Η κατασκευή της εθνικής ταυτότητας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα.
Αλυτρωτισµός και ∆ιπλωµατία. Το παράδειγµα του Αλ. Ρ. Ραγκαβή

Χάιδω Μπάρκουλα

Με την παρούσα ανακοίνωση επιχειρείται µια προσέγγιση της έννοιας και του
περιεχοµένου της εθνικής ταυτότητας που συγκροτείται ή κατασκευάζεται στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, µέσα κυρίως από δύο κείµενα του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή.
Ο Ραγκαβής υπήρξε πολυγραφότατος. Άλλωστε δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν, ότι έγραψε περισσότερα απ’ όσα είχε διαβάσει.1 Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1809 και πέθανε στην Αθήνα, πλήρης ηµερών και έργων, το 1892. Έζησε
για ένα διάστηµα στο Βουκουρέστι, στην Αυλή του ηγεµόνα της Βλαχίας Αλέξανδρου Σούτσου και όπως ήταν φυσικό γαλουχήθηκε στο αντίστοιχο περιβάλλον και
αποκόµισε συγκεκριµένες εικόνες για τη ζωή, την κοινωνία και την πολιτική. Σπούδασε στο Μόναχο και από το 1829 και µετά µετείχε ενεργά στην πολιτική και πνευµατική ζωή του νέου κράτους. Θα διατελέσει ανώτερος ∆ηµόσιος Υπάλληλος, Υπουργός των Εξωτερικών, ∆ιπλωµάτης, ∆ιανοούµενος, Συγγραφέας, Κριτής σε ποιητικούς διαγωνισµούς, Καθηγητής και Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Αν και
τα περισσότερα χρόνια της ζωής του τα περνάει εκτός Ελλάδας, θα είναι πάντα παρόν
στις κοινωνικοπολιτκές και πνευµατικές εξελίξεις.
Ένα από τα βασικά ερωτήµατα που τίθενται στην παρούσα ανακοίνωση είναι
πώς κάποιες εξατοµικευµένες απόψεις σε θέµατα ιστορικής συνέχειας και συγκρότησης της εθνικής και πολιτισµικής ταυτότητας, µπορούν να µας οδηγήσουν στη διαµόρφωση µιας συνολικής εικόνας των ως άνω διεργασιών, δηλαδή να µας µεταφέρουν από το µερικό στο ευρύτερο γενικό. Ο Ραγκαβής και οι απόψεις που διατυπώνει
πάνω σε βασικά πολιτικά ζητήµατα της εποχής, µας δίνουν την ευκαιρία να αναδείξουµε την αναγκαιότητα της ανάλυσης σ’ ένα µικροεπίπεδο, προκειµένου να διαµορφώσουµε µια συνολική εικόνα του πολιτικού και κοινωνικού γίγνεσθαι µιας περιόδου.
Ως πραγµατολογικό υλικό στην εν λόγω ανάλυση χρησιµοποιούµε δύο κείµενα του Αλ. Ρ. Ραγκαβή· το θεατρικό Του Κουτρούλη ο γάµος, µια πολιτική σάτιρα,
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που γράφτηκε το 1845,2 και το κείµενο του πρυτανικού λόγου3 που εκφώνησε το
1866, αναλαµβάνοντας την πρυτανεία του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στον οποίο θέτει,
όπως θα δούµε και παρακάτω, ουσιαστικά ζητήµατα για το ρόλο που καλείται να διαδραµατίσει το Πανεπιστήµιο εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων. Η επιλογή αυτών των κειµένων έγινε µε βασικό σκοπό να αναδειχθούν τρεις πολύ βασικές πτυχές,
η κοινωνική, η πολιτική και η πνευµατική της συγκρότησης της εθνικής ταυτότητας.
∆ύο λόγια σχετικά µε το ιστορικό πλαίσιο θα µας βοηθήσει να κατανοήσουµε
καλύτερα ορισµένα σηµεία της ανάλυσης. Βασικό στοιχείο της περιόδου είναι η προτεραιότητα στην πραγµάτωση της Μεγάλης Ιδέας. Η Μεγάλη Ιδέα καθ’ όλη τη διάρκειά της λαµβάνει µια δυναµική, άλλοτε στείρα και φθοροποιό που αποσκοπούσε αποκλειστικά στην κατάληψη της «βασιλεύουσας», και άλλοτε εκσυγχρονιστική, µε
την προοπτική της εσωτερικής συγκρότησης ενός προοδευτικού κράτους, µε οργανωµένη διοίκηση, εκπαίδευση, στρατό, κ.λπ. που στόχευε στην καταξίωσή του απέναντι στις Μεγάλες ∆υνάµεις, αλλά και απέναντι στον από αιώνων «εχθρό», την
Τουρκία. Με τη διατύπωση της Μεγάλης Ιδέας, επιτυγχάνεται κάτι πολύ σηµαντικό
για την πολιτική ολοκλήρωση του νέου κράτους· η ενότητα µεταξύ χώρου και χρόνου, γεγονός που όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε το αίσθηµα της εθνικής οµοψυχίας
και κατά συνέπεια την ιδέα της εθνικής ολοκλήρωσης του ελληνισµού. Αυτό που έχει
σηµασία είναι ότι όλοι σχεδόν οι διανοούµενοι, οι ιστορικοί, οι πολιτικοί και ο απλός
λαός, εµφορούνταν από αυτή τη Μεγάλη Ιδέα, κατ’ ουσίαν αποσκοπούσαν να αποκτήσουν – συνειδητά ή ασυνείδητα - µια «εθνική ταυτότητα», που θα τους επέτρεπε
τη διάπλαση εικόνων, άλλοτε πραγµατοποιήσιµων και άλλοτε ιδιαίτερα ουτοπικών,
ανάλογα µε το βαθµό επιρροής που τους είχε ασκηθεί. Αποτέλεσµα των παραπάνω,
καθώς και των πνευµατικών και ιδεολογικών προσανατολισµών του νεοσύστατου
ελληνικού κράτους, ήταν η τάση ανασύνδεσης µε την κλασική αρχαιότητα.
Την περίοδο 1840 – 1880, αλλά και αργότερα, η Μεγάλη Ιδέα, για εδαφική,
πολιτική, πολιτισµική, ιστορική ολοκλήρωση και ενότητα γίνεται αναπόσπαστο στοι-
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χείο του ελληνικού ροµαντισµού, αλλά κυρίως λόγω των προσδοκιών και του οράµατος για µια Ελλάδα εδαφικά και πολιτισµικά ολοκληρωµένη, η οποία θα περιελάµβανε τόσο τις πόλεις-κράτη της αρχαίας Ελλάδας όσο και τα εδάφη της µετέπειτα Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.4 Ο ελληνικός ροµαντισµός µεταφέρεται στην πολιτική δράση
µε την ευρύτητα των νοηµάτων που εµπεριείχε η Μεγάλη Ιδέα, ως πολιτική πρακτική, αλλά και ως ανασύνδεση µε την κλασική αρχαιότητα. Επιπλέον, επιφορτίζει τον
νέο ελληνισµό µε το καθήκον της µεταλαµπάδευσης των αρχαίων ελληνικών ιδεωδών,
που για τη ∆ύση έγινε µε την πτώση του αρχαίου ελληνικού κόσµου, ενώ για την Ανατολή µε τη συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους. Αυτό, για τους πολιτικούς
και διανοούµενους της εποχής, αποτελεί την ουσία του νοήµατος «της µεγάλης ταύτης ιδέας».
Στη βάση αυτής της πολιτικής προτεραιότητας οικοδοµείται το νέο ελληνικό
κράτος και διαχωρίζει πλέον τη θέση του (στο χώρο, το χρόνο και την ιστορία) σε
σχέση µε τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο, του οποίου είχε υπάρξει αναπόσπαστο κοµµάτι, ως την περίοδο της Επανάστασης. Το νέο βασίλειο στη σκέψη πολιτικών και
διανοούµενων, αναγεννάτε νοµοτελειακά, προκειµένου να υπερασπίσει τα χαρακτηριστικά της φυλής του και να µεταλαµπαδεύσει την κλασική κληρονοµιά του. Η ιδέα
αυτή γίνεται κτήµα όλων και κινεί πολιτικές και πνευµατικές διεργασίες καθ’ όλη τη
διάρκεια του δεύτερου µισού του 19ου αιώνα.
Στην προσπάθεια πολιτικών και διανοούµενων να καταστεί το όραµα της συγκρότησης ενός κράτους – έθνους, πραγµατικότητα, διαµορφώνονται τρεις βασικές
τάσεις, ανάλογα µε το πολιτικό περιεχόµενο που απέδιδε η κάθε µια στη Μεγάλη Ιδέα. Η πρώτη εστίαζε στην ανάγκη εδαφικής επέκτασης και ολοκλήρωσης, η δεύτερη
έδινε βαρύτητα στην πνευµατική αναγέννηση, ενώ η τρίτη αφορούσε την εσωτερική
οργάνωση του κράτους. Οι τρεις αυτές τάσεις άλλοτε συγκρούονταν µεταξύ τους και
άλλοτε συνοδοιπορούσαν στην επίτευξη του βασικού στόχου. Ο Ραγκαβής δεν επέλεξε ποτέ κάποια από τις τρεις, αλλά προσπάθησε να συνενώσει τις τάσεις αυτές σε µια.
Θεωρούσε ότι η εσωτερική αναδιοργάνωση, η εδαφική ολοκλήρωση του κράτους και
4
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η πνευµατική ανύψωση, αποτελούσαν τη βασική συνισταµένη που θα οδηγούσε την
Ελλάδα να ασκήσει καθοριστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι µόνο στην περιοχή
των Βαλκανίων, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολής. Σ’ όλα σχεδόν τα
κείµενά του δε παραλείπει αναφορές στο τριαδικό αυτό σχήµα που θα οδηγούσε την
Ελλάδα στην «αναγέννησή» της, και που θα την καθιστούσε πρωταγωνίστρια στη
λύση του ανατολικού ζητήµατος.
Ας δούµε όµως πως ξεδιπλώνονται οι απόψεις του µε βάση τα δύο κείµενα
που έχουµε επιλέξει.
Το πρώτο είναι ένα θεατρικό κείµενο, βαθύτατα πολιτικό, µε τον τίτλο Του
Κουτρούλη ο γάµος. Ουσιαστικά πρόκειται για µία πολιτική σάτιρα, αριστοφανικού
τύπου, που γράφτηκε το 1845 και φαίνεται να παραπέµπει άµεσα στα ιστορικά γεγονότα της περιόδου 1843-1844. Με το έργο αυτό ο Ραγκαβής καυτηριάζει, εµµέσως
πλην σαφώς, την εσωτερική οργάνωση του κράτους. Ξεδιπλώνεται έκδηλα η πολιτική
πραγµατικότητα της εποχής του Όθωνα. Ο ανταγωνισµός των Μεγάλων ∆υνάµεων
(Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας), η προθυµία συναλλαγής ορισµένων εκδοτών και δηµοσιογράφων, η ευκολία µε την οποία διάφοροι τοπικοί κοµµατάρχες αλλάζουν στρατόπεδο µε αντάλλαγµα διάφορα οφίτσια και οι φατρίες. Όλα αυτά καθιστούν το έργο
του Ραγκαβή τόσο επίκαιρο σήµερα παρά ποτέ. Το έργο αυτό έχει ανέβει σε πολλές
θεατρικές σκηνές, εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων, από τότε και ως σήµερα.
Αφορµή των όσων συνέβησαν το 1843-1844, ήταν η επανάσταση της 3ης Σεπτεµβρίου 1843. Ο Ραγκαβής, αν και δε µετείχε ενεργά, στον ύµνο που γράφει γι’ αυτήν την
ηµέρα, συγκρίνει τις µέρες αυτές µε τις µέρες της Αρχαίας Ελλάδας. Συνδέει την επανάσταση για τη διεκδίκηση Συντάγµατος µε αστέρα που ανατέλλει ως πρόδροµος και
άγγελος που θα ανοίξει µε δόξα τις πύλες της Ανατολής.
«Η Ελλάς, εις δύω κόσµων τα µεθόρια κειµένη. Του πολιτισµού εστία. Τροφός γραία της Ευρώπης, εξ ης γάλα περιµένει. Αληθείας η Ασία. Αλλ’ η ώρα της επέστη. Έρχονται να ποτισθώσιν εις τα
φωτεινά της ρείθρα. Οι λαοί ελευθερίαν. Και βαπτίζει έθνη δούλα η
µεγάλη κολυµβήθρα. Εις την παλιγγενεσίαν» […] Του συντάγµατός
µας τώρα ο αστήρ ο ανατείλας. Είναι πρόδροµος, αγγέλων. Το ανοίγον µετά δόξης της Ανατολής τας πύλας. Ηλιόφωτόν µας µέλλον. Αι
αρχαίαι της Ελλάδος επανέρχονται ηµέραι. Ως µετέωρον ακτίνων. Ανεγείρεται ο θρόνος, και τα πλήθη ψάλλουν, «χαίρε Ω µονάρχα των
Ελλήνων»».5
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Οι όποιοι ενδοιασµοί είχε ο Ραγκαβής για την επανάσταση της 3ης Σεπτεµβρίου δεν
αφορούσαν τους σκοπούς της αλλά τα πρόσωπα που υπήρξαν πρωτεργάτες της, κυρίως για τη στάση τους απέναντι στους ετερόχθονες.
Η επανάσταση της 3ης Σεπτεµβρίου 1843 είχε οργανωθεί στη βάση της από
αυτόχθονες ηγετικές οµάδες που ουσιαστικά είχαν αποκλειστεί από την άσκηση πολιτικής εξουσίας (όπως ο Ι. Μακρυγιάννης, ο Α. Λόντος, ο Κ. Ζωγράφος, ο Ρ. Παλαµήδης κ.ά.) και πέραν του βασικού αιτήµατος για παραχώρηση Συντάγµατος, η κίνησή
τους, όπως φάνηκε αργότερα, µε την ψήφιση του νόµου που αφορούσε τους ετερόχθονες, απέβλεπε και στην αντικατάσταση του βασιλιά, των Βαυαρών και των ετεροχθόνων (κυρίως Φαναριωτών, που πολλές φορές τους ταύτιζαν µε τους Βαυαρούς),
ως κάτοχους της εξουσίας και διαµορφωτές της πολιτικής ζωής του τόπου. Ουσιαστικά, η αντίθεση των αυτόχθων έναντι των ετεροχθόνων είχε αρχίσει ταυτόχρονα µε τη
συγκρότηση του νέου κράτους. Οι ετερόχθονες άρχισαν να διαδραµατίζουν κυρίαρχο
ρόλο, κυρίως για δύο βασικούς λόγους· κατ’ αρχάς, έχοντας λάβει εκπαίδευση στις
µεγάλες πρωτεύουσες της ∆ύσης, είχαν αναπτύξει ικανότητες που τους έδιναν την
ευκαιρία να ασκούν πολιτική και πνευµατική εξουσία, ενώ από την άλλη, ως διαπρεπείς επιχειρηµατίες, µπορούσαν να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας.6 Ο ανταγωνισµός αυτός επηρεάζει άµεσα τον Ραγκαβή, αφού
µε την ψήφιση του νόµου περί ετεροχθόνων, απολύεται από τη θέση του στο Υπουργείο Εσωτερικών όταν υπουργός αναλαµβάνει ο Ρήγας Παλαµήδης.
Η αντίθεση του Ραγκαβή φανερώνεται µέσα από το ως άνω έργο. Αν και ο ίδιος δεν το παραδεχόταν, ήταν µια πολιτική κωµωδία που παρέπεµπε άµεσα στα γεγονότα εκείνων των ηµερών, και πιθανότατα αποτελούσε µία από τις τελευταίες προσπάθειές του να ασκήσει δηµόσια έντονη κριτική στην πολιτική πραγµατικότητα της
εποχής. Τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν τόσο την περίοδο της επανάστασης όσο και
αργότερα, στην Εθνοσυνέλευση, στη συζήτηση περί του θέµατος των ετεροχθόνων,
εµφανίζονται στην κωµωδία (για παράδειγµα ο Κουτρούλης είναι ένας εκκολαπτόµενος υπουργός, ίσως ο Ρήγας Παλαµήδης, ο µετέπειτα Υπουργός των Εσωτερικών,
που ως νέος προϊστάµενος του Ραγκαβή, «ευτύχησε» να του δώσει το χαρτί της απολύσεώς του στο χέρι).7 Πέραν των εσωπολιτικών αντιθέσεων και αντιπαραθέσεων
που προβάλλονται µέσα από το έργου του Ραγκαβή, εδώ µας ενδιαφέρουν δύο βασικά
στοιχεία. Αρχικά η ανησυχία που εκφράζει για την εσωτερική οργάνωση και κοινω6
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νική κατάσταση του κράτους, γεγονός που το καθιστά ευάλωτο στους διεθνείς ανταγωνισµούς και αδύναµο να ασκήσει µια σταθερή πολιτική. Το δεύτερο, διαφορετικό
από το ως άνω, αλλά πολύ σηµαντικό στην ανάλυσή µας, έχει να κάνει µε τη γλώσσα
που είναι γραµµένο το κείµενο καθώς και το γεγονός της αριστοφανικής προσέγγισης
των καταστάσεων. Πιθανότατα, η χρήση των δύο αυτών, γλώσσας και πλοκής του
έργου, θέλει να µας παραπέµψει στην αναγκαιότητα του ιδεολογήµατος της επιστροφής στην κλασική περίοδο της αττικής λογοτεχνίας. Ο Ραγκαβής, µε αυτό του το έργο
ανταποκρίνεται άµεσα στο αίτηµα, ροµαντικό και αρκούντως ουτοπικό µεν, αλλά
σηµαντικό στο πλαίσιο της συγκρότησης της εθνικής - πολιτισµικής ταυτότητας, της
επιστροφής µέσω της γλώσσας στο αρχαίο παρελθόν. Εξάλλου, ο Ραγκαβής, περισσότερο από κάθε άλλον, ήταν γνώστης της αρχαίας λογοτεχνίας, της γλώσσας και της
θεµατογραφίας, επέλεξε να γράψει έργα για το θέατρο µιµούµενος τη µορφή ακόµη
και τα µετρικά συστήµατα των αρχαίων δραµατουργών.8
Στο έργο αυτό η σύνδεση µε το απώτερο παρελθόν επιτυγχάνεται µε τη χρήση
του χορού φοιτητών σε καφενείο της Αθήνας. Οι στίχοι που εκφέρονται προς το κοινό από το χορό, µας αναδεικνύουν περισσότερο εύγλωττα την προβληµατική της
σύνδεσης µε το αρχαίο «ένδοξο» παρελθόν. ∆εν παραλείπονται αναφορές στο ιδεολόγηµα της αναγέννησης του ελληνικού κράτους προς το σκοπό του διαφωτισµού της
Ανατολής. ∆ιαβάζουµε για παράδειγµα σχετικά:
«…Αλλά τώρα αξίαν ζητών υπουργού, ιδέ πρώτον αναστήµ’ αν έχης
Να καθέξης την έδραν ην είχον ποτέ Περικλής και Φωκίων καθέξει.
Ηµπόρεις ν’ απατήσης φορών λεοντήν, αλλ’ ιδέ ογγασµός µη σ’ ελέγξη.
Ενθυµού πως δεν δίδετ’ εις σε και τους σους η Ελλάς πολιτισµού µεταλλείον,
Ουδ’ εµπόρευµα όπως πωλήσης αυτήν, ουδ’ αγρός να καρπούσαι ανέτως,
Αλλά λείψανον µέγα αγίας νεκράς, όπου πρέπει ζωήν να φυσήσης,
Αλλά λίθος υπέρογκος πλην τιµαλφής, καταπέσας εις βάθος βαράθρου,
Όστις πρέπει µ’ αγώνας οπίσω ν’ αρθή εις τα ύψη εξ ων απεκόπη,
Αλλά γη όπου πας απροσέκτως πάτων ολισθαίν’ εις αίµα µαρτύρων,
Όπου κείται θαµµένη µεγάλη ελπίς, και του µέλλοντος εύφορον σπέρµα.
Αν την φίλην Ελλάδα µας έψης ως πριν µετ’ αρχαία της ία και δάφνας,
Και µεγάλην ανίσως εγείρης αυτήν ως την είχε θελήσει ο Ρήγας,…».9
Σε πολλά ακόµη σηµεία του έργου διαφαίνεται η ανάγκη ανάδειξης του αρχαίου παρελθόντος. Λέξεις και εκφράσεις που παραπέµπουν άµεσα στα χορικά της αρχαίας
δραµατουργίας, δίνουν στο έργο τη δοµή και τις προοπτικές µιας αριστοφανικού τύπου κωµωδίας.10 Ο Ραγκαβής, άµεσα επηρεασµένος, χρησιµοποιεί πολλά στοιχεία
8

Κώστας Γεωργουσόπουλος, εφ. Τα Νεα, 14/07/2008.
Χριστοφάνης Νεολογίδης [= Αλ. Ρ. Ραγκαβή κατά την πρώτη έκδοση το 1845], ό.π., σελ. 60.
10
Η Στέλλα Κουρµπανά επισηµαίνει ότι και η επιλογή του ψευδωνύµου Χριστοφάνης Νεολογίδης
9
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από τους Ιππείς του Αριστοφάνη.11 Ο Αριστοφάνης µε αυτό του το έργο στηλιτεύει
έναν πολιτικό της εποχής, το δηµαγωγό Κλεώνα που ήταν και προσωπικός του εχθρός
(αντιστοίχηση µε το Ραγκαβή και το Ρήγα Παλαµήδη). Ο Αριστοφάνης µε την κωµωδία του επιτυγχάνει και αναδεικνύει τη φαυλότητα της εξουσίας και πώς τελικά όλη
αυτή η κατάσταση µπορεί να οδηγήσει τη χώρα στην καταστροφή. Την ίδια αντιστοίχηση, µε διαφορετικούς όρους, προσπαθεί να αναδείξει και ο Ραγκαβής µε το δικό
του έργο.
Τα περισσότερα κείµενα του Ραγκαβή, κυρίως τα πολιτικά, τα κοινωνικά και
η επίσηµη αλληλογραφία του, βρίθουν στοιχείων που παραπέµπουν κυρίως στο αρχαίο παρελθόν και πολύ λιγότερο στο βυζαντινό, που την εποχή εκείνη αποτελούσε
ένα βασικό κοµµάτι της συζήτησης για τη σύνδεση και τη σύνθεση του «παζλ» της
ιστορικής συνέχειας.
Την ίδια περίπου στάση φαίνεται να διατηρεί και την περίοδο των συζητήσεων σχετικά µε την ίδρυση του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1837, που αποτελούσε µία
από τις πιο σηµαντικές τοµές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. ∆ε διαφωνεί µε
την υιοθέτηση του γερµανικού προτύπου· άλλωστε ο ίδιος είχε σπουδάσει σε γερµανική σχολή του Μονάχου, όπως και αρκετοί από τους διανοούµενους της εποχής και
κατόπιν καθηγητές, οι οποίοι προέτασσαν µια τέτοιου είδους δοµή για το ελληνικό
Πανεπιστήµιο.12 Οραµατιζόταν ένα Πανεπιστήµιο µε εσωτερική αυτονοµία και ελευθερία στην επιλογή των προτύπων –είτε του γερµανικού, είτε του γαλλικού, είτε ενός
συνδυασµού και των δύο–, µε πιο πρακτική κατεύθυνση. Ωστόσο, µια τέτοια πρόταση δε θα µπορούσε να βρει πρόσφορο έδαφος, κάτω από τις συνθήκες που επικρατούσαν την περίοδο αυτή.13 Άλλωστε, το Πανεπιστήµιο είχε κι αυτό ταχθεί να υπηρεήταν χαρακτηριστική προς αυτήν την κατεύθυνση. Το Χριστοφάνης παρέπεµπε στον Αριστοφάνη, µε
µια διάθεση παιδευτική, όπως επισηµαίνει η Λίτσα Χατζοπούλου (στο «Ο Αριστοφάνης, ο Μολιέρος
και η αρχαία ελληνική κωµωδία του κ. Χρηστοφάνους Νεολογίδου», Bulletin de liaison NeoHellenique, 15, Centre d’ Etudes Balkaniques, INALCO, Paris, ∆εκέµβριος 1997, σ.23-32), και το Νεολογίδης υπογράµµιζε την τοποθέτηση του έργου στην νεότερη εποχή. βλ. σχ. Στέλλα Κουρναµπά,
«Του Κουτρούλη ο γάµος του Α. Ρ. Ραγκαβή και «Το αληθές ελληνικόν µελόδραµα», στο περ. Μουσικός Ελληνοµνήµων, περιοδική έκδοση του εργαστηρίου ελληνικής µουσικής, τευχ. 4, Τµήµα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστηµίου, Σεπτέµβριος – ∆εκέµβριος 2009, σσ. 20-33.
11
Ο ίδιος στις µετρικές σηµειώσεις του έργου του αναφέρει ότι έχει δανειστεί από τον Αριστοφάνη
ορισµένα χορικά που είναι όµοια µε αυτά των Νεφελών.
12
Εξάλλου, όπως τονίζει και ο Κ. Λάππας, οι έλληνες διανοούµενοι θεωρούσαν ότι το γερµανικό πανεπιστηµιακό σύστηµα και γενικότερα η εκπαίδευση στη Γερµανία µε το ενδιαφέρον της για τη γενική
παιδεία, και µάλιστα για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό, ταίριαζε περισσότερο στο ελληνικό Πανεπιστήµιο. Βλ. Κώστας Λάππας, «Πανεπιστήµιο Αθηνών: θεσµικό πλαίσιο, οργάνωση, ιδεολογική λειτουργία» στο Ιστορία του Νέου Ελληνισµού 1770-2000, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2003, τόµ. 4ος, σ.
152.
13
Βέβαια, το εκπαιδευτικό σύστηµα φαίνεται ότι θα ακολουθούσε µια δοµή, όπου θα υπήρχε µέριµνα
για την κατάρτιση ικανών δηµοσίων λειτουργών και εκπαιδευτικών και άµεση σύνδεση της εκπαίδευ-
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τεί τις εθνικές επιδιώξεις του νέου κράτους και ως εθνικό, έπρεπε να προσαρµόσει τα
εκπαιδευτικά του προγράµµατα και την ακαδηµαϊκή του δράση. Ο ίδιος θα συµπεριληφθεί το Νοέµβριο του 1844 στο εκπαιδευτικό δυναµικό του Πανεπιστηµίου, ως τακτικός καθηγητής της Αρχαιολογίας και µέσω των µαθηµάτων που διδάσκει (Αρχαιολογία, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής καλλιτεχνίας, Επιγραφική και πολιτικές αρχαιότητες), διαφαίνεται η σηµασία που έδινε στην ανασύνδεση της νέας ελληνικής
παιδείας µε την κλασική αρχαιότητα.
Η πάγια πεποίθηση του Ραγκαβή –η άµεση σχέση του παρόντος µε το παρελθόν– τονίζεται ιδιαίτερα, όταν αναλαµβάνει την πρυτανεία του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στην τελετή της εγκαθίδρυσης των νέων αρχών, ο Ραγκαβής θα εκθέσει τις απόψεις του για την αρχαία αγωγή και θα τη συγκρίνει µε την κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1860. Θεωρεί το Πανεπιστήµιο ως την «κιβωτό
της εθνικής ελπίδας» και ως το κορύφωµα της αυτονοµίας του εθνικού οικοδοµήµατος. Ως το «φάρο του πολιτισµού εν τη Ανατολή». Στη σύγκριση που κάνει µε την
αρχαία αγωγή, καταλήγει στο ότι η «νέα παιδεία», όπως την ονοµάζει, δεν είναι κατώτερη της αρχαίας. Εδώ ο Ραγκαβής αναδεικνύεται σ’ έναν από τους υπέρµαχους
της Μεγάλης Ιδέας, ακολουθώντας κατά µια έννοια το ιστορικό σχήµα του συναδέλφου του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου.
Το Πανεπιστήµιο Αθηνών αναλαµβάνει, µαζί µε άλλους δηµόσιους θεσµούς,
την αποστολή να εξασφαλίσει µια κοινή δηµόσια και µαζική κουλτούρα. Κυρίως
προσπαθεί µέσα από τη δράση του – µην ξεχνάµε το ρόλο των σχολών και κυρίως της
Νοµικής στη συγκρότηση της εξουσίας και του κρατικού µηχανισµού -, να διαµορφώσει µια κοινή κουλτούρα και µια πολιτική ιδεολογία. Στο πλαίσιο της αλυτρωτικής
πολιτικής, προσπαθεί να συνενώσει ένα κοινό σύνολο αντιλήψεων και επιχειρείται
µια νέα πλέον ανάγνωση της ιστορικής συνέχειας του ελληνισµού από αρχαιοτάτων
χρόνων «µέχρι των νεωτέρων».
Ουσιαστικά και στα δύο κείµενα ο Ραγκαβής επιχειρεί µια συνένωση των κοινών στοιχείων µε το απώτερο παρελθόν και κυρίως το αρχαίο, για να δώσει υπόσταση και ύπαρξη στο νέο κράτος που δηµιουργήθηκε στα νότια της βαλκανικής και
διεκδικεί πλέον ένα δυτικό µοντέλο οργάνωσης και κυρίως απόκτησης εθνικής ταυσης µε την εργασία στο ∆ηµόσιο. Ωστόσο, ο Ραγκαβής φαίνεται συγκρατηµένος και ανησυχεί µήπως
τελικά η διάκριση πεπαιδευµένοι – απαίδευτοι στο ζήτηµα της εκπαίδευσης, αντικατασταθεί από τη
διάκριση αυτόχθονες – ετερόχθονες, καθώς και από τη διάκριση ανάµεσα στους Έλληνες που ζούσαν
εντός και εκτός Ελλάδας. Βλ. Σκοπετέα Έλλη, Το Πρότυπο Βασίλειο και η Μεγάλη Ιδέα, όψεις του εθνικού προβλήµατος στην Ελλάδα (1830-1880), Πολύτυπο, Αθήνα 1988, σσ. 144-145 (υποσ. 23).
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τότητας, όπου όλα τα µέλη του εµφορούνται από κοινές ιστορικές µνήµες, κοινούς
µύθους, σύµβολα και παραδόσεις.14
Στην πραγµατικότητα όµως αυτή η συνένωση περιπλέκεται µεταξύ δυτικής
και ανατολικής (ή εθνοτικής) αντίληψης του έθνους. Συγκεκριµένα, πέραν των συµβολικών στοιχείων που συνθέτουν το έθνος, εδώ τίθεται και δίδεται ιδιαίτερη έµφαση
στην καταγωγή και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σύµφωνα µε τα λόγια του Anthony Smith,
που αντιπροσωπεύουν εύγλωττα την εν λόγω περίοδο, «το έθνος γίνεται αντιληπτό
σαν µια φαντασιακή «υπερ-οικογένεια» που θεµελιώνει τις αξιώσεις του καυχώµενο για
τα πιστοποιητικά καταγωγής και τις γενεαλογίες του, που σε πολλές περιπτώσεις έχουν
εντοπιστεί από τους εγχώριους διανοούµενους»15 και στην ελληνική περίπτωση τα παραδείγµατα είναι πολλά, ο Σπ. Ζαµπέλιος, ο Κ. Παπαρρηγόπουλος, ο Μ. Ρενιέρης και
πολλοί άλλοι, ανάµεσά τους και ο Ραγκαβής. Έτσι, εντοπίζουµε εδώ έναν δυϊσµό, µια
δυτική και µια ανατολική ταυτότητα, που έχει άµεσο αντίκτυπο σε κοινωνικό – πολιτικό και κυρίως εθνικό επίπεδο και που εν τέλει δηµιουργεί µεν προβλήµατα στη συγκρότηση µιας σταθερής ταυτότητας, ωστόσο προσδίδει τα εθνικά εκείνα χαρακτηριστικά που χρειάζεται το νεοσύστατο κράτος για να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο
που «ονειρεύεται» µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης.
Στον ελληνικό εθνικισµό του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου – και όχι µόνο υπάρχουν και πολλά ακόµη παραδείγµατα – επιχειρείται ή καλύτερα ενυπάρχει µια
άλλοτε υφέρπουσα και άλλοτε εµφανής φιλοδοξία του κράτους να γίνει έθνος - κράτος και να ενσωµατώσει έτσι τους αλύτρωτους πληθυσµούς. Πληθυσµούς που µοιράζονται όλα τα ως άνω στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του έθνους. Στα δύο κείµενα του Ραγκαβή υποκρύπτεται αυτός ο δυϊσµός. Στο πρώτο αντανακλάται η ανάδειξη
των προβληµάτων της εσωτερικής οργάνωσης και γίνεται µια πρώτη σύγκριση µε το
αρχαίο παρελθόν. Στο δεύτερο διαφαίνεται η αναγκαιότητα της εδαφικής οριοθέτησης και ο γεωστρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στο πλαίσιο των διεθνικών ισορροπιών
δυνάµεων και ανταγωνισµών, που σχετίζονται άµεσα µε τις επιδιώξεις των Μεγάλων
∆υνάµεων, ταυτόχρονα µε το ζήτηµα της παιδείας και ρόλου της στον «εκπολιτισµό»
της Ανατολής. Γενικά, τόσο οι πολιτικές δυνάµεις όσο και οι διανοούµενοι της εποχής, αµφιρρέπουν προς την µια ή την άλλη κατεύθυνση ανάλογα µε τις ιδεολογικές
αξίες τις οποίες υιοθετούν κατά βάση την πρώτη περίοδο έξωθεν, κυρίως όµως µετά
14

∆ανειζόµαστε από τον Anthony D. Smith τον ορισµό της έννοιας της εθνικής ταυτότητας. Βλ. σχ.
Anthony D. Smith, Εθνική Ταυτότητα, Οδυσσέας, Αθήνα 2000, σ. 26.
15
Βλ. σχ. Anthony D. Smith, ό.π, σ. 27.
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τον Κριµαϊκό πόλεµο έχουν πια γίνει κτήµα τους µε λιγότερες έξωθεν παρεµβάσεις
και νουθεσίες.
Εν τέλει, θα πρέπει να µιλάµε για µια εθνική ταυτότητα που συγκροτείται τόσο µε ιστορικούς όσο και µε συµβολικούς όρους. ∆ίδεται προτεραιότητα στην κατοχύρωση της συνέχειας που εµπεριέχει κοινές µνήµες, κοινό χώρο, κοινή γλώσσα, κοινές συµβολικές απεικονίσεις, κοινά ονόµατα. Κυρίως όµως αυτό που συνθέτει την
αντίληψη της συνέχειας, είναι η γλώσσα και ο χώρος. Η Αθήνα επιλέγεται ως το κέντρο του νέου κράτους, παραπέµποντας αυτόµατα στο παλιό κέντρο, γενέτειρα της
δηµοκρατίας, των φιλοσοφικών ιδεών και εν γένει το κέντρο του αρχαίου ελληνικού
πολιτισµού. Το κέντρο, που για πολλούς αιώνες µετά την πτώση της αθηναϊκής δηµοκρατίας, είχε εγκαταλειφθεί και είχε αφεθεί στο χρόνο, έρχεται τώρα να γίνει το
νέο κέντρο, που στη σκέψη των διανοούµενων επρόκειτο να συνεχίσει το έργο που
είχε αφήσει στη µέση. Αυτό το νέο κέντρο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της συνέχειας και του διαφωτιστικού ρόλου που καλείται να αναλάβει το νέο βασίλειο σε
πολιτικό και συµβολικό επίπεδο.
Μύθος ή πραγµατικότητα, δεν είναι αυτό που θα µας απασχολήσει εδώ, η άµεση σχέση µε το απώτερο ή το πιο κοντινό παρελθόν, γίνεται για τους διανοούµενους της εποχής το βασικό συστατικό στοιχείο στήριξης του κρατικού και εθνικού
οικοδοµήµατος. Ο Φαλµεράιερ στην πραγµατικότητα έρχεται µε τη θεωρία του περί
της βίαιης διακοπής οποιασδήποτε σχέσης των νέων ελλήνων µε τους αρχαίους έλληνες, (µετά την εισβολή των Αράβων, των Σλάβων και λίγο αργότερα των Αλβανών
µεταναστών), να κινητοποιήσει την ελληνική διανόηση και ουσιαστικά να προκαλέσει τη συσπείρωση των διάσπαρτων µέχρι τότε, απόψεων σ’ έναν κοινό σκοπό. Ο
σκοπός αυτός είχε κυρίως να κάνει µε την ανάγκη της εικόνας του νέου έλληνα προς
τη ∆ύση και την καταρρέουσα πλέον Οθωµανική Αυτοκρατορία. Μια εικόνα ή καλύτερα µια ταυτότητα που θα τους άνοιγε πιο εύκολα, πιο άµεσα τις πνευµατικές και
πολιτιστικές διόδους προς τη ∆ύση και την Ανατολή. Κι αν αµφισβητήθηκε η φυλετική καταγωγή, στη συνείδηση παραµένει η έννοια της συνέχειας, και αυτό αποδεικνύεται σ’ όλα τα γραπτά του Ραγκαβή, και πολλών άλλων διανοούµενων και ιστορικών
της εποχής. Μια συνέχεια που έχει να κάνει, πέραν των φυλετικών χαρακτηριστικών,
µε την κοινή γλώσσα, τα κοινά µνηµεία και σύµβολα που οριοθετούν κι αυτά την αίσθηση της συλλογικής µνήµης και ως εκ τούτου του συλλογικού πεπρωµένου.
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Πηγές - Βιβλιογραφία

«Λόγος εκφωνηθείς τη ΙΣΤ’ Οκτωβρίου 1866, ηµέρα της επισήµου εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστηµίου, υπό του τακτικού καθηγητή της
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