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Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης 

Ή 'Αποκάλυψη στην Ευρωπαϊκή πολιτική σκέψη* 

Ή γοητεία πού άσκησε το ακροτελεύτιο βιβλίο της Καινής Διαθή
κης στη φαντασία ενός χριστιανικού πολιτισμού όπως ò ευρωπαϊκός, 
αποτυπώνεται στα καλλιτεχνικά αριστουργήματα, τόσο των εικα
στικών τεχνών όσο και της ποιητικής και μουσικής δημιουργίας πού 
έχουν στη διαδρομή τών αιώνων αντλήσει τήν έμπνευση τους άπο την 
'Αποκάλυψη τού Ιωάννη. Άπο τον Dante ως τον John Milton, άπό τον 
Hans Memling ως τον Dürer και τον Holbein, άπο τον Händel ως τον 
Goethe και τον Hölderlin και τους 'Ορθόδοξους Ρώσους λογοτέχνες 
τού δεκάτου ενάτου αιώνα, το έργο, πού έχει αναπόσπαστα συνδεθεί 
με τον συμβολισμό τού νησιού τής Πάτμου, αποδεικνύεται φορέας τέ
τοιου ένδιάθετου δυναμισμού και λειτουργεί ως ερέθισμα γιά τήν πα
ραγωγή έργων πού συναρπάζουν. 'Οργανικό τμήμα τής δημιουργικής 
φαντασίας τής ευρωπαϊκής πολιτισμικής παράδοσης υπήρξε και ή πο
λιτική σκέψη, ό στοχασμός δηλαδή γύρω άπό τά ζητούμενα τής συνύ
παρξης τών ανθρώπων σε οργανωμένες και ευνομούμενες κοινωνίες. 
Ώς στοιχείο ενός χριστιανικού πολιτισμού ή ευρωπαϊκή πολιτική σκέ
ψη φέρει ανεξίτηλη τή σφραγίδα τών βιβλικών κειμένων, τών άξιων, 
τών συμβόλων, τού ύφους και τής γλώσσας τους. Το ευρύτερο περί
γραμμα τής πολιτικής σκέψης τής χριστιανικής Ευρώπης καθορίστηκε 
άπο τους προβληματισμούς τού Ιερού Αυγουστίνου σε σχέση με τήν 
επίγεια λειτουργία τής χριστιανικής εκκλησίας. Ή πολιτική σκέψη τής 
Ευρωπαϊκής Δύσεως κατά τή Μεσαιωνική χιλιετία παρέμεινε σταθερά 
ριζωμένη στο αύγουστίνειο περίγραμμα και ή αύγουστίνεια οπτική 
οριοθέτησε και τή διαπλοκή τής 'Αποκάλυψης με τήν πολιτική. 

* Ευχαριστώ θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ Ελληνικού Ιδρύματος (Hellenic 
Foundation) τοϋ Λονδίνου, για τή βοήθεια του, χάρη στην οποία έγινε δυνατή ή ερευ
νά μου γι' αυτή τήν εργασία, το καλοκαίρι τοϋ 1995, στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθή
κη τοϋ Cambridge. Ευχαριστώ επίσης τον συνάδελφο Γρηγόρη Μολύβα, διδάκτορα 
φιλοσοφίας τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Λονδίνου, για τή συνδρομή του στο αρχικό στά
διο τής έρευνας. 
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Στην τέχνη ò ένδιάθετος δυναμισμός, ή έξαρση της φαντασίας και 
τοΰ λόγου πού χαρακτηρίζουν την Αποκάλυψη μπορεί να απολήγουν 
στη διάπλαση αριστουργημάτων, στη θεολογία και στην πολιτική 
δμως ή άτιθάσευτη φαντασία και ò ανεξέλεγκτος λόγος μπορεί να 
οδηγήσουν στην αίρεση, στην ανταρσία, σε ποικίλες ανατροπές. Αυτό 
το αντιλήφθηκε πολύ ζωηρά ò "Αγιος Αυγουστίνος και φρόντισε στο 
εικοστό βιβλίο της Πόλεως τοϋ Θεοΰ να περιστείλει και να ακυρώσει 
κάθε τέτοια δυναμική. Πρόκειται για την καταδίκη της χιλιαστικής 
ερμηνείας της 'Αποκάλυψης και την επιμονή δτι ή ζωή της εκκλησίας 
αντιπροσωπεύει τήν βασιλεία τοϋ Χριστού επί της γης τήν οποία 
έπαγγέλλονταν οι οραματισμοί της Πάτμου1. 

"Ετσι το πλαίσιο της πολιτικής σκέψης τοΰ Δυτικού Μεσαίωνα πού 
καθορίστηκε σε μεγάλο ποσοστό άπο τή σκέψη τοΰ Αυγουστίνου έθε
σε μάλλον στο περιθώριο τήν Αποκάλυψη ως προς τήν ερμηνεία των 
φαινομένων της πολιτικής ζωής. Ή διαπίστωση αυτή ισχύει ίδίως σε 
σχέση με ο,τι θα μπορούσε να θεωρηθεί ό «κανόνας» τής Μεσαιω
νικής πολιτικής σκέψης, οι κεντρικές δηλαδή πηγές πού αποτελούν τα 
σημεία αναφοράς ως προς τή διαμόρφωση τής πολιτικής συνείδησης, 
τους κανονιστικούς τρόπους κατανόησης τοΰ πολιτικού και τις κυρίαρ
χες πολιτικές αξίες. Ώς προς τή διαπίστωση αυτή πάντως θα μπο
ρούσε να επισημανθεί το έξης παράδοξο: ένώ στή λαϊκή φαντασία τό
σο τού Δυτικού οσο και τού Βυζαντινού Μεσαίωνα είναι διάχυτη ή 
έλξη τής αποκαλυπτικής φιλολογίας, εϊτε ώς κοινωνικής διαμαρτυρίας 
εϊτε ώς πλαισίου ερμηνείας καταστροφών ή δραστικών πολιτικών 
αλλαγών, ή επιβολή τής αύγουστίνειας ορθοδοξίας παρεμποδίζει τήν 
προδιάθεση αυτή ν' αναδυθεί στην επιφάνεια τών «κανονικών» κειμέ
νων τού πολιτικού στοχασμού2. 

1. Α υ γ ο υ σ τ ί ν ο ς , De Civitate Dei, XX, 7 και 9. Πρβλ. Bernard M c G i n n , 
Visions of the End. Apocalyptic traditions in the Middle Ages, Νέα Υόρκη 1979, σσ. 
26-27, και ειδικότερα Rober t Α. Markus , Saeculum: History and society in the 
theology of St. Augustine, Cambridge 1970, σσ. 17-21, 41-44, και Eugene Tese l le , 
Augustine the theologian, Λονδίνο 1970, σσ. 268-278. Πιο πρόσφατα P a u l a 
F r e d r i k s e n , "Tyconius and Augustine on the Apocalypse", στη συλλογή The 
Apocalypse in the Middle Ages, έπιμ. R.K. Emmerson και Β. McGinn, 'Ιθάκη, Ν.Y. 
και Λονδίνο 1992, σσ. 20-37. 

2. Για επισκόπηση τών ρευμάτων και τών πηγών βλ. M c G i n n , Visions of the 
End, και Marjor ie R e e v e s , "The development of apocalyptic thought: Medieval 
attitudes", The Apocalypse in English Renaissance literature and thought, έπιμ. C.A. 
Patrides και Joseph Wittreich, Manchester 1984, σσ. 40-72. Ειδικότερα για τήν άπήχη-
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Τον δέκατο τρίτο αιώνα ή αύγουστίνεια ορθοδοξία ώς προς τη θέ
ση και την ερμηνεία της Αποκάλυψης ενισχύθηκε άπο τις θέσεις του 
«άγγελικοΰ δασκάλου», τοΰ Θωμά τοΰ Άκινάτη, ò όποιος επεξεργά
στηκε ενα νέο κανονιστικό πλαίσιο τόσο για τη θρησκευτική οσο και 
για την πολιτική σκέψη της Λατινικής Ευρώπης3. "Ισως ή ανανεωμένη 
πρόθεση για έλεγχο των χρήσεων και ερμηνειών τής 'Αποκάλυψης 
πού μαρτυρεί ò αποκλεισμός τών χιλιαστικών ερμηνειών πού συναν
τούμε στον Άκινάτη, να αποτελούσε απάντηση προς τήν εκπληκτική 
αναζωογόνηση τού αποκαλυπτικού οράματος καί τής συναφούς φιλο
λογίας στον Καθολικό κόσμο πού επέφερε ό 'Ιωακείμ τού Fiore, (1135-
1202), ηγούμενος τής Μονής τού Corazzo τής Καλαβρίας στο τέλος 
τού δωδεκάτου αίώνα4. 

Παρά τήν επιβολή τού αύγουστίνειου σχήματος στην πολιτική σκέ
ψη και τήν ενίσχυση του άπό τον Άκινάτη, oi πολιτικές χρήσεις τής 
'Αποκάλυψης δεν έλειψαν κατά τή διαδρομή τού Δυτικού Μεσαίωνα 
και ίδίως κατά τήν όψιμη μεσαιωνική εποχή. Οι κρίσεις στις σχέσεις 
τής Εκκλησίας και τής αυτοκρατορίας και οί ανταγωνισμοί τών νέων 
κοσμικών κρατών, ιδίως τής Γαλλίας και τής Γερμανίας, γιά επιβολή 
επί τής ευρωπαϊκής ηπείρου πρόσφεραν ερεθίσματα γιά τή διατύπωση 
προφητειών και προγνώσεων γιά τήν έκβαση τών ανταγωνισμών με 
όργανο τή συμβολική γλώσσα τής 'Αποκάλυψης5. 

ση τοΰ βιβλίου τής Άποκαλύψεως στη Μεσαιωνική σκέψη βλ. Norman Conn, The 
pursuit of the millenium, Λονδίνο 1970, σσ. 29-36, 215-216, και πιο πρόσφατα τις με
λέτες πού απαρτίζουν τή συλλογή The Apocalypse in the Middle Ages. Για τον «άπο-
καλυπτισμο» στή Βυζαντινή 'Ανατολή βλ. και P.J . A l e x a n d e r , Religious and 
political history and thought in the Byzantine Empire, Λονδίνο 1978, μελέτες XI-XVI, 
και για τις βυζαντινές καταβολές τοΰ Δυτικοΰ «άποκαλυπτισμοΰ» βλ. τ ο ΰ ι δ ί ο υ , 
"The diffusion of Byzantine apocalypses in the Medieval West and the beginnings of 
Joachimism", Prophecy and millenarianism. Essays in honour of Marj ori e Reeves, 
έπιμ. Ann Williams, Λονδίνο 1980, σσ. 53-106. 

3. Βλ. συνοπτικά Ernes t L. Tuveson, Millenium and Utopia. A study in the 
background of the Idea of progress, Berkeley 1949, σσ. 18-20. 

4. Βλ. McGinn, Visions of the End, σσ. 126-141 και Marjorie Reeves , The 
influence of prophecy in the later Middle Ages, 'Οξφόρδη 1969, σσ. 1-132. Βλ. ιδίως 
σσ. 67-69 για τήν κριτική τοΰ Άκινάτη κατά τοΰ 'Ιωακείμ. Ή σημασία τοΰ θέματος 
καί ή έκταση τής σχετικής έρευνας τεκμηριώνεται άπο τον M.W. B l o o m f i e l d , 
"Recent scholarship on Joachim of Fiore and his influence", Prophecy and mille
narianism, σσ. 23-52. Για τήν ευρύτερη σημασία τής σκέψης τοΰ 'Ιωακείμ πρβλ. 
Frank Manuel , Shapes of Philosophical History, Stanford 1965, σσ. 35-45. 

5. Πρβλ. M c G i n n , Visions of the End, σσ. 246-258, και αναλυτικότερα M. 
Reeves, The influence of prophecy in the later Middle Ages, σσ. 295-392. 
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Tò τέλος τοΰ Μεσαίωνα θα μπορούσε συμβολικά να συνδεθεί με 
ένα σημαντικό επεισόδιο στην ιστορία των πολιτικών χρήσεων της 
Αποκάλυψης. Πρόκειται για τη δράση τοΰ Δομηνικανοΰ μονάχου 
Girolamo Σαβοναρόλα στη Φλωρεντία στα χρόνια 1494-1498. Ό Σα-
βοναρόλα συνέδεσε την πολιτική του δράση κατά της δυναστείας των 
Μεδίκων και υπέρ της πολιτειακής διακυβέρνησης της Φλωρεντίας με 
την ουμανιστική πνευματική κίνηση της πόλης και άσκησε αξιοσημεί
ωτη έλξη με τά πολιτικά του προγράμματα στους μεγάλους φλωρεντι
νούς ουμανιστές τής εποχής του, τον Pico della Mirandola καί τον 
Marsilio Ficino, ό όποιος όμως αργότερα θά αποκήρυττε τον Σαβονα
ρόλα ως τον 'Αντίχριστο. Στη ριζοσπαστική κριτική τής διαφθοράς 
των Μεδίκων και τής κοινωνίας τής Φλωρεντίας και στον οραματισμό 
τής ηθικής και πολιτικής ανανέωσης τής Φλωρεντινής Πολιτείας ως 
Νέας Ιερουσαλήμ, ò Δομηνικανός επαναστάτης προσέφυγε στή συμβο
λική γλώσσα τής 'Αποκάλυψης γιά νά κάνει το μήνυμα του κατανοητό 
στις ευρύτερες μάζες τοΰ πληθυσμού. Και ή Συναγωγή τών 'Αποκαλύ
ψεων πού συνέθεσε τό 1495 ώς απάντηση στους επικριτές του αποτε
λεί τό προγραμματικό κείμενο τής προφητικής του αποστολής6. Ή κρι
τική τοΰ Σαβοναρόλα κατά τής Εκκλησίας τής Ρώμης, πού τελικά 
οδήγησε στον αφορισμό, τήν πτώση καί τήν δημόσια εκτέλεση του τό 
1498, άποτελοΰσε επιβεβαίωση τής μακραίωνης καχυποψίας και τής 
επιφυλακτικότητας τής επίσημης Εκκλησίας απέναντι στις πολιτικές 
και κάθε άλλου είδους θύραθεν χρήσεις τής Αποκάλυψης. 

Πράγματι ή αποκορύφωση τών πολιτικών χρήσεων τής Αποκάλυ
ψης εντός τοΰ κανόνα τής Ευρωπαϊκής πολιτικής σκέψης θά μπορούσε 
νά συσχετισθεί με τήν απελευθέρωση τών προσωπικών αναγνώσεων 
τών ιερών κειμένων πού προήλθε άπό τή θρησκευτική Μεταρρύθμιση 
τοΰ δεκάτου έκτου αιώνα. Είναι βέβαια αλήθεια ότι ό θεμελιωτής τοΰ 
προτεσταντισμού, ò Μαρτίνος Λούθηρος, δεν υπήρξε λιγότερο εχθρι
κός άπό τήν επίσημη Καθολική Εκκλησία απέναντι στις χιλιαστικές 
αναγνώσεις και τήν ανεξέλεγκτη θύραθεν ερμηνεία τής Αποκάλυ
ψης1. Τό αδιαμφισβήτητο γεγονός πάντως παραμένει ότι ή Μεταρρύ
θμιση δημιούργησε τίς προϋποθέσεις γιά τήν προσωπική αναμέτρηση 

6. Πρβλ. Donald W e i n s t e i n , Savonarola and Florence, Prophecy and patrio
tism in the Renaissance, Princeton 1970, σσ. 86-99, 161-184, 374-377. Ειδικότερα για 
τις ερμηνείες τοΰ Savonarola στην 'Αποκάλυψη βλ. αυτόθι, σσ. 75-76, 94-95, 144-146, 
159-163, 182-183, καί Μ. Reeves, The influence of prophecy, σσ. 434-440. 

7. Βλ. Tuveson, Millenium and Utopia, σσ. 24-30. 
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τοΰ πιστοί) με το νόημα των θεοπνεύστων κειμένων και αυτό επέτρεψε 
τη συστηματικότερη χρήση της 'Αποκάλυψης σε πολιτικές αναλύσεις 
πού απέβλεπαν σε στάθμιση και ερμηνεία κοινωνικών και πολιτικών 
καταστάσεων, τις όποιες οί παρατηρητές έκριναν δτι αντιβαίνουν 
προς βασικές αρχές της θείας και της ανθρώπινης δικαιοσύνης. "Ετσι, 
στους πρώιμους νέους χρόνους, από τον δέκατο έκτο ως το τέλος τοΰ 
δεκάτου ογδόου αιώνα, ή συμβολική γλώσσα και τα εσώτερα μηνύμα
τα της 'Αποκάλυψης προσφέρουν διεξόδους ριζικής κοινωνικής κρι
τικής πού συνδέεται μέ τις πιο τολμηρές τοποθετήσεις τής πολιτικής 
σκέψης στις χώρες τής προτεσταντικής Ευρώπης8. 

Τρία παραδείγματα νομίζω εικονογραφούν χαρακτηριστικά αυτήν 
την άποψη γιά τήν ιδεολογική λειτουργία τής 'Αποκάλυψης ως διεξό
δου κοινωνικής κριτικής στην Προτεσταντική πολιτική σκέψη. Το 
πρώτο παράδειγμα αναφέρεται στην περίπτωση τού Thomas Müntzer 
(1490-1525), σύγχρονου τοΰ Λουθήρου ηγέτη τών εξεγερμένων 
αγροτών τής Θουριγγίας στά χρόνια 1524-1525. Κρίνοντας οτι ή Με
ταρρύθμιση τοΰ Λουθήρου δεν εΐχε προχωρήσει αρκετά ούτε στο θρη
σκευτικό άλλα ούτε και στο πολιτικό πεδίο, ό Müntzer, ό «νέος Δα
νιήλ» όπως αποκαλούσε τον εαυτό του, συνδύασε τή διδασκαλία του 
γιά ριζικότερες αλλαγές στην εκκλησία και στην θρησκευτική ζωή μέ 
κηρύγματα γιά κοινωνική και πολιτική επανάσταση πού θά απελευθέ
ρωνε τους αγρότες άπο τις φεουδαρχικές τους δεσμεύσεις και τους 
εργάτες τών πόλεων και τους μεταλλωρύχους άπο τήν κοινωνική αδι
κία και εκμετάλλευση. Γιά νά εκφράσει τά αιτήματα αυτά προσέφυγε 
στην αποκαλυπτική γλώσσα τοΰ 'Ιωακείμ τοΰ Fiore και χρησιμοποίησε 
τήν 'Αποκάλυψη ως όπλο τής επίθεσης του κατά τών ισχυρών και τών 
άσεβων πού θεωρούσε οτι έπρεπε νά εξοντωθούν χωρίς οίκτο9. 

Οί ίδέες τοΰ Müntzer, αν και εγκατεσπαρμένες στην αλληλογραφία 
και τά κείμενα τών κηρυγμάτων του, άσκησαν σοβαρή επίδραση στή 

8. Για λεπτομέρειες πρβλ. G.H. Wil l iams, The Radical Reformation, Kirksvil-
le, Missouri 1992, σα. 505-523, 1304-1307. 

9. Βλ. G.H. Wil l iams, The Radical Reformation, σα. 120-135, 148-165, και τή 
μελέτη τοΰ Eric W. G r i t s c h , Reformer without a Church, Philadelphia 1967. Για 
επιλογές χαρακτηριστικών κειμένων τοϋ Müntzer βλ. Lowel Η. Zuck, Christianity 
and Revolution: Radical Christian testimonies 1520-1650, Philadelphia 1975, σσ. 
31 -44, και Michael G. Baylor, The Radical Reformation, Cambridge 1991, σσ. 
1-32, 74-94. Βλ. επίσης Hans H i l l e r b r a n d , "Thomas Muentzer", Reformers in 
profile, έπ. B.A. Gerrish, Philadelphia 1967, σσ. 213-229, και τή σημαντική συμβολή 
τοΰ Norman Conn, The pursuit of the millenium, σα. 234-251. 
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ριζοσπαστική γερμανική πολιτική σκέψη ώς τον Marx καί τους έπανα-
στάστες τοΰ 1918-1919, πού τον κατέτασσαν ανάμεσα στους προδρό
μους τους10. Οι ιδέες τοΰ Müntzer προετοίμασαν το έδαφος και για τή 
δεύτερη περίπτωση ριζοσπαστικής πολιτικής χρήσης τής 'Αποκάλυ
ψης, πού σημειώνεται ώς ή ακραία επαναστατική εκδήλωση τής 
'Αγγλικής Επανάστασης τοΰ δεκάτου εβδόμου αιώνα. Στο πλαίσιο τής 
βαθειάς κοινωνικής και ιδεολογικής αναταραχής πού συνοδεύει τον 
εμφύλιο πόλεμο στην 'Αγγλία τή δεκαετία τοΰ 1640 με αποκορύφωμα 
τήν εκτέλεση τοΰ βασιλέως Καρόλου Α' το 1649, ήταν αναμενόμενο 
οτι ο χιλιαστικές παραδόσεις πού συγκινούσαν τα λαϊκά στρώματα 
τής κοινωνίας θα γνώριζαν νέα έξαρση. Πράγματι ή βαθειά κρίση τής 
αγγλικής κοινωνίας αυτή τήν εποχή καταγράφεται χαρακτηριστικά 
στην ευρύτατη χρήση τής γλώσσας και των συμβόλων τής 'Αποκάλυ
ψης άπο όλες τις πλευρές γιά νά εκφράσουν τις ελπίδες και τους φό
βους τους και νά καταγγείλουν τους εχθρούς τους11. 

"Εχει μάλιστα παρατηρηθεί, ιδιαίτερα εύστοχα κατά τή γνώμη μου, 
οτι οί απόπειρες συστηματικής ιστορικής ερμηνείας τοΰ βιβλίου τοΰ 
Προφήτη Δανιήλ και τής 'Αποκάλυψης πού συνδέονται ιδίως με το θε
ολογικό έργο τοΰ Joseph Mead τοΰ Πανεπιστημίου του Cambridge, 
προσέδωσαν στην πουριτανική κοσμοθεωρία το αναγκαίο υπόβαθρο 
ώστε νά αποκτήσει τή δυναμική τής επαναστατικής ιδεολογίας. Με 
τήν ιστορική ερμηνεία τής Αποκάλυψης συνδέεται κατά τήν άποψη 
αυτή τοΰ καθηγητή Michael Walzer ή μεταβολή τοΰ αγγλικού εμφυλί
ου πολέμου τής δεκαετίας τοΰ 1640 σε κοινωνική επανάσταση12. 

'Ανάμεσα στις αντιμαχόμενες ομάδες τοΰ 'Εμφυλίου Πολέμου ιδιαί
τερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οί κοινωνικά πιο ριζοσπαστικές ομά
δες των «Ίσοπεδωτών» (Levellers) και των «Σκαφτιάδων» (Diggers) 
γιά νήν αποτελεσματική και ευφάνταστη χρήση τής 'Αποκάλυψης ώς 
πλαισίου γιά τήν άρθρωση τής βαθιά ανατρεπτικής κοινωνικής τους 
κριτικής. Στή διαμάχη Βασιλέως κατά Κοινοβουλίου οί Ίσοπεδωτές, 
άν και εχθροί τοΰ Βασιλέως, δεν έχουν ψευδαισθήσεις σχετικά με τις 

10. Βλ. ίδίως F r i e d r i c h Engles , Die deutsche Bauerkrieg, oc' εκδ. 1850. Πρβλ. 
Marx και Engels , Selected Works, Νέα Υόρκη 1968, σ. 400. 

11. Βλ. David Brady, The contribution of British writers between 1560 and 
1830 to the interpretation of Revelation 13.16-18 (The Number of the Beast). A study 
in historical exegesis, Τυβίγγη 1983, σ. 96. 

12. Michael Walzer, The Revolution of the Saints. A study in the origins of 
radical politics, Cambridge, Mass. 1965, σσ. 290-299. 
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προθέσεις και τις δυνατότητες του Κοινοβουλίου να εγκαθιδρύσει 
πράγματι ενα καθεστώς κοινωνικής δικαιοσύνης13. Για τον Abiezer 
Coppe ό Θεός ήταν ό πρώτος και ισχυρότερος Ίσοπεδωτής και εΐχε 
αποκαλύψει τη βούληση του επιτρέποντας την επιτέλεση της βασιλο-
κτονίας, γεγονός πού συμβόλιζε την απαρχή μιας νέας εποχής ισότη
τας, ελευθερίας καί κοινοκτημοσύνης14. Ό ηγέτης τών Σκαφτιάδων 
Gerrard Winstanley παρότρυνε το Κοινοβούλιο να καταστρέψει τις 
πραγματικές βάσεις τής βασιλικής εξουσίας καταργώντας τήν ιδιοκτη
σία και κάθε είδος κοινωνικής Ιεραρχίας. Ή επιδίωξη αύτη θα καθι
στούσε τήν 'Αγγλία «το πρώτο ανάμεσα σ' δλα τα έθνη, ή το δέκατο 
τμήμα τής Βαβυλώνος πού πρώτο αποσπάται άπο το θηρίο και θέτει 
το στέμμα επί τής κεφαλής τοΰ Χριστού, για να κυβερνήσει τον κόσμο 
εν δικαιοσύνη». Ή γλώσσα και ή ορολογία τής 'Αποκάλυψης είναι διά
χυτη στα κείμενα τοΰ Winstanley, ώς αναπόσπαστο στοιχείο τής επα
ναστατικής διεκδίκησης τής κοινωνικής ισότητας15. ΟΙ Σκαφτιάδες, 
όπως και ò Müntzer έναν αίώνα πρωτύτερα, ηττήθηκαν και εξοντώθη
καν άπο όσους αισθάνθηκαν να απειλούνται άπο τα ανατρεπτικά 
τους οράματα. Ή ριζοσπαστική κοινωνική τους κριτική όμως αναγγέλ
λει τις βαθύτερες, προσδοκίες τών κοινωνιών τους, για τις όποιες ό 
αποκαλυπτικός λόγος άπο μόνος του, στις παραδοσιακές εκδοχές του, 
δεν αποτελούσε επαρκή διέξοδο ώς διαμαρτυρία κατά τής ανισότητας 
καί τής αδικίας πού συμπιέζουν τους λιγότερο προνομιούχους. 

Ή ισχύς πάντως τοΰ αποκαλυπτικού λόγου ώς οργάνου πολιτικής 
επικοινωνίας κατά τον Εμφύλιο Πόλεμο στην Αγγλία, με αποκορύφω
μα τα χρόνια γύρω στα 1650, διαφαίνεται και στη σύζευξη πού παρα
τηρείται μεταξύ τών διάχυτων χιλιαστικών αναζητήσεων και εικασιών 

13. B r a d y , The contribution, σσ. 147-151, και M i c h a e l W a t t s , The Dissen
ters from the Reformation to the French Revolution, 'Οξφόρδη 1978, σσ. 129-133. 

14. B e r n a r d C a p p , «The political dimension», The Apocalypse in English Ren-
naissance thought and literature, έπιμ. C.A. Patrides και J. Wittreich, Manchester 1984, 
σ. 114. 

15. Βλ. G. W i n s t a n l e y , The law of freedom and other writtings, έπιμ. 
Christopher Hill, Cambridge 1983, σσ. 87, 100-101, 111, 146, 148 κ.λπ. Tò παράθεμα 
άπο τήν σελίδα τίτλου τοΰ φυλλαδίου: "A Newyear's Gift for the Parliament and Ar
my" (1650), αυτόθι, σ. 159. Για τον Winstanley και το κίνημα τών «Σκαφτιάδων» βλ. 
C. H i l l . The world turned upside down. Radical ideas during the English Revolution, 
Νέα 'Υόρκη 1972, σσ. 86-120, 138-147 κ.λπ. Ό συσχετισμός με τον Müntzer έχει γίνει 
κατ' επανάληψη στη σχετική φιλολογία. Βλ. π.χ. Z u c k , Christianity and Revolution, 
σ. 244. 
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πού χαρακτηρίζουν αύτη την εποχή, και τοΰ φιλοσοφικού υλισμού τού 
Thomas Hobbes. Ή σύζευξη αύτη παρατηρείται ιδίως στις σελίδες τοΰ 
σημαντικότερου έργου τού Hobbes, τού Λεβιάθαν, πού εκδόθηκε το 
1651, την εποχή ακριβώς τής ενεργού παρουσίας τού Winstanley και 
των Σκαφτιάδων. Οι πολιτικές επιδιώξεις τού Hobbes και τών Σκα-
φτιάδων βέβαια απέκλιναν ριζικά μεταξύ τους. Ωστόσο ορισμένοι κοι
νοί φιλοσοφικοί παρονομαστές ίδίως σέ ζητήματα ερμηνείας τής πα
ρουσίας τού θείου στην υλική δημιουργία έχουν επισημανθεί μεταξύ 
τού Hobbes και τού Winstanley16. Ό άποκαλυπτισμός στον Λεβιάθαν, 
πού είναι οπωσδήποτε ευρύτερος άπο τις πέντε αναφορές στην Απο
κάλυψη πού συναντούμε στο κείμενο, ενυπάρχει ιδίως στο φιλοσοφικό 
περίγραμμα τού Τρίτου και τού Τετάρτου Μέρους τού έργου. Στα τμή
ματα αυτά τού κειμένου ό Hobbes διαπραγματεύεται θεολογικά και 
έκκλησιολογικά ζητήματα με αντικειμενικό σκοπό να παράσχει ερεί
σματα στην άντιπαπική και ευρύτερα άντι-Καθολική επιχειρηματολο
γία του και να εδραιώσει —κάπως παράδοξα έκ πρώτης όψεως— το 
αίτημα τής έκκοσμίκευσης τής πολιτικής ζωής17. 

Μετά τήν παλινόρθωση τού 1660 ή συμβολική γλώσσα τής Αποκά
λυψης δέν παύει να χρησιμοποιείται, άλλα ως στοιχείο πλέον μιας 
αποκλειστικά λαϊκιστικής φιλολογίας, παντελώς ξένης προς τον σο
βαρό πολιτικό προβληματισμό, πού προς το τέλος τού δεκάτου εβδόμου 
αιώνα, αρχίζει νά προσανατολίζεται προς τις αναζητήσεις τού αρχό
μενου Διαφωτισμού. Μιά άλλη επαναστατική έκρηξη όμως έναν αίώνα 
αργότερα στην αντίπερα όχθη τής Μάγχης εΐχε τόσο σοβαρό αντί
κτυπο στην Βρετανία, πού έδωσε μιά τελευταία ώθηση στους αποκα
λυπτικούς παλμούς τής ριζοσπαστικής πολιτικής σκέψης. Αυτός ό τε
λευταίος απόηχος τής μακράς παράδοσης τού πολιτικού άποκαλυπτι-
σμού συναντάται στή σκέψη δύο πνευματικών επιγόνων τών Πουρι
τανών τού Εμφυλίου Πολέμου, τού Joseph Priestley και τού Richard 
Price, oi οποίοι υπήρξαν μεταξύ τών θερμότερων συνηγόρων τής Γαλ
λικής Επανάστασης στή χώρα τους. Γιά τους δύο αυτούς πάστορες 
τών έτεροδόξων εκκλησιών τής Βρετανίας, ò οραματισμός μιας δίκαιης 
και ενάρετης κοινωνίας, σέ συνδυασμό μέ τη βαθειά χριστιανική τους 
πίστη, προσέδιδε συχνά στην κριτική τους τόνους αποκαλυπτικούς. 

16. Βλ. J . G . A . P o c o c k , "Time, history and eschatology in the thought of 
Thomas Hobbes", Politics, Language and Time, Νέα 'Υόρκη 1973, σσ. 148-201, ΐδίως 
σσ. 174-177. 

17. Αυτόθι, σσ. 177-181. 



Ή 'Αποκάλυψη στην ευρωπαϊκή πολιτική σκέψη 191 

"Οταν οι κραδασμοί της Γαλλικής Επανάστασης, άρχισαν νά συγκλο
νίζουν την αγγλική πολιτική ζωή, ό Priestley, διακεκριμένος χημικός 
και πολιτικός στοχαστής, ô «Leonardo Da Vinci τής θρησκευτικής έτε-
ροδοξίας»18, όπως είχε εύστοχα χαρακτηρισθεί, θεώρησε δτι έφτασε το 
πλήρωμα του χρόνου. Με γνώμονα το ενδέκατο βιβλίο τής 'Αποκάλυ
ψης, έκρινε οτι οι μεγάλες ανακατατάξεις πού προκαλούσε ή Γαλλική 
Επανάσταση ουσιαστικά εγκαινίαζαν τή βασιλεία του Κυρίου επί τής 
γής19. "Αλλωστε τόσο για τον Price οσο και για τον Priestley ò βαθύτε
ρος ρυθμός τής ιστορίας κατέτεινε προς τήν απελευθέρωση τής αν
θρωπότητας, πού οι ίδιοι αντιλαμβάνονταν ως εκδήλωση τής θείας 
βούλησης: ως εκ τούτου ή υποστήριξη τους για τά δικαιώματα των 
'Αμερικανών επαναστατών, ό επίμονος και ανυποχώρητος αγώνας τους 
κατά τής δουλείας και του δουλεμπορίου, ή διεκδίκηση τοΰ εκδημοκρα
τισμού τόσο τής κοινωνίας οσο και τής εκκλησίας. Γι' αυτό και στο τέ
λος τής ζωής τους βίωσαν τον πολιτικό πυρετό τής Γαλλικής Επανά
στασης ώς αναγγελία τής «απροσδόκητης έλευσης τοΰ Χριστού»20. 

Αυτές υπήρξαν και oi τελευταίες αναλαμπές τής πνευματικής εκ
δήλωσης πού θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ώς «άποκαλυπτισμος» 
στην ιστορία τής ευρωπαϊκής πολιτικής σκέψης. Ή έκκοσμίκευση των 
άξιων γενικότερα και τής πολιτικής σκέψης ειδικότερα πού συντε
λούνται ώς αποτέλεσμα τού Διαφωτισμού και των ιδεολογικών ανακα
τατάξεων πού προκλήθηκαν άπο τήν Γαλλική Επανάσταση, δημιούρ
γησαν τελείως άλλες προϋποθέσεις γιά τήν άσκηση κοινωνικής κρι
τικής και εξοβέλισαν τον άποκαλυπτισμο ώς αξιόπιστη μορφή πολιτι
κού λόγου. Στο εξής ò άμεσος άποκαλυπτισμός υποβαθμίζεται μεταξύ 
τών ιδεολογικών διεξόδων τού λαϊκιστικού συντηρητισμού και με τή 

18. Μ. Wat t s , The Dissenters, σ. 472. Βλ. γενικότερα αυτόθι σσ. 471-478, καί 
Brady, The contribution, σσ. 236-249 γιά τήν αναμόχλευση τοΰ άποκαλυπτισμοϋ 
στη Βρετανία στα χρόνια τής Γαλλικής Επανάστασης καί τών Ναπολεόντειων Πο
λέμων. 

19. Joseph Pr ies t ley , Notes on All the Books of Scripture, τόμ. IV, Northum
berland [USA] 1804, σ. 610. 

20. Βλ. Joseph P r i e s t l e y , The Present State of Europe Compared with Anci
ent Prophecies, Λονδίνο 1794, όπως παρατίθεται άπο τον Jack F r u c h t m a n , "Po
litics and the Apocalypse: The Republic and the Millenium in late eighteenth-century 
English political thought", Studies in Eighteenth Century Culture 10 (1981) 153-164. 
Βλ. ιδίως σσ. 161-162. Tò χαρακτηριστικότερο κείμενο όλης αυτής τής φιλολογίας, 
πού αναλύεται στο σημαντικό άρθρο τοΰ Fruchtman, είναι το περίφημο κήρυγμα τοΰ 
Richard Price το 1789, "Discourse on the Love of our Country". Βλ. R i c h a r d 
Pr ice, Political Writings, έπιμ. D.O. Thomas, Cambridge 1991, σσ. 176-196. 
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μορφή αύτη, πού αφήνει δμως αδιάφορη τήν σοβαρή πολιτική σκέψη, 
επιβιώνει ώς τήν εποχή μας21. Ό έμμεσος όμως άποκαλυπτισμός, πού 
απορρέει άπο τήν παράδοση του ριζοσπαστικού πολιτικού λόγου πού 
επισκοπήσαμε στις προηγούμενες σελίδες, επιβιώνει στην πολιτική 
σκέψη με το έκκοσμικευμένο περίβλημα της θεωρίας της προόδου, είτε 
ώς εκδήλωση της αισιοδοξίας του Διαφωτισμού, όπως συμβαίνει στον 
Condorcet, είτε ώς επαγγελία της ριζικής κοινωνικής αναμόρφωσης 
στην επαναστατική θεωρία τού Marx22. Δύο σχεδόν χιλιετίες αργότε
ρα, oi προβληματισμοί της ευρωπαϊκής πολιτικής σκέψης δεν έχουν 
διασπάσει τους εσώτερους δεσμούς τους με τους οραματισμούς τής 
απολύτρωσης τής ανθρωπότητας, πού αναδύθηκαν άπο το νησί τής 
Πάτμου και τή θάλασσα του Αιγαίου. 

21. Μια εξαίρεση στην τροπή αύτη τοϋ πολιτικού άποκαλυπτισμοϋ παρατηρείται 
στα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε ή χριστιανική συνείδηση τής 
Ευρώπης επιχειρεί να ερμηνεύσει τή συγκλονιστική δοκιμασία τοϋ πολέμου και τήν 
συνακόλουθη ηθική κρίση με τους ορούς ενός ανανεωμένου άποκαλυπτισμοϋ. Βλ. 
J u d i t h Ν . S h k l a r , After Utopia. The Decline of Political Faith, Princeton 1957, 
σσ. 179-185. 

22. Πρβλ. E r n e s t L. T u v e s o n , "The millenarian structure of the Communist 
Manifesto", The Apocalypse in English Renaissance thought and literature, σσ. 323-
341. 






