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Μια κατάθεση στο ταμείο των ιστορικών γνώσεων 

του Σπύρου Ασδραχά 

Αν μιλήσει κανείς συνοπτικά για την προσωπικότητα του Νίκου 

Σβορώνου, κινδυνεύει να αναλωθεί σε έναν αξιωματικό και μάλλον 

άχαρο λόγο ή σε έναν έπαινο που η συχνή χρήση του είδους τον έχει 

καταστήσει κούφιο και αδιάφορο: Με ενθαρρύνει, ωστόσο, η σκέ

ψη ότι όσα, με αξιωματικό τρόπο, θα εκθέσω έχουν πίσω τους μια 

κριτική δοκιμασία, μια έλλογη κριτική στήριξη· ακόμη η σκέψη ότι 

ο έπαινος δεν είναι παρά η απόληξη αυτού του υπόρρητου λογικού 

ελέγχου. Και πριν από τον ιστορικό, ο άνθρωπος: Είναι ενάρετος. 

Αν η αρετή ενέχει πλήθος αρετών, απ' αυτές τις τελευταίες θα ήθε

λα να επισημάνω τις ακόλουθες: Πολιτική και επιστημονική αρετή 

- αυτές οι δυο στο πρόσωπο του Σβορώνου αποτελούν μια ταυτό

τητα και συνάμα ηθική και γνωστική δοκιμασία· ανδρεία, δηλαδή 

ταυτότητα της πράξης και της γνωστικής και ηθικής επιταγής· με

τριοφροσύνη, δηλαδή αυτογνωσία που συνεπάγεται την κατανο

ούσα συμπάθεια απέναντι στους άλλους· κι εκφράζει τη Βαθιά του 

ανάγκη για φιλότητα. 

Ήταν ακόμη ένας άνθρωπος ζωντανός, όχι χωρίς το κατακάθι της 

πίκρας· ήταν ακόμη ένας άνθρωπος που ήθελε να έχει αντίκρισμα 

στις συνειδήσεις των άλλων, σε αναγνώριση της αξίας που πίστευε 
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ότι έχει και πράγματι είχε· ήταν, επίσης, ένας άνθρωπος που είχε στε

ρηθεί πολλά, αλλά που συγχρόνως δεν ήταν άγευστος από τις χα

ρές της ζωής· ήταν, τέλος, ένας άνθρωπος που οι συγκινήσεις του 

μεταμορφώνονταν σε μια εσωτερική ζωή που έμοιαζε με άφατη καλ

λιτεχνική δημιουργία - άνθρωπος της τέχνης αυτός που εκφραζό

ταν με τον ανεπιτήδευτο και ίσως ξηρό λόγο του ιστορικού. 

Των ανθρώπων που δεν υπάρχουν πια στον κόσμο η άφατη ζωή κρα

τά λίγο, όσο σχεδόν και η ζωή εκείνων που τους γνώρισαν από κο

ντά και συμμετείχαν με κατανόηση στο δικό τους άρρητο πάθος· αν 

ζουν μετά το θάνατο τους, τούτο το χρωστούν στη ρητή, στην εκ

φρασμένη τους ζωή, στα έργα και στις πράξεις τους. Η συνέχιση της 

ζωής ενός ιστορικού περνά από διαφορετικά μονοπάτια: Ένα απ' αυ

τά μπορεί να είναι το τεκμηριωτικό του έργο, η κατάθεση του δη

λαδή στο ταμείο των ιστορικών γνώσεων - κατάθεση ακριβή αλλά 

όχι ιδεώδης· το άλλο μονοπάτι μπορεί να το έχει ανοίξει το ερμη

νευτικό του έργο, που δεν έχει πάντα ως προϋπόθεση την κατάθε

ση στο ταμείο των ιστορικών γνώσεων ένα τρίτο μονοπάτι είναι εκεί

νο στο οποίο συμπλέκεται η ευρηματική με την ιστορική ερμηνεία. 

Ο Νίκος Σβορώνος πορεύτηκε και στα τρία, ποτέ όμως το πρώ

το δεν του έγινε αυτοσκοπός, ακόμη και σε εκείνες τις εργασίες του, 

όπως η έκδοση των αθωνικών εγγράφων ή των Νεαρών, που θα μπο

ρούσε να νοηθούν ως κατεξοχήν τεκμηριωτικές: Παντού η εκδοτι

κή έχει ως παραπλήρωμα την ερμηνεία, στο μέτρο όπου τα ίδια τα 

τεκμήρια και η δική του στοχοθεσία επιβάλλουν. Το ιστορικό έργο 

του Σβορώνου είναι συγχρόνως ευρηματικό και ερμηνευτικό ή απο

κλειστικά συνθετικό και ερμηνευτικό, και απλώνεται σε όλη την ελ

ληνική χρονικότητα, κυρίως τη βυζαντινή και νεότερη· η αρχαιότη-
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τα τον απασχόλησε επιλεκτικά ως απάντηση σε εξωτερικές ζητή

σεις. Τα έργα του, εκείνα που έχουν ως προϋπόθεση μακρά ευρημα

τική προεργασία, αφορούν τόσο τ η βυζαντινή (αλλά και κατά κύριο 

λόγο) ιστορία όσο και τη νεοελληνική: Σε όλες, όμως, τις περιπτώ

σεις, ανεξάρτητα από τους τρόπους χρήσης του, το τεκμήριο είναι 

το έδρασμα της ιστοριογραφικής του κατασκευής, θα έλεγα ίσως πο

τέ η αφήγηση των άλλων, όσο κι αν αυτή την αφήγηση την αναχω-

νεύει στη δική του. 

Τα ιστορικά ενδιαφέροντα του Νίκου Σβορώνου, αν επικεντρώ

νονται κυρίως στα πεδία των θεσμών, ιδίως νομικών και δημοσιονο

μικών, και της οικονομικής και της καθ' όλου κοινωνικής ιστορίας, 

επεκτείνονται επίσης σε εκείνα του πνευματικού πολιτισμού. Τα τε

λευταία, μάλιστα, τροφοδότησαν τις πρώτες του νεοελληνικές έρευ

νες· στο γέρμα της ζωής του ξαναγύριζε κατά καιρούς σ' αυτά, ανα

σύροντας παλιότερα του γραπτά ή απαντώντας σε σύγχρονα 

επικαιρικά ερεθίσματα. 

Με γερή φιλολογική υποδομή, όπως ήταν ο κανόνας για τους 

ιστορικούς και της δικής μου ακόμη γενιάς, είχε τη δυνατότητα όχι 

μόνο να κατανοεί τα κείμενα, ανάμεσα τους τα δύσκολα νομικά της 

μετάβασης από τη λατινοφωνία στην ελληνοφωνία, αλλά να του εί

ναι από νωρίς οικεία, όσα μάλιστα αποτελούσαν τον κορμό της αρ

χαίας και νεότερης ελληνικής Γραμματείας. Αυτή του η φιλολογική 

κατάρτιση συνιστά διακριτικό χαρακτηριστικό της ιστορικής του 

σκευής και βάθρο της τεχνικής και της μεθοδολογίας του. Μιλούσα 

λίγο πριν για τις συνθετικές και συνάμα ερμηνευτικές ιστοριογρα

φικές κατασκευές του Σβορώνου: Νομίζω ότι το ευπρεπέστερο πα

ράδειγμα, αν όχι το υπόδειγμα, στον τομέα αυτόν είναι η μικρή του 

Νεοελληνική Ιστορία, μια σύνθεση από την οποία ο ιδεασμένος ανα-
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γνώστης δεν μπορεί να προσπεράσει μια φράση ή να αγνοήσει μια 

λέξη χωρίς να ραγίσει τον αιτιοκρατούμενο λόγο της. 

Ως προς τις ιστοριογραφικές του κατασκευές, όσες συναρμολογούν 

σε αδιάσπαστο σύνολο την ευρηματική με την ερμηνεία, θα σας θυ

μίσω ένα, οικείο σ' εμένα, παράδειγμα, που είναι το έργο του για το 

εμπόριο στη Θεσσαλονίκη κατά τον 18ο αιώνα: Υποδειγματικό ως 

προς τη χρήση των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων ενόψει μιας 

Ιστορίας των όρων παραγωγής και διακίνησης των οικονομικών (φυ

σικών και βιοτεχνικών) μεγεθών, αλλά επιπρόσθετα χαρακτηριστι

κό για τη διαπλοκή της οικονομικής με την κοινωνική ιστορία, με 

όλες τις ιστορίες που λόγοι μεθοδικοί κάνουν να αναβλασταίνουν από 

το ενιαίο σώμα της Ιστορίας. Δεν θα σας κουράσω πολύ ακόμη, αλ

λά ας μου επιτραπεί να πω δυο λόγια για τον Σβορώνο ως θεωρητι

κό της Ιστορίας. 

Ο ίδιος δεν ασχολήθηκε με τρόπο συστηματικό με τη θεωρία της 

Ιστορίας, ούτε με ζητήματα ιστορικής μεθοδολογίας, μολονότι ένα 

ημιτελές πρώιμο δημοσίευμα του έδειχνε ότι ήταν πιθανό να θη

τεύσει στο ένα ή στο άλλο επίπεδο: Ωστόσο, μίλησε πολύ για την 

Ιστορία ή έγραψε γΓ αυτή επειδή τούτο του ζητήθηκε. Ο λόγος του 

για την Ιστορία είναι εκείνος του «εμπειρικού» ιστορικού και τον 

χρωματίζει η βιωματική του σχέση περισσότερο με τα πράγματα, 

τα όντα, της ιστορίας ως πράξης, παρά με τον ιστοριογραφικό λό

γο ή την ιστορική θεωρία. Θεωρούσε ότι δεν είναι δυνατό να αρ

θρωθεί κανένας λόγος για την Ιστορία, αν ο λόγος αυτός δεν στηρι

ζόταν στην κατανόηση των δικών της πηγών, κατά κανόνα λιγότερο 

ή περισσότερο συγχρονικών με τα αντικείμενα της αφήγησης· ενώ 

πίστευε ότι οι πηγές ενέχουν με αμεσότερο ή εμμεσότερο τρόπο 
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την πραγματικότητα και συνεπώς προσφέρονται στην αποκατά

σταση του αντικειμενικού, ωστόσο έθετε ως προϋπόθεση της κα

τανόησης των πηγών μια γενικότερη κοσμοθεωρία, που γΓ αυτόν 

ήταν η μαρξική· ποτέ όμως δεν δέχτηκε ότι η κοσμοθεωρία (ή απλώς 

θεωρία) μπορεί να υποκατασταθεί στη λογική και, πολύ περισσότε

ρο, στην πραγματολογία των πηγών. Με δυο λόγια, πίστευε ότι ο 

ιστορικός βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με τον λόγο των πηγών και 

τον λόγο της θεωρίας [...]. 

Ο Σπύρος Ασδραχάς είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Το κείμενο αυτό εί

ναι εκτενές απόσπασμα άρθρου του που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ο Πο

λίτης {τεύχος 113, Ιούλιος-Αύγουστος 2003). 
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