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Το ανά χείρας βιβλίο αποτελεί μια πρωτότυπη νεωτερική και συνθετική προ-
σέγγιση του ιδεολογικού προφίλ του Βαλκάνιου διανοουμένου-επαναστάτη 
του 19ου αιώνα, ο οποίος ανήκει στην ιδιαίτερη κατηγορία των ατόμων εκεί-
νων που συνέβαλαν καθοριστικά στη διάχυση και επικράτηση των ιδεών της 
νεωτερικότητας και στη συνακόλουθη συνολική αναμόρφωση του status quo 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για το σκοπό αυτό εστιάζει στο παράδειγμα 
του βουλγαρικού εθνικού κινήματος και συγκεκριμένα σε έναν από τους πρω-
ταγωνιστές του, τον Λιούμπεν Καραβέλοφ (Liuben Karavelov, 1834-1879). Η 
περίπτωση του Καραβέλοφ μάλιστα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
ελληνική ιστοριογραφία, γιατί οι Έλληνες ως έθνος κατέχουν σημαντική θέση 
στο ιδεολογικό του οικοδόμημα. 

Να αποσαφηνίσουμε αρχικά ότι ως νεωτερικότητα ορίζουμε εν συντομία, 
αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο της απλούστευσης, τον κοινωνικοοικονομικό και 
τον ιδεολογικοπολιτικό μετασχηματισμό που άρχισε να συντελείται από τα τέλη 
περίπου του 18ου αιώνα όχι μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο, συμπεριλαμβανομένων 
των Βαλκανίων αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.1 Όι κυριότερες από τις νεωτε-
ρικές ιδεολογικές τάσεις, οι οποίες παρά την πολυμέρεια και την πολυσυλλεκτι-
κότητά τους είθισται να αποκαλούνται με τους γενικούς όρους Διαφωτισμός, Φι-
λελευθερισμός, Εθνικισμός και Ρομαντισμός, αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη 
του επαναστατικού αναβρασμού ο οποίος, αρχής γενομένης από τη Γαλλική 
Επανάσταση, κυριάρχησε πρώτα στη Δυτική Ευρώπη και εξαπλώθηκε κατόπιν 
προς ανατολάς και προς νότο στα Βαλκάνια.2 Δίκαια ο Χόμπσμπωμ χαρακτήρισε 

1. Η επιστημονική συζήτηση γύρω από το περιεχόμενο των όρων νεωτερικός και νεωτε-
ρικότητα (καθώς και μετανεωτερικότητα) είναι μεγάλη. Για τη σημασία τους, βλ. ενδεικτι-
κά: C.A. Bayly, Η γέννηση του νεωτερικού κόσμου, 1780-1914. Παγκόσμιες διασυνδέσεις και 
συγκρίσεις, μτφρ. Κώστας Αντύπας, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2013, σ. 11-15. Σύμφωνα με τον 
Μπέυλυ, η νεωτερικότητα δεν είναι μόνο μια περίοδος η οποία άρχισε στα τέλη του 18ου αι-
ώνα και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με ποικίλες μορφές. Είναι επίσης μια διαδικασία μέσω της 
οποίας αναδύθηκαν φαινόμενα όπως η άνοδος του έθνους-κράτους, η μαζική επέκταση παγκό-
σμιων εμπορικών και πνευματικών δεσμών, η διεθνής εξάπλωση της εκβιομηχάνισης αλλά και 
ένα νέο ύφος αστικής ζωής. Συγχρόνως η σύζευξη όλων αυτών των εξελίξεων προκάλεσε μια 
μεγάλης εμβέλειας ποιοτική αλλαγή στην ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση. Στο ίδιο, σ. 13-14. 

2. Σ’ αυτό το κλίμα ανατρεπτισμού εντάσσεται και ο βαλκανικός ριζοσπαστισμός της περι-
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κυρίως την περίοδο 1789-1848 ως εποχή των επαναστάσεων υπογραμμίζοντας: 
«Παρ’ όλ’ αυτά, ποτέ στην ευρωπαϊκή ιστορία, και πολύ σπάνια σε άλλους χώ-
ρους, ο επαναστατισμός δεν ήταν τόσο ενδημικός, τόσο γενικός, τόσο εύκολος να 
απλωθεί με αυτογενή μετάδοση, καθώς και με εσκεμμένη προπαγάνδα».3

Κύριος συντελεστής του ανατρεπτισμού αυτού υπήρξε μια κοσμοπολίτικη, 
σχετικά ολιγάριθμη ομάδα διανοούμενων-επαναστατών, οι οποίοι στην κεντρική 
και την ανατολική/νοτιοανατολική Ευρώπη τροφοδοτούσαν με επιχειρήματα και 
συγχρόνως υποστήριζαν δυναμικά τον αγώνα για τη δημιουργία εθνικών κρα-
τών είτε μέσω της ενοποίησης, στην περίπτωση των Γερμανών και των Ιταλών, 
είτε μέσω της διάσπασης, στην περίπτωση της Αψβουργικής, της Όθωμανικής 
και της Ρωσικής αυτοκρατορίας.4 Η πλειονότητα αυτών, τουλάχιστον μέχρι την 
εποχή που διατύπωσε τις ιδέες του ο Καραβέλοφ (δηλαδή τις δεκαετίες του 1860 
και 1870) ανήκε σε μια φιλελεύθερη ευρωπαϊκή ελίτ, κυρίως της διασποράς, με 
μέλη διαφορετικής εθνικής προέλευσης, η οποία εμφορούνταν από ιδέες όπως η 
ατομική ελευθερία, η εθνική αυτοδιάθεση, η λαϊκή κυριαρχία και η συνταγματι-
κή διακυβέρνηση ή η δημοκρατία, είχε δηλαδή κοινό ιδεολογικό υπόβαθρο παρά 
τις επιμέρους αποκλίσεις. Μετακινούμενη ανάμεσα σε ευρωπαϊκές πόλεις και 
πρωτεύουσες, διακινούσε τις νεωτερικές αρχές και οργάνωνε συνωμοτικά σχέ-
δια για την ανατροπή του παλαιού καθεστώτος και την εγκαθίδρυση μιας νέας 
τάξης πραγμάτων, λειτουργώντας ως δίκτυο όχι τόσο με την έννοια της άμεσης 
συνεργασίας όσο της ιδεολογικής συγγένειας και αλληλεπίδρασης ως προς τον 
τρόπο σκέψης και δράσης ακόμη και χωρίς την ύπαρξη προσωπικής γνωριμίας 
και επαφής.5 Αν και πολιτικά φιλελεύθερη, η παραπάνω ελίτ εξέφραζε συγχρό-
νως και ριζοσπαστικές απόψεις εφόσον επιδίωκε την άμεση και βίαιη ανατροπή 
του ευρωπαϊκού πολιτικού συστήματος.6 Θεωρώντας ότι ενεργεί εξ ονόματος και 
προς όφελος των απαθών λαϊκών μαζών είχε θέσει ως στόχο της να εμφυσήσει 

όδου 1789-1821 (όπως τον αποκαλεί ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης), ο οποίος μετέτρεψε την επα-
ναστατική ιδεολογία σε πολιτική πράξη, αποφέροντας τη δημιουργία του αυτόνομου σερβικού 
και του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Η Γαλλική Επανάσταση 
και η Νοτιοανατολική Ευρώπη, Αθήνα, Πορεία, 2000, σ. 133 κ.ε. 

3. E. J. Hobsbawm, Η εποχή των επαναστάσεων, 1789-1848, μτφρ. Μ. Όικονομοπούλου, 
Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1990, σ. 150.

4. Στα κράτη της Δυτικής Ευρώπης, όπως στη Βρετανία και τη Γαλλία, οι διανοούμενοι- 
επαναστάτες διεκδικούσαν τη συμμετοχή στην εξουσία των πολιτών/έθνους. 

5. Για το προφίλ αυτής της ελίτ, βλ. Isabella Maurizio, Risorgimento in Exile. Italian 
Émigrés and the Liberal International in the Post-Napoleonic Era, Όξφόρδη, Oxford University 
Press, 2009, σ. 21 κ.ε. 

6. Ό ριζοσπαστισμός δεν αποτελεί ξεχωριστή πολιτική ιδεολογία, αλλά εκφράζει την αντί-
ληψη της θεμελιώδους ή δραστικής αλλαγής σε αντίθεση με τις μετριοπαθείς ή προοδευτικές 
μεταβολές: Andrew Heywood, Πολιτικές ιδεολογίες, μτφρ. Χαρίδημος Κουτρής, Θεσσαλονί-
κη, Επίκεντρο, 2007, σ. 586. Επομένως ενυπάρχει σε όλες τις πολιτικές ιδεολογίες, τόσο στις 
αποκαλούμενες «δεξιές» όσο και στις «αριστερές», εντός των οποίων συνιστά ιδιαίτερη τάση. 
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στις τελευταίες επαναστατικό πνεύμα ώστε να τις κινητοποιήσει στη συνέχεια σε 
εξέγερση. Συγχρόνως διαπνεόταν σε μεγάλο βαθμό από ένα αίσθημα διεθνισμού, 
δηλαδή αντιλαμβανόταν τις πράξεις της όχι ως μεμονωμένες ενέργειες τοπικής ή 
εθνικής εμβέλειας, αλλά ως μέρος ενός συνολικότερου εγχειρήματος, μέσω του 
οποίου θα επερχόταν η ολική αναμόρφωση του πολιτικού και κοινωνικοοικονο-
μικού ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. Τέλος, είχε υιοθετήσει το οργανωτικό πρότυπο της 
μυστικής οργάνωσης/αδελφότητας.7 

Σ’ αυτό λοιπόν το ευρωπαϊκής εμβέλειας δίκτυο διανοούμενων-επαναστα-
τών εντάσσεται και ο Λιούμπεν Καραβέλοφ, διανοούμενος, δημοσιογράφος, 
εκδότης εφημερίδων, λογοτέχνης, και υποστηρικτής του πολιτικού εθνικισμού, 
δηλαδή της διεκδίκησης της πολιτικής ανεξαρτησίας των Βουλγάρων μέσω 
της επαναστατικής οδού. Αποτιμώντας συνολικά τις ιδέες και τη δράση του, η 
βουλγαρική ιστοριογραφία τον περιέλαβε εξαρχής μαζί με τους Γκεόργκι Ρα-
κόβσκι (Georgi Rakovski), Βασίλ Λέφσκι (Vasil Levski) και Χρίστο Μπότεφ 
(Hristo Botev) στους τέσσερις επιφανέστερους εθνικούς ηγέτες της περιόδου 
της εθνικής Αναγέννησης.8 Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο αποτέλεσε δημοφιλές 
θέμα επιστημονικής έρευνας και ενασχόλησης μεταξύ των Βούλγαρων ιστο-
ρικών κυρίως κατά την κομουνιστική περίοδο. Η περιπετειώδης ζωή και η πο-
λύπλευρη δραστηριότητά του αποτυπώθηκαν σε μεγάλο αριθμό μονογραφιών, 
άρθρων και συλλογικών τόμων κυρίως στα βουλγαρικά, ενώ το μεγαλύτερο μέ-
ρος του συγγραφικού του έργου έχει γνωρίσει περισσότερες της μιας εκδόσεις. 
Είναι ενδεικτικό ότι στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Σόφιας «Άγιος Κύριλλος και Μεθόδιος» εμφανίζονται πάνω από 600 καταχω-
ρίσεις στο λήμμα Καραβέλοφ.9 Η πιο ολοκληρωμένη και αξιόλογη βιογραφία 
του Καραβέλοφ διαγράφεται στην κλασική πλέον μελέτη του Μιχαήλ Αρναού-
ντοφ, η οποία εκδόθηκε το 1964 από τη Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών.10 

7. Hobsbawm, Η εποχή των επαναστάσεων, σ. 157 κ.ε.
8. Πρόκειται για την περίοδο κατά την οποία διαμορφώθηκε η βουλγαρική εθνική ταυτό-

τητα, δηλαδή για τα τελευταία εκατό περίπου χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας στις βουλγα-
ρικές περιοχές. Αναλυτικά για τη σημασία του όρου, βλ. στο κεφάλαιο 3.1.

9. Για τη σχετική με τον Καραβέλοφ εργογραφία μέχρι το 1989 υπάρχει και δημοσιευμέ-
νος κατάλογος: Liuben Karavelov 1834-1879, Bio-Bibliografski Ukazatel i Opis na Arhivni 
Dokumenti (Βιο-βιβλιογραφικός κατάλογος και καταγραφή αρχειακού υλικού), Σόφια, Narodna 
Biblioteka «Kiril i Metodii», 1989. 

10. Mihail Arnaudov, Liuben Karavelov. Zhivot, Delo, Epoha, 1834-1879 (Λιούμπεν Κα-
ραβέλοφ. Η ζωή, το έργο και η εποχή του, 1834-1879), Σόφια, BAN, 1964. Για την ενασχό-
ληση του Αρναούντοφ με τον Καραβέλοφ, βλ. Vera Boneva, «Arnaudoviiat Karavelov» (Ό 
Καραβέλοφ του Αρναούντοφ), Arnaudov Sbornik. Dokladi i Săobshteniia, τόμ. 4, σ. 161-171. 
Άλλες σχετικές μονογραφίες είναι οι εξής: Mihail Dimitrov, Liuben Karavelov. Biografiia 
(Λιούμπεν Καραβέλοφ. Βιογραφία), Σόφια, BAN, 1959· Krumka Sharova, Liuben Karavelov 
i Bălgarskoto Osvoboditelno Dvizhenie, 1860-1867 (Ό Λιούμπεν Καραβέλοφ και το βουλγα-
ρικό απελευθερωτικό κίνημα, 1860-1867), Σόφια, Nauka i Izkustvo, 1970· Nikolai Kondarev, 



Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΤΗΤΑ ΕΝΤΌΣ ΤΗΣ ΒΌΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΌΤΗΤΑΣ22

Η τελευταία και πιο πλήρης έκδοση των κειμένων του έγινε κατά την περίοδο 
1984-1992 από εκδοτική ομάδα με επικεφαλής την Τσβέτα Όυντζίεβα σε δώδε-
κα τόμους.11 Αντίθετα, στις δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες η βιβλιογραφία για τον 
Καραβέλοφ είναι εξαιρετικά πενιχρή, ενώ στα ελληνικά απουσιάζει, με εξαί-
ρεση ένα σύντομο άρθρο του Γιάννη Σύγκελου.12 Ακόμα, με εξαίρεση μερικά 
άρθρα Βούλγαρων μελετητών κυρίως στα γαλλικά,13 στα αγγλικά υπάρχει μία 
διδακτορική διατριβή η οποία εκπονήθηκε στην Αμερική στις αρχές της δεκαε-
τίας του 1980 από τον Έντγκαρ Ζαχαρία.14 Ως αποτέλεσμα, ο Καραβέλοφ είναι 
γενικά άγνωστος στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Ό Καραβέλοφ προσέλκυσε το ενδιαφέρον της βουλγαρικής ιστοριογραφίας 
ήδη κατά την περίοδο της πρώτης συνταγματικής διακυβέρνησης της Βουλγα-
ρίας (1878-1944). Όι περισσότερες σχετικές μελέτες και εκδόσεις έργων του 
τοποθετούνται μάλιστα στο χρονικό διάστημα 1934-1942. Ως ένας από τους 
πρωταγωνιστές της εθνικής κινητοποίησης, περιλήφθηκε στη θεματολογία που 
εξυπηρετούσε τη σύνθεση εθνικού αφηγήματος, δηλαδή την αναπαράσταση 
του παρελθόντος με εθνικούς όρους. Αυτό το εγχείρημα συμβάδιζε και διευκό-
λυνε την πολιτική εδραίωσης της εθνικής ταυτότητας και ενίσχυσης της εθνι-
κής συνοχής, την οποία είχαν υιοθετήσει όλα τα νεότευκτα βαλκανικά κράτη,15 

Ideologiiata na Liuben Karavelov (Η ιδεολογία του Λιούμπεν Καραβέλοφ), Σόφια, Nauka 
i Izkustvo, 1979· Lev Vorobiov, Liuben Karavelov, μτφρ. από τα ρωσικά στα βουλγαρικά 
Svetlana Nikolova, Σόφια, Nauka i Izkustvo, 1985.

11. Liuben Karavelov, Săbrani Săchineniia (Συλλογή έργων), 12 τόμοι, επιμ. Cveta 
Undzhieva κ.ά., Σόφια, Bălgarski Pisatel, 1984-1992. Είχε προηγηθεί μια εννιάτομη έκδοση 
την περίοδο 1965-1968 με την ίδια κύρια επιμελήτρια και από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, καθώς 
και μια δίτομη από τον Μιχαήλ Ντιμιτρόφ: Publicistikata na Liuben Karavelov. Do izlizaneto 
na Vestnik ‘Svoboda’ (1860-1869). Statii, Dopiski i Pisma (Η δημοσιογραφία του Λιούμπεν 
Καραβέλοφ. Μέχρι την έκδοση της εφημερίδας ‘Svoboda’, 1860-1869. Άρθρα, ανταποκρίσεις, 
επιστολές), επιμ. Mihail Dimitrov, Σόφια, BAN, τόμ. Ι, 1957 και τόμ. ΙΙ, 1965. 

12. Γιάννης Σύγκελος, «Η ιδέα της ενιαίας πολιτικής οργάνωσης στη Χερσόνησο του Αί-
μου: Lyuben Karavelov, Svetozar Markovic», στο Θεόδωρος Κορρές κ.ά. (επιμ.), Ανοιχτοσύνη. 
Μελέτες προς τιμήν της Βασιλικής Παπούλια, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2012, σ. 525-539.

13. Για παράδειγμα: Kroumka Sharova, «Les idées et l’activité révolutionnaires de Luben 
Karavelov pendant les années 60 du XIXe s.», Etudes Historiques V (1970), σ. 339-367. 

14. Edgar Anthony Zaharia, «Liuben Karavelov. Bulgarian Apostle of Balkan Federation», 
αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, University of Arizona, 1984. Την ίδια δεκαετία δημοσιεύ-
τηκε και το σύντομο άρθρο: Philip Shashko, «Tradition and Change in the Thought of Ljuben 
Karavelov», στο Jane Gary Harris (επιμ.), American Contributions to the Tenth International 
Congress of Slavists. Literature, Κολόμπους, Όχάιο, Slavica Publishers, 1988, σ. 351-370. 

15. Maria Todorova, «The Course of Discourses of Bulgarian Nationalism», στο Peter Sugar 
(επιμ.), East European Nationalism in the Twentieth Century, Όυώσινγκτον, The American 
University Press, 1995, σ.77-78· Eleonora Naxidou, «Scientific Institutions and State Ideology: 
The Bulgarian Academy of Sciences», στο Florian Bieber / Harald Heppner (επιμ.), Universities 
and Elite Formation in Central, Eastern and Southeastern Europe, Βιέννη, LIT, 2015, σ. 153-154.
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καθώς η ίδρυσή τους είχε διεκδικηθεί και πραγματοποιηθεί με βάση το επι-
χείρημα ότι κάθε έθνος δικαιούται ξεχωριστή κρατική υπόσταση, δηλαδή την 
αρχή των εθνοτήτων.16 

Η επιστημονική ενασχόληση με τον Καραβέλοφ συνεχίστηκε και έγινε μά-
λιστα περισσότερο συστηματική μετά την εγκαθίδρυση του κομουνιστικού κα-
θεστώτος το 1944, όπως προκύπτει και από τις χρονολογίες δημοσίευσης των 
σημαντικότερων σχετικών μελετών. Ό λόγος ήταν ότι, παρότι, σύμφωνα με τις 
επιταγές των κυβερνώντων, οι οποίοι ασκούσαν πλήρη έλεγχο στην ιστορική 
έρευνα και τα πορίσματά της, καθήκον των ιστορικών ήταν η επαναδιαπραγ-
μάτευση του παρελθόντος εντός ενός μαρξιστικού ερμηνευτικού μοντέλου,17 
η εθνική ιδέα κατάφερε να διεισδύσει σταδιακά σ’ αυτό.18 Όπως επισημαίνει 
η Μαρία Τοντόροβα, η κομουνιστική ηγετική ελίτ δεν απαρνήθηκε την εθνική 
ιδεολογία, απλώς την εξέφρασε διαφορετικά μέσω της ηγεμονικής μαρξιστικής 
αφήγησης, ώστε να της προσδώσει νομιμότητα. 19 Η εκφορά του εθνικού λόγου 
έγινε περισσότερο έκδηλη από το 1960 και εξής ως αποτέλεσμα της σταδια-
κής ιδεολογικής αναμόρφωσης την οποία προκάλεσε η «αποσταλινοποίηση» 
του κομουνιστικού κόμματος.20 Έτσι στη δεκαετία του 1970 διακηρύχθηκε η 

16. Πρόκειται για την πολιτική αρχή του εθνικισμού, για την οποία θα γίνει διεξοδικά λό-
γος στο πρώτο κεφάλαιο.

17. Στην Πρώτη Εθνική Συνέλευση των Ιστορικών που συγκλήθηκε το 1948 υπό την προε-
δρία του Βούλκο Τσερβένκοφ (Vulko Chervenkov) που διαδέχθηκε τον Ντιμιτρόφ στην ηγεσία 
του Κομουνιστικού Κόμματος το 1949, υποδείχθηκε στους ιστορικούς να αναθεωρήσουν τη 
φασιστική και σοβινιστική αστική ιστοριογραφία με βάση τις αρχές του ιστορικού υλισμού, 
της μόνης πραγματικά επιστημονικής μεθόδου, και συγχρόνως να ασχοληθούν με κοινωνι-
κοοικονομικά θέματα που είχαν αγνοηθεί στο παρελθόν, καθώς και με ζητήματα που σχετί-
ζονταν με την άνοδο των κομουνιστών στην εξουσία: Vera Mutafchieva / Vesela Chichovska, 
Sădăt nad Istoricite. Bălgarskata Istoricheska Nauka. Dokumenti i Diskusii 1944-1950 (Το 
δικαστήριο για τους ιστορικούς. Η βουλγαρική ιστορική επιστήμη. Έγγραφα και συζητήσεις 
1944-1950), τόμ. 1, Σόφια, Akademichno Izdatelstvo ‘Prof. Marin Drinov’, 1995, σ. 280-281.

18. Αρκετοί μελετητές επισημαίνουν τη σύζευξη κομουνισμού και εθνικισμού στις χώρες 
του ανατολικού μπλοκ. Ό Γιάννης Σύγκελος υποστηρίζει ότι το βουλγαρικό κομουνιστικό κόμ-
μα υιοθέτησε με την άνοδό του στην εξουσία τον μαρξιστικό εθνικισμό σε άμεση συνάρτηση 
με την εθνικιστική στροφή τόσο της κομουνιστικής Διεθνούς όσο και της Σοβιετικής Ένωσης, 
κύριος εισηγητής της οποίας ήταν ο ίδιος ο Βούλγαρος ηγέτης Γκεόργκι Ντιμιτρόφ: Yannis 
Sygkelos, Nationalism from the Left. The Bulgarian Communist Party during the Second World 
War and the Early Post-War Years, Λέιντεν / Βοστόνη, Brill, 2011, σ. 5-6. Για την περίπτω-
ση της Σοβιετικής Ένωσης, βλ. Philip Spencer / Howard Wollman, «Nationalism, Politics 
and Democracy in the Development of Post-Communist Societies», στο Thanasis Sfikas / 
Christofer Williams (επιμ.), Ethnicity and Nationalism in East Central Europe and the Balkans, 
Ώλντερσοτ, Ashgate, 1999, σ. 81-85· David Brandenberger, National Bolshevism. Stalinist 
Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931-1956, Κέιμπριτζ / 
Λονδίνο, Harvard University Press, 2002. 

19. Todorova, «The Course of Discourses», σ. 92.
20. Στο ίδιο, σ. 91.
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επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της κοινωνικής μεταρρύθμισης με 
τον τερματισμό της πάλης των τάξεων και η έναρξη της δεύτερης φάσης που 
αποσκοπούσε στη δημιουργία μιας αταξικής κοινωνίας εθνικού χαρακτήρα.21 

Εντός του παραπάνω ιδεολογικού περιβάλλοντος, ο βασικός άξονας γύρω 
από τον οποίο περιστράφηκε η σχετική με τον Καραβέλοφ επιστημονική συζή-
τηση κατά την κομουνιστική περίοδο (1944-1989) σχετιζόταν με την ανάδειξη 
της κυρίαρχης ιδιότητάς του, με άλλα λόγια με την απάντηση στο ερώτημα αν 
ήταν πρωτίστως διανοούμενος ή επαναστάτης. Αιτία του προβληματισμού απο-
τέλεσε η απόπειρα ιεράρχησης των εθνικών ηρώων, όχι με βάση τις προσωπικές 
προτιμήσεις του κάθε ιστορικού, όπως γινόταν μέχρι τότε, αλλά με αξιολογικά 
κριτήρια, τα οποία αφορούσαν κυρίως το βαθμό ριζοσπαστικότητας και επανα-
στατικότητάς τους, καθώς και την ιδεολογική τους συνάφεια με τα σοσιαλιστικά 
ιδεώδη. Με βάση το σκεπτικό αυτό, ο Καραβέλοφ χαρακτηρίστηκε επαναστά-
της-φιλελεύθερος ή εκπρόσωπος της μετριοπαθούς πτέρυγας του επαναστατι-
κού κινήματος και κατέλαβε την τελευταία θέση στην κορυφαία τετράδα των 
εθνεγερτών, τους οποίους κατονομάσαμε προηγουμένως, για δύο κυρίως λόγους. 
Εν πρώτοις συμμετείχε ενεργά μόνο στον επαναστατικό σχεδιασμό και όχι και 
στη δράση, και μάλιστα για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Προς το τέλος 
μάλιστα της ζωής του αποτραβήχτηκε από τις επαναστατικές προετοιμασίες και 
επιδόθηκε στη συγγραφή, στρέφοντας την προσοχή του στην πνευματική ανάτα-
ση των ομοεθνών του. Κατά δεύτερον, δεν τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της ανατροπής 
του κοινωνικού status, όπως για παράδειγμα ο Μπότεφ.22 

Στη δεκαετία του 1970, ένας από τους βασικούς μελετητές του, η Κρούμκα 
Σάροβα, επιδίωξε να «αναβαθμίσει» τον Καραβέλοφ ενισχύοντας το επαναστα-
τικό του προφίλ. Έτσι τον κατέταξε ιδεολογικά στον κύκλο των Ρώσων δημο-
κρατών επαναστατών, στον οποίο ανήκαν οι Αλεξάντερ Χέρτσεν (Alexander 
Herzen) και Νικολάι Τσερνισέβσκι (Nikolai Chernishevski), χαρακτηρίζοντάς 
τον γνήσιο μαθητή αλλά όχι μιμητή τους.23 Υποστήριξε επίσης, επικαλούμενη 
έγγραφα από σερβικά, ουγγρικά κ.ά. αρχεία, καθώς και δημοσιεύματα δυτικο-
ευρωπαϊκών εφημερίδων, ότι με την άφιξή του στο Βελιγράδι το 1867 ο Καρα-
βέλοφ είχε ιδρύσει μια Βουλγαρική Επιτροπή, η οποία είχε ως αποστολή της να 
προετοιμάσει και να εξοπλίσει μια μεγάλη ομάδα εθελοντών Βουλγάρων και άλ-
λων Σλάβων της διασποράς για να συνδράμουν επαναστατικά τους Βούλγαρους 

21. Ivan Elenkov / Daniela Koleva, «Historical Studies in Post-Communist Bulgaria: 
Between Academic Standards and Political Agendas», στο Sorin Antohi / Balazs Trencsenyi / 
Peter Apor (επιμ.), Narratives Unbound. Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe, 
Βουδαπέστη / Νέα Υόρκη, CEU Press, 2007, σ. 409-410.

22. Rumen Daskalov, The Making of a Nation in the Balkans. Historiography of the 
Bulgarian Revival, Βουδαπέστη / Νέα Υόρκη, CEU Press, 2004, σ. 176-181.

23. Sharova, «Les idées et l’activité révolutionnaires de Luben Karavelov», σ. 360.
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αδελφούς. 24 Επομένως, είχε ήδη αναμειχθεί στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα 
πριν από την εγκατάστασή του στο Βουκουρέστι, όπου, όπως ήταν γνωστό, πρω-
ταγωνίστησε στην οργάνωση της Βουλγαρικής Επαναστατικής Κεντρικής Επι-
τροπής από κοινού με τον Βασίλ Λέβσκι. Παρουσιάζοντάς τον λοιπόν ως συνεπή 
επαναστάτη όχι μόνο στις ιδέες αλλά και στην πράξη, η Σάροβα θέλησε να τον 
απαλλάξει από το στίγμα του φιλελευθερισμού και της μετριοπάθειας.

Μετά την πτώση του κομουνιστικού καθεστώτος το 1989, η ιστορική έρευ-
να, ανταποκρινόμενη στην απαίτηση μεγάλου μέρους της βουλγαρικής κοινής 
γνώμης να γνωρίσει τι πραγματικά συνέβη, επικεντρώθηκε στην αναθεώρηση 
της κομουνιστικής εκδοχής των γεγονότων κυρίως μετά το 1919, στην επα-
νερμηνεία του πρόσφατου κομουνιστικού παρελθόντος και στον επιστημονικό 
διάλογο σχετικά με το αν το τελευταίο αποτελεί ρήξη ή συνέχεια στο εθνικό 
ιστορικό αφήγημα.25 Έτσι μειώθηκε το ενδιαφέρον για την περίοδο της Εθνι-
κής Αναγέννησης, με δεδομένο μάλιστα ότι είχε ήδη αποτελέσει αντικείμενο 
διερεύνησης πολυάριθμων μελετών. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, και εφόσον οι 
βασικοί σταθμοί της βιογραφίας του είχαν ήδη μελετηθεί, η ενασχόληση με 
τον Καραβέλοφ υποχώρησε,26 ενώ ατόνησε και η συζήτηση για την ιδεολογική 
του ταυτότητα. Παρ’ όλ’ αυτά το 2008 κυκλοφόρησε ένα βιβλίο του καθηγητή 
Στογιάνοφ με σκοπό να επαναπροσεγγίσει τον Καραβέλοφ και το ρόλο του στο 
βουλγαρικό εθνικό κίνημα. Ό συγγραφέας τον παρουσιάζει ως μοντέρνο πολι-
τικό που εργάστηκε κυρίως με όπλο του την πένα, ενώ δίνει λιγότερη βαρύτητα 
στην επαναστατική δράση του, χωρίς όμως και να την υποτιμάει.27 

Το ανά χείρας βιβλίο δεν αποτελεί ούτε αναπαραγωγή ούτε απλή συνοπτική 
παρουσίαση στην ελληνική γλώσσα όσων έχουν ήδη γραφτεί για τον Καραβέ-

24. Sharova, Liuben Karavelov i Bălgarskoto Osvoboditelno Dvizhenie, σ.145 κ.ε. 
25. Elenkov / Koleva, «Historical Studies in Post-Communist Bulgaria», σ. 428-430, 

Eleonora Naxidou, «Revisiting the Communist Past: Historiography, Politics and Memorials in 
Bulgaria after 1989», στο Μανόλης Γ. Βαρβούνης / Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας / Ελπίδα Κ. Βόγλη 
(επιμ.), Διεπιστημονικές διαδρομές από το παρόν στο παρελθόν. Αφιερωματικός τόμος για τα 25 
χρόνια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Θεσ-
σαλονίκη, Σταμούλης, 2017, σ. 251-256. 

26. Η πιο πρόσφατη δημοσίευση για τον Καραβέλοφ πριν από την έκδοση αυτού του βιβλίου 
είναι ένα σύντομο άρθρο που εξετάζει τις θέσεις του για τις εξελίξεις που συνδέονταν με την 
κρίσιμη κατάσταση της Όθωμανικής Αυτοκρατορίας στις δεκαετίες 1860, 1870: Petko Petkov, 
«Liuben Karavelov i krizite v Osmanskata imperiia prez 60-te i 70-te godini na XIX vek» (Ό 
Λιούμπεν Καραβέλοφ και οι κρίσεις στην Όθωμανική αυτοκρατορία κατά τις δεκαετίες του 
1860 και του 1870), Izvestiia na Centăra za stopansko-istoricheski izsledvaniia IV (2019), σ. 
66-79. 

27. Ivan Stoianov, Liuben Karavelov. Novi Shtrihi kăm Zhivota i Deinostta mu (Λιούμπεν 
Καραβέλοφ. Νέες γραμμές για τη ζωή και τη δράση του), Βελίκο Τύρνοβο, Univerzitetsko 
Izdatelstvo ‘Sv.sv. Kiril i Metodii, 2008, σ. 117-122.
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λοφ από τους Βούλγαρους ιστορικούς. Αντιθέτως, η πρωτοτυπία και η επιστη-
μονική του συμβολή συνίστανται στην επαναθεώρηση των θέσεων του Καρα-
βέλοφ με την ταυτόχρονη σύνδεσή τους με τα ευρωπαϊκά και τα βαλκανικά 
ιδεολογικά συμφραζόμενα της εποχής του, δηλαδή του δεύτερου μισού του 
19ου αιώνα. Καταρχήν απορρίπτουμε το δίλημμα διανοούμενος ή επαναστά-
της ως ιδεολόγημα άνευ ουσίας, στο οποίο εξάλλου ο ίδιος έδωσε την καλύτε-
ρη απάντηση γράφοντας: «Εμείς, οι Βούλγαροι, πρέπει να αρχίσουμε από την 
αρχή, γιατί ακόμη δεν έχουμε σχεδόν τίποτα, και να χτίσουμε αυτό το σπίτι, το 
οποίο ονομάζεται πατρίδα· αλλά για να τη χτίσουμε μας χρειάζονται μπαρούτι 
και βιβλία, όπλα και βιβλιοθήκες, μαχαίρια και σχολεία, κληρικοί και “λόγιοι 
σύλλογοι”, με μια λέξη μας χρειάζονται και σανίδες και πηλός και πέτρες και 
άνθρωποι».28 Συγχρόνως αντιμετωπίζουμε τον Καραβέλοφ ως μέλος του ευρω-
παϊκού δικτύου της νεωτερικής φιλελεύθερης επαναστατικής διανόησης, ενώ 
εστιάζουμε στην ανίχνευση και ανασύνθεση της ιδεολογικής του διαδρομής, 
ορίζοντάς την ως τη συνισταμένη παραδοσιακών και νεωτερικών τάσεων με 
τις οποίες ο τελευταίος ήρθε σε επαφή κατά τη διάρκεια της προσωπικής του 
περιήγησης στη Ρωσία και σε βαλκανικές πρωτεύουσες. 

Συγκεκριμένα, μέσα από την ενδελεχή μελέτη των κειμένων του επιχειρού-
με να αναδείξουμε τον εκλεκτικισμό του Καραβέλοφ, ο οποίος υπήρξε αποτέ-
λεσμα της ιδεολογικής σύζευξης του εθνικισμού, του φιλελευθερισμού και του 
φεντεραλισμού, δηλαδή ιδεολογικών ρευμάτων νεωτερικής ευρωπαϊκής προέ-
λευσης, και όλων των προηγούμενων με μια βασική συνιστώσα της βαλκανικής 
πολιτισμικής παράδοσης, δηλαδή με την ιδέα της θρησκευτικής αλληλεγγύης 
που απέρρεε από την κοινή χριστιανική πίστη και αποτελούσε συνεκτικό δεσμό 
της επαναστατικής και πολιτικής συνεργασίας μεταξύ των βαλκανικών εθνών. 
Προσθέτοντας τώρα στις ευρωπαϊκές και βαλκανικές του προσλαμβάνουσες, 
τις οποίες αποκαλούμε «ευρωπαϊκότητα» και «βαλκανικότητα», τις επιρροές 
από το βουλγαρικό εθνικό κίνημα, δηλαδή τη «βουλγαρικότητα», και φυσικά 
την προσωπική του σφραγίδα, ο Καραβέλοφ δημιούργησε το δικό του πρωτό-
τυπο ιδεολογικό οικοδόμημα, σημαντική παράμετρος του οποίου ήταν και η 
γνώμη του για τους Έλληνες ως εθνικούς Άλλους.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε ότι προσεγγίζουμε μια άλλη 
διάσταση της «ευρωπαϊκότητας», τη σλαβική ιδέα, η οποία είναι επίσης παρού-
σα στη σκέψη του Καραβέλοφ, μόνο ακροθιγώς, και σε σχέση με άλλες ιδεο-
λογικές τάσεις, χωρίς να της αφιερώνουμε ξεχωριστή ενότητα για δύο κυρίως 
λόγους. Αφενός μεν λειτουργεί γενικά ως υπόστρωμα στην κοσμοθεώρηση του 
Καραβέλοφ χωρίς να αναδεικνύεται ποτέ σε κυρίαρχο γνώρισμά της, αφετέρου 

28. Liuben Karavelov, Săbrani Săchineniia (Συλλογή έργων), τόμ. 7, επιμ. Cveta Undzhieva, 
Σόφια, Bălgarski Pisatel, 1985, σ.136.
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δε ο Βούλγαρος διανοούμενος δεν ανήκει σε κανέναν από τους ιδεολογικούς 
κύκλους που τάσσονταν υπέρ των πολλών διαφορετικών εκδοχών της σλαβι-
κής πολιτισμικής ή πολιτικής ενότητας, όπως για παράδειγμα οι πανσλαβιστές 
ή οι οπαδοί της νοτιοσλαβικής ένωσης.

Μια επιπρόσθετη αλλά πολύ σημαντική και επίσης πρωτότυπη συνεισφορά 
του βιβλίου είναι ότι αναδεικνύει την οπτική με την οποία προσλαμβάνει και 
διαγράφει το εθνικό προφίλ του Έλληνα ένας εξέχων Βούλγαρος διανοούμενος 
του 19ου αιώνα, οπτική μάλιστα που συμβαδίζει με τη σχετική στερεοτυπι-
κή αντίληψη της πλειονότητας της βουλγαρικής διανόησης της Αναγέννησης, 
όπως θα δείξουμε. Κατ’ αυτόν τον τρόπο στοιχειοθετείται ο ετεροπροσδιορι-
σμός του ελληνικού έθνους από τους Βουλγάρους, ο οποίος, σε συνδυασμό 
με τον αυτοπροσδιορισμό αποτελεί βασική συνιστώσα για την επίτευξη της 
εθνικής αυτογνωσίας.

Κύρια θέση λοιπόν της μελέτης αυτής είναι ότι η ιδεολογική ταυτότητα 
του Καραβέλοφ διαμορφώθηκε μέσα από τη σύνθεση της «ευρωπαϊκότητας» 
με τη «βαλκανικότητα» και τη «βουλγαρικότητα», δηλαδή νεωτερικών ευρω-
παϊκών ιδεολογιών με παραδοσιακές βαλκανικές αντιλήψεις και βουλγαρικές 
ιδιαιτερότητες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν θεωρούμε τον Καραβέλοφ ως μια 
μεμονωμένη περίπτωση sui generis, αλλά τον προσεγγίζουμε ως μια case study 
ενδεικτική της φυσιογνωμίας του Βαλκάνιου διανοητή-επαναστάτη με στόχο 
να ανιχνεύσουμε την πολύπλοκη ιδεολογική διαδρομή τόσο των εθνικών κινη-
μάτων του 19ου αιώνα όσο και των συντελεστών τους.

 Με βάση το συγκεκριμένο σκεπτικό, το βιβλίο διαρθρώνεται στα εξής πέ-
ντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά την «ευρωπαϊκότητα», δηλαδή το 
ευρωπαϊκό ιδεολογικό πλαίσιο από το οποίο άντλησε τα πρότυπά του ο Καρα-
βέλοφ. Εξετάζει έτσι τρία νεωτερικά ιδεολογικά ρεύματα σε αντίστοιχες ενότη-
τες, τον εθνικισμό, τον φιλελεύθερο εθνικισμό και το φεντεραλισμό με σημείο 
αναφοράς τον τρόπο με τον οποίο αυτά προσλήφθηκαν και προσαρμόστηκαν 
στο ιδεολογικό περιβάλλον των Βαλκανίων του 19ου αιώνα.

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη «βαλκανικότητα», δηλαδή περιγρά-
φει σε τρεις επιμέρους ενότητες τις ιδιοτυπίες της βαλκανικής μετάβασης στη 
νεωτερικότητα, οι οποίες εγγράφονται στο ιδεολογικό υπόβαθρο του Καραβέ-
λοφ. Η πρώτη ιδιομορφία, που αναλύεται στην πρώτη ενότητα, συνίσταται στον 
τρόπο διαμόρφωσης των βαλκανικών εθνοτήτων μέσα από την προοδευτική 
διαδικασία διάσπασης της ενιαίας ορθόδοξης κοινότητας, κατά τη διάρκεια της 
οποίας, το συνδετικό της στοιχείο, το αίσθημα της θρησκευτικής αλληλεγγύης, 
υποχωρούσε σταδιακά χωρίς όμως να εκλείπει μέχρι την εποχή του Καραβέ-
λοφ. Άμεση συνέπεια ήταν μια δεύτερη βαλκανική ιδιαιτερότητα, δηλαδή οι 
απόπειρες συνεργασίας μεταξύ των χριστιανικών εθνοτήτων, τον διττό χαρα-
κτήρα των οποίων διαγράφουμε στις επόμενες δύο ενότητες. Πρόκειται αφενός 
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μεν για τις ατελέσφορες ενέργειες για από κοινού πολεμικές ενέργειες εναντίον 
του ίδιου αλλόθρησκου εχθρού, δηλαδή της Όθωμανικής αυτοκρατορίας, αφε-
τέρου δε για την πρόθεση πολιτικής σύμπραξης, όπως αυτή αποτυπώθηκε στα 
σχέδια για τη σύσταση ομοσπονδίας χριστιανικών κρατών.

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της «βουλγαρικότη-
τας» του Καραβέλοφ. Στην πρώτη ενότητα ανιχνεύονται οι αλληλένδετες 
μεταξύ τους εκφάνσεις της βουλγαρικής εθνικής ανάπτυξης, δηλαδή της 
βουλγαρικής Αναγέννησης, στη δεύτερη οι κυρίαρχες τάσεις της πολιτικής 
διάστασης του βουλγαρικού εθνικισμού, βασικός εκπρόσωπος του οποίου εί-
ναι ο Καραβέλοφ, και στην τρίτη η «μετάλλαξη» του Έλληνα από ομόθρησκο 
αδελφό σε εχθρικό εθνικό Άλλο, η οποία χαρακτηρίζει τον τρόπο πρόσληψης 
του ελληνικού έθνους από την πλειονότητα των Βούλγαρων διανοούμενων 
του 19ου αιώνα.

Το τέταρτο κεφάλαιο διαγράφει το βιογραφικό του Καραβέλοφ, με έμφαση 
στα στοιχεία εκείνα που αποτελούν προϋπόθεση για την κατανόηση της ιδεο-
λογικής του ταυτότητας, το βασικότερο από τα οποία είναι η μεταναστευτική 
του περιήγηση από τα οθωμανικά Βαλκάνια στη Μόσχα, στο Βελιγράδι και στο 
Βουκουρέστι.

Το πέμπτο κεφάλαιο εστιάζει στο ιδεολογικό προφίλ του Καραβέλοφ και ει-
δικότερα στην πολιτική του ιδεολογία και στις απόψεις του για τους Έλληνες. Σε 
τέσσερις ενότητες εκτίθενται το σχέδιο που επεξεργάστηκε για τη συγκρότηση 
βαλκανικής ομοσπονδίας καθώς και ο προσδιορισμός των μελών που αυτή θα 
περιλάμβανε, το μοντέλο διακυβέρνησης που πρόκρινε σε άμεση συνάρτηση με 
τη σημασία που απέδιδε στην ελευθερία του ατόμου και του έθνους, η στάση του 
απέναντι στις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες και στη Ρωσία, και τέλος η εικόνα που 
διαμόρφωσε για τους Έλληνες ως εθνικούς Άλλους με βάση τις προσωπικές του 
εμπειρίες αλλά και τα βουλγαρικά εθνικά συμφέροντα. 

 Η μελέτη ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα, όπου καταδεικνύεται, με 
βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, το πώς διαπλέκονται και συνεισφέρουν 
στη διάπλαση της ιδεολογικής φυσιογνωμίας του Καραβέλοφ οι ποικίλες ευρω-
παϊκές, βαλκανικές και βουλγαρικές επιδράσεις, καθώς και ο ιδιαίτερος τρόπος 
με τον οποίο αυτές συγκεράζονται μεταξύ τους αλλά και με την ιδιοσυγκρασία 
του Βούλγαρου διανοουμένου και επαναστάτη. Καταγράφονται επίσης οι δι-
απιστώσεις για το πώς εξελίσσεται στη σκέψη του η πολυεπίπεδη διαδικασία 
ετεροπροσδιορισμού των Ελλήνων ως εθνικών Άλλων.


