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Πώς γεννήθηκε η ιδέα στo μυαλό 
ενός ιστορικού

Για να πω την αλήθεια, η ιδέα της µελέτης των ταµπού δεν προέκυ-

ψε ύστερα από συστηµατική ενασχόληση µε το ζήτηµα. Δεν επιδίω-

ξα, για παράδειγµα, να αντιπαραθέσω ταµπού και απαγορεύσεις ή 

ταµπού και αποσιωπήσεις. Η ιδέα µού ήρθε ξαφνικά και τελείως 

συµπτωµατικά…* 

Είχα µόλις εκδώσει το βιβλίο Πώς αφηγούνται την ιστορία στα 

παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο**, όταν προσκλήθηκα στην εκποµπή 

Oι φάκελοι της οθόνης (Les dossiers de l’écran), όπου µου ζήτησαν 

να συµµετάσχω σε µια συζήτηση µε θέµα τη Jeanne d’Arc, µε 

αφορµή την προβολή της οµώνυµης ταινίας του Victor Fleming 

µε την Ingrid Bergman. O λόγος της πρόσκλησής µου οφειλόταν 

στις αναφορές που έκανα στη Jeanne d’Arc αναλύοντας τα σχολι-

κά εγχειρίδια της Σοβιετικής Ένωσης του 1980, όπου η Jeanne d’Arc 

αντιµετωπιζόταν ως µεγάλη πατριώτισσα ηρωίδα, όπως ακριβώς 

και ο Αλεξάντρ Νιέφσκι. Απέρριψα την πρόταση, µια και δεν είµαι 

ειδικός. O εκδότης µου, όµως, ο Jean-Luc Pidoux Payot, µε επέ-

πληξε: «Marc Ferro, τι πράγµατα είναι αυτά! Όταν έχει κανείς την 

ευκαιρία να προσκληθεί στην τηλεόραση και να µιλήσει για το 

βιβλίο του, πηγαίνει!».

Έτσι, λοιπόν, κι εγώ υπάκουσα. Όµως δεν µπορούσα απλώς να 

επαναλάβω ότι η Jeanne d’Arc θεωρούνταν ηρωίδα στη Σοβιετική 

* Βλ. σηµείωση σ. 30.

** Kυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχµιο.
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Ένωση, στο πλαίσιο της καλλιέργειας πατριωτικών αισθηµάτων. 

Δεν θα ήταν αρκετό. 

Την κακή µου διάθεση ενέτεινε το γεγονός ότι είχα αδυναµία 

στην Ingrid Bergman, την οποία όµως µου είχε κλέψει ο Humphrey 

Bogart αφού µου έκλεψε τη Lauren Bacall. Έτσι, ήµουν αρνητικά 

προκατειληµµένος για να µιλήσω για µια ταινία που είχα δει και 

η οποία, επιπλέον, µε είχε κάνει να βαρεθώ. Τέλος πάντων όµως, 

έπρεπε να πάω.

Ρίχτηκα στη δουλειά, ξαναδιάβασα όλους τους καλούς συγγρα-

φείς και δεν βρήκα τίποτα το πρωτότυπο να προσθέσω στα σοφά 

κείµενά τους. Τότε έπεσα πάνω στις µελέτες των Edward Lucie 

Smith και Robert B. Greenblatt στην αγγλική γλώσσα. Oι δυο 

συγγραφείς ασχολούνταν µε ένα ερώτηµα το οποίο ποτέ δεν µε 

είχε απασχολήσει, στηριζόµενοι στη µαρτυρία του Jean d’Aulun, 

ενός από τους συντρόφους της Jeanne d’Arc, ο οποίος υπενθύµι-

ζε ότι η Jeanne d’Arc «δεν είχε καµία από τις συνηθισµένες έγνοιες 

των νεαρών γυναικών»1 και ότι δεν ένιωθε καθόλου έλξη για τα 

αγόρια. Έµαθα λοιπόν από τους αγγλοσάξονες συγγραφείς ότι 

ορισµένα κορίτσια µπορούν να έχουν ιλίγγους, κάτι σαν «οράµα-

τα». Ήταν ένα στοιχείο εξαιρετικά εντυπωσιακό, που δεν είχα 

ξανασυναντήσει στη βιβλιογραφία. Εφοδιασµένος µε αυτές τις 

πληροφορίες, πήγα στην εκποµπή µε αναπτερωµένο το ηθικό µου. 

Εκεί, βρέθηκα ανάµεσα στον αρχιεπίσκοπο της Rouen, σε πολλούς 

υποστηρικτές της Jeanne d’Arc, όπως, για παράδειγµα, τη Régine 

Pernoud2, διπλωµατούχο ειδικό κάθε λεπτού της ζωής της, και σε 

άλλους ευλαβείς υπερασπιστές της. O καθένας µε τη σειρά του 

έδινε τη γνώµη του, απαραιτήτως ιερή και αφιερωµένη στην ηρωί-

δα, όταν ο παρουσιαστής της εκποµπής, ο Alain Jérôme, µου 

απηύθυνε το λόγο: «Κι εσείς, Marc Ferro, τι έχετε να πείτε για τη 

Jeanne d’Arc;».
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Αισθάνθηκα ξαφνικά το στόµα µου να παγώνει, τα χείλη µου 

να τρέµουν κι απάντησα: «Στη Ρωσία η Jeanne d’Arc θεωρούνταν 

εθνική ηρωίδα, όπως ακριβώς και ο Αλεξάντρ Νιέφσκι…». Ύστε-

ρα από αυτό δεν µπόρεσα να αρθρώσω λέξη.

Εκείνη τη µέρα κατάλαβα τι σηµαίνει ταµπού· όπως χαρακτηρι-

στικά λέει ο Alain Rey: «Είναι εκείνο για το οποίο σιωπούµε, είτε 

από φόβο είτε από αιδώ»3. Διαφοροποιείται, βεβαίως, από το απα-

γορευµένο, που αφορά περισσότερο ό,τι δεν είναι επιτρεπτό, και 

διακρίνεται από την αυτολογοκρισία ή τη λογοκρισία, την οποία 

συχνά επικαλούµαστε για να δικαιολογήσουµε όλες τις αποσιωπή-

σεις της Ιστορίας.

Έτσι, λοιπόν, γεννήθηκε αυτό το σχέδιο για τη διερεύνηση των 

ταµπού της ιστορίας και για µια πρώτη απόπειρα επιλογής τους, 

αλλά κυρίως για την κατανόηση των δεδοµένων και των διακυβευµά-

των που συνδέονται µε αυτά. 

Δεν πρόκειται ούτε για καταγραφή, έστω µερική, ούτε για ανθο-

λόγησή τους*. 

Πρόκειται, στην πραγµατικότητα, για µια µελέτη περιπτώσεων 

που προέρχονται από την ιστορία των θεσµών, τον τρόπο διεξαγω-

γής των δικαστικών ερευνών, τη θρησκευτική και επιστηµονική 

παράδοση και, τέλος, την καλλιτεχνική φαντασία. 

Σήµερα, χρησιµοποιούµε τον όρο «ταµπού» παντού. Λέµε, για πα-

ράδειγµα: «Τα βασανιστήρια κατά τον πόλεµο της Αλγερίας αποτέ-

λεσαν ταµπού». Λάθος. Υπήρξε ρητή αναφορά σε αυτά πολλές φορές: 

* Για το λόγο αυτό, στο συγκεκριµένο δοκίµιο δεν κάνουµε παρά µια απλή αναφο-

ρά σε ορισµένα ταµπού, τα οποία είναι πλέον πολύ γνωστά και αφορούν τη ναζιστική 

και τη σταλινική περίοδο έως και την αποικιοκρατία. Η διεξοδική εξέταση καθενός 

από αυτά θα απαιτούσε τη σύνταξη ενός ξεχωριστού βιβλίου.
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ήδη το 1957, ο Robert Bonnaud έδινε πολλά παραδείγµατα βασανι-

στηρίων σ’ ένα άρθρο του στο Esprit µε τίτλο «La paix des Nementchas», 

και µάλιστα τρία χρόνια πριν από την Υπόθεση των 121. Ασκήθηκε, 

βεβαίως, κάποια λογοκρισία σχετικά µε τα βασανιστήρια, µετά επι-

κράτησε µια µακρά σιωπή, µέχρι τη στιγµή που διάφορα γεγονότα 

κατέστησαν εκ νέου αυτό το πρόβληµα επίκαιρο. Στην Αλγερία, πριν 

από τον πόλεµο, γινόταν λόγος για «κακοµεταχειρίσεις» µε θύµατα 

«Άραβες». Αντίθετα, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, το «πρόβληµα 

της Αλγερίας» παρέµεινε ταµπού σε πολλούς κύκλους, τουλάχιστον 

µεταξύ των Γάλλων της Αλγερίας, κάτι που µπορώ να µαρτυρήσω*. 

Σίγουρα η ανάλυση των ριζών του αλγερινού προβλήµατος δεν 

αποτελεί ταµπού σήµερα, δεδοµένου ότι oι ιστορικοί ασχολούνται 

πλέον συστηµατικά µαζί του. Όσον αφορά, όµως, την περίπτωση 

της Jeanne d’Arc, η ιδιαιτερότητα που προανέφερα δεν µνηµονεύ-

εται σε κανένα από τα µεγάλα βιβλία, από τον Michelet ως τον 

Lavisse ή τον Duby. Μια διακριτική αναφορά γίνεται στο περιο-

δικό L’Histoire4, ενώ στον κινηµατογράφο, µεταξύ των ηθοποιών 

που υποδύθηκαν το ρόλο, µόνο η ανδροπρεπής Milla Jovovich, 

στην ταινία του Luc Besson, µπορεί να κινήσει υποψίες. Ωστόσο, 

η αληθινή φύση της Jeanne d’Arc δεν αποτελεί ουσιαστική πρό-

κληση για την Ιστορία, µιας και προβλήθηκε και χρησιµοποιήθη-

κε διαδοχικά από τη χριστιανική και δηµοκρατική θρησκεία, τον 

Pétain, τον de Gaulle και τους Σοβιετικούς…

Στην πραγµατικότητα, αυτό το είδος ταµπού εντασσόταν, για 

πολλά χρόνια, στον ευρύτερο χώρο του ιδιωτικού βίου. Είναι βέ-

* Πρόκειται για τις αποσιωπήσεις της ντροπής πριν και κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, που αφορούν τη µοίρα που επιφυλάχτηκε στους ισπανούς δηµοκράτες, 

τους άραβες στρατιωτικούς που υπηρετούσαν ως εφεδρικοί στον γαλλικό στρατό 

κ.λπ. Ας µου επιτραπεί να παραπέµψω στο βιβλίο µου Histoire de France, Odile Jacob, 

2001, σ. 693-701.
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βαιο ότι στη Δύση η ιστορική παράδοση απεχθάνεται να διασταυ-

ρώνει τα γεγονότα του προσωπικού βίου µε εκείνα του δηµόσιου. 

Σηµαντικός αριθµός ιστορικών που ταυτίζεται µε την εξουσία, της 

οποίας το λόγο και τις πράξεις αναπαράγει, µε στόχο να τις νοµιµο-

ποιήσει, να τις κρίνει ή ακόµα και να τις καθαγιάσει, θα θεωρού-

σαν εαυτούς ανυπόληπτους εάν επιδίδονταν σε τέτοιου είδους 

αντιπαραβολές. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγµα, ότι οι ανα-

λυτές του Λένιν, κοµουνιστές και µη, δεν αξιοποίησαν καθόλου 

στοιχεία από την αλληλογραφία µε τη µητέρα του, από την εποχή 

που ήταν εξόριστος στη Σιβηρία. Η αλληλογραφία αυτή, ωστόσο, 

αποκαλύπτει τον υπολογιστή και συµφεροντολόγο που έκρυβε µέσα 

του, καθώς και τους χειρισµούς του για την εξασφάλιση εύνοιας και 

προνοµίων5.

O François Furet είναι, νοµίζω, αυτός που ανέλυσε µε τον 

καλύτερο τρόπο τα αίτια του παλαιού αυτού διαχωρισµού µεταξύ 

δηµόσιου και ιδιωτικού βίου στον τοµέα της πολιτικής. Υπενθυµί-

ζει ότι την εποχή του Διαφωτισµού, κατά τις δηµόσιες συζητήσεις, 

αντιπαρατίθενται ιδέες και όχι άνθρωποι, η διαφορετική θέση 

των οποίων οφείλεται στην κακή οργάνωση της κοινωνίας: ο 

ταπεινής καταγωγής Rousseau οφείλει να µπορεί να αντιπαρατί-

θεται ως ίσος προς ίσο µε τον ευγενή d’Alambert. Το ίδιο πρό-

βληµα συναντούµε στη διοίκηση του κόµµατος των µπολσεβίκων, 

όπου ο Λένιν ενοχλείται όταν ακούει τον Χλιάπνικοφ να επικα-

λείται την εργατική του προέλευση (είναι άλλωστε ο µόνος που 

µπορεί να το κάνει) προκειµένου να νοµιµοποιήσει µια άποψη. 

Αργότερα, στη Γαλλία, η πολιτική νοµενκλατούρα θεώρησε 

απρέπεια να επικρίνει τον Léon Blum γιατί ήταν σοσιαλιστής ενώ 

ταυτόχρονα προερχόταν από εύπορη οικογένεια καθώς και για τη 

«θαυµαστή συλλογή ασηµικών» που διέθετε, όπως επαναλάµβανε 

η εφηµερίδα Gringoire. Σήµερα, παίρνοντας παράδειγµα από τις 
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ΗΠΑ, ο τύπος αίρει αυτό το ταµπού που αφορά τον ιδιωτικό βίο 

και την περιουσία των δηµόσιων προσώπων. Γενικότερα, ο Μάης 

του ’68 αποτέλεσε τη στιγµή στην Ιστορία όπου τα όρια µεταξύ 

δηµόσιου και ιδιωτικού βίου έπαψαν να υφίστανται. 

Όσον αφορά τις εργασίες των ιστορικών, η έλλειψη εκτίµησης 

απέναντι στις βιογραφίες, οι οποίες θεωρούνται «µικρή ιστορία», 

οφείλεται εν µέρει στον ακόλουθο λόγο: η εισβολή στον ιδιωτικό 

βίο των ανθρώπων έµοιαζε ασήµαντη για όσους πίστευαν ότι η 

Ιστορία είναι προϊόν των µαζών ή των ιδεών, κάποιων βαθύτερων 

ορατών ή αόρατων δυνάµεων. 

Αν και σήµερα η κατάσταση είναι εν µέρει διαφορετική, ο απο-

κλεισµός του χώρου του ιδιωτικού βίου δεν αποτελεί παρά µία 

µόνο περίπτωση, ένα παράδειγµα αυτών των ταµπού ή των απα-

γορεύσεων σχετικά µε το παρελθόν των κοινωνιών µας. Όπως στο 

παρελθόν επικαλούµασταν τη λογοκρισία για τα βασανιστήρια στην 

Αλγερία ή τις ανταρσίες του 1917, έτσι κάνουµε και σήµερα για 

τον Πόλεµο του Κόλπου ή του Αφγανιστάν. Στην πραγµατικότητα, 

σε µια δηµοκρατία είναι απολύτως νόµιµο να απαιτεί ο ιστορικός 

να έχει πρόσβαση στα αρχεία, τουλάχιστον µετά την παρέλευση 

ενός εύλογου χρονικού διαστήµατος. Θα ήταν υπερβολικό εάν 

όσοι διοικούν τις κοινωνίες σφετερίζονταν και το προνόµιο να 

κρατούν τα µυστικά της Ιστορίας. 

Φαίνεται, ωστόσο, υποκριτική η θεώρηση σύµφωνα µε την 

οποία σε αυτήν ακριβώς την απαγόρευση οφείλονται πολλές απο-

σιωπήσεις. Στη Σοβιετική Ένωση, για παράδειγµα, δεν είναι η 

αδυναµία πρόσβασης στα αρχεία που οδήγησε τους ιστορικούς να 

µην αναφέρουν το ρόλο του Τρότσκι ως ιδρυτή του Κόκκινου Στρα-

τού, αλλά η τροµοκρατία του κράτους ή ακόµα και η αυτολογοκρι-

σία για άλλες στιγµές της ιστορίας αυτής της χώρας. Στη Γαλλία, 

όπου η πρόσβαση στα αρχεία ήταν επί µακρόν περιορισµένη, όταν 
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επιτέλους άρθηκε η απαγόρευση, το κοινό δεν έσπευσε να µελε-

τήσει τα έργα που γράφτηκαν χάρη ακριβώς στη δυνατότητα πρό-

σβασης σε αυτά. Αν και είναι ορθό ότι οι πρώτες ταινίες µυθοπλα-

σίας του René Vautier για την Αλγερία είχαν απαγορευτεί και ότι 

χρειάστηκε να φτάσουµε στο 1957, έντεκα χρόνια µετά την έναρ-

ξη του πολέµου της Ινδοκίνας, για να γυρίσει ο Marcel Camus την 

ταινία Νοθευμένος θάνατος (Mort en Fraude), που ήταν βασισµένη 

στο έργο του Jean Hougron, η πραγµατική λογοκρισία προήλθε 

από το κοινό, το οποίο εκείνη την περίοδο δεν θέλησε να µάθει. 

Όπως παρατηρούµε, λογοκρισία και αυτολογοκρισία συνδέονται 

στενά αλλά δεν εξηγούν τα πάντα. Η τάση να ρίχνουµε το ανάθεµα 

στο κράτος και στη λογοκρισία δεν αποτελεί ένα είδος φυγής, µια 

συναίνεση; Και το να υποστηρίξει κανείς κάτι τέτοιο δεν είναι και 

αυτό ταµπού;

Αναµφίβολα, οι ιστορικοί εργάζονται a priori δίχως ύπαρξη 

λογοκρισίας, αρκεί να έχουν πρόσβαση στα αρχεία. Όµως, για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα, οι κανόνες του επαγγέλµατός τους δεν 

τους προδιέθεταν, ως αναλυτές της κατασκευής του κράτους ή του 

έθνους, των οικονοµικών και κοινωνικών δυνάµεων και της ιστο-

ρίας των ιδεών, να πάνε να ξετρυπώσουν τα ταµπού. Τα αρχεία, 

συνεπώς, που µελετούνταν προέρχονταν από δηµόσιους οργα-

νισµούς οι οποίοι ελάχιστα προσφέρονται για τέτοιου είδους έρευ-

νες. Μήπως επρόκειτο να αποκαλύψουν την ιδιωτική ζωή των 

ιδρυµάτων, τα οικογενειακά µυστικά; 

Έτσι, η αποκάλυψη των ταµπού προϋποθέτει αναθεώρηση των 

τρόπων παραγωγής του ιστορικού λόγου: ποια είναι η λειτουργία 

τους και από τι είδους αρχεία προέρχονται; Από την άποψη αυτή, 

η ιστοριογραφία που αφορά τη Jeanne d’Arc είναι πολύ διδακτική. 

Τον 15ο αιώνα οι ιστορικοί αρνούνται να αξιοποιήσουν διαθέσιµα 

δεδοµένα και κυρίως τα πρακτικά της δίκης: δεν γίνεται λόγος 
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ούτε για µαγεία, ούτε για αίρεση, ούτε για θαύµα, διότι ο θρίαµβος 

του βασιλιά δεν θα µπορούσε να συνοδεύεται από τη βοήθεια 

µιας µάγισσας ή µιας αγίας. Έπρεπε να δοθεί στο βασιλιά µια 

εθνική και όχι θρησκευτική νοµιµότητα. O Κάρολος Ζ΄ «επιτρέπει» 

στη Jeanne d’Arc να τον βοηθήσει: το συµφέρον του βασιλιά απαι-

τεί την εκκοσµίκευση της ηρωίδας και τη µείωση της σηµασίας του 

ρόλου της. Η θρησκευτική εκδοχή γεννάται µε τα Χρονικά (Annales) 

του Belleforest: ο Θεός, επιθυµώντας να σώσει το δελφίνο, σύµφω-

να µε τη µαρτυρία του ιστορικού Mezeray (1643), επέλεξε και 

κατέστησε όργανο της βούλησής του τη φτωχή βοσκοπούλα, την 

οποία εγκαταλείπει µετά την ολοκλήρωση της αποστολής της. Με-

τά την πτώση της µοναρχίας, η Jeanne d’Arc αποτέλεσε µπελά για 

τους ιστορικούς της Δηµοκρατίας: τους ενοχλούν οι «εσωτερικές 

φωνές» ή οι «παραισθήσεις» της. Εκείνο, αντίθετα, που ενοχλεί 

τους καθολικούς ιστορικούς είναι ο ρόλος του επισκόπου Cauchon, 

γιατί θα επιθυµούσαν να φανεί ότι µόνοι υπεύθυνοι ήταν οι Άγγλοι, 

που είχαν εντωµεταξύ γίνει προτεστάντες. 

Βλέπουµε, λοιπόν, ότι µε το πέρασµα του χρόνου αλλάζουν οι 

θεωρήσεις των πραγµάτων, τα ιδεολογικά τους σηµεία ή ακόµα 

και τα έγγραφα στα οποία βασίζονται οι διάφορες αποδείξεις6. 

Η επανεξέταση των διάφορων αυτών θεωρήσεων, ακόµα και 

η αντιπαραβολή τους, µπορεί να µας επιτρέψει να αποκαλύψουµε 

την προέλευση ορισµένων αποσιωπήσεων ή ορισµένων ταµπού 

και να εντοπίσουµε τα διακυβεύµατα που κρύβουν. 
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H δομή του δοκιμίου

Τα πρώτα ταµπού: το µυστικό της δύναµής τους, η θεωρία που τα 

νοµιµοποιεί, βρίσκεται στην καρδιά των θεσµών, δηλαδή την Εκ-

κλησία, τη Δηµοκρατία, το Κόµµα. Έτσι, οι θεσµοί αυτοί κρατούν 

καλά κρυµµένα ορισµένα σηµάδια της προέλευσής τους, τα οποία, 

όµως, αποτελούν πηγή της νοµιµότητάς τους. Θα ξεκινήσουµε λοιπόν 

από αυτά. 

Θα εξετάσουµε στη συνέχεια ορισµένες από τις συµφορές του 

πολέµου. Εκεί, η απαίτηση για αποτελεσµατικότητα και τα ιδεολο-

γικά πάθη δρουν πολλαπλασιαστικά, µε αποτέλεσµα να αυξάνονται 

τα εγκλήµατα και οι αναλήθειες που εκ των υστέρων πρέπει να 

συγκαλυφθούν. 

Τα δικαστικά αρχεία επιτρέπουν να επαληθεύσουµε πώς «σκη-

νοθετήθηκε» και στη συνέχεια διαδόθηκε η ευρέως γνωστή ιστο-

ρική εκδοχή σχετικά µε το θάνατο του Νικολάου Β΄ και της αυτο-

κρατορικής οικογένειας: ένα καλά διαφυλαγµένο ταµπού.

Κατόπιν θα διερευνήσουµε τους τρόπους µε τους οποίους η 

θρησκευτική παράδοση –χριστιανική, ιουδαϊκή, µουσουλµανική– 

αποκρύπτει τους προσηλυτισµούς στον Ιουδαϊσµό που παρατηρή-

θηκαν κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και τον πρώιµο Μεσαίωνα, 

και το πώς αυτή η αποσιώπηση θέτει υπό αµφισβήτηση την ονοµα-

ζόµενη σηµιτική προέλευση πολλών Εβραίων της διασποράς. 
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Στο τέλος θα αναφερθούµε στον Fassbinder, έναν σκηνοθέτη 

που, ενστικτωδώς, εντόπισε πολλά ταµπού της σύγχρονης κοι-

νωνίας.
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Erasmus University, 1990 (για τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και τη διάλυση της 

αποικιοκρατίας).
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1

Η προέλευση των ταμπού

Στο χώρο της πολιτικής και της ιστορίας, πολλά ταµπού σχετίζονται 

µε τις απαρχές των θεσµών που ασκούν εξουσία στην κοινωνία, µε 

τη συνενοχή της ή όχι.

Έτσι, από το χώρο της χριστιανοσύνης προέρχεται µια σειρά 

από ταµπού, από τα οποία το παλαιότερο και πλέον ανθεκτικό στο 

πέρασµα του χρόνου είναι εκείνο που αφορά την αυθεντία της 

παπικής εξουσίας.

Κατ’ αρχάς, αυτή θεωρούνταν θεϊκής προέλευσης, δεδοµένου 

ότι ο Ιησούς Χριστός µετά την ανάστασή του όρισε τον απόστολο 

Πέτρο τοποτηρητή του Θεού πάνω στη γη, αρχιεπίσκοπο της Ρώµης 

ή πάπα, όπως ονοµάζονταν οι επίσκοποι εκείνη την εποχή. Σηµα-

τοδότησε µε αυτό τον τρόπο τα πρωτεία του αρχιεπισκόπου της 

Ρώµης έναντι των υπόλοιπων επισκόπων.

Σ’ αυτή την αρχική θεϊκή προέλευση προστέθηκαν τα πρωτεία 

που βασίστηκαν στη Δωρεά του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, ο 

οποίος, αφού έγινε χριστιανός, λέγεται ότι εκχώρησε στον πάπα 

της Ρώµης Σίλβεστρο Α’ (314-335) τα πρωτεία έναντι των επισκό-

πων της Ιερουσαλήµ, της Αντιόχειας, της Κωνσταντινούπολης και 

της Αλεξάνδρειας, καθώς και την κτήση της Ρώµης και της Ιταλίας. 

Η παπική εκκλησία ενσωµάτωσε το κείµενο αυτό στα Διατάγµατα, 

δηλαδή τους εκκλησιαστικούς κανονισµούς που ορίζουν τα δικαιώ-

µατα των παπών επί των µοναρχών. Όπως, όµως, απέδειξε ο 
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Lorenzo Valla περί το 1436, ορίζοντας τους κανόνες και τις µεθό-

δους της ιστορικής κριτικής, η δωρεά αυτή είναι πλαστή. Το απο-

τέλεσµα ήταν να διωχτεί για τη δηµόσια δήλωσή του και να κατα-

φύγει στη Νάπολη, υπό την προστασία του βασιλιά της Αραγονίας.

Έκτοτε, η καταγγελία της παράνοµης εξουσίας του πάπα αποτελεί 

ταµπού και η διάσταση αυτή δεν διδάσκεται στο χριστιανικό ποίµνιο. 

Ακόµα και η κοσµική ιστοριογραφία πραγµατεύεται τα θέµατα αυτά 

ακροθιγώς, όταν αναφέρεται στις προόδους που πραγµατοποιήθηκαν 

µέσα από τη γνώση και την κριτική των κειµένων την εποχή του 

Oυµανισµού και της Αναγέννησης. 

Κατά συνέπεια αγνοείται ότι, σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες 

έρευνες, η περίφηµη δωρεά δεν αποτελεί ανέντιµη µηχανορραφία 

του παπισµού –όπως όλοι πίστευαν επί πέντε αιώνες, δίχως κανείς 

ωστόσο να τολµά να το αναφέρει– αλλά, αντίθετα, ένα είδος συµφώ-

νου ή µανιφέστου, που συντάχθηκε στα µέσα του 8ου αιώνα και 

απαριθµούσε τα προνόµια και τις εξουσίες που είχαν ήδη κατακτη-

θεί από τον παπισµό. Το κείµενο είχε όντως εκκλησιαστική και 

ρωµαϊκή προέλευση. Διηγούνταν τη ζωή του αποστόλου Πέτρου, 

τον οποίο εξυµνούσε µαζί µε τον πάπα Σίλβεστρο Α’, αλλά παίνευε 

ακόµα περισσότερο τη βασιλική του Λατερανού, αφιερωµένη στον 

Σωτήρα. Όλο το κείµενο, ενώ είχε νοµικό χαρακτήρα… και αποδι-

δόταν στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, έφερε στην πραγµατικότη-

τα την υπογραφή ενός χαµηλόβαθµου κληρικού που επιθυµούσε 

να δοξάσει και να εξυµνήσει την Εκκλησία του1. 

Σήµερα, που ο παπισµός αποτελεί σηµαντική ηθική και πολι-

τική δύναµη, θα ισοδυναµούσε µε κατάλυση ενός ταµπού η υπεν-

θύµιση στους σηµερινούς πάπες ότι ένα τµήµα της ισχύος και του 

κύρους τους οφείλεται σε χονδροειδές λάθος.

Πίσω από ένα παρόµοιο ταµπού κρυβόταν και η µυθική προέ-

λευση του έθνους και της βασιλείας στη Γαλλία. Στο Μεγάλο Χρονικό 
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της Γαλλίας, που άρχισε να γράφεται τον 13ο αιώνα, γίνεται αναφορά 

στις τρωικές και χριστιανικές ρίζες του γαλλικού λαού µέσα από δύο 

µυθικά γεγονότα: την αναχώρηση από την Τροία και τη στέψη του 

Clovis. O λόγιος Nicolas Freret, που απέδειξε ότι οι βασιλείς της 

Γαλλίας δεν κατάγονταν από τους πρίγκιπες της Τροίας αλλά ήταν 

απόγονοι ταπεινών φράγκων πολεµιστών, τους οποίους η Ρώµη 

αποκαλούσε Βάρβαρους, φυλακίστηκε από τον Λουδοβίκο ΙΔ’ στη 

Βαστίλλη: κάτι που αποδεικνύει ότι ο ιστορικός αυτός δεν είχε αί-

σθηση της ιστορίας2...

Η προέλευση της εξουσίας των µπολσεβίκων, τον Oκτώβρη του 

1917, συνδέεται, επίσης, µε ένα µεγάλο ταµπού, το οποίο δεν 

αφορά, είναι αλήθεια, τα βασικά σηµεία της εξέγερσης, αλλά δεν 

παύει να αποκαλύπτει τόσο τη συµπεριφορά του Λένιν όσο και τη 

µεταγενέστερη συµπεριφορά των σοβιετικών ιστορικών ή των ανά 

τον κόσµο κοµουνιστών. 

Ας δούµε πού κρύβεται αυτό το πυκνό πέπλο σιωπής.

Είναι αδιαµφισβήτητο ότι, σε γενικές γραµµές, η εξέγερση του 

Oκτωβρίου ήταν ένα µαζικό κίνηµα στο οποίο πρωτοστάτησαν οι 

επαναστατικές οργανώσεις και τα άλλα σοβιέτ, που πλειοψηφούσαν 

στο Πέτρογκραντ και τις περισσότερες µεγάλες πόλεις. Πολύ συχνά 

το µπολσεβικικό κόµµα βρισκόταν επικεφαλής της κίνησης, βάζοντας 

τέλος σε µια αντιφατική κατάσταση, όπου µια κυβέρνηση δίχως κρά-

τος (Κερένσκι) επιχειρούσε να ασκήσει πίεση σε ένα κράτος δίχως 

κυβέρνηση (τις επιτροπές και τα σοβιέτ). Η κίνηση του Λένιν ήταν 

αυτή που ώθησε το µπολσεβικικό κόµµα να υποστηρίξει την επανά-

σταση, την οποία προφανώς δεν είχε ανάγκη, αφού στο 2ο συνέδριο 

των σοβιέτ θα είχε την πλειοψηφία. Αυτή, ωστόσο, η κίνηση ακύ-

ρωνε οποιαδήποτε άλλη που θα είχε, πιθανόν, ως στόχο τη µαταίω-

ση του συνεδρίου. Στο σηµείο αυτό τοποθετείται η πρώτη αποσιώ-

πηση της παραδοσιακής ιστορίας: πρόκειται για το µικρό πραξικό-
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πηµα του Λένιν, που δίχως να συµβουλευτεί κανέναν συνέταξε µια 

προκήρυξη η οποία ανάγγελλε, πριν από το συνέδριο, την ανατροπή 

της προσωρινής κυβέρνησης από το προσωρινό επαναστατικό 

συµβούλιο, ένα θεσµό που ελεγχόταν από το κόµµα και αποτελούσε 

τον στρατιωτικό βραχίονα του σοβιέτ του Πέτρογκραντ. Το συγκε-

κριµένο συµβούλιο σε καµιά περίπτωση δεν νοµιµοποιούνταν να 

υποκαταστήσει το σοβιέτ του Πέτρογκραντ και πολύ περισσότερο στο 

συνέδριο των σοβιέτ. Έργο του αποτελούσε η «προστασία του συνε-

δρίου», όχι η κατάληψη της εξουσίας. Εξάλλου, ο Λένιν, σε µια 

πρώτη εκδοχή της προκήρυξης, η οποία βρίσκεται στα αρχεία, είχε 

γράψει: «Το συµβούλιο συγκαλεί την ηµέρα αυτή, στις 12 το µεσηµέ-

ρι, το σοβιέτ του Πέτρογκραντ. Έχουν ληφθεί άµεσα µέτρα µε στόχο 

την εγκαθίδρυση της σοβιετικής εξουσίας». Στη συνέχεια, ο Λένιν 

διέγραψε τη συγκεκριµένη πρόταση. Αυτή η αναίρεση είναι χαρα-

κτηριστική: ο Λένιν ήταν επιφυλακτικός απέναντι στην επαναστατι-

κού χαρακτήρα λεπτοµερειακή τήρηση των δηµοκρατικών διαδικα-

σιών του σοβιέτ του Πέτρογκραντ, δηλαδή του Τρότσκι, και απέναντι 

στο δηµοκρατικό πνεύµα ορισµένων µπολσεβίκων φίλων του, όπως 

ο Καµένεφ: ήταν πιθανόν οι δυο αυτές οµάδες να µη διεκδικούσαν 

την εξουσία αποκλειστικά για το κόµµα τους, αλλά να διαπραγµατεύο-

νταν τη σύµπραξη µε τους µενσεβίκους, δηλαδή τους επαναστάτες 

σοσιαλιστές της αριστεράς, ή µπορεί και µε τα συνδικάτα. Προκειµέ-

νου να τους προλάβει, ο Λένιν παρέκαµψε τη διαµεσολάβηση του 

σοβιέτ της Πετρούπολης, απ’ όπου εξαρτιόταν το προσωρινό επανα-

στατικό συµβούλιο: έτσι η νέα εξουσία θα προέλθει από ένα θεσµό 

που δηµιουργήθηκε µέσα στη δίνη των γεγονότων, αυτοαποκαλείται 

εξουσία, ακυρώνει τις αρµοδιότητες και τη λειτουργία του σοβιέτ του 

Πέτρογκραντ και του συνεδρίου, στο οποίο δεν αποµένει παρά να 

κατακυρώσει την ύπαρξή του. Η ιστορία, όµως, δεν τελειώνει εδώ. 

O Λένιν υπογράφει ένα διάταγµα αποστολής του συµβουλίου, µε 
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την ιδιότητα του προέδρου και µοναδικού υπογράφοντος της Διά-

ταξης 4, ενώ αφενός έως τότε οι διατάξεις έφεραν την υπογραφή 

δύο ατόµων, αφετέρου ότι ούτε ο Λένιν ούτε οποιοσδήποτε άλλος 

δεν είχε εκλεγεί πρόεδρος του συγκεκριµένου συµβουλίου. 

Το δεύτερο αξιοσηµείωτο γεγονός είναι ότι, ενώ τα προαναφε-

ρόµενα κείµενα δηµοσιεύτηκαν, κανένας σοβιετικός ιστορικός, ού-

τε καν ο Τρότσκι ή ο Μιντς, δεν τα σχολίασε, παρά την προσφιλή 

συνήθεια όλων τους να διυλίζουν τόσο τα κείµενα του Λένιν όσο και 

τα παραµικρά γεγονότα και τις κινήσεις του. Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, 

την ενόχληση που θα αισθάνονταν οι υµνητές του σοβιετικού καθε-

στώτος εάν έπρεπε να αναγνωρίσουν ότι η ισχύς του κόµµατος βα-

σιζόταν εν µέρει σε µια πλαστογραφία3. 

Αν οι ρίζες της ισχύος και της εξουσίας αποτελούν τον κατεξοχήν 

χώρο όπου φωλιάζουν διάφορα ταµπού, υπάρχουν και άλλοι χώροι, 

στους οποίους δηµιουργούνται αποσιωπήσεις που συσχετίζονται µε 

τις πεποιθήσεις και το κοινωνικό κατεστηµένο.

Το παράδειγµα του νεκροταφείου του Auvezines, στην περιοχή 

του Tarn, την εποχή της Χριστιανοσύνης, είναι αποκαλυπτικό. Βλέ-

πουµε ότι η άρνηση των δογµάτων της πίστης αποτελεί ταµπού και 

ότι στην περίπτωση αυτή το ταµπού συναντά το µύθο4.

Στο Auvezines, λοιπόν, πριν από µερικά χρόνια, συναντούσε 

κανείς µια πλάκα στην είσοδο του νεκροταφείου, που έγραφε: «Στον 

τόπο αυτό, το 1211, σφαγιάστηκαν 600 τεύτονες ιππότες». Το µα-

κρινό αυτό γεγονός, που συνδέεται µε τη σταυροφορία των 

Albigeois, υπαινίσσεται σαφώς τη µάχη του Montgey, αλλά το συ-

γκεκριµένο κοιµητήριο είναι µικροσκοπικό. Συναντάµε, στην πε-

ρίπτωση αυτή, το επονοµαζόµενο ιστορικό σύνδροµο της άλωσης 

της Αλεσίας, στην οποία, σύµφωνα µε τα σχέδια της µάχης, είναι 

αδύνατον οι επάλξεις να χώρεσαν 80.000 Γαλάτες. Στην περίπτω-
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ση του Auvezines, ναι µεν ο όρος «Τεύτονες» εννοεί τα στρατεύµα-

τα του Λουδοβίκου Η’, ταυτόχρονα, όµως, παραπέµπει στο πολι-

τισµικό χάσµα που χωρίζει τους Oξιτανούς από τους «Βάρβαρους 

του βορρά». Ωστόσο, πλήθος θανάτων συνδέονται µε αυτά τα 

θαύµατα στα οποία αναφέρονται οι διηγήσεις από τις σταυροφο-

ρίες: για παράδειγµα, το σώµα του Castelnau, ο οποίος πέθανε 

αφού δέχτηκε σπαθιές, βρέθηκε άθικτο στο δρόµο προς την Ιερου-

σαλήµ· και ότι στη διαδροµή προς το Albigeois, ως εκ θαύµατος 

κι εκεί, ο δρόµος είναι σπαρµένος µε ψωµί. Αποδεικνύεται, έτσι, 

ότι µόνο οι άνθρωποι του Θεού δεν πεθαίνουν!

Αλλά, ακόµα και στις κοµουνιστικές χώρες, οι πιστοί θεωρούσαν 

ιεροσυλία κάθε αµφισβήτηση του Θεού. Στη δήλωση του αµόλυντου 

ιδεολογικά δασκάλου ότι ο καπιταλισµός σύντοµα θα πεθάνει, ο 

περίεργος και ύπουλος µαθητής από την Κιργιζία ρωτάει αθώα: 

«Θα πεθάνει και ο Λένιν;». O δάσκαλος τον κατακεραυνώνει µε το 

βλέµµα: το παιδί είχε παραβιάσει ένα ταµπού5. 

Το ταµπού ασκεί συχνά λειτουργία αυτοάµυνας. Στο πλαίσιο 

της χριστιανικής παράδοσης και πάλι, η ιδιότητα αυτή εµφανίζεται 

στους θρησκευτικούς πολέµους. Η παραδοσιακή ιστορία τούς απο-

καλεί µε αυτό τον όρο, µη λαµβάνοντας υπόψη ότι κατά την εποχή 

της διεξαγωγής τους δεν ονοµάζονταν έτσι. Oµοίως, οι Γάλλοι της 

Αλγερίας δεν αποκαλούσαν τον πόλεµο της Αλγερίας «πόλεµο» 

αλλά «γεγονότα». Oι θρησκευτικοί πόλεµοι, κατά τη διάρκειά τους, 

αποκαλούνταν «η εποχή των ταραχών». Λέµε, ωστόσο, «θρησκευ-

τικοί πόλεµοι» γιατί η παράδοση απαιτεί να πιστέψουµε ότι οι 

προτεστάντες εξεγέρθηκαν µόνο για την ελευθερία της πίστης τους, 

στο όνοµα µιας ιερής αρχής, της ελεύθερης ανάγνωσης της Βίβλου, 

και των καλύτερων θρησκευτικών πρακτικών. Oι καθολικοί υπο-

στηρίζουν ότι ο βασιλιάς διέταξε τη νύχτα του Αγίου Βαρθολοµαίου 

–όσο µπορούµε να αποδείξουµε κάτι τέτοιο– δίχως να είναι ο 
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πραγµατικός υπεύθυνος και ότι επηρεάστηκε από τη µητέρα του, 

µια «ξένη», Ιταλίδα, ή από κάποια οµάδα φανατικών, όπως ο οίκος 

της Λωραίνης. Η παρουσίαση αυτή των γεγονότων προσπαθεί να 

περάσει την ιδέα ότι ο βασιλιάς έκανε µεν αυτή την κίνηση, που 

επιτάχυνε ή επέτεινε το µακελειό, αλλά ότι ο ίδιος ήταν αθώος. 

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η υπεράσπισή του. 

Ωστόσο αυτοί οι δύο τρόποι παρουσίασης των γεγονότων είναι 

µάταιοι. Στην πραγµατικότητα, οι προτεστάντες, δίχως να το οµο-

λογούν, επιθυµούσαν να δηµιουργήσουν µια δηµοκρατία καλβι-

νικού τύπου. Δεν µπορούσαν όµως να το διατυπώσουν ανοιχτά, 

γιατί υποτίθεται ότι µάχονταν για την ελευθερία της πίστης. Από-

δειξη αποτελεί το γεγονός ότι πενήντα χρόνια αργότερα, κατά την 

πολιορκία της La Rochelle από τον Richelieu, η πόλη λίγο έλειψε 

να γίνει δηµοκρατία, όπως οι Κάτω Χώρες. Oι προτεστάντες απέ-

κρυψαν αυτές τις βλέψεις, προβάλλοντας την αναγκαιότητα ύπαρ-

ξης θρησκευτικής καθαρότητας, η οποία δεν ήταν απαραιτήτως 

δικό τους έργο. Τον 16ο αιώνα ο χώρος των προτεσταντών απο-

τελούνταν, κατά κύριο λόγο, από µορφωµένους ή ευγενείς, οι 

οποίοι, ακόµα και τότε, δεν συγκαταλέγονταν στις κοινωνικές οµά-

δες που επιδίωκαν διακαώς την ανάγνωση της Βίβλου στο πρω-

τότυπο· ακόµα και αν ορισµένοι διέκειντο αρνητικά απέναντι στην 

εκκλησία για πολύ συγκεκριµένους λόγους, όπως, για παράδειγµα, 

ότι δεν ήταν πλέον άξια να καθοδηγεί τους χριστιανούς. Δεν ήταν, 

όµως, αυτή η κινητήρια δύναµη της αντιπαράθεσής τους κατά «την 

εποχή των ταραχών». Όσον αφορά τους καθολικούς, ασκούσαν 

κριτική στη µοναρχία και ταυτόχρονα υπερασπίζονταν το βασιλιά. 

Σύµφωνα µε την ιστορική παράδοση λένε ότι ο βασιλιάς δεν ήταν 

ένοχος για τα εγκλήµατα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των 

πολέµων, ενώ στην πραγµατικότητα κατηγορούσαν τη µοναρχία 

για την αποµάκρυνσή της από την εκκλησία και τον παπισµό, επι-
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σηµαίνοντας ότι, ειδικά µετά τη σύνοδο της Bourges (1438), είχε 

µετατραπεί σε αυτόνοµο θεσµό που είχε την τάση να συµβουλεύε-

ται περισσότερο τους νοµικούς παρά τους επισκόπους. Έτσι, σε 

µια εποχή που ο βασιλιάς έπρεπε να φανεί ότι ενσαρκώνει την 

πατρίδα και το έθνος, κανείς δεν µπορούσε να παραδεχτεί ότι δρα 

φανερά εναντίον του. Εξυφαίνεται, λοιπόν, ένας αθέλητος συνα-

σπισµός ανάµεσα στους καθολικούς, που εξυµνούν το βασιλιά αν 

και επιθυµούν να περιορίσουν την εξουσία του, και στους προτε-

στάντες, οι οποίοι, στο όνοµα διάφορων ελευθεριών, ονειρεύονται 

µια δηµοκρατία τύπου Γενεύης, παρόλο που δεν υπάρχει πιο αυ-

ταρχικό καθεστώς από εκείνο που εγκαθίδρυσε ο Καλβίνος. Πρό-

κειται, λοιπόν, για ένα διπλό, δυσδιάκριτο ταµπού, το οποίο δεν 

λαµβάνει υπόψη της η ιστορική παράδοση. Είναι αλήθεια, βέβαια, 

πως ο ταπεινός λαός, στην πλειοψηφία του καθολικοί, πολεµά στο 

όνοµα της Θρησκείας6.

Εκτός από τα ταµπού που συνδέονται µε το χριστιανισµό ή τη 

µοναρχία, υπάρχουν και τα ταµπού που προέρχονται από τους κόλ-

πους της Δηµοκρατίας. Τα πρώτα από αυτά συνδέονται επίσης µε 

το ζήτηµα της προέλευσης. 

Η ιστορική παράδοση θεωρεί την επανάσταση του 1789 τη 

µητέρα και τη µήτρα του δηµοκρατικού σχεδιασµού. Να λοιπόν 

γιατί αποσιωπάται η ύπαρξη δηµοκρατιών του τύπου Βενετίας 

(«αριστοκρατική») ή Γενεύης («δηµοκρατία ευγενών») και γιατί 

υποβιβάζεται η αµερικανική επανάσταση, που ορίζεται επιπόλαια 

ως πόλεµος για την ανεξαρτησία. 

Το ανθεκτικότερο στο χρόνο ταµπού τέτοιου είδους είναι εκείνο 

που αναφέρεται στην Κορσική, που απέκτησε δηµοκρατικό πολί-

τευµα πριν από τη Γαλλία: «Έτσι, το πρώτο δηµοκρατικό κράτος της 

σύγχρονης εποχής» έγραφε η A Consulta επί 5ης Δηµοκρατίας «αυ-

τό το κράτος που τόσο θαύµαζε ο Rousseau, εγκατέλειψε το δρόµο 
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του µέλλοντος και εισήλθε στο Παλαιό Καθεστώς». Στο Populi Corsu, 

ο Jacques Paoli έγραφε το 1970: «O Pascal Paoli είχε δηµιουργήσει, 

είκοσι χρόνια πριν από την αµερικανική επανάσταση και τριάντα 

πριν από τη γαλλική, τη θεωρία της ελεύθερης αυτοδιάθεσης των 

λαών. O παολισµός ήταν η άρνηση της αποικιοκρατίας της Γένοβας, 

της γαλλικής αποικιοκρατίας και κάθε µορφής αποικιοκρατίας»7.

Στη Σοβιετική Ένωση υπάρχει ένα ταµπού που αναφέρεται στη 

δηµοκρατία, ανάλογο µε εκείνο της Κορσικής. Πρόκειται για την 

περίπτωση της Λετονίας. Το 1917 η πιο µπολσεβίκικη περιοχή δεν 

ήταν η Ρωσία, µια και στο συνέδριο των σοβιέτ, από τους 822 

συµµετέχοντες, οι 105 ήταν µπολσεβίκοι. Αντίθετα, στη Λετονία 

οι µπολσεβίκοι αποτελούσαν την πλειοψηφία. Oι Ρώσοι, λοιπόν, 

είχαν ξεπεραστεί από τους Λετονούς ως προς την επαναστατικότη-

τά τους. Oι τελευταίοι απέκτησαν τη φήµη των πλέον ένθερµων 

µπολσεβίκων της τσαρικής αυτοκρατορίας, δεδοµένου ότι τα δικά 

τους τάγµατα πρωτοστάτησαν στην πολιορκία και την κατάληψη του 

Χειµερινού Ανακτόρου, Λετονοί φρουρούσαν την αυτοκρατορική 

οικογένεια όσο ήταν φυλακισµένη, Λετονοί, τέλος, λέγεται ότι 

συµµετείχαν στην εκτέλεση του Νικολάου Β’. Όµως η µπολσεβίκι-

κη παράδοση δεν µπορούσε να δεχτεί ότι υπήρχαν πιο ένθερµοι 

µπολσεβίκοι από τους Ρώσους. Κράτησε µυστική αυτή την «υπερο-

χή» των Λετονών, που θάφτηκε µέσα στη ροή των γεγονότων, όταν 

η Ρίγα καταλήφθηκε από τους Γερµανούς, τον Αύγουστο του 1917.

Σήµερα, όταν αναφέρουν στους Λετονούς, που έγιναν έκτοτε 

αντιρώσοι και αντικοµουνιστές, ότι ήταν στο παρελθόν πιο µπολ-

σεβίκοι από τους Ρώσους, αρνούνται να το παραδεχτούν. Να ένα 

ταµπού που διατηρείται και από τις δύο πλευρές, και από τους 

Λετονούς και από τους Ρώσους, δεδοµένου ότι κανείς τους δεν 

επιθυµεί να αναφερθεί σε µια πραγµατικότητα που τους ενοχλεί8.

Στη Γαλλία η δηµοκρατική παράδοση την παρουσιάζει ως τη 




