλΨΎjριάζoνται από απόστασΎj από τις 
τοξίνες που εκκρίνουν, πολύ πριν ξεπεράσει Ύj πυκνόΤΎj
τά τους τα μέσα διατροφής που διαθέτουν στο σάκο που 
τα κρατά κλεισμένα- θα έφτανε να μισΎjθεί από μόνΎj 
ΤΎjς, επειδή μια μυστική πρόγνωσΎj ΤΎjν προειδοποιεί ότι 
γίνεται υπερβολικά πoλυάριθμΎj ώστε καθένα από τα μέ
λΎj ΤΎjς να μπορεί ελεύθερα να απολαμβάνει τα ουσια-
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σΤLκά αγαθά της, που είναL ο ελεύθερος χώρος, το κα
θαρό νερό, ο μη μολυσμένος αέρας ; OL φuλεΤLκές προ
καταλήψεLς έφτασαν στη μεγαλύτερη έντασή τους απέ
νανΤL σε ομάδες ανθρώπων που περLορίστηκαν από άλ
λες σε ένα πολύ στενό περLβάλλoν, σε μLα πολύ ωχνή 
ποσότητα φuσLκών αγαθών, έτσL που η αςLOπρέπεLά τους 
να πληγώνεταL στα μάηα τους όπως ΚαL στα μάΤLα των 
ωχυρών γεLτόνων τους, Αλλά η σύγχρονη ανθρωπότητα, 
στο σύνολό της, δεν τείνεL να απαλλΟΤΡLώνεΤαL από μό
νη της ΚαL, σ' έναν πλανήτη που έχεL γίνεL πολύ μLκρός, 
δεν ανασυγκροτεί εLς βάρος της μLα κατάσταση παρό
μOLα με εκείνη που ΟΡLσμένOL από τους ανΤLπροσώποuς 
της επέβαλαν σης δύστυχες φυλές της ΑμερLκής ή της 
Ωκεανίας ; TL θα γLνόταν, τέλος, με τον LδεολογLκό αγώ
να εναντίον των φuλεΤLκών προκαταλήψεων αν αποδεL
κνυόταν όη παντού ΚαL πάντα, όπως το uποδεLκνύοuν 0-

ρωμένα πεφάματα καθοδηγούμενα από Ψυχολόγους, αρ
κεί να ςεΚLνήσοuμε από θέματα ΟΠΟLασδήποτε προέλευ
σης σε ομάδες ΚαL να ΤLς τοποθετήσουμε σε μLα αντα
γωνLσΤLκή κατάσταση, ώστε να αναπτυχθεί σε καθεμLά έ
να αίσθημα μεροληψίας ΚαL αδLκίας απένανΤL σης αντί
ζηλές της ; Μεωψηφούσες ΚΟLνότητες που βλέπουμε σή
μερα να εμφανίζOνΤαL σε πολλά σημεία του κόσμου, ό
πως OL χίΠLς, δε δLακρίνονΤαL από το κύρLO σώμα του 
πληθυσμού λόγω φυλής, αλλά μόνο λόγω του είδους της 
ζωής, της ηθLκής, της κόμμωσης ΚαL της ενδυμασίας τα 
αLσθήματα αποστροφής, κάποτε εχθρότητας, που εμπνέ
ουν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναL οuσLωδώς δLα-, 
φορεΤLκά από τα φuλεΤLκά μίση ' θα εΠLτρέπαμε λOLπόν 
στους ανθρώπους να πραγμαΤΟΠOLήσουν μLα αληθLνή 
πρόοδο αν μας ήταν αρκετό να δLαλύσοuμε ΤLς LδLαίτε
ρες προκαταλήΨεLς σΤLς οποίες αυτά εδώ μόνο, νοούμε
να υπό αυστηρή έννOLα, μπορεί να θεωρηθεί όΤL στηρίζο-
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νται ; Σε όλες αυτές τις υποθέσεις, η συνεισφορά που ο 
εθνολόγος μπορεί να προσφέρει στη λύση του φυλετικού 
προβλήματος θα φαινόταν γελοία, και δεν είναι βέβαιο ό
τι εκείνη που θα ζητούσαμε από τους Ψυχολόγους και;· 
τους εκπαιδευτικούς θα αποδεικνυόταν πιο γόνιμη· τόσο 
αληθινό είναι ότι, όπως μας διδάσκει το παράδειγμα των 
λεγόμενων πρωτόγονων λαών, η αμοιβαία ανοχή προϋ
ποθέτει ότι ικανοποιούνται δύο συνθήκες από τη γνώση 
των οποίων οι σύγχρονες κοινωνίες είναι πιο μακριά α
πό ποτέ: από τη μια πλευρά, μια σχετική ισότητα, από 
την άλλη, μια επαρκής φυσική απόσταση. 

Σήμερα οι γενετιστές αναρωτιούνται με αγωνία σχετι
κά με τους κινδύνους που οι σύγχρονες δημογραφικές 
συνθήκες επιφυλάσσουν σε αυτή τη θετική αναδρομική ε
νέργεια μεταξύ οργανικής και πολιτισμικής εξέλιξης, για 
την οποία έδωσα παραδείγματα και η οποία επέτρεΨε 
στην ανθρωπότητα να εξασφαλίσει την πρώτη θέση με
ταξύ των έμβιων όντων. Οι πληθυσμοί μεγαλώνουν σε ό
γκο, αλλά μειώνονται σε αριθμό. Ωστόσο, η ανάπτυξη 
της αλληλοβοήθειας στους κόλπους κάθε πληθυσμού, η 
πρόοδος της ιατρικής, η παράταση της ανθρώπινης ζωής, 
η ολοένα μεγαλύτερη ικανότητα που αναγνωρίζεται σε, 
κάθε μέλος της ομάδας να αναπαραχθεί με τον τρόπο: 
που θέλει, αυξάνουν τον αριθμό των βλαβερών μεταβο-; 
λών και προσφέρουν σ' αυτές τα μέσα να διαιωνιστούν, 
την ίδια στιγμή που η κατάργηση των φραγμών μεταξό 
μικρών ομάδων αποκλείει τη δυνατότητα εξελικτικών ε-
μπειριών ικανών να εξασφαλίσουν στο είδος τη δυνατό
τητα νέων εκκινήσεων. 

Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι η ανθρωπότητα σταμα
τά ή θα σταματήσει να εξελίσσεται· είναι προφανές ότι 
αυτό ισχύει στο πολιτισμικό πεδίο και, παρά την έλλει
Ψη άμεσων αποδείξεων που βεβαιώνουν ότι η βιολογική 
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εξέλιξη -που μόνο μακροπρόθεσμα αποδεικνύεται- πα
ραμένει, οι στενές σχέσεις που διατηρεί μεταξύ ανθρώ
που και πολιτισμικής εξέλιξης εγγυώνται ότι, αν αυτή ε
δώ είναι παρούσα, η άλλη πρέπει αναγκαστικά να συνε
χιστεΙ Η φυσική όμως επιλογή δεν μπορεί να κριθεί α
ποκλειστικά με βάση το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που 
προσφέρει στην αναπαραγωγή ενός είδους διότι, αν αυ
τός ο πολλαπλασιασμός καταστρέφει μια απαραίτητη ι
σορροπία με αυτό που σήμερα ονομάζουμε οικοσύστημα 
και το οποίο πρέπει πάντα να βλέπουμε στην ολότητά 
του, μπορεί να αποδειχτεί καταστροφικός για το ιδιαίτε
ρο είδος που έβλεπε σ' αυτόν το κριτήριο και το τίμημα 
της επιτυχίας του. Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι η αν
θρωπότητα συνειδητοποιεί τους κινδύνους που την απει
λούν, καταφέρνει να τους ξεπεράσει και να γίνει κυ
ρίαρχη του βιολογικού μέλλοντός της, δε γίνεται κατα
νοητό με ποιον τρόπο η συστηματική πρακτική εφαρμο
γή της ευγονικής θα απαλλασσόταν από το δίλημμα που 
την απειλεί: είτε σφάλλει, κι έχει κάνει εντελώς διαφο
ρετικά πράγματα απ' ό,τι σχεδίαζε, είτε έχει επιτυχία 
και, καθώς τα προϊόντα είναι ανώτερα από τους δημι
ουργούς τους, αυτοί ανακαλύπτουν αναπόφευκτα εδώ 
ότι έπρεπε να κάνουν κάτι άλλο απ' ό,τι έκαναν, δηλα
δή τους ίδιους. 

Οι σκέψεις που προηγήθηκαν προσθέτουν επομένως 
συμπληρωματικούς λόγους στις αμφιβολίες που μπορεί 
να έχει ο εθνολόγος σχετικά με την ικανότητά του να ε
πιλύσει μόνος του, και εξοπλισμένος με τα εφόδια μόνο' 
της επιστήμης του, τα προβλήματα που τίθενται από τον 
αγώνα κατά των φυλετικών προκαταλήψεων' εδώ και 
δεκαπέντε περίπου χρόνια, συνειδητοποιεί περισσότερο 
ότι αυτά τα προβλήματα αντικατοπτρίζουν στην ανθρώ
πινη κλίμακα ένα πολύ πιο μεγάλο πρόβλημα, η λύση 
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του οποίου είναι ακόμη πιο επείγουσα -αυτό των σχέσε
ων μεταξύ του ανθρώπου και των άλλων έμβιων ειδών-, 
και δε θα χρησίμευε σε τίποτε ο ισχυρισμός για την επί
λυσή του στο πρώτο επίπεδο αν δεν ασχολούμασταν ε
πίσης μ' αυτό και στο άλλο επίπεδο· τόσο πολύ είναι α
λήθεια ότι ο σεβασμός που ευχόμαστε να εξασφαλίσου
με από τον άνθρωπο απέναντι στους ομοίους του είναι 
μόνο μια ιδιαίτερη περίπτωση του σεβασμού που θα έ�' 
πρεπε να αισθάνεται για όλες τις μορφές ζωής. Απομο-' 

νώνοντας τον άνθρωπο από την υπόλοιπη δημιουργία, 
προσδιορίζοντας πολύ στενά τα όρια που τον χωρίζουν 
από αυτή, ο δυτικός πολιτισμός, που κληρονόμησε την 
αρχαιότητα και την Αναγέννηση, τον στέρησε από ένα 
προστατευτικό μέσο και, όπως αποδεικνύει η εμπειρία 
του προηγούμενου και αυτού του αιώνα, τον εξέθεσε χω
ρίς επαρκή άμυνα σε επιθέσεις που υποθάλπονται μέσα 
στην ίδια οχυρή θέση . Επέτρεψε να αποβληθούν, εκτός 
των αυθαίρετα χαραγμένων συνόρων, τμήματα κάθε φο
ρά πιο κοντινά σε μια ανθρωπότητα στην οποία μπο
ρούσαμε τόσο ευκολότερα να αρνηθούμε την ίδια αξιο
πρέπεια που έχει η υπόλωπη, ώστε είχαμε λησμονήσει ό
τι, αν ο άνθρωπος είναι αξιοσέβαστος, είναι πρώτα πρώ
τα ως έμβιο ον μάλλον παρά ως άρχοντας και κύριος της 
δημιουργίας: πρώτη αναγνώριση που τον ανάγκασε να 
αποδείξει το σεβασμό του απέναντι σε όλα τα έμβια ό
ντα. Από αυτή την άποψη, η βουδιστική Άπω Ανατολή 
παραμένει παρακαταθήκη εντολών από τις οποίες θα ευ
χόμασταν να συνεχίσει ή να μάθει να εμπνέεται η αν
θρωπότητα στο σύνολό της. 

Τέλος, υπάρχει ένας τελευταίος λόγος για τον οποίο ο 
εθνολόγος διστάζει, όχι βέβαια να αγωνιστεί κατά των 
φυλετικών προκαταλήψεων -διότι η επιστήμη του έχει ή
δη συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό σ' αυτό τον αγώνα, και 
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συνεχίζε� κω θα συνεχ(σε� ακόμη να το κάνει-, αλλά να 
π�στέΨε�, όπως τον προτρέπουν να κάνε� πολύ συχνά, ό
τ� η δ�άδoση της γνώσης κα� η ανάπτυξη της επ�κo�νω
νίας μεταξύ των ανθρώπων θα πετύχουν μLα μέρα να 
τους κάνουν να ζουν πολύ αρμoν�κά, απoδεχόμενo� κω 
σεβόμενo� τη δ�αφoρά τους. Στη δ�άρκε�α αυτ�ς της με
λέτης υπoγράμμ�σα κατ' επανάληψη ότ� η πρooδευτ�κ� 
συγχώνευση πληθυσμών o� oπoίo� ως τώρα �ταν χωρ�
σμένo� λόγω της γεωγραφ�κ�ς απόστασης, καθώς κω λό
γω γλωσσ�κών κα� πoλ�τ�σμ�κών εμποδίων, χαρακτ�ρ�ζε 
το τέλος ενός κόσμου που �ταν ο κόσμος των ανθρώπων 
γ�α εκατοντάδες χ�λ�ετίες, τότε που ζούσαν σε μικρές ο
μάδες για μεγάλο διάστημα χωΡLσμένες η μια από την 
άλλη κω που καθεμ�ά εξελισσόταν με δLαφορεηκό τρό
πο, τόσο στο βωλογLκό όσο κα� στο πολιησμLκό πεδίΟ.ΟL 
αναστατώσεις που πρoκλ�θηκαν από τον αναπτυσσόμε
νο βωμηχανικό πoλ�τισμό, η αυξανόμενη ταχύτητα των 
μέσων μεταφοράς κα� επ�κo�νωνίας γκρέμισαν αυτά τα 
εμπόδ�α. Συγχρόνως εξαντλ�θηκαν οι ευκαιρίες που 
προσφέρονταν ώστε να δoκ�μαστoύν νέοι γενεΤLκοί συν
δυασμοί κω ΠOλ�τισμικές εμπειρίες. Όμως δεν μπορούμε 
να προσποιούμαστε ότι, παρά την επείγουσα πρακτικ� 
αναγκαιότητά του κω τους υψηλούς ηθικούς σκοπούς 
που θέτεL, ο αγώνας εναντίον όλων αυτών των μορφών 
δ�άκρ�σης συμμετέχει σ' αυτό το ίδιο κίνημα που παρα
σύρε� την ανθρωπότητα προς έναν παγκόσμιο πολLτ�σμό, 
καταστροφέα εκείνων των παλιών ιδιωτερoτ�των στ�ς ο
ποίες αν�κει η τιμ� ότ� δημωύργησαν ΤLς αισθηΤLκές κω 
πνευμαηκές αξίες που δίνουν στη ζω� το νόημά της και 
τ�ς οποίες περισυλλέγουμε με επιμέλεια στις βιβλωθ�κες 
κω τα μουσεία επε�δ� ωσθανόμαστε όλο κα� λ�γότερo 
βέβαιοι ότι είμαστε σε θέση να παράγουμε εξίσου προ
φανείς αξίες. 
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Αναμφίβολα ξεγελιόμαστε με το όνειρο ότι μια μέρα 
η ισότητα και η αδελφοσύνη θα κυριαρχήσουν ανάμεσα 
στους ανθρώπους χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ποικιλο
μορφία τους. Αλλά η ανθρωπότητα δεν το παίρνει από
φαση να γίνει στείρα καταναλώτρια των μοναδικών α
ξιών που μπόρεσε να δημιουργήσει στο παρελθόν, ικανή 
μόνο να γεννήσει νόθα έργα, χοντροκομμένες και παιδι� 
κές εφευρέσεις θα πρέπει να ξαναμάθει ότι κάθε αληθι":' 
νή δημιουργία προϋποθέτει μια ορισμένη αδιαφορία στΗV 
επίκληση άλλων αξιών, που μπορούν να φτάσουν ως την 
απόρριψή τους, αν όχι και ως την άρνησή τους. Διότι δεν 
μπορούμε συγχρόνως να διαλυόμαστε μέσα στην από
λαυση του άλλου, να ταυτιζόμαστε μαζί του και να πα
ραμένουμε διαφορετικοΙ Πλήρως επιτυχημένη, η ολοκλη
ρωτική επικοινωνία με τον άλλο καταδικάζει, λίγο πολύ 
βραχυπρόθεσμα, την πρωτοτυπία της δικής του και της 
δικής μου δημιουργίας. Οι μεγάλες δημιουργικές εποχές 
υπήρξαν εκείνες κατά τις οποίες η επικοινωνία είχε γίνει 
επαρκής τόσο ώστε οι απομακρυσμένοι εταίροι να αυ
ξάνονται, χωρίς ωστόσο να είναι αρκετά συχνή και τα
χεία τόσο ώστε τα απαραίτητα εμπόδια μεταξύ των α
τόμων όπως και μεταξύ των ομάδων να ελαττώνονται σε 
σημείο που πολύ εύκολες ανταλλαγές να εξισώνουν και 
να καλύπτουν τη διαφορά τους. 

Η ανθρωπότητα βρίσκεται λοιπόν εκτεθειμένη σε ένα 
διπλό κίνδυνο, την απειλή του οποίου εκτιμούν με όμοιο 
τρόπο ο εθνολόγος και ο βιολόγος. Πεπεισμένοι ότι η πο
λιτισμική και η οργανική εξέλιξη είναι αλληλένδετες, 
γνωρίζουν βεβαίως ότι η επιστροφή στο παρελθόν είναι 
αδύνατη, αλλά επίσης ότι ο δρόμος στον οποίο οι άν
θρωποι προς το παρόν είναι ενταγμένοι συσσωρεύει τό
σο μεγάλες εντάσεις, ώστε τα φυλετικά μίση να προ
σφέρουν μια πολύ φτωχή εικόνα του καθεστώτος οξυμέ-
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νης μLσαλλοδοξΙας που ενέχεL τον κΙνδυνο να εγκαθLδρu
θεΙ αύρω, χωρΙς μάλLστα να χρεLαστεΙ να του χρησψέ
ψουν OL εθνLκές δLαφορές ως πρόσχημα. nα να uπερνL
κήσουν αυτούς τους ΚLνδύνοuς, εκεΙνους του σήμερα κα� 
τους άλλους, πω επΙφοβους ακόμη, ενός κονΤLνού μέλλο
ντος, πρέπεL να μας πεΙσουν όΤL OL λόγΟL τους εΙνω πο
λύ βαθύτερΟL από εκεΙνους που αποδΙδοντω απλώς στην 
άγνΟLα κω σΤLς προκαταλήψεLς: μπορούμε να στηρΙξου'" 
με τις ελπΙδες μας μόνο σε μια αλλαγή της πορείας της 
LστορΙας, η οποΙα εΙνω ακόμη πω δύσκολη από την εξα
σφάλLση μLας προόδου στην πορεΙα των Lδεών. 




