Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου, Οµότιµη Διευθύντρια Ερευνών Ε.Ι.Ε.
Άννα Ταµπάκη, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών, Φιλοξενούµενη
Ερευνήτρια ΙΝΕ/ΕΙΕ

Nεοελληνικός Διαφωτισµός
t
Γεωγραφική και πολιτισµική πολυµέρεια
Tο φαινόµενο του Nεοελληνικού Διαφωτισµού ξεπερνά τα στενά όρια της
εθνικής και ακόµη περισσότερο µιας στενά εννοούµενης γεωγραφικής
οριοθέτησης και περιχαράκωσης.
Aντανακλά ένα σύνθετο πλέγµα ανανεωτικών ρευµάτων στον βαλκανικό
χώρο υπό οθωµανική κυριαρχία, χώρο στον οποίο η ελληνική γλώσσα
λειτούργησε ως οχηµατική γλώσσα (langue véhiculaire), ως γλώσσα του
εµπορίου, ως lingua franca, και ως γλώσσα παιδείας, ιδίως σε µερικές
εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως στις Παραδουνάβιες Hγεµονίες. Eπέδρασε
δηλαδή σ’ έναν ευρύτατο γεω-πολιτικό χώρο που αντιστοιχεί µε αυτό που
ορίζουµε Nοτιο-Aνατολική Eυρώπη ως τα παράλια της Mικράς Aσίας.
Προσέλαβε ευρύτερο βαλκανικό χαρακτήρα, καθώς συµπεριέλαβε στους
κόλπους του Έλληνες καθώς και µη Έλληνες ‘εξελληνισµένους’ λογίους.
Σ’αυτό το σχήµα πρέπει να προσµετρήσουµε και ορισµένους δυναµικούς
πυρήνες παιδείας που µορφοποιήθηκαν εξαιτίας των ευνοϊκών εµπορικών
συγκυριών στις ελληνικές παροικίες της Kεντρικής Eυρώπης, της Nότιας
Pωσσίας (π.χ. Oδησσός) και της Δυτικής Eυρώπης (Bενετία, Bιέννη, Παρίσι,
κ.ά.). Ένα από τα πλέον δυναµικά χαρακτηριστικά του ρεύµατος ήταν η
κυρίαρχη παιδαγωγική και εκλαϊκευτική του ροπή. Aφοµοίωσε µε εκλεκτικό
τρόπο διάφορες τάσεις των αντίστοιχων δυτικών ρευµάτων, κυρίως του
αγγλικού, γαλλικού, ιταλικού και γερµανικού Διαφωτισµού.
Aπό τον 18ο αιώνα, εξαιτίας της κρίσης των κοινωνικών δοµών και των
πολιτικών θεσµών της Oθωµανικής Aυτοκρατορίας, οι ποικίλες εθνικές
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οµάδες που συγκροτούσαν το κοινωνικό και πολιτισµικό µωσαϊκό της
βαλκανικής Xερσονήσου αντιδρώντας, αναζήτησαν ένα νέο κοινωνικό
σχήµα, που άρχισε να διαφοροποιείται από το υπάρχον, ένα σύστηµα αξιών
προσανατολισµένο προς τα δυτικά ‘νεωτερικά’ πρότυπα. Στην περίοδο που
µεσολάβησε ανάµεσα στη Συνθήκη του Πασσάροβιτς (1718) και στη
Συνθήκη του Kιουτσούκ-Kαϊναρτζή (1774), στο βόρειο τµήµα της
Bαλκανικής, στις Παραδουνάβιες Hγεµονίες και στο βόρειο τµήµα της
Eλλάδας δηµιουργήθηκαν ευνοϊκές προϋποθέσεις οικονοµικής ανάπτυξης,
µέσω των εµπορικών δραστηριοτήτων. Eκ παραλλήλου, ένα δυναµικό
θαλάσσιο εµπορικό δίκτυο εγκαθιδρύθηκε στην ανατολική Mεσόγειο και στη
Mαύρη Θάλασσα. Mετά το 1750, τα ευρωπαϊκά εδάφη της οθωµανικής
αυτοκρατορίας γνώρισαν δηµογραφική ανάπτυξη και σταθερότητα. Tα
ανερχόµενα εµπορικά αστικά στρώµατα εισήγαγαν, µέσα από σειρά
κοινωνικών αλλαγών και πνευµατικών οσµώσεων, τον Διαφωτισµό στη
Nοτιο-ανατολική Eυρώπη, γεγονός που βαθµιαία οδήγησε στη διατύπωση
εθνικών αιτηµάτων για να καταλήξει στη δηµιουργία των εθνικών κρατών.
Oι αλλαγές στον τρόπο ζωής υιοθετήθηκαν σιγά σιγά και
αφοµοιώθηκαν µε αρκετές αντιστάσεις· είναι δυνατόν δε να
ανιχνευθούν σε πολλά επίπεδα της κοινωνικής ζωής, από τον
οικονοµικό παράγοντα στις νοητικές διεργασίες, στις αλλαγές που
υφίσταται ο φυσικός χώρος, καθώς αναπτύσσεται ο πολεοδοµικός
ιστός, καταλήγοντας στην ανάδυση νέων συµβολισµών και εικόνων
που επιχειρούν να µεταγράψουν και να αιτιολογήσουν τις κοινωνικές
καινοτοµίες.
Aναφορικά µε τα µεγάλα δυτικά ρεύµατα, ο Nεότερος Eλληνισµός
δέχθηκε την επίδραση της όψιµης ιταλικής Aναγέννησης (και του Mπαρόκ
στην αισθητική και τη λογοτεχνία) σχετικά αργοπορηµένα, µέσα στον 17ο
αιώνα. Tο φαινόµενο αυτό ρίζωσε σε έναν περιφερειακό πολιτισµικό χώρο σε
σχέση µε τον κεντρικό κορµό του Eλληνισµού, τη βενετοκρατούµενη Kρήτη,
και εξακτινώθηκε σε άλλους πυρήνες ιταλικής παιδείας, κυρίως στα Iόνια
νησιά.
Το µεγαλύτερο τµήµα του Eλληνισµού διάβηκε το κατώφλι του
Διαφωτισµού χωρίς να θητεύσει ουσιαστικά στην Aναγέννηση.
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H νεοελληνική παιδεία πριν από τον Διαφωτισµό κυριαρχείται στο σύνολό
της από την ορθόδοξη χριστιανική ηθική. H εκπαίδευση στηρίζεται στον
αριστοτελισµό καθώς και σε µια στερεότυπα επαναλαµβανόµενη επιλογή
κειµένων της αρχαίας κλασικής και βυζαντινής γραµµατείας. Γίνεται,
ωστόσο, ορατή από ενωρίς η συνύπαρξη δύο καθοριστικών στοιχείων: της
παράδοσης και της ανανέωσης. Έχει ειπωθεί πως στην ελληνική πνευµατική
ζωή η εξέλιξη των ιδεών από τον 16ο στον 19ο αιώνα διακρίνεται από διαρκή
«αφοµοιωτική ικανότητα», από µια ζωντανή παράδοση, ικανή να εγκολπωθεί
νέα στοιχεία και να ενστερνιστεί νεωτερισµούς.
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Διάκριση των φάσεων του Nεοελληνικού Διαφωτισµού
Oι πρώτες απόπειρες για την περιοδολόγηση του φαινοµένου χρονολογούνται
ήδη στον αρχόµενο 19ο αιώνα και προέρχονται από λογίους που ήσαν οι ίδιοι
φορείς του κινήµατος. O φαναριώτης Iακωβάκης Pίζος Nερουλός προτείνει
στο έργο του Mαθήµατα νεοελληνικής φιλολογίας (Cours de littérature
grecque moderne, Γενεύη 1827) την τρίσηµη διαίρεση των «προόδων», της
«Aναγέννησης» της νεοελληνικής παιδείας. H πρώτη περίοδος εκτείνεται
από το 1700 ως το 1750 και κυριαρχείται από τους Φαναριώτες. H δεύτερη
περιλαµβάνει την περίοδο από το 1750 ως το 1800 και έχει ως βασικό
χαρακτηριστικό την εισαγωγή στην πνευµατική ζωή των «επιστηµονικών
κατακτήσεων» της φωτισµένης Eυρώπης. H τρίτη είναι δυνατόν να ταυτιστεί
συµβολικά µε την παρουσία και τη δραστηριότητα του Aδαµάντιου Kοραή.
O σοφός διδάσκαλος του Γένους χρησιµοποίησε στο περίφηµο «Yπόµνηµά»
του (Mémoire sur l’état actuel de la civilisation dans la Grèce…, 1803),
θεµελιώδες κείµενο-ορόσηµο που παρουσίασε στην παρισινή «Eταιρεία των
Aνθρωποτηρητών» (Société des Observateurs de l’homme), χαρακτηριστική
της διεύρυνσης του όψιµου Διαφωτισµού προς την ανθρωπογνωσιολογία, τον
όρο «ηθική αναγέννηση» (révolution morale) για να εκφράσει την έννοια της
«παλιγγενεσίας» (régénération) και την προσδοκώµενη ευθυγράµµιση µε τα
«φώτα» της Eυρώπης. Πολύ αργότερα, κατά το τρίτο µισό του 19ου αιώνα, ο
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πολυπράγµων φαναριώτης λόγιος Aλέξανδρος Pίζος Pαγκαβής διακρίνει στη
Φιλολογική Iστορία της Nεωτέρας Eλλάδος, που εκδίδει στα γαλλικά (Histoire
littéraire de la Grèce Moderne, τ. A, 1877) δύο µείζονες περιόδους: το
διάστηµα 1700-1800, το οποίο θεωρεί συνώνυµο της «επιστροφής στη ζωή»
(retour à la vie) και την προεπαναστατική περίοδο 1800-1821, την οποία
ορίζει ως «Aναγέννηση» (Renaissance) του Ελληνισµού. Στη σύνθεση του
Pαγκαβή η θέση των πρωτεργατών ανήκει και πάλι στους Φαναριώτες.
Στον

κορµό

του

Nεοελληνικού

Διαφωτισµού

προσδιορίζονται

επιφαινόµενα, µέσα από τα οποία διαγράφεται η εσωτερική δυναµική του
αλλά και η ιδιοτυπία του. Σύµφωνα µε την αρχική διάκριση του K.Θ.Δηµαρά,
µπορούµε να µιλήσουµε για µισό αιώνα: 1770-1820, µε αρκετές προβολές
προς τα πίσω, ώστε να συµπεριληφθούν πρωιµότερες εκδηλώσεις των ετών
1750 και µε προβολή προς τα εµπρός, ώστε να φθάσουµε στα 1830, όταν ο
Διαφωτισµός γειτνιάζει µε την εκκόλαψη του ροµαντικού πνεύµατος. H
αποσύνθεση του Διαφωτισµού αρχίζει να γίνεται ορατή γύρω στα 1830·
πυρήνες του αντιστέκονται όµως ως το 1850, και ακόµη αργότερα.
H εµφάνιση του νεολογισµού «Διαφωτισµός» χρονολογείται γύρω
στο 1862 και προέρχεται πιθανότατα από τον γερµανικό όρο
Aufklärung. H χρήση του εντοπίζεται για πρώτη φορά στα γραπτά
του Δηµητρίου Bερναρδάκη, στην πανεπιστηµιακή του οµιλία Λόγος
εισιτήριος εις το µάθηµα της Γενικής Iστορίας εκφωνηθείς τη 20
Iανουαρίου 1862.
Oι συνδηλώσεις της εκφοράς του: «της λεγοµένης εποχής του
διαφωτισµού» εµπεριέχουν αρνητική χροιά, πράγµα ευεξήγητο αφού ο
Bερναρδάκης την εποχή εκείνη εµφορείτο από το πνεύµα του γερµανικού
ροµαντισµού. O όρος εντοπίζεται ακόµη στα γραπτά του επίσης
γερµανοτραφούς Nεοκλή Kαζάζη, διακεκριµένου νοµοµαθούς, καθηγητή της
Φιλοσοφίας του Δικαίου στο Πανεπιστήµιο Aθηνών.
Θεωρείται ότι ο Nεοελληνικός Διαφωτισµός αποτελεί βλαστάρι, κλάδο
του µεγάλου κορµού του ευρωπαϊκού Διαφωτισµού. Eάν ωστόσο ο
νεολογισµός

Διαφωτισµός

δηµιουργήθηκε

σε

συσχετισµό

µε

τους

αντίστοιχους ευρωπαϊκούς: Enlightenment, Aufklärung και Illuminismo, οι
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εκφράσεις «Φώτα», «Φώτα της Eυρώπης», «φωτισµένα έθνη», που οδηγούν
στις συνδηλώσεις του γαλλικού όρου lumières, δεν ανήκουν στο πεδίο των
νεολογισµών. H συµβολική σήµανση του φωτός προέρχεται από το γλωσσικό
οπλοστάσιο αιώνων καθώς ανάγεται στα κλασικά ρητορικά σχήµατα και την
εκκλησιαστική και ανθρωπιστική παιδεία. Γίνεται επίσης χρήση του στο
λεξιλόγιο του ρεύµατος του «θρησκευτικού ουµανισµού» του 17ου αιώνα,
πολύ πριν από το «πρελούδιο» των Φώτων· εδώ η προτροπή για τον φωτισµό
του Γένους οδηγεί στην ιδεατή συµβίωση της κλασικής παιδείας µε τη
βυζαντινή παράδοση. O όρος ενσωµατώθηκε στον 18ο αιώνα σε ένα νέο
πλαίσιο αναφοράς και εµπλουτίστηκε µε νέες σηµασιολογικές συνδηλώσεις.
H ευθυγράµµιση µε τις κατακτήσεις της δυτικής σκέψης είναι φανερή· αυτή η
διαδικασία προϋποθέτει επίσης την επανάκτηση των αξιών, από την
Aρχαιότητα µέσω της δυτικής Aναγέννησης στη φωτισµένη Eυρώπη, και απ’
εκεί στον Nεότερο Eλληνισµό, πορεία που καταλήγει στη µεταγενέστερη
κοραϊκή «µετακένωση» της δυτικής γνώσης και στην ανάκτηση της πατρώας
κληρονοµιάς, της κλασικής παιδείας.
H βυζαντινή οικουµενική ιδέα επιβιώνει µέσα από το εκκλησιαστικό
οικοδόµηµα και, εν πολλοίς, κυρίως στο πρώιµο στάδιο, µέσα από τη
φαναριώτικη ιδεολογία (όπως διατυπώνεται στην περίφηµη ερµηνευτική
σύνθεση του Nicolae Iorga «Βυζάντιο µετά το Bυζάντιο»), ενώ η βαθµιαία
συντελούµενη εθνική αφύπνιση στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην
αρχαιολατρεία και την προσδοκώµενη ανάκτηση της αρχαίας κληρονοµιάς.
H ιδέα της Oρθοδοξίας εξακολουθεί να ταυτίζεται µε αυτήν του Γένους. Στη
συλλογική µνήµη των λαών της Nοτιο-ανατολικής Eυρώπης, στη λαϊκή
παράδοση και στους θρύλους, η χαµένη χριστιανική αυτοκρατορία είναι
παρούσα.

Oι

προσδοκίες

της

ρωσικής

επέµβασης

στην

Aνατολή

θεµελιώθηκαν άλλωστε στη βάση της κοινής θρησκείας. Aπό την άλλη
πλευρά στέκει η επανασύνδεση µε την Aρχαιότητα. Tο «κλασικό όραµα» και
η αναβίωσή του, κοινός τόπος του ευρωπαϊκού κλασικισµού από την
Aναγέννηση και µετά, µε την έκρηξη της Γαλλικής Eπανάστασης απέκτησε
µεγαλύτερη δυναµική· ο «ηρωικός νεοκλασικισµός» µετατράπηκε σε
κοινωνικό βίωµα.
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Πρώιµος Διαφωτισµός
H περίοδος 1700-1750 ενέχει στη Nοτιο-ανατολική Eυρώπη τον ρόλο του
«πρώιµου Διαφωτισµού» (Frühaufklärung).
Περιεκτικό παράδειγµα προσφέρει η οικογένεια των Mαυροκορδάτων.
Γλωσσοµαθείς και εξαιρετικά καλλιεργηµένοι προσανατολίστηκαν προς το
µετριοπαθές ιδεώδες του «πεφωτισµένου απολυταρχισµού». Eίχαν άριστη
φιλολογική ενηµέρωση, διατηρούσαν αξιοζήλευτη βιβλιοθήκη και ήσαν σε
επαφή µε δυτικούς λογίους, όπως ο Jean Le Clerc. Ήσαν αναµφίβολα επί
ίσοις όροις «πολίτες» της ιδανικής «Πολιτείας των ευρωπαϊκών γραµµάτων».
Ο Aλέξανδρος o εξ Aπορρήτων, ο πρώτος της ‘δυναστείας’ και ο Nικόλαος,
πρώτος φαναριώτης ηγεµόνας στη Mολδαβία (1709), υπήρξαν φορείς
νεωτερικών ιδεών στον τοµέα του ηθικού και πολιτικού στοχασµού και
γνώριζαν τους γάλλους ηθολόγους, όπως τον La Rochefoucauld. Στο
µυθιστορηµατικό

έργο

του

Nικολάου,

Φιλοθέου

Πάρεργα

(1713),

εντοπίζουµε απηχήσεις των µεγάλων φιλολογικών συζητήσεων της εποχής:
νύξεις για τη «Διαµάχη Aρχαίων και Nεοτέρων» (Querelle des Anciens et des
Modernes), για την ηθικότητα του θεάµατος, την ιστορική κριτική, κ.λπ. O
Nικόλαος,

αποσκιρτώντας

από

τον

καθιερωµένο

νεοαριστοτελισµό

προσανατολίζεται προς τον Πλάτωνα και αναφέρεται στη σύγχρονή του
φιλοσοφία (Locke, Hobbes, Bacon). Στον κύκλο της ηγεµονικής οικογένειας
των

Mαυροκορδάτων

θα

συναντήσουµε

και

τα

πρώτα

µηνύµατα

ενδιαφέροντος για τα δυτικά λογοτεχνικά είδη (µυθιστόρηµα, θέατρο), µέσα
από τις πλούσιες «αναγνώσεις» τους και το συντονισµένο µεταφραστικό
εγχείρηµα εµβληµατικών έργων: Φενελόν, Οι Περιπέτειες του Τηλεµάχου·
Θερβάντες, Δον Κιχώτης· πολυάριθµες κωµωδίες του Mολιέρου· Gracián y
Morales, El Criticón, κ.ά. Oφείλουµε να µνηµονεύσουµε εδώ την ιδιότυπη
λειτουργία του χειρογράφου, εν προκειµένω της χειρόγραφης µετάφρασης
που διαδίδεται, καθώς κυκλοφορεί µέσω της αντιγραφής, ως ‘νεωτερική’
γνώση και εµπειρία στους φαναριώτικους κύκλους.
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H ανάπτυξη του φιλοσοφικού και πολιτικού στοχασµού
Kατά τη διάρκεια του Nεοελληνικού Διαφωτισµού συντελέσθηκε η εισδοχή
της φιλοσοφίας στό ευρύτερο πλαίσιο της διαπαιδαγώγησης του Γένους µέσω
της οργανικής της σύνδεσης µε την πρακτική ζωή. O πρακτικός αυτός
προσανατολισµός της φιλοσοφίας φανερώνεται εν πρώτοις µε την προβολή
της ηθικής και του προσδιορισµού της κοινωνικής συµπεριφοράς. Γενικά,
πιστεύεται την εποχή αυτή ότι η νεοελληνική διανόηση είναι σε θέση να
σκεφθεί τον εαυτό της όχι µόνο ως ερµηνευτική του δυτικού πολιτισµού
αλλά και ως αυτοπροσδιορισµός της εθνικής φιλοσοφικής παράδοσης. Η
περίοδος της νεοελληνικής σκέψης, η οποία καθορίστηκε από τις
πνευµατικές ανάγκες της νεοελληνικής κοινωνίας της καµπής του 18ου
αιώνα για εκσυγχρονισµό και ανανέωση, αξιολογήθηκε από τον πρώτο
ιστορικό της νεοελληνικής φιλοσοφίας, τον Κωνσταντίνο Μ. Κούµα. Ως
ιστορικός και φιλόσοφος, ο λόγιος αυτός αναγνωρίζει τη διαχρονική
παρουσία της ελληνικής φιλοσοφίας σε δύσκολους αιώνες, κατά τους
οποίους ανασυντάσσονται οι πνευµατικές του δυνάµεις· έχει κυρίως
συναίσθηση των ιδιοτυπιών της εποχής του και της µοναδικότητάς της στην
ιστορία του τουρκοκρατούµενου ελληνισµού. Yπάρχει αποδέσµευση από την
επικυριαρχία της Aρχαιότητας αλλά συγχρόνως και αναγνώρισή της ως
πρωτοπορία της νεότερης ευρωπαϊκής σκέψης. Στο ερώτηµα Aρχαιότητα ή
νεωτερικότητα; Aριστοτέλης ή Locke και Newton; η απάντηση δίνεται
γλαφυρά από τον Iώσηπο Mοισιόδακα, όταν δηλώνει ότι «η Eυρώπη την
σήµερον υπερβαίνει κατά την σοφίαν ως και την παλαιάν Eλλάδα».
Ένα άλλο φαινόµενο αυτής της εποχής είναι η ανάπτυξη της νεότερης
ελληνικής πολιτικής σκέψης, η οποία προσανατολισµένη προς τον ευρωπαϊκό
φιλελευθερισµό, θα ακολουθήσει το δικό της δρόµο. Το πολιτικό πρότυπο
της γαλλικής επαναστατικής ιδεολογίας και οι φιλελεύθερες θεωρίες των
Άγγλων φιλοσόφων και πολιτικών διανοητών συντελούν στην ανάδειξη του
νεοελληνικού δηµοκρατικού προτύπου. Oι ιδέες της ισότητας, της
ελευθερίας, της προσωπικής ασφάλειας και της ιδιοκτησίας πέρασαν στην
προβληµατική των ελληνικών κειµένων, όπως εκείνων του Pήγα Bελεστινλή,
του Aνώνυµου συγγραφέα της Eλληνικής Nοµαρχίας, των Aδαµ. Kοραή,
Bενιαµίν Λεσβίου, Nεοφύτου Bάµβα, Kωνστ. Kούµα και Mιχαήλ Xρησταρή.
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Oι λόγιοι αυτοί εµφανίζονται ως ριζοτόµοι και κοινωνικοί αναµορφωτές µε
συνείδηση του κοινωνικού τους έργου· ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις
που

διατύπωσαν

για

θέµατα

πολιτικής

διοίκησης

και

κοινωνικής

δικαιοσύνης, οι οποίες παραπέµπουν στις αρχές της κλασικής δηµοκρατίας,
στις θεωρίες του John Locke και του Jeremy Bentham καθώς και των Γάλλων
φυσιοκρατών και πολιτικών φιλοσόφων του 18ου αιώνα. Yπερτονίζεται ο
ρόλος του νοµοθέτη και του άριστου κυβερνήτη, ο οποίος πρέπει να
συνταιριάζει γνώσεις και ηθικές αρετές.
Mε την εισδοχή των καινούργιων δυτικών ρευµάτων, γίνεται γνωστή η
νεότερη φιλοσοφική θεµατολογία και αρχίζει η ελληνική λογιοσύνη να
συµµετέχει στον φιλοσοφικό προβληµατισµό του ευρωπαϊκού χώρου. O
εκλεκτισµός, που χαρακτηρίζει τις προσεγγίσεις τους, φανερώνει αφενός
ελευθερία της σκέψης και απαλλαγή από τα συστήµατα αλλά και συγχρόνως
άµβλυνση των διαφορετικών θέσεων ανάµεσα στους αρχαίους και τους
νεότερους.
«Oύκουν τοίνυν Περιπατητικός ηµίν επιγραφήσεται ο της αληθείας
θηράτωρ, ούτε Πλατωνικός, ουδ' άλλο όνοµα τοιούτον, ούτε
παλαιόν εαυτώ, προσεγκοµβώσεται, ούτε νεώτερον […] αλλά
φιλόσοφος. Ίνα γαρ τούτο ή, εκλεκτικός έσται.»
(Eυγένιος Bούλγαρις, Λογική, Λειψία 1766, σσ. 57-58)

H έννοια της φιλοσοφίας απαλλάσσεται από τον παραδοσιακό µεταφυσικό
προβληµατισµό µε αποτέλεσµα την πλήρη ανακαίνιση της µορφής της
συγκλίνοντας προς την ανθρωπολογία και τη µελέτη της φύσης
Aναπτύσσεται η έννοια της ορθής και «υγιούς φιλοσοφίας», η οποία δεν
προέρχεται από τη ροπή του ανθρώπου µονάχα προς το ειδέναι αλλά και
προς το ορθώς πράττειν. Aκόµη η προσπάθεια της στενής σύνδεσης της
φιλοσοφίας µε τα µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες θα διατηρηθεί σ’
όλη τη διάρκεια του Nεοελληνικού Διαφωτισµού· η µελέτη της φύσης
συνιστά αντικείµενο της φιλοσοφικής έρευνας, της οποίας µέληµα αποτελεί η
επιστηµονική µέθοδος. Oι όροι «φυσική φιλοσοφία», «χηµική φιλοσοφία»
και «φιλοσοφική επιστήµη» φανερώνουν τους γόνιµους δεσµούς ανάµεσα
στην επιστήµη και το φιλοσοφείν. Διαβάζουµε σχετικά στον Λόγιο Eρµή του
1820: «Kατά τους Nεωτέρους, η φιλοσοφία διάφορα σηµαινόµενα
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επιδέχεται συχνάκις εκλαµβάνεται δια το βάσιµον, βέβαιον και ουσιώδες
µέρος των επιστηµών».
Πρός

την

κατεύθυνση

αυτή,

σηµαντικό

ρόλο

διαδραµάτισε

η

σηµασιολογική αλλαγή του όρου µεταφυσική. H µεταφυσική δεν είναι πιά η
οντολογία, η αριστοτελική πρώτη φιλοσοφία, η επιστήµη των πρώτων αρχών.
Mετατρέπεται σε γενετική γνωσιοθεωρία και ψυχολογία καθώς και σε γενική
επιστηµολογία.
Oι Έλληνες θιασώτες του Διαφωτισµού συγκράτησαν την πολλαπλότητα
της κίνησης των Φώτων: πρώιµος γερµανικός Διαφωτισµός µε έµφαση στη
βολφιανή φιλοσοφία, αγγλική εµπειριοκρατία, γαλλικός εγκυκλοπαιδισµός
και Iδεολογία, καντιανή σχολή. Στα φιλοσοφικά εγχειρίδια της εποχής
αναδύονται καινούργιοι κλάδοι όπως η αισθητική, η ψυχολογία, η καθολική
γραµµατική, η παιδαγωγική, οι νεωτερικές γλωσσολογικές αντιλήψεις. Oι
σχέσεις ρητορικής και αισθητικής αναπτύσσονται στα νεοελληνικά εγχειρίδια
ρητορικής και ποιητικής των αρχών του 19ου αιώνα. Τα φιλοσοφικά έργα της
εποχής αυτής διατρέχονται από συνεχή φροντίδα για την κατασκευή ενός
ελληνικού φιλοσοφικού λεξιλογίου. Ο Κούµας, περισσότερο από τους
άλλους διανοητές, επέµενε πρός την κατεύθυνση αυτή, ίσως επειδή
συνάντησε δυσκολίες στο µεταφραστικό του έργο και τον απασχόλησε η
δηµιουργία καινούργιων φιλοσοφικών όρων. Αντίθετα από τον Βούλγαρη και
τον Φιλιππίδη, οι οποίοι είχαν προτείνει τον εµπλουτισµό του φιλοσοφικού
λεξιλογίου

µε

αρχαίους

φιλοσοφικούς

όρους,

τάσσεται

υπέρ

των

νεολογισµών, θεωρώντας ότι η αρχαία ελληνική ορολογία δεν έχει την
απαιτούµενη πλαστικότητα για να εκφράσει καινούργια νοήµατα.
«Nεοφανείς ιδέαι ερµηνευόµεναι µε παλαιά ονόµατα µε φαίνεται
πράγµα αντιφατικόν. Oυ βάλλουσιν οίνον νέον εις ασκούς
παλαιούς.»
(K. Kούµας, Σύνταγµα Φιλοσοφίας, Bιέννη 1820, τ. Γ', σ. η')
Η ορθολογιστική αντιµέτωπιση της γλωσσικής διαδικασίας γίνεται
εµφανής µε την προβολή της γενικής γραµµατικής. Yπογραµµίζεται η
εξάρτησή της από την καθολική ισχύ του λόγου που πηγάζει από την
ανθρώπινη λογικότητα και αναιρείται η οντολογική και θεολογική αντίληψη
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της γλώσσας. H γλώσσα δεν εκφράζει τα πράγµατα αλλά τις έννοιες και
εποµένως δεν προσδιορίζει τα έσχατα πράγµατα. Η φυσική όσο και η ψυχική
πραγµατικότητα είναι ατοµική και συγκεκριµένη και η αλήθεια και το ψεύδος
αποτελούν ιδιότητες του λόγου και όχι των πραγµάτων. Έχουµε να κάνουµε
µε ένα εννοιολογικό ρεαλισµό· το νόηµα συλλαµβάνεται ως συµβατική
σχέση ανάµεσα στα σηµεία και τις εννοιολογικές οντότητες.

H αµφισβήτηση του αριστοτελισµού
Tα πρώτα δειλά βήµατα που σηµατοδοτούν ρήξη, αµφισβήτηση του
αριστοτελισµού, στροφή προς τον εξωτερικό κόσµο και την παρατήρηση,
επιθυµία της ιστορικής γνώσης, εξοικείωση µε τον φυσικό χώρο και το
περιβάλλον, πίστη, τέλος, στο πείραµα, στην εµπειρία, παρατηρούνται στον
αρχόµενο 18ο αιώνα. Aντιλαµβανόµαστε π.χ. αυτές τις αλλαγές ως
ψηλαφήσεις του καινούργιου στην Eισαγωγή εις τα Γεωγραφικά και Σφαιρικά
(1716) του Xρύσανθου Nοταρά, πατριάρχη Iεροσολύµων, παρόλο που
αντικρούει τις θέσεις του Kοπέρνικου. Θα συναντήσουµε τα πρώτα πρώιµα
δείγµατα ορθολογιστικής σκέψης στο έργο του Bικέντιου Δαµοδού, του
Mεθόδιου Aνθρακίτη και του Θεόδωρου Kαβαλλιώτη. O Δαµοδός, χωρίς να
αποµακρυνθεί από την Oρθοδοξία, αποδέχεται την καρτεσιανή θεωρία περί
«γενέσεως των παθών». O Aνθρακίτης φέρει στο έργο του την επίδραση του
Malebranche· εκφράζει τη στροφή προς τα µαθηµατικά και τις φυσικές
επιστήµες καθώς και έναν πρώιµο εκλεκτισµό. H διδασκαλία του
καταδικάζεται το 1721 ως ύποπτη ετεροδοξίας. Tέλος, ο Θεόδωρος
Kαβαλλιώτης από τη Mοσχόπολη, µαθητής του Bούλγαρη στα Iωάννινα,
αναφέρεται στα χειρόγραφά του στον Descartes και τον Leibniz. Aργότερα
γίνονται περισσότερο αισθητές οι επιδράσεις της γερµανικής Frühaufklärung
στην ελληνική παιδεία, κυρίως µέσα από την εκλαΐκευση συγγραµµάτων των
µαθητών του Leibniz και Wolff, Baumeister και Heinecke. Mε τον ιταλικό
στοχασµό αρχίζει να εξοικειώνεται ο Nεότερος Eλληνισµός µετά το 1760
(Muratori, Genovesi, Soave, Beccaria και Vico).
Σχετικά µε την εκπαίδευση, το µεγαλύτερο µέρος του 18ου αιώνα
κυριαρχείται από τη συνύπαρξη της κλασικής παιδείας µε τη βυζαντινή:
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λυρική και δραµατική ποίηση, ρητορική θύραθεν και εκκλησιαστική,
παραινετικά κείµενα, όπως έχουµε στην Εγκυκλοπαιδεία Φιλολογική του
Ιωάννη Πατούσα (α’ έκδοση 1710). Aυτό το στοιχείο χαρακτηρίζει τόσο τις
ανθρωπιστικές όσο και τις θετικές επιστήµες. H διδασκαλία της αστρονοµίας,
των µαθηµατικών, της γεωµετρίας κυριαρχούνται από την επίδραση του
«θρησκευτικού ουµανισµού» του 17ου αιώνα. O Θεόφιλος Kορυδαλέας, ο
Xρύσανθος Nοταράς, ο Aνθρακίτης συνεχίζουν την ελληνο-βυζαντινή
παράδοση, εµπλουτίζοντάς την µε νέα στοιχεία. Tους διαδέχονται άλλες
γενιές πιο ριζοσπαστικές, προσανατολισµένες κατεξοχήν προς τη δυτική
γνώση. H αποσκίρτηση από την παράδοση και η αποδοχή των δυτικών
νεωτερικών επιστηµονικών θεωριών, διεισδύουν γύρω στο τρίτο µισό του
18ου αιώνα και τις πρώτες δεκαετίες του 19ου. Σπάνια θα συναντήσουµε
εντούτοις σοβαρά δείγµατα αµφισβήτησης του χριστιανικού δόγµατος. H
σύγκρουση µε την επίσηµη Εκκλησία, θα συµβεί αρκετά αργότερα, µετά την
έκρηξη της Γαλλικής Eπανάστασης.

Μορφοποίηση και ωρίµανση του διαφωτιστικού ρεύµατος
Γύρω στο 1750 µε 1770 µορφοποιούνται τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του
ρεύµατος. Σηµειώνεται έντονη αύξηση της εκδοτικής δραστηριότητας,
υποχώρηση του εκκλησιαστικού και λειτουργικού βιβλίου, καλλιέργεια ενός
συστηµατικού ενδιαφέροντος για την ιστορία (αρχαία και νεότερη),
ανάπτυξη της µεταφραστικής δραστηριότητας από ξένες, δυτικές γλώσσες.
Tότε παρατηρούµε την εισαγωγή των θετικών επιστηµών από τον Nικηφόρο
Θεοτόκη και της σύγχρονης φιλοσοφίας από τον Eυγένιο Bούλγαρη, που
εισήγαγε τον στοχασµό του John Locke µέσω της Λογικής του (1766) και
µετέφρασε για πρώτη φορά Bολταίρο: Mέµνων, 1766· Περί των διχονοιών
των εν ταις Eκκλησίαις της Πολωνίας, 1767, όπου και παραθέτει ως Eπίµετρο
το Σχεδίασµα περί της Aνεξιθρησκείας, εµπνευσµένο από το περίφηµο Traité
sur la tolérance του Γάλλου φιλοσόφου αλλά και από τον αντίστοιχο
µετριοπαθέστερο στοχασµό του John Locke.
Κληροδότησε στη νεοελληνική παιδεία τον κρίσιµο νεολογισµό
«ανεξιθρησκεία», όπου η έµφαση δίνεται στη θρησκευτική ανοχή.
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«Η Ανοχή, την οποίαν καθ’ ηµάς οι Λατίνοι Tolerantiam λέγουσι,
και ηµείς όχι απροσφυώς ίσως ηµπορούµεν να ονοµάσωµεν
Aνεξιθρησκείαν, δεν είναι παρά µία επιεικής και πραεία διάθεσις
ψυχής ευσεβούς.»
(Ευγένιος Βούλγαρις, Σχεδίασµα περί της Aνεξιθρησκείας, Λειψία 1767, σ. 219)

Ως αρετή οφείλει «να πατή εις το µέσον, και επίσης να απέχη από τας δύο
ακρότητας» διότι η µεν υπερβολική ανοχή καταλήγει στον αδιαφορισµό, η δέ
έλλειψή της οδηγεί στη θηριωδία.
Τοµή αποτελεί λοιπόν η εµφάνιση του Bολταίρου στην ελληνική
πνευµατική ζωή, παρόλο που δεν γίνεται, ακόµη και από τους ίδιους τους
εισηγητές του, ανεπιφύλακτα αποδεκτός.
«O Bολτάριος πάντοτε είναι Bολτάριος, καλά κακοίς συναφύρων εν
τοις εαυτού πονήµασι, και συγκαταµιγνύς µε τα άξια παραδοχής και
επαίνου, τα αποστροφής και µέµψεως άξια.»
(Eυγένιος Bούλγαρις, Περί των διχονοιών των εν ταις εκκλησίαις της
Πολωνίας…, Λειψία 1767, Πρόλογος, σσ. [4-5])

Σ’ αυτήν τη φάση ωρίµανσης εντάσσεται ο Iώσηπος Mοισιόδαξ, µεστό
παράδειγµα ενός βαλκάνιου εξελληνισµένου λόγιου (µοισός+δαξ), του
οποίου τα ενδιαφέροντα αντανακλούν ένα κρίσιµο σύνολο γνωστικών
περιεργειών: ηθική φιλοσοφία, γεωγραφία, φυσική, µαθηµατικά, παιδαγωγία.
H Aπολογία του (1780), µέσα από την οποία αναδύεται για πρώτη φορά και ο
προσωπικός εξοµολογητικός λόγος, αποτελεί σηµαντικό γεγονός στα έργα
του αναφέρεται στον Newton, στον Locke. Στα 1765, κατά τη διάρκεια
δηµόσιου µαθήµατός του, παρόντος και του ηγεµόνα της Mολδαβίας,
αναφέρεται στον Bολταίρο.
H δεύτερη περίοδος εκτείνεται από το 1750 µε 1760 ώς το 1800. H επαφή
µε τη δυτική σκέψη γίνεται οµαλή και περισσότερο συνεχής. Oι αλλαγές
στον τρόπο ζωής και στις νοοτροπίες αρχίζουν να γίνονται αισθητές και
εµφανίζονται µε µεγαλύτερο δυναµισµό στα αστικά κέντρα. Tο ανανεωτικό
πρόσωπο της ανερχόµενης εµπορικής αστικής τάξης αποκρυσταλλώνεται. Oι
εκδοτικές στρατηγικές στοχεύουν κυρίως στην εκπαίδευση και οι λόγιοιφορείς

του

Διαφωτισµού

προσδίδουν

απόλυτη

εκπαιδευτικά ζητήµατα (Mοισιόδαξ, Kαταρτζής).

προτεραιότητα

στα
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Aπό τα πλέον προωθηµένα πνεύµατα της εποχής του, ο Mοισιόδαξ
αντιλαµβάνεται εγκαίρως πόση «χρεία» έχει η Eλλάδα από τα φώτα της
Eυρώπης.
«Eπειδή την σήµερον η µία πληµµυρεί, και η άλλη υστερείται ως
και τα αξιολογώτερα φώτα της Mαθήσεως.»
(Ιώσηπος Μοισιόδαξ, Hθική Φιλοσοφία, «Προοίµιον του
Mεταφραστού», Bιέννη 1761, σ. κα’)

Oρµώµενος από βαθειά επίγνωση του εθνικού παρελθόντος και του
παρόντος, δεν διστάζει, παίρνοντας ταυτοχρόνως θέση στο ζήτηµα της
Διαµάχης Παλαιών και Nεοτέρων, να υιοθετήσει µια θεµελιώδη κριτική
στάση ως προς την προσέγγιση της κλασικής αρχαιότητας και γραµµατείας
από τους συγχρόνους του.
«Tην σήµερον η Eλλάς τρέφει, και περιποιείται δύω ελαττώµατα, τα
πλέον ανοίκεια εις την δόξαν της. Aυτή κυριεύεται κατά κράτος από
την Yπόληψιν και από την Aµέλειαν της Aρχαιότητος. H πρώτη της
εγέννησεν εκείνην την ακµαίαν Πρόληψιν, ότι όσα ή εφεύρηκαν, ή
εκαλλιέργησαν οι Παλαιοί, όλα γενναία, όλα ακριβή: και η δευτέρα
της επροξένησε την σπάνιν, ή µάλιστα την ερηµίαν των
περισσοτέρων παλαιών Συγγραµµάτων. Δεν φθάνει. H Πρόληψις
έπειτα της εφύτρωσεν ένα άσπονδον µίσος εναντίον πάντων των
Nεωτέρων, και η σπάνις την εγύµνωσεν σχεδόν από όλας τας
κεφαλαιωδεστέρας ειδήσεις των Παλαιών.»
(Hθική Φιλοσοφία, «Προοίµιον του Mεταφραστού», σσ. ις’-ιζ’)

H µίµηση της Eυρώπης αποτελεί για τον Mοισόδακα τη µόνη και ασφαλή
οδό προόδου και η µετάφραση επωµίζεται το κύριο βάρος µεταφοράς και
εκλαΐκευσης των γνώσεων.
Aρκετοί νεωτερισµοί βρίσκουν εφαρµογή στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα που
αρχίζουν να πληθαίνουν στα διάσπαρτα πνευµατικά κέντρα του ελληνισµού,
µε µεγαλύτερη πυκνότητα στον αρχόµενο 19ο αιώνα, αν και πολλές φορές η
συντήρηση γειτνιάζει µε την ανανέωση: Aυθεντικές Aκαδηµίες του
Bουκουρεστίου και του Iασίου, Aθωνιάς, Πατριαρχική Σχολή, σχολές της
Hπείρου και της δυτικής Mακεδονίας (Iωάννινα, Άρτα, Mέτσοβο, Kαστοριά,
Kοζάνη, Mοσχόπολη, Σιάτιστα), Πάτµος, Aµπελάκια και Tύρναβος της
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Θεσσαλίας, Mηλιές και Zαγορά του Πηλίου, Δηµητσάνα, Xίος, Σχολή των
Kυδωνιών, Eυαγγελική Σχολή και Φιλολογικό Γυµνάσιο της Σµύρνης, Iόνιος
Aκαδηµία, κ.λπ.
Tο πνεύµα του γαλλικού Eγκυκλοπαιδισµού κερδίζει έδαφος. H δεύτερη
περίοδος χαρακτηρίζεται από την επίδραση που άσκησε η Γαλλική
Eγκυκλοπαιδεία στον χώρο της Nοτιο-ανατολικής Eυρώπης. Ένας από τους
περισσότερο τυπικούς εκπροσώπους της είναι ο φαναριώτης Δηµήτριος
Kαταρτζής καθώς και µερικοί από τους µαθητές του, όπως ο Pήγας
Bελεστινλής. Πληροφορίες και θεωρίες αντλούνται από τη Γαλλική
Eγκυκλοπαιδεία σχετικά µε τη φυσική γλώσσα, τη γενική γραµµατική
(grammaire générale) και τη µεταφραστική πρακτική (Δηµ. Kαταρτζής), που
θεωρείται απ’ αυτόν: «πράγµα περισπούδαστο και τώρα σ’όλα τα
βασίλεια» («Πρόλογος στη µετάφραση του Pεάλ», περ. 1784).
«Προσέτι δύναται αυτή [η µετάφραση του Pεάλ] να χρησιµεύση και
σ’ εκείνον που βουληθή να κάµη παρόµοιον κόπο, µεθοδικό, να
µεταφράση άλλο τίποτες, οπού και να δουλεύεται η γλώσσα µας και
να αποχτούµε και βιβλία στα ρωµαίκα µε τωριναίς λογαριασµέναις
ιδέαις, για να φωτίζεται το έθνος µας και να γίνεται κοινή η
προκοπή µε τον ίδιον τρόπο που γένηκε και στα άλλα έθνη.»
(«Πρόλογος στη µετάφραση του Pεάλ» [Réal de Curban, Science du
gouvernement], περ. 1784· Δηµ. Kαταρτζής, Tα Eυρισκόµενα, έκδοση
K.Θ.Δηµαράς. OMEΔ, Aθήνα 1970, σ. 327)

H Γαλλική Eγκυκλοπαδεία τροφοδοτεί την πένα του Xριστόδουλου
Παµπλέκη σχετικά µε τον ορισµό του φιλοσόφου και το περιεχόµενο της
φιλοσοφίας (Περί Φιλοσόφου, Φιλοσοφίας…, 1786), η ακόµη του Pήγα
σχετικά µε τις φυσικές επιστήµες και τη φυσιολογία (Φυσικής Aπάνθισµα,
1790).
H ανανέωση της γεωγραφίας ως επιστήµης αποτυπώνεται σε ένα
µείζον

έργο

του

νεοελληνικού

Διαφωτισµού,

στη

Nεωτερική

Γεωγραφία (1791) των Δηµητριέων, του Δανιήλ Φιλιππίδη και του
Γρηγορίου Kωνσταντά.
Έχουµε εν προκειµένω το διαδεδοµένο φαινόµενο του ερανίσµατος από
ξένες πηγές, µε έµµεσες αναφορές σε ξένα πρότυπα (Condillac, Abbé Raynal,
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Buffon, Μontesquieu, κ.ά.), όπου έχουν προστεθεί πρωτότυπα τµήµατα, τα
οποία αποδεικνύουν µε τη σειρά τους τον βαθµό εξοικείωσης των
Δηµητριέων µε τις σύγχρονές τους αντιλήψεις περί ανθρωπογεωγραφίας. Η
προσεκτική επιστηµονική εξακρίβωση απεκάλυψε τις πηγές των Eλλήνων
λογίων (τη Géographie Moderne του Nicolle de La Croix και τις Géographie
Ancienne και Géographie Moderne του Panckoucke, κείµενα που συνέθεταν
το γεωγραφικό τµήµα της Μεθοδικής Εγκυκλοπαιδείας, εκδοτικής συνέχειας
τρόπον τινα της Εγκυκλοπαιδείας των D’ Alembert, Diderot) καθώς και την
επιλεκτική διαδικασία που ενστερνίστηκαν, η οποία και αντανακλά την
αφοµοίωση των κατευθυντηρίων γραµµών του γαλλικού Eγκυκλοπαιδισµού.
Περίοδος ωριµότητας, η οποία θα δώσει το αναµφισβήτητο
προβάδισµα στις θετικές επιστήµες, στο πείραµα, που θεωρείται
κινητήριος δύναµη και απελευθέρωση του ατόµου από τα δεσµά της
άγνοιας και της δεισιδαιµονίας.
Στον τοµέα της ιστοριογραφίας, αφήνοντας πίσω µια µακρά παράδοση
χρονογραφίας, αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον για την
αρχαιότητα, όπως διαφαίνεται στον µεταφραστικό άθλο της πολύτοµης
(16/τοµης) Παλαιάς Ιστορίας (Histoire ancienne) του Charles Rollin από τον
Aλέξανδρο Kαγκελλάριο καθώς και η ανάδυση του ενδιαφέροντος για την
ερµηνεία της νεότερης περιόδου (Domenico Caminer, Storia della guerra
presenta, 1770-1773, κ.λπ.).
Η Παλαιά Ιστορία, µεταφρασµένη από τα ιταλικά, αποτελεί ένα
«εγκυκλοπαιδικό πανόραµα» των αρχαίων πολιτισµών, σύµφωνα µε την
επεξήγηση

του

τίτλου:

των

Aιγυπτίων,

Kαρχηδονίων,

Aσσυρίων,

Bαβυλωνίων, Mήδων, Περσών, Mακεδόνων, Eλλήνων, όπου προστίθενται
στους τελευταίους τόµους οι κατακτήσεις των νεοτέρων χρόνων στα
γράµµατα και τις τέχνες. Aπό το σύνολο έργο αναδύεται ο παραδειγµατικός
και ηθικοδιδακτικός

χαρακτήρας της

ιστορίας.

H µετάφραση του

Kαγκελλάριου συνιστά συµβολή στην εθνική αυτογνωσία.
«Aυτό το εξαίρετον και πολυµαθέστατον Bιβλίον, έκρινα κ’ εγώ να
µεταγλωττισθή εις την απλήν ρωµαϊκήν φράσιν, διά να το τυπώσω,
και να το προσφέρω εις το ένδοξον Γένος των Pωµαίων […] όχι
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τόσον διά τα όσα περιέχει διά τα άλλα Bασίλεια, οπού και αυτά είναι
άξια ακοής και θαυµασµού, όσο διά τα όσα γράφει διά τους
Mακεδόνας, και Έλληνας, των οποίων τα λαµπρά και ένδοξα
κατορθώµατα, την µεγαλοκαρδίαν, ταις Eπιστήµαις και Tέχναις
[…] περιγράφει.»
(Παλαιά Iστορία, Bενετία 1750, σ. [4]).

Στα 1767, κυκλοφορεί στη Bενετία η εξάτοµη Bυζαντίς ή Bίβλος χρονική
του Iωάννη Στάνου. Oι τέσσερις πρώτοι τόµοι περιλαµβάνουν την απόδοση
σε οµιλουµένη γλώσσα ενός απανθίσµατος κειµένων που βασίζεται στην
ιταλική µετάφραση της µνηµειώδους Bυζαντίδος του Λούβρου. Στους δυο
τελευταίους τόµους που αναφέρονται στη µεταβυζαντινή περίοδο ως το 1703,
ο Στάνος χρησιµοποιεί µεταγενέστερες πηγές.
Απόρροια του κλίµατος του «πεφωτισµένου απολυταρχισµού» αποτελεί
και το ενδιαφέρον των Φαναριωτών για το ιστοριογραφικό έργο του
Bολταίρου. Διασώζονται αρκετά χειρόγραφα µε µεταφράσεις των δύο
σηµαντικών του έργων, του Δοκιµίου περί των ηθών και πνεύµατος των
Εθνών (Essai sur les mœurs et l’esprit des Nations, 1756) κσι του Αιώνα του
Λουδοβίκου ΙΔ’ (Le siècle de Louis XIV, 1739-1768), τα οποία πρέπει να
εκπονήθηκαν γύρω στα 1770.
Μεγάλα αποσπάσµατα από τον Βολταίρο περιέχει και η Ιστορία του
παρόντος πολέµου αναµεταξύ Ρουσσίας και της Οθωµανικής Πόρτας που
αναπλάθει, µε βάση το προαναφερθέν έργο του Domenico Caminer, ο
Σπυρίδων Παπαδόπουλος. H συγκριτική και κριτική θέαση της ιστορικής
συγχρονίας απασχολεί όλο και πιο συστηµατικά τις συνειδήσεις.
«Tάχα τι άλλο εµπορεί να είναι πλέον αρεστόν, πλέον περίεργον εις
όλας τας τάξεις των ανθρώπων από την γνώσιν της Iστορίας του
Kόσµου; Mία τοιαύτη γνώσις όχι µόνον ψυχαγωγεί την καρδίαν, µα
και παιδεύει τον νουν µας µε τα παραδείγµατα των άλλων εις το να
διάγωµεν φρονίµως την ζωήν µας, και να διευθύνωµεν τας πράξεις
µας µε τους κανόνας της Πολιτικής Eπιστήµης.»
(Aγάπιος Λοβέρδος, Iστορία των δύω ετών 1787, 1788…, Bενετία 1791, σσ. ε’-ς’)
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Στους προλόγους ιστορικών συγγραµµάτων της καµπής του 18ου αιώνα
συνδέεται η κατάκτηση της ιστορικής γνώσης µε το ατοµικό και συλλογικό
«ευ ζήν». Στην Aρχαιολογία Συνοπτική των Eλλήνων (Bιέννη 1796), την
οποία ερανίστηκε ο κοζανίτης ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Σακελλάριος από
γερµανικές πηγές, τονίζεται πως η εµπέδωση των διδαγµάτων που προσφέρει
η διαχρονική και κριτική αποτίµηση της ιστορίας συµβάλλει στην αρµονική
συµβίωση του ατόµου µε το κοινωνικό του περιβάλλον: «[…] οπού είναι
αυτώ αναγκαία διά να ζήση ευδαιµόνως µεταξύ των πλησίων του και
αδελφών του». Oι ιστοριογραφικές απόπειρες, µεταφράσεις και ερανίσµατα
από δυτικά έργα, θα ενταθούν στην τρίτη και πλέον ώριµη φάση του
νεοελληνικού

Διαφωτισµού

(Δηµήτριος

Αλεξανδρίδης,

Αθανάσιος

Σταγειρίτης, Στέφανος Κοµµητάς, Διονύσιος Φωτεινός), βρίσκοντας την
ολοκλήρωση και απόληξή τους στο πολύτοµο έργο του Kωνσταντίνου
Kούµα, Iστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων (Bιέννη, 1830-1832).
H αρχή του εκσυγχρονισµού των δοµών, κοινωνικών και πνευµατικών,
είναι τώρα διάχυτη και παραµένει το κυρίαρχο διαφωτιστικό αίτηµα.

H κριτική του καρτεσιανισµού
Oι µεθοδολογικοί καί γνωσιοθεωρητικοί διαλογισµοί της καρτεσιανής
φιλοσοφίας, που αναθεµελίωσε τον ορθολογισµό συγκλίνοντας τον
εµπειρισµό και τη µαθηµατική θεωρία, προκάλεσαν ζωηρή κίνηση. Τα
θεµελιακά έργα του όχι µόνο µελετήθηκαν από τους Έλληνες διανοητές της
περιόδου αλλά αποτέλεσαν και αντικείµενο διδασκαλίας. Δεν έχουµε απλή
αποτύπωση των στοχασµών του Nτεκάρτ και των άλλων καρτεσιανών
φιλοσόφων, κυρίως του Malebranche· οι Έλληνες λόγιοι εκφράζουν την
προσωπική τους άποψη, προβάλλοντας επιχειρήµατα για τον προβληµατισµό
που προκάλεσε η καρτεσιανή φιλοσοφία και λαµβάνουν π.χ. θέση στις
διαµάχες µεταξύ του Nτεκάρτ, του Gassendi και των Iανσενιστών
(Jansénistes). Οι Έλληνες στοχαστές του Διαφωτισµού αρνούνται τις
καρτεσιανές έµφυτες ιδέες, χωρίς αυτό να τους εµποδίζει να τον
χαρακτηρίζουν «νού ελεύθερο και υψηλό». Xαιρετίζεται από τον Iώσηπο
Mοισιόδακα ως ελευθερωτής της φιλοσοφίας για την αντισχολαστική του
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τοποθέτηση,

όµως

σε

δύο

πρωτίστως

σηµεία

των

καρτεσιανών

γνωσιοθεωρητικών θέσεων, το κύριο ρεύµα του Nεοελληνικού Διαφωτισµού
θα επικεντρώσει την κριτική του διάθεση, µε πρωτεργάτη τον Δανιήλ
Φιλιππίδη: στην καρτεσιανή δυαρχία, στο διαχωρισµό δηλαδή ύλης και
πνεύµατος, σώµατος και ψυχής, και στην ταύτιση ύλης και έκτασης, στην
απόρριψη δηλαδή της ύπαρξης του κενού. Aντίθετα, ο Bενιαµίν Λέσβιος θα
στραφεί προς την καρτεσιανή δυαρχική θεώρηση µε σκοπό την
καταπολέµηση του υλισµού. H καρτεσιανή φυσική και κοσµολογία θα
υποστούν την κριτική του Eυγένιου Bούλγαρη και του Nικηφόρου Θεοτόκη.
O Bούλγαρης απορρίπτει τη θέση του Nτεκάρτ και του Gassendi ότι η
έκταση είναι η ουσία των πραγµάτων, παραπέµποντας στον Clarke και στον
Musschenbroek. Eκτοπίζοντας τον καρτεσιανό νοησιαρχικό µαθηµατικισµό,
η εµπειρική-πειραµατική µέθοδος, η οποία θα προσδιορίσει και τη λεγόµενη
«πειραµατική φιλοσοφία» ως συνώνυµο της φυσικής επιστήµης, αποτελεί
απόδειξη της στροφής προς τα εγκόσµια και την «πολιτική κοινωνία».

H αποδοχή της λωκιανής φιλοσοφίας
H διδασκαλία της σκέψης του Locke στον ελληνικό χώρο υπήρξε ένα
ριζοσπαστικό βήµα πρός το πνεύµα της εποχής. H λωκιανή φιλοσοφία γίνεται
πρώτη φορά γνωστή στον ελληνικό χώρο από τη µετάφραση του Δοκιµίου
από τον Zακύνθιο ιερέα Aντώνιο Kατήφορο, που κοντά του µαθήτευσε ο
Eυγένιος Bούλγαρης αλλά και ο Iωάννης Λιτίνος, ο οποίος το 1796 εκδίδει
στη Bενετία τη µετάφραση του Δοκιµίου από την επιτοµή του Άγγλου John
Wynne.
Θεωρείται, ωστόσο, ότι ο Bούλγαρης είναι ο επίσηµος εισηγητής της
φιλοσοφίας του Locke µε την αποσπασµατική µετάφραση που εκπόνησε
µάλλον στη δεκαετία 1740-1750, η οποία σώζεται ανέκδοτη σε χειρόγραφο
της Eθνικής Bιβλιοθήκης της Eλλάδος µε τον ακόλουθο τίτλο: Yποτύπωσις ή
υπόµνηµα φιλοσοφικός περί του κατά άνθρωπον νου εκ του Άγγλου Λωκίου.
Στη Λογική του δηλώνει το θαυµασµό του για το Δοκίµιο αλλά και αντιδρά
στις θέσεις του Άγγλου φιλοσόφου. Mε τη βοήθεια του Locke απορρίπτει τις
έµφυτες ιδέες και υποστηρίζει ότι ο νους δεν «πλάττει» απλές έννοιες. Πηγή
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των ιδεών είναι πρώτα η αίσθηση και µετά ο νους αλλά ο Bούλγαρης θα
προσθέσει και την Aποκάλυψη. Mέσα στο πλαίσιο της έλλογης θρησκείας
που πρεσβεύει ο Locke, το θέµα της Aποκάλυψης συνδέεται άµεσα µε
αλήθειες πάνω από τον Λόγο. O Bούλγαρης προσπαθεί δηλαδή να
συµβιβάσει το νεότερο µε το παραδοσιακό στοιχείο, σε µιά εποχή που ο
Locke κατηγορείται από πολλούς ως υλιστής· το 1797 ο Bούλγαρης θα
υποστηρίξει ότι, αν η φύση είναι δηµιουργός εννοιών, τότε πολυ περισσότερο
πρέπει να είναι δηµιουργός εννοιών ο Θεός που έπλασε τη φύση. Θα
προκαλέσει την κριτική διάθεση νεοτέρων του, οι οποίοι υπήρξαν
περισσότερο ρηξικέλευθοι, τον Iώσηπο Mοισιόδακα και τον νεαρό Aθανάσιο
Ψαλίδα, ο οποίος στο πρωτόλειό του Aληθής ευδαιµονία απορρίπτει την ψυχή
και την Aποκάλυψη ως πηγές ιδεών. O προοδευτικός φιλόσοφος έχει πλέον
διαβεί στην άλλη όχθη, εκείνη της αντίδρασης. Όµως ο Ψαλίδας εκφράζει
δεϊστικές θέσεις, πιστεύοντας ότι οι εξ αποκαλύψεως ιδέες δόθηκαν στον
άνθρωπο εξαρχής και απευθείας από τον Θεό.
Με το πέρασµα του αιώνα, το όνοµα και οι θεωρίες του Locke έχουν
πλέον εδραιωθεί και κυριαρχούν στο πνευµατικό στερέωµα του
Nεοελληνικού Διαφωτισµού. Τόσο ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ, όσο και ο
Γαβριήλ Καλλονάς στις Παιδαγωγίες τους (1799, 1800 αντίστοιχα)
χρησιµοποιούν αποσπάσµατα από το ανάλογο έργο του Locke, Some
Thoughts concerning Education. Oι Έλληνες διαφωτιστές δεν
αποµακρύνονται, σε γενικές γραµµές, από τη λωκιανή γνωσιοθεωρία
και δέχονται πάντοτε δύο πηγές της γνώσης: την αίσθηση και τη
νόηση.

t
O πρώιµος γερµανικός Διαφωτισµός
Οι φιλόσοφοι του πρώιµου Γερµανικού Διαφωτισµού έγιναν γνωστοί στον
ελληνικό χώρο από µεταφράσεις σε χειρόγραφη µορφή. Τα Elementa
philosophiae rationalis et moralis του Johann Gottlieb Heinecke (1681-1741)
π.χ. µεταφράσθηκαν από δύο διαφορετικούς λογίους: τον Ιωάννη Φουρναίο
από το Άγραφα, το 1781, µετάφραση η οποία παρέµεινε ανέκδοτη και από
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τον Ρουµάνο βογιάρο Γρηγόριο Μπρανκοβάνο, του οποίου η µετάφραση
δηµοσιεύθηκε από τον Νεόφυτο Δούκα. στη Βιέννη, το 1808. Η Μεταφυσική
του Φρειδερίκου Χριστιανού Baumeister (1709-1785) αποτελεί ένα έργο, του
οποίου η µετάφραση στα ελληνικά παρέµεινε αδηµοσίευτη, χωρίς, ωστόσο,
αυτό να µειώσει τη δηµοτικότητά του στους ελληνικούς λόγιους κύκλους. Ο
«κλεινός Βαουµαΰστερος» θα αποτελέσει µια από τις αυθεντίες, στην οποία
παραπέµπουν συχνά οι Έλληνες λόγιοι του Διαφωτισµού. Γιατί τα
φιλοσοφικά έργα του Baumeister, τόσο η Λογική όσο και η Μεταφυσική,
διαδόθηκαν ευρύτατα στα ελληνικά σχολεία της Τουρκοκρατίας, κυρίως στα
σχολεία της Ηπείρου και της Μακεδονίας καθώς και στις Ακαδηµίες των
Παραδουναβίων

Ηγεµονιών

και

συνετέλεσαν

στη

διάσπαση

της

νεοαριστοτελικής παράδοσης, τόσο στον ελληνική όσο καί στη ρουµανική
παιδεία, όπου τα έργα του µεταφράσθηκαν από τον Samuel Micu, θεολόγο
και ιερέα από την Τρανσυλβανία. Eλληνική απόδοση των δύο αυτών έργων
έχουµε, το 1756, από τον Νικόλαο Βάρκοση, µαθητή του Μεθόδιου
Ανθρακίτη. H Λογική επεξεργάσθηκε από τον Αθανάσιο Ψαλίδα και
τυπώθηκε στη Βιέννη το 1795. Μετάφραση της Μεταφυσικής του Baumeister
εκπονήθηκε από τον Ιωάννη Φουρναίο αλλά και από τον Δηµήτριο Ν.
Δάρβαρη. Στον Baumeister παραπέµπει εξάλλου ο Βούλγαρης στη Λογική
του για να επεξηγήσει ορισµένα σηµεία της φιλοσοφίας του Wolff. Θα
µπορούσαµε ακόµη να αναφέρουµε την παρουσία του Αλεξάνδρου Gottlieb
Baumgarten στη νεοελληνική φιλοσοφία, µε µετάφραση στα ελληνικά της
Μεταφυσικής του, η οποία σώζεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Tο
µαθηµατικό έργο του Christian Wolff µεταφράσθηκε από τον Nικόλαο
Zερζούλη, εισηγητή της νευτώνειας φυσικής στον ελληνικό χώρο, µε δικά
του σχόλια.
H φιλοσοφική σκέψη του «Oυολφίου» απασχόλησε κυρίως τους Έλληνες
διανοητές της δεύτερης περιόδου του Nεοελληνικού Διαφωτισµού, όπως τον
Xριστόδουλο Παµπλέκη και τον Eυγένιο Bούλγαρη. O Παµπλέκης στο Περί
φιλοσόφου τον παρουσιάζει ως υπερασπιστή της έλλογης ιδέας του Θεού·
επίσης ακολουθεί τη βολφιανή νοησιαρχία και ως προς την τριπλή
υποδιαίρεση της φιλοσοφίας σε φυσική, ψυχολογία και θεολογία, σύµφωνα
µε τις τρείς µεγάλες υποδιαιρέσεις του όντος (ύλη, ψυχή, Θεός). Aντίθετα, ο
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Bούλγαρης, παρόλο που τον αναφέρει ανάµεσα στους φιλοσόφους που
θεµελίωσαν τη νεότερη φιλοσοφική µέθοδο (Descartes, Bacon, Locke,
Arnauld) και παραπέµπει συχνά στα συγγράµµατά του, τον επικρίνει γιατί
θέλησε να διαχωρίσει τη θεολογία και τη Γραφή από την επιστήµη. Στροφή
ως προς την επίδραση του Wolff στον νεοελληνικό χώρο έχουµε µε τον
Aθανάσιο Ψαλίδα, ο οποίος πιο κοντά στο αντιδογµατικό πνεύµα του
Διαφωτισµού, προτρέπει τους νέους να αποµακρύνονται από τα φιλοσοφικά
συστήµατα· ανάµεσά τους κατατάσσει και τον Wolff. H µαθηµατική σκέψη
του Γερµανού φιλοσόφου απαντάται σε πολλά σηµεία στην Aριθµητική και
στην Άλγεβρα του Nικηφόρου Θεοτόκη, καθώς και στην Άλγεβρα του
Δηµητρίου Γοβδελά και στα Στοιχεία Aριθµητικής και Aλγέβρης του
Στέφανου Δούγκα. Ίσως µάλιστα ο Bούλγαρης είχε µεταφράσει την
Aριθµητική του Wolff για τα µαθήµατά του στην Aθωνιάδα. Aντίθετα ο
Bενιαµίν Λέσβιος, επηρεασµένος από Γάλλους συγγραφείς, αποµακρύνεται
στη Γεωµετρία του από τον Wolff, επισηµαίνοντας ορισµένα σφάλµατά του.
Mε την ανάπτυξη των φυσικών και µαθηµατικών επιστηµών στη Γαλλία, τα
βολφιανά επιστηµονικά συγγράµµατα θα εγκαταλειφθούν από τους Έλληνες
θιασώτες του Διαφωτισµού, οι οποίοι θα στραφούν προς τα έργα των
Tacquet, Abbé Marie, La Caille, Lalande, Brisson.

Eπίδραση της Γαλλικής Eπανάστασης - Pιζοσπαστισµός
1789-1800: H Γαλλική Eπανάσταση έχει τις απηχήσεις της στον βαλκανικό
χώρο. H έκρηξη και η εξέλιξή της επιτρέπουν να αρθρωθεί ένα ριζοσπαστικό
πνεύµα,

του

οποίου

διακρίνουµε

τρία

επίκεντρα

έκφρασης:

το

απελευθερωτικό κίνηµα του Pήγα, τα κέντρα (ελληνικές παροικίες) της
διασποράς

και

τον

επτανησιακό

ριζοσπαστισµό

(παρουσία

των

Δηµοκρατικών Γάλλων στα Iόνια Nησιά, κατάλυση του παλαιού,
φεουδαρχικού συστήµατος, κάψιµο των libri d'oro, διακηρύξεις, δέντρα της
ελευθερίας, λέσχες Iακωβίνων, κ.λπ). Στα 1791, στην Eφηµερίδα των
αδελφών Mαρκιδών Πουλίου δηµοσιεύεται η «Διακήρυξη των Δικαιωµάτων
του Aτόµου και του Πολίτη». Aπό την άλλη πλευρά, τα επαναστατικά
γεγονότα και οι ακρότητες στη Γαλλία (η Tροµοκρατία, ο θάνατος των
βασιλέων, κ.λπ.) θα προκαλέσουν, κάπως αργοπορηµένα, αρνητικές
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εκδηλώσεις εκ µέρους της επίσηµης Eκκλησίας, του Πατριαρχείου, το οποίο
αντιδρώντας, θα κεραυνοβολήσει γύρω στα 1797 µε 1798 µε καταδικαστικά
κείµενα τη βλάσφηµη φιλοσοφία των αθέων Γάλλων, τον Bολταίρο και τον
Pουσσώ (Πατρική Διδασκαλία, Xριστιανική Aπολογία).
Φθάσαµε στη λεγόµενη «µάχη των φυλλαδίων» που θα σφραγίσει το
τέλος του 18ου αιώνα. Εµφανίζονται στο προσκήνιο κείµενα αντιρρητικά,
σατιρικά, µε αντικληρικαλιστικά βέλη, και άλλα που θέτουν ως στόχο να
ανασκευάσουν τις βλαβερές, νέες ιδέες. Ορισµένα από αυτά οφείλουν την
ύπαρξή τους στους κύκλους του Πατριαρχείου και στους Kολλυβάδες
(Aθανάσιος Πάριος). Οι τίτλοι τους είναι εξίσου εύγλωττοι µε το
περιεχόµενό τους. Καταδικάζουν συλλήβδην τις νέες φιλοσοφικές και
επιστηµονικές ιδέες, τη Γαλλική Επανάσταση και την αθεϊστική της
φιλοσοφία. Ενίοτε, καθώς βάλλουν κατά των «ρωµαιοκαθολικών βιβλίων»
συγχέουν, ίσως ηθεληµένα, τα εκ Δυσµών ‘νεωτερικά’ βιβλία µε τον
επαπειλούµενο κίνδυνο της ετεροδοξίας. Στο Τρόπαιον της Ορθοδόξου
πίστεως (1791), ο Βολταίρος τίθεται επικεφαλής των ασεβών και αθέων
«φραµασόνων». Το ίδιο συµβαίνει και στους Νεκρικούς Διαλόγους του
Πολυζώη Κοντού. Σε Πατριαρχική εγκύκλιο του 1793, εξ ονόµατος του
Βολταίρου

καταδικάζεται

το

µισανθρώπων δαιµόνων, των

συλλογικό

σώµα

των

πονηρών

και

διαφωτιστών φιλοσόφων. Ενδιαφέρον

παρουσιάζει ο ανώνυµος λίβελλος Ακολουθία του ετεροφθάλµου και
αντιχρίστου Χριστοδούλου του εξ Ακαρνανίας (1793). Το λογοπαίγνιο γίνεται
σαφές στη συνδήλωση Αντίχριστος και Χριστόδουλος. Πρόκειται για µια
σατιρική Ακολουθία, σύµφωνα µε τα λειτουργικά, ρυθµικά πρότυπα της
ανατολικής Eκκλησίας. Tόσο ο τίτλος όσο και η δοµή του κειµένου µας
ανάγουν σε διαδεδοµένες συνήθειες των βυζαντινών αιώνων, που
κατακλυζόταν από θρησκευτικές έριδες. Oρισµένα φυλλάδια παρουσιάζουν
µεγάλο ενδιαφέρον, όπως το ακέφαλο και κολοβό κείµενο που ονοµάστηκε
συµβατικά Aνώνυµος του 1789 (ή Aληθής Iστορία), ελευθεριάζουσα παρωδία
µε γαλλικές επιδράσεις (Lesage, Bολταίρος), µε πηγή προέλευσης τις
Παραδουνάβιες Hγεµονίες και πιθανό τόπο συγγραφής το Iάσιο, ή ακόµη το
εξαιρετικά τολµηρό κείµενο του Xριστόδουλου Παµπλέκη, Aπάντησις
ανωνύµου προς τους άφρονας αυτού κατηγόρους, επονοµασθείσα περί

23
Θεοκρατίας (1793). Aποτελεί σχεδόν µοναδική περίπτωση, αφού επιχειρεί,
έχοντας θεωρητικό υπόβαθρο, να ανασκευάσει τον χριστιανισµό. O
Παµπλέκης καταδικάστηκε για τη διδασκαλία του από το Πατριαρχείο το
1793, έτος του θανάτου του· οι µαθητές του έστησαν, ωστόσο, την προτοµή
του σε δηµόσιο κήπο της Λειψίας.
H άσκηση κριτικής, από τα θεµελιώδη αιτήµατα του ευρωπαϊκού
στοχασµού της εποχής, αρθρώθηκε στην ελληνική περίπτωση σε τρία
επίπεδα: πολιτισµική κριτική που ανευρίσκεται ήδη σε κείµενα όπως η
Nεωτερική Γεωγραφία, κριτική των κοινωνικών δοµών που διοχετεύεται σε
σατιρικά κείµενα του αρχόµενου 19ου αιώνα (Pωσσαγγλογάλλος, 1805) ή σε
κείµενα µεστά διαφωτιστικών και εθνεγερτικών ιδεών (Eλληνική Nοµαρχία,
1806) και τέλος, κριτική κατά της Eκκλησίας και της παραδοσιακής
θρησκείας. Bεβαίως ο ελληνικός Διαφωτισµός, όπως συµβαίνει αντιστοίχως
και µε άλλους στην Eυρώπη, δεν υπήρξε κατ’ ουσίαν αντιχριστιανικός. Tο
ζήτηµα της θρησκείας αντιπροσώπευε για τους χριστιανικούς, ορθόδοξους
και µη πληθυσµούς της πολυ-εθνικής Oθωµανικής Aυτοκρατορίας ένα
ιδιαιτέρως ευαίσθητο σηµείο αφού η θρησκευτική ιδιοτυπία αποτελούσε το
νόµιµο, αποδεκτό από τους Oθωµανούς στοιχείο, που τους διαφοροποιούσε
και τους καθιστούσε οντότητα ενώπιον της εξουσίας. Aποτελούσε,
επιπροσθέτως συνεκτικό κρίκο ενιαίας πολιτισµικής παράδοσης. Έχουµε
ελάχιστα

δείγµατα πλήρους θρησκευτικής αµφισβήτησης (Aνώνυµος του

1789, Περί Θεοκρατίας). H κριτική κινείται ως επί το πλείστον στο πλαίσιο
του αντικληρικαλισµού και εκφράζει ως αίτηµα, ενίοτε κάτω από την
επίδραση προτεσταντικών ιδεών, την αποκάθαρση και τον εξορθολογισµό
της θρησκείας, την επάνοδο στην ευαγγελική αγάπη και πίστη, όπως έχουµε
αργότερα στην περίπτωση του Αδαµάντιου Κοραή.
«Χριστιανόν νοώ, αληθινόν του χριστιανισµού φίλον, ζήλον έχοντα
τον κατ’ επίγνωσιν, και καταπεισµένον, ότι η αληθής θρησκεία
τόνοµα µόνον διαφέρει από την δικαιοσύνην· όπου βλέπεις
φιλαρχίαν, σπουδήν τίτλον, αποστροφήν ισότητος, εκείθεν µη
προσµένης
θρησκείαν…»

δικαιοσύνην,

και

ακολούθως

µηδέ

Χριστού
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(Αδαµάντιος Κοραής, Προλεγόµενα στους
συγγραφείς, τ. Δ’, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1995, σ. 321)

αρχαίους

Έλληνες

H αναζήτηση της νέας ηθικής
Στον χώρο των ιδεών, η τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνα, επικεντρώνει
την προσοχή της στην αναζήτηση µιας νέας ηθικής. Eάν, ήδη κατά την
περίοδο έκφρασης του πρώιµου Διαφωτισµού, τα ζητήµατα ηθικού
στοχασµού προσέφεραν γόνιµο έδαφος στους Mαυροκορδάτους, που
µιµήθηκαν το διαδεδοµένο είδος του Kαθρέφτη Hγεµόνων (συνδυασµός της
αρχαίας, ελληνορωµαϊκής µε τη χριστιανική σοφιολογική παράδοση), από το
1760, η αναζήτηση µιας νέας ηθικής φιλοσοφίας απασχολεί σοβαρά τους
νεωτεριστές λογίους. Eνδεικτικό έτος το 1761: ο Iώσηπος Mοισιόδαξ
µεταφράζει, όπως είδαµε, την Hθική Φιλοσοφία του Muratori. Ωστόσο µόνον
γύρω στο 1790 αυτή η διαδικασία αποδεσµεύεται από τα κατάλοιπα της
θεοκρατικής ηθικής και στοχεύει στην ανθρωποκεντρική επί γης ευδαιµονία.
H φυσική, νοµοτελειακή αναζήτησή της καθώς και η αρµονική συµβίωση
του ατόµου µε το περιβάλλον του µέσα στην «πολιτική κοινωνία»,
τοποθετείται στο επίκεντρο του προβληµατισµού που προσφέρουν πληθώρα
βιβλίων ηθικής και κοινωνικής συµπεριφοράς (Aληθής οδός εις την
Eυδαιµονίαν, Xειραγωγία εις την Kαλοκαγαθίαν, Άνθος Aρετής και Γνώσεως,
κ.λπ.).
«Πας άνθρωπος φύσει εφίεται της ευδαιµονίας.»
(Δηµήτριος Δάρβαρις, Xειραγωγία εις την Kαλοκαγαθίαν, Bιέννη 1791).

Eκδίδονται διασκευές και αποσπασµατικές µεταφράσεις συγγραφέων που
εκφράζουν µε εκλαϊκευτικό τρόπο τα νέα κοινωνικά ιδεώδη: Restif de la
Bretonne, Les Contemporaines, απ' όπου οι νουβέλες του Σχολείου των
ντελικάτων εραστών του Pήγα (1790), ο ουτοπικός Louis-Sébastien Mercier,
L’an 2440 ou rêve s’il en fut jamais, απ’όπου αντλεί τα Aπανθίσµατα εκ τινος
βιβλίου ετερογλώσσου (1797) ο Στέφανος Δηµητριάδης, ή ακόµη η
επαναστατική Kατήχηση του La Chabeaussière. Στα τελευταία χρόνια του
αιώνα αυξάνονται οι µεταφράσεις έργων που εκπροσωπούν τις θετικές και
φυσικές επιστήµες και εµφανίζονται για πρώτη φορά συγγραφείς, όπως ο
Montesquieu και ο Jean-Jacques Rousseau. Παγιώνονται, κυρίως µέσα από
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µεταφράσεις, τα λογοτεχνικά είδη της εποχής, όπως το ηθικό διήγηµα (conte
moral), το µυθιστόρηµα και το θέατρο (Marmontel, Florian, Gessner,
Goldoni, κ.λπ.) και έχουµε τις πρώτες ελληνικές δοκιµές, όπως µε το Έρωτος
αποτελέσµατα (1792), που αποδίδεται στο σύντροφο του Pήγα Iωάννη
Kαρατζά τον Kύπριο. Aλλά και η ανάκτηση της αρχαιότητας, διαδικασία που
προσλαµβάνει ιδεολογική φόρτιση και οδηγεί στην εθνική αυτοσυνειδησία,
πραγµατώνεται εν πολλοίς µέσα από τη διάδοση του δηµοφιλούς έργου του
Aββά Barthélemy, Voyage du Jeune Anacharsis. O πρώτος τόµος του Nέου
Aνάχαρση κυκλοφόρησε σε µετάφραση του Γεώργιου Σακελλάριου ενώ είχε
προς έκδοση τον δεύτερο και τρίτο. O τέταρτος τόµος κυκλοφόρησε σε
µετάφραση Γεωργίου Bεντότη και Pήγα Bελεστινλή, ο οποίος και
εµπλούτισε τις περιεκτικές υποσηµειώσεις του Γάλλου αρχαιολάτρη µε
ενδιαφέρουσες τοπωνυµικές, αρχαιογνωστικές και άλλες παρατηρήσεις, µε
τις οποίες επιχειρούσε να συνδέσει µε κριτικό τρόπο την αρχαία µε τη
Nεώτερη Eλλάδα.

H αισθησιοκρατία του Condillac
H συνειρµική ερµηνεία της διαδικασίας της σκέψης, η «ανάλυση του
ανθρωπίνου πνεύµατος», την οποία προβάλλει ο Condillac καθώς και οι
γλωσσολογικές του θεωρίες συνέβαλαν στην αποµάκρυνση της νεοελληνικής
φιλοσοφικής διανόησης από παραδοσιακές δοµές, χωρίς οµως να γίνονται
αποδεκτά η αθεΐα και ο υλισµός. Eδώ θα πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι στον
Nεοελληνικό Διαφωτισµό, µε εξαίρεση τον Kωνσταντίνο Kούµα, ο οποίος
δηλώνει απερίφραστα τη δυσαρέσκειά του για τη «θρυλλουµένην των
Γάλλων υλοφροσύνην», γεγονός το οποίο εξηγεί τη στροφή του προς την
καντιανή φιλοσοφία, έγινε αποδεκτή η µελέτη της βαθµιαίας διαµόρφωσης
των λειτουργειών του πνεύµατος, σύµφωνα µε την εξελικτική ερµηνεία του
Condillac.
Xωρίς να έχουν ξεχαστεί οι περιπέτειες του Aνθρακίτη ή του Bούλγαρη
και του Mοισιόδακα, άλλοι διανοούµενοι, που απέβλεπαν σε εκπαιδευτικές
µεταρρυθµίσεις και που προσπάθησαν να αποµακρυνθούν από τον
φιλοσοφικό δογµατισµό, όπως ήσαν οι Γρηγόριος Kωνσταντάς, Δανιήλ

26
Φιλιππιδης, Bενιαµίν Λέσβιος, προβάλλουν τον προβληµατισµό του
Condillac και την αναλυτική του µέθοδο, χωρίς να είναι και οι ίδιοι
εµπειριστές µε τον τρόπο του Γάλλου φιλοσόφου, ο οποίος αρνείται τη
δηµιουργικότητα της νόησης. Eχει ακόµη υποστηριχθεί οτι ο Condillac
ανήκει στους συγγραφείς, οι οποίοι επηρέασαν τόν Δηµήτριο Kαταρτζή στη
διαµόρφωση των γλωσσικών του πεποιθήσεων, όταν αποδέχεται πως η
µελέτη της γλώσσας αποκαλύπτει τη µεγαλοφυία του λαού, θέση πού
αναπτύσσει αργότερα ο Γρηγόριος Kωνσταντάς.
«H καλλιέργεια της γλώσσης ενός έθνους καλλιεργεί και πλουτίζει
το πνεύµα του έθνους· τό λέγει ο Λώκιος, ο Kονδυλλιάκ· το λέγουν
όλοι οι σοφοί της Eυρώπης, το έθνος οπού αµελεί την γλώσσαν του,
δεν έχει γλώσσαν, είναι αυτόχρηµα βουβόν.»
(Γρηγόριος Kωνσταντάς (µετ.), Φρ. Σοαυίου (Fr. Soave), Στοιχεία
λογικής, µεταφυσικής και ηθικής, Bιέννη 18182, σ. 22)

Kορύφωση του διαφωτιστικού ρεύµατος
1800-1821/1830: Tο διαφωτιστικό ρεύµα ολοκληρώνει την καµπύλη του.
Aυτή η φάση είναι η πιο δυναµική καθώς συµπλέκεται µε την ιδεολογική
προετοιµασία του Aγώνα. Yπάρχει ένας στόχος: ο φωτισµός του Γένους που
θα οδηγήσει στην εθνική αφύπνιση και απελευθέρωση. H κοραϊκή προτροπή
να «µετακενωθούν τα φώτα της Eυρώπης» εφαρµόζεται µε αρκετή
συστηµατικότητα και συνέπεια. Tο κολοσσιαίο κοραϊκό φιλολογικό έργο µε
τους εκτενείς υποµνηµατισµούς του αποτελεί τον πιο αδιάψευστο µάρτυρα
της διαλεκτικής σχέσης που ενώνει την κατάκτηση της παιδείας µε την
ανάκτηση

της

ελευθερίας.

Mετριοπαθής

οραµατιστής

της

εθνικής

αναγέννησης, συνδεδεµένος µε την οµάδα των Γάλλων Iδεολόγων και
οπαδός της αναλυτικής τους θεωρίας, ο Kοραής έδωσε µε την περίφηµη
γλωσσική αλλά και πολιτική πρόταση της «µέσης οδού» µια συνεκτική
εικόνα της τελευταίας φάσης του ελληνικού ρεύµατος. H ανάγνωση των
αρχαίων

κλασικών

συγγραφέων

(που

συναπαρτίζουν

την Ελληνική

Βιβλιοθήκη), κάτω από το φώς της κοινωνικής σκέψης των Διαφωτιστών,
συνέθεσε την πνευµατική παρακαταθήκη της πολιτικής του θεωρίας.
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O προτρεπτικός και παιδαγωγικός χαρακτήρας του νεοελληνικού
Διαφωτισµού βρίσκεται στην κορύφωσή του. O Kοραής και µια πλειάδα
λογίων, µεταξύ των οπoίων συγκαταλέγονται όσοι συµπορεύτηκαν χωρίς να
διασταυρώσουν τους δρόµους τους, οπαδοί του αλλά και αντίπαλοι των
θεωριών του, πρωτοστατούν (Aθαν. Ψαλίδας, Nεόφυτος Δούκας, Άνθιµος
Γαζής, Θεόκλητος Φαρµακίδης, Kωνστ. Kοκκινάκης, Nεόφυτος Bάµβας,
Kωνστ. Oικονόµος, Kωνστ. Kούµας, Bενιαµίν Λέσβιος, Στέφανος Δούγκας,
Θεόφιλος Kαΐρης,

Παν. Kοδρικάς κ.ά.). Πληθαίνουν οι εκδόσεις µε

ηθικοδιδακτικό στόχο, πολλαπλασιάζονται τα σχολεία, οι βιβλιοθήκες,
κάνουν την εµφάνισή τους τα πρώτα φιλολογικά περιοδικά: Eρµής ο Λόγιος,
Eλληνικός και Φιλολογικός Tηλέγραφος, Aθηνά, Kαλλιόπη, Mέλισσα. Στενή
είναι η σχέση των περισσότερων µε τον περιοδικό τύπο των Iδεολόγων.
«Tαρτούφος· δράµα το οποίον εσυνέργησε πολύ να ελευθερώση την
Γαλλίαν

από

τους

υποκριτάς

της

δεκάτης

εβδόµης

εκατονταετηρίδος, και εµπόδισε να γεννηθώσι άλλοι διάδοχοι των
πρώτων, επειδή το πλασµένον κύριον όνοµα, Tαρτούφος, ενίκησε να
γένη προσηγορικόν, και ως συνώνυµον του Yποκριτής να
καταχωρισθή εις της Aκαδηµίας το Λεξικόν. Όχι µικροτέραν
ωφέλειαν ήθελε προξενήσειν εις το γένος, αν το µετέφραζέ τις, ας
ήναι και εις το πεζόν της γλώσσης ηµών»
(Aδαµ. Kοραής, «Προλεγόµενα», στο Oµήρου, Iλιάς, Pαψωδία A’,
έκδοση Bολισσία, Παρίσι 1811, σ. λ’).

Oργανώνονται οι πρώτες δηµόσιες θεατρικές παραστάσεις στο Iάσιο, το
Bουκουρέστι και την Oδησσό µε σαφή εθνεγερτικά κίνητρα. Παριστάνονται
ηρωικά δράµατα του Mεταστάσιου, όπως ο Θεµιστοκλής, φιλοσοφικές
πολιτικές τραγωδίες του Bολταίρου, όπως ο Θάνατος του Kαίσαρος και ο
Mωάµεθ,

αντιτυραννικές

‘νεοκλασικιστικές’

τραγωδίες

του

Aλφιέρι

(Oρέστης, Φίλιππος ο B’), καθώς και πρωτότυπα έργα που µιµούνται τα
υψηλά τους πρότυπα: ο Tιµολέων του Iωάννη Zαµπέλιου, ο Aρµόδιος και
Aριστογείτων του Γεωργίου Λασσάνη ή η διασκευή του Φιλοκτήτη και ο
Θάνατος του Δηµοσθένους του Nικ. Πίκκολου, κ.ά.
Δεν θέλω άλλο να αισθανθώ, πλην θάρρος·
Mήτε να φέρω, ένδυµα άλλο θέλω,
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Πάρεξ το όπλον του σταθερού πολίτου
(Iωάννης Zαµπέλιος, Tιµολέων, Πράξις Δ’, Σκηνή Πρώτη)

«Aρετήν απαιτεί η ελευθερία ! ως το µέγιστον των θείων δώρων
δίδεται εις µόνους τους γενναίους και εναρέτους.»
«Mάθε, νέε, πως αγαπάται η Πατρίς, αν θέλης να είσαι πολίτης !
Πολίτης, Nαι ! Πολίτης προ πάντων πρέπει να είναι όστις θέλει να
είναι άνθρωπος.»
(Nικόλαος Πίκκολος, O θάνατος του Δηµοσθένους)

«Πως να σε εξεικονίσω, φίλτατε, ταύτην την προς εµέ πρώτην
Γραικικήν παράστασιν; Που να εύρω λόγους αρµοδίους διά να σε
περιγράψω τα, όσα ησθάνθη η ψυχή µου; Eπτερώθην, µετέβην εις
τον κόσµον των φαντασιών, οπόταν ηνεώχθη η σκηνή και ήκουσα
την γλώσσαν µου οµιλουµένην. Η ενθουσιαστική υπόθεσις, η
έντεχνος και φυσική υπόκρισις όλων των Mουσολήπτων Nεανίσκων,
το ύψος της εκφράσεως, η απερίγραπτος καλλονή των κινήσεων και
στάσεών

των,

σύµπαντα

ενήργησαν,

να

κινήσουν

και

να

καταγοητεύσουν τους θεατάς εις τόσον, ώστε ελκύσθησαν όλοι εις
συµπαθητικήν συναίσθησιν. Eις κάθε σχεδόν λόγον εχειροκρότουν,
και αισθήµατα υψηλότερα απέσπων από τα ενδόµυχα της καρδίας
των θερµούς στεναγµούς…»
(Aπόσπασµα επιστολής του φιλικού Γεωργίου Λασσάνη προς τον Γ.
Tακιατζή, µε αφορµή την παράσταση του Θανάτου του Δηµοσθένους
στην Oδησσό, το 1818, στο δηµόσιο θέατρο της πόλης. Πηγή: Eρµής ο
Λόγιος, 1818, σσ. 576-577).

Στον τοµέα της αισθητικής συνυπάρχουν επίσης, σε µια διαδικασία
όσµωσης, οι ακαδηµαϊκές κλασικιστικές αντιλήψεις των Γάλλων Charles
Batteux και Laharpe, τις οποίες αποδέχονται ο Kοραής και ο κύκλος του, µε
τις ανανεωτικές θέσεις του σκώτου φιλοσόφου Hugh Blair. Aυτό το κράµα
ιδεών απηχούν οι Pητορικές και τα εγχειρίδια ποιητικής της εποχής, µε
προεξάρχοντα τα Γραµµατικά (Bιέννη 1817) του Kωνσταντίνου Oικονόµου.
Ωστόσο, ήδη από τον φθίνοντα 18ο αιώνα είναι έκδηλα τα σηµεία εισδοχής
και άλλων τάσεων: του προροµαντισµού και του αισθηµατισµού, ενώ στις
πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, παρόλον τον κυρίαρχο νεοκλασικισµό,
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ορατή είναι και η παρουσία πρώιµων ροµαντικών στοιχείων στις
γραµµατειακές εκφάνσεις του Διαφωτισµού, στη λογοτεχνία και το θέατρο.
Στο Yπόµνηµα του 1803, ο Kοραής αναφέρει µε υπερηφάνεια τη
µετάφραση της Λογικής του Condillac από τον Δανιήλ Φιλιππίδη, ως
παράδειγµα που αποκαλύπτει όχι µόνο το βαθµό ενηµέρωσης των Eλλήνων
αλλά και το γεγονός πως γνωρίζουν να αξιοποιούν την ορθότερη µέθοδο
διδασκαλίας. Mερικά χρόνια αργότερα, το 1818, σε επιστολή του από το
Παρίσι, ο Γεώργιος Kοζάκης-Tυπάλδος, επαινεί τη σκέψη των Iδεολόγων και
εκφράζει τον απέραντο θαυµασµό του για την αναλυτική µέθοδο του
«ιδεολόγου Condillac». Aλλά και ο Nεόφυτος Bάµβας στα «Προλεγόµενα»
των Στοιχείων της Φιλοσοφίας κάνει ιδιαίτερη µνεία της προσφοράς του
Bacon στη µελέτη του ανθρωπίνου πνεύµατος και αναφέρεται επίσης
συνεχίζοντας στους Locke και Condillac.
«Mετά τον Λόκκιον υπήρξε µέγας εξίσου παρατηρητής του
ανθρωπίνου πνεύµατος ο Kονδιλάκης, όστις επλούτισε την επιστήµην
ταύτην µέ νέας παρατηρήσεις και αναπτύξεις.»
(Nεόφυτος Bάµβας, Στοιχεία της φιλοσοφίας, Aθήνα 1838, προλεγόµενα, σ. ιζ΄)
Aντίθετα, ο Kούµας θα επικρίνει τη Λογική του Condillac απορρίπτoντας τη
γνωσιολογική του προβληµατική:
«Όλοι δε οι νεώτεροι Λογικογράφοι ήσαν ή υπέρ το δέον
σχολαστικοί, ή αµέτρως εµπειρικοί προσπαθούντες µε ψυχολογικάς
της εµπειρίας ερεύνας να εξηγήσωσι τούς της Λογικής κανόνας.
Tοιούτος υπήρξε και ο Γάλλος Kονδιλλάκιος, ανήρ τάλλα επίσηµος,
και πολύ συνεισενεγκών εις το εµπειρικόν µέρος της του ανθρώπου
ερεύνης, αλλά µή συνιδών ακριβέστερον τις είναι η κυρίως λεγοµένη
Λογική επιστήµη.»
(K. Kούµας, Σύνταγµα Φιλοσοφίας, Bιέννη 1818, τ. B', σ. 13).

H διάδοση της φιλοσοφίας και των γλωσσικών θεωριών του Condillac
στον ελληνικό χώρο οφείλεται κυρίως στους Δηµητριείς (Kωνσταντά και
Φιλιππίδη) και στον Bενιαµίν Λέσβιο, οι οποίοι θέλησαν να συνδυάσουν τη
φιλοσοφία µε τη µελέτη της γλώσσας και της αγωγής. Στο ελληνικό κοινό η
φιλοσοφία του Condillac γίνεται επίσης έµµεσα γνωστή από το τετράτοµο
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έργο του Francesco Soave, Στοιχεία της Λογικής, Mεταφυσικής και Hθικής
(Istituzioni di Logica, Metafisica ed Etica), το οποίο µετέφρασε ο Γρ.
Kωνσταντάς και είχε ήδη αποτελέσει γύρω στά 1795 αντικείµενο
διδασκαλίας του στα Aµπελάκια. Ωστόσο ο Soave, παρόλο πού αναγνωρίζει
ότι ο Condillac ακολούθησε «ακριβώς τα ίχνη του Λωκίου», σε πολλά
σηµεία ασκεί κριτική στις φιλοσοφικές του ιδέες. Γενικότερα το φιλοσοφικό
αυτό έργο λειτούργησε γιά το ελληνικό κοινό ως δίαυλος για τη µελέτη των
ιδεών του Condillac.
H µετάφραση της Λογικής από τόν Δανιήλ Φιλιππίδη στα 1801 εντάσσεται
στην κρίσιµη, για τον Nεοελληνικό Διαφωτισµό, δεκαετία 1790-1800. Tο
διδακτικό αυτό εγχειρίδιο, αν και κυκλοφορούσε στη Γαλλία από το 1780,
είχε µόλις πρόσφατα γίνει αποδεκτό στις ανώτερες γαλλικές σχολές, τις
Écoles Centrales, των οποίων τη µεταρρύθµιση έζησαν από κοντά τόσο ο
Φιλιππίδης όσο και ο Bενιαµίν Λέσβιος, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
στο επαναστατηµένο Παρίσι. Στο τέλος της µετάφρασης της Λογικής, ο
Φιλιππίδης περιέλαβε, αφενός µεν, τη µετάφραση ενός σηµαντικού
αποσπάσµατος από το Traité des sensations (1754), το οποίο αναφέρεται στο
µηχανισµό του λόγου και αφετέρου, ένα δικό του δοκίµιο, µε τίτλο «Περί
διδασκαλείων»· σ’ αυτό, ακολουθώντας πάντοτε τη µεθοδολογία του
Condillac, τονίζει την ανάγκη της µελέτης της γλώσσας και την επιλογή της
αναλυτικής µεθόδου στη διδασκαλία. Παρατηρούµε ταυτότητα απόψεων
µεταξύ Φιλιππίδη και Kωνσταντά καθώς και οι δύο πιστεύουν ότι ο Condillac
προεκτείνει µεν τον Locke, αποτελεί όµως έναν ενδιάµεσο σταθµό στην
ιστορία της νεότερης φιλοσοφίας ανάµεσα στον Locke και στον Kant. Έχουν
ταυτοχρόνως όµως σαφή επίγνωση ότι στον τοµέα της φιλοσοφίας ο
καντιανός προβληµατισµός και όχι ο γαλλικός αισθησιασµός εκπροσωπεύει
κατεξοχήν την εποχή τους.
«Δεν είναι αυτοί λέγω [εννοεί τους σχολαστικούς], αµή είναι οι καλοί
µεταφυσικοί, εκείνοι οπού έκαµαν µίαν µακράν και ορθήν σπουδήν
του ανθρωπίνου νοός, οι Λόκ, οι Kονδιλλιάκ, οι Kάντ. Aυτούς και
τους οπαδούς των πρέπει να ακούη τινάς, µάλιστα όταν είναι λόγος
δια τας πρώτας γνώσεις οπού πρέπει να δώσωµεν εις τα παιδία.»
(Δανιήλ Φιλιππίδης (µετ.), Condillac, Λογική, Bιέννη 1801, σ. ια')
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H προσφορά της Λογικής του Condillac στη νεοελληνική διανόηση είναι
κυρίως µεθοδολογική. Προβάλλεται η αναλυτική µέθοδος που ακολουθεί το
πνεύµα ασύνειδα, όταν οι ανάγκες υποχρεώνουν το άτοµο να αναπτύξει τις
γνώσεις του. Eκκινώντας από τα καθ’ έκαστα, ο άνθρωπος προχωρεί στά
καθόλου· βαδίζοντας από το γνωστό στό άγνωστο συντελείται η πρόοδος στη
µαθησιακή πορεία του µαθητή. H µέθοδος αυτή εφαρµόζεται τόσο στην
αυτογνωσία όσο και στην παιδαγωγική αλλά και στη θεωρία της γλώσσας.
Aν ο Condillac κατάφερε εκείνο που τελικά δεν µπόρεσε ο Descartes, να
απαλλαγεί δηλαδή από την αριστοτελική οντολογία, οι Έλληνες µελετητές
του δεν έχουν επιτελέσει παρόµοιο βήµα, κι’ αυτό γιατί οι γνωσιολογικές
τους θέσεις εξακολουθούσαν να έχουν διττή προέλευση, αισθησιοκρατική
συνάµα και νοησιαρχική. Eκφράζουν ταυτόσηµους ενδοιασµούς µε εκείνους
του Soave, ο οποίος κατέκρινε ορισµένες γνώµες του Condillac, ωστόσο
κανένας άλλος φιλόσοφος πριν από αυτόν δεν εξέφρασε καλύτερα το
αναλυτικό πνεύµα και κανείς δεν απέδειξε µε ορθότερο τρόπο πόσο µάταια
και επικίνδυνα είναι τα συστήµατα.
Θα συναντήσουµε τη συνειρµική ερµηνεία των γνωστικών διαδικασιών
στις γνωσιολογίες του Bενιαµίν Λεσβίου και του Nεόφυτου Bάµβα, οι οποίοι
ακολουθούν τη σειρά πού χρησιµοποιεί ο Condillac στο Essai sur l’analyse
des connaissances humaines (Παρίσι 1746): παρατήρηση, ανάµνηση,
διάκριση,

σύγκριση,

κρίση,

διαλογισµός,

φαντασία,

προσµονή

του

µελλοντικού ανακύπτουν το ένα µετά το άλλο, χάρη στις διαφορές που
υπάρχουν ως προς την ένταση και τη συχνότητα των αισθηµάτων. H στάση,
ωστόσο, του Bενιαµίν απέναντι στον Condillac είναι αµφίσηµη. Eπειδή
ακολουθεί τη γνωσιολογία του Locke αποδέχεται δύο αφετηρίες: αφενός τις
αισθήσεις και αφετέρου το νου. Δυσκολεύεται συνεπώς να δεχθεί και τελικά
απορρίπτει τη θεωρία του Condillac γιά τις «sensations transformées», τα
«µετασχηµατοποιηµένα αισθήµατα», όπως ο ίδιος αποδίδει τους όρους
αυτούς, όταν ο Condillac χρησιµοποιεί την περίφηµη εικόνα του αγάλµατος,
το οποίο οπλισµένο µόνο µε την ικανότητα να έχει αισθήµατα αποκτά
διάφορες αισθήσεις, τη µιά µετά τήν άλλη. O Bενιαµίν δεν αρκέσθηκε σε µια
εµπειροκρατική αντίληψη της γνωσιολογίας και, σε πολλά σηµεία, αναιρεί το
κύρος των αισθήσεων και οδηγείται σε νοησιαρχία.
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H γλωσσική θεωρία του Condillac αποτέλεσε αφετηρία στη µελέτη της
γλώσσας την περίοδο του Nεοελληνικού Διαφωτισµού και χρησιµοποιήθηκε
ποικιλοτρόπως. Aξιοσηµείωτο είναι ότι ο Nέοφυτος Δούκας στηρίζει τον
γλωσσικό του αρχαϊσµό καί την αποδοκιµασία της ζωντανής γλώσσας στις
θεωρίες του Condillac. Zητήµατα όπως η καταγωγή της γλώσσας, η
εφαρµογή της αναλυτικής µεθόδου στη δηµιουργία µιας παγκόσµιας
γλώσσας, µε πρότυπο τα µαθηµατικά, η µελέτη των λογικών και εµπειρικών
στοιχείων της γλώσσας, η αναζήτηση των αρχών που µπορούν να
ερµηνεύσουν τη γλωσσική λειτουργία µε τη γενική γραµµατική εκπορεύονται
από το έργο του Condillac. Eξάλλου, η ενότητα και η ταυτότητα της γλώσσας
µε τη σκέψη, αποτελεί το κύριο µέληµα των Eλλήνων θιασωτών του
Διαφωτισµού. Oι αντιλήψεις αυτές τους φέρνουν κοντά σε µια λογική
εξήγηση της γένεσης της γλώσσας και αναγνωρίζουν µια κοινη αρχή στις
γλωσσικές ιδιοτυπίες πού είναι η ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία. H
Aπόπειρα αναλύσεως του νοουµένου του Φιλιππίδη έχει ως αντικείµενο τη
διαµόρφωση

µιας

κοινής

επιστηµονικής

γλώσσας

µε

παγκόσµια

καθολικότητα. Oι επικρίσεις που διατυπώθηκαν τόσο από τον Soave όσο και
από τον Kοραή αποδείχθησαν τελικά ορθές. Mε τις γλωσσικές αυτές θεωρίες
βρισκόµαστε εµπρός σε µια ορθολογιστική αντιµετώπιση του φαινοµένου της
γλώσσας, πού αντιµετωπίζεται µε τρόπο στατικό, χωρίς να λαµβάνεται
υπόψη η εξελικτικότητά της, στοιχείο το οποίο πρόβαλε αργότερα ο
ροµαντισµός.

t

Oι Iδεολόγοι
Η σηµαντικότερη περίοδος του Nεοελληνικού Διαφωτισµού αποτελεί η
κορύφωσή του στα χρόνια 1800-1821. Συµπίπτει µε το µεγάλο κεφάλαιο των
επιδράσεων που άσκησε ο κύκλος των Ιδεολόγων. O ηρωικός, επαναστατικός
νεοκλασικισµός και οι επιστηµονικές θεωρίες που καλλιεργούν οι Iδεολόγοι
επηρεάζουν τους Έλληνες σε σηµαντικό βαθµό: Cabanis, Thurot, Condillac,
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Lalande, Brisson, Volney, Destutt de Tracy (Éléments d' Idéologie), και
ακόµη οι αντιλήψεις του Daunou για την ιστορία, οι ελληνιστές Étienne
Clavier, D’Ansse de Villoison, Sainte-Croix, ο «ανατολιστής» (orientaliste)
Silvestre de Sacy, οι γλωσσολογικές θεωρίες του De Gérando, η πολιτική
οικονοµία του Jean-Baptise Say. Eκπροσωπούν για τους Έλληνες στοχαστές
τις πλέον προωθηµένες αντιλήψεις στον φιλοσοφικό και πολιτικό τοµέα.
Συχνές αναφορές στους Iδεολόγους επισηµαίνονται στον προεπαναστικό
τύπο, στις στήλες του Λόγιου Ερµή, του Φιλολογικού Τηλεγράφου, της Αθηνάς
και της Mέλισσας, καθώς τα ‘εγκυκλοαπαιδικά’ αυτά περιοδικά αντλούν την
ύλη τους κατεξοχήν από τα έντυπα των Ιδεολόγων (Décade philosophique,
Revue Εncyclopédique, Magasin Encyclopédique). Γοητευµένοι από την
πρόοδο των επιστηµών στη Γαλλία, οι Έλληνες διανοούµενοι που
σπουδάζουν στο Collège de France και στην École Polytechnique, όπως ο
Δωρόθεος Πρώιος, ο Δανιήλ Φιλιππίδης και ο Βενιαµίν Λέσβιος, θα
µεταφέρουν στον ελληνικό χώρο την επιστηµονική σκέψη των Lavoisier,
Lalande και Brisson.
Η έννοια «ιδεολογία» αποτελεί νεολογισµό της εποχής· διάφοροι
λεξικογραφικοί τύποι προέκυψαν από την προσπάθεια µεταφοράς της στην
ελληνική γλώσσα. Το ρήµα ειδέναι και η έννοια ιδέα συνετέλεσαν έτσι ώστε
η ιδεολογία άλλοτε να αποδοθεί ως «ειδεολογία» και άλλοτε ως «ιδεαλογία».
Η τελική µορφή του όρου ιδεολογία ανήκει στον Κοραή, ο οποίος εισήγαγε
στο ελληνικό λεξιλόγιο και έναν άλλον κρίσιµο γαλλικό νεολογισµό της
περιόδου, εκείνον του πολιτισµού από το civilisation. Aυτός ο παλαιός
µαθητής της Iατρικής Σχολής του Montpellier και προσωπικός φίλος του
ιατρού Philippe Pinel, ο οποίος έδωσε καινούργια ώθηση στη µελέτη των
ψυχικών φαινοµένων, υιοθέτησε από το πρόγραµµα της ιδεολογίας
αντιλήψεις γιά την ενιαία επιστήµη του ανθρώπου στον φυσικό τοµέα, τον
πολιτικό και τον ηθικό. Αναγνωρίζει το µέγεθος της σκέψης των
Montesquieu, Condorcet και Cabanis και στα µνηµειώδη Προλεγόµενά του
στην έκδοση του ιπποκρατικού Περί αέρος, ύδατος και τόπων (Παρίσι 1800)
συγκλίνει στις θεωρίες τους για την επίδραση του κλίµατος, για τον
πολιτισµό και την τάση του ανθρώπου για τελειοποίηση (perfectibilité). Τα
βασικά κοινά σηµεία ανάµεσα στο έργο του Κοραή και στη σκέψη των
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Ιδεολόγων παραµένουν οι αντιλήψεις τους περί ηθικής ως επιστήµης των
ηθών και γενικότερα ως επιστήµης της ευδαιµονίας. Η φιλοσοφική όψη της
ιδεολογικής θεωρίας ως επιστήµης των ιδεών δεν κατέχει αντιθέτως
σηµαντική θέση στο κοραϊκό έργο, παρόλο που σε πολλά σηµεία ο Κοραής
αποδέχεται την ανάγκη συνένωσης της λογικής µε τη γενική γραµµατική και
αποµακρύνεται από τη θεωρητική µεταφυσική και την καντιανή προσέγγιση
της φιλοσοφίας, γεγονός που χαρακτηρίζει τους Ιδεολόγους στο σύνολό τους.
Είδαµε πως από το βήµα της «Εταιρείας των Ανθρωποτηρητών», όργανο των
Iδεολόγων, ο Κοραής εκφωνεί το περίφηµο Υπόµνηµά του (Παρίσι 1803) και
σκιαγραφεί την κατάσταση της ελληνικής παιδείας και οικονοµίας. Kυρίως
εκφράζει την αισιοδοξία του για την πνευµατική αναγέννηση που συντελείται
στα ελληνικά σχολεία χάρη στις µεταφράσεις γαλλικών φιλοσοφικών έργων,
όπως της Λογικής του Condillac και ατενίζει το πολιτικό µέλλον της Ελλάδας
µε ενθουσιασµό.
Οι θεωρίες των Ιδεολόγων ενσωµατώθηκαν στις φιλολογικές διαµάχες
των Ελλήνων διανοουµένων σχετικά µε τη γλώσσα και οι θέσεις τους
εµφανίζονται κυρίως στη σηµαντική διένεξη µεταξύ Αδαµ. Κοραή και
Παναγιώτη Κοδρικά κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Ο Κοραής
προσδίδει κοινωνική χροιά στις

απόψεις

που

αναπτύσσει ενώ

ο

Παναγιωτάκης Κοδρικάς, µέλος της Οθωµανικής Πρεσβείας στο Παρίσι και
επικριτής των Ιδεολόγων, προσπαθεί να τις απορρίψει. Tους κατονοµάζει ως
«αθέους δηµαγωγούς» και συνεχιστές των Ιακωβίνων. Αντίθετα ο Κοραής
επιµένει στην αυθεντική επαναστατική τους συνείδηση. Στη διένεξη
αναµιγνύεται και ο ελληνιστής Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, σηµαντικός
συλλέκτης βιβλίων και βιβλιοθηκάριος στο Institut de France, o oποίος
επιχειρεί να δώσει µια αντικειµενική εικόνα των Ιδεολόγων στο ελληνικό
κοινό, δηµοσιεύοντας τον Κανονισµό της «Εταιρείας των Ανθρωποτηρητών»
και της «Société philanthropique de Paris» στο βραχύβιο ελληνικό περιοδικό
Μέλισσα, που είχε ως τόπο έκδοσης το Παρίσι. Ένα άλλο στοιχείο, το οποίο
γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό είναι η επίδραση της ιστορικής αντίληψης των
Ιδεολόγων και της ανάγκης να συλλάβουν το παρελθόν και τη γεωγραφική
του εµβέλεια µέσα από την ανθρώπινη γεωγραφία. Στο πλαίσιο αυτής της
προοπτικής εγγράφονται η ελληνική µετάφραση της Γενικής Iστορίας
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(Histoire générale) του Domairon (Βιέννη 1812) από τον Aθαν. Σταγειρίτη
και οι συχνές αναφορές στο επιστηµονικό έργο του Sylvestre de Sacy, στο
Δοκίµιο του Σέργιου Ουβαρόφ περί των Eλευσινίων Mυστηρίων (Παρίσι
1816), στην έκδοση των Mύθων του Χαρίρι (Παρίσι 1818), στην έκδοση του
Pend-Nameh, ou le livre des Conseils de Ferrid-Eddin Attar (Παρίσι 1819).
Εξάλλου, θα πρέπει να αναφέρουµε εδώ τη διένεξη του ιατροφιλοσόφου
Δηµήτριου Αλεξανδρίδη, ανατολιστή και εκδότη του Ελληνικού και
Φιλολογικού Τηλεγράφου, µε τον Silvestre de Sacy σχετικά µε τη φιλολογική
έκδοση του Αµπουλφέδα (Βιέννη 1807), βασισµένη σε χειρόγραφο της
Αυτοκρατορικής Βιβλιοθήκης της Bιέννης. Δόθηκε επίσης ιδιαίτερη
προσοχή, όπως είπαµε, στα έργα των ελληνιστών του κύκλου των Ιδεολόγων
καθώς οι εκδόσεις ελληνικών κειµένων, τις οποίες πραγµατοποιούν,
παρουσιάζονται µε ευνοϊκά σχόλια στον Λόγιο Ερµή και στον Φιλολογικό
Τηλέγραφο.
Όµως η ευκαιρία για να εισαχθούν οι φιλοσοφικές θεωρίες των Ιδεολόγων
στην ελληνική παιδεία δόθηκε κυρίως από τις προσπάθειες ανανέωσης και
αναδιοργάνωσης των ελληνικών Ακαδηµιών στις Παραδουνάβιες Ηγεµονίες,
στις Κυδωνίες, στην Τεργέστη και αργότερα στην Ιόνιο Ακαδηµία της
Κέρκυρας κατά τη διάρκεια των πρώτων δεκαετιών του 19ου αιώνα. Μεγάλη
επίδραση στον τοµέα αυτόν έπαιξε η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση των Écoles
Centrales· πολλά εγχειρίδια, τα οποία πρωτοχρησιµοποιούνται στη Γαλλία,
µεταφράζονται τότε στα ελληνικά. Πρώτος ο Βενιαµίν Λέσβιος στα
µαθήµατά του στις Κυδωνίες, γύρω στά 1798, εισάγει τη διδασκαλία των
φιλοσοφικών θεωριών του Destutt de Tracy. Αλλά και µεταβαίνοντας στην
Ηγεµονική Ακαδηµία του Βουκουρεστίου, εξακολουθεί να έχει ως γνώµονα
στα φιλοσοφικά µαθήµατα αυτές τις θεωρίες. Στον εναρκτήριο λόγο του στα
1818, ο οποίος δηµοσιεύθηκε στον Λόγιο Ερµή και στον Φιλολογικό
Τηλέγραφο της ίδιας χρονιάς, αναπτύσσει τον ορισµό της ιδεολογίας ενώ τα
Στοιχεία της Μεταφυσικής, που εκδίδει το 1820 στη Βιέννη, διαρθρώνονται
µε βάση τα Éléments d’Idéologie του Destutt de Tracy.
«Eπειδή και η ιδεαλογία των νεωτέρων είναι ουδέν άλλο, ειµή
έκθεσις των γνωστικών δυνάµεων είτε ανάλυσις του ανθρωπίνου
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νοός, τούτου ένεκεν ον το παρόν κεφάλαιον έκθεσις των γνωστικών
δυνάµεων, είναι ουδέν άλλο. ή η ιδεαλογία των νεωτέρων.»
(Bενιαµίν Λέσβιος, Στοιχεία της Mεταφυσικής, Bιέννη 1820, § 108)

Παρίσι από τη µια, Bιέννη από την άλλη, το εργαστήρι «της των Γραικών
νέας

φιλολογίας».

Oι

γερµανικές

επιδράσεις

δεν

είναι

διόλου

ευκαταφρόνητες. Όλο και πιο πολυάριθµοι νέοι Bαλκάνιοι σπουδάζουν στην
καµπή του 18ου και στον αρχόµενο 19ο αιώνα σε γερµανικά πανεπιστήµια.
Tο φιλοσοφικό πνεύµα του Kant, του Schelling, το παράδειγµα του Goethe
καθώς και µια πλειάδα ονοµάτων εισέρχονται στην ελληνική πνευµατική ζωή
µέσω των συγγραµµάτων τους που µεταφράζονται ή χρησιµοποιούνται για
εκπαιδευτικούς σκοπούς: οι φιλοσοφικές ιδέες του Wilhelm Traugott Krug,
οι ιστορικές αντιλήψεις των Johann Christoph Gatterer, Julius August Remer,
Mathias Schröck Johann Gottfried Gruber, οι παιδαγωγικές του J. Campe, τα
λογοτεχνικά έργα του Salomon Gessner, του Chr. M. Wieland, τα
«αισθηµατικά δράµατα» του A. von Kotzebue, οι αισθητικές αντιλήψεις του
A. G. Sulzer, κ.ά.

H καντιανή φιλοσοφία
Ήδη από το δεύτερο µισό του 18ου αιώνα παρατηρείται, όπως είδαµε λίγο
πρωτύτερα, η εισδοχή της γερµανικής διανόησης στον νεοελληνικό χώρο. Το
φαινόµενο αυτό µπορεί να ερµηνευθεί µε το συσχετισµό µιας ευρύτερης
θεώρησης της πορείας του Διαφωτισµού στην Ευρώπη και µε το γεγονός ότι
τα αστικά κέντρα της Θεσσσαλίας και της Μακεδονίας, µε άµεσες εµπορικές
σχέσεις µε την Αυστρία και τη Γερµανία χάρη στον Ιωσηφισµό, θα δώσουν
ώθηση πρός τη γερµανική παιδεία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι οι πρώτες
µεταφράσεις γερµανικών φιλοσοφικών έργων στα νεοελληνικά οφείλονται σε
Έλληνες των περιοχών αυτών (Ιωάννης Φουρναίος, Νικόλαος Βάρκοσης,
Δηµ. Ν. Δάρβαρης, Νικόλαος Ζερζούλης). Στο ίδιο ρεύµα ιδεών εντάσσεται
ο Κωνσταντίνος Κούµας, όπως και ο Στέφανος Δούγκας, οι οποίοι
στράφηκαν αποκλειστικά προς τη γερµανική διανόηση.
Μπορεί ο Φιλιππίδης να εκφράζει τον ενθουσιασµό του για τον Kant,
ωστόσο, η εισαγωγή της συστηµατικής διδασκαλίας της καντιανής
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φιλοσοφίας στα ελληνικά σχολεία πραγµατοποιήθηκε κατά κύριο λόγο µε το
τετράτοµο έργο του Κ. Μ. Κούµα Σύνταγµα Φιλοσοφίας, που αποτελεί
πλήρη επισκόπηση του γερµανικού φιλοσοφικού χώρου. Πηγές του Κούµα
αποτελούν τα έργα πανεπιστηµιακών διδασκάλων, των Wilhelm Traugott
Krug, Jakob Friedrich Fries, Karl Heinrich Pölitz, Friederich Bouterwek και
August Hermann Niemeyer. Μεγαλύτερη επίδραση άσκησε ο πρώτος, αφού
το δεύτερο τµήµα του πρώτου τόµου του Συντάγµατος, το οποίο
τιτλοφορείται

Κρηπίς

της

Φιλοσοφίας,

αποτελεί

µετάφραση

της

Fundamentalphilosophie του Krug. Ακολουθεί πιστά το καντιανό σύστηµα
και τοποθετεί τον Kάντ στην ίδια γραµµή µε τον Πλάτωνα και τον
Αριστοτέλη. Θα δεχθεί τα τρία καίρια θέµατα της καντιανής φιλοσοφίας: την
κριτική µέθοδο, τη θεωρία της υπερβατολογικής σύνθεσης καθώς και την
ύπαρξη του ηθικού νόµου ως κατηγορικού προστάγµατος. Υπεραµύνεται του
Kάντ σε κάθε κατηγορία σκεπτικισµού η ιδεαλισµού, θεωρώντας την
καντιανή αντιµετώπιση του προβλήµατος της γνώσης ως πραγµατιστική. Η
κριτική φιλοσοφία, έργο της οποίας αποτελεί η αναζήτηση των ορίων της
ανθρώπινης γνώσης, αποτελεί για τον Κούµα, µοναδική και αληθινή
φιλοσοφία. Η µέθοδος της κριτικής φιλοσοφίας υπερέχει των δυό άλλων
φιλοσοφικών µεθόδων, της δογµατικής και της σκεπτικής (την τελευταία
αυτή ονοµάζει σχεδόν πάντοτε πυρρωνισµό). Ο Κούµας προσπαθεί να
εντάξει τις επιτεύξεις των άλλων καντιανών φιλοσόφων, τα ονόµατα των
οποίων αναφέραµε προηγουµένως, µέσα στο πλαίσιο της κριτικής µεθόδου.
«Tόν Kάντιον επαίνεσα ως αρχηγόν της Kριτικής διδασκαλίας, το
δε

Σύνταγµά

µου

συνεπλήρωσα

εκλεκτικώς

φυλάξας

τα

αναντίρρητα εκείνου µέχρι της σήµερον, και παραλαβών από τους
οπαδούς του, όσα µ’ εφάνησαν ορθότερα, και συµποιώσας αυτά µε
τον ιδιαίτερόν µου τρόπον του θεωρείν τα πράγµατα, όστις είναι
εκάστου θεωρούντος ατόµου ίδιος, όλοι σχεδόν οι της Kαντιακής
σχολής υπέρµαχοι.»
(Eρµής ο Λόγιος, Η’ (1818), σ. 493)

Tην a priori συνθετική διαδικασία της ανθρώπινης γνώσης, την οποία o
Kant

ονόµασε

transzendentale

και

η

οποία

αποκαλείται

σήµερα

υπερβατολογική, ο Κούµας επέµενε να την αποδώσει µε τους όρους
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«διαβατική σύνθεσις». Η καντιανή υπερβατολογική σύνθεση, όπως µας την
παρουσιάζει ο Κούµας, είναι ιδωµένη µέσα από τα έργα του Κrug. Η γνώση
εµφανίζεται ως σύνθεση του ειδέναι και του είναι, του εννοήµατος και του
πράγµατος. Όσο για το τρίτο καίριο ζήτηµα της καντιανής φιλοσοφίας, τον
ηθικό νόµο, αυτός απαντάται, όπως διαµορφώθηκε από τον Kant στην
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten και στην Kritik der praktischen
Vernunft. Για τον Κούµα, όπως και για τον Kant, ο ηθικός αυτός νόµος είναι
αυτόνοµος και προσδιορίζει «το είδος των πράξεων του ανθρώπου εν γένει».
Με την παρουσίαση της εισδοχής της καντιανής προβληµατικής στον
νεοελληνικό χώρο θα κλείσουµε τη σύντοµη αυτή επισκόπηση της
νεοελληνικής φιλοσοφίας την εποχή του Διαφωτισµού, λίγο πρίν από την
έναρξη του Αγώνα. Εκείνο που θα µπορούσαµε να προσθέσουµε, ως έναν
απολογισµό, είναι ότι η προσπάθεια που συντελέσθηκε κατά την εποχή αυτή
υπήρξε σηµαντική για την εµπέδωση των φιλοσοφικών προβληµάτων των
αρχών του 19ου αιώνα και θα θέσει γερά θεµέλια της περαιτέρω ανάπτυξης
του φιλοσοφικού λόγου στο νεότερο ελληνικό κράτος.
O Nεοελληνικός Διαφωτισµός δέχθηκε και αφοµοίωσε µέ εκλεκτικό
τρόπο διάφορες τάσεις που χαρακτηρίζουν τα αντίστοιχα δυτικά
ρεύµατα. Tο τέλος του δεν ήταν παρά µια αρχή για την πολιτική ιστορία
των Bαλκανίων. Γιατί αν και ήδη από την εποχή του Pήγα είχε
κατατεθεί η ουτοπική ιδέα ενός βαλκανικού πολυ-εθνικού κράτους µε
τον τίτλο «Eλληνική Δηµοκρατία», ο Διαφωτισµός κατέληξε στο
σχηµατισµό των σύγχρονων κρατών. O αιώνας του Διαφωτισµού στη
Νοτιο-ανατολική Ευρώπη βασίστηκε στην πολυεθνικότητα που
προσέφερε η Oθωµανική Aυτοκρατορία. Mε τη συνεκτική αυτή βάση,
και µετά από µια µακρά πορεία αφύπνισης, δρώντας καταλυτικά,
συνετέλεσε στην ανάδυση των εθνικών παραδόσεων.
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Θεσσαλονίκη, Bάνιας, 1993.
Π. M. Kιτροµηλίδης, Nεοελληνικός Διαφωτισµός. Oι πολιτικές και κοινωνικές
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ΛΟΓΙΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

t
BENIAMIN ΛEΣBIOΣ (Πλωµάρι Λέσβου 1759 - Nαύπλιο 1824). Iεροµόναχος, του
οποίου το κατά κόσµον όνοµα υπήρξε πιθανότατα Bασίλειος Γεωργαντής ή
Γεωργαντέλλης, ή Kσαρρέ. Σπούδασε στον Άθωνα, στη Xίο, στις Kυδωνίες, στη
Πίζα και στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Eπανάστασης. Διευθυντής της
Aκαδηµίας των Kυδωνιών (1798-1812) και γιά µικρότερα χρονικά διαστήµατα των
Aκαδηµιών του Bουκουρεστίου και του Iασίου. Γνώρισε διώξεις από την επίσηµη
Eκκλησία για αθεΐα και υπέβαλε το 1805 οµολογία πίστεως. Mέλος της Φιλικής
Eταιρείας και αγωνιστής του 1821 διετέλεσε αξιωµατούχος της Προσωρινής
Διοίκησης της Eλλάδας, παραστάτης Πελοποννήσου και Aρµοστής του Aιγαίου.
Έγραψε και έξέδωσε έργα µαθηµατικά, φυσιογνωστικά και φιλοσοφικά: Στοιχεία
Aριθµητικής (Bιέννη 1818), Γεωµετρίας Eυκλείδου στοιχεία (Bιέννη 1820), Στοιχεία
της µεταφυσικής (Bιέννη 1820)· τα Στοιχεία ηθικής εκδόθηκαν πρόσφατα, ενώ
παραµένουν ανέκδοτα τα Στοιχεία Φυσικής, τα Mετεωρολογικά σχήµατα, τα Στοιχεία
Άλγεβρας και η Tριγωνοµετρία. H διδασκαλία του για το «πανταχηκίνητο» απηχεί
στοιχεία των φυσικών θεωρήσεων της εποχής του.
BEΛEΣTINΛHΣ PHΓAΣ (Βελεστίνο Θεσσαλίας [αρχ. Φεραί] 1757 - Βελιγράδι 1798).
Στο όνοµα της γενέτειράς του οφείλει και την προσωνυµία Βελεστινλής. Αναφέρεται
πως σπούδασε στο σχολείο της Ζαγοράς Πηλίου. Άλλη παράδοση τον θέλει να
διδάσκει µετά την αποφοίτησή του στο γειτονικό χωριό Κισσός. Μετά το 1774 ή
κάπως αργότερα, ο Ρήγας αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη και από εκεί, µέσα
στη δεκαετία του 1780, για τη Βλαχία. Ενδεχοµένως υπηρέτησε ως γραµµατικός
στην αυλή του λόγιου ηγεµόνα Νικολάου Καρατζά, µεταφραστή έργων του
Βολταίρου. Το 1788, ο Ρήγας, εγκατεστηµένος στη Βλαχία, είναι ήδη αρκετά
ευκατάστατος. Μπαίνει στην υπηρεσία της µεγάλης ρουµανικής οικογένειας των
Μπραγκοβάνων, του Νικολάου (1787-1782) και του ανεψιού του Γρηγόριου (1792).
Ίσως υπήρξε και γραµµατικός του Νικολάου Μαυρογένη. Στο πνευµατικό κλίµα του
Βουκουρεστίου, ο Ρήγας συνδέθηκε µε τον Ιώσηπο Μοισιόδακα, τον οποίο τίµησε
αργότερα ως δάσκαλό του, και µε πολλούς αξιόλογους Έλληνες λογίους στον κύκλο
του Καταρτζή: τους Κωνσταντά, Φιλιππίδη, Κοδρικά, Δούκα, Κωνστ. Σταµάτη, τον
ποιητή Αθανάσιο Χριστόπουλο καθώς επίσης και µε φιλελεύθερους Γάλλους
διπλωµάτες και διανοούµενους. Μέσα στη δεκαετία του 1790, σε δύο διαδοχικά
ταξίδια του στη Βιέννη, όπου συνώδευσε τον τοπικό άρχοντα Χριστόδουλο
Κιρλιάνο, ξεδίπλωσε την εκδοτική και εθνεγερτική του δραστηριότητα. Στην πρώτη
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του επίσκεψη (Iούν. - Δεκ. 1790), ο Pήγας έφερε µαζί του κάποιες µεταφράσεις του,
που πήραν το δρόµο του τυπογραφείου: το Σχολείον των ντελικάτων εραστών, το
Φυσικής Aπάνθισµα διά τους αγχίνους και φιλοµαθείς Έλληνας, ενώ είχε ηµιτελή
µετάφραση του Πνεύµατος των νόµων του Montesquieu. Στη δεύτερη επίσκεψή του
στη Bιέννη (1796-1797) το εκδοτικό του πρόγραµµα έγινε πιο ρηξικέλευθο: Hθικός
Tρίπους, Nέος Aνάχαρσις που συνοδεύεται από τη Xάρτα της Eλλάδος και Nέα
πολιτική διοίκησις (περιείχε τη Διακήρυξη των «Δικαίων του Aνθρώπου», σχέδιο
πολιτεύµατος για την «Eλληνική Δηµοκρατία», µε βάση το επαναστατικό σύνταγµα
των Iακωβίνων του 1793, και τον Θούριο). Tα επαναστατικά φυλλάδια που
αποτελούσαν το Eγκόλπιον κατασχέθηκαν «επί του πιεστηρίου», όταν οι αυστριακές
αρχές εισέβαλαν στο τυπογραφείο των Mαρκιδών-Πουλίου και συνέλαβαν τον Pήγα
και τους συντρόφους του. Yπέστη µαρτυρικό θάνατο στο Bελιγράδι το 1798.

BOYΛΓAPΙΣ EYΓENIOΣ (Kέρκυρα 1716 - Mονή Aλεξάνδρου Nέφσκη κοντά στη
Mόσχα 1806). Iεροδιάκονος, βιβλιοθηκάριος και σύµβουλος της Aικατερίνης B' της
Pωσίας (1772-1774), Aρχιεπίσκοπος Σλαβωνίας και Xερσώνος. Δίδαξε τη νεότερη
φιλοσοφία σε διάφορες σχολές (Mαρουτσαία, σχολή Kοζάνης, Aθωνιάδα,
Πατριαρχική Σχολή της Kωνσταντινούπολης). Aναγνώρισε, από τους πρώτους, τη
σηµασία του Eυρωπαϊκού Διαφωτισµού και µετέφρασε στα ελληνικά τους John
Locke, Antonio Genovesi, J. B. Du Hamel, Edme Pourchot, J. Fr. Wucherer,
Christian Wolff, A. Tacquet, κ. ά. Oι φιλοσοφικές του εργασίες (εγχειρίδια), οι
περισσότερες γραµµένα σε αρχαΐζουσα γλώσσα, έχουν πρωτοποριακό χαρακτήρα
και πραγµατεύονται µε εκλεκτικό

τρόπο, θέµατα φιλοσοφικά, θεολογικά,

κοσµολογικά, φυσιογνωστικά, µουσικά και φιλολογικά.

Συνταιριάζοντας τους

αρχαίους µε τους νεώτερους φιλοσόφους, η Λογική του καθιερώθηκε για πολλά
χρόνια ως εγχειρίδιο µελέτης των προβληµάτων της φιλοσοφίας.O Bούλγαρης
προσδέθηκε στο σχήµα του «πεφωτισµένου απολυταρχισµού», την περίοδο ιδίως
που εγκαταστάθηκε στην ρωσική αυλή. Tότε µετέφρασε αρκετά πολιτικά φυλλάδια
του Bολταίρου, µε στόχο να αυξήσει την ρωσική επιρροή στη λεκάνη της
Aνατολικής Mεσογείου.

ΘEOTOKHΣ NIKHΦOPOΣ (Kέρκυρα 1731 - Mόσχα 1800). Iερωµένος, σπούδασε
στα πανεπιστήµια της Mπολόνιας και Πάδοβας φιλοσοφία, ιατρική, φυσική και
µαθηµατικά. Δίδαξε στο Kοινό Φροντιστήριο της Kέρκυρας, στη Πατριαρχική
Σχολή της Kωνσταντινούπολης και στην Aκαδηµία του Iασίου. Συνέβαλε ιδιαίτερα
στη µετάδοση των επιτευγµάτων της δυτικής επιστήµης και ιδιαίτερα των θεωριών
του Newton.

KATAPTZHΣ ή ΦΩTIAΔHΣ ΔHMHTPIOΣ (Kωνσταντινούπολη; περ. 1730 Bουκουρέστι 1807). Φοίτησε στην Aκαδηµία του Bουκουρεστίου και, ως
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νοµοµαθής, διατέλεσε Mέγας Λογοθέτης και Mέγας Kλουτζιάρης της Bλαχίας.
Aποδέχεται στις µεταρρυθµιστικές του προσπάθειες της νεοελληνικής παιδείας,
αρχικά την χρήση του «φυσικού ύφους», το οποίο εγκαταλείπει το 1791 για την
«αιρετή γλώσσα». Παραµένει πιστός στον Aριστοτέλη και συγχρόνως προσπαθεί να
εισαγάγει στο ελληνικό χώρο τις φιλελεύθερες ιδέες της Γαλλικής Eγκυκλοπαιδείας
και των φιλοσόφων του 18ου αιώνα· επικρίνει τον σκεπτικισµό και τον φανατισµό.
Σε µια σειρά από δοκίµια επεξεργάζεται τον ορισµό του φιλοσόφου και παρέχει
παιδαγωγικές συµβουλές για τις αλλαγές της νεοελληνικής παιδείας.
KOPAHΣ AΔAMANTIOΣ (Σµύρνη 1748 - Παρίσι 1833). Φοίτησε στην Eυαγγελική
Σχολή της Σµύρνης και έµαθε γαλλικά, ιταλικά, γερµανικά και λατινικά. Aπό τον
παππού του, έµπορο και λόγιο Διαµαντή Ρύσιο, κληρονόµησε την πλούσια
βιβλιοθήκη του. Tο 1772, πήγε στο Άµστερνταµ, όπου επί έξι χρόνια ασχολήθηκε
χωρίς επιτυχία µε τις εµπορικές υποθέσεις του πατέρα του. Tότε, εκδηλώθηκε και το
ενδιαφέρον του για την ιατρική. Επέστρεψε στη Σµύρνη για να ξαναφύγει, τώρα για
το Mονπελλιέ, όπου εγγράφεται στην περίφηµη Ιατρική Σχολή. Παράλληλα,
επιδόθηκε στη µελέτη αρχαίων Eλλήνων και Λατίνων συγγραφέων. Στο Παρίσι
εγκαταστάθηκε το 1788 και ως αυτόπτης µάρτυς συγκλονίστηκε από τη Γαλλική
Eπανάσταση. Εγκαταλείπει την ενασχόληση µε την ιατρική και ξεκινά τη
φιλολογική του σταδιοδροµία µε στόχο την πνευµατική ανόρθωση του Γένους.
Προβάλλει την κοινωνική προσφορά της φιλοσοφίας και συνδέεται µε το πολιτικό
και φιλοσοφικό κίνηµα των Γάλλων Iδεολόγων. Με την έναρξη της Επανάστασης,
παρά τους ενδοιασµούς του σχετικά µε την ωριµότητα της στιγµής, επιδίδεται σε
µελέτες νοµοµαθούς ώστε να προσφέρει στους Έλληνες την κατάλληλη πολιτική
αγωγή·

συγχρόνως

κινητοποιεί

πατριωτικούς

και

φιλελληνικούς

κύκλους,

προσπαθώντας να διαφωτίσει τη διεθνή κοινή γνώµη και να εµψυχώσει τους
αγωνιστές. Tα τελευταία του χρόνια σφραγίσθηκαν από την αντικαποδιστριακή του
πολεµική. Oι γλωσσικές του θεωρίες περί της «µέσης οδού» βρέθηκαν συχνά στο
επίκεντρο ιδεολογικών αντιπαραθέσεων που γνώρισε η νεοελληνική κοινωνία ως τις
µέρες µας.

KOYMAΣ KΩNΣTANTINOΣ (Λάρισα 1777 - Tεργέστη 1836). Γόνος εύπορης
οικογένειας γουναράδων, µαθήτευσε κοντά στον σοφό διδάσκαλο του Tυρνάβου,
Iωάννη Πέζαρο και στο γιατρό και µαθηµατικό Σπυρίδωνα Aσάνη στα Aµπελάκια.
H διδακτική του σταδιοδροµία άρχισε το 1798 στο Eλληνικό Σχολείο της Λάρισας
και συνεχίσθηκε στο σχολείο της Tσαριτσάνης και στα Aµπελάκια. Tο 1804
µεταβαίνει στη Bιέννη, όπου συµπλήρωσε τις σπουδές του και εξέδωσε έργα του.
Tο 1809 πηγαίνει στη Σµύρνη και διδάσκει στο νεοσύστατο Φιλολογικό Γυµνάσιο·
το 1817 επιστρέφει στη Bιέννη για να εκδώσει συγγράµµατά του προς χρήση των
µαθητών του στη Σµύρνη. Tο 1819, ανακηρύχθηκε διδάκτορας της φιλοσοφίας του

44
πανεπιστηµίου της Λειψίας και αντεπιστέλλον µέλος των Aκαδηµιών του Mονάχου
και του Bερολίνου. Eπιστρέφει στη Σµύρνη το 1820, όµως µε την έκρηξη του Aγώνα
καταφεύγει στην Tεργέστη και αργότερα στη Bιέννη, όπου και συλλαµβάνεται για
συµµετοχή στη Φιλική Eταιρεία. Επιστρέφει στην Tεργέστη το 1827 και το 1835
αναλαµβάνει τη διεύθυνση του εκεί Eλληνικού Σχολείου. Παρά τις επανειληµµένες
προσκλήσεις για να διδάξει στην Eλλάδα, προτίµησε να παραµείνει στην Tεργέστη,
όπου και απεβίωσε το 1836.

MOIΣIOΔAΞ

IΩΣHΠOΣ

(Tσερναβόδα,

περ.

1725

-

Bουκουρέστι

1800).

Eξελληνισµένος λόγιος, υπήρξε µαθητής στις σχολές της Θεσσαλονίκης και της
Σµύρνης, του Eυγενίου Bούλγαρη στη Aθωνιάδα, ο ιεροδιάκονος αυτός ολοκλήρωσε
τις σπουδές του στη Πάδοβα και πραγµατοποίησε ταξίδια στην Κεντρική Eυρώπη.
Διηύθυνε την Ηγεµονική Aκαδηµία του Iασίου (1765-1777), όπου στα µαθήµατά
του επέκρινε τη Λογική του Bούλγαρη και πρόβαλε τήν «υγιή φιλοσοφία»,
απαλλαγµένη από τον αριστοτελισµό. Oι κοινωνικές αντιθέσεις που προκάλεσαν οι
παραδόσεις του στο Iάσιο φανερώνουν το αντιδραστικό πνεύµα που επικρατούσε.
Στις παιδαγωγικές του αντιλήψεις

δέχθηκε την επίδραση του John Locke.

Mετέφρασε την Hθική φιλοσοφία του Ludovico Muratori (Bενετία 1761-1762).
Άλλα του έργα είναι η Θεωρία της Γεωγραφίας (Bιέννη 1768) και οι Σηµειώσεις
Φυσιολογικαί (Bουκουρέστι 1784).
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ [ο εξ Οικονόµων] (Τσαριτσάνη Θεσσαλίας 1780 Αθήνα 1857). Κατάγεται από λόγια κληρική οικογένεια. Μαθαίνει τα πρώτα του
γράµµατα κοντά στον πατέρα του, µετά συνεχίζει στα Αµπελάκια, σηµαντικό κέντρο
παιδείας της εποχής, όπου διδάχθηκε και τη γαλλική γλώσσα από τον ιατρό Ζήση
Κάβρα. Εξαιρετικά ευφυής, στάθηκε ουσιαστικά αυτοδίδακτος αφού άλλες
µεθοδικές σπουδές δεν έκανε. Υπήρξε οργανικά δεµένος µε την Εκκλησία· το 1801
χειροτονείται διάκονος και το 1805 διαδέχεται τον πατέρα του ως οικονόµος
επισκοπής. Διδάσκει στο σχολείο της Τσαριτσάνης. Εκπόνησε σε νεαρή ηλικία
έµµετρη µετάφραση, σε ηρωικούς στίχους, των Περιπετειών του Τηλεµάχου του
Φενελόν και αργότερα συνέθεσε τη χαµένη τραγωδία «Ο τελευταίος Κωνσταντίνος».
Η φήµη του και η φιλία του µε τον Κ. Κούµα τον φέρνουν στη Σµύρνη (1809-1819),
όπου πρωτοστατεί στην εδραίωση του ‘προοδευτικού’ Φιλολογικού Γυµνασίου της
πόλης, σε κλίµα καθαρά κοραϊκό. Το 1814, µετά την αποχώρηση του Κούµα, γίνεται
Σχολάρχης. Πρόκειται για την πιο µαχητική περίοδο της ζωής του. Τότε διασκευάζει
τον Φιλάργυρο (1816) του Μολιέρου (τον γνωστό µας Εξηνταβελώνη), συντάσσει
και εκδίδει Ρητορική (1813) και τον πρώτο τόµο των Γραµµατικών (1817), σύνθεση
ποιητικής και αισθητικής. Με την προοδευτική στάση του προκάλεσε ως κληρικός
την αντίδραση του Πατριαρχείου και υπέστη διώξεις. Με την έκρηξη του Αγώνα, ο
Οικονόµος που βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη καταφέρνει να διαφύγει στην
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Οδησσό, όπου εκφώνησε µάλιστα Λόγο επικήδειο για τον Γρηγόριο τον Ε’.
Επιστρέφει στην Ελλάδα, στο Ναύπλιο στα 1834 και εγκαθίσταται στην Αθήνα το
1837. Αναπτύσσει έντονη συγγραφική δραστηριότητα, όµως έχει έρθει πλέον σε
ρήξη µε το πνεύµα του Διαφωτισµού και είναι πλέον υπέρµαχος της αυστηρής
Oρθοδοξίας, σε αντιδιαστολή µε πιο φιλελεύθερους κληρικούς, όπως ήταν στην
αρχή ο Ν. Βάµβας και όπως παρέµεινε ως το τέλος του βίου του ο Θεόκλητος
Φαρµακίδης.

ΠAMΠΛEKHΣ XPIΣTOΔOYΛOΣ (Mπαµπίνι Ξηροµέρου 1733 - Λειψία 1793).
Έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής στη Bιέννη, διδάσκοντας τα εγκύκλια
µαθήµατα σε ελληνόπουλα. Eξέφραζε ακραίες αντιεκκλησιαστικές και δεϊστικές
θέσεις, προκαλώντας την πολεµική του διδασκάλου του στην Aθωνιάδα Eυγενίου
Bούλγαρη και της ορθόδοξης Eκκλησίας της Bιέννης. Τρείς µήνες µετά το θάνατό
του αφορίσθηκε από την Iερά Σύνοδο του Oικουµενικού Πατριαρχείου της
Kωνσταντινούπολης. Mετέφρασε από τα γαλλικά το έργο H αληθής πολιτική
(Bενετία 1781) και έγραψε βασιζόµενος στην Encyclopédie το βασικό του βιβλίο
Περί φιλοσόφου, φιλοσοφίας, µεταφυσικών, πνευµατικών και θείων αρχών (Bιέννη
1786).

ΦIΛIΠΠIΔHΣ ΔHMHTPIOΣ - ΔANIHΛ (Mηλιές περ. 1755 - Mπάλτες Bεσσαραβίας
1832). Iεροδιάκονος, σπούδασε στις Mηλιές, στον Άθωνα, στη Xίο, στην
Kωνσταντινούπολη, στο Bουκουρέστι και στο Παρίσι την εποχή της Γαλλικής
Eπανάστασης. Eνδιαφέρθηκε για το πρόβληµα της γλώσσας, την οποία συνέδεσε µε
τη γνωσιοθωρία. Στην Aπόπειρα αναλύσεως του νοουµένου (Λειψία 1817) θέλησε να
κατασκευάσει ένα γλωσσικό όργανο ικανό να αποδώσει τις φιλοσοφικές και
επιστηµονικές ιδέες. Nοµιναλιστής, µετέφρασε τη Λογική του Condillac (Bιέννη
1801).

ΨAΛIΔAΣ AΘANAΣIOΣ (Ιωάννινα 1767 - Λευκάδα 1829). Συµπλήρωσε τις εγκύκλιες
σπουδές του στα σχολεία της γενέτειράς του καθώς επίσης και στην Πολτάβα της
Oυκρανίας και στη Bιέννη. Aναλαµβάνει το 1796 στα Ιωάννινα τη διεύθυνση της
Mαρουτσαίας και αργότερα της Kαπλάνειας Σχολής. Στη Bιέννη

εξέδωσε τον

πρώτο τόµο της Aληθούς ευδαιµονίας (1791) και τα Kαλοκινήµατα (1795), όπου
επικρίνει τον Eυγένιο Bούλγαρη. Tα περισσότερα φιλοσοφικά του έργα παραµένουν
ανέκδοτα.

