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Βηβιηνπαξνπζίαζε από ηνλ
Νηθόιαν Μαπξνκάγνπιν.

Ο αζετζκόο είλαη έλα από ηα πην ζεκαληηθά θηλήκαηα ζην ζύγρξνλν
Δπξσπατθό πνιηηηζκό. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δηαθνζίσλ
ρξόλσλ θάλεθε πσο βξηζθόηαλ έλα βήκα από ηελ εμάιεηςε ηεο
ζξεζθείαο σο κηαο παξσρεκέλεο θαη επηθίλδπλεο δεηζηδαηκνλίαο.
Ωζηόζν, πξόζθαηα, έρεη παξαηεξεζεί άλνδνο ηεο ζξεζθεπηηθήο
επζέβεηαο ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν.
Ωο πξώελ αζετζηήο, πνπ ηώξα όκσο είλαη έλαο από ηνπο πην γλσζηνύο
αθαδεκατθνύο ζην ρώξν ηνπ Χξηζηηαληζκνύ, ν Μαθ Γθξάζ παξαθνινπζεί

ηελ ηζηνξία ηνπ αζετζκνύ, από ηελ εκθάληζε ηνπ ζηελ Δπξώπε ηνπ
18νπ αηώλα, κέρξη ηε ρξπζή επνρή ηνπ, θαηά ην πξώην ήκηζπ ηνπ 20νύ
αηώλα. πλδπάδνληαο ηε ζηνραζηηθή θαη έγθπξε ηζηνξηθή αλάιπζε κε
ηελ νμπδεξθή παξνπζίαζε πξνζσπηθνηήησλ όπσο ν Είγθκνπλη Φξόηλη
θαη ν Ρίηζαξλη Νηόθηλο ν ζπγγξαθέαο εθζέηεη ηα ζθάικαηα πνπ
ππάξρνπλ ζηελ θαξδηά ηνπ αζετζκνύ.
Σν ιπθόθσο ηνπ αζετζκνύ ζα αλαζηαηώζεη πηζηνύο θαη κε. Πξόθεηηαη
γηα κηα δπλακηθή αλαίξεζε ηεο θηινζνθίαο εθείλεο πνπ άζθεζε
ηεξάζηηα επίδξαζε ζηε Γπηηθή Ηζηνξία, ελώ παξάιιεια εγείξεη πνιιά
δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηόζν ηεο ζξεζθείαο όζν θαη ηεο απηζηίαο
ζηελ θνηλσλία καο. (Παξνπζίαζε νπηζζόθπιινπ ηνπ βηβιίνπ).
Σν βηβιίν απηφ ηψλ 400 θαη πιένλ
ζειίδσλ, είλαη έλα απφθηεκα γηα θάζε
βηβιηνζήθε. Ο Άιηζηεξ ΜαθΓθξάζ, κε
επράξηζην θαη γιαθπξφ ηξφπν,
παξνπζηάδεη νιφθιεξε ηελ ηζηνξία ηνπ
Αζετζκνχ, απφ ηελ αξραηφηεηα σο
ζήκεξα. ηελ κελ αξραηφηεηα,
πεξηιεπηηθά, αιιά ζηνπο ηειεπηαίνπο 2-3
αηψλεο κε θάζε ιεπηνκέξεηα!
Παξαθνινπζεί ηηο πξψηεο αληηδξάζεηο
ελαληίνλ ηεο ζξεζθείαο ζηελ
αξραηνειιεληθή επνρή, θαη ζπλερίδεη κε
ηνπο πξψηνπο Γετζηέο ηεο Γπηηθήο
Δπξψπεο, πνπ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο
αηψλεο πξνεηνίκαζαλ ην έδαθνο ηνπ
κεηέπεηηα θαζαξφαηκνπ Αζετζκνχ.
Αθεγείηαη ιεπηνκεξψο ηηο ζπλζήθεο,
ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο θαηαζηάζεηο ηεο
Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, θαη ην πψο ην
ίδην απηφ θίλεκα, αληηκεησπίζζεθε ζε
άιιεο ρψξεο ζηελ επνρή ηνπ, αιιά θαη
ζην κέιινλ.
Πξφζσπα θαη ηδενινγίεο
παξνπζηάδνληαη, εζθαικέλεο εληππψζεηο
γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπο θαη ηνπο ζηφρνπο
ηνπο δηαιχνληαη κε ζηνηρεία απφ ηηο ίδηεο
ηηο πεγέο ηεο επνρήο, αθνινπζείηαη κε ηε
ζεηξά νιφθιεξε ε ηζηνξία ηεο
επηθξάηεζεο ηνπ Αζετζκνχ ζηε Γχζε,
κέρξη ηε ζεκεξηλή ππνρψξεζή ηνπ, θαη
ηηο ζεκεξηλέο ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο ηνπ
επηζαλάηηνπ ξφγρνπ ηνπ.

Ο ΑΛΗΣΔΡ
ΜΑΚΓΚΡΑ
Θ
γελλήζεθε
ζην
Μπέιθαζη
ηεο Βφξεηαο
Ηξιαλδίαο
θαη δεη ζηελ Ομθφξδε.
πνχδαζε ρεκεία ζην
Παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο
θαη ζηε ζπλέρεηα έθαλε εθηελή
κεηαπηπρηαθή έξεπλα ζηε
κνξηαθή βηνθπζηθή,
αθνινπζψληαο παξάιιεια
θαη ζπνπδέο ζηε ζενινγία.
ήκεξα είλαη θαζεγεηήο
ηζηνξηθήο ζενινγίαο ζην
Παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο.
Έρεη γξάςεη πνιιά βηβιία,
ελψ είλαη ζχκβνπινο έθδνζεο
ηνπ Christianity Today θαη
ππεχζπλνο έθδνζεο ηνπ The
Thematic NIV Study Bible.
ηα ζπγγξάκκαηά ηνπ αιιά
θαη ζηηο νκηιίεο ηνπ πξνσζεί
ηελ «επηζηεκνληθή ζενινγία»
θαη αληηθξνχεη ηνλ αζετζκφ,
αλ θαη ν ίδηνο ήηαλ ζην
παξειζφλ αζετζηήο.

Απφ ην βηβιίν απηφ δελ ιείπεη θαλέλαο: Ο Βνιηαίξνο, ν Μαξθήζηνο ληε

αλη, ν Φφηεξκπαρ, ν Μαξμ, ν Φξφηλη, Ο Γαξβίλνο, ν έιετ, ν Σδσξηδ
Έιηνη, ν νπτλκπεξλ, ν Νηνζηνγηέθζθη, ν Νίηζε, ν Κακί... θαη πάξα
πνιινί αθφκα, ζα παξειάζνπλ κπξνζηά ζαο απφ ηηο ζειίδεο ηνπ, ν
θαζέλαο κε ηηο ηδέεο ηνπ, ηηο ειιείςεηο ηνπ, ηηο επηηπρίεο ή ηηο απνηπρίεο
ηνπ, θαη θπξίσο κε ηε ζθξαγίδα πνπ άθεζε ζηελ ηζηνξία ηνπ θφζκνπ,
απφ ην μεθίλεκα ηνπ ζχγρξνλνπ Αζετζκνχ, σο ην ζεκεξηλφ ιπθφθσο
ηνπ.
Αλ ζέιεηε λα κειεηήζεηε έλα ΤΝΑΡΠΑΣΗΚΟ αιιά πεξηεθηηθφ θαη
ηεθκεξησκέλν ηζηνξηθφ αλάγλσζκα, θαη λα εκβαζχλεηε ζηελ φιε
θηινζνθία θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο Αζετζηηθήο ζξεζθείαο, ζε φιεο ηηο
εθθάλζεηο ηεο, κε δηζηάδεηε θαζφινπ. Αγνξάζηε ην!
Γηα λα έρεηε έλα δείγκα γξαθήο θαη ρξεζηκφηεηαο ηνπ βηβιίνπ απηνχ,
ζηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα δηαβάζεηε ην 2 ν θεθάιαην, κε ηίηιν: "Σν
κεζνπξάλεκα ηνπ Αζετζκνχ". Πηζηεχσ φηη ζα ζπεχζεηε λα απνθηήζεηε
θαη ην ππφινηπν βηβιίν:

2ν Κεθάιαην: Ζ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε
Αλ έλα γεγνλφο ζεκαηνδνηεί ηελ απγή ηεο ρξπζήο επνρήο ηνπ αζετζκνχ ζηε
Γχζε, απηφ είλαη ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1789. Γεληέο ζπζζσξεπκέλεο
ιατθήο δπζαξέζθεηαο θαη πλεπκαηηθήο αληηπαιφηεηαο πξνο ην βαζηιηά θαη ηελ
Δθθιεζία δελ κπνξνχζαλ πηα λα ζπγθξαηεζνχλ. Ζ επίζεζε θαηά ηεο
Βαζηίιεο ζηηο 14 Ηνπιίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο αμηνπνηήζεθε επξέσο σο εηθφλα
απειεπζέξσζεο, ζπκβνιίδνληαο ηελ απνκάθξπλζε ηεο παιαηάο ηάμεο
πξαγκάησλ πνπ βαζηδφηαλ ζηηο πξνιήςεηο θαη ηελ θαηαπίεζε. Έλαο
ζαξξαιένο λένο θφζκνο πεξίκελε ηελ αλζξσπφηεηα, ζεκειησκέλνο ζηηβαξά
ζηε θχζε θαη ην ιφγν θαη, παξάιιεια, αθνζησκέλνο ζζελαξά ζηελ
απειεπζέξσζε ησλ αλζξψπσλ απφ ηελ «ηπξαλλία» θαη ηε «δεηζηδαηκνλία».
Σν ζιφγθαλ ηεο επνρήο ήηαλ απιφ θαη παλίζρπξν: εμαθαλίζηε ην Θεφ θαη έλα
λέν κέιινλ ζα αλαηείιεη. Δπξφθεηην γηα έλα φξακα πνπ ζπγθιφληζε πνιινχο
ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, ηξαβψληαο ηελ θνπξηίλα απφ έλαλ θφζκν πνπ
θάπνηε ήηαλ απαγνξεπκέλνο· έλα φξακα πνπ ηψξα έκνηαδε λα
πξαγκαηνπνηείηαη.
Σν 1804, ν λένο Άγγινο πνηεηήο Οπίιηακ Γνπέξληζγνπεξζ έγξαςε ζηίρνπο
πνπ απερνχζαλ θάηη απφ απηή ηε κεηαδνηηθή αίζζεζε αηζηνδνμίαο θαη ειπίδαο
κεηαμχ ησλ λέσλ ηεο Δπξψπεο.
Γαιιηθή Δπαλάζηαζε είρε δηαιχζεη ην θνπξαζκέλν παιηφ πνιηηηθφ πιαίζην ηεο
Δπξψπεο, ζπκπαξαζχξνληαο ηηο παξσρεκέλεο θαη παξαδνζηνθξαηηθέο
πξαθηηθέο θαη πεπνηζήζεηο ηεο, αλνίγνληαο έηζη ην δξφκν ζ' έλα θσηεηλφ λέν
κέιινλ. Μία θαηλνχξγηα απγή έκνηαδε λα επίθεηηαη, ππνζρφκελε λα
πιεκκπξίζεη ηα πάληα κε ειπίδα θαη επθαηξίεο. «Δπινγία ζ' απηή ηελ απγή λα
'ζαη δσληαλφο, κα ζαλ ήζνπλ λένο, παξάδεηζνο ζσζηφο!» Σα αηζζήκαηα ηνπ
Γνπέξληζγνπεξζ αληερνχζαλ ζε πνιινχο λένπο ζε νιφθιεξε ηε Γπηηθή
Δπξψπε. Δδψ, επηηέινπο, ππήξρε θάηη ην θαηλνχξγην, θάηη ην
απειεπζεξσηηθφ, ην νπνίν κπνξνχζε λα αγθαιηάζεη έλαο θαηαπηεζκέλνο θαη

απνγνεηεπκέλνο λένο. Σν κέιινλ θαηλφηαλ λα ηνπο αλήθεη. Δληνχηνηο, ν
ελζνπζηαζκφο θαη ε πίζηε ησλ λέσλ ζηελ αλζξψπηλε θχζε κεηξηάζηεθαλ
ζεκαληηθά κε ηηο εηδήζεηο γηα ηελ Πεξίνδν ηεο Σξνκνθξαηίαο - κία βίαηε θάζε
πνπ ν θξηηηθφο ινγνηερλίαο θαη ζρνιηαζηήο Οπίιηακ Υάδιηη ζηηγκάηηζε σο κία
πεξίνδν «κίζνπο θαη απέρζεηαο». Παξ' φια απηά, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη
πνιινί ζηε Βξεηαλία ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα πίζηεπαλ φηη ε Γαιιηθή
Δπαλάζηαζε άλνηγε ην δξφκν ζηελ πλεπκαηηθή απειεπζέξσζε, εηδηθά ζην
βαζκφ πνπ εμαθάληδε αξρατθέο θαη θαηαπηεζηηθέο ζξεζθεπηηθέο ηδέεο.
Ο αζετζκφο έγηλε αίθλεο αληηιεπηόο θαη ππήξραλ πνιινί ζε νιφθιεξε ηελ
Δπξψπε πνπ άξρηδαλ ηψξα λα δηεξεπλνχλ ηα θξπκκέλα ηνπ παξαθιάδηα.
Έρνληαο απνκαθξπλζεί απφ ηελ επζεία θαη ζηελή νδφ ηεο ρξηζηηαληθήο
νξζνδνμίαο, νξηζκέλνη επέζηξεςαλ, ζσθξνληζκέλνη θαη γεκάηνη αεδία κε ην ηη
βξηζθφηαλ πέξα απφ ην γλψξηκν κνλνπάηη ηεο. Δληνχηνηο, θάπνηνη άιινη
παξέκεηλαλ καθξηά γηα λα απνιαχζνπλ θαη λα εγθνιπσζνχλ έλαλ ζαξξαιέν λέν
θφζκν, ηνλ νπνίν έβξηζθαλ ηφζν ζπλαξπαζηηθφ φζν νη κεγαιχηεξνί ηνπο ηνλ
ζεσξνχζαλ ζθαλδαιηζηηθφ. Απηή ε λέα παγθφζκηα ηάμε φθεηιε ηηο απαξρέο ηεο
ζηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, ε νπνία ηψξα ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο κία
θξίζηκε θακπή ζηελ Ηζηνξία ηνπ θφζκνπ.
Πψο ινηπφλ μεθίλεζε απηή ε επαλάζηαζε; Πψο έιαβε ζάξθα θαη νζηά ε ζρέζε
ηεο κε ηνλ αζετζκφ; Μπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε ηελ ηζηνξία καο κε ηελ εμέηαζε
νξηζκέλσλ αξλεηηθψλ ζηηγκψλ, νη νπνίεο νδήγεζαλ πνιινχο ζην λα
ζπκπεξάλνπλ φηη ε βίαηε αλαηξνπή ηνπ παξειζφληνο ήηαλ ν κφλνο ηξφπνο λα
δηαζθαιηζηεί ην κέιινλ.
Ο Λνπδνβίθνο ΗΓ' αλαξξήζεθε ζην ζξφλν ηεο Γαιιίαο ην 1774 ζε ειηθία είθνζη
εηψλ. Κιεξνλφκεζε κία νηθνλνκηθή θξίζε πνπ απνδείρζεθε αλεμέιεγθηε. Ζ
ηηκσξεηηθή θνξνιφγεζε θαη ε αληίιεςε πεξί ζπαηάιεο ζηελ Απιή πξνθάιεζαλ
ηε δηφγθσζε ηεο ιατθήο θαηαθξαπγήο θαηά ηνπ κνλάξρε. Σα πξάγκαηα έγηλαλ
αθφκε ρεηξφηεξα εμαηηίαο ηεο απμαλφκελεο αληηπάζεηαο πξνο ηε βαζίιηζζα, ηε
Μαξία Αληνπαλέηα, ε νπνία είρε ηε θήκε ηεο ζεμνπαιηθά αληθαλνπνίεηεο θαη
άπιεζηεο, εμαηηίαο ηεο ζεμνπαιηθήο αληθαλφηεηαο ηνπ ζπδχγνπ ηεο. ε αληίζεζε
κε ηνλ ληξνπαιφ θαη αδέμην ζχδπγν ηεο, ε Μαξία Αληνπαλέηα ζαπκαδφηαλ γηα
ηελ νκνξθηά, ηε ράξε θαη ηε θηλέηζα ηεο. πνπ πήγαηλε, αθνινπζνχζαλ θαη νη
ηάζεηο ηεο κφδαο ζηελ Δπξψπε. Δληνχηνηο, ε πνιπηέιεηα ζηνλ ηξφπν ηεο δσήο
ηεο θαη ηα ηεξάζηηα πνζά πνπ μνδεχνληαλ ζην παιάηη ησλ απνιαχζεσλ ηεο, ην
Petit Trianon ζηνλ θήπν ησλ Βεξζαιηψλ, γελλνχζαλ φιν θαη πεξηζζφηεξε θξηηηθή
ελαληίνλ ηεο. Ήηαλ γλσζηή σο Madame Dificit, αθνχ ιεειαηνχζε ηα θξαηηθά
ηακεία ηε ζηηγκή πνπ ν ιαφο πεηλνχζε. Ζ απζηξηαθή θαηαγσγή ηεο απνδείρζεθε
εμίζνπ πξφβιεκα φζν θαη νη πξνζσπηθέο ηεο ζπαηάιεο. Σν γεγνλφο φηη ε Γαιιία
ήηαλ ζε πφιεκν κε ηελ Απζηξία θαηά ηε κεγαιχηεξε πεξίνδν ηνπ αηψλα, δελ ηελ
θαζηζηνχζε αγαπεηή ζηηο παιαηφηεξεο νηθνγέλεηεο ηνπ έζλνπο.
Ζ ιατθή δπζθνξία έλαληη ηεο κνλαξρίαο έθηαζε ζην απνθνξχθσκα ηεο ηνπο
ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 1788. Ζ θαηαζηξνθηθή ζνδεηά εθείλεο ηεο ρξνληάο
ζπλνδεχηεθε απφ ηνλ πην θξχν ρεηκψλα πνπ ζπκνχληαη πνηέ νη Γάιινη. Ζ
Γαιιία αληηκεηψπηδε κία θξίζε ηξνθίκσλ πνπ κπνξνχζε θάιιηζηα λα νδεγήζεη
ζε ιηκφ, ηε ζηηγκή πνπ ε νηθνλνκία θαηέξξεε θαη κηζνχζαλ φινη ηε κνλαξρία.
Μέρξη ηελ άλνημε ήηαλ μεθάζαξν φηη θάηη έπξεπε λα γίλεη. Σα πξάγκαηα δελ
κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ έηζη. Απειπηζκέλνο, έλαο εηνηκνπφιεκνο
Λνπδνβίθνο ΗΓ' ζπγθάιεζε ηηο Γεληθέο Σάμεηο ζηηο 4 Μαΐνπ 1879. Απηφ ζα
νδεγνχζε θαη ζηελ αλαηξνπή ηνπ. Καηά παξάδνζε, ε γαιιηθή θνηλσλία

δηαηξνχληαλ ζε ηξεηο ηάμεηο, πνπ απφ θνηλνχ απνηεινχζαλ ηηο Γεληθέο Σάμεηο:
ηελ Πξψηε Σάμε, πνπ ηελ απνηεινχζαλ νη αξηζηνθξάηεο· ηε Γεχηεξε Σάμε,
πνπ ηελ απνηεινχζαλ νη θιεξηθνί· θαη ηελ Σξίηε Σάμε, πνπ ηελ απνηεινχζαλ
νη κεζναζηνί. Ζ Δθθιεζία θαη ε κνλαξρία ελδηαθέξνληαλ κνλάρα γηα ηηο δχν
πξψηεο ηάμεηο θαη αληηκεηψπηδαλ ηνπο κεζναζηνχο κε απφιπηε πεξηθξφλεζε.
Ζ αιινηξίσζε ηεο Σξίηεο Σάμεο ηνλίζηεθε γιαθπξά ην 1789, ηε ρξνληά ηεο
ίδηαο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, απφ ηνλ θιεξηθφ Αββά ηεγηέ (Δκαλνπέι
Ενδέθ ηεγηέ, 1748-1836), φηαλ δηαηχπσζε ηα ηξία κεγάια εξσηήκαηα ηνπ: «Ση
είλαη ε Σξίηε Σάμε; Σα πάληα! Ση ήηαλ κέρξη ηψξα ζην πνιηηηθφ επίπεδν; Σν
ηίπνηα! Ση ζέιεη; Να γίλεη θάηη!» Μηα αιινηξησκέλε κεζαία ηάμε -ε νηθνλνκηθή
κεραλή ηνπ έζλνπο- απαηηνχζε αιιαγέο. ην ηέινο, πέηπρε έλα πνιχ πην
ξηδηθφ ηαξαθνχλεκα απ' φζν είρε πνηέ θαληαζηεί.
Παξ' φια απηά, φζν θη αλ νη απαξρέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο νθείινληαλ
ζηελ εθηεηακέλε δπζαξέζθεηα πξνο ηε κνλαξρία εληφο ηεο κεζαίαο ηάμεο, κία
εμίζνπ ζεκαληηθή δπλακηθή αλαπηπζζφηαλ εληφο ησλ εθιεπηπζκέλσλ
ζαινληψλ ηνπ Παξηζηνχ -ζπγθεθξηκέλα: ε άπνςε φηη ε Δθθιεζία ήηαλ έλαο
παξσρεκέλνο ζεζκφο πνπ ζηεξηδφηαλ ζε θαηαθαλψο εζθαικέλεο ηδέεο.
Καζψο ε Δθθιεζία λνκηκνπνηνχζε ζξεζθεπηηθά ηε κνλαξρία, έλα λέν
ελδηαθέξνλ γηα ηελ ακθηζβήηεζε ησλ θχξησλ ηδεψλ ηεο ζα είρε επξχηαηεο
ζπλέπεηεο ηφζν γηα ηελ ίδηα φζν θαη γηα ην θξάηνο. Ο αζετζκφο άξρηζε λα
αλαδχεηαη σο κία θνζκνζεσξία ηθαλή λα ηαξαθνπλήζεη ηνλ ηαθηνπνηεκέλν
θφζκν ηεο Γαιιίαο.

Βνιηαίξνο: Ο επηθξηηήο κηαο δηεθζαξκέλεο εθθιεζίαο
Έλαο δπζαξεζηεκέλνο ξσκαηνθαζνιηθφο θιεξηθφο, ν Εαλ Μεζιηέ (1678-1733),
αλαγλσξίδεηαη ζπλήζσο σο έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ζνβαξνχο ππνζηεξηθηέο
ηνπ αζετζκνχ ζηε Γαιιία.
Ο Μεζιηέ ππεξέηεζε σο εθεκέξηνο ζην Etrepigny θαη επίηξνπνο ζηελ πεξηνρή
Champagne ηεο Γαιιίαο. Μεηά ην ζάλαην ηνπ εθδφζεθε ε Δηαζήθε ηνπ. Απηφ ην
καθξνζθειέο θαη δαηδαιψδεο έξγν απέξξηπηε κεηά καλίαο ηελ Δθθιεζία σο κία
νινθιεξσηηθή απάηε, ε νπνία δηαηεξνχληαλ ράξε ζε θαηαγέιαζηεο ηδέεο, έλα
εληειψο αλεηιηθξηλέο ηεξαηείν θαη έλαλ επθνιφπηζην ιαφ. Με ηελ πξφθαζε φηη
βνεζνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα πάλε ζηνλ παξάδεηζν, νη ηεξείο θαη νη επίζθνπνη
ηνπο αλαγθάδνπλ λα πεξάζνπλ ηελ επί γεο δσή ηνπο κε αμηνιχπεην ηξφπν. Ζ
Παιαηά Γηαζήθε είλαη γεκάηε απφ αλνεζίεο, ηηο νπνίεο κφλν έλαο ειίζηνο ζα
πίζηεπε. Ο Υξηζηηαληζκφο είλαη εζηθά δηεθζαξκέλνο, εθθπιηζκέλνο θαη
δηαλνεηηθά αζηείνο.
Παξ' φια απηά, ήηαλ πξάγκαηη αζετζηήο ν Μεζιηέ; Δλψ ε Δηαζήθε ηνπ
ζπλίζηαηαη ζε ζειίδεο επί ζειίδσλ απφξξηςεο ησλ ρξηζηηαληθψλ πεπνηζήζεσλ
θαη πξαθηηθψλ, ην θάλεη απηφ επί ηε βάζεη ηεο ππφζεζεο φηη ν Υξηζηηαληζκφο
είλαη κία ζέθηα πνπ έρεη δηαζηξέςεη ηελ αιεζηλή γλψζε ηνπ Θενχ, ε νπνία κπνξεί
λα ιάβεη ν θάζε άλζξσπνο κέζσ ηεο θχζεο θαη ηνπ ιφγνπ. Ο Μεζιηέ επηθαιείηαη
ηνλ αιεζηλφ Θεφ ηεο «θπζηθήο ζξεζθείαο» γηα λα ππεξβεί ηε ρξηζηηαληθή

δηαζηξνθή ηεο αιεζηλήο πίζηεο πνπ πξνζθέξεη ε θχζε θαη ν ιφγνο: «Θα
ηειεηψζσ δεηψληαο απφ ην Θεφ, εάλ είλαη εμνξγηζκέλνο κ' απηή ηε ζέθηα, λα
θξνληίζεη λα καο επαλαθέξεη ζηε θπζηθή ζξεζθεία, ηεο νπνίαο ν Υξηζηηαληζκφο
είλαη νξθηζκέλνο ερζξφο - ζ' απηή ηελ άγηα ζξεζθεία πνπ ν Θεφο έρεη
ηνπνζεηήζεη ζηελ θαξδηά θάζε αλζξψπνπ, ε νπνία απαηηεί απφ εκάο λα κελ
θάλνπκε ζηνπο άιινπο ηίπνηε απ' φζα δελ ζα ζέιακε λα θάλνπκε ζηνλ εαπηφ
καο. Σφηε ν θφζκνο ζα γέκηδε απφ θαινχο πνιίηεο, δίθαηνπο παηεξάδεο, ππάθνπα
παηδηά θαη ζπκπνλεηηθνχο θίινπο. Ο Θεφο κάο έδσζε απηή ηε ζξεζθεία φηαλ
καο έδσζε ην ιφγν. Δίζε ν θαλαηηζκφο λα κελ ηε δηαζηξέςεη πνηέ!»
Σα ιφγηα ηνπ Μεζιηέ απνηεινχλ ζεκαληηθή ππφκλεζε φηη νη φξνη «αληηρξηζηηαλφο» θαη «αζετζηήο» είλαη πέξα γηα πέξα κε ηαπηφζεκνη, αλ θαη ε
ζξεζθεπηηθή θαηάζηαζε ζηε Γαιιία ηνπ δέθαηνπ φγδννπ αηψλα ζπλεηέιεζε
ζε κία επηθάιπςε ησλ πεδίσλ ηνπο.
ε ηειηθή αλάιπζε, θαη νη δχν δήισλαλ ερζξφηεηα πξνο ηε γαιιηθή Δθθιεζία
θαη ακθηζβήηεζε ησλ ζεζκψλ θαη δηδαζθαιία» ηεο. Ζ αιεζηλή ςπρή πίζσ απφ
ην κίζνο ηνπ Μεζιηέ γηα ηνλ Υξηζηηαληζκφ είλαη ε παζηαζκέλε πεπνίζεζε ηνπ
φηη ν ηειεπηαίνο έρεη δηαθζείξεη ηελ φκνξθε θαη ηεξή θπζηθή ζξεζθεία πνπ ν Θεφο
πξφζθεξε ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, δηαζηξέθνληαο ηελ κέζσ εζθαικέλσλ
ηδεψλ θαη αλαγθάδνληαο ηελ λα ππεξεηήζεη ηνπο ζθνπνχο ελφο εθθπιηζκέλνπ
ζεζκνχ θαη ησλ απαηεψλσλ ηεξέσλ ηνπ.

Οη πην αθξαίνη Γάιινη θηιφζνθνη ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα ζα πξέπεη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα λα θαηαρσξηζηνχλ φρη σο αζετζηέο, αιιά σο ληετζηέο ηνπηέζηηλ, ππνζηεξηθηέο κηαο εμηδαληθεπκέλεο θηινζνθηθήο αληίιεςεο πεξί
Θενχ, βαζηζκέλεο ζην ιφγν ή ηε θχζε, θαη φρη ζε κηα πην μεθάζαξε
ρξηζηηαληθή αληίιεςε επί ηνπ: ζέκαηνο. Ο Νηελί Νηηληεξφ (1713-1784), ν Εαλ-Εαθ
Ρνπζφ (1712-1778) θαη ν Βνιηαίξνο (1694-1778) -νη νπνίνη ζπρλά-ππθλά
νλνκάδνληαη κε ζηεξεφηππν ηξφπν αζετζηέο- ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη
θαιχηεξα σο ληετζηέο. Ο Βνιηαίξνο έβιεπε ηνλ αζετζκφ κε ηνλ ίδην πεξίπνπ
ηξφπν πνπ έβιεπε θαη ηηο δηδαζθαιίεο ηεο ρξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο. ηε ζέζε
θαη ησλ δχν παξφηξπλε λα αλαζπζηαζεί ε ζξεζθεία επί ηε βάζεη ηεο πίζηεο
ζην Τπέξηαην Ολ πνπ απνθαιχπηεηαη ζηε θχζε. Σν 1768 ν Βνιηαίξνο έγξαςε:
Αλ νη νπξαλνί, μεγπκλσκέλνη απ' ην επγεληθό ηνπο απνηύπσκα,
Μπνξνύζαλ πνηέ λα πάςνπλ λα Τνλ απνθαιύπηνπλ,
Αλ ν Θεόο δελ ππήξρε, ζα ήηαλ αλαγθαίν λα Τνλ επηλνήζνπκε,
Απηόλ πνπ ν ζνθόο θεξύζζεη θαη νη βαζηιείο ιαηξεύνπλ.
Πνιινί απνινγεηέο ηνπ αζετζκνχ έρνπλ ηε ζπλήζεηα λα παξαζέηνπλ

κνλάρα ηελ ηξίηε πξφηαζε απηνχ ηνπ απνζπάζκαηνο, θάλνληαο έηζη ηνλ
Βνιηαίξν λα κνηάδεη κε πξφδξνκν ηεο άπνςεο ηνπ Φξφηλη πεξί ηνπ Θενχ σο
εθπιήξσζεο ησλ επηζπκηψλ καο.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν Βνιηαίξνο ππεξαζπίζηεθε ηελ ηδέα ελφο ππέξηαηνπ
φληνο, γλσζηνχ κέζσ ηνπ δηαλνεηηθνχ ζηνραζκνχ επί ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ· ελφο
φληνο πνπ έρεη γίλεη αληηθείκελν ηδηνπνίεζεο θαη δηαζηξνθήο εθ κέξνπο ησλ
ζξεζθεηψλ ηνπ θφζκνπ, ελ γέλεη, θαη ησλ απεπθηαίσλ ρξηζηηαληθψλ ζεθηψλ,
εηδηθφηεξα. Απηφ είλαη ζαθέο ζηελ Επηζηνιή πξνο Οπξαλία (1722 εθδεδνκέλε ην
1732), ζηελ νπνία εμέζεηε κία ηζρπξή απφδεημε πεξί ηεο ππάξμεσο ελφο
ππέξηαηνπ φληνο, ην νπνίν ηα κεγάια ζεηηθά ζξεζθεχκαηα ηνπ θφζκνπ, εηδηθά ε
γαιιηθή Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία θαη νη εμέρνληεο αληηπξφζσπνη ηεο,
παξνπζίαδαλ κε ηξφπν κε αληηπξνζσπεπηηθφ θαη εζθαικέλν. Ζ θξηηηθή ηνπ
Βνιηαίξνπ απεπζχλεηαη πξσηίζησο θαη κε ζζελαξφ ηξφπν ελαληίνλ ηεο
γαιιηθήο Δθθιεζίαο ηνπ θαηξνχ ηνπ. Σν καρεηηθφ ηνπ ζιφγθαλ -Ecrasez l' infame
(«Δμαιείςηε ηελ αρξεηφηεηα!»)- ζηξεθφηαλ εηδηθά ελαληίνλ ηεο ηεξαξρίαο, ηεο
εζηθφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηδεψλ ηνπ γαιιηθνχ Ρσκαηνθαζνιηθηζκνχ.
Γηθαηνινγνχζε ηελ επηζεηηθφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ κε ην λα επηκέλεη πσο
θάπνηνο δελ κπνξεί λα αλέρεηαη ηελ έιιεηςε αλεθηηθφηεηαο.
Σνλ Βνιηαίξν ζπλέδξακαλ ζηε ζηαπξνθνξία ηνπ θαηά ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο
Δθθιεζίαο πνιινί απφ εθείλνπο πνπ ήηαλ αζετζηέο κε ηελ απζηεξή ζεκαζία ηνπ
φξνπ - φπσο ν Εηιηέλ Οθξνπά ληε Λα Μεηξηέ (1709-1751), ν Πνι-Αλξί-Νηίηξηρ
Υφικπαρ (1723-1789) θαη ν Κινλη-Αληξηάλ Διβέηηνο (1715-1771). Δληνχηνηο,
απηφ δελ ζα πξέπεη λα εθιεθζεί σο καξηπξία φηη ν ίδηνο ν Βνιηαίξνο ήηαλ
αζετζηήο. Ζ πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ ηέηνηα, ψζηε πξφβαιιε επηηαθηηθφο
ν ζπλαζπηζκφο ησλ δπλάκεσλ πνπ ήζειαλ λα πνιεκήζνπλ ηελ εμνπζία θαη ηε
δηαθζνξά ηεο Δθθιεζίαο, βάδνληαο ζηελ άθξε ηηο δηαθσλίεο ηνπο ζρεηηθά κε
ηελ χπαξμε ηνπ Θενχ, έηζη ψζηε λα επηθεληξσζνχλ ζηελ ππφζεζε πνπ είραλ
αλαιάβεη. Άιισζηε, φπσο είλαη αδηακθηζβήηεηα ζαθέο απφ ην πεξίθεκν ιήκκα
ηνπ Βνιηαίξνπ πεξί «αζετζκνχ» ζηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ Dictionnaire raisonne des
sciences, des artes et des metiers, απηφο ζεσξνχζε ηνλ αζετζκφ θαη ην γαιιηθφ
Ρσκαηνθαζνιηθηζκφ εμίζνπ απερζείο. Δίλαη θαζφινπ παξάμελν, ξσηνχζε, πνπ
ππάξρνπλ αζετζηέο ζηνλ θφζκν, φηαλ ε Δθθιεζία ζπκπεξηθέξεηαη ηφζν
απαίζηα;
Σν ζαηηξηθφ αξηζηνχξγεκα ηνπ Βνιηαίξνπ, Candide (1759), είλαη κηα επθπήο
θαη ηζρπξή θξηηηθή θαηά ηεο γαιιηθήο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο ηνπ θαηξνχ
ηνπ. Τπνζηεξίδεη φηη ε Δθθιεζία έρεη πξνζζέζεη κία ζεηξά απφ εθθπιηζκέλεο
αληηιήςεηο ζηελ αιεζηλή πίζηε πξνο ην Θεφ. Ωο απνηέιεζκα, ε εθθιεζηαζηηθή
ηεξαξρία είλαη ηφζν απαζρνιεκέλε κε ην λα ππεξαζπίδεηαη απηέο ηηο
παξάινγεο ηδέεο, ψζηε έρεη ράζεη απφ ην νπηηθφ ηεο πεδίν ηε ζεκειηψδε πίζηε
ζην Θεφ πνπ δηαηξέρεη ηελ αιεζηλή ζξεζθεία. Αλ θαη απέρεη απφ νπνηαδήπνηε
θξηηηθή θαηά ηνπ Θενχ ζην Candide, ν Βνιηαίξνο δελ δηζηάδεη θαζφινπ λα
γεινηνπνηεί κε ζθαλδαιψδε ηξφπν ηε ξσκαηνθαζνιηθή ηεξαξρία. Έηζη, φηαλ ν
Candide -ν απιντθφο αληη-ήξσαο ηνπ έξγνπ- θαηαθηάλεη ζην ζξπιηθφ Δι
Νηνξάλην θαη αλαθαιχπηεη φηη νη ληφπηνη ελδηαθέξνληαη πνιχ λα κηινχλ γηα ην
Θεφ, ηνπο δεηά λα ηνλ ζπζηήζνπλ ζε θάπνηνπο απφ ηνπο ηεξείο ηνπο.
Πιεξνθνξείηαη, ινηπφλ, φηη δελ ππάξρεη θακία αλάγθε λα έρνπλ ηεξείο. ην Δι

Νηνξάλην ν θαζέλαο είλαη ηεξέαο. Ο Candide εθπιήζζεηαη:
«Τη! Δελ έρεηε κνλαρνύο λα δηδάζθνπλ, λα επηρεηξεκαηνινγνύλ, λα ζαο
θπβεξλνύλ, λα δνινπινθνύλ θαη λα θαίλε ηνπο αλζξώπνπο πνπ δελ
ζπκθσλνύλ καδί ηνπο;»
«Θα έπξεπε λα είκαζηε ειίζηνη εάλ αθήλακε θάηη ηέηνην λα ζπκβεί», απαληά ν
ειηθησκέλνο άλδξαο. «Εδώ έρνπκε όινη κία γλώκε θαη δελ θαηαιαβαίλνπκε ηη
καο ιεο όηαλ αλαθέξεζαη ζηνπο κνλαρνύο ζνπ».
Ζ θξηηηθή ηνπ Βνιηαίξνπ θαηά ησλ ππεξβνιψλ θαη ηεο σκήο αλεζηθφηεηαο
ηεο γαιιηθήο Δθθιεζίαο ηνπ θαηξνχ ηνπ ζίγνπξα δελ απνζθνπνχζε ζην λα
ελζαξξχλεη ηνλ αζετζκφ· πξάγκαηη, ην δηαξθέο αίηεκα ηνπ Βνιηαίξνπ, Ecrasez
I'infame, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία πξνζπάζεηα λα ρηππεζεί ην εγρείξεκα ηνπ
αζετζκνχ. Δμαιείςηε ηελ αλεζηθφηεηα, ηελ εμνπζία θαη ηε δηαθζνξά ηεο
Δθθιεζίαο, θαη ηφηε ηη κέλεη γηα ηνλ αζετζκφ; Σα γξαπηά ηνπ Βνιηαίξνπ απνηεινχλ
κία ηζρπξή καξηπξία γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θξηηηθή θαηά ηεο ζεζκηθήο
Δθθιεζίαο κπνξνχζε εχθνια λα κεηαηνπηζηεί ζε θξηηηθή ησλ ηδεψλ ηεο
ρξηζηηαληθήο πίζηεο - κε άιια ιφγηα, ζε αζετζκφ. Δληνχηνηο, ν Βνιηαίξνο, παξά
ηηο πνιιέο βάλαπζεο επηθξίζεηο ηνπ θαηά ηνπ γαιιηθνχ ζξεζθεπηηθνχ
θαηεζηεκέλνπ ηεο επνρήο ηνπ, δελ ππνζηήξηδε ν ίδηνο ηνλ αζετζκφ. Ο αζετζκφο,
γηα ηνλ Βνιηαίξν, παξέκελε κία αθξαία αληίδξαζε έλαληη ηεο δηεθζαξκέλεο
Δθθιεζίαο θαη φρη κία ζεηηθή θηινζνθία θαζεαπηήλ.
Οη αληηιήςεηο ηνπ Βνιηαίξνπ είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηε κειέηε καο
φζνλ αθνξά ηελ αλάδπζε ηνπ αζετζκνχ. Σν επηρείξεκα ηνπ είλαη απιφ: ε
γνεηεία ηνπ αζετζκνχ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε δηαθζνξά ησλ ρξηζηηαληθψλ
ζεζκψλ. Μεηαξξπζκίζηε απηνχο ηνπο ζεζκνχο, θαη ην εχινγν ζηνηρείν ηνπ
αζετζκνχ κεηψλεηαη δξαζηηθά. Πξνο δηεξεχλεζε απηήο ηεο ζέζεο, κπνξνχκε
θάιιηζηα λα δηαηππψζνπκε έλα πνιχ απιφ εξψηεκα: γηαηί ε Ακεξηθαληθή
Δπαλάζηαζε δελ έδεημε θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ηνλ αζετζκφ, φηαλ ε ζχζηνηρε
ηεο γαιιηθή έπξαμε ην αληίζεην;

Ζ Ακεξηθαληθή Δπαλάζηαζε: Ρηδηθή κεηαξξύζκηζε ρσξίο αζετζκό
Μία απφ ηηο πην αμηνζεκείσηεο φςεηο ηεο Ακεξηθαληθήο Δπαλάζηαζεο ήηαλ
ην φηη ε αλαηξνπή ηεο βξεηαληθήο απνηθηαθήο εμνπζίαο δελ ζπλνδεχηεθε απφ
θακία ζνβαξή ηάζε πξνο ηνλ αζετζκφ. Οξηζκέλνη απφ ηνπο θνξπθαίνπο
εθπξνζψπνπο ηεο -ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Σδνξηδ
Οπάζηγθηνλ- ήηαλ αλνξζφδνμνη κε βάζε ηα ζξεζθεπηηθά θξηηήξηα ηεο επνρήο.
Άιινη ήηαλ μεθάζαξα ληετζηέο θαη φρη παξαδνζηαθνί ρξηζηηαλνί. Δληνχηνηο, ε
ζπγθεθξηκέλε επαλάζηαζε ζηεξνχληαλ ηελ αληηζξεζθεπηηθή δηάζηαζε πνπ ήηαλ
ηφζν ραξαθηεξηζηηθή ζηε κεηαγελέζηεξε γαιιηθή θαη ξσζηθή. Γηαηί, άξαγε;

Ίζσο ε πην πξνθαλήο απάληεζε λα είλαη θαη ε πην ηθαλνπνηεηηθή. Πνιινί
απφ ηνπο επνίθνπο ησλ αλαηνιηθψλ αθηψλ ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο θαηάγνληαλ
απφ ζξεζθεπηηθνχο πξφζθπγεο πνπ είραλ θχγεη απφ ηελ Αγγιία, εηδηθά θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ Καξφινπ Α'. Οη ηζρπξέο πνπξηηαληθέο πεπνηζήζεηο
ηνπο, πνπ αξρηθά ήηαλ νη αηηία ηεο εθδίσμεο ηνπο απφ ηελ Αγγιία, έγηλαλ πηα ε
βάζε γηα ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή δσή ζην Νέν Κφζκν. Έβιεπαλ κε
επραξίζηεζε ηα αδέιθηα ηνπο ζηελ Αγγιία λα αλαηξέπνπλ κία δεζπνηηθή
κνλαξρία, ε νπνία ήηαλ αληίζεηε ζηε δηθή ηνπο αληίιεςε πεξί ηεο αιεζηλήο
πίζηεο, αιιά θαη κε ηξφκν ιίγν αξγφηεξα θαζψο ε ίδηα απηή κνλαξρία
απνθαζίζηαην ππφ ηνλ Κάξνιν Β'. Οη απνηθίεο ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο, εηδηθά ζηελ
πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ ηεο Μαζαρνπζέηεο, ήηαλ άληξα εθείλσλ αθξηβψο ησλ
κνξθψλ ηνπ Υξηζηηαληζκνχ πνπ νη Αξρέο είραλ πξνζπαζήζεη λα θαζππνηάμνπλ
ζηελ Αγγιία.
Οη Ακεξηθαλνί επαλαζηάηεο έβιεπαλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο θεθιεκέλνπο γηα λα
δηαιχζνπλ ηελ πλεπκαηηθή θαη θνζκηθή εμνπζία ηεο Δθθιεζίαο ηεο Αγγιίαο ζηελ
Ακεξηθή. πσο θαη νη πξφγνλνη ηνπο ηνλ θαηξφ ηνπ αγγιηθνχ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ,
έβιεπαλ ηε ζχγθξνπζε σο ζηηγκή θάζαξζεο, ζηηγκή θαηά ηελ νπνία κπνξνχζε
λα δηακνξθσζεί ε αιεζηλή ηαπηφηεηα ηνπ έζλνπο. Ζ κάρε δελ ήηαλ αλάκεζα ζην
Υξηζηηαληζκφ θαη ηνλ αζετζκφ, αιιά αλάκεζα ζε κία ζπκβηβαζκέλε θξαηηθή
Δθθιεζία θαη ζε κία θαζαξή Δθθιεζία ηνπ Δπαγγειίνπ. Δπξφθεηην γηα κία κάρε
ράξηλ ηεο ςπρήο ηεο Ακεξηθήο. Δλψ θάπνηνη απφ ηνπο επαλαζηάηεο είραλ
νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα, θάπνηνη άιινη είραλ ζξεζθεπηηθνχο ζηφρνπο ζηφρνπο πνπ απαηηνχζαλ ηελ θάζαξζε ηεο ζξεζθείαο θαη φρη ηελ εμάιεηςε ηεο.
Ο ζπληαγκαηηθφο δηαρσξηζκφο Δθθιεζίαο θαη Κξάηνπο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί
φηη βαζίδεηαη ζε κία ζεκειηψδε επηζπκία λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο, θάπνηα
ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπ Υξηζηηαληζκνχ λα θαζνξίζεη ηελ θαηεζηεκέλε ηάμε
πξαγκάησλ, θαηά ην πξφηππν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Αγγιίαο, πνπ γεληθψο
ζεσξνχληαλ δηεθζαξκέλε θαη εθθπιηζκέλε ζηνπο θχθινπο ησλ Ακεξηθαλψλ
ξεπνπκπιηθάλσλ. Παξ' φια απηά, ν πνιηηηθφο ξεπνπκπιηθαληζκφο δελ
ζεσξνχληαλ φηη ζπλεπάγεηαη ηνλ αζετζκφ. Γελ ήηαλ ε ίδηα ε Γελεχε ηνπ Καιβίλνπ,
απηή ε πνιηηεία ηνπ Θενχ πνπ ζηήζεθε πάλσ ζ' έλα ιφθν γηα λα κπνξνχλ φινη λα
ηε δνπλ θαη λα ηε κηκεζνχλ, κία ξεπνπκπιηθαληθή ηάμε πξαγκάησλ; Γελ
κπνξνχζαλ, θάιιηζηα, ν ξεπνπκπιηθαληζκφο θαη ε αιεζηλή ζξεζθεία λα
ελσζνχλ, ηε ζηηγκή πνπ ζηελ Αγγιία έβιεπαλ απηά ηα δχν κεγέζε σο
δηαρσξηζκέλα;
Παξ' φια απηά, ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ήηαλ ζεκειησδψο δηαθνξεηηθή ζην
ραξαθηήξα ηεο. Αληί λα απνηηλάμνπλ ην δπγφ ηεο απνηθηαθήο εμνπζίαο, νη
επαλαζηάηεο έβιεπαλ ηνλ εαπηφ ηνπο λα μεθνξηψλεηαη ηνπο θαηαπηεζηηθνχο
ζεζκνχο κέζα ζην ίδην ην έζλνο ηνπο. Γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο επαλαζηάηεο, ν
Υξηζηηαληζκφο -ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ- θηλεηνπνηνχζε θαη θαζνδεγνχζε ηνλ
αγψλα ηνπο. Ήηαλ ζχκκαρνο ηνπο. Οη Γάιινη επαλαζηάηεο ηνλ έβιεπαλ σο
ερζξφ ηνπο, σο κία δχλακε πνπ λνκηκνπνηνχζε θαη ζηήξηδε εθείλνπο πνπ

αληηζηξαηεχνληαλ ηε βνχιεζε ηνπ ιανχ θαη επηθαινχληαλ ηε ζεία ζπλδξνκή γηα
ην status quo. Απνηεινχζε έλα ζεζκφ πνπ έπξεπε λα εμνπδεηεξσζεί. Ζ κεγάιε
πξνβιεκαηηθή ηνπ αηψλα αθνξνχζε ζην πψο κπνξνχζε λα ακβιπλζεί ε εμνπζία
ηεο Δθθιεζίαο. Δπξφθεηην γηα κία παιηά πξνβιεκαηηθή. Δληνχηνηο, ηψξα κηα
θαηλνχξγηα απάληεζε είρε θαηαθέξεη λα γίλεη αληηθείκελν ζνβαξήο ζθέςεο.

Ζ άλνδνο ηνπ γαιιηθνύ αζετζκνύ
Ο Βνιηαίξνο, φπσο θαη πνιινί Γάιινη ζπγγξαθείο ηνπ δέθαηνπ φγδννπ
αηψλα, ήηαλ ζε ζέζε λα αζθεί θξηηηθή ζηηο πνιιέο αλεπάξθεηεο ηεο Δθθιεζίαο
δίρσο λα αξλείηαη ηελ χπαξμε ηνπ Θενχ. Παξ' φια απηά, θάπνηνη άιινη ήηαλ θάηη
πεξηζζφηεξν απφ παλεπηπρείο πξνσζψληαο κία αζετζηηθή αηδέληα, ηε ζηηγκή
πνπ ν Βνιηαίξνο θαη άιινη έδεημαλ απηνζπγθξάηεζε. Ο πξαγκαηηθφο αζετζκφο
απηήο ηεο πεξηφδνπ ζπλαληάηαη ζηα γξαπηά ηνπ Λα Μεηξηέ, ηνπ Υφικπαρ θαη
ηνπ Διβέηηνπ. Δλψ ν Βνιηαίξνο θαη νη ληετζηέο νκντδεάηεο ηνπ επεδίσθαλ λα
επαλαδηεπζεηήζνπλ ηηο ππάξρνπζεο αληηιήςεηο φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηνπ
ππεξβαηηθνχ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, απηνί νη πην αθξαίνη ζπγγξαθείο επεδίσθαλ
λα εμαιείςνπλ ην ππεξβαηηθφ εληειψο.
To Systeme de la Nature (1770) ηνπ Υφικπαρ απνηππψλεη κε
παξαδεηγκαηηθφ ηξφπν ηελ αλσηέξσ ηάζε. Ζ θαηεπζπληήξηα ηδέα πνπ δηαπεξλά
ην έξγν είλαη φηη θάζε απφπεηξα θαηαλφεζεο ηεο θχζεο ζα πξέπεη λα
βαζίδεηαη ζην ιφγν θαη ηελ εκπεηξία. Δθαξκφδνληαο απηέο ηηο ηδηφηεηεο ζηελ
έξεπλα ηεο θχζεο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα
ππνζέζεη θαλείο ην Θεφ έηζη ψζηε λα εμεγήζεη ηελ παξαηεξνχκελε ηάμε ηεο
θχζεο. Δλψ ν Ηζαάθ Νεχησλ (1642-1727) είρε ππνζηεξίμεη φηη ε θαλνληθφηεηα ησλ
πιαλεηηθψλ θηλήζεσλ ήηαλ απφδεημε ηνπ ζείνπ ζρεδίνπ θαη ηεο ζείαο
δηαθπβέξλεζεο ηνπ ζχκπαληνο, ν Υφικπαρ ππνζηήξηδε φηη κπνξνχζαλ λα
εμεγεζνχλ επί ηε βάζεη ακηγψο πιηζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ. Ζ πίζηε ζην Θεφ είλαη
ην πξντφλ κηαο παξαπιάλεζεο ηεο αλζξψπηλεο θαληαζίαο θαη φρη ηεο
απζηεξήο επηζηεκνληθήο ρξήζεο ησλ αηζζήζεσλ. Ζ απζηεξή εθαξκνγή ηεο
επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ζα έπξεπε, ζπλεπψο, λα νδεγεί ζηνλ αζετζκφ.
Ο αζετζηήο είλαη θάπνηνο πνπ θαηαζηξέθεη ηηο αλζξψπηλεο ρίκαηξεο
έηζη ψζηε λα θαιέζεη ηνπο αλζξψπνπο πίζσ ζηε θχζε, ηελ εκπεηξία
θαη ην ιφγν. Δίλαη έλαο ζηνραζηήο πνπ, έρνληαο ζηνραζηεί ζρεηηθά κε
ηελ χιε, ηηο ηδηφηεηεο ηεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζπκπεξηθέξεηαη, δελ έρεη
θαλέλα ιφγν λα θαληάδεηαη ηδεψδεηο δπλάκεηο, θαληαζηηθέο δηάλνηεο ή
έιινγα φληα, κε ζθνπφ λα εμεγήζεη ηα θαηλφκελα ηνπ ζχκπαληνο ή ηηο
δηεξγαζίεο ηεο θχζεο - πξάγκαηα πνπ, φρη κφλν δελ καο θάλνπλ λα
γλσξίζνπκε ηε θχζε θαιχηεξα, αιιά ηελ θαζηζηνχλ απιά εθθεληξηθή,
αλεμήγεηε θαη άγλσζηε, άρξεζηε γηα ηελ αλζξψπηλε επηπρία.

Ζ επηζηήκε απειεπζεξψλεη ηελ αλζξσπφηεηα απφ ηηο εζθαικέλεο ηδέεο
πεξί ππεξθπζηθψλ δπλάκεσλ ή φλησλ. Ζ άγλνηα ηεο θχζεο γέλλεζε ηελ
πεξί Θενχ ηδέα, έηζη αθξηβψο φπσο ε βαζχηεξε γλψζε ηεο θχζεο
επηηξέπεη ζηελ αλζξσπφηεηα λα θαηαζηξέςεη ηελ ελ ιφγσ ηδέα θαη ηα
θαθά πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. Δίλαη ζην πιαίζην απηνχ ηνπ επηρεηξήκαηνο
πνπ κπνξνχκε λα αληρλεχζνπκε ηελ αλάπηπμε ηεο πην ξηδνζπαζηηθήο
κνξθήο ηνπ αζετζκνχ πνπ θπξηάξρεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξπζήο
επνρήο ηνπ.

Οη απνηπρεκέλεο θηινζνθηθέο απόπεηξεο
ππεξάζπηζεο ηνπ Θενύ
Καηά παξάδνμν ηξφπν, κία ζεκαληηθή ζπκβνιή πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
αλάδεημεο απηνχ ηνπ σκνχ αζετζκνχ έγθεηηαη ζε νξηζκέλεο εμειίμεηο εληφο ηεο
γαιιηθήο ζξεζθεπηηθήο θηινζνθίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δέθαηνπ έβδνκνπ
αηψλα. Τπνςηαζκέλνη γηα ηηο πηζαλέο απεηιέο θαηά ηνπ Υξηζηηαληζκνχ εθ κέξνπο
αθξαίσλ θηινζνθηθψλ επηθξηηψλ, ζπγγξαθείο φπσο ν Μαξέλ Μαξζέλ (15881648) θαη ν Ρελέ Νηεθάξη (1596-1650) απνπεηξψληαη λα θαηαζηήζνπλ ηελ
πίζηε ζην Θεφ αιψβεηε έλαληη νπνηαζδήπνηε ζθεπηηθηζηηθήο επίζεζεο. Ο
Νηεθάξη είλαη κία κνξθή κε ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ην ζέκα καο, κηαο θαη ζεσξείηαη
επξέσο φηη έζεζε ηηο βάζεηο ηεο λενηεξηθφηεηαο. Ζ αιεζηλή γλψζε είλαη θαζνιηθή
θαη αλαγθαία, ηθαλή λα απνδεηρζεί κε απφιπηε βεβαηφηεηα. Δρνληαο θαζηεξψζεη
απηφ ην θξηηήξην πεξί αιεζείαο, ν Νηεθάξη επηρεηξεί λα απνδείμεη ηελ χπαξμε ηνπ
Θενχ κ' απηφλ αθξηβψο ην βαζκφ βεβαηφηεηαο. Γηα ηνπο επηθξηηέο ηνπ, ν Νηεθάξη
θαηάθεξε απιά λα δείμεη φηη, κε ηα ίδηα ηα θξηηήξηα ηνπ, ε χπαξμε ηνπ Θενχ
θαηλφηαλ κάιινλ απίζαλε.
Πεπεηζκέλνη φηη νη επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο ηνπ θαηξνχ ηνπο κπνξνχζαλ
λα ηηζαζεπηνχλ θαη λα κπνπλ ζηελ ππεξεζία ησλ αλαγθψλ ηεο Δθθιεζίαο, ν
Νηεθάξη θαη νη νκντδεάηεο ηνπ εγθαηέιεηςαλ θάζε πξνζθπγή ζηε ζξεζθεπηηθή
εκπεηξία πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ πίζηε ηνπο. Οη βέβαηεο
απνδείμεηο ηεο ζξεζθείαο βξίζθνληαλ ζηε θηινζνθία θαη ηηο θπζηθέο επηζηήκεοζην ζηνραζκφ ελ αλαθνξά πξνο απηφ ηνλ θφζκν παξά ζηελ παξεκβαηηθφηεηα
ηνπ επφκελνπ. Απφ κφλε ηεο ε θηινζνθία κπνξνχζε λα θαηαδείμεη ηελ
αλαγθαηφηεηα θαη ην εχινγνλ ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο.
Με ην πιενλέθηεκα ηεο γλψζεο ησλ εμειίμεσλ πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη,
κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ζηξαηεγηθή δελ ήηαλ θαη ηφζν ζνθή. Ζ αγγιηθή
πεξίπησζε δείρλεη φηη θαλείο δελ ακθηζβεηνχζε πξάγκαηη ηελ χπαξμε ηνπ Θενχ
κέρξηο φηνπ νη ζενιφγνη βαιζνχλ λα ηελ απνδείμνπλ. Ζ αηζζεηά κηθξή επηηπρία
απηψλ ησλ απνδείμεσλ νδήγεζε πνιινχο ζην λα αλαξσηεζνχλ εάλ ε χπαξμε
ηνπ Θενχ ήηαλ φλησο ηφζν πξνθαλήο φζν είραλ θάπνηε πηζηέςεη. Μία θαιψο

λννχκελε ππεξάζπηζε ηνπ Θενχ έπαηξλε ηέινο έρνληαο πείζεη ηνπο
αλζξψπνπο φηη ην πεξί Θενχ δήηεκα ήηαλ ζε εθπιεθηηθφ βαζκφ αβέβαην. Ζ εθ
κέξνπο ηνπ Νηεθάξη απνηπρεκέλε απφπεηξα πξνο ππεξάζπηζε ηνπ Θενχ
νδήγεζε ζην δηαδεδνκέλν ζπκπέξαζκα πσο θάζε απφπεηξα λα απνδεηρζεί ε
χπαξμε ηνπ Θενχ ήηαλ είηε αληηθαηηθή είηε αθαηαλφεηε εμ επφςεσο αξρψλ,
επεηδή έλαο ηέηνηνο Θεφο δελ κπνξεί λα έρεη ζρέζε κε ηνλ θφζκν ηεο
θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο.
Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Νηεθάξη ήηαλ ζαξξαιέα θαη ηνικεξή, θαη
«εθππξζνθξφηεζε» ζεακαηηθά. Ηζηνξηθά κπνξεί λα θαηαδεηρζεί φηη ηα
επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο Γάιινπο αζετζηέο θαηά ηεο
ζξεζθείαο ηνλ χζηεξν δέθαην φγδνν αηψλα πξνέξρνληαλ απφ ζξεζθεπηηθνχο
ζηνραζηέο πνπ πξνεγνπκέλσο είραλ επηδηψμεη λα εμαιείςνπλ ηνλ αζετζκφ. Ωο εθ
ηνχηνπ, απηή ε άλεπ πξνεγνπκέλνπ άξλεζε ηνπ Θενχ αλαπηχρζεθε κέζα απφ
ηηο ίδηεο ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ είραλ αμηνπνηεζεί πξνο ππεξάζπηζε ηνπ
Υξηζηηαληζκνχ έλαλ αηψλα λσξίηεξα. Ο Νηεθάξη θαη νη νκντδεάηεο ηνπ πξφηεηλαλ
φηη έλα ηέιεην ζείν νλ ήηαλ ε θαιχηεξε εμήγεζε γηα ην ζχκπαλ. Με απηή ηε ζέζε,
φκσο, άλνημαλ ην δξφκν ζηελ αληαπάληεζε φηη ην ζχκπαλ κπνξνχζε θάιιηζηα
λα απηνεμεγεζεί, ελψ παξάιιεια έθεξαλ εκθαηηθά ζην πξνζθήλην έλα απφ ηα
πην επάισηα ζεκεία ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο - ην πξφβιεκα ηνπ θαθνχ. Δάλ ν
Θεφο είλαη θαη' εμνρήλ ηέιεηνο, γηαηί ππάξρεη ν πφλνο θαη ην θαθφ, ηα νπνία
πξνθαινχλ ζηελ αλζξσπφηεηα ηέηνηα ζιίςε; Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά
θαηνξζψκαηα ηνπ Νηεθάξη ήηαλ φηη κεηέηξεςε απηφ πνπ κέρξη ηφηε ήηαλ έλα
πξαθηηθφ δήηεκα ηεο ρξηζηηαληθήο πλεπκαηηθφηεηαο (πψο κπνξψ λα
αληηκεησπίζσ ηνλ πφλν;) ζε κία δηάςεπζε ηεο πίζηεο. Πψο κπνξνχζε, άξαγε,
λα πηζηέςεη θαλείο ζ' έλα ηέιεην ζείν νλ, φηαλ ν θφζκνο ήηαλ ηφζν μεθάζαξα
αηειήο;
Ζ θαηάζηαζε έγηλε αθφκε ρεηξφηεξε γηα ηελ πίζηε εμαηηίαο ησλ απίζηεπηα
αζήκαλησλ θαη αλφεησλ επηρεηξεκάησλ εληφο ηεο γαιιηθήο Δθθιεζίαο ζρεηηθά κε
ην πνηνο ήηαλ ν θαιχηεξνο ηξφπνο άξλεζεο ηνπ αζετζκνχ. Οη ζειίδεο δηαθφξσλ
δεκνθηιψλ πεξηνδηθψλ, φπσο ηα Journal des Scavans, Journal de Trevoux θαη
Nouvelles de la Republique des Lettres, ήηαλ γεκάηεο κε άξζξα καρεηηθψλ
ρξηζηηαλψλ απνινγεηψλ, νη νπνίνη απνθήξπζζαλ ν έλαο ηνλ άιιν κε
πεξηζζφηεξν δειεηήξην απ' φζν ηνλ αζετζκφ πνπ ππνηίζεηαη φηη πνιεκνχζαλ. Ζ
ρξηζηηαληθή πίζηε κπνξνχζε λα δηθαησζεί κε πνιινχο ηξφπνπο· ζηελ αγσλία
ηνπο λα απνδείμνπλ φηη ε δηθή ηνπο κέζνδνο ήηαλ ε θαιχηεξε, νη ρξηζηηαλνί
απνινγεηέο άξρηζαλ λα θαηαζηξέθνπλ ηηο άκπλεο πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη
θάπνηνη άιινη, κ' απνηέιεζκα ζην επφκελν ηεχρνο ηνπ Journal des Scavans λα
γίλνληαη κάξηπξεο ηεο θαηαζηξνθήο ησλ δηθψλ ηνπο πξνζπαζεηψλ. Ο
πξνζεθηηθφο αλαγλψζηεο απηψλ ησλ θεηκέλσλ έκελε κε ηελ εληχπσζε φηη νη
ππεξαζπηζηέο ηεο πίζηεο ήηαλ παγηδεπκέλνη ζε κία ηξνκεξή βεληέηα
απηνθαηαζηξνθήο, ελψ ν «αζετζκφο», πνπ ππνηίζεηαη φηη ηεινχζε ππφ
ζπζηεκαηηθή επίζεζε, αλαδεηθλπφηαλ ηειηθά ν μεθάζαξνο ληθεηήο.

Μέρξη ην ζεκείν απηφ, νη αζετζηέο ζπγγξαθείο είραλ κε ηνλ θαηξφ ρηίζεη κηα
πνιχ θαιή επηρεηξεκαηνινγία, ππνζηεξίδνληαο φηη ε θηινζνθία ηνπο ήηαλ
πηζαλφηαηα αιεζήο θαη κπνξνχζε λα ππνζθάςεη ηελ εμνπζία θαη ηελ επηξξνή
κηαο δηεθζαξκέλεο Δθθιεζίαο θαη κνλαξρίαο. Μήπσο, φκσο, απηή ε λέα
θηινζνθία ζα απνδεηθλπφηαλ ηφζν θνπξαζηηθή φζν θαη ηα κάιινλ άραξα
θείκελα ηεο ζενινγίαο πνπ επεδίσθε λα αληηθαηαζηήζεη; Γηα έλαλ ηνπιάρηζηνλ
απφ ηνπο πην ελζνπζηψδεηο ππνζηεξηθηέο ηνπ, ν αζετζκφο είρε ην ηεξάζηην
πιενλέθηεκα φηη πξφζζεηε ιίγν αιαηνπίπεξν ζε νξηζκέλεο φςεηο ηεο δσήο πνπ νη
θαξδηλάιηνη, νη κνλαρνί θαη νη ηεξείο ππνηίζεηαη φηη δελ έπξεπε λα γλσξίδνπλ. Ο
Υφικπαρ θαηέζηεζε ηνλ αζετζκφ αμηφπηζην· ν Μαξθήζηνο ληε αλη ηα έθαλε
ελδηαθέξνληα.

Ο Μαξθήζηνο ληε αλη θαη νη απαξρέο ηνπ εξσηηθνύ αζετζκνύ
To 1748, ν Εηιηέλ Οθξνπά ληε Λα Μεηξηέ δεκνζίεπζε ην L'homme machine,
ην πην γλσζηφ απφ ηα έξγα ηνπ. Σν ζέκα ηνπ είλαη απιφ: ε αλζξψπηλε επηπρία
εμαξηάηαη απφ ην ζξίακβν ηνπ αζετζκνχ, πνπ κφλνλ απηφο κπνξεί λα
απειεπζεξψζεη ηελ αλζξσπφηεηα απφ ηελ ηπξαλλία, ηνλ πφιεκν θαη ηελ
θαηαπίεζε - πνπ φια ηνπο έρνπλ ζξεζθεπηηθέο ξίδεο. Παξφιν πνπ ν Λα Μεηξηέ
πηζηεχεη μεθάζαξα φηη ππάξρνπλ εμαηξεηηθνί ζεσξεηηθνί ιφγνη πξνο ππνζηήξημε
κηαο αζετζηηθήο θνζκνζεσξίαο, ην θπξίαξρν επηρείξεκα αθνξά ζηηο γεληθφηεξεο
ζπλέπεηεο ηνπ. Έλαο απφ ηνπο νκηιεηέο ζην L' homme machine εθθξάδεη ηελ ελ
ιφγσ άπνςε σο εμήο: «Δάλ ν αζετζκφο γηλφηαλ επξέσο απνδεθηφο, θάζε
κνξθή ζξεζθείαο ζα θαηαζηξεθφηαλ θαη ζα θνβφηαλ απφ ηηο ξίδεο ηεο. Γελ ζα
ππήξραλ πηα ζενινγηθνί πφιεκνη ή ζηξαηηψηεο ηεο ζξεζθείαο - ηφζν απαίζηνη
ζηξαηηψηεο! Ζ θχζε, έρνληαο δερζεί ην ηεξφ θίιηξν, ζα αλαθηνχζε ηα
δηθαηψκαηα θαη ηελ αγλφηεηα ηεο. Κνπθνί ζε θάζε άιιε θσλή, νη καθάξηνη ζλεηνί
ζα αθνινπζνχζαλ κνλάρα ηα απζφξκεηα θειεχζκαηα ηεο ίδηαο ηεο χπαξμεο
ηνπο, ηηο κφλεο εληνιέο πνπ [...] κπνξνχλ λα καο νδεγήζνπλ ζηελ επηπρία».
Δλψ ν Λα Μεηξηέ είρε θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζην κπαιφ ηνπ ηελ πνιηηηθή θαη
θνηλσληθή απειεπζέξσζε, έλαο απφ ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ γξήγνξα δηαπίζησζε
φηη ε πηνζέηεζε ηνπ αζετζκνχ ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα έρεη ελδηαθέξνπζεο
επηπηψζεηο ζε θάπνηα άιιε ζθαίξα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο.
πσο κπνξεί θαλείο λα ππνπηεπζεί, κία απφ ηηο πην δηαζθεδαζηηθέο
θαηαθάζεηο ηνπ αζετζκνχ πξνήιζε απφ ηελ πέλα ηνπ Νηνλαηηάλ-ΑιθφλοΦξαλζνπά ληε αλη (1740-1814), ν νπνίνο είλαη απιά γλσζηφο σο Μαξθήζηνο
ληε αλη. Ο ληε αλη μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ ζην ζηξαηφ, ππεξεηψληαο θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ Δπηαεηνχο Πνιέκνπ (1756-1763). Κιαζηθφ παξάδεηγκα ηνπ
αηψληνπ αληάξηε, ζπλέρηζε δψληαο κηα δσή αθνιαζίαο, ε νπνία πεξηειάκβαλε
ηε ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε κέζσ ηεο πξφθιεζεο πφλνπ. Φπιαθίζηεθε ζηε
Βηλζέλ, κεηά ζηε Βαζηίιε ζην Παξίζη θαη, ηειηθά, ζην ςπρηαηξείν ηνπ αξεληφλ.
Καηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηε θπιαθή έγξαςε θαη ηα πην ζθαλδαιψδε απφ ηα έξγα
ηνπ, δηαηππψλνληαο έηζη νξηζκέλνπο απφ ηνπο ηχπνπο ηνπ ζαδηζκνχ.

Έρνληαο πηζαλφηαηα ζπκπεξάλεη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αζετζηηθήο
πξνπαγάλδαο ηνπ θαηξνχ ηνπ άμηδε αιιά ήηαλ απειπηζηηθά πεδφ, ν ληε αλη
απνθάζηζε λα δσληαλέςεη ηα πξάγκαηα. Σν έξγν ηνπ Δηάινγνο ηεξέσο θαη
ζλήζθνληνο αλδξόο κάο πξνζθαιεί λα θαληαζηνχκε έλαλ ηεξέα πνπ ηνλ θαινχλ
λα αθνχζεη ηελ εμνκνιφγεζε θάπνηνπ πνπ πεζαίλεη. Ο ηεξέαο πξνζθέξεηαη λα
δψζεη άθεζε ακαξηηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν εμνκνινγνχκελνο ζα
κεηαλνήζεη. Μηα δσεξή ζενινγηθή θνπβέληα μεζπά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο
ν ζλήζθσλ άλδξαο απνξξίπηεη ηελ πίζηε ζην Θεφ σο θαηαπηεζηηθή
δεηζηδαηκνλία. Απηφ πνπ πξαγκαηηθά κεηξάεη, είλαη ε ππαθνή ζηηο θπζηθέο
επηζπκίεο. Ο ηεξέαο έρεη απιά επηλνήζεη ην Θεφ ηνπ σο έλα κέζν λνκηκνπνίεζεο
ησλ δηθψλ ηνπ παζψλ θαη θαηαζηνιήο ησλ παζψλ ησλ άιισλ. Ο ζλήζθσλ
άλδξαο ζεσξεί ηελ απφξξηςε ηνπ Θενχ σο ην πξψην ζηάδην ηεο αλζξψπηλεο
δηαθψηηζεο, ην νπνίν απνκαθξχλεη ην κνλαδηθφ θξαγκφ πνπ εκπνδίδεη ηνλ
άλζξσπν απφ ηελ πξαγκαηηθή απφιαπζε ησλ ειαηησκάησλ ηνπ.
Ο Θεφο ζνπ είλαη κηα κεραλή πνπ θαηαζθεχαζεο γηα λα ππεξεηείο ηα
πάζε ζνπ· ηε ρεηξίδεζαη θαηά πψο ηα βνιεχεη - αιιά ηε ζηηγκή πνπ
κπεξδεχηεθε κε ηε δηθή κνπ, ηελ θιψηζεζα απφ κπξνζηά κνπ θαη πνιχ
ράξεθα πνπ ην έθαλα [...] Ζ θχζε κνξθνπνίεζε ηελ ςπρή κνπ, ε νπνία
ζπλίζηαηαη ζηηο δηαζέζεηο πνπ ζρεκάηηζε εληφο κνπ φζν επεδίσθα ηηο
δηθέο ηεο αλάγθεο θαη επηζπκίεο. Καη θαζψο ρξεηάδεηαη θαθίεο, ηφζν φζν
θαη αξεηέο, φπνηε ήζειε λα μππλήζεη κέζα κνπ ην θαθφ, ην έθαλε, φπσο
θη φηαλ ήζειε απφ εκέλα θάπνηα αγαζή πξάμε μππλνχζε κέζα κνπ ηελ
επηζπκία λα ηελ πξαγκαηνπνηήζσ. Απιά ελεξγνχζα φπσο κε δηέηαδε.
Ο ζλήζθσλ άλδξαο -ν νπνίνο μεθάζαξα κηιά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ληε αληεπηκέλεη φηη ε εγθαηάιεηςε ηεο πίζηεο ζην Θεφ απνηειεί ην πξψην βήκα γηα λα
απνιαχζεη θαλείο ηε δσή. Γελ ππάξρεη θακηά κέιινπζα δσή, ππνζηεξίδεη· κνλάρα
δσή ζην παξφλ, ηελ νπνία νθείινπκε λα ραηξφκαζηε φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν.
Φίιε κνπ, ν αηζζεζηαζκφο ζεκαίλεη πεξηζζφηεξα γηα κέλα απφ νηηδήπνηε άιιν.
Σνλ έρσ θάλεη είδσιν θαζ' φιε ηε δσή κνπ θαη ε επρή κνπ είλαη λα πεζάλσ κέζα
ζηνλ αλζφ ηνπ. Σν ηέινο κνπ πιεζηάδεη. ην άιιν δσκάηην, φκσο, πεξηκέλνπλ έμη
γπλαίθεο πην φκνξθεο απφ ην θσο ηεο εκέξαο. Σηο έρσ θξαηήζεη γη'
απηήλ αθξηβψο ηε ζηηγκή. Γηαηί δελ ζπκκεηέρεηο καδί κνπ ζ' απηφ ην
γιέληη; Γηαηί δελ αθνινπζείο ην παξάδεηγκα κνπ θαη λα αγθαιηάζεηο απηέο
αληί γηα ηηο θνχθηεο ζνθηζηίεο ηεο δεηζηδαηκνλίαο; Καη άζε ηα ράδηα ηνπο λα ζε
βνεζήζνπλ λα μεράζεηο γηα ιίγν ηηο ππνθξηηηθέο ζνπ πεπνηζήζεηο.
Έηζη ν ζλήζθσλ άλδξαο ρηππά έλα θακπαλάθη θαη ακέζσο πεξηζηνηρίδεηαη
απφ ηηο έμη ζειθηηθέο θαιινλέο πνπ ππνζρέζεθε. Ο ηεξέαο απνδεηθλχεηαη
αλίθαλνο λα ηνπο αληηζηαζεί. «Αθφηνπ έκεηλε γηα ιίγν κέζα ζηελ αγθαιηά ηνπο, ν
ηεξνθήξπθαο έγηλε έλαο απφ εθείλνπο πνπ ε θχζε δηέθζεηξε, θη απηφ δηφηη δελ
είρε θαηαθέξεη λα εμεγήζεη ζε ηη ζπλίζηαηαη κία δηεθζαξκέλε θχζε».

Σν 1793, ν ληε αλη αλέπηπμε ιίγν πεξηζζφηεξν απηφ ην ζέκα ησλ ζεμνπαιηθά
θαηαπηεζηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο πίζηεο ζην Θεφ. ην δηάινγν ηνπ Φηινζνθία
ζηελ θξεβαηνθάκαξα, δεηά απφ ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ λα θαληαζηνχλ κία
δεθαπεληάρξνλε θαιφγξηα πνπ εγθαηαιείπεη ηελ πίζηε ζην Θεφ θαη
αλαθαιχπηεη αλη' απηνχ ηηο ραξέο ηνπ ζνδνκηζκνχ, ηεο αηκνκημίαο θαη ηνπ
καζηηγψκαηνο. Ο ληε αλη δηαλζίδεη ηηο εξσηηθέο ηνπ ζθελέο κε νκηιίεο πνπ
ππνζηεξίδνπλ ηνλ αζετζκφ θαη ηα ηδεψδε ηεο γαιιηθήο δεκνθξαηίαο. Ζ πεξί
Θενχ ηδέα παξνπζηάδεηαη ζηαζεξά σο κία παξσρεκέλε δεηζηδαηκνλία πνπ απιά
κπαίλεη ζην δξφκν ηεο νινθιεξσηηθήο απφιαπζεο ηεο δσήο. Αλακθίβνια,
νξηζκέλνη απιά δηάβαζαλ ην βηβιίν γηα ηα αηζρξά ηνπ ζεκεία, δίρσο λα δψζνπλ
βάζε ζηηο απφςεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νκηιίεο. Ο ζπζρεηηζκφο, πάλησο,
ήηαλ μεθάζαξνο: ν αζετζκφο θαζηζηνχζε ηνλ ζεμνπαιηθφ πεηξακαηηζκφ λφκηκν
θαη ελδηαθέξνληα.
Μνιαηαχηα, ήηαλ νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο φςεηο ηνπ αζετζκνχ πνπ
ηξάβεμαλ ηελ πξνζνρή πνιιψλ Γάιισλ ξηδνζπαζηψλ ζηνραζηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1780. Δάλ δελ ππήξρε Θεφο, ηφηε δελ ππήξραλ φξηα
ζηελ αλζξψπηλε δξάζε, θακία ζετθά θαζηεξσκέλε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηάμε
πξαγκάησλ, ηελ νπνία φθεηιε λα ζεβαζηεί θαη λα δηαησλίζεη θάπνηνο. Γίρσο ηελ
πεξηνξηζηηθή επίδξαζε ηεο πεξί Θενχ ηδέαο, ηα πάληα ήηαλ δπλαηά,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο κηαο λέαο θνηλσλίαο, απειεπζεξσκέλεο
απφ ηελ θαηαζηαιηηθή εμνπζία ηεο κνλαξρίαο ησλ Βνπξβφλσλ θαη ηεο γαιιηθήο
Δθθιεζίαο. πσο ζρνιίαζε ν Νηηληεξφ, ε Γαιιία δελ ζα ήηαλ ειεχζεξε έσο φηνπ
θαη ν ηειεπηαίνο απφ ηνπο βαζηιείο ηεο ζηξαγγαιηδφηαλ κε ηα εληφζζηα ηνπ
ηειεπηαίνπ ηεξέα ηεο. Ο αζετζκφο ππνζρφηαλ απειεπζέξσζε θαη ελζάξξπλε ηελ
επαλάζηαζε - θαη δελ ζα αξγνχζε ε κέξα πνπ ε ππφζρεζε ζα γηλφηαλ
πξαγκαηηθφηεηα.

Ζ θξηηηθή θαηά ηνπ Χξηζηηαληζκνύ: Φάζε πξώηε
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1780, ιίγν πξηλ απφ ηελ Δπαλάζηαζε, ππήξρε
δηάρπηνο ζηα ζαιφληα ηνπ Παξηζηνχ έλαο έληνλνο ελζνπζηαζκφο γηα
κεηαξξπζκίζεηο, θαζψο θαη κηα αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ. Πνιινί δηαλννχκελνη
πεξίκελαλ φηη ε ζχληαγκαηηθή κεηαξξχζκηζε ζα ζπλέβαηλε σο απνηέιεζκα ηεο
πνξείαο ησλ πξαγκάησλ θαη δελ θαίλεηαη λα είραλ ηελ παξακηθξή ηδέα γηα ηα
θαηαθιπζκηθά γεγνλφηα πνπ έξρνληαλ. Σν παξειζφλ κπνξνχζε λα κπεη ζηελ
άθξε δίρσο κεγάιε δπζθνιία, θη έλα πην ζεηηθφ κέιινλ λα δεκηνπξγεζεί δίρσο
ηζρπξά εκπφδηα. Ζ επαλαζηαηηθή αηζηνδνμία ηεο πεξηφδνπ ακέζσο πξηλ απφ ηελ
Δπαλάζηαζε απνηππψλεηαη πνιχ σξαία ζηα απνκλεκνλεχκαηα ηνπ Λνπί-Φηιίπ
εγθίξ (1753-1830): «Γίρσο κεηακέιεηα γηα ην παξειζφλ ή αγσλία γηα ην
κέιινλ, πεξπαηνχζακε παλεπηπρείο πάλσ ζ' έλα ραιί απφ ινπινχδηα πνπ
έθξπβαλ κηα άβπζζν [...] ,ηη ήηαλ αξραίν κάο θαηλφηαλ θαη πιεθηηθφ θαη

θαηαγέιαζην. Σν βάξνο ησλ παιαηψλ δνγκάησλ κάο θαηαπίεδε. Ζ γειαζηή
θηινζνθία ηνπ Βνιηαίξνπ κάο δηαζθέδαδε θαη καο κάγεπε [...] Ήκαζηαλ έηνηκνη
λα αθνινπζήζνπκε κε ελζνπζηαζκφ ηηο θηινζνθηθέο δηδαζθαιίεο πνπ
πξνσζνχζαλ ηνικεξνί θαη έμνρνη εγέηεο. Ο Βνιηαίξνο κηινχζε ζην κπαιφ καο, ν
Ρνπζφ άγγηδε ηηο θαξδηέο καο».
ην ζξεζθεπηηθφ επίπεδν, ππήξρε έλαο δηαδεδνκέλνο πξνβιεκαηηζκφο γχξσ
απφ αλάινγα δεηήκαηα. Μία απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο φςεηο ηελ Γαιιηθήο
Δπαλάζηαζεο είλαη ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη Γάιινη ξσκαηνθαζνιηθνί θιεξηθνί
θαίλεηαη πσο ηε ζεσξνχζαλ ζηα ζνβαξά σο κία ζετθή κεηαξξχζκηζε ηεο
Δθθιεζίαο ηνπο, ίζσο θαηά ην πξφηππν ηεο πξνηεζηαληηθήο Μεηαξξχζκηζεο ηνπ
δέθαηνπ έθηνπ αηψλα. Γηα παξάδεηγκα, ν Κινλη Φνζέ, εθθψλεζε έλα θήξπγκα
ζηνλ θαζεδξηθφ ηεο Παλαγίαο ησλ Παξηζίσλ ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ 1791, ζην
νπνίν δήισζε φηη ε Δπαλάζηαζε ήηαλ έλα «ζείν έξγν» πνπ θαηαδείθλπε ηε
ζπκθσλία «ζξεζθείαο θαη ειεπζεξίαο». Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη θάπνηνη
θιεξηθνί πίζηεπαλ πσο νη βαζηθέο δνκέο θαη πεπνηζήζεηο ηεο Δθθιεζίαο ηνπο
κπνξνχζαλ λα δηαηεξεζνχλ. Καηά ηελ άπνςε ηνπο, ηα πξαγκαηηθά
πξνβιήκαηα ζπλίζηαλην ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Δθθιεζία είρε
απνγνεηεχζεη ην γαιιηθφ ιαφ, ηφζν εζηθά φζν θαη πνηκαληηθά.
Άιινη ρξηζηηαλνί ζπγγξαθείο ππνζηήξημαλ εληειψο δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Ο
θφκεο Ενδέθ ληε Μεζηξ (1753-1821), ζζελαξφο ππεξαζπηζηήο ηφζν ηεο
βαζηιείαο φζν θαη ηεο παπηθήο απζεληίαο ζηε Γαιιία, ήηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν
ηεο γλψκεο φηη ε Δπαλάζηαζε απνηεινχζε ζεία θξίζε επί κηαο
παξαζηξαηεκέλεο Δθθιεζίαο θαη ελφο δηεθζαξκέλνπ έζλνπο. πσο θαη πνιινί
άιινη Γάιινη εθθιεζηαζηηθνί άλδξεο ηεο επνρήο, ν ληε Μεζηξ είρε ζπλείδεζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα: ζπκπάζεηα πξνο ηελ άπνςε- ηεο αλάγθεο γηα
κεηαξξχζκηζε εληφο ηεο Δθθιεζίαο θαη ηεο κνλαξρίαο, θαη κάιηζηα, αξρηθά,
θαισζφξηζε ηε ζχγθιεζε ησλ Γεληθψλ Σάμεσλ ην 1789. Έλησζε φκσο
απνηξνπηαζκφ γηα ηελ αθξαία ηξνπή πνπ πήξαλ ηα πξάγκαηα. ην έξγν ηνπ
Considerations sur la France (1797), ν ληε Μεζηξ αληηκεησπίδεη ηελ
Δπαλάζηαζε ηφζν σο ζεία ηηκσξία φζν θαη σο κέζν πξννξηζκέλν απφ ηε Θεία
Πξφλνηα γηα ηελ αλαγέλλεζε ηεο Γαιιίαο. Δπί ηε βάζεη απηήο ηεο ζενινγηθήο
εξκελείαο ηεο Δπαλάζηαζεο, ήηαλ ζε ζέζε αθελφο κελ λα θαηαδηθάζεη ηελ
Δπαλάζηαζε θαη ηηο ηδέεο πνπ ελζάξθσλε, αθεηέξνπ δε λα ηε δεη σο έλα
αλαγθαίν πξννίκην γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κνλαξρίαο ησλ Βνπξβφλσλ.
ε θάζε πεξίπησζε, ε άπνςε ηνπ Φνζέ ήηαλ κεηνςεθηθή. Γχν αληίπαιεο
απφςεηο αγσλίδνληαλ γηα ηελ πξσηνθαζεδξία ζηνπο πξν-επαλαζηαηηθνχο
θχθινπο. Ο Βνιηαίξνο θαη νη πεξί απηφλ ππνζηήξηδαλ φηη θάζε ζεηηθή ζξεζθεία
-ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ηνπδατζκνχ, ησλ δηαθφξσλ ηζιακηθψλ ζεθηψλ θαη
ησλ ρξηζηηαληθψλ νκνινγηψλ- είρε δηαθζείξεη ηελ αγλή έιινγε πεξί Θενχ
ηδέα, ε νπνία ήηαλ γλσζηή ζε θάζε άλζξσπν κέζσ ηεο θχζεο θαη ηνπ ιφγνπ. Ζ
κεηαξξχζκηζε ηεο ζξεζθείαο κπνξεί λα εζηηαδφηαλ ζηε γαιιηθή
Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία, αιιά πξνεθηεηλφηαλ πνιχ πέξα απφ απηήλ.

Απαηηνχληαλ κία λέα θξαηηθή ζξεζθεία, ζεκειησκέλε ζηε ιαηξεία ηνπ
Τπέξηαηνπ ληνο. Δχθνια κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη απηφ ην αθξαίν
ληετζηηθφ πξφηαγκα πεξί κεηαξξχζκηζεο ήηαλ, εμ επφςεσο ηζηνξηθήο,
ζεκειησδψο αληηρξηζηηαληθφ. Παξ' φια απηά, ε εηδηθή αληηρξηζηηαληθή ηνπ ρξνηά
νθεηιφηαλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζην γεγνλφο φηη ηζηνξηθά αλαπηχρζεθε
εληφο ηεο Γαιιίαο θαη φρη επεηδή ελαληησλφηαλ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε
ρξηζηηαληθή πίζηε - απνηέιεζε δειαδή ππφζεζε ηζηνξηθήο ζπγθπξίαο, ε νπνία
αληαλαθινχζε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ηφηε ζπλζήθεο. Παξ' φια απηά, κία
αθφκε πην αθξαία άπνςε θέξδηδε ξαγδαίν απνδνρή. Ηζρπξηδφηαλ φηη ε
θαηαπίεζε ηνπ γαιιηθνχ ιανχ ηφζν απφ ηελ Απιή φζν θαη απφ ηελ Δθθιεζία
κπνξνχζε λα ζπλνςηζηεί ζηελ πίζηε πξνο ην Θεφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Τπέξηαηνπ ληνο ησλ ζπγγξαθέσλ φπσο ν Βνιηαίξνο. Μία απζεληηθή
επαλάζηαζε απαηηνχζε, σο εθ ηνχηνπ, ηελ νινθιεξσηηθή αλαηξνπή απηήο
ηεο ζεκειηψδνπο πίζηεο θαη φρη απιά ηελ πξνζπάζεηα γηα κεηαξξχζκηζε ηεο.
Ο αζετζκφο ήηαλ ν πξνκεζετθφο απειεπζεξσηήο, ν νπνίνο θαη'
απνθιεηζηηθφηεηα κπνξνχζε λα δηαζθαιίζεη ηελ αξρηθή επηηπρία θαη ην
ζπλαθφινπζν ζξίακβν ηεο Δπαλάζηαζεο. Κάζε ηδέα πεξί ππεξβαηηθνχ Θενχ είηε πξνεξρφκελε απφ ην Υξηζηηαληζκφ ή ηε «ζξεζθεία ηεο Φχζεο»- έπξεπε!
λα εμαιεηθζεί θαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ κία θνζκηθή εθδνρή.
Απφ κία πιεπξά, απηή ε απφθιηζε ζηηο αληηιήςεηο ήηαλ πξαθηηθά αδηφξαηε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απφ ηελ πηψζε ηεο Βαζηίιεο έσο ην ηέινο ηεο
κνλαξρίαο, ληετζηέο θαη αζετζηέο ζπλεξγάζηεθαλ θαη ζπλαγσλίζηεθαλ γηα
πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη εθθιεζηαζηηθή κεηαξξχζκηζε. Γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο, νη
φπνηεο εληάζεηο κεηαμχ ηνπο ππνβαζκίζηεθαλ επηκειψο. Παξ' φια απηά, νη
εληάζεηο ήηαλ ζαθψο παξνχζεο κεηαμχ εθείλσλ πνπ πίζηεπαλ φηη ππάξρεη
Θεφο, γλσζηφο κέζσ ηεο θχζεο θαη ηνπ ιφγνπ, ν νπνίνο: ήηαλ ε έζραηε βάζε
ηεο θνηλσληθήο ηάμεο θαη ηεο πξνζσπηθήο, εζηθφηεηαο, θαη εθείλσλ πνπ κε
ελζνπζηαζκφ εθθνζκίθεπαλ θάζε ηδέα πεξί ζεφηεηαο, δηαθεξχζζνληαο φηη ν
αιεζηλφο ζεφο ηεο Δπαλάζηαζεο άθνπγε ζην φλνκα la patrie - ε ίδηα ε Γαιιία.
Σα γεγνλφηα ηεο 14εο Ηνπιίνπ 1790 δελ παξνπζίαδαλ ηελ παξακηθξή έλδεημε
φηη επξφθεηην λα ιάβεη ρψξα κία ζπλνιηθή θνηλσληθή αλαηαξαρή. Ζ πξψηε
επέηεηνο ηεο πηψζεο ηεο Βαζηίιεο γηνξηάζηεθε ζηελ αλνηρηή Παλήγπξε ηεο
Οκνζπνλδίαο, ε νπνία έγηλε ζην Πεδίνλ ηνπ Αξεσο, αθξηβψο κπξνζηά απφ
ηελ Ecole Militaire. Πεξίπνπ 150.000 πνιίηεο είραλ ζπγθεληξσζεί γηα ην
ζπκβάλ. Ζ Λεηηνπξγία ηειέζηεθε απφ ηνλ επίζθνπν αξι-Μνξίο ληε ΣαγηεξάλΠεξηγθφξ (1754-1838), ηνλ νπνίν ζπλφδεπζαλ εμήληα ηεξείο. Μία αθίζα δηαθήξπηηε
ηηο θεληξηθέο αμίεο ηεο λέαο ζπληαγκαηηθήο κνλαξρίαο: «έζλνο, λφκνο, βαζηιηάο». Ο
Λνπδνβίθνο ΗΣ νξθίζηεθε φηη ζα πξναζπίδεη ηα ηδεψδε ηεο λέαο δεκνθξαηίαο.
Μία ζεηξά απφ κέηξα, ζηα νπνία πξνΐζηαην ν Σαγηεξάλ, νδήγεζαλ ζηελ
εζληθνπνίεζε ηεο Δθθιεζίαο θαη ηε δεκφζηα ηδηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηεο. Οη θιεξηθνί έπξεπε ηψξα λα ππνγξάθνπλ ην Πνιηηηθφ χληαγκα,
δίλνληαο φξθν ππαθνήο ζηε Γεκνθξαηία.

Απηά ηα κέηξα ήηαλ φκνηα κε γεγνλφηα πνπ είραλ ιάβεη ρψξα λσξίηεξα ζε
άιιεο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. Γηα παξάδεηγκα, ην 1535, ε πφιε ηεο
Γελεχεο εθθνζκίθεπζε ηνπο λανχο θαη ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία,
κεηαθέξνληαο ηνλ έιεγρν ηνπο απφ ηελ εθθιεζηαζηηθή ζηελ πνιηηηθή εμνπζία.
Δθείλε πεξίπνπ ηελ πεξίνδν, ν Δξξίθνο Ζ' ηεο Αγγιίαο δηέιπζε πνιιά
κνλαζηήξηα θαη δήκεπζε ή πνχιεζε ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία, ελψ
παξάιιεια απαίηεζε απφ ηνλ θιήξν λα νξθηζηεί ππαθνή ζηνλ ίδην πξνζσπηθά
θαη φρη ζηνλ Πάπα. ε θακία απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ ήηαλ δπλαηφλ ηέηνηα
γεγνλφηα λα γίλνπλ πνηέ αληηιεπηά σο «αζετζηηθά», αθφκε θη φηαλ ήηαλ ζαθέο
πσο είραλ ζρεδηαζηεί γηα λα ππνζθάςνπλ ηελ επηξξνή θαη ηελ εμνπζία ηεο
Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο. ε ηειηθή αλάιπζε, ε Γελεχε
ήηαλ ε πφιε πνπ ν Ησάλλεο Καιβίλνο θαηέζηεζε σο θέληξν ηνπ γηα ηελ
εμαηξεηηθά επηηπρεκέλε δηάδνζε ηεο δηθήο ηνπ εθδνρήο πεξί πξνηεζηαληηθνχ
Υξηζηηαληζκνχ, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1550 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1560.
Μέρξη θαη ην 1792, ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε κπνξνχζε αθφκε λα παξνπζηάδεηαη σο
κεηαξξπζκίδνπζα ην γαιιηθφ Υξηζηηαληζκφ παξά σο απνζθνπνχζα ζηελ εμάιεηςή
ηνπ.
Απηφ φκσο ζχληνκα ζα άιιαδε. θνηεηλέο κέξεο πεξίκελαλ ηνπο πάληεο, νη
νπνίεο έθηαζαλ ζην απνθνξχθσκα ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θζηλνπψξνπ θαη
ηνπ ρεηκψλα ηνπ 1793-1794.

Θεζκηθόο αζετζκόο: Σν πξόγξακκα απνρξηζηηαληζκνύ
Νηψζεη θαλείο ηελ πξφθιεζε λα παξνπζηάζεη ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε σο
ζεζκηθά αθνζησκέλε ζηελ εμαθάληζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ εληφο ηεο Γαιιίαο. Παξ'
φια απηά, θάηη ηέηνην είλαη δχζθνιν λα ζηεξηρζεί. Μειέηεο γηα ηελ πξψηε θάζε
ηεο Δπαλάζηαζεο έρνπλ ηνλίζεη ηελ έιιεηςε θεληξηθήο θαηεχζπλζεο. Γίρσο
θακία, ηζρπξή εγεζία ζηε θάζε απηή, ην επαλαζηαηηθφ θίλεκα ππφθεηην φιν θαη
πεξηζζφηεξν ζηελ επηξξνή ηζρπξψλ νκάδσλ κε δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο
ζπκθέξνληα. Ο έιεγρνο ηεο Δπαλάζηαζεο βξηζθφηαλ ζε κία δέζκε απφ νκάδεο
θαη ραιαξνχο ζπλδέζκνπο, πνπ ζπρλά παξαδίδνληαλ ζε εζσηεξηθέο
αληηπαξαζέζεηο θαη ίληξηγθεο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο απέηξεπαλ θάζε
κνξθή θεληξηθνχ ειέγρνπ ησλ γεγνλφησλ θαη πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ίζσο ε πην
γλσζηή απφ απηέο ηηο νκάδεο λα ήηαλ νη Ηαθσβίλνη -πην επίζεκα: ε Δηαηξεία
ησλ Φίισλ ηνπ πληάγκαηνο- ε νπνία έθαλε ηηο ζπγθεληξψζεηο ηεο ζην
πξφζθαηα εθθνζκηθεπζέλ ηαθσβηηηθφ κνλαζηήξη ζηε Rue Saint-Honore. Αλ θαη
αλακθίβνια αιεζέο φηη νξηζκέλα απφ ηα πην αθξαία κέιε απηψλ ησλ νκάδσλ
ππνζηήξηδαλ ζζελαξά ηελ αθξαία θαη κεξηθέο θνξέο βίαηε δξάζε θαηά ηεο
Δθθιεζίαο, απηφ δελ κεηαθξαδφηαλ αξρηθά σο επαλαζηαηηθή πνιηηηθή γξακκή.
Απφ ηελ επνρή πνπ ν Εηι Μηζειέ εμέδσζε ην κλεκεηψδεο έξγν ηνπ Η ηζηνξία
ηεο Γαιιηθήο Επαλάζηαζεο (1847), είζηζηαη λα δηαθξίλνπκε ζε δχν θάζεηο ηελ
ηζηνξία ηνπ θηλήκαηνο. πσο ε Αγγιία είρε «θαινχο» θαη «θαθνχο» βαζηιείο,

έηζη θαη ε Δπαλάζηαζε είρε κία «θαιή» θαη κία «θαθή» θάζε. Γηα ηνλ Μηζειέ, ε θαιή
θάζε ηεο Δπαλάζηαζεο ήηαλ ε πξψηε, φηαλ ν ιαφο ελψζεθε, ζηα 1789, γηα λα
αλαηξέςεη ηελ ηπξαλλία θαη λα επηβάιεη ηελ εμνπζία ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο
ηζφηεηαο. Ζ θαθή ηεο θάζε άξρηζε ην 1793, κε ηελ άλνδν ηεο ξηδνζπαζηηθήο
νκάδαο ησλ Ηαθσβίλσλ, ε νπνία θαη εγθαηλίαζε ηελ Πεξίνδν ηεο Σξνκνθξαηίαο.
Δληφο ησλ επαλαζηαηηθψλ θχθισλ αησξνχληαλ κία δπζαλαζρέηεζε, κεξηθέο
θνξέο θαη κίζνο, θαηά ηεο Δθθιεζίαο, εηδηθά ησλ κνλαζηηθψλ ηαγκάησλ, σο
«ζπιινγέσλ δεθάηεο». Απηή ε απέρζεηα ηξνθνδνηνχληαλ απφ ηνπο
απμαλφκελνπο θφβνπο πεξί μέλεο παξέκβαζεο θαη αληεπαλάζηαζεο. Φήκεο γηα
αληεπαλαζηαηηθέο νκάδεο, ζπλσκνζίεο θαη ζρέδηα θπθινθνξνχζαλ ζπλερψο
κέζα ζηνπο επαλαζηαηηθνχο θχθινπο, δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία λα γελλεζνχλ
ππνςίεο φηη αθφκε θαη νη πνιηηηθνί ζχκκαρνη ήηαλ δπλάκεη πξνδφηεο. Ζ
θαρππνςία θαη ν θφβνο πξνθάιεζαλ κία αηκφζθαηξα πνιηνξθίαο, ε νπνία
απαηηνχζε θάζε απεηιή θαηά ηεο Δπαλάζηαζεο -πξαγκαηηθή ή θαληαζηηθή- λα
εμαιεηθζεί ακέζσο. Ζ γλσζηή ζθαγή ησλ θπιαθηζκέλσλ ζε κία απφ ηηο θπιαθέο
ηνπ Παξηζηνχ απφ ηνλ φριν, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1792 -κία απφ ηηο πιένλ
ζπγθινληζηηθέο πξάμεηο ζπιινγηθήο βίαο-, κπνξεί λα θαηαλνεζεί κφλν ππφ ην
πξίζκα ηνπ δηάρπηνπ θφβνπ πεξί μέλεο παξέκβαζεο. Τπήξραλ θήκεο φηη κεηαμχ
ησλ θπιαθηζκέλσλ ππήξραλ μέλνη θαηάζθνπνη.
Σέηνηνη θφβνη πνιχ απείραλ απφ ην λα είλαη επηλνήζεηο κηαο θαιπάδνπζαο
θαληαζίαο. Ζ Απζηξία θαη ε Πξσζία, έρνληαο ήδε εθθξάζεη ηελ αλεζπρία ηνπο γηα
ηα γεγνλφηα ζηε Γαιιία ην 1791, ελεπιάθεζαλ ζε ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά
ηεο Γαιιίαο ηνλ επφκελν ρξφλν. ην εζσηεξηθφ, ε πξψηε εθδήισζε
αληεπαλάζηαζεο είρε ήδε ζπκβεί ζηελ πφιε Nimes, ην 1790: ππνζηεξίρζεθε
θαηά βάζε απφ άλεξγνπο πθαληνπξγνχο θαη αγξνηηθνχο εξγάηεο πνπ δνχζαλ
ζηελ πφιε. Μία ζεηξά απφ εμεγέξζεηο εθ κέξνπο ξσκαηνθαζνιηθψλ θαη
βαζηινθξφλσλ θαηά ηεο Δπαλάζηαζεο εθδειψζεθε ζηε δπηηθή θαη
λνηηναλαηνιηθή Γαιιία, απαηηψληαο ζπρλά θαηαζηνιή κε πεξηζζή ρξήζε βίαο. Ζ
ιατθή θαρππνςία θαηά ηεο Δθθιεζίαο απμήζεθε εληφο ησλ επαλαζηαηηθψλ
θχθισλ, φηαλ ζπλεηδεηνπνηήζεθε φηη πνιινί απφ απηνχο πνπ ππνζηήξηδαλ θαη
ππέζαιπαλ ηελ αληεπαλάζηαζε ήηαλ ηεξείο. ιν θαη πεξηζζφηεξν, ε Δθθιεζία
έθηαζε ζην ζεκείν λα αληηκεησπίδεηαη σο ελεξγά εκπιεθφκελε ζηελ ππνζηήξημε
ηεο μέλεο παξέκβαζεο θαη ηεο αληίζηαζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.
Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη γεληθά ε Δθθιεζία ήηαλ ερζξηθή πξνο ηελ
Δπαλάζηαζε θη έηζη πνιιέο απφ ηηο κεγάιεο ξσκαηνθαζνιηθέο νηθνγέλεηεο ηεο
Γαιιίαο βξέζεθαλ ζε δεηλή ζέζε. Ζ ζξεζθεπηηθή κηζαιινδνμία πνπ ήηαλ
εκθαλήο αθφκε θαη θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο Δπαλάζηαζεο απνμέλσζε
πνιινχο παξαδνζηαθνχο ξσκαηνθαζνιηθνχο, εηδηθά ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ
πξάμε ηεο Δζλνζπλέιεπζεο λα εζληθνπνηήζεη ηελ εθθιεζηαζηηθή πεξηνπζία
θαηαδηθάζηεθε απφ ηνλ Πάπα, ηνλ νπνίν πνιινί ζηε Γαιιία ζεσξνχζαλ αθφκε
πεγή απζεληίαο. Ζ εηζαγσγή ηνπ λένπ ζπληάγκαηνο, ην νπνίν πξνέβιεπε ηελ
εθινγή ηνπ θιήξνπ, αληηκεησπίζηεθε απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο

ξσκαηνθαζνιηθνχο σο πξνζβνιή: νη εθεκέξηνη ηνπο ζα εθιέγνληαλ πηα απφ
αζετζηέο θαη πξνηεζηάληεο, ηφζν φζν θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
ξσκαηνθαζνιηθνχο. Ήηαλ θπζηθφ γηα ηνπο παξαδνζηαθνχο ξσκαηνθαζνιηθνχο
ηεο Γαιιίαο λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αληεπαλάζηαζε ζην εζσηεξηθφ θαη λα
θαισζνξίζνπλ ηελ φπνηα παξέκβαζε απφ ην εμσηεξηθφ -εηδηθά απφ κία θαηά
παξάδνζε ξσκαηνθαζνιηθή ρψξα, φπσο ε Απζηξία, κε ηελ νπνία ηψξα ε
Γαιιία βξηζθφηαλ ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε.
Οη ζπρλά αθξαίεο πξάμεηο βίαο θαηά ηεο Δθθιεζίαο θαη ησλ ηεξέσλ ηεο
αληαλαθινχλ κία επξχηεξε ρξήζε ηεο βίαο πξνο επηβνιή ησλ ζηφρσλ ηεο
Δπαλάζηαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ ηεο Σξνκνθξαηίαο. Μεηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ Λνπδνβίθνπ ΗΣ', ηα πξάγκαηα άξρηζαλ λα μεθεχγνπλ απφ ηνλ
έιεγρν, θαζψο απνθηνχζε ηελ εμνπζία κία νκάδα πνπ γηλφηαλ φιν θαη πην
ξηδνζπαζηηθή θαη ε νπνία, ελ ζπλερεία, πξνζπάζεζε λα ζπγθξαηήζεη ηελ φιε
θαηάζηαζε κέζσ ηεο εμάιεηςεο φισλ ησλ αληίζεησλ απφςεσλ. Ζ ηξνκνθξαηία
θαηέζηε ηαθηηθή κέζσ ηεο νπνίαο παηαζζφηαλ θάζε αληίζηαζε θαη ζε θακία
πεξίπησζε δελ πεξηνξηδφηαλ ζε εθηειέζεηο ζχκθσλα κε θάπνηα έλλνκε ηάμε. Οη
armies revolutionaries (θαηά βάζε: ν «ιατθφο ζηξαηφο»), νη νπνίεο δηά ηεο βίαο ηελ
πεξίνδν απηή απνρξηζηηάληδαλ πεξηνρέο ηεο Γαιιίαο, δελ ππφθεηλην ζε θάπνην
ζνβαξφ θεληξηθφ έιεγρν θαη ζπρλά ελεξγνχζαλ απηφλνκα ή επί ηε βάζεη ησλ
πξνθαηαιήςεσλ πνπ έηξεθαλ νη αξρεγνί ηνπο. Παξ' φια απηά, δελ κπνξνχκε λα
ηζρπξηζηνχκε ην ίδην ζηελ πεξίπησζε ησλ είθνζη ηεζζάξσλ colonnes infernales ηνπ
ζηξαηεγνχ Σηξφ, νη νπνίεο έδξαζαλ ζην πιαίζην ελφο ζπληνληζκέλνπ
πξνγξάκκαηνο εμαθάληζεο φισλ ησλ αληεπαλαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ πεξηνρή
Vendee, ην 1794. Ζ ππεξάζπηζε ηεο επαλάζηαζεο θαη ηνπ έζλνπο -απηά ηα δχν
ζπρλά ζπγρσλεχνληαλ ζηελ επαλαζηαηηθή ξεηνξηθή- ζεσξνχληαλ πσο
πξνεγείηαη φισλ ίσλ άιισλ δεηεκάησλ.
Παξ' φια απηά, ν Ρνβεζπηέξνο θαη νξηζκέλνη άιινη ήηαλ ζε ζέζε λα
αληηιεθζνχλ φηη ε βία δελ ζα έβγαηλε ληθεηήο, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ ππφζεζε
ηεο ζξεζθείαο. ην έξγν Η δηπιή καλία: βία θαη ηξνκνθξαηία ζηε Γαιιηθή θαη
Ρσζηθή Επαλάζηαζε, ν Άξλν Μάγηεξ έρεη εθηζηήζεη ηελ πξνζνρή καο ζηελ
αληηπαξαγσγηθή επίδξαζε ηεο αληηζξεζθεπηηθήο βίαο: «Δίλαη δχζθνιν λα
θαληαζηεί θαλείο κία ππφζεζε πην απείζαξρε θαη δηαζπαζηηθή απφ ηελ απφηνκε
απντεξνπνίεζε θαη εθθνζκίθεπζε ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ζθαίξαο. ην
ηέινο, ην φιν εγρείξεκα αθνξά ηελ αληηπαξάζεζε αιεζηλψλ πηζηψλ, θαζψο
εμειίζζεηαη ζ' έλα θεληξηθφ πεδίν κάρεο αλάκεζα ζηε ζξεζθεία ηεο
επαλάζηαζεο, απφ ηε κηα, θαη ηε ζξεζθεία ηνπ status quo αξρηθά θαη ζηε
ζπλέρεηα ηε ζξεζθεία ηεο αληεπαλάζηαζεο θαη ηεο αληίζηαζεο, απφ ηελ άιιε».
Δλψ κία ηάζε ηεο επαλαζηαηηθήο ζθέςεο ήηαλ ππέξ ησλ ζπρλά κε
πξνγξακκαηηζκέλσλ πξάμεσλ βίαο θαηά ηνπ Ρσκαηνθαζνιηθηζκνχ, θάπνηνη
άιινη πξνηηκνχζαλ έλα πην ζπζηεκαηηθφ θαη επηθεληξσκέλν πξφγξακκα
κεηαζρεκαηηζκνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1790-1795, κία ζεηξά απφ
εμειίμεηο κεηακφξθσζαλ ηε Γαιιία απφ κία ζπληαγκαηηθή κνλαξρία, ζην πιαίζην

ηεο νπνίαο ε Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία ζπλέρηζε λα παίδεη θάπνην ξφιν, ζε κία
θαηά ηα θαηλφκελα αζετζηηθή δεκνθξαηία, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο νη κνλαδηθνί
ζενί πνπ αλαγλσξίδνληαλ ήηαλ ηα ηδεψδε ηεο Δπαλάζηαζεο θαη φζνη ηα
ππνζηήξηδαλ. Γχν απφ ηηο ελ ιφγσ εμειίμεηο έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.
Πξψηα, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηελ απφθαζε ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 1792, κεηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ Λνπδνβίθνπ ΗΣ', ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε έλαξμε ηεο
Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο ζα απνηεινχζε ην Έηνο 1 ελφο αλαζεσξεκέλνπ
εκεξνινγίνπ, ην νπνίν πεξηιάκβαλε θαη αιιαγέο ζηα νλφκαηα ησλ κελψλ. Ωο
εθ ηνχηνπ, ην παξαδνζηαθφ Γπηηθφ ζρήκα ηεο ρξνλνιφγεζεο ησλ γεγνλφησλ
κε βάζε ηε γέλλεζε ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ εγθαηαιείθζεθε. Θα έπξεπε; απηή ε
ρεηξνλνκία λα ζεσξεζεί σο ηδηαδφλησο αζετζηηθή; Ίζσο. Μπνξνχζε φκσο
θάιιηζηα λα ζεσξεζεί κία απφθαζε γηα απφξξηςε θάζε ζηνηρείνπ ηνπ
παξειζφληνο - κία ηάζε εκθαλήο ζηελ πηνζέηεζε ηνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο, ην
νπνίν ζρεδίαζε ν εμαίξεηνο επηζηήκνλαο θαη θηιειεχζεξνο θνηλσληζηήο
Αληνπάλ-Λνξάλ ληε Λαβνπαδηέ. (Ο Λαβνπαδηέ νδεγήζεθε ζηελ γθηινηίλα ην
1794. Ο καζεκαηηθφο Ενδέθ-Λνπί Λαγθξάλδ παξαηήξεζε ζρεηηθά κε ην γεγνλφο
απηφ: «Σνπο πήξε κηα ζηηγκή λα θφςνπλ εθείλν ην θεθάιη, φκσο εθαηφ ρξφληα
ίζσο λα κελ καο δψζνπλ άιιν ζαλ θη απηφ».)
Ζ δεχηεξε εμέιημε ήηαλ ε ίδξπζε ηνπ Παλζένπ. Σν 1744, ν Λνπδνβίθνο ΗΔ'
είρε αξρίζεη λα θαηαζθεπάδεη κία ηεξάζηηα εθθιεζία πάλσ ζην φξνο SainteGenevieve. Οηθνλνκηθέο δπζθνιίεο νδήγεζαλ ζε θαζπζηεξήζεηο, κε απνηέιεζκα
απηφ ην ηεξάζηην θηίζκα λα κελ νινθιεξσζεί κέρξη ην 1789, ηε ρξνληά ηεο
Δπαλάζηαζεο. Μεηά ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε θνζκηθφ θηίξην κε ην δηάηαγκα ηνπ
Απξηιίνπ ηνπ 1791, ραξαθηεξίζηεθε σο temple de la patrie. Πξνηάζεθαλ
δηάθνξα νλφκαηα γηα ην θηίξην, φπσο Μαπζσιείν θαη Κελνηάθην. Δληνχηνηο,
ην φλνκα πνπ επειέγε ηειηθψο είρε ηεξάζηηα ζεκαζία - Πάλζενλ. πσο ν
αξραίνο ξσκατθφο λαφο κε ην ίδην φλνκα, ζα ήηαλ έλαο ηφπνο αθηεξσκέλνο
ζε φινπο ηνπο ζενχο.
Αιιά πνηνπο ζενχο; Γηα νξηζκέλνπο ε απάληεζε βξηζθφηαλ ζηε ζενπνίεζε
ησλ ηδεψλ. Ο γαιιηθφο ιαφο ζα ιάηξεπε ηδέεο, φπσο ιόγνο, ειεπζεξία θαη
αδειθνζύλε. Ίζσο ην πην γλσζηφ παξάδεηγκα, ελ πξνθεηκέλσ, ήηαλ ε Δνξηή
ηνπ Λφγνπ, ε νπνία έιαβε ρψξα εληφο ηεο Παλαγίαο ησλ Παξηζίσλ ην 1793, θαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν ενξηαζκφο απηψλ ησλ ηξηψλ ηδεψλ αληηθαηέζηήζε ηελ πην παξαδνζηαθή ηξηαδηθή κνξθή ηεο ιαηξείαο. Δληνχηνηο, φπσο
ζεκείσζε ηφηε ν Αληνπάλ-Φξαλζνπά Μνκνξφ: «Γελ ζα πξέπεη πνηέ λα
θνπξαζηνχκε λα ιέκε ζηνπο αλζξψπνπο φηη ε ειεπζεξία, ν ιφγνο θαη ε αιήζεηα
είλαη κνλάρα αθεξεκέλεο ηδέεο. Γελ είλαη ζενί, δηφηη εάλ ζέινπκε λα
αθξηβνινγνχκε, απνηεινχλ θνκκάηη ηνπ εαπηνχ καο». ην ζεκείν απηφ
κπνξνχκε λα δνχκε ηελ πξννηθνλνκία κηαο εθ ησλ κεγάισλ ηδεψλ ηνπ πιηζκνχ
ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα: νη άλζξσπνη δεκηνπξγνχλ ζεφηεηεο κέζα απφ ηηο πην
βαζηέο ηνπο επηζπκίεο θαη πξνζδνθίεο. Απηφ, βέβαηα, είλαη έλα ζέκα πνπ απαηηεί

καθξά θαη πξνζεθηηθή εμέηαζε.
Παξ' φια απηά, γηα πνιινχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο, απηνχ ηνπ
είδνπο νη αληη-ζενινγηθέο αθαηξέζεηο είραλ ειάρηζηε αμία. Δάλ δελ ππάξρεη
Θεφο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάηη ή θάπνηνο πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα
ιεηηνπξγήζεη σο επίθεληξν ιαηξείαο ή σο πεγή έκπλεπζεο. Απηφ αθξηβψο
παξείρε ην Πάλζενλ, κε απνηέιεζκα λα γίλεη ζηελ πξάμε ν θαζεδξηθφο ηεο
ζξεζθείαο ηεο αλζξσπφηεηαο. Μνιαηαχηα, ην πην ζεκαληηθφ είλαη φηη
πξνζθεξφηαλ σο ρψξνο ηαθήο ησλ κεγάισλ εξψσλ ηεο δεκνθξαηίαο. ηηο 11
Ηνπιίνπ 1791, ε ζσξφο ηνπ Βνιηαίξνπ κεηαθέξζεθε ζην Πάλζενλ απφ ηνλ ρψξν
ηαθήο ηνπ ζηε Ramilly, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κεγαιεηψδνπο ηειεηήο, ζηελ
νπνία ζπκκεηείρε κία πνκπή 100.000 αλζξψπσλ. Σν λα «παλζενπνηεζεί»
θάπνηνο απνηεινχζε ηελ εθθνζκηθεπκέλε εθδνρή ηεο αγηνπνίεζεο ησλ
ρξηζηηαλψλ.
Οξηζκέλεο ζχγρξνλεο πεγέο πεγαίλνπλ πην καθξηά θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ
φξν apotheose - έλαλ φξν πνπ έρεη ηηο θαηαβνιέο ηνπ ζηελ θιαζηθή ξσκατθή
ηζηνξία θαη αλαθέξεηαη ζηελ εμχςσζε νξηζκέλσλ Ρσκαίσλ απηνθξαηφξσλ ζηε
ζθαίξα ηνπ ζείνπ θαηά ηε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ηνπο. Θα κπνξνχζε απηφ λα
ζεσξεζεί φηη ππνλνεί πσο ηέηνηνη ήξσεο ηεο Δπαλάζηαζεο, φπσο ν Βνιηαίξνο,
έπξεπε ηψξα λα αληηκεησπίδνληαη σο ζενί; Οη θαιχηεξεο καξηπξίεο πνπ
δηαζέηνπκε, δειψλνπλ πσο κάιινλ δελ πξφθεηηαη γηα θάηη ηέηνην. Ο φξνο
«απνζέσζε» ζηεξήζεθε ησλ ππεξβαηηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαη επαλεξκελεχηεθε
έηζη ψζηε λα ζεκαίλεη «γίλνκαη αζάλαηνο». Με άιια ιφγηα, έλαο
απνζεσκέλνο ήξσαο ήηαλ θάπνηνο πνπ είρε ρσλεπηεί ηφζν πνιχ ζηελ
επαλαζηαηηθή ζπλείδεζε ψζηε δελ κπνξνχζε πνηέ λα ιεζκνλεζεί. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, κπνξνχκε λα αληρλεχζνπκε ελ πξνθεηκέλσ κία απφ ηηο πην
ελδηαθέξνπζεο αληηζξεζθεπηηθέο γισζζηθέο ζηξαηεγηθέο: ηε ρξήζε ιέμεσλ κε
ζξεζθεπηηθή ή ππεξθπζηθή ζεκαζία πξνο πεξηγξαθή αηφκσλ, αληηθεηκέλσλ,
εκπεηξηψλ θαη ηδεψλ πνπ λννχληαη σο θαζαξά θπζηθέο νληφηεηεο,
ππνζθάπηνληαο έηζη ηε γιψζζα ηεο ζξεζθείαο κε ην λα ηε ζηξέθεη θαλείο
ελαληίνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη δηαζέζεηο ηνπ
ζεβαζκνχ θαη ηεο επιάβεηαο πνπ θαηά παξάδνζε ζρεηίδνληαλ κε ηε ζξεζθεία
κεηαθέξνληαλ ζηε ζθαίξα ηνπ θνζκηθνχ.
Μία παξφκνηα πξαθηηθή κπνξεί λα δεη θαλείο ζηηο θαιιηηερληθέο
αλαπαξαζηάζεηο ηεο Ακεξηθαληθήο Δπαλάζηαζεο. Γηα παξάδεηγκα, αο θέξνπκε
ζην κπαιφ καο ην έξγν ηνπ Κνλζηαληίλν Μπξνπκίληη, Η απνζέσζε ηνλ
Οπάζηγθηνλ (1865), ην νπνίν θνζκεί ην εζσηεξηθφ ηεο Ρνηφληαο ζην Καπηηψιην
ηεο Οπάζηγθηνλ. Απηφ ην εμαηξεηηθά αιιεγνξηθφ έξγν αλαπαξηζηά ηνλ
Οπάζηγθηνλ λα θάζεηαη ελ δφμε, πιαηζησκέλνο ζηα δεμηά απφ ηε Θεά ηεο
Διεπζεξίαο θαη ζηα αξηζηεξά απφ ηε θηεξσηή κνξθή ηεο Φήκεο πνπ ερεί κία
ζάιπηγγα θαη θξαηά ππεξπςσκέλν έλα θιαδί θνίληθα σο ζχκβνιν λίθεο.
Γεθαηξείο ζειπθέο κνξθέο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πξψηεο δεθαηξείο
πνιηηείεο, ζηέθνπλ ζε εκηθχθιην γχξσ απφ ηνλ Οπάζηγθηνλ. ηνλ εμσηεξηθφ

δαθηχιην ηνπ θακβά, ηνλ πεξηβάιινπλ έμη αιιεγνξηθέο νκάδεο, αλαπαξηζηψληαο
θιαζηθέο εηθφλεο πεξί γεσξγίαο, ηερλψλ θαη επηζηεκψλ, εκπνξίνπ, πνιέκνπ,
κεραληθήο θαη λαπηηιίαο. Δίλαη πέξα γηα πέξα βέβαην φηη ν Οπάζηγθηνλ δελ
ζεσξνχληαλ απνζεσκέλνο ή αληηθείκελν ιαηξείαο· νχηε κπνξνχκε λα
δηαλνεζνχκε φηη ν Οπάζηγθηνλ ζεσξνχληαλ σο αληηθαηάζηαζε ηνπ
ρξηζηηαληθνχ Θενχ. Ο Μπξνπκίληη πξφζθεξε απιά κία πξψηεο ηάμεσο
αηζζεηηθή απνηχπσζε ηνπ θεληξηθνχ ξφινπ πνπ έπαημε ν Οπάζηγθηνλ ζηελ
ίδξπζε ηεο Ακεξηθαληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηελ εκπέδσζε ηεο επεκεξίαο ηεο. Ο
πίλαθαο αλάγεηαη ζηελ πεξίνδν ακέζσο κεηά ηνλ Ακεξηθαληθφ Δκθχιην
Πφιεκν, φηαλ ε αλάδπζε ελφο αηζζήκαηνο εζληθήο νκνςπρίαο θαη ηαπηφηεηαο
ήηαλ πςίζηεο ζεκαζίαο.

Ζ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ν αζετζκόο: Μηα απνηίκεζε
Δπνκέλσο, ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ήηαλ ζεκειησδψο αζετζηηθή; Γελ ππάξρεη
ακθηβνιία φηη κία ηέηνηα άπνςε κπνξεί λα βξεζεί ζε πνιιά απφ ηα ρξηζηηαληθά θαη
αζετζηηθά θείκελα ζρεηηθά κε ην ελ ιφγσ θίλεκα. Τπάξρνπλ, φκσο, εμίζνπ
καξηπξίεο φηη ν αζετζκφο -πνπ ηφηε αληηκεησπηδφηαλ σο θαηλνηφκνο,
ζπλαξπαζηηθφο θαη πέξα γηα πέξα πξνκεζετθφο- ζπληζηνχζε θηλεηήξην κνριφ γηα
θάπνηνπο απφ εθείλνπο πνπ εκπιέθνληαλ ζηελ Δπαλάζηαζε, εηδηθά θαηά ηελ
πεξίνδν 1793-1794. Παξ' φια απηά, ε θαηάζηαζε είλαη πην ζχλζεηε απ' φζν
δείρλεη απηή ε πξφρεηξε θαηεγνξηνπνίεζε. Γηα λα δείμνπκε ην πφζν
δηαθνξνπνηεκέλε ήηαλ ε θαηάζηαζε, ζα κπνξνχζακε λα εμεηάζνπκε κία απφ ηηο
πην ελδηαθέξνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε - ηνλ βαξφλν
Αλάραξζη Κινπηο (1754-1794). Ο Κινπηο βξηζθφηαλ ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ
θηλήκαηνο απνρξηζηηαληζκνχ πνπ ζπζπεηξψζεθε γχξσ απφ ην ζηξαηεπκέλν
αζετζηή Εαθ Δκπέξ. Ο ίδηνο «απνβαπηίζηεθε», απνπνηνχκελνο ην αξρηθφ ηνπ
φλνκα, ην Εαλ-Μπαπηίζη ληη Βαι-ληε-Γθξαο. Γηα ηνλ Κινπηο, ε ζξεζθεία
απινχζηαηα έπξεπε λα θαηαδησρζεί. «Θα δνχκε ελ ζπλερεία ηελ νπξάληα
βαζηιεία λα θαηαδηθάδεηαη απφ ην επαλαζηαηηθφ δηθαζηήξην ηνπ ζξηακβηθνχ Λφγνπ·
δηφηη ε Αιήζεηα, θαζηζκέλε ζην ζξφλν ηεο Φχζεο, είλαη θαη' εμνρήλ κε αλεθηηθή.
Ο αζηέξαο ηεο εκέξαο ζα δεκηνπξγήζεη κεηεσξίηεο θαη ζα εμαθαλίζεη φια ηα
ηξεκάκελα θψηα ηεο λχρηαο». ηαλ έξρεηαη ην θσο, νη ζθηέο πξέπεη λα
εμαθαληζηνχλ - θη αλ δελ εμαθαληζηνχλ απφ κφλεο ηνπο, ηφηε πξέπεη λα ηηο
θάλνπκε λα εμαθαληζηνχλ. Γηα ηνλ Κινπηο, ε θχζε θαη ν ιφγνο πξέπεη λα
ζξηακβεχζνπλ ηφζν ελαληίνλ ησλ πξαγκαηηθψλ γήηλσλ φζν θαη ελαληίνλ ησλ
θαληαζηηθψλ επνπξάλησλ κνλαξρψλ, πνπ θαη νη δπν ηνπο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα
ππνδνπιψλνπλ θαη λα εμαπαηνχλ.
Δλψ ν Ρνβεζπηέξνο επεδίσθε λα πξνσζήζεη ηε ζξεζθεία ηνπ Τπέξηαηνπ
ληνο, γχξσ απφ ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα ελσζεί ν γαιιηθφο ιαφο, ν Κινπηο
κεηά καλίαο ππεξεηνχζε κία πην αζετζηηθή ππφζεζε. Ήηαλ ελεξγφ κέινο ηεο
νκάδαο πνπ κε επηηπρία πξνσζνχζε ηελ ηδέα ηεο αζετζηηθήο «Λαηξείαο ηνπ

Λφγνπ», ε νπνία δηαθεξχρζεθε επηζήκσο ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 1793. ηηο 7
Μαΐνπ 1794, ε ελ ιφγσ ιαηξεία εγθαηαιείθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ
πην κεηξηνπαζή ληετζηηθή «Λαηξεία ηνπ Τπέξηαηνπ ληνο». Ο Ρνβεζπηέξνο
αλεζπρνχζε πσο ην πξφγξακκα απνρξηζηηαληζκνχ, πνπ κε ελεξγφ θαη αδέμην
ηξφπν πξνπαγαλδηδφηαλ απφ ηνλ Κινπηο θαη ηνλ Λενλάξ Μπνπξληφλ,
πξνθαινχζε απμαλφκελε δπζαλαζρέηεζε θαη ππξνδνηνχζε αληεπαλαζηαηηθά
αηζζήκαηα. Ο Θεφο απαηηνχζε έλα είδνο επαλαζχζηαζεο - ηνπιάρηζηνλ κε
θάπνηνλ κεηξηνπαζή ηξφπν. Σν ηέινο εθείλσλ πνπ επέκελαλ ζε πην ξηδηθά
κέηξα ήηαλ ηφζν αλαπφηξεπην φζν ήηαλ θαη ελνριεηηθφ. Ο Κινπηο εθηειέζηεθε
ην Μάξηην ηνπ 1794. χληνκα ν ίδηνο ν Ρνβεζπηέξνο ζα έπεθηε ζχκα ησλ
εζσηεξηθψλ επαλαζηαηηθψλ δηρνγλσκηψλ θαη ηνπ θαηξηαζκνχ. Σξεηο κήλεο
αξγφηεξα αθνινχζεζε ηνλ Κινπηο ζηελ γθηινηίλα. Δκπλεπζκέλν θαη
εμεπγεληζκέλν, ην πξφηαγκα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο ήηαλ ηελ ίδηα ζηηγκή
απάλζξσπν θαη θαηαπηεζηηθφ. Σν ίδην θίλεκα πνπ επηθαινχληαλ κε ηφζε
έληαζε ηε θχζε θαη ην ιφγν πξνο λνκηκνπνίεζή ηνπ, θαηέιεμε ζηε ρξήζε
ζπζηεκαηηθήο βίαο πξνο θαζππφηαμε φισλ εθείλσλ πνπ δελ πείζνληαλ απφ ηηο
αξεηέο ηνπ. Σν θίλεκα πνπ ράξηζε ζηνλ θφζκν ηέηνηα επγεληθά κλεκεία φπσο ηε
Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, «πξφζθεξε» επίζεο ηελ Πεξίνδν
ηεο Σξνκνθξαηίαο. Γηα εθείλνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζξεζθεία είλαη
ππεχζπλε γηα ηα θαθά ηνπ θφζκνπ, ε Δπαλάζηαζε ζπληζηά κία πεξίεξγε
αλσκαιία. πσο έδεημε ν ηζηνξηθφο Ρέηλαιλη έρεξ, νη πηέζεηο απφ ην Παξίζη
πξνο εμάιεηςε ηεο αληεπαλάζηαζεο ζηα λφηηα ηεο Γαιιίαο νδήγεζαλ ζηε
ρξήζε ησλ colonnes infernales ηνπ Σηξφ ην 1794, ησλ νπνίσλ ε θαηαζηξνθηθή
καλία θαηά ησλ ρσξηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπο έθηαζε ζηα πξφζπξα ηεο
γελνθηνλίαο. Ζ λέα ζξεζθεία ηεο αλζξσπφηεηαο κηκήζεθε ηφζν ηηο αξεηέο φζν
θαη ηα ειαηηψκαηα ηνπ Ρσκαηνθαζνιηθηζκνχ πνπ ππνηίζεηαη φηη εθζξφληδε.
Γηέζεηε έλαλ θαηλνχξγην ζεφ, έλαλ θαηλνχξγην ιπηξσηή θαη θαηλνχξγηνπο αγίνπο.
Παξάιιεια, φκσο, είρε ηε δηθή ηνπ Ηεξά Δμέηαζε θαη επηδφζεθε ζην δηθφ ηνπ,
ηδηαίηεξν ζξεζθεπηηθφ πφιεκν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, γηα
πξψηε θνξά ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία δηεξεπλήζεθε ε δπλαηφηεηα ελφο αζετζηηθνχ
θξάηνπο. Απηή ε δηεξεχλεζε ππήξμε αλνινθιήξσηε, αζπλεπήο θαη φρη πιήξσο
ελζαξξπληηθή. Μέζα ζε κία δεθαεηία, ε θηεξσηή Γαιιηθή Γεκνθξαηία βξέζεθε λα
είλαη ζχκα ησλ ίδησλ ησλ γεγνλφησλ, θαζψο ν Ναπνιέσλ Βνλαπάξηεο εηζήιζε
ζην Παξίζη θαη θαηέιαβε ηελ εμνπζία. ηηο 15 Γεθεκβξίνπ 1799 ζεζκνζεηήζεθε έλα
λέν ζχληαγκα, ην νπνίν πεξηιάκβαλε ηελ πξφηαζε πνπ ζεκαηνδνηνχζε ην ηέινο
κηαο επνρήο: «Πνιίηεο, ε Δπαλάζηαζε ζεκειηψλεηαη ζηηο αξρέο πνπ ηελ
μεθίλεζαλ: έιαβε ηέινο». Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ Ρσκαηνθαζνιηθηζκνχ
αθνινχζεζε ιίγν αξγφηεξα.
Ωο εθ ηνχηνπ, ππφ κία έλλνηα, ε Δπαλάζηαζε απνηέιεζε έλα πείξακα πνπ
απέηπρε. Σα δέθα ρξφληα πνπ θξάηεζε, δελ θαζηέξσζαλ ηνλ αζετζκφ σο ηελ
πξνθαλή ζξεζθεία ηεο επξσπατθήο αλζξσπφηεηαο, νχηε σο ηε θηινζνθηθή
ζεκειίσζε ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηθήο ζεσξίαο. Δληνχηνηο, είρε ζπκβεί ην
αδηαλφεην - πξάγκαηη, κνλάρα γηα κηα ζχληνκε ρξνληθή πεξίνδν. Απηφ πνπ
νξηζκέλνη ζεψξεζαλ σο κία λέα επνρή ζηελ Ηζηνξία ηνπ θφζκνπ απνδείρζεθε έλα

δηάιεηκκα. Μνιαηαχηα, ε πξαγκαηηθή ζεκαζία ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο γηα
ηελ ηζηνξία πνπ αθεγνχκαζηε δελ έγθεηηαη ηφζν ζην ηη θαηάθεξε εληφο ηεο
Γαιιίαο, αιιά ζηελ επίδξαζε πνπ άζθεζε ζηε ζθέςε θαη θπξίσο ζηε θαληαζία
πνιιψλ ρεηξαθεηεκέλσλ αλζξψπσλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Οη ζπφξνη
ζπάξζεθαλ, πλεπκαηηθνί νξίδνληεο πξνεθηάζεθαλ θαη ειπίδεο αιιαγψλ
ππξνδνηήζεθαλ. Θα κπνξνχζαλ άιινη λα επηηχρνπλ εθεί πνπ νη επαλαζηάηεο
είραλ απνηχρεη; Θα κπνξνχζαλ ηα πλεχκαηα λα αιιάμνπλ κφληκα κέζσ
επηρεηξεκάησλ παξά πεξηζηαζηαθά κέζσ ηεο άζθεζεο βίαο;
Σξεηο γίγαληεο εκθαλίζηεθαλ γηα λα ζέζνπλ ηα ζεσξεηηθά ζεκέιηα ηνπ αζετζκνχ
κε κία έληαζε θαη κία επηκνλή πνπ έιεηπε ζε άιινπο. Οη ηξεηο κεγάινη ζηχινη ηεο
ρξπζήο επνρήο ηνπ αζετζκνχ είλαη ν Λνχληβηρ Φφηεξκπαρ (1804-1872), ν Καξι
Μαξμ (1818 - 1883) θαη ν Είγθκνπλη Φξφηλη (1856-1939), νη νπνίνη απφ θνηλνχ
κεηέηξεςαλ κία ηνικεξή επαλαζηαηηθή ππφζεζε ζε θαζηεξσκέλε βεβαηφηεηα
κηαο νιφθιεξεο επνρήο, ηνπνζεηψληαο ην Υξηζηηαληζκφ ζηαζεξά ζηε ζέζε ηνπ
ακπλφκελνπ. ηα φζα αθνινπζνχλ, ζα απνηηκήζνπκε ηε ζπλεηζθνξά απηψλ ησλ
δηαλννπκέλσλ φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ην
ζχγρξνλν αζετζκφ, δηεξεπλψληαο ηφζν ηηο πξσηαξρηθέο ηνπο ηδέεο φζν θαη ην
πψο απηέο έγηλαλ απνδεθηέο θαη ηδηνπνηήζεθαλ εθ κέξνπο ηεο ρξπζήο επνρήο
ηνπ αζετζκνχ.

