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«Είναι αξιοθρήνητο να βλέπει κανείς αυτούς που στον ίδιο Χριστό πι-

στεύουν, να εξοντώνουν αλλήλους ως άγρια θηρία, αφήνοντας τους 

φρικώδεις αυτούς Μωαμεθανούς να θριαμβεύουν επί εδαφών και επί 

του βίου ανθρώπων, και να λεηλατούν τους φτωχούς Χριστιανούς της 

Ανατολής».1  

 

Με το συναισθηματικά φορτισμένο αυτό ύφος ο ουγενότος (καλβι-

νιστής) François de La Noue περιγράφει την εμφύλια θρησκευτική δια-

μάχη στη Γαλλία του 16ου αιώνα, συσχετίζοντάς τη με τον ταυτόχρονο 

πολιτικό και στρατιωτικό θρίαμβο των Οθωμανών. Για το στρατιωτικό 

άνδρα και συγγραφέα La Noue, το αίτημα μιας κοινής εκστρατείας των 

χριστιανικών ομολογιών όλης της Ευρώπης κατά των Τούρκων προ-

βάλλει ως εξαιρετικά επίκαιρο. Για το λόγο αυτό, αφιερώνει το πλέον 

εκτεταμένο κεφάλαιο της διάσημης πραγματείας του με τίτλο Discours 

Politiques et Militaires (Πολιτικές και Στρατιωτικές Διατριβές) στη λε-

πτομερή παρουσίαση του προτεινόμενου εγχειρήματος, ενώ και σε 

άλλα σημεία του έργου προχωρά σε συστηματικές αναφορές στον 

τουρκικό παράγοντα και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πώς, άραγε, 

ερμηνεύεται η κεντρική ανάδειξη ενός αιτήματος με καταβολές στις 

σταυροφορίες και με στόχο την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπο-

λης σε μια εποχή έξαρσης της θρησκευτικής σύγκρουσης μεταξύ καθο-

λικών και ουγενότων εντός του γαλλικού βασιλείου;  

Θα επιχειρήσω να απαντήσω στο παραπάνω ερώτημα, στρέφοντας 

την έρευνα προς τις εξής κατευθύνσεις: πρώτον, αναδεικνύοντας το πε-

ριεχόμενο που προσλαμβάνει τόσο η σταυροφορία όσο και ευρύτερα η 

τουρκική απειλή στη Δύση κατά την Αναγέννηση· δεύτερον, σκιαγρα-

φώντας το γενικότερο πολιτικό στίγμα του συγγραφέα των Πολιτικών 

και Στρατιωτικών Διατριβών· εν συνεχεία, παρουσιάζοντας τα βασικά 

σημεία του αντιτουρκικού σχεδίου του La Noue· και τέλος, εντάσσο-

ντας την όλη σύλληψη στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη 

Γαλλία κατά τη δεκαετία του 1580.   

 

Ι. Παρά τη σχεδόν αρχετυπική ταύτιση του σταυροφορικού ιδεώ-

δους με το Μεσαίωνα, η αλήθεια είναι πως τούτο παραμένει ζωντανό 

κατά την περίοδο της Αναγέννησης. Αν και σε πρακτικό επίπεδο οι ελ-

πίδες μιας κοινής αναμέτρησης με το ισλάμ, και συγκεκριμένα με τους 

 
1 François de La Noue, Discours Politiques et Militaires, τόμ. 22 (Γενεύη–Παρίσι: 

Droz, 1967), 452.  
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Οθωμανούς, θα αποδειχθούν, τουλάχιστον έως τις αρχές του 16ου 

αιώνα, φρούδες, το όραμα της σταυροφορίας διατηρεί τη δημοτικότητά 

του. Πέραν των ποικίλων εκκλήσεων των εκπροσώπων της Αγίας 

Έδρας, η ιδέα αποκτά ευρύτατη διάχυση στους λόγιους κύκλους. Ήδη 

στην Ιταλία του Πετράρχη του 14ου αιώνα,2 κυρίως όμως του επόμενου 

αιώνα (και ιδίως μετά το 1453),3 θα αναπτυχθεί μια πλουσιότατη γραμ-

ματεία. Οι κοσμικοί ή και ιερωμένοι συντάκτες των σχετικών πραγμα-

τειών και επιστολών προς τον πάπα και τους ηγεμόνες (όπως ο Poggio, 

ο Biondo, ο Filelfo, ο Βησσαρίων κ.ά.) είναι φορείς της ανθρωπιστικής 

παιδείας. Μολονότι η αντιμετώπιση του τουρκικού ζητήματος δεν είναι 

μονολιθική,4 ο κανόνας είναι αυτός μιας πολεμικής αναμέτρησης με 

εκκοσμικευμένα και επικαιροποιημένα χαρακτηριστικά. Ως προς το τε-

λευταίο, κυρίαρχα πλέον διακηρυσσόμενος στόχος δεν είναι αυτός της 

επανάκτησης των Αγίων Τόπων από τους Άραβες, αλλά της προστα-

σίας αρχικά και της απελευθέρωσης εν συνεχεία της Κωνσταντινούπο-

λης από τους Τούρκους.5 Εμπνεόμενοι από την κλασική γραμματεία, 

οι ανθρωπιστές αποδίδουν στον Τούρκο πρωτίστως την ιδιότητα του 

«βαρβάρου» και όχι του «απίστου» –οι Τούρκοι ιεραρχούνται ως 

«απάνθρωπο γένος» (immane genus), αναθέτοντας στη χριστιανική 

Δύση το καθήκον υπεράσπισης του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού.6 Η 

ανανέωση αυτή του πολιτικού λεξιλογίου διαφαίνεται και στη δικαιο-

λόγηση της σταυροφορίας: τίθενται σε δεύτερη μοίρα οι αυγουστίνειες 

και θωμιστικές διατάξεις περί «δίκαιου» ή «ιερού πολέμου»,7 και προ-

βάλλονται υπό το πρίσμα πραγματιστικών συσχετισμών ισχύος οι έν-

 
2 Βλ. Nancy Bisaha, “Petrarch’s Vision of the Muslim and Byzantine East,” Speculum 

76, no. 2 (2001): 284-314.  
3 Βλ. το εξαντλητικό άρθρο του James Hankins, “Renaissance Crusaders: Humanist 

Crusade Literature in the Age of Mehmed II,” Dumbarton Oaks Papers 49, Sympo-

sium on Byzantium and the Italians, 13th-15th Centuries (1995): 111-207, ειδ. 111-

146. Το γενικό περίγραμμα του 15ου αιώνα δίνεται από το Robert H. Schwoebel, “Co-

existence, Conversion, and the Crusade against the Turks,” Studies in the Renaissance 

12 (1965): 164-187.  
4 Για την επιστράτευση και θεολογικών επιχειρημάτων βλ. Andrea Moudarres, “Cru-

sade and Conversion: Islam as Schism in Pius II and Nicholas of Cusa,” MLN 128, 

no. 1 (2013): 40-52.  
5 Hankins, “Renaissance Crusaders,” 113.  
6 Ό.π., 122.  
7 Γενικά για τη μεσαιωνική θεωρία του δίκαιου πολέμου βλ. Frederick H. Russell, 

The Just War in the Middle Ages (Κανταβριγία: Cambridge University Press, 1975), 

ειδ. 258-291. 
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νοιες της αναγκαιότητας, της ωφελιμότητας και του κλέους από μια 

τέτοια νικηφόρα επιχείρηση.8  

Η παραπάνω κληρονομιά δε θα αφήσει ανεπηρέαστο το λεγόμενο 

«βόρειο ανθρωπισμό». Στις αρχές του 16ου αιώνα ο εξοχότερος εκπρό-

σωπός του, ο Έρασμος από το Ρότερνταμ, παρά τις συστηματικές εκ-

κλήσεις του προς τους ηγεμόνες υπέρ της ειρήνης, οριοθετεί το αίτημα 

της ομόνοιας (concordia) μονάχα μεταξύ των χριστιανών· τουναντίον, 

οι Τούρκοι (όπως και οι Εβραίοι) εξαιρούνται ως ξένα σώματα, με α-

ποκορύφωμα την επίσημη θέση του το 1530 υπέρ μιας σταυροφορίας 

κατά των Τούρκων.9 Η εμφάνιση του Λουθήρου θα προσδώσει νέα διά-

σταση στην ένοπλη αντιπαράθεση με τους Τούρκους. Τα πρώτα βή-

ματα άλλωστε της Μεταρρύθμισης στα εδάφη της Αγίας Ρωμαϊκής Αυ-

τοκρατορίας θα συμπέσουν χρονικά με την προέλαση των οθωμανικών 

στρατευμάτων στα ανατολικά σύνορα του Reich, με ορόσημα την πο-

λιορκία της Βιέννης (1529) και την κατάληψη της Βούδας (1541). Οι 

ενστάσεις που διατυπώνονται από το Λούθηρο για τις διακηρύξεις της 

Ρώμης υπέρ μιας σταυροφορίας κατά των Οθωμανών, έχουν να κάνουν 

με το πρόσωπο του πάπα και την επιστρατευόμενη από την καθολική 

εκκλησία έννοια του «ιερού πολέμου» και όχι με κάποια θετική απει-

κόνιση των Τούρκων.10 Αφιερώνοντας στο συγκεκριμένο ζήτημα τρεις 

σύντομες πραγματείες, ο Λούθηρος θα ταχθεί αναφανδόν υπέρ της συ-

στράτευσης των Γερμανών ηγεμόνων, ανεξαρτήτως ομολογιακής πί-

στεως, υπό τις εντολές του αυτοκράτορα και στο όνομα της χριστιανο-

σύνης –κυρίως όμως στο όνομα του γερμανικού έθνους: για το Λού-

θηρο η αντιμετώπιση του τουρκικού κινδύνου είναι υπόθεση αποκλει-

στικά της κοσμικής εξουσίας, διό και αντικαθίσταται η έννοια της 

«σταυροφορίας» (Kreuzzug) από αυτήν του «(αντι)τουρκικού πολέ-

μου» (Türkenkrieg).11Παράλληλα ακμάζει μια ανθρωπιστικών καταβο-

λών γραμματεία, η οποία προσδίδει στην τουρκική απειλή προγραμμα-

τική διάσταση: η ανάδειξη της φιλοπατρίας συμβαδίζει τόσο με την ε-

 
8 Hankins, ό.π., 119-120. Πρβλ. επίσης Margaret Merve, “Nestor Denied: Francesco 

Filelfo’s Advice to Princes on the crusade against the Turks,” Osiris 25, no. 1 (2010): 

47-65, ειδ. 57-58. 
9 Βλ. σχετικά Nathan Ron, “The Christian Peace of Erasmus,” The European Legacy. 

Towards New Paradigms 19, no. 1 (2014): 27-42.  
10 Kenneth M. Setton, “Lutheranism and the Turkish Peril,” Balkan Studies 3, no. 1 

(1962): 133-168, ειδ. 141, 149-150. 
11 Setton, “Lutheranism,” 141.  
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μπέδωση της ομόνοιας μεταξύ των ομολογιών όσο και με την εθνική 

πανστρατιά κατά του εξ ανατολών κινδύνου.12  

Στη Γαλλία του 16ου αιώνα τα πράγματα δείχνουν πιο συγκεχυμένα. 

Όπως τονίζει και ο τίτλος τους ως «Χριστιανικοτάτων Βασιλέων», οι 

κάτοχοι του γαλλικού στέμματος είναι κατεξοχήν επιφορτισμένοι με 

την υπεράσπιση της αληθούς πίστεως, ενώ ο πρωταγωνιστικός τους ρό-

λος κατά τις μεσαιωνικές σταυροφορίες συνιστά καύχημα του εθνικού 

μύθου.13 Εν τούτοις, το γαλλικό βασίλειο, σε αντίθεση με τους γείτονές 

του στα ανατολικά και στα νότια, δε θα νιώσει άμεση απειλή από την 

τουρκική προέλαση. Μάλιστα, ο Φραγκίσκος Α΄ είναι πρώτος μεταξύ 

των χριστιανών ηγεμόνων, που ύστερα από την ήττα στην Παβία 

(1525) από τον Κάρολο Ε΄, θα προχωρήσει στη σκανδαλώδη για τα ήθη 

της εποχής συμμαχία με το σουλτάνο Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή –

κίνηση υπαγορευόμενη τόσο από την ανάγκη αντιπερισπασμού στη 

στρατιωτική πίεση της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όσο και από 

ευρύτερα οικονομικά συμφέροντα της Γαλλίας στο χώρο της Μεσο-

γείου.14 Συνέπεια της σύμπραξης αυτής ήταν η διαχείμαση του οθωμα-

νικού στόλου στο λιμένα της Τουλώνης (1543-1544) και η από κοινού 

πολιορκία της Νικαίας. Αν και η συμμαχία αυτή δε θα παραμείνει α-

διατάρακτη, είναι γεγονός πως ο οίκος των Valois θα ακολουθήσει σε 

γενικές γραμμές μια στάση ευμενή έναντι της Υψηλής Πύλης, ως αντι-

περισπασμό στην ισπανική και γερμανική περικύκλωση. Δεν είναι τυ-

χαίο πως από τους ενωμένους χριστιανικούς στόλους που θα κατανική-

σουν τον αντίστοιχο οθωμανικό στη ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571), 

στο πλαίσιο του Ιερού Αντιτουρκικού Συνασπισμού (Sacra Liga Anti-

turca), θα απουσιάσει χαρακτηριστικά ο γαλλικός, ύστερα από την 

κομψή άρνηση της βασιλομήτορος Αικατερίνης των Μεδίκων προς τον 

πάπα.15  

Αναμφίβολα, η υπαγορευόμενη από τις ανάγκες της Realpolitik 

στάση του γαλλικού στέμματος δεν ανταποκρινόταν στις διαθέσεις των 

πιστών χριστιανών του βασιλείου· και παρά την απόπειρα ορισμένων 

απολογητών της να την παρουσιάσουν ως «αναγκαία», η πλειοψηφία 

των λογίων θα τη θεωρήσει ανίερη και ολέθρια για τη Γαλλία.16 Αν και 

 
12 Alexander Schmidt, Vaterlandsliebe und Religionskonflikt Politische Diskurse im 

Alten Reich (1555-1648) (Λάιντεν: Brill, 2007), 240-289.  
13 Michael Heath, “Unholy Alliance: Valois and the Ottomans,” Renaissance Studies 

3, no. 3 (1989): 303-315, ειδ. 303-304.  
14 Βλ. σχετικά De Lamar Jensen, “The Ottoman Turks in Sixteenth Century French 

Diplomacy,” The Sixteenth Century Journal 16, no. 4 (1985): 451-470. 
15 Jensen, “Ottoman Turks,” 459.  
16 Heath, “Unholy alliance,” 307, 314.  
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για τον Καλβίνο, ο Τούρκος είναι λιγότερο απεχθής απ’ ό,τι ο αιρετικός 

και η ιδέα ενός ιερού αντιτουρκικού πολέμου θεολογικά ανυπόστατη,17 

σε γενικές γραμμές, τόσο για την αναπτυσσόμενη ουγενοτική μειοψη-

φία όσο και για την καθολική πλειοψηφία, η εικόνα του Τούρκου είναι 

αποτρόπαιη, ταυτιζόμενη με την απάνθρωπη βία και τη λαγνεία.18 Στα 

παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογισθεί και το γεγονός πως, ιδιαιτέρως 

στις τάξεις της γαλλικής αριστοκρατίας, τα σταυροφορικά αναγνώ-

σματα παρέμεναν εξαιρετικά δημοφιλή, ενώ αρκετοί γόνοι ευγενών 

φρόντιζαν τον αντιτουρκικό τους ζήλο να τον πράξουν στρατευόμενοι 

στο μέτωπο της Ουγγαρίας κατά των σουλτανικών στρατευμάτων.19  

Η αρνητική προδιάθεση έναντι του Τούρκου εντείνεται με την έ-

κρηξη των θρησκευτικών πολέμων (1562-1598).20 Στον ιδιότυπο «πό-

λεμο των λέξεων» που διεξάγεται μεταξύ των θρησκευτικών παρατά-

ξεων,21ο τουρκικός κίνδυνος υποφώσκει. Στη συνήθη κατηγορία από 

μέρους των καθολικών κατά της Μεταρρύθμισης, πως λειτουργεί ως 

πέμπτη φάλαγγα εντός της χριστιανοσύνης αρνούμενη την ιδέα της 

σταυροφορίας, η παράταξη των ουγενότων θα προβάλει τα αντεπιχει-

ρήματά της. Για τον περίφημο συγγραφέα Philippe Duplessis-Mornay, 

ο πάπας, κατά μίμηση του ψευδοπροφήτου και Αντιχρίστου της Ανα-

τολής Μωάμεθ, δεν είναι παρά ο «Αντίχριστος της Δύσης», ενώ η έν-

νοια του «ιερού πολέμου» απογυμνώνεται ως προκάλυμμα της παπικής 

κενοδοξίας. 22  Η σφαγή κατά τη Νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου 

(1572) και η δυσχερής θέση στην οποία περιέρχεται το στρατόπεδο των 

ουγενότων κατά τη δεκαετία του 1570 παροξύνει την επιχειρηματολο-

γία. Οι διαπραττόμενες από τους αντιπάλους τους σφαγές τώρα χαρα-

 
17 Βλ. σχετικά Jacques Pannier, “Calvin et les Turcs,” Revue Historique 180, no. 2 

(1937): 268-286. 
18 Marcus Keller, “The Turk of Early Modern France,” L’Ésprit Créateur 53, no. 4 

(2013): 1-8, ειδ. 2.  
19 Brian Sandberg, “Going off to the War in Hungary: French Nobles and Crusading 

Culture in the Sixteenth Century,” The Hungarian Historical Review 4, no. 2 (2015): 

346-383, ειδ. 353-355.  
20 Γενικά για τους θρησκευτικούς πολέμους στη Γαλλία βλ. Mack P. Holt, The French 

Wars of Religion, 1562-1629 (Κανταβριγία: Cambridge University Press, 1995).  
21 Για τον πόλεμο της προπαγάνδας μεταξύ των αντιμαχόμενων ομολογιών βλ. την 

εργασία του Κώστα Γαγανάκη, Ο Πόλεμος των Λέξεων. Θρησκευτική Διαμάχη και 

Προπαγάνδα στη Γαλλία τον Καιρό της Νύκτας του Αγίου Βαρθολομαίου (Αθήνα: Νε-

φέλη, 2003).  
22 Βλ. το διαφωτιστικό άρθρο του Michael Heath, “Islamic Themes in Religious Po-

lemic,” Bibliothѐque d’Humanisme et Renaissance 50, no. 2 (1988): 289-315, ειδ. 

290-291, 295.  
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κτηρίζονται συστηματικά ως «τουρκικές θηριωδίες»,23 ενώ η άλλοτε 

ανοικτή και άλλοτε συγκεκαλυμμένη επίθεση στον οίκο των Valois κι-

νητοποιεί ένα επιπλέον επιχείρημα. Ταυτισμένος ο βασιλικός οίκος με 

την αντιδημοφιλή γαλλοτουρκική συμμαχία, δίδεται η αφορμή να επι-

κριθεί ο Ερρίκος Γ΄ και κυρίως ο κύκλος των ζηλωτών του καθολικι-

σμού που τον περιβάλλει, για το ότι επιχειρούν να μετατρέψουν το βα-

σίλειο σε ανατολική δεσποτεία, αποψιλώνοντάς το από τις παραδοσια-

κές του ελευθερίες. Αυτή είναι η κατηγορία που επισείει ανώνυμο φυλ-

λάδιο του 1576 με το χαρακτηριστικό τίτλο «Η Γαλλο-Τουρκία» (La 

France-Turquie)24 και η οποία, εκτός των άλλων, ηχεί βολικά στα ώτα 

της εξ αίματος αριστοκρατίας και στις αντιαπολυταρχικές της διαθέ-

σεις.25 Ορίζοντας συστηματικά τον Τούρκο ως «βάρβαρο» (αλλά και 

αντιστρόφως), οι ουγενότοι χρησιμοποιούν τις έννοιες αυτές πολεμικά 

για να επιρρίψουν στους πολεμίους την κατηγορία της «βαρβαρότη-

τας» και του «εκτουρκισμού» του βασιλείου.26  

Η επιστράτευση του Τούρκου στον αγώνα κατά της «τυραννίας» δε 

θα μονοπωληθεί από το καλβινιστικό στρατόπεδο. Η συγκρότηση το 

1576 της Λίγκας (Ligue) από τους ζηλωτές του καθολικισμού, και ιδίως 

η δυναμική επαναδραστηριοποίησή της κατά την επόμενη δεκαετία πα-

ροξύνει την επιχειρηματολογία μεταξύ των αντιμαχομένων. Σε ένα 

κλίμα εσχατολογίας, θρησκευτικού μυστικισμού και συστηματικής ε-

πίκλησης του σταυροφορικού «ιερού πολέμου», οι μαχητές της Λίγκας, 

αναγορεύοντας εαυτούς σε «Πολεμιστές του Θεού», αναλαμβάνουν να 

υπερασπιστούν το βασίλειο από τη συμπορευόμενη με το κίνημα του 

«αθεϊσμού» προϊούσα «τουρκομανία».27 Μια τέτοια κατηγορία δεν πε-

ριορίζεται στους ουγενότους ή και στους μετριοπαθείς καθολικούς 

αλλά από ένα σημείο και ύστερα έχει ως στόχο το στέμμα, στην ανοι-

κτή πλέον πολεμική που διεξάγει η Λίγκα εναντίον του «Τούρκου βα-

 
23 Heath, “Islamic Themes,” 295.  
24 Ο πλήρης και λίαν διαφωτιστικός τίτλος του φυλλαδίου είναι: “La France-Turquie, 

c’est à dire conseils et moyens tenus par les ennemis de la couronne de France pour 

reduire le royaume en tel estat que la tyrannie turquesque,” Ορλεάνη, 1576. 
25 Βλ. Γαγανάκη, Πόλεμος των Λέξεων, 145-46, ειδ. σημ. 16. Για την ταύτιση του 

Τούρκου με τον πρωτογονισμό και την ανατολική δεσποτεία βλ. Maria Elena Sev-

erini, “Tamerlan vs Bajazet: L’ Origine de La Modernité chez Loys Le Roy Lecteur 

de Machiavel,” Bibliothѐque d’Humanisme et Renaissance 76, no. 1 (2014): 55-72, 

ειδ. 67-69. 
26 Denis Crouzet, Les Guerriers de Dieu. La Violence au Temps des Troubles de Re-

ligion vers 1525-vers 1610, τόμ. 1-2 (Παρίσι: Champ Vallon, 1990), ειδ. τόμ. 2, 153-

158.  
27 Crouzet, Guerriers de Dieu, τόμ. 2, 399. 
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σιλέως» Ερρίκου Γ΄.28 Στο κλίμα αυτό η παρέμβαση του La Noue δεί-

χνει λιγότερο ανεπίκαιρη απ’ ό,τι εκ πρώτης όψεως φαίνεται. 

     

ΙΙ. Ο La Noue (1531-1591) ανήκει στους πρωταγωνιστές των γαλλι-

κών θρησκευτικών πολέμων. Η ιδιότητα που τον συνοδεύει είναι προ-

πάντων αυτή του πολεμιστή. Γόνος ονομαστών ευγενών της Βρετάν-

νης, λαμβάνει το βάπτισμα του πυρός ως ακόλουθος του Ερρίκου Β΄ 

στο Πεδεμόντιο κατά την όψιμη φάση της σύγκρουσης με τους Αψ-

βούργους. Στα 1558 προσχωρεί στον καλβινισμό. Με την έναρξη των 

θρησκευτικών πολέμων, αποκτά ηγετικό ρόλο στο στρατόπεδο των ου-

γενότων, μετέχοντας στις μεγάλες μάχες του Dreux (1562), Saint Denis 

(1567) και Jarnac (1569), ενώ κατά την πολιορκία της Fontenay (1572) 

ακρωτηριάζεται στην αριστερά χείρα. Η παρουσία του στις Κάτω Χώ-

ρες προς υποστήριξη των εξεγερμένων προτεσταντών, συγχρόνως ό-

μως ευθυγραμμιζόμενος και με την εχθρική προς τα ισπανικά συμφέ-

ροντα πολιτική του Καρόλου Θ΄, θα αποδειχθεί μάλλον σωτήρια, κα-

θώς θα είναι από τους λίγους εκ των κεφαλών της ουγενοτικής παρά-

ταξης που θα διασωθούν από τις σφαγές της Νύχτας του Αγίου Βαρθο-

λομαίου. Έκτοτε διατηρεί στενούς δεσμούς με τον ομόδοξό του Ερρίκο 

της Ναβάρρας (μετέπειτα στεφθέντα ως Ερρίκο Δ΄), ενώ στρατεύεται 

και στο κίνημα των «δυσαρεστημένων» έναντι του θρόνου ευγενών 

(Malcontents)· τούτο συγκροτείται υπό το μικρότερο αδελφό του άρτι 

στεφθέντος Ερρίκου Γ΄, τον Ηρακλή-Φραγκίσκο, δούκα της Alençon, 

και γίνεται πόλος έλξης των ουγενότων, προβάλλοντας, ανάμεσα στα 

άλλα, την ιδέα της εθνικής συναδέλφωσης.29 Το 1579 μεταβαίνει εκ 

νέου στις Κάτω Χώρες ως επικεφαλής γαλλο-σκωτικού εκστρατευτι-

κού σώματος εναντίον των Ισπανών. Το επόμενο έτος αιχμαλωτίζεται 

από τα ισπανικά στρατεύματα, μένει έγκλειστος για μια πενταετία στο 

κάστρο του Limbourg και τελικά αποφυλακίζεται κατόπιν παρεμβά-

σεως του πανίσχυρου καθολικού οίκου των Guises (με τον οποίον ο La 

Noue, παρά τη θρησκευτική διαφορά, συνδέεται με ισχυρούς δεσμούς 

πατρωνίας) στον Ισπανό μονάρχη. Ύστερα από την επάνοδό του στη 

 
28 Heath, “Islamic Themes,” 296. 
29 Για την εμπλοκή του La Noue στους «δυσαρεστημένους» ευγενείς κατά τον 5ο θρη-

σκευτικό πόλεμο (1574-76) βλ. James Supple, “The Role of François de La Noue in 

the Siege of La Rochelle and the Protestant Alliance with the Mécontents,” Biblio-

thѐque d’Humanisme et Renaissance 43, no. 1 (1981): 107-122. Για την πολιτική 

φυσιογνωμία του κινήματος βλ. τη σπουδαία εργασία της Arlette Jouanna, Le Devoir 

de Révolt. La noblesse française et la gestation de l’État moderne, 1559-1661 

(Παρίσι: Fayard, 1989), 147-179. Πρβλ. Γαγανάκη, Πόλεμος των Λέξεων, 125-126, 

129.  
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Γαλλία θα προσφέρει τις στρατιωτικές υπηρεσίες στον Ερρίκο Γ΄ κα-

θώς και διάδοχό του Ερρίκο Δ΄ ενάντια στη Λίγκα. Θα πέσει μαχόμενος 

το 1591 κατά την πολιορκία της Lamballe πλησίον της γενέτειράς 

του.30 

Κατά τα έτη του πενταετούς εγκλεισμού του (1580-1585) ο La Noue 

συντάσσει τις Πολιτικές και Στρατιωτικές Διατριβές, οι οποίες εκδίδο-

νται αρχικά στη Βασιλεία της Ελβετίας (1587) και ακολουθούν σχεδόν 

αμέσως μεταφράσεις τους σε αγγλικά, γερμανικά, λατινικά. Έργο με 

χαλαρή ενότητα, περιέχει ηθολογικές παρατηρήσεις, ιστορικές παρε-

κβάσεις, σκέψεις περί της μοναρχίας και τα καθήκοντα της εγχώριας 

αριστοκρατίας, τεχνικής φύσεως στρατιωτικά ζητήματα ενώ, εκτός των 

άλλων, αποτελεί πολύτιμη ιστορική πηγή για την πρώτη φάση των γαλ-

λικών θρησκευτικών πολέμων. Ο La Noue στοχάζεται και συγγράφει 

ως ένας ανθρωπιστής λόγιος της όψιμης Αναγέννησης. Είναι γνώστης 

της αρχαίας ιστοριογραφίας (έχει μελετήσει και συχνά παραπέμπει 

στους Θουκυδίδη, Ξενοφώντα, Πλούταρχο, Σαλλούστιο, Τίτο Λίβιο), 

των πατερικών κειμένων (ιδίως του Αυγουστίνου) αλλά και της θεολο-

γίας του Καλβίνου, ενώ από τους σύγχρονούς του στοχαστές προκύπτει 

πως κατέχει μια πλειάδα εξ αυτών, όπως τους Machiavelli, Guic-

ciardini, Rabelais, Hotman, Bodin, Montaigne κ.ά.31 

   Κύριο στίγμα του έργου είναι η καταγγελία των εθνοκτόνων θρη-

σκευτικών συγκρούσεων, συνδυαζόμενη με την ανάδειξη μιας σειράς 

προτάσεων που θα οδηγήσουν  

 

«στην αποκατάσταση της τάξης και στην διατήρηση του κράτους 

(estat)».32  

 

Ο συγγραφέας, υπό το πρίσμα της ειρήνευσης του βασιλείου, τάσσεται 

ανοικτά υπέρ της θρησκευτικής ομόνοιας (concorde) μεταξύ των αντί-

παλων ομολογιών. Η στάση αυτή υπήρξε κύρια αιτία ταύτισής του από 

κάποιους μελετητές με το αναδυόμενο κίνημα των politiques.33Ακόμη 

και αν είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένο να γίνει λόγος για κάποιο 

 
30 Για τα βιογραφικά στοιχεία βλ. γενικά Henri Hauser, François De La Noue (1531-

1591) (Γενεύη: Slatkin Reprints, 1970). Για μια επιμέρους κριτική της οπτικής του 

Hauser βλ. William Huseman, “François de La Noue (1531-1591) au service du lib-

eralisme du XIX siècle,” Renaissance and Reformation/Renaissance et Réforme 9, no. 

3 (1985): 189-208.  
31 Hauser, La Noue, 142-145. 
32 La Noue, Discours, τόμ. 1, 49. 
33 Ian Morrison, “François de La Noue, les Guerres de Religion et la Tolérance religieuse,” 

Bibliothѐque d’Humanisme et Renaissance 48, no. 1 (1986): 71-84, ειδ. 71-72.  
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ενιαίο τέτοιο κίνημα, το οποίο προωθούσε την ειρήνευση του βασι-

λείου μέσω της υπαγωγής της θρησκείας στην πολιτική,34 η οπτική του 

La Noue είναι μάλλον συντηρητική. Ο πυρήνας της σκέψης του πηγά-

ζει από τη μεσαιωνική πολιτική θεολογία, η οποία τροφοδοτεί άλλωστε 

και τον καλβινισμό: δημιουργός πάσης πολιτικής κοινωνίας, θεμελιω-

μένης στην ευσέβεια και τη δικαιοσύνη, ορίζεται ο Θεός,35 ενώ, υπό το 

πρίσμα της επίκαιρης διαμάχης περί μακιαβελλισμού,36 επικρίνονται οι 

«ολέθριες διδασκαλίες» του Machiavelli.37 Ενίοτε ο ευσεβής La Noue 

καταφεύγει και στην άτεγκτη ηθικολογία, σφοδρός πολέμιος της αθεΐας 

και του ελευθεριασμού.38 Είναι αλήθεια όμως πως συχνά ανιχνεύεται 

μια στάση διφυής, ανοικτή σε αμιγώς πολιτικά επιχειρήματα. Η επί-

τευξη θρησκευτικής ομόνοιας, την οποία ο συγγραφέας οραματίζεται 

και ως «αγαθή πολιτική ομόνοια»,39 υπαγορεύεται ασφαλώς από τους 

αδελφικούς δεσμούς μεταξύ χριστιανών, κυρίως όμως από την επισή-

μανση του διαβρωτικού για το πολιτικό σώμα ρόλου του φατριασμού 

και της διχόνοιας –τόπος με θύραθεν καταβολές και ευρεία διάδοση 

στα κείμενα του αναγεννησιακού ανθρωπισμού.40 Ως επιστέγασμα της 

ειρηνοποιού ρητορικής του, ο La Noue αποδίδει στο μοναρχικό θεσμό 

το σύμβολο της ενότητας και του μεγαλείου του βασιλείου, αναγνωρί-

ζοντας το μονάρχη ως  

 

«κοινό πατέρα των υπηκόων του».41  

    

Αυτό που επίσης απασχολεί έντονα το συγγραφέα είναι ο ρόλος των 

ευγενών στο βασίλειο. Γόνος ο ίδιος της αριστοκρατίας του ξίφους 

(noblesse d’ épée), διεκτραγωδεί την πενία της, τον τρυφηλό της βίο, 

την αμάθεια, προπάντων την απώλεια της προγονικής αρετής (vertu), 

 
34 Γενικά για τους politiques βλ. Quentin Skinner, Τα Θεμέλια της Νεότερης Πολιτικής 

Σκέψης (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2005), 569-574. Μια πιο εκλεπτυσμένη εικόνα δίδεται 

από το Mario Turchetti, ιδίως στο άρθρο του “Middle Parties in France during the 

Wars of Religion,” στο: Reformation, Revolt and Civil War in France and the Neth-

erlands 1555-1585, P. Benedict κ.ά. (επιμ.) (Άμστερνταμ: Royal Netherlands Acad-

emy of Arts and Science, 1999), 165-184. 
35 La Noue, ό.π., 17.  
36Γενικά βλ. Θεοδόσης Νικολαΐδης, Είδωλα του Μακιαβέλλι. Η πολεμική γύρω από 

τον «μακιαβελλισμό» στην Γαλλία μεταξύ 1572 και 1643 (Αθήνα: Εστία, 2003). 
37 La Noue, ό.π., τόμ. 6, 160. 
38 La Noue, ό.π., τόμ. 1, 20-34.  
39 La Noue, ό.π., τόμ. 3, 100. 
40 La Noue, ό.π., τόμ. 2, 60-80. Για τον ανθρωπιστικό τόπο περί φατριασμού βλ. Skin-

ner, Θεμέλια, 85-90, 105.  
41 La Noue, ό.π., τόμ. 5, 152.  
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στρεφόμενος ενίοτε και κατά της αριστοκρατίας της τηβέννου 

(noblesse de robe). Όπως επιγραμματικά διατυπώνεται, ενώ η αριστο-

κρατία ήκμαζε κατά το παρελθόν πρωτοστατώντας σε έργα  

 

«δικαιοσύνης και ανδραγαθίας»,  

 

το πλήθος των απογόνων τους  

 

«δεν κληρονόμησε την ίδια αρετή»,  

 

αλλά μέσα στη γενική διαφθορά  

 

«νοθεύτηκε και απομακρύνθηκε από τα παλαιά ήθη».42 

 

Η κριτική αυτή αποκρυσταλλώνεται στην παρουσίαση της πρότασής 

του περί δημιουργίας Ακαδημιών, υπό την αιγίδα του θρόνου, που θα 

παρέχουν την αρμόζουσα αγωγή σε γόνους της αριστοκρατίας του ξί-

φους –η επιδραστικότερη ιδέα των Διατριβών, με ευρεία διάδοση και 

εκτός Γαλλίας.43 Και εδώ εντοπίζεται πάλι το πρόταγμα της θρησκευ-

τικής ομόνοιας, καθώς στις επιφορτισμένες κυρίως με τη στρατιωτική 

εκπαίδευση Ακαδημίες, θα γίνονται δεκτοί εξίσου καθολικοί και ουγε-

νότοι, με σκοπό τη στελέχωση του βασιλικού στρατού. Εν τέλει, συν-

δετικός κρίκος στο όραμα της ειρήνευσης και θρησκευτικής ανοχής, 

της αναμόρφωσης των ευγενών, της αποκατάστασης της ισχύος της μο-

ναρχίας και της νομιμοφροσύνης έναντι αυτής, είναι η σταθερή επί-

κληση της έννοιας της πατρίδας και του έθνους. Αν και θα ήταν παρα-

πλανητικό να ταυτίσουμε το αριστοκρατικών καταβολών εθνικό φρό-

νημα του συγγραφέα με τον εθνικισμό του 19ου αιώνα, ο La Noue 

αναμφίβολα επιθυμεί να στοχάζεται ως ένας «καλός Γάλλος» και να 

εργάζεται για τη δόξα της Γαλλίας.44   

 
42 Ό.π., 133. 
43 Ό.π., 133-159. Πρβλ. επίσης William Huseman, “François de La Noue, La Dignité 

de l’Homme et l’Institution des Enfants Nobles: Contribution à l’Étude de l’Hu-

manisme Protestant,” Bibliothѐque d’Humanisme et Renaissance 42, no. 1 (1980): 7-25· 

Andrea Bruschi, “Des Projets pédagogiques trans-confessionnels au temps des 

guerres de religion: les gentilshommes huguenots et les Premiers Desseins d’Acadé-

mies Nobiliaires,” Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français 158 

(2012): 531-542, ειδ. 538-540. Για την επίδραση των Ακαδημιών του La Noue βλ. 

Norbert Conrads, Ritterakademien der Frühen Neuzeit. Bildung als Standesprivileg 

im 16. Und 17. Jahrhundert (Γοτίγγη: Vandenhoeck und Ruprecht), 23-39.  
44 Huseman, “Au service du libéralisme,” 201-202. Σχετικά με την εθνική συνείδηση 

στη Γαλλία της περιόδου βλ. Myriam Yardeni, La Conscience Nationale en France 
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ΙΙΙ. Ως εισαγωγή στο όλο εγχείρημα, ο La Noue αφιερώνει το 21o 

κεφάλαιο των Πολιτικών και Στρατιωτικών Διατριβών με το χαρακτη-

ριστικό τίτλο: «Οι συμμαχίες των Χριστιανών ηγεμόνων με τους Μω-

αμεθανούς, θανάσιμους εχθρούς του ονόματος του Χριστού, επέβησαν 

πάντα ατυχείς· οφείλουμε, λοιπόν, να μην συνάπτουμε στενές σχέσεις 

μαζί τους».45 Τα επιχειρήματα που αναπτύσσονται φανερώνουν την 

πολύμορφη συγκρότηση του συγγραφέα. Επικαλούμενος το δημοφιλές 

στην εποχή του χρονικό του Γερμανού λουθηρανού Johan Carion, ο 

αφηγητής τοποθετεί την κοιτίδα των Οθωμανών στον Καύκασο· και 

τούτο, διότι ευθυγραμμιζόμενος με τη νέα τάση στους χώρους των αν-

θρωπιστών να προβάλλουν την καταγωγή των τουρκικών φύλων από 

τους άγριους Σκύθες (και όχι από τους ευγενείς Τρώες), υπαινίσσεται 

τη γενετική σχέση του  

 

«άγριου αυτού έθνους»  

 

με τη θηριωδία.46 Σε συνδυασμό με την πίστη σε μια θρησκεία  

 

«γεμάτη ασέβεια και βλασφημία εναντίον του Θεού»  

 

προήχθη από τους Τούρκους  

 

«η πλέον φρικτή και θηριώδης τυραννία, συγκροτηθείσα, ως φαί-

νεται, μάλλον για την ανατροπή των νόμων, της πειθαρχίας και 

της εντιμότητας».47  

 

Ακολούθως επισημαίνεται πως όσοι ηγεμόνες χριστιανικών κρατών 

(από τους Παλαιολόγους έως το Λουδοβίκο Sforza ή και τον πάπα Α-

λέξανδρο ΣΤ΄) συγκατάνευσαν σε μια συμμαχία με τον Τούρκο, εισέ-

πραξαν εν τέλει το  

 
pendants les Gueres de Religion (1559-1598) (Παρίσι–Λουβέν: Editions Nouwe-

laerts, 1971), ιδιαίτερα για τη συνδρομή των καλβινιστών σε μια νέα αντίληψη για 

την πατρίδα και το έθνος βλ. 183 κ.ε., ειδ. 197-198. Πρβλ. Myriam Yardeni, Enquêtes 

sur l’Identité de la “Nation France.” De la Renaissance aux Lumiѐres (Παρίσι: 

Champ Vallon, 2004), ειδ. 265-278, 308-317.  
45 La Noue, ό.π., τόμ. 21, 417.  
46 Ό.π., 418. Για τη νέα οπτική των ανθρωπιστών της Αναγέννησης και ιδίως για το 

έργο του Johan Carion βλ. Michael Heath, “Renaissance Scholars and the Origins of 

the Turks,” Bibliothѐque d’Humanisme et Renaissance 41, no. 3 (1979): 453-471, ειδ. 

454-455.  
47 La Noue, ό.π., τόμ. 21, 420. 
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«όνειδος και την καταστροφή».48  

 

Κι αυτό γιατί ο La Noue εντοπίζει στους Τούρκους, «βαρβάρους» μεν 

όντες αλλά και «έθνος υπεροπτικό», την ικανότητα των Ρωμαίων να 

εκμεταλλεύονται τις έριδες των αντιπάλων τους προκειμένου να επε-

κτείνουν την εξουσία τους.49  

Εν συνεχεία αναπτύσσεται το ακανθώδες ζήτημα της συμμαχίας των 

Valois με το σουλτάνο. Ο συγγραφέας δεν αποφεύγει τη σκληρή 

γλώσσα. Μολονότι ο Φραγκίσκος Α΄ και οι διάδοχοί του επιδίωξαν τη 

συμμαχία με σκοπό την εξυπηρέτηση των γαλλικών συμφερόντων, 

κατά το La Noue το αποτέλεσμα ήταν η κηλίδωση του γαλλικού ονό-

ματος στα ευρωπαϊκά έθνη και ένα βαρύ πλήγμα στο γόητρο του βασι-

λείου.50 Υιοθετώντας μια διαδεδομένη εντός του προτεσταντισμού (ι-

δίως μεταξύ των λουθηρανών) ερμηνεία ενός βιβλικού χωρίου από την 

προφητεία του Δανιήλ, ο οποίος (υποτίθεται πως) ταύτιζε το οθωμα-

νικό «βασίλειο» με το μικρό κέρας του Αντιχρίστου, το οποίο διαδέχε-

ται την «αυτοκρατορία» της Ρώμης,51 χαρακτηρίζει κάθε διάθεση από 

μέρους των ηγεμόνων της χριστιανικής Ευρώπης υπέρ μιας συμμαχίας 

με τον Τούρκο ως  

 

«επίθεση κατά της ευσέβειας».52  

 

Το τουρκικό βασίλειο περιγράφεται ως μια «τρομερή τυραννία», οι υ-

πήκοοι του οποίου ζουν σε κατάσταση δουλείας, οι πόλεμοι διεξάγο-

νται δίχως ηθική βάση, απουσιάζει κάθε πολιτική και εκκλησιαστική 

αρχή, και επικρατεί η πολυγαμία, η προδοσία και η θηριωδία.53 Σε α-

κόμη πιο δεικτικό ύφος διατυπώνεται η απορία για το γεγονός πως πλή-

θος καρδιναλίων, επισκόπων και λογίων θεώρησαν μια τέτοια συμμα-

χία ως αγαθή ή, τουλάχιστον, δεν έπραξαν κάτι για να την ανατρέψουν, 

καταλήγοντας με ένα καυστικό σχόλιο:  

 

«απέναντι σε αυτούς τους Βαρβάρους θα όφειλε ο Πάπας να εκ-

δίδει αφορισμούς, καθώς και οι ηγεμόνες να εξαπολύουν την 

οργή και τα όπλα τους, παρά μεταξύ τους ή κατά των υπηκόων 

 
48 Ό.π., 426. 
49 Ό.π., 424. 
50 Ό.π., 428.  
51 Βλ. σχετικά Stanford Reid, “The Four Monarchies of Daniel in Reformation Histo-

riography,” Historical Reflections/Réfleches Historiques 8, no. 1 (1981): 115-123.  
52 La Noue, ό.π., τόμ. 21, 432.  
53 Ό.π., 431. 
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τους, επί των οποίων με μεγάλη ευκολία αποδίδουν το έγκλημα 

της αιρέσεως».54  

   

Οι Τούρκοι, επισημαίνεται, είναι  

 

«οι πραγματικοί αιρετικοί», διό και χρέος είναι «να αδράξουμε 

το ξίφος εναντίον τους, όχι για να τους προσηλυτίσουμε (γιατί το 

Ευαγγέλιο δεν γίνεται αποδεκτό μεταξύ των ανθρώπων παρά 

μόνο με το κήρυγμα και τον αγαθό βίο), αλλά για να καταστεί-

λουμε την θηριωδία και την τυραννία τους».55  

 

Όσο λοιπόν «αξιοθρήνητοι» είναι οι εμφύλιοι πόλεμοι, τόσο «ανα-

γκαίοι» είναι οι πόλεμοι κατά των Τούρκων, με την επισήμανση να μην 

αναζητείται ποτέ ωφέλεια σε υποθέσεις απογυμνωμένες από κάθε έν-

νοια εντιμότητας.56  

Καταλήγοντας, ο συγγραφέας επιχειρεί να απαντήσει και στις πιθα-

νές αιτιάσεις ενός εκκοσμικευμένου και πιο πραγματιστικού ακροατη-

ρίου. Μπροστά στο φόβο μιας ενδεχόμενης εκμετάλλευσης από τη δια-

τάραξη της γαλλο-τουρκικής συμμαχίας από τους εχθρούς του βασι-

λείου, υιοθετείται ένας πιο νηφάλιος τόνος. Διατυπώνεται ο ισχυρισμός 

πως ο αυτοκράτορας δε θα αποτολμούσε έναν πόλεμο κατά της Γαλ-

λίας, εξαιτίας του μεγέθους μιας τέτοιας επιχείρησης αλλά και του φό-

βου της λουθηρανικής αντιπολίτευσης στο εσωτερικό της Γερμανίας· 

ομοίως ο ισπανικός θρόνος, λόγω και των στρατηγικών συμφερόντων 

του στις Κάτω Χώρες, δε θα είχε κάποιο συμφέρον να διαταράξει την 

ειρήνη με το γαλλικό βασίλειο.57 Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μια 

συναισθηματική επίκληση του εθνικού παρελθόντος και των ανδραγα-

θημάτων των Γάλλων βασιλέων κατά των Αράβων από το Φίλιππο Αύ-

γουστο και το Γοδεφρείγο του Bouillon έως ακόμη τον Καρλομάγνο 

και τον Κάρολο Μαρτέλλο, κάνοντας έκκληση προς το μονάρχη για 

δράση.58   

Το επίμαχο 22ο κεφάλαιο που ακολουθεί φέρει τον τίτλο: «Ενωμένοι 

γερά οι χριστιανοί ηγεμόνες δύνανται εντός τεσσάρων ετών να εκδιώ-

ξουν τους Τούρκους από την Ευρώπη».59 Ομολογώντας πως όσες πλη-

ροφορίες διαθέτει για τις συγκρούσεις με τα τουρκικά στρατεύματα τις 

 
54 Ό.π., 432. 
55 Ό.π., 432-433.  
56 Ό.π., 433.  
57 Ό.π., 434. 
58 Ό.π., 435-436.  
59 La Noue, ό.π., τόμ. 22, 437. 
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έχει συλλέξει από κείμενα και όχι από προσωπικές εμπειρίες, ο La 

Noue επιχειρεί να καταστήσει στον αναγνώστη σαφές πως  

 

«ένας τέτοιος πόλεμος είναι αναγκαίος ως ουδείς άλλος».60  

 

Κατά τη γνώμη του, παρά τις πρόσκαιρες ήττες τους, οι Τούρκοι θα 

επιχειρήσουν εκ νέου να κατακτήσουν την Ευρώπη, με τον κίνδυνο κά-

ποια στιγμή να φτάσουν ακόμη και στις όχθες του Ρήνου ποταμού.61 

Την ίδια στιγμή οι ηγεμόνες μένουν ιδιοτελώς προσηλωμένοι στην επί-

τευξη ιδίου οφέλους και όχι του κοινού καλού της χριστιανοσύνης, 

βουτηγμένοι στο φόβο και στην προς αλλήλους καχυποψία, με συνέ-

πεια να βασιλεύει η πλεονεξία και το μίσος.62 Απέναντι στα «ολέθρια 

αυτά πάθη», ο La Noue εφευρίσκει ως «θεραπεία» –υιοθετώντας το 

ακμάζον στην εποχή του λεξιλόγιο του στωικισμού–63 τη διοχέτευσή 

τους σε έναν «κοινό σκοπό»· ήτοι, σε μια κοινή εκστρατεία των χρι-

στιανών ηγεμόνων κατά της Πύλης.   

Ακολουθεί ο καθορισμός της συλλογικής ηγεσίας που θα αναλάβει 

μια τέτοια επιχείρηση. Πρώτο πρόσωπο ορίζεται ο πάπας, με το αιτιο-

λογικό πως χαίρει σεβασμού μεταξύ των καθολικών ηγεμόνων. Το α-

πόσπασμα δε φείδεται φαρμακερών σχολίων. Οι ηγεμόνες, βλέποντας 

τον προκαθήμενο της Αγίας Έδρας να μην τους παρακινεί, πλέον, με 

τη συνήθη κραυγή:  

 

«κόψτε τον λαιμό όσων υπηκόων σας δεν με αναγνωρίζουν»  

 

θα πεισθούν από την «αρετή των παραινέσεών του» και θα ακολουθή-

σουν το παράδειγμα όσων άλλων στρατεύτηκαν για την απελευθέρωση 

των Αγίων Τόπων.64 Ως δεύτερο «αναγκαίο» πρόσωπο κρίνεται ο αυ-

τοκράτορας, που  

 

 
60 Ό.π., 441. 
61 Ό.π., 444. 
62 Ό.π., 445.  
63 Ό.π., 445. Για την ανάδυση του στωικισμού ως φιλοσοφικού όπλου στην κατασί-

γαση των θρησκευτικών παθών στην Ευρώπη βλ. Gerhard Oestreich, Neostoicism and 

the Early Modern State (Κανταβριγία: Cambridge University Press, 1982). Ειδικά για 

τη Γαλλία κατά την επίμαχη περίοδο πρβλ. Mark Greengrass, Governing Passions. 

Peace and Reform in the French Kingdom, 1576-1585 (Οξφόρδη: Oxford University 

Press, 2007).  
64 La Noue, ό.π., τόμ. 22, 446.  
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«καίτοι ο τίτλος που φέρει δεν συμβαδίζει τώρα με την εξουσία 

του»,  

 

απολαμβάνει κι αυτός μεγάλο σεβασμό.65 Το τρίτο πρόσωπο είναι αυτό 

του Βασιλέα της Ισπανίας, που λόγω του μεγαλείου και της ισχύος που 

κατέχει, σε κάθε εκφορά των λόγων του φόβος καταλαμβάνει τους πά-

ντες, βαίνοντες προς τάχιστη εκτέλεση των εντολών του.66 Η αίσθηση 

της ειρωνείας είναι αναμφίβολα διάχυτη, αν λάβουμε μάλιστα υπόψη 

πως η παραπάνω τριανδρία αποτελεί και την προμετωπίδα του αγώνα 

κατά της Μεταρρύθμισης στην Ευρώπη.  

Ως πλέον ακανθώδης πρέπει να θεωρείται, σύμφωνα με το συγγρα-

φέα, η προσέλκυση στον κοινό σκοπό του χριστιανικότατου Βασιλέως 

της Γαλλίας.67 Κι αυτό διότι κάτι τέτοιο αντίκειται στην παραδοσιακή 

πολιτική των Valois, τόσο έναντι των Τούρκων όσο και των ανταγωνι-

στικών προς τη Γαλλία χριστιανικών δυνάμεων. Ο αιφνίδιος όμως θά-

νατος του Alençon (1584) προβάλλεται τώρα ως ευτυχής συγκυρία για 

τη σφυρηλάτηση των σχέσεων του γαλλικού και του ισπανικού βασιλι-

κού οίκου· μια τέτοια εξέλιξη, επισημαίνεται, θα απέβαινε κομβική για 

την επιτυχία του όλου εγχειρήματος, παρακινώντας τους υπόλοιπους 

ηγεμόνες της Ευρώπης να συμπράξουν στο όλο εγχείρημα.68  Ο La 

Noue θέτει σε κοινή μοίρα τη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς αμφότερα 

τα βασίλεια, λόγω της διατάραξης της θρησκευτικής «ομόνοιας» έχουν 

οδηγηθεί στην «καταστροφή» –η αναφορά στην Ισπανία του Φιλίππου 

Β΄ συνδέεται με την ισπανική παρουσία στη Φλάνδρα και τη μαινόμενη 

σύγκρουση με τους προτεστάντες.69 Με αφορμή αυτή, πέραν της στα-

θερής ειρωνείας στο πρόσωπο του Φιλίππου Β΄ και στην ουσία υπεύ-

θυνου για τη φυλάκισή του, ο συγγραφέας βρίσκει την ευκαιρία να ε-

πιτεθεί στους ιησουίτες και στον ανατρεπτικό ρόλο που διαδραματί-

ζουν για την ίδια τη μοναρχική εξουσία:  

 

«όσοι ηγεμόνες», επισημαίνεται, «θέλησαν με πολέμους να συ-

νοδεύσουν τον ορμητικό ζήλο των ιερέων τους, παραμόρφωσαν 

τα κράτη τους και σμίκρυναν το μεγαλείο τους».70  

 

 
65 Ό.π., 446.  
66 Ό.π., 447.  
67 Ό.π., 447-449.  
68 Ό.π., 451.  
69 Ό.π., 451-453. 
70 Ό.π., 453.  
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Τη θρησκευτική αυτή «συμφιλίωση» (réconciliation) και σύμπηξη ε-

νιαίου μετώπου των ηγεμόνων τη φαντάζεται να επισφραγίζεται σε μια 

συνδιάσκεψη στην αυτοκρατορική πόλη της Αυγούστας ενώπιον του 

ίδιου του αυτοκράτορα.71  

Μετά την επίλυση των πολιτικών εκκρεμοτήτων, έπεται ο στρατιω-

τικός σχεδιασμός της επιχείρησης. Επισημαίνοντας τις αρετές (πειθαρ-

χία, ποιοτικό ιππικό) αλλά και τα τρωτά του τουρκικού στρατού (ασθε-

νές πεζικό),72 ο La Noue παρουσιάζει έναν εξαντλητικό κατάλογο των 

στρατευμάτων και των πολεμικών πλοίων που θα όφειλε κάθε ευρωπα-

ϊκό κράτος να παράσχει, καταλήγοντας στη συγκέντρωση σαράντα χι-

λιάδων ιππέων παντός τύπου και πενήντα χιλιάδων πεζών λογχοφόρων 

και αρκεβουζιοφόρων.73 Η δύναμη αυτή θα επιχειρήσει εκκινώντας 

από δύο σημεία αφόρμησης. Ο Βασιλιάς της Ισπανίας, μαζί με το 

στρατό του πάπα, των Βενετών και των λοιπών Ιταλών ηγεμόνων θα 

επιχειρήσει δια θαλάσσης και προς Ανατολάς, ενώ ο στρατός του αυ-

τοκράτορα και των Γερμανών ηγεμόνων, των Σουηδών, Δανών, Βοη-

μών, Άγγλων, Ελβετών κ.ο.κ. θα κινηθεί από την Κεντρική και Ανατο-

λική Ευρώπη προς Νότο με κοινή κατεύθυνση την Κωνσταντινού-

πολη.74 Μεγαλύτερο ενδιαφέρον βρίσκεται στο γαλλικό εκστρατευτικό 

σώμα, το οποίο ακολουθεί τον αυτοκράτορα, και στην ηγεσία του ο-

ποίου προτείνει τους δύο κύριους αντιπάλους της εγχώριας θρησκευτι-

κής αντιπαράθεσης: τον ουγενότο Βασιλέα της Ναβάρρας και τον κα-

θολικό Δούκα της Λωρραίνης του οίκου των Guise.75 Εναπόκειται στο 

βασιλέα Ερρίκο Γ΄ να επιλέξει το κατάλληλο πρόσωπο ή και εκ περι-

τροπής να αναθέσει την ηγεσία καθώς λόγω θρησκευτικής διαφοράς δε 

θα υπήκουε ο ένας στις εντολές του άλλου.76       

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το αμιγώς επιχειρησιακό σκέλος. Εδώ 

εντυπωσιάζει η σχολαστική λεπτομέρεια αλλά και ο άψυχος φορμαλι-

σμός, σε σημείο που δημιουργείται η αίσθηση πως τούτα παρατίθενται 

από έναν τόσο έμπειρο στρατιωτικό άνδρα μάλλον ως προκάλυμμα ή 

και ως ψυχαγωγικό ανάγνωσμα. Οι επιχειρήσεις ξεκινούν το Μάιο με 

τα δύο εκστρατευτικά σώματα να κινούνται προς διαφορετικές κατευ-

θύνσεις. Ο όγκος των στρατευμάτων από την Κεντρική και Βόρεια Ευ-

ρώπη κινείται κατά μήκος του Δούναβη με στόχο τη Βούδα και την 

Πέστη και παράλληλα ο στόλος των μεσογειακών δυνάμεων καταπλέει 

 
71 Ό.π., 456. 
72 Ό.π., 461-462. 
73 Ό.π., 480.  
74 Ό.π., 475-476. 
75 Ό.π., 477. 
76 Ό.π., 477.  
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προς την Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση των βενετικών προγεφυρω-

μάτων στην Πελοπόννησο.77 Μετά τη διαχείμαση, και λαμβάνοντας υ-

πόψη πως ο εχθρός θα έχει ξεπεράσει το στάδιο του αιφνιδιασμού, τα 

στρατεύματα του βόρειου μετώπου κινούνται προς το Δράβο ποταμό, 

ενώ οι ναυτικές δυνάμεις προωθούνται προς την Εύβοια.78 Την επό-

μενη χρονιά ορίζεται ως στόχος των ευρωπαϊκών δυνάμεων η κατά-

ληψη του Βελιγραδίου και συγχρόνως η προώθηση των στρατευμάτων 

από τη Νότια Ελλάδα και το Αρχιπέλαγος προς τη Μακεδονία με σκοπό 

την πόλη της Θεσσαλονίκης.79 Ο La Noue σημειώνει πως είναι σημα-

ντικό να έχει ήδη προετοιμαστεί το έδαφος ώστε, οι κατακτημένοι από 

τους Τούρκους, Μολδαβοί και Βλάχοι, να συνδράμουν και αυτοί στο 

εγχείρημα, όπως επίσης και οι Έλληνες, στη σύμπραξη των οποίων γί-

νεται εκτενής λόγος, προκειμένου να αποτελειώσουν τις διασκορπισμέ-

νες τουρκικές δυνάμεις.80 Το τέταρτο και τελευταίο έτος, οι δύο χρι-

στιανικοί στρατοί συγκλίνουν, και αφού έχει απελευθερωθεί και η Σό-

φια, αναμένεται περί τα μέσα Ιουνίου η αποφασιστική σύγκρουση στη 

Φιλιππούπολη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του συγγραφέα, τα στρα-

τεύματα του σουλτάνου θα αριθμούν περί τις διακόσιες είκοσι χιλιάδες 

άνδρες ενώ τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά περί τις ογδόντα χιλιάδες.81 Ύ-

στερα από τις βαρύτατες απώλειες που θα υποστεί ο τουρκικός στρατός 

(υπολογίζονται στις εκατόν τριάντα χιλιάδες), μια μικρή δύναμη περιο-

ρίζεται να κρατήσει ματαίως άμυνα στην Αδριανούπολη, ενώ οι υπό-

λοιπες τουρκικές δυνάμεις μαζί με τον ίδιο το σουλτάνο διεκπεραιώνο-

νται στην Ανατολία, αφήνοντας την Κωνσταντινούπολη στα χέρια των 

Ευρωπαίων.82 Επισημαίνεται, βέβαια, πως οι μόνες επιτρεπτές πράξεις 

βίας και λεηλασίας θα είναι αυτές εναντίον του «τουρκικού έθνους» 

και πως οι υπόλοιποι χριστιανικοί πληθυσμοί οφείλουν να τυγχάνουν 

της τιμής και προστασίας των Ευρωπαίων.83 Η νικηφόρα εκστρατεία 

λήγει με δοξολογίες προς τον αληθινό Θεό, όχι απλώς στους ναούς 

αλλά και στις οδούς της πόλεως, ενώ στη συνέχεια λαμβάνεται μέριμνα 

για το διαμοιρασμό των απελευθερωμένων εδαφών μεταξύ των ηγεμό-

νων των ευρωπαϊκών κρατών.84 

 

 
77 Ό.π., 488-492. 
78 Ό.π., 494-495. 
79 Ό.π., 496-500, 503.  
80 Ό.π., 499-500.  
81 Ό.π., 502. 
82 Ό.π., 503-504. 
83 Ό.π., 504-505.  
84 Ό.π., 513-516. 
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IV. Στην κλασική πλέον βιογραφία του Γάλλου καλβινιστή, ο ιστο-

ρικός Henri Hauser θα χαρακτηρίσει την όλη σύλληψη μιας πανευρω-

παϊκής «σταυροφορίας» ως «χιμαιρική», ως δείγμα της «αφέλειας» του 

συγγραφέα να κατανοήσει τους συσχετισμούς ισχύος της εποχής του 

τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.85 Η οπτική αυτή, αν και 

κάπως μετριασμένη, αποτελεί τον κανόνα στην ερμηνεία του όλου εγ-

χειρήματος. Ο συγγραφέας των Πολιτικών και Στρατιωτικών Διατρι-

βών, όση πολιτική και πολεμική εμπειρία και αν διαθέτει, εν τέλει απο-

δεικνύεται «ονειροπόλος»,86 όταν οραματίζεται σε συνθήκες θρησκευ-

τικών πολέμων ένα εγχείρημα κοινό. Στην καλύτερη περίπτωση είναι 

ένας «ειρηνιστής»,87 που αναζητά με πάθος την κατάπαυση των εχθρο-

πραξιών μεταξύ χριστιανών, ή έστω κάποιος, που καίτοι διαθέτει ρεα-

λισμό και πολιτική ματιά, δείχνει να υπερτιμά την τουρκική απειλή. 88 

Κοινό χαρακτηριστικό των παραπάνω ερμηνειών είναι η αποδοχή στην 

κυριολεξία του όλου εγχειρήματος, ως δηλ. μιας κοινής εκστρατείας 

κατά του εξωτερικού εχθρού της Ευρώπης και της χριστιανοσύνης. 

Μήπως, όμως, ο La Noue ξεδιπλώνει το όλο σχέδιο έχοντας τη ματιά 

του στραμμένη όχι στον εξωτερικό εχθρό αλλά στο εσωτερικό μέ-

τωπο;89 Και, άρα, η επιστράτευση του τουρκικού κινδύνου, που όπως 

δείξαμε έχει συχνή παρουσία στην πολεμική μεταξύ των αντιμαχόμε-

νων θρησκευτικών παρατάξεων, συνιστά άλλοθι προκειμένου να δια-

τυπωθούν επίκαιροι πολιτικοί υπαινιγμοί; 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναφορά του La Noue στο θάνατο του 

Alençon, θα οφείλαμε να τοποθετήσουμε τη σύνταξη του συγκεκριμέ-

νου κεφαλαίου τουλάχιστον μετά τον Ιούνιο του 1584. Η επισήμανση 

αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το γεγονός αυτό δρομολογεί μια 

νέα τροπή στην πορεία των γαλλικών θρησκευτικών πολέμων.90 Η προ-

οπτική διαδοχής του άτεκνου Ερρίκου Γ΄ από τον πλησιέστερο συγγενή 

του, Ερρίκο της Ναβάρρας, επανακαθορίζει τους στόχους και τη ρητο-

ρική των ουγενότων. Η ουγενοτική γραμματεία εκδηλώνει πλέον τα ευ-

σεβή έναντι του θρόνου φρονήματά της, και σε συνδυασμό με τη φλο-

γερή φιλοπατρία της, προσεγγίζει τους μετριοπαθείς καθολικούς που 

 
85 Hauser, La Noue, 174, 177. 
86 Βλ. F. E. Suitcliffe, «Εισαγωγή», στο: La Noue, ό.π., vii-xxxv, ειδ. xxx.  
87 Paul Rousset, Histoire d’une Idéologie. La Croisade (Λωζάννη: Editions L’Age 

d’Homme, 1983), 184.  
88 James Supple, “François de la Noue’s plan for a campaign against the Turks,” Bib-

liothѐque d’Humanisme et Renaissance 41, no. 2 (1979): 273-291, ειδ. 290-291. 
89 Αυτή είναι η πρόταση του Denis Crouzet, κάποιες από τις παρατηρήσεις του οποίου 

επιχειρώ να αναπτύξω περαιτέρω, βλ. Crouzet, Guerriers de Dieu, τόμ. 1, 390.  
90 Βλ. γενικά Holt, French Wars, 121-152.  
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αναζητούν μια λύση «πολιτική» στην υπόθεση της ειρήνευσης.91 Όταν, 

λοιπόν, ο La Noue συντάσσει ακόμη την πραγματεία του, η παράταξη 

στην οποία παραμένει στρατευμένος διεξάγει αγώνα «νομιμόφρονα» 

και «ειρηνοποιό» ή όπως από προπαγανδιστικής αξίας εύστοχα θα τον 

ορίσει ο Ερρίκος της Ναβάρρας, έναν 

 

«πόλεμο ενάντια στον πόλεμο».92  

 

Ο ιδιαίτερος σεβασμός που αποδίδουν οι Πολιτικές και Στρατιωτικές 

Διατριβές έναντι του θρόνου, σε συνδυασμό με το σταθερό αίτημα της 

εθνικής συμφιλίωσης, από τον άλλοτε στασιαστή κατά των Valois, βρί-

σκονται σε πλήρη αντιστοίχιση με τη ρητορική των ουγενότων. 

Η προοπτική, όμως, να κληρονομηθεί το στέμμα της Γαλλίας από 

έναν «αιρετικό» πυροδοτεί άμεσα εξελίξεις. Η Λίγκα, υπό την ηγεσία 

του ιδιαίτερα χαρισματικού Ερρίκου, δούκα του Guise,93 και με την ε-

νεργή υποστήριξη της Αγίας Έδρας αλλά και του Φιλίππου Β΄ της Ι-

σπανίας, επανιδρύεται την ίδια κιόλας χρονιά (1584). Ο ρόλος των 

Guise αποδεικνύεται κομβικός, καθώς λόγω της προνομιακής τους σχέ-

σης με την επαρχιακή αριστοκρατία του ξίφους, παρέχει τον ένοπλο 

βραχίονα της Λίγκας.94 Πλέον η κήρυξη από τους «Πολεμιστές του 

Θεού» ενός «ιερού πολέμου» κατά της ετεροδοξίας λαμβάνει ύφος 

πρωτόγνωρα βίαιο, κλιμακώνοντας τη σύγκρουση σε ολοκληρωτικό 

πόλεμο.95 Έχοντας ήδη εντάξει στο οπλοστάσιό της η καθολική προ-

παγάνδα την ιδέα μιας σταυροφορίας κατά των «αιρετικών» ουγενό-

των, κατά το πρότυπο αυτής εναντίον των αλβιγηνών (καθαρών),96 η 

προπαγάνδα της Λίγκας προβάλλει τώρα (σε προφανή αντιπαραβολή 

προς τον ηθικά ευάλωτο Ερρίκο Γ΄) ως σύγχρονους σταυροφόρους της 

 
91 Για τη διαδρομή της ώσμωσης αυτής, από απόψεως ιστορίας των πολιτικών ιδεών, 

βλ. Ernst Hinrichs, Fürstenlehre und politisches Handeln im Frankreich Heinrichs 

IV. Untersuchungen über die politischen Denk- und Handlungsformen im Späthuma-

nismus (Γοτίγγη: Vandenhoeck und Ruprecht, 1969), 120-169. 
92 Γαγανάκη, Πόλεμος των Λέξεων, 148. 
93 Για τη δράση του οίκου των Guise στους θρησκευτικούς πολέμους βλ. Stuart Car-

roll, Martyrs and Murderers. The Guise Family and the Making of Europe (Οξφόρδη: 

Oxford University Press, 2009), ειδ. για την προσωπικότητα του Ερρίκου 221-223.  
94 J.H.M. Salmon, Society in Crisis. France in the Sixteenth Century (Κανταβριγία: 

Cambridge University Press, 1975), 234-238.  
95 Stuart Carroll, Blood and Violence in Early Modern France (Οξφόρδη: Oxford Uni-

versity Press, 2006), 281-84. 
96 Για την πολεμική χρήση της εκστρατείας κατά των αλβιγηνών βλ. Luc Racaut, “The 

Polemical Use of the Albigensian Crusade during the French Wars of Religion,” 

French History 13, no. 3 (1999): 261-274.  
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αληθούς πίστεως τους Guise.97 Τη σύνδεση αυτή ευνοούσε η απευθείας 

καταγωγή του οίκου από τον αρχηγό της Α΄ Σταυροφορίας Γοδεφρείγο 

του Bouillon και πρώτο βασιλέα της απελευθερωμένης Ιερουσαλήμ.98 

Για τους οραματιζόμενους το γαλλικό βασίλειο ως Νέα Ιερουσαλήμ 

ζηλωτές της Λίγκας, ο συμβολισμός ήταν ισχυρός. Στα παραπάνω θα 

πρέπει να προστεθεί και το γεγονός πως, ως ανήλικος, ο δούκας του 

Guise είχε εθελοντικά συμμετάσχει το 1566 υπό τον αυτοκράτορα στο 

μέτωπο της Ουγγαρίας κατά των Τούρκων.99  

Σε αυτό το κλίμα, η πρόταση του La Noue, η οποία παραπέμπει α-

πευθείας στην κληρονομιά των σταυροφοριών, καίτοι αινιγματική δεν 

είναι ανεξήγητη. Η επίκληση της σταυροφορίας πόρρω απέχει από το 

να θεωρηθεί ανάμνηση και μόνο. Τουναντίον, συνιστά αναπόσπαστο 

τμήμα της ρητορικής της Λίγκας και εν πολλοίς βιωμένη πραγματικό-

τητα στο εσωτερικό του βασιλείου.100 Η στάση του συγγραφέα έναντι 

της σταυροφορικής ιδέας είναι διφυής. Κάτι που συνήθως παραγνωρί-

ζεται,101 είναι πως ο ίδιος επιμελώς αποφεύγει να αποκαλέσει το σχέδιό 

του σταυροφορία (croisade). Γι’ αυτόν είναι προπάντων μια συμμαχία 

(alliance-confederation) ή στρατιωτική επιχείρηση (enterprise) των η-

γεμόνων της Ευρώπης. Ο πόλεμος στον οποίο καλεί τον αναγνώστη 

είναι πόλεμος «αναγκαίος» και «δίκαιος», ένας αγώνας  

    

«υπέρ του νόμου, της εντιμότητας και της αρετής»  

 

και ενάντια στην «τυραννία» και στους «βαρβάρους»102 –ποτέ όμως έ-

νας σταυροφορικός «ιερός πόλεμος». Λόγιος αλλά και πιστός της Με-

ταρρύθμισης, ευθυγραμμίζεται με τη διδασκαλία τόσο του ανθρωπι-

σμού όσο και του Λουθήρου.  

Συγχρόνως, ο La Noue αξιοποιεί το σταυροφορικό παρελθόν, είτε 

υπό το πρίσμα του εθνικού μύθου είτε κυρίως των πολεμικών κωδίκων 

που συνέχουν την αριστοκρατία του ξίφους. Ευγενής και πολεμιστής ο 

ίδιος, απευθύνεται προπάντων σε ένα κοινό αριστοκρατικής προέλευ-

 
97 Crouzet, Guerriers de Dieu, τόμ. 2, 399. Πρβλ. Γαγανάκη, Πόλεμος των Λέξεων, 185.  
98 Crouzet, ό.π., 400.  
99 Sandberg, “Going off to the War in Hungary,” 362-363. 
100 Crouzet, ό.π., τόμ. 1, 390.  
101 Ο Rousset αν και διαπιστώνει πως ο La Noue δεν αναφέρεται σε σταυροφορία 

επιμένει να κάνει χρήση του όρου, προβάλλοντας το μάλλον σαθρό επιχείρημα πως 

η έννοια της σταυροφορίας είχε ήδη ξεχαστεί, βλ. Rousset, Croisade, 187. Εξαίρεση 

αποτελεί ο Supple που κάνει λόγο για εκστρατεία, βλ. γενικά Supple, “Campaign 

against the Turks.” 
102 Βλ. ενδεικτικά La Noue, Discours, τόμ. 22, 441, 515. 
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σης και οξυμένων πολεμικών ενδιαφερόντων. Ανατρέχοντας σκοπίμως 

στις ηρωικές γενεαλογίες του Μεσαίωνα, ο συγγραφέας ενδιαφέρεται, 

όπως διαπιστώσαμε, να αποδώσει ιδιαίτερες τιμές στον πρόγονο των 

Guise Γοδεφρείγο του Bouillon.103 Ανάμεσα σε άλλα προτείνει την α-

νάθεση της ηγεσίας του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στο Δούκα 

του Guise, με το αιτιολογικό πως  

 

«οι πρόγονοί του ήσαν δαμαστές του τουρκικού έθνους»,104  

 

ενώ επιλέγει να ολοκληρώσει το κεφάλαιο με την υπόμνηση πως  

 

«μια τέτοια πορεία [ενν. την εκστρατεία] θα είναι εξίσου αξιο-

μνημόνευτη με αυτή που επιχείρησε ο Γοδεφρείγος του Bouil-

lon».105  

 

Κατά τη γνώμη μου, η επιμονή αυτή, όσο υπαινικτικά και αν διατυ-

πώνεται, μαρτυρεί τον πραγματικό αποδέκτη της όλης σύλληψης. Τού-

τος δεν είναι άλλος από την ίδια την κεφαλή της Λίγκας. Ο La Noue 

μετέρχεται ενός ρητορικού τεχνάσματος: μετατρέπει την τρέχουσα κα-

θολική προπαγάνδα σε όχημα ακύρωσης της εικόνας των Guise ως συγ-

χρόνων σταυροφόρων. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές. Εάν 

πράγματι η ηγεσία της Λίγκας διεκδικεί δάφνες σταυροφορικές, τότε 

οφείλει να ακολουθήσει το προγονικό αίμα και βαδίζοντας στα χνάρια 

του Γοδεφρείγου να πορευθεί προς Ανατολάς· τούτη είναι και η μόνη 

αληθής σταυροφορία. Ως πολέμιος ορίζεται ο αλλόδοξος Τούρκος και 

όχι ο ετερόδοξος Γάλλος. Στην επένδυση του απλού αυτού μηνύματος 

επιστρατεύεται ό,τι διαθέσιμο: οι μνήμες μιας ενωμένης χριστιανοσύ-

νης ενάντια στο ισλάμ, το κοινό πεπρωμένο της Ευρώπης ενώπιον του 

τουρκικού κινδύνου, η ανθρωπιστική απεικόνιση των Τούρκων ως 

βαρβάρων και φορέων της τυραννίας, το διάχυτο αίτημα ειρήνευσης, η 

εθνική ενότητα, η αυθεντία ιδίου του συγγραφέως ως ευγενούς και έ-

μπειρου στρατιωτικού ανδρός. Έγκλειστος στη φυλακή του Limbourg, 

ο συγγραφέας των Πολιτικών και Στρατιωτικών Διατριβών και στενά 

συνδεόμενος με τον Ερρίκο της Ναβάρρας, στρατεύεται στο μόνο εφι-

κτό σε αυτόν πόλεμο: σε ένα λεκτικό «πόλεμο ενάντια στον πόλεμο», 

σε έναν πόλεμο υπονόμευσης της σταυροφορικής ιδεολογίας της Λί-

γκας και αφαίρεσης κάθε «ιερότητας» από τη δράση των «Πολεμιστών 

 
103 Ό.π., 465-466. 
104 Ό.π., 477. 
105 Ό.π., 515.  
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του Θεού».106 Πρόκειται για μια επιχείρηση λεπτών ισορροπιών, με ό-

πλα τον υπαινιγμό, την αλληγορία και την αβροφροσύνη, για τον πρό-

σθετο λόγο πως ο συγγραφέας συνεχίζει να διατηρεί προσωπικούς δε-

σμούς με τους Guise και να ελπίζει στην παρέμβασή τους για την απο-

φυλάκισή του –όπερ και εγένετο.107 Μετά την αποφυλάκισή του θα 

φροντίσει να υπερασπιστεί την υπόθεση της «ειρήνης» –όπως διεκδικεί 

να την ορίσει ο Ερρίκος της Ναβάρρας– και πάλι με το ξίφος, γεγονός 

που θα διαρρήξει οριστικά τις σχέσεις του με τους Guise.108  

Η πλέον ενδιαφέρουσα πτυχή, από απόψεως ιστορίας των ιδεών, ε-

ντοπίζεται στον πυρήνα της όλης συλλογιστικής. Ο La Noue διογκώνει 

τεχνητά την τουρκική απειλή και πλάθει ένα φανταστικό στρατιωτικό 

σχέδιο προκειμένου να ορίσει ως φυσικό πολέμιο τον εξωτερικό εχθρό, 

αυτόν δηλ. που απειλεί το γαλλικό έθνος και σύμπασα τη χριστιανική 

Ευρώπη· και συγχρόνως αποπειράται μέσω του αιτήματος συμφιλίω-

σης (réconciliation) να ορίσει ως φυσικό φίλο και σύμμαχο τον ομοε-

θνή και Ευρωπαίο. Είναι μια τακτική απάντησης στην (υποτιθέμενη ή 

και υπαρκτή) διχαστική ρητορική της Λίγκας, η οποία μέσω της σταυ-

ροφορίας προβάλλει τον «αιρετικό» ουγενότο ή και το μετριοπαθή κα-

θολικό ως τους κατεξοχήν εχθρούς του βασιλείου. Το στρατήγημα αυτό 

προσεγγίζει τις θέσεις των περίφημων θεωρητικών του κρατικού συμ-

φέροντος (Raison d’ État), που την ίδια περίοδο έχουν ήδη κάνει δυνα-

μικά την εμφάνισή τους στη Γαλλία.109 Γι’ αυτούς ο εξωτερικός πόλε-

μος συνιστά τον ασφαλέστερο «χαλινό» από την παθολογία των εμφυ-

λίων πολέμων. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, εμπνεόμενος από 

μία ιδιαίτερη ανάγνωση του έργου του Machiavelli, ο μετριοπαθής κα-

θολικός και προσκείμενος στους κύκλους των politiques νομικός Jean 

Bodin,  

 

«το βέλτιστο μέσο για την αυτοσυντήρηση ενός κράτους και τη 

διαφύλαξή του από εξεγέρσεις, ανταρσίες και εμφυλίους πολέ-

μους και για τη διατήρηση της φιλίας μεταξύ των υπηκόων είναι 

η ύπαρξη ενός λιγότερο ισχυρού πολεμίου».110  

 
106 Βλ. Crouzet, Guerriers de Dieu, τόμ. 2, 172.  
107 Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση του La Noue, βλ. Hauser, 

La Noue, 218-222.  
108 Ό.π., 233-238.  
109 Βλ. γενικά Roman Schnur (επιμ.), Staatsräson. Studien für Geschichte eines poli-

tischen Begriffs, (Βερολίνο: Duncker und Humblot, 1986), ειδ. 43-63.  
110 Jean Bodin, Les six Livres de la République, τόμ. 1-6, ειδ. τόμ. 5 (Παρίσι: Fayard, 

1986), 137. Πρβλ. Michel Senellart, Μακιαβελισμός και Κρατική Σκοπιμότητα (Α-

θήνα: Εστία, 1997), 86-91. Γενικά για την πολιτική σκέψη του Bodin βλ. Julian 
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Ο συγγραφέας των Πολιτικών και Στρατιωτικών Διατριβών θα δίσταζε 

μάλλον να αποδεχθεί το οξύ ύφος μιας τέτοιας διατύπωσης. Φαίνεται, 

όμως, πως δε θα είχε λόγο να αμφισβητήσει τις συνεπαγωγές της. Ο La 

Noue ορίζοντας τον Τούρκο ως φύσει πολέμιο και τον ετερόδοξο 

Γάλλο ως φύσει φίλο στοχάζεται γνησίως πολιτικά.111    

Διόλου τυχαία, μετά την κυκλοφορία των Πολιτικών και Στρατιωτι-

κών Διατριβών, η αντίδραση θα προέλθει από τους κατεξοχήν πληττό-

μενους, δηλ. τη Λίγκα.112 Ο ιησουίτης Antonio Possevino αναλαμβάνει 

να κωδικοποιήσει τις καθολικές αιτιάσεις στην πραγματεία που (απη-

χώντας το γενικότερο κλίμα αντιμακιαβελλισμού)113 φέρει τον τίτλο 

Judicium de Nuae militis Galli, Ioannis Bodini, Philippi Mornaei, et 

Nicolai Machiavelli scriptis (Επίκρισις των συγγραμμάτων του Γάλλου 

στρατιώτου [Λα] Νου, του Ιωάννου Μποντέν, του Φιλίππου Μορναί 

και του Νικολάου Μακιαβέλλι), εκδίδεται το 1592 στη Ρώμη και επα-

νεκδίδεται το 1593 στη Λυών. Ένας από τους στόχους του Possevino 

είναι η ιδέα του La Noue περί «σταυροφορίας», την οποία ο ιησουίτης 

τιτλοφορεί ως «θεώρημα μεταξύ άλλων θεωρημάτων» (theorema de 

theorematibus aliis) και ερμηνεύει ως ένα μακιαβελλικό τέχνασμα των 

αρνητών της αληθούς πίστεως.114 Ως τέτοιους χαρακτηρίζει τους «ου-

δετερόφιλους» (neutrales) ή άλλως «πολιτικούς» (politici),115 εντάσσο-

ντας αδιακρίτως σε αυτούς τους La Noue, Bodin και Duplessis Mornay. 

Το αίτημα μιας εκστρατείας  

 

«ανάμεικτης με αιρετικούς»,  

 

επισημαίνει ο Possevino, συνιστά «άλλοθι» προκειμένου να υπαχθεί η 

Εκκλησία στη βούληση του μονάρχη.116 Η επιχειρούμενη εξομοίωση 

καθολικών με «αιρετικούς», επισημαίνει ο συγγραφέας, συνιστά «βδέ-

 
Franklin, Jean Bodin and the Rise of Absolutism (Κανταβριγία: Cambridge University 

Press, 1973).  
111 Για το θεμελιωδώς πολιτικό χαρακτήρα του προσδιορισμού του φίλου και του πο-

λεμίου (δημοσίου εχθρού) βλ. Carl Schmitt, Η Έννοια του Πολιτικού (Αθήνα: Εκδό-

σεις Κριτική, 1988), 49-60.  
112 Hauser, ό.π., 203-206. 
113 Βλ. σχετικά Νικολαΐδη, Είδωλα του Μακιαβέλλι, 158-172.  
114 Antonii Possevini, Judicium de Nuae militis Galli, Ioannis Bodini, Philippi Mor-

naei, et Nicolai Machiavelli scriptis, τόμ. 7 (Λυών: 1593), 80. 
115 Possevini, Judicium, τόμ. 3, 45. 
116  Possevini, ό.π., τόμ. 5, 60: “Confoederatio item alia, sed promiscua omnium 

haereticorum, alibi procurata coalvit.”  
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λυγμα» και «βλασφημία».117 Αξίζει να σημειωθεί πως ο Possevino δεν 

είναι σε καμία περίπτωση πολέμιος μιας σταυροφορίας κατά των Οθω-

μανών. Τουναντίον υπερασπίζεται την ανάγκη μιας Sacra Liga Anti-

turca·118 θεωρεί μονάχα πως τούτη έπεται ενός «ιερού πολέμου» ενα-

ντίον των αιρετικών, επικαλούμενος το παράδειγμα του Λουδοβίκου 

Θ΄ (του αποκληθέντος και Αγίου), ο οποίος κήρυξε πρώτα σταυροφο-

ρία κατά της αίρεσης των αλβιγηνών και στη συνέχεια εστράφη κατά 

του ισλάμ.119 Αντιστρέφοντας τη συλλογιστική του La Noue, ο συγ-

γραφέας προβάλλει την εκμηδένιση του εσωτερικού εχθρού ως επιτα-

κτικότερη έναντι αυτής του εξωτερικού. Για τον Possevino ο La Noue 

δεν είναι αφελής ή ονειροπόλος αλλά ένας επικίνδυνος αντίπαλος και 

η ιδέα μιας διά του κοινού εξωτερικού εχθρού ενώσεως των χριστιανών 

–ιδίως δε των εθνικά Γάλλων–, μια ιδέα ολέθρια για την υπόθεση της 

οικουμενικότητας της καθολικής εκκλησίας. Σε τέτοιες υποθέσεις το 

ένστικτο ενός ιησουίτη δύσκολα λαθεύει.  

 

 

 

 
117 Possevini, ό.π., τόμ. 7, 81. 
118 Ό.π., 84. Επί παραδείγματι εγκωμιάζεται ο πολεμικός αγών του Σκεντέρμπεη «υπό 

μία ενιαία πίστη» κατά των Τούρκων: “Alexander quoque Epirotarum Regulus, quem 

Scanderbegium Turcae, et historiae nominantur, plurimis proeliis Turcas fudit, idque 

paucorum millium hominum delectu habito, quos continenter in armis, officioque, ut 

et una in fide, continebat.”  
119 Ό.π., 81. 


