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ΠΡΕΛΟΥΔΊO

Προσωπικές ιστορίες σ’ έναν κόσμο που χάνεται

Στη μνήμη όλων όσοι το είχαν ζήσει, το καρναβάλι της Βενετίας του 1797 ήταν 
ένα από τα πιο πετυχημένα που είχαν γίνει ποτέ. Η ζωντάνια του ήταν μοναδική, 
έγραφε κάποιος από τους συμμετέχοντες. Η διασκέδαση ήταν μια πραγματική 
φρενίτιδα, ένα συνεχές ξεφάντωμα. Ήταν ένα ολονύχτιο ξενύχτι, ένα συμπόσιο, 
μια γιορτή. Από τα καφενεία στα θέατρα, από τα θέατρα στα φουαγιέ και ξανά 
πίσω στα καφενεία, δεν περνούσε από το νου κανενός να επιστρέψει στο σπίτι 
του πριν να αναγγείλει ο κόκορας τη νέα μέρα.1 Ούτε εκείνος ούτε κανείς άλλος 
μπορούσε τότε να φανταστεί ότι αυτό θα ήταν και το τελευταίο καρναβάλι της 
ένδοξης πρωτεύουσας της Βενετικής Πολιτείας. Μόλις τρεις μήνες αργότερα, 
όταν ο Δόγης και το Μεγάλο Συμβούλιό του θα αναγκάζονταν να παραδώσουν 
την εξουσία στον Ναπολέοντα και τον ακατάβλητο επαναστατικό στρατό του, 
η άλλοτε ισχυρή και «γαληνοτάτη» αυτοκρατορία της Βενετίας θα έκλεινε σι-
ωπηλά τα μάτια της μια για πάντα.

Η ιστορία αυτού του βιβλίου αρχίζει εκεί που τελειώνει η Βενετική Πολι-
τεία. Είναι, από μια άποψη, η ιστορία των ερειπίων της Γαληνοτάτης. Αφηγεί-
ται τις ζωές ανδρών (και μερικών γυναικών) που έζησαν στις ακτές της Αδρι-
ατικής το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, όταν η περιοχή μετασχηματίστηκε από 
«βενετική λίμνη» σε πεδίο πολεμικών συγκρούσεων ανάμεσα σε παλιές και 
νέες αυτοκρατορικές δυνάμεις και αναδυόμενα έθνη-κράτη. Είναι ένα βιβλίο 
για ανθρώπους που προσπαθούν να επανεφεύρουν τους εαυτούς τους σε μια 

1. Mario Pieri, Dela Vita di Mario Pieri corcirese scritta da lui medesimo (Φλωρεντία, 
1850, τ. 1, σ. 36-7. Βλ. επίσης Pier-Alessandro Paravia, «Gli ultimi giorni della Repubblica di 
Venezia, frammento storico», στου ίδιου, Memorie veneziane di letteratura e di storia (Τορίνο, 
1850), σ. 294.
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περίοδο κρίσης και αλλαγής. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν λόγιοι, ιδεολόγοι και πο-
λιτικοί που γεννήθηκαν μέσα σε αυτοκρατορίες, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι 
με το αναδυόμενο λεξιλόγιο του έθνους, λεξιλόγιο του οποίου μεγάλο μέρος 
είχαν σφυρηλατήσει οι ίδιοι. Το επίκεντρο της ιστορίας μας είναι το σύνορο 
ανάμεσα στον καταρρέοντα βενετικό αυτοκρατορικό κόσμο, τον μεταβαλλό-
μενο οθωμανικό κόσμο και τους αναδυόμενους εθνικούς κόσμους της Ελλάδας 
και της Ίταλίας. Αυτοί οι εθνικισμοί αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο τεσσάρων άλ-
λων αυτοκρατοριών: της Ναπολεόντειας, της Ρωσικής, της Βρετανικής και της 
Αψβουργικής. Μεγάλο μέρος της ιστορίας που θα διαβάσετε σε αυτό το βιβλίο 
διαδραματίζεται στη νοτιοανατολική άκρη της Αδριατικής, και πιο συγκεκρι-
μένα στα Επτάνησα, κατά τη διάρκεια του αργού μετασχηματισμού τους από 
επαρχία της Βενετικής Πολιτείας σε επαρχία του ελληνικού κράτους.

Γενικότερα, θα έλεγε κανείς, αυτή είναι μια ιστορία των διαδικασιών με 
τις οποίες προνεωτερικές πολυεθνικές αυτοκρατορίες αντικαταστάθηκαν από 
νεωτερικά έθνη-κράτη – «ίσως η πιο σημαντική αλλά και λιγότερο κατανοη-
τή εξέλιξη στη νεότερη ιστορία», όπως παρατηρεί ένας σύγχρονος ιστορικός.2 
Στην Αδριατική, όπως και αλλού, η μετάβαση αυτή ισοδυναμούσε με τη διάλυ-
ση ενός κοινού γεωπολιτικού χώρου και τον κατακερματισμό του μακραίωνου 
πολιτισμικού συνεχούς του. Σήμανε τη μετάθεση των πολιτικών και πολιτισμι-
κών γεωγραφιών: στην περίπτωση των περισσότερων Επτανησίων που παρε-
λαύνουν σε αυτό το βιβλίο, για παράδειγμα, ο προσανατολισμός μετατέθηκε 
από το κέντρο το οποίο ήταν η Βενετία στο κέντρο το οποίο θα γινόταν τώρα 
η Αθήνα, ενώ υπήρξε και μια μεταβατική φάση στη διάρκεια της οποίας το 
κρατίδιο των Ίονίων Νήσων διαμορφώθηκε ως αυτόνομος χώρος υπό την προ-
στασία νέων και παλαιών αυτοκρατορικών δυνάμεων. Η μακρά μετάβαση από 
τον κόσμο των αυτοκρατοριών στον κόσμο των εθνών-κρατών επέφερε επίσης 
τη ριζική μετατροπή της έννοιας της «πατρίδας» από μια πολιτισμική και το-
πική κοινότητα σε μια πολιτική και εθνική οντότητα. Οριοθέτησε τη σταδια-
κή επανεννοιολόγηση της γλώσσας, η οποία τώρα μετατράπηκε από ένδειξη 
κοινωνικής κινητικότητας, σε γνώρισμα εθνικής ταυτότητας. Συνολικά, αυτές 
οι διαδικασίες οδήγησαν στην ολοκληρωτική αναδιάταξη του χώρου και στη 
χάραξη νέων συνόρων ανάμεσα στις πατρίδες και τις γλώσσες: στον κόσμο που 
τώρα αναδυόταν, έναν κόσμο αλληλοαποκλειόμενων εθνικισμών, η θάλασσα 
θα μετατρεπόταν σταδιακά «από γέφυρα σε σύνορο».3

2. David Armitage, Foundations of Modern International Thought (Καίμπριτζ, 2013), σ. 
191.

3. Για να δανειστούμε την εύστοχη διατύπωση της Dominique Kirchner Reill από το έργο 
της Nationalists Who Feared the Nation: Adriatic Multi-Nationalism in Habsburg Dalmatia, 
Trieste, and Venice (Στάνφορντ, Καλιφόρνια, 2012), σ. 8.
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Μαζί με τη γεωπολιτική άλλαζαν όμως και οι άνθρωποι. Το βιβλίο μελετά 
τους τρόπους με τους οποίους συγκεκριμένα πρόσωπα βίωσαν τον τεράστιο 
αυτό ιστορικό μετασχηματισμό. Εξετάζει πώς οι ιστορικές εξελίξεις άλλαξαν 
τη ζωή τους ανακατευθύνοντας τις διαδρομές τους, αναπλάθοντας τους πα-
τριωτισμούς τους, αναδιαμορφώνοντας το αίσθημα του «συνανήκειν» ανάμε-
σά τους και μεταβάλλοντας τις πολιτικές, πολιτισμικές και ιδεολογικές επι-
λογές τους. Τα γραπτά τεκμήρια που άφησαν πίσω τους αυτοί οι άνθρωποι, 
η αλληλογραφία, τα ημερολόγια, οι αυτοβιογραφίες, τα έντυπα βιβλία και τα 
χειρόγραφα που έχω μελετήσει, μαρτυρούν ένα αίσθημα απώλειας και απο-
προσανατολισμού, απότοκο του επαναπροσδιορισμού των ταυτοτήτων σε μια 
ταχέως μεταβαλλόμενη μεταβενετική Αδριατική. Σε πολλές περιπτώσεις, απο-
καλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο πρώην υπήκοοι της Βενετίας, μετατράπη-
καν, κατά σειρά, σε «πολίτες» των Ίονίων Νήσων, σε υπηκόους μεγάλων αυ-
τοκρατοριών (της Ναπολεόντειας, της Ρωσικής, της Βρετανικής), σε Ίταλούς 
πατριώτες, σε διεθνικούς φιλελεύθερους ή επαναστάτες, σε εξόριστους, ή/και 
σε Έλληνες πολίτες. Όλοι αυτοί ήταν άτομα με πλεόνασμα νοηματοδοτήσεων, 
που άλλαζαν ολοένα ταυτότητες σε κάθε νέο πλαίσιο.

Αντλώντας έμπνευση από πρόσφατες εργασίες «παγκόσμιας μικροϊστορί-
ας» (global microhistory) και ιστορικής βιογραφίας, το ανά χείρας βιβλίο ξε-
θάβει μια σειρά από μικρές βιογραφίες για να πει μέσα από αυτές μια μεγάλη 
ιστορία. Με άλλα λόγια, συνδυάζει τη μικροϊστορία με τη μακροϊστορία έτσι 
ώστε να εξετάσει τη μεγάλη εικόνα μέσα από τις μικρές της λεπτομέρειες.4 
Εστιάζοντας στην ανάγκη αυτών των ανθρώπων για σταθερότητα και για την 
αίσθηση ότι «κάπου ανήκουν» σε μια περίοδο όπου, πράγματι, όλες οι κοινω-
νικές, πολιτικές και πολιτισμικές τους βεβαιότητες μετατοπίζονταν σαν τεκτο-
νικές πλάκες κάτω απ’ τα πόδια τους, θα επιχειρήσω εδώ μια «ανθρώπινη» και 
«προσωπική» ανάγνωση των μεγάλων ιστορικών διεργασιών που συντελού-
νταν σε μια εποχή πυρετωδών αναταραχών. Πιστεύω πως η βιογραφία προ-
σφέρει τον καλύτερο τρόπο για να ξαναζωντανέψουμε τα «ανθρώπινα δράματα 
που φτιάχνουν την ιστορία», αλλά και για να ανακαλύψουμε τι ήταν εφικτό και 
τι όχι σε μια δεδομένη ιστορική εποχή.5

Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν η ιστορία είναι, κατά κάποιον τρόπο, «προσω-

4. Francesca Trivellato, «Is There a Future for Italian Microhistory in the Age of Global 
History?», California Italian Studies 2/1 (2011): https://escholarship.org/uc/item/0z94n9hq˙ 
John-Paul A. Ghobrial, «The Secret Life of Elias of Babylon and the Use of Global 
Microhistory», Past and Present 222 (2014), σ. 51-93˙ A. Woollacott – D. Deacon – P. Russell 
(επιμ.), Transnational Lives: Biographies of Global Modernity, 1700-Present (Λονδίνο και 
Νέα Υόρκη, 2010).

5. Tonio Andrade, «A Chinese Farmer, Two Black Boys, and a Warlord: Toward a Global 
Microhistory», Journal of World History 21/4 (2011), σ. 574.



ΤΡΑΥΛΊΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΈΘΝΟΣ4

πική». Επιπλέον, έχει σάρκα και οστά. Στις σελίδες του θα συναντήσουμε νε-
κρούς που θάβονται και ξεθάβονται, ιερά λείψανα που περιφέρονται με επιση-
μότητα, εξόριστους που εκφράζουν τον ευσεβή πόθο να θαφτούν στην πατρίδα 
την οποία άφησαν πίσω τους, πιστούς που λατρεύουν βαλσαμωμένα πτώματα, 
άλλους που μαζεύουν αίμα από νεκρό για τις θαυματουργικές του ιδιότητες, 
κρανία που μελετιούνται για να αποκαλύψουν τα μυστικά τους. Όλα αυτά δεν 
ήταν παρά προσπάθειες να μεταφράσουν οι άνθρωποι σε όρους πιο απτούς και 
συγκεκριμένους τις καινούργιες και αφηρημένες ιδέες που καθημερινά τους 
κατέκλυζαν, και κυρίως να δώσουν σώμα και μορφή στη διαρκώς μεταβαλλό-
μενη έννοια της «πατρίδας». Ένας από τους ελάσσονες χαρακτήρες αυτής της 
ιστορίας, ο Ίωάννης Ζαμπέλιος, Επτανήσιος δραματικός ποιητής, εραστής της 
ελευθερίας και ένθερμος Έλληνας πατριώτης, αποδίδει με τρόπο ενδεικτικό 
αυτό το φαινόμενο όταν γράφει στην αυτοβιογραφία του (1844;) ότι επί της 
ελληνικής επαναστάσεως…(κατά το δεύτερο έτος αυτής) [ο ίδιος] εθερμάνθη 
τόσον, ώστε δια ολόκληρον μήνα εκινδύνευσε να πέση εις παραφροσύνην, και 
δια τούτο εκλείσθη και ούτω κατ’ εκείνας τας ημέρας τον υπέθετον.6 Σε μια επο-
χή κατά την οποία οι γιατροί συνέγραφαν πραγματείες για την «ασθένεια της 
δημοκρατίας» (maladie démocratique) ως μια νέα μορφή παραφροσύνης, το 
να βιώνει κανείς στο σώμα του την πατρίδα, να αρρωσταίνει και να φτάνει στα 
όρια της τρέλας από πατριωτισμό δεν ήταν δα και τόσο παράξενο.7

Τραυλίζοντας το έθνος

Σε αυτό το βιβλίο θα συναντήσουμε επίσης ανθρώπους που τραυλίζουν, με-
ταφορικά μάλλον παρά κυριολεκτικά. Δανείστηκα αυτή την έκφραση από μια 
επιστολή την οποία έγραψε ο Ούγκο Φόσκολο, ο σημαντικότερος ίσως ποιητής 
της Ίταλίας της εποχής, το 1795, όταν ήταν ακόμη ένας έφηβος από τη Ζάκυνθο 
που έκανε τα πρώτα του ασταθή βήματα στον κόσμο των ιταλικών γραμμάτων. 
Udrò da voi i precetti di una lingua che con gran fatica ho studiato, e che 
al presente τραυλίζω (Θα ακούσω από εσάς τους κανόνες μιας γλώσσας την 
οποία με μεγάλη δυσκολία μελέτησα και για την ώρα μόνο τραυλίζω), έγραφε 
ο Φόσκολο στο δάσκαλό του σε μια υβριδική ιταλο-ελληνική γλώσσα.8 Το με-
ταφορικό σχήμα του «τραυλίσματος» ήταν προσφιλές τόσο στον ίδιο, όσο και 
σε πολλούς άλλους χαρακτήρες που θα συναντήσουμε σε αυτό το βιβλίο. Το 

6. [Ανώνυμος], «Αυτοβιογραφία Ίω. Ζαμπέλιου», Αρμονία 5 (1902), σ. 231.
7. Carl Theodor Groddeck, De la maladie démocratique, nouvelle espèce de folie (Παρίσι, 

1850). Βλ. Laure Murat, The Man Who Thought He Was Napoleon: Toward a Political History 
of Madness (Σικάγο, 2014), σ. 183.

8. FE, τ. 1, σ. 20.
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χρησιμοποιούν επανειλημμένα για να δηλώσουν τη δυσκολία τους να σμιλεύ-
σουν ένα χώρο για τους ίδιους «ανάμεσα σε πατρίδες», αλλά και την αμηχανία 
τους μπροστά στη διγλωσσία και τον πολυπατριωτισμό τους. 

Στον τίτλο του βιβλίου η λέξη «τραυλίζοντας» δηλώνει ουσιαστικά τις 
πρώτες αδέξιες προσπάθειες αυτών των λογίων και διανοουμένων να εκφέρουν 
το λόγο του έθνους. Παραπέμπει επίσης στην κεντρική θέση που κατέχει η 
γλώσσα σε αυτή την ιστορία. Οι χαρακτήρες αυτού του βιβλίου ήταν κυρίως 
άνθρωποι που άρχισαν την πνευματική τους ζωή γράφοντας σε μία γλώσσα 
(ιταλική, ελληνική ή γαλλική), ενώ αργότερα κατέληξαν να είναι μέλη μιας 
εθνικής κοινότητας που μιλούσε μία άλλη. Όσο πιο πολύ η γλώσσα ταυτιζόταν 
με το έθνος και αποκτούσε συμβολική βαρύτητα, τόσο περισσότερο αυτά τα 
άτομα ένιωθαν μια ασυμφωνία ανάμεσα στη γλώσσα τους και τον πατριωτισμό 
τους. Επιπλέον, πολλοί από αυτούς συμμετείχαν στις έντονες γλωσσικές δια-
μάχες της περιόδου για τη δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού γλωσσικού κανόνα 
μέσα από τις ποικίλες διαλέκτους που μιλιούνταν συνήθως σε πρώην πολυ-
εθνοτικές και πολυγλωσσικές αυτοκρατορικές επαρχίες. Προσεγγίζοντας τις 
γλωσσικές διαμάχες Ελλήνων και Ίταλών μέσα από τις ζωές λογίων οι οποίοι 
συμμετείχαν και στις δύο, ελπίζω να μπορέσω να δείξω πόσο στενά συνδεδεμέ-
νες και διεθνικές ήταν ουσιαστικά αυτές οι διεργασίες.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Διεθνικές ζωές στην εποχή του εθνικισμού

Ποιοι ακριβώς ήταν όμως οι άνθρωποι που πραγματεύεται αυτό το βιβλίο; Στα 
πρόσωπα του έργου μας περιλαμβάνονται, πρώτα απ’ όλα, ορισμένοι λόγιοι, 
διανοούμενοι και πολιτικοί από τα Επτάνησα και τη Δαλματία, οι οποίοι στη 
συνέχεια έγιναν οι «πατέρες» του ελληνικού ή του ιταλικού έθνους: συγκεκρι-
μένα, ο Ούγκο Φόσκολο, ο Ανδρέας Κάλβος, ο Διονύσιος Σολωμός, ο Ίωάν-
νης Καποδίστριας και ο Νικολό Τομαζέο. Ακολουθεί μια ομάδα Επτανήσιων, 
Δαλματών, Ελληνοϊταλών, Ελληνορώσων και άλλων ανθρώπων της Αδριατι-
κής διασποράς, γυναικών και ανδρών των γραμμάτων και της πολιτικής, που 
παρέμειναν σχετικά ή παντελώς άγνωστοι. Ας τους παρουσιάσω εδώ με τη 
σειρά που εμφανίζονται στο βιβλίο: Ίσαβέλλα Θεοτόκη-Αλμπρίτσι, Γεώργι-
ος Μοτσενίγος, Σπυρίδων Ναράντζης, Ανδρέας Μουστοξύδης, μητροπολίτης 
Ίγνάτιος, Αλέξανδρος και Ρωξάνδρα Στούρτζα, Σπυρίδων Δεστούνης, Μάριος 
Πιέρης, Μαρία και Σπυρίδων Πετρεττίνης, Κωνσταντίνος Πολυχρονιάδης, Αγ-
γελική Πάλλη, Ανδρέας Παπαδόπουλος-Βρεττός, Σπυρίδων Βλαντής, Ίωάννης 
και Σπυρίδων Βελούδοι, Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός, Άνθιμος Μαζαρά-
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κης, Πιερ-Αλεσάντρο Παραβία και Αιμίλιος Τυπάλδος. Αυτοί, που είναι και οι 
κύριοι χαρακτήρες των ιστοριών μας, περιτριγυρίζονται από αναρίθμητους άλ-
λους σε δευτερεύοντες ρόλους: αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ιταλικής φιλολο-
γικής και λογοτεχνικής σκηνής (ιδίως στη Βενετία, το Μιλάνο, τη Φλωρεντία, 
το Τορίνο και τη Νάπολη), άτομα του ιταλικού φιλελεύθερου ή επαναστατικού 
κόσμου, αξιωματικούς των ναπολεόντειων πολέμων και δια-Μεσογειακούς 
επαναστάτες, λόγιους της ιταλοαλβανικής διασποράς, Βρετανούς φιλέλληνες 
και αποικιοκράτες, άλλους Επτανήσιους και Έλληνες ανθρώπους των γραμμά-
των, Γερμανούς φιλόλογους, Γάλλους και Ελβετούς φιλελεύθερους.

Αυτή η μελέτη ανασύρει έναν ολόκληρο κόσμο που έχει χαθεί. Βγάζει από 
τα χρονοντούλαπα της ιστορίας ένα ολόκληρο σύμπαν διανοουμένων που ζού-
σε και κινούνταν ανάμεσα στις δύο όχθες της Αδριατικής, αλλά που έχει εξα-
φανιστεί τελείως από τον ιστορικό χάρτη. Οι χαρακτήρες αυτού του βιβλίου 
ήταν άνθρωποι των γραμμάτων που έζησαν στο «θολό» περιθώριο ανάμεσα σε 
δύο (ή και περισσότερα) πολιτισμικά και γλωσσικά σύνολα, τα οποία σύντομα 
θα μεταλλάσσονταν σε εθνικά και θα τους εξοβέλιζαν. Πράγματι, οι περισσό-
τεροι από αυτούς έπεσαν θύματα του διαχωρισμού της ιστορικής γραφής, από 
τα μέσα του 19ου αιώνα και εξής, σε «εθνικές σχολές». Τόσο η «αλλογλωσ-
σία» τους, όσο και η «διπλή» και «αντιφατική» πολιτισμική τους ταυτότητα 
δεν μπορούσαν να χωρέσουν στο σχήμα της συνέχειας και της συνέπειας που 
υπαγορευόταν από τις εθνικές ιστορίες. Περιέπεσαν έτσι σ’ ένα ερμηνευτικό 
κενό και σύντομα ξεχάστηκαν. Ακόμα και όσοι από αυτούς γλύτωσαν από τη 
λήθη και κατάφεραν να εισχωρήσουν στο «πάνθεο των εθνικών πατέρων», το 
έκαναν αφού πρώτα υπέστησαν μια ενδελεχή εξομάλυνση ή απόκρυψη των 
πιο «αντιφατικών» τους στοιχείων. Μερικοί από αυτούς ελληνοποιήθηκαν ή 
ιταλοποιήθηκαν και μελετήθηκαν ως «εθνικοί ποιητές» και λόγιοι (Φόσκολο, 
Σολωμός, Κάλβος, Τομαζέο). Ένας από αυτούς, ο Καποδίστριας, πέρασε στην 
ιστορία ως ο ιδρυτής ενός έθνους-κράτους και μελετήθηκε κυρίως εντός ενός 
εθνικού πλαισίου. Με λίγα λόγια, σπάνια αυτοί οι διανοούμενοι έχουν μελε-
τηθεί γι’ αυτό που πραγματικά ήταν: μετέωρες φιγούρες ανάμεσα σε δύο (ή 
και περισσότερες) πατρίδες, γλώσσες και κουλτούρες, μεταβατικές μορφές στο 
πέρασμα από μια «προεθνική» σε μια «εθνική» αντίληψη του κόσμου και της 
ιστορίας. Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να επαναφέρει στο μνημονικό μας 
τοπίο μια πραγματικότητα που χαρακτηριζόταν από πολλαπλές πολιτισμικές, 
πνευματικές και πολιτικές ταυτίσεις και η οποία δεν περιλήφθηκε στο συμβα-
τικό αφήγημα του σχηματισμού των εθνών-κρατών. 

Όλα τα κεντρικά πρόσωπα αυτού του βιβλίου ήταν άτομα που κατά το 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους διέμεναν έξω από τον τόπο στον οποίο γεν-
νήθηκαν, σε μία ή περισσότερες από τις παλιές και νέες αυτοκρατορίες. Ήταν 
άνδρες και γυναίκες των οποίων η ζωή υπερέβαινε τα στενά όρια συγκεκριμέ-
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νων γεωγραφικών, θρησκευτικών και γλωσσικών περιοχών και οι οποίοι μετα-
κινούνταν κατά βούληση σε όλη τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, ανάμεσα στην 
Ανατολή και τη Δύση. Από μια άποψη λοιπόν, το βιβλίο αυτό είναι και μια 
ιστορία της διασποράς. Συνήθως όταν συναντάμε τη λέξη «διασπορά», αυτό 
που έρχεται στο μυαλό μας είναι οργανωμένες κοινότητες στο εξωτερικό, οι 
οποίες παρουσιάζονται συχνά ως κομμάτια εθνικού βίου διασκορπισμένα εδώ 
κι εκεί μακριά από τον εθνικό πυρήνα. Πράγματι, μέρος του βιβλίου χτίζει 
πάνω σε μια σημαντική ιστοριογραφική παράδοση του είδους για την ελληνι-
κή διασπορά και μετανάστευση.9 Ωστόσο εδώ αντιλαμβάνομαι τη διασπορά, 
ή καλύτερα τις διασπορές, όχι ως προεκτάσεις της πατρίδας, αλλά ως χώρους 
που παρήγαγαν πρώτοι εθνική ιδεολογία και που, επομένως, σφυρηλάτησαν 
πρώτοι και την ίδια την έννοια της «εθνικής διασποράς». Η διασπορά δεν νοεί-
ται εδώ ως μια a priori δεδομένη έννοια, αλλά ως μια «διασπορά εν τω γίγνε-
σθαι», ως ο κατεξοχήν φορέας της ιστορικής κινητικότητας. Η κινητικότητα 
δεν αντιμετωπίζεται ως εξαίρεση αλλά ως ο κανόνας. Οι Έλληνες και οι Ίταλοί 
(όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι σ’ αυτόν τον πλανήτη) μετακινούνταν συνε-
χώς, δημιουργούσαν δίκτυα και εγκαθίσταντο σε διάφορα μέρη του κόσμου. 
Αυτά τα μέρη, αυτές οι «εστίες εν κινήσει», γίνονταν κατά καιρούς οι πατρίδες 
τους. Έτσι, χτίζοντας πάνω στις πρόσφατες μελέτες που προσεγγίζουν το ζή-
τημα μέσα από τον φακό της διεθνικής και δια-αυτοκρατορικής ιστορίας, το 
βιβλίο αυτό αντιμετωπίζει τους περιπλανώμενους ανθρώπους της διασποράς 
ως ανθρώπους του «ενδιάμεσου», ως μεθοριακούς λόγιους, οι οποίοι δρούσαν 
στις παρυφές διαφόρων γλωσσών και πολιτισμών.10 Χάρη στην αποστασιοποι-
ημένη τούτη θέση τους,συχνά οι άνθρωποι αυτοί ανέπτυξαν για πρώτη φορά 
νέες αντιλήψεις για το εθνικό «συνανήκειν», σε συνδυασμό συνήθως και με 
παλιότερες ταυτότητες και δεσμούς αφοσίωσης.11

9. Άρτεμη Ξανθοπούλου-Κυριακού, Η ελληνική κοινότητα της Βενετίας (1797-1866): δι-
οικητική και οικονομική οργάνωση, εκπαιδευτική και πολιτική δραστηριότητα (Θεσσαλονίκη, 
1978)˙ Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Η ελληνική παροικία της Τεργέστης, 1751-1830 (Αθήνα, 
1986), 2 τόμοι˙ Δέσποινα Βλάμη, Το φιορίνι, το σιτάρι και η οδός του κήπου: Έλληνες έμποροι 
στο Λιβόρνο, 1750-1868 (Αθήνα, 2000)˙ Vassilis Kardasis, Diaspora Merchants in the Black 
Sea: The Greeks in Southern Russia, 1775-1861 (Λάναμ, Μέρυλαντ, 2001).

10. Maurizio Isabella – Konstantina Zanou (επιμ.), Mediterranean Diasporas: Politics and 
Ideas in the Long Nineteenth Century (Λονδίνο, 2016)˙ Bernard Heyberger – Chantal Verdeil 
(επιμ.), Hommes de l’entre-deux: parcours individuels et portraits de groupes sur la frontière 
de la Mediterranée (XVI-XXe siècle) (Παρίσι, 2009)˙ Nathalie Rothman, Brokering Empire: 
Trans-Imperial Subjects between Venice et Instanbul (Ίθακα, Νέα Υόρκη, 2012)˙ Dimitris 
Tziovas (επιμ.), Greek Diaspora and Migration since 1700 (Λονδίνο, 2009).

11. Engseng Ho, «Empire through Diasporic Eyes: A View from the Other Boat», Society for 
Comparative Study of Society and History 46/2 (Απρίλιος 2004), σ. 210-46˙ Benedict Anderson, 
«Long-Distance Nationalism», στου ίδιου, The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast 
Asia and the World (Λονδίνο και Νέα Υόρκη, 1998), σ. 59-74.
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Παρά τις διαφορές τους, τα πρόσωπα αυτών των ιστοριών θεωρώ πως μοι-
ράζονται ένα βασικό γνώρισμα, αυτό που ονομάζω «διεθνικό πατριωτισμό» 
– πατριωτικές ταυτίσεις εναλλασσόμενες, συνδυαζόμενες ή μετέωρες ανάμεσα 
στη Βενετία, την Ίταλία, τα Επτάνησα, την Ελλάδα και τη Ρωσική, τη Βρετα-
νική και την Οθωμανική αυτοκρατορία. Ο πατριωτισμός αυτός συνοδευόταν 
ταυτόχρονα από ένα βασανιστικό αίσθημα αποξένωσης και από μια αίσθηση 
ότι βρίσκονταν μονίμως «μακριά» και «έξω» από κει όπου πραγματικά ανήκαν. 
Μερικές φορές περιέγραφαν τους εαυτούς τους ως εξόριστους ακόμη κι όταν 
δεν άλλαζαν καθόλου θέση ή, κι αν άλλαζαν, ακολουθούσαν τις ίδιες ακρι-
βώς καθιερωμένες διαδρομές που είχαν ακολουθήσει αμέτρητες γενιές βενετών 
υπηκόων της Αδριατικής πριν από αυτούς. Η διαφορά όμως ήταν ότι τώρα δεν 
κινούνταν μόνο οι άνθρωποι˙ κινούνταν και η γεωγραφία που τους περιέβαλ-
λε. Με άλλα λόγια, η χάραξη και η παγίωση νέων συνόρων (πολιτισμικών, 
εθνικών, γλωσσικών και θρησκευτικών) μετέτρεψαν αυτούς τους ανθρώπους, 
ακόμη και τους πιο ακίνητους, σε φιγούρες του «μεταίχμιου», άτομα που κα-
τέληξαν να ζουν στα περιθώρια νέων αυτοκρατοριών και νέων εθνών-κρατών, 
που τώρα σχηματίζονταν ως ξεχωριστές και διακριτές οντότητες.12 Ήταν όμως 
και κάτι άλλο. Τώρα οι άνθρωποι των γραμμάτων έβλεπαν τις συνήθεις διαδρο-
μές της κινητικότητας μέσα από το φακό της εξορίας, λόγω μιας ολοένα και πιο 
διαδεδομένης τάσης του νεοκλασικισμού και του ρομαντισμού να συνδέουν το 
μοτίβο αυτό με την αναδυόμενη έννοια του έθνους. Ο Φόσκολο ήταν ο πρώτος 
διδάξας του είδους, σφυρηλατώντας τη σύνδεση μεταξύ εξορίας και έθνους και 
μετατρέποντας αργότερα ακόμα και την ίδια του τη ζωή σε εμπειρία και συνά-
μα φαντασία του «πατριωτισμού της εξορίας».13 Η αλήθεια είναι ότι τα σύνορα 
μεταξύ φαντασίας και εμπειρίας, λογοτεχνίας και πραγματικότητας, δεν είναι 
πάντοτε διακριτά στις ζωές των ανθρώπων που πραγματεύεται αυτό το βιβλίο. 
Όσο κι αν ήταν άνθρωποι που περνούσαν τη ζωή τους γράφοντας λογοτεχνία, 
μερικές φορές η ίδια η ζωή τους μετατρεπόταν σε λογοτέχνημα.

Μελετώντας τον Φόσκολο, τον Κάλβο και τον Σολωμό, εμβληματικούς 
ποιητές της Ίταλίας και της Ελλάδας, μέρος αυτού του βιβλίου φιλοδοξεί να 
συμβάλει στην ιστορία της ιταλικής και της ελληνικής λογοτεχνίας. Ωστόσο, 
σε αντίθεση με τις περισσότερες ιστορίες του είδους, οι οποίες θεωρούν δεδο-

12. Dominique Kirchner Reill, «Away or Homeward Bound? The Slippery Case 
of Mediterranean Place in the Era before Nation-States», στο Isabella – Zanou (επιμ.), 
Mediterranean Diasporas, σ. 135-52.

13. Maurizio Isabella, «Exile and Nationalism: The Case of the Risorgimento», European 
History Quarterly 36/4 (2006), σ. 493-520˙ Konstantina Zanou, «Nostalgia, Self-Exile and 
the National Idea: The Case of Andrea Mustoxidi and the Early-19th-Century Heptanisians 
of Italy», στο A. Aktar, N. Kızılyürek – U. Özkırımlı (επιμ.), Nationalism in the Troubled 
Triangle: Cyprus, Greece and Turkey (Λονδίνο και Νέα Υόρκη, 2009).
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μένο ότι υπήρχαν ήδη διαμορφωμένες εθνικές λογοτεχνικές παραδόσεις, εδώ 
διερευνώ λογοτέχνες και παραδόσεις «εν τω γεννάσθαι». Το βιβλίο μελετά τη 
διαδικασία με την οποία τα έργα του Σολωμού και του Κάλβου γέννησαν τη 
νεοελληνική λογοτεχνία, ενώ αυτά του Φόσκολο υπήρξαν θεμελιακά για την 
ιταλική Παλιγγενεσία (το λεγόμενο «Ριζορτζιμέντο»), και ταυτόχρονα προσπα-
θεί να αναδείξει το λογοτεχνικό σύμπαν των Επτανήσων στην αμέσως μεταβε-
νετική περίοδο, μια ιταλόφωνη παράδοση ποιητικής γραφής, η οποία παραμε-
ρίστηκε και ξεχάστηκε με τη δημιουργία του ελληνικού εθνικού λογοτεχνικού 
κανόνα και την καθιέρωση της Αθήνας ως λογοτεχνικού κέντρου. Προσεγγίζο-
ντας αυτούς τους ποιητές πρώτα και κύρια ως ιστορικά πρόσωπα παρά ως εθνι-
κά σύμβολα, προσπαθώ να ανασυγκροτήσω τη θέαση του κόσμου που είχαν, 
την αμφιπολιτισμική και προνεωτερική τους υποκειμενικότητα ανάμεσα στη 
Βενετία και τα Επτάνησα, τον διεθνικό πατριωτισμό τους ανάμεσα στην Ίταλία 
και την Ελλάδα, και τις ποικίλες πολιτισμικές και πολιτικές επιλογές τους, συ-
μπεριλαμβανομένης και της προσήλωσης στη Ναπολεόντεια και τη Βρετανική 
αυτοκρατορία. Ελπίζω έτσι να μπορέσω να αμφισβητήσω την εξιδανικευμένη 
εικόνα της «εθνικότητας» αυτών των ποιητών, καθώς και να αποδομήσω με-
ρικές από τις τελεολογικές κοινοτοπίες των εθνικών λογοτεχνικών κανόνων. 
Τέλος, το βιβλίο στοχεύει να ανοίξει για τους ιστορικούς ένα πεδίο έρευνας 
το οποίο, αν εξαιρέσουμε ελάχιστες αλλά πρωτοποριακές πρόσφατες μελέτες, 
ανήκει αποκλειστικά στους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.14

ΤΟ ΣΚΗΝΊΚΟ

Νεότερη ιστορία στη Μεσόγειο

Μια και η ζωή του περιπλανώμενου δεν γνωρίζει σύνορα, είναι δύσκολο να 
καθορίσουμε το γεωγραφικό πλαίσιο αυτής της ιστορίας. Ο κόσμος για τον 
οποίο γράφω περιλαμβάνει τη Μεσόγειο και πιο συγκεκριμένα τα Επτάνησα, 
την ιταλική χερσόνησο (Βενετία, Μιλάνο, Τορίνο, Φλωρεντία, Πίζα, Λιβόρ-
νο και Νάπολη), την Ελλάδα (Ναύπλιο, Αίγινα, Αθήνα) και την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία (Ήπειρος, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη αλλά και Βουκουρέστι), 
επεκτείνεται μέχρι τη Ρωσική Αυτοκρατορία και τον Εύξεινο Πόντο (Αγία Πε-
τρούπολη, Οδησσός), ενώ περνάει επίσης από τη Βρετανική Αυτοκρατορία 
(Λονδίνο), την Αυτοκρατορία των Αψβούργων (Βιέννη), τη Γαλλία (Παρίσι) 

14. Δημήτρης Αρβανιτάκης, Στον δρόμο για τις πατρίδες. Η Ape Italiana, ο Ανδρέας Κάλβος, 
η ιστορία (Αθήνα, 2010)˙ Eugenio Biagini, «Liberty, Class and Nation-Building: Ugo Foscolo’s 
“English” Constitutional Thought, 1816-1827», European Journal of Political Theory 5/34 
(2006), σ. 34-49.
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και την Ελβετία (Γενεύη). Αυτό που τον ζωντανεύει και τον νοηματοδοτεί ως 
σκηνικό μιας ενιαίας ιστορίας είναι τα κύρια πρόσωπα του δράματός μας και 
όσοι δευτερεύοντες χαρακτήρες παρελαύνουν σε αυτό το βιβλίο. Η περίπλοκη 
ρευστότητα των ζωών τους μας δείχνει ουσιαστικά πόσο διασυνδεδεμένη είναι 
πάντα η ιστορία.

Θα ήταν πράγματι αδύνατο να διηγηθούμε διαπλεκόμενες ιστορίες αυτού 
του είδους χωρίς να υιοθετήσουμε ένα πλαίσιο υπερεθνικό και περιφερειακό. 
Πρόκειται για μια ιστορία που μπορεί να ειπωθεί μόνο αν στρέψουμε το βλέμμα 
μας προς την περιοχή της Μεσογείου, προς τις αυτοκρατορίες που αυτή εξέθρεψε 
κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα και προς τις διασυνδέσεις τις οποίες γέννη-
σε. Κεντρική θέση αυτής της προσέγγισης είναι ότι στα περιθώρια των διαφόρων 
χερσαίων επικρατειών υπάρχει ένα ολόκληρο σύμπαν, ένας ενδιάμεσος χώρος, 
ο οποίος χάνεται αν μείνουμε προσκολλημένοι στις γνώριμές μας κρατικές και 
εθνικές υποδιαιρέσεις της γεωγραφίας και της ιστοριογραφίας. Υιοθετώντας τη 
Μεσόγειο θάλασσα ως κατηγορία ιστορικής ανάλυσης, το παρόν βιβλίο ενώνει 
τις δυνάμεις του μ’ ένα αυξανόμενο σώμα μελετών που έχουν στόχο να δείξουν 
ότι η περιοχή της Μεσογείου εξακολουθούσε να αποτελεί ένα έγκυρο ιστορικό 
πλαίσιο ακόμη και μετά το 1800, όταν όλη η πολιτικο-οικονομική δράση έμοια-
ζε να μεταφέρεται στον Ατλαντικό και όταν η δημιουργία των εθνών-κρατών 
έδειχνε να κατακερματίζει τον χώρο. Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο βρίσκεται 
σε συνάφεια με έργα που μελετούν την κυκλοφορία ανθρώπων και ιδεών στη 
Μεσόγειο και προσεγγίζουν τη θάλασσα ως ζώνη διανοητικής επικοινωνίας και 
θέατρο διεθνικών, δια-αυτοκρατορικών και αποικιακών εμπειριών.15 Αυτό ση-
μαίνει ότι βλέπει επίσης τη λεκάνη της Μεσογείου ως έναν ανοιχτό και εύπλαστο 
χώρο, πολύ μεγαλύτερο από εκείνο τον οποίο καθορίζουν τα γεωγραφικά της 
όρια. Όπως θα φανεί στις σελίδες που ακολουθούν, οι ροές ανθρώπων και ιδεών 
ήταν τέτοιες που μερικές φορές θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα σύνορα της 
Μεσογείου έφταναν έως τον Εύξεινο Πόντο ή τη Λατινική Αμερική.

Με την εξαίρεση δύο εργασιών (οι οποίες στάθηκαν πηγές έμπνευσης γι’ 
αυτό το βιβλίο), οι ιστορικοί δεν πραγματεύτηκαν ποτέ τη μεταβενετική Αδρι-
ατική ως όλον.16 Οι ιστορικές μελέτες για αυτή την περιοχή εξετάζουν συνήθως 

15. Isabella – Zanou (επιμ.), Mediterranean Diasporas˙ Julia Clancy-Smith, Mediterraneans: 
North Africa and Europe in an Age of Migration, c. 1800-1900 (Μπέρκλεϋ, 2010)˙ Manuel Borut-
ta – Sakis Gekas (επιμ.), «A Colonial Sea: The Mediterranean, 1798-1956», ειδικό τεύχος της 
European Review of History – Revue européenne d’histoire 19/1 (2012)˙ Ilham Khuri Makdisi, 
The Eastern Mediterranean and the Making of Global Radicalism, 1860-1914 (Μπέρκλεϋ, 2010).

16. Kirchner Reill, Nationalists Who Feared the Nation˙ Francesco Bruni – Chryssa 
Maltezou (επιμ.): L’Adriatico: incontri e separazioni (XVIII-XIX secolo) (Βενετία, 2011). Βλ. 
επίσης μερικά κεφάλαια του Pierre Cabanes et al., Histoire de l’Adriatique (Παρίσι, 2001). 
[ελλ. έκδ.: Ίστορία της Αδριατικής, μτφρ. Μαργαρίτα Κρεμμυδά (Αθήνα 2011)]
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τα γεγονότα του 19ου αιώνα, και ιδίως τις διάφορες επαναστάσεις και τον σχη-
ματισμό εθνών-κρατών, σε εθνική ή υποεθνική κλίμακα και σπανίως ασχολού-
νται με τη μεταξύ τους διασύνδεση. Όταν υιοθετείται ένα ευρύτερο περιφερει-
ακό ή διεθνές πλαίσιο, αυτό είναι συνήθως στραμμένο προς την Ευρώπη (ιδίως 
τη Γαλλία και την Αγγλία), και στην περίπτωση της Ελλάδας μερικές φορές 
προς τα οθωμανικά Βαλκάνια.17 Οι ιστορικοί στην Ίταλία και την Ελλάδα αρ-
νούνται πεισματικά να στρέψουν το βλέμμα τους προς τους γείτονές τους στη 
Μεσόγειο και να εξετάσουν τους δεσμούς που δημιουργήθηκαν ανάμεσα στις 
διάφορες πλευρές της θάλασσας.18 Ένας από τους στόχους αυτού του βιβλίου 
είναι ακριβώς αυτό: να τοποθετήσει την Ελλάδα και την Ίταλία και τις εθνικές 
τους ιστορίες μέσα σ’ ένα νέο γεωγραφικό πλαίσιο. Αντί για μια προσέγγιση 
των ιστορικών φαινομένων ως εκπορευόμενων από τη δυτική Ευρώπη προς τη 
νοτιοανατολική της περιφέρεια, προτείνω εδώ μια νέα γεωγραφία αποτελούμε-
νη από διαφορετικές παραδόσεις και συγκυρίες που δημιουργούνται ανάμεσα 
στη Μεσόγειο, τη βόρεια Ευρώπη, τον οθωμανικό κόσμο και τη Ρωσική αυτο-
κρατορία. Ίδίως όσον αφορά την τελευταία, το βιβλίο επιχειρεί να παρουσιάσει 
τους διάφορους τρόπους με τους οποίους η Ρωσία εισέβαλε στη Μεσόγειο όχι 
μόνο μέσω κατάκτησης και αποικιοποίησης, αλλά και παρέχοντας δυνατότητες 
σταδιοδρομίας σε εμπόρους, βιοτέχνες και λόγιους της περιοχής, καθώς και 
να δείξει τον τρόπο με τον οποίο η θρησκευτική, πολιτιστική και ταυτόχρονα 
εθνική και αυτοκρατορική πολιτική της Ρωσίας συνάντησε τη ρευστότητα των 
μεσογειακών συνειδήσεων και δημιούργησε νέες.

Η εξέταση της ελληνικής και ιταλικής ιστορίας μέσα από το φακό μιας 
μεταβαλλόμενης θαλάσσιας περιφέρειας παρέχει στην ιστορικό τρία τουλάχι-
στον σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρώτα απ’ όλα, βοηθά να απαλλαγούμε από 
την άλλοτε κυρίαρχη αντίληψη (η οποία είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένη ανά-
μεσα στους ιστορικούς της Μεσογείου και των Βαλκανίων) ότι οι χώρες της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης «έμειναν πίσω» στους περισσότερους τομείς που 
είναι μετρήσιμοι σ’ έναν φαντασιακό πίνακα ανάπτυξης. Αντιθέτως, σε αυτό 
το βιβλίο η Ελλάδα και η Ίταλία δεν εμφανίζονται ως το ιστορικό προϊόν μιας 

17. Frederick Anscombe, «The Balkan Revolutionary Age», The Journal of Modern 
History 84 (2012), σ. 572-606˙ Sukru Ilicak, «A Radical Rethinking of Empire: Ottoman State 
and Society during the Greek War of Independence 1821-1826» (διδακτορική διατριβή, Πανε-
πιστήμιο Χάρβαρντ, 2011)˙ διάφορα κεφάλαια από το Antonis Anastasopoulos – Elias Kolovos 
(επιμ.), Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850: Conflict, Transformation, Adaptation (Ρέ-
θυμνο, 2007).

18. Εξαιρέσεις είναι τα σημαντικά έργα του Αντώνη Λιάκου και του Gilles Pécout: Αντώ-
νης Λιάκος, Η ιταλική ενοποίηση και η Μεγάλη Ίδέα, 1859-1862 (Αθήνα 1985)˙ Gilles Pécout, 
«Pour une lecture méditerranéenne et transnationale du Risorgimento», Revue d’histoire du 
XIXe siècle 44 (2012), σ. 29-47.
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ατελούς διάχυσης των ιδεωδών του Διαφωτισμού και των διαδικασιών εκσυγ-
χρονισμού από τη δυτική Ευρώπη στη νοτιοανατολική περιφέρειά της, αλλά ως 
το αποτέλεσμα μιας μεσογειακής γεωγραφίας «του ενδιάμεσου», στην οποία 
συναντήθηκαν και συνδιαλέχθηκαν διαφορετικές παραδόσεις από την Ανατολή 
και τη Δύση παράγοντας έτσι «εναλλακτικές και εγχώριες νεωτερικότητες».19 

Δεύτερον, η μεσογειακή οπτική αποκαλύπτει νέους συσχετισμούς και υπο-
δεικνύει διαφορετικές γενεαλογίες όσον αφορά την ιστορία των εθνικισμών και 
των επαναστάσεων. Ας πάρουμε για παράδειγμα τις συνταγματικές επαναστά-
σεις του 1820 και του 1821 στη νότια Ευρώπη και την Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία. Υιοθετώντας ένα νοτιοευρωπαϊκό και μεσογειακό περιφερειακό πλαίσιο, 
κάποιοι ιστορικοί έχουν προσεγγίσει τελευταία αυτά τα γεγονότα ως διασυνδε-
δεμένα μεταξύ τους φαινόμενα. Έχουν δείξει έτσι πως όχι μόνο οι αντιδραστι-
κές δυνάμεις της Παλινόρθωσης αλλά και οι φιλελεύθεροι και οι επαναστάτες 
σε όλη την Ευρώπη, τη Μεσόγειο και τη Λατινική Αμερική θεωρούσαν πως 
οι εξεγέρσεις του 1820-21 στην Πορτογαλία, τη Νάπολη, τη Σικελία, το Πε-
δεμόντιο και την Ελλάδα αποτελούσαν άμεση συνέχεια της εξέγερσης στην 
Ίσπανία το 1820. Μελετώντας την κυκλοφορία των ανθρώπων, των πολιτικών 
ιδεών και των επαναστατικών πρακτικών ανάμεσα στις ακτές της Μεσογείου 
και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, οι ιστορικοί αυτοί έχουν αναδείξει όχι 
μόνο τη διεθνική φύση του πατριωτισμού και του φιλελευθερισμού στη δεκαε-
τία του 1820, αλλά και την κεντρική θέση που κατείχε σε αυτά τα γεγονότα το 
ισπανικό σύνταγμα (Κάδιξ 1812). Έχουν αμφισβητήσει επομένως σε μεγάλο 
βαθμό την άλλοτε κυρίαρχη άποψη ότι την εποχή των επαναστάσεων καθόρισε 
αποκλειστικά η Γαλλική Επανάσταση του 1789.20

Τέλος, το μεσογειακό πλαίσιο επιτρέπει στην ιστορικό να δει την ελλη-
νική και την ιταλική ιστορία σε σχέση με τις παλιές αυτοκρατορίες και τις 
νέες αποικιακές δυνάμεις που εδραίωσαν την παρουσία τους στην περιοχή το 
πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Συγκεκριμένα, ενθαρρύνει μια ανάγνωση που 
λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές και τις συσχετίσεις τις οποίες επέφερε η μεσο-
γειακή αυτοκρατορία του Ναπολέοντα (1798-1814), τις νέες ιδέες, ελπίδες και 
διαδρομές τις οποίες γέννησε η ρωσική παρέμβαση στην ανατολική Μεσόγειο 
(1770-1856) και τα Επτάνησα (1800-1807), τις πολιτικές επιλογές και τους 

19. Lucien J. Frary, Russia and the Making of Modern Greek Identity, 1821-1844 (Οξφόρ-
δη, 2015), σ. 13.

20. Maurizio Isabella, Risorgimento in Exile: Italian Émigrés and the Liberal International 
in the Post-Napoleonic Era (Οξφόρδη, 2009)˙ του ίδιου, «Entangled Patriotisms: Italian 
Liberals and Spanish America in the 1820s», στο Matthew Brown – Gabriel Paquette (επιμ.), 
Connections after Colonialism: Europe and Latin America in the 1820s (Τασκαλούσα, Αλα-
μπάμα, 2013), σ. 87-107˙ Isabella – Zanou (επιμ.), Mediterranean Diasporas˙ Richard Stites, 
The Four Horsemen: Riding to Liberty in Post-Napoleonic Europe (Οξφόρδη, 2014).
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εμπορικούς δρόμους που άνοιξε η μεσογειακή αυτοκρατορία της Βρετανίας 
(από το 1806) και τους γεωπολιτικούς και ιδεολογικούς μετασχηματισμούς που 
προκάλεσαν η κατάκτηση από την Αυστρία αδριατικών εδαφών (από το 1815) 
και η παλινόρθωση των Βουρβόνων στη νότια Ίταλία (1815). Ταυτοχρόνως 
το ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο παρέχει πρόσβαση στους τρόπους με τους 
οποίους οι παλιότερες αυτοκρατορίες και οι γεωγραφίες τους, είτε αυτές είχαν 
εξαφανιστεί από τον πολιτικό χάρτη (όπως η Βενετική Πολιτεία) είτε όχι (όπως 
η Οθωμανική Αυτοκρατορία), εξακολουθούσαν για πολλά χρόνια ακόμη να 
καθορίζουν την κινητικότητα των ανθρώπων και το πολιτισμικό τους πλαίσιο.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΊΑΝΟΗΤΊΚΗΣ ΊΣΤΟΡΊΑΣ

Αυτό το βιβλίο δεν κάνει όμως μόνο διανοητική ιστορία με την έννοια της 
ιστορίας των διανοουμένων. Κάνει επίσης διανοητική ιστορία εννοούμενη ως 
ιστορία των ιδεών και της πολιτικής σκέψης. Θέτοντας υπό αίρεση μια σειρά 
δυισμών, ανάμεσα στην αυτοκρατορία και το έθνος, τη θρησκεία και τον Δια-
φωτισμό, την επανάσταση και την αντεπανάσταση, την Ανατολή και τη Δύση, 
προσπαθώ εδώ να αμφισβητήσω μερικά από τα πιο ανθεκτικά στερεότυπα της 
ευρωπαϊκής διανοητικής ιστορίας όσον αφορά τη ναπολεόντεια και μεταναπο-
λεόντεια εποχή.

Έθνος και ελευθερία εντός αυτοκρατοριών

Σημαντικός στόχος του ανά χείρας βιβλίου είναι να ανακτήσει τις ξεχασμένες 
πραγματικότητες και τα χαμένα «μέλλοντα του παρελθόντος» τα οποία συ-
σκοτίστηκαν απ’ ό,τι ακολούθησε. Με άλλα λόγια, στοχεύει να αμφισβητή-
σει το τελεολογικό αφηγηματικό σχήμα της ανάδυσης και του θριάμβου των 
εθνών-κρατών. Παρουσιάζοντας την εποχή αυτή ως μια περίοδο μετάβασης 
προς ένα μέλλον άγνωστο για τους ανθρώπους που τη ζούσαν και περιγράφο-
ντας τις διάφορες πολιτικές επιλογές που ήταν διαθέσιμες τότε, προσπαθώ να 
δείξω ότι σε πολλές περιπτώσεις το έθνος και η αυτοκρατορία δεν αλληλοαπο-
κλείονταν, και μάλιστα ότι το έθνος-κράτος δεν ήταν η αυτονόητη κατάληξη 
όλων αυτών των διεργασιών. Για ανθρώπους όπως ο Καποδίστριας, ο οποίος, 
πριν γίνει κυβερνήτης της Ελλάδας, είχε υπηρετήσει τη Ρωσία σε διάφορες 
διπλωματικές θέσεις (με σημαντικότερη εκείνη του υπουργού Εξωτερικών) 
και για ένα διάστημα προσέβλεπε στη δημιουργία ενός κρατιδίου στα νησιά 
του Ίονίου υπό ρωσική προστασία, ή όπως ο Φόσκολο και άλλοι Επτανήσι-
οι φιλελεύθεροι, που το 1815 υποστήριζαν την προσάρτηση των νησιών στη 
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Βρετανική αυτοκρατορία, το έθνος, όντας ακόμη στα πρώτα στάδια της ζωής 
του, μπορούσε να υπάρξει μόνο ως υποενότητα εντός ενός αυτοκρατορικού 
ιεραρχικού συστήματος εξουσίας. Η αντίθεση ανάμεσα στο «έθνος» και την 
«αυτοκρατορία» φαντάζει εδώ λοιπόν ανυπόστατη, καθώς πολλοί φιλελεύθε-
ροι εκείνης της περιόδου θεωρούσαν πως η αυτοκυβέρνηση ήταν συμβατή με 
την αποδοχή μιας επικυριαρχίας – εφόσον φυσικά υπήρχαν εγγυήσεις για τα 
ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του πληθυσμού. Πράγματι, όπως θα δούμε, 
στην περίπτωση των μεταβενετικών Ίονίων Νήσων και στις δύο φάσεις τους, 
τόσο ως «ημιπροτεκτοράτου» της Ρωσίας (1800-7) όσο και ως κρατιδίου υπο-
τελούς στη Βρετανία (1815-64), το διακύβευμα ήταν μια μορφή αυτοκυβέρ-
νησης εντός ενός ευρύτερου και πολυεπίπεδου συστήματος αυτοκρατορικής 
εξουσίας.

Έχουμε όμως συνηθίσει να διαβάζουμε την ιστορία του εθνικισμού μέσα 
από τον διαχωρισμό όχι μόνο μεταξύ έθνους και αυτοκρατορίας αλλά και με-
ταξύ φιλελευθερισμού και συντηρητισμού, επανάστασης και αντεπανάστασης, 
θρησκείας και Διαφωτισμού. Ωστόσο θα δείξω, ελπίζω, ότι οι πολιτικές αντι-
λήψεις των διανοουμένων και των στοχαστών που θα συναντήσουμε σε αυτό 
το βιβλίο δεν εξηγούνται με αυτές τις ανελαστικές αντιθέσεις. Όπως πολλοί 
σύγχρονοί τους, έτσι κι οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούσαν να κατανοήσουν τις 
αλλαγές τις οποίες ζούσαν συνδυάζοντας το παλιό και το οικείο με το νέο και το 
ανοίκειο. Κατά συνέπεια, πειραματίζονταν με νέες μορφές «αυτοκρατορικού 
εθνικισμού» αλλά και «συντηρητικού φιλελευθερισμού» και «θρησκευτικού 
Διαφωτισμού». Έχουμε πράγματι την τάση να ξεχνούμε πόσο βαθιά αντεπα-
ναστατική ήταν η εποχή στην οποία ζούσαν οι ήρωες αυτής της ιστορίας. Οι 
ακρότητες της Γαλλικής Επανάστασης και των Ναπολεόντειων πολέμων ήταν 
βαθιά τραυματικές για την ευρωπαϊκή κοινωνία, της οποίας μόνη έγνοια τώρα 
ήταν να εμποδίσει την επανάσταση παρά να την ενθαρρύνει. Πρόσφατες με-
λέτες για τον φιλελευθερισμό επισημαίνουν πράγματι ότι, στο πρώτο μισό του 
19ου αιώνα, ο όρος «φιλελευθερισμός» συνδεόταν μ’ ένα κεντρώο, μετριοπα-
θές δόγμα που αντιτασσόταν σε κάθε είδους επαναστατικό πνεύμα και υποστή-
ριζε μια πολιτική σταδιακών μεταρρυθμίσεων.21 Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, 
στο βιβλίο υποστηρίζω ότι συντηρητικοί πολιτικοί, όπως ο Καποδίστριας, ανή-
καν στο φάσμα της φιλελεύθερης πολιτικής, δεν ήταν έξω από αυτήν, όπως 
συνήθως μας λέει η ελληνική ιστοριογραφία. Γι’ αυτούς τους πολιτικούς στο-
χαστές, οι οποίοι τοποθετούσαν εαυτούς ανάμεσα στην επανάσταση και την 
αντίδραση, μόνο μία λύση ήταν ικανή να προστατεύσει τις κοινωνίες τόσο από 

21. Lucien Jaume, L’Individu effacé ou le paradox du libéralisme français (Παρίσι, 1997)˙ 
Aurelian Craiutu, Liberalism under Siege: The Political Thought of the French Doctrinaires 
(Λάναμ, Μέρυλαντ, 2003).
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το ένα όσο και από το άλλο: το σύνταγμα. Φυσικά δεν ήταν όλες οι κοινωνίες, 
κατά την άποψή τους, σε θέση να έχουν σύνταγμα˙ ορισμένες ήταν πιο έτοιμες 
από άλλες, αναλόγως του βαθμού «διαφωτισμού» τους.

Από την άλλη μεριά, σήμερα κάποιοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι στο πρώτο 
μισό του 19ου αιώνα, ιδίως στη νότια Ευρώπη και τη Ρωσική αυτοκρατορία, 
οι φιλελεύθεροι προσπαθούσαν να επιτύχουν ένα συμβιβασμό ανάμεσα στο συ-
νταγματισμό και σε πεφωτισμένες μορφές θρησκευτικότητας, παρά να απορρί-
ψουν εντελώς τη θρησκεία.22 Ένα κεφάλαιο αυτού του βιβλίου εξετάζει πράγματι 
τον τρόπο με τον οποίο, στα χρόνια γύρω από το Συνέδριο της Βιέννης (1814-15), 
όταν η επιρροή της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή ήταν στο απόγειό 
της, μια ομάδα Ευρωπαίων συντηρητικών φιλελεύθερων που υπηρετούσαν στην 
τσαρική αυλή, και στους οποίους συγκαταλέγονται ο Καποδίστριας και άλλοι 
Έλληνες της διασποράς, υποστήριζαν την άποψη ότι οι εθνικισμοί μπορούσαν να 
υπάρξουν ή ακόμη και να ευδοκιμήσουν εντός μιας ανανεωμένης χριστιανικής 
οικουμένης. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους, η συνθήκη της Ίεράς Συμμαχίας (1815) 
παρείχε ένα νέο πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας φιλελεύθερης και εθνικής κοι-
νωνίας βασισμένης στα στέρεα θεμέλια της θρησκείας. Παρά την απογοήτευσή 
τους το 1822 από τον μετασχηματισμό της Ίεράς Συμμαχίας σ’ ένα μιλιταριστι-
κό καθεστώς απολυταρχικής κατεύθυνσης, αλλά και από την αποδοκιμαστική 
στάση της Ρωσίας απέναντι στην ελληνική επανάσταση, οι διανοητές αυτοί δεν 
εγκατέλειψαν ποτέ το αυτοκρατορικό, οικουμενικό και θρησκευτικό πλαίσιο της 
πολιτικής τους κοσμοαντίληψής και παρέμειναν πιστοί στην ορθοδοξία ως το 
θεμέλιο του εθνικού τους προγράμματος, ακόμη κι όταν αργότερα (κάποιοι από 
αυτούς) κατέληξαν να ηγούνται του ελληνικού έθνους-κράτους.

Γενικά, το βιβλίο φιλοδοξεί να συμβάλει στο πεδίο της ιστορίας του εθνικι-
σμού. Αποδεχόμενο τις βασικές θέσεις των θεωριών για τον εθνικισμό, που δι-
αμορφώθηκαν στα έργα ιστορικών όπως ο Έρικ Χόμπσμπαουμ, ο Μπένεντικτ 
Άντερσον και ο Μίροσλαβ Χροχ τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, προχωρά 
ωστόσο ένα βήμα παραπέρα:23 είναι μια «διεθνική ιστορία του εθνικισμού», 

22. Maurizio Isabella, «Citizens or Faithful? Religion and the Liberal Revolutions of the 
1820s in Southern Europe», Modern Intellectual History (δημοσιεύτηκε online: Ίανουάριος 
2015), ασ. 1-24: <http://dx.doi.org/10.1017/S147924431400078X>.

23. Eric Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780 (Καίμπριτζ, 1992) [ελλ. εκδ.: 
Έθνη και εθνικισμός από το 1780 μέχρι σήμερα: πρόγραμμα, μύθος, πραγματικότητα, μτφρ. 
Χρύσα Νάντρις (Αθήνα 1994)] ˙ Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections 
on the Origin and Spread of Nationalism (Λονδίνο, 1983) [ελλ. έκδ.: Φαντασιακές κοινότη-
τες: στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση του εθνικισμού, μτφρ. Π. Χατζαρούλα (Αθήνα, 
1997)]˙ Miroslav Hroch, Social Preconditions of National Revival in Europe: A Comparative 
Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller European Nations 
(Νέα Υόρκη, 1985). Βλ. Umut Özkirimli, Theories of Nationalism: A Critical Introduction 
(Μπέιζινγκστοουκ, 2000).
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η οποία ενσωματώνει τα διδάγματα των ιστορικών μετά τη στροφή προς την 
παγκόσμια ιστορία (global turn) και δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η 
εθνική συνείδηση διαμορφώθηκε ως μεταβατικό και διασπορικό φαινόμενο, 
συνδυάζοντας μάλλον παρά αντιπαρατάσσοντας τη νεωτερικότητα και την πα-
ράδοση, το έθνος και την αυτοκρατορία, την επανάσταση και την αντίδραση, 
την ανεξαρτησία και την υποτέλεια, τον φιλελευθερισμό και το συντηρητισμό, 
το Διαφωτισμό και τη θρησκεία.24 

Οι πολλαπλοί ελληνικοί Διαφωτισμοί 

Ένα σχετικό ζήτημα που προσπαθεί να αναθεωρήσει το βιβλίο είναι ο τρό-
πος με τον οποίο κατανοούμε τον ελληνικό Διαφωτισμό και τις καταβολές 
του ελληνικού έθνους-κράτους. Η συμβατική άποψη γι’ αυτά τα φαινόμενα 
περνάει μέσα από το σχήμα και τη γενεαλογία του λεγόμενου «νεοελληνικού 
Διαφωτισμού», μια παράδοση η οποία κυριαρχεί στην ελληνική διανοητική 
ιστορία. Το σχήμα αυτό συνδέει τη γένεση της ελληνικής εθνικής συνείδησης 
και του ελληνικού κράτους με τις ιδέες του Αδαμάντιου Κοραή (1748-1833) 
και προσδίδει κεντρική θέση στην κληρονομιά της Γαλλικής Επανάστασης 
και την κοσμική και ριζοσπαστική εκδοχή του Διαφωτισμού. Από την εικό-
να αυτή δεν λείπει βέβαια σε ρόλο εχθρού και το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως, και ιδιαίτερα η άκαμπτη στάση του απέναντι στις ιδέ-
ες του έθνους και του φιλελευθερισμού. Ο ανοιχτός πόλεμος ανάμεσα στο 
Πατριαρχείο και τον Κοραή –αλλά και άλλους πατέρες του «νεοελληνικού 
Διαφωτισμού»– παρέχει το έδαφος για να ερμηνευτεί η ανάπτυξη της ελ-
ληνικής εθνικής συνείδησης ως μια σύγκρουση ανάμεσα στις δυνάμεις της 
θρησκείας και σε αυτές της εκκοσμίκευσης, ανάμεσα στην Ανατολή και τη 
Δύση. Ωστόσο, όπως ευελπιστώ να δείξω εδώ, αυτή είναι μια μερική μόνο 
ανάγνωση του φαινομένου.

Θα επιχειρήσω να αναθεωρήσω μερικές βασικές θέσεις αυτής της παράδο-
σης με δύο τρόπους. Πρώτα απ’ όλα θα πραγματευτώ την πιο πρόσφατη ιστορι-
ογραφία για τη θρησκεία και τον Διαφωτισμό, η οποία παρουσιάζει τη μεταξύ 
τους σχέση ως πολύ πιο σύνθετη και περίπλοκη απ’ ό,τι θεωρούνταν άλλοτε. 
Ο Διαφωτισμός, μας λένε οι πρόσφατες αυτές έρευνες, δεν ήταν σε πόλεμο με 
τον χριστιανισμό αλλά αναπτύχθηκε εντός του. Ήταν στις περισσότερες περι-

24. John Breuilly, «Hobsbawm and Researching the History of Nationalism», στο J. 
H. Arnold, M. Hilton, J. Ruger (επιμ.), History after Hobsbawm: Writing the Past for the 
Twenty-First Century (Οξφόρδη, 2018), σ. 76-95˙ Jürgen Osterhammel, «Nationalism and 
Globalization», στο John Breuilly (επιμ.), The Oxford Handbook of the History of Nationalism 
(Οξφόρδη, 2013), σ. 694-709.
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πτώσεις ένα «Χριστιανικός Διαφωτισμός». Επιπλέον τα τελευταία χρόνια οι 
μελετητές έχουν προσεγγίσει το φαινόμενο του Διαφωτισμού ως πλουραλιστι-
κό, ανακαλύπτοντας τις εγχώριες και εθνικές παραλλαγές του στην Ευρώπη 
και πέρα από αυτή. Ο Διαφωτισμός δεν περιγράφεται πια ως ένα αποκλειστικά 
γαλλόφωνο φαινόμενο με χαρακτηριστικά αντιχριστιανικά και αντιεκκλησια-
στικά.25 Με τον ίδιο τρόπο, θα προσπαθήσω κι εγώ να στρέψω το βλέμμα μου 
από μια ενιαία εικόνα ενός και μοναδικού «νεοελληνικού Διαφωτισμού» σε μια 
πιο κατακερματισμένη πραγματικότητα πολλών Διαφωτισμών –οθωμανικού, 
βενετικού και μεσογειακού– του ελληνικού κόσμου, μερικοί από τους οποίους 
διέφεραν από άλλους.26

Δεύτερον, θυμίζοντας ότι υπήρχαν και άλλοι σημαντικοί τόποι του ελλη-
νικού Διαφωτισμού πέρα από τις Ορθόδοξες Ακαδημίες των Παραδουνάβιων 
Ηγεμονιών και το Παρίσι, ελπίζω να επανακαθορίσω τη γεωγραφία του φαι-
νομένου και να αναδείξω τη σημασία της ρωσομεσογειακής του διάστασης. 
Η ανασύσταση των διασπορικών διαδρομών λογίων και διανοουμένων ανά-
μεσα στα Επτάνησα, την Ίταλία και τη Ρωσία, μακριά από τον παρισινό πυρή-
να ελληνικής σκέψης και τη δημοκρατική ιδεολογική παράδοση της Γαλλικής 
Επανάστασης, επιτρέπει στην ιστορικό να αφηγηθεί μια εντελώς διαφορετική 
ιστορία για τις ελληνικές διασπορές και τους πολλαπλούς Διαφωτισμούς τους, 
ιστορία η οποία με όρους κυκλοφορίας των ιδεών απορρέει λιγότερο άμεσα 
από τη Δύση και παρέχει μια πιο πολυκεντρική εκδοχή των καταβολών της 
ελληνικής εθνικής ιδεολογίας και του ελληνικού κράτους.

25. Helena Rosenblatt, «The Christian Enlightenment», στο Stewart J. Brown – Timothy 
Tackett (επιμ.), The Cambridge History of Christianity, τ. 7: Enlightenment, Reawakening 
and Revolution 1660-1815 (Καίμπριτζ, 2006), σ. 283-301˙ Eric Palmer, «Less Radical 
Enlightenment: A Christian Wing of the French Enlightenment», στο Steffen Ducheyne (επιμ.), 
Reassessing the Radical Enlightenment (Λονδίνο, 2017), σ. 197-222˙ Knud Haakonssen, 
Enlightenments and Religions (Αθήνα, 2010)˙ David Sorkin, The Religious Enlightenment: 
Protestants, Jews and Catholics from London to Vienna (Πρίνστον, 2008)˙ Ulrich L. Lehner, 
The Catholic Enlightenment: The Forgotten History of a Global Movement (Οξφόρδη, 2016)˙ 
Francesca Bregoli, Mediterranean Enlightenment: Livornese Jews, Tuscan Culture, and 
Eighteenth-Century Reform (Στάνφορντ, Καλιφόρνια, 2014).

26. Για τον οθωμανικό Διαφωτισμό, βλ. Harun Küçük, «Natural Philosophy and Politics 
in the Eighteenth Century: Esad of Ioannina and Greek Aristotelianism at the Ottoman Court», 
Journal of Ottoman Studies 41 (2013), σ. 125-58˙ Molly Greene, The Edinburgh History of the 
Greeks, 1453 to 1768: The Ottoman Empire (Εδιμβούργο, 2015), σ. 192-213. Για τον Διαφωτι-
σμό των Επτανήσων, Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, «Επτανησιακός Διαφωτισμός: τα όρια της 
ιδιομορφίας», Z΄ Πανιόνιο Συνέδριο: Πρακτικά (Αθήνα, 2004), τ. Ί, σ. 241-57.




