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«Τρέχουσες εξελίξεις στην ιστοριογραφία. Η περίπτωση της 

πρώιμης νεωτερικής περιόδου» 

Κώστας Γαγανάκης, 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ 

 

 

* Η αμηχανία σχετικά με την «πρώιμη νεωτερικότητα». 

Η περιοδολόγηση στην ιστορία αποτελεί χρήσιμη σύμβαση για τους 

ιστορικούς, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λογίζεται για «αθώα» και 

«ουδέτερη». Η «πρώιμη νεότερη περίοδος» - ή «πρώιμη νεωτερικότητα», 

χονδρικά, η περίοδος της ευρωπαϊκής ιστορίας που ξεκινά περί το 1450 και 

ολοκληρώνεται περί το 1750,  συνιστά κατεξοχήν παράδειγμα για την παραπάνω 

διαπίστωση. Όπως σημειώνει ειρωνικά ο Randolph Starn, πρόκειται για «μια 

ιμπεριαλιστική επέκταση στο χώρο, τον ιστορικό χρόνο και στις ακαδημαϊκές 

πειθαρχίες, που δοξολογείται ως η δημοκρατική εναλλακτική» στην παλαιότερη 

ιδεαλιστική περιοδολόγηση που ξεκινούσε με την Αναγέννηση, περνούσε από τη 

Μεταρρύθμιση και κατέληγε στον Διαφωτισμό1. Σημαντικότερες πάντως 

αδυναμίες από τις οποίες έχει αποστασιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό η διεθνής 

κοινότητα των ειδικών σήμερα, είναι ότι η «πρώιμη νεωτερικότητα» εμφανίζεται  

εμποτισμένη με μια εκσυγχρονιστική τελεολογία, που όχι άδικα παραπέμπει 

στην εκπεσούσα θριαμβική ιστορία της αμετάκλητης προόδου του ανθρώπινου 

γένους, αλλά, όπως θα δούμε παρακάτω, και η υφέρπουσα αποικιοκρατική της 

λογική. 

Ο όρος «πρώιμη νεότερη περίοδος» έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα 

τέλη της δεκαετίας του 1950, με την εμφάνιση του πανεπιστημιακού εγχειριδίου 

ευρωπαϊκής ιστορίας του G.N. Clark, Early Modern Europe from about 1450 to 

about 1720, από τον εκδοτικό οίκο της Οξφόρδης, που γνώρισε τρεις 

 
1 Randolph Starn, “The Early Modern Muddle”, Journal of Early Modern History, 6, 3, 2002, σ. 296-
307, σ. 296. 
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επανεκδόσεις. Έπειτα, ακολούθησε το εγχειρίδιο του H.R. Owen, History of 

Early Modern Europe, 1500-1815 to 1960, αλλά δεν υπήρξαν άλλοι συναφείς 

τίτλοι για περίπου δέκα χρόνια. Το 1970, η κυκλοφορία του βιβλίου του Eugene 

Rice, Foundations of Early Modern Europe, 1460-1559 συνέπεσε χρονικά με την 

εγκαινίαση της εκδοτικής σειράς του Πανεπιστημίου του Cambridge, Cambridge 

Studies in Early Modern History, που γρήγορα βρήκε μιμητές στους εκδοτικούς 

οίκους των Πανεπιστημίων του Johns Hopkins και του Princeton. Σε αυτή την 

«εκδοτική έκρηξη», η νέο-ανακαλυφθείσα γιγαντιαία περίοδος εμφανιζόταν 

«προικισμένη» με μια βαριά γεγονοτολογική πραγματικότητα και με μια εμφανή 

εκσυγχρονιστική τελεολογία, αυτή της εξόδου από τον Μεσαίωνα προς την 

νεωτερικότητα, η οποία ωστόσο τελούσε ήδη υπό αμφισβήτηση στις ευρύτερες 

κοινωνικές επιστήμες2. Η εδραίωση της νεοπαγούς περιόδου στην 

αγγλοσαξονική ιστοριογραφία βρήκε την κορύφωσή της στα τέλη της δεκαετίας 

του 1970, με μια ομοβροντία ιδιαίτερα επιδραστικών τίτλων, κορυφαίος 

ανάμεσά στους οποίους ήταν το βιβλίο της Natalie Zemon Davis, Society and 

Culture in Early Modern France, το οποίο, όπως σημειώνει ο Starn, συμπύκνωνε 

την πολυπρισματική προσέγγιση και την ιδιαίτερη δυναμική του νεότευκτου 

ιστοριογραφικού πεδίου, συνδυάζοντας την κοινωνική και οικονομική ιστορία με 

την ανθρωπολογία και τη θεωρία της λογοτεχνίας, και εστιάζοντας στους απλούς 

ανθρώπους και στις μικρο-στρατηγικές επιβίωσης που αυτοί ανέπτυσσαν στην 

πρώιμη νεότερη περίοδο3. Σημαντικό βήμα στη διεθνή εδραίωση της περιόδου 

ως αυτοτελούς ιστοριογραφικού πεδίου υπήρξε εξάλλου η χρήση της ως 

χρονικού ανύσματος στην εμβληματική μελέτη του μεγάλου Fernand Braudel, 

Civilisation matérielle et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle4. 

 
2 Randolph Starn, “The Early Modern Muddle” …, σ. 298-299, Euan Cameron, “Medieval and 
Modern”, στο C. Scott Dixon & Beat Kümin (επιμ.), Interpreting Early Modern Europe, Λονδίνο, 
Routledge, 2020, σ. 18. 
3Starn, “The Early Modern Muddle” …, σ. 301.  
4 Fernand Braudel, Civilisation matérielle et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, 3 τόμοι, Παρίσι, Armand 
Colin, 1967. Ελλ. μετάφραση, Υλικός Πολιτισμός, Οικονομία και καπιταλισμός, 15ος - 18ος αιώνας, 
Αθήνα, Αγροτική Τράπεζα, 1996-1998. 
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Σήμερα, η πρώιμη νεότερη περίοδος αποτελεί ένα από τα δυναμικότερα 

ιστοριογραφικά πεδία, με εντυπωσιακή ανθεκτικότητα στην επέλαση της 

σύγχρονης ιστορίας στις ακαδημαϊκές ιστορικές σπουδές. Η παραμονή της 

περιόδου στους κορυφαίους προσανατολισμούς των ιστορικών οφείλεται τόσο 

στην πολυπρισματικότητα που από τη φύση της  επέβαλε στις απόπειρες 

ιστορικής διερεύνησής της, όσο και ιδιαίτερα στο αναστοχαστικό πνεύμα και 

στις κριτικές αποτιμήσεις των πορισμάτων της πρώτης ιστοριογραφικής 

παραγωγής, όπως αυτές αναδείχθηκαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Η 

«μέγα-περίοδος», όπως δίκαια  έχει χαρακτηρισθεί, εξαιτίας και της σποραδικής 

επέκτασής της «προς τα πίσω» (ως το δεύτερο μισό του 14ου αιώνα), έχει πλέον 

περάσει από την ολιστική, μπρωντελιανή θεώρηση, το «μεγάλο αφήγημα» της 

δεκαετίας του 1970, στη μελέτη επιμέρους διακριτών θεματικών, όπως αυτές που 

έθεσαν οι Thomas Brady, Heiko Oberman και James Tracy προλογίζοντας τη 

συλλογική τους δίτομη επισκόπηση της ευρωπαϊκής πρώιμης νεωτερικότητας, 

συγκεκριμένα, (1), εναλλαγές δημογραφικής συρρίκνωσης και ανάκαμψης, από 

τον 14ο στον 18ο αιώνα, (2) τον κατακερματισμό της δυτικής Χριστιανοσύνης με 

την κρίση της Μεταρρύθμισης, και τη συνακόλουθη άνοδο του ευρωπαϊκού 

συστήματος των εθνικών κρατών, και (3) την ανάδυση ενός παγκόσμιου, ευρω-

κεντρικού δικτύου παραγωγής και συναλλαγών5. 

Στην πιο πρόσφατη μελέτη του ο Hamish Scott6 ανακεφαλαιώνει τα 

μείζονα θέματα – και ερευνητικά πεδία – που στην ευρύτερη συναίνεση των 

ειδικών συγκροτούν την πρώιμη νεότερη περίοδο στην παγκόσμια 

ιστοριογραφία της τρέχουσας δεκαετίας:  

(1) Η δημογραφική ανάκαμψη που ακολούθησε την κατάρρευση στον 14ο 

αιώνα και συνεχίστηκε σταθερά μέχρι τη δεκαετία του 1750, παρά τις 

 
5 Thomas Brady jr., Heiko Oberman, James Tracy (επιμ.), Handbook of European History, 1400-
1600, Leiden, Brill, 1994, “Introduction”, σ. XIII-XXII. 
6 Hamish Scott, “Introduction: ‘Early Modern’ Europe and the Idea of Early Modernity”, 
Hamish Scott (επιμ.), The Oxford Handbook of Early Modern European History, 1350-1750, I, Peoples 
and Place, Οξφόρδη, OUP, 2015, σ. 1-43, 3-4. Για μια ανάλογη ανακεφαλαίωση των κρισιμότερων 
χαρακτηριστικών της πρώιμης νεότερης περιόδου, Euan Cameron, “Medieval and Modern”…, σ. 
32-38. 
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προσωρινές και κατά τόπους σοβαρές αναταράξεις που επέφεραν γεγονότα στον 

17ο αιώνα, με κυρίαρχο των Τριακονταετή Πόλεμο7. 

(2) Οικονομική ανάπτυξη η οποία είχε πρωτο-εμφανιστεί την περίοδο 

1450-1480 και επανάκαμψε μετά τη δεκαετία του 1750. Ο κατασκευαστικός 

τομέας στις πόλεις άρχιζε να διαδραματίζει ηγεμονικό ρόλο στην οικονομία της 

περιόδου. Παράλληλα, η εδραίωση της μισθωτής, εξαρτημένης εργασίας, 

υπήρξε μια από τις κομβικής σημασίας τομές της περιόδου8. 

(3) Ενίσχυση της ισχύος των κεντρικών κυβερνήσεων, που οι ιστορικοί 

περιγράφουν ως «κρατική συγκρότηση» ή «άνοδο του έθνους-κράτους». Αυτή 

κατέστη ιδιαίτερα εμφανής στις νέες, διευρυμένες αρμοδιότητες και στα πεδία 

ευθύνης της κεντρικής κυβέρνησης, στο μεγαλύτερο φορολογικό εισόδημα και 

στις νέες, ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις των κρατών. Ταυτόχρονα, αναδύθηκε 

μια ολότελα νεωτεριστική λαϊκή μορφή πολιτικής και κινηματικού ακτιβισμού, 

κατά κύριο λόγο στις πόλεις, που συνέβαλε σε μια εντεινόμενη αμφισβήτηση της 

παραδοσιακής τάξης πραγμάτων και των ιεραρχιών που αυτή θεσμικά 

υποστήριζε9. 

 
7 Ενδεικτικά, Peter Elmer & Ole Peter Grell (επιμ.), Health, disease and society in Europe, 1500-1800, 
Milton Keynes-Manchester, The Open University-Manchester UP, 2004, David Herlihy, The 
Black Death and the Transformation of the West, Cambridge Mass., Harvard University Press, 1997, 
George Huppert, After the Black Death. A Social History of Early Modern Europe, 2η έκδοση, 
Bloomington, Indiana University Press, 1998, John Walter & R. Schofield, Famine, disease and the 
social order in early modern society, Κέιμπριτζ, CUP, 1991, A. Cunningham & O. Peter Grell (επιμ.), 
The Four Horsemen of the Apocalypse: Religion, War, Famine and Death in Reformation Europe, Κέιμπριτζ, 
CUP, 2000 
8 Ενδεικτικά, βλ. C.M. Cipolla (επιμ), The Fontana Economic History of Europe - The Sixteenth and 
Seventeenth Centuries, Γλασκώβη, Collins/Fontana, 1981, του ιδίου,  The Fontana Economic History of 
Europe, 4, The Emergence of Industrial Societies, Λονδίνο, Collins/Fontana, 1973, Robert Duplessis, 
Transitions to Capitalism in Early Modern Europe, Κέιμπριτζ, CUP, 1997, Catharina Lis & H. Soly, 
Poverty and Capitalism in pre-industrial Europe, Bristol, The Harvester Press, 1982, Catharina Lis, C., 
J. Lucassen, H. Soly, Before the Unions. Wage earners and collective action in Europe, 1300 - 1850, 
International Review of Social History Supplements, Κέιμπριτζ, CUP, 1997, James Farr, Artisans 
in Europe, 1350 to 1914, Κέιμπριτζ, CUP 2000, E.P. Thompson, “The Moral economy of the 
English Crowd in the 18th Century”, Past and Present, 50, 1971, σ. 76-136. 
9 Ενδεικτικά, Philip Benedict (επιμ.), Cities and Social Change in Early Modern France, Λονδίνο, Unwin 
Hyman, 1989, Yves-Marie Bercé, Révoltes et révolutions dans l'Europe moderne, XVIe-XVIIIe siècles, 
Παρίσι, PUF, 1980, Christopher Friedrichs, The Early Modern City, 1450 - 1750, Λονδίνο, 
Longman, 1995, Christopher Friedrichs, Urban Politics in Early Modern Europe, Λονδίνο, Routledge, 
2000, Christopher Hill, The World Turned Upside Down. Radical ideas during the English Revolution, 
Λονδίνο, Penguin 1982,  
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(4) Η Προτεσταντική Μεταρρύθμιση κατέστρεψε την ενότητα της 

μεσαιωνικής Χριστιανοσύνης. Η πρώτη φάση της ολοκληρωτικής σύγκρουσης 

ακολουθήθηκε από παράλληλες πορείες ομολογιακής εδραίωσης στις 

Καθολικές και στις Προτεσταντικές επικράτειες, κυρίαρχο χαρακτηριστικό της 

οποίας ήταν η απόπειρα των νέων και παλαιών εκκλησιαστικών και κοσμικών 

αρχών να επεκτείνουν τον έλεγχό τους επάνω στις ζωές των υποτελών τους10. 

(5) Η βραδεία μετάβαση από μια κοινωνία απαρτιζόμενη από κοινότητες  

σε μια κοινωνία ατόμων, σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, συνδεόμενη κατά 

τόπους με τη μετάβαση από τις εκτεταμένες στις πυρηνικές οικογένειες11. 

(6) Η αναμφίβολη επιδείνωση της νομικής και κοινωνικής θέσης των 

γυναικών, με την παλινόρθωση ανελαστικών πατριαρχικών δομών στην κρίση της 

Μεταρρύθμισης, εξέλιξη που κατέστη ορατή από τη στιγμή που οι ιστορικοί της 

πρώιμης νεωτερικότητας άρχισαν να χρησιμοποιούν τα αναλυτικά εργαλεία της 

ιστορίας του φύλου και των έμφυλων ρόλων12. Κατεξοχήν πεδίο διερεύνησης της 

επιδεινούμενης θέσης των γυναικών της Δύσης κατά την πρώιμη νεωτερικότητα 

αναδείχθηκε το κυνήγι των μαγισσών, χονδρικά από το 1550 έως και το 1750, 

 
10 Ενδεικτικά, Diarmaid MacCullogh, Reformation: Europe's House Divided 1490-1700, Λονδίνο, 
Penguin, 2004, Philip Benedict, Christ’s Churches Purely Reformed. A Social History of Calvinism, New 
Haven- Λονδίνο, Yale UP, 2002, Geoffrey Parker, “Success and failure during the first century of 
the Reformation”, Past & Present 136,1992, σ.43 – 82, Carlos M.N. Eire, War Against the Idols. The 
Reformation of Worship from Erasmus to Calvin, Κέιμπριτζ, CUP, 1989, Ulinka Rublack, Reformation 
Europe, Κέιμπριτζ, CUP, 2005, Robert Scribner, Για το καλό των απλών ανθρώπων. Η λαϊκή 
προπαγάνδα κατά τη γερμανική Μεταρρύθμιση, Αθήνα, Ξιφαράς, 2011. 
11 Ενδεικτικά, Philippe Ariès & G. Duby (επιμ.), A History of Private Life, III, Passions of the 
Renaissance, Cambridge Mass., Harvard University Press, 1989, Barbara Diefendorf & C. Hesse 
(επιμ.), Culture and Identity in Early Modern Europe, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 
1993, Norbert Elias, H εξέλιξη του Πολιτισμού. Τόμος 1, Ήθη και Κοινωνική Συμπεριφορά στη Νεότερη 
Ευρώπη, Τόμος 2, Κοινωνιογενετικές και ψυχογενετικές έρευνες, Αθήνα, Νεφέλη, 1997, Robert 
Muchembled, L’ invention  de l’homme moderne. Culture et sensibilités en France du XVe au XVIIIe siècle, 
Παρίσι, Fayard, 1988. 
12 Ενδεικτικά, Monica Chojnacka & Merry Wiesner-Hanks (επιμ.), Ages of Woman, Ages of Man. 
Sources in European Social History, 1400-1750, Λονδίνο, Longman, 2002, Ruth Harris & Lyndal 
Roper (επιμ.), The Art of Survival.  Gender and History in Europe, 1450-2000, Οξφόρδη, Past & 
Present Supplements 1, 2006, Olwen Hufton, Ιστορία των Γυναικών στην Ευρώπη, 1500-1800, 
Αθήνα, Νεφέλη, 2003, Edward Muir (επιμ.), Sex and Gender in Historical Perspective, Βαλτιμόρη, 
Johns Hopkins UP, 1990, Lyndal Roper, The Holy Household. Women and Morals in Reformation 
Augsburg, Οξφόρδη, Clarendon Press, 1991, Ulinka Rublack, The Crimes of Women in Early Modern 
Germany, Οξφόρδη, Clarendon Press, 1999, Merry Wiesner, Women and Gender in Early Modern 
Europe, Κέιμπριτζ, CUP, 1993. 
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στο οποίο περί τις 70.000 γυναίκες κατέληξαν στην πυρά ή στην αγχόνη, ενώ 

πολύ περισσότερες έπεσαν θύματα της «κοινοτικής αυτοδικίας». Εστιάζοντας 

στις δύο διακριτές φάσεις του κυνηγιού μαγισσών, 1550-1620 και 1660-1750, 

κοινωνικοί, πολιτισμικοί ιστορικοί και ιστορικοί του φύλου ανέδειξαν την 

ιδιαίτερη λειτουργικότητα της μαγείας ως παραδοσιακής πρακτικής στην λαϊκή 

κουλτούρα της πρώιμης νεωτερικότητας, αλλά και τη βαθμιαία επιβολή μιας 

δαιμονοποιητικής θεώρησης της μαγείας και αυτών που την ασκούσαν, η οποία 

βασίσθηκε στα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά του γυναικείου φύλου, όπως αυτά 

είχαν εδραιωθεί από αυτό που οι ιστορικοί της πρώιμης νεωτερικότητας 

περιγράφουμε ως «καταστατικό μισογυνισμό» της εποχής. Αναφορικά με τη 

δεύτερη φάση του κυνηγιού των μαγισσών, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό τις 

εκατόμβες θυμάτων, η ιστορική έρευνα έχει επισημάνει και τη μαζική 

προσχώρηση των πληβειακών στρωμάτων σε αυτό που μπορεί να χαρακτηρισθεί 

ως «κύμα μαζικών γυναικοκτονιών», την από μέρους τους εργαλειοποίηση της 

κυρίαρχης διώκουσας ιδεολογίας για την εκτόνωση ενδοκοινοτικών εντάσεων και 

την απαλλαγή των κοινοτήτων από «απείθαρχα» ή θεωρούμενα ως 

«κοινωνιοπαθή» μέλη13. 

(7) Ο μετασχηματισμός της σχέσης της Ευρώπης με τον υπόλοιπο 

κόσμο, μέσα από την πρώτη φάση της ευρωπαϊκής αποικιακής εξάπλωσης, και 

 
13 Από τη διαρκώς αναπτυσσόμενη βιβλιογραφία του πεδίου, βλ. ενδεικτικά, Merry Wiesner-Hanks, 
Women and Gender in Early Modern Europe, Κέιμπριτζ, CUP, 2008, Robin Briggs, “Women as 
victims? Witches, judges and the community”, French History, 5, 4,1991, Stuart Clark, “Inversion, 
Misrule and the Meaning of Witchcraft”, Past and Present, 87, 1980, σ.98-127, όπως και, “The 
‘gendering’ of witchcraft in French demonology: Misogyny or Polarity?”, French History, vol.5, 4, 
1991, Bernt Ankarloo & G. Henningsen (επιμ.), Early Modern European Witchcraft. Centres and 
Peripheries, Οξφόρδη, OUP, 1989, John Barry, M. Hester, G. Roberts (επιμ.), Witchcraft in Early 
Modern Europe. Studies in Culture and Belief, Κέιμπριτζ, CUP, 1996, Wilhelm de Blécourt, “The 
Making of the Female Witch: Reflections on Witchcraft and Gender in the Early Modern 
Period”, Gender & History, 12, 2, July 2000, Robin Briggs, Witches and Neighbours, Λονδίνο, Harper 
Collins, 1996, Marion Gibson, Reading Witchcraft. Stories of Early English Witches, Λονδίνο, 
Routledge, 1999, Diane Purkiss, The Witch in History. Early Modern and Twentieth-Century 
Representations, Λονδίνο, Routledge, 1996, Lyndal Roper, Oedipus and the Devil. Witchcraft, Sexuality 
and Religion in Early Modern Europe, Λονδίνο, Routledge, 1994, όπως και, Witch Craze: Terror and 
Fantasy in Baroque Germany, Νew Haven, Yale University Press, 2004, Alison Rowlands, “Telling 
Witchcraft Stories: New Perspectives on Witchcraft and Witches in the Early Modern Period”, 
Gender & History, 10, 2, 1998, Silvia Federici, Ο Κάλιμπαν και η Μάγισσα. Γυναίκες, Σώμα, και 
Πρωταρχική Συσσώρευση, Αθήνα, Εκδόσεις των Ξένων, 2014. 
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τη σταδιακή ανάδυση της «εποχής της παγκοσμιότητας», ιδιαίτερα στη σφαίρα 

του εμπορίου14. 

(8) Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών αποφασιστικής σημασίας, ιδιαίτερα της 

τυπογραφίας και της πυρίτιδας, η υιοθέτηση νέων εκμηχανισμένων διαδικασιών 

στον κατασκευαστικό τομέα. Καίριας σημασίας, η εντυπωσιακή διεύρυνση και 

επιτάχυνση της κυκλοφορίας της κάθε λογής πληροφορίας, κάτι που οδήγησε 

στη συστηματική συλλογή και διατήρηση δεδομένων σε ιδιωτικές και γρήγορα 

και σε κρατικές αρχειακές συλλογές15. 

(9) Η ανάπτυξη νεωτεριστικών προτύπων σκέψης, στην Αναγέννηση, την 

Επιστημονική Επανάσταση και τον Διαφωτισμό, η οποία ωστόσο προσεγγίζεται 

σε αντίστιξη με κινήματα σκοταδισμού και οπισθοδρόμησης που συχνά 

πυροδότησε η ιστορική συγκυρία. Την τελευταία εικοσαετία, έχει ενταθεί το 

ενδιαφέρον των ιστορικών για μια ιδιαίτερη τομή στη διαμόρφωση της ιστορικής 

σκέψης και της συνείδησης του ιστορικού ως ειδικού κατά τον 16ο αιώνα: 

Χαρακτηριζόμενη ως «ιστοριογραφική επανάσταση», αυτή η διανοητική 

διεργασία χαρακτηρίσθηκε από την αποστασιοποίηση των ιστορικών από την 

προνοιακή αντίληψη της ιστορίας στον Μεσαίωνα όπως και από την άκριτη 

υποταγή στη «σοφία των κλασικών» που εξέφρασε η Αναγέννηση. Κυρίαρχα 

χαρακτηριστικά της, η ανάπτυξη της ιστορικής κριτικής σκέψης, ιδιαίτερα στη 

διαχείριση των πηγών, ο αναστοχασμός επάνω στα έργα των ιστορικών του 

 
14 Ενδεικτικά, Philip D. Curtin, The World and the West. The European Challenge and the Overseas 
Response in the Age of Empire, Κέιμπριτζ, CUP, 2000, J. H. Elliott, The Old World and the New, 1492-
1650, Κέιμπριτζ, CUP, 1970, Marc Ferro, Colonization: A Global History, Λονδίνο, Routledge, 1997, 
Fibiger Bang, Peter, C.A. Bayly, W. Scheidel (επιμ.), The Oxford World History of Empire Volume 1: 
The Imperial Experience, Οξφόρδη, OUP, 2021, Volume 2: The History of Empires, Οξφόρδη, OUP, 
2021. 
15 Ενδεικτικά, M. Baratin & Chr. Jacob (επιμ.), Le pouvoir des bibliothèques. La mémoire des livres en 
Occident, Παρίσι, Albin Michel, 1996, Roger Chartier, Τhe Order of Books. Readers, Authors, and 
Libraries in Europe between the Fourteenth and Eighteenth Centuries, Οξφόρδη, Polity Press, 1994, 
Elizabeth Eisenstein, The Printing Revolution in Early Modern Europe, Κέιμπριτζ, CUP,1983, Anthony 
Grafton & A. Blair (επιμ.), The Transmission of Culture in Early Modern Europe, Philadelphia, The 
University of Pennsylvania Press, 1990. 
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παρελθόντος, η σταδιακή ανάδυση της ιστορίας ως διακριτής ακαδημαϊκής 

πειθαρχίας, με τα ιδιαίτερά της εργαλεία, συμβάσεις και κανόνες16. 

Από τη δεκαετία του 1990, και υπό την επιρροή ιδιαίτερα των μετα-

αποικιακών σπουδών17, η «πρώιμη νεωτερικότητα» ως περιοδολογική σύμβαση 

έχει δεχθεί κριτική στους κόλπους της διεθνούς ιστορικής κοινότητας, κύρια σε 

σχέση με την ευριστική της εφαρμοστικότητα σε άλλες, εξω-ευρωπαϊκές 

κοινωνίες και πολιτισμούς, αλλά και σε σχέση με το αξιολογικό της περιεχόμενο. 

Η κριτική αυτή καταλήγει στην επισήμανση της ανάγκης ιστορικής διερεύνησης 

πιθανών ανάλογων διεργασιών σε εξω-ευρωπαϊκούς πολιτισμούς, εκκινώντας από 

τη διαπίστωση πως δεν υπάρχει μια, αποκλειστική «νεωτερικότητα», η οποία 

μάλιστα μετακενώνεται από Δυσμάς προς Ανατολάς. Με άλλα λόγια, έχει 

επισημανθεί ο οριενταλιστικός χαρακτήρας του όρου. Παράλληλα, ασκήθηκε 

δριμεία κριτική στην «εκσυγχρονιστική αύρα» του όρου, την καθόλου υπόρρητη 

τελεολογία της, σύμφωνα με την οποία  ο μετασχηματισμός των ευρωπαϊκών 

κοινωνιών και κρατών ανάμεσα στον 16ο και τον 18ο αιώνα  και οι ιδιαίτερες 

πολιτισμικές πραγματικότητες που προέκυψαν από αυτόν σταδιακά θα 

υιοθετούνταν από όλες τις κοινωνίες που βρίσκονταν σε τροχιά εκσυγχρονισμού. 

Η δυτική «πρώιμη νεωτερικότητα» λειτουργούσε επομένως ηγεμονικά και 

ομογενοποιητικά, αναφορικά με τους άλλους πολιτισμούς με τους οποίους ήλθαν 

σε επαφή οι Ευρωπαίοι μέσω της ιμπεριαλιστικής τους εξάπλωσης. Στη θέση της 

δυτικο-κεντρικής «πρώιμης νεωτερικότητας» αντιπροτάθηκε η διερεύνηση 

πολλαπλών «νεωτερικοτήτων»18. 

Όλα τα προαναφερμένα «μείζονα θέματα» που συγκροτούν την πρώιμη 

νεωτερικότητα έχουν δώσει υλικό για συνδυαστικές, συγκριτικές ερμηνευτικές 

προσεγγίσεις. Επιλέγω το μείζον θέμα της συγκρότησης συλλογικών ταυτοτήτων 

 
16 Anthony Grafton, What Was History? The Art of History in Early Modern Europe, Κέιμπριτζ, CUP, 
2007, σ.33, Κώστας Γαγανάκης, Θουκυδίδης ή Ευσέβιος. Προτεσταντική ιστοριογραφία στη Γαλλία των 
Θρησκευτικών Πολέμων (1560-1600), Πόλις, 2016. 
17 Βλέπε, ανάμεσα σε άλλα, Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe. Post-Colonial Thought and 
Historical Difference, NJ, Princeton UP, 2000. 
18 Shmuel N. Eisenstadt & Wolfgang Schluchter, ‘Introduction: paths to Early Modernity: A 
Comparative View’, Daedalus, 127, 3, 1998, σ.1-18, σ. 2-6. 
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κατά την πρώιμη νεότερη περίοδο για να περάσω στη χαρτογράφηση του 

ιστοριογραφικού πεδίου της Προτεσταντικής Μεταρρύθμισης, που αποτελεί και 

το κυρίως σώμα της εισήγησής μου. Και εξηγούμαι: Οι συλλογικές ταυτότητες, 

πάντοτε ρευστές, ποτέ παγιωμένες, προϋποθέτουν και ανατροφοδοτούν ένα 

σχεδιασμό – και επανασχεδιασμό – των ορίων που συνέχουν μια κοινότητα 

ανθρώπων, διαχωρίζοντας την από τους «άλλους». Αυτός ο προσδιορισμός των 

ορίων ανάμεσα στο «οικείο» και στο «αλλότριο» δεν μπορεί να στηρίζεται 

αποκλειστικά σε μηχανισμούς κοινωνικού πειθαναγκασμού και βίαιης επιβολής, 

αλλά πρωτίστως δημιουργεί προϋποθέσεις ευρείας κοινωνικής συναίνεσης για το 

τι περιλαμβάνεται – και τι αποκλείεται – από μια κοινότητα ανθρώπων, τοπική 

ή και εθνική. Τις προϋποθέσεις αυτές αποπειρώνται να υλοποιήσουν μηχανισμοί 

όπως το κράτος, η Εκκλησία και η εκπαίδευση. Ιδωμένη λοιπόν υπό αυτό το 

πρίσμα της συχνά βίαιης επαναχάραξης των ορίων εντός των ευρωπαϊκών 

εθνικών κοινοτήτων, η κρίση της Μεταρρύθμισης αντιμετωπίζεται ως καταλύτης 

στην ευρωπαϊκή ιστορία, και κατεξοχήν προωθητήρια δύναμη της 

νεωτερικότητας. 

 

* Ο μετασχηματισμός του ιστοριογραφικού πεδίου της Μεταρρύθμισης: 

Τρέχουσες εξελίξεις. 

Ι. Η παρέμβαση του Bernd Moeller και η κοινωνική ιστοριογραφία της 

αστικής Μεταρρύθμισης, 1960-1980. 

Η ιστορία της Προτεσταντικής Μεταρρύθμισης και των πολλαπλών 

επιδράσεών της στον μετασχηματισμό της Ευρώπης και του κόσμου υπήρξε 

πεδίο σύγκρουσης ιστορικών που λειτούργησαν ως απολογητές εχθρικών 

χριστιανικών ομολογιών επί τρεις αιώνες. Η Μεταρρύθμιση ως ιστοριογραφικό 

πεδίο γνώρισε την «εισβολή» της κοινωνικής ιστορίας στις αρχές της δεκαετίας 

του 1960, χάρη στην πρωτοβουλία του γερμανού εκκλησιαστικού ιστορικού 

Bernd Moeller, με την έκδοση του βιβλίου του Reichsstadt und Reformation 

(Αυτοκρατορικές Πόλεις και Μεταρρύθμιση, 1962) το οποίο η διεθνής κοινότητα 
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των ειδικών κάθε σχολής ιστορικής σκέψης χαρακτηρίζει ως ορόσημο στην 

κοινωνική ιστοριογραφία της Μεταρρύθμισης19. Η μεγαλύτερη αξία των 

διατυπώσεων του Moeller έγκειταν στην έμφαση που έδωσε στο ζήτημα της 

κοινωνικής ιδιοποίησης του Ευαγγελίου στις αστικές κοινότητες της εποχής του 

Λούθηρου. Καλώντας τους ιστορικούς να εστιάσουν την προσοχή τους στην 

επαφή των λουθηρανικών ιδεών με τις σύγχρονές τους αστικές κοινωνίες και στον 

εγκλιματισμό τους στον αστικό κοινωνικό-πολιτικό χώρο, ο Moeller 

απελευθέρωσε την κοινότητα των ιστορικών από μια μακρόβια ερμηνευτική 

παράδοση που έχει σωστά αποδοθεί ως «ρομαντικός ιδεαλισμός»20.  

Ο Moeller τόνιζε πως η αστική Μεταρρύθμιση ουδέποτε υπήρξε έργο 

κάποιου αστικού συμβουλίου. Παρόλα αυτά, ο ισχυρισμός του ότι οι 

μεταρρυθμιστικές ιδέες ήρθαν σε επαφή με τον υστερο-μεσαιωνικό «αστικό 

κομμουναλισμό» και συνέβαλαν στην παλινόρθωσή του στις αστικές κοινότητες 

είναι λανθασμένος, επειδή η κατοπινή  έρευνα κατέδειξε  πως δεν υπήρξε μια 

μοναδική και ομοιογενής σύλληψη του «αστικού κομμουναλισμού», ακριβώς 

εξαιτίας της διαφοροποίησης των αστικών ακροατηρίων του μεταρρυθμιστικού 

 
19  Για την επισήμανση της σπουδαιότητας της παρέμβασης του Moeller, βλ.. ανάμεσα σε άλλα, 
A.G. Dickens & J.M. Tonkin, The Reformation in Historical Thought, Blackwell, 1985, σ.298-300, 
H.C. Rublack, “Is there a ‘New History’ of the urban Reformation?”, στο T. Scott και E. Kouri 
(επιμ.), Politics and Society in Reformation Europe, Macmillan, 1987, σ.125-131. T. Brady, “The Social 
History of the Reformation: Between ‘Romantic Idealism’ and ‘Sociologism’ – A Reply”, στο W. 
Mommsen, P. Alter, R.W. Scribner (επιμ.), The Urban Classes, the Nobility and the Reformation – 
Studies in the Social History of the Reformation in England and Germany, Klett Cotta, 1979, σ.42-43., S. 
Ozment, The Reformation in the Cities – The appeal of Protestantism to Sixteenth Century Germany and 
Switzerland, Yale UP, 1975, σ.6-9, R.W. Scribner, The German Reformation, Macmillan, 1986, σ.1-2. 
Για μια εκτενή επισκόπηση της «πρωτοβουλίας Moeller» και της συζήτησης που προκάλεσε, E. 
Midelfort, “Toward a Social History of Ideas in the German Reformation”, στο K. Sessions και 
Ph. Bebb (επιμ.), Pietas et Societas- New Trends in Reformation Social History, Sixteenth Century Studies 
& Essays, IV, 1985. 
20 Χονδρικά, αυτή υπήρξε η άποψη που προσέγγιζε την κρίση της Μεταρρύθμισης ως την κορύφωση 
και τελική εκδίπλωση «της αιώνιας μεταρρυθμιστικής αρχής» στο συγκεκριμένο χρόνο, τόπο και την 
προσωπικότητα που ήταν ο 16ος αιώνας, η Γερμανία και ο Μαρτίνος Λούθηρος. Με την υπερβολική 
έμφαση που έδινε στο Λούθηρο ως πρωταγωνιστή του δράματος, μια ημι-προφητική φιγούρα που 
προικίσθηκε με τη βούληση και το χάρισμα για να αποκαταστήσει την καθαρότητα στη χριστιανική 
πίστη και λατρεία, η θεώρηση αυτή ουσιαστικά αποτελούσε μια λατρεία του Λούθηρου, αντλώντας 
την επιχειρηματολογία της όσο και το εννοιολογικό της οπλοστάσιο από τη θεολογία παρά από την  
ιστορία. T. Brady, “The Social History of the Reformation. Between ‘Romantic Idealism and 
Sociologism’…, σ.41-42. 
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μηνύματος αναφορικά με το ζήτημα της ανισοκατανομής του αστικού πλούτου 

και της εξουσίας. 

Πρώτα από όλα, όπως φάνηκε από τη μελέτη της Lyndal Roper επάνω 

στην πόλη της Αυγούστας (Augsburg), η «κοινότητα» και το «κοινό καλό» ως 

προπαγανδιστικά εργαλεία της ολιγαρχίας συναντούσαν την ανοιχτή αντίδραση 

από μέρους των πολιτών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τις ίδιες έννοιες για να 

αμφισβητήσουν τη νομιμότητα της ιδιοποίησής τους από τις άρχουσες ομάδες21. 

Κατά δεύτερο λόγο, η πρώιμη νεότερη περίοδος έχει χαρακτηρισθεί 

ορθά ως αυτή της μετάβασης από τον αστικό πατριωτισμό στην πίστη στο 

κράτος, περισσότερο έκδηλη στη Γαλλία, αλλά εξίσου υπαρκτή και στο 

γερμανικό χώρο. Πολιτικά, ακόμη και σε μια αποκεντρωμένη χώρα όπως η 

Γερμανία, η ανάγκη της βασιλικής προστασίας ως εγγυήτριας της αστικής 

ευημερίας ήταν ιδιαίτερα αισθητή στον πολιτικό σχεδιασμό των αστικών 

ολιγαρχιών, ανεξάρτητα από το κατά πόσο αυτές είχαν εξέλθει από την 

παραδοσιακή πολιτικά «φυγόκεντρη» στάση τους απέναντι στην αυτοκρατορική 

εξουσία. Αν και θα ήταν ίσως παρακινδυνευμένο να θεωρήσουμε τον αστικό 

κομμουναλισμό του 16ου αιώνα ως έννοια κενή περιεχομένου, το να θεωρούμε 

δεδομένο ότι αυτός συνιστούσε την ομόφωνη ιδεολογική έκφραση ομοιογενών 

αστικών κοινωνιών συνιστά απόλυτη πλάνη22. 

Ο Moeller περιέγραψε σωστά την ιδιαιτερότητα της αρχικής επαφής 

ανάμεσα στον Λούθηρο και στην πόλη: Όπως έδειξε ο Thomas Brady για την 

περίπτωση του Στρασβούργου, η Μεταρρύθμιση ως διαδικασία επηρεάσθηκε 

πρωταρχικά από τις τοπικές πραγματικότητες – στην περίπτωση του 

Στρασβούργου, την πάλη ενάντια στην εκκλησιαστική εξουσία – και δεν υπήρξε 

απλά μια αλυσιδωτή αντίδραση που πυροδοτήθηκε με την εμφάνιση του 

πρωτεργάτη της Μεταρρύθμισης. Η άποψη πως «η αστική κοινωνία της 

 
21 Lyndal Roper, “Common Man, the Common Good, Common Women: Gender and meaning 
in the German Reformation Commune”, Social History, 12, 1, 1987, σ.1-21. 
22 Βλ. Yves-Marie Bercé, Revolt and Revolution in Early Modern Europe, Manchester UP, 1987, σ.40-
41, Jan de Vries, European Urbanization, 1500-1800, Methuen, 1984, σ.256-257. 
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μεταρρυθμιστικής Γερμανίας μεταμόρφωσε το λουθηρανικό Ευαγγέλιο 

ανάλογα προς τις δικές της αναζητήσεις» έχει προ πολλού κατακτήσει την 

ευρύτερη συναίνεση ανάμεσα στους ιστορικούς23. 

Όμως ο Moeller έχασε ολότελα το στόχο του επιχειρήματός του όταν 

δεν διέκρινε τη διαφορά ανάμεσα σε μια θεσμική, επίσημη Ratsreformation 

(Μεταρρύθμιση της εξουσίας των αστικών συμβουλίων) και σε μια εξω-θεσμική,   

ανεπίσημη Geimendereformation, (λαϊκή, κοινοτική Μεταρρύθμιση) 

αποτυγχάνοντας να προσεγγίσει την αστική Μεταρρύθμιση ως προϊόν της 

ώσμωσης ανάμεσα στις μεταρρυθμιστικές πολιτικές των αστικών αρχών και της 

πίεσης των λαϊκών ευαγγελικών κινημάτων, κάτι που ανέδειξαν  ο Robert 

Scribner για την περίπτωση του Zwickau και ο Philip Broadhead για την 

περίπτωση της Αυγούστας24. Η μελέτη της Lorna Abray επάνω στο 

Στρασβούργο της Μεταρρύθμισης έδειξε πως οι ηγέτες του Στρασβούργου 

εμπνέονταν αληθινά από το ιδεώδες της Μεταρρύθμισης, δεν ήταν όμως 

πρόθυμοι να διακινδυνεύσουν το πολιτικό status quo. Αντιμετώπιζαν συνεπώς 

τους αστικούς ιεροκήρυκες ως «βαλβίδες ασφαλείας» απέναντι στις λαϊκές 

προσδοκίες. Οι ίδιες παρατηρήσεις οδήγησαν τον Robert Scribner να 

διατυπώσει την άποψη ότι οι αστικοί ιεροκήρυκες αποτέλεσαν τα κανάλια μέσω 

των οποίων κοινωνικό-πολιτικές επιδιώξεις και σχεδιασμοί διαμόρφωσαν τη 

σκέψη της Μεταρρύθμισης. Οι πράξεις τους, υποκινούμενες από μια άμεση 

εμπλοκή με την τοπική πολιτική πραγματικότητα, οι παραχωρήσεις τους στο 

πολιτικό παίγνιο, η υποστήριξη που προσέφεραν είτε στη λαϊκή αναταραχή είτε 

 
23 T. Brady, “The Social History of the Reformation…”, σ.43. 
24 R.W. Scribner, “The Reformation as a Social Movement”, W. Mommsen, P. Alter, R.W. 
Scribner (επιμ.), The Urban Classes, the Nobility and the Reformation…, σ.53-63. Ph. Broadhead, 
“Politics and Expediency in the Augsburg Reformation”, P. Brooks (επιμ.), Reformation Principle 
and Practice-Essays in honour of A.G. Dickens, Scolar Press, 1980, σ.55-70. H.C. Rublack, “Is there a 
‘New History’ of the Urban Reformation…”, σ.125. Η σχέση αυτή οδηγούσε στην αναγκαστική 
ανάληψη πρωτοβουλίας από μέρους των αστικών ολιγαρχιών για την αποφυγή ανεξέλεγκτων 
εξελίξεων, κάτι που ανατρέπει τη θέση του Moeller ότι η Μεταρρύθμιση δεν υπήρξε ποτέ έργο ενός 
αστικού συμβουλίου. 
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στην ολιγαρχική εξουσία, επηρέασαν την εξέλιξη της Μεταρρύθμισης στα αστικά 

κέντρα και, τελικά, την ίδια τη θεολογία της Μεταρρύθμισης25. 

Αντιμετωπίζοντας την αστική κοινότητα του 16ου αιώνα ως ενιαία και 

ομονοούσα στις ιδεολογικές της προσδοκίες και τις πολιτισμικές αναζητήσεις, ο 

Μoeller αγνόησε ολότελα την ποικιλομορφία που χαρακτήρισε τη διάδοση των 

μεταρρυθμιστικών ιδεών στις αστικές κοινωνίες. Η προσέγγιση του Moeller  

θέτει το όλο ζήτημα της επαφής της Μεταρρύθμισης με τα αστικά ακροατήρια 

ως μιας ανάμεσα σε ένα μήνυμα που εκπορεύθηκε από μια μοναδική πηγή και 

σε ένα ενοποιημένο σώμα αποδεκτών. Οι Miriam Chrisman και Robert 

Scribner κατέδειξαν πως ούτε το «προτεσταντικό μήνυμα» προερχόταν από μια 

μόνη πηγή, ούτε και κοινοποιούνταν με τον ίδιο τρόπο στα αστικά του 

ακροατήρια. Η Μεταρρύθμιση μίλησε διαφορετικά σε διαφορετικές κοινωνικές 

κατηγορίες, ειδάλλως θα είχε περιορισθεί στα όρια των μορφωμένων 

εκκλησιαστικών και λαϊκών ελίτ26. 

Εξίσου σημαντικό, ο Moeller δεν κατόρθωσε να δώσει μια 

ολοκληρωμένη αποτύπωση της επίδρασης του πολιτικού πλαισίου ύπαρξης των 

πόλεων επί των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών, ιδιαίτερα της παρεμβολής του 

αριστοκρατικού παράγοντα στη γερμανική πολιτική πραγματικότητα του 16ου 

αιώνα. Αν και επισήμανε ορθά τη συγγένεια ανάμεσα στις πολιτικές θεολογίες 

των Λούθηρου, Ζβίγγλιου και Μπούτσερ με αυταρχικά και περισσότερο 

συμμετοχικά καθεστώτα αντίστοιχα, ο Moeller υπερεκτίμησε τη δυνατότητα των 

γερμανικών πόλεων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκρατορικών πόλεων, να 

εφαρμόσουν τις ιδιαίτερές τους πολιτικές θρησκευτικής και εκκλησιαστικής 

μεταρρύθμισης σε αυτονομία από εξωτερικές πιέσεις. 

 
25 Lorna Abray, The People’s Reformation-Magistrates, Clergy and Commons in Strasbourg, 1500-1598, 
Cornell UP, 1985. R.W. Scribner, “Practice and principle in the German towns: Preachers and 
people”, P. Brooks (επιμ.), Reformation Principle and Practice-Essays in honour of A.G. Dickens...σ.97-
117, “Memorandum on the appointment of a preacher in Speyer, 1538”, Bulletin of the Institute of 
Historical Research, XLVIII, 1975, σ.248-253. 
26 Μiriam Chrisman, Lay Culture, Learned Culture. Books and Social Change in Strasbourg, 1480-1599, 
Yale UP, 1982, της ίδιας, Conflicting Visions of Reform: German Lay Propaganda Pamphlets, 1519-1530, 
Humanities Press International, 1995, R.W. Scribner, “The Reformation as a Social Movement” 
…. 
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Το έργο του Thomas Brady Turning Swiss  κατέδειξε με επάρκεια την 

περιορισμένη πολιτική αυτονομία των αυτοκρατορικών πόλεων απέναντι στις 

πολιτικές επιδιώξεις της υψηλής περιφερειακής αριστοκρατίας. Όταν η κρίση της 

γερμανικής Μεταρρύθμισης απέκτησε εθνικές διαστάσεις, οι αστικές 

μεταρρυθμίσεις έπαψαν σταδιακά να είναι αποκλειστικά «αστικές», επειδή έπρεπε 

να συντονιστούν με ένα οργανωτικό πρότυπο εκκλησιαστικής μεταρρύθμισης 

που δεν ανταποκρινόταν αναγκαστικά στις ιδιαίτερες ανάγκες και επιδιώξεις των 

αστικών κοινοτήτων. Όπως το θέτει ο Hans Christoph Rublack, «οι αστικές 

μεταρρυθμίσεις δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι δημιουργούσαν αυτογενώς νέα 

εκκλησιαστικά συστήματα». Και αυτό είναι μια πραγματικότητα που διέφυγε της 

προσοχής του Moeller στην απόπειρά του να εισαγάγει την κοινωνική ιστορία 

στο πεδίο έρευνας της Μεταρρύθμισης27. Ωστόσο, είναι σωστό να 

συμφωνήσουμε με τον Thomas Brady στην άποψη πως η μελέτη του Moeller 

«αποτέλεσε μια από τις θεμελιώδεις κατευθύνσεις στην κοινωνική ιστορία της 

Μεταρρύθμισης».  

ΙΙ. Μια νέα κοινωνική ιστορία της Μεταρρύθμισης στις γερμανικές πόλεις 

στη δεκαετία του 1980. 

Σε μια απόπειρα κατηγοριοποίησης των ιστορικών ερμηνευτικών 

προσεγγίσεων στη Μεταρρύθμιση στα γερμανικά αστικά κέντρα που 

ακολούθησε την ερμηνευτική παρέμβαση του Moeller, θα μπορούσαμε να 

επισημάνουμε τρεις κύριες ερμηνευτικές τάσεις, κάθε μια από τις οποίες 

σχετιζόμενη με μια συγκεκριμένη διάσταση της Μεταρρύθμισης στα αστικά 

κέντρα. Οι προσεγγίσεις αυτές θα πρέπει να ιδωθούν σε στενή αλληλοσυσχέτιση, 

καθώς αποτελούν εμφανώς λειτουργικά τμήματα της σύνθεσης η οποία 

διαδέχθηκε την προηγούμενη φάση των «μοναχικών» διερευνήσεων της αστικής 

Μεταρρύθμισης. 

 
27 H.C. Rublack, “is there a ‘New History’ of the urban Reformation?” …, σ.130. J. Stalnaker, 
“Residenzstadt and Reformation: Religions, Politics and Social Policy in Hesse, 1509-1546”, 
Archiv für Reformationsgeschichte, 64, 1973, σ.113-146. 
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Πρώτη προσέγγιση είναι η κοινωνικό-πολιτική. Εστιάζει το ενδιαφέρον της 

στο εσωτερικό των αστικών καθεστώτων του 16ου αιώνα., ειδικότερα στη 

διαπλοκή των μεταρρυθμιστικών ιδεωδών με κοινωνικό-πολιτικές 

αντιπαραθέσεις στα αστικά συστήματα. Στην προσέγγιση αυτή επιχειρείται να 

εντοπισθούν οι αστικοί αποδέκτες του μεταρρυθμιστικού μηνύματος και να 

αποτυπωθεί με ακρίβεια η κοινωνικό-οικονομική κατάσταση και το πολιτικό 

status ως διαμορφωτικοί παράγοντες στην ανταπόκριση των αστικών στρωμάτων 

στο κάλεσμα του Λούθηρου. Αντί να θεωρεί ως δεδομένη την «αστική 

κοινότητα», η προσέγγιση αυτή μιλά για ολιγαρχίες, αστούς και τεχνίτες ως 

διακριτά ακροατήρια της Μεταρρύθμισης, κοινωνικές ομάδες που 

συγκρούσθηκαν αναφορικά με τη θεώρησή τους του στόχου και της έκτασης της 

«μεταρρύθμισης». Οι έρευνες των Thomas Brady και Lorna Abray επάνω στο 

Στρασβούργο, του Robert Scribner επάνω στη Λειψία και το Zwickau, του 

Heinz Schilling για τις χανσεατικές πόλεις, του Peter Blickle για το Memmingen 

και της Lyndal Roper για την Αυγούστα εκφράζουν κατά κύριο λόγο αυτή την 

προσέγγιση28. 

Άλλο χαρακτηριστικό της κοινωνικό-πολιτικής προσέγγισης – που από 

πολλές πλευρές τη γεφυρώνει θεωρητικά με τη δεύτερη μείζονα προσέγγιση στην 

αστική Μεταρρύθμιση – είναι η ενασχόληση με το ζήτημα του κοινωνικό-

πολιτικού ελέγχου των αστικών ολιγαρχιών επί των κοινοτήτων τους, όπως και 

των αντιστάσεων σε αυτόν. Βαρύνουσας σημασίας θεωρείται το ζήτημα της 

νομιμοποίησης της εξουσίας στο εσωτερικό των αστικών καθεστώτων, κάτι που 

συχνά μετουσιωνόταν σε ζήτημα νομιμότητας της διαρκούς ιδιοποίησης της 

πολιτικής εξουσίας από μέρους των ελίτ. 

 
28 Εκτός από τα έργα των Brady, Scribner, Abray και Roper που έχουν ήδη επισημανθεί, βλ.. και P. 
Blickle, The Revolution of 1525. The German Peasants’ War from a New Perspective, The Johns Hopkins 
UP, 1981, του ιδίου, “Social Protest and Reformation Theology”, στο K. von Greyerz (επιμ.), 
Religion, Politics and Social Protest – Three Studies on Early Modern Germany, G. Allen & Unwin, 1984, 
H. Schilling, “The Reformation in the Hanseatic Cities”, The Sixteenth-Century Journal, XIV, 1983, 
σ.443-456. 
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Η έμφαση που δίνει ο Peter Blickle στις εκτεταμένες προσδοκίες που 

προκάλεσε η Μεταρρύθμιση στα υπάλληλα αστικά κοινωνικά στρώματα, οι 

διαπιστώσεις των Lorna Αbray και Robert Scribner σχετικά με τη λεπτή θέση 

των αστικών κηρύκων του Ευαγγελίου ως κοινωνικών διαμεσολαβητών και 

προωθητών της νέας πίστης, η παρουσίαση από πλευράς του Philip Broadhead 

της σύνθετης διαμάχης που ξέσπασε ανάμεσα σε νομικούς και πάστορες στην 

Αυγούστα της Μεταρρύθμισης, όλες υπογραμμίζουν τον δυνάμει παραβατικό 

χαρακτήρα της Μεταρρύθμισης, από τη στιγμή που η τελευταία έκανε τους 

ανθρώπους να νιώσουν ελεύθεροι από τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους 

άρχοντές τους και στους νόμους που διείπαν τη ζωή της αστικής κοινότητας. 

Η εργασία του Gerald Strauss επάνω στην αντίσταση στο Ρωμαϊκό 

Δίκαιο στη Γερμανία της Μεταρρύθμισης φώτισε αρκετά αυτή τη σημαντική 

διάσταση της πρώτης επαφής των λουθηρανικών ιδεών με τα υπάλληλα αστικά 

στρώματα της εποχής του. Ο Strauss τονίζει τη μεγάλη επίδραση θρησκευτικών 

αντιλήψεων στη λαϊκή θεώρηση «… η Μεταρρύθμιση απελευθέρωσε αρχικά 

ελπίδες χειραφέτησης από την καταναγκαστική υπακοή σε τεχνητούς 

περιορισμούς. Διαχωρίζοντας απόλυτα τη σωτηρία της ψυχής από τις νομικές 

υποχρεώσεις, ενθάρρυνε στη διάρκεια της πρώτης, ρευστής φάσης της, σε ένα 

κοινό εξαιρετικά δεκτικό απέναντι σε τέτοιου είδους εκκλήσεις, μια σχεδόν 

ακαταμάχητη αίσθηση των αποκαταστημένων χαμένων χριστιανικών 

ελευθεριών»29. 

Η μαζική παρερμηνεία του πρώιμου κηρύγματος του Λούθηρου εξέθεσε 

ολότελα τις αστικές ολιγαρχίες στην κριτική των υποτελών τους, απαλείφοντας 

τη θεϊκή επικύρωση της εξουσίας τους. Το ζήτημα της νομιμότητας της αστικής 

αυταρχικής εξουσίας οδήγησε γρήγορα σε κοινωνικό-πολιτική αναταραχή. 

Όπως επισημαίνει ο Hans Christoph Rublack, η χειροπιαστή κρίση εξουσίας 

 
29 G. Strauss, Law, Resistance and the State. The opposition to Roman Law in Reformation Germany…, 
σ.192, 208. 
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στα γερμανικά αστικά καθεστώτα καταδεικνύει πως «η σύγκρουση παρά η 

συναίνεση προκύπτει ως το χαρακτηριστικό γνώρισμα της Μεταρρύθμισης»30. 

Οι επισημάνσεις αυτές μας οδηγούν στη δεύτερη ερμηνευτική 

προσέγγιση της Μεταρρύθμισης στα αστικά κέντρα, που θα χαρακτηρίσουμε 

κατεξοχήν πολιτική. Οι διαπιστώσεις των Gerald Strauss και Philip Broadhead 

σχετικά με το ζήτημα της νομιμοποίησης της εξουσίας στα γερμανικά αστικά 

μεταρρυθμισμένα καθεστώτα, η έρευνα του John Stalnaker επάνω στο 

Μαρβούργο και του Robert Scribner στην Ερφούρτη και, ιδιαίτερα, το έργο 

του Thomas Brady, Turning Swiss επανεισήγαγαν την πολιτική διάσταση στη 

διερεύνηση της κρίσης της Μεταρρύθμισης31. H προσέγγιση αυτή επιχειρεί να 

εντάξει τις διαδικασίες της Μεταρρύθμισης στα αστικά κέντρα στο ευρύτερο 

πολιτικό πλαίσιο λειτουργίας της γερμανικής αυτοκρατορίας, υπογραμμίζοντας 

τη θεμελιώδη αδυναμία του αστικού μετώπου απέναντι στους περιφερειακούς 

ηγεμόνες και στον αυτοκράτορα. Η διερεύνηση αυτή επιτρέπει στους ιστορικούς 

να αποτιμήσουν την περιορισμένη αυτονομία της αστικής Μεταρρύθμισης ως 

διαδικασίας θρησκευτικής αλλαγής στη Γερμανία του 16ου αιώνα. Η 

χειραγώγηση της αστικής Μεταρρύθμισης από δυνάμεις εξωγενείς προς τα 

αστικά καθεστώτα της εποχής γίνεται παραπάνω από εμφανής στην πλειοψηφία 

των προαναφερμένων περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των 

αυτοκρατορικών πόλεων32. 

Πέρα από τις δύο αυτές προσεγγίσεις, ορισμένοι ιστορικοί εστίασαν την 

προσοχή τους στο αστικό πολιτισμικό σύμπαν και στην ώσμωσή του με τη 

Μεταρρύθμιση. Αυτή η προσέγγιση, που θα αποκαλέσουμε κοινωνικό-πολιτισμική, 

απορρίπτει σαφώς τη στατική και υπεραπλουστευμένη αποτύπωση των αστικών 

πολιτισμικών πραγματικοτήτων όπως και της επαφής τους με το «μήνυμα της 

Μεταρρύθμισης» που είχε εισηγηθεί ο Moeller. Από τις λίγες σχετικά συμβολές 

 
30 H.C. Rublack, “is there a ‘New History’ of the urban Reformation?” …, σ.132. 
31 Εκτός των ήδη αναφερμένων έργων, G. Strauss, Nuremberg in the Sixteenth Century. City Politics and 
Life between Middle Ages and Modern Times, Indiana UP, 1976. 
32 Mack P. Holt, “The Social History of the Reformation: Recent Trends and Future Agendas”, 
Journal of Social History, 2003, σ.133-144, βλ. ειδικότερα, σ.134-135. 
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στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980,  τα έργα των Miriam Usher Chrisman και 

Robert Scribner εμφανίζονται ως οι πιο ολοκληρωμένες και γόνιμες 

προσεγγίσεις33. Οι Chrisman και Scribner επισημαίνουν τα ποικίλα μέσα όπως 

και τα επίπεδα κοινωνικοποίησης της Μεταρρύθμισης στο αστικό διανοητικό 

και πολιτισμικό σύμπαν. Καταδεικνύουν ότι το «μεταρρυθμιστικό μήνυμα» 

προσελήφθη από τις μορφωμένες ελίτ με διαφορετικό τρόπο από ό,τι από τους 

πληβείους των πόλεων, όπως και ότι οι πολλαπλές του αναγνώσεις/μεταφράσεις 

δεν στοιχίζονταν κατ’ ανάγκη με την κοινωνική διαστρωμάτωση.  

Επιπλέον, ο Scribner επισημαίνει τη συνειδητή ιδιοποίηση λαϊκών 

πολιτισμικών θεμάτων και συμβολισμών - όπως αυτού του «αντεστραμμένου 

κόσμου» - από τους προπαγανδιστές της Μεταρρύθμισης34. Τονίζοντας πως η 

Μεταρρύθμιση χρησιμοποίησε δύο διακριτούς συμβολικούς κώδικες, για την 

ελίτ και για το λαό, οι Chrisman και Scribner  ενισχύουν την πλέον ευρύτερα 

αποδεκτή  άποψη σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να ομιλούμε για «μηνύματα 

της Μεταρρύθμισης» αντί της μονοδιάστατης εικόνας που προώθησαν ιστορικοί 

όπως ο Moeller35.  Η χρήση του φυλλαδίου, της έντυπης θεολογικής 

πραγματείας για τους μορφωμένους και, από την άλλη, η χρήση λαϊκών 

συνθημάτων, εικόνων και η προφορική διάδοση των ιδεών της Μεταρρύθμισης 

σε καπηλειά, εργαστήρια και πανδοχεία, δείχνουν σαφώς πως, από την αρχή, 

υπήρξαν διαφορετικές και συγκρουόμενες συλλήψεις της προοπτικής της 

Μεταρρύθμισης, όπως και κάθε μεταρρυθμιστικής διαδικασίας στην 

καθημερινότητα των πόλεων. Τα αστικά ακροατήρια του Λούθηρου και των 

 
33 Ο Steven Ozment, The Reformation in the Cities. The Appeal of Protestantism to Sixteenth Century 
Germany and Switzerland, Yale UP, 1975, θα μπορούσε να αποτελέσει μια τρίτη περίπτωση. Όμως, η 
υπεραπλουστευτική του προσέγγιση στον «χειραφετητικό αντίκτυπο» της επαφής της πρώιμης 
Μεταρρύθμισης με τις αστικές κοινωνικές ομάδες τελικά εντάσσεται στην οπτική του Moeller, τον 
οποίο  εξάλλου ο αμερικανός ιστορικός κατηγορεί για «κοινωνιολογισμό». 
34 R.W. Scribner, For the Sake of Simple Folk. Popular Propaganda for the German Reformation, Clarendon 
Press, 1994, σ.1-9, 148-189, ελληνική μετάφραση, Για το καλό των απλών ανθρώπων. Η λαϊκή 
προπαγάνδα κατά τη γερμανική Μεταρρύθμιση, Αθήνα, Ξιφαράς, 2011. 
35 C. Scott Dixon (such as the ‘world turned upside down’ – by the propagandists of the 
Reformation. (επιμ.), Th German Reformation. The Essential Readings, Blackwell, 1999, σ.3. 
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άλλων πρωταγωνιστών της Μεταρρύθμισης διαφοροποιούνταν σημαντικά ως 

προς τον ορίζοντα προσδοκιών τους.  

ΙΙΙ. Η κοινωνική ιστοριογραφία της Μεταρρύθμισης στο γαλλικό αστικό 

χώρο του 16ου αιώνα. 

Ανάλογες μεθοδολογίες και ερευνητικοί προσανατολισμοί διακρίνονται 

στην κοινωνική ιστοριογραφία της γαλλικής Μεταρρύθμισης στις δεκαετίες του 

1970 και 1980. Οι γαλλικές αστικές κοινότητες προσέφεραν το κοινό πεδίο 

έρευνας, καθώς η Μεταρρύθμιση στη Γαλλία αποτυπώθηκε – όπως και στη 

Γερμανία – ως κατεξοχήν «αστικό συμβάν». Στην αρχή της δεκαετίας του 1980, 

νέα σημαντικά έργα, όπως ιδιαίτερα η δυναμική  θεώρηση του γαλλικού 

αντίστοιχου της Reichstadt (αυτοκρατορικής πόλης), της bonne ville (ελεύθερης 

πόλης) από τον Bernard Chevalier, προσέφεραν μια λεπτομερέστερη εικόνα του 

αστικού υπόβαθρου την εποχή της Μεταρρύθμισης36. Είναι ενδιαφέρον να 

επισημανθεί ότι η γαλλική, εμπλουτισμένη έκδοση του βιβλίου του Moeller δε 

φαίνεται να είχε κάποιο αντίκτυπο στη γαλλόφωνη ιστοριογραφία της 

Μεταρρύθμισης37. 

Η κοινωνικό-πολιτική προσέγγιση που σκιαγραφήσαμε προηγούμενα για τη 

γερμανική Μεταρρύθμιση εμφανίζεται εξίσου ενεργή στην κοινωνική 

ιστοριογραφία της Μεταρρύθμισης στο γαλλικό αστικό χώρο. Οι ιστορικοί 

παρακολούθησαν στενά την πυκνή αλληλεπίδραση του αναδυόμενου 

Προτεσταντισμού με την κοινωνική, πολιτική και οικονομική πραγματικότητα 

στις γαλλικές αστικές κοινότητες του 16ου αιώνα. Κομβικό σημείο αναφοράς 

 
36 B. Chevalier, Les Bonnes Villes de France du XIVe au XVIe siècle, Aubier Montaigne, 1982, G. 
Duby (επιμ.), Histoire de la France urbaine, vol. 3, La ville classique, Seuil, 1981. 
37 Για μια συνοπτική θεώρηση της εξέλιξης της ιστοριογραφίας της Μεταρρύθμισης στη Γαλλία του 
1970 και 1980, David Nicholls, “The Social History of the French Reformation: Ideology, 
Confession and Culture”, Social History, 9, 1, 1984, σ.25-43. Mark Konnert, “Urban values versus 
religious passion: Châlons-Sur-Marne during the Wars of Religion”, Sixteenth Century Journal, XX, 
3, 1989, σ.387-405, ιδιαίτερα τις σ.388-390. Για μια πιο πρόσφατη προσέγγιση,  Nicolette Mout, 
“Reformation, Revolt and Civil Wars: The Historiographic Traditions of France and the 
Netherlands”, P. Benedict, G. Marnef, H. Van Nierop, M. Venard (επιμ), Reformation, Revolt and 
Civil War in France and the Netherlands, 1555-1585, Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, 1999, σ.24-31, Mack P. Holt, “The Social History of the Reformation…”, σ.134-
135. 
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αποτέλεσαν οι κοινωνικές διασπάσεις, εγγενείς στο γαλλικό αστικό χώρο και οι 

διάφοροι τρόποι με τους οποίους αυτές επηρέασαν τα αστικά ευαγγελικά 

κινήματα.  

Μια πληθώρα έργων επικεντρώθηκε στους κοινωνικό-πολιτικούς 

ανταγωνισμούς που τελικά υπέσκαψαν το προτεσταντικό εγχείρημα εδραίωσης 

της ηγεμονίας. Η Arlette Jouanna έδειξε πως η ουγενοτική παράταξη στο 

Montpellier ήταν βαθιά διχασμένη, πρώτα στο εσωτερικό της ελίτ – με τους 

εμπόρους και τους αστούς να διαγκωνίζονται για την εξουσία με το δικαστικό 

σώμα – και, κατά δεύτερο λόγο, ανάμεσα στην ελίτ και τα κατώτερα στρώματα. 

Η μελέτη του Denis Richet επάνω στην κοινωνιολογία των θυμάτων της σφαγής 

της Νύχτας του Αγίου Βαρθολομαίου στο Παρίσι, ανέδειξε το μακροχρόνιο 

ανταγωνισμό ανάμεσα στους ανώτερους αξιωματούχους του Παρλιαμέντου και 

στο κατώτερο διοικητικό προσωπικό, ως μια από τις κινητήριες δυνάμεις πίσω 

από τις επιλεκτικές δολοφονίες. Ο Richard Gascon μίλησε για μια «καλβινιστική 

κοινοτική επανάσταση» στη Λυών στην  περιγραφή του της προτεσταντικής 

απόπειρας αλλοίωσης της ισορροπίας ισχύος στην πόλη, ενώ οι Philip Benedict, 

Mark Greengrass και η Marie-Elise Suffern-Lamet υπογράμμισαν τις 

περιορισμένες πιθανότητες επιτυχίας που αντιμετώπιζαν οι δυναμικές 

προτεσταντικές μειοψηφίες στη Rouen, την Toulouse και την Caen, τις οποίες 

και απέδωσαν στην έλλειψη του αναγκαίου κοινωνικού χώρου για την ανάπτυξη 

και κατοπινή εδραίωσή τους. Τέλος, ο Henry Heller για την Agen και η Janine 

Garrisson για την περιφέρεια του γαλλικού Midi κατέδειξαν πως οι κοινωνικό-

πολιτικές διασπάσεις αποδείχθηκαν η σημαντικότερη τροχοπέδη στην 

καλβινιστική διεκδίκηση της εξουσίας στις γαλλικές πόλεις του 16ου αιώνα38. 

 
38 A. Jouanna, “La prise du pouvoir urbain par les Reformés à Montpellier, 1561-1563”, B. 
Chevalier & R. Sauzet (επιμ.), Les Réformes. Enracinement Socio-culturel, Editions de La Maisnie, 
1985, σ.151-160. D. Richet, “Aspects socio-culturels des conflits religieux à Paris dans la seconde 
moitié du XVI siècle”, Annales ESC, 32,4, 1977, σ.764-789. R. Gascon, Grand Commerce et Vie 
Urbaine au XVIe siècle. Lyon et ses Marchands, Mouton, 1971. Ph. Benedict, Rouen during the Wars of 
Religion, CUP, 1981. Mark Greengrass, “The Anatomy of a Religious Riot in Toulouse in May 
1562”, Journal of Ecclesiastical History, 34, 3, 1983, σ.367-391. M.E. Suffern-Lamet, “French 
Protestants in a position of strength. The early years of the Reformation in Caen, 1558-1568”, 
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Επιπρόσθετα, οι David Nicholls και Henry Heller υπογράμμισαν και την 

οικονομική θεμελίωση των ενδο-προτεσταντικών διασπάσεων ανάμεσα σε 

μετριοπαθείς και ριζοσπάστες. Η μελέτη του  Nicholls επάνω στις διακυμάνσεις 

της προτεσταντικής διείσδυσης στη Νορμανδία και, ιδιαίτερα, η έρευνα του 

Heller για τα λαϊκά ευαγγελικά κινήματα στις Μeaux και Agen, υποδεικνύουν 

πως, σε πολλές περιπτώσεις, η οικονομική πραγματικότητα του κόσμου των 

τεχνιτών και των χαμηλότερων αστικών στρωμάτων επηρέασε την ιδιαίτερή τους 

πρόσληψη της Μεταρρύθμισης  ως προοπτικής για θρησκευτική, αλλά εξίσου 

και για οικονομική και κοινωνική αλλαγή39. Η γενικότερη εικόνα που 

αποτυπώνεται από το σύνολο των κοινωνικό-πολιτικών και κοινωνικό-

οικονομικών προσεγγίσεων είναι και πάλι αυτή της διάσπασης ως θεμελιώδους 

χαρακτηριστικού της Μεταρρύθμισης στις γαλλικές αστικές κοινότητες.  

Όπως και στην περίπτωση της Μεταρρύθμισης στο γερμανικό αστικό 

χώρο, η πολιτικό-ιστορική διερεύνηση εμφανίστηκε κυρίαρχη στη μελέτη της 

γαλλικής Μεταρρύθμισης. Βασικό μέλημα υπήρξε η ανάδειξη της επισφαλούς 

σχέσης ανάμεσα στο βασιλιά και στην πόλη, στην κεντρική εξουσία και την 

αστική αυτονομία. Η μελέτη των αστικών ευαγγελικών κινημάτων στο 

Montpellier, τη La Rochelle και τη Λυών από τους Arlette Jouanna, Judith 

Meyer και Richard Gascon40 ανέδειξε τη θεμελιώδη αδυναμία των καλβινιστικών 

αστικών ολιγαρχιών απέναντι στο καθολικό στέμμα. Όπως και στο γερμανικό 

χώρο, οι καλβινιστικές αστικές άρχουσες ομάδες αναγκάστηκαν να συμβιβάσουν 

την προώθηση της θρησκευτικής Μεταρρύθμισης με τη διεκδίκηση της 

νομιμότητας των πράξεών τους ως υπεύθυνων διοικητικών σωμάτων, 

δεσμευμένων απέναντι στο βασιλιά με όρκους σεβασμού και υπακοής. Επιπλέον 

 
Sixteenth Century Journal, IX, 3, 1978, σ.35-55. H. Heller, The Conquest of Poverty. The Calvinist Revolt 
in Sixteenth-Century France, E.J. Brill, 1986. J. Garrisson, Protestants du Midi, Privat, 1980. 
39 D. Nicholls, “Social change and early Protestantism in France: Normandy, 1520-1562”, 
European Studies Review, 10, 1980, σ.279-308. H. Heller, “Famine, Revolt and Heresy at Meaux, 
1521-1525”, Archiv für Reformationsgeschichte, 68, 1977, σ.133-157, όπως και ιδιαίτερα, The Conquest of 
Poverty. The Calvinist Revolt in Sixteenth-Century France, E.J. Brill, 1986. 
40 J. Meyer, “La Rochelle and the failure of the French Reformation”, Sixteenth-Century Journal, 
XV, 2, 1984, σ.169-183. 
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οι Philip Benedict, Peter France, Raymond Mentzer41 και Janine Garrisson 

επισήμαναν το ρόλο των περιφερειακών Παρλιαμέντων ως οργάνων της 

βασιλικής καταστολής. Για να αντισταθμίσουν την  ισχύ των αντιπάλων τους, οι 

προτεσταντικές κοινότητες αναγκάστηκαν να προσφύγουν στην πολιτική 

προστασία της αριστοκρατίας, με την πολιτική καθυπόταξη των αστικών 

προτεσταντικών κινημάτων στους ευγενείς να προκύπτει ως η μόνη οδός για την 

επιβίωση. Από αυτή την άποψη, ο αποκλειστικά «αστικός» χαρακτήρας της 

γαλλικής Μεταρρύθμισης καθίσταται αμφισβητήσιμος. Όπως και οι ανάλογες 

μελέτες επάνω στην πολιτική διάσταση της Μεταρρύθμισης στις γερμανικές 

πόλεις, η έρευνα για τη Γαλλία αποκάλυψε μια εξαιρετικά εύθραυστη αυτονομία 

των αστικών μεταρρυθμιστικών διεργασιών από εξωγενείς πιέσεις και 

χειραγώγηση.  

Μια τρίτη ερμηνευτική προσέγγιση στη γαλλική Μεταρρύθμιση, έντονα 

χρωματισμένη με τις ιδιαιτερότητες της γαλλικής ιστοριογραφίας, ήταν η 

κοινωνικό-πολιτισμική. Στην παράδοση του Lucien Febvre, πολιτισμικοί ιστορικοί 

όπως ο Jean Delumeau42 εντόπισαν τη θεμελίωση της κρίσης της 

Μεταρρύθμισης στη συλλογική ψυχολογία των πρώιμων νεότερων Γάλλων και 

Γαλλίδων. Άλλοι, όπως οι Yves-Marie Bercé43  και Janine Garrisson επιδίωξαν 

να διερευνήσουν το κατακερματισμένο πολιτισμικό σύμπαν των αστικών 

κοινοτήτων, υποδεικνύοντας τις αντιθετικές πολιτισμικές εκφάνσεις των 

χαμηλότερων στρωμάτων και των αστικών ελίτ. Οι μελέτες αυτές έδειξαν πως ο 

γαλλικός Προτεσταντισμός ήλθε σε επαφή με διαφοροποιημένους ορίζοντες 

θρησκευτικών αλλά και πολιτικών προσδοκιών, γεγονός που θα λειτουργούσε 

υπονομευτικά στην απόπειρά του να εδραιωθεί ως «συλλογικός οργανωτικός 

μύθος», μια θρησκεία κοινωνικής συνοχής.  

 
41 P. France, “Les Protestants à Grenoble au XVIe siècle”, Cahiers d’Histoire, III, 1962, σ.319-331. 
R. Mentzer, “Calvinist propaganda and the Parlement of Toulouse”, Archiv für 
Reformationsgeschichte, 68, 1977, σ.268-283. 
42 J. Delumeau, Naissance et affirmation de la Réforme, PUF, 1965. 
43 Y.M. Bercé, Revolt and Revolution in Early Modern Europe, Manchester UP, 1987, Fête et Révolte. Des 
mentalités Populaires du XVIe au XVIIIe siècle, Hachette, 1976. 
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Η προβληματική αυτή οδήγησε ιστορικούς όπως οι Pierre Chaunu44, 

Jean Delumeau και Roger Chartier45 να περιγράψουν τον Προτεσταντισμό ως 

την κορύφωση μιας διαδικασίας πολιτισμικής επιβολής των αστικών ελίτ επί των 

πληβείων. Στην πιο ακραία της εκδοχή, η οπτική αυτή εκφράστηκε στο έργο του 

Robert Muchembled46. Η επισήμανση της ιδιαίτερης προσέλκυσης στο 

προτεσταντικό μήνυμα από τα κοινωνικά κινητικά, διανοητικά ανήσυχα και 

τεχνολογικά εξελιγμένα κοινωνικό-επαγγελματικά μορφώματα στις γαλλικές 

αστικές κοινότητες, προωθημένη από τους Natalie Zemon Davis, Emmanuel 

Le Roy Ladurie και Philip Benedict47, προσέφερε μια περισσότερο 

ιστορικοποιητική προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή και πάλι παρέπεμπε σε 

ανάλογες διερευνήσεις στην κοινωνική ιστοριογραφία της Μεταρρύθμισης στο 

γερμανικό αστικό χώρο, κυρίως εστιαζόμενες στον κόσμο των τυπογράφων48.  

Η εντυπωσιακή βία του πλήθους που ανέκυψε ως το βασικό 

χαρακτηριστικό των γαλλικών θρησκευτικών πολέμων αποτέλεσε αντικείμενο 

ενός πρωτοποριακού άρθρου που δημοσίευσε η Natalie Zemon Davis το 

197349. Αυτή η διερεύνηση των μορφών βίας του πλήθους στη διάρκεια της 

κρίσης της Μεταρρύθμισης στη Γαλλία προανήγγειλε με πολλούς τρόπους μια 

μείζονα μετατόπιση της προσοχής των ιστορικών από τα «κεντρικά αντικείμενα» 

της κοινωνικής ιστορίας – δηλαδή, τη μελέτη του μετασχηματισμού των 

 
44  P. Chaunu, “Niveaux de culture et Réforme”, BSHPF,1972, σ.305-325. 
45 R. Chartier, “Culture as appropriation: popular cultural uses in early modern France”, S.L. 
Kaplan (επιμ.), Understanding Popular Culture – Europe from the Middle Ages to the Nineteenth Century, 
Mouton, 1984, σ.229-237. 
46 R. Muchembled, Culture populaire et culture des élites dans la France moderne, XVe-XVIIIe siècles, 
Flammarion, 1978. D. Nicholls, “The Social History of the French Reformation…”, σ.43. Για μια 
κριτική της θέσης της «πολιτισμικής επιβολής», J. Wirth, “Against the acculturation thesis”, K. von 
Greyerz (επιμ.), Religion and Society in Early Modern Europe, 1500-1800, George Allen & Unwin, 
1984, σ.67-77, R.W. Scribner, “Popular Politics and Cultural Conflict in Early Modern Europe”, 
European History Quarterly, 18, 1, 1988, σ.71-74. 
47  N.Z. Davis, “Strikes and Salvation at Lyon”, Archiv für Reformationsgeschichte, 56, 1965, σ.48-64, 
E. Le Roy Ladurie, The Peasants of Languedoc, University of Illinois Press, 1974, P. Benedict, Rouen 
during the Wars of Religion…, σ.71-93. 
48 R. Cole, “Reformation printers: Unsung Heroes”, Sixteenth Century Journal, XV, 3, 1984, σ.327-
339. 
49 N.Z. Davis, “The Rites of Violence: Religious Riot in Sixteenth-Century France”, Past and 
Present, 59, 1973, αναδημοσιευμένο στο βιβλίο της Society and Culture in Early Modern France, Polity 
Press, 1987, σ.152-187. 
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κοινωνικών δομών, των μορφών της κοινωνικής οργάνωσης και συμπεριφοράς – 

στη μελέτη των αναπαραστάσεων και των συμβολικών συστημάτων. Τη 

μετατόπιση από την κοινωνική ιστορία στους ερευνητικούς προσανατολισμούς, 

τις μεθοδολογίες και στον εννοιολογικό εξοπλισμό της νέας πολιτισμικής ιστορίας, 

η οποία και θα κυριαρχούσε στο ευρύτερο ιστοριογραφικό πεδίο από τα μέσα 

περίπου της δεκαετίας του 1980. Η προβληματική της Davis προωθήθηκε 

παραπέρα με την έκδοση του κεφαλαιώδους έργου του Denis Crouzet, Les 

Guerriers de Dieu, το 1990. Στο έργο του αυτό, ο Crouzet αμφισβήτησε τις μέχρι 

πρότινος κυρίαρχες κοινωνικό-πολιτικές και κοινωνικό-οικονομικές ερμηνείες 

της κρίσης της γαλλικής Μεταρρύθμισης, εστιάζοντας σε ένα διανοητικό κλίμα 

οξυμένης εσχατολογικής αγωνίας, το οποίο και διέκρινε στο υπόστρωμα της 

κλιμάκωσης της θρησκευτικής βίας στους γαλλικούς θρησκευτικούς πολέμους 

του 16ου αιώνα50.  

IV. Η ιστοριογραφία της Μεταρρύθμισης στις αστικές κοινότητες της 

Γερμανίας και της Γαλλίας, 1970-2020. Η κοινωνική ιδιοποίηση του 

Ευαγγελίου και η Μεταρρύθμιση ως επικοινωνιακή διαδικασία 

Στις τρεις δεκαετίες που ακολούθησαν την αντιπαράθεση γύρω από τη 

«θέση Moeller», οι κοινωνικοί ιστορικοί της Μεταρρύθμισης στον αστικό χώρο 

κέρδισαν μια εντυπωσιακά πλουσιότερη θεώρηση των πολυεπίπεδων πολιτικών, 

κοινωνικό-οικονομικών και πολιτισμικών πραγματικοτήτων που αποτέλεσαν το 

υπόβαθρο της αρχικής επαφής της Μεταρρύθμισης με τον αστικό κόσμο. Οι 

ιστορικοί αναγνώρισαν εξίσου τους περιορισμούς της ενασχόλησής τους με τις 

αστικές εκφάνσεις της κρίσεις της Μεταρρύθμισης. Ανάμεσα σε άλλα, οι 

κοινωνικοί ιστορικοί της Μεταρρύθμισης στο γερμανικό αστικό χώρο 

συνειδητοποίησαν πως δεν θα έπρεπε να επικεντρώνονται αποκλειστικά στις 

μεγαλύτερες αστικές κοινότητες, όπως ήταν οι αυτοκρατορικές πόλεις. Ένα 

πλήθος μικρότερων πόλεων, όπως οι περιφερειακές πόλεις της τάξης των 1.500-

 
50 Denis Crouzet, Les Guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion, vers 1525-vers 1610, 
2 τόμοι, Champ Vallon, 1990. Για μια διεισδυτική κριτική αποτίμηση, Mark Greengrass, “The 
Psychology of Religious Violence”, French History 1991, 5, σ.467-474. 
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2.000 κατοίκων, θα έπρεπε να ληφθούν εξίσου υπόψη, καθώς συνιστούσαν την 

πλειοψηφία στον πρώιμο νεότερο γερμανικό αστικό χώρο. Η διερεύνηση των 

μεταρρυθμιστικών διαδικασιών σε αυτές τις πόλεις θα διαφώτιζε παραπέρα τα 

όρια του «αστικού» χαρακτήρα της Μεταρρύθμισης, σε σχέση με τους 

περιφερειακούς ηγεμόνες αλλά και με τις κοινότητες των χωρικών της 

περιφέρειάς τους51.  

Εξοπλισμένες με τα εννοιολογικά εργαλεία που προσέφερε η κοινωνική 

και πολιτισμική ανθρωπολογία για την ερμηνεία των θρησκευτικών πρακτικών, 

των τελετουργιών και τη διερεύνηση των συλλογικών αναπαραστάσεων και, σε 

μικρότερο βαθμό, από τους ερευνητικούς προσανατολισμούς που προώθησε η 

μαρξιστική ιστοριογραφία, ιδιαίτερα την έμφαση στις εγγενείς διασπάσεις των 

αστικών ευαγγελικών κινημάτων και στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στο 

λουθηρανικό μήνυμα και στις αστικές κοινωνικό-οικονομικές πραγματικότητες, 

οι κοινωνικό-ιστορικές σπουδές της Μεταρρύθμισης στο γερμανικό αστικό 

χώρο κυριολεκτικά απογειώθηκαν52. Το ζήτημα της κοινωνικής ιδιοποίησης του 

Ευαγγελίου παρέμεινε κεντρική ιδέα στη μετέπειτα ιστοριογραφική παραγωγή53. 

Επιπρόσθετα,  η δυναμική είσοδος της ιστορίας του φύλου και των έμφυλων 

ρόλων στο πεδίο ανέδειξε την έμφυλη διάσταση της Μεταρρύθμισης ως 

κοινωνικό-πολιτισμικού διακυβεύματος, υποδεικνύοντας στους ιστορικούς 

ερευνητές πως, παρά την εντυπωσιακή πολυμορφία τους, οι διαφορετικές 

ιδιοποιήσεις του ευαγγελικού μηνύματος και οι συνακόλουθες ανασυγκροτήσεις 

(συμβολικές και μη) των αστικών κοινοτήτων δεν αφορούσαν το σύνολο των 

 
51 Ο A.G. Dickens είχε ζητήσει την αυξημένη προσοχή των ιστορικών σε αυτή την ιδιαίτερη 
διάσταση της πρώιμης κρίσης της Μεταρρύθμισης στο έργο του The German Nation and Martin 
Luther, Edward Arnold, 1974, σ.177-178. Βλ. επίσης, T. Scott, Freiburg and the Breisgau: Town-
Country Relations in the Age of the Reformation and Peasants’ War, Clarendon Press, 1987, C. Scott 
Dixon, The Reformation and Rural Society: The Parishes of Brandenburg-Ansbach-Kulmbach, 1528-1603, 
CUP, 1995. 
52 R. Po-Chia Hsia, “Introduction”, The German People and the Reformation…, σ.2-7, Mack P. 
Holt, “The Social History of the Reformation: Recent Trends and Future Agendas” …, σ.134-
135. Πέρα από τα έργα που μνημονεύει ο  Holt,βλ... Επίσης,  J.C. Wolfart, Religion, Government and 
Political Culture in Early Modern Germany: Lindau, 1520-1628, Macmillan, 2001. 
53 C. Scott Dixon (ed), The German Reformation. The Essential Readings, Blackwell, 1999, σ.3, 
“Introduction”. 
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αστικών κοινωνιών της πρώιμης νεωτερικότητας, αλλά χρωματίζονταν από τις 

προτεραιότητες, τις φοβίες και τις αγκυλώσεις μιας δημογραφικής μειοψηφίας 

που απολάμβανε ωστόσο τη θέση της θεσμικής πλειοψηφίας54. 

Όσον αφορά τη Μεταρρύθμιση στον πρώιμο νεότερο γαλλικό αστικό 

χώρο, η πρωτοποριακή μελέτη του Philip Benedict, Rouen during the Wars of 

Religion ακολουθήθηκε από ένα σταθερά αυξανόμενο όγκο έργων βρετανών, 

αμερικανών και γάλλων ιστορικών που συνδυάζουν κοινωνικό-πολιτικές και 

πολιτισμικές προσεγγίσεις της Μεταρρύθμισης ως «αστικού συμβάντος», σε 

τοπικό ή και περιφερειακό επίπεδο55. Η διερεύνηση της σημειολογίας της 

θρησκευτικής βίας που πρότεινε η Natalie Zemon Davis ενέπνευσε μια σειρά 

από μελέτες οι οποίες διεύρυναν εντυπωσιακά το ερευνητικό πεδίο, εστιάζοντας 

στην προτεσταντική εικονοκλαστική βία, όπως και στο επανεδραιωμένο ιδεώδες 

της μαρτυρικής οδού στην υπηρεσία της αληθούς πίστης, που διεκδίκησαν 

εξίσου οι δύο αντίπαλες εκδοχές της χριστιανικής θρησκείας στους πολέμους 

που πυροδότησε η Μεταρρύθμιση56. 

 
54 Βλ. Ανάμεσα σε άλλα, την εξαιρετική συμβολή της Lyndal Roper, “The ‘Common Man’, 
‘Common Good’, ‘Common Women’: Gender and Meaning in the German Reformation”, Social 
History, 12, 1, 1987, σ. 1-21, S. Brown, (επιμ.), Women, Gender, and Radical Religion in Early Modern 
Europe, Leiden, Brill, 2007, S. Jansen, Debating Women, Politics, and Power in Early Modern Europe, 
Λονδίνο, Palgrave, 2008, S. Ozment, Magdalena and Balthasar, New Haven, Yale University Press 
1989, Lyndal Roper, The Holy Household. Women and Morals in Reformation Augsburg, Οξφόρδη, 
Clarendon Press 1991, όπως και Oedipus and the Devil. Witchcraft, Sexuality and Religion in Early 
Modern Europe, Λονδίνο, Routledge, 1994. 
55 M. Konnert, “Urban values versus religious passion: Châlons-sur-Marne during the Wars of 
Religion”, Sixteenth Century Journal, XX, 3, 1989, σ.387-405. Β.Diefendorf, Beneath the Cross. 
Catholics and Huguenots in Sixteenth-Century Paris, Oxford University Press, 1991. W. Kaiser, Marseille 
au temps des troubles, 1559-1596 : morphologie sociale et luttes des factions, Editions de l’EHESS, 1992. M. 
Cassan, Le temps des guerres de religion. Le cas de Limousin (vers 1530-vers 1630), Publisud, 1996. P. 
Roberts, A city in conflict. Troyes during the French Wars of Religion, Manchester University Press, 1996. 
N. Lyman Roelker, One King, One Faith. The Parlement of Paris and the Religious Reformations of the 
Sixteenth Century, The University of California Press, 1996. S. Gal, Grenoble au temps de la Ligue, 
Presses Universitaires de Grenoble, 2000. P. Conner, Huguenot Heartland. Montauban and Southern 
French Calvinism during the Wars of Religion, Ashgate, 2002. H. Bernstein, Between Crown and 
Community. Politics and Civic Culture in Sixteenth-Century Poitiers, Cornell UP, 2004. O. Carpi, Une 
Republique Imaginaire : Amiens pendant les troubles de religion, 1559-1597, Belin, 2005. G. Ripper 
d’Alauzier, Dauphiné Protestant : regards sur les guerres de religion en Dauphiné au XVIe siècle, Mémoire 
d’Oc Editions, 2006. 
56 S. Deyon, A. Lottin, Les casseurs de l’été 1566. L’iconoclasme dans le Nord, Presses Universitaires de 
Lille/Westhoek, 1986. C.M.N. Eire, War Against the Idols. The Reformation of Worship from Erasmus to 
Calvin, CUP, 1989. O. Christin, Une révolution symbolique. L’iconoclasme huguenot et la reconstruction 
catholique, Editions de Minuit, 1991. D. El Kenz, Les Bûchers du Roi. La culture protestante des martyrs 
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Τέλος, ένα νέο μείζον πεδίο διερεύνησης στην κοινωνικό-πολιτισμική 

ιστορία της Μεταρρύθμισης στη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, που 

προέκυψε κυρίως με τις πρωτοποριακές δημοσιεύσεις του Robert Scribner 

επάνω στις προπαγανδιστικές στρατηγικές και στα μέσα διάδοσης της 

γερμανικής Μεταρρύθμισης, ανέδειξε μια ιδιαίτερα σημαντική διάσταση της 

Μεταρρύθμισης, ως επικοινωνιακής διαδικασίας57.  Κοινωνικοί και πολιτισμικοί 

ιστορικοί εστίασαν στα διαφορετικά μέσα διάδοσης και στις στρατηγικές 

προπαγανδιστικής διείσδυσης που υιοθετήθηκαν και από τις δύο αντιμαχόμενες 

παρατάξεις στον «πόλεμο των λέξεων» που εξαπολύθηκε με τη μαζική εμφάνιση 

των λουθηρανικών ιδεών μέσω του εντύπου. Στη διερεύνησή τους των 

διαφορετικών μέσων κοινωνικοποίησης του προτεσταντικού μηνύματος, έδωσαν 

ιδιαίτερο βάρος στην πρωτοφανή παραγωγή φυλλάδων, βιβλίων, αφισών και 

ξυλογραφιών που πλημμύρισαν τη Δύση από τις αρχές της δεκαετίας του 1520. 

Στην μελέτη της επαφής του σχετικά νέου μέσου της τυπογραφίας με την 

πρωταρχικά προφορική κουλτούρα του 16ου αιώνα, οι ιστορικοί δανείστηκαν 

εργαλεία και μεθόδους από την ιστορία της ανάγνωσης, ένα ιδιαίτερα δυναμικό 

ερμηνευτικό ρεύμα ενταγμένο στη νέα πολιτισμική ιστορία και κατά κύριο λόγο 

προωθούμενο από τον γάλλο ιστορικό Roger Chartier58, όπως και από μια 

 
(1523-1572), Champ Vallon, 1997. S. Karant-Nunn, Reformation of Ritual: Interpretation of Early 
Modern Germany, Routledge, 1997. L. Palmer Wandel, Voracious Idols and violent hands: Iconoclasm in 
reformation Zurich, Strasbourg and Basel, CUP, 1999. F. Lestringant, Lumière des martyrs. Essai sur le 
martyre au siècle des Réformes, Honoré Champion, 2004. 
57 R.W. Scribner, For the Sake of Simple Folk. Popular Propaganda for the German Reformation…, επίσης, 
“The Image of the Reformation”, J. Obelkevich, L. Roper, R. Samuel (επιμ.), Disciplines of Faith. 
Studies in Religion, Politics and Patriarchy, Routledge and Kegan Paul, 1987.  Scribner, “Heterodoxy, 
Literacy and Print in the Early German Reformation”, Peter Biller & Anne Hudson (επιμ.), Heresy 
and Literacy, 1000-1530, CUP, 1996. Το έργο της Elizabeth Eisenstein The Printing Revolution in 
Early Modern Europe, CUP, 1983, υπήρξε άλλη μια μείζων πηγή έμπνευσης . Ήταν όμως κυρίως οι 
Robert Scribner and Richard Cole που εστίασαν στην αλληλόδραση των έντυπων μέσων με άλλες 
μορφές της, πρωταρχικά προφορικής, επικοινωνίας. R.G. Cole, “Pamphlet woodcuts in the 
communication process of Reformation Germany”, K.C. Sessions & P.N. Bebb (επιμ.), Pietas and 
Societas. New Trends in Reformation Social History, Sixteenth Century Essays and Studies, 1985. 
58 R. Chartier, The Cultural Uses of Print in Early Modern France, Princeton University Press, 1987, 
όπως και, The Culture of Print. Power and the Uses of Print in Early Modern Europe, Polity Press, 1989, 
The Order of Books. Readers, Authors, and Libraries in Europe between the Fourteenth and Eighteenth 
Centuries, Polity Press, 1994. 
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εξαιρετική παράδοση βιβλιογραφικών μελετών, με τους Jean François Gilmont 

και Francis Higman ως κυριότερους εκπροσώπους59.  

Η νεωτεριστική αυτή προσέγγιση συνδύασε μελέτες του πολέμου 

προπαγάνδας ανάμεσα στον Λούθηρο, τον Καλβίνο και τους άλλους ηγέτες της 

Μεταρρύθμισης και στους καθολικούς αντιπάλους τους, με παράλληλες 

διερευνήσεις της αλληλόδρασης ανάμεσα στα διαφορετικά «ευαγγελικά 

μηνύματα» με το κοινωνικό-πολιτισμικό σύμπαν των στοχευόμενων 

αναγνωστικών τους κοινών, των προσδοκώμενων «αναγνωστικών τους 

κοινοτήτων»60. Η ιστορική έρευνα κατέδειξε πως η εικονοκλαστική βία στους 

Προτεστάντες και οι μαζικές λιτανείες με την περιφορά ιερών λειψάνων και 

συμβόλων στους Καθολικούς διαμόρφωσαν – ή επιχείρησαν να διαμορφώσουν 

– συλλογικές ταυτότητες, ενώ λειτούργησαν και ως συμβολικές αναπαραστάσεις 

της πραγματικότητας. Η προτεσταντική και η καθολική έντυπη προπαγάνδα 

είχαν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, αλλά εξίσου απέκλιναν ως προς τις 

στρατηγικές, το περιεχόμενο και τους φορείς τους. Όμως δεν ήταν 

μονοδιάστατες, «συμπαγείς» ή και στεγανοποιημένες απέναντι στο ευρύτερο 

πολιτισμικό τους χώρο. Η πληθώρα των προπαγανδιστικών λόγων, το εύρος της 

θεματολογίας τους, των εκφραστικών τους μέσων και της δυναμικής τους 

 
59  J.F. Gilmont, Jean Crespin, un éditeur réformé du XVIe siècle, Droz, 1981, όπως και, Jean Calvin et Le 
Livre Imprimé, Droz, 1997, La Réforme et le livre. L’Europe et l’imprimé (1517 – v. 1570), Les Editions 
du Cerf, 1990. F. Higman, Lire et Découvrir. La circulation des idées au temps de la Réforme, Droz, 1998. 
D. Pallier, Recherches sur l’imprimerie à Paris pendant la Ligue (1585-1594), Droz, 1975. 
60 G. Berthoud (επιμ.), Aspects de la Propagande Religieuse, Droz, 1957. G. Schrenck, “Jeu et théorie 
du pamphlet dans le journal du règne de Henri III (1574-1589) de Pierre de l’Estoile”, Traditions 
Polémiques, Cahiers V.L. Saulnier 2, 1984. Η.Robinson-Hammerstein (επιμ.), The Transmission of ideas 
in the Lutheran Reformation, Irish Academic Press, 1989. K. Moxey, Peasants, Warriors, and Wives. 
Popular Imagery in the Reformation, The University of Chicago Press, 1989. D. Bagchi, Luther’s 
Earliest opponents. Catholic Controversialists, 1518-1525, Fortress Press, 1991. E. Rummel, Scheming 
Papists and Lutheran Fools. Five Reformation Satires, Fordham University Press, 1993. P. Biller & A. 
Hudson (επιμ.), Heresy and Literacy, 1000-1530, CUP, 1994. M.U. Edwards jr., Printing, Propaganda 
and Martin Luther, University of California Press, 1994. R. Barnes, R. Kolb, P. Presley et al (επιμ.), 
Books Have their Own Destiny, Thomas Jefferson University Press, 1998. P. Matheson, The Rhetoric 
of the Reformation, T&T. Clark, 1998. L. Racaut, Hatred in print. Catholic Propaganda and Protestant 
Identity during the French Wars of Religion, Ashgate, 2002. C. Postel, Traité des Invectives au Temps de la 
Réforme, Les Belles Lettres, 2004. A. Pettegree, Reformation and the Culture of Persuasion, CUP, 2005. 
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απευθύνθηκαν – και επηρεάστηκαν με τη σειρά τους – στις πολλαπλές 

προσδοκίες της πρώιμης νεότερης δυτικό-ευρωπαϊκής κοινωνίας61.  

 

* Το πεδίο σήμερα: ανιχνεύοντας τις πολλαπλές διασπάσεις των πρώιμων 

νεότερων δυτικών κοινωνιών. Ο 16ος αιώνας ως ο πρώτος «προσφυγικός 

αιώνας». 

Η πρόσφατη ιστοριογραφική παραγωγή έχει αμφισβητήσει την 

παραδοσιακή προσέγγιση της πρώιμης νεότερης αστικής κοινότητας ως μιας 

οργανικής ενότητας, προτείνοντας στη θέση της μια θεώρησή της  ως «ενός 

σύνθετου συνόλου κοινωνικών διεργασιών, στο οποίο η ειρήνευση, η σύγκρουση, 

οι ανταγωνισμοί, οι ενοποιητικές τελετουργίες και η διαχείριση της εξουσίας, των 

πόρων και των συνόρων, αποτελούν αναπόσπαστα μέρη». Σε αυτό το νέο 

ερμηνευτικό πλαίσιο, «η ταυτότητα, ο χώρος και η ανθρώπινη επενέργεια έχουν 

εδραιωθεί ως σημαντικοί, συσχετιζόμενοι όροι»62, ιδιαίτερα σε πολύ-

πολιτισμικές κοινότητες, όπου το ζήτημα της κοινότητας/ταυτότητας προέκυψε 

ιδιαίτερα φορτισμένο, κυρίως γύρω από το πρόβλημα της θρησκευτικής 

μεταστροφής .  

Στο προαναφερμένο πρωτοποριακό της άρθρο του 1973, η Natalie 

Zemon Davis εστίασε στις θρησκευτικές ταραχές στις γαλλικές πόλεις στη 

διάρκεια των Θρησκευτικών Πολέμων ως «τελετουργίες βίας» που στόχευαν να 

αποκαθάρουν το κοινωνικό σώμα από την παρουσία του αιρετικού/βλάσφημου 

άλλου και να αποκαταστήσουν την αστική ενότητα και τάξη στη βάση της μιας 

θρησκευτικής ταυτότητας63. Αυτές οι τελετουργίες κάθαρσης ξεπηδούσαν από 

μια θεμελιώδη αρχή, σύμφωνα με την οποία η αποκατάσταση της αστικής 

 
61 Για μια ανάλογη προβληματική, Ulinka Rublack, Reformation Europe, CUP, 2005, σ.10-11. Βλ. και 
Κώστας Γαγανάκης, Ο Πόλεμος των Λέξεων. Θρησκευτική διαμάχη και προπαγάνδα στη Γαλλία τον καιρό 
της Νύχτας του Αγίου Βαρθολομαίου, Νεφέλη, 2003. 
62 Fabrizio Nevola, David Rosenthal, Urban Communities in Early Modern Europe (1400-1700). 
A Research Review…, σ. 4, 
https://earlymoderncommunities.files.wordpress.com/2011/12/earlymoderncommunities1.pdf 
63 Natalie Zemon Davis, “The Rites of Violence: Religious Riot in Sixteenth-Century France”, 
Past and Present, 59, 1973, σ. 51-91. 
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ενότητας και κοινωνικής τάξης απαιτούσε την απαλοιφή της αιρετικής μόλυνσης 

για τους Καθολικούς και του «παπικού» μιάσματος για τους Προτεστάντες. Η 

βία του πλήθους στις γαλλικές αστικές κοινότητες στη διάρκεια των 

Θρησκευτικών Πολέμων υπήρξε πρωταρχικά μια εκδήλωση των «ταπεινών», που 

έπαιρναν το νόμο στα χέρια τους, απέναντι σε απρόθυμους ή και – 

θεωρούμενους ως – εχθρικούς αστικούς αξιωματούχους.  

Ακολουθώντας την κατεύθυνση της Natalie Davis, ιστορικοί της 

Μεταρρύθμισης στην πρώιμη νεότερη Γαλλία έχουν αναδείξει το γεγονός ότι οι 

«τελετουργίες της αποκατάστασης» που χρησιμοποιούνταν και από τα δύο 

θρησκευτικά στρατόπεδα φαινομενικά για να αποκαταστήσουν την αστική 

ενότητα – όπως τη φαντασιώνονταν και οι δύο πλευρές – τελικά όξυναν 

περαιτέρω τις διαφορές και προκάλεσαν μόνιμες διαιρέσεις στις γαλλικές αστικές 

κοινότητες στη διάρκεια των Θρησκευτικών Πολέμων64. Η θρησκευτική βία που 

εξαπολύθηκε στη διάρκεια των Θρησκευτικών Πολέμων λειτούργησε 

μετασχηματιστικά, διαρρηγνύοντας ανεπανόρθωτα τον κοινωνικό ιστό65. 

Επιπλέον, η πρόσφατη ιστορική παραγωγή επάνω στις γαλλικές αστικές 

κοινότητες του 16ου αιώνα, ιδιαίτερα μετά την εκδήλωση της λεγόμενης χωρικής 

στροφής στις ανθρωπιστικές επιστήμες66, έδειξε πως ο αστικός χώρος, πέραν του 

ότι αποτελούσε το σκηνικό για την εκδήλωση της δια-θρησκευτικής βίας, 

αναδείχθηκε ως το αντικείμενο αντιθετικών ιδιοποιήσεων, μια διαφιλονικούμενη 

ζώνη ενσωμάτωσης και αποκλεισμού και για τα δύο θρησκευτικά στρατόπεδα, 

και ιδιαίτερα για τους Προτεστάντες67. Οι μάχες για την κυριαρχία ή την 

 
64 Barbara Diefendorf, “Rites of Repair: Restoring Community in the French Religious Wars”, 
Graeme Murdock, Penny Roberts, Andrew Spicer (επιμ.), Ritual and Violence: Natalie Zemon Davis 
and Early Modern France, Past and Present Supplement 7, Οξφόρδη, OUP, 2012, σ. 33-34. 
65 Barbara Diefendorf, “Rites of Repair” …, σ. 43-48; Philip Benedict, “Un roi, une loi, deux fois: 
parameters for the history of Catholic-Reformed co-existence in France, 1555-1685”, στο Ole 
Peter Grell & Bob Scribner (επιμ.), Tolerance and Intolerance in the European Reformation, Κέιμπριτζ, 
CUP, 2002, σ. 91. 
66 Για μια παρουσίαση της νέας προβληματικής γύρω από την έννοια του «κοινωνικού χώρου», σε 
ένα από τα κομβικά κείμενα της χωρικής στροφής, βλ. Henri Lefebvre, The Production of Space, 
Οξφόρδη, Blackwell, 1991, σ. 73-79. Βλ. επίσης, Barney Warf, Santa Arias (επιμ.), The Spatial Turn. 
Interdisciplinary perspectives, Λονδίνο, Routledge, 2009, σ. 1-10. 
67 Jérémie Foa, “An unequal apportionment: The conflict over space between Protestants and 
Catholics at the beginning of the Wars of Religion”, French History, 20, 4, 2006, σ. 374. 
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επανάκτηση του αστικού χώρου, δεν είχαν μόνο θρησκευτική θεμελίωση, αλλά 

συνδέονταν άμεσα και με άλλα φλέγοντα ζητήματα, όπως η επιβίωση και η 

κοινωνική αναπαραγωγή των αστικών προτεσταντικών μειονοτήτων, θυμάτων 

μιας συστηματικής πολιτικής χωροταξικού αποκλεισμού.  

Τέλος, στο πρόσφατο ενδιαφέρον βιβλίο του με τον χαρακτηριστικό 

τίτλο Θρησκευτικοί Πρόσφυγες στον Πρώιμο Νεότερο Κόσμο. Μια εναλλακτική 

Ιστορία της Μεταρρύθμισης, o Nicholas Terpstra68 μας ξεναγεί σε έναν κόσμο 

όπου κυριαρχούσαν οι έννοιες της καθαρότητας, της μολυσματικότητας, και της 

κάθαρσης, που υποστηρίζονταν από μαζικές όπως και συστηματικές πολιτικές, 

οι οποίες μετέτρεπαν την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε 

ένα δραματικό παιχνίδι επιβίωσης, οδηγώντας τους περισσότερους στον δρόμο 

της προσφυγιάς. 

Από τα τέλη του Μεσαίωνα, το Corpus Christianum, το συλλογικό σώμα 

των πιστών του Κυρίου, περιγραφόταν ως συνεχώς και συστηματικά 

απειλούμενο, τόσο από το εξωτερικό (η οθωμανική απειλή), όσο, και ιδιαίτερα, 

από το εσωτερικό (αιρετικοί, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, μάγισσες). Οι δυνάμεις 

που προωθούσαν την εγκαθίδρυση αυτού του φοβικού σύμπαντος, θρησκευτικά 

μεταρρυθμιστικά κινήματα και  αρκετές κεφαλές της δυτικής χριστιανοσύνης, 

επιδίωξαν να αποκαθάρουν τις κοινωνίες τους προωθώντας το διαχωρισμό, τον 

χωροταξικό περιορισμό, το διωγμό και τελικά την κάθαρση του μολυσματικού 

άλλου. Σύμφωνα με τον Terpstra, όλα αυτά συνέκλιναν στην κρίση της 

Μεταρρύθμισης, «το πρώτο μείζον εγχείρημα κοινωνικής κάθαρσης στην 

Ευρώπη», που με τη σειρά της επέφερε τον δραματικό πολλαπλασιασμό των 

προσφύγων κάθε θρησκευτικής απόχρωσης, καθιστώντας τους θρησκευτικούς 

πρόσφυγες μαζικό φαινόμενο, πρωτοφανές για την ευρωπαϊκή ιστορία της 

εποχής. Ανατρέξτε σε οποιοδήποτε ιστορικό λεξικό της αγγλικής γλώσσας και 

θα δείτε ότι η λέξη refugee (πρόσφυγας), πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη του 16ου 

 
68 Nicholas Terpstra, Religious Refugees in the Early Modern World. An Alternative History of the 
Reformation, CUP, 2015. 
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αιώνα, και προήλθε από τη γαλλική refuge (καταφυγή), με την οποία απέδιδαν την 

εμπειρία της φυγής από το εχθρική καθολική πατρίδα  οι γάλλοι Ουγενότοι69. 

Η ιστορική έρευνα για το προσφυγικό ζήτημα στον 16ο αιώνα έχει 

αναδείξει ανατριχιαστικές συνάφειες με το τοπίο του 21ου αιώνα.  Οι πρόσφυγες, 

εκτός από την ίδια τη δραματική εμπειρία της φυγής, και πέρα από τα άμεσα 

προβλήματα αποπροσανατολισμού και οικονομικής επιβίωσης στη ξένη γη, 

έφεραν στην πλειοψηφία τους το δυσβάστακτο ψυχολογικό βάρος της 

εγκατάλειψης της πατρίδας, όπως και αγαπημένων προσώπων. Από την άλλη, τα 

διαρκώς ρευστά «ομολογιακά σύνορα» της Ευρώπης των θρησκευτικών 

πολέμων, συχνά δημιουργούσαν ευκαιρίες για την επάνοδο κάποιων από τους 

πρόσφυγες, επιτείνοντας τα προβλήματα αυτό- και έτερο-προσδιορισμού της 

ταυτότητάς τους70. 

Έχει επίσης καταδειχθεί ότι οι προσφυγικές κοινότητες του 16ου και 17ου 

αιώνα βρέθηκαν αντιμέτωπες με ξενοφοβικές επιθέσεις από τους ντόπιους 

πληθυσμούς, συχνά σχετιζόμενες με την κατάσταση της οικονομίας και 

ειδικότερα με τις συνθήκες στην αγορά εργασίας στις πόλεις71. Σε μια περίοδο 

έντονων οικονομικών κρίσεων και ραγδαίων ανακατατάξεων στην αγορά 

εργασίας, αλλά και πολέμων ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη, οι πρόσφυγες 

βρέθηκαν συχνά στο στόχαστρο, ως «βολικοί άλλοι», στο πλαίσιο 

ενδοκοινοτικών ανταγωνισμών και της προώθησης συγκεκριμένων πολιτικών 

διαχείρισης του δημόσιου χώρου και διαφύλαξης της κοινωνικής και 

οικονομικής ευημερίας των κοινοτήτων. 

* * * * 

Η πρώιμη νεότερη περίοδος αποτέλεσε από τη δεκαετία του 1980 το 

προνομιακό πεδίο εφαρμογής και ανάπτυξης νεωτεριστικών ερμηνευτικών 

 
69 David van der Linden, Experiencing Exile: Huguenot Refugees in the Dutch Republic, 1680-1700, 
Ashgate, 2015, σ. 10. 
70 Frederick E. Smith, “Life After Exile: Former Catholic Émigrés and the Legacy of Flight in 
Marian England”, English Historical Review, 130, 563, 2018, σ. 806-834, σ. 806-807. 
71 Lien Bich Luu, “Migration and Change: Religious refugees and the London economy, 1550-
1600”, Critical Survey, 8, 1, 1996, σ.93-102. 
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ρευμάτων που στην πλειοψηφία τους ομαδοποιήθηκαν κάτω από την «ομπρέλα» 

της νέας πολιτισμικής ιστορίας: μικροϊστορία, ιστορία της ανάγνωσης, ιστορία του 

φύλου και των έμφυλων ρόλων, ιστορία της επικοινωνίας, διεθνική ιστορία, είναι 

κάποια από αυτά. Τέλος, ο υβριδικός της χαρακτήρας επέβαλε από νωρίς την 

πολυπρισματική και συγκριτική προσέγγιση, ενώ οι ανατριχιαστικές συνάφειες 

που παρουσιάζει με την παροντική μας πραγματικότητα, την καθιστούν 

ιδιαίτερα ανθεκτική απέναντι στην επέλαση της σύγχρονης ιστορίας στη διεθνή 

κοινότητα των ιστορικών, επαναφέροντας ίσως στη σκέψη την αμηχανία που 

προκάλεσαν οι πρώτες περιοδολογικές αναφορές. 


