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Πασχάλης Κιτρομηλίδης 

• Ουτοπία 
καί κριτικός στοχασμός 

Ή περίπτωση 

τοΰ Tommaso Campanella 

Στη μνήμη της Ευγενίας Χατζιδάκη 

Στην κ α τ α κ λ ε ί δ α της ιστορικής επισκόπησης της φ ι λ ο σ ο φ ί α ς μέ την ο π ο ί α ανοίγει 
τη Λογική του, ό Ευγέν ιος Β ο ύ λ γ α ρ η ς επισημαίνει τίς αρνητικές συνέπειες της 
απόλυτης επιβολής τής αριστοτελικής ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς στη μεταβυζαντινή φιλοσοφία, 
π α ρ α τ η ρ ώ ν τ α ς οτι οι προγενέστεροι και ιδ ίως οι σύγχρονοι του νεοέλληνες 
θ ε ρ ά π ο ν τ ε ς τής φιλοσοφίας, «εντός μένειν των ορών τοΰ Λυκείου α π α ξ προθέμενοι , 
ουδέ τό π α ρ ά π α ν π ρ ο κ ύ ψ α ι , ο ύ δ ' εϊτι κ α ί γένοιτο, θ έ μ ι ς ε ίναι σφίσιν ηγούμενοι, κ α ί 
τους των άλλων λειμώνας έκπεριελθεϊν, εντεύθεν ώσπερ Ν ά ρ κ η χ α λ ε π ω τ ά τ η 
συνεσχέθησαν τ ά ς ψ υ χ ά ς , καί π ε ρ ι π α τ η τ ι κ ο ί τινές ά ν α δ ε ι χ θ έ ν τ ε ς ελαθον ά π ε ρ ί π α -
τοι...» Σέ αντίθεση μέ τη «χαλεπότατη νάρκη» π ο ύ συνείχε την ελληνική σκέψη, 
«... οι εκ τών κ α τ ά την Ε ύ ρ ώ π η ν άλλων ' Ε θ ν ώ ν , π α ρ ' οίς τά τής φ ι λ ο σ ο φ ί α ς κ α θ ' 
ημάς εις θ α ύ μ α έπέδωκεν.. . ευ π ο ι ο ύ ν τ ε ς επί τό Έ κ λ ε κ τ ι κ ό ν τοΰ φιλοσοφείν Ε ί δ ο ς 
έ τ ρ ά π ο ν τ ο , εκείνο δή καί μόνον τω φιλεπιστήμονι ά π ο δ ε κ τ έ ο ν είναι ηγούμενοι, ο αν 
ό ο ρ θ ό ς λόγος εγκρίνας, σ α φ ώ ς τε καί ε ίλικρινώς δοκιμάσειεν». 1 

Ή αποτίμηση αύτη τών επιτευγμάτων τής 
νεοελληνικής καί ευρωπαϊκής σκέψης αντί
στοιχα μαρτυρεί καί τους προγραμματικούς 
σκοπούς πού ό ϊδιος ό Βούλγαρης έθετε γιά 
τη δική του φιλοσοφική καί παιδευτική 
προσπάθεια: στόχος του ήταν νά σπάσει τά 
σχολαστικά δεσμά τοΰ άριστοτελισμοΰ καί 
νά επιτύχει έτσι τήν απελευθέρωση τής νεο
ελληνικής σκέψης άπό τό άχθος πού ό μαθη
τής του Ίώσηπος Μοισιόδαξ χαρακτήρισε 
σάν τήν «αισχρά τυραννίδα του Άριστοτελι
σμοΰ».2 Έχοντας υπόψη του τήν ιστορική 
εξέλιξη τής ευρωπαϊκής φιλοσοφίας, ό 
Βούλγαρης ήταν απόλυτα ενήμερος τοΰ συγ
κεκριμένου περιεχομένου καί τών επαχθών 

δυσκολιών τοΰ εγχειρήματος πού προγραμ
μάτιζε. Ό χαρακτήρας τής φιλοσοφικής 
ανανέωσης στην οποία καλοΰσε τήν ελληνι
κή σκέψη, προβάλλει μέ σαφήνεια άπό τή 
σύντομη σκιαγράφηση τών αγώνων κατά τής 
αριστοτελικής κυριαρχίας στην ευρωπαϊκή 
φιλοσοφία πού, μέ πλήρη συναίσθηση καί 
τοΰ μεγέθους καί τών επιδιώξεων τους, επι
χειρεί ό Βούλγαρης: 

Τοιγαροϋν οι πρώτοι τήν κατά τών περι
πατητικών στάσιν, άπό τής ΙΑ ' ήδη 'Εκατον
ταετίας ώδίναντες ίστόρησται, Ραϋμοϋνδος 
Λοϋλλος ό Ισπανός, καί απ' εκείνου εφεξής, 
Πέτρος Ράμος ό Γάλλος καί Ιερώνυμος Καρ-
δάνος ό εκ Μεδιολάνων, καί Βάκων ό Βε-
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ρουλάμίος ό "Αγγλος, καί Θωμάς Καμπανέλ-
λας ό Καλαβρός, καί άλλοι. Πρώτοι γάρ 
αυτοί σοφώς τε άμα καί συνετώς τοϋτο 
διανοηϋέντες, την εκ πολλού καϋεστώσαν 
παρακινήσαι τετολμήκασι φιλοσοφίαν, σφάς 
αυτούς παράσχοντες καί τοις άλλοις υπόδει
γμα, τον καΰ' εαυτούς χρήναι τάς περί τών 
όντων ϋεωρίας ποιείσααι, οΐκοϋέν τε πληρο-
φορουμένους περί τών υποκειμένων κρίνειν, 
ελευθέρως τε τό παριστάμενον άποφαίνε-
σϋαι, καί τών αλλότριων δογμάτων ουκ 
άπραγμόνως, ούδ' άπερισκέπτως, ούδ' άκρί-
τως εχεσϋαι, άλλ', εϊπη παρείκοι, καί την 
ιδίαν εαυτών πρό της τών ενδοξότατων ψή
φου τιυέναι, μηδέν τό ύπερέχον της εκείνων 
δνσωπουμένους εύκλείας, ούδ' άφορμήν 
άπατης ποιούμενους τό σεμνόν χρήμα της 
'Αρχαιότητος. Ουδέ γάρ είναι τοϋτο καινο-
τομείν, αλλ' αρχαϊκής μάλιστα βαίνει ν τοϋ 
γάρ άλη&οϋς άρχαιότερον ουδέν...3 

Παρά τόν δύσκαμπτο αρχαϊσμό της γλώσ
σας, ή διατύπωση αύτη συμπυκνώνει με 
ακρίβεια καί παρρησία τά συστατικά στοι
χεία τοϋ κινήματος τοΰ Διαφωτισμού: προσ
φέρει μιά συνοπτική τοποθέτηση τών γενεα
λογικών του καταβολών στην ιστορία της 
φιλοσοφίας· υπαινίσσεται τόν ανατρεπτικό 
χαρακτήρα τοΰ πρωταρχικού του αιτήματος 
σχετικά μέ την ελευθερία της ατομικής έρευ
νας καί της προσωπικής σκέψης· εντοπίζει 
τόν κυριότερο του αντίπαλο στην αποδοχή 
τής αυθεντίας της παράδοσης, πού νοθεύει 
τό νόημα τής κλασικής αρχαιότητας· ταυτί
ζει σάν τή βασική του προϋπόθεση τόν 
κριτικό στοχασμό · καί στό τέλος τής ρηξικέ
λευθης αυτής τοποθέτησης καλύπτεται τα
κτικά μέ τήν αποποίηση κάθε θέλησης νεοτε-
ρισμοΰ καί καινοτομίας, λέγοντας δτι τά 
αιτήματα αυτά δέν συνιστούν παρά μιά επι
βεβαίωση καί επιστροφή στή γνησιότητα τών 
αρχαϊκών προτύπων σκέψης καί κρίσης. Μέ 
τήν τοποθέτηση του αυτή ό Βούλγαρης εμ
φανίζεται σάν ό φορέας τής πρώτης απερί
φραστης εκδήλωσης τών γνωσιολογικών καί 
προγραμματικών αναζητήσεων τοΰ Διαφω
τισμού στην ελληνική σκέψη. Ή δήλωση του 
αυτή ολοκληρώνει ενα κύκλο αναζητήσεων 
τής πνευματικής γενιάς πού προηγήθηκε καί 
εγκαινιάζει τή φάση τής ωρίμανσης τοΰ 
Νεοελληνικού Διαφωτισμοΰ. Ή επιχειρημα
τολογία πού στή συνείδηση τοΰ ϊδιου τοΰ 
Βούλγαρη καταξιώνει τό τόλμημα του, στη
ρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στή διαπίστω
ση τής «εις θαύμα επιδόσεως», οπού ή απε
λευθέρωση από τά δεσμά τής αυθεντίας καί 
τής αριστοτελικής παράδοσης οδήγησε τή 

Τομάζο Καμπανέλλα 

νεότερη φιλοσοφία: 
...Έξ εκείνου γάρ ήμίν Γασσένδοι τε 

ώφϋησαν, καί Καρτέσιοι, καί Γαλιλαίοι, 
Νεύτωνές τε, καί Αεϊβνίτιοι καί Ούόλφιοι, 
καί άλλοι, δι' ους ή φιλοσοφία καυ' ημάς, 
εΐπερ άλλοτέποτε εις άκμήν προαχΰείσα, καί 
εκ δυνάμεως πορευομένη εις δύναμιν, πολ-
λαίς τε, καί καλαίς είδήσεσι, καί έπινοίαις, 
καί τέχναις τών άν&ρώπων κατεπλούτισε 
βίον, ας ό πάς αιών μέχρι τοϋδε ήγνόησεν.4 

Ή οριοθέτηση τής αναβίωσης τοΰ ευρω
παϊκού στοχασμού μέ βάση τήν απαρίθμηση 
τών σκαπανέων τής νεότερης φιλοσοφίας 
πού επιχειρεί συνοπτικά ό Βούλγαρης, 
προσφέρει μιά οπτική γωνία γιά τή διάγνω
ση τοΰ συγκεκριμένου περιεχομένου τής 
πνευματικής αυτής πορείας δπως ό ϊδιος τήν 
αντιλαμβανόταν. 'Εξετάζοντας τή συμβολή 
καθενός άπό τους φορείς τής θεωρητικής 
ανανέωσης πού επισημαίνονται στό διά
γραμμα τοΰ Βούλγαρη, μπορούμε νά ανι
χνεύσουμε τό νόημα τής κριτικής φιλοσοφί
ας καί τοΰ δημιουργικού στοχασμοΰ · μέ τήν 
προβολή τών στοιχείων αυτών στή νεοελλη
νική παιδεία επιδιωκόταν ή ανατάραξη τοΰ 
αριστοτελικού τέλματος καί τό ξύπνημα άπό 
τή χαλεπότατη νάρκη τής ελληνικής σκέψης. 
Γίνεται μέ τόν τρόπο αυτό δυνατή ή διαμόρ
φωση μιας μεθόδου πού, μέ βάση τίς στερεές 
εσωτερικές μαρτυρίες τών ϊδιων τών κειμέ
νων, θά μπορούσε νά προσπελάσει προς τίς 
συγκεκριμένες γνωσιολογικές προθέσεις καί 
τους φιλοσοφικούς προσανατολισμούς δπως 
καί προς τίς πρακτικές επιδιώξεις τών φορέ
ων της νεοελληνικής πνευματικής ιστορίας. 
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Ειδικότερα γιά την κρίσιμη περίοδο του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού, κατά την οποία 
ή ελληνική σκέψη διαφοροποιήθηκε σημαν
τικά με τήν απορρόφηση σε μεγάλη κλίμακα 
ευρωπαϊκών επιδράσεων, ή μέθοδος αυτή 
μπορεί νά αποδειχτεί ιδιαίτερα αποδοτική. 
"Ετσι μέ μιά βαθύτερη γνωριμία των σχετι
κών φιλοσοφικών προϋποθέσεων καί ιδεο
λογικών δεδομένων πού διευρύνουν τίς ανα
γκαίες αλλά ερμηνευτικά ανεπαρκείς μαρτυ
ρίες της φιλολογικής ίστοριοδιφίας, θά μπο
ρούσε ϊσως νά εκτιμηθεί καλύτερα καί νά 
γίνει πιό συγκεκριμένα κατανοητό τό περιε
χόμενο τών αγώνων γιά πολιτιστική ανανέω
ση, πού κορυφώθηκαν στά χρόνια του Δια
φωτισμού. 

Πώς συντελέστηκε λοιπόν ή ανανέωση της 
ευρωπαϊκής σκέψης σύμφωνα μέ τήν ιστορι
κή διάγνωση τοΰ Βούλγαρη; "Αρχισε στίς 
αρχές ήδη τού δέκατου τέταρτου αιώνα μέ 
τήν πολεμική τοΰ Raymond Lulle (1235-
1315) κατά τού αριστοτελικού άβερροϊσμοΰ 
άπό τή σκοπιά της χριστιανικής απολογητι
κής. Συνεχίστηκε στή διάρκεια τού δέκατου 
έκτου αιώνα μέ τίς συμβολές τοΰ "Ιερώνυμου 
Cardano (1501-1576) στην ανανέωση της 
μαθηματικής σκέψης καί έτσι στην απομά
κρυνση άπό τό μεσαιωνικό σχολαστικισμό 
καί ιδίως μέ τή συστηματική πολεμική τοΰ 
Pierre de la Ramée (1515-1572) — π ι ό γνω-
στοΰ μέ τήν έκλατινισμένη εκδοχή τού ονό
ματος του σάν Petrus Ramus— κατά της 
αριστοτελικής ορθοδοξίας στην ακαδημαϊκή 
φιλοσοφία. Ή μαχητικότητα τοΰ Ράμου τοΰ 
στοίχισε τελικά τή ζωή του κι έτσι ή ανανεω
τική προσπάθεια απόχτησε καί τό μεγάλο 
της μάρτυρα. Τό κορύφωμα ήρθε στό μεταί
χμιο τοΰ δέκατου έκτου προς τό δέκατο 
έβδομο αιώνα μέ τίς επιθέσεις τοΰ Francis 
Bacon, Lord of Verulam (1561-1626), καί 
τού Tommaso Campanella (1568-1639) κατά 
τοΰ άριστοτελισμού. 

Τό αριστοτελικό πλαίσιο όμως ήταν τόσο 
βαθιά ριζωμένο σάν ρυθμιστής της φιλοσο
φικής σκέψης, πού παρά τή μαχητικότητα 
τους καί οι δύο αυτοί πολέμιοι τοΰ άριστοτε-
λισμοΰ δέν ξέφυγαν στίς τελικές συνθετικές 
τους απόπειρες από τίς δεσμευτικές του 
προϋποθέσεις. Ή άντιαριστοτελική τους 
διάθεση εντούτοις καί ή ανανεωτική τους 
θέληση διοχετεύθηκαν εύγλωττα στά ουτο
πικά σχεδιάσματα καί τά δοκιμιογραφικά 
τους κείμενα, οπού εξέφρασαν πιό ελεύθεροι 
άπό τους φορμαλιστικούς κανόνες τής ακα
δημαϊκής φιλοσοφίας τίς πνευματικές τους 
ζητήσεις. Έ τ σ ι άνοιξαν τό δρόμο γιά τήν 

«εϊπερ άλλοτέποτε εις άκμήν προαγωγή ν» 
τής χειραφετημένης πιά φιλοσοφίας, στό 
έργο τών όρθολογιστών καί εμπειριστών τοΰ 
δέκατου έβδομου αιώνα πού μνημονεύει ό 
Βούλγαρης κλείνοντας τήν ιστορική του επι
σκόπηση «περί τής αρχής καί προόδου τής 
κατά τήν Φιλοσοφίαν ενστάσεως». Μέ αυ
τών ακριβώς τών θιασωτών τής φιλοσοφίας 
τοΰ όρθοΰ λόγου καί τής εμπειρικά βασισμέ
νης θετικής επιστήμης τό μήνυμα επεδίωκε ό 
Βούλγαρης νά διευρύνει καί νά ζωογονήσει 
τό νεοελληνικό πνευματικό στερέωμα. 

'Ανάμεσα στους συντελεστές τής φιλοσο
φικής αναγέννησης πού σταματοΰν τήν 
προσοχή τοΰ Βούλγαρη, ή περίπτωση τοΰ 
καλαβροΰ δομηνικανού μοναχού Tommaso 
Campanella, πού έμεινε γνωστός στην ιστο
ρία σάν ηγέτης μιας συνωμοτικής κίνησης 
γιά εξέγερση τών χωρικών τής Καλαβρίας 
καί σάν συγγραφέας ενός ουτοπικού σχεδιά
σματος, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό 
πηγάζει άπό τίς αντιφάσεις καί τίς ασυνέχει
ες πού χαρακτηρίζουν τή σκέψη καί τή ζωή 
του —καί μας προϊδεάζουν σχετικά μέ τό 
πρόβλημα αυτό σ' δλες τίς ανακαινιστικές 
προσπάθειες, περιλαμβανομένης εκείνης τοΰ 
ίδιου τοΰ Βούλγαρη. Τό πρόβλημα πού αξί
ζει νά μας απασχολήσει, μπορεί νά καθορι
στεί σάν ή αναζήτηση στό έργο τοΰ Campa
nella τών στοιχείων εκείνων πού δικαιολο
γούν τήν ενταξή του άπό τό Βούλγαρη στην 
πλειάδα τών ανακαινιστών τής φιλοσοφίας 
— τ ά στοιχεία εκείνα δηλαδή πού ό Βούλγα
ρης, γράφοντας ενάμισι αιώνα αργότερα, 
συγκράτησε άπό τό έργο τοΰ δομηνικανοΰ 
επαναστάτη. Ή ανίχνευση τών στοιχείων 
αυτών μπορεί συνεπώς νά συντελέσει στή 
συγκεκριμένη διαγραφή τοΰ πνευματικού 
ορίζοντα καί τών προθέσεων τοΰ φιλοσοφι
κού έργου τοΰ μεγάλου έλληνα διαφωτιστή. 

Έ ν α ενδιαφέρον πρόβλημα πού αναφύε
ται σέ σχέση μέ τήν αναζήτηση ακριβώς 
αυτών τών στοιχείων πού οι μεταγενέστεροι 
συγκράτησαν άπό τό έργο τοΰ Campanella 
μας οδηγεί κατευθείαν στό μεθοδολογικό 
επίκεντρο τής ιστορίας τών ιδεών. Επιδίωξη 
τής μεθόδου τής ιστορίας τών ιδεών είναι νά 
ανασυγκροτήσει τους στόχους ενός συγγρα
φέα καί νά σημασιολογήσει τό έργο του στίς 
ιστορικές του διαστάσεις, μέσα στό πλαίσιο 
τής εποχής του, άλλα καί νά ανιχνεύσει τίς 
χρήσεις καί επεξεργασίες τών στοιχείων τοΰ 
ϊδιου έργου άπό μεταγενέστερους στοχαστές 
πού αποβλέπουν νά ικανοποιήσουν τίς δικές 
τους ανάγκες άνασημασιολογώντας τό έργο 
καί μεταξιώνοντας τό περιεχόμενο του. Τά 
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συμπεράσματα της διπλής αυτής μεθοδολο
γικής διαδικασίας τής ιστορίας των ιδεών 
πολλές φορές καταλήγουν στη διαπίστωση 
των αντιφατικών σημασιολογήσεων τοΰ ί
διου έργου σέ διαφορετικές ιστορικές επο
χές. Ή περίπτωση τοΰ Campanella είναι 
χαρακτηριστική. Είναι αμφίβολο αν του 'ί
διου ή θέληση γιά τήν ιστορική εικόνα τής 
ιδεολογικής συμβολής του θά συνέπιπτε μέ 
τήν ταυτότητα τοΰ ανακαινιστή πού τοΰ 
προσέδωσε ό Βούλγαρης, διερμηνεύοντας 
μιά τοποθέτηση τοΰ ορθολογιστικού Διαφω
τισμού απέναντι σ' έναν προγενέστερο πνευ
ματικό φορέα. 

Ό Campanella, συλλαμβάνοντας τίς εντά
σεις καί πιέσεις ενός κόσμου πού μεταβαλλό
ταν μέ τό πέρασμα από τό φεουδαρχικό καί 
θεοκρατικό Μεσαίωνα στή νεότερη εποχή, 
ανταποκρίθηκε στην ιδεολογική πρόκληση 
τών καιρών οικοδομώντας ενα έργο πού 
προδίδει τή θέληση του νά εμφανιστεί σάν 
ένας νέος Θωμάς Άκινάτης τής εμπόλεμης 
Καθολικής θεολογίας τής εποχής του. Μέ τό 
επιβλητικό του έργο στή συστηματική θεολο
γία καί τίς πολυάριθμες πραγματείες του 
πάνω σέ φιλοσοφικά καί πολιτικά θέματα 
πού άπασχολοΰσαν τή Ρωμαιοκαθολική εκ
κλησία στην περίοδο τής Άντιμεταρρύθμι-
σης, ό Campanella αποπειράθηκε νά διαμορ
φώσει ενα επίσημα καταξιωμένο πλαίσιο 
ορθοδοξίας καί νά σφυρηλατήσει τό οπλο
στάσιο τών επιχειρημάτων τής χριστιανικής 
σκέψης, ακριβώς όπως είχε κάνει καί ό 
Άκινάτης τέσσερις αιώνες νωρίτερα. Πρω
ταρχικό κίνητρο τής προσπάθειας τοΰ Cam
panella νά υποκαταστήσει τό θωμιστικό 
πλαίσιο ήταν ή επιθυμία του ν' απαλλάξει τή 
χριστιανική θεολογία από τή μεθοδολογική 
καί εννοιολογική θεμελίωση της στην αρι
στοτελική φιλοσοφία, πού τόσο συστηματικά 
καί δεσμευτικά είχε επεξεργαστεί ό μεγάλος 
θεωρητικός άπό τήν Aquina. Ή άντιαριστο-
τελική προδιάθεση τοΰ Campanella προερ
χόταν άπό τήν επίδραση τοΰ Bernardino 
Telesio (1509-1588) πού στό έργο του Γιά τή 
φύση τών πραγμάτων (Padova, 1563) θεμε
λίωσε τήν άντιαριστοτελική πολεμική καί 
διατύπωσε τήν επιχειρηματολογία πού κλη
ρονόμησε καί ανάπτυξε αργότερα ό συστη
ματικότερος επικριτής τοΰ άριστοτελισμοΰ, 
ό Francis Bacon. Ό Campanella εκλογίκευσε 
θεολογικά τή δική του άντιαριστοτελική το
ποθέτηση υπογραμμίζοντας οτι οι ενστάσεις 
του στρέφονταν κατά τής σχέσης τοΰ Σταγει-
ρίτη φιλοσόφου μέ τήν αρχαία είδωλολα-
τρεία, πού έκανε συνεπώς ασυμβίβαστες τίς 

Ευγένιος Βούλγαρης 

απόψεις του μέ τά δόγματα τής εκκλησίας. 
Τοΰ Campanella οι ζητήσεις απέβλεπαν σέ 
μιά τελείως νέα φιλοσοφία πού θά βασιζό
ταν αφενός στην άμεση μελέτη τής φύσης τών 
πραγμάτων χωρίς τήν παραποιητική διαμε-
σότητα τής αριστοτελικής έννοιολογίας καί 
αφετέρου θά είχε αποκλειστικά τήν προέ
λευση της στους κόλπους τής εκκλησίας. Μέ 
τόν ελιγμό αυτό τής επιχειρηματολογίας του 
ό Campanella μπορούσε νά παρουσιάσει τήν 
πολεμική του κατά τοΰ 'Αριστοτέλη οχι σάν 
νεοτεριστική αμφισβήτηση ενός επίσημα κα
θιερωμένου ίδεολογικοΰ συστήματος, άλλα 
σάν πρόσκληση γιά μιά επάνοδο σέ μιά 
πρωταρχική γνησιότητα τών δογμάτων τής 
πίστης, πρίν τό συγκερασμό τους μέ τήν 
όψιμη ανακάλυψη τοΰ 'Αριστοτέλη μέσα 
άπό τήν επαφή τής δυτικοευρωπαϊκής σκέ
ψης μέ τή μεσαιωνική αραβική φιλοσοφία. 
Υπερθεμάτιζε έτσι καί απέναντι στις προ
κλήσεις τής θρησκευτικής Μεταρρύθμισης, 
πού πρόβαλλε τίς θέσεις της σάν μιά επι
στροφή στην ευαγγελική καθαρότητα τής 
αρχαίας εκκλησίας, καί συγχρόνως κάλυπτε 
τακτικά τίς δικές του φιλοσοφικές αμφισβη
τήσεις. 

Οι αναζητήσεις αυτές εκφράστηκαν ρηξι
κέλευθα στή διαφωνία τοΰ Campanella μέ 
τήν επίσημη καταδίκη τοΰ Γαλιλαίου άπό 
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τήν Καθολική εκκλησία. Στίς αστρονομικές 
επανατοποθετήσεις τοΰ Γαλιλαίου πού κα
τέρριπταν ακριβώς τήν επιβολή τοΰ άριστο-
τελισμού στή φυσική φιλοσοφία καί τοΰ 
πτολεμαϊκοΰ συστήματος στην αστρονομία, 
ό Campanella εντόπισε τή δυνατότητα της 
κάθαρσης της φιλοσοφίας χωρίς τήν αμφι
σβήτηση τοΰ χριστιανικού δόγματος, μιά καί 
ό προσανατολισμός τοΰ Γαλιλαίου ύποτύ-
πωνε μέ σαφήνεια τό χωρισμό της επιστημο
νικής έρευνας από τή δογματική επεξεργα
σία των εξ άποκαλύψεως αληθειών της πί
στης. Μέ τίς προθέσεις αυτές ό Campanella 
έγραψε τήν 'Απολογία υπέρ τον Γαλιλαίου 
(1616), οπού χαρακτηριστικά τόνισε δτι ή 
θεία θέληση δέν αποκλείει αλλά απεναντίας 
πραγματώνεται μέ τήν ορθολογική αναζήτη
ση της αλήθειας άπό τόν άνθρωπο. Μέ τή 
θέση αυτή ό Campanella εμφανίζεται σάν 
πρόδρομος της φιλοσοφικής προπαρασκευ
ής τοΰ Διαφωτισμού. Ή σύνδεση της θείας 
θέλησης μέ τήν ορθολογική σκέψη πού δια
τύπωσε, αργότερα πρόσφερε τήν υποδομή 
της μεθόδου μέ τήν οποία προσάρμοσαν τά 
θεωρητικά αιτήματα τοΰ όρθολογισμοΰ στίς 
ιδιότυπες πολιτιστικές συνθήκες της Γερμα
νίας ό Leibniz καί ό Wolff. Δέν είναι παρά
δοξο οτι στή σύνθεση τοΰ γερμανικού Δια
φωτισμού, δπως τόν εκπροσωπούσαν τά συ
στήματα τών Leibniz καί Wolff, βρήκε τήν 
κυριότερη καί πειστικότερη του έμπνευση ό 
Βούλγαρης, αναγκασμένος όπως ήταν άπό 
τίς πολιτιστικές συνθήκες καί ανάγκες της 
ελληνικής κοινωνίας νά επιχειρήσει θεωρη
τικούς ελιγμούς καί ιδεολογικούς συγκερα
σμούς παρόμοιους μ' εκείνους πού υποσυνεί
δητα ύποτύπωσε ό Campanella καί ενσυνεί
δητα πρόβαλαν οι γερμανοί διαφωτιστές 
στην προσπάθεια τους γιά σύνθεση. 

Ό άντιαριστοτελισμός τοΰ Campanella 
τόν οδήγησε καί σέ μιά άλλη ιδεολογική 
διασύνδεση. Οικοδομώντας τήν κριτική του 
κατά τοΰ 'Αριστοτέλη οδηγήθηκε προς τήν 
αναζωπυρωμένη πλατωνική παράδοση της 
'Αναγέννησης. Ή στροφή στον Πλάτωνα 
πού ρηξικέλευθα είχε υποδείξει ό Πλήθων, 
ήταν ενα άπό τά πρώτα όπλα πού χρησιμο
ποιήθηκαν άπό τό νεότερο ευρωπαϊκό στο
χασμό στην προσπάθεια συντριβής της πέ
δης τοΰ άποστεωμένου άριστοτελισμού τών 
Σχολαστικών. Ό Campanella συνδέθηκε μέ 
τήν παράδοση τοΰ άναγεννησιακοΰ πλατω-
νισμοΰ μέ τό ουτοπικό πέταγμα της σκέψης 
του πού εκφράστηκε μέ τήν Πολιτεία τοϋ 
"Ηλιου (1602).5 Κείμενο της φυλακής, γραμ
μένο σέ διαλογικό ύφος, κατά τό πλατωνικό ' 

πρότυπο, ή Πολιτεία τοϋ "Ηλιου (δημοσιεύ
θηκε μόνο τό 1623) ήταν εμπνευσμένη άπό 
τήν προβληματική πού ό Thomas More, συγ
κινημένος άπό τήν πλατωνική γοητεία, δια
τύπωσε στή δική του Ουτοπία (1516). 

Γνωστός σάν ασυμβίβαστος υβριστής τοΰ 
'Αριστοτέλη καί γι' αυτό μόνιμα ύποπτος 
γιά τά φρονήματα του, ό Campanella συνε
λήφθη άπό τίς ισπανικές αρχές τοΰ βασιλεί
ου τών Δύο Σικελιών μέ τήν κατηγορία της 
συνωμοσίας γιά ανατρεπτική δράση, βασα
νίστηκε καί καταδικάστηκε σέ ισόβια δεσμά 
τό 1599.6 Κατά τήν είκοσιεπτάχρονη φυλά
κιση του παρήγαγε τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ 
έργου του. Έ ν α άπό τά πρώτα συγγράμματα 
τής φυλακής ήταν ή Πολιτεία τοϋ "Ηλιου, 
πού έμελλε νά κατατάξει τόν Campanella 
ανάμεσα στους μεγάλους ουτοπιστές τής νε
ότερης σκέψης.7 Σκοπός τοΰ Campanella στό 
ουτοπικό του σχεδίασμα, δπως κι δλων τών 
συγγραφέων έργων μέ παρόμοια έμπνευση, 
ήταν νά προβάλει ενα πρότυπο πέρα άπό τή 
συμβατική ιστορική εμπειρία τοΰ καιροΰ καί 
τού χώρου του, πού νά παράσχει τό μέτρο 
σύγκρισης καί αποτίμησης τών σύγχρονων 
πραγματικοτήτων πού απασχολούσαν τό 
συγγραφέα.8 Έ τ σ ι ή ουτοπία —εϊτε ώς εύτο-
πία πού υποδεικνύει πώς θά 'πρεπε νά είναι 
οργανωμένη ή τάξη τών πραγμάτων είτε ώς 
δυστοπία πού υπαινίσσεται ποια ενδεχόμενα 
θά 'πρεπε ν' αποτραπούν— δέν είναι παρά 
μιά μέθοδος κριτικού στοχασμού πού απο
ζητά διεξόδους εϊτε γιά εναργέστερη επικοι
νωνία είτε γιά αποφυγή τών σκοπέλων πού 
συνεπάγεται ή επίκριση τής κρατούσας πρα
γματικότητας. Γιά τό φυλακισμένο Campa
nella ή ουτοπία πρόσφερε μιά διέξοδο κριτι
κού σχολιασμού τής εποχής του μέσα άπό 
μιά επιχειρηματολογία πού ξεδιπλώνεται σέ 
δύο επίπεδα: σ' ενα πρώτο επίπεδο ή περι
γραφή τών ιδανικών θεσμών τής Πολιτείας 
τού Ήλιου, στό νησί τής Ταμπρομπάνα, 
δπου κάποτε φτάνει ό αφηγητής γενοβέζος 
ναυτικός, δίνει τήν ευκαιρία στον Campanel
la νά δώσει συγκεκριμένη μορφή στή λει
τουργία τών μεταφυσικών του αρχών · σ' ενα 
δεύτερο επίπεδο, μέσα στό ουτοπικό πλαί
σιο, ενσωματώνονται αναφορές σέ πραγμα
τικά προβλήματα καί καταστάσεις πού ό 
Campanella κρίνει δτι πρέπει νά διορθω
θούν, διαγράφοντας τή θεραπεία πού επινό
ησαν οι εργατικοί καί ενάρετοι κάτοικοι τής 
Πολιτείας τού Ή λ ι ο υ . 9 

Έ τ σ ι στό ουτοπικό του σχεδίασμα, ό 
Campanella θεσμοθετεί τήν κλίμακα τών 
αρετών στην ιεραρχία τών δημοσίων άξιω-
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μάτων, τονίζει την αξία της καθολικής εργα
σίας όλων των κατοίκων γιά την από κοινού 
προώθηση της ευημερίας του συνόλου, κα
θορίζει την προτεραιότητα της θετικής γνώ
σης καί τής βαθιάς πνευματικής καλλιέργει
ας στην ευρύτατη δυνατή κλίμακα σάν τό 
μοναδικό κριτήριο γιά τήν άσκηση τής πολι
τικής εξουσίας. Τά στοιχεία αυτά αποτελούν 
τους στυλοβάτες τής ευνομούμενης πολιτεια
κής διάρθρωσης. Τό ιδεολογικό πλαίσιο τής 
πολιτικής ζωής στην Πολιτεία του Ήλιου 
εκδηλώνεται με τό συμβολισμό των σπαρτια
τικών θεμάτων πού σφραγίζει τήν πρακτική 
καί τήν άξιολογία τών κατοίκων της. Με τη 
θεωρητική αυτή επιλογή ό Campanella εν
τάσσει τό ουτοπικό του σχεδίασμα στην 
παράδοση τοΰ νεότερου πολιτικού ουμανι
σμού πού εξελίχτηκε στην ευρωπαϊκή σκέψη 
άπό τους πολιτειακούς προβληματισμούς 
τών ουμανιστών τής 'Αναγέννησης ως τό 
κορύφωμα καί τήν πτώση του μέ τό ριζοσπα
στισμό τοΰ Rousseau καί τών Ίακωβίνων. Ό 
πολιτικός ουμανισμός στίς ποικίλες εκδηλώ
σεις του αναζητούσε στά σύμβολα τής σπαρ
τιατικής καί ρωμαϊκής θεματολογίας τά 
όπλα τής κριτικής εξέτασης καί αποτίμησης 
τών πραγματικοτήτων τών εποχών πού τόν 
πλαισίωσαν. Οι συνιστώσες αυτής τής γενι
κότερης θεωρητικής τοποθέτησης εξηγούν 
τή λογική τών μερικότερων στοιχείων πού 
καταγράφει ό Campanella στον τρόπο λει
τουργίας τής Πολιτείας του Ήλιου. 

Σ' αυτό τό πλαίσιο ακριβώς ανάγεται ή 
συστηματική καί επανειλημμένη έμφαση στή 
σημασία τής γεωργίας τόσο σάν αποκλειστι
κής βάσης τής οικονομίας οσο καί σάν μέσου 
σφυρηλάτησης ενάρετων καί ευγενών χαρα
κτήρων, αδιάφθορων άπό τήν κερδοσκοπία 
πού καλλιεργεί ή ενασχόληση μέ τό εμπόριο. 
Οι ϊδιες θεωρητικές προϋποθέσεις καθορί
ζουν καί τήν έμφαση στην οργανωμένη συμ
μετοχή τοΰ λαού στό έργο τής διακυβέρνη
σης καί τής απονομής τής δικαιοσύνης καί 
κατά συνέπεια τήν αναγκαιότητα τής απλό
τητας καί τής δημοσιότητας τοΰ δικαίου, γιά 
νά είναι γενικά γνωστό καί κατανοητό. Τελι
κή έκφανση τής θεωρητικής τοποθέτησης 
τοΰ έργου είναι ή πολιτική ηθική τής Πολι
τείας τοΰ Ήλιου, πού τιμά ιδιαίτερα τους 
τυραννοκτόνους καί δίνει εξαιρετική έμφα
ση στή δημόσια αναγνώριση τοΰ πνευματι
κού καί καλλιτεχνικοΰ έργου καί τής κοινω
νικής προσφοράς, καθορίζοντας τά στοιχεία 
αυτά σάν τίς πιό ευγενείς επιδιώξεις στίς 
όποιες πρέπει νά αποβλέπουν οι πράξεις τών 
πολιτών. Ά π ό τήν πλατωνική παράδοση, 

πού τήν αναζωογόνησε ό Thomas More στή 
δική του Ουτοπία, ò Campanella δανείζεται 
τήν αρχή τής κοινοκτημοσύνης πού αποβλέ
πει στην προγραμματισμένη ικανοποίηση 
τών αναγκών όλων τών μελών τής κοινωνίας, 
αποκλείοντας τή διαφθορά τοΰ πλούτου καί 
τήν εξαθλίωση τής φτώχειας καί τής ανέχει
ας. 'Επίσης, άπό τήν πλατωνική παράδοση ό 
Campanella κληρονόμησε τήν υπερβολική 
του απασχόληση μέ τό θέμα τοΰ εύγονισμοΰ, 
όπως καί τήν αρχή τής διακυβέρνησης άπό 
τους αρίστους, πού ή αρετή καί ή σοφία τους 
είναι αντικειμενικά καθορισμένες, αναγνω
ρισμένες καί δοκιμασμένες. Στην πολιτική 
δομή μάλιστα τής ουτοπίας του πού έχει 
κορωνίδα της τό Μεταφυσικό Ή λ ι ο , ό Cam
panella συμπυκνώνει τήν εξέλιξη τής πλατω
νικής πολιτικής σκέψης άπό τήν αριστοκρα
τία τής Πολιτείας στην ενάρετη πατρική 
μοναρχία τοΰ Πολιτικού καί τήν επιτηρού
μενη ολιγαρχία τών Νόμων. 

Σ' αυτό τό ιδανικό πλαίσιο τής πολιτείας 
πού εναρμονίζει στους θεσμούς της τήν αρε
τή μέ τή σοφία, ενσωματώνεται ή κριτική τοΰ 
Campanella γιά τήν αναρχία, τή διαφθορά 
καί τήν αμάθεια πού επικρατούσαν στή δική 
του κοινωνία, γιά τίς συνθήκες τής οποίας οι 
κάτοικοι τής Πολιτείας τοΰ Ήλιου παρουσι
άζονται εύγλωττα κατατοπισμένοι στά σχό
λια τους. Ή σκιαγραφία τής ιδανικής πολι
τείας υποβάλλει τό πώς θά μπορούσε νά 
διαμορφωθεί ή τάξη τών ανθρώπινων πρα-
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γμάτων καί αύτη ή δυνητική σύλληψη μιας 
εναλλακτικής κατάστασης προσφέρει τή βά
ση τής αποτίμησης των αποτυχιών του πα
ρόντος. Αυτή είναι ή κριτική πεμπτουσία 
του ουτοπικού στοχασμού πού προσδίδει 
στά σχεδιάσματα αυτά τής πολιτικής φαντα
σίας μιά επαναστατική δυναμική, έστω κι αν 
δανείζονται τό συμβολισμό τους, όπως κάνει 
ό Campanella, από σχηματοποιημένα πρότυ
πα τού παρελθόντος. Στό πρότυπο αυτό τής 
κριτικής σκέψης μπορούν νά ενταχθούν καί 
συγκεκριμένες αναφορές σέ καίρια πολιτι
στικά καί κοινωνικά προβλήματα πού πήγα
ζαν από άμεσα ερεθίσματα τού ιστορικού 
περίγυρου τού συγγραφέα. Έ τ σ ι ό Campa
nella, σχολιάζοντας τήν κοινωνική οργάνω
ση των κατοίκων τής Πολιτείας τού "Ηλιου, 
υπογραμμίζει οχι μόνο τήν εργατικότητα καί 
τήν παραγωγικότητα τους άλλα καί τή φρον
τίδα τους γιά τήν καθαριότητα καί τίς συν
θήκες υγιεινής. Δύο ακόμη σχόλια τού Cam
panella σχετικά μέ τόν πολιτιστικό περίγυρο 
τής ζωής στην Πόλη τού "Ηλιου κατοπτρί-
ζουν άμεσα τήν τοποθέτηση του απέναντι σέ 
επίμαχα θέματα τού καιρού του: τό ενα είναι 
ή επισήμανση τής δημιουργικής ένταξης τού 
μοναχισμού στην πολιτιστική ζωή καί τήν 
παραγωγή στην Πολιτεία τού Ήλιου καί τό 
άλλο ή επιμονή του στην εχθρότητα των 
κατοίκων τής ουτοπίας του απέναντι στον 
'Αριστοτέλη, πού τόν θεωρούν σχολαστικό 
καί πρόξενο τής αδράνειας τής ανθρώπινης 
σκέψης. 'Αντίθετα, στην ουτοπία τού Cam
panella θαυμάζεται ό Κοπέρνικος καί εκτι
μάται ή πρακτικά προσανατολισμένη θετική 
σκέψη. Μέ αυτή τήν τοποθέτηση ό Campa
nella προσθέτει στό ουτοπικό του σχεδίασμα 
τή διάσταση τής επιστημονικής καί τεχνολο
γικής προόδου, πού τό προσανατολίζει προς 
ενα μελλοντικό πολιτισμό πού θά 'χει ξεπε
ράσει τό ύπό καταγγελία παρόν. Σέ μιά 
στιγμή έξαρσης οπού ή πολιτική φαντασία 
συμπλέκεται μέ τήν επιστημονική, ό Campa
nella τοποθετεί στην Πολιτεία τού Ήλιου 
σημαντικές τεχνικές εφευρέσεις, τό τηλεσκό
πιο, γνωστό ήδη στην εποχή του, καί τό 
αεροπλάνο, πού είχε ήδη απασχολήσει τήν 
ιδιοφυΐα τού Leonardo Da Vinci. Μέ τήν 
τεχνολογική αυτή διάσταση τής ουτοπίας 
του ό Campanella πλησιάζει τό μελλοντολο-
γικό ουτοπικό σχεδίασμα πού ό Francis Ba
con τοποθετεί σ' ενα άλλο μακρινό νησί, τή 
Νέα 'Ατλαντίδα.1 0 

Μέ αυτά τά στοιχεία άπό τό συμβολισμό 
τού παρελθόντος καί τόν οραματισμό τού 
μέλλοντος μιας ώριμης ανθρωπότητας συν

θέτει ό Campanella τήν κριτική του. 'Εντού
τοις ενα στοιχείο άπό τό σύγχρονο του 
παρόν, πού γενικότερα τού προκαλεί τόσες 
ενστάσεις, ό Campanella τό ενσωματώνει 
μαχητικά καί αυτούσια στή σκιαγραφία τής 
ιδανικής πολιτείας. Πρόκειται γιά τό θρη
σκευτικό πνεύμα τής Καθολικής Άντιμεταρ-
ρύθμισης πού αποσκοπούσε νά περιστείλει 
δυναμικά τήν πλημμυρίδα τού Προτεσταντι
σμού. 'Ενάντια στή διδασκαλία τού Λουθή
ρου, πού μνημονεύεται μέ αποτροπιασμό, ό 
Campanella προβάλλει τά βασικά δόγματα 
τού ορθόδοξου Καθολικισμού περιβλημένα 
μέ τήν αϊγλη τής αποδοχής τους στην ιδανική 
ουτοπία. Πραγματικά ή στράτευση του στην 
υπόθεση τής Άντιμεταρρύθμισης στάθηκε ό 
καθοριστικός παράγοντας στή μεταγενέστε
ρη πνευματική δράση καί παραγωγή τού 
Campanella. Μετά τήν οριστική του αποφυ
λάκιση μέ παρέμβαση τού πάπα Ούρβανοΰ 
VIII τό 1629, φυγαδεύτηκε στή Γαλλία, οπού 
μέ τήν προστασία τού Richelieu, πού τόν 
καλωσόρισε σάν εχθρό τής 'Ισπανίας, εξακο
λούθησε νά γράφει καί νά διδάσκει στή 
Σορβόννη σάν πρόμαχος τού νέου θρησκευ
τικού πνεύματος τής Άντιμεταρρύθμισης. 
Ωστόσο ή θέση του στην ιστορία τής σκέψης 
δέν καθορίστηκε άπό τά επιτεύγματα αυτής 
τής τελευταίας φάσης τής πολυκύμαντης 
δράσης καί τής πολυσχιδούς πνευματικής 
του παραγωγής —τής φάσης πού συνέπεσε 
μέ τήν ιδεολογική του καθιέρωση καί τήν 
εξασφάλιση τής πολιτικής του επιρροής. 
'Απεναντίας ήταν οι αναζητήσεις τών χρό
νων τής φυλακής, ή κριτική του θέληση πού 
εκδηλώθηκε μέ τό ουτοπικό πέταγμα τής 
σκέψης του καί ή κατάφαση του προς τόν 
ελεύθερο στοχασμό, μέ τήν απόρριψη τού 
άριστοτελισμού καί τήν υπεράσπιση τού Γα
λιλαίου, πού τόν ενσωμάτωσαν στή συλλογι
κή μνήμη τού νεότερου πολιτισμού κατατάσ
σοντας τον ανάμεσα στους μεγάλους ανακαι
νιστές. Μέ αυτή τήν ταυτότητα πέρασε καί 
στό διάγραμμα τού Βούλγαρη. Δέν είναι 
καθόλου σίγουρο άν ό ϊδιος ό Campanella 
θά 'θελε νά τόν θυμόμαστε μόνο γι' αυτά τά 
στοιχεία τής πνευματικής του προσφοράς. Ή 
μαρτυρία τού Βούλγαρη δμως, πού κατό-
πτριζε μιά αξιολόγηση τής πνευματικής 
ιστορίας τής νεότερης Ευρώπης καθιερωμέ
νη πιά κατά τήν ακμή τού Διαφωτισμού, 
είναι σαφής σχετικά μέ τήν αποτίμηση τού 
έργου τού Campanella άπό τους μεταγενε
στέρους, πού μέ βάση τήν άντιαριστοτελική 
του τοποθέτηση τόν συγκατέλεγαν ανάμεσα 
στους σκαπανείς τής πνευματικής άνανέ-
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ώσης. 

Ή ένταξη του Campanella, μαχητικού 
στυλοβάτη της Καθολικής Άντιμεταρρύθμι-
σης, στό γενεαλογικό δέντρο μιας ιδεολογίας 
πού στό αποκορύφωμα της, τό δέκατο όγδοο 
αιώνα, δέν συνιστούσε παρά μιά οξύτατη 
αντιπαράθεση προς ολόκληρο τό πολιτιστι
κό καί ιδεολογικό σχήμα πού εκπροσωπούσε 
ή Καθολική εκκλησία, αποτελεί μιά από τίς 
μικρές ειρωνείες τής «πανουργίας» τής ιστο
ρικής λογικής πού, δπως υπέδειξε ό Hegel, 
συχνά μας ξαφνιάζει στίς μεταξιώσεις τού 
ιστορικού γίγνεσθαι.1 1 Καί άφοΰ μιλάμε γιά 
τίς ειρωνικές εκπλήξεις τής πανουργίας τής 
ιστορίας, θ ' άξιζε στον επίλογο νά ξαναγυρί
σουμε στό Βούλγαρη καί νά κλείσουμε μ' ενα 
παραλληλισμό ανάμεσα στίς πνευματικές 
του αναζητήσεις μ' εκείνες τού Campanella. 
Μέ αφετηρία τή θέληση τής πνευματικής 
ανακαίνισης, πού τόν οδήγησε, ανάμεσα στ' 
άλλα, δταν έγραφε τή Λογική του, καί στή 
γνωριμία μέ τό κριτικό περιεχόμενο τής 
σκέψης τού Campanella, ό Βούλγαρης προώ
θησε μιά διεργασία ιδεολογικών μετασχημα
τισμών πού μερικές δεκαετίες αργότερα 
όμως, στό τέλος τού δέκατου ογδόου αιώνα, 
όχι μόνο τόν άφησαν πίσω άλλα καί υπέβα
λαν τό δικό του τό έργο στην κριτική εξέταση 
πού ό ϊδιος είχε χαρακτηρίσει σάν αναγκαίο 
στοιχείο τής ορθολογικής καί δημιουργικής 
σκέψης. Οι εξελίξεις αυτές έσπρωξαν τό 
Βούλγαρη οχι αναγκαστικά προς τήν αναθε
ώρηση τών αρχικών του τοποθετήσεων, αλ
λά προς μιά ζωηρή πρώτα καί παραπονεμέ
νη ύστερα άντεπίκριση τών επικριτών του 
εκείνων πού μέ τήν κριτική τους συνέχιζαν 
στην ουσία της τή δική του αρχική ρηξικέ
λευθη προσπάθεια. 1 2 Μέσα άπ' αυτές τίς 
διεργασίες στό τέλος τής μακρόχρονης ζωής 
του ό Βούλγαρης βρέθηκε νά ρίχνει τό βάρος 
τού πνευματικού αναστήματος του στό στρα
τόπεδο πού επιχειρούσε νά περιχαρακώσει 
τήν ανανεωτική προσπάθεια μέσα στην ελ
ληνική διανόηση. Έ τ σ ι ό αρχικός άναμορ-
φωτής έδωσε τελικά δπλα στή συντήρηση, 
μακροπρόθεσμα όμως, μέσα άπό τίς αξιολο
γήσεις τής ιστορίας τών ιδεών καί παρά τίς 
εσωτερικές ανισότητες καί ασυνέχειες τής 
πνευματικής του δημιουργίας, τό μέρος τού 
έργου του πού εξακολουθεί νά παρέχει ερε
θίσματα γιά προβληματισμό είναι εκείνο 
πού τόν συνδέει μέ μιά ζωντανή προσπάθεια 
πνευματικής απελευθέρωσης. Ή έπιλογική 
αυτή παρατήρηση στην ολότητα της είναι 
κατάλληλη νά κλείσει μιά απόπειρα πνευμα

τικής γνωριμίας τόσο μέ τόν Ευγένιο Βούλ
γαρη οσο καί μέ τόν πρόδρομο του Tommaso 
Campanella. 
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'Από την «Πολιτεία τοΰ Ή λ ι ο υ » * 

Α' 

ΓΕΝΟΒ.: 'Απ' δσες αρετές έχουμε εμείς, 
αυτοί έχουν τό δημόσιο λειτουργό: είναι 
ένας πού ονομάζεται της 'Ελευθεριότητας, 
ένας της Μεγαλοψυχίας, ένας της 'Αγνότη
τας, ένας της 'Ισχύος, ένας της ποινικής καί 
πολιτικής Δικαιοσύνης, ένας τής Φιλοπονί
ας, ένας τής 'Αλήθειας, ένας τής 'Αγαθοεργί
ας, τής Ευγνωμοσύνης, τής Ευσπλαχνίας, 
κλπ. καί γιά κάθε μιά άπ' αυτές τίς αρετές 
εκλέγεται εκείνος πού από παιδί, απ' τό 
σχολείο ακόμα, «ναι γνωστός πώς έχει κλίση 
προς αύτη την αρετή. Καί δμως δέν βλέπω 
ανάμεσα σ' αυτούς κλέφτες, οϋτε φονιάδες, 
οϋτε εκβιαστές καί αίμομίκτες, μοιχούς, γιά 
τους οποίους κατηγορούν εμάς. Αυτοί κατη
γορούνται γιά άγνωμοσύνη, γιά κακοήθεια, 
όταν ένας δέν θέλει νά κάνει μιά έντιμη 
ευχάριστη πράξη, γιά ψέμα, πού τό αποστρέ
φονται περισσότερο άπ' την πανούκλα • κι 
αυτοί οι πρώτοι, γιά τιμωρία τους, στερούν
ται άπ' τό φαγητό, ή άπ' τη γυναίκα, κι άπό 
κάποιες τιμές, ώσπου νά εμφανιστούν στό 
δικαστή, γιά νά τους επιβάλει ενα πρόστιμο. 

Β' 

ΦΙΑΟΞ.: Καί ποιος μπορεί νά ξέρει τόσα; 
Μάλλον δέν μπορεί νά ξέρει νά κυβερνά 
οποίος καταγίνεται μέ τίς επιστήμες. 

ΓΕΝΟΒ.: Τους τό είπα αυτό, καί μοϋ 
απάντησαν: — Περισσότερο βέβαιοι είμαστε 
εμείς, πού ένας τόσα εγγράμματος ξέρει νά 
κυβερνά, παρά εσείς πού υψώνετε τους αμα
θείς, μέ τη σκέψη πώς είναι κατάλληλοι γιατί 
γεννήθηκαν κύριοι, ή εκλέχτηκαν άπό ισχυ
ρή φατρία. 'Αλλά ό δικός μας Ήλιος κι αν 
ακόμα είναι ανίκανος νά κυβερνήσει, δέν θά 
είναι ποτέ σκληρός, οϋτε κακούργος, οϋτε 
τύραννος, μιά καί ξέρει τόσα. 'Αλλά νά 
ξέρετε πώς αυτό είναι επιχείρημα πού περ
νάει σέ σας, πού πιστεύετε πώς ένας λόγιος 
πού ξέρει περισσότερη γραμματική καί λογι
κή τοϋ 'Αριστοτέλη ή αυτού ή εκείνου τοΰ 
συγγραφέα, είναι καί ό πιό κατάλληλος • σ' 
αυτό χρειάζεται δουλική μίμηση, οπού ό 
άνθρωπος γίνεται αδρανής, γιατί δέν κοιτά
ζει τά πράγματα άλλα τά βιβλία, καί ξευτελί-

* Άπό τή μετάφραση τοϋ Άχ. Βαγενά, μέ ελάχιστες 
διορθωτικές επεμβάσεις. 

ζει τήν ψυχή του σ' αυτά τά νεκρά πράγματα, 
οϋτε ξέρει πώς ό Θεός κυβερνά τά πράγμα
τα, καί τους νόμους τής φύσης καί τών 
εθνών. Πράγμα πού δέν μπορεί νά συμβεί 
στον δικό μας Ήλιο, γιατί δέν μπορεί κανείς 
νά φτάσει σέ τέτοιες επιστήμες όταν δέν 
είναι έξυπνος γιά κάθε πράγμα, καί γι' αυτό 
κατάλληλος νά κυβερνήσει. 'Εμείς ωστόσο 
ξέρουμε πώς οποίος ξέρει μιά μόνον επιστή
μη, δέν ξέρει οϋτε αυτήν καλά · καί δτι 
εκείνος πού είναι κατάλληλος σέ μία μόνον 
επιστήμη πού μελέτησε στα βιβλία, είναι 
αδρανής. Μά δέν συμβαίνει έτσι στους έξυ
πνους καί στους επιδεκτικούς γιά κάθε γνώ
ση, όπως χρειάζεται νά είναι ό Ήλιος. Καί 
στή δική μας πόλη μαθαίνονται οι επιστήμες 
μέ τέτοια ευκολία, δπως βλέπεις, καί δχι 
δπως σέ σας σέ δεκαπέντε χρόνια, καί νά 
κοίταξε αυτά τά παιδιά. 

Κι εγώ έμεινα κατάπληκτος άπ' τά λόγια 
του καί ή απόδειξη είναι πώς αυτά τά παιδιά 
καταλαβαίνανε τή γλώσσα μου, γιατί γιά 
κάθε γλώσσα είχαν πάντα άπό τρεις πού τήν 
ήξεραν. Καί ανάμεσα τους δέν υπάρχει κα
νένας αργόσχολος • γιατί πηγαίνουν νά τρέ
ξουν στην εξοχή, νά τραβούν τό τόξο, νά 
ρίχνουν άρκεβούζια, νά δουλέψουν, νά μά
θουν τά βότανα, πότε ή μιά ομάδα καί πότε ή 
άλλη άπ' αυτούς. 

Οι τρεις πρώτοι μετά τόν Ήλιο αξιωμα
τούχοι, δέν είναι ανάγκη νά ξέρουν παρά 
μόνον εκείνες τίς τέχνες πού ανήκουν στά 
καθήκοντα τους. Γι' αυτό ξέρουν τίς κοινές 
τέχνες γιά δλους, μαθαίνοντας τες ιστορικά, 
καί υστέρα τίς δικές τους, οπού ασκούνται 
περισσότερο ό ένας άπ' τόν άλλο. "Ετσι ό 
Πόν θά μάθει τήν τέχνη τοϋ ίπποτισμοϋ, νά 
κατασκευάζει κάθε είδους δπλα, πράγματα 
τοϋ πολέμου, μηχανές, στρατιωτική τέχνη, 
κλπ. 'Αλλά πιό πολύ δλοι αυτοί οι αξιωμα
τούχοι πρέπει νά είναι φιλόσοφοι καί ιστο
ρικοί, φυσιοδίφες καί ουμανιστές. 

Γ' 

Ή περηφάνια θεωρείται μεγάλο αμάρτη
μα, καί μιά πράξη περηφάνιας τιμωρείται 
κατά τόν τρόπο πού διαπράχτηκε. Κανένας 
δέν θεωρεί ευτέλεια νά υπηρετεί στή συνε
στίαση, στό μαγειρείο ή άλλου, άλλα αυτό τό 
λένε μάθηση • καί λένε ακόμα πώς είναι τιμή 
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νά περπατάς μέ τά πόδια, δπως στό μάτι νά 
κοιτάζει • οπού οποίος είναι επίτροπος σε 
κάποια υπηρεσία, κάνει τη δουλειά του σάν 
κάτι τό τίμιο καί αξιοπρεπές, καί δεν έχουν 
δούλους, γιατί αυτοί κάνουν μόνοι τους τίς 
δουλειές, καί μάλιστα υπερέχουν. Εμείς 
όμως δεν κάνουμε έτσι, γιατί στη Νεάπολη 
είναι τριακόσιες χιλιάδες- ψυχές, καί δέν 
κουράζονται παρά μόνο οι πενήντα χιλιά
δες. 

"Ομως αυτοί μοιράζουν τίς τέχνες σέ 
όλους καί δέν κουράζονται παραπάνω από 
τέσσερες ώρες ό καϋένας τους • έτσι πού τίς 
υπόλοιπες ώρες τίς διαϋέτουν για παίξιμο, 
γιά συζητήσεις, διαβάζοντας, κάνοντας 
περίπατο, καί πάντα μέ χαρά καί μ' ευχαρί
στηση. Καί δέν χρησιμοποιούν παιχνίδια 
πού πρέπει νά κά&εσαι, οϋτε σκάκι, οϋτε 
ζάρια, οϋτε χαρτιά ή παρόμοια, άλλα περισ
σότερο τή σφαιροβολία, τό τόξο κι άλλα 
παρόμοια. 

Λένε ακόμα πώς ή φτώχεια κάνει τους 
άν&ραόπους κλέφτες, πονηρούς, καιροσκό
πους, ψεύτες, ψευτομάρτυρες κι ό πλούτος 
περήφανους, άμαϋεϊς, προδότες, αλαζόνες, 
καί τους αποτρέπει απ' τήν αγάπη. 'Ωστόσο 
ή κοινοκτημοσύνη τους κάνει όλους πλούσι
ους καί φτωχούς, πού νά έχουν κάϋε πράγμα 
καί νά τό κατέχουν φτωχούς, γιατί δέν 
προσκολλούνται στό νά εξυπηρετούν πρά
γματα, άλλα κάϋε πράγμα τους υπηρετεί. 
Καί πολύ επαινούν σ' αυτό τίς χριστιανικές 
θρησκείες καί τή ζωή των 'Αποστόλων. 

Δ' 

Διακρίνουν τά χρόνια σύμφωνα μέ τόν 
τροπικό χρόνο, όχι μέ τόν αστρικό, αλλά 

πάντα σημειώνουν ποσό προηγείται αυτός 
απ' τό χρόνο. Πιστεύουν πώς ό ήλιος πάντα 
πάει προς τά κάτω, καί γι' αυτό κάνοντας 
πιό στενούς κύκλους φτάνει στους τροπι
κούς καί στους ισημερινούς πρίν περάσει ό 
χρόνος- ή πραγματικά φαίνεται νά φτάνει, 
γιατί τό μάτι, κοιτάζοντας τον πιά χαμηλά 
καί πλάγια, τόν βλέπει πρώτα νά φτάνει καί 
νά λοξεύει. Μετράνε τους μήνες μέ τό φεγγά
ρι καί τό χρόνο μέ τόν ήλιο · καί γι' αυτό δέν 
εναρμονίζουν αυτόν μ' εκείνο μέχρι τά δεκα
εννιά χρόνια, δταν επίσης ή κεφαλή τον 
Δράκοντα τελειώνει τήν πορεία της· γι αυτό 
έχουν κάνει καινούρια αστρονομία. 'Εξυ
μνούν τόν Πτολεμαίο καί θαυμάζουν τόν 
Κοπέρνικο, τόν Άρίσταρχο καί τόν Φιλό
λαο, πρίν άπ' αυτόν όμως λένε πώς ό ένας 
υπολογίζει μέ τίς πέτρες, ό άλλος μέ τά 
κουκιά, άλλα κανένας μέ τά ίδια υπολογι
σμένα πράγματα, καί πληρώνουν τόν κόσμο 
μέ τά σκοϋδα τοϋ υπολογισμού καί οχι μέ τά 
χρυσά. Γι' αυτό αυτοί εξετάζουν πολύ λεπτο
μερειακά αυτή τήν ύπόυεση, γιατί ενδιαφέ
ρονται νά μάΰουν τήν κατασκευή τοϋ κό
σμου, καί αν &ά χα&εί καί πότε, τήν ουσία 
των άστρων καί τί υπάρχει μέσα σ' αυτά. Καί 
πιστεύουν πώς είναι άλήΰεια αυτό πού είπε 
ό Χριστός γιά τά σημεία των άστρων, τόν 
ήλιο καί τό φεγγάρι, πού στους μωρούς δέν 
φαίνονται άληυινά, μά uà τους ερυει, σάν 
κλέφτης της νύχτας, στό τέλος των πραγμά
των. Άπ' δπου περιμένουν τήν ανανέωση 
τοϋ αιώνα, καί ίσως τό τέλος. Λένε πώς είναι 
πολύ αμφίβολο αν ό κόσμος έγινε άπ' τό 
μηδέν ή άπ' τήν καταστροφή άλλων κόσμων 
ή άπ' τό χάος • άλλα άντίϋετα είναι βέβαιοι 
πώς έγινε. Είναι έχϋροί τοϋ 'Αριστοτέλη, τόν 
αποκαλούν σχολαστικό. 
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