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/. Ή Γαλλική 'Επανάσταση και ή ενρω 
παϊκή πολιτική σκέψη. 

' Η Γαλλική ' Επανάσταση ως το θεμελιακό 
γεγονός γύρω από το όποιο αρθρώνεται μια 
ολόκληρη ιστορική εποχή, λειτούργησε κα
ταλυτικά στην ευρωπαϊκή πολιτική σκέψη 
καί αποτέλεσε το έναυσμα μιας πολύπλευρης 
θεωρητικής συζήτησης. Σ τ ο πλαίσιο της 
ανταλλαγής αυτής διατυπώθηκαν θέσεις και 
κρίσεις πού δημιούργησαν νέες προτεραιό
τητες και αιτήματα στην παράδοση του π ο 
λιτικού λόγου καί σφυρηλάτησαν νέους δρους 
πολιτικού στοχασμού. Ή μεγάλη συζήτηση 
κινήθηκε σε πολλά επίπεδα καί λειτούργησε 
με τρόπους όχι πάντα ταυτόσημους με τις 
προθέσεις των πρωταγωνιστών της. Τήν 
πολιτική θεωρία δεν ενδιαφέρει άμεσα ή π ο 
λεμική στο επίπεδο της μαζικής προπαγάν
δας — παρά τήν ιστορική βαρύτητα τού φαι
νομένου. Οι Οροι της συζήτησης στο επίπεδο 
αυτό δεν αφήνουν περιθώρια για εννοιολογι
κές παρεμβάσεις, πού ανοίγουν δρόμους προς 
τήν ουσία των προβλημάτων της συλλογικής 
ζωής. 

Για το λόγο αυτό στην συνοπτική παρου
σίαση της συζήτησης δεν θα σταθούμε στην 
πλούσια πολεμική φιλολογία τών φυλλα
δίων. Στην Γαλλία τών αμέσως προεπανα
στατικών χρόνων, τήν εποχή της λεγομένης 
«εξέγερσης τής αριστοκρατίας» 1 , οι φύλλα-
διογράφοι είχαν ήδη αναμοχλεύσει τις πο
λιτικές ευαισθησίες, θίγοντας θεμελιώδη ζη
τήματα τής πολιτικής τ ά ξ η ς 2 . Ή σύγκληση 
τών Γενικών Τάξεων το 1788 καί ή σύνταξη 
τών Cahiers de Doléances πρόσφεραν νέα 
ερεθίσματα στην πολεμική φιλολογία. Τα 

φυλλάδια, πού κυκλοφόρησαν με αύτη τήν 
ευκαιρία, μπορεί να θεωρηθούν ότι συνιστούν 
το προοίμιο τής μεγάλης συζήτησης 3 . Με 
τήν έκρηξη τοΰ 1789 σφυρηλατούνται οι 
γραμμές τής ιδεολογικής αντιπαράθεσης, ή 
οποία με τήν πρόοδο τής 'Επανάστασης με
ταβάλλεται σε μωσαϊκό διενέξεων καί αντι
θέσεων. Στην αρχική αντιδικία επαναστα
τών καί άντεπαναστατών προστίθενται οι 
ποικίλες αντιθέσεις στις τάξεις τών επανα
στατών, με κορυφαία βέβαια τήν αντίθεση 
τών φιλελεύθερων Γιρονδίνων με τους ριζο
σπάστες Ίακωβίνους, ως τήν ακραία αντί
θεση τών En ragés καί τών E g a u x τοΰ Ba
beuf κατά τής αστικής κοινωνικής τάξης, 
πού οικοδομούσε ή ' Ε π α ν ά σ τ α σ η 4 . 

Οι αντιθέσεις αυτές εκφράστηκαν σε μια 
ογκώδη π α ρ α γ ω γ ή φυλλαδίων, πού αποτυ
πώνει το φάσμα τών ιδεολογικών ζυμώσεων 
τής Γαλλικής 'Επανάστασης. Ό επαναστα
τικός πυρετός έγινε βαθιά αισθητός πολύ 
πέρα άπό τα όρια τής γαλλικής επικράτειας 
καί ό απόηχος τών νέων ιδεολογικών αντιθέ
σεων έ'φτασε ως τα πιο απόμακρα σημεία 
της ευρωπαϊκής ηπείρου καί ως τις υπερ
ατλαντικές της παραφυάδες. Σ έ όλες τις ευ
ρωπαϊκές γλώσσες ή ζύμωση αύτη κατα
γράφηκε σέ λιγότερα ή περισσότερα φυλλά
δια, ενώ παράλληλα ή 'Επανάσταση λει
τούργησε ως ό αποφασιστικός καταλύτης 
γ ια τήν πολιτικοποίηση τοπικών κινημάτων 
Διαφωτισμού καί τήν άρθρωση της έβνικής 
συνείδησης τών λαών της ευρωπαϊκής ηπεί
ρους. 

Οι προηγούμενοι υπαινιγμοί υποδεικνύουν 
τις ευρύτερες πολιτικές καί ιδεολογικές π α 
ραμέτρους τής θεωρητικής συζήτησης για 
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τή Γαλλική Ε π α ν ά σ τ α σ η . Στο επίπεδο της 
πολιτικής θεωρίας ή π ρ ώ τ η συστηματική 
αντιπαράθεση επιχειρημάτων γύρω άπο τον 
πολιτικό χαρακτήρα και τή σημασία των 
δρωμένων στή Γαλλία, συντελέστηκε στην 
αντίπερα όχθη της Μάγχης με τή διαμάχη 
των E d m u n d B u r k e και T h o m a s P a i n e . 
Ή θεωρητική τους μονομαχία, πέρα άπο τή 
λαμπρή ιδιοφυΐα της εκατέρωθεν πολεμικής, 
ή μάλλον εξαιτίας της, παρουσίασε απτά τα 
μεγάλα προβλήματα της ανθρώπινης συμ
βίωσης και της οργάνωσης της κοινωνικής 
ζωής. Σ τ α μάτια του E d m u n d B u r k e ή 
Γαλλική'Επανάσταση προοιωνιζόταν το τέ
λος του πολιτισμού. Ή ορθολογιστική φι
λοσοφία και ή ασυμβίβαστη διεκδίκηση κα
θολικών καί αναπαλλοτρίωτων ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, τών οποίων κορυφαία πολιτι
κή έκφραση αποτελούσε ή Γαλλική ' Ε π α 
νάσταση, απειλούσαν να καταστρέψουν το 
υφάδι τών έμφυτων συναισθημάτων αλλη
λεξάρτησης, πού έκαναν τις κοινωνικές ιε
ραρχίες συμπαθείς, καί αποδεκτές τίς προ
καταλήψεις καί τις «ευχάριστες αυταπάτες», 
πού λειτουργούσαν ως αναστολές καί καθι
στούσαν τήν κοινωνική συμβίωση δυνατή 
καί υποφερτή 6 . Ό αφηρημένος καί απόλυτος 
ορθός λόγος απειλούσε, κατά το B u r k e , να 
καταστρέψει τα κοινωνικά συναισθήματα 
στα όποια στηριζόταν ή κοινωνική συμβίω
ση ως πλαίσιο τοΰ ανθρώπινου πολιτισμού. 
Βλέποντας τήν 'Επανάσταση μέ αυτό το 
πρίσμα, ό B u r k e προφήτευε άπο τους π ρ ώ 
τους μήνες της φιλελεύθερης συνταγματικής 
της φάσης, τήν κατοπινή της ριζοσπαστικό-
ποίηση καί τήν απόληξη της στην Τρομο
κρατία, πού θα αναιρούσε στα μάτια τών 
επικριτών της τίς θεμελιώδεις ανθρωπιστι
κές της αρχές. 

Στον B u r k e απάντησε ό μαχητικός υπο
στηρικτής τών πολιτικών άρχων τοΰ Δια
φωτισμού καί τής Γαλλικής 'Επανάστασης 
T h o m a s P a i n e , επαγγελματίας επαναστά
της τοΰ καιρού του. Στην προσπάθεια αναί
ρεσης της καταγγελίας τ ή ς ' ' Ε π α ν ά σ τ α σ η ς 
άπο το B u r k e , ό P a i n e ύπεραμύνθηκε ακρι
βώς δλων εκείνων τών άρχων, ή εφαρμογή 
τών όποιων γέμιζε το B u r k e με φόβους 
για το μέλλον τής "πολιτισμένης ανθρώπινης 
συμβίωσης. Ό P a i n e αρνιόταν τήν αξία τής 

παράδοσης καί τής κληρονομιάς τοΰ παρελ
θόντος, αμφισβητούσε τή χρησιμότητα τής 
πείρας καί τών δοκιμασμένων θεσμών, ακό
μη καί εκείνων τοΰ βρεταννικοΰ πολιτεύμα
τος, πού μόλις μερικές δεκαετίες προηγου
μένως είχαν εξυμνήσει ό M o n t e s q u i e u καί 
ό Volta ire, καί κατάγγελλε τήν αριστοκρα
τική κοινωνία τής εξάρτησης καί τών προ
νομίων. Μέ μοναδικό κριτήριο τα αιτή
ματα τοΰ λόγου διακήρυξε τήν ανάγκη τής 
ριζικής αναμόρφωσης τών κοινωνικών σχέ
σεων καί τών πολιτικών θεσμών μέ βάση 
τίς καθολικές αρχές τών αφηρημένων δι
καιωμάτων, πού συμβόλιζε ή Γαλλική ' Ε 
πανάσταση 7 . 

Σ τ ι ς δύο αυτές εκδοχές τής σημασίας τής 
Γαλλικής 'Επανάστασης βρίσκονται οι π η 
γές τών δύο αντίμαχων ιδεολογιών τοΰ δέ
κατου ένατου α'ιώνα, τοΰ άντεπαναστατικοΰ 
συντηρητισμού καί τού δημοκρατικού ριζο
σπαστισμού. Οι διαφορετικές απόψεις τών 
B u r k e καί P a i n e για τήν έννοια τών θεμελιω
δών δικαιωμάτων καί για τή σχέση κράτους 
καί κοινωνίας, πηγάζουν άπο διαμετρικά αν
τίθετες ψυχολογικές καί ηθικές υποθέσεις για 
τον άνθρωπο καί τους σκοπούς της ανθρώ
πινης συνύπαρξης, πού καθορίζουν μέ τή 
σειρά τους τή φιλοσοφική στάση καί τή 
συγκεκριμένη πολιτική έκφραση τών δύο 
'ιδεολογικών παραδόσεων. Ή άντεπαναστα-
τική παράδοση, της οποίας θεωρητικός γε
νάρχης υπήρξε ό B u r k e , έφτασε σέ ακραίες 
τοποθετήσεις καί υπερβολές ξένες προς τή 
δική του προσγειωμένη διάγνωση τών πρα
κτικών αναγκών της πολιτικής ζωής. Ή 
διαφοροποίηση αυτή φαίνεται αμέσως άπο 
μια σύγκριση τής τοποθέτησης του μέ ε
κείνη τών πιο διάσημων θεωρητικών εκ
προσώπων τής γαλλικής άντεπαναστατικής 
θέσης, τών De Mais t re καί B o n a l d . Ol τε
λευταίοι αποτελούν τους αυθεντικούς εκφρα
στές τής ακραίας άντεπαναστατικής αντί
δρασης στην ιστορικά αρχέτυπη έννοια της, 
καί διατύπωσαν τους δρους, πού εξέφρασαν 
τή γαλλική συντηρητική καί αντιδραστική 
σκέψη για περισσότερο άπο έναν αιώνα, ως 
τον Charles M a u r r a s καί τήν Act ion F r a n 
çaise. Για τήν παράδοση αυτή ή μεγάλη 
επανάσταση τοΰ 1789 ήταν ή μήτρα δλων 
τών κακών τής γαλλικής πολιτικής Ιστορίας 
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άλλα και ή κιβωτός της αμαρτίας για την 
οποία ή γαλλική κοινωνία οφείλε να υποστεί 
τον εξαγνισμό της θείας τιμωρίας υπό τή 
μορφή της ήττας, της ξένης κατοχής και του 
εδαφικού ακρωτηριασμού 8 . 

Ω σ τ ό σ ο ή μάλλον γραφική αυτή προέκ
ταση της συζήτησης δεν διαθέτει ιδιαίτερο 
θεωρητικό ενδιαφέρον, παρά τις ενδεχόμενες 
περιέργειες, πού μπορεί να κινήσει στο με
λετητή τών ιδεολογικών φαινομένων. 'Αντί
θετα πραγματικό θεωρητικό ενδιαφέρον π α 
ρουσιάζει μια άλλη π τ υ χ ή της συζήτησης 
για τή Γαλλική 'Επανάσταση, πού έγινε 
στους κόλπους τών 'ίδιων τών θιασωτών καί 
οπαδών τών γενικών άρχων της. Ή συζή
τηση αυτή συνδέεται με τή «διάσπαση» 9 , 
όπως εύστοχα χαρακτηρίστηκε, τών επανα
στατών σε φιλελεύθερους καί ριζοσπάστες, 
πού κορυφώθηκε στην αντιδικία Γιρονδίνων 
καί Ί α κ ω β ί ν ω ν , πού ήδη μνημονεύσαμε, καί 
στην οποία πρωταγωνίστησαν οι κορυφαίες 
προσωπικότητες της 'Επανάστασης. Στο 
θεωρητικό επίπεδο ή συζήτηση αυτή συνι
στά αντιπαράθεση δύο εναλλακτικών αντι
λήψεων του χαρακτήρα του νεότερου κρά
τους καί τών σχέσεων του πολίτη με το κρά
τος. ' Ε ν ώ ή διένεξη B u r k e - P a i n e συμβόλιζε 
τήν αντίθεση δύο ιστορικών εποχών, της ε
ποχής του «ίπποτισμοΰ» καί της εποχής τών 
«σοφιστών, τών οικονομολόγων καί τών 
υπολογιστών» 1 0 , όπως τις χαρακτήρισε ό 
B u r k e , ή αντίθεση ριζοσπαστών καί φιλε
λευθέρων αφορούσε στην πολιτική μορφο
ποίηση καί οργάνωση της νεότερης κοινω
νίας. 

Ή φιλελεύθερη θεωρία πρόβαλλε το πρό
τυπο της πολιτείας τών ελεύθερων θεσμών, 
της ελαχιστοποιημένης παρέμβασης του ά
τομου στα κοινά καί της αυστηρής διάκρισης 
κράτους καί κοινωνίας, ένώ ή ριζοσπαστική 
θεωρία, εμπνευσμένη άπο τα νεοκλασικά 
πρότυπα του άναβιωμένου πολιτικού ουμα
νισμού του δέκατου ογδόου αιώνα, πρόβαλλε 
το πρότυπο της «πολιτείας της αρετής», πού 
θα στηριζόταν στην έντονη πολιτικοποίηση 
της ζωής καί τήν ενεργό συμμετοχή του πο
λίτη στα κοινά. ΟΊ φιλελεύθεροι προειδο
ποιούσαν οτι το ριζοσπαστικό πρότυπο, με 
τις επαγγελίες τής ηθικής αναμόρφωσης του 
κοινωνικά εξαθλιωμένου άνθρωπου μέσω 

τής πολιτικής πράξης, πού θα τον οδηγούσε 
στην κατάκτηση τής πραγματικής ηθικής 
ελευθερίας, αποτελούσε στην ουσία θανάσιμη 
απειλή για τήν Ι'δια τήν ελευθερία. *Η μετα
βολή τής πολιτικής συμμετοχής σε καταναγ
κασμό, ή παρεπόμενη κατάργηση της αυτο
νομίας τής βούλησης καί του ιδιωτικού 
χώρου, υπονόμευαν καί κατέλυαν τήν έν
νοια τής ελευθερίας. Καμιά επαγγελία ανα
γ ω γ ή ς τοΰ άτομου ως πολίτη σε κάποια υ
ψηλότερη σφαίρα ηθικής τελείωσης δεν μπο
ρούσε να δικαιολογήσει εισβολές στον ιδιω
τικό χώρο τοΰ καθενός χωρίς να διαστρε
βλώνει το περιεχόμενο τής ελευθερίας. Οι 
φιλελεύθερες αυτές προειδοποιήσεις επιβε
βαιώθηκαν άπο τήν ριζοσπαστική πράξη, ή 
οποία, στην απόπειρα να οικοδομήσει τήν 
«πολιτεία τής αρετής», οδήγησε στην Τρο
μοκρατία. Οι πολιτικές υπερβολές καί αιμα
τηρές ακρότητες τής ίακωβινικής Τρομοκρα
τίας συνέβαλαν στον θετικότερο εξωραϊσμό 
καί καταξίωση τών αρετών καί αιτημάτων 
τοΰ κλασικού φιλελευθερισμού. Ή μετριο
πάθεια, ή ανοχή, ό σεβασμός τής ιδιωτικής 
σφαίρας καί τοΰ δικαιώματος τής διαφωνίας, 
ή κατάφαση προς τήν ατομικότητα καί τους 
στόχους της μπορούσαν να εμφανιστούν ως 
άξίε,ς πολύ ουσιαστικότερης, εμβέλειας καί 
αναγκαίες πλέον προϋποθέσεις υποφερτής 
κοινωνικής συμβίωσης. 

'Αρχικά νικηφόρες στα δύο π ρ ώ τ α χρόνια 
τής 'Επανάστασης, οι φιλελεύθερες ιδέες κα
θοδήγησαν τις θεσμικές ρυθμίσεις καί ανα
κατατάξεις τής «αστικής» λεγόμενης Ε π α 
νάστασης καί ταυτίστηκαν με τις «αρχές 
τοΰ 1789». Μετά τήν έκλειψη τών ετών τής 
Τρομοκρατίας, οι φιλελεύθερες ιδέες ξανα
εμφανίστηκαν δικαιωμένες κατά το Διευ
θυντήριο για να περάσουν αργότερα στην 
αντιπολίτευση κατά της Ναπολεόντειας δι
κτατορίας καί να γονιμοποιήσουν τήν πολι
τική κριτική τοΰ δέκατου ένατου αιώνα. Οι 
εκφραστές τής φιλελεύθερης θέσης στην επα
ναστατική Γαλλία ήταν οι άμεσοι κληρονό
μοι τοΰ Διαφωτισμού, οι αναγνώστες τοΰ 
L o c k e καί τοΰ M o n t e s q u i e u . Στην Ε θ ν ο 
συνέλευση τοΰ 1789 εκφράστηκε εύγλωττα 
άπο τον J e a n J o s e p h M o u n i e r άλλα ιδίως 
άπο τον H o n o r e Gabr ie l R i q u e t t i κόμητα 
M i r a b e a u . Κορυφαίος θεωρητικός έκπρό-
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σωπος της φιλελεύθερης θέσης στην επανα
στατική Γαλλία ήταν ό Antoine Nicolas 
de Condorcet, 6 τελευταίος φιλόσοφος του 
κλασικού Διαφωτισμού, θύμα και ό ΐδιος 
της αυτοκαταστροφικής αποχαλίνωσης της 
Τρομοκρατίας11. Του Condorcet επίγονοι 
ήταν ή φιλοσοφική ομάδα τών 'Ιδεολόγων, 
των οποίων ακριβώς ή πολιτική ευαισθησία 
οξύνθηκε και αρθρώθηκε στή φιλελεύθερη 
επίκριση της Επανάστασης με αφορμή τα 
διδάγματα της Τρομοκρατίας. Ή πολιτική 
κριτική τών 'Ιδεολόγων, με βάση τήν έπα-
νερμηνεία του Montesquieu άπο τον De-
stut t de Tracy 1 2 , σφυρηλάτησε τους δρους 
της θεώρησης της 'Επανάστασης από τή 
φιλελεύθερη σκέψη του δέκατου ένατου αιώ
να. Ά π ο τή Madame de Staël και τον Ben
jamin Constant ως τον Alexis de Tocque
ville ή Γαλλική Επανάσταση παρέμεινε 
μόνιμη θεωρητική πρόκληση για τους φιλε
λεύθερους καί ή αξιολόγηση και ερμηνεία 
της ως πολιτικού φαινομένου αποτέλεσαν το 
προσφορότερο μέσο για τήν επιβεβαίωση 
της φιλελεύθερης τους πίστης. 

Για τον Constant ό πολιτικός ριζοσπαστι
σμός αποτελούσε υποδειγματική περίπτωση 
της ιστορικά ανεδαφικής καί πολιτικά αφε
λούς επιδίωξης ν' αναστηθούν στο νεότερο 
κόσμο τα πρότυπα τής αρχαίας πολιτικής 
ζωής, με αποτέλεσμα να απολήξει ή επι
δίωξη τής πολιτικής ελευθερίας στή χειρό
τερη μορφή τυραννίας. 'Αναλυτικά λοιπόν ή 
ριζοσπαστική τροπή τής 'Επανάστασης δεν 
ήταν παρά μια αξιοθρήνητη απόπειρα απο
μίμησης του τύπου τής ελευθερίας πού προ
σιδίαζε στον αρχαίο πολιτισμό καί είχε πε
ριεχόμενο ριζικά διάφορο άπο τήν ελευθερία 
ως αίτημα τών νεοτέρων. Για τον Tocque
ville ή Γαλλική 'Επανάσταση, αποτελώντας 
Ιστορικά τήν απόληξη θεσμικών καί κοινω
νικών διαδικασιών, πού τέθηκαν σε λειτουρ
γία άπο τήν απολυταρχία του Παλαιού Κα
θεστώτος, ολοκλήρωσε τήν καταστροφή τών 
δυνητικών βάσεων καί ερεισμάτων του φιλε
λεύθερου μετασχηματισμού τής γαλλικής 
κοινωνίας καί εξηγούσε συνεπώς τήν αδυνα
μία /της δημοκρατικής παράδοσης καί τήν 
αστάθεια τών φιλελεύθερων θεσμών — σε 

αντίθεση προς το δημοκρατικό υπόδειγμα 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών1 3. 

//. Ή συμβολή τον Κοραή στή συζήτηση. 

Στον πνευματικό χώρο τών 'Ιδεολόγων 
στα χρόνια του Διευθυντηρίου καί τών δια
δοχικών Ναπολεόντειων καθεστώτων, κινή
θηκε καί ό 'Αδαμάντιος Κοραής. Ό Χιώτης 
γιατρός έφθασε στο Παρίσι άπο το Mont
pellier το Μάιο του 1788 για να ολοκληρώ
σει στις .βιβλιοθήκες τής μητρόπολης τών 
φώτων τις έρευνες του για τήν έκδοση τών 
ιπποκρατικών κειμένων1 4. Στο Παρίσι έ'-
μελλε να περάσει το υπόλοιπο τής μακράς 
ζωής του καί να παραστεί μάρτυρας τών 
κοσμοϊστορικών γεγονότων τής Γαλλικής 
'Επανάστασης καί τών συνεπειών της. 'Από 
τήν αρχή τών γεγονότων ό Κοραής είχε πλή
ρη συναίσθηση τής σημασίας τους : « Ό 
χρόνος τών 1789 έστάθη δια τήν Γαλλίαν 
χρόνος άθλιος καί θέλει μείνειν εις τήν ίστο-
ρίαν αείμνηστος»15, σημείωνε στην επιστο
λή του τής 8 Σεπτεμβρίου 1789 στον πρω
τοψάλτη τής Σμύρνης Δημήτριο Λώτο, στην 
οποία περιγράφει τήν έκρηξη τής 'Επανά
στασης. Ή αλληλογραφία του τής επανα
στατικής δεκαετίας, ιδίως τα γράμματα του 
στον πρωτοψάλτη άλλα καί στον παλιό πνευ
ματικό του καθοδηγητή στή Σμύρνη, τον 
'Ολλανδό εφημέριο Bernard Keun καί στο 
Γάλλο φίλο του Chardon de la Rochette, 
είναι μεστή πηγή άμεσων εντυπώσεων, λε
πτομερειακών περιγραφών, αξιολογήσεων 
καί κρίσεων τών επαναστατικών γεγονότων.' 
Ώ ς συνολική μαρτυρία οι παρατηρήσεις καί 
τα σχόλια του για τή Γαλλική 'Επανάσταση 
παρουσιάζουν διπλό ενδιαφέρον. Πρώτο α
ποτυπώνουν μέ ενάργεια τον ψυχικό καί 
ιδεολογικό κόσμο τοϋ Κ ραή τα κρίσιμα 
εκείνα χρόνια τής πνευματικής καί πολιτι
κής του διαμόρφωσης. Τα γράμματα του 
καταγράφουν τις διακυμάνσεις τών συναι
σθημάτων, πού του προκαλούσαν τα επανα
στατικά γεγονότα, το αρχικό δέος, τον εν
θουσιασμό, τις ανησυχίες, τους φόβους καί 
τις απογοητεύσεις άπο τήν τροπή τών γε
γονότων, δπως καί τις προσωπικές κακου
χίες, στερήσεις καί κινδύνους, πού πέρασε εξ 
αιτίας τής μεγάλης αναστάτωσης τής ζωής 
στο επαναστατημένο Παρίσι. 'Από αυτή 
τήν πρώιμη φάση τής αλληλογραφίας του 
φαίνεται ό έντονος ψυχισμός, πού καθόριζε 
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τις στάσεις και τη συμπεριφορά του Χ ι ώ τ η 
σοφοΰ. 

Έ κ τ ο ς άπό τη σημασία τους ώς χ α ρ ά κ τ η -
ρολογικά τεκμήρια μιας σημαντικής προ
σωπικότητας, τα σχόλια του Κοραή στη 
Γαλλική Ε π α ν ά σ τ α σ η διαθέτουν και ένα 
δεύτερο στοιχείο ενδιαφέροντος. Πρόκειται 
για την ουσιαστική συμβολή των διεισδυ
τικών παρατηρήσεων του στή θεωρητική 
συζήτηση γ ια το χαρακτήρα καί τή ση
μασία της Γαλλικής Ε π α ν ά σ τ α σ η ς . Ή 
σημασία της συμβολής του Κοραή φαί
νεται να εκτιμήθηκε άπο τους Γάλλους με
λετητές του καί μαρτυρεΐται εύγλωττα άπο 
τή γαλλική έκδοση των επιστολών του στον 
πρωτοψάλτη άπο το Μαρκήσιο Q u e u x de 
S a i n t H i l a i r e 1 6 , σε μια εποχή, πού ενα 
σχεδόν αιώνα μετά τα γεγονότα του 1789, 
οι μελέτες του H i p p o l y t e T a i n e αναζωπύ
ρωσαν τή συζήτηση γ ια τή μεγάλη επανά
σταση. Ό 'ίδιος ό H i p p o l y t e T a i n e αξιο
ποίησε τή μαρτυρία του Κοραή στο έργο του 
γ ια τήν άνοδο τών Ί α κ ω β ί ν ω ν 1 7 , ένώ ό δια
κεκριμένος φιλόλογος καί ιστορικός τών κλα
σικών γ ρ α μ μ ά τ ω ν στή Γαλλία E m i l e E g g e r 
υπογραμμίζει τή σημασία τών π α ρ α τ η ρ ή 
σεων του γ ια τήν κατανόηση της επανάστα
σ η ς 1 8 . Οι "Ελληνες κοραϊστές δμως δεν α
ξιοποίησαν τή σημαντική μαρτυρία του υλι
κού αύτοΰ για να διευκρινίσουν τίς θεωρητι
κές καταβολές τής πολιτικής σκέψης του 
Κοραή καί συνεπώς δεν εκτίμησαν τή συμ
βολή τών παρατηρήσεων του στή μεγάλη 
ιδεολογική συζήτηση, πού προκάλεσε ή Γαλ
λική 'Επανάσταση. 

Ή διεξοδική ανάλυση του συγκεκριμένου 
περιεχομένου καί τής θεωρητικής σημασίας 
τών παρατηρήσεων του Κοραή γ ια τή Γαλ
λική 'Επανάσταση αποτέλεσε αντικείμενο 
προηγούμενης εργασίας μ ο υ 1 9 καί δέν αρμό
ζει να επαναληφθεί εδώ. Θα περιοριστώ μό
νο σε μερικές ενδεικτικές επισημάνσεις, πού 
συνδέουν οργανικά τίς θέσεις του Κοραή με 
τα ε π ί μ α χ α θέματα τής θεωρητικής συζή
τησης για τή Γαλλική 'Επανάσταση. Οι 
παρατηρήσεις του Κοραή μπορούν να διακρι
θούν αναλυτικά σε δύο ομάδες. Με βάση τή 
διάκριση αυτή μπορεί να εντοπιστεί καί το 
ιδεολογικό στ ίγμα τής θέσης του Κοραή στο 
πολιτικό φάσμα τής εποχής. Σ τ η ν π ρ ώ τ η 

ομάδα τών παρατηρήσεων του Κοραή μ π ο 
ρούν να ενταχθούν δσα σχόλια επιδοκιμάζουν 
το αναμορφωτικό έργο καί αναλύουν τα επι
τ ε ύ γ μ α τ α τής επανάστασης. Οι παρατηρή
σεις αυτές εστιάζονται στα τρία π ρ ώ τ α χρό
νια τής επανάστασης καί αναφέρονται στις 
πολιτικές καί κοινωνικές μεταρρυθμίσεις της 
φιλελεύθερης της φάσης. Ό Κοραής φαίνε
ται να υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τήν «α
στική» επανάσταση, πού συγκέντρωσε τίς 
ελπίδες τών φιλελεύθερων σε ολόκληρη τήν 
Ε υ ρ ώ π η . Σχολιάζει με ενθουσιασμό τήν κα
τάργηση τών κοινωνικών προνομίων τής 
αριστοκρατίας, τή διάλυση τών μοναστη
ριών καί τών μοναστικών τ α γ μ ά τ ω ν , τήν 
επιβολή κρατικού έλεγχου στην εκκλησία 
καί τήν καθιέρωση του δρκου τών κληρικών 
στο σ ύ ν τ α γ μ α 2 0 . Μέ ιδιαίτερο θαυμασμό μι
λά για τήν ευρύτητα τών αντιλήψεων του 
επισκόπου του Αύτοδούνου ( A u t u n ) καί 
τήν προθυμία του να συνεργαστεί στην ε
φαρμογή τών νέων ρυθμίσεων του εκκλησια
στικού κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς 2 1 . Ό φιλελεύθερος αυτός 
'ιεράρχης του A u t u n , πού θαύμασε ό Κο
ραής, ήταν ό περίφημος T a l l e y r a n d . 'Ανα
φέρεται επίσης αναλυτικά στην κατάργηση 
τής απολυταρχίας καί τήν ε ισαγωγή τών 
θεσμών του συνταγματισμοΰ, εξελίξεις στις 
όποιες αποδίδει τήν αρμόζουσα πολιτική 
σημασία. Το πρίσμα του ευρωπαϊκού φιλε
λευθερισμού, μέ το όποιο ερμηνεύει τα γεγο
νότα, τον οδηγεί στή διαπίστωση δτι οι αλ
λαγές αυτές έτειναν να μεταβάλουν το γαλ
λικό πολίτευμα κατά το πρότυπο του άγγλι-

~22 

κου . 
' Ιδιαίτερη εντύπωση φαίνεται δτι έκαναν 

στον Κοραή οι συμβολικές εκδηλώσεις, πού 
μαρτυρούσαν τήν επικράτηση τών νέων π ο 
λιτικών άξιων. "Ετσι περιγράφει μέ π ρ α γ μ α 
τική συγκίνηση τή μετακομιδή τ ώ ν λειψά
νων τοΰ Βολταίρου στις 10-11 'Ιουλίου 1791 
μέσα στο παραλήρημα του επαναστατημένου 
Παρισιού, πού τιμούσε τον άνθρωπο, πού 
«έφώτισε το άνθρώπινον πνεύμα καί μας 
προητοίμασεν εις τήν ύποδοχήν της ελευθε
ρ ί α ς » 2 3 . Ά π ' δσο μπόρεσα να διαπιστώσω 
άπο τίς έρευνες μου στο θέμα αυτό, ή άφγ>-
γηση τοΰ Κοραή περιέχει ίσως τήν πληρέ
στερη περιγραφή τής σημαντικής αυτής τε
λετουργίας τοΰ επαναστατικού πνεύματος. 
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Μέ ικανοποίηση έξαλλου απομνημόνευσε 
στην αλληλογραφία του ό Κοραής και τις 
λεπτομέρειες της πυρπόλησης ομοιώματος 
του Π ά π α από τον οργισμένο λαό του Παρι
σιού, όταν το Maio του 1791 έγινε γνωστό 
το περιεχόμενο της παπικής εγκυκλίου κατά 
τής αποδοχής των επαναστατικών μέτρων 
άπο την καθολική ιεραρχία τής Γαλλίας. Το 
χάρτινο ομοίωμα του ποντίφηκα, πού π α 
ραδόθηκε στις φλόγες, έφερε σε κάθε πλευρά 
τίς επιγραφές «Δεισιδαιμονία» και « Ε μ φ ύ 
λιος Πόλεμος» 2 4" αντίστοιχα. Ά π δλες τ ίς 
συμβολικές εκδηλώσεις του επαναστατικού 
πνεύματος, πού καταχωρεί ό Κοραής στην 
αλληλογραφία του, το μεγαλύτερο θεωρητι
κό ενδιαφέρον παρουσιάζει ή περιγραφή τής 
αντικατάστασης τής παραδοσιακής επευφη
μίας «Vive le Roi» μέ την επαναστατική 
κραυγή «Vive Ja N a t i o n » 2 5 . Ή περιγραφή 
τής μοναδικής αυτής στιγμής άπο τον Κοραή 
μαρτυρεί το όξύ πολιτικό του αισθητήριο. 
Ό "Ελληνας παρατηρητής συνέλαβε στις 
σωστές της διαστάσεις τη βαθιά ιδεολογική 
τομή, πού συμβόλιζε ή συνθηματική εκείνη 
αλλαγή : ή νομιμότητα και αποδοχή τής 
αιωνόβιας παράδοσης τής γαλλικής μοναρ
χίας φαινόταν εκείνη τή στιγμή να συντρί
βεται στη συνείδηση τών υπηκόων της, πού, 
μέ τή διάλυση τής παραδοσιακής μυστηρια
κής ακτινοβολίας, ανακάλυπταν τή νέα συλ
λογική ταυτότητα του έθνους τών δημοκρα
τικών πολιτών. Μέ ανάλογο άπομυθοποιη-
τικο τρόπο λειτούργησε στή συλλογική συν
είδηση καί το τραυματικό γεγονός τής δίκης 
του Λουδοβίκου XVI καί ή βασιλοκτονία 
πού ακολούθησε. Ό Κοραής περιγράφει τα 
γεγονότα αυτά διεξοδικά επιζητώντας να με
ταδώσει ακριβώς τή γενικότερη συμβολική 
σπουδαιότητα του δ ρ ά μ α τ ο ς 2 6 . 

Σ τ ή δεύτερη κατηγορία τών παρατηρή
σεων του Κοραή μπορούν να καταταγούν οι 
επιφυλάξεις, φόβοι καί επικρίσεις, πού τοΰ 
προκάλεσε ή ριζοσπαστική τροπή τών επα
ναστατικών γεγονότων άπο το 1792 καί ε
ξής. Ά π ο τήν αρχή τής επανάστασης εκείνο, 
πού ένέπνεε στον Κοραή τίς μεγαλύτερες 
ανησυχίες καί φόβους, ήταν ό φανατισμός 
καί ή διχόνοια στους κόλπους τών επανα
στατών. Τ α σ υ μ π τ ώ μ α τ α αυτά φοβόταν δτι 
διευκόλυναν το υπονομευτικό έργο τών εχ

θρών τής επανάστασης καί διακινδύνευαν 
τα επιτεύγματα της. Αύτη ή γενική στάση 
θα μπορούσε να είναι απόρροια τοΰ κλασι
κού προσανατολισμού τής σκέψης του καί 
τών διδαγμάτων τής αρχαίας πολιτικής ηθι
κής, πού τοΰ ήταν ιδιαίτερα οικεία άπο τή 
μελέτη τοΰ Πλουτάρχου. 

Ή όξυνση τών επαναστατικών διεργα
σιών ωστόσο συνέτεινε ώστε ή γενική αυτή 
ηθική στάση να μετασχηματιστεί σε συγκε
κριμένη ιδεολογική τοποθέτηση. Ά π ο το 
Μάρτιο τοΰ 1792 σε γράμμα στον C h a r d o n 
de la R o c h e t t e μιλά για τους «υποκριτές 
τής ελευθερίας» 2 7 . Τον ανησυχεί ό υπερβάλ
λων ζήλος τών αυτεπάγγελτων «προστα
τών» τής ελευθερίας, πού τους έ'βλέπε να υπο
σκάπτουν τή μετριοπάθεια καί να ερεθίζουν 
τα πάθη τής διχόνοιας. Ή συμπεριφορά αυ
τή προκαλεί το γνωστό επιγραμματικό του 
ξέσπασμα : « Ε ί μ α ι ερωτομανής τής ελευθε
ρίας, άλλ' α γ α π ώ , φίλε μου, καί τήν δικαιο-
σύνην. Ελευθερία χωρίς δικαιοσύνην είναι 
καθαρά λ η σ τ ε ί α » 2 8 . Τ α αισθήματα αυτά τον 
έ'στρεψαν αμετάκλητα καί απερίφραστα κα
τά τοΰ Ίακωβιν ισμοΰ. Ή απέχθεια του για 
τον M a r a t είναι απεριόριστη 2 9 , ενώ κ α τ α γ 
γέλλει τον R o b e s p i e r r e ως τύραννο καί 
τήν περίοδο τής αρχής του ως εποχή κανι-
βαλισμοΰ καί βαρβαρότητας 3 0 . Αυτή είναι 
ή κρίση τοΰ Κοραή για τήν Τρομοκρατία. 
Τα σχόλια του είναι πυκνά καί εύγλωττα καί 
εκφράζουν μια απόλυτα αποκρυσταλλωμένη 
γνώμη για τον πολιτικό χαρακτήρα καί τήν 
ιστορική σημασία τών γεγονότων. Σέ γράμ
ματα τοΰ 1794 καί τοΰ 1795 ό Κοραής εκ
φράζει κρίσεις πού προοιωνίζονται τήν κρι
τική στάση απέναντι στην επανάσταση, πού 
θα υιοθετούσαν οι φιλελεύθεροι τών επόμε
νων δεκαετιών. Ό φιλελεύθερος προσανα
τολισμός τοΰ Κοραή διαφαίνεται καί άπο 
τή φύση τών συναισθημάτων του απέναντι 
σέ διάφορες ηγετικές προσωπικότητες τής 
επανάστασης. Ό R o b e s p i e r r e καί ό Ma
r a t , όπως ήδη σημειώθηκε, τοΰ προκαλοΰν 
αποτροπιασμό. Α ν τ ί θ ε τ α ό θαυμασμός του 
είναι απεριόριστος για τον C o n d o r c e t , πού 
τον θεωρεί «πρώτον φιλόσοφον τής Γαλ
λίας» . 3 1 Οι δημαγωγικές τάσεις καί ό και
ροσκοπισμός τοΰ M i r a b e a u τον έκαναν να 
τον βλέπει μέ σκεπτικ ισμό 3 2 , άλλα μέ κάθε 



«Αυτόπτης φοβερών πραγμάτων» 69 

ευκαιρία εκδηλώνει τον ηθικό σεβασμό πού 
του προκαλούσε ή μετριοπάθεια και το θάρ
ρος του M a l e s h e r b e s 3 3 . 

Οί προηγούμενες επισημάνσεις πιστεύω 
δτι είναι επαρκείς για να εντοπιστεί το πο
λιτικό στίγμα του Κοραή στη συζήτηση για 
τη Γαλλική Ε π α ν ά σ τ α σ η . Οί πολιτικές αν
τιλήψεις και θεωρητικές προτιμήσεις, πού 
διαμόρφωσε μέ την παρακολούθηση και αξιο
λόγηση των επαναστατικών γεγονότων, συν
ιστούν την αφετηρία της στροφής του προς 
τον κύκλο τών ' Ι δ ε ο λ ό γ ω ν 3 4 . *Η σύμπτωση 
τής πολιτικής στάσης του Κοραή μέ τη δική 
τους στις διαμάχες τής Γαλλικής ' Ε π α ν ά 
στασης τον έφερε στη θεωρητική τροχιά 
τους και συνέβαλε στη δεκτικότητα του προς 
τις θεωρητικές θέσεις τής 'Ιδεολογίας, πού 
αποτέλεσε το ευρύτερο πλαίσιο τής σκέψης 
του. Συμπερασματικά θα μπορούσε να υπο
στηριχθεί οτι οί θέσεις του γ ια τή Γαλλική 
'Επανάσταση συνιστούν το κλειδί γ ια τήν 
κατανόηση τής πολιτικής του σκέψης. Οί 
φιλελεύθερες πολιτικές προτιμήσεις, πού 
σφυρηλάτησαν μέσα του οί εμπειρίες του 
στο επαναστατημένο Παρίσι καί εδραίωσε 
στή σκέψη του ή φιλοσοφία τών 'Ιδεολόγων, 
αποτελούν το μίτο τής μεταγενέστερης εξέ
λιξης τών απόψεων του σε σχέση προς τα 
πολιτικά προβλήματα του ελληνισμού. 

III. Ή Γαλλική 'Επανάσταση ώς πλαίσιο 
τής ελληνικής ελευθερίας. 

Έ κ τ ο ς άπο το γενικότερο ενδιαφέρον καί 
τις συγκινήσεις, πού προκαλούσε σε δλα τα 
φιλελεύθερα καί φωτισμένα πνεύματα, για 
τον Κοραή ή Γαλλική 'Επανάσταση σήμαινε 
ειδικότερα τήν απαρχή πολιτικών ανακατα
τάξεων μέ άμεσες επιπτώσεις στή συλλογι
κή μοίρα τών υπόδουλων Ε λ λ ή ν ω ν . Το 
Νοέμβριο του 1792 οί ελπίδες του άναρριπί-
ζονται άπο το ενδεχόμενο τής 'ίδρυσης μιας 
«γραικογαλλικής δημοκρατίας» άπο δημο
κρατικούς Γάλλους στην Κύπρο καί τήν 
Κ ρ ή τ η 3 5 . Οί προσδοκίες του κορυφώθηκαν 
στα 1796-1797 εξ αιτίας τής εκστρατείας 
του Βοναπάρτη στην ' Ιταλία καί τής κατά
ληψης τής Ε π τ α ν ή σ ο υ πού ακολούθησε. ' Η 
επαναστατική παλίρροια, πού σάρωνε τήν 
Ευρώπη μέ τους πολέμους τής Γαλλικής 
'Επανάστασης καί τή δημιουργία τών αδελ

φών δημοκρατιών στην ' Ιταλία, τις Κ ά τ ω 
Χώρες καί τήν Ε λ β ε τ ί α , έδινε τήν εντύπω
ση δτι ριζικές πολιτικές αλλαγές έμελλαν 
να μεταμορφώσουν ολόκληρη τήν Ε υ ρ ώ π η . 
"Ενας Σουηδός παρατηρητής, ό Axel de 
F e r s e n , σημείωσε στο ημερολόγιο του τον 
'Ιανουάριο του 1798 : « Ό σκοπός τών Γάλ
λων είναι προφανώς να μεταβάλουν δλη τήν 
Ευρώπη σε δημοκρατίες» 3 6 . Αυτό το κλίμα 
τής αναμονής καί τής αδημονίας έσπρωξε 
τον "Ελληνα γιατρό καί φιλόλογο του Παρι
σιού σε μια άπο τις σημαντικότερες πολι
τικές του πρωτοβουλίες, πού μελλοντικά 
ωστόσο θέλησε ν' αποσιωπήσει. Πρόκειται 
για τήν επιστολή, πού αναφέρει δτι έστειλε 
στον Ναπολέοντα «δταν ήτον έτι στρατηγός 
ελευθέρου έθνους εις τήν Ί τ α λ ί α ν » 3 7 , μέ τήν 
όποια τού έκανε έκκληση υπέρ τής ελευθε
ρίας τής Ε λ λ ά δ α ς . Ή πληροφορία αύτη 
περιέχεται σέ τ μ ή μ α τής αυτοβιογραφίας 
του Κοραή, πού ό 'ίδιος δέν θέλησε να δημο
σιεύσει. 

Τους ενθουσιασμούς του Κοραή φυσικά 
δέν τους συμμερίζονταν δλες οί μερίδες τής 
ελληνικής κοινωνίας. Ή εξάπλωση τής ε
πανάστασης, πού ένέπνεε στον 'ίδιο ανάταση 
καί ελπίδα, προκαλούσε βδελυγμία καί φόβο 
στις ηγετικές ομάδες τών ραγιάδων. Τ α 
αισθήματα αυτά κατοπτρίζονται μαχητικά 
στο φυλλάδιο Πατρική Διδασκαλία, δπου 
ό κληρικός συγγραφέας προσπαθεί, μέ τήν 
επίκληση τής αυθεντίας τών Γραφών, να 
αναχαιτίσει τις γαλλικές επαναστατικές επι
δράσεις καί τις προσδοκίες, πού ξυπνούσαν 
στις ελληνικές συνειδήσεις. ' Η απόπειρα τού 
κειμένου να εξωραΐσει τον οθωμανικό δε
σποτισμό καί τήν αιχμαλωσία τού ελληνι
σμού, πρόσφερε στον Κοραή το ερέθισμα 
για τή σύνταξη του πρώτου ανώνυμου πολι
τικού του φυλλαδίου μέ τον ενδεικτικό τίτλο 
'Αδελφική Διδασκαλία. Ό απόηχος τής 
Γαλλικής 'Επανάστασης διαπνέει δλο το 
κείμενο. Ό Κοραής φροντίζει ειδικά να κα
ταγγείλει τήν πρόθεση τού φιλότουρκου συγ
γραφέα τής Πατρικής Διδασκαλίας «να 
κοίμηση τήν δικαίαν τών Γραικών άγανά-
κτησιν καί να τους εμπόδιση άπο το να μι-
μηθώσι τα σημερινά υπέρ της ελευθερίας 
κινήματα πολλών εθνών τής Ε υ ρ ώ π η ς » 3 8 . 
'Αντίθετα επιδίωξη τού ιδίου είναι να τους 



70 «Αυτόπτης φο-βερών πραγμάτων» 

προτρέψει σε ενεργότερη δράση σ' αύτη την 
κατεύθυνση. Γι' αύτο και πανηγυρίζει την 
πρόσφατη απαλλαγή της 'Ιταλίας «άπο το
σούτους άναιδεΐς και απάνθρωπους ήγεμο-
νίσκους»39 χάρη στα γαλλικά όπλα. Για να 
αφοπλίσει τον αντίπαλο του ό Κοραής σπεύ
δει επίσης να επεξηγήσει τις τυραννικές εκ
τροπές «της νυν πολιτικής μεταβολής των 
Ευρωπαίων», αποδίδοντας τις στην παροδι
κή υπερίσχυση των πολιτικών παθών. Αύτο 
του δίνει τήν ευκαιρία να καταγγείλει τον 
Ίακωβίνο τύραννο «ό όποιος κυβερνήσας 
μέ ράβδον σιδηραν εις δεκαοκτώ μηνών διά
στημα τήν Γαλλίαν, έδειξε μάλιστα μέ τού
το, δτι μόνον ασφαλές πολίτευμα είναι εκεί
νο, εις το όποιον οι νόμοι μόνοι δεσπόζουσι 
μέ άπροσωπόληπτον ισότητα επάνω εις ό
λους, καί οχι αϊ θελήσεις τών κατά μέρους 
πολιτών»4 0. Ή διαφοροποίηση τής θέσης 
του από τον Ίακωβινισμο για άλλη μια 
φορά, επιτρέπει στον Κοραή να εισαγάγει 
με μεγαλύτερη πειστικότητα τις πολιτικές 
ιδέες τής Γαλλικής Επανάστασης στην ελ
ληνική σκέψη. Πράγματι ή 'Αδελφική Δι
δασκαλία είναι διάσπαρτη μέ το νέο πολι
τικό λεξιλόγιο, πού τόσο τάραζε τους συν
τηρητικούς, δπως μαρτυρεί ή απόπειρα τής 
Πατρικής Διδασκαλίας να ανασκευάσει 
τις επαναστατικές έννοιες. Ό Κοραής προ
βάλλει στο κείμενο του μαχητικά καί δημό
σια τη «δημοκρατικήν ίσονομίαν» καί «τάς 
ελευθέρως υπό τών νόμων κυβερνωμένας δη
μοκρατίας»41, ορίζει τήν «αληθή έλευθε-
ρίαν» ως «εξουσία τήν οποίαν έχει πας 
πολίτης να πράττη δσα οι νόμοι δέν έμποδί-
ζουσιν», ταυτίζει τον νόμο μέ τήν «κοινήν 
θέλησιν διαφόρων ανθρώπων συνελθόντων 
προσωπικώς ή δια τοποτηρητών, μέ σκο-
πον του να συστήσωσι πολιτείαν» καί ανα
φέρεται στις δεσμεύσεις του «πολιτικού συ
ναλλάγματος»4 2. "Ετσι απαντώντας στο εξ
οργιστικό κήρυγμα τής «έθελοδουλείας» ό 
Κοραής προτείνει ουσιαστικά τον ιδεολογι
κό κώδικα τής Γαλλικής 'Επανάστασης ως 
πρότυπο για τήν αναδημιουργία τής υπό
δουλης πατρίδας του. 

Ή εκστρατεία του Ναπολέοντα στην Αί
γυπτο το 1798 κέντρισε ακόμη περισσότερο 
τις ελπίδες του Κοραή, πού τις διατύπωσε 
στα φυλλάδια ' Ασμα πολεμιστήριον (1800) 

καί Σάλπισμα Πολεμιστήριον (1801). Τα 
δύο κείμενα εμφανίζονται ως τυπωμένα στην 
Αίγυπτο καί παροτρύνουν μέ ενθουσιασμό 
τους "Ελληνες να υποστηρίξουν μέ κάθε τρό
πο τήν εκστρατεία τών Γάλλων κατά τής 
'Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ως μέρος του 
δικού τους αγώνα για ανεξαρτησία. Το πνεύ
μα τής φιλογαλλικής προπαγάνδας του Κο
ραή αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στους 
στίχους του : 

Θαυμαστοί γενναίοι Γάλλοι, 
κατ' εσάς δεν είναι άλλοι, 
πλην Γραικών, ανδρειωμένοι, 
Κ' εις τους κόπους γυμνασμένοι. 
Φίλους τής ελευθερίας, 
Τών Γραικών τής σωτηρίας, 
"Οταν εχωμεν τους Γάλλους, 
Τις ή χρεία από άλλους; 
Γάλλοι και Γραικοί δεμένοι, 
Με φιλίαν ενωμένοι, 
Δεν είναι Γραικοί ή Γάλλοι, 
'Αλλ' εν έθνος Γραικογάλλοι...43 

Μια άλλη πηγή έξαρσης τών ελπίδων του 
Κοραή υπήρξαν οί εξελίξεις στην Ε π τ ά ν η 
σο. Ή γαλλική κατάληψη, το ξέσπασμα τών 
δημοκρατικών αισθημάτων καί οί κοινωνι
κές μεταρρυθμίσεις, πού επέβαλαν οί δημο
κρατικοί Γάλλοι, συμβόλιζαν στα μάτια του 
Κοραή τήν απαρχή τής απελευθέρωσης τής 
Ελλάδας. Στον πρόλογο τής γαλλικής έκ
δοσης τών Χαρακτήρων του Θεοφράστου ό 
"Ελληνας φιλόλογος του Παρισιού συμβού
λευε τους «ελεύθερους "Ελληνες του 'Ιο
νίου πελάγους»4 4 να αγκαλιάσουν το καθε
στώς τών Γάλλων ελευθερωτών τους ως το 
πρώτο στάδιο τής ελληνικής παλιγγενεσίας. 
Οί μεταβολές στις τύχες τής Επτανήσου 
δέν πτόησαν τις προσδοκίες του Κοραή. 
"Η συγκρότηση τής Επτανήσου Πολι
τείας υπό ρωσική κηδεμονία εξακολού
θησε να αναπτερώνει τις ελπίδες του : καί 
μόνο το γεγονός τής σύμπηξης ενός σύγχρο
νου αυτόνομου κράτους σέ ενα τμήμα ελλη
νικής γής προκαλούσε «χρηστάς ελπίδας» 
για το συλλογικό πεπρωμένο του γένους. Τα 
αισθήματα αυτά εκφράζει ή αφιέρωση τής 
ελληνικής έκδοσης του Beccaria «τη νεο-
συντάκτω τών επτά νήσων Ελληνική Πολι
τεία» 4 5 . 
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0 αναβρασμός των ελπίδων και ή ανα
στάτωση τών πνευμάτων στον ελληνικό κό
σμο αποτελούσαν στοιχεία της «ηθικής επα
νάστασης», πού ό Κοραής έβλεπε ως προάγ
γελο τής παλιγγενεσίας. Σ τ ο λαμπρό κοι
νωνιολογικό του δοκίμιο γ ια την κατάσταση 
του πολιτισμού στην σύγχρονη του Ε λ λ ά δ α , 
το όποιο παρουσίασε στις 6 'Ιανουαρίου 1803 
στην Ε τ α ι ρ ε ί α τών Ά ν θ ρ ω π ο π α ρ α τ η ρ η τ ώ ν , 
ό Κοραής περιγράφει τις διαδικασίες τής 
κοινωνικής αλλαγής, τής οικονομικής ανά
πτυξης και τής πολιτισμικής ανάκαμψης, 
πού προετοίμαζαν την αναγέννηση τής Ε λ 
λάδας. Ή ανάλυση του καταλήγει με την 
επισήμανση τοϋ πνεύματος τής αντίστασης 
κατά του ξένου ζυγού, πού αποτελούσε τον 
σίγουρο οιωνό τής βαθιάς ηθικής μεταβολής, 
τής επανάστασης τών πνευμάτων στην ελ
ληνική κοινωνία, πού αρθρωνόταν ώς πόθος 
ελευθερίας. Σ ύ μ φ ω ν α με τη διάγνωση του 
Κοραή ή Γαλλική 'Επανάσταση πρόσφερε 
την τελευταία «σφοδρή ώθηση» στην ηθική 
αύτη μ ε τ α β ο λ ή 4 6 . Οί επιπτώσεις τής Γαλλι
κής ' Ε π α ν ά σ τ α σ η ς , προσθέτει 6 Κοραής, έ
γιναν αισθητές μέ ιδιαίτερη ένταση στον π ο 
λιτισμικό τομέα μέ τήν εντυπωσιακή αύξηση 
τών μεταφράσεων ξένων βιβλίων γ ια το φ ω 
τισμό του έθνους κατά τή διάρκεια άλλα 
και μετά τή λήξη τής επανάστασης. Γι' αύτο 
ό Κοραής πιστεύει δτι παρά τή λήξη τής 
επανάστασης στη Γαλλία και την ειρήνευση 
τής Ρ ω σ ί α ς προς τήν Τουρκία, τα αποτελέ
σματα τών επαναστατικών εξελίξεων παρέ
μεναν ενεργά στα πνεύματα τών Ε λ λ ή 
ν ω ν 4 7 . 

Οί ϊδιες εκτιμήσεις εξακολούθησαν να 
κατευθύνουν τις σκέψεις τοΰ Κοραή κατά τα 
επόμενα δύο χρόνια και εκφράζονται μέ α
μείωτη αισιοδοξία στο Διάλογο του 1805. 
Οί επιπτώσεις τής Γαλλικής ' Ε π α ν ά σ τ α 
σης, πολιτικές καί πολιτισμικές, στον ελλη
νικό κόσμο παρουσιάζονται στο κείμενο αύτο 
μέ το ϊδιο πνεύμα δ π ω ς καί στο Υπόμνη
μα*8. 'Επιπλέον, ενθουσιασμένος άπο τις 
πρόσφατες τότε νίκες του Ναπολέοντα, ο 
Κοραής επαναλαμβάνει τήν παλαιότερη π ε 
ποίθηση του γ ια τήν ανάγκη τής ανεπιφύλα
κτης σύνδεσης τής τύχης καί τών αγώνων 
τοΰ ελληνισμού μέ τή γαλλική πολιτική για 
να εξασφαλιστεί ή εθνική αποκατάσταση. 

Τ ή φιλογαλλική αύτη τοποθέτηση ο Κο
ραής συναρτά μέ τήν οριστική καταγγελία 
καί απόρριψη οποιασδήποτε προσδοκίας ρω
σικής συναντίληψης στην ελληνική υπόθεση. 
Μετά τή συμπεριφορά τους στα Ε π τ ά ν η σ α 
«οί Ρώσοι πλέον δεν είναι δι' ημάς" μόνης 
τής Γαλλίας ή φιλία συμφέρει εις τους Γραι
κ ο ύ ς » 4 9 , διαπιστώνουν οί δύο συνδιαλεγόμε-
νοι πατριώτες . Το συμπέρασμα αύτο συμ
βολίζει το τέλος μιας μακράς παράδοσης 
στην ελληνική πολιτική σκέψη : ή προσδοκία 
για ρωσική συμβολή στην απολύτρωση τοΰ 
ομόδοξου γένους Ε λ λ ή ν ω ν , πού είχε έντεχνα 
καλλιεργήσει ή ρωσική προπαγάνδα άπο τήν 
εποχή τοΰ Μεγάλου Πέτρου, εμφανιζόταν 
οριστικά διαψευσμένη άπο τήν ιστορική πρά
ξη καί τή θέση της διεκδικούσε, στή συνεί
δηση τουλάχιστον τοΰ Κοραή, μια παροδική 
γαλλική προσδοκία. 

Οί απόψεις αυτές τοΰ Κοραή ωστόσο ήταν 
ήδη ξεπερασμένες κατά τήν κρίση ορισμένων 
άλλων άπο τους πολιτικά συνειδητοποιημέ
νους συμπατριώτες του."Οταν δημοσιευόταν ό 
Διάλογος τοϋ 1805, στους κόλπους τής ελλη
νικής κοινωνίας κυκλοφορούσε ήδη προφορι
κά ή έμμετρη σάτιροαΡωσσοαγγλογάλλος, πού 
κατάγγελλε τή γενικότερη αδιαφορία τών ξέ
νων για τα δεινά τοΰ ελληνισμού και απέρ
ριπτε ώς αυταπάτη κάθε προσδοκία ξένης 
παρέμβασης υπέρ τής ελευθερίας τής Ε λ λ ά 
δ α ς 5 0 . "Ενα χρόνο μετά τή δημοσίευση τοΰ 
Διαλόγου τοΰ Κοραή, ό 'Ανώνυμος "Ελλην, 
συνεχίζοντας καί διευρύνοντας τήν κριτική 
τοΰ Ρωσσοαγγλογάλλον καταδίκαζε ειδικά 
το νέο δεσποτισμό τοΰ Ναπολέοντα καί μέ 
ώμο ρεαλισμό προειδοποιούσε δτι κανένας 
λαός δέν μπορούσε να προσδοκά τήν ελευθε
ρία του άπο τους τυράννους 5 1 . 

Τοΰ Κοραή ή απογοήτευση άπο το Ν α π ο 
λέοντα δέν ήταν μικρότερη καί δέν άργησε 
πολύ ν' ακολουθήσει, θεμελιωμένη μάλιστα 
στή γενικότερη αντίθεση τών 'Ιδεολόγων στο 
Βοναπαρτισμο καί στή δ ι κ τ α τ ο ρ ί α 5 2 . Αύτο 
εξηγεί καί τήν απόσταση πού τήρησε άπο το 
καθεστώς τοΰ Βοναπάρτη καί τήν αποσιώ
πηση στην αυτοβιογραφία του τής παλαιότε
ρης έκκλησης, πού εξέφραζε τους ενθουσια
σμούς του τών επαναστατικών χρόνων. Οί 
παλιοί εκείνοι ενθουσιασμοί ωστόσο, πού 
βρήκαν διέξοδο στα π ρ ώ τ α του πολιτικά 
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φυλλάδια, οδήγησαν έναν άπο τους σοβαρό
τερους ιδεολογικούς επικριτές του Κοραή να 
ύπαινιχθεΐ δτι ό Χιώτης σοφός υπήρξε πρά
κτορας των Γάλλων, «ξένης κυβερνήσεως 
όργανον» 5 3 . Ή έρευνα εντούτοις δεν μπό
ρεσε να προσκομίσει ως τώρα κανένα στοι
χείο, πού να τεκμηριώνει μια τέτοια υπό
θεση. Ό Κοραής άπο ιδιοσυγκρασία και άπο 
πεποίθηση έμεινε μακριά άπο δραστηριότη
τες αυτού του είδους. Παρά τη συγκίνηση 
πού ένιωσε για τη σύλληψη και το μαρτύριο 
του Ρ ή γ α καί των συντρόφων τ ο υ 5 4 , παρά 
τη δραστηριότητα πού τα χρόνια εκείνα α
κριβώς ανέπτυσσε στο Παρίσι ό Κωνσταντί
νος Σ τ α μ ά τ η ς για να κινήσει το γαλλικό εν
διαφέρον στην ελληνική υ π ό θ ε σ η 5 5 , παρά τα 
ποικίλα άλλα διαβήματα στο Βοναπάρτη άπο 
ελληνικούς κύκλους τής δ ι α σ π ο ρ ά ς 5 6 , ό Κο
ραής φαίνεται να έμεινε αμέτοχος· σ' αυτές 
τις προσπάθειες. Ή καταλυτική φροντίδα 
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του για τήν ελευθερία τής Ε λ λ ά δ α ς αναλώ
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