
ΝΙΚΟΣ ΣΕΡΓΗΣ
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Ιστορίας

Περίληψη εισήγησης

Στην εισήγηση θα ασχοληθώ με την Ιστορία των επαναστατικών ιδεών κατά τους 19ο και 
20ό αιώνα, με αφετηρία την περιοχή της Φιλοσοφίας που ονομάζεται: “Φιλοσοφία της 
Ιστορίας”. Αρχικά θα αναφερθώ στο γιατί αυτό το πεδίο εμφανίστηκε στη φιλοσοφική 
σκέψη σχετικά αργά, δηλαδή με τον Διαφωτισμό, δίνοντας έμφαση τόσο στα κοινωνικο-
πολιτικά αίτια (αστική επανάσταση, κοινωνία των μαζών, αίτημα καθολικής χειραφέτησης 
κ.λπ.) όσο και στα αμιγώς θεωρητικά (η συνείδηση της Ιστορίας ως πεδίου καθαρής 
έκφρασης της ανθρώπινης και κοινωνικής πράξης). Στη συνέχεια θα αναφερθώ συνοπτικά 
στην τομή που επιτελεί ο Hegel στην Ιστορία των ιδεών, όχι τόσο για να τονίσουμε τη 
μεγαλοφυΐα του φιλοσόφου αλλά κυρίως για κατανοήσουμε πώς ο ίδιος εκφράζει το 
πνεύμα της εποχής του. Αναφερόμενος κατά το δυνατόν λιγότερο σε πολύπλοκες ή 
δυσνόητες έννοιες,  θα προσπαθήσω να αναλύσω τα κύρια σημεία των πολιτικών 
συνεπειών που έχει η εν λόγω επιχειρηματολογία. Κατ' ουσία, ο κύριος όγκος της 
συζήτησης περί της Φιλοσοφίας της Ιστορίας στους δύο τελευταίους αιώνες διεξάγεται 
γύρω από τον εγελιανισμό, την κληρονομιά δηλαδή και τις ερμηνείες της θεωρίας του 
Hegel και δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι θεωρίες περί κοινωνικής επανάστασης 
“αναμετρήθηκαν” τρόπον τινά μαζί του: η Ιστορία της επανάστασης στους μοντέρνους 
καιρούς -ώς την έλευση των μεταμοντέρνων “αφηγήσεων” μετά τον Παρισινό Μάη- μπορεί 
να αναγνωστεί και ως διαδοχή υφέσεων και ακμών του εγελιανισμού! Στην εισήγηση θα 
γίνει ένα σύντομο πέρασμα από τον 19ο αιώνα και τους μεγάλους θεωρητικούς της 
επανάστασης (Marx, Μπακούνιν, Κροπότκιν), αλλά, επειδή για τον Ιστορικό Υλισμό θα 
μιλήσουμε στη δεύτερη διάλεξη, θα προχωρήσουμε άμεσα στις απόψεις περί Φιλοσοφίας 
της Ιστορίας που διατυπώθηκαν στον 20ό αιώνα. Ασφαλώς θα γίνει λόγος για το μείζον 
γεγονός των αρχών του αιώνα, την Οκτωβριανή Επανάσταση, προσπαθώντας να 
αναπαραστήσουμε την κίνηση των ιδεών που οδήγησαν και έπονται αυτής -θα γίνει εκ των 
πραγμάτων μια σύντομη αναδρομή στη ρώσικη εκδοχή του τερορισμού, η οποία κατά 
πολλούς σχετίζεται τόσο με τις παλινωδίες του Λένιν περί των εργατικών συμβουλίων 
όσο και με την επανάσταση καθεαυτή. Θα αναφερθώ στη σημαντικότερη ίσως μορφή για 
τη Φιλοσοφία της Ιστορίας κατά τον 20ό αιώνα, τον György Lukács και στην επιρροή που 
ασκεί στις μεταγενέστερες αντι-σταλινικές προσεγγίσεις, παρά την αναντίρρητα φιλο-
σταλινική του θέση για μια μεγάλη περίοδο. Καθώς οι θέσεις του Walter Benjamin και της 
Σχολής της Φραγκφούρτης μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο δεν συνέδεσαν στην κοινωνία 
τη Φιλοσοφία της Ιστορίας με κάποιο κίνημα, εξ αιτίας προφανώς της αρνητικής 
συγκυρίας με την επικράτηση του ναζισμού στην Ευρώπη, θα αναφερθούμε εκτενώς μόνο 
στην αμερικανική παραγωγή του Herbert Marcuse και στη σχέση του με τη “Νέα Αριστερά” 
και τον αμερικανικού τύπου “αναρχισμό” -όπου θεωρητικά εντοπίζεται σύγχυση. 
Παρεκβατικά, θα αναφερθώ στη διαμάχη μεταξύ των “θετικιστών” και των πολιτικών 
φιλοσόφων, καθώς παραμένει σήμερα επίκαιρη. Η ανάλυση θα κλείσει με την αναφορά 
στην αντι-κομμουνιστική πτυχή του Μάη και ιδαίτερα με λίγα εισαγωγικά σχετικά με τους 



“καταστασιακούς”, μάλλον την τελευταία συγκροτημένη εκδοχή Φιλοσοφίας της Ιστορίας 
μέχρι σήμερα -παρά τη μοναχική πορεία της σκέψης του, θα γίνει μνεία στον έλληνα 
φιλόσοφο Κώστα Παπαϊωάννου, που επηρέασε κατά τα φαινόμενα την πολιτική – 
καλλιτεχνική ομάδα. Τέλος, θα γίνει απαραίτητα αναφορά στις κοινωνικές επιστήμες και 
ιδαίτερα στη “διαλεκτική μέθοδο” που αντιπροτάθηκε απέναντι στο πνεύμα του 
θετικισμού, καθώς, παρά την αυτονόμηση των επιστημών της κοινωνίας από τη Φιλοσοφία, 
η “σκιά” του Hegel και της Πολιτικής Οικονομίας του Marx δεν έπαψε ποτέ να βαραίνει. 


