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Ό καθηγητής Σερ Κρίστοφερ Μπέιλι, διδάκτωρ γραμμάτων (LittD), μέλος 
της Βρετανικής Ακαδημίας και συγγραφέας του παρόντος τόμου, πέθα-

νε από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 69 ετών στο Σικάγο στις 19 Απριλίου 
2015. Ο Μπέιλι υπήρξε εξέχων ιστορικός της Ινδίας και της Βρετανικής Αυτο-
κρατορίας και πρωτοπόρος στο πεδίο της παγκόσμιας ιστορίας. Ήταν επίσης ο 
πρώτος ακαδημαϊκός που χρίστηκε ποτέ ιππότης «για τις υπηρεσίες που προ-
σέφερε στην ιστορία εκτός Ευρώπης». Όπως πιστοποιεί ο μακρύς κατάλογος 
των θέσεων που κατέλαβε και των βραβείων που απέσπασε, οι διακρίσεις του 
Κρις ήταν διεθνείς, ωστόσο η σταδιοδρομία του περιστράφηκε γύρω από το 
Κολέγιο Σεντ Κάθριν του Καίμπριτζ, όπου το 1970 εξελέγη μέλος και λέκτο-
ρας Ιστορίας, προτού γίνει διευθυντής Ιστορικών Σπουδών. Το 1981, ο Κρις 
Μπέιλι διορίστηκε αναπληρωτής καθηγητής Κοινοπολιτειακών Σπουδών στην 
έδρα Smuts του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ, ενώ στη συνέχεια διορίστηκε 
σε μια σειρά θέσεων στο Τμήμα Ιστορίας, με αποκορύφωμα αυτή του ομότιμου 
καθηγητή Αυτοκρατορικής και Ναυτικής Ιστορίας στην έδρα Vere Harmsworth 
το 1992. Επιπλέον, την εποχή που έφυγε από τη ζωή, κατείχε συγχρόνως θέσεις 
ομότιμου καθηγητή στο Σικάγο, την Κοπεγχάγη και το Πανεπιστήμιο Κουίν 
Μέρι του Λονδίνου.

Ο Κρις γεννήθηκε στο Τάνμπριτζ Γουέλς του Κεντ, στους κόλπους μιας 
οικογένειας που είχε εμπλακεί με την πρόσφατη ιστορία της Αυτοκρατορίας. 
Θυμόταν τις συζητήσεις που είχε στα παιδικά του χρόνια με τον παππού του 
από το ανατολικό Λονδίνο, ο οποίος είχε πολεμήσει κατά τη διάρκεια του Α΄ 
Παγκόσμιου Πολέμου στην Αίγυπτο, την Παλαιστίνη και την Τουρκία. Ο πα-
τέρας του είχε υπηρετήσει στο εμπορικό ναυτικό σε όλα τα μήκη και πλάτη 
του κόσμου, ακόμα και σε πλοία που μετέφεραν ινδική καρυδόψιχα. «Έτσι», 
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όπως θα έλεγε αργότερα, «μου έγινε από νωρίς μια εισαγωγή στην αυτοκρα-
τορική και παγκόσμια ιστορία». Η ιστορία που διδάχτηκε ο Κρις στη Σχολή 
των Σκίνερς στο Τάνμπριτζ Γουέλς και, ως προπτυχιακός φοιτητής, στο Κο-
λέγιο Μπέιλιολ της Οξφόρδης το 1963 χαρακτηριζόταν για την ευρύτητα των 
πνευματικών της οριζόντων αλλά ήταν έντονα ευρωκεντρική. Η στροφή στη 
σταδιοδρομία του προς την ινδική ιστορία ήρθε το 1965, όταν ο Κρις κίνησε 
διά ξηράς για ένα μακρύ ταξίδι αναψυχής με κατεύθυνση την Ινδία, περνώντας 
μέσα από την Τουρκία, το Ιράν, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Αναγκασμέ-
νος να αποφύγει την εμπόλεμη ζώνη Ινδίας-Πακιστάν, ταξίδεψε νότια προς το 
Καράτσι, όπου επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο σιιτών προσκυνητών με κατεύθυνση 
τη Βασόρα. «Πήρα μια γεύση της άλλης πλευράς της Ινδίας», θα ανακαλούσε 
σε μια συνέντευξή του τον Ιούλιο του 2014. «Δεν έπεσα ουρανοκατέβατος από 
ένα αεροπλάνο. Μιλάμε για το δυτικοασιατικό τμήμα της Ινδίας, και πιο συγκε-
κριμένα για τη μουσουλμανική διάσταση της χώρας. Επρόκειτο λοιπόν για μια 
εμπειρία που διαμόρφωσε τη σκέψη μου». 

Στο Κολέγιο Σεντ Άντονι, όπου ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές 
του, οι Σαρβεπάλι Γκόπαλ (Sarvepalli Gopal) και Άλμπερτ Χουράνι (Albert 
Hourani) τον καθοδήγησαν στις μελέτες του γύρω από την Ινδία και τη Μέση 
Ανατολή· επιβλέπων καθηγητής της διδακτορικής διατριβής του ήταν ο Τζακ 
Γκάλαχερ (Jack Gallagher) –επίσης απόφοιτος του Μπέιλιολ–, ο οποίος εκεί-
νη την εποχή είχε την εποπτεία της μετεξέλιξης της έρευνας γύρω από τη 
βρετανική αυτοκρατορική ιστορία. Ο Κρις έφτασε στο Καίμπριτζ το 1970, 
κατόπιν πρόσκλησης του Έρικ Στόουκς (Eric Stokes), ομότιμου καθηγητή 
Ιστορίας της Βρετανικής Κοινοπολιτείας στην έδρα Smuts, ο οποίος είχε δια-
τελέσει καθηγητής στο Κολέγιο Σεντ Κάθριν από το 1963. Όπως θα ανακα-
λούσε αργότερα ο Κρις, η μετάθεσή του στο Καίμπριτζ κανονίστηκε με τον 
εντυπωσιακά χαλαρό τρόπο που ήταν χαρακτηριστικός της εποχής εκείνης: 
«Ο Τζακ τηλεφώνησε στον Έρικ: “Έρικ, υπάρχει εκεί καμιά δουλειά για αυ-
τόν τον αστείο τύπο ονόματι Μπέιλι που έχω εδώ πέρα;” Και ο Έρικ είπε: 
“Ίσως και να υπάρχει”. Αυτό ήταν». 

Ο Έρικ Στόουκς έμελλε να αποτελέσει τον πιο σημαντικό μέντορα του 
Κρις. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, ο Στόουκς απομακρυνόταν από τα 
ζητήματα αρχής και ιδεολογίας που είχαν αποτελέσει το επίκεντρο της προσο-
χής των προηγούμενων έργων του, στρεφόμενος προς μια προσέγγιση της ιν-
δικής ιστορίας που τόνιζε τη σημασία των δομών γαιοκτησίας και των πιέσεων 
που τους άσκησαν τα βρετανικά συστήματα διαχείρισης προσόδων. Το ενδια-
φέρον για τη δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα στις τοπικές ελίτ και τις αυ-
τοκρατορικές κυβερνήσεις θα αποτελούσε ένα σταθερό διακριτικό γνώρισμα 
και του έργου του Κρις γύρω από την Ινδία. Ο ανεπιτήδευτος και συμπαθής 
χαρακτήρας του Στόουκς ως επιστήμονα αποτέλεσε άλλη μια πηγή έμπνευσης. 
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Σε ένα συγκινητικό άρθρο που έγραψε για το Oxford Dictionary of National 
Biography, ο Κρις βρήκε για τον Στόουκς –που είχε αποβιώσει το 1981– λόγια 
που θα μπορούσε κανείς ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει και για τον ίδιο: «Η 
επιρροή του ως ιστορικού δεν βασίστηκε στην κυριαρχική κηδεμονία αλλά στο 
χιούμορ, τον αυτοσαρκασμό και την πνευματική περιέργεια». 

Τα βιβλία του Κρις Μπέιλι δεν καταγράφουν αποτελέσματα· αποτυπώνουν 
ταξίδια του πνεύματος. «Το παρόν βιβλίο», όπως γράφει ο Κρις στην αρχή της 
μελέτης του με τίτλο Rulers, Townsmen and Bazaars (Άρχοντες, αστοί και πα-
ζάρια) (1981), μιας μελέτης που άλλαξε τον τρόπο ιστορικής κατανόησης του 
αντίκτυπου που είχε η βρετανοκρατία στην Ινδία, «γεννήθηκε από το ενδια-
φέρον μου για τον έντονο ρυθμό της εμπορικής ζωής που εξακολουθούσε να 
υφίσταται στα μπλεγμένα σοκάκια, γεμάτα πάγκους σιδηρουργών και παλιούς 
εμπορικούς οίκους, που βρίσκονταν πίσω από την προκυμαία της πόλης του 
Μπενάρες». Οι επιβλητικές παραλιακές επαύλεις των γκατ (ghats) του Μπενά-
ρες αποτελούσαν απλώς ένα σημείο αποβίβασης. Αυτό που ενδιέφερε τον Κρις 
ήταν τα μπλεγμένα σοκάκια πίσω από αυτές. 

Αυτά τα σκαλοπάτια που οδηγούν μακριά από την προκυμαία, στις εσοχές, 
πίσω από τα δίκτυα της ελίτ και τις λείες ιστοριογραφικές επιφάνειες, μπορούν 
να ανιχνευτούν σε κάθε βιβλίο που έγραψε ο Κρις. Ο Κρις είχε απόλυτη συναί-
σθηση της σύνθετης διαστρωμάτωσης που χαρακτηρίζει τις ανθρώπινες κοινω-
νίες. Παρουσιάζοντας την επάλληλη σύσταση της κοινωνίας, μας προσφέρει 
κατ’ επανάληψη ματιές που κόβουν την ανάσα. Τίποτα από όσα ξεδιπλώνονται 
μπροστά στα μάτια μας δεν είναι προφανές, καθώς τα πάντα βρίσκονται σε κί-
νηση. Πατριές και συντεχνίες συγχωνεύονται σε ταξικού τύπου δομές· η εξου-
σία αλλάζει χέρια: οι κοσμοπολίτες ολιγάρχες την παραχωρούν στους εμπό-
ρους· οι Νανακπάντι Χάτρι την αναλαμβάνουν από τα εξισλαμισμένα μέλη 
της κάστας τους· οι έμποροι Κανάντα και οι Τσέτι καταλαμβάνουν αθόρυβα 
θέσεις που άλλοτε κατείχαν Αρμένιοι και Εβραίοι. Ο Κρις διέκρινε σε καθέναν 
που εισερχόταν στο οπτικό του πεδίο μια περίπτωση αυτενέργειας, μια φλόγα 
ανθεκτικότητας και ελπίδας. 

Αυτή η κοχλάζουσα, διάχυτη κινητικότητα δεν επέτρεψε σε καμιά περίπτω-
ση στον Κρις να θεωρήσει την Ινδία ως κάτι το αποτελματωμένο ή το παθη-
τικό, κάτι στο οποίο η ιστορία ή η αυτοκρατορία απλώς έτυχε. Το βλέμμα του 
ήταν προσηλωμένο σε εκείνες τις δυνάμεις αυτοοργάνωσης και αυτοεπανα-
προσδιορισμού που προηγήθηκαν της άφιξης των Βρετανών και που επρόκειτο 
να επιβιώσουν της αποχώρησής τους, διαμορφώνοντας τη σημερινή Ινδία. 

Ήδη στα προηγούμενα βιβλία του με θέμα την Ινδία, ο Κρις είχε διακρίνει 
ομοιότητες με την αγροτική Αίγυπτο, την επαρχιώτικη Ιαπωνία της περιόδου 
Μεϊτζί και την Κίνα των φιλόδοξων επαγγελματικών κατηγοριών του 19ου αι-
ώνα. Οι εκτεταμένοι αυτοί προβληματισμοί τροφοδότησαν στη συνέχεια τα 
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δύο πρωτοποριακά βιβλία που διαμόρφωσαν και εμβάθυναν το νέο πεδίο της 
παγκόσμιας ιστορίας –τα Imperial Meridian (Αυτοκρατορικός μεσημβρινός) και 
The Birth of the Modern World (Η γέννηση του νεωτερικού κόσμου)–, καθιε-
ρώνοντας τον Κρις παγκοσμίως ως έναν από τους σημαντικότερους ιστορι-
κούς της γενιάς του. Το Imperial Meridian (1989) σηματοδότησε τη μετάβαση 
από μια εξαιρετικά σύνθετη εργασία με θέμα την ινδική υποήπειρο σε ένα νέο 
είδος ιστορίας, επικεντρωμένο στον τρόπο που οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα 
στα μεγάλα αυτοκρατορικά συμπλέγματα εξουσίας διαμόρφωσαν και διαμορ-
φώθηκαν από διεργασίες μετασχηματισμού που έλαβαν χώρα στο εσωτερικό 
τους. Από ιστοριογραφικής άποψης, το πιο σημαντικό έργο στο πνεύμα αυτό 
ήταν το The Birth of the Modern World 1780-1914: Global Connections and 
Comparisons (Η γέννηση του νεωτερικού κόσμου 1780-1914: Παγκόσμιες δια-
συνδέσεις και συγκρίσεις) (2004), συνέχεια του οποίου αποτελεί Η αναδιαμόρ-
φωση του νεωτερικού κόσμου. 

Το Η γέννηση του νεωτερικού κόσμου όχι μόνο συνέβαλε τα μέγιστα στην 
καθιέρωση της παγκόσμιας ιστορίας ως επιστημονικού κλάδου αλλά και τρο-
ποποίησε το εννοιολογικό πλαίσιο του αντικειμένου, μετατοπίζοντας τη Δύση 
από το εστιακό του κέντρο. Διαμόρφωσε ένα νέο είδος παγκόσμιας ιστορίας 
που αντανακλούσε όχι μόνο την ενασχόλησή του με το έργο άλλων ιστορικών 
από το ευρύτερο δυνατό φάσμα των ταχέως μεταβαλλόμενων επιστημονικών 
εξειδικεύσεων και την αναγνώριση του έργου τους αλλά και την προθυμία του 
να γεφυρωθούν τα χάσματα με γειτονικά πεδία. Ένας επιστημονικός κλάδος 
που φάνταζε ιδιαιτέρως σημαντικός για τους πνευματικούς ορίζοντες του Κρις 
ήταν η ανθρωπολογία. Ως προς την τελευταία αυτή συνάντηση, υπήρχε φυσικά 
μια προσωπική διάσταση. Τριάντα τέσσερα χρόνια γάμου με τη Σούζαν, μια 
ανθρωπολόγο της Ινδίας και του Βιετνάμ, έλαβαν σάρκα και οστά σε μια ζωή 
ασταμάτητων ταξιδιών και επανενώσεων, συντηρήθηκαν και τράφηκαν από 
ευχάριστα φλογερούς διαξιφισμούς και ειλικρινή ενθουσιασμό του ενός για τη 
δουλειά του άλλου. 

Από πολλές απόψεις, η οπτική που υιοθέτησε ο Κρις στο έργο του για την 
Ινδία ήταν όχι μόνο ιστορική αλλά και ανθρωπολογική. Σε μια εποχή που πολ-
λοί άλλοι ιστορικοί θεωρούσαν τα επίσημα κρατικά αρχεία ως τη μοναδική 
σημαντική πηγή, ο Κρις αναζήτησε τις ιδιωτικά αρχειοθετημένες βορειοϊνδι-
κές συλλογές κατάστιχων των εμπορικών οικογενειών, από τις οποίες άντλησε 
τις πιο σημαντικές πληροφορίες για το βιβλίο του με τίτλο Άρχοντες, αστοί 
και παζάρια. Άπαξ και τα αποκωδικοποίησε, τα περίπλοκα αυτά κείμενα του 
επέτρεψαν να ανασυνθέσει την κοινωνική και θρησκευτική ζωή των εμπορι-
κών δικτύων και, κατά συνέπεια, να περιεργαστεί κόσμους που η ενδότερη 
ζωή τους είχε αφήσει ελάχιστα ίχνη στα μεγάλα αφηγήματα της επίσημης κα-
ταγραφής των γεγονότων. Αυτό που προσέλκυσε περισσότερο τον Κρις στην 
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ανθρωπολογία που μελέτησε ήταν η επιμονή των επαγγελματιών του κλάδου 
ότι το μύχιο και το καθημερινό συνιστούν ζητήματα βαθιάς σημασίας για μια 
καλοπροαίρετη κατανόηση των λαών και των τόπων του κόσμου. Ο Κρις αντα-
ποκρίθηκε με ιδιαίτερο ζήλο στις διεισδυτικές αναλύσεις εκείνων των ανθρω-
πολόγων που, μέσα από τη διερεύνηση της κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής 
όχι μόνο σε οικεία αλλά και σε απόμακρα περιβάλλοντα, συνέβαλαν στην ανα-
γνώριση του γεγονότος ότι η ανθρώπινη ύπαρξη βιώνεται δυναμικά, σε έναν 
κόσμο συνεχούς ροής και αλλαγής. Μάλιστα, συνέβαλε και ο ίδιος σε μεγάλο 
βαθμό στις εσωτερικές διαμάχες της ανθρωπολογίας, οι οποίες αφορούσαν τον 
τρόπο ορθής κατανόησης των σύνθετων ζητημάτων αλλαγής και μετασχημα-
τισμού, στο πλαίσιο ενός επιστημονικού κλάδου που άλλοτε θεωρούνταν ότι 
ήταν απλώς ικανός να χαρτογραφήσει τις λεπτομέρειες του εδώ και του τώρα, 
όπως καταγράφονταν από τις εντατικές μεθόδους εθνογραφικής συμμετοχικής 
παρατήρησης. 

Ένα από τα πρώτα κριτικά εγχειρήματα του Κρις στη νέα ιστοριογραφία 
αντανακλούσε ακριβώς αυτόν τον ενθουσιασμό του για τον διάλογο με την 
ανθρωπολογία. Επρόκειτο για το δοκίμιό του με θέμα τα ινδικά υφάσματα και 
τίτλο «The origins of swadeshi (home industry)» («Οι πηγές της σουαντέσι 
(οικοτεχνίας)»), το οποίο δημοσίευσε το 1986 στον πρωτοποριακό συλλογικό 
τόμο με τίτλο The Social Life of Things (Η κοινωνική ζωή των πραγμάτων), υπό 
την επιμέλεια του ανθρωπολόγου Αρτζούν Απαντουράι (Arjun Appadurai). Στο 
εν λόγω δοκίμιο, το οποίο εξακολουθεί να μελετάται ευρέως ακόμα και σήμερα 
τόσο εντός όσο και πέραν των πεδίων της ιστορίας και της ανθρωπολογίας, ο 
Κρις, καταγράφοντας το αξιοσημείωτα μεγάλο φάσμα εννοιών που αποδίδο-
νται στην παραγωγή και κατανάλωση αντικειμένων –από τα πολυτελή σάλια 
που ανταλλάσσονταν με τελετουργικό τρόπο από άρχοντες και αυλικούς στα 
προαποικιακά πριγκιπάτα της Ινδίας έως το περίφημο, χειροποίητο βαμβακερό 
ύφασμα κάντι που χρησιμοποιούσε ο Γκάντι (Gandhi)–, χαρτογραφεί τις λε-
πτές αποχρώσεις του γούστου, της ποικιλίας και του πολιτισμού της Ινδίας ως 
ζητήματα οικονομικού, πολιτικού και ηθικού δυναμισμού, και σε καμία περί-
πτωση ως αντανάκλαση αδιάσειστων ή αδρανών πολιτισμικών δεδομένων. Τα 
γραπτά του με θέματα τις ινδικές ιερές και εμπορικές πόλεις ή την αναπάντε-
χη συμμετοχή των βορειοϊνδικών δικτύων ινδουιστών ασκητών στην πρώιμη 
αποικιακή οικονομική ζωή, καθώς και οι έρευνές του γύρω από την ινδουιστική 
και τη μουσουλμανική τέχνη της πολιτικής την εποχή της μετάβασης από την 
προαποικιακή περίοδο στην εποχή της αποικιοκρατίας έχουν επίσης μελετηθεί 
και εκτιμηθεί δεόντως από τους ανθρωπολόγους. 

Στο επίκεντρο του Η γέννηση του νεωτερικού κόσμου βρισκόταν ένα αφή-
γημα περί σύγκλισης. Το βιβλίο άρχιζε με μια γλαφυρή υπόμνηση της πολυ-
μορφίας των σωματικών πρακτικών στις κοινωνίες ολόκληρου του κόσμου 
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στις αρχές της νεωτερικότητας· ο 19ος αιώνας, όπως υποστήριζε ο Μπέιλι, 
συνοδεύτηκε από την άνοδο της παγκόσμιας ομοιομορφίας στη δομή και τη 
διάρθρωση των κρατών, των θρησκειών και της οικονομικής ζωής, μια άνοδο 
ορατή όχι μόνο στους μεγάλους θεσμούς αλλά και στους τρόπους ένδυσης ή 
κατανάλωσης της τροφής. Το βιβλίο συρρίκνωνε την απόσταση ανάμεσα «στη 
Δύση» και «στους υπόλοιπους»· η βιομηχανοποίηση, η αστικοποίηση, ο εθνι-
κισμός και η διεύρυνση του κράτους αποτελούσαν εντέλει για τον Μπέιλι πα-
γκόσμιες διεργασίες, παρά τις τοπικές ιδιομορφίες. Το βιβλίο κατέγραφε στιγ-
μές εντεινόμενων διαφορών και προστριβών, αν και για τον Κρις επρόκειτο 
πάντοτε για εξαρτημένα φαινόμενα. Οι προστριβές άνθιζαν ακριβώς επειδή οι 
κοινωνίες συνδέονταν και έμοιαζαν ολοένα περισσότερο. 

Η ιστορική καταγραφή του Κρις λάμβανε υπόψη της αυτό που περιέγραφε 
ως «την ωμή πραγματικότητα της δυτικοκρατίας», ωστόσο το βιβλίο του τόνι-
ζε επίσης τον περιορισμένο και προσωρινό χαρακτήρα αυτής της κυριαρχίας, 
επιμένοντας στην «αλληλεξάρτηση» διάφορων διεργασιών αλλαγής. Όποιος 
διαβάσει το εν λόγω βιβλίο δεν μπορεί παρά να εντυπωσιαστεί από τη λεπτό-
τητα και τη διαύγεια της συλλογιστικής, το εύρος του πεδίου που καλύπτει, την 
προσοχή που αφιερώνει στην αμοιβαιότητα των πολιτικών, οικονομικών και 
κοινωνικών σχέσεων και την καλολαδωμένη αναλυτική μηχανή που επιτρέπει 
στον Κρις να ταξιδεύει με χάρη ανάμεσα στο τοπικό και το παγκόσμιο. 

Ακόμα και τη στιγμή που επέκτεινε το πεδίο της προσοχής του, ο Κρις 
συνέχισε να παράγει νέες διεισδυτικές ιδέες γύρω από την ινδική ιστορία. Το 
βιβλίο του με τίτλο Empire and Information (Αυτοκρατορία και πληροφορία) 
(1996) αποτέλεσε μια συναρπαστική ιστορία της συλλογής πληροφοριών από 
τους Βρετανούς στην Ινδία μεταξύ 1780 και 1870, δείχνοντας πώς διαμόρφω-
σαν ενεργά αυτή τη διαδικασία «γηγενείς πληροφοριοδότες» που στρατολο-
γήθηκαν από τους Βρετανούς. Με ανάλογο τρόπο, τα Origins of Nationality 
in South Asia (Οι απαρχές της εθνικής ταυτότητας στη νότια Ασία) (1998) και 
Recovering Liberties (Η ανάκτηση των ελευθεριών) (2011) έριξαν φως στον 
τρόπο που οι Ινδοί αντέδρασαν ως αυτόνομοι δρώντες στον δυτικό εθνικισμό 
και τη φιλελεύθερη πολιτική και οικονομική σκέψη. 

Τα βιβλία του Κρις έφεραν τη σφραγίδα ευρέων και ανθρωπιστικών ενδιαφε-
ρόντων· την ίδια στιγμή, χαρακτηρίζονταν από έναν μεθοδολογικό εκλεκτικι-
σμό. Όπως το έθεσε στη νεκρολογία που έγραψε για τον Guardian ο Ρίτσαρντ 
Ντρέιτον, πρώην επιστημονικός συνεργάτης στο Κολέγιο Σεντ Κάθριν και 
ομότιμος καθηγητής Αυτοκρατορικής Ιστορίας στην έδρα Rhodes του Κινγκς 
Κόλετζ στο Λονδίνο, ο Κρις Μπέιλι είχε «μια εκπληκτική ικανότητα να αντι-
δρά γρήγορα σε νέες οπτικές και, ειδικότερα, το ταλέντο να μπολιάζει ιστορι-
κές ιδέες από τη μια ειδικότητα στην άλλη. Μελετούσε ολόκληρο το φάσμα 
των κοινωνικών επιστημών και το μάτι του έπιανε καθετί το ευφυές σε έναν 
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άλλο επιστημονικό κλάδο». Η συζήτηση ήταν ένα κρίσιμο κομμάτι της συλ-
λογής και της σύγκρισης που έδιναν ώθηση στην ιστορική σκέψη του Κρις: 
όταν οι συνομιλίες με φοιτητές ή συναδέλφους αποκτούσαν ενδιαφέρον, ο Κρις 
συνήθιζε να βγάζει ένα μικρό ταλαιπωρημένο σημειωματάριο, κι άρχιζε να 
γράφει ιδέες πρόχειρα και βιαστικά. 

Όπως αφήνουν ενδεχομένως να εννοηθεί οι παραπάνω επισημάνσεις, ο 
Κρις ζούσε μέσα από τη δουλειά του. Όχι για τη δουλειά του αλλά μέσα από 
αυτή. Το «Μπέιλι μαχάλ», όπως ενίοτε αποκαλούσε τρυφερά το σπίτι που 
ο ίδιος και η γυναίκα του άνοιξαν όταν παντρεύτηκαν το 1981, αποτέλεσε 
χώρο συζητήσεων εν ώρα εργασίας ή χαλάρωσης με λίγο κρασί, συζητήσεις 
που εδράζονταν σε κοινά πάθη, συμπληρωματικά ενδιαφέροντα και υπερη-
φάνεια του ενός για τα επιτεύγματα του άλλου. Από την άλλη, η αίθουσα C3 
που κατείχε ο Κρις επί δεκαετίες στο Κεντρικό Κτίριο του Κολεγίου Σεντ 
Κάθριν ήταν κάτι πολύ παραπάνω από ένα απλό γραφείο. Ο χώρος ήταν γε-
μάτος από αντικείμενα που είχαν πολλά να πουν: το μοντέλο πλοίου που είχε 
κατασκευάσει ο πατέρας του· οι ψηλές βενετσιάνικες παντόφλες του 18ου 
αιώνα, φτιαγμένες από ροδόξυλο και διακοσμημένες με φίλντισι – απόδειξη 
των πολιτισμικών δεσμών ανάμεσα σε βόρεια Ιταλία, Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία και Κίνα· η υπέροχη κεφαλή του Βούδα από την περιοχή της Γκαντάρα, 
παλαιότητας 1.500 ετών και σμιλεμένη από Έλληνες και Νοτιοασιάτες τεχνί-
τες στα πρότυπα μιας τεχνοτροπίας που απαντά παραδοσιακά στο ανατολικό 
Αφγανιστάν – από όλα τα πράγματα που είχαν βρει από κοινού ο Κρις και η 
Σούζαν, αυτό ήταν το αγαπημένο του. 

Σε αυτήν ακριβώς την αίθουσα πραγματοποιήθηκαν τόσο πολλές συζητή-
σεις, οι οποίες ουδέποτε παρέλειψαν να ταξιδέψουν τους φιλοξενούμενους του 
Κρις σε νέους τόπους. Κι αυτό δεν είχε μόνο να κάνει με τις σπίθες που εκτο-
ξεύονταν διαρκώς από το καμίνι του σιδηρουργείου του Κρις αλλά και με τα 
άλλα του δώρα – δώρα ταπεινής και περιποιητικής φιλίας. Λίγες μόλις μέρες 
μετά τον θάνατό του, μια από τις πρώην μεταπτυχιακές του φοιτήτριες στο 
Σεντ Κάθριν, η Τζαγίτα Σάρμα (Jayeeta Sharma), έγραφε: «Ως επαρχιώτισσα 
φοιτήτρια από ένα άσημο μέρος της βορειοανατολικής Ινδίας, δεν θα ξεχάσω 
ποτέ πόσο άβολα ένιωθα, πόσο πολύ με βοήθησε να βρω τα πατήματά μου, 
με την αίθουσα C3 να λειτουργεί ως ένας φιλικός, ζεστός και υπέροχος χώρος 
για κουβέντα, γέλιο και φιλοξενία». Λόγια σαν τα παραπάνω μας θυμίζουν για 
ποιον λόγο ο Κρις όχι μόνο έχαιρε θαυμασμού αλλά και ήταν εξίσου αγαπητός. 

Αφότου απέρριψε την πρόταση των πρώην φοιτητών του να βγάλουν έναν 
αναμνηστικό τόμο προς τιμήν του, τον Ιανουάριο του 2015 διοργανώθηκε στο 
Βαρανάσι (Μπενάρες) ένα συνέδριο για να τιμηθεί η προσφορά του. Εκεί, 
μπορούσε κανείς να δει τον Κρις χαλαρό και χαρούμενο, στο περιβάλλον ενός 
πολιτισμού που είχε απορροφήσει και επιβραβεύσει την προσοχή του επί σει-
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ρά ετών. Δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς μια πιο ταιριαστή ανα-
γνώριση: στις πέτρινες αποβάθρες κολύμβησης (ghats) αυτής της όμορφης και 
σφύζουσας από ζωή πόλης, ο Κρις Μπέιλι είχε ξεκινήσει την έρευνά του γύρω 
από τις εμπορικές ελίτ της βόρειας Ινδίας. Ήταν πιθανώς ο πρώτος ερευνητής 
που χρησιμοποίησε τα λογιστικά βιβλία (bahi khata) που όλες οι σημαίνου-
σες εμπορικές οικογένειες κρατούσαν επί αιώνες. Στα βιβλία αυτά, ο Κρις δεν 
βρήκε μόνο, σχολαστικά καταγεγραμμένα, τα έσοδα και τις δαπάνες, αλλά και 
τις καταχωρίσεις που τεκμηρίωναν την πλειάδα των σχέσεων και των συνε-
ταιρισμών που αποτελούσαν τη βάση της οικονομικής και ηθικής ζωής των 
εμπορικών δικτύων στο μεγαλύτερο τμήμα της ινδικής υποηπείρου. Μαζί με 
την τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, υπήρχαν χαιρετισμοί αφιερωμένοι σε διά-
φορες θεότητες, κατάλογοι με σύνεργα ναών και λογαριασμοί που αφορούσαν 
δαπάνες για τη λατρεία, το πλύσιμο στον Γάγγη και τα δώρα στους βραχμά-
νους. Και αυτό που τον εξέπληξε περισσότερο, καθώς εργαζόταν πάνω σε αυτά 
τα δύσκολα, γραμμένα στο χέρι κείμενα, ήταν όσα είδε κι άκουσε όταν σήκωσε 
το βλέμμα του από τις ξεθωριασμένες σελίδες, παρατηρώντας τι έκαναν τριγύ-
ρω του οι οικογένειες των επενδυτών τραπεζιτών, ειδικά τις επισκέψεις που δέ-
χονταν από τους γυμνούς, ιερούς άνδρες sadhu, οι οποίοι εξακολουθούσαν να 
αναθέτουν την επιμέλεια των περιουσιακών στοιχείων της αδελφότητάς τους 
στους έμπιστους άνδρες των επιχειρήσεων, με τους προγόνους των οποίων οι 
προκάτοχοί τους είχαν πραγματοποιήσει δοσοληψίες κατά τους προηγούμε-
νους αιώνες. Όπως το έθετε ο ίδιος ο Κρις, «οι έννοιες της πίστωσης, της ευ-
σέβειας και της εμπορικής ασφάλειας ήταν στενά αλληλένδετες». Στο σημείο 
αυτό, φανερωνόταν ένα πλέγμα που συνέδεε το εμπόριο με τη θρησκεία και 
που επρόκειτο να αποτελέσει κεντρικό μοτίβο στο ακόλουθο έργο του. 

Αυτού του τύπου οι διασυνδέσεις συνιστούν το υλικό από το οποίο ήταν 
φτιαγμένη η ιστορική σκέψη του Κρις. Ο ίδιος δήλωνε σκεπτικιστής σε ζητή-
ματα θρησκείας. Εντούτοις, τα βιβλία του προκαλούν εντύπωση για το γεγο-
νός ότι ενσωματώνουν τις θρησκευτικές ταυτότητες και τις μορφές κοινωνι-
κής κινητοποίησης σε ευρύτερα ιστορικά πλαίσια μετασχηματισμού. Ο Μπέιλι 
σεβόταν τη μαρξιστική ιστοριογραφική παράδοση και το έντονο ενδιαφέρον 
της για τις διεργασίες κοινωνικής αλλαγής, ωστόσο ουδέποτε επέτρεψε οι κοι-
νωνικές, οικονομικές ή πολιτικές κατηγορίες να συσκοτίσουν την αυτενέργεια 
των ατόμων που επιδιώκουν να προχωρήσουν μπροστά σε έναν δύσκολο και 
μεταβαλλόμενο κόσμο. 

Κρίστοφερ Κλαρκ  
Σούζαν Μπέιλι 
Μάρτιος 2018



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ό τόμος αυτός είναι συνοδευτικός του βιβλίου μου με τίτλο Η γέννηση του 
νεωτερικού κόσμου 1780-1914: Παγκόσμιες διασυνδέσεις και συγκρίσεις 

(2004). Υιοθετεί μια σχεδόν παρόμοια προσέγγιση, δηλαδή περιλαμβάνει μια 
σειρά αναλυτικών περιγραφικών κεφαλαίων (1-9 και 18), τα οποία εμπερικλεί-
ουν περισσότερο εννοιολογικά κεφάλαια γύρω από θέματα όπως το άτομο, οι 
τέχνες και η θρησκεία κατά τον 20ό και τις αρχές του 21ου αιώνα (10-17). Το 
βιβλίο είναι σχεδιασμένο για προχωρημένους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς 
φοιτητές και πανεπιστημιακούς συναδέλφους, ελπίζω ωστόσο ότι θα το δια-
βάσουν και μέλη του ευρύτερου κοινού που τα ενδιαφέρει η ιστορία. Όπως 
το προηγούμενο βιβλίο, δεν πρόκειται τόσο για ένα εγχειρίδιο όσο για έναν 
στοχασμό πάνω στην παγκόσμια ιστορία. Μεγάλο μέρος της ιστορίας αυτής 
διαδραματίστηκε στη διάρκεια της ζωής του συγγραφέα και πολλών από τους 
αναγνώστες του. Το γεγονός αυτό εγείρει προβλήματα. Μεγαλύτεροι σε ηλικία 
αναγνώστες μπορεί κάλλιστα να αντιδράσουν σε ορισμένα μέρη του παρόντος 
κειμένου λέγοντας: «Ωραία, τα ξέραμε όλα αυτά· κάτι καινούριο;». Η αίσθησή 
μου όμως είναι ότι πολλοί, πιο νεαροί αναγνώστες, ακόμα και φοιτητές, μάλλον 
δεν θα έχουν την παραμικρή ιδέα για τα ιστορικά γεγονότα και τις αντιπαραθέ-
σεις που προηγήθηκαν του καιρού τους και που κείνται πέραν των εξειδικευ-
μένων γνώσεών τους. Αυτό ισχύει κυρίως για την περίοδο από το 1900 έως το 
1950, εξαιρουμένων ίσως των συνηθισμένων θεμάτων που αφορούν τον Χίτ-
λερ (Adolf Hitler) και τον Στάλιν. Ένιωσα λοιπόν την ανάγκη να συμπεριλάβω 
ορισμένα κομμάτια πιο βασικής περιγραφικής ιστορίας. Ο καθορισμός ενός 
τίτλου έγειρε επίσης ένα ενδιαφέρον ζήτημα ως προς την ιστορική μνήμη. Ο 
αρχικός τίτλος επρόκειτο να είναι Η κρίση του νεωτερικού κόσμου, ένας τίτλος 
που έμοιαζε πιο ενδεδειγμένος στα μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη της οικογένειάς 
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μου. Ωστόσο, ένας φίλος μου από μια πρώην αποικιοκρατούμενη χώρα μού 
είπε: «Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτόν τον τίτλο. Μιλάμε για τον αιώνα 
που αποκτήσαμε την ελευθερία μας!». 

Δεδομένου του αντικειμένου αυτής της μελέτης, είναι επίσης προφανές ότι 
οι γνώσεις μου και τα διαβάσματά μου ως συγγραφέα έχουν περιορισμένο εύ-
ρος. Γνωρίζω περισσότερα για τη νότια Ασία από ό,τι για τη Λατινική Αμερική, 
ενώ έχω καλύτερη εποπτεία της γαλλικής και της ινδικής ιστορικής βιβλιογρα-
φίας από ό,τι, για παράδειγμα, της αντίστοιχης γερμανικής ή κινεζικής. Παρ’ 
όλα αυτά, σχεδόν όλα όσα διαβάζω στις εφημερίδες, ακούω στο ραδιόφωνο, 
βλέπω στην τηλεόραση και συζητάω με φίλους και συναδέλφους μού φαίνο-
νται εξαιρετικά συναφή με αυτό το βιβλίο. Όσα συμβαίνουν στις μέρες μας, 
τα οποία και εξετάζονται στην Εισαγωγή, με οδήγησαν επίσης σε μια διαρκή 
επανεξέταση της αντίληψής μου περί παρελθόντος, γι’ αυτό και μετέφερα τη 
συζήτηση μέχρι το 2015. Στην περίπτωση αυτή, το πρόβλημα, ακόμα και σε 
σχέση με μια μελέτη που επικεντρώνεται στον 19ο αιώνα, μετατρέπεται σε ένα 
πρόβλημα που αφορά μάλλον το τι πρέπει να παραλειφθεί παρά το τι πρέπει να 
συμπεριληφθεί. Το ίδιο ισχύει και για τις υποσημειώσεις. Ορισμένοι συγγρα-
φείς παγκόσμιων ιστοριών απλώς παραθέτουν βιβλία ανά κεφάλαιο στο τέλος 
της μελέτης τους. Εγώ επέλεξα να παραπέμψω σε χρήσιμες γενικές μελέτες 
εντός του ίδιου του κειμένου, κάτι όμως που σαφώς αντιπροσωπεύει απλώς ένα 
μικροσκοπικό ποσοστό όλων των σημαντικών δημοσιεύσεων, οι οποίες πλέον 
αριθμούν εκατοντάδες χιλιάδες (για θέματα όπως ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ή 
ο ναζισμός) ή εκατομμύρια στο σύνολό τους. Η παγκόσμια ιστοριογραφία της 
νεωτερικότητας –και η Εισαγωγή εξετάζει ορισμένες από τις διαμάχες γύρω 
από την αξία της– δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια ατελή δραστηριότητα. 
Όπως όμως υποστηρίζω, προσθέτει αξία σε άλλες μορφές ιστοριογραφίας, κα-
θώς και στον δημόσιο διάλογο γενικότερα. 

Όσο έγραφα το βιβλίο αυτό, είχα το τεράστιο προνόμιο να διαθέτω πρό-
σβαση σε ορισμένα από τα καλύτερα τμήματα ιστορίας και πανεπιστήμια του 
κόσμου: μεταξύ άλλων, στα πανεπιστήμια του Καίμπριτζ, του Σικάγου, του 
Κουίν Μέρι του Λονδίνου, της Κοπεγχάγης και του Τζαβαχαρλάλ Νεχρού 
στο Δελχί. Χρωστάω πολλά στη γενναιοδωρία της κυβέρνησης της Ινδίας, η 
οποία ίδρυσε την έδρα Vivekananda στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, μια έδρα 
της οποίας ήμουν κάτοχος για δύο τρίμηνα το 2014 και το 2015. Ορισμένα 
από όσα έμαθα (και ξέχασα) για τη βρετανική και ευρωπαϊκή ιστορία στην 
Οξφόρδη πριν από πολλά χρόνια επανήλθαν, κατά τρόπο βολικό, στη μνήμη 
μου. Οι προσωπικές μου πνευματικές οφειλές είναι επίσης τεράστιες και δεν 
μπορώ παρά να μνημονεύσω ορισμένες μόνο από αυτές. Η Σούζαν Μπέιλι, 
ιστορικός και πλέον ανθρωπολόγος, με καθοδήγησε κατά τη διάρκεια ενός 
σχεδόν διαρκούς οικιακού σεμιναρίου. Συνάδελφοι από τμήματα νοτιοασια-
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τικών σπουδών και ιστορίας διαφόρων πανεπιστημίων παρακίνησαν διαρ-
κώς το ενδιαφέρον μου: μεταξύ άλλων, οι Κρις Κλαρκ, Χανς βαν ντε Βεν 
(Hans van de Ven), Ρίτσαρντ Ντρέιτον, Σολ Ντουμπόου (Saul Dubow), Κιμ 
Βάγκνερ (Kim Wagner), Πίτερ Μπανγκ (Peter Bang), Ντιπές Τσακραμπά-
τρι (Dipesh Chakrabarty), Ροτσόνα Ματζουμντάρ (Rochona Majumdar) και 
Μουζαφάρ Αλάμ (Muzaffar Alam). Ο Μπομπ Μουρ, ο γενικός επιμελητής 
της σειράς, οι Άντριου Αρσάν (Andrew Arsan), Σουνίλ Πουρουσχόταμ (Sunil 
Purushotham), Σάιμον Λέιτον (Simon Layton), καθώς και φοιτητές από το 
Κουίν Μέρι και το Σικάγο έκαναν πολλές συνετές προτάσεις. Πρέπει όμως 
να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως θερμά τη συνάδελφό μου στο Καίμπριτζ Σρούτι 
Κάπιλα (Shruti Kapila), η οποία αναζωογόνησε το ενδιαφέρον μου για την 
ιστορία των ιδεών. Μαζί με τον Φαϊζάλ Ντεβτζί (Faisal Devji), έπαιξε κα-
θοριστικό ρόλο στη δημιουργία μιας νέας μορφής παγκόσμιας διανοητικής 
ιστορίας. Διότι, την αναδιαμόρφωση του νεωτερικού κόσμου κατά τον προη-
γούμενο αιώνα επέφεραν οι ιδέες και η ανθρώπινη φαντασία. 

Κ. A. Μπ. 
Καλοκαίρι 2015 
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Στη διάρκεια των τελευταίων είκοσι χρόνων, η παγκόσμια ιστορία έχει σχε-
δόν γίνει μόδα στους κόλπους των επαγγελματιών ιστορικών.2 Αν και ο 

αριθμός των έργων με θέμα τις παγκόσμιες διασυνδέσεις και συγκρίσεις εξακο-
λουθεί να είναι εξαιρετικά μικρότερος σε σχέση με τα έργα τοπικής, εθνικής ή 
θεματοκεντρικής ιστορίας, μια σειρά καταπληκτικών έργων έχει δει το φως της 
δημοσιότητας. Το βιβλίο του Γιούργκεν Οστερχάμελ (Jürgen Osterhammel) με 
τίτλο The Transformation of the World (Ο μετασχηματισμός του κόσμου), το 
οποίο καταπιάνεται με τον 19ο αιώνα, καθώς και ο πρώτος τόμος της σειράς 
του ιδίου και του Ακίρα Ίριγε (Akira Iriye) με τίτλο A World Connecting 1870-
1945 (Ένας συνδεόμενος κόσμος 1870-1945) και υπό την επιμέλεια της Έμιλι 
Ρόζενμπεργκ (Emily Rosenberg), αποτελούν ιδιαιτέρως σημαντικές εκδοχές 
του είδους, τόσο από πνευματική όσο και από υλική άποψη. Ανάμεσα στις μη 
συλλογικές μονογραφίες, οι δύο τελευταίοι τόμοι του έργου του Μάικλ Μαν 
(Michael Mann) με τίτλο The Sources of Social Power (Οι πηγές της κοινω-
νικής εξουσίας) ξεχωρίζουν για την ιστορική λεπτομέρεια και τη θεωρητική 
συνοχή τους. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ιδωθούν στο φως της συνεχι-
ζόμενης σπουδαιότητας του τετράτομου έργου του Έρικ Χομπσμπάουμ (Eric 
Hobsbawm) –ειδικά του The Age of Extremes (H Εποχή των Άκρων)–, το οποίο, 
εν μέρει λόγω του μαρξιστικού προσανατολισμού του, εκφράζει, συν τοις άλ-
λοις, έναν βαθμό διανοητικής συνέπειας που απουσιάζει από κάποιες άλλες 
συμβολές.3 Τα προβλήματα οπτικής, κλίμακας και χρόνου, τα οποία ανακύ-
πτουν κατά τη συγγραφή αυτού του είδους «συνδεδεμένης ιστορίας» (connected 
history), έχουν αναλυθεί θεωρητικά από τους Μίχαελ Βέρνερ (Michael Werner) 
και Μπενεντίκτ Ζίμερμαν (Bénédicte Zimmermann), καθώς και άλλους ιστορι-
κούς και κοινωνιολόγους που επιδιώκουν την υπέρβαση του λεγόμενου «μεθο-
δολογικού εθνικισμού».4 



Η ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ2

Οι προκλήσεις για την παγκόσμια ιστορία:  
τα γεγονότα και οι ιδέες

Εν γνώσει τους ή όχι, οι ιστορικοί επιλέγουν τα θέματά τους λόγω των ισχυρών 
δεσμών που τα συνδέουν με την επικαιρότητα. Το γεγονός αυτό ίσχυε τόσο για 
τις ριζοσπαστικές δεκαετίες του 1960 και 1970, όταν η «Αγγλική Επανάσταση» 
του 17ου αιώνα αποτέλεσε το κυρίαρχο θέμα, όσο και για τη δεκαετία του 
1990 και το ενδιαφέρον που επέδειξε για τον ατλαντικό κόσμο και την πρώιμη 
παγκοσμιοποίηση. Ο αντίκτυπος όμως της επικαιρότητας ενέχει συγκεκριμένα 
πλεονεκτήματα και προβλήματα για τους ιστορικούς που καταπιάνονται με τον 
προηγούμενο αιώνα, ειδικά αν έχουν ζήσει μεγάλο μέρος του. Το ζήτημα χρή-
ζει εκτενέστερης αναφοράς από μια απλή μνεία σε αυτόν τον πρόλογο καθώς, 
όπως έλεγε σε έναν δημοσιογράφο ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Άρθουρ 
Μακμίλαν (Arthur Macmillan), «Τα γεγονότα, αγαπητό μου παιδί, τα γεγο-
νότα!» είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα όχι μόνο για τους πολιτικούς αλλά και 
για τους σύγχρονους ιστορικούς. Πέραν των αναμνήσεων της οικογένειάς μου 
από τον Α΄ και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κοσμογονικές αλλαγές στην πα-
γκόσμια πολιτική και το διανοητικό περιβάλλον με ώθησαν να επανεξετάσω, 
περισσότερες από μία φορά, ορισμένες από τις παραδοχές πάνω στις οποίες 
βασίζεται το ανά χείρας βιβλίο. Ένας «Αραβικός Χειμώνας» διαδέχτηκε την 
Αραβική Άνοιξη. Στην Αίγυπτο, για παράδειγμα, η εμφανής επαναδραστηριο-
ποίηση της ιδρυθείσας το 1928 Μουσουλμανικής Αδελφότητας άνοιξε τον δρό-
μο για μια νέα περίοδο διακυβέρνησης που υποστηρίζεται από τον στρατό, όχι 
και πολύ διαφορετική από εκείνη των δεκαετιών του 1960 εώς και του 1990. 
Την ίδια στιγμή, ο ριζοσπαστικός μουσουλμανικός εξτρεμισμός υπό τη μορφή 
της Χεζμπολάχ, της Χαμάς ή του Ισλαμικού Κράτους εγείρει ερωτήματα για 
τη μακροπρόθεσμη ηθική και πολιτική συγκρότηση της σύγχρονης «Μέσης 
Ανατολής», ειδικά όταν οι ηγέτες ορισμένων ισλαμιστικών κινημάτων αποκη-
ρύσσουν κατηγορηματικά τη Συμφωνία Σάικς-Πικό (Sykes-Picot) του 1916, η 
οποία προδιέγραψε τη διχοτόμηση της περιοχής. 

Κατά τον ίδιο τρόπο, η συντριπτική νίκη του Κόμματος Μπαρατίγια Τζα-
νάτα (BJP) στις ινδικές εκλογές του 2014 θέτει τους ιστορικούς –προπαντός 
ίσως αυτούς του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ– ενώπιον της πρόκλησης να 
επανεκτιμήσουν την από καιρό καθιερωμένη έμφαση που έδιναν στον τοπικι-
σμό και τις κάστες ως βάσεις της ινδικής πολιτικής. Επιπλέον, η δύναμη της 
χριστιανικής «ηθικής πλειοψηφίας» στις Ηνωμένες Πολιτείες και η αφύπνιση 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Ρωσία φαίνεται, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, 
να ενισχύουν την άποψη εκείνων των ετερόδοξων πολιτικών επιστημόνων που 
είχαν προ πολλού απορρίψει την ιδέα ότι ο κοσμικισμός αποτελεί την επικρα-
τούσα ηθική μορφή του δυτικού κόσμου του 20ού αιώνα. Μέχρι ποιο σημείο 
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υπονόμευσε η άνοδος των ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων, τόσο στα δεξιά όσο 
και στα αριστερά του ευρωπαϊκού πολιτικού φάσματος, καθώς και η σύρραξη 
στην Ουκρανία μετά το 2010 την παραδοχή των ιστορικών ότι η μακρά πορεία 
της ευρωπαϊκής ηπείρου προς την κατεύθυνση της ειρηνικής οικονομικής και 
πολιτικής ένωσης μετά τη δεκαετία του 1950 ήταν μη αναστρέψιμη;

Τα παραπάνω ερεθίσματα που παρείχε η σύγχρονη πολιτική για την επα-
νεξέταση μιας αναδυόμενης επίσημης ιστοριογραφίας συνδυάστηκαν με εξε-
λίξεις που συντελέστηκαν σε επίπεδο ιδεών. Η κεντρική θέση που κατέλαβε 
η ιδέα περί παγκοσμιοποίησης και ο θρίαμβος της νεοφιλελεύθερης δημοκρα-
τίας τη δεκαετία του 1990, όπως εξαγγέλθηκε πανηγυρικά από τον Φράνσις 
Φουκουγιάμα (Francis Fukuyama), ήταν μια σαφής κατάληξη της πτώσης της 
ΕΣΣΔ.5 Ωστόσο, η θεωρία της παγκοσμιοποίησης, υποθέτοντας αξιωματι-
κά την «ολοένα στενότερη» παγκόσμια ένωση, την απεδαφικοποίηση και τη 
διεθνή διακυβέρνηση, βρέθηκε αντιμέτωπη με τη θεωρητική κριτική αρκετό 
καιρό πριν η επανεμφάνιση επιθετικών εθνικών κρατών και ο μαρασμός των 
διεθνών οργανισμών ρίξουν πάνω της τη σκιά της αμφιβολίας.6 Στο μεταξύ, 
οι ιστορικοί είχαν προσχωρήσει στην παγκόσμια ιστορία, προτού υπαναχωρή-
σουν και πάλι από αυτή. 

 Όλως προσφάτως, ο δημόσιος διαλόγος που πυροδοτήθηκε από το βιβλίο 
του Τομά Πικετί (Thomas Piketty) Le Capital au XXIe siècle (Το κεφάλαιο τον 
21ο αιώνα) αντανακλά αυτή την πιο απαισιόδοξη αντίληψη για τις πρόσφατες 
παγκόσμιες οικονομικές αλλαγές.7 Γιατί άραγε ο Γάλλος οικονομολόγος έγινε 
«un rock star» ή «un bulldozer»* (αξίζει να σημειωθεί η χρήση αυτών των 
δύο γλωσσικά παγκοσμιοποιημένων λέξεων), σύμφωνα με τα γραφόμενα των 
γαλλικών εφημερίδων; Άλλωστε, οι Τζόζεφ Στίγκλιτς (Joseph Stiglitz) και Πολ 
Κρούγκμαν (Paul Krugman) επισήμαιναν την ταχεία άνοδο των εισοδηματικών 
ανισοτήτων σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο ήδη από την εποχή της Μάργκαρετ 
Θάτσερ (Margaret Thatcher) και του Ρόναλντ Ρέιγκαν (Ronald Reagan) στη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1980, και ακόμα περισσότερο μετά τη χρηματο-
πιστωτική κατάρρευση του 2007-2008. Τα επιστημονικά περιοδικά της δεξι-
άς αμφισβήτησαν τα νούμερα του Πικετί· αυτά της αριστεράς υποστήριξαν 
ότι δεν ήταν αρκετά μαρξιστής. Ωστόσο, από τη σκοπιά ενός ιστορικού της 
νεωτερικότητας, η σημασία του βιβλίου συνίστατο στο ευρύ ιστορικό πεδίο 
αναφοράς του. Εφόσον οι κεφαλαιακές αποδόσεις από επενδύσεις σε ακίνητα 
ή μετοχές υπήρξαν σταθερά μεγαλύτερες από τον ευρύτερο οικονομικό ρυθμό 
ανάπτυξης, όπως συνέβη από τις αρχές του 19ου αιώνα, ήταν αναπόφευκτο να 
αναδυθεί μια προνομιούχος, κληρονομούσα ελίτ και να αυξηθούν οι εισοδημα-
τικές ανισότητες. Σύμφωνα με τον Πικετί, η τάση αυτή διακόπηκε μόνο από τις 

* Γαλλικά στο πρωτότυπο: «ροκ σταρ» και «μπουλντόζα» (Σ.τ.Μ.)



Η ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ4

δραματικές επιπτώσεις των δύο παγκόσμιων πολέμων και της Μεγάλης Ύφε-
σης της δεκαετίας του 1930. Υπό αυτό το πρίσμα, η περίοδος από το 1950 έως 
το 1980 αποτέλεσε εξαίρεση ως προς το ότι παρέκκλινε από τη μακροχρόνια 
τάση προς την κοινωνική ανισότητα, την οποία ο Πικετί ανήγαγε χρονικά στα 
χρόνια που ακολούθησαν τη Γαλλική Επανάσταση. Μάλιστα, μετά το 2000, 
η τάση προς την άνοδο των ανισοτήτων εντός των ταχέως αναπτυσσόμενων 
χωρών, όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, φάνηκε να κινείται προς την ίδια 
κατεύθυνση, παρόλο που οι διακρατικές ανισότητες σε ολόκληρο τον κόσμο 
σιγά σιγά έφθιναν. 

Το παρόν βιβλίο αποδέχεται το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματολογίας 
του Πικετί. Ακόμα και αν η πραγματική στατιστική τάση δεν είναι τόσο σα-
φής ή καθολική όσο υποστηρίζει, ο λόγος περί ανισοτήτων είχε από μόνος 
του μεγάλη κοινωνική και πολιτική σημασία. Στη διάρκεια της Μπελ Επόκ 
που προηγήθηκε του 1914, ο λόγος αυτός ενίσχυσε τη θέση των Ευρωπαίων 
σοσιαλιστών και του Αμερικανικού Προοδευτικού Κινήματος. Μετά το 2010, 
ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα (Barack Obama) κατέφυγε και αυτός στο επιχεί-
ρημα των αυξανόμενων ανισοτήτων προκειμένου να αποκρούσει τις επιθέσεις 
που δεχόταν από τους ρεπουμπλικάνους επικριτές του. Θα πρότεινα ωστόσο η 
έννοια των ανισοτήτων να διευρυνθεί πολύ πέραν των εισοδηματικών ανισοτή-
των, προκειμένου να συμπεριλάβει διαφοροποιήσεις που βασίζονται στην κλη-
ρονομημένη κοινωνική θέση, την εθνοτική καταγωγή, το γένος και τη λεγόμε-
νη «φυλή» (tribe).8 Μια καθοριστικής σημασίας δύναμη στη δημιουργία αυτών 
των μορφών ανισότητας ήταν η κληρονομιά των ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών 
του 19ου αιώνα και η άτυπη «αυτοκρατορία» της δυτικής εμπορικής και ιδεο-
λογικής ηγεμονίας που ακολούθησε μετά την πτώση τους.9 Ως προς το σημείο 
αυτό, ο 20ός αιώνας σημαδεύτηκε επίσης από μια σημαντική μετατόπιση από 
τις πολυεπίπεδες ανισότητες που συντηρούνταν από τις κυρίαρχες ελίτ στις 
συλλογικές –όπως θα μπορούσαμε ενδεχομένως να τις ονομάσουμε– ανισότη-
τες, στο πλαίσιο μιας κατάστασης φαινομενικής πολιτικής ελευθερίας. Έτσι, 
για παράδειγμα, οι μαύροι που εργάζονταν στα μεγάλα κτήματα των νότιων 
Ηνωμένων Πολιτειών το 1850 είχαν πλέον μετατραπεί το 1950 σε ανομοιογε-
νή σύνολα πολύ φτωχών αλλά κατά τα φαινόμενα ελεύθερων ανθρώπων των 
πόλεων. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τις έμφυλες ανισότητες. Το 1850, 
οι γυναίκες ήταν στην ουσία δούλες που βρίσκονταν στην υπηρεσία διευρυ-
μένων οικογενειών. Το 2000, ήταν πλέον φαινομενικά ελεύθερες, ωστόσο η 
πρόσβασή τους στα υψηλότερα εισοδήματα, τις καλύτερες θέσεις εργασίας και 
την ιδιοκτησία εξακολουθούσε να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνη 
των ανδρών, και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές –κυρίως στις μουσουλμανικές 
κοινωνίες– δυσχέραινε. 

Παράλληλα με τη συζήτηση για τις ανισότητες, ένα άλλο σύγχρονο και 
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επείγον για τους ιστορικούς ζήτημα προβληματισμού υπήρξε η κλιματική αλ-
λαγή και η βιωσιμότητα. Ένα ευρύ φάσμα αντιπαραθέσεων –με ορισμένους να 
μιλούν για άμεση καταστροφή του πλανήτη και άλλους να αρνούνται την ίδια 
την ύπαρξη της αναπόδραστης κλιματικής αλλαγής– επέστησαν την προσοχή 
των επαγγελματιών ιστορικών στις ιστορικές συνθήκες που, ειδικά στη διάρ-
κεια του προηγούμενου αιώνα, έβλαψαν σοβαρά τη χλωρίδα και την πανίδα, 
μόλυναν την ατμόσφαιρα και κατέστρεψαν τους υδροφόρους ορίζοντες ολό-
κληρου του κόσμου. Το εν λόγω θέμα αποτελεί αντικείμενο ενδελεχούς πραγ-
μάτευσης στο Κεφάλαιο 17.10 

Οι προκλήσεις για την παγκόσμια ιστορία: 
 οι ιστορικοί και οι αμφιβολίες τους

Μια δεύτερη διανοητική πρόκληση για την παγκόσμια ιστοριογραφία της νεω-
τερικότητας –εκτός από «Τα γεγονότα, αγαπητό μου παιδί, τα γεγονότα!»– 
προήλθε από τους κόλπους του ίδιου του ιστορικού επαγγέλματος. Όπως στην 
περίπτωση της συζήτησης περί ανισοτήτων, έτσι κι εδώ η διασύνδεση με τη 
σύγχρονη πολιτική είναι έντονη. Στη Γαλλία, η δεξιά διανόηση αντιτάχθηκε 
στην histoire croisée ή «συνδεδεμένη ιστορία» που προώθησαν, μεταξύ άλ-
λων, οι Βερνέ και Ζιμερμάν, τονίζοντας στη θέση της την έννοια της γαλλικής 
εθνικότητας. Στη Βρετανία, ο τότε υπουργός Παιδείας Μάικλ Γκόουβ (Michael 
Gove) επιχείρησε να επαναφέρει στη σχολική ύλη τη βρετανική, ή μάλλον τη 
νοτιοαγγλική ιστορία, υποκαθιστώντας την καλοπροαίρετη, αν και ασυνάρτη-
τη διδασκαλία της ιστορίας του υπόλοιπου κόσμου. Θα ήταν όμως άδικο να 
υπονοήσει κανείς ότι οι επιφυλακτικοί συνάδελφοι δεν είναι παρά αιθεροβάμο-
νες ιδεολόγοι του γαλλικού Εθνικού Μετώπου ή του Κόμματος Ανεξαρτησίας 
Ηνωμένου Βασιλείου. Κάθε ιστοριογραφική μόδα, είτε αφορά την κοινωνική 
ιστορία των δεκαετιών του 1960 και του 1970, τη μεταμοντέρνα φάση της ή 
τη νεοφιλελεύθερη ιστοριογραφία των δεκαετιών του 1980 και του 1990, πόσο 
μάλλον την παγκόσμια ιστορία των δύο τελευταίων δεκαετιών, έρχεται ανα-
πόφευκτα αντιμέτωπη με τους επικριτές της. Στην περίπτωση της παγκόσμιας 
ιστορίας, τα τελευταία χρόνια έχει ανακύψει μια ολόκληρη σειρά επικριτικών 
απόψεων από επιστήμονες που αμφισβητούν την αξία της έννοιας των δι-
κτύων, των θεωριών της παγκοσμιοποίησης και της έμφασης που δίνεται στις 
διασπορές και την κινητικότητα. Άλλοι κριτικοί αναδεικνύουν τη δυσκολία που 
υπάρχει στην ανακάλυψη συνεκτικών «κινητήριων δυνάμεων αλλαγής» στην 
παγκόσμια ιστορία. 

Στο πλαίσιο των κριτικών αυτών, ζητείται από τους ιστορικούς να εξετά-
σουν όλα όσα έμειναν σταθερά και δεν μεταβλήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο. 



Η ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ6

Η παγκόσμια ιστορία κατηγορήθηκε είτε ως φορέας ενός πλαδαρού ουνιβερ-
σαλισμού είτε, από την άλλη, για την εμμονική επιθυμία της να αφομοιώσει 
κάθε συμβάν και κάθε γεγονός σε έναν δυσανάγνωστο αχταρμά. Επιπλέον, οι 
μεταποικιακοί και μεταμοντέρνοι ιστορικοί απεικόνισαν το πεδίο της παγκό-
σμιας ιστορίας ως έναν τρόπο λαθραίας επανεισαγωγής δυτικών φιλελεύθε-
ρων, ιμπεριαλιστικών ή καπιταλιστικών αξιών στην ιστοριογραφία ή άρνησης 
να αποδεχτούν το γεγονός ότι τα «μετα-αφηγήματα» περί παγκοσμιοποίησης 
δεν αποτελούν πλέον παρά οριενταλίζοντες εξουσιαστικούς λόγους που δεν 
αναπαριστούν καμιά υποκείμενη πραγματικότητα. 

Όπως κάθε κριτική στο πλαίσιο του ιστορικού επαγγέλματος, οι παραπά-
νω κατηγορίες εμπεριέχουν κάποια πειστικότητα και, προτού προχωρήσω για 
να επιχειρηματολογήσω υπέρ της σημασίας μιας προσεκτικής και συνειδητής 
μορφής παγκόσμιας ιστορίας που δεν υποβαθμίζει το εθνικό ή το τοπικό, θα τις 
εξετάσω μία προς μία. Τι μπορούμε, λοιπόν, να πούμε για τις αντιρρήσεις που 
διατυπώθηκαν αναφορικά με την κατεύθυνση που έχει πάρει στις μέρες μας 
ο κλάδος της παγκόσμιας ιστορίας; Το 2013, ο ιστορικός του Πανεπιστημίου 
του Πρίνστον Ντέιβιντ Α. Μπελ (David A. Bell) έγραψε στο New Republic 
μια λακωνική βιβλιοκρισία του βιβλίου Ένας συνδεόμενος κόσμος της Έμιλι 
Ρόζενμπεργκ. Η βιβλιοκρισία του έφερε τον εξής τίτλο: «This is what happens 
when historians overuse the idea of network» («Να τι συμβαίνει όταν οι ιστο-
ρικοί κάνουν κατάχρηση της ιδέας του δικτύου»).11 Όπως υποστήριζε ο Μπελ, 
οι ιστορικοί που καταπιάνονται με την παγκόσμια ιστορία όχι μόνο αγνοούν 
τον ρόλο των ατόμων στην ιστορία αλλά, πολύ συχνά, δεν κατορθώνουν να 
προβούν σε μια επαρκή εξέταση των πιο αφηρημένων κινητήριων δυνάμεων 
αλλαγής. Στην περίπτωση του βιβλίου της Ρόζενμπεργκ, ισχυριζόταν ο Μπελ, 
«η σημαντικότερη μεμονωμένη απουσία είναι ο πόλεμος». Σε κάποιο άλλο 
σημείο της κριτικής του, εξέφραζε τη λύπη του για την απουσία πραγμάτευ-
σης των πολιτικών ιδεών και της καθημερινής ζωής, όπως μετασχηματίστηκε 
στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Ο Μπελ ολοκλήρωνε την κριτική του υποστη-
ρίζοντας ότι η παγκόσμια ιστορία που γράφεται με τον τρόπο της «δικτύω-
σης» είχε πιθανώς αγγίξει ένα σημείο «φθινουσών αποδόσεων». Το 2014, ο 
ιστορικός των ιδεών Σάμιουελ Μόιν (Samuel Moyn) έγραψε μια βιβλιοκρισία 
του ογκώδους βιβλίου The Transformation of the World (Ο μετασχηματισμός 
του κόσμου) του Γιούργκεν Οστερχάμελ, υποστηρίζοντας ομοίως ότι το όλον 
ήταν κατώτερο από το σύνολο των μερών του.12 Πιο πρόσφατα, το The History 
Manifesto (Ιστορικό μανιφέστο)13 των Ντέιβιντ Άρμιτατζ (David Armitage) και 
Τζο Γκούλντι (Jo Guldi), το οποίο τασσόταν υπέρ της longue durée* παγκό-
σμιας ιστορίας, ήρθε αντιμέτωπο με την έντονη κριτική των Πίτερ Μάντλερ 

* Γαλλικά στο πρωτότυπο: «μακρά(ς) διάρκεια(ς)» (Σ.τ.Μ.).
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(Peter Mandler) και Ντέμπορα Κοέν (Deborah Cohen).14 Ο Μόιν επανήλθε στη 
διαμάχη ασκώντας κριτική στην απουσία μιας στιβαρής θεωρίας τόσο στις πα-
γκόσμιες όσο και στις μακράς διάρκειας ιστορίες.15 Παρόμοιες κριτικές εξέ-
φρασαν και άλλοι ιστορικοί, απηχώντας το κλίμα της αντιπαγκοσμιοποίησης 
που επικράτησε μετά το 2008. 

Δεν θεωρώ ότι η παγκόσμια προσέγγιση χρειάζεται κάποια «Δικαιολόγη-
ση» (Vindication) σαν εκείνη που προσκόμισε ο Γκίμπον (Gibbon) για τη δική 
του ιστορία.16 Ωστόσο, σε ένα βιβλίο που αποσκοπεί εν μέρει να χρησιμεύσει 
σε φοιτητές, χρειάζεται να δοθούν κάποιες διευκρινίσεις και απαντήσεις. Πρώ-
τον, μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει πειστικά ότι η παγκόσμια νεωτερι-
κή ιστορία αποτελεί πράγματι «φιλοσοφία που διδάσκει μέσω του παραδείγ-
ματος», όπως το εννοούσε ο Γκίμπον. Δηλαδή, η συγκεκριμένη προσέγγιση 
πρέπει να θεωρηθεί όχι μόνο ως ένα πεδίο διδασκαλίας αλλά και ως ένας κλά-
δος έρευνας. Είναι αρκετά σημαντικό οι φοιτητές και το ευρύ κοινό να μπορέ-
σουν να κατανοήσουν μέχρι ενός βαθμού τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε ο 
σημερινός συνδεδεμένος –ή, πολλές φορές, ριζικά αποσυνδεδεμένος– κόσμος, 
κυρίως διότι τα τελευταία είκοσι χρόνια σημαδεύτηκαν από μια σειρά ριζικά 
νέων υπερεθνικών δεσμών και συγκρούσεων, όπως είναι η ευρωζώνη, το κίνη-
μα της Αλ Κάιντα ή η διείσδυση των κινεζικών επιχειρήσεων στην Αφρική. Όλα 
τα παραπάνω φαινόμενα έχουν αποτιμηθεί δημοσίως σε σχέση με αντίστοιχα 
προηγούμενα, με τα οποία ενδεχομένως συνδέονται ή, τις περισσότερες φορές, 
δεν συνδέονται: για παράδειγμα, την Κοινωνία των Εθνών, τον αναρχισμό των 
τελών του 19ου αιώνα και τον ευρωπαϊκό ιμπεριαλισμό στην Αφρική και την 
Ασία. Όπως εύστοχα επισημαίνει ο Π. Κ. Ο’Μπράιαν (P. K. O’Brien), το να 
σκέφτονται πέρα και πάνω από εθνικά όρια καθίσταται για τους ιστορικούς μια 
ηθική επιταγή, όταν το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου εξακολουθεί να μαστί-
ζεται από πολέμους και φτώχεια.17 Μια ευρύτερη κατανόηση των παγκόσμιων 
συγκρίσεων μπορεί ίσως να εξαλείψει τον κίνδυνο της άγνοιας. Μάλιστα, οι 
επικριτές της παγκόσμιας ιστορίας θα έπρεπε να είναι προσεκτικοί όταν εμφα-
νίζονται ως ένθερμοι υποστηρικτές ενός νέου και, πολλές φορές, σοβινιστικού 
επαρχιωτισμού, ειδικά όταν οι ανθρωπιστικές και οι κοινωνικές επιστήμες δέ-
χονται τα πυρά της εμμονικής με το χρήμα εργαλειοκρατικής αντίληψης πολ-
λών πανεπιστημιακών διοικητικών υπευθύνων.

Δεύτερον, πέραν του ζητήματος της δημόσιας γνώσης, υπάρχουν πολύ ση-
μαντικά οφέλη που προκύπτουν για την ιστοριογραφία και για τους ίδιους τους 
επαγγελματίες ιστορικούς από μια συγκριτική μελέτη της παγκόσμιας ιστορίας. 
Οι ιστορικοί και δημόσιοι διανοούμενοι πολλές φορές αγνοούν ότι θέματα και 
επιχειρήματα που φαίνεται να αποτελούν αμιγώς προϊόντα των τοπικών, εθνι-
κών ή περιφερειακών αντιπαραθέσεών τους και της ιστορικής τους έρευνας, 
είχαν ανακύψει προηγουμένως ή συγχρόνως σε άλλα πεδία. Ομοίως, ιστορικοί 
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που καταπιάνονται με εθνικά και περιφερειακά ζητήματα μπορούν πολλές φο-
ρές να διδαχτούν πράγματα λαμβάνοντας υπόψη επιχειρήματα που αναπτύχθη-
καν για αρκετά μακρινές κοινωνίες. Μια από τις πλέον σημαντικές «στροφές» 
που σημειώθηκαν προσφάτως στον κλάδο της παγκόσμιας ιστορίας, το κίνημα 
των Σπουδών των Υποδεέστερων, προέκυψε όταν ορισμένοι Ινδοί ιστορικοί 
των μειονεκτούντων ομάδων της κοινωνίας τους έτυχε να διαβάσουν τις αρ-
κετά διαφορετικές μελέτες γύρω από την αγγλική αγροτική και εργατική τάξη 
που εγκαινίασαν ο Ε. Π. Τόμσον (E. P. Thompson) και οι μαθητές του.18 Η 
οικειοποίηση αυτή σε επίπεδο ιδεών είχε με τη σειρά της μείζονα αντίκτυπο 
στις Λατινοαμερικανικές Σπουδές και στις Σπουδές Νοτιοανατολικής Ασίας. 
Μια άλλη σημαντική συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο προέκυψε από το βιβλίο 
του Κένεθ Πόμεραντς (Kenneth Pomeranz) με τίτλο The Great Divergence (Η 
μεγάλη απόκλιση), το οποίο είναι ενδεικτικό ότι γράφτηκε μετά την περίοδο 
κατά την οποία οι δυτικές δυνάμεις ξεπέρασαν σε οικονομική και πολιτική ζω-
τικότητα την Κίνα.19 Το βιβλίο οδήγησε στη συγγραφή έργων από πολλούς 
ιστορικούς που επανεξέταζαν τη «μεγάλη απόκλιση» σε σχέση με τις δικές 
τους κοινωνίες. Αξιοσημείωτο εν προκειμένω είναι το έργο του Ζ.-Λ. Ροζαντάλ 
(J.-L. Rosenthal) σε συνεργασία με τον Ρ. Μπιν Γουονγκ (R. Bin Wong), το 
οποίο επανεξέταζε τη longue durée οικονομική και κοινωνική ιστορία όχι μόνο 
της Κίνας αλλά και της Γαλλίας,20 δείχνοντας πώς ασήμαντες πολιτικές και 
κοινωνικές διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες μεγεθύνθηκαν με την πάροδο του 
χρόνου, συμβάλλοντας όχι μόνο στην ιστοριογραφία που τις αφορούσε αλλά 
και, κατά προέκταση, στην παγκόσμια ιστορία. 

Ένα τελευταίο επιχείρημα που μπορεί να προβάλει κανείς για τη σημα-
σία της συγκριτικής παγκόσμιας ιστορίας είναι ότι επιτρέπει στους ιστορικούς 
να παρουσιάζουν λεπτομερώς όχι μόνο πώς αναδύθηκαν ορισμένα παγκόσμια 
δίκτυα αλλά και πώς, από την άλλη, ορισμένες ιδέες και πρακτικές που στην 
πραγματικότητα δεν συνδέονταν καθόλου μεταξύ τους προσέλαβαν ριζικά δια-
φορετικές μορφές σε διαφορετικές κοινωνίες. Παρά τις πρόσφατες κριτικές, 
δεν τονίζουν όλοι οι ιστορικοί που καταπιάνονται με την παγκόσμια ιστορία 
μόνο τους συσχετισμούς, τις διασυνδέσεις και τα δίκτυα. Η διερεύνησή τους 
ωστόσο αποτελεί ένα εργαλείο καίριας σημασίας για όλους, συμπεριλαμβα-
νομένων των ιστορικών που ασχολούνται με περιφερειακά, εθνικά και τοπι-
κά θέματα. Τα αποτελέσματα είναι πολλές φορές διφορούμενα, από την άλλη 
όμως διφορούμενα είναι τα περισσότερα ιστορικά γεγονότα. Θα μπορούσαμε 
στο σημείο αυτό να μνημονεύσουμε ως παράδειγμα την έννοια του «τοπικού 
κοσμοπολιτισμού», η οποία έκανε την εμφάνισή της στο έργο του ιστορικού 
της νοτιοανατολικής Ασίας Ενγκ Σενγκ Χο (Engseng Ho).21 Ενώ οι κινεζικοί 
και μαλαισιανοί πληθυσμοί που μελέτησε είχαν ασφαλώς παγκόσμιες διασυν-
δέσεις, πραγματικές ή πνευματικές, με την Κίνα, τη Μέκκα και τη Μεδίνα, οι 
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δεσμοί αυτοί προσαρμόστηκαν σε τοπικές ιδεολογίες και δομές εξουσίας που 
διέφεραν αρκετά από τον μεταδιαφωτιστικό ευρωπαϊκό κοσμοπολιτισμό, αν 
όντως υπήρξε ποτέ κάτι παρόμοιο. Οι διάφορες ιδέες και πρακτικές «κανιβα-
λίστηκαν», για να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη του Αρτζούν Απαντουράι (Arjun 
Appadurai): η οικειοποίηση και κατανάλωσή τους δημιούργησε εντελώς δια-
φορετικά περιεχόμενα. Το γεγονός αυτό ωστόσο ουδόλως αντιβαίνει στη θέση 
των υποστηρικτών της μεθοδολογίας της συγκριτικής ιστορίας, όπως είναι οι 
Βερνέ και Ζιμερμάν. Πολλές φορές, τα παγκόσμια δίκτυα και οι παγκόσμιες 
επιρροές ήταν, στην καλύτερη περίπτωση, επιφανειακά φαινόμενα. Ωστόσο, 
για να απαντήσουμε στους διάφορους επικριτές, και μάλιστα στους μεταμο-
ντέρνους, η κατανόηση αυτών των διαφορών είναι αδύνατη αν δεν εξετάσουμε 
σοβαρά τη δυνατότητα της διασύνδεσης και τη φύση της οικειοποίησης. 

Οι κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής

Επιπλέον, οι επικριτές της παγκόσμιας ιστορίας έχουν αξιώσει μεγαλύτερη σα-
φήνεια στην ανάλυση της αλλαγής. Μια ολόκληρη σειρά ιστορικών έχει ανα-
λύσει τις μείζονες δυνάμεις της αλλαγής στη διάρκεια του «μακρύ» 20ού αιώνα 
με επιφανειακά παρόμοιους όρους. Οι έντονες αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους 
εν λόγω ιστορικούς δεν αφορούν τόσο πολύ τη σημασία του χαρακτήρα των 
δυνάμεων αυτών όσο τη μεταξύ τους σχέση, καθώς και ζητήματα χρονισμού. 
Σε γενικές γραμμές, η αναφορά γίνεται πάντοτε στο κεφάλαιο και τον έλεγχο 
της εργασίας, το νεωτερικό κράτος, τον ιμπεριαλισμό, τη θρησκεία και τον 
κοσμικισμό, τον πόλεμο και τον πολλαπλασιασμό των μέσων επικοινωνίας: 
όλα τα παραπάνω ζητήματα κυριάρχησαν στις συζητήσεις από το 1900 έως το 
2015. Η μαρξιστική-λενινιστική ερμηνεία του καπιταλισμού, όπως την προέ-
κτεινε ο Ρούντολφ Χίλφερντινγκ (Rudolf Hilferding) τη δεκαετία του 1920, 
εξακολούθησε να διαμορφώνει έργα όπως την τετράτομη ιστορία του Έρικ 
Χομπσμπάουμ, αν και ιστορικοί της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής 
Αμερικής επέκτειναν το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου έργου δείχνο-
ντας πώς το κεφάλαιο «μετεγκατέστησε» τον έλεγχο της εργασίας σε μη ευρω-
παϊκές κοινωνίες. Το γεγονός αυτό υποτίθεται ότι κατέστησε με τη σειρά του 
δυνατό το άλμα προς τον σοσιαλισμό στην Κίνα του Μάο Τσε Τουνγκ (Mao 
Zedong) ή στο Βιετνάμ, παρακάμπτοντας την ανάγκη των εν λόγω κοινωνιών 
να διέλθουν ένα «αστικό» στάδιο οικονομικής ανάπτυξης. Αργότερα, οι Μάικλ 
Χαρντ (Michael Hardt) και Αντόνιο Νέγκρι (Antonio Negri) καθόρισαν χρονι-
κά την αρχή μιας μετατόπισης μετά τη δεκαετία του 1960, από την ευρωπαϊκή 
αποικιοκρατία, άλλοτε «ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού», σε μια ακόμα πιο 
ισχυρή, αν και αδιόρατη, μορφή Αυτοκρατορίας που τροφοδοτούνταν από το 
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κεφάλαιο: μιας άμορφης Αυτοκρατορίας που, παρ’ όλα αυτά, συνέδεε μεταξύ 
τους τις δυτικές δημοκρατίες, τους διεθνείς οργανισμούς, ακόμα και τον συγκε-
ντρωτικό κρατικό καπιταλισμό της μεταμαοϊκής Κίνας. Το εν λόγω επιχείρημα 
αποτελούσε ακόμα μια σαφή αντίδραση στην κατάρρευση του κομμουνισμού 
στην Ευρώπη και τον νεοφιλελεύθερο λόγο της δεκαετίας του 1990. 

Ένα δεύτερο σύνολο έργων με θέμα τη διεύρυνση του νεωτερικού κράτους 
μετά το 1900, την τελευταία φάση των ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών μέχρι τη 
δεκαετία του 1960 και τα μεταποικιακά κράτη που την ακολούθησαν ενστερνί-
στηκε μεγάλο μέρος της μαρξιστικής κριτικής. Διαφώνησε ωστόσο με το πολι-
τικό της πνεύμα, αποδίδοντας μεγαλύτερη επιρροή σε δυνάμεις πέραν του ίδιου 
του κεφαλαίου. Ο αυτοαποκαλούμενος «μακρο-κοινωνιολόγος» Μάικλ Μαν 
συνέβαλε τα μέγιστα στην αποτύπωση μιας πιο σύνθετης εικόνας της αλλαγής 
στο βιβλίο του The Sources of Social Power (Οι πηγές της κοινωνικής εξουσίας), 
ανιχνεύοντας τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε ιδεολογική, οικονομική και στρα-
τιωτική εξουσία καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα.22 Ο τελευταίος τόμος του 
έργου του Μαν προχώρησε την ανάλυση περαιτέρω, επεκτείνοντάς την πέραν 
της δυτικής Ευρώπης και της Αμερικής και συμβαδίζοντας με μια μετατόπιση 
στο έργο των ιστορικών που καταπιάνονται με το θέμα των αυτοκρατοριών, 
όπως ο Α. Τζ. Χόπκινς (A. G. Hopkins), από το αποικιακό κράτος στην ανάλυση 
της παγκοσμιοποίησης.23 Το εν λόγω έργο επέτρεψε μια αποτίμηση όχι μόνο του 
τρόπου που η εξουσία μετατοπίστηκε από το κέντρο στις «περιφέρειες» αλλά και 
που η αλλαγή στις πρώην αποικιακές περιφέρειες αποσταθεροποίησε και μετέ-
βαλε την εξουσία στο κέντρο, ειδικά κατά την περίοδο μετά το 1960. Το έργο του 
Χόπκινς και των συνεργατών του διέκρινε περιόδους παγκοσμιοποίησης μακράς 
διάρκειας, εξετάζοντας επίσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο 
τη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο παγκόσμιο και το τοπικό.24

Ένα άλλο ευρύ φάσμα μελετών εξέτασε την εξάπλωση, την πτώση και την 
άνοδο της θρησκευτικής πίστης και της άσκησης των θρησκευτικών καθηκό-
ντων, όπως τροφοδοτήθηκαν από τις εφημερίδες, το ραδιόφωνο, την τηλεό-
ραση και, αργότερα, από το διαδίκτυο και τα ιστολόγια.25 Επρόκειτο για ένα 
σημαντικό αντικείμενο επιστημονικής έρευνας, αρχής γενομένης από την επο-
χή του Μαξ Βέμπερ (Max Weber) τη δεκαετία του 1920, περνώντας από το 
έργο ορισμένων ανθρωπολόγων μετά το 1945 και φτάνοντας μέχρι τη δεκαετία 
του 2000 και την πραγμάτευση του ισλαμισμού, της χίντουτβα, του εκσυγχρο-
νισμένου βουδισμού στην ανατολική Ασία και του πεντηκοστιανισμού στην 
Αφρική, τη Νότια Κορέα και τη Λατινική Αμερική. Ένα ιδιαιτέρως αξιοση-
μείωτο και πρώιμο παράδειγμα τέτοιας μελέτης αποτέλεσε το έργο του Μάρ-
σαλ Τζ. Σ. Χόντσον (Marshall G. S. Hodgson) με τίτλο The Venture of Islam 
(Το εγχείρημα του Ισλάμ).26 Οι μελέτες του Χόντσον έδιναν έμφαση μάλλον στη 
δύναμη των ιδεών παρά στην οικονομική και υλική αλλαγή που είχε κυριαρχή-
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σει στην ιστορική ανάλυση μετά το 1950, ακολουθώντας τα πρότυπα του έργου 
του Φερνάν Μπροντέλ (Fernand Braudel). 

Αν και όλες οι παραπάνω «κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής», από το κε-
φάλαιο έως τη θρησκεία και τις επικοινωνίες, εμφανίζονται στο παρόν βιβλίο, 
εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα της παραμετροποίησης της περιπλο-
κής, των συγκρούσεων και των συνδυασμών τους στον χώρο και στον χρόνο. 
Συμφωνώ με πολλούς από τους ιστορικούς και κοινωνιολόγους εκείνους που 
θεωρούν ότι ο πόλεμος αποτέλεσε, εκ πρώτης όψεως, την πλέον διαδεδομένη 
μεμονωμένη κινητήρια δύναμη καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού, όπως επίσης 
στις αρχές του 21ου αιώνα. Ωστόσο, οι επιπτώσεις του πολέμου μεταλλάχθη-
καν από τις καταστροφικές μαζικές συγκρούσεις, οι οποίες οδήγησαν στον θά-
νατο τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ανθρώπων μεταξύ 1914 και 1945, στον 
φόβο του παγκόσμιου ολέθρου και τις περιφερειακές συγκρούσεις της ψυχρο-
πολεμικής περιόδου και της αποαποικιοποίησης μεταξύ 1945 και 1990. Έκτο-
τε, και μέχρι το 2015, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου συνέχισε να βρίσκεται 
αναμεμειγμένο σε μικρούς πολέμους κατακερματισμού, όπως τους ονομάζω, 
καθώς υφιστάμενα αυταρχικά καθεστώτα και έθνη-κράτη άρχισαν να αποσυ-
ντίθενται. Φυσικά, το τέλος του έθνους-κράτους, που πολλοί προανήγγειλαν τη 
δεκαετία του 1970, αποδείχτηκε πρόωρο. Τη δεκαετία του 2000, ωστόσο, έμελ-
λε να τεθεί και πάλι το ερώτημα του κράτους και του μέλλοντός του. Για την 
παρακμή του όμως κατηγορούνταν πλέον όχι μόνο ο τοπικός κατακερματισμός 
αλλά και οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης και του διεθνισμού. Θρησκευτι-
κές και κοινωνικές συγκρούσεις που αντανακλούσαν τοπικές διαμάχες για τον 
έλεγχο πόρων και αιτήματα αυτονομίας πυροδότησαν πολυάριθμες εξεγέρσεις, 
από τη Συρία και το Ιράκ μέχρι το Σουδάν, την κεντρική Ινδία και τα υψίπεδα 
της Λατινικής Αμερικής. Έως το 2015, φυλετικά, εθνοτικά και θρησκευτικά 
μορφώματα ή περιφερειακές ομάδες βρίσκονταν πλέον σε εκτεταμένη αντιπα-
ράθεση με έθνη-κράτη σε μεγάλο μέρος του κόσμου, αν και στις περισσότερες 
περιπτώσεις ο απώτερος σκοπός τους ήταν η δημιουργία μιας διαφορετικής 
μορφής κράτους, είτε τοπικού και εθνοτικού χαρακτήρα, όπως στην περίπτωση 
των Κούρδων, είτε ευρύτερου και βασισμένου στη σαρία, όπως στην περίπτω-
ση του Ισλαμικού Κράτους και της Μπόκο Χαράμ. 

Οι συνέπειες των πολέμων του 20ού αιώνα ήταν εμφανείς σε όλους τους 
τομείς της ζωής, αν και όχι πάντοτε επιζήμιες. Η ανάγκη να κινητοποιηθούν 
πόροι ή να διαγραφεί η ταπείνωση της ήττας έδωσε υπόσταση σε πιο σκληρές 
μορφές εθνικών κρατών στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα, είτε αυτές ήταν κομ-
μουνιστικές είτε φασιστικές. Ολοκλήρωσε επίσης τη διαδικασία του εκδημο-
κρατισμού των δυτικών κοινωνιών, καθώς άνδρες και γυναίκες της εργατικής 
τάξης ενεπλάκησαν σε αγώνες με στόχο την εθνική επιβίωση. Το έναυσμα για 
τις προόδους στην ιατρική επιστήμη, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες δόθηκε 
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σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον πόλεμο και τον φόβο του πολέμου. Τα προφανή 
παραδείγματα είναι η ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, τα αεροπορικά και 
διαστημικά ταξίδια και η παρακολούθηση εξ αποστάσεως. Λιγότερο προφανής 
υπήρξε η ανακάλυψη ιατρικών θεραπειών για την ελονοσία, τη χολέρα και την 
πολιομυελίτιδα, οι οποίες ήταν το έμμεσο αποτέλεσμα της ανάγκης να προστα-
τευτούν τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά στρατεύματα που διεξήγαν πολέμους 
στην ανατολική και νότια Ασία. Τέλος, όπως επισημαίνει ο Πικετί, οι μαζικής 
κλίμακας πόλεμοι μείωσαν τις ανισότητες για 20-25 περίπου χρόνια και συντέ-
λεσαν στη δημιουργία του ευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας, το οποίο αποτέλεσε 
παράδειγμα προς μίμηση σε ολόκληρη την Ασία και την Αφρική. 

Το φάσμα του πολέμου προώθησε επίσης την ανομοιόμορφη ανάπτυξη 
διεθνών πολιτικών και δημοσιονομικών θεσμών όπως, για παράδειγμα, της 
Κοινωνίας των Εθνών, των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Τράπεζας. 
Οι ανθρωπιστικές και οι ψυχικές επιστήμες εξελίχθηκαν με ταχείς ρυθμούς, 
μετατρεπόμενες από μελέτες επικεντρωμένες στη μεσαία τάξη σε ένα πολύ ευ-
ρύτερο κοινωνικό αντικείμενο, καθώς τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με το 
τραύμα και την ευθύνη, τα κληρονομημένα και τα επίκτητα χαρακτηριστικά 
της μεγάλης πλειοψηφίας του πληθυσμού αναμόρφωσαν την ψυχολογία, την 
κοινωνιολογία και την ανθρωπολογία. Οι θρησκείες όχι μόνο αναδιαρθρώθη-
καν για να απαλύνουν τη φρίκη του πολέμου μαζικής κλίμακας αλλά και επα-
ναπροσδιορίστηκαν ως ιδεολογίες για να συμβάλουν στην επιτυχία υποτιθέ-
μενα δίκαιων πολέμων, όπως στην περίπτωση των καθολικών συντηρητικών 
κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου της δεκαετίας του 1930 ή 
των Ταλιμπάν ισλαμιστών μετά το 1980. Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται όλες 
τις παραπάνω πτυχές του 20ού αιώνα σε κεφάλαια με θέμα «έναν αιώνα σφα-
γών», τον διεθνισμό, το άτομο, τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, 
καθώς και τη θρησκεία (Κεφάλαια 10-15). 

Πολύ πιο δύσκολο είναι να απαντηθεί το ερώτημα γιατί οι πόλεμοι άγγιξαν 
ένα τέτοιο αποκορύφωμα στη διάρκεια του αιώνα, οδηγώντας σε αυτές τις ριζι-
κές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων. Το να καταδείξει κανείς τον πόλεμο ως τη 
μοναδική κινητήρια δύναμη αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο είναι από μόνο του 
πολύ ασαφές. Μάλιστα, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η σχέση αιτίου-αιτιατού 
πρέπει να αντιστραφεί, ότι στην πραγματικότητα οι ηθικές και υλικές αυτές 
αλλαγές ήταν εκείνες που οδήγησαν στον πόλεμο. Στο συγκεκριμένο σημείο, 
οι ιστορικοί, οι πολιτικοί επιστήμονες και οι ανθρωπολόγοι εξακολουθούν να 
μη συμφωνούν μεταξύ τους. Μια απάντηση που πολλές φορές φαίνεται να απο-
τελεί τη βάση των προσεγγίσεων της πολιτικής επιστήμης είναι ότι οι ίδιοι οι 
πόλεμοι προκάλεσαν περαιτέρω πολέμους εξαιτίας των αποτυχημένων ειρη-
νευτικών συμφωνιών που ίσχυσαν στο μεσοδιάστημα. Πράγμα που, μέχρι ενός 
ορισμένου σημείου, ισχύει φυσικά, αν και δεν μας λέει πολλά πράγματα. Είναι 
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προφανές ότι οι «άνισες συνθήκες» μετά το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου 
Πολέμου ενίσχυσαν τις δεξιές ομάδες σε Γερμανία και Αυστρία, οδηγώντας 
στην άνοδο του ναζισμού. Η κατάρρευση της τσαρικής Ρωσίας άνοιξε διάπλα-
τα τον δρόμο στην Μπολσεβικική Επανάσταση και τον ανταγωνισμό ισχύος 
με τη Δύση, ο οποίος κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα. Για 
άλλη μια φορά, οι μικροί πόλεμοι κατακερματισμού που έλαβαν χώρα μετά το 
1990 στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και άλλα μέρη του πλανήτη αποτέλεσαν 
συνήθως την αντανάκλαση των συνταγματικών αλλαγών που πραγματοποιή-
θηκαν υπό το βάρος των πολέμων που διεξήγαγαν οι πρώην αποικιακές δυνά-
μεις. Πολύ εύκολα κατανοεί κανείς την ευθύνη που φέρει η κληρονομιά της 
γαλλικής αποικιοκρατίας στη Συρία, καθώς και εκείνη της βρετανικής αποι-
κιοκρατίας στο Ιράκ, για το χάος που ακολούθησε στα δύο αυτά κράτη μετά 
το 1990. Και πάλι όμως, οι παραπάνω θεωρητικές διατυπώσεις μοιάζουν να 
ανταποκρίνονται μόνο στο ανώτερο επίπεδο του πολιτικού και οικονομικού 
συμφέροντος ή της ταυτότητας. Τι κρύβεται, λοιπόν, από κάτω;

Στο σημείο αυτό, πρέπει καταρχάς να επανέλθουμε στις μεγάλες εκείνες 
απειλές που γνώρισε ο 20ός αιώνας –τις απειλές του κεφαλαίου, της αυτοκρα-
τορίας και του έθνους–, επισημαίνοντας παράλληλα πόσο αλληλένδετες υπήρ-
ξαν, αντί να αποδίδουμε στην οποιανδήποτε τη σημασία της «βάσης» ή του 
«εποικοδομήματος». Καμιά από τις παραπάνω έννοιες δεν ενσάρκωνε απλώς 
ένα σύνολο πρακτικών οικονομικών δομών. Το κεφάλαιο, το έθνος και η αυτο-
κρατορία αποτέλεσαν συγχρόνως ιδεολογικές διεργασίες. Στη φάση που διήρ-
κεσε από το 1890 περίπου έως το 1945, ο ανταγωνιστικός εθνικισμός που τρο-
φοδότησε το κεφάλαιο προκάλεσε μαζικές και καταστροφικές συγκρούσεις. 
Αν θεωρήσουμε ότι η ερμηνεία του ιμπεριαλισμού από τον Βλαντίμιρ Λένιν 
(Vladimir Lenin) αναφέρεται στις αυτοκρατορίες τόσο στο εσωτερικό της Ευ-
ρώπης όσο και στην Αφρική, την Ασία και τον Ειρηνικό, τότε ο ιμπεριαλισμός 
πράγματι αποτέλεσε «το ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού». Σε μεγάλο βαθ-
μό ωστόσο, ο ίδιος ο καπιταλισμός καθοδηγήθηκε από τα συμφέροντα και τις 
λαϊκιστικές ιδεολογίες του ισχυροποιούμενου έθνους-κράτους και συνυφάνθη-
κε με αυτά.27 Για παράδειγμα, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς ότι η 
σταδιοδρομία του Σέσιλ Ρόουντς (Cecil Rhodes) στη νότια Αφρική ή το σχέδιο 
για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Βερολίνου-Βαγδάτης ή του 
Υπερσιβηρικού όχι μόνο δεν ήταν απλώς τα εγχειρήματα μιας αφαίρεσης που 
ονομαζόταν κεφάλαιο, αλλά καθοδηγήθηκαν εντέλει από κράτη ή πολιτικούς 
δρώντες που επιχείρησαν να κατοχυρώσουν τα πλούτη αλλά και την ταυτότη-
τά τους. Για να αναφερθούμε σε ένα άλλο παράδειγμα, τα μεγάλα ιαπωνικά 
εγχώρια zaibatsu, (εμπορικές κοινοπραξίες) της δεκαετίας του 1930 ήταν με 
τη σειρά τους επιφυλακτικά έναντι του πολέμου και του ιμπεριαλισμού που 
στόχευε την Κίνα. Τα εθνικιστικά στοιχεία που βρίσκονταν στο εξωτερικό της 
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χώρας –η Σιδηροδρομική Εταιρεία Νότιας Μαντζουρίας, ο Ιαπωνικός Στρατός 
στη βόρεια Κίνα και το Ιαπωνικό Ναυτικό στη νότια Σινική Θάλασσα– ήταν 
εκείνα που επέμειναν στην επέκταση του κράτους. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το κεφάλαιο τροφοδότησε και τροφο-
δοτήθηκε από τον πόλεμο, ωστόσο την καθοδήγηση των συρράξεων ανέλαβαν 
οι υπερδραστήριες εθνικές και εξωεθνικές ταυτότητες. Φυσικά, οι κομμουνιστι-
κές επαναστάσεις κοινωνικοποίησαν το κεφάλαιο, όπως στην περίπτωση του 
σταλινικού «σοσιαλισμού σε μία χώρα», ωστόσο ο δημοκρατικός εθνικισμός 
ανέκαμψε μετά το 1945 ως μείζων κινητήρια δύναμη της ιστορικής αλλαγής. 
Ο εν λόγω εθνικισμός δεν αποτέλεσε απλώς την αντανάκλαση της «αλλοιωμέ-
νης προέλευσης και της προστατευτικής λειτουργίας των συμβατικών ηθικών 
πεποιθήσεων».28 Για πολλούς ανθρώπους καθ’ όλη τη διάρκεια του αιώνα, το 
έθνος συμβόλιζε το πλαίσιο της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, καθώς 
και μιας αγωνίας για το κοινό καλό – κάτι που ίσχυε ακόμα και στις κομμουνι-
στικές κοινωνίες. Ο εκδημοκρατισμός της πολιτικής, το κράτος, το κεφάλαιο 
και η ιδιοκτησία αποτέλεσαν κινητήριους μοχλούς αλλαγής, έστω κι αν η τε-
λευταία προσέλαβε ενίοτε επιζήμιες μορφές. 

Αν εξετάσουμε την ψυχροπολεμική περίοδο «ειρήνης» από το 1945 έως 
τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο καπιταλισμός και η στρατιωτική ισχύς των 
Ηνωμένων Πολιτειών κατέλαβαν ηγεμονική θέση στο μεγαλύτερο μέρος του 
κόσμου. Στις συνέπειες της εν λόγω περιόδου συμπεριλαμβάνονταν τα νέα κρά-
τη πρόνοιας της δυτικής Ευρώπης, οι ευμενείς οργανισμοί διεθνούς ανάπτυξης 
–μεταξύ των οποίων η UNESCO, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), τα 
ιδρύματα Ροκφέλερ και Φορντ–, αλλά και τα κράτη της Λατινικής Αμερικής, 
στην προσπάθειά τους να ισορροπήσουν ανάμεσα σε ολιγαρχικές δημοκρα-
τίες και λαϊκά αυταρχικά καθεστώτα. Στην Ανατολή, η ΕΣΣΔ αποτέλεσε μια 
διαφορετική, γενικευμένη μορφή κρατικού σοσιαλισμού, η οποία ωστόσο τε-
λικά  ανατράπηκε από την υπέρτερη ικανότητα του αμερικανικού μοντέλου να 
παράγει πλούτο και, αν όχι να προσφέρει ένα πλαίσιο ατομικής ελευθερίας, 
τουλάχιστον να δημιουργεί την αίσθησή του. Τα κράτη του μεταποικιακού κό-
σμου που είχαν μόλις ανακηρυχθεί ανεξάρτητα αρχικά στράφηκαν κατά βάση 
προς το σοσιαλιστικό μοντέλο, αντιμετωπίζοντας με καχυποψία τις διεθνείς 
κεφαλαιακές ροές εξαιτίας της εμπειρίας που είχαν με τον ιμπεριαλισμό. Για 
άλλη μια φορά, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το κεφάλαιο καθοδηγήθηκε 
από τις εθνικές ιδεολογίες. Ακόμα και οι εκκλήσεις για συσπείρωση υπέρ της 
«ελεύθερης αγοράς» ή της «σοσιαλιστικής διεθνούς» εξέφραζαν υποβόσκω-
ντες εθνικισμούς. Εντούτοις, η εμπειρία των μαζικών σφαγών κατά τη διάρκεια 
του πολέμου και ο φόβος που προκαλούσε ο αγώνας δρόμου για την απόκτηση 
πυρηνικών όπλων οδήγησε τις κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής προς την κα-
τεύθυνση ενός διεθνούς συμβιβασμού. 
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Η νεοφιλελεύθερη περίοδος που εκτείνεται από τις αρχές της δεκαετίας του 
1990 έως το 2008 και που έπεται του «σημείου καμπής (1979-1991)», όπως 
αποκαλείται στο παρόν βιβλίο, αποτελεί ομολογουμένως ό,τι το πλησιέστερο 
έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα στο τζίνι του παν-περιεκτικού κεφαλαίου που 
τρέφεται από το διεθνές εμπόριο και την παραγωγή εις βάρος των πιο φτωχών, 
εκείνο το τζίνι που είχαν καλέσει οι Μαρξ (Karl Marx), Ένγκελς και Λένιν. 
Εταιρείες και ολιγάρχες τοποθέτησαν τα πλούτη τους σε υπεράκτιες εταιρείες, 
ζημιώνοντας τις κυβερνήσεις τους, πρώην στελέχη κομμουνιστικών κομμάτων 
έκαναν περιουσίες ως διοικητικά στελέχη, ενώ δημιουργήθηκαν χρηματοπι-
στωτικές φούσκες και φούσκες στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων που 
υπερέβησαν τη δυνατότητα ελέγχου εκ μέρους των εθνικών κυβερνήσεων. Οι 
παλαιοί θεωρητικοί του κομμουνισμού του 19ου αιώνα μάλλον είχαν «πέσει 
έξω» κατά έναν μόλις αιώνα. Θα μπορούσε κανείς να αναφερθεί στην παγκό-
σμια αύξηση του πλούτου και των ανισοτήτων, μια κατάσταση που ουδόλως 
αντιβαίνει στην εικόνα που αποτύπωναν οι διάφορες εκδόσεις του Κομμουνι-
στικού Μανιφέστου μετά το 1848 και, πιο πρόσφατα, οι Χαρντ και Νέγκρι. Η 
διαφορά σε σχέση με την εν λόγω εικόνα εξακολουθεί ωστόσο να έγκειται στην 
εξέχουσα θέση που συνεχίζουν να καταλαμβάνουν το έθνος και η θρησκεία, 
υπερβαίνοντας την εξουσία του κεφαλαίου. Το γεγονός ότι, το 2013 και το 
2014, τα έθνη που συνόρευαν με τη νότια Σινική Θάλασσα θα συγκρούονταν 
για μια συστάδα μη παραγωγικών νησιών δεν οφειλόταν σε κανέναν λόγο που 
θα μπορούσε εύκολα να αναχθεί στο κεφάλαιο ή στα οικονομικά συμφέροντα 
και μόνο. Δεν υπήρχε κανένας οικονομικός λόγος που οι σουνίτες αντάρτες στο 
Ιράκ και τη Συρία έπρεπε να καταστρέψουν πόλεις και ιστορικά κειμήλια ή να 
δολοφονήσουν παραγωγικούς πολίτες, επειδή ανήκαν στην κοινότητα των σιι-
τών ή ήταν Γεζίντι ή χριστιανοί. Τίποτα από τα παραπάνω ωστόσο δεν θέτει εν 
αμφιβόλω το γεγονός ότι το κεφάλαιο συνέπραξε σε αυτές τις συγκρούσεις. Για 
παράδειγμα, η νότια Σινική Θάλασσα περιείχε πετρελαϊκά αποθέματα, η σου-
νιτική εξέγερση στο Ιράκ και τη Συρία ενισχύθηκε από τον πετρελαϊκό πλούτο, 
το παράνομο εμπόριο και την πώληση κειμηλίων σε δυτικούς εμπόρους τέχνης. 

Παρ’ όλα αυτά, η πιο χαρακτηριστική διαφορά της δεκαετίας του 2010 από 
την περίοδο λίγο πριν και μετά το εκρηκτικό έντυπο του Λένιν με τίτλο Κράτος 
και επανάσταση (1917) ήταν η εξής: η απουσία στη διάρκεια της πρώτης ενός 
διεθνώς οργανωμένου κινήματος εναντίον του κράτους και του κεφαλαίου, αν 
εξαιρέσει κανείς, σε μεγάλο βαθμό, τα κινήματα που αναπτύχθηκαν εντός της 
λαϊκιστικής θρησκευτικής σφαίρας. Είναι εντυπωσιακό ότι η οργή των νέων, 
των φτωχών και των περιθωριοποιημένων εθνοτήτων στις αρχές του 21ου αιώ-
να δεν εκδηλώθηκε στο πλαίσιο ενός ενιαίου κοσμικού κοινωνικού κινήματος, 
όπως είχε συμβεί παλαιότερα με τον σοσιαλισμό, τον κομμουνισμό ή τον αναρ-
χισμό, αλλά μέσα από μια πλειάδα τοπικών αντιπαραθέσεων και ξεσηκωμών 
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που έφεραν συνήθως τα ίχνη της θρησκείας, της ταυτοτικής πολιτικής και του 
σοβινισμού. Ελάχιστες είναι οι ενδείξεις ότι υπάρχει μια παγκόσμια «πρωτοπο-
ρία» πνευματικών ηγετών που εμπνέεται από τον ταξικό ανταγωνισμό, αν και 
θεωρητικοί όπως οι Αλέν Μπαντιού (Alain Badiou) και Σλάβοϊ Ζίζεκ (Slavoj 
Žižek) μας συνιστούν να αναμένουμε, μάλλον μέσα στα επόμενα 25 ή 50 χρό-
νια, το ξέσπασμα της επερχόμενης επανάστασης ενάντια στη νέα παγκόσμια 
ελίτ.29 Διότι ακόμα και οι ισλαμιστικές εξεγέρσεις διασπάστηκαν με βάση τους 
εθνοτικούς και δογματικούς προσανατολισμούς τους, όντας ανίκανες για κάτι 
περισσότερο από την αποσταθεροποίηση του μη μουσουλμανικού κόσμου 
μέσω της τρομοκρατίας. 

Όπως παρουσιάζεται στις ακόλουθες σελίδες, η συνύφανση εθνικισμού, 
δημοκρατίας και κεφαλαίου υπό διάφορες μορφές καθ’ όλη τη διάρκεια του 
περασμένου αιώνα θυμίζει –αν και ενίοτε αποκλίνει από– ορισμένες πτυχές 
των επιχειρημάτων των ιστορικών και θεωρητικών στους οποίους προαναφερ-
θήκαμε, αρχής γενομένης από τους ιδρυτές του κομμουνισμού, περνώντας από 
τον Χομπσμπάουμ και φτάνοντας μέχρι τον Μαν. Τα τρία αυτά στοιχεία αποτέ-
λεσαν τις πιο ξεκάθαρες κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής. Ωστόσο, το παρόν 
βιβλίο εξετάζει συγχρόνως και άλλες, ευρύτερες προϋποθέσεις. Μια από αυτές 
είναι ασφαλώς η τεράστια αύξηση του πληθυσμού μετά το 1900. Το φαινόμε-
νο αυτό αποτέλεσε μια περαιτέρω πολιτική αιτιολόγηση του πολέμου και της 
αλλαγής. Η απαίτηση των Ναζί για Lebensraum* ή η επιτακτική ανάγκη της 
Ιαπωνίας να εγκαταστήσει στη Μαντζουρία τον υπεράριθμο αγροτικό πληθυ-
σμό που κατοικούσε στο βόρειο τμήμα της χώρας αντικατόπτριζαν την πρώτη 
διάσταση (του εθνικισμού). Την ίδια στιγμή, η μαζική αστικοποίηση έδωσε την 
ώθηση για την ανάπτυξη μιας πιο εντατικής αστυνόμευσης, της εκπαίδευσης 
και της ιατρικής έρευνας για την καταπολέμηση των ασθενειών. Η πίεση του 
πληθυσμού στη γη και τους φυσικούς πόρους οδήγησε καθ’ όλη τη διάρκεια 
του αιώνα στην προϊούσα επίγνωση των οικολογικών προβλημάτων που αντι-
μετώπιζε η ανθρωπότητα, γεννώντας όχι μόνο συγκρούσεις αλλά και οργανώ-
σεις σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό την ανακούφιση 
από τα συγκεκριμένα προβλήματα. 

Στο μεταξύ, η ραγδαία ανάπτυξη των επικοινωνιών φάνηκε να αλλάζει τη 
φύση της ανθρώπινης κοινωνικότητας, δημιουργώντας έναν επινοημένο ηθικό 
κόσμο πέραν της οικογένειας, της κοινότητας και του έθνους: «Το μέσο έγινε 
το μήνυμα», για να παραφράσουμε τα λόγια του Μάρσαλ ΜακΛούαν (Marshall 
McLuhan).30 Η κυτταρική δομή των κομμουνισμών, του σιωνισμού και του ισλα-
μισμού κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα αντικατόπτριζε την ταχεία παγκό-
σμια κινητικότητα όχι μόνο ανθρώπων αλλά και ιδεών, μέσω της τυπογραφίας 

* Γερμανικά στο πρωτότυπο: «ζωτικός χώρος» (Σ.τ.Μ.).
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και του τηλέγραφου. Το 1990, οι επικοινωνίες είχαν καταστεί από μόνες τους 
μια διακριτή κινητήρια δύναμη αλλαγής. Δεν είναι τυχαίο που η «ταυτοτική 
πολιτική» έκανε την εμφάνισή της στην ορολογία της πολιτικής επιστήμης στη 
διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και 1990, την εποχή δηλαδή που ο κόσμος συν-
δεόταν ολοένα πιο στενά μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. Τα συστήματα θρησκευ-
τικής πίστης ανέκαμψαν από τη φαινομενική αποτελμάτωσή τους στις αρχές του 
αιώνα, όχι μόνο χάρη στη νέα ικανότητα που είχαν να επικοινωνούν με τους 
πιστούς αλλά και επειδή μπόρεσαν να προσφέρουν βοήθεια σε εξαθλιωμένους 
πληθυσμούς των πόλεων, καθώς και σε απομονωμένους φτωχούς πληθυσμούς 
των πόλεων και της υπαίθρου, πληθυσμούς που τα κράτη δεν μπορούσαν ή δεν 
ήθελαν να συνδράμουν. Η ταυτοτική πολιτική, οι επικοινωνίες και ο θρησκευτι-
κός ριζοσπαστισμός συνέβαλαν στους μικρούς πολέμους κατακερματισμού που 
ξέσπασαν μετά το 1990, όπως ακριβώς η νεοφιλελεύθερη εποχή παρόξυνε τις 
συγκρούσεις που κληρονόμησε από την εποχή των αυτοκρατοριών και τα επιθε-
τικά έθνη-κράτη των δεκαετιών του 1920 και 1930. 

Καθένα από τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να μελετηθεί από ιστορικούς, 
ανθρωπολόγους και κοινωνιολόγους που καταπιάνονται με περιφέρειες, έθνη 
και μικρότερες κοινότητες. Από την άλλη, οι ιστορικοί που πραγματεύονται 
την παγκόσμια ιστορία και ασχολούνται με το ζήτημα της παγκοσμιοποίησης, 
τους κραδασμούς και τα χάσματά της, σίγουρα διαθέτουν επαρκή ηθικά αλλά 
και ακαδημαϊκά στοιχεία προκειμένου να προσθέσουν στις πολυάριθμες αυ-
τές μελέτες μια ευρεία συγκριτική επισκόπηση των παγκόσμιων κοινωνικών 
δικτύων ή ακόμα και μια περιγραφή της έλλειψής τους. Το παρόν βιβλίο είναι 
γραμμένο σε πνεύμα συνεργασίας και όχι αντιπαράθεσης με τις εθνικές και 
τοπικές ιστορίες. 


