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"Παραπονιέμαι γιά τιί φύση πού η δέ θά 'πρεπε 

νά μέ χάνει γνώστη αυτών [τών πραγμάτων} η 

θά ’πρεπε νά μοΟ δώσει τιΐ δύναμη γιά νά μπο

ρέσω νά τά εφαρμόσω".

Machiavelli( 1521). 1. VII, σ. 389 (τ. Β %  σ.119).
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ·

Ό  Gramsci στις σημειώσεις του γιά τό Machiavelli έγραφε 
πώς η ούτοπική ποιότητα τοΰ "II Principe" εντοπίζεται στό γεγο
νός πώς ό ηγεμόνας "ήταν μιά καθαρή δογματική άφαίρεση" καίδέν 
"παρουσιαζόταν στόν ιταλικό λαό με χαρακτηριστικά άντικειμενι- 
κής άμεσότητας"^. Ή  παρατήρηση αυτή επαληθεύεται, νομίζω, μέ 
τούτη τήν εργασία πού έπιχειρεΐ νά οριοθετήσει, νά αναλύσει καί 
ν ’άξιολογήσει τήν ούτοπική διάσταση —  όπως μάλιστα άναδύεται 
στό σημείο πού συμπλέκεται ό πολιτικός σχεδιασμός μέ τή θεώρη
ση τής ιστορίας — τής φιλοσοφικής σκέψης τοΰ NiccolO Machiavel
li (1469-1527).

Έχουμε συνηθίσει νά βλέπουμε τό Machiavelli, άλλοτε μέ κυ- 
νικό θαυμασμό κι άλλοτε μέ ύποκριτική άντιπάθεια, σάν τό ψυχρό 
χειρουργό ή τό "φυσιοδίφη" τής πολιτικής πραγματικότητας, πού 
άντιμετωπίζει τό παρόν της (μέ τίς άναντίρρητες ρίζες του στό 
παρελθόν) καί όχι τή μελλοντική της προοπτική. Έτσι όμως παρα
βλέπουμε τά αίτια πού δέν έπέτρεψαν τήν πραγματοποίηση τής πο
λιτικής του σύλληψης καί τήν έκαναν, στήν έποχή του καί γιά τέσ- 
σερις αιώνες άργότερα ,μιά άνεδαφική πρόταση; Γιατί ό άπελευθέρωση 
τής ’Ιταλίας άπό τούς "βαρβάρους" καί ή κρατική της ένοποίη- 
ση ήταν άδύνατο νά ύλοποιηθεΐ τό 16° αιώνα; Τί δέ συνυπολόγισε 
λοιπόν ό Φλωρεντινός συγγραφέας καί ή πολιτική του φιλοσοφία 
έμεινε άνεκπλήρωτη καί στιγματισμένη^; Μέ ποιόν τρόπο συνδέεται 
στή φιλοσοφική του σκέψη ό πολιτικός ρεαλισμός μέ τήν ούτοπική 
διάθεση; Πώς λειτουργεί ή σύνδεση αύτή στά πλαίσια τών ιστορι
κών του θεωρήσεων; Τελικά ποιοί είναι οι άμοιβαΐοι καθορισμοί 
άνάμεσα στόν πολιτικό σχεδιασμό τοΰ Machavelli καί τίς φιλοσο
φικές του άπόψεις γιά τήν ιστορία; Σ ’ αύτά τά ερωτήματα προσπα
θεί ν ’άπαντήσει ή έργασία μου. Ακόμη διερευνά τή σημασία αύτων 
τών θεμάτων γιά τήν έποχή μας.
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Στό πρώτο μέρος τής έργασίας παρουσιάζεται κριτικά ό μα
κιαβελικός σχεδιασμός μέ βάση όχι μόνο τόν "Ηγεμόνα", άλλά ό- 
λόκληρο τό έργο τοϋ Φλωρεντινοΰ πολίτικου φιλοσόφου, άφοΰ σέ 
διαφορετικές στιγμές τής συγγραφικής του πορείας έκφράζει την 
πρότασή του γιά τήν άνύρθωση τής Ιταλίας. Στό δεύτερο μέρος 
συζητεΐται ή θεωρητική θεμελίωση τοϋ σχεδιασμοϋ: άναλύονται 
καί άξιολογοϋνται οί φιλοσοφικές άπόψεις τοϋ Machiavelli γιά 
τήν ίστορία. Στό τρίτο μέρος έπιχειρεΐται ή κριτική τοϋ μακια
βελικού σχεδιασμοϋ, σέ συσχετισμό μέ τά αίτια πού γιά τετρακό- 

- σια περίπου χρόνια έμπόδισαν τόν "ήγεμόνα" νά έκπληρώσει τήν 
έθνική του άποστολή, καί έπισημαίνονται τά σύγχρονα ιταλικά δε
δομένα αυτής τής προβληματικής. ’Ακολουθούν τά συμπεράσματα τής 
έρευνας καί ή παράθεση των πηγών καί τής δευτερεύουσας βιβλιο
γραφίας (έδώ είναι αυτονόητη ή έπιλογή καί ή άξιοποίηση εκεί
νων τών έργων πού ένίσχυσαν, θετικά ή άρνητικά,τήν έρμηνευτική 
κατεύθυνση αύτής τής έργασίας)."*

Ή  έπικαιρότητα τής σκέψης τοϋ Machiavelli, πού προσδιορί
ζει καί τήν άναγκαιότητα αύτής τής.έργασίας,οφείλεται κυρίως στούς 
άκόλουθους λόγους:

α) κάθε φορά είναι ζωηρό τό ένδιαφέρον γιά τήν άποκατά- 
σταση ένός συγγραφέα καί πολύ περισσότερο τοϋ Machiavelli , έ- 
φόσον ό πολιτικός"μακιαβελισμός" τής νεώτερης καί σύγχρονης ι
στορίας θεωρήθηκε φυσικό συμπέρασμα τών θεωρήσεων του*

β) τά έργα τοϋ Φλωρεντινού φιλόσοφου συζητήθηκαν εύρύτατα 
άπό τή δυτική πολιτική έπιστήμη (έγκαινιάζουν τή "γαλιλαιΐκή πα
ράδοση"8 μέ τήν αιτιοκρατική άντιμετώπιση τών πολιτικών γεγονό
των) καί συνέτειναν στή διαμόρφωση τής διαλεκτικής έρμηνείας τής
κοινωνικής καί πολιτικής πραγματικότητας (π.χ.ή έννοια τής "ήγε-

9
μονιάς" στά "Τετράδια" τοϋ Gramsci) ·

Υ) ή τεχνοκρατική καί γραφειοκρατική κοινωνία' τοϋ καιρού 
μας, έννοώντας τήν πολιτική σάν τεχνική έπιδεξιότητα πού διδά
σκεται καί μαθαίνεται, ευνοεί τήν αναδρομή στις θεωρητικές ά- 
παρχές της "πολιτικής σάν αύτόνομης έπιστήμης"^ πού φαίνεται 
νά προτείνει 6 Machiavelli*
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δ) στό σημείο πού συγκρούονται oL προσωπικές επιλογές μέ 
τή συλλογική διάθεση, ή ατομική στάση μέ τόν απρόσωπο νόμο καί 
άντιφάσκει ή θεωρία μέ τήν πράξη, προκύπτει τό πρόβλημα των σχέ
σεων ηθικής καί πολιτικής πού παρουσιάζεται καί στό μακιαβελι-

α - 11.κό έργο
ε) σήμερα πού τό πρόβλημα τής έξουσίας βρίσκεται στό κέν

τρο τών φιλοσοφικών καί πολιτικών συζητήσεων, οί άναλύσεις τοΰ
1 2Φλωρεντινού συγγραφέα γιά τή "λογική τής δύναμης" άποτελοΰν 

ένα ούσιαστικό έφόδιο*
στ) ιδιαίτερα ή μελέτη τών προθέσεων ή τών ύποδείξεων γιά 

τήν άνάπτυξη τής δυτικοευρωπαϊκής άστικής κοινωνίας, άπό τήν ά
ποψη τών κατοπινών της πραγματώσεων, χρησιμεύει σημαντικά στόν 
έντοπισμό έκείνων πού δέν έγιναν, άν καί τά είχαν όραματισθεϊ 
οί θεωρητικοί της έκπρόσωποι (π.χ. ό Machiavelli)*

ζ) έτσι ή γνώση τών χαρακτηριστικών της παραλείψεων ή άπο- 
τυχιών ύποβοηθεΐ στήν όρθή χάραξη μιας στρατηγικής γιά τήν άνα- 
μόρφωσή της καί ξαναθέτει τό μακιαβελικό πρόβλημα τής "ήγεμονί- 
ας", έφόσον ή όργανωμένη συλλογική δύναμη καί όχι ή "χαρισματι
κή" προσωπικότητα μπορεί νά ύλοποιήσει μιά τέτοια στρατηγική* 

η) άν στή μεσογειακή Εύρώπη διαφαίνεται μιά σχετική προ
οπτική, είδικότερα όμως στήν 'Ελλάδα ή σκέψη τοΰ Machiavelli, 
πού οί προσεγγίσεις της έχουν μεά μακραίωνη ιστορία , μπορεί νά 
γίνει άντικείμενο πολλαπλών έπιστημονικών έργασιών.

Εύχαριστώ θερμά τούς καθηγητές κκ. Εύτύχη I. Μπιτσάκη καί 
Βασ. Α. Κύρκο γιά τις ύποδείξεις τους κατά τήν τελική έπεξεργα- 
σία τού κειμένου μου. τόν καθηγητή κ. Ν. Παναγιωτάκη γιά τις 
παρατηρήσεις του (ιδιαίτερα στό ένατο κεφάλαιο) καί τόν καθηγη
τή κ. Ζ. Τσιρπανλή γιά τή συμβολή του στήν άντιμετώπιση έπιμέ- 
ρους προβλημάτων τής έργασίας μου.

Π. X. Ν.
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1. Gramsci (1932-1934), σ. 1556 ..astrazione dottrinaria...").

2. Γεά τές έρμηνευτεχές προσεγγέσεες τοΟ μακεαβελεκοϋ έργου βλ. 

παρακάτω σ. 19χχ.

3. Βλ. γε’αΰτό τό θέμα Ph. Gut, L' unite italienne (Paris 1972) χαέ Z. 

Τσερπανλή, 'Η σύγχρονη εποχή. ’Αχό τήν πτώση τοΟ Μεγάλου Ναπολέοντα (1814) 

ως τές παραμονές τοΟ Α' Παγχοσμέου πολέμου (19m) (’ΐωάννενα 1976), σ. 241 

χχ.

9. Βλ. παρακάτω σ. 19κκ., 146κκ. <

5. Πλήρη βεβλεογραφεκά στοεχεέα θά Βρει ό άναγνώστηε στό τέλος τοΟ βε- 

βλέου. Ετές ύποσημεεώσεες τοΟ κεεμένου άναγράφεταε μόνο τό επώνυμο τού συγ

γραφέα, τό έτος πού γράφεταε ή πρωτοδημοσεεύεταε τό έργο του χαέ ή σελέδα 

πού παρατέθεταε ή σχολεάζεταε. "Οταν πρόχεεταε γεά έργα πού δέν έχουν από

λυτη συνάφεεα μέ τή φελοσοφέα τοΟ Machiavelli, τότε στές ύποσημεεώσεες (χαέ 

δχε στόν τελεχό βεβλεογραφεχό πέναχα) δένονται, δλα τους τά στοεχεεα.

Γεά μεά χρετεχή βεβλεογραφεχή έπεσχόπηση βλ. Cochrane (1961), σ. 113 

χχ., Clark (1970), σ. 93χχ. χαέ Geerken (1976), σ. 351χχ.

6. Βλ. σ. 20χχ.

7. Βλ. σ. 19χχ., 146χχ.

8. Γεά τήν έκφραση αυτή βλ. Ήλ. Α. Κατσοόλη, ’Επεστημολογεχά προβλήμα

τα τής σύγχρονης Πολετεχής ’Επεστήμπε (’Αθήνα 1980), σ. 39χχ. Γεά τές έπε- 

βεώσεες των έδεών τού Machiavelli στή μεταγενέστερη φελοσοφεχο-πολετεχή 
σκέψη Βλ. παρακάτω σ. 19χχ.,23,24,26,28,29,32,33,36,*+0,45,60,62,129,132,ISOxx.

9. Γε'αύτό τό θέμα βλ. παρακάτω σ. 20χκ., 150κκ. Πρβλ. χαέ

τή δεαπέστωση τοϋ Καμένεφ (1934), σ. 38(=ό Μ. ήταν "δάσκαλος τής πολετεχής 

δεοντολογέας χαέ λαμπρός δεαλεχτεχός στοχαστήε") χαέ τές άναλύσεες τού Α. 

Besan<jon, Les sources intellectuelles de Lenin (Paris 1978), σ. 17xx. 10 11

10. Θέση πού χρένεε ό Gramsci (1932-1934), σ. 1568κκ. *0 Burnham, δν χαέ 

χαταδεχάζεε τούς "νέους μαχεαβελεχούς" (1943, passim), όμως δεατυπώνεε τήν 

άποψη Π τεχνοχρατέα εέναε ή έδεολογέα τής "δεευθυντεχήε χοενωνέας"* The Ma

nagerial Revolution (1941 , μτφρ, Τ. Κονδύλη, 'Αθήνα 1970), σ. 106, 245,259.

11. Βλ. παρακάτω σ. 59χχ. *0 Β. Willms, Die politischen Ideen

von Hobbes bis Ho Tschi Minh (Stuttgart χ.δ. 1971), a . 30 θεωρεε τό μαχεα- 

βελεχό χωρεσμό τήε πολετεχήε από τήν ήθεχή "μεά γενεκή αρχή τήε πολετεχήε 

έζέλεζηε των νεωτέρων χρόνων". Γεά τή σημερενή προβληματεχή βλ. Τεταρένχο
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(1972), σ. 35κκ.

12. Βλ. Lefort(1972), σ. 346xx., Gauchet (1974), σ. 907χχ. χαε Dotti

(1979), passim. Γεά την χρετεχή τοΰ φασεστεχοΰ χαε έθνεχοσεαλεστεχοΰ όλοχλη- 

ρωτεσμοΰ (κοΟ έπεχαλέσθηχε τον "πατρεωτεσμό" τοΰ Machiavelli) βλ. παρα

κάτω σ. 20/21, 150/151. Γεά άντεστοεχεε προσεγγε'σεεε τοΟ σοβεετεχοΰ

κράτους βλ. A . Vagts, Intelligentsia Versus Reason of State, "Political Sci

ence Quarterly", τ. 84(1969), σ.ΙΘΟχχ.

13. Γεά τήν παρουσεα του Machiavelli στή νεοελληνεχτί σχέψη έτοεμάζω άλλη 

εργασεα. Βλ. ωστόσο.τη σ.16 (σημ. 17),

Τό 1971 μεταφράστηκαν στη γλώσσα μας τά "Απαντα, σχεδόν, τοΰ Machiavelli 
(κάθε φορά, μέσα σέ παρένθεση, σχίς ύποσημεεώσεες αυτής τής έρ-
γασί.ας, θ’άναίοέρεταε καί ή άντίστοεχη σελίδα αυτής τής μετάφρασης) :

Ν. Μαχεαβέλλε, "Απαντα, τόμ. 1 χαέ 2 (μτφρ. Τ. Κονδόλη, ’Αθήνα, "Κάλ-

βος" 1971). Ό  "’Ηγεμόνας" γνώρεσε, χαθόσο ξέρω, πολλέε μεταφράσεες:τοΰ Παν.

Χαλχεόπουλου (’Αθηναε, "Φέξης" 1909 μέ έπελεγόμενα τοΟ Ν. Καζάζη' βλ. τοΟ

εδεου, 1879 , σ. 5χχ.), τοΰ Ν. Καζαντζάχη (’Αθηναε, "Φέξηε" 1 χαε' "Γαλαξε'ας"

1961), τοΰ Λ. Παυλεδη (’Αθήνα, "Γχοβόστηε" 1932, "Κεραμεόε" 1950 χαε "Άνα-

γνωστέδηε" 1980) χαό τήε Λ. Μοσχονα (Αθήνα, "Σχαραβαεος" 1969). ’Αποσπα'σμα-

τα από τό εδεο έργο (18° χεφάλαεο) χαθώε τό 2° χεφ. τοΰ πρώτου βεβλόου

τήε "Φλωρεντενής ίστορέαε" μεταφρα'στηχαν από τόν *Αρσ. Γεροντεχό ("Κερχυραε-

χά Χρονεχά", τ. 10, 1963, σ. 81χχ.= ’Απαντήσεεε, Κέρχυρα 1963, σ. 81-88).

’Επέσης μεταφράστηχε ο "Μανδραγόραε" άπό τόν Παντ. Πρεβελάχη ("’Εταερεέα

Σπουδών", Αθήνα 1981).
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Τά ιενβ τοΟ μαχεαβελεχοΟ σχεδεασμοΟ

Στό ιρίτο τέταρτο τού 16ου αίανα, στην έχοχή τού γράφει, ό Niccolo Kachia- 

velli (1*469-1527 ) \  ήταν χι,όλος ορατές οέ δεαδεχασίες γεά τή συγκράτηση τδν 

έθνεχδν χρατδν τής Δυτεχής Εύρωκης (Γαλλία, ’Αγγλία, ’ίσχανέα) . Ηέ την άνά- 

κτυζη τής χροβεομηχανεχής (ή εμχορευματεχής) άστεχής τάξης — όρθολογεχάτερος 

καταμερεσμάς εργασίας στή μαζεχή Βεοτεχνεχή χαραγωγή, χολλαχλασεασμός χροεά- 

v t m v τής μεταχοεητεχής οέχονομεας χαε άνθηση τοΟ ύχερχάντεου έμχορέου —  είχε 

συμβαδίοεε ή ενίσχυση τής χεντρεχής βασελεχής εξουσίας στην χοενή χροσχάθεεα 

ν ’άΐοδυναμωθοΟν οε τοχεχοέ φεουδαρχεχοέ οίχοε (χού μέ τά χρονόμεα χαε τά δεο- 

δεα έμχάδεζαν τή δεεύρυνση τής έθνεχής άγορδς). Μάλεστα μετά την ανακάλυψη 

τοΟ "νέου χάσμου" χαε τές άΧΧεχάλληλες έξορμήσεες τδν Εύρωχαίων γεά τήν άχο- 

μύζηση τού χλούτου του θά σταματήαεε ή Μεσάγεεος νά συγχεντρωνεε τήν χύρεα 

έμκορεχή τους δραστηρεάτητα χαε μέ τά χολύτεμα μέταλλα χού θά φέρουν θ’αΰξη- 

θεε τά χενητά χεφάλαεο (μέ τά σχήμα έμκορεχδν έταερεεδν) χαε θά σημεεωθεε ραγ- 

δα ία άνοδος τδν τεμδν . *0 άντέχτυχος αΰτδν τδν γεγονάτων ήταν άμεσος χαε 

χαέρεος γεά τήν κατρέδα τοΟ Hachiavelli,oxou οέ χάλεες της ασχολούνταν κυρί

ας μέ τά άνατολεχά έμκάρεο (χοά χερεορίσθηχε μετά τήν άλωση τήε Κων/χολης), 

ή χράωρη άνάχτυξή τους είχε έξαρτηθεΣ άχά τή φεουδαρχεχή ένδοχώρα χαε τά τρα- 

χεζεχά τους σύστημα είχε άναστείλεε τήν χαραγωγεχή έχένδυση τού κεφαλαίου.

Οε μεκροχολετεχές άντεθέσεες τδν χάλεων-χρατδν τής ’Ιταλίας, οέ "χοσμεχές" 

Βλέψεες τού Πάτα, οέ συχνές έκεμβάσεες τδν ξένον δυνάμεων χαε ή χρεοχοχώ τδν 

τραχεζδν έκεσφράγεσαν τή μακραίωνη όχεσθοδράμησή της. 'Η "άνα-γέννησή" της 

είχε ιερεορεσθεΣ στά χολετεστεχά χεδίο χαε εύστοχα ό θλορεντενάς δεχλωμάτης 

καρατηρούσε τά 1509 χώς οέ Βενετοί ζωγραφίζουν τάρα τάν άγεο Μάρκο μέ σχαθί 

καί άχε μέ ΒεΒλίο*. ΒέΒαεα στή γενέτεερα τοΟ Hachiavelli (όχου άχά τάν ά+ε- 

μο Μεσαίωνα είχαν άχμάσεε οέ "Συντεχνίες"» είχαν σημεεωθεΣ χολλαχλές χοενω- 

νεχές αναταραχές ανάμεσα στά "popolo ainutcT χαε τά popolo grassο" χαε είχαν 

σχηματεσθεΣδυά χομματεχοί σχηματεσμοί μέ δεαφορετεχή έξωτερεχή τολετεχή)εί- 

χε καγεωθεΣ μεά μορφή δημοχρατεχής δεαχυΒέρνησης (τά 1502 χρίσθηχε "Gonfalo

nier i a vita dal popolo fiorentino" ό Piero Soderini)^ χού ύχηρέτησε καί ό
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εδεος.
*Οταν κροσωρενά άκοσύρθηκε άκό τήν ενεργά κολετεκή δράοη ό Machiavelli, 

μέ τήν κατάλυση τής φλωρεντενής δημοχρατέας άκό τούς ‘Ισκανούς κού ξαναφέρ

νουν στή δεαχυβέρνηση τής Τοσχάνας τό 1512 τη "signoria medicea"6, βρήκε στά
η

San Casciano την άνεση νά έκεξεργαστεε θεωρητεκά τήν εμκεερέα του . "Ετσε θά 

έτοεμάσεε τόν "'Ηγεμόνα" (1513) , κού τόν άφεερώνεε στό Lorenzo de* Medici 

(τόν "duca d' Urbino"), χαέ θ ’άρχέσεε τές "Δεατρεβές στην κρώτη δεκάδα τοΟ 

Τέτου Αέβεου"^ κού θά ολοκληρωθούν τό 1521. *Η χεντρεχή έδεα τοΟ κρώτου έρ

γου, κού τόν καθεέρωσε στην κολετεκή φελοσοφέα ως συγγραφέα κρώτης γραμμής, 

σέ συνδυασμό μέ τές κυρεότερες θέσεες των "Δεατρεβων" καέ μέ άρεσμένα σημεεα 

των ύκόλοεκων έργων του1**, εέναε δτε ό ηγεμόνας (όκως τόν φαντάζεταε ό Ha- 

chiavelli νά συγκεντρώνεε καέ νά δεατηρεε μέ θεμετά η άθέμετα μέσα τήν έξου- 

σέα) θά ένώσεε την ’Ιταλέα καέ θά την άκελευθερώσεε άκό τούς "βαρβάρους". Οε 

δυό αΰτοέ στόχοε, κού συνδέονταε όργανεκά μεταξύ τους, άκοτελοΟν τό κρόγραμ- 

μα τής συγκεκρεμένης κολετεκής δραστηρεότητας κού κροτεένεε στην ήγεσέα τής 

τεμαχεσμένης κατρέδας του ό Machiavelli.

Τήν εφαρμογή όμως αύτοϋ τοΟ σχεδεασμοΟ11 ό εδεος δέ θά ζήσεε νά τή χα-
12

ρεξ. 'Η άκογοήτευση του —  μερεκές φορές εδεαέτερα έντονη — τόν κάνεε νά 

ξαναδεε άκό τήν αρχή τό ιρόβλημα κού τόν συναρκάζεε καέ τή σχετεκή Χύση κού 

υεοθετεί. Ετήν έκοχή μας θά ρωτούσε κανεές άν κρόκεεταε γεά σχεδεασμό κού 

ξεκερνοΟσε τό έστορεκά δεδομένα τής έταλεκής ’Αναγέννησης. Ποεούς καράγοντες 

δέ συνυκολόγεσε, ώστε νά καραμεένεε γεά τέσσερες αέώνες τό κρόγραμμά του α

νεφάρμοστο; τΗταν άκρόβλεκτοε αύτοέ οε καράγοντες, φάνηκαν εύκρενέστερα στι̂ » 

κατοκενή έστορεκή κορεέα τής ’Ιταλέας η καρουσεάστηκαν κεόλας άκό τότε καέ 

γεά τήν άκοτελεσματεχή τους άντεμετώκεση γράφεταε τό έργο τοΟ Machiavelli; 

Μήκως στό θλωρεντευό φελάσοφο μκορεέ νά έκεσημανθεΐ μεά άναλογέα μέ τούς ού-

τοκεκούς σχεδεασμούς των συγχρόνων του (στήν εδεα κενταετέα γράφεταε ά " Ή -
13

γεμόνας" καέ ή "Ούτοκέα" τοΟ Thomas Morus) ;

Γεά τήν ορθή έκεσήμανση αυτής τής άναλογέας κρέκεε νά άρθοΟν δυό καρε- 

ξηγήσεες κού άνανεώνονταε τόσο άκό τόν "χοενό νοΟ" όσο καέ ,άκό τήν άκαδημαέ- 

κή φελοσοφέα: ή άκοκλεεστεκά έτυμολογεχή θεώρηση τοϋ "οΰ-τοκεχοΟ" φαενομέ- 

νου καέ η ρεζεκά άνεστορεκή του εξέταση11*. Ά κ ό  τή κρετεκή τού συγκεκρεμένου 

καρόντος, άκό τήν έχτέμηση των χοενωνεχών καέ κολετεχών του συνθηκών, ξεχε- 

νοΟν οέ ούτοκεστές νά κερεγράφουν τήν έδανεχή κολετεέα —  εετε ώς έκεστροφή
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ανώτατο παρελθόν είτε ως προσδοκία ενός εύτυχεσμένου μέλλοντος. 'Εκμηδενί

ζονται οΐ απαιτήσεις των ούτοπιστών όταν τίς θεωρούμε εξωπραγματικές συλλή

ψεις, αν καί είναι, ολοφάνερη η ιστορική διάσταση των σχεδιασμών τους, μέ 

τους όποιους άποτολμοΟν ν ’άποσαφηνίσουν τής κινητήριες κοινωνικές καί πολι

τικές διεργασίες τοΟ καιροϋ τους. Βέβαια τό γενικότερο ιστορικό κλήμα δέν 

έχει ακόμα ωριμάσει γιά νά συνειδητοποιηθούν τά κρίσιμα προβλήματα, μέ απο

τέλεσμα η "άντι-κοινωνία" πού περιγράφουν οί ούτοπιστές νά παραμένει, μακρε- 

νός στόχος καί χωρίς τά κατάλληλα μέσα γιά τήν πραγμάτωσή του.

Μπορεί; ό Machiavelli, μ ’αύτό τό έρμηνευτικό πρίσμα, νά χαρακτηρισθεί 

ούτοπιστής; *0 συγγραφέας τού "Ηγεμόνα" —  κατακτώντας μιά ολική ιστορική 

δράση πού στοιχειοθετούσε η γνώση τοΟ παρελθόντος, ή διάγνωση των άπαυτησε- 

ων τοΟ παρόντος καί ή πρόγνωση της μελλοντικής πορείας τού ιστορικού γίγνε- 

σθαε — προσπαθεί νά δώσει, στή "βαριά τραυματισμένη ’Ιταλία" τη μοναδική λύ

ση γι,ά τό χρόνιο εθνικό της πρόβλημα. Βέβαια δέν πλάθει, μιά ιδανική πολιτεία 

γιά νά τη συγκρίνει μέ τήν ιστορική πραγματικότητα τοϋ τόπου του. Οι ανησυ

χίες πού τοϋ προκαλεϊ τό παρόν δέν τόν όδηγοϋν νά περεγράψει ένα έφησυχασμέ- 

νο μέλλον ή ενα έκθεεασμένο παρελθόν. 'Αντίστροφα, συνταιριάζει τήν πολιτι- 

κή του εμπειρία μέ τήν άρχαιογνωσία, μπολιάζει γόνιμα -στήν ανάλυση τοϋ πα

ρόντος —  τά δεδομένα τοϋ παρελθόντος μέ τήν προοπτική τοϋ μέλλοντος καί άνα- 

ζητδ τήν ίδια τήν ανθρώπινη "ουσία", πού διατρέχει, καί εμψυχώνει, ολόκληρη 

τήν ιστορία16. Πρόκειται, βέβαια, γι,ά τήν πολιτική ιστορία πού τήν άποδειμεύ- 

ει από κάθε θεολογικό παρεμβατισμό, χωρίς όμως νά φτάνει, καί ατό συμπέρασμα 

πώς ή "ούσία" τής ανθρώπινης δραστηριότητας ταυτίζεται μέ τίς συγκεκριμένες 

κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων πού ζοϋν σέ μιά καθορισμένη εποχή. Ή  αφαι

ρετική αυτή άντεμετώπεση τής άνθρώπενης συμπεριφοράς, πού υέοθέτησε στίς ε- 

στορεκές του θεωρήσεες ό Machiavelli, όδηγοϋσε αναπόφευκτα στόν ύπερτονεσμό 

τής όμοεότητας τής πολιτικής ζωής των συγχρόνων του στίς έταλεκές πόλεες μέ 

τήν αντίστοιχη "vita activa" των Ρωμαίων καί στήν ταυτόχρονη αποσιώπηση τών 

νέων οργανικών στοιχείων τής έκκολαπτόμενης αστικής κοινωνίας, πού είχαν μεά 

διαφορετική κατεύθυνση.
Παρ’δλες τίς αδυναμίες των φιλοσοφικών του θεωρήσεων ό Φλωρεντινός στο

χαστής καθορίζει μέ αυστηρό τρόπο τό στόχο καί τά μέοα πού κρίνει αναγκαία 

γεά τήν πραγματοποίησή του. 'Αγωνίζεται νά καταδείζει στόν "'Ηγεμόνα", πώς 

είναι έφεκτή ή μετάβαση άπό τήν τωρινή παρακμή τής Ιταλίας στήν ανόρθωσή
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ins καί στήν ανάκτηση τοΟ μεγαλείου της. Σύμφωνα μέ τφύς στόχους τοΟ Πετράρ- 

χη ιού παραθέτευ στά τέλος αύτοΟ τοϋ έργου,

"ή αρχαία ανδρεία
17

στίς ίταλεκές καρδεες δέν πέθανε ακόμη"

*Η κομματιασμένη σε πολυάριθμα κρατίδια χώρα του18 δεν είχε αποκτήσει, την α

παραίτητη πολύτοκη σύμπνοεα, πού θά της έξασφάλυζε την ομοιόμορφη οοκονομο- 

κή καό γενοκότερα κοινωνική ανάπτυξη καό την κοινή αμυνα, άφοϋ ή ξένη κα

τοχή εναλλασσόταν ανάλογα με τά έκάστοτε συμφέροντα καό τις δυνατότητες των 

Γάλλων καό ’Ισπανών κατακτητών. 'Αναγκάζεται, λοιπόν ό Machiavelli νά δώσει 

στόν "ηγεμόνα" όλες τις θεμιτές καό αθέμιτες εξουσίες καό νά τοΟ ύποδεόξει 

~ποιά μέσα θά χρησιμοποιήσει γιά την εκπλήρωσή τοϋ ύπέρτατου στόχου: την άπε- 

λευθέρωση καί τήν ένωση της ’Ιταλίας . Βέβαια ό Φλωρεντινός πολιτικός σύμ

βουλος δέν αφιερώθηκε μόνο στή θεωρητική διερεύνηση τοΟ δεύτερου μέρους τοΟ 

σχεδιασμοϋ του, στή συνένωση δηλ. των ιταλικών κρατιδίων, πού αποτελεί τήν 

ουσιαστική, προϋπόθεση γιά την ανεξαρτησία της χώρας του. Γιατί ο πατριωτι- 

σμάς του δέν φορτίζει συναισθηματικά τίς προτάσεις του, αντίθετα τοϋ επι

τρέπει νά μελετήσει τούς ορούς καί νά προβάλει τη σημασία τής απελευθέρωσης 

τής ’Ιταλίας από τούς "βαρβάρους" . Στό χαρακτηρισμό αυτό ό Machiavelli α

κολουθεί τη μακρόχρονη ιταλική παράδοση, πού ταύτιζε τόν ξένο (πού ζοΟσε καό 

μιλούσε διαφορετικά) μέ τό "βάρβαρο" (tedesco), άφοΟ άντιπαραθέτει τις ντό

πιες αρετές στήν ηθική διαφθορά καό τήν πολιτιστική κατωτερότητα τών επιδρο

μέων23

'Εξετάζοντας όμως τήν εσωτερική πολιτική πού οφείλει νά τηρήσει ό "ηγε

μόνας" —  ώς σύμβολο τής εθνικής ενότητας —  παραλείπει ό Machiavelli νά συνυ

πολογίσει τό ρόλο τοϋ εμπορίου στήν ανάπτυξη μιας αυτοδύναμης ’Ιταλίας, πού 

θ ’αγωνιστει εναντίον τές ευρωπαϊκές "ισορροπίας δυνάμεων" , “ίσως ό στενάς 

ορίζοντας των ιταλικών πόλεων καί η "ομοιότητά" τους μέ τίς πάλεις —  κράτη 

τής ελληνικής αρχαιότητας νά τόν οδήγησε στό συμπέρασμα πώς προέχει η πο

λιτική αύτάρκεια καί όχι τό Imperium τής χώρας του. "Ετσι όταν άναφέρεται

στήν αρχαία Ρώμη δείχνει συγκρατημένο θαυμασμό γιά τίς κατακτήσεις καί τήν
26 'ιμπεριαλιστική της τακτική . 'Ακόμη περισσότερο κριτικά αντιμετωπίζει τίς

. 2 7
προθέσεις τής Βενετίας γιά τήν ίδρυση μιας παγκόσμιας μοναρχίας . Γι’αύτό 

μέ κολακευτικά λόγια περιγράφει τό πρότυπο τής "γεωπολιτικής" αΰτάρκειας 

τοΟ καιροΟ του, τήν ’Ελβετία . "Ομως επιμένει ό Machiavelli πώς πρέπει τό
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λλ
"δημόσυο νά 'ναυ πλούσυο" . Πώς όμως; Μέ τή συνεχή φορολογία δλων των τάξε

ων τής ΰταλυχης κουνωνίας ή μέ τό εΰσαγϋίγυχό καί έξαγωγυκό έμπόρμο; Τή βά

ρος χέφτευ μδλλον στό πρώτο μέρος τοΟ δυλήμματος με' αποτέλεσμα νά δυατυπώνευ 

τήν άποψη —  εφόσον χαί ό ίδυος δυακρίνευ τελυκά "τήν άνεπάρχευα τοϋ δημόσυου

πλοότου —  πώς ή σωματυχή ρώμη χαί δχυ το' χρήμα αποτελεί τό "νεβρό τοΟ πολέ-
,,30 μου" .

Μήπως ό Φλωρεντινός στοχαστής δυαπίστωνε την αδυναμία μυάς αποτελεσμα

τικής έπέχτασης της χώρας του στό χρυσόφορο "νέο κόσμο" κυ επομένως φρόντυζε 

άποκλευστυχά γυά τό δυακανονυσμό των χρόνυων έσωτερυκών της προβλημάτων; 'Η 

μήπως μέ τήν επιτυχημένη έσωτερυχή πολυτυκή θά δημυουργοΟνταν οΰ κατάλληλες

συνθήκες γυά τήν έξάπλωση τής ΰταλυκής έπυκυρυαρχίας, μέ τήν έμπορυκή δραστη-
31

ρυότητα, σέ ξένους τόπους; Μήπως μέ τήν έθνυκή ανεξαρτησία της ’Ιταλίας 

μποροΟσε ν ’άνατραπεί ή εύρωπαυκή τάξη πραγμάτων καί θά υπήρχαν ίσως περυθώ- 

ρυα γυά τήν παγκόσμυα προβολή τοί) ΰταλυκοΟ κράτους; Μ'αύτό τό πρίσμα, σέ μυά 

πολόμορφη ΰστορυκή δυαδυκασία, ό Machiavelli δυακρίνευ καί άξυολογεί θετυκά 

μόνον ένα παράγοντα, τόν έθνυχό, ενώ στήν εποχή του είχε συνδεθεί ή έσωτερυ- 

χή μέ τήν έξωτερυκή πολυτυκή» οΰ έθνυκοί στόχου μέ τίς ύπερεθνυκές τους έ- 

ζαρτήσευς. '0 Φλωρεντυνός φυλόσοφος, μέσα άπό τίς άπογοητεόσευς τής δυπλωμα- 

τυκής του σταδυοδρομίας, ανακάλυπτε συγά συγά τό "λάθος" του —  δπως έγραφε 

μέ κάπουα υπερβολή ό D. Hume —  καί περυόρυζε τόν άρχυχό του σχεδυασμό. Σέ 

μυά έπυστολή του στόν Vettori, άπό τό 1513, φαίνεταυ νά πυστεόευ μόνο στή 

συνένωση των κρατυδίων τοΟ βορρά καί τοΟ κέντρου: ""Οσο γυά τήν ένωση τών 

άλλων ’Ιταλών, μέ χάνετε νά γελώ" . ’Αλλά χυ αυτός ακόμη ό περυορυσμός, δ

πως θά αναπτυχθεί λεπτομερέστατα παρακάτω, δέ μείωνε τήν άνεδαφυκότητα τοΟ
34

προγράμματός του. Τήν "καλοσυνταγμένη" (ben ordinata) δημοκρατία (δπως έ-' 

πυχευρεί νά τήν παρουσυάσευ στίς "Δυατρυβές") η τήν "ηγεμονία" ("pr'incipato11), 

δπως τήν άναπτόσαευ περυσσότερο στόν "’Ηγεμόνα", δσο περνοΟσαν τά χρόνυα, τό

σο δεν τίς έβλεπε νά πραγματοπουοΟνταυ στόν τόπο του καί δυκαυολογημένα πα- 

ραπονοΟνταν:"ή δέ θά 'πρεπε [ή φύση] νά μέ χάνευ γνώστη αυτών £τών πραγμά- 

των] η θά κρεκε νά μοΟ δώσει, τά δύναμη γοά νά μχορέσω νά τά έφαρμάοω" ·
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Β. Τό πρόβλημα τής έρμηνείας

Τό 1858, μετά and τρεις αιώνες άντίρροπων ερμηνευτικών προσπαθειών τής 

μακιαβελικής φιλοσοφικής σκέψης1, ό R.v.Mohl δήλωνε πώς ό πραγματικο'ς της 

στόχος εξακολουθούσε ν’άποτελεϊ ένα "αίνιγμα" . *Η γνώμη αυτή τοΟ ΓερμανοΟ 

ιστορικοί) τής πολιτικής φιλοσοφίας δικαιολογείται, αν κρίνουμε άπό τίς άν- 

τιφατικές προσεγγίσεις που εμφανίστηκαν τόσο στή χώρα του όσο καί στήν πα

τρίδα τοΰ Φλωρεντινοί) στοχαστή. Ή  πολυσήμαντη ύφή του μακιαβελικοΟ έργου 

προχάλεσε ποικίλες επιθέσεις, άλλα καί εκδηλώσεις συμπάθειας γιά ν ’άποκατα- 

σταθεϊ ή μνήμη τοΰ Machiavelli. Γενικά οί σοβαρότερες ερμηνείες πού προβλή

θηκαν κατά καιρούς είναι οί ακόλουθες:

α) Οι Καθολικοί, λίγα χρόνια μετά τό θάνατό του, έπιχείρησαν νά σπιλώ- 

σουν τό δυομα τοΟ Φλωρευτυνοϋ συγγραφέα που -σάν "δργανο τοΟ Σατανα" -πρά- 

τευνε τήν αύτονομέα τοΟ κράτους άπδ τον καπυκο έλεγχο. Στρατυές καθολυκωυ 

ερωμένων άγωνέζονταυ έναντέον τής "ψευδούς πολυτυχής"^ πού εμπυέευ ό Machia

velli, τά έργα του παυρνουν τήν κρώτη θέση στάν "Index librorum prohibito- 

rum" , 5v καί οί ’Ιησουίτες θ’άναφέρονται στή σκέψη του γιά νά δικαιολογούν 

τίς αυθαιρεσίες τους ή τίς δολοπλοκίες τους. ’Ακριβώς ’Ιησουίτης είναι 6
η

δημιουργός τοΟ όρου "ragion di stato", ο G. Botero , πού προϋποθέτει τίς
g

συζητήσεις στή Σύνοδο στό Τριδέντο γιά τή "μακιαβελική" απόσπαση τής κρατι

κής εξουσίας άπό τήν έχκλησιαστιχή δικαιοδοσία.

β) Οί Γάλλοι προτεστάντες, στίς άλλεπάλληλες διώξεις πού ύπέσιησαν άπό
--- —  9

τόυ καθολικό βασιλιά τους, άντιμάχονταν τούς "είδωλολάτρες τοΟ κράτους" ,ό

πως άποχαλοΰνταν όσοι συμφωνούσαν μέ τήν πολιτική τοΟ Richelieu πού η ε

πιχειρηματολογία τους φαινόταν νά εμπνέεται άπό τόν " ’Ηγεμόνα". Μετά τή Νύ

χτα τοΟ ’Αγίου Βαρθολομαίου γράφτηκε ό πρώτος "Anti-Machiavelli"11, ένώ μέ 

τό κίνημα των "μοναρχομάχων"1^ ή μακιαβελική αυτονομία τοΰ κράτους παρουσιά

στηκε σάν ό κυριότερος άντίπαλος τής ελεύθερης άνάπτυξης τών νέων θρησκευτι

κών καί πολιτικών ιδεών.

γ) ’Εκπρόσωποι τής "φωτισμένης δεσποτείας", όπως ό Φρειδερίκος ό Μέγας 

τής Πρωσσίας1^, δικαιολογώντας τή διπρόσωπη καί αντιφατική Τακτική τους,προ- 

σπαθοΟν νά διαφοροποιηθοΟν άπό τό Machiavelli πού πρότεινε τήν υποταγή τής 

ηθικής στήν πολιτική καί φαινόταν νά δικαιώνει τίς αυθαιρεσίες τής τελευταί

ας στό όνομα τής κρατικής σκοπιμότητας.
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δ) 0ύ σημαντεκότεροε δεαφωτεστές (Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rous

seau καί Herder)^"** δεαμαρτύρονταε γεά τό δεασυρμό τοΟ ΦλωρεντενοΟ φελοσόφου 

and τούς μοναρχεχούς καί τούς μοναρχομάχους, άκοτολμώντας έτσε μοά ρεζοσπα- 

στεχό θεώρηση τοΟ έργου του. "Οπως χαρακτηρεστεχά έγραφε 6 Rousseau στο "Κοε- 

νωνεχό συμβόλαεο", "χάνοντας τάχα δτε δενεε μαθήματα στους βασελεάδες, έδω

σε μεγάλα μαθήματα στοάς λαούς. 'Ο ' 'Ηγεμάνας' τοϋ Machiavelli είναε τύ βε- 

βλεο των δημοχρατεχών (republicains)"

ε) Ετά πλαεσεα των αγώνων γεά την έθνεχό αποκατάσταση^ ,  στη Γερμανία 

καί τόν ’Ιταλία τοΟ περασμένου αεώνα, θά προβληθεί, ώς ί,δεολογεχό της προτύ- 

πωση ό σχεδεασμός τοϋ Machiavelli γεά την χρατεχό ενοποίηση της πατρίδας του. 

Ό  πατρεωτεσμός του μάλεστα συνδέθηκε μέ τά γεγονός ότε τό "ανώτερο αίσθημα 

γεά τόν ανάγκη δεαμόρφωσης τοϋ κράτους" άποτελοΟσε ένα ανεκπλήρωτο αίτημα 

γεά τη χώρα τοϋ Hegel η τοΟ I. Mazzini.

στ) ’Εκτός άπό τόν προηγούμενη θεώρηση η φασεστεχη έρμηνεέα τής μαχεα-

βελεκής σκέψης έχεε τό ρίζα της στήν ταύτεση τοϋ ηγεμόνα μέ τόν "ηρώα (Car-
18

lyle) η τόν "υπεράνθρωπο” (Nietzsche)*πού κρύβει» μέσα του τό "δα^μονί/Μό11 

θέληση γεά τόν κατάκτηση ένός στόχου κέρα άπό . τα συνηθοσμένα μέτρα τοΟ 

ανθρώπου· "Από τόν άλλη πλευρά δοαφαένεταε εύκολα ο σύνδεσμος αυτός τό£ έρ- 

μηνεέας μέ τό θεωρύα τός "elite” , κατά την άποψη τοΟ Pareto πού συγκαταλέ- 

γεταε στούς "μαχεαβελεχούς" τοΟ αεώνα μας·. Κάτω άπ’αύτό τό ί,δεολογεχό πρί

σμα ό Mussolini θά έζεσώσεε τό όλοχληρωτεχό χράτος μέ τόν "όδηγητό" του ("Du- 

ce")21.

ζ) *0 έγχλεεστος τοΟ φασεστεχοΟ καθεστώτος Antonio Gramsci χαθεέρωσε,

άζεοποεώντας τόν χοενωνεχό έμπεερεα καί τόν.πνευματεχό παράδοση τής πατρίδας

του* , τό δεαλεχτεκό άντεμετώπεση τοΟ " ’Ηγεμόνα". Γεά τόν έποχό του ή ήγεμο-

νεα άνόχεε στά οργανωμένα στοεχεία τής έργατεκής τάξης, δηλαδό στό κομμουνε- 
23στεκό κόμμα .

'Η παρουσίαση αυτό των έρμηνευτεκών προσπαθεεών τής πολετεχής φελοσοφό- 

ας τοΟ Machiavelli έγενε μέ βάση τό χρονολογεχό σεερά πού εμφανίστηκαν, γεά 

νά φανεί η έδεαίτερη στάση των χοενωνεχών δυνάμεων ενός συγκεχρεμένου καεροΟ 

καί τόπου μπροστά σ ’ένα πρωτοπόρο δεανοητό τής έταλεκής ’Αναγέννησης. Κάθε 

φορά χάτε τό χαενούργεο άνασύρονταν άπό τό βάθος τής σκέψης του γεά νά χρησε- 

μοποεηθεί στόν απόδοση τών νέων δεδομένων πού πρόσφερε η άλλαγό των χοενωνε- 

χών καί πολετεκών συνθηκών. ΠοΟ όμως όφεελεταε ή μανεώδης, θά 'λεγε κανείς,
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τόση τοΟ εύρωπαεκοΰ (τουλάχιστον) πνευματεκοΰ κόσμου νό ζαναγυρέζεε στό Ma

chiavelli καί ν'άντλεύ Από τό έργο του έπεχεερήματα γεά τό δεάλογο πού στή

νει, με τα προβλήματα τοΟ καερού του; Τί συνεστα τήν ακατάλυτη γοητεία τοΟ 

μακεαβελεκού έργου; Σίγουρα, δε θά μπορούσε υά ΰποστηρεχθεε μέ σοβαρότητα 

ή άποψη πώς με τή δεορατεχή του σκέψη ό Φλωρεντενός φελόσοφος δεασχίζεε 

τόν εστορεχό ορίζοντα τοΟ καερού του προκαθορίζοντας τίς μεταγενέστερες έξε- 

λεζεες. Κάτι, τέτοεο θά άφηνε αναπάντητο τουλάχιστον τό ερώτημα, γεατί αύτή 

Α δυνατότητα χαρακτηρίζει, άποκλέεστεχά τό Machiavelli καί όχε τό συμπατρει^ 

τη του έστορεκό Guicciardini η κάποεον ανώνυμο σύγχρονό του. 'Η έδεοτροπία 

-τής "μοίρας" νά δεαλέγεε τόν εκλεκτό της έστορέας αναμφίβολα δέν έχεε θέ

ση στες φελοσοφεχές θεωρησεες τού αέώνα μας που συνηθεσε νά βλέπεε τήυ 

πορεέα των κοενωνεκών σχηματεσμών καέ των έδεολογεκών τους έποεκοδομημάτων 

ώς έργο των ανθρώπων. 'Ο Φλωρεντενός συγγραφέας ύπηρξε ή καλύτερη -άπ’δσες 

ξέρουμε —  έκφραση των άνοδεκών δεεργασεών τής μεταμεσαεωνεκήδ ’Ιταλίας πού, 

τεμαχεσμένη σέ πολυάρεθμα άντύπαλα χρατύδεα, αναζητούσε επίμονα τήν έθνεκή 

της ένότητα. ’Η δημεουργεα έθνεκών κρατών, πού τήν κεντρεκή τους εξουσία α

σκούσε ό μονάρχης, αποτελούσε κεόλας μεά πραγματεκότητα σ ’ όρεσμένες εΰρω- 

πα'ίχές χώρες (Γαλλία, ’Αγγλύα) καί μεά καλόδεχτη προοπτεκή γεά άλλες, όπως 

Αταν ή έδεα η 'Ιταλία. ’Ο τρόπος πού ΰλοποεήθηκε αυτή ή προοπτεκή, μέ ύπερ- 

βολεκή καθυστέρηση η μέ βεασύνη, ή σύγκρεσή του μέ τες πρώτες πραγματώσεες 

τού έθνεχοΰ κράτους καί τίς κατοπενές του άσυνέπεεες,δεαμόρφωσαν τες κατάλ

ληλες συνθήκες νά βρίσχεταε, σχεδόν πάντα, στήν έπεκαερότητα ή φελοσοφεκή 

σκέψη τού Machiavelli. "Ετσε οέ δεάφορες ερμηνείες όφεύλουν τήν ύπαρξή τους 

στό πώς Αξεοποεήθηκε ό μακεαβελεκός στοχασμός γεά ν ’άποδώσεε τά κρεσεμα προ

βλήματα καέ τίς Ανησυχίες, πού προκύπτουν από μεά καθορεσμένη εστορεκή στεγ- 

μή ενός τόπου. ’Από τήν άλλη πλευρά ή συχνή άντεχατάσταση τών έπεκρεσεων Α

πό τύς άποκαταστάσεες τού συγγραφέα τού " ’Ηγεμόνα" δεεχνεε πού όδηγεΕ ή έλ- 

λεπήδ μελέτη τήδ σκέψης του καί ή προσήλωση σ ’ένα μόνο στοεχεεο της, άν καί 

ό σχεδεασμός του συγκροτήθηκε Από ένα σύνολο έπεμέρους προϋποθέσεων καί στό

χων. *Η Ανάδεεξη ενός μόνο χαρακτηρεστεκού έχανοποεεΕ βέβαεα τίς Απαετήσεες 

τών ερμηνευτών του, πού δεατεενονταε ότε προσεγγίζουν μέ τόν καλύτερο τρόπο 

τή σκέψη του, όμως έτσε εμποδίζουν τήν ολόπλευρη παρουσίαση καί δρθή Αξεολό- 

γηση τών ποεκίλων πτυχών της. Κε έδώ μ&λλον έφαρμόζεταε ή δεαπεστωση τού Goe- 

the: "MotdCeus \ιέ τό κνεϋμα πού χαταλαβαυνα-ς" , μέ τήν πρόσθετη όμως παρα-
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Γ. Ρεαλεσμός η C=χαί) ούτοπία

*0 Ernst Bloch1, πρότεενε νά ξεχωρεστούν οε "συγχεκρεμένες" άπό τίς "ά- 

φηρημένες" ούτοπόες. Τίς πρώτες θά πρέπει, νά τίς εννοήσουμε σάν προτάσεις 

άμεσης επίλυσης των βασεκων προβλημάτων πού βασανίζουν μεά κοενωνεχή τάξη 

σέ μεά χαθορεσμένη εποχή. Οε περεσσότερες άπό τίς "συγχεκρεμένες" ουτοπίες 

πραγματοποεοϋνταε αργά η γρήγορα, εφόσον -δταν έμφανίζονταε -άποτελοΟν μά- 

νο τίς άλήθεεες πού δεν είχα^"ώρεμάσεε" ακόμη. Ου"άφηρημένες" όμως συλλαμ

βάνουν ύποθετεχά καί φανταστικά, γεά την ωρα τουλάχεστον πού γράφονταε, θέ

ματα. Συνήθως αυτές μένουν ανεφάρμοστες χαί πλουτίζουν τά λογοτεχνικά αρ

χεία τής εστορεχής μνήμης σά σχεδεασμοί των δεανοουμένων γεά νά "σκοτώσουν 

τόν χαερό τους καί νά έζασκησουν τό μυαλό τους" . *Η ούτοπία ώς "δεανοητεχό 

πείραμα"** πού άποκόβεταε άπό τη δυνατότητα έφαρμογης του συντηρεί τήν παρα- 

δοσεαχή αντίληψη τοΟ ούτοπεκοΟ φαενομένου πού τό στεγματίζεε ώς άνεδαφεκή

σύλληψη έκκεντρεκών στοχαστών. Μήπως όμως μέ βάση τά γνωρίσματα τοΟ πρώτου 

είδους της ούτοπεκης δημεουργεας -θετεκη άπόκρεση στά έπίκαερα προβλήματα 

καί πεθανότητα πραγμάτωσης της -μπορούμε νά μελετήσουμε καί την κεντρεκή θε

ματογραφία τοΟ μαχεαβελεκοΟ έργου καί νά τό εντάξουμε ( μ ’όρεσμένες, έννοείταε, 

έπεφυλάξεες) στόν κύκλο των "συγχεχρεμένων" ούτοπεων;

’Αμέσως όμως θά προβληθεί η γνωστή αντίρρηση, πώς στή φελοσοφία τοϋ ^  

ΦλωρεντενοΟ συγγραφέα δέν άποκρυσταλλώυεταε ή "ούτοπία τής έλεύθερης ’Ιτα

λίας"5, αλλά κυρεαρχεί η πραγματεστεκή πολετεκή ανάλυση, απαλλαγμένη μάλε- 

οτα άπό κάθε θρησκευτεκό η ήθεκό περεορεσμό. *0 Francis Bacon, πού έπηρεά- 

στηκε σέ σημαντεκό βαθμό άπό τήν πολετεκή φελοσοφία τοΟ Machiavelli καί c- 

γράψε τήν έπεστημονεκη καί λογοτεχνεχή ούτοπία τής "Νέας ’Ατλαντίδας" , ση

μείωνε τό 1623 πώς πρέπεε νά εύχαρεστήσουμε τό Φλωρεντενό φελόσοφο καί τούς 

"συγγραφείς αύτοΟ τοΟ είδους, πού μδς δείχνουν άνοεχτά καί χωρίς φτεασίδεα
g

τί συνηθίζουν νά κάνουν οε άνθρωποε καί όχε τί έχουν καθήκον νά κράξουν" .

Ό  εδεος εξάλλου ό Machiavelli υπήρξε άποκαλυπτεκός σχετεκά μέ τή μέθοδο 

τοΟ " ’Ηγεμόνα", όταν προτεμδ την "άποτελεσματεκή άλήθεεα τών πραγμάτων" C've- 

ritS effcttuale della cosa") άπό τή "φανταστεκή τους παρουσίαση" μέ τό έ- 

πεχείρημα πώς "πολλοί χτίσανε μέ τή φαντασία τους δημοκρατίες (republiche) 

καί ηγεμονίες (principati), πού ποτέ κανένας δέν τίς είδε κε ούτε έμαθε δν

I
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υπάρχουνε αληθινά* γιατί είναι, τόση η. διαφορά ανάμεσα στό πως ζοΟμε καί στό 

«ως θά 'πρεπε νά ζοΟμε, ώστε έχεΕνος πού παρατάει, αύτό που γίνεται γιά νά 

βρεΕ αύτό ποό θά ’πρεπε νά γίνεται, πετυχαίνει, περισσότερο τήν καταστροφή 

καρά τη σωτηρία του"^. ’Εδώ ό Machiavelli υπαινίσσεται μάλλον την πλατωνι- 

κή "Πολιτεία" χαί τόν τραγικό θάνατο τοΟ δημιουργού της . "Εξι χρόνια μετά 

τόν "‘Ηγεμόνα", βλέποντας νά καθυστερεί ή πραγμάτωση τοΟ σχεδιασμοΟ του, ποιί 

γιά νά τόν κάνει, άποδεχτό άπό τό μονάρχη δήλωσε πώς είναι, ξένος από κάθε ου

τοπική διάθεση, δικαιολογοΟσε με τόν ακόλουθο τρόπο τό κύριο κίνητρο τοΟ οΰ- 

τοπικοΟ φαινομένου: "... αδυνατώντας νά κάνουν μιά δημοκρατία στην πράξη,

-τήν έκαναν στά γραφτά τους, όπως ο ’Αριστοτέλης, ό Πλάτων καί πολλοί άλλοι 

ποό θέλησαν νά δείξουν στόν κόσμο πώς αν δέν μπόρεσαν νά θεμελιώσουν τήν πο

λιτική ζωή (vivere civile), όπως ό Σόλων κι ό ΛυκοΟργος, είναι γιατί δέν τοός 

έλειψε ή γνώση, αλλά ή δύναμη νά τήν ύλοποιήσουν"

’Ο Φλωρεντινός φιλόσοφος συνήθιζε, όπως λέει ό ίδιος, νά κάνει "γενικές 

σκέψεις" : τά συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα τοΟ παρόντος, προσπαθούσε νά 

τά συνδέσει μέ τό παρελθόν γιά νά προβλέψει έτσι τή μελλοντική τους φορά.

’Ως διπλωμάτης^** ποό ζοΟσε μέσα σέ μιά εΰπλαστη καί αναπτυσσόμενη πρωτοαστι

κή κοινωνία -ποό ξέφευγε άπό τοός φεουδαρχικοός κανόνες τής συλλογικής συμ

περιφοράς καί άναζητούσε νέα σχήματα γιά νά έκφρασθεΕ -ήταν επόμενο 6 Ma-

chiavelli νά βρεΕ στήν ιστορία (πού έδινε ιδιαίτερη θέση στήν αρχαιότητα, έ-
15

φόσον έμοιαζε νά συγγενεύει μέ τή νεώτερη εποχή καί όχι μέ τό "σκοτεινό" 

Μεσαίωνα) τήν κατευθυντήρια γραμμή γιά μιά αποτελεσματική πολιτική αντιμε

τώπιση τοΟ παρόντος. "Οσο ό κοινωνικός καί πολιτιστικός κόσμος τής Δ. Ευρώ

πης έπαιρνε "φωτεινές" διαστάσεις -μέ τήν κριτική απόσταση άπό τά κοινωνικά 

πλαίσια τής παράδοσης καί μέ τήν υπεύθυνη πολιτική δράση ολοένα πλατύτερων 

κοινωνικών ομάδων -τόσο ή λογική παρουσίαση των προβλημάτων, ή "σωφροσύνη", 

έπαυε νά ταυτίζεται μέ τήν "ορθή γνώση τοΟ έφικτοΟ" . ’Η θεωρητική επεξερ

γασία τοΟ μακιαβελικού σχεδιασμοϋ -ποό βασίζεται στό τρίπτυχο: μελέτη τοΟ 

παρελθόντος, άνάλυση των δεδομένων τοΟ παρόντος καί πρόβλεψη τοΟ μέλλοντος 

-άπορρέει άπό τίς διαμορφωτιχές δυνατότητες τής μεταμεσαιωνίκής κοινωνίας 

καί δύσκολα θά μποροΟσε νά χαρακτηρισθεί προπαίδευση μιδς "Realpolitik" .

"Ενας άπό τοός πρώτους πού ξεχώρισε αυστηρά τό ρεαλιστικό περιεχόμενο 

τοΟ "Ηγεμόνα" άπό τήν ουτοπική σύλληψη τής πλατωνικής "Πολιτείας" ήταν ό
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ό Jean Bodin. *0 Γάλλος έχπράσωπος τής άνερχάμεντις "τρέτης" τάζης στά χου- 

νοβούλυο τής χώρας του, ό όποΰος γενμχά συμφωνούσε με την άπολυταρχυχη δι,α- 

κυβέρνηση τού παρυσυνοΟ μονάρχη , είχε ώς στίχο τϊΐς πολυτυχης του φυλοσο

φίας τήν πραγματυχότητα χαυ όχυ τ<5 "δέον" μέ τη μορφή μυας "υδεατης δημο

κρατίας***, κατά τό παράδευγμα τού Πλάτωνα η τοΌ Thomas Morus. Παρ ολο πού
20

ό τελευταίος δεν έκρυβε την άντυπάθευά του πρός τον ’Αθηναίο φυλόσοφο καυ 

είχε έπενδύσευ λυγοστές ελπίδες στην έφαρμογη της "Ούτοπίας" του, όμως μα

ζί μ ’αύτόν θά συγκροτήσουν τή δυάδα που συχνά θ ’άντυπαρατίθεταυ στη μαχυα- 

βελυχή σκέψη. Σ’αύτούς-τούς δυο, έμμεσα αλλά δηχτυχά, άναφερεταυ χυόλας ο 

"Spinoza μέ τήν παρατήρηση πώς "αντί γυά ηθυχή έγραψαν σάτυρα" υπογραμμί

ζοντας τήν έλλευψη ρεαλυσμού στίς θέσευς τους·
ΛΛ

*0 Thomas Cromwell , δ ύποστηρυχτης των άντυπαπυχών μέτρων τού Ερρί

κου Η', επυχευρώντας νά γελουοπουησευ τήν πλατωνυχη "Πολυτεία11, θεωροΟσε 

τόν ” ’Ηγεμόνα11 έγχευρίδυο πολυτυχης φυλοσοφίας πού αντλεί τήν πευστυχότητά 

του από την εμπευρυα καί δχυ από τή φαντασία. *Η άποψη του χατανοείταυ κα

λύτερα αν θυμίσουμε εδώ τήν άρνηση τού συγχρόνου του ούτοπυστη Morus νά δη- 

μευθεΰ η έχχλησι,αστι,κή περι,ουσέα χαέ νά παραμερυσθεΰ ό παπι,χάς έλεγχος 

στή δημάσι,α ζωή τής ’Αγγλέας . ’Απο την άλλη πλευρά θά πρέπει, νά τονυσθεέ 

πώς τά μεσαιωνικά ί,δανυχά μι,δς μικρής χαέ κλειστής χοινωνέας -η ΐεραρχιχή 

της δομή συνδέει, τά μέρη χαέ τά ελέγχει, -υιοθετούν τά χυριάτερα μεταμεσαιω- 

νιχά πολιτικά σχεδιάσματα, όταν επιχειρούν νά κρένουν τά νέα δεδομένα χαέ 

τές προοπτυχές τής άστοχες χοινωνέας. *Η κοινοκτημοσύνη των αγαθών, πού χα- 

ραχτηρέζει π.χ. τήν "Ούτοπέα" , στηρέζεται περισσάτερο στήν αγροτική χαέ 

λιγάτερο στήν έμπορευματιχή οίχονομέα. Σύμφωνα μέ τήν ορθή, παρατήρηση τού 

Sabine, "ήταν μάλλον τά ψυχομαχητά ένάς παλιού ιδανικού παρά η αυθεντική 

φωνή μιας εποχής πού άρχιζε νά σχηματέζεται" . Οί δυναμιχοέ της φορείς, α

χρηστεύοντας τά φεουδαρχιχά τράπο παραγωγής τής Δ. Εύρώπης μέ τήν οίχονομι- 

χή χαέ πολιτική δραστηριότητα τοΟ αΰτοδημιούργητου άτάμου, παρέβλεψαν δμως 

χαέ τήν άλλη πλευρά των ουτοπικών έργων τοΟ καιρού τους, δηλαδή τήν κριτική 

πού άσχοϋν στή φεουδαρχέα μέ βάση τά επιτεύγματα χαέ τές υποσχέσεις τής ανα- 

πτυσσάμενης αστικής χοινωνέας. Οί μεταμεσαιωνιχές ούτοπέες, πού θεωρήθηκαν 

πράτυπα "άγροτοχομμουνισμού" γιά τήν κατάργηση τού θεσμού τής ατομικής ίδιο- 

χτησέας, ήταν φυσικό νά φαένονται ανεφάρμοστα σχέδια τάσο από τούς θιασώτες
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τής παράδοσης δσο χαέ άπά τούς επίδοξους άνατροπείς της. Γε’αύτά τελικά ευνο

ήθηκε ή δεάδοση τής ρεζεχής άντεπαράθεσης τον) ρεαλεσμον) των θεωρητεχών τής 

"τρέτης" τάξης (είχαν τά πράγματα με τ<5 μέρος τους τάτε) μέ τές άνεδαφεχές 

συλλήψεες των ούτοπεσεών, πού οε περεσσάτεροε άπ’αύτούς ανήκουν στην άστεκή 

τάξη ή εκδηλώνουν τή συμπάθεεά τους πρός τές χοενωνεκές καέ πολετεκές της έ-

πεδεώζεες. Μεά πρώεμη άντεπαράθεση τον) ρεαλεστεχοΟ μαχεαβελεχοΟ στοχασμοί)
27

πράς τήν "εύτοπέα" τοΟ Morus άνεχνεύεταε στό Louis Machon καέ πληρέστερα 

δεατυπωμένη τή συναντούμε στάν C6ndorcet , δταν πεά ή γαλλεχη έπανάσταση 

-τά σχέδεά της, χατά τά Robespierre, "ήταν γραμμένο σ'δλα τά γράμματα χαέ τά 

βεβλέα τοΟ Machiavelli" —  άλλαξε έμπρακτα τά χοενωνεχά καέ πολετεχά πράσω- 

πο τής εύρωπαεκής καέ γενεκάτερα τής παγχάσμεας ΰστορέας.

Περέπου ένάμεσε αεώνα άργάτερα, δταν ή άστεχή τάξη έγενε οέχονομεχο καέ 

πολετεκά κατεστημένο στή Δύση χαέ έμφανέστηχαν στάν όρέζοντά της πλήθος τά 

σημάδεα τής έπερχάμενης παρακμής, θά προβληθεί τήν ύστατη στεγμή η άπαέτηση 

γεά ανανέωση τών εδεολογεχών μηχανεσμών τής παράδοσης, γεά νά χρησεμοποεηθοΟν 

στήν χαταδέχη τοΟ άστεκοΟ φελελευθερεσμοΟ χαέ χυρέως στήν έχμηδένεση των δεεχ- 

δεχήσεων τού έργατεχοΟ χενήματος. Κατά τή δεάρχεεα τον) δεύτερου παγχάσμεου 

πάλεμου ό G. Ritter, ό μεταφραστής τής "Ούτοπέας" στά γερμανεχά, έγραφε 

πώς δ Morus δέν ήταν ούτοπεστής αλλά εκφραστής τής "ίδεολογέας τοΟ άγγλονη- 

σεωτεχοΟ κράτους τής εύημερέας", σ ’άντέθεση μέ τήν "έδεολογέα τοϋ σύγχρονου 

ήπεερωτεχοΟ κράτους τής δύναμης" (δπως τήν εκπροσωπεί δ Machiavelli) . Πρά- 

χεεταε γεά μεά δεάχρεση πού βασέζεταε στάν τάπο τής καταγωγής τών δυά συγγρα

φέων μέ απώτερο στάχο νά πλήξεε τάν πρώτο,; άφοΟ τάν παρουσεάζεε -συνεχέζοντας 

μι,οί παρόμοια γερμαυυκή θεώρηση τοΟ μεσοπολέμου —  σάίν πρόδρομο τοΟ άγγλυχοϋ
ο ·θ

εμπερεαλεσμοΟ . Ευγγενεχή είναε καέ ή δεάχρεση τής ούτοπεχής σκέψης (π.χ. 

τής "Ούτοπέας" τού Morus) -πού θεωρεΕταε παραγωγό τοΟ νοΟ χαέ άναφέρεταε στά 

μέρη τής χοενωνέας —  άπά τά "μύθο" πού άντεμετωπέζεταε ώς προεάν τής θέλησης 

σχετεχά μέ τήν χοενωνεχή δλάτητα . "Οπως έλεγε τά 1922 δ Mussolini, δ "μύ- 

θος μας είναε τά έθνος, δ μύθος μας είναε η μεγαλοσύνη τοΟ έθνους" . Ε’αύ- 

τή τή συνάφεεα τονέστηκε η "μυθεχή" δεάσταση τοΟ μαχεαβελεχοΟ σχεδεασμοΟ άπά 

τά φασεσμά πού δήλωνε δτε άποβλέπεε στήν "έπαναφορά τής έταλεχής σκέψης στή 

σφαέρα τοΟ πολετεχοΟ δήγματος, στήν παλεά της παράδοση πού εϊναε ή παράδοση 

τής Ρώμης" . "Οταν άντεπαραθέτουμε τά "μύθο" στήν ούτοπέα, μέ τάν τράπο τοΟ
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Sorel37, παραβλέπουμε τό γεγονός ότε ό μαχεαβελεκός σχεδεασμός δέν είχε πολ

λές χεθανότητες νά χραγματοχοεηθεϋ στήν εποχή του. ’Επεσης δε δεαπεστώνουμε 

χώς Π ρόζο ούτοΟ τοΟ σχεδεασμοϋ βρεσκεταε σέ μεά λογεκή σύλληψη πού βασόζεταε 

στα "μέρη" —  δηλαδή στες έχεμέρους χρουχοθέσεες —  γεά τήν όλοχληρωτεχή της 

έκετυχέα. Στό εδεο λάθος θά ΰποπεσουμε,δν ταυτεσουμε τό μακεαβελεκό σχεδεα- 

σμό μέ τήν εδεολογεα, όπως την όρεζεε ό Κ. Mannheim ώς θεωρητεχή δεχαεολο- 

γεα τής χυρε'αρχης χοενωνεχής τάξης. Στήν έποχή πού ζεε ό Machiavelli δεν α

ποτελούσε ή συνένωση της ’Ιτολεας χαε ή απελευθέρωσή της άπό τους "βαρβάρους" 

τό έδεολογεχό όχλο τής άρχουσας τάξης στη χώρα του. Τά μεγαλοαστεχά στρώμα

τα στες εταλεχές χόλεες —  δηλαδή οέ τραπεζίτες χαό οέ χάτοχοε τοΟ έμπορεχοΟ 

κεφαλαίου μέ δραστηρεότητα όχε μόνο στή θάλασσα, αλλά χαε στήν άγροτεχή ένδο- 

χώρα —  είχαν χοσμοχολετεχή νοοτροπία . Μ ’αύτή τήν όπτεχή γωνία ο σχεδεασμός 

τοϋ Machiavelli συνεστούσε μάλλον τήν "ουτοπία" των μεχροαστεχων στρωμάτων 

χοό —  ακολουθώντας τήν παράδοση των Γεβελλενων —  έπεζητοΟσαν τήν χρατεχή

ένότητα τής πατρίδας τους.

Στήν ’Ιταλία,όταν ζοΟσε ό Φλωρεντενός φελόσοφος, αναπτύχθηκε ή ουτοπία 

ώς όδεαετερο λογοτεχνεχό είδος μέ φελοσοφεχό χαε χολετεχό περεεχόμενο. 'Η 

χώρα πού γέννησε τό Χρεστόφορο Κολόμβο, τόν Americo Vespucci χαε τον Peter 

Martyr (τό χρονεχογράφο τών πρώτων ταξεδεών στήν 'Αμερεχή ) έντυπωσεάστηχε 

αχό τες σχεδόν μυθεστορηματεχές κερεγραφές τοΟ "νέου κόσμου" χαε ζήτησε νά 

ξεπεράσεε τήν έσωτερεχή της χολετεχή ανωμαλία μέ τή μίμηση τής χρωτόφαντης 

"αθωότητας" (πού θ'άντεκαταστοΟσε τός χοενωνεχές συγχρούσεες) χαε τής "απλό

τητας" (χού θά ’χαερνε τή θέση τών κοενωνεκών συμβάσεων). Χαρακτηρεστεκό χα- 

ράδεεγμα άποτελεζ 6 A.F.Doni χού όραματεστηχε τήν έπεστροφή στό "χρυσόν 

αόώνα", όχου θά έχεχρατοΟσε ή φυσεχή τάξη χαε θά παραμερίζονταν οέ χοενωνε

χές δεαφορές τών ανθρώπων. '0 "έχεγεεος χαράδεεσος", όμως, τοΟ "νέου κόσμου" 

δέ μχοροΟσε νά χαταχτηθεζ, εέδεχά γεά τήν ’Ιταλία, έφόσον οέ έχπρόσωχοε τοϋ 

"ύχέργεεου" χαράδεεσου ήταν ΰχέρμαχοε τοϋ χολετεχοΟ της χαταχερματεσμοΟ μέ 

τή συνέχεση τής ταχτεχής τών Γουέλφων. “Ενα γεγονός χού εύνοοΟσαν τά μεγάλο- 

αστεχά της στρώματα μέ τό νά χρατοΟν τήν ’Ιταλία δεαερημένη .σέ χολυάρεθμα 

χρατεδεα χαε τό καθένα, μέ τή βοήθεεα ξένων προστατών, νά ΰχονομεύεε τήν ά- 

νεξαρτησεα τοΟ άλλου. *Ε6ώ εχεε τήν πηγή του ή συγχεχρεμένη πρόταση τοΟ Ma-
1(3

chiavelli γεά τήν "αναγέννηση" τής χατρεδας του.
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1. Η ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Στην έποχό τοΟ Machiavelli άρχυζευ νά δυαλύεταυ η ΰεραρχυκό δομό τοΟ 

φεουδαρχυχού χουνωνυχοΰ σχηματυσμοΰ τός Δύσης καί νά μεσολαβεί γυά τόν ανά

πτυξη τοΟ άστυχοΰ κράτους ό μονάρχης. *0 άναγχαστυκός περυορυσμός των προ

νομίων, κού είχαν οΰ φεουδαρχυχού οίκου,θά έδραυώσευ τη βασυλυχό χεντρυκη έ- 

ξουσία πού θά έγγυηθευ την χρατυχη ένότητα καί συνέχευα . Παραδείγματα μυδς 

τέτουας έξέλυξης (μέ την ταυτόχρονη άφύπνυση της έθυυκής συνείδησης πού ά- 

ποδεσμεύτηχε άπό την "πνευματυχη" έπυχυρυαρχία της Δύσης, από τό Βατυχανό) 

νπόρξαν ή ’Ισπανία, ή ’Αγγλία χαί κυρίως ή Γαλλία. ’Ενώ ου ένεργευες τοΟ 

Φεουδάρχη έπρεπε νά συμφωνούν μέ τό "θεΰο δίκαυο”4 καί τον έπυγευο εκπρόσω

πό του, τόν χλόρο, τώρα ό βασυλυάς μπορεΰ νά παρουσυάζεταυ "legibus solu-.
5 6tus" . *Η γαλλυχό μοναρχία — σ ’αύτόν άναφέρεταυ συχνά ό Machiavelli —  άνά-

γχασε τόν Πάπα νά συμβυβαστεΰ μαζί της έχοντας τό συγκατάθεση όλων των στρω

μάτων τοΟ γαλλυχοΟ έθνους πού άντυπροσωπευόταν στά "Etats generaux". Μέ τόν 

χληοονομυχη μάλυστα μεταβίβαση τό$ εξουσίας άποφεύγεταυ ή δυάσπαση, όπως ά- 

χρυβώς τό ΰπογραμμίζευ ό Machiavelli , τού χράτους μέ τυς τυχόν περυπέτευες 

άπό τούς δυεχδυχητές της. 'Οσο βέβαυα ό ανώτερος κλήρος, πού συναγωνυζόταν 

τούς φεουδάρχες στην έγγευα ΰδυοκτησία, άντυστρατεύεταυ αύτη την πορεία, τό

σο η χεντρυχό εξουσία συμμαχούσε μέ τυς άνερχόμενες άστυκές δυνάμευς υΰοθε- 

τώντας τό σύνθημα: "φωνό λαού, φωνό Θεού" . ’Αφού οΰ άπραγου εύγενείς (η 

"χαχογενεΐς” , κατά τον Campanella) άντιτάχθηχαν στην παγίωση τοΟ "πολιτι- 

χοΟ βίου" ("vivere politico")*^, δηλαδή στήν απρόσκοπτη δράση των αύτοδημι- 

ούργητων αστών όχι μόνο μέσα στις πόλεις, αλλά σ'ολόκληρη τήν έχυχράτευα,ή

ταν επόμενο ό μονάρχης νά έπιχειρήσει "νά βάλει* φρένο στήν άκρατη φιλοδοξία 

καί διαφθορά των δυνατών ( potentΙ)Μ**.

Τήν ύστεράβουλη καί περιορισμένη, έστω, συμπόρευση τοΟ βασιλιά μέ τίς 

διεκδικήσεις τής αναπτυσσόμενης αστικής τάξης δέν παραβλέπει ό Machiavelli. 

Μολονότι διαβλέπει τή δημιουργία μιδς νέας κοινωνικής ιεραρχίας (ποό ξεκινά

ει άπό τό λαό, συνεχίζεται μέ τοός τοπικούς ηγεμόνες καί καταλήγει στό μο- 

νάρχη) , όμως τή χώρα ποά τήν εφάρμοζε μέ κλασικό τρόπο, τή Γαλλία, δέ θά 

δυστάσευ νά τό χαραχτηρίσευ πρότυπο ευνομίας . Στό φυλόδοξο βέβαυα πρόγραμ

μα τού Φλωρεντυνού δυπλωμάτη γυά τόν απελευθέρωση τός πατρίδας του άπό τό 

"μακρόχρονη αγωνία" θά ύπολογυσευ τόν ΰσορροπυα δυνάμεων ανάμεσα στόν ή-
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γεμόνα χαί τό λαό. Μ ’αύτό τ<5 πρίσμα σίγουρα αποτελεί αύτονόητη υπερβολή ή 

ταύτυση πού πρότεμνε 6 Mussolini τού ηγεμόνα μέ τό χράτος . Ό  μαχυαβελυ- 

κός μονάρχης έχφράζευ τή σύγχλυση των δυεργασυών πού θά εξασφαλίσουν τήν ε

νοποίηση καί τήν ανεξαρτησία τής ’Ιταλίας. Αυτό σημαίνει, πώς πίσω άπ’αυτόν 

ύπάρχεμ, όπως θά δοΟμε στή συνέχευα, μμά σεμρά από χαθορυστυχούς παράγοντες 

αυτού τού σχεδμασμοΟ. ’Επίσης ό ίδυος ό Machiavelli, γμά τήν άποτελεσματυχό- 

τητα αυτών των συντελεστών χαί τήν όλμχή επίτευξη τού στόχου του, θά τονίσεμ 

χαC τόν αναφαίρετο ρόλο τοΟ λαοΟ . "Ισως αύτό να μη δι.αχρόνεταυ τόσο χαθαίτ 

ρα στον "'Ηγεμόνα11, αν χυ έδώ ξεχωρόζευ τη γαλλυχη μοναρχόα από την άνατολυ- 

χή δεσποτεία . Στίς "Δυατρυβές” , μάλμστα, είναυ απόλυτα άποχαλυπτυχός: "Κμ 

δν κανείς χατηγορήσεμ ταυτόχρονα τό λαό χαί τόν ηγεμόνα, ίσως πεί τήν αλή

θευα* άλλα δν παραλείψευ τούς ηγεμόνες χάνεμ λάθος [...J ήγεμόνας(ρΓίηοίρσ) 

χωρίς νά τόν συγχρατοΟν ου νόμου θά ’ναυ περυσσότερο άχάρυστος, δστατος χαί
ι 18απερίσκεπτος" .

Σ ’αύτό τό απόσπασμα ό Machiavelli δέ συντάσσεταυ με τούς εκπροσώπους 

τού "θείου δυχαίου" πού έποπτεύευ χαί περυορίζευ τή βασυλυχή αύθαυρεσία, ό

πως ανανεώθηκε ή μεσαυωνυχή αυτή αντίληψη μετά τή σύνοδο στό Τρυδέντο από 

τούς χαθολυχούς τής υσπανυχής "σχολής" τοΟ δυχαίου , αλλά συνυπογράφευ τίς 

θεωρήσευς τοϋ "φυσυχοΟ δυχαίου" πού έχφράζευ τή νομυμότητα των χουνωνυχών 

χαί χολυτυχών δυεχδυχήσεων τής αναπτυσσόμενης άστυχής τάξης —  όπως βεβαυα 

θά εκδηλωθούν εύχρυνέστερα δυό αυώνες αργότερα. "Αν, σ ’αύτό τό πλαίσυο, ή 

παρουσία τοΟ μονάρχη υπήρξε μυά υστορυχά χαθορυσμένη προϋπόθεση —  χαί όχυ ή 

πεμπτουσία —  γμά τή δυαμόρφωση τοΟ άστυχού κράτους τής Δ. Ευρώπης» τού

το φαίνεταυ σέ δυό έχτυμήσευς τού 18ου αιώνα. *Η πρώτη προέρχεταυ άπό τό
19

Rousseau ("'0 ''Ηγεμόνας' τού Machiavelli είναυ τό βυβλίο τών δημοχρατυχών")

χαί ή δεύτερη άνήχευ στό Robespierre ("Τό σχέδυο τής γαλλυχής έπανάστασης
20 »

ήταν γραμμένο σ'όλα τά γράμματα χαί τά βυβλία τού Machiavelli") . Ισως 

στίς φράσευς αυτές νά χρύβεταμ μμά δόση υπερβολής, όμως ή ερμηνεία αυτή τού 

μαχυαβελυχού έργου άνταποχρίνεταυ στήν εποχή πού όλοχληρώνονταυ ου δυαδυχα- 

σίες γυά τό όρυστυχό κέρασμα άπό τό "ancien regime" στό χράτος τής άστυχήδ 

χουνωνίας.

Βεβαυα οΰ "μοναρχομάχου" είδαν στό Φλωρεντυνό συγγραφέα τόν κολυτυχό 

σύμβουλο τής άπόλυτης μοναρχίας, όταν τό φάντασμα τού "μαχυαβελυσμοΟ" κυκλο

φορούσε χυόλας στόν εύρωπαυχό χώρο. Στούς τυραννομάχους συγχαταλέγεταυ χυ
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6 συμπατριώτης του ούτοποστιίς Tommaso Campanella που αποδέχεται, ως δύχαυη 

κράζπ τιΐν τυραννοχτονύα χαύ ανανεώνει, τύς βασυχές αρχές τών Γουέλφων j ό

ταν 6 Πάπας άπά τά μέσα τοΟ 15ου αδώνα άποχτοϋσε παροδικά τη μεσαιωνικά του 

αίγλη χαι δύναμη. *0 Καλαβρος μοναχός απαιτεί τήν επαναφορά σ ’ένα καθεστώς3 

όπου ή μονοχρατοριχά θέληση τοϋ ενός θά παραχωροϋσε τη θέση της σ ’ενα διακρι

τικό έλεγχο των μηχανισμών τοΟ κράτους. Τό αίτημα αυτό οραματίζεται νά έχτ- 

πληρώνεται στό ουτοπικό σχεδίασμα τής "ΙΙολιτείας τοϋ ηλιου"9 όπου συνυπάρχει

ό μονάρχης (πού έχλέγεται μέ βάση τά έπύκτητα προσόντα χαύ δχι μέ τούς τί

τλους χαταγωγής) μέ τούς συμπολίτες του πού έχουν πλήρη καί αναφαίρετα διχαι- 

ώματα μέσα στό εύρυθμο κοινωνικό σύνολο . *0 καθολικός όμως συγγραφέας ξα

ναφέρνει στό προσκήνιο τό ζήτημα τής υποταγής τής κοσμικής έξουσίας στην έχ- 

χλησία, έπιμένοντας στη σθεναρή αντίκρουση των "μακιαβελικών" —  "τόσο μεγάτ-
2H

λη είναι ή επιρροή τοΟ μακιαβελισμού στοές ηγεμόνες τοΟ καιρού μας" , ση

μείωνε κατά τή διάρκεια της μακρόχρονης φυλάκισής του γιά τή συνωμοτική προ

ετοιμασία μιας αποτυχημένης εξέγερσης έναντίον των ’Ισπανών —  πού ύποτάσσουν 

τή θρησκευτική ζωή στή "ragion di stato" . Γι’αύτό καί θά συνδέει τά μεταρ- 

ρυθμιστικά κινήματα, πού τά τοποθετεί πλάι στά μή χριστιανικά, μέ τίς διαδι

κασίες γιά τήν αυτονόμηση τής κρατικής εξουσία: "έχει πού ό Μωάμεθ κι ό Λού

θηρος δέν έχουν καμιά δύναμη, δηλαδή στήν ’Ιταλία καί τήν ’Ισπανία, βασιλεύ-
26ει ό Machiavelli καί οΐ πολιτικοί" .

’Αν οί ιδέες τοΟ Φλωρεντινοί) φιλοσόφου κυριάρχησαν στόν πολιτικό κόσμο 

τής πατρίδας του καί εξουδετέρωσαν τίς παπικές έπεμβάσεις, αυτό θά τό δούμε 

στό επόμενο κεφάλαιο. 'Εδώ πρέπει νά τονιστεί πώς ή προτροπή του νά "σχεφθοϋ- 

με νέες μορφές διακυβέρνησης" , γιά τήν άμεση ανόρθωση τής 'Ιταλίας, άπο- 

κτάει ουτοπική διάσταση, εφόσον απευθύνεται στούς ισχυρούς τού τόπου του πού 

είχαν κάθε λόγο νά τήν άπορρίψουν. ’Εξάλλου, σύμφωνα μέ τήν ορθή παρατήρηση 

τοΟ Gramsci, ό Machiavelli "δέ λέει ποτέ ότι σκέφτηκε η δτι έχει τήν πρό

θεση ό ίδιος ν'άλλάξει τήν πραγματικότητα, αλλά μόνο νά δείξει συγκεκριμένα 

πώς θά έπρεπε νά ενεργήσουν οΐ ιστορικές δυνάμεις γιά νά έχουν άποτελέσμα-
ΛΑ

τα" . Τά ιστορικά παραδείγματα μιδς τέτοιας διεργασίας θά τ ’άναζητήσει στήν 

ιστορία τής χώρας του (Φρειδερίκος Β' τής Σικελίας) , άπ’δπου είναι πολύ 

πιθανό νά γεννηθεί αυτός πού θά πραγματώσει τήν "κοσμική" (καί δχι τήν "πνευ

ματική") ουτοπία τής αναγεννησιακής ’Ιταλίας: τήν ενότητα καί τήν άνεξαρτη- 

σία της. ’0 Καίσαρ Βοργίας , πού τόσο καταδικάστηκε από τούς ηθικολόγους
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χάθε εποχής, θά μπορούσε νά ίταν ένας άπ’αύτούς, σύμφωνα μέ την εκτίμηση τού 

Kachiavelli πού σέ καθαρά θεωρητικό επίπεδο έκμεταλλεύεται ορισμένες προγε-
-31

νέστερες προσπάθειες (όπως τοΟ Marsilio da Padova) η συμφωνεί μέ τούς συγ- 

χρόνους του (λογουχάρπ τόν Guicciardini) γιά τή θεμελίωση χαί διάδοση τοΟ 

σχεδίου του. "Ετσι 6 "’Ηγεμόνας" δέ γράφεται τυχαία γιά νά ικανοποιήσει τά 

προσωπικά ενδιαφέροντα τοΟ Machiavelli, άλλα πηγάζει, άπό τίς ιστορικές ανά

γκες τής ’Ιταλίας στη. μεταμεσαιωνιχή έποχη. Ή  ύλοποίηση όμως αύτοϋ τοΟ σχε

δίου προϋποθέτει, τη συνύπαρξη χαί αποτελεσματική λειτουργία ορισμένων βασι- 

κδν παραγόντων πού « ’αναλυθούν στά επόμενα κεφάλαια.

' V

(
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22. Articuli Prophetales (1600, εχδ. G. Ernst, Firenze 1977), σ. 130.
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μέ τά διδακτορική διατριβή ό Toscano (1976). Γιά τις ύστερομεσαιωνιχές συ
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2. Η ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΗΣ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ" ΣΤΗΝ "ΚΟΣΜΙΚΗ" ΕΞΟΥΣΙΑ

'Η δμαμάχη ανάμεσα στόν εκκλησία χ«ό την χοσμμχτί έζουσόα δεν είχε χλεό- 

σεμ έυτελώς του χόχλο της στην εποχή τοΟ Machiavelli. Στό πολμτμχό του πρό

τυπο, τη Γαλλόα, άπό τά χρόνμα τοΟ Φόλμππου τοΟ 'Ωραόου, έμφανόστηχαν οί μ- 

στορμχές προυποθέσεμς ποό έχαναν του Πάπα —  εγχλεμστο τότε στήν ’Αβμυμόν^

—  νά συμβμβαστεμ με του καρμσμνό μονάρχη χαμ νά εύλογησεμ τό σχέδμά του γμά 

τήν παγχάσμμα μοναρχόα . Τό Παρόσμ άκό έδρα ToO'studium", όπως χαθμερώθηχε 

άπό τό 13° αιώνα νά λέγεταμ γμά τόε θεολογμχές χαμ φμλοσοφμχές συζητησεμς 

τοΟ πανεπμστημόου του , άρχόζεμ νά μετατρέπεταμ σέ χέντρο τοΟ "regnum" —  έ

νας τότλος πού είχε άπονεμηθεΕ στό Γερμανό αύτοχράτορα άπό τό Βατμχανό. 'Η 

ένόσχυση τής χεντρμχής έζουσόας στη γαλλμχη έπμχράτεμα προεξοφλοΟσε, με τόν 

περμορμσμό των προυομόων ποό είχαν άποχτήσεμ οι, φεουδαρχμχομ οίχομ, την ένμ- 

αόα δμοόχηση των υπηκόων της μέ βάση τήν χαθολμχη φορολογόα χαό την ύποχρεω- 

τμχη στράτευση γμά τός ανάγκες τοΟ βασμλεόου4 . Τό γεγονός αύτό.δέν είδε μέ 

καλό μάτμ ή έχχλησόα ποό έπέμενε νά ύποστηρόζεμ τό φεουδαρχμχά κατάτμηση τής 

Ευρώπης, έφόσον δμέχρμνε στήν ίεραρχμχη δομή τής δυτμχής χομνωυόας τή δυνα- 

τότητα νά δμαφεντεύεμ "πυευματμχά" τά μέλη της.

Ίδμαμ'τερα χαταστροφμχη άποδεόχτηκε αυτή ή πολμτμχή γμά τήν ίδμα τόν 

’Ιταλόα, άυ κρένουμε άπό τός συχνές έπμθέσεμς συγχρόνων ή προδρόμων τοΟ Ma- 

chiavelli έναντόου τοΟ Πάπα, ποό τόν θεωροΟυ κόρμο ύπεόθυνο γμά τόν χατάτμη-
g

ση χαύ τό κατάντημα τής πατρύδας τους . *0 Φλωρεντυνός φυλάσοφος δυαχρύνευ 

δυά αύτύες γυά τήν ηγεμονύα τοΟ ΒατυχανοΟ —  προσωρυνή» υστερόβουλη χαύ δυα- 

σπαστυχή “  μέσα στά μωσαυχά τών ύταλυχων χρατυδύων. ’Η πρώτη εύναυ ό συμβυ- 

βασμάς, πού προαναφέρθηχε, ανάμεσα στάν Πάπα χαύ το Γάλλο μονάρχη μέ τήν πα

ρατήρηση πώς ού "Γάλλου δεν χαταλάβαυναν άκά πολυτυχή* γυατύ αν χαταλάβαυναν, 

δέ θ ’αφηναν τήν έχχλησύα νά γύνευ τόσο δυνατή" * Φυσυχά ό Machiavelli άναμε- 

τρώντας την έσωτερυχή κατάσταση τής χώρας του δέ μποροΟσε νά μήν χαταδυχάσευ 

μυά άδέζυα χύνηση τής γαλλυχής δυπλωματύας, αλλά τόσο έπυδέζυα γυά τό αναπτυσ

σόμενο γαλλυχό κράτος, αν χαύ 6 συγγραφέας τοΟ " ’Ηγεμόνα" τή θεωροΟσε έπυζή- 

μυα χαύ γυά τή Γαλλύα, άφοΟ δυέβλεπε τύς όλέθρυες συνέπευες άπό την προσήλω

ση στόν Καθολυχυσμό (έμφύλυα δυαμάχη χαύ σφαγές ή δυώζευς τΟν προτεσταντΟν 

αστών) .

*Η δεύτερη αύτύα έχευ βαθύτερες ύστορυχές ρύζες:άνάγεταυ στή δυαύρεση
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τής ρωμαϋκης αύτοκρατορύας καύ στήν καταστροφή τοΟ δυτυκοΟ της τμήματος ά

πό τούς "βαρβάρους". Μέ τήν εγκατάσταση τοΟ θεοδώρυχου, τοΟ βασυλυα των Γότ

θων, στή Ραβε'να παρουσυάστηκαν οΰ συνθήκες γυά τή γένεση τοΟ "καυσαροπαπυ- 

σμοΟ": "μένοντας ή Ρώμη χωρύς αρχηγό, οΰ Ρωμαΰου έπρεπε, γυά νά ’χουνε κά- 

«ουο καταφύγυο, νά εκδηλώνουν περυσσότερη ύπακοη στόν πάπα"10. Στη συνέχευα 

άφοΟ θά κατακτηθεΰ άπό τά "βαρβαρυκά" στύφη η Ίταλύα καύ η παλαυά της πρω

τεύουσα θά χάσευ τη σημασύα της, ή "καθολυκη" έκκλησύα θ ’άναλάβευ νά περυ- 

φρουρησευ τό μύθο της αΰώνυα άνανεωνόμενης Ρώμης . Πότε μέ φανερή συμπάθευα 

πρός τους ξένους έπυδρόμεΰς καυ πότε μέ κοντόφθαλμους συμβυβασμούς έβρυσκε 

τήν άνεση νά δυουκησευ "πνευματυκά" τό δυτυκό κόσμο. Σύμφωνα μέ τό συμπέρα

σμα τοΟ Machiavelli, οΰ "πάπες τή μυά θέλοντας τή φυλύα των Λομβαρδών καύ 

τήν άλλη τών Ελλήνων, μεγαλώνανε τήν άκτυνοβολύα τους" . 'Οταν αρχυζε νά 

«αρακμάζευ καυ τό άνατολυκό τμήμα τής ρωμαϋκης αύτοκρατορύας —  στά χρόνυα 

τοΟ *Ηράκλειου, κατά τό συγγραφέα των "Διατριβών" — καυ καθώς η δύναμη τών 

"Λομβαρδών"*1* αυξανόταν απειλητικά, θ ’άναγκασθει 6 πάπας νά "ψάξει γιά νέ

ους προστάτες καί νά στραφεί πρός τό βασιλιά τής Γαλλίας"*^. Ακριβώς ή εξάρ

τηση τοΟ Βατικανού άπό εξωτερικούς πολιτικούς παράγοντες, πού κάθε φορά τούς 

προσκαλεί γιά νά επιβληθεί στό εσωτερικό, "κράτησε καί κρατάει άκόμα τόν *1- 

ταλύα χωρυσμένη καύ άνύσχυρη" .

’Από τόν όψυμο Ηεσαύωνα δυαμορφώθηκαν δυό άντυμαχόμενεε πολυτυκές παρα- 

τάζευς μέσα στύς ΰταλυκές πόλευς καύ φυσυκά μέσα στή γενέτευρα τοΟ Machia

velli. Πρόκευταυ γυά τούς Γουέλφους (Guelfi ), τούς ευγενεύς δηλαδή οπαδούς 

τοΟ πάπα πού συμμάχησαν μέ τούς πατρύκυους τών πόλεων, καύ τούς Γυβελλύνους 

(Ghibellini), τούς φεουδάρχες φύλους τοΟ αύτοκράτορα . Τό 1310 εκστρατεύ

οντας στήν Ίταλύα ό Έρρύκος Ζ' (ή Arrigo di Luzimburgo) φάνηκε πώς θά έν- 

σάρκωνε τύς προσδοκύες τών ντόπυων ύποστηρυχτών του. Τότε πού ό Πάπας ήταν 

φυλακυσμένος στήν ’Αβυνυόν ό Δάντης όραματύσθηκε τήν ένωση τήε πατρύδας του. 

*0 μονάρχης θά έδυνε όχυ μόνο στήν ’ίταλύα, αλλά καύ σ ’ολόκληρη τή χρυστυα- 

νυκή Δύση τήν ενότητά της-1 , μέ τήν προϋπόθεση όμως ν* αποτελεί τή φυσυκή 

συνέχευα τοΟ ρωμαύκοΟ imperium. *Αν οΰ Παπυκού συνήθως ζητοΟσαν τή μεσολά

βηση τοΟ Γάλλου βασυλυδ, είναυ αυτονόητος τώρα ό άντυπερυσπασμός τήε γερμα- 

νυκής ιολυτυκής1^ στή νεοδημυούργητη δύναμη τήε Γαλλύας πού πρόβαλε ΰμπερυα- 

λυστυχέε τάσευς. Πάντως όμως ή πραγμάτωση*τοΟ πολυτυκοΟ όραματυσμοΟ τοΟ i o u*
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ητό της "θεεας χωμωδε'ας" θά έξαρτηθεε άπό την ύπαρξη όρεσμένων δεδομένων,

πού θά τά συναντήσουμε χε αργότερα στό Machiaveili, όπως π.χ. την απαετηση

γυά τό διαμόρφωση ένεαεας γλώσσας . Μεά άλλη προϋπόθεση, την κατάδειξη τός
21

πνευματεχής ανωτερότητας των ’Ιταλών απέναντι, στούς άξεστους "βαρβάρους" ,
22 ■ * ,

θά τό βρούμε νά συνδυάζεται, στον Πετράρχη μέ την άναγνώρεση τοΟ πάπα ως 

χύρεου υπεύθυνου τής ύταλεχός παραχμης —  χε αυτό δέν έμπόδεσε τόν ποεητη 

τίίς "Patria mia" νά μερωθεί στο τέλος τής ζωής του! Την Παποσύνη έξορχύζεε 

ν ’άλλάξεε ταχτεχη ή Λεχατερενη της Σεένας χαε στό Βατεχανό θά έπεδεώξεε νά 

έμφυσόσεε τά μεταρρυθμεστεχά του σχέδεα ό Cola di Rienzo , δταν αποκτούσε 

ξεχωρεστη δύναμη ή Φλωρεντία χαε είχε τη δυνατότητα νά χαθεστα πεθανη την 

"αναγέννηση" τής ρωμαϊκές αυτοκρατορίας.

*0 Machiaveili, συνεχίζοντας την άντυπαπυχη αύττί παράδοση, θ ’άναφερθεζ 

απερίφραστα στή ρίζα τής ύταλυχής χαχοδαυμονίας: "'Η έχχλησία κράτησε καί . 

χρατεε αυτό τή χώρα (provincia) τεμαχεσμένη £..J  γεατε αφού έξουσεάζεε 

χώρο δεχό της χε έχεε χοσμεχό χυρεαρχεα (imperio temporale), δέ στάθηχε ού

τε τόσο δυνατό ούτε τόσο άξεα γεά νά πάρεε την έξουσεα στόν ’Ιταλέα χαε νά 

γενεε ό ηγεμόνας της * χε ούτε στάθηχε τόσο άνύσχυρη, άπό τόν άλλη πλευρά, 

ώστε ό φόβος μόπως χάσεε τόν έλεγχο πάνω στες χοσμεχές ύποθέσεες (cose tem

poral!) νά μόν τόν άφησεε νά προσχαλέσεε χάποεον δυνατό, αύτόν δηλαδό πού 

θά τόν ύπερασπεσεε άπό έχείνον πού χέρδεσε μεγάλη δύναμη μέσα στην ' Ιταλώ’1 . 

*0 Φλωρεντενός φελόσοφος τόνεζε, σέ χάθε εύκαερεα, πώς ή ούσεαστεχό ρόζη μέ 

τό Βατεχανό, γεά νά έξαναγχασθεί ό Πάπας νά άφόσεε ελεύθερο τό ύταλεχό έθνος 

νά έπελέξεε τόν έστορεχό του δρόμο, συνεστόϋσε ένα καίρεο παράγοντα γεά τόν 

έπετυχεα τοΟ προγράμματος πού έχθέτεε στόν " ’Ηγεμόνα". ΤΗταμ μεά συνεπής στά

ση πού τοΟ στοεχεσε τό μεταθανάτεα δυσφόμηση τών έδεών του άπό τούς Καθολε- 

κούς τός πατρίδας του χαε γενεχότερα τής Εύρώπης.

’Οταν ό Machiaveili χαραχτηρεζεε τόν εκκλησία πηγό άπεστέας, δεχόνοεας 
28χαε άθρησχεέας , προσπαθεί νά παρουσεάσεε μεά νέα άντεληψη τών πολετεχών 

σχέσεων, στες όποιες θά ύποτάσσεταε χαε χάθε έχχλησεαστεχό δραστηρεότητα . 

'Επομένως ή επίθεση πού δέχτηκε άπά τάν Καθολυχυσμά περυορίζευ σημαντυκάτίς 

προθέσευς του καί άπλοπουεΕ σχηματικά τίς θέσευς του. "Οπως γυά παράδειγμα 

δυατυμπάνυζε 6 Campanella, ου "μαχυαβελυκοί λένε δτυ ο θρήσκευα etvαυ εφεύ

ρημα των νομοθετ&ν γυά νά φοβίζουν τούς λαούς καί \οί τούς κρατουν κίτω άπά νέμους'^?
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Ettfv πραγματυχότητα όμως ό Machiavelli —  ανανεώνοντας μυά σχετυκά άπο#η τοΟ 

Πολόβυου31, όπως τό έπυσημαυ'νευ χυόλας ό Rousseau στην ανάλυση της "πολυτυ- 

x?»S θρησχευας"32-  δυαπυστώνευ την άναγχαυότητα της θρησκευτυκης έγκυρότητας 

των νομών ενός κράτους . Στη σύγκρουση βέβαυα των Παπυκών με τούς Άντυπα- 

χυχονίε ό Campanella, χαθώε χαυ άλλου όμουδεάτες του, δυευρύνευαΰθαυρετα τά 

μαχυαβελυκη' θέση με βάση τη' γνωστή θεωρυα τοΟ Κρυτέα34 γυά τύν καταγωγή χαέ 

χάν ΰδεολογυχό ρόλο xf»s θρησχευας ("εφεύρεση τού ΰερατεύου χαυ απάτη των λα

ών")35, όπωε μάλυστα θά δυατυπωθεΕ εύχρυνέστερα χαέ ρυζοσπαστυχότερα άπό τό 

γαλλυχό Δυαφωτυσμό35.

’Ο Φλωρεντυνός φυλόσοφοε δυαβλέπευ πώε ή ρηξη μέ τόν Πάπα (άχόμη χυ ό

ταν η ήγεσυ'α τής ΰδυαυ'τερης πατρυδας του ταυτυζεταυ με τήν 'Αγυα ’Εδρα, όπωε 

συνέβη μετά τό 1512) χαυ ή έχμηδένυση της έπυγευας έξουσυαε του θά εχευ πολ- 

λέε χαΰ σοβαρές έπυπτώσευς, σέ υταλυχό χαυ σέ πανευρωπαϋχό έπυπεδο. ’Ετσυ

α) Θά τονυσθεΰ ή άναγχαυότητα τής έχχλησυαστυχηε ανανέωσης. *Η "renova- 

tio"33 θεωρήθηκε, σημευωνε ό Machiavelli, "άπαραυτητη γυατυ ή θρήσκευα μαε 

,.J θα είχε έξαφανυστεΕ εντελώς'1 . Μ*αύτή την αφετηρία δυκαυολογοΟνταυ τα

μεταρρυθμυστυχά χυνήματατής Ευρώπης καί έξηγεΕταυ γυατυ ου παπυχοί θά συνδέ-
39

ουν πάντα τίς ΰδέες τοΟ Machiavelli μέ τίς αρχές των προτεσταντών , αν χαυ 

οΰ οπαδού τους στίς χαθολυχές χώρες —  δπου καταδυώχονταυ, έξορίζονταυ η εξο-
ι*0

ντώνονταυ —  γίνονταυ "μοναρχομάχου" χαυ πολέμυου τοΟ "μακυαβελυσμοΟ" ·

β) Θά ύπογραμμυσθεΕ ή σημασία τής "πολυτυχής θρησκείας", όπως την ορυσε 

αργότερα 6 Rousseau^, πού μέ την απλοποίηση τής λατρείας χαυ τήν εξάρτησή 

της άπό τή ντόπυα "χοσμυχή", εξουσία θά έπαληθεύευ τό δεύτερο όρο τής ευρή-
ι*2

νης τοΟ Augsburg (1555): "Cujus regio, ejus religio"

γ) Θά ολοκληρωθεί ή "κοσμυχοπουηση" τής "πολυτυκής ζωής" <*vivere poli- 

tico4 των αναπτυσσόμενων ευρωπαυκών κρατών. Ου υδεολογυχοί μηχανυσμοί τής 

έχχλησίας (εκπαίδευση, κήρυγμα, δυπλωματυχές επαφές, "ΰερός πόλεμος"), πού 

περυόρυζαν τίς πρωτοβουλίες καί καθόρυζαν τίς ένέργευες στόν πολυτυχό χώρο, 

θα έξουδετερωθοΟν μέ τήν κατάχτηση τής "αυτονομίας τής πολυτυκής" άπό τήν 

παραδοσυαχή (κυρίως: έχχλησυαστυχή) ηθυχή. Σύμφωνα μέ μυά γαλλυχή δυαχήρυξη 

τοΟ 1591, πού δέν χρύβευ τή μαχυαβελυχή της άφόρμηση, τό "κράτος καί Λ έχ- 

λησία άποτελοΟν δυαφορετυχές οντότητες" ·

δ) Στήν χουνωνυχή ζωή θ ’άναζητηθεΕ π αρχή τής γνώσης τοΟ "καλοΟ" καί
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,46τού " χ α χ ο ΰ " π ο ύ  θά θεωρηθοΟν άνθρώπυνα άξυολογυχά μέτρα, χωρύς θεοκη ανα

φορά χαύ συναχόλουθα χωρύς έχχλησυαστυχές επεμβάσεις, ϊό χράτος εΐναυ "έργο 

τέχνης" ,επινοημένο χαύ επεξεργασμένο από τους ανθρώπους, άν ή πολυτυχά συμ-
||Q > ,

βέωση απορρέει, άπό τό "χουνωνυχό συμβόλαυο" ποιί ύπογράφουν εθελούσυα τά

μέλη Tns. Σ’αύτά τά "μαχυαβελυχά" θεμελέωση της νεώτερης ευρωπαυχής πολυ-

τυχης φυλοσοφύας θά έναντυωθούν, λυσσαλέα άλλά μάταυα, οΰ Καθολυχού πού ξα-
50

ναφέρνουν στην επυφάνευα τό Θωμά (χαύ εμμεσα τόν Άρυστοτέλη) γυά νά δεύ- 

ζουν τά "φυσυχά" (δηλαδά "θεΰχά") χαταγωγά τοϋ χράτους .

ε) Θά βυωθεΰ μέ τόν χαλύτερο τρόπο η χαρά της έπύγευας ζωής τοΟ ανθρώ

που χωρύς τό φόβο της σατανυχής χόλασης χαύ τάν άγωνυώδη έξαγορά των άμαρτυ- 

ών του μέ τά άχρυβοπληρωμένα παπυχά συγχωροχάρτυα. To "memento mori", χύρυα

έχφραση τής μεσαυωνυχής θρησχευτυχής ύδεολογύας, θ ’άντυχατασταθεύ όρυστυχά
52 , » ,

and τό "memento vivere" . Μέ τα λόγοα το\3 Spinoza9 κού συμπαθεί σ ’αρκετίί

σημεύα τά σχέψη τοΟ Machiavelli , "ό έλεύθερος άνθρωπος δε σχέφτεταυ τύπο-

τε άλλο λυγότερο παρά τό θάνατο. Καύ ή σοφύα του δέν αποτελεί μελέτη θανάτου, 
54

άλλά τής ζωής .

στ) Μέ βάση τάν προηγούμενη παρατήρηση,οΰ δυσχολύες τού παρόντος θά

προβληματίζουν τόν πολύτη χαύ δχυ οΰ εγνυες του γυά τά μεταθανάτυα βάσανα η

τύς άπολαύσευς. 'Η μεσαυωνυχά έχχλησύα τής Δύσης, δπως τάνυζε ό Machiavelli,
55

οδηγούσε τόν πυστό σέ μυά "νωθρότητα άρχοντογέννητη" ("ambizioso ozio") 

πού δυαπυστώνεταυ στούς άπραγους εύγενεΰς χαύ δχυ στούς δουλευτές δουλοπαρου- 

χους56. '0 στόχος πάντως τού συγγραφέα τών "Δυατρυβών" άταν να προσδυορυσευ 

τάν εΰδοπουό δυαφορά τής άρχαύας άπό τά χρυστυανυχά άντύληψη τής άρετής:"^ 

θρησχεύα μας εξυμνεί περυσσότερο τούς ταπευνούς χαύ θεωρητυχούς (umili e con- 

templativi) παρά τούς πραχτυχούς (attivi). Κυ άχόμη θεωρεΰ ώς ΰψυστο άγαθό 

τάν ταπευνότητα, τάν εξουθένωση χαυ' τάν περυφρόνηση των άνθρώπυνων πραγμάτων, 

ενώ η άρχαύα τό ’βλεπε στό μεγαλεύο τής ψυχής, στά δύναμη τού σώματος χαυ' σ ’

άλα τά άλλα πράγματα πού μπορούν νά χάνουν τόν άνθρωπο πυό δυνατό" . Βέβαυα

ό Φλωρεντυνός φυλόσοφος, άποσχοκώντας στά δυαπαυδαγώγηση τών έχπροσώπων τής 

χρατυχής έξουσύας μέ βάση τ ’άρχαζα πρότυπα τής κολυτυχής άγωγής χαυ' έπυμένο- 

ντας στό δυαχωρυσμό τού χράτους άπό την εχχλησυα, 6έ δυαχρυνευ πως μέ τόν υ-

δυο τρόπο άπομαχρύνεταυ άπό τό χώρο τής παραγωγυχής δυαδυχασυ'ας η άνώτερη

χουνωνυχά τάξη, χαύ στά δουλοχτητυχά άρχαυότπτα χαύ στό φεουδαρχυχό Μεσαύωνα.
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ζ) Οά δοθεί καίριο χτύπημα οτήν παραδοχή τής "διπλής αλήθειας", όπως 

ονομάστηκε στήν ύστερομεσαιωνική εποχή ο συμβιβασμός τής θρησκευτικής πίστης 

μέ τό φιλοσοφικά λόγο, για ν ’άποκλεισθεί ή θεολογική φόρτιση στην αντιμετώ

πιση των κοινωνικών καί πολιτικών προβλημάτων πού παρουσιάζονται στην ανα-

πτυσσάμενη αστική κοινωνία τής Δ. Ευρώπης. *0 άβερροϊκός αριστοτελισμάς (πού
58

καλλιεργήθηκε στήν Πάδοβα από το Marsilio, στή Βενετία καί τά Παρίσι) , 

παρ'δλο το αγκάλιασμα τού Σταγιρίτη άπο τούς Καθολικούς,διατύπωνε τήν άποψη

πώς τά κράτος ώς ανθρώπινο δημιούργημα δεν έξαρτα τή λειτουργία του άπά τήν
. , . 59εκκλησία

η) Θά καταδικασθεί ό "σκοτεινός" Μεσαίωνας καί θά έγκαινιασθεί μιά έ- 

ποχή πού το φως τής ζωής θά δείχνει στο παρόν τά ίχνη ένάς καλύτερου μέλλο

ντος. “Εδώ μάλλον έντοπίζεται ή μιά ρίζα τής δυτικοευρωπαϊκής ιδέας τής προ

όδου πού τήν έκθειάζει, αργότερα, μέ τούς αγώνες της ή άνερχόμενη αστική τά

ξη. Βέβαια ή "Renaissance"^, ώς βεβαίωση τής αναβίωσης του αρχαίου κόσμου,

δέν αποτελούσε στή σκέψη τοϋ Machiavelli παρά ενα "ρητορικό στοιχείο", σύμ-
6 λ 52

φωνα μέ τήν υπόμνηση τού Gramsci , περιορισμένη στό χώρο των καλών τεχνών.

'Η "αίώνι,α πόλη" , ή καπι,χή τώρα Ρώμη, σταματάει, νά θεωρείται, η κηγή τής

ί,ταλι,χής ανανέωσης χαί χάθε αυτοδύναμη πόλη άποχτάε* τήν ανεξαρτησία της ά-

κά την έχχλησυαστυχή πρωτεύουσα. 'Ετσι, ή ίδυαίτερη πατρίδα τοΟ Machiavelli

άπό τό 13° αιώνα εμφανίστηκε σά "μιά νέα Ρώμη" καί, στόν επόμενο αιώνα,

σάν "καρδιά τής “Ιταλίας" . Καί δέν είναι παράξενο εδώ πού οί Μέδικοι δια-
66τυμιανίζουν τήν άνάχτηση τοΟ "χρυσοΟ αιώνα" νά εντείνει, τά χυλι,αστι,χά του 

χηρύγματα ό Savonarola^.

θ) 'Η ρήξη τοΟ χράτους μέ τά Βατυχανά θά σημάνει, τά σφετερι,σμά τής ά- 

χέραντης έχχλησυαστυχής χερυουσίας, χού χάρη στήν άγαμία τοΟ χλήρου (στήν 

χορυφή τής ίεραρχίας θρονυάζονταν οί. δευτεράτοχου γυοί των φεουδαρχών) συ

νεχώς χολλαχλασυαζάταν.
68t) Τελι,χά θά συντρυβεί τά δνευρο τής "παγχάσμυας Μοναρχίας" —  χαί 

στήν χολυτυχή καί στήν εχχλησι,αστυχή της εκδοχή, δηλαδή μέ χεφαλή τάν Πάκα 

— ,άφοΟ θ ’άναχτυχθοΟν οί, έθνυχοί όργανυσμοί μέ χορμά τήν έθνυχή άστι,χή τάξη 

χαί χορυφή τά μονάρχη. Σύμφωνα μέ τά Machiavelli, "χι,ά ρωμαλέος είναι, ό κά-

σμος έχεί χού ύχάρχουν χολλά χράτη^.J είτε άχά ανάγκη είτε άχά άλλο άνθρώ-
,_ . „69 

xtvo χάθος" .
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3. Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ

Tea τήν εμπέδωση τής ένμαίας χρατμχής έξουσμ'ας χαμ' τη δυναμμχη' παρουσία 

τοΟ έθνμχού κράτους στόν εύρωπαμκό χώρο χαθορμστμχή σημασία είχε ό σχηματμ- 

σμός μόνμμου στρατεύματος, πού θά ήταν έκπαμδευμένο νά χρησμμοπομεμ σύγχρο

νο όπλμσμό. Τό 1439 το' προ'τυπο τού Machiavelli, η Γαλλία , καθμέρωσε τήν κα- 

θολμχή στρατολογία σ ’όλο'χληρη την έπμχράτεμα συγχεντρώνοντας το' απαραίτητο 

άνθρώχμνο δυναμμχύ γμά τούς "βασμλμχούς πολέμους" πού θά έπακολουθησουν. Γε

νικότερα εγμνε άντμληπτό πώς η οργάνωση τοΟ στρατεύματος συνδέεταμ με τήν 

πολμτμχή τΡ)ς χεντρμχης έξουσίας στά έσωτερμχό τοΟ νεοσύστατου έθνμχοΟ χράτ· 

τους, γμά τήν έζουδετέρωση των φεουδαρχμχών προνομίων η αΰθαμρεσμών, καί στό 

έζωτερμχό, γμά τήν έπεκταση τοΟ βασμλείου η την πρόληψη των χμνδύνων του.”Ε- 

τσμ θεωρήθηκε άναγχαμος 6 παραμερμσμάς τού μμσθοφορμχοΰ στρατού των τοπμχών 

ηγεμόνων —  δ,τμ δηλαδή συνέβαμνε καί στά χρατίδμα τής ’Ιταλίας . *Η συντήρη

ση, η άμομβή χαμ ό έζοπλμσμός του χοστμζε πανάχρμβα καί δέν είχε τά άπαμτού- 

μενο ηθμχό. Τήν μδμα εποχή είχε συντελεσθεΕ μμά "επανάσταση" στά δπλα μέ τή 

δμάδοση τού πυροβόλου (στήν Ευρώπη η πρώτη περμγραφή του προέρχεταμ από τή 

Φλωρεντία τό 1326) χαμ τή συγκρότηση τοΟ πυροβολμχοΟ.

*0 Machiavelli^ βασίζεμ τή μελλοντμχή πολμτμχή δύναμη τοΟ ηγεμόνα στή 

δημμουογμα ενός μόνμμου χαί άζμόμαχου στρατεύματος, πού θά ύπακούεμ άποχλεμ- 

στμχά σ ’αύτόν. "Εγραψε μάλμστα, όχτώ χρόνμα μετά τόν " ’Ηγεμόνα", χαί είδμ- 

ηή ιραγματεόα ,Tt(£ τόν τέχνη τοΟ κολέμου" δπου ολοκληρώνει. its άπόψευς του 

γυά τό κρόβλημα χοό συζητοΟμε σ ’αύτό τό χεφόλαυο* *0 Φλωρεντινός φιλόσοφος 

εχεμ τή γνώμη πώς "τό θεμέλμο όλων των κρατών", ή "buona milizia" ταυτίζε- 

ταμ μέ τό πεςμχό. ’Ενώ όμως δμαχρίνεμ τή σχέση πού αναπτύχθηκε στη νεώτερη 

εποχή ανάμεσα στήν πολμτμχή χαμ τό στράτευμα , δμως "ή ούσμαστμχά πολμτμχή 

αντίληψη χυρμαρχεΕ τόσο στό Machiavelli, ώστε τον σπρώχνεμ σέ λάθη στρατμω- 

τμχοΟ χαρακτήρα: σχέφτεταμ είδμχά στό πεζμχό, πού ομ άνδρες του μπορούν νά 

στρατολογηθούν μέ μμά πολμτμχή δράση χαμ ετσμ παραβλέπεμ τή σημασία τού πυ- 

ροβολμχού" Ή  πολμτμχή σύλληψη στρατμωτμχού προβλήματος, πού θυμίζεμ σέ με

γάλο βαθμό τήν χατοπμνή θεώρηση τού πολέμου ώς "συνέχμση τής πολμτμχής μό 

άλλα μέσα"^, σημαίνεμ πώς οί, αγρότες** θά χρησμμοπομηθούν γμά τή συγκρότη

ση μόνμμου στρατεύματος, γμά νά παραμερμσθούν ετσμ ομ υπέρμετρες άπαμτήσεμς



των εύγενών χαί τών πατρεκεων των πόλεων πού αποτελούσαν τό εππεχό. Μεά πα-

ρόμοεα δεαδεχασεα αρχεζε νά έχδηλώνεταε στή Γαλλία, οπού το πεζεχο σχηματε-

στηχε από "ανθρώπους ταπεενης καταγωγής καί δουλευτές (gente di mestie- 
1 ο

ro) ’Εδώ 6 Machiavelli δεαπεστώνεε ένα γεγονός πού εκδηλώθηκε στό πρώτο 

δυτεκό έθνεκό κράτος —  όταν απόκτησε, σχετεκά νωρίς, ένεαία χρατεκή εξουσία 

χαε χαθεέρωσε τήν χαθολεχή στρατολογία.

Σήμερα ή έστοροχή ερευνά δεν άμφυβάλλει,. πώς ή πυρότυδα ένόσχυσε την 

χεντροχή έξουσεα σε βάρος φεουδαρχεχών οεχων. Μέ τά πυροβόλα, ποό η κατα

σκευή χαε η συντήρηση τους προϋποθέτεε χαε τήν άνοδο της νομεσματεχής οεχονο 

μεας, τήν υπεροχή εχεε έχεενος ποό έπετεθεταε χαε όχε έχεενος ποό άμόνεταε* 

ι.χ. μέσα στοός πόργους των φεουδαρχών *Οταν "άχοόγεταυ τό πυροβολεχό 

(artiglerie) στά τεύχη τους"^ χαε γενεταε αεσθητός ό κίνδυνος της καταστρο

φής, δεατυπώνεταε ή άποψη πώςό "άνθρωπος, ποό θά μποροΟσε νά εσορροπήσεε τήν
16

άμυνα μέ τήν έπόθεση, θά ήταν μδλλον θεός παρά άνθρώπενο πλάσμα" * '0 Ma-

chiavelli όμως δέν άξεολογεί' ορθά αύτό τό γεγονός, αν καί γνώρεζε τά Απο-

τελέσματά του από τες έπιχειρήαεες τού 1512, καύ δέν έπεμένεε· στην άρτεότε-

ρη όργάνωση τού πυροβολεχού. Μέ βάση τό έδεώδες τής πολεμεχής Αρετής των άρ-

χαίων, πού άπαετοΟσαν τό φελοπονία χαε τήν άσκηση τοΟ σώματος , άπέρρεψε

τήν ταύτεση πού έπεχεεροΟσε ή έποχή του: "τό χρήμα είναε τό νέβρο τοΟ πολέ-

μου" . Μολονότε δεαπ'εστωνε ορθά πώς "ούτε ό θώραχας οΰτε τό περεθωράκεο"^
21

σώζεε το'ν πολεμεστή, όμως πίστευε πώς οε γυμνασμένοε άντρες (ποό ταυτόχρο-
22 «να ξεχωρίζουν χαε γεά τή δύναμη τοΟ νοΟ τους) μπορούν νά ξαναφέρουν στό ε- 

στορεχό προσχήνεο τήν "άληθενή χαε τέλεεα άρχαεότητα" (antiquita vera e per 

fetta) . Ε’αύτό τό σημείο ό Φλωρεντενός συγγραφέας, επηρεασμένος άπό τόν πα 

ρελθοντολογεχό προσανατολεσμό τού σχεδεασμού του χαύ αδυνατώντας νά ξεπε- 

ράσεε τόν ορίζοντα τής "χλεεστής" πατρίδας του, έχανε τό μοεραίο λάθος πού 

θά τό συνεχίσουν χαε οε τοπεχού ηγεμόνες τής χαταχερματεσμένης 'Ιταλίας. 

"Ομως σε εύρωπαεχό επίπεδο ή "nuova milizia" θά προβάλλεταε ώς έπεταχτε- 

χή ανάγκη καί θά συνδέεταε, έδεαετερα τό πυροβολεχό, μέ τήν ^έπερχόμενη "Α

ναγέννηση τού κόσμου"^.

Ό  Machiavelli ακολούθησε καί μεά άλλη παραδοσεαχή Αντίληψη πού Αφορά
27

τήν ήθεκή καταδίκη τής πυρετεδας . Στά πλαεσεα τής θρησκευτεχής εδεολογίας, 

πού χυρεαρχούσε στό Μεσαίωνα, ή πάλη μέ τό Σατανά είχε καταταχθεί στό "πνευ-
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28 29 30
είδος τοΟ πολέμου χαί 6 "μηχανεχός" είχε θεωρηθεί μάγος , πούματεχο

ζοϋσε καταραμένος στό περεθώρεο τής φεουδαρχεχής χοενωνεας ερευνώντας κρυ

φά τά "μυστήρεα" τής φάσης. “Οσο όμως οέ άντεπρόσωποε τοϋ Άντίχρεστου, ό

πως χαρακτηρίστηκαν οέ 'Αραβες, άπεελοϋσαν μέ τά πάρενα βλήματα (όπως μάλε- 

στα συνέβη στη μάχη τοϋ Alicante τά 1331) τη χρεστεανεχη Δάση, τόσο άπ ’αύ-

τήν θά συνεεδητοποεεεταε ή ανάγκη τοΟ στρατεωτεχοΟ έκσυχρονεσμοΟ καί θά ξα-
32 »νάρχεταε στήν έπεφάνεεα η θεωρία τοϋ "δεκαεου πολέμου” εναντίον των εξω

τερικών εχθρών. Οέ δεαφαενάμενες χεάλας συνέπεεες άπά ττη δεαδοση τής πυρά 

τεδας στά αναπτυσσόμενα έθνεχά κράτη —  μαζί μέ τήν τυπογραφία χαί τήν πυ

ξίδα θά συγκροτήσουν τήν τρεάδα τών εφευρέσεων, ποά δεαφοροποεοΟν την άρχαε 

ότητα άπά τη νεώτερη εποχή — θά προκαλέσουν ενα χάμα άντεδράσεων γεά τά 

νέα όπλα. ‘Η συντρεβή τοϋ έπποτεσμοϋ —  πού λεετουργοϋσε ως ταζεκή στρατεωτε 

χή αρετή χαί ιδεώδες — θά δώσεε τά εναυσμα νά χαταδεχασθεε τά πυροβολεχό 

σάν "πανούκλα” χαί "όργανο τοϋ Εατανα" . Βέβαεα, όσο στά πεδία τών μαχών 

έζολοθρεύονταε οέ φυσεχοε άνάτροπείς τής παραδοσεακής χοενωνεας, ό άστεχός 

χαί ό άγροτεχάς πληθυσμός, τόσο οέ έπεχρίσεες θά άποχτοϋν έδεαίτερο τόνο. 

’Απ'αύτή τή σχοπεά σημείωνε ό L. Le Roy (1577) πώς ή χρήση τής πυρίτεδας 

προοιωνίζει τιΐν ”χοιοτιχή καταστροφή τοϋ ανθρώπινου γένους” χαί 6 Machia-

velli κρατούσε έφεχτιχή στάση ώς πράς την οργάνωση τοϋ πυροβολιχοϋ. Μολονό

τι έβλεπε σωστά τήν άνάγχη νά συγκροτηθεί μάνιμος ταχτικός στρατός, πού θά 

έπαιζε τά ράλο τοϋ μοχλοϋ στήν ύλοποίηση των σχεδίων τοϋ ήγεμάνα, δμως δί

σταζε νά υιοθετήσει τή χρήση τΟν νέων οπλών. Βέβαια στίς πολιτικές άποφά- 

σεις τοϋ ήγεμάνα, δπως θά δοϋμε στά κεφάλαιο πού ακολουθεί, ή πράζη πού ά- 

χοδεομεύεται άπά τάν έλεγχο τής παραδοσιακής ηθικής αποτελεί τά βασικά του 

πολιτικά έζοχλισμά.
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η. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

Στην "πολιτική θρήσκευα", όπως την εννοεί ό Machiavelli, η εκκλησία θά 

παραχωρήσει τό προβάδισμα στό κράτος καί η μεταφυσιχή σύλληψη των πραγμάτων 

θ'άντιχατασταθεί άπό την "κοσμική" τους αντιμετώπιση. *Η μεσαιωνική ιεραρχία, 

χού τοποθετούσε στην κορυφή τής κοινωνίας τον ανώτατο κλήρο, τό μοναδικό δι

ερμηνέα τού "θείου δικαίου" στη γή, είχε αρχίσει κιόλας νά διαλύεται μέ τη 

σθεναρό αντίσταση τού μονάρχη στίς επεμβάσεις τοΟ Βατικανού καί στά προνόμια 

τδν φεουδαρχών. Τώρα πού διαφαίνεται μιά αυξανόμενη αναγνώριση του έθνικοΰ 

κράτους, ή ηθική θά προσαρμοστεί πρός την πολιτική, εφόσον η κρώτη θά χάσει 

τήν παλαιό μυθοποιημένη της ύπόσταση καί την εξάρτηση της άπό τούς εκκλησια

στικούς κανόνες καί ή δεύτερη θ ’άνυψωθεΐ στη σφαίρα τής κοινωνικής καί πολι

τικής ζωής ώς απόδοση της συγκεκριμένης πρακτικής συμπεριφοράς των μελών της. 

'Επομένως οΐ αρχές τής πολιτικής δέν απορρέουν από κάποιο άφηρημένο "δέον", 

θρησκευτικής μάλιστα καταγωγής, αλλά a posteriori χωδικοποιοΰνται μέ Βάση τά 

δεδομένα των συγκεκριμένων πράξεων. *0,τι κάνει ό αστός καί όχι δ,τι πρέπει 

νά κάνει αποτελεί την πολίτικη του. *0 σκοπός λοιπόν αγιάζεται

από τά μέσα πού χρησιμοποιούνται γιά την επίτευξη του. Αυτό βέβαια δε σήμαι- 

νε την αντιστροφή τής τακτικής των 'Ιησουιτών, αλλά μιά άλλη παραλλαγή τού 

πολιτικού ρεαλισμού τής νεώτερης εποχής πού οί Καθολικοί τόν άνιχνεύουν έπι- 

τιμητιχά στό Machiavelli: "ένας ηγεμόνας, κυρίως ένας σύγχρονος ηγεμόνας 

(principe nuovo), δέν πρέπει νά τηρεί όλα έχείνα τά πράγματα πού χάνουν τούς 

ανθρώπους νά δείχνουν καλοί, γιατί συχνά είναι αναγκασμένος, γιά νά σώσει τό 

κράτος, νά ενεργεί αντίθετα μέ τήν πίστη, τή στοργή, τήν ανθρωπιά καί τή θρη-
,  , , Ισχεια" .

Βέβαια ό συγγραφέας τού " ’Ηγεμόνα" δέν πρότεινε πρώτος, όπως διατυμπά

νιζαν υποκριτικά οΐ πολέμιοι τού "μακιαβελισμού", τήν υποταγή τής ηθικής 

στήν πολιτική σκοπιμότητα. *Ισως μόνο νά περιέγραψε πιστά τά ηθη τής πολιτι

κής ζωής τού καιρού του, όταν μάλιστα στίς χώρες τής Δ. Ευρώπης διακρίνον- 

ται οΐ διεργασίες πού θά οδηγούσαν στήν απολυταρχική διακυβέρνηση τού κρά

τους. *0 "μακιαβελισμός" υπήρξε καί πρίν καί εξακολούθησε νά υπάρχει μετά 

τή γέννηση τού υποθετικού επινοητή του. Στήν έποχή του όμως —  καί όχι μ'αύ-
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τόν, όπως έπλεναν οί Καθολικού — θεσπίστηκε η "κρατική σκοπιμότητα" . *Η

έκφραση αυτή πολιτογραφήθηκε στό πολιτικό λεξιλόγιο τοΟ αιώνα τής απολυταρ- 

χίας για να χαρακτηρίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της αυτόνομης, αλλα οχι 

πάντα αυθαίρετης, κρατικής εξουσίας. *Η "region di stato" —  φοβερό σκιαχιρο1 

ή "ratio diaboli"5, κατά τούς αντιπάλους του — εξηγούσε την αναγκαστική ύπο- 

ταγή τής αριστοκρατίας στό μονάρχη καί την έξουδετέρωση των παπικών επεμβά

σεων στις αποφάσεις του. Σ'αύτό τό ιστορικό πλαίσιο εγινε δυνατή η καταργη- 

ση των ταξικών προνομίων των εύγενών καθώς καί ή νομιμοποίηση, μέσα σ ενα 

σίγουρο καί ενοποιημένο βασίλειο, τής οικονομικής καί κοινωνικής δραστηριό

τητας των αύτοδημιοόργητων αστών. Μ'αύτές τις προϋποθέσεις η ηθικη δε θα πα- 

ραμείνει σάν ένας απαρασάλευτος καί εξωπραγματικός κόσμος τοΟ "δέοντος", αλ

λά θά προκόψει από τά συγκεκριμένα δεδομένα τής κοινωνικής και πολιτικής 

πρακτικής.

’Επειδή ή μεταμεσαιωνική εποχή σφραγίζεται από την έντονη αντίθεση τοΟ
»

παρελθόντος μέ τό μέλλον, τής φεουδαρχικής παράδοσης μέ τοός αστικούς νεωτε

ρισμούς, ήταν επόμενο οί δημιουργοί τής αστικής κοινωνίας να επισημανουν και 

νά καταδικάσουν τήν ασυμφωνία τής ηθικής μέ την πολιτική, τής θεωρίας με τήν 

πράξη, πού χαρακτήριζε τήν "πνευματική" καί "κοσμική" ηγεσία τής φεουδαρχι

κής κοινωνίας. Ή  "διπλή" τους ζωή —  άλλοι νά φαίνονται κι άλλοι νά είναι—  

έκανε επιτακτική τήν ανάγκη νά άντικατασταθεί η παραδεδομένη ηθική δεοντολο

γία από τήν "πολιτική ηθική", πού εντοπίζεται στούς κόλπους τής αναπτυσσό

μενης αστικής κοινωνίας. Πρίν ολοκληρωθεί η άνοδος τής αστικής τάξης στήν 

κρατική εξουσία, ή ιδέα τής προόδου άναφερόταν καί στις παραγωγικές δυνάμεις 

καί στις παραγωγικές σχέσεις; δεν ήταν μόνο 6 τεχνολογικός εξοπλισμός πού 

πραγματικά βελτιωνόταν, άλλα καί οί κοινωνικές και πολιτικές δομές επρεπε 

ν ’άλλάξουν, γιά νά άντιστοιχοΟν στό βαθμό ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμε

ων. “Ετσι κυκλοφοροΟσαν, από τούς ούτοπιστές τοΟ 16ου αιώνα, τά οράματα μι- 

δς καλοσυνταγμένης κοινωνίας, πού ή ηθική ακεραιότητα τών μελών της βασίζε

Tat otrfv χοενωνεχό όλοχλάρωοη · *0 Machiavelli, όμως, δέν εζεδανεκεόεε τό 

έπερχόμενο μέλλον, άλλ* άναλύεε τες κύρεες δεαδεκασεες τοΟ παρόντος φροντί

ζοντας μέ κάθε τρόπο γεά τόν έφαρμογό τοΟ σχεδεου του. Συμβουλεύοντας τόν 

ηγεμόνα τοΟ έζηγεζ πώς δέν πρέπεε νά ύπάρχεε κανένας ηθεχός περεορεσμός, πού

ν’άναστέλλεε η νά καθοδηγεί λαθεμένα τόν πράξη του. Στό πρόβλημα: νά Ηρατάεε
η νά μόν κρατάεε
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τό λόγο του, ή απάντηση τοΟ Machiavelli εϊναυ απερίφραστα θετυχή γοά τό δεύ

τερο μέρος τής δυάζευξης. Ου αρετές τοΟ λυονταρυού καό τής άλεποϋς άποτελούν 

ούσυαστυχά γνωρόσματα τού ηγεμόνα — δυό όδυότητες πού θ ’άπομονωθούν άπό τό 

συνολοκό σχεδοασμό τοΟ Φλωρεντυνού φιλόσοφου γοά νά χατασυχοφαντηθοϋν άπό 

τούς "άυτυ-μακυαβελοκούς" τής νεώτερης Εύρώπης10.

'Η παρατήρηση τού J. Plamenatzx ότι, ό Machiavelli έυδυαφέρεταυ κυρυως 

γοά την "πολυτοκή ψυχολογόα" εχεμ τή δυχαυολογυα της, αν μ ’αυτή τήν έκφραση 

έννοεΰταυ η συγχεκρομένη πολοτυχή συμπερυφορά ατόμων καό των λαών πού άπο- 

χλεόευ τός ανιστόρητες γευυχεύσευς των έκδηλώσεών της. 'Η μελέτη τής μορφής 

(τό "πως") καό όχι, τής "ούσόας" των πολύτοκων σχέσεων σήμαυνε τήν καταγραφή 

καό ερμήνευα των άντέμαχων δοαθέσεωυ καό πραχτυχών έπυλογών μέσα στον κουνώ- 

υυχό χώρο, μέ τήν "υπόθεση" πώς ό άνθρωπος είναι, κακός καό εχευ στή βάση 

των πράξεων του μυά "invida natura" . Μ ’αύτό τό πρυσμα ό "μακυαβελυσμός" 

δέ γενυυέταυ άπό τά γραπτά τοϋ Φλωρεντυνού δυπλωμάτη, όπως τόνυζαυ οό κάθε 

λογής "άντυμαχυαβελυχου", άλλά άπό τήν υδυα τή δραστηρι-ότητα των άντόρροπων 

κουνωνυκών δυνάμεων τής μεταμεσαυωυυχής εποχής πού προϋποθέτει, ή σκέψη τοΟ 

Machiavelli. Βέβαυα ή άνερχόμενη άστοχη τάξη, πρυυ άκόμη έπυχρατήσευ,είχε 

κάθε λόγο ν ’άπαυτεύ τήν ήθυκότητα τής πράξης καό ν ’άποστρέφεταο τήν ύποχρυ- 

σόα των κατεστημένων δυνάμεων. Τό "contra hypocritas" εγονε τό σύνθημα τών 

οΰμανοστών (Bracciolini, Rabelais)14, πού πρότευναν τήν άναβόωση τών άξυών 

τοΟ άρχαόου πνεύματος, καό τών μεταρρυθμοστών πού καταδόκαζαν, μέ τό κήρυγ

μα τής εποστροφής στός αρχές τού χρυστυανυσμοΟ, τήν ύποκροσόα καό τή δοαφθο- 

ρά τού άνώτατου κλήρου* . ’Επόσης τό υόοθέτησαν καό οό ούτοποστές , πού ή 

πολοτοκή τους σκέψη δοακρόνεταο γοά άνθρωπυστυχό πνεύμα καό· νεωτεροστοκή δυά- 

θεση. Βέβαοα ή έπόθεση τών άστών έναντόον τών ταξοκών προνομόων, πού δυατη- 

ρούσαν οό στυλοβάτες τού φεουδαρχυχού συστήματος, δέ σήμαονε καό τήν άγωνυ-

0

στοκή τους συσπεόρωση γοά τήν όλοκληρωτοκή κατάργηση τών τάξεων —  όπως ήθε-
17 , ,

λαν οό ούτοποστές —  στά πλαόσοα μοδς ευνομούμενης κοονοκτητοκής χουνωνόας.
18

'Απ’ αυτή τήν άποψη ό "μακοαβελοσμός", μοά καό τό "βασόλευο τού λογοκού" 

άποδεόχνονταν αυταπάτη, υπήρξε τό άυαγχαύο κακό στός πολοτοκές έπυδυώξευς 

καό κατακτήσεος τής άστοκής τάξης. Ή  άναντοστοοχόα τών δυαχηρύξεων μέ τά 

πρακτοκά άποτελέσματα, τής θεωρόας μέ τήν πράξη, όταν μάλοστα γευόταν στρου- 

θοκαμηλοκή προσπάθεοα νά σχεπαστεύ, δημοουργούσε τός προΰποθέσεος γοά τόν
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"ήθεχό ταρτουφισμό" —  όπως ονόμασε ό Nietzsche τήν ταχτεχή xfis δεπρόσωπης 

"καλής" χοενωνεας. Ίδεαίτερα στην ’Αγγλία, πού ό "μαχεαβελεσμός" της έπεση- 

μαίνεταε πολύ νωρίς20 καί συνδέεταε μέ την έμφάνεση τού χαραχτηρεσμού της 

"άπεστης Άλβεόνας" , ό ώφελεμεσμός εγενε η βασεχότερη θέση στίς φελοσο- 

φεχές συζητήσεες γεά τό θέμα της ηθεχής. Ό  "θετεχός" προσδεορεσμός των 

ηθεκών εκδηλώσεων τού ατόμου, όπως αύτο'ς παρουσεάστηκε στον άγγλεκό καί το 

γαλλεκό Δεαφωτεσμο', υπήρξε τό θεωρητεκό αποτέλεσμα τής νεώτερης πολετεκής 

ιστορίας, άν καί θά μπορούσε νά είχε δεατυπωθεε άπό τόν εδεο τό Machiavelli.

"Ομως ό Φλωρεντενός φελόσοφος με την ορθή καταγραφή των δεαδεχασεών 

τού χαεροΰ του υποπτευόταν χαί τες μελλοντεχές τους άπολήξεες. "Ετσε ή δεά- 

χρεση τής ηθεχής άπό την πολετεχη προδεέγραφε:

α) ενα χαίρεο χτύπημα στην εδεολογεα τής παραδοσεαχής χοενωνεχής τάξης 

πού, γεά τή δεαεώνεσή της, ή εδεα δεχαεολογούσε όλες τες ενέργεεες της (ορ

θές ή δχε) μέ τό θεόδοτο χώδεχα τής ηθεχής της'

β) τήν ένεσχυση τού ηγεμόνα μέ τη δεχαεολόγηση άχόμη χαί των αύθαερε- 

σεών του, δταν η σκοπεμότητα μεας πράξης προσδεορίζεε τά μέσα (θεμετα η οχε) 

γεά τήν άποτελεσματεχή της εκτέλεση'

γ) τήν προβολή τής χαρεσματεχής προσωπεχότητας (μέ γνώρεσμα τό άχαθόρε-
25

στο "ingenium") xaC tiW  ταυτόχρονη καλλυόργευα evds εγωυσμοΟ, οντολογυχοΟ 
9ft

καί κοενωνεχού χαρακτήρα, πού περεβάλλεε τήν πραχτεκή δραστηρεότητα τού 

αύτοδημεούργητον^ αστού τής νεώτερης Δ. Ευρώπης*

δ) τή γόνεμη "χοσμεχοποεηση" τής συμπερεφορας τών κρατεχών οργάνων η, 

γενεχότερα, τού εδεου τού κράτους, πού χρησεμοποεεί τή δεχή του "λογεχή" γεά 

τή δεεχπεραεωση τών υποθέσεων του*

ε) τες προΰποθέσεες γεά τήν έπεστημονεχή θεώρηση τής άστεχής δεαγωγής,
99

τής Πολετεκής , εφόσον μέ τήν απόσπασή της άπό τήν ηθεχή άποσυνδέεταε ταυ

τόχρονα τό "είναε" της άπό τό "δέον"*

στ) τήν άφετηρεα νά μελετηθεί η "άρετή" (δπως θά τήν άναλύσουμε παραχά- 

τω) ώς συγχεκρεμένο χοενωνεκό καί δχε σάν ύπερεστορεχό μέγεθος, πού η ποε- 

ότητά του έπεβάλλεε τή θεότητα σάν ρυθμεστή των γεγονότων στήν άνάπτυζη τών 

χοενωνεών*
29

ζ) τή δυνατότητα νά καταζεωθεί η πολετεχή ώς "τέχνη" τής δεαχυβέρνη- 

σης των μελών ένός κοενωνεχού σχηματεσμού, άφού ό άνθρωπος είναε άπό τή φύ-
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σπ του χαχάς30 καί χρεοάζεταυ τά νομοκά προσδυορυσμά καί ελεγχο των κονησε-

ών του*

η) τά δοαπίστωση πώς χωρίς την κατάργηση της άτομοκης οδοοχτησίας,δπως 

προτείνουν τά οΰτοποχά σχεδιάσματα , εϊναο αδύνατο να συμπεσεο η ηθοχη μέ 

τάν πολύτοκη, αλλά μέσα στά πλαίσοα των ταξυχών ανταγωνοσμών χαυ δοαορέσεων 

ή μοά θά ξεχωρίζει, άπά τάν άλλη.

Γενοχά 6 Machiavelli, γυά τάν έποτυχία τοΟ σχεδοασμοΰ του, μελετώντας 

τάν πολύτοκη πραγματυχάτητα τον) καοροΟ του δπως άχροβως ίταν, όδηγείταο στά 

συμπέρασμα πώς ή πολοτοχά προσδοορίζεο τάν ήθοχη καί δχο το αντίστροφο. 'Η 

θέση αυτά δοευχρονίζεταο περοσσάτερο μέ την ανάλυση τοΟ "θετοχοΟ" δοχαίου 

πού έποχεορεοταο στά έπάμενο κεφάλαοο.
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5. Η ΚΑΘΙΕΡΩΕΗ TOY "QETIKOY" ΔΙΚΑΙΟΥ

Γυ<ί νά περεφρουρηθεΕ νομοθετεχά δ ηγεμόνας στην εκτέλεση τοϋ προορεσμοϋ 

του, όπως τόν προσδεορεζε ό Machiavelli, έπρεπε vd συντελεσθεε η μετάβαση α

πό τά "θεΕο δεχαεο", πού ανάγκαζε τά βασελεά καί τό φεουδάρχη vd ύπακούουν 

στά νόμο* πού θεσπίστηκε μέ την έγκρεση της έχκλησεας, στό άνθρώπενο "θετε- 

χά δεχαεο", πού έξασφάλεζε την άντεφεουδαρχεκη δεάθεση της κεντρεκής εξουσό- 

ας, όταν συμμαχοΰσε μέ την αναπτυσσόμενη άστεχό τάξη . Βέβαεα οε καθολικού 

"μοναρχομάχοε", ανανεώνοντας τη μεσαεωνεκη αντίληψη γεά την υπέροχη της "θεό- 

ας δεχαεοσύνης" (καί των έπόγεεων εκπροσώπων της) άπέναντε στην κοσμεκό ε

ξουσία, άντέδρασαν στην αντίληψη πώς ό μονάρχης μπορεε νά φέρεταε καε ώς "le-

gibus solutus" , δεαβλέποντας ετσε τό γεγαντεσμό της κεντρεκής έξουσεας πού
μ

θά εκδηλωθεί στην εποχή τής απολυταρχίας. "Ομως ό Φλωρεντενός συγγραφέας θε- 

ωροΟσε τό νομοθεσία προϋπόθεση γεά την απόκτηση καε άσκηση τής έξουσεας άπό 

τόν ηγεμόνα. 'Αν βέβαεα στό ομώνυμο έργο του δεαφαενεταε ή τάση γεά τη δεκαε- 

ολόγηση άχόμη καί των αΰθαερεσεών του , στό δνομα όμως τής ηθεχής του απο

στολής, αντίθετα στες "Δεατρεβές" οέ νόμοε άντεμετωπεζονταε ώς συμβόλαεο τοϋ 

λαοΟ μέ τόν ηγεσία του6. Ό  Machiavelli δεέχρενε έτσε τό σημασία τοϋ νόμου 

πού μαζί μέ τό μόνεμο στρατό θ ’άποτελέσουν τά βασεκά στηρίγματα τοϋ έθνεκοϋ 

κράτους. Βέβαεα οέ νόμοε δέ θά εκφράζουν ένα ύπερταξεκό πλαόσεο συνεργασίας
η

χαί συμβίωσης , άλλα θά χροχύχτουν ώς χροιάν συμβιβασμού των φεουδαρχιχών 

χρονομίων μέ τίς αστικές διεκδικήσεις.

Αναντίρρητα, μέ τίς έχιδιώζεις των άστοχων κοινωνικών στρωμάτων χαί 

χαθάσο συσχετιζάταν τά "θετικά" μέ τά "φυσικά" δίκαιο, ο νάμος είχε τά χαρα

κτήρα ένάς γενιχοΟ κριτηρίου τής ιολιτιχής συμχερίφορδς τών άτομων χού ζοΟ- 

σαν σ ’ενανένιαύο εθνικά κοινωνικά χώρο* Στην ιδιαίτερη πατρίδα τοΟ Machi.avel- 

Η ,  διού στά τέλος τοϋ Μεσαίωνα είχε γραφεί κώς "σύμφωνα μέ τά φυσικά δίκαιο 

δλοι οί άνθρωποι γεννήθηκαν ελεύθεροι” , τά 1**9Η κατοικοΟσαν 90*000 ψυχές καί 

μάνο οι 3.200 είχαν τάν τίτλο (μέ τά συνεχαχάλουθα χρονάμια) τοΟ "verum et 

originarium civitatis Florentiae" . Γε’αύτό άκρεβώς ό νόμος, ώς στοεχεΕο τοϋ 

"θετεχοϋ δεχαίου", ήταν μέσο πάλης γεά τόν άναδεάρθρωση καε ανασύνθεση τής 

ευρωπαϊκής χοενωνόας. 'Οσο βέβαεα δεατηρεΕταε τό παραδοσεαχό νομεκό πλαεσεο 

αυτής τής χοενωνίας, τόσο στίς αναπτυγμένες παραγωγέχές δυνάμεες δέν άντε-
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στοιχοΟν θεσμού ποό θά εκφράζουν τή νέα μορφή των παραγωγικών σχέσεων. *0

συγγραφέας τοή "Ηγεμόνα" παραβλέπει, αύτό τό γεγονός, εφόσον κρένει, αναγκαίο

νά διασωθεί, έστω ώς επίφαση, τό παλαιό νομοθετικό σχήμα10. Στά ιστορικά του

παραδείγματα έπικαλεΐται συχνά τό σπαρτιατικό πολίτευμα γιά νά στηρίξει, μέ
12

τίς αναλλοίωτες καί θρησκευτικά κυρωμένες νομικές του ρυθμίσεις την επιτυ

χία τής αποστολής toO ηγεμόνα. 'Αν ή αυστηρότητα καί η σταθερότητα τών νό

μων τής Σπάρτης εξηγείται, από τό. γεγονός ότι. ζοΰσε μέσα σ ’ένα έχθρικό περι

βάλλον13, ή Εδυα περίπου κατάσταση έπικρατοΰσε στήν ’Ιταλία μέ τίς κατακτητι

κές βλέψεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων καί τά έσωτεριχά κέντρα περιορισμένης το

πικής έξουσίας ποό διαιώνιζαν την κατάτμησή της.

Στή βόρεια ’Ιταλία, μέ κέντρο τή Μπολώνια, άπό τόν όψιμο κιόλας Μεσαίω- 

να είχε εκδηλωθεί ή αναβίωση τοΟ ρωμαίκοΟ δικαίου με τούς τρεις τομείς του: 

τό "φυσικό δίκαιο", τό "δίκαιο των εθνών" καί τό "αστικό δίκαιο". *Η έπιστρο- 

φή στοάς "πρώτους πατέρες τής δικαιοσύνης", καθώς τούς ονόμαζε ό Πετράρχης , 

έκρυβε τήν προσπάθεια ν ’απελευθερωθεί τό δίκαιο άπό την εκκλησιαστική κηδεμο

νία. Γτήν εποχή τής ’Αναγέννησης, ποό παρατηρείται μιά γενικότερη στροφή πρός 

τάν ιολυτυσμάτάς κλασυχάς αρχαιότητας* ό "mos italicus" —  τό "jus civile" 

των άστοχων στρωμάτων —  χροτάθηχε (is μέσο γοά τά συνένωση τ?1ς Ιταλοας. Σ αυ

τά συγκατανεύει, xt ό Machiavelli, χού έχτυμοΰσε βαθύτατα τάν αρχαίο χοσμο 

ηαί ό όραματυσμάς του γοά τά μέλλον τάς πατρίδας του σάμαυνε τάν καταδίκη 

τής μικροπολιτικής διχόνοιας των ηγεμονίσκων της . Ά ν  βέβαια ή ηθική γεν

νιέται μέ τήν εμφάνιση τής άργανωμένης κοινωνικής ζωής, ώς "cognizione del

la giustizia"10, αυτό δέν αποκλείει, τώρα ποό αναπτύσσονται οί πόλεις τής Δ.

Ευρώπης καί ειδικότερα τής Β. Ιταλίας, ν ’όμοιάζει ή συμπεριφορά τών πολιτών
19

μέσα στά άστικά αυτά κέντρα μέ τόν τρόπο τής "πολιτικής ζωής" των αρχαίων 

πόλεων-χρατών. 'Η ομοιότητα τής (πολιτικής χαί πολιτιστικής) ’Αναγέννησης μέ 

τήν κλασική αρχαιότητα υπερτονίζεται άπό τό Φλωρεντινό συγγραφέα, ποό άπο- 

βλέπει νά γίνει εντελώς έκδηλη η ριζική διαφορά τής εποχής του μέ τό "σκο

τεινό" Μεσαίωνα, πού διέχοψε μέ τή "βαρβαρότητα" του τό μεγαλείο τοϋ αρχαί

ου κόσμου. 'Ετσι ή θεωρία των "τριών σταδίων" γιά τήν περιοδολόγηση τής παγ

κόσμιας ιστορίας’*0 έχφράζει τό νεωτεριστικό πνεΟμα, ποό έχδηλωνεται στή δυ

τική "χρωτοαστιχή" κοινωνία.

Στοός κόλπους της έπίσης γίνεται εύρότερα αντιληπτή ή ανάγκη ν' άνασυν-
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ταχθεί τ<5 νομιχά πλαιίσυο t PIs συνιπερυφορας τών μελών της. Ό  Machiavelli έ

χει, ττί γνώμη πώς "οέ κάθε πολυτεέα υπάρχουν δυά άντέμαχες δυαθέσευς, μυά τοΟ 

ΧαοΟ χαύ μυά των μεγάλων (grandi)"^* xctu πώς ή αντίθεση τους έξηγευταυ μέ τά 

γεγονός δτε ού άνθρωποε γεννεοϋνταε χαχοί . 'Η πρωταρχική νομεχή πράξη πα

ρουσιάζεται, μέ τή γένεση τής οργανωμένης χοενωνίας, δταν δηλαδή ή "invida 

natura"^ τοΟ μεμονωμένου ατόμου παραμερίζεται, μέ το "συμβόλαεο" πού ύπό- 

γραψε γεά νά έζασφαλεσθεΐ ή συλλογεχή συμβίωση. 'Η "φυσεχή" ζωή δέ γνωρεζεε 

τό νόμο πού άποτελεε δημεούργημα τής έστορεας των οργανωμένων χοενωνεών. "Ε-

τσε ή θεωρία τοΟ "χοενωνεχοΟ συμβολαίου", πού δεατυπώθηχε άρχεχά άπό τούς 

Σοφεστές^, χρησεμοποεεεταε άπό τόν Machiavelli, πού βλέπεε δτε οέ πόλεες 

τής εποχές του άναπτύσσονταε μέ βάση την οεχονομεχή δραστηρεότητα των μελών

τους χαύ τες χοενωνεχές τους δεεχδεχήσεες. "Αν οέ νο'μοε τείνουν νά συμβεβά-

σουν τύς άντεμαχόμενες έπεδεώξεες των πολετών, αύτό θά σημαενε τόν περεορε-

σμό TfiS ελευθερίας τους, αλλά χαε την έξασφάλεση της (χενητής χαε άχύνητης)

περεουσεας χαύ τής ζωής τους. Στό σχεδεασμό τοΟ Machiavelli προηγεεταε άνά-
26μέσα στον ηγεμόνα χαύ τό λαό ένα "συμβόλαεο" , πού θά έγγυηθεζ την πεστή 

τήρηση τής συμφωνίας τους: τή συμμαχέα γεά την ένωση χαύ τήν απελευθέρωση 

τής ’Ιταλίας.

Ό  Machiavelli, άχόμη, πεστεύεε πώς ή καταπάτηση των νόμων χαύ η δεαφθο- 

ρά των ανθρώπων έχεε τή ρίζα της στήν κοενωνεκή άνεσότητα. Δέν πρόχεεταε μό

νο γεά τήν "κακή" φύση τΟν ανθρώπων, αλλά γεά τόν έκφυλεσμό τους μέσα στύς 

άδεχες χοενωνεχές συνθήκες πού έπετεύνουν τύς δεαφορές τους. Τό κίνητρο τού 

άτομεχοΟ συμφέροντος χαύ ό αγώνας γεά τήν απόχτηση χαύ νομεχή κατοχύρωση τής 

άτομεχής ίδεοχτησύας, πού χαραχτήρεσε τήν οέχονομεχή ζωή τής δυτεχής "πρωτο- 

αστεχής" χοενωνύας, αναμφίβολα ύποβοήθησαν τή δεάβρωση τοΟ φεουδαρχεκοΟ κοενωνετ 

κοΟ σχηματεσμοΐλέφόοον άπαετήθηχε ή κατάργηση των ταζεχών προνομίων των εύγε- 

νών γεά νά έζασφαλεσθεί ή άβύαστη δραστηρεότητα των αύτοδημεούργητων αστών.

Τότε τό "jus naturale" χάνεε τόν έερό του χαρακτήρα, πού είχε στό Μεσαίωνα
27

σαν παράγωγο τοΟ "θείου δεκαίου" , γεά νά έχφράσεε τες άπαετ,ήσεες τών άνερ- 

χόμενων χοενωνεχών δυνάμεων —  όπως τουλάχεστον φαενεταε άπό τες δεακηρύξεες 

τους. *Η έλευθερεα τής σκέψης χαε τής πράζης, η τυπεχή έσότητα μπροστά στό 

νόμο χαε ό έζαγεασμός τής άτομεχής έδεοχτησεας άποτελοΟν "φυσεχά" δεχαεώ-

ματα τοΐ» πολίτη. ’Ο Machiavelli είναε αΰτόπτης μάρτυρας των χοενωνεχών άνα-
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ταραχών πού όρχεσαν νά εκδηλώνονται, καί στίς εταλεχές πόλεες, όταν οέ χάτοε- 
χοε τους μέ σημαία τό "φυσεχό δίχαεο" αγωνίζονται, ν'Ανατρέψουν την χοενωνε- 
χη Αδεχία πού τούς έξουθενώνεε. Παραθέτεε στην "’Ιστορία της Φλωρεντίας" τά 
Ακόλουθα λόγεα ενός εκπροσώπου της συντεχνίας τοΟ μαλλεοϋ ('Arte della lana"): 
"Κε οΰτε vd σας τρομάζεε εκείνη ή άρχαεότητα τοΟ αεματος που έπεχαλοΰνταε, 
γεατε όλοε οί. Ανθρωποε, Αφού έχουν την εδεα άρχη, εϊναε εξίσου παλαεοί καί 
καμωμένοε Από τό φύση μέ τόν εδεο τρόπο. "Αν γδυθούμε όλοε, θά δείτε πόσο 
όμοεοε είμαστε* χαί μετά ας φορέσουμε εμείς τά ρούχα τους χε έκείνοε τό δε- 
χά μας: Αναμφίβολα εμείς θά φανούμε εύγενεες χε έχεενοε άνθρωποε τού λαού 
(ignobili). Γεατε μόνο ή φτώχεα χαί τά πλοιίτη μας ξεχωρίζουν” . *0 συγγρα
φέας των "Δεατρεβων" πεστεύεε στόν περεορεσμό (χαί όχε στην κατάργηση) των 
ταξεχων Αντεθέσεων, μέ τό δυναμεχη μεσολάβηση τού "έξεσορροπητεχού., παράγοντα 
τός χοενωνίας, τού ηγεμόνα. ’Αναλύοντας τίς συγχρούσεες ανάμεσα στη ρωμαεκό

"Nobilita" χαί την "Plebe” δεαπεστώνεε πώς ή "πείνα χαί ή φτώχεα χάνουν
30τούς ανθρώπους φελόπονους (industriosi) χαί οέ νόμοε τούς κάνουν καλούς", 

γεά vd χαταλόζεε: "τά χαλά παραδείγματα £τός Αρετές, virtu] γεννεοΰνταε Α

πό τόν καλό Αγωγό* ή καλό Αγωγό Από τούς καλούς νόμους* χαί οί, χαλοί νόμοε 
Από εκείνες τίς ταραχές πού πολλοί τίς καταδεχάζουν Απερίσκεπτα" . Αύτές 
τίς "tumulti", ώς Αέναο φυ.τώρεο έπαναστατεχών χοενωνεχων έξελίξεων, εζησε . 
Από κοντά A Machiavelli χαί, δεερμηνεύοντας τίς Αστεχές δεεχδεχόσεες τοΟ χαε-
ροΟ του, ΑπαετοΟσε ή "τέλεεα δημοκρατία (perfetta republica) vd τά προβλέ-

32πεε όλα μέ τούς νόμους της" .
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.6. ΚΟΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

'Η καθιέρωση τοϋ "θετυχοϋ δυχαυου", όπως τή σχεδυαζε b Machiavelli, συν- 

δέεταυ με τη διαμόρφωση της χουνής "γλώσσας" των πολυτών τοϋ έθνυχοΰ κράτους 

τής 'Ιταλόας. *Η χουνή όμως έχφραση της σχέψης τους αποτελούσε έπυσης μυώ 

conditio sine qua non γυά την πολυτυστυχή της ενότητα, ποό θά έχφράσευ η έθ- 

νεχη ί,δεολογυα. ’ΐδυαυτερα στην πατρόδα του Machiavelli τό γλωσσυχό πρόβλημα 

είχε βαθυές ρυζες χαό πολλαπλές προεχτάσευς. 'Η δημυουργυα της έθνυχης συνεό- 

δησης των λαών τής Δ. Εύρώπης συναρτηθηχε χαό μέ τον παραμερυσμό της ρωμαυο- 

χαθολυχης πολυτυστυχης παράδοσης, που συντηρούσε τη θρησχευτυχη χαό γλωσσυχη 

τους συνοχή. 'Η "latina rustica" αναπτύχθηκε χατά τόπους αυτόνομα, εφόσον υ

πήρξε τό μέσο χαό τό αποτέλεσμα της άβόαστης έκφρασης των κατοό-

χων τους. "Οσο οΰ νερωμένου άντυπρόσωπου τοϋ πάπα δέ "μυλοϋν ττί γλώσσα τοϋ 

λαοϋ"\ όπως χαραχτηρυστυχά σημευώνευ ενα έγγραφο τοϋ 1321, τόσο ή κοσμυκιί 

έζουσόα ΰποχρεώνεταυ νά προσγευωθεΰ στά πράγματα γυά νά κωδυκοπουησευ χαό ταυ

τόχρονα νά έπυσημοπουησευ την έχφραστυχη δυνατότητα των υπηκόων της. "Ομως
Λ

ό δρόμος από την "πνευματυκη" , δπως θεωροϋσε τη Λατυνυκή ή εγγράμματη μευο- 

ψηφόα της μεσαυωνυχής χουνωνόας, στην "ύλυκή" γλώσσα ίταν μαχρός χαό δύσβα

τος. Γυατό η χρατυχή έζουσυα δυατήρησε γυά άρχετούς αΰώνες —  στή νομοθεσυα, 

οτή γραφευοχρατυα χαυ τή δυπλωματυα—  τήν άμόλητη πυά γλώσσα, τή "θεϊκή" λατυ- 

νυχή. Βέβαυα άρχυζε νά συνευδητοπουεό πώς στήν άντυθεσή της μέ τόν πάπα, δ- 

πως τιΐν Αναλύσαμε παραπάνω , δέ θά είχε ως σύμμαχέ της τή "latina ecclesiasti- 

ca", άλλα τή λαϊκή της γλώσσα, πού ύπέσχεται —  μέ τά πρώτα της γραπτά δείγμα

τα —  την ιδεολογική συνοχή τοΟ χράτους. Μέ μοναδικέ τροπο αύτέ το γεγονάς ό- 

λοχληρώθηχε στή Γαλλία, μέ τήν παρέμβαση τοΟ Φραγκέσκου Α'χαι τή σύμπραξη τής 

λογοτεχνικής “Πλειάδας" ·

Στον τεμαχισμένο χολιτιχά ιταλικέ χώρο ό Δάντης, χρησιμοποιώντας χι ο ί

διος οέ πολλά έργα το ντάχιο ιδίωμα, θ ’απαιτήσει τήν πολιτιστική του ένοπούη- 

ση μέ μέσο τή διαμορφωμένη λογοτεχνική γλώσσα . *0 ποιητής τής "Θείας κωμωδί

ας" διαπίστωνε ορθά πώς ό "άνθρωπος ποτέ δέ μένει ακίνητος καί ο ίδιος, ούτε 

μπορεί νά *ναι η γλώσσα σταθερή και αναλλοίωτη, άλλα καθώς συμβαίνει στ Αν

θρώπινα £*.#J μεταβάλλεται Ανάλογα μέ τις διαφορές των καιρών και τών τάπων
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(per locorum temporuaque distantias variari)" . 'Αν ένα εθνικό σύνολο, προσ

διορισμένο γεωγραφικά καί κοινωνικά, διανύει μιά ορισμένη ιστορική πορεία,τό- 

τε η "sermo plebejus" άντιχαθρεφτιζει —  μαζί με τα υπόλοιπα πολιτιστικά μνη

μεία —  αύτη τάν χορεία. 'Η "φυσική" γλώσσα αποδίδει τη "φύση" των πραγμάτων, 

εφόσον αναγνωρίζει, χάθε φορά τη συγκεκριμένη ιστορική πραγματικότητα χαί τήν 

εκφράζει. Μέ τό δυναμική παρουσία των παραγωγικών δυνάμεων τής αναπτυσσόμενης 

αστικής τάξης, χού αχό τον όψιμο Μεσαίωνα σημείωσαν καταπληκτική πρόοδο , 

θ’άντιμετωχισθεϊ καί η γλώσσα σάν‘εργαλείο·(γιά την αποδοτικό επικοινωνία 

των ανθρώπων) χού μπορεί νά εξελιχθεί. ’Α π ’αύτη την άποψη γιά νά χρησιμοποι

ηθεί σωστά τό γλωσσικό "όργανο" θά πρέπει νά μαθαίνεται μέ ευκολία καί άβία- 

στα άχό τήν παιδική κιόλας ηλικία.

*0 Hachiavelli υιοθετεί τις θέσεις του Dante γιά τη γλώσσα καί αγωνίζε

ται γιά την ανύψωση της λαϊκής γλώσσας στό ρόλο τοΟ αποτελεσματικού μέσου 

γιά τήν απόκτηση τής ενιαίας πολιτιστικής φυσιογνωμίας τού ιταλικού έθνους . 

*0 θλωρεντινός συγγραφέας, πού μεταχειρίζεται ακόμη καί στά διπλωματικά του 

κείμενα τή γλώσσα τού λαού του , είχε έπισημάνει τίς αναγκαίες καί άναπόφευ- 

τες αλλαγές πού παρατηρούνται σέ κάθε γλώσσα,εφόσον ώς ανθρώπινο δημιούργημα 

ΰπόκειται στήν εξέλιξη τής ιστορίας, όπως ακριβώς συμβαίνουν καί οΐ μεταβο

λές στό σφαίρα των θρησκευτικών ιδεών καί στην εκκλησία . ’Ιδιαίτερα όμως 

τον προβληματίζει ή γλωσσική ενότητα τής πατρίδας του, όταν μάλιστα όξύνονται 

οι χεντρόφυγες τάσεις πολλών γεωγραφικών της διαμερισμάτων, πού ευνοούσαν οί 

αντιθέσεις των χόλεων-κρατών.

*0 Hachiavelli γνωρίζει πώς μέ τήν εκπλήρωσή τού μικρότερου αυτού στό

χου, σέ συνδυασμό μέ την ολική επιτυχία τού σχεδιασμοΰ του, θά έχδηλωθοΰν 

οί ακόλουθες συνέπειες:

α) Μέ τό πνευματικό κίνημα τής ’Αναγέννησης είχε φανεί — τό υπερτόνιζαν 

κυρίως εκκλησιαστικοί καί συντηρητικοί κύκλοι —  πώς θά διακοπεί ή ανάπτυξη 

τής λαϊκής γλώσσας. *0μως οί ίδιοι οί ούμανιστές1*, γράφοντας λατινικά η έλ- 

ληνικά, δέ στράφηκαν αναγκαστικά χαί εναντίον τής λαϊκής γλώσσας. ’Απλώς κα- 

τέλαβαν τό γλωσσικό καί ιδεολογικό κατεστημένο, έβγαλαν στό φώς τούς αρχαί

ους συγγραφείς καί υπογράμμισαν τήν αξία πού έχουν οί καταχωμένες ρίζες τού 

ευρωπαϊκού πολιτισμού. Τό γεγονός αυτό δέν έχτιμήθηχε στις πραγματικές του 

διαστάσεις στόν καιρό καί στον τόπο τού Hachiavelli, αν και ο ίδιος ξοναγυ—
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2,2 , , ,
ρι,ζε γόνυμα στήν "άληθυνή χαύ τέλευα αρχαιότητα" γυά νά συγχρένευ τό μεγα

λείο της μέ τήν εποχή του.

6) * Η τυπογραφία* , με τό βαθμιαίο πολλαπλασιασμό τές εκδοτικής παραγω

γές, βοηθοΟσε αποφασιστικά στήν καλλιέργεια των εθνικών γλωσσών, πού εκφρά

ζουν πιά τήν πλειοψηφια των πολυτών στίς χώρες της Δόσης καί στήν ίδια τήν 

‘Ιταλία. Ζουσε ακόμη 6 Γουτεμβέργιος όταν ή εφεύρεσή του θεωρήθηκε απαρχή τής 

"αναγέννησης τών γραμμάτων"*1*, έφο'σον τό τυπωμένο βιβλίο ξέφευγε από τήν κη

δεμονία τές έκκλησίας διαμορφώνοντας ένα ευρύ κριτικό κοινό. Ειδικά γιά τήν 

πατρίδα τοϋ Machiavelli ό προορισμός του βιβλίου ταυτιζόταν μέ τήν πανιταλι?· 

κή ενημέρωση σχετικά μέ τό πολιτιστικό της παρελθόν καί μέ την προσπάθεια νά 

συγκροτηθεί ενιαία "κοινή γνώμη"*^. *Αν η γλώσσα ήταν ή ίδια, κοινό θά ήταν 

καί τό πνευματικό κλίμα πού θά παρουσίαζε ομόθυμη τήν απαίτηση γιά τήν ένωση 

τές * Ιταλίας.

γ) Τά άνερχόμενα αστικά στρώματα τών ιταλικών πόλεων, πού επιδίωκαν μέ 

κάθε τρόπο τήν πραγματοποίηση αυτής τές ενότητας, μιλώντας στο όνομα τοΟ ι

ταλικοί έθνους έπρεπε νά συμβάλουν στή γλωσσική του ομοιογένεια. *0

γλωσσικός "δημοτικισμός", σέ πολλές ευρωπαϊκές χώρες, εμφανίστηκε στήν ανοδι

κή φάση τές άστικέε τάξης καί άποτέλεσε καίριο αίτημα, ενώ σ ’αλλες καθυστέρη

σε καί μετατράπηκε σέ ψευδο-πρόβλημα πού έπιχειροίσε νά συγκαλύψει μιά γενι

κότερη καθυστέρηση. Στήν πατρίδα τοΟ Machiavelli η "Δημοτική*θά απλωθεί σ' ό

λα τά είδη τοΟ γραπτοί λόγου. '0 Φλωρεντινός συγγραφέας χρησιμοποίησε τή γλώσ

σα τοΟ λαοί του στα διπλωματικά έγγραφα, στα πολιτικά, ιστορικά, θεατρικά καί 

λογοτεχνικά έργα. 'Επίσης τήν εμπιστεύτηκε στήν απόδοση τών φιλοσοφικών του 

σκέψεων, πριν ακόμη ό Sp. Speroni*^ προτείνει —  χωρίς νά εισακουστεί —  νά 

γράφονται οι επιστημονικές πραγματείες, δν πραγματικά θέλουν νά διευρύνουν 

καί νά διαφωτίσουν τό αναγνωστικό κοινό, στή λαϊκή γλώσσα. Ή  επιμονή τών α

ριστοκρατικών νά χρησιμοποιοΟν τήν αμίλητη λατινική, όπως π.χ. ό Fr. Bacon 

στήν 'Αγγλία, χρησίμευε μόνο σάν απλή εφαρμογή τοΟ σχεδίου τους γιά τήν "κα- 

θολυχή γλώσσα" , όταν μάλυστα δημυουργήθηχαν οι. άπαυτούμενες ΰστορυχές συν

θήκες γμ'αύτήν χαέ έχαναν εντελώς άναχρονυστυχή τήν πρόθεση ν ’άυαβι,ώσει, ή 

γλώσσα τής άρχαέας (ή χαέ τής παπυχής, αργότερα) Ρώμης.

δ) 'Η άνάγχη τής όμουογένευας ενός χράτους προβλήθηκε από τήν άντέληψη 

πώς ή "έθνι,χή λαϊκή συλλογική βούληση"^ — σ'άντιστουχέα μέ τή "volonte ge-
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nerale"19 τοΟ γαλλεχοΟ ΔεαφωτεσμοΟ — θά πρέπεε νά έχεε κοενό όργανό πού θά 

ΤΠ') έχφράσεε χαύ ταυτόχρονα θά τή δεαμορφωσεε. Σ αυτό το σημεεο ο Machia- 

velli ΰηοψεάζεταε τόν χαθοδηγητεχό ρόλο της εδεολογύας χαύ τή δυναμεχή τής 

γλώσσας21 στη σύνδεση των μερών τοΟ πολετεστεχοΰ έποεχοδομήματος μέ την οε- 

χονομεχή χαύ χοενωνεχή του βάση· Γε'αυτο αχρεβως η αζεοποεηση της xouvns 

γλώσσας έντάσσεταε στύς προΰποθέσεες γεά τήν έφαρμογή τού σχεδεασμοϋ του.

ε) "Ομως ό σχεδεασμός αυτός δεν πραγματοποιείται, χαύ οε ηγέτες ατούς 

όποέους απευθύνθηκε b Machiavelli τον απογοητεύουν, εφόσον τά μεγαλοαστεχά 

στρώματα των έταλεχών πόλεων είχαν δεεθνη οΰχονομεχά στηρύγματα χαύ ύποχρεώ- 

σεες. 'Ισως εδώ βρύσχεταε χαύ ή ρύζα τής πεχρής του δεαπύστωσης, οτε τά ά- 

στεχά χέντρα δεαφθεύρουν τόν εταλεχό πληθυσμό ("una republica venuta alia 

corruzione") καu υδυαύτερα τους νέους , πού σταματούν πυά νά μυλουν τόν 

υδυα '•γλώσσα11 μέ τούς δοξασμένους προγόνους τους. *0πως ύπογραμμύζευ με μυά 

αυτονόητη υπερβολή κάπουος άπό τη Signoria, "πραγματυκά, μέσα στύς πόλευς 

τής ’Ιταλίας έχευ μαζευτεί ό,τυ μπορεί νά εϊναυ δυαφθαρμένο κυ ό,τυ μπορεί 

να έκφυλύσευ mu άλλους: ού νέου είναυ αργόσχολου (oziosi), οΰ γέρου ακόλα

στου χαύ κάδε φύλο Μαύ κάθε ήλυκύα σέρνευ παράλογες συνηθευες πού δεν μπο

ρούν νά τυς γυατρέψουν ου καλού νόμου, εφόσον έχουν φθαρεί άπό τόν κακή χρό-

ση" . Ο Φλωρεντινός τεμητής τών "άστεύων" (δηλαδή έχεύνων πού μένουν στό
• 95

άστυ) συνεχύζεε έτσι, τήν ΰστερομεσαεωνεχή θεώρηση της "dignitas rusticana"^ ,

πού σκόπευε νά περεορύσεε τΑ μετακίνηση τοΰ έξαθλεωμένου άγροτεχοΟ πληθυσμού 

άπό τή φεουδαρχεχή ύπαεθρο στύς αναπτυσσόμενες πόλεες. Σύμφωνα μέ τήν προ - 

τροπή τοΟ A. Pandolfini (1436), "μήν αργείς, τρέζε στήν εξοχή, ζέφυγε άπό τόν 

έπαρση τών πλουσίων χαύ τόν άτεμύα των χαχών" , "Ομως ή περεγραφή τοΟ "χα- 

λοΟ ίγρεου" χαύ ή θέση του στήν πολετεχή φελοσοφεα τοΟ Machiavelli θά πρέ- 

πεε νά έρμηνευθεε ως συνεεδησεαχή χρεση τοΰ εδεου χαύ γενεχότερα τής έποχής 

του μπροστά στην άδυναμύα τών ήγετεχών στρωμάτων τών έταλεχών πόλεων νά ε

φαρμόσουν τό σχέδεό του χαύ νά εκπληρώσουν έτσε τήν άπαύτηοη πολλών συμπα-

τρεωτών του. Γέ* αυτό είναε τόσο χατηγορηματεχός όταν γράφεε πώς "άναμφεβο-
*

λα, άν θά ’θελε χάποεος σήμερα νά δημυουργήσεε μεά πολετεεα, πεό εύκολα θά 

τήν έχανε μέ τούς βουνύσεους, πού δέν έχουν καθόλου πολετεσμό (civilita) , 

παρά μ ’εχεενους πού συνήθεσαν νά ζοΟν στες πόλεες, όπου ό πολετεσμός έχεε 

δεαφθαρεί: όπως ένας γλύπτης πεό εύκολα μπορεί νά χάνεε ένα ωραίο άγαλμα
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άχο μάρμαρο αδούλευτο, χαρά άκό χάκοοο άγαλμα χαχοχυμένο άκά άλλον" .
οτ) *Η καταδίκη τής ζωής των χόλεων αχό το Machiavelli τον οδήγησε στή

διάκριση των χνευματιχώυ καταχτήσεων, δχως είναι οί, καλές τέχνες καί π γλώσ-
30 # » ' ·σα, αχό τά ηθικά εκιτεύγματα των κατοίκων τους . Βλέκει τήν τεράστια χρόόδο 

στό χώρο της χαλλιτεχνιχης καραγωγης ("η χώρα αυτή φαίνεται, γεννημένη νά ξα

ναζωντανεύει τά νεκρά κράγματα, καθώς τό είδαμε στην κοίηση, στη ζωγραφική
A  a

καί στη γλυιτςκηβ,)ΛΑ καί παραπονιέται γοατι ή αναγέννηση των γραμμάτων δέν έ
φερε καί τον εξαγνισμό των ηθών· * Η συμπεριφορά των πολιτώνs έστω κι αν δια

29

σκεδάζουν η εκτονώνονται, με τήν παρακολούθηση ενός θεατρικού έργου ή μέ τήν 
ανάγνωση ενός ποιήματος (μέ στίχους διανθίζει κι ο ίδιος τά πεζά του κείμενά^ 
τάν αναγκάζει νά στραφεί προς τά αρχαία πρότυπα τήε πολιτικής αρετής μέ τήν 
επίγνωση βέβαια πώς "είναι αδύνατο νά συντάξεις πολιτεία αιώνια" , τή στιγ
μή πού αναγνωρίζει δτι η πατρίδα του συγκαταλέγεται σ*εκείνες τις χ&ρες πού

33
άκλωσάν "la corrutela del mondo" .



77

1. Gregorius IX, Ad magistros et scholares Parisienses (13-4-1321): H. De- 

nifle-E.Chatelain,· Chartularium Universitatis Parisiensis, τ. 1 (Paris 1889), 

σ. 138. Πρβλ. τός παρατηρήσεις τοΟ Gramsci, Quaderni del carcere, τ. 1 (To

rino 1977), σ. 353xx. γυά xri σχέση της Λατυνυκης μέ τόν "cosmopolitismo cat- 

tolico".

2. Βλ. E.R.Curtius, Europaische Literatur und lateinischer Mittelalter 

(1948, Bern-Miinchen **1965), σ. 41.

3. E. 42k x .

_ 4. Βλ. G. Gusdorf, La revolution Galileenne, τ. 2 (Paris 1969), a . 307. 

ΠρΒΧ. Machiavelli (c. 1511), σ. 53 (τ. A', σ. 218).

5. Γυά xri θέση του Dante στό έργο τοΟ Machiavelli, ΰδοαέτερα για τό γλωσ

σικό πρόβλημα, βλ. Grayson (1971), σ. 5κκ. ΙΙρβλ. Machiavelli, Discorso ο dia- 

logo intorno alia nostra lingua, Opere, σ. 923-930 (μέ πολλές αναφορές στές 

άπόψευς τοΟ Dante).

6. De vulgari eloquentia (1305), 1. I, c. IX, 6-7, Opere, τ.’ VI (εκδ. P.G. 

Ricci, Firenze 1950), σ. 66/67. Πρβλ. Machiavelli (1513-1521), 1. II, c. 5, 

σ. 154 (τ. A', σ. 406).

7. Βλ. Νούτσου, Ό  νομιναλισμός, σ. 89χκ.

8. Machiavelli, Discorso ο dialogo, σ. 923. Την έδυα άποψη είχε καί ό σύγ

χρονός του «ουητής χαC πολύτοκος Lorenzo il Magnifico* Comento sopra alcuni 

de' suoi sonetti (1482/83), Tutte le opere, έχδ. G. Gavalli, τ. 2 (Milano 

1958), σ. 110. Πρβλ. καί τός αναλύσεις του Grayson (1960), σ. 410χχ.

9. Βλ. ενδεικτικά Machiavelli, Opere, σ. 3χχ., 399χχ.

10. Machiavelli (1513-1521), 1. II, c. 5, σ. 154 (τ. Α', σ. 406).

11. Γιά την κοινωνική θέση τοΟ "umanista" βλ. R.Μ.Brown, A Significant 

Sixteenth-Century Use of the Word "Umanista", "Modern Language Review", τ.

64 (1969), σ. 565xx.

12. Machiavelli (1521), 1. I, σ. 303 (τ. B #, σ. 37).

13. Γιά τήν απήχηση αύτής τής εφεύρεσης ατούς διανοουμένους τής Αναγέν

νησης βλ. τήν εργασία τής E.L.Eisenstein, The Advent of Printing and the Pro

blem of the Renaissance,"Past ond Present", τ. 45 (1969), σ. 727xx.

14. R. Gaguin, Epistolae et orationes (έχδ. L. Thuasne, Paris 1902), T.2, 

o. 61.



78

15. Πρβλ. τή χαρακτηρολογία Tfis γαλλυχής "xouvfis γνώμης" από τό Machiavel- 

li (c. 1511), σ. 53 (τ. Α', σ. 217/218).

16. Dialogo della Lingua (Venezia 1547).

17. Bacon.Essays, Epistle Dedicatory (1625), Works, τ. VI, σ. 373.

18. Κατά τήν έκφραση τοΰ Gramsci (1932-1934), σ. 1560 ("la volonta collet- 

tiva nazionale-popolare").

19. Βλ. π.χ. Rousseau, Du Contrat social, δ.π., σ. 361.

20. Machiavelli (1513-1521), 1. I, c. 11-16, 1. II, c. 2 (τ. A', σ. 317- 

348, 394-400). Πρβλ. την ύπόδευξη τοΟ J.Larrain, The Concept of Ideology 

(London 1979), σ. 17κκ.

21. Γυά τήν άποψη αυτή τοΟ Gramsci βλ. παρακάτω σ. 153.
Πρβλ. καί τίς συσχετίσεις ποό έπιχει,ρεϋ ό Paggi (1969),σ.833κκ.καί(1970)σ.18κκ.

22. Machiavelli (1513-1521), 1. I, c. 29, σ. Ill (τ. Α', σ. 342).

23. Machiavelli (1525), 1. VII, c. 28, σ. 811 (τ. Β', σ. 234).

24. Machiavelli (1525), 1. Ill, c. 5, σ. 693 (τ. Β', σ. 155).

25. Βλ. Νοότσου, ’0 νομιναλισμός, σ. 53κκ.

26. Παράθεμα τοΟ W. Durant, Παγκόσμιος ιστορία τοΟ πολιτισμοί) (1953, μτφρ. 

Α. 'Αλεξάνδρου, Αθήνα 1970), τ. Ε', σ. 670.

27. Γιά τά πρόβλημα τοΟ "buon selvaggio" στήν εποχή τοΟ Machiavelli βλ.

S. Landucci, I filosofi e i selvaggi (Bari 1972), σ. 23κκ. Βλ. ακόμη καί Wa- 

ley (1970), σ. 91κκ.

28. Γιά τόν όρο "Civilita" στό έργο τοΟ Machiavelli βλ. Tenenti (1971), 

σ. 161κχ.

29. Machiavelli (1513-1521), 1. I, c. 11, σ. 94 (τ. Α',σ. 319).

• 30. Machiavelli (1513-1521), 1. II, pr. σ. 144 (τ. Α', σ. 386).

31. Machiavelli (1521), 1. VII, σ. 389 (τ. Β', σ. 120).

32. Machiavelli (1513-1521), 1. Ill, c. 17, σ. 223 (τ. Α', σ. 482).

33. Machiavelli (1513-1521), 1. I, c. 55 (τ. Α', σ. 372).



79

7. H "VIRTU" nr ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

‘Ο Kachiavelli 6έν άντυμετωπίζευ μύνο την άρνητυχη πλευρά της αναπτυσ

σόμενης άστυχης χουνωνυας, αν καί γυ’αύτην δείχνευ άρχετά αΰσυόδοξος , αλ

λά καί τή θετυχή της, έφάσον στην άστυχη κουνωνία βρίσκεταυ ή άρχη μυάς δυα- 

δυχασίας πού χάνει, φανερό τό γεγονός ότυ ή "πολυτυχη δυάσταση τοΟ ανθρώπου
Λ

γυνεταυ χαί δέ γεννυέταυ" . Τοϋτο σημαίνει, πώς με την αγωγή, την επίκτητη 

αρετή, θά πλασθοΰν οΰ κατάλληλου ανθρώπου γυά τυς ανάλογες θέσευς. Στη μεια- 

μεσαυωνυκή εποχή, όταν άρχυζευ ή αποσύνθεση τοΟ φεουδαρχυκοΟ κουνωνυκοΟ σχη- 

ματυσμοϋ, ζεχωρυστή σημασία αποκτά ή "virtu" καί δχυ οΰ κληρονομημένες ύδυ- 

ότητες , ό αύτοδημυούργητος αστός καί δχυ 6 γεννημένος εύγενης. Μάλυσταπρυν 

δυακηρυχθεΰ πώς ή "πληβευαχή τάξη είναυ τό φυτώρυο της άρυστοκρατίας" , θά 

δυατυπωθεΰ ή άποψη πώς οΰ άνυσότητες ανάμεσα στοάς ανθρώπους όφείλονταυ στη 

"δυαφορετυχή τους αγωγή"5. Ά ν  βέβαυα ύπάρχουν —  όπως συνέβαυνε στά ούτοπυ- 

κά σχεδυάσματα τής νεώτερης Ευρώπης —  η ύπάρξουν όσες εύκαυρίες γυά όλους 

τούς πολίτες, τότε ό καθένας σύμφωνα μέ τά ένδυαφέροντά του θά έξασχήσευ ό- 

ρυσμένο επάγγελμα η θ'άφυερωθεΰ σέ καθορυσμένη κρατυκη υπηρεσία.

‘Από τό 1912,πού δημοσυεύτηχε η έργασία τοΟ Edward W. Mayer:''H θεώρηση
7

τής ΰστορόας χαί ή εννουα τής virtu στό Machiavelli" , τέθηκε ενα βασυκό 

πρόβλημα τής μαχυαβελυχής φυλοσοφίας: ή καταγωγή τής "αρετής" καί ή σημασία 

της γυά τήν ολοκλήρωση τοϋ σχεδυασμοΟ πού όραματίζεταυ ό συγγραφέας τοΟ "'Η

γεμόνα". Συγχεντρώνευ τά γνωρίσματα μυάς γνήσυας άντυφεουδαρχυκής δυάθεσης, 

όπως ύποστηρυζευ ό Fr. Borkenau καί ό P.Villari , η έπαναλαμβάνευ τυς ρω

μαϊκές (μέ στωυχή, εΰδυχότερα, απόχρωση)10 θέσευς γυά τή "nobilitas", όπως 

άποφαίνεταυ ό Bloch11; "Η μή*ως σ ’ένα παλαυό έννουολογυχό σχήμα ό Machiawl- 

11, όπως μάλυστα συνήθυζε νά προτείνευ γυά άλλα θέματα , δυνευ ενα νέο νό

ημα; Ή  φυλοσοφυχη καί ΰστορυκή υποδομή τοΟ σχεδυασμοΟ του, μέ τήν πλούσυα 

άρχαυογνωσία αλλά καί τήν κατανόηση των καθορυστυκών δυεργασυών τοΟ παρόν

τος πού έγκυμονοΟν τό μέλλον, έπυτρέπευ στό Machiavelli αυτή τήν ταχτυχή
*

πού πλησυάζευ τά περασμένα χαί τά νεωτερυστυκά στουχεΣα τής εΰπλαστης πρω»“ 

αστυχης χουνωνυας. 'Η "dignitas hominis"—  βασυκό θέμα των μεταμεσαυωνυκϋν 

άνθρωπολογυχων συζητήσεων —  είχε άντυκαταστήσευ τή "miseria hominis" μέ 

τήν απομάκρυνση των άτόμων άπά τυς μεταφυσυκές ΰποσχέσευς τής εκκλησίας καί
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τήν προσγείωσή τους σ ’ενα πολυκύμαντο παρόν πλασμένο άπό τά χέρυα τους. 'Ο

πως σημείωνε ό συγγραφέας των "Δυατρυβών", 6 "καθένας θέλει, να πολλαπλασιά

σει. τήν περυουσέα του καέ ζητάει, ν'αποκτήσει, τ ’άγαθά πού θά μπορεί νά τά χαί

ρεται.* έτσι, έζηγείταυ γυατέ οό ανθρώπου άγωνέζονταυ νά μεγαλώσουν τον υδυω- 

τυκό καέ τό δημόσυο πλούτο, μέ τρόπο ποό καέ ό ένας καέ 6 άλλος νά προχωροΟο 

θαυμασυα· .

Ετήν εποχή τοΟ Machiavelli καέ λέγο νωρέτερα η γεωργέα ("cultura") άρ- 

χυζε νά παραχωρεί τό πρωτείο, ύδέως μέσα στά αναπτυσσόμενα άστυκά κέντρα,της 

ούχονομυχής δραστηρυότητας στές "τέχνες" ("arti")15. 'Η χύρυα ενασχόληση των 

"cittadini" όταν ή βυοτεχνία ποό μετασχηματέστηχε σέ συλλογυχή έπυχεέρηση, 

δπως π.χ. η φλωρεντυνή έπεξεργασία υφασμάτων ποό άπασχολοΟσε χυλυάδες εύδυ- 

χευμένους έργάτες . Ετή συνέχευα τό έμπόρυο αύτων των προυόντων ξεπερνοϋσε 

τά «λαέσυα ένός τοπυχοΌ άγροτυχοΟ παζαρυοϋ, άφοΟ προϋπέθετε τή συγκέντρωση 

των έχλεχτότερων έμπορευμάτων τής ’Ανατολής καέ τή δυανομή τους στές αγορές 

τής αναπτυσσόμενης Δόσης. "Βλέπω πλοία", Ιγραφε μέ χάπουα υπερβολή ο Πετράρ- 

χης, "μεγάλα σάν τό σπέτυ μου’ τά χατάρτυα ε£ναυ ψηλότερα ά π ’τοός πόργους, 

σάν βουνά πού έπυπλέουν στό νερό. Πηγαίνουν ν'άντυμετωπέσουν αναρίθμητους 

χυνδόνους σ ’όλες τές γωνυές τήδ γή£ [.. .J ΞαναγυρνοΟν βαρυά φορτωμένα μέ κά- 

θε λογής εμπορεύματα πού τά δυοχετεύουν σ ’ολόκληρη τήν ούχουμένη" . Ού "νέ

ου ανθρώπου", όπως όνομάζονταυ όσου "ανοίγουν καυνούργυους δρόμους στή θά

λασσα"1®, άποτελοϋν μαζί μέ τούς βυοτέχνες τά ζωτυχότερα στουχεία τοΟ "λαυ- 

κοΟ πλήθους"19. Δυαχρίνονταυ γυά τήν έτουμότητα καί τήν ευστροφία μπροστά 

στές δυσκολίες τοΟ έμπορέου, όταν ύδυαίτερα δυακυνοΟν τά έμπορεύματα άπό τό 

χώρο τής παραγωγής στό καταναλωτυκό χουνό. Τό γεγονός αύτό τούς οδηγεί στήν 

έπαγγελματυκή συσπείρωση γυά τήν χουνή άντυμετώπυση των έξωτερυχών χυνδύνων, 

πού συναντοΟν συχνά στές μετακυνήσευς τους,

'Ομως άπό τήν έποχή τοϋ Machiavelli φάνηκε στόν ορίζοντα τή£ ’Ιταλίας 

ή έμπορυκη, βυοτεχνυκή καί τραπεζυχή —  τό τραπεζυτυχό σύστημα των όταλυχών 

πόλεων παρουσυάστηχε στό τέλος τοΟ 12ου αιώνα —  κάμψη μέ όλέθρυες συνέπευ- 

ες γυά τήν ούχονομυχή της ανάπτυξη. Μέ την κρωταρχυχή συσσώρευση τοΟ χεφα-
21

λαίου, πού παρατηρήθηκε σέ πολλές δυτοχοευρωπαυχές χώρες στά νεώτερα χρόνια , 

ού γαυοχτήμονες καί ού πλούσυου πρωτοαστοί πού ζαναγύρυσαν στήν ΰπαυθρο ε- 

δυωχναν βίαυα τούς αγρότες άπό τή γή τους μετατρέποντας τά χωράφυα σέ βοσχο- 

τόπυα. 'Οπως σημείωνε δηχτυκά ό Thomas Morus, τά "πρόβατα τώρα δρχυσαν νά
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’vat λαίμαργα κι αχόρταγα, τόσο πού καταβροχθίζουν τούς ίδιους τούς ανθρώ-
00 / 

πους, τά χωράφια καί τά σπίτια . Ετή ρίζα αύτής της διαδικασίας κρύβεται.

Π άνθηση της μαζικής βιοτεχνικής παραγωγής των μάλλινων ύφασμάτων, αρχικα 

στήν 'ΐταλέα* καε τη Φλάνδρα κε αργότερα στην 'Αγγλέα, οπού άνατεμηθηχε 

ρεζεχά τό μαλλέ γεά νά γένεε τό "θεμέλεο χαε ή πηγή τοΟ άγγλεχοΟ πλοότου 

Στην πατρεδα του Machiavelli οε χωρεχοό είχαν χαταδεχασθεε σέ μακρόχρονη υ

πανάπτυξη, εφόσον μετά την κατάργηση της δουλοπαροεχέας (*coloni") δέν πέτυ-

χαν τή χρησεχτησεα χψ\ς γης, αλλά μετατράπηκαν σέ φτηνά έργατεχά χερεα γεά
25 ν

τις ανάγκες των νεοσύστατων η αναπτυσσόμενων αστικών κέντρων . "Οταν όμως 

μέ τις γεωγραφικός ανακαλύψεις παραμερίζεται ή εμπορική σημασία της Μεσο

γείου καί παρακμάζουν οΐ άλλοτε ανθήρες πόλεις τής κεντρικής καί βόρειας 

#Ιταλεας(μέ έξαερεση τη Βενετεα) , τότε θά έπεστρεψεε η ,,άρεστοκρατέα"τους 

στην άγροτεκή ΰπαεθρο. Θά εκδηλωθεί μάλεστα η "ξαναφεουδαρχοποειιση" τής κοε-* 

νωνεκης καε οεκονυμεκής ζωής σέ συνδυασμό μέ την εσπανεκη έπεχυρεαρχέα ("ε- 

σπανοποόηση") που τη συντηροΟσε. 'Ακρεβως αύτο το γεγονός εχεε στο νοΟ 

του ο Francis Bacon, όταν γράφεε πώς στήν ’Ιταλεα "ολος ό πληθυσμός άποτε-
ι 28λείται από αριστοκράτες καί αγρότες" .

Etvai βέβαιο πώς ό Machiavelli στό σχεδιασμό του δέν παραγνωρίζει τήν
29

ταζεχή δεάρθωση χαό τήν οεκονομεκή κατάσταση τής πατρεδας του . ’Ανασόρεε 

από τό έννοεολογεχό apparatus τή$ παραδοσεαχης εδεολογόας, ή όποόα μέ πολ

λαπλές αφορμές άναβεώνεε στήν εποχή του, τή 11 virtu·· γεά υά έχφράσεε τήν έ- 

πετυχημένη δραστηρεότητα των μελΟν της "πρωτοαστεχής" χοενωνόας. *0,τε αρ- 

χεζε νά χάνεταε από τόν τόπο του, τό ζαναφέρνεε πάλε στήν έπεχαερότητα γεά 

ν ’άπαετήσεε έτσε τή μεγεστοποεηση τοΟ ρόλου τής "έθνεχήδ" άστεχήε τάξης 

στην ανόρθωση χαό τήν ένοποόηση της χομματεασμένης 'Ιταλεα. 'Ο όραματεστήδ 

τής "αναγέννησής" της πίστευε πώς ή κατάκτηση τής "virtu" Από τούς συγχρό

νους του θά έχει τά ακόλουθα αποτελέσματα:

α) 'H απόκτηση καί ή διατήρηση τής "αρετής", πού θά συνταιριάζει μέ 

Αρμονικό τρόπο τή σωματική μέ τήν ψυχοπνευματική Ανάπτυξη , θά κάνει τόν 

άνθρωπο ενεργητικό στοιχείο τοΟ κόσμου. Λίγες δεκαετίες μετά τή γέννηση τοή 

Machiavelli είχε διατυπωθεί άπό τόν Pico della Mirandola ή σχετική προτροπή: 

"Δέ σ ’έπλασα", λέει ό Δημιουργός στόν ’Αδάμ, "ούτε ουράνιο ούτε γήινο, οΰ- 

τε αθάνατο [.. .J μονάχα έσύ έχεις μιά έζέλιζη, μιά αλλαγή σύμφωνα μέ τή θέ
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λησή σου"
32

0) Ή  "άρεττί", επίσης,θά έχφράσει την ενότητα τής πρακτικής μέ τη δ ια -
33

νοητική δραστηριότητα ("agere et intelligere") , της "vita activa" μέ τή

"vita contemplative" . *Η τελευταία μάλιστα θά έχει χάσει, τη μεσαιωνική
35

της φόρτιση—  "ελεύθερη οξυδέρκεια τοΟ νοΟ" , απαλλαγμένη άπό τη βιοτική μέ

ριμνα καί τίς ανάγκες τοΟ σώματος καί στραμμένη πάντα πρός τόν υπερφυσικά
36 37

χάσμο— καί θά συσχετίζεται ή "σχόλη" (ozio) μέ την "αταξία" (disordine) 

πού οδηγεί στην καταστροφή.

γ) Γι’αύτόη"αρετή" θά πραγματωθεί ώς αντίπαλο μέγεθος τοΟ ασκητισμού, 

σέ μιά εποχή πού παραγκωνίζεται ό'μεσαιωνικός διχασμός ανάμεσα στην άυλη ψυ

χή καί τό φθαρτό σώμα καί προσγειώνονται οι άνθρωποι άπό την αναζήτηση τής 

ουράνιας καί μελλοντικής μακαριότητας στις συγκεκριμένες χαρές τής καθημερι

νής ζωής. *Η "ars moriendi" θά παραχωρήσει τή θέση της στό "memento vivere"

ποό συνιστδ τήν εντολή γιά τήν απόλαυση τής εγκόσμιας ευδαιμονίας, στήν ατο

μική καί τή συλλογική της έκφραση, όταν μάταια οΐ εκπρόσωποι τού παραδοσια

κοί) πνεύματος στιγμάτιζαν τούς ανθρωπιστές σάν "έπιχούρειους" (δηλ. "ασεβείς"
38

θηρευτές των "κοσμικών" αγαθών)

δ) Ή  ανάπτυξη τής "αρετής", ώς προσωπικό απόχτημα μέσα στίς πρόσφορες 

συνθήκες τής κοινωνικής εύνομίας, βασίζεται στήν ανθρώπινη βούληση, τήν κι

νητήρια δηλαδή εσωτερική δύναμη πού μας ωθεί στήν επιτυχία καί τήν αλλαγή. 

'Η βουλητική παρόρμηση συνδέεται μέ τήν ορθή γνώση των "περιστάσεων" (Occa- 

sioni·)^ πού προέρχεται άπό τήν ενεργοποίηση τοΟ "ingegno"*^ καί τήν εμπει

ρία τής "πρακτικής ζωής"**^. ’Εδώ ριζώνει ένας "έγωισμός τών ατόμων" πού χα

ρακτηρίζει τά μέλη τής πρώιμης αστικής κοινωνίας (σύμφωνα μέ τήν "άτομοκρα-

τεχή" της θεώρηση ίου καθιέρωσε ό Burckhardt) holC δχε τή φάση τής παραχρής
43

της* δπως δεατεάνεταε ό Μ. Barres

ε)*Η '•αρετή"* ώς άγωνεστεχή συσπείρωση δλων των δυνάμεων ποά δεαθέτεε

6 άνθρωπος* μεγεστοποεε£ τά ράλο της μπροστά στάς ανυπέρβλητες δυσκολεες ποά
• 44 * *

τελεχά μποροϋν νά χαμφθοϋν, Σ'αύτά τά σημεΟο ο Machiavelli συλλαμβανεε το

νάμο: "πρόκληση" τοΟ περεβάλλοντος —  "απάντηση" της άνθρώπενης χοενωνεας^ποά
45

χρησεμοποέησε συστηματεχά στες εστορεχές του θεωρήσεες ό A. Toynbee ·

στ) *Η "αρετή"* στα πλαέσεα τής οργανωμένης χοενωνεχής ζωής* αχάμη χαε 

σ'εναν αζενο τάπο* θά τονέζεε πάντα τάν άνθρώπενο χαε δχε τάν ύπερχάσμεο χα- 

ραχτήρα της· Τά κράτος**^* ποά γεννεέταε μέ τήν "χοενή συναένεση μεδς ολάτη-



83

*+7 ι
τας (comune consenso d'una universality)" , άφαερεύ το μεταφυσεκό μανδύα

τής "virtu" χαί την παρουσεάζεε γυμνή μπροστά στίς "χοσμμκές" ΰποΟέσεες.

ζ) 'Η "αρετή" άποτελεε τό δείχτη της έπετυχημένης δραστηριότητας των 

δημεουργών της ΰπερκόντεας έμπορευματεκής οεχονομεας πού "άξίζεε σίγουρα 

τόν έπαενο "καί δέν έχεε σχέση με τήν "ανελεύθερη καί ταπεενή δράση" . 'Η 

"virtu", ώς συμπύκνωση μεας πλούσεας πεε'ρας στη θάλασσα καί τες ξένες χορες, 

μεταφράζεταε από τό Machiavelli^ σέ δυνατότητα γεά συγκρότηση μεδς νέας θεω- 

ρητεχής κατασκευής πού θά έρμηνεύεε μέ πληρέστερο τρόπο τη νέα κοενωνεχή καί 

πολετεκή πραγματεχότητα.

η) *Η "αρετή", ώς έκφραση των αλλαγών πού συντελέσθηκαν στη δυτεκή με-

ταμεσαεωνεκή κοενωνέα, ένσαρχώνεε τό έδανεκό τοΟ αύτοδημεούργητου ατόμου

—  "μέ τήν αξία τους (virtij) μπορούν νά γίνουν κυβερνήτες" , ύπογραμμεζεε

6 συγγραφέας των "Δεατρεβών" —  πού περεφρονεε καύ άχρηστεύεε τούς τίτλους

τής καταγωγής. Τό χέρε καύ η γλώσσα αποτελούν τά "τρεσεύγενα όργανα γεά νά

γίνεε κάποεος εΰγενής" . Τά,,άνθρώπενα έργα (cose umane)" δεκαεολογούν τή

γνώμη τού Πετράρχη ότε όλοε έχουμε τό εδεο αίμα καί έπετρέπουν τό συμπέρα-

σμα πώς ή "δεαφορετεκή αγωγή" χατορθώνεε νά προσδώσεε στά ατομα τή δεκή

τους αξία. ’Εδώ 6 Machiavelli συμφωνούσε μέ τόν έπεκρετή του Campanella γεά

τόν ήθεκό έξοβελεσμό των άρεστοχρατών τού αίματος, πού μέ τήν απραγία τους

("oziosi") "είναε έπεχένδυνοε γεά κάθε δημοκρατία καί κάθε χώρα" ή πού
55

"μέ τήν άσωτεα τους καί τήν πονηρεά καταστρέφουν τή δημοκρατία" . ’0 παρα- 

μερεσμός των "gentiluomini" άπό τήν χοενωνεχή καί πολετεκή πρακτεκή δράση 

θά πραγματοποεηθεί μέ τήν άποφασεστεκή παρέμβαση τού ηγεμόνα πού, χαράζοντας 

τά πλαεσεα ενός εύνομούμενου "vivere politico" , θά "βάλε,ε φρένο στήν άκρα- 

τη φελοδοξία καί δεαφθορά" τους.

θ) ’Η "αρετή", ώς έμπρακτη συντρεβή τών άξεών τού παραδοσεακοΰ πνεύμα

τος πού καλλεεργούσε ό φεουδαρχεκός κοενωνεκός σχηματεσμός, ξεπερνούσε τό 

στενό τοπεχό δρεζοντα καί αποκτούσε μεά παγκόσμεα προβολή . *Η "virtQ delle 

armi e generosita di animo" δέν είχε καμεά σχέση μέ τόν "χαθολεχό άνθρω- 

ίο" —  τό εδανεκό τής ’Αναγέννησης —  πού δέ σήμαενε μόνο τήν ορθή γνώση πολ

λών τομέων τής ζωής, άλλα καί τήν ΰπερεθνεκή παρουσία τού ατόμου (χωρίς φυ- 

λετεκές η ταξεκές δεακρίσεες). Βέβαεα 6 κοσμοπολετεσμός τών ανώτερων άστε- 

κών στρωμάτων, πού κυβερνούσαν τίς έταλεκές πόλεες, είναε εντελώς ξένος πρός 

τήν παγκόσμεα δεάσταση τών κοενωνεκών δεκαεωμάτων πού δεεκδεκούν τά κατώτε-



84

ρα λουκά στρώματα^0 . *0 Hachiavelli μεταφέρευ τά λόγυα ένός θαρραλέου εκ

προσώπου τής συντεχνυας τοϋ μαλλυοϋ γυά νά ύπερασπυσευ αύτη τή θέση τους: 

"*Αν γδυθοΟμε όλου, θά δεΕτε πόσο όμουοιεΰμαστε χαυ μετά 5ς φορέσουμε έμευς 

τά ρούχα τους [των εύγενωχ^ κυ έκεϋνου τά δυκά μας: άναμφυβολα έμεϋς θά φα-

νοΟμε εύγευεΰς κυ έχεΰυου ανθρώπου τοΟ λαοΟ (ignobili). Γυατέ μόνο ή φτώχυα
61 **

καυ τά πλούτη μας ξεχωρίζουν" .

υ) 'Η "αρετή", ώς αποτέλεσμα τής "χαλήε άγωγήε" πού προσφέρεταυ σ ’ό-
63

λους τοός πολίτες κυ όχυμόνο στά παυδυά των άρυστοχρατυχών ουχογενευών , 

προΰποθέτευ τοόε "καλούς νόμους"6** πού μέ τή σευρά τους προέρχονταυ άπό τίς 

σνγχρούσευς στόν χουνωνυχό χώρο καυ τούς συμβυβασμούς των άντυμαχόμενων δυ

νάμεων. *0σο όμως έντείνεταυ ή άντυδυχυα τους, τόσο πολλαπλασυάζεταυ ή "δυα- 

φθορά" των ανθρώπων, όπως έγραφε γυά τήυ πατρίδα του ό Hachiavelli σ ’άντυθε- 

ση μέ τή Γερμανία (ή χεντρυχή Ευρώπη καθυστέρησε ν ’άστυκοπουηθεΟ) πού δυα- 

χρυνεταυ γυά τήυ "καλοσύνη χαυ τήν εύλάβευα τοΟ λαού της" . Δέν ήταν ακόμη 

ορατές οΰ συνέπευες της Μεταρρύθμυσης, όταν ό συγγραφέας των "Δυατρυβών"βρί- 

σχεταυ στό δίλημμα, όν θά προχρίνευ τή "δημοκρατία" (πού θά έξασφαλίσευ τήν 

ίσότητα των πολυτών) η τήν "ήγεμονύα" (πού θά μετρυάσευ τή "μεγάλη άνυσότη- 

τα") γυά τήν ήθυχή καύ οΰχονομυχή ανόρθωση της ’Ιταλίας. *0 έθνυκός αύτός 

σχεδυασμός τοΟ Hachiavelli δέν άπορρέευ απλώς άπό έναν έμπευρυσμό τήε πολυ- 

τυκής πραχτυχής, αλλά συνοδεύεταυ χαυ άπό τή φυλοσοφυχή έπεζεργασύα των ΰ- 

στορυκών δεδομένων καί τήν αναζήτηση τοΟ έσωτερυχοΟ τους νοήματος.

%
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"... βγάζω τά καθημερινά μου ροΟχα, γεμάτα 

λάσπη καί βρώμα, καί φορώ βασιλικά καί αύλι- 

κά* καί ντυμένος καθώς ταιριάζει, μπαίνω στές 

αύλές τΟν αρχαίων πονί μέ ύποδέχονται εγκάρ

δια..."

A Fr. Vettori (10-12-1513), σ. 1160.
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8. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

’Απαραίτητη προϋπόθεση γιά την ανάπτυξη τού ιστορικού ενδιαφέροντος εί

ναι, η συνείδηση μιδς εποχής (ακριβέστερα: των άνερχόμενων κοινωνικών της δυ

νάμεων πού τή διαφοροποιούν άπό τίς προγενέστερες) ως δημιουργού νέων συνθη

κών της οικονομικής χαί κοινωνικής ζωής. 'Η επίγνωση τής αλλαγής άποχτα την 

έγχυράτητά της, όταν έρευνηθεΐ τά παρελθόν συγκριτικά με το παρόν καί προσ- 

διορισθεϊ ή προοδευτική πόρευα τής ιστορίας από τό χτες στο σήμερα. Βέβαια 

ελλοχεύει ό κίνδυνος μήπως ή βεβαιότητα χαί πολλε'ς φορές ή πίστη στήν αλλα

γή, πού χαρακτηρίζει, τις ανοδικές ιστορικές δυνάμεις, οδηγήσει στήν ολοκλη

ρωτική καταδίκη τού παρελθόντος, εφόσον θά έπιχειρηθει νά σπάσει ή σχεδόν ά

δηλη συνέχεια των γεγονότων. 'Η ιστορική ασυνέχεια όμως δεν άποτελεύ τήν πε

ποίθηση των ριζοσπαστών, άλλά χαί τήν ιδεολογία μιας κλειστής κοινωνίας πού 

επιμένει νά θεωρεί αμετακίνητη τήν οικονομική χαέ πνευματική της ζωή. Τυπι- 

χό παράδειγμα τής δεύτερης περύπτωσης συνιστα ή φεουδαμχιχή τάξη πραγμάτων 

πού παγιώθηχε κατά τό Μεσαίωνα στή δυτική Ευρώπη. 'Η παράδοση, ως φιλτραρι

σμένη συμπύκνωση τής ιστορικής πείρας πού τήν κληρονομούσε —  σχεδόν άνέγγι- 

χτη —  ή επόμενη γενεά από τήν προηγούμενη, συνδέονταν μέ τή μονοτονία τής α

γροτικής ζωής (σ’αύτήν ήταν σπάνιες καύ ξαφνικές οι μεταβολές)καί τό τυπικό τής 

εκκλησίας (τό οποίο συντηρούνταν σάν κόρη οφθαλμού). 'Η γνωστή ευαγγελική 

εντολή, νά μήν πειράξουν ούτε ενα "ιώτα"^ άπό τό σύνολο τής χριστιανικής δι

δασκαλίας, εξακολουθούσε νά γίνεται δεχτή από τούς νεοφώτιστους πιστούς τής 

καθολικής Δύσης. Αυτό μαρτυρεί ή διαβεβαίωση γοΰ Petrus Lombardus, πώς δηλα- 

δή'εΐναι κοινή ή πίστη σ ’έμδς χαί σ ’αύτούς"^ (τούς πρώτους χριστιανούς), ο

οποίος συμφωνεί μέ τον Αυγουστίνο δταν άποφαίνεται πώς οΐ "καιροί αλλάζουν
«%

χαί oxt η κίστη" , *Ετσν η καράδοση, ως βμωματνχό απόσταγμα τοϋ αναλλοίωτου 

κολιτιστιχοϋ παρελθόντος, λεετουργοϋσε σέ μοα χουνωνία πού γνώροζε τήν έλα- 

χι,στη δυνατή χυνητοχότητα των μελών της χαί νομομοποοοΰσε τήν ακαρασαλευτη 

χουνωνυχή ταζη πού κρατούσε τον καθένα στή θέση του·

"Η "ιεραρχία" των δντων, δπως τήν άντμμετώχεσε ο νεοπλατωνικός Αυγου-* 

στίνος καί ό Δοονύσιος ’Αρεοπαγίτης1*, μέ βόση τόν αίσθητό-φθαρτό κόσμο καί 

κορύφωση τή θεότητα, βρήκε γόνομο έδαφος στή φεουδαρχεχή κοενωνία τοΟ ωρίμου
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Μεσαυωνα, πού εμπόδυζε την αλλοίωση των τάζεών της· Σύμφωνα με τούς πολυτευ* 

ολογονς τής υδυας εποχής, ή κουνωυυα αυτή χαρακτηρίζεται, απο μυά απαράβατη 

όργανυκη ενότητα: τό υερατευο ?1ταν ή ψυχή της» ο ηγεμόνας τό κεφάλι, καυ ου 

χωρυκου τά πόδυα^. βΗ στατυκότητα στόν κουνωνυκό καυ πολυτυκο' χώρο προσδυο- 

ρυζε καυ τό περυεχομενο της κυρύαρχης θρησκευτυκης ΰδεολογυας, πού έρμήνεϋε 

τυς υστορυκές μεταβολές σάυ έξωτερυκο γνώρυσμα του ανθρώπου, πού όφευλευ ν # 

άποσύρεταυ άπο τό σατανυκό έπυγευο κόσμο καύ ν ’άναζητεΰ τήν ούράνυα πατρυδα 

του. Μ ’αύτο τό πρύσμα μυά "νέα έποχή εΐναυ μόνο μυά νέα σκέψη του θεοΟ"^, 

ιού χτυζευ μέσα στυς ψυχές των άπλουκων ανθρώπων την "πολυτεύα" του· Σ ’αύτό 

τό πλαυσυο έντάσσεταυ καυ ή δυδασκαλυα της "έκκλησυαστυκης υστορυας" ("άπο 

*χύσεως κόσμου") στό έκκαιδευτηρια τής μεσαιωνικής Δόσης, τά όποια κηδεμό

νευε τό ιερατείο θέτοντας κάθε έχιστημη στην υπηρεσία της θεολογίας, γιά την 

εκμάθηση περιορισμένης ύλης, χού αρθρώνεται, μέ βάση τίς τομές στην έγκόσμια 

φανέρωση τής Πρόνοιας καί χού παρουσιάζει τά συγκεκριμένα γεγονότα ώς έκφρα

ση της θείας βούλησης. *Η ενασχόληση των σχολαστικών καθηγητών καί ίδιαίτε- 

ρα των όχαδών τοΰ "ρεαλισμού" μέ τά "universalia" βασίζεται, στην χεριφρόνη- 

ση η τουλάχιστον στόν αποσιώπηση τοΰ "είδιχοΰ" ("singularis") νοήματος των 

γεγονότων τής "κοσμικής" Ιστορίας. Γιατί, όχως έγραψε αργότερα ό λεξικογρά

φος τής φιλοσοφίας R. Goclenius θυμίζοντας τον ’Αριστοτέλη, "ή ιστορία ση

μαίνει γνώση των μερικών"^. ’Ενώ οΐ "ρεαλιστές" αναζητούν τίς "γενικές έν

νοιες" στό νοητό κόσμο, ό ιστορικός, θά καταντούσε έτσι "συγγραφέας τών ό- 
„10

ρατων χραγματων" .

Ά χ ό  τον όψιμο Μεσαίωνα στό Δύση άρχισε ν ’άναθεωρεΐται ή αντίληψη -μέ

σα άχό συγκεκριμένες έκδηλώσεις τής οικονομικής, κοινωνικής καί χνευματικής 

ζωής — ότι ό υλικός κόσμος άχοτελεΰ την "αιτία των χακών"^, εφόσον αυτός 

άντιμετωχίστηκε ώς ζωτικός χώρος γιά την ΐκανοχοίηση τών αναγκών τοΰ άνθρώ- 

χου. 'Η φύση άχό "ζεδιάντροχη χόρνη" η άχό έμχνευστός ιών άναρίθμητων "cri- 

men magiae" έγινε τό χρότυχο τών έργων Τέχνης καί ό οδηγός τής επιστημονι

κής δραστηριότητας (άρχικό τών άλχημιστών χού θεωρήθηκαν "ΰχηρέτες τής φύ-
%

σης")1**. Στό έχίχεδο τών κοινωνικών καί ιολιτιχών διεκδικήσεων ή φύση θ ’άχο- 

τελέσει τό ιδεολογικό καταφύγιο τών καταχιεσμένων αγροτών καί τών κατώτερων 

αστικών στρωμάτων, χού αγωνίζονταν νά γκρεμίσουν τό φεουδαρχιχό σύστημα διεκ- 

δικώντας τά "φυσικά" τους δικαιώματα. "Οπως γράφει ό Machiavelli, ό "θεός
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καο π φύση" έδωσαν στους ανθρώπους τήν "ύδυα άρχη χαύ τήν ύδυα σύσταση" · 

Στήν έποχη υοίλυστα τοΟ Φλωρεντινού φυλο'σοφου, πού καυχυεταυ yucx το "ξαναγέν- 

νημα"*8 της ύστορύας, είχε άποδεσμευθεΕ ή χρατυχή έζουσοα άπο την παπυχή έ- 

ποπτεύα, "χοσμυχοπουηΟηχαν" οο πολυτυχές ύποθεσευς χαύ τά χουνωνυχά προβλή- 

ματα, πλάτυνε ό γεωγραφυχος χαύ ό ύστορυχος όρύζοντας του ανθρώπου πού 

προσπαθεί να χρησυμοπουησευ τύς χαυνούργυες γνώσευς δχυ μόνο στην χατάχτηση 

τής φυσιχής πραγματικότητας, άλλα χαύ γυά την ούχοδόμηση μνας νέας χουνωνύ- 

ας18. Ή  υπεροψία τής ’Αναγέννησης γυά τήν πολυτυστυχη της πρόοδο συστουχεί 

πρύς την περιφρόνηση του "σχοτευνοΟ"^ Μεσαύωυα πού επέτρεψε σέ μυά ύπερχυ- 

λυόχρονη "βαρβαρότητα" νά χαταστρέψευ τό μεγαλείο τοϋ άρχαύου κόσμου ("την 

άληθενή καύ τέλευα ά ρ χ α ε ό τ η τ α " . Χωρύς να εξηγηθούν έπαρκως τα αετεα τής 

άποσύνθεσής του, έχθεεάζεταε ό πλούτος (στύς καλλετεχνεχές μορφές, στύς θεω- 

ρητεκές άναζητήσεες, στά κοενωνεκά καύ πολετεκά έπετεύγματα)'*' της κλασικής 

ελληνορωμαϊκής άρχαεότητας. Βέβαεα η μυθοποεησή της δέ σήμαενε τή μάταεη ε- 

πεδεωξη να ξαναγυρύσεε στό φως ένας κόσμος πού χάθηκε άπο' αέώνες, άλλα ν ’ά- 

ναζωογονηΟοΰν τά στοεχεεα του, πού άντεμάχονταε την παραδοσιακή τάξη τοΟ ά

μεσου μεσαεωνεχοϋ παρελθο'ντος (μέ τύς ποεχύλες καύ εσχυρές επεβεώσεες του 

μέσα στό παρο'ν) καύ μπορούν ν ’άποτελέσουν τό κύνητρο χαύ το' πρότυπο μεας νέ

ας πορεύας. Θεασώτης αύτής τής άντύληψης είναε κε ό Machiavelli πού συνεεδη- 

τοποεεε τά άδεέξοδα τής εποχής του, καταδεκάζεε τούς "σκοτεενούς" αεωνες καύ 

όραματύζεταε ένα καλύτερο μέλλον γεά τάν τύπο του πού καύ στην άρχαεότητα 

είχε μεγαλουργήσει,.

Εέ στεγμές απομόνωσης άπό τά κέντρα τής πολετεκής "δεαφθορδς" καύ απο

μάκρυνσης άπο τά δεπλωματεκά του καθήκοντα θ ’άφεερωθεε στή συστηματεκή μελέ

τη τοΟ ί,στορεκοΰ παρελθόντος μέ στόχο καθαρά διδακτικό. Εεδεκότερα ό Φλωρεν- 

τενός φελόσοφος θ ’άναζητήσεε, μέ μεά άφαερετεκή έκανότητα, τά έστορεκά πρό

τυπα πού Οποκαθεστοϋν τόν πεεραματεσμό στήν περεοχή τοϋ ί,στορεκοΰ ΰλεκοϋ 

καύ προσφέρουν μεά σύγουρη —  όπως πύστευε —  άπάντηση στά ερωτήματα πού θέ

τει, τό παρόν καύ καλεϋταε νά τ ’ άντεμετωπύσεε ο ηγεμόνας μέ τούς συμβούλους
22

του. 'Η έστορεογνωσύα τοϋ Machiavelli — ακόμη κι, ό έπεκρετής του Campanella 

τήν άναγνωρύςεε —  καθ μερών ευ τό "δημεουργεκό έστορεσμό" πού άξεοποεεΕ τά 

γόνυμα στφεχεΕα τοϋ παρελθόντος καύ όχι. τό μουσεεακό του πλούτο η τύς σαβα- 

νωμένες μούμεες του. Τό έστορεκό ένδεαφέρον των συγχρόνων του —  σέ λεγο τό

15



30% τής εκδοτικής παραγωγής θα είναι βιβλία με ΐστοριχο περιεχόμενό — αντα~ 

νακλδται οέ μια νέο μορφή αυτογνωσίας, ποΰ συνοψίζεται στη βεβαιότητα πώς ο 

άνθρωπος είναι ιστορικό δν . Βέβαια μιά ανάλογη θεώρηση ("ή ανθρώπινη φύση
Λ Μ

μεταβάλλεται.") είχε προβληθεί καώ στό Μεσαίωνα, αλλά μέ την υπόμνηση πως 

στην αμετάβλητη θεότητα κρύβεται, η αφετηρία καύ τό τέλος της ύπαρξης μας.

Στην εποχή τοΟ Machiavelli δμως δ άνθρωπος, ώς μέλος μιας καθορισμένης κοι

νωνικής ομάδας ενός τόπου, δέν άντιχρίζεται σάν άφηρημένη οντότητα, πού ξε

περνάει, τά σύνορα της ιστορίας γιά νά ανταμώσει, τη θεύα τελειότητα, αλλα ως 

φορέας καύ δημιουργός της ιστορίας του. 'Η αναγνώριση της ιστορικότητας των 

ανθρώπων χαύ των δημιουργημάτων τους έπιβάλλει την όρθη εξέταση των ομοιοτή

των χαύ των διαφορών ανάμεσα στίς ενότητες πού έπισημαίνονται στή σταδιακή 

πορεύα τής ιστορίας. 'Η συνολική της θεώρηση επιτρέπει ν ’άναδειχθοϋν οί "πε

ρίοδοι" — τό περίγραμμά τους διαμορφώνεται μέ ανθρωποκεντρικό καύ βιολογικό 

υπόβαθρο —  πού τη'ν τεμαχύζουν σέ ευδιάκριτες ενότητες μέ ιδιαίτερη φυσιογνω- 

μύα. *Η 'Αναγέννηση εδωσε στό τριαδικό σχήμα τής ιστορίας, σάν κλειδί πια 

γι,ά τήν ιστορική ερευνά καύ όχι σάν μοτύβο των φιλοσοφικών καύ θεολογικων 

θεωρήσεων τής ιστορικής δοαδοκασίας , περιοδική τονο: ’Αρχαιότητα — Μεσαίω

νας —  επιστροφή στήν αρχαιότητα. *Αν καί η πρώτη συστηματική τριχοτομηση τής
*  29 «

παγχόσμυας ιστορίας παρουσιάζεται λύγο αργότερα άπό τόν C. Cellarius , όμως 

ό όρος "media aetas" (η "medium aevum") είναι, γνωστός στούς συγχρόνους του 

Machiavelli.

'Αναμφύβολα χαύ στό μεσαιωνική εποχή οί ανώτερες κοινωνικές τάξεις θά 

έχμεταλλευθοΟν τήν ελληνορωμαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, πού υποθετικά τή συ

νεχίζουν στύς αυλές τους οί. ηγεμόνες η τή συντηρούν στά μοναστήρια οί καλό

γερου. Γι’αύτό γίνεται, λόγος γιά την "αναγέννηση των "γραμμάτων" στά χρόνια 

των Καρολιδών ή στό 12° αιώνα . Σ'αύτές τι'ς περιπτώσεις μάλιστα είχε διακη

ρυχθεί πώς ό "θεός ξαναζέστανε τι'ς ελεύθερες τέχνες καύ τύς εχανε νά δώσουν
Μ Α

άριστους καρπούς" . Τώρα δμως οί κυριάτεροι εκπρόσωποι τής Αναγέννησης εί

ναι κατηγορηματικού στήν περιφρόνηση πού δεύχνουν στό μεσαιωνικό παρελθόν 

τής Δύσης, δπως γιά παράδειγμα ό Marsilio Ficino πού αναγγέλλει τήν έναρξη 

τοΟ "χρυσοΟ αιώνα" μέ τό γυρισμό ·στό φως τής ήμέρας των σχεδόν μαραμένων έ- 

Χεύθερων τεχνών"33. Βέβαια τό θρησκευτικό υπόστρωμα τής έννοιας "άνα-γέννη-

25 »

οη·*31*, ιού θυμίζει τό βάφτισμα σά "λουτρόν τής παλιγγενεσίας"''*', δύσκολα μδλ-
35
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Χον έπηρεάςεε τούς δημεουργούς τής καενούργεας εποχήδ πού, ενθουσεασμένοε α- 

πά τά έπετεύγματά της, βλέπουν την αλλαγή στες καθαρά ανθρώπευες περεοχές. 

"Ετσε ο Machiavelli εμψυχώνοντας τούς νέους της πατρεδας του αναφερεταε στην 

χοσμογονέα τής καλλετεχυεκής παραγωγής: "ή χώρα αυτή φαενεταε πως γεννηθηχε 

γεα νά ζωντανεύεε τά νεκρά πράγματα, καθώς τά εεδαμε στην ποεηση, στη ζωγρα- 

φεκή χαε στη γλυπτεκή" *0 χελεασμος τής μεσαεωνεκής εποχής , που αγκάλεα- 

ζε τά λαεκά στρώματα δεαψεύδοντας συνήθως τες ελπεδες τους, χαε η βεβαεοτητα 

γεά τή "rerum renovatio" είχε δεπλή πνευματεκή πηγή: τήν παγανεστεχη προσ- 

δοκεα τοΟ γυρεσμου στο "χρυσά αεώνα" χαε τήν προχρεστεανεκη προφήτευα γεα 

τά\ί έρχομά τοΟ ’Ιησού. Γε’αύτά 6 αγαπημένος συγγραφέας των αναγνωστών στά 

δυτεχά Μεσαεωνα υπήρξε ό Βεργελεος^^, πού στά χράνεα του Αύγούστου δεαχήρυ- 

χνε τήν έπεστροφή στή μυθεχή έποχή**^. "Ομως οε σύγχρονου του Machiavelli, έκ- 

τάς άπά τήν άναμφεσβήτητη πράοδο στά χώρο των τεχνών, έντυπωσεάζουταε άπά 

τες γεωγραφικές άναχαλύψεες χαε τες τεχνολογεκές έφευρέσεες , πού μετακε- 

νοΟν σημαντεκά τά γνωστεκά όρεζοντα του ανθρώπου χαε πολλαπλασεάζουν τες δυ~ 

νάμεις του. ' Η "γνώση είναι δύναμη" , τόνιζε έναν αιώνα αργότερα ό Fr. Ba- 

con ίου καμάρωνε γιά τήν τριάδα (τυχογραφία, χυρίτιδα, χυξίδα) των νεωτέ- 

ρων. Οΐ εφευρέσεις αυτές (άνατρέχοντας την χνευματική, κοινωνική καί οικονο

μική χραγματιχότητα τής δυτικής Εύρώκης) είχαν χωδικοχοιηθεΐ κιόλας, στά 

κλαίσια τής "Historia naturalis"45, άχό τήν Κουρέα γύρω στά 1»*50, 5ν καί οί 

δυο τελευταίες εμφανίστηκαν χολύ νωρίτερα .

Γιά νά κατανοηθεΐ ή χρόοδος χού είχε σημειωθεί στίς χαραγωγιχές δυνάμεις 

καί στο' χνευματικό έχοιχοδάμημα τής ’Αναγέννησης ό Machiavelli χροτείνει νά 

έχισημανθεΐ ή άρχη' καί νά χαταγραφεΐ ή χορεία χού έχανε δυνατή τήν χολιτιστι- 

χή ανανέωση. *Η γενετική αντίληψη των ιστορικών γεγονότων, έστω καί μέ τά
H7

σχήμα τοΟ κύκλου , διαχρίνεται εύκολα στή σκέψη τοΰ Φλωρεντινού συγγραφέα.
# # .4 8 »Γιά τήν ιδιαίτερη χατρίδα του ασχολήθηκε ξεχωριστά , ακολουθώντας μιά χρο- 

γενέστερη χαράδοση χού καθιέρωσαν τά χρονικά "de origine civitatis" . * Η 

άχοθησαύριση καί ταξινόμηση τών γνώσεων τοΰ χαρελθόντος, γιά τά μικρά καί 

τά μεγάλα γεγονότα, συγκροτεί το υλικά χού θά χλάσει ό ιστορικός — ό κάθε 

μελετητής τής ιστορίας — γιά νά εξηγήσει τή φορά τοΟ ιστορικού γίγνεσθαι.

'Αν η μνήμη σχετίζεται μέ τήν ύχοδομή τού έργου τοΰ ιστορικού, η κρίση (ώς 

σύγκριση καί άξιολάγηση) τά καταξιώνει. ’Η ινευματιχή ωριμότητα άχοτελεΐ τά
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καταστάλαγμα τής ιστορικής πείρας. *0 Machiavelli σ'αυτό το σημείο θά συμ- 

φωνοΟσε μέ τάν ακόλουθη θέση, αν βέβαια τά γνώριζε, του P.P.Vergerio:"E0p- 

Φωνα με τη φύση γέροντας είναι, εκείνος πού γεννήθηκε νωρίτερα* σύμφωνα μ ’αύ- 

τά τη μελέτη [της ΐστopίαςJ εκείνος χού γεννήθηκε αργότερα" . "Ομως χροσυ- 

πογράφευ με πολλούς συγχράνους του , την άποψη το0 Κυκέρωνα, πώς ή ιστορία 

είναυ "δασκάλα της ζωής" , μέ την υπόμνηση βέβαυα πώς γυά ν ’άποδώσευ στην 

αποστολή της δέν πρέπει νά μετατρέπεταυ σέ ξερή γνώση τοΟ χτες, άλλα νά μα

θητεύει στο σύγχρονο κάσμο.

'Η αποτελεσματική αξιοποίηση τής γνώσης, πού άποχτα ό άνθρωπος στη δη

μιουργική του επαφή με το παρελθόν, φαίνεται στην ορθή εκλογή των ιστορικών
. 53

παραδειγμάτων. Σ'αύτό το σημείο ό Machiavelli αποδείχνεται δεινός χειρι

στής τοΟ ιστορικού ύλικοΟ, πού διαθέτει και διοχετεύει σ ’ολα του σχεδάν τά 

έργα. Γι’αύτάν ”ή ιστορία είναι γεμάτη παραδείγματα" , αρκεί ο μελετητής 

της νά τά επισημαίνει έγκυρα καί νά τά χρησιμοποιεί στην κατάλληλη στιγμή. 

*0πως θά δοΟμε στά επόμενα κεφάλαια, ή εμπειρική αυτή παρατήρηση προϋποθέτει 

μιά ανάλογη θεωρητική θεμελίωση πού συνδέεται μέ τις φιλοσοφικές του θέσεις 

γιά την πορεία τού ιστορικοί γίγνεσθαι. ’Εδώ θά υπογραμμίσουμε τή συνάφεια 

των ιστορικών θεωρήσεων μέ την ιδέα τής μίμησης , πού καλλιέργησε η καλλι

τεχνική 'Αναγέννηση. Δέν πράχειται οί αοριστολογίες καί οι γενικεύσεις^οπως 

αυτές συχνά υποδουλώνουν τήν τέχνη, νά προσφέρουν στον αναγνώστη ή τά θεατή 

τήν πραγματικότητα, αλλά ή συνειδητή υποταγή σ ’αύτήν θά οδηγήσει σ ’αύτήν. 

Μίμηση δέ σημαίνει απλή αντιγραφή, άλλα ουσιαστική καταγραφή,των πραγμάτων. 

Μ ’αύτάν τάν τράπο ή προσγείωση στά υλικά τής ιστορίας ενδέχεται νά δώσει τήν 

απάντηση ή τις απαντήσεις στά προβλήματα πού συσσωρεύει τά παράν. *Η δημιουρ- 

γικά αναπαράσταση των χαρακτηριστικών στιγμών τής ιστορικής διάρκειας δέν 

υπολογίζει μόνο τάν άζία του καρελθόντος, άλλ’αποκαλύπτει καί τά δυνατότητα 

τοΟ σήμερα. Η ’αύτό το χρίσμα ό Machiavelli υπογραμμίζει πώς ό άνθρωπος κάνει 

τάν ιστορία καί δχι τά ιστορικά παραδείγματα. Γ,ίγουρα ή υπερβολή στό διδα- 

κτισμό τής ιστορίας, καί μάλιστα στά σχολαστικά του μορφή μέ την αγωνιώδη 

σύγκλιση ιστορικά ανόμοιων γεγονότων, κάνει χραγματικό τον κίνδυνο γιά τά

μυθοχοίηση των χερασμένων καί τάν εξουθένωση των τωρινών καταστάσεων. "Ετσι
57 ιη έλλειψη τής "πραγματικής γνώσης τής ιστορίας" , όταν δηλαδή έχιμένουμε 

στάν έχιφάνεια καί αγνοούμε τάν αιτιώδη διασύνδεση τών γεγονότων της, έχι-
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τρέπευ στό Φλωρεντυνό συγγραφέα νά συμφωνήσει, μέ τη δηχτυκιΐ παρατήρηση τοΟ 

Μελάχθωνα γυά τήν κενή καί δυαχοσμητυχή της γνώση: "historiam audiunt, usum 

ignorant" . Σ'αυτό τό σημεΰο ο Machiavelli θά θέσει, το ερώτημα, αν είναυ 

ορθή ή γνώση μας γυά την αρχαιότητα , χαύ θά τό ξεπεράσευ μέ τη δυαβεβαυω- 

ση πώς η "αλήθευα"60 της, ακόμη χαύ ή σχετυκη, την χάνευ "δασκάλα των πράξε

ων μας", εφόσον εχευ τη δυνατότητα νά συμβάλευ στήν "κατανόηση τοΟ παρόντος'^} 

’Ιδυαύτερα ο ηγεμόνας, που θά πλαυσυωθεϋ μέ κατάλληλους συμβούλους, άξύζευ 

νά μυμηθεΰ τούς "καλούς καυρούς" γυά νά όδηγήσευ τη χώρα του άπό τό τωρυνό 

κατάντημα στην εκπλήρωση των όραματυσμών τού λαοΟ της.

Τό κροσφυλέστερο υστορυχό παράδευγμα ενός τέτουου "καλοϋ καυροΰ" γυά
6 3τήν πατρίδα του Machiavelli ?ίταυ ή άρχαυα Ρώμη . Τό σύμβολο της "urbs rena-

t 6*4-
ta" εγυνε άπό την εποχή τοϋ θρησχευτυκοϋ συγχρητυσμοΰ ό φουνυχας , τό μυθυ- 

κό πουλί πού ζαναγεννυέταυ άπό τυς στάχτες του. Ου Γουέλφου ανανέωσαν τήν ί-

δέα της "αιώνιας πόλης", πού μορφοκουησε τη μεσαυωνυκή δυδασχαλία γυά την ά-
6 5

ναγεννώμενη πολυτυκή δύναμη της ’Ιταλίας. Τό άρχαυο "κέντρο τοϋ κόσμου" , 

ό ρυθμιστής της "pax romana", μετατράπηκε σέ κεφαλή τής έκκλησύας των δυωχό-
# # ir / 6 6  —

μενών χριστιανών τής Μεσογείου και στή συνεχεία, όπως είδαμε παραπανω , της 

χριστιανικής Δύσης. “0 Machiavelli, όμως, ιού ακολουθεί τις θέσεις των Γιβελ- 

λινων και άντιστρατεύεται τις παπικές αξιώσεις γιά τό πρωτείο τής εκκλησίας 

ατά δημοσία ζητήματα, δείχνει συγκροτημένο θαυμασμό για τις κατακτήσεις και 

τήν ιμπεριαλιστική τακτική τής Ρώμης . ’Ακόμη περισσότερο, καταδικάζει τό 

θρησκευτικό ιδεώδες —  πού καλλιέργησε ό Καθολικισμός ώς επίσημη ιδεολογία 

τοΟ φεουδαρχικοΟ κοινωνιχοΟ σχηματισμοΟ —  γιά νά τό αντικαταστήσει μέ τήν 

"αρχαία άρετή"^ πού προκύπτει άπό τήν "πρακτική" καί όχι άπό τήν "πνευματι

κή" ζωή. Τελικά η επιλογή των γεγονότων πού άφοροΟν τήν ιστορία της Ρώμης 

γίνεται μέ προσεκτικά πνεΟμα γιά ν ’άναδειχθοΟν έτσι οι αξιομίμητες πτυχές 

της.
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9. 0 ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

'Η αναγνώριση της σημασμας των ιστορικών γεγονότων από τό Machiavelli, 

ως προτύπων συμπερμφοράς των ατόμων καμ των ομάδων, βασμ'ζεταμ στή φμλοσοφμχή 

του θέση γμά την επανάληψη τής μστορμας. Βέβαμα ή άντύληψη αυτή τοΰ ί,στορμκοΰ 

γμγνεσθαμ, πονί δμαποτύζεμ ολόκληρο τό έργο τοΰ Φλωρεντμνοΰ συγγραφέα^, κύκλο- 

Φορούσε ευρύτατα καύ στην ’Αναγέννηση — ακόμη καμ ή έννομα τής "Renaissance" 

προϋποθέτεμ την περμοδμκότητα καμ την κυκλυκη εναλλαγή τής μστορμας. "Ομως 

έχεμ δμαδοθεμ η άποψη, πού επηρεάζει, καμ' την έρμηνεμα των μαχμαβελμκών θεω

ρήσεων, πώς η κυρμαρχη άντύληψη αυτής τής εποχής εζναμ ή κυκλμχη. 'Η άντύλη- 

ψη αυτή προήλθε από τή γερμανμκή ί,δεαλμστμκή ί,στορμογραφύα , πού έκανε τελμ* 

κά δμπλό λάθος: πύστεψε πώς ή άρχαύα έλληνμκη φμλοσοφύα δε χρησμμοπομησε τήν 

μ,δέα τής ΐ,στορμχής προόδου γμά νά έξηγησεμ την κομνωνμκη έξέλμξη καύ πώς τήν 

μδμα τακτμχή έπαναλαμβάνεμ η φμλοσοφύα καμ’ στήν άνθρωπμστμκη * Αναγέννηση. Μπο- 

ρεΰ νά δεσπόζεμ στύς φμλοσοφμχές άναζητήσεμς τής τελευταύας ή ί,δέα τοΰ ί,στΟΓ 

ρμκοΰ κύκλου, όμως συνυπάρχεμ καμ ή γραμμμκή άντύληψη τής μστορμας, πού βαθ- 

μμαΟα θά έπμχρατήσεμ γμά νά γμ'νεμ μδεολογμκό ερεμσμα τής άνερχόμενης άστμκής 

τάξης, ’Από τον όψμμο κμόλας Μεσαύωνα ή μστορμκή χατηγορύα τοΰ "καμνούργμου" 

αποκτά θετμκή σημασύα εκφράζοντας τον έμπορμκό καμ βμοτεχνμκό δυναμμσμό των 

αναπτυσσόμενων πόλεων, πού τά μέλη τους έχουν τή βεβαμότητα πώς "έκεμνομ [οι. 

άρχαμομ] δέν τά είπαν όλα καμ' επομένως αυτού [οί. vcujtcpooJ δέν επμτρέπεταμ νά 

σωπαμνουν"^. Ετά χρόνμα τοΰ Machiavelli, όταν γμ'νεταμ αμσθητή ή μετάβαση α

πό τή μεσαμωνμκή στή νεώτερη εποχή, καταγράφονταν τά νέα δεδομένα καμ έπμση- 

μαύνεταμ ή μστορμκή ανάπτυξη τών άστμχων κέντρων τής Δ. Ευρώπης καμ' τοΰ πο- 

λμτμσμοΰ της. Γενμκά είναμ δυάχυτη η έλπύδα γμά τήν όλοχληρωτμκή βελτύωση 

των κομνωνμκών καμ πολμτμκών της συνθηκών, έφόσον δέν άντμμετωπύζεταμ μόνο 

η φυσμχη πραγματμκότητα μέ τό κρμ'σμα τής αλλαγής, αλλά χρωταρχμκά ή κομνανύα 

πού πρέπεμ νά μετασχηματμσθεύ ρμζμχά.

’Από τήν άλλη πλευρά έλλοχεύεμ ένας ακόμη κμ'νδυνος παρεξηγήσεων, πού Α

φορά τό στόχο τής κυκλμκής άντμληψης τοΰ ί,στορμκοΰ γύγνεσθαμ. Πρέπεμ νά δμ- 

ευκρμνμσθεμ πώς άναντμ'ρρητα οί, άρμστοκρατμκομ τή χρησυμοπομοΰν στήν έπύμονη 

άρνησή τους νά παραδεχθούν τήν ούχονομμχή πρόοδο καμ τήν κομνωνμκή άχτυνοβο- 

λύα τών αστών. Ομ θεωρήσεμς τής άστμκής μστορμας μέ βάση τό γεγονός τής ί,στο-
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ptxfis "πτώσης" —  ενα αεσθημα "decadence" δεακατέχεε πολλούς στοχαστές τής ε

ποχής χαε' συχνή είυαε η έδεολογεκή κατατρομοκράτηση τοΟ λαεκοΟ πλήθους με τήν 

άυαγγελεα τοΟ "τέλους" πού προοεωυε'ζεε ο ερχομός τοΟ ’Αντεχρεστου —  προέρχε

ται, άπο' τά άρεστοκρατεχά στρώματα, τά όποεα φοβε'ζεε ή δεαπε'στωση ότε ή εξό

φθαλμη πρόοδος των τεχνολογικών μέσων χαύ των χοευωνεκών σχέσεων προδεχάζεε 

τήν τελεκή έπεχράτηση της άστεχήδ τάξης. 'Η έπε'χαερη άνοδος τής τελευταύας ά- 

ποτελεε παροδεχό φαευόμενο καύ σύμπτωμα παρακμής: 6 εστορεκός κύκλος θά δε- 

χαεώσεε τήν άρεστο?ιρατεα. "Ομως η έδυα συμβολεκη τής έστορε'ας υιοθετήθηκε α

πό τά έπαναστατημένα άγροτεκά στρώματα, πού έντυναν τες έπεδεώξεες τουςμέ τό 
- 8 

όραμα τής έπεστροφης στην πρωτόγονη φυσεκη αθωότητα. 'Ο "χρυσός αεώνας" θά

τούς εφερνε κουτά στη φύση, δηλαδη στην άρχεχη εύδαεμονεα πού άγνοεε τες τάξε-, 

χές δεαερέσεες των ανθρώπων. Τέλος ή κυκλεκη θεώρηση των έστορεκών γεγονότων 

ένεσχύεε τό θέση τής πρωτοαστεκής κοενωυεας στην προσπάθεεά της νά παρουσεα- 

σθεΕ ώς νομοτελεεακό έπακόλουθο τής εστορεκής συυέχεεας. 'Η εποχή πού έγχαε- 

νεάςεταε μέ τή 5ράση της άνερχόμενης άστεχης τάξης, όταν έπενοεε νέες παραγω- 

γεκές δυνάμεες χαε άπαετεε δυναμεκά τήν αναδόμηση των κοενωνεκων σχέσεων, ο

δηγούσε στή βεβαεότητα πώς ξαναρχέζεε ό κόσμος τήν πορεεα του, πού δεέκοψε η 

μαχραε'ωνη μεσαεωνεκή βαρβαρότητα. ’Ακρεβώς στό έδεολογεκό πλαεσεο τής πρωτοα- 

στεχής χοενωνε'ας έντάσσεταε ή φελοσοφεχή σκέψη τού Machiavelli.

* Η μεμηση ενός έστορεκοΟ γεγονότος δέσημαευεε πώς έπαυαλαμβάνεταε μηχανεχά ε\α άξε- 

πέραστο πρότυπο, όπως εεδαμε παραπάνω , αλλά πώς άξεοποεοΰνταε δημεουργεκα 

τά ζωντανά —  η έχεενα πού μπορούν νά ξαναζωντανέψουν — στοεχεεα μεδς άλλης ε

ποχής. Γενεταε έτσε ενα προσχλητήρεο, σύμφωνα μέ τό σχεδεασμό τού Machiavel

li, γεά τή συσπεερωση των δυνάμεων τής μεταμεσαεωνεχής *Ιταλύας πού παραπαύ- 

εε άνάμεσα στήυ ξένη εξάρτηση χαε' τόν χατακερματεσμό της. Ή  ρεζα τής χυχλε- 

κής άυτεληψης τοΟ χρόνου βρε'σκεταε στό εδεο τό παρόν τήδ πατρε'δας τοΰ συγγραφέα 

των "Δεατρεβών" πού γράφεε χαρακτηρεστεχά: ο κάτοεχός της, όπως χε ο Ελλη

νας κάτω άπό τόν τουρχεχό ζυγό, "δεχαεολογημένα χατηγορεε τήν εποχή του χαε 

έπαενεε τά περασμένα: γεατε' σ ’αύτά δεακρύνεε πράγματα πού τά θαυμάζεε στόν 

χαερό του όμως δέν ΰπάρχεε τεποτε πού νά τόν τραβήξεε άπό τήν άκρατη άθλεό- 

τητα, τήν άτεμεα χαύ τήν ψευτεά. Γεατε πεά οΰτε θρησχεεα δεατηρεΕταε, ούτε 

νόμοε, οΰτε στρατός* υπάρχουν μόνο σημάδεα άπό κάθε λογής μαγαρεσεά" ,Γε’αύ- 

τό έχεενος πού θά γεννηθεί, όπως θά είναε ό είταλός τοΟ μέλλοντος, σέ εύνο-
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μούμενα κράτη, θά χάνει "λάθος όταν επαινεί τούς αρχαίους" . Τά "λάθος" αύ- 

τά, ώς δομικό υλικό της συντηρητικής ιδεολογίας, συγκαλύπτει τήν πρόθεση των 

κατεστημένων δυνάμεων πού, βλέποντας την ενδεχόμενη ανατροπή τους, καταριού

νται τό παρόν χαί εκθειάζουν τό παρελθόν — αύτό πού διατυμπανίζουν ότι τό συ

νεχίζουν μόνου τους. "Οταν προβάλλεται ή άποψη γιά τον "παλιό καλό καιρό", 

αδιόρατα διοχετεύεται —  και στή συνέχεια προσπαθεί νά κυριαρχήσει —  ένας τό

νος πεσσιμισμοΰ ^  στις φιλοσοφικές αναζητήσεις. "Ομως b Machiavelli, πού ο

ραματίζεται μιά αλλαγή τού πολιτικού σκηνικού τής χώρας του, διακρίνεται γιά 

τήν αισιόδοξη αντιμετώπιση τής πραγματικότητας, έφόσον ή αναγκαιότητα αύτήε 

τήε άλλαγήε επιβάλλει μιά "nuova vita e nuova virtu" . "Αν ζούσε λοιπόν λύ

γο αργότερα, θά βρισκόταν στό δίλημμα αν πρέπει νά συμπαραταχθεί μέ τούε "an- 

tiqui" ή μέ τούς "moderni"^. ’Αναμφίβολα θά θεωρούσε πλαστή τή ριζική τους 

άντύθεση, θά έβλεπε μέ κατανόηση τήν άντύληψη τήε "μίμησης" τού παρελθόντος 

χαί θ'άπαιτοΰσε μιά πιο συνειδητή καί συντονισμένη κατάχτηση τού μέλλοντος.

'Η συνολική εκτίμηση τήε ιστορίας δέ μεγιστοποιεί τό θέμα τήε "έπιστρο- 

φήε στά αρχαία ήθη"^”*, ώστε τό ήρωποιημένο παρελθόν νά επισκιάζει μέ τό με

γαλείο του τό παρόν χαί τό μέλλον, αλλά συνδέεται μέ μιά στρατηγική πού απο

βλέπει. στή λειτουργική συνύπαρξη τήε γόνιμης παράδοσηε χαί τού αναντίρρητου
16

νεωτερισμού γιά τήν ανάταση τού παρόντοε. Η επαφή μέ τίε "πρώτες αρχές" 

χαί ά προγραμματισμός εκείνων πού οφείλουν νά γίνουν αποδείχνει τόν έσωτερι- 

χό σύνδεσμο τήε ιστορικής διάρκειας, πέρα άπό τήν επιφάνεια των διάφορων πού 

χαρακτηρίζει τις διαδοχικές φάσεις τήε ιστορίας. Τό σημείο αναφοράς των δια

μετρικά Αντίθετων ροπών τήε ιστορίας, τήε άχμήε χαί τήε παρακμής,είναι τό πα

ρόν πού συγκλονίζεται άπό πολλαπλά κοινωνικά χαί πολιτικά προβλήματα μέ δια

φορετικές προτάσεις γιά τήν επίλυσή τους — ανάλογα μέ τά συμφέροντα των άντα- 

γωνιζόμενων ομάδων τήε συγκεκριμένης κοινωνίας. 0 Machiavelli, μέ τή φιλο

σοφική διάθεση χαί τό πολιτικό αισθητήριο πού τόν διακρίνει, κατανοεί πώς ό 

έχθειασμός τού μέλλοντος ή τού παρελθόντος —  ώς κύριο γνώρισμα τής γραμμική* 

ή τήε κυκλικής θεώρησης τού ιστορικού γίγνεσθαι— λειτουργούν ώς χεντρίσματα 

γιά τήν αύτοσυνείδηση τού παρόντος, πού συγχρόνεται μέ μιά περασμένη ή μέ μιά 

μελλοντική ιστορική στιγμή. Μ ’αύτή τήν οπτική γωνία τό παρόν, μολονότι προϋ

ποθέτει τήν ιστορική κινητικότητα πρός τά πίσω καί πρός τα εμπρός, παρουσιά

ζεται ώς κέντρο τής ιστορίας. ‘Η αντίληψη αυτή επιβεβαιώνεται άπό τή διαπί-
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στωσο, πώς οΐ "άνθρωποι γεννιοΟνται, ζοΟν χαέ πεθαίνουν, πάντα, μέ βάση τήν 

Cfita τάξη"17. Στό "Φλωρεντινό ΐστορέα" η θεώρηση αύτη της ΐστορέας άποτελεϊ 

τιίν ερμηνευτικό άφετηρέα γιά την άντιμετώπιση των μεταπτώσεων Tfis ΐστορέας 

τής ’Ιταλέας. Παραθε'τω ολόκληρη τη χαρακτηριστική εισαγωγή τοΟ πέμπτου βιβλέ- 

ου: "Οΐ χώρες τές περισσότερες φορές, χαθώς αλλάζουνε, έρχονται, άπό τόν τάξη 

στόν άταξέα καέ ξανά πάλι, περνούν άπό την άταξέα στην τάξη. Γιατέ, άφοΰ η φό- 

ση όέν πρόσφερε τό σταθερότητα στά εγκόσμια (mondane cose), όταν φτάνουν στόν 

ΰψιστη τελειότητά τους, αδυνατώντας νά τραβήξουν ψηλότερα, είναι, επόμενο νά 

κατρακυλούν' χαέ άντέστοιχα, όταν ξεπέσουν καέ ή άταξέα τά οδηγήσει στο τε

λευταίο σκαλοπάτι., άπό άνάγχη, χωρές νά μποροΟν νά κατρακυλήσουν περισσότερο, 

άρχέζουν ν ’άνεβαένουν. Κι έτσι πάντα άπό τό καλό πέφτουν στό κακό χι άπό τό 

χαχό υψώνονται, στό καλό. Γιατέ η άρετη (virtu) γεννάει την ησυχέα, η ήσυχέα 

τό σχόλη (ozio), η σχόλη την άταξέα, η άταξέα την καταστροφή'. Κι. άντέστοιχα,

άπό τόν καταστροφή γεννιέται ή τάξη, άπό την τάξη η άρετη κι, ά π ’αύτόν ή δό-
18ζο καέ η καλή τέχη (buona fortuna)" 'Η θεωρέα τοΟ οργανισμού (ποέ διανύει 

τά βιολογικά στάδια τής παιδικής ηλικέας, τής νιότης, της ωριμότητας καέ των 

γερατειών), μέ μεγάλη διάδοση κατά τόν ’Αναγέννηση1**, ΰποστηρέζει πώς ό θά

νατος μνας ιστορικής εποχής αναγγέλλει, τόν ερχομό μνας άλλης. 'Η κυκλική ά- 

ντέληψη τής ΐστορέας προβάλλεται γιά συγκεκριμένες άνάγκες, που έγιναν άντι- 

ληπτές σέ εύρότερους χόχλους της μεταμεσαιωνικής ευρωπαϊκής χαέ ειδικότερα 

τής ΰταλι,χής χοι,νωνυας, χαC δχυ σόν απλή άνανέα>ση —  στ<ί γενικότερα πλαίσια

των προθέσεων τής ’Αναγέννησης — των φιλοσοφικών απόψεων τής αρχαιότητας γυά ττίν 

'Ιστοριο??* Γιατί δταν οΰ άρχαΟοο ιστορικοί είχαν τό γνώμη πώς τό σχήμα τοΌ χό- 

χλου εξηγεί τό φορά των ιστορικών γεγονότων, εφόσον αύτα διαδραματίζονται 

"κατά τό άνθρώπινον" , φόρτιζαν μέ διαφορετικό τρόπο αυτό τόν ερμηνευτικό 

τους κατασκευό» ανάλογα μέ τά προβλόματα τοΟ καιροΟ καέ τοΟ τόπου τους. *Α- 

ναντέρρητα η μελέτη τών φάσεων τής ιστορικής ανάπτυξης μέ τό πρίσμα των πο

λιτειακών μεταβολών ?ίταυ γνωστό στόν πολιτικό φιλοσοφέα τής αρχαιότητας, έ-
2U  ,  ,

φόσον έπιοημαένεται στόν Πλάτωνα καέ στόν ’Αριστοτέλη καέ πληρέστερα

αχόν ΙΙολόβιο 9 ποό μεταφέρει αυτόν τόν προβληματισμό (μ’ένα έντονο ήθικολο-

γικό χρώμα) στό Ρώμη . '0 Ηεγαλοπολέτης ιστορικός μελετά τό "μεταβολό *ο-
29λιτέιών" μέ τό ακόλουθο σχήμα :

25
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‘Η "μεταβολά" αύτά» έκτάς άπά τάν "άνακάχλωσεν", προϋποθέτει, το "μεχτά πολέ-

τευμα"^ χαέ τά νομο τής γένεσης χαέ φθοράς των πάντων^. *0 Machiavelli γεά

να έξηγάσεε τάν "τελεεάτητα" της Ρώμης άναφέρεταε "σ’έκεένους ποά έγραψαν γεά

τά πολετεάματα", δηλαδά γεά τά μοναρχέα (Principato), την άρεστοχρατέα (Otti-

mati) χαέ τά δημοχρατέα (Popolare) που έχφυλέζονταε άντέστοεχα σε τυραννέα,

όλεγαρχέα χαέ άναρχέα . Γεά τά συγγραφέα των "Δεατρεβών" οέ δεαφορές των πο-
33 ι

λετευμάτων προχάπτουν άπο' τη "σύμπτωση" (caso) χαέ ή "perfetta republica" 

των χρογάνων του αποτελούσε "μυχχο πολυτευμα" . Η ενδεχόμενη γνώση τοΟ Πο- 

λάβεου εχεε φελολογεχά χαέ όχε ούσεαστεχά σημασέα γεά τη δεαμορφωση τοΰ μα-

χεαβελεχοΰ σχεδεασμοΰ, εφοσον πρέπεε νά έρευνηθοΟν οέ συγχεχρεμένες έστορεχές
• 36

αέτέες ποά τάν προχάλεσαν .

Οε φελοσοφεχές άπάψεες τοΟ Machiavelli γεά τάν έστορέα συνδέονταε, τελε- 

χά, μέ τάν άρχαεογνωστεχά του προσανατολεσμά, ποιί πηγάζεε άπά τές μεταμεσαεω- 

νεχές δεαχηρύζεες γεά τάν έπεστροφά στο "χρυσά αέώνα" της χλασεχής άρχαεάτη- 

τας, που έσβησε μέσα στοάς "σχοτεενοάς αέώνες". Το πρώτο στάδεο της έστορεχής 

αύτογνωσέας της 'Αναγέννησης ύπηρζε η άνοεχτά ράζη μέ τά άμεσο καρελθάν, ποά 

ύποβοηθηθηχε άπά τάν έχθει-ασμά τοΟ άρχαέου χάσμου. '0 έπάμενος σταθμάς θά γνω- 

ρέσεε τά δεαμάχη των "νέων", που χαταδέχασαν χάθε αύθεντέα, μέ τους "χαλαε- 

οάς", πού θεώρησαν ώς άζεολογεχά μέτρο των δημεουργημάτων τοΰ ανθρώπου τά πο- 

λετεστεχά μορφώματα τής χλασεχής εποχής. 'Η μεσαεωνεχά άντέθεση τοΟ "φωτάς" 

μέ το "σχοτάδε" τώρα "χοσμεχοποεεεταε", γεά νά χαραχτηρέσεε τά χεεροπεαστά 

αποτελέσματα τής τεχνολογεχής χαέ χοενωνεχοπολετεχής προάδου ποά άπογυμνώνεε 

τά "τέρατα των αιώνων τής άμάθευας" · Ου καθαρές μορφές χαέ o i φωτευνές ευ* 

χάνες, ποά παρουσεάζονταε σ ’ένα γεορταστεχά άνοεζεάτεχο τοκέο, συνθέτουν τά 

φυσεογνωμέα τοΟ χαλλετεχνεχοΰ χαέ γενεχάτερα πνευματεχοΰ δυναμεσμοΰ τής ’Α

ναγέννησης. Βέβαεα στάν "αέώνα των φώτων" ολοκληρώθηκε ή δεαδεχασέα, πού ά- 

ναφέραμε, γεά νά συγχροτηθεε έτσε ή έρμηνευτεχά προκατάληψη τής άστεχής έστο-
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ριογραφίας, ιού καταδίκασε χωρίς καμιά συζήτηση το Μεσαίωνα. 'Η σύμβολά τοΟ 

Hachiavelli σ ’αύτύ τά γεγονος είναι ευδιάκριτη καί αναγνωρισμένη, έφάσον συμ

μετέχει στις διεργασίες γιά τάν έκθειασμά της αρχαίας καί ταυτο'χρονα γιά την 

κεριφράνηση τής μεσαιωνικής έκόχης. Μέσα δμως στά ίστοριχο σύμπαν τοΟ συγγρα

φέα των "Διατριβών" έμφανίζονται κι άλλοι καράγοντες κού κροσδιορίζουν τάν 

κίνησή τον, άκως είναι h τύχη, ™>ύ θ'άναλυθοΟν στά έκομενο κεφάλαιο.

«

ι
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10. Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ "ΜΟΙΡΑ"

'Η γνώση τής^άνακυχλώσεως των πολιτευμάτων1'* συνδέεται, στον Πολύβεο μέ 

τή στωεχή άντεληψη τής "τύχης" πού βασύζεταε στό χοενωνεκό χαε πνευματεκό 

χλύμα των έλληνεστεκών χρόνων, όταν ή συμφελεωση τοΟ ανθρώπου μέ τήν αναπό

τρεπτη πραγματικότητα τοϋ παρόντος σήμαενε την αναντίρρητη άποδοχή τής έστο-
3

ρεχής πεύρας. *0 "πραγματεκός τής έστορύας τρόπος" έξηγεεταε μέ τό δεδακτε- 

χό στόχο τής μελέτης της, μέ τήν άντληση χαύ μύμηση των έστορεχών παραδειγ

μάτων πού προσφέρει, πλουσιοπάροχα τό παρελθόν.Βέβαεα η θεώρηση τής παγκόσμι

ας έστορύας** προυποθέτεε τη μετάβαση άπό τον χλεεστό όρύζοντα των πόλεων—  

κρατών στήν ύπερεθνεχή ένότητα των έλληνεστεκών κρατών, πού δρχεσε μέ τήν 

άλεξανδρενή κυρεαρχύα τής ’Ανατολής χαύ ολοκληρώθηκε μέ τη στρατεωτεκή χαύ

πολετεχή παρουσύα τής Ρώμης άπό την 'Ισπανύα ως τη Μεσοποταμύα. '0 Machia-
0

velli, γράφοντας τες "Δεατρεβές στες πρώτες δεκάδες τοϋ Τύτου Λεβεου" , 

γνωρεζεε μάλλον τες άπόψεες τοΟ Πολύβεου χαύ τών Ρωμαεων έστορεχών γεά τή
η

φελοσοφεα τής έστορύας χαύ τες άξεοποεεύ μέ βάση τες ανάγκες τοΟ καεροΟ 

χαύ τοΟ τόπου του.
g

Οέ δεαψορές χαύ η εναλλαγή τών πολετευμάτων όφεύλονταε στή "σύμπτω- 

ση" πού βρύσκεταε χάτω άπό τήν "άνάγχη" (necessita) χαε τήν "τύχη" (fortu

ne)*0 . Σ ’αύτή τήν άντύληψη δέν χρύβεταε μεά άπλοεχή χαε δεεσεδαεμονεχή στά

ση πρός τήνΜκαταστασύα" τών έστορεχών γεγονότων, άλλά μεά στοχαστεχή άνα- 

ζήτηση τής έσωτερεχής τάξης πού τά συνέχεε . Θά μποροΟσε χανεες, μέ άφετη- 

ρύα τή θέση τοΟ Δάντη δτε ή "fortuna"** άποτελεε όργανο γεά τήν έχπλήρωση 

ενός θεύου σχοποΟ, νά συσχετεσεε τή μαχεαβελεχή "τύχη" μέ τή χεγχελεανή "πα- 

νουργύα τοΟ Λόγου" ft.ist der Vernunft^ , δηλαδή τήν ταχτεκή τής υπέρτατης 

αρχής τοΟ κόσμου νά χρησεμοποεεξ τά πάθη τών άτόμων —  χώρες αυτά νά τό ξέ

ρουν —  γεά τήν πραγματοποίηση τών στόχων της. '0 σύνδεσμος μάλεστα τοϋ *1- 

ταλοϋ μέ τό Γερμανό φελόσοφο θά ήταν σ ’αύτή τήν περεπτωση ό Giambattista Vi- 

co (+17μμ) μέ τή δεδασχαλεα του γεά τήν "Πρόνοεα" . “Ομως γεά τόν άχρεβέ- 

στερο έντοπεσμό τής σημασεας τής "τύχης" μέσα στόν έστορεχό κόσμο τοϋ Machia- 

velli θά πρέπεε, νομεζουμε, νά τήν έντάξουμε στήν χυχλεχή θεώρηση τοϋ έστο- 

ρεχοϋ γεγνεσθαε χαύ νά τήν άντεπαραθέσουμε πρός τή "virtil" (όπως τήν χροσδε-
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ορύσαμε παρακάνω)***. 'Η ΰδέα τού ύστορυχοΟ χόχλου, εφόσον νομιμοποιούνται, 

όλες ού στυγμές του χαύ ή χαθεμυά παύζευ τό ρόλο της, συνυφαύνεταυ μέ τήφα- 

ταλυστυχή έρμηνεύα των γεγονότων. *0 ένυαϋος νομοτελευαχός ρυθμός της ίστο- 

ρύας έπυτρέπει, μυά "χανονυχή" πόρευα —  συμφωνεϋ, όπως θά ’λεγε ό "μαχυαβελι,- 

χός" Bacon, μέ την "άρχυτεχτονυκή της τύχης" —  είτε πρός τά πάνω είτε πρός 

τά κάτω. "Ετσι, η "fortuna", ό "συνοδός της αρετής", όπως σημευώνει, ό Machia- 

velli ακολουθώντας τόν Κυχέρωνα , δέν άντυφάσχευ μέ τόν υστορυχό χόχλο, 

άλλ‘αποτελεί την προϋπόθεσή του. 'Η "αρετή", ώς συσπεύρωση της άνθρώπυνης 

βούλησης γυά τήν χατάχτησπ τοΟ μέλλοντος, συμπορεύεται, άνταγωνυστυκά πρός 

' τήν άπαρέγχλυτη φορά της ΐ,στορύα^ "Ομως υπάρχουν περυθώρυα γυά τήν ελεύθερη 

εκδήλωση τοΟ ατόμου στόν οΰχονομυχό, χουνωνυχό χαύ πολυτυχό χώρο. ’Ιδυαύτερα 

τώρα πού ή μεσαι,ωυυχή στατυχότητα τοϋ φεουδαρχυχοΟ σχηματισμού παραχωρού

σε τή θέση της στήν χυνητυχότητα της πρώυμης άστυχης χοι,νωνύας, μέ αποτέλε

σμα ν ’απελευθερώνεται, τό παρόν από τήν παράδοση χαύ τό μέλλον νά προβάλλευ 

άνουχτό χαύ εΰπλαστο. 'Η μεταχύνηση των δουλοπαρούχων από τό χωράφι, στήν πό- 

λη συντελούσε στήν άπαγχύστρωση της συμπερυφορδς των "πολυτών" άπό τούς 

παραδεδομένους συλλογυχούς κανόνες, έφόσον μέ τό μαζυχό έμπόρυο των βιοτε

χνικών προϊόντων χαύ τήν υπερπόντια έπιχοινωνύα των λαών εύνοεΐται ή σύγχρι- 

ση των πεποιθήσεων χαύ όχι ή a priori βεβαιότητα γιά τή στάση των ανθρώπων 

στόν κόσμο. Βέβαια ή εξύμνηση της άμετρης θέλησης τού ήρωα,όπως στήν έπική 

περιγραφή τού "μαινόμενου ’Ορλάνδου"*^ ή στήν κωμικοτραγική παρουσύαση τών 

παθών τοΟ "Δάν Κυχώτη" , άποτελεϋ χατάλουπο τάς εποχής πού άργοσβάνευ. Δέν 

civat η φυσυχά άντρεύα πού αχρηστεύει τούς πύργους τάς φεουδαρχυχής έπυχρά- 

τευας, άλλα ή χράση τών νέων οπλών xat ή άσκηση τ?ις δυπλωματύας πού αναπτύσ

σει. μετά η πρύν άπά τα στρατυωτυχά γεγονάτα ή χεντρυχη έξουσύα τοΟ έθνυχοΟ
21

κράτους* *0 Machiavelli ύπογραμμύζευ τά πολυτυχο νόημα τάς "αρετές11

χαύ έπισημαύνευ τά χουνωνυχά έμπάδυα πού προβάλλει, ή ''τύχη11 στήν ά-

βέαστη ανάπτυξη τάς δραστηριότητας των άτάμων. 'Ο συγγραφέας των "Δυατρυβών1*

απομυθοποιώ τά υστορυκά πλαέσυα της άνθρώπυνης πράξης, γυά νά δεύξευ πώς 6
22

καθένας γύνεταυ αξυος τ?ις τύχης του μέ τήν "άρετά" του ("virtuosamente")

Ε #αύτά τά σημεΕο συμφωνεί μέ τά θέση τών έμπάρων πού, ενεργώντας Μστά δνομα

τού Θεού χαύ τού κέρδους" , ίσχυρύζονται πώς ό Κύριος αναγκάζεται, νά μοιρά-
2U

σει τά έχύγεια αγαθά ανάλογα μέ τά επίκτητα προσόντα τού ατόμου ! Τό έκανα-
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στατοχδ συμχήρασμα αύτων των θεωρήσεων ήταν, κώς ύπενίθυνος γεά τη φτώχι,α 

του είναι, ό c6cos- φτωχός κοι3 δεν αγωνίζεται., μόνος του η μαζί μέ άλλους, νά 

τήν χαταργήσευ.

'0 χανονεχός ρυθμός της όστορέας, ώς χυχλεχη φορά των γεγονότων, συνδέ-

εε τή "fortuna" μέ την άναγχαεότητα των απαιτήσεων κοό εκδηλώνει. έμπρακτα ό

άνθρωπος. Σε άλλες εποχές, ακόμη χαε στά χρόνεα τοΟ Machiavelli που παρατη-

ρεΣταε ή τελευταώ αναλαμπή τής αστρολογίας , 6 "μακρόκοσμος" (η φθαρτή καί
26

"αισθητό” παρουσία των δντων) firav τό ξεθωριασμένο "ομοίωμα" τοϋ "μακρόκο

σμου” , οπού βρίσκονται τάάστέρια καί προκαθορίζουν την κίνηση των ανθρώπων 

στήν πρόσκαιρη κοινωνική τους ζωη. ' Η ανθρώπινη άσημαντότητα προερχόταν ά- 

πό τό θέση μας στην ιεραρχία των όντων πού μένει αμετακίνητη. Στο Machia

velli ή "τύχη” δεν προϋποθέτει τήν εξουσία της αστρολογίας πού κατορθώνει 

ν ’άποκρυπτογραφεί τίς υπερκόσμιες θελήσεις. Τό κύκνειο άσμα της αστρολογίας 

μέ την ευρύτατη διάδοση της από τούς δρόμους της άγορας ώς τά παλάτια καί τά 

πανεπιστήμια, συνοδεύτηκε με τόν πανάρχαια πίστη πώς τά "κατώτερα" έξαρτδν- 

ται από τά "ανώτερα" ("superiora")^, στά πλαίσια τής παγκόσμιας σφαίρας 

πού τά συνέχει. Τά άνόσυχα πνεύματα τής ’Αναγέννησης, όπως ό Pico καί ό 

Leonardo da Vinci, θά προδικάσουν πώς πλησιάζει ό καιρός γιά νά "εύνουχιστοΟν
Λ Α

όλοι οί άστρολόγοι" , άφοϋ διατυμπάνιζαν την ύποταγό σ ’αόρατες έζωκοσμικές 

δυνάμεις καί αποθάρρυναν έτσι τό δημιουργικό άναζότηση τοϋ ατόμου, πού έπι- 

διώχει ν ’άπελευθερωθεί από τό μοιρολατρικό άποδοχό τής κοινωνικός του "μοί

ρας". "Αν μάλιστα αυτό "εκείνον πού συγκατανεύει τόν οδηγεί κι εκείνον πού 

όρνείται τόν σέρνει" , έπρεπε κάθε φορά νά μένουν άγρυπνες καί συσπειρωμέ

νες οί δυνάμεις τοΟ ανθρώπου, πού αποφάσισε νά ζεπεράσει τά εμπόδια τής κοι

νωνικός του καταγωγής καί θέσης. fH "dignitas hominis", όπως διαπιστώσαμε 

παραπάνω , ενσαρκώνει τά βασικά καί κοινά γνωρίσματα τής ανθρώπινης φύσης, 

πού τά όριά της καθορίζονται ιστορικά. *0 Machiavelli εξηγεί τόν καλό Π τόν 

κακή "τύχη” των ανθρώπων μέ τό ”άν συμφωνοΟν μέ τούς καιρούς πού πολιτεύον

ται"^. "Αν βρίσκονται,συνειδητά η όχι, έξω από τό "κλίμα" τής έποχής τους, 

τότε είναι ανεπανόρθωτη ή καταστροφή τους. Βέβαια η προσγείωση τοϋ ανθρώπου 

στά δικά του προβλήματα καί η συνακόλουθη προσπάθεια νά τά επιλύσει τόν κά

νει νά πιστεύει πώς η "τύχη αλλάζει γνώμη", όταν "δέν αλλάζει ή τάξη £πραγ-

P0t« vJ " 36. "Οσοι "είναι καλοί παpατηpητές"fc,, αυτής τής τάξης μποροΟν μόνο
37
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.38"νά ΰφάνουν στό στημόνι της χαΕ όχι νά τό σκίσουνε" . *Η άχοδοχή τδν ορίων 
τ!ίς άνθρώχυνηε δραστηριότητας χαΕ π αναγνώριση των σταθερών τηε χλαυσΕων δέν 
κρέκευ νά μεταφράζεται, ώς άλλοθι τής αδράνειας. ΓυατΕ, "άφοΟ δεν ζερουν τούς 
σχοιούς τηε l/rns fortunaj , χού χερνάευ Αχό δρόμουε χλάγυους χαΕ άγνωστους, ο

φείλουν χάντα νά έλχΕζουν χαΕ έλχΕζοντας νά μή σταυρώνουν τά χέρια τουε, σ’ο- 
χοεα μούρα χαΕ σ’όχουα άναχοδίά χυ άν βρύσχονταί" .

Τά συμχέρασμα των αναλύσεων αύτων τοΟ Machiavelli είναι χώς ο άνθρωχος 
6έν ζεχερνάευ την ίστορΕα, όχως χύστευαν στο Μεσαίωνα4**, αλλά ζεΕ μέσα τηε. 
Αυτός χάνει, τήν ίστορΕα, αλλά μέ βάση τά δεδομένα χού αύτη ή έδυα τοΟ χροσφέ- 
ρει». Δέν έχεμβαΕνουν οί, ύχερχόσμυες δυνάμεις γυά νά χυνόσουν τά ίστορυχά βή*: 
ματα των κοινωνιών, αλλά οί. εσωτερικού νόμου τηε ύστορΕας ύλοχουοΟνταυ στΕς 
Ανθρώχυνες χράζευε. Ε’αύτό τά σημείο ό συγγραφέας τοΟ "’Ηγεμόνα" έχυχευρεΕ 
νά δυαχυστώσευ χαΕ νά δυαχηρύζευ τη νομοτέλεια, χού θά πραγματοποιήσει τό δυ-
χό του σχεδυασμό γυά την ένωση χαΕ την Απελευθέρωση τής ’ΙταλΕας. Μ’αύτό τό

χνεΟμα ό Kachiavelli τοποθετείται στην Αρχή μυδε ίστορίχής δίαδίχασΕας χού
δέν Αντυχαραθέτεί, αλλά συναρτά την Ατομική ελευθερία μέ την κοινωνική Ανα-

γχαίότητα. UpEv έμφανυσθεΕ ή χανθείστυχή έχδοχη αύτής τής συνάρτησηε, χού
m  tυιοθέτησαν ου συμπατριώτες του G. Bruno χαυ Τ. Campanella , ο Φλωρεντινός 

φιλόσοφος είχε έχυμεΕνευ στΕς χολυτυχέε χροϋχοθέσευς χού την χάνουν δυνατή.
Ου αναπτυσσόμενες άστυχές δυνάμεις, γυά νά χροβάλουν ως νομοτελειακό φαινό

μενο τήν έχυχράτησή τους στην κοινωνική ζωή τής Δ. Εύρώχης, ΑρΕζουν αυστηρά 
τό χώρο όχου ένεργοΟν ή θά ένεργήσουν τά μέλη τους: τήν ίστορΕα ως συλλογυ- 
χό (καΕ όχυ ώς άτομυχό) δημιούργημα. Ου Απροσδιόριστοι χαράγοντεε τής συμ- 
χερυφορδε —  στή θάλασσα, στήν αγορά, στόν κόλεμο χαΕ τΕς εμφύλιες ταραχές —  
θά ενταχθοΟν σέ μυά γενυχή αρχή, μέσα χαΕ χάνω αχό τήν "τύχη", τή "Necessi- 
ti" . "Ετσυ "’Ανάγκη" —  "freno e regola eterna" τή χαρακτήρισε ό Da Vinci —  
γΕνεταυ η άχαραΕτητη άντίμετώχυση αύτων των κινδύνων, χαΕ κάθε μορφής Κινδύ

νων, μέ τήν κυνητοχοΕηση κυρΕως των φυχοχνευματίχών δυνάμεων τοΟ άνθρώχου. 
Η'άχλά λόγυα, "ή χεΕνα χαΕ ή φτώχια χάνουν τούς Ανθρώκους χαραγωγυχούς" , 
ό φόβος τής ήττας τό στρατιώτη γενναίο χαΕ η ένδεχόμενη χρεωχοχΕα τόν έμχο- 
ρο ρυφοχΕνδυνο. ΚαΕ ενώ φαινομενικά ή στάση αότή θά όδηγοΰσε σ’ένα δίχως ό
ρους εγκλωβισμό τής άνθρώκυνης δυνατότητας στό δεσμωτήριο τής "τύχης" ή τής 
"ανάγκης"» όμως ό Machiavelli τονίζει χως ή δεύτερη γέννησε τόν πολιτισμό47
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μέ τόν επιστράτευση της επινοητικότητας καί δημιουργικότητας των άνθρώπων 

καί ή πρώτη γίνεται έπίσης τό κέντρισμα νά "μην κάθονται, μέ σταυρωμένα τά 

χέρια", άλλα νά "υφαίνουν στό στημόνι της" . Μ ’ αύτο τό πρίσμα 6 συγγραφέ

ας των "Διατριβών" άποφαίνεται μέ άμεσο καί παραστατικό τρόπο, πώς ή έλευθε- 

ρία δέ σημαίνει τόν εναντίωση τ?ίς άναγχαιότητας, αλλά την ορθή τπε κατανόηση.

’Ακριβώς ή άναγνώριση τής άναγχαιότητας των ιστορικών συνθηκών, πού μέ

σα τους κινείται ό άνθρωπος, δίνει την εύκαιρία ατό Machiavelli νά έρμηνεό- 

σει τήν εντολή "γνωθυ σαυτον" ώς κουυωνυκη καί χολιτυχη αυτογνωσία. Δεν 

είναι, η θείχή έιέμβαση του προωθεί η απωθεί τήν ίστορυχή δυαδυκασία, άλλώ 

ή άνθρώιυνπ ένέργευα πού αναγνωρίζει, καί συμμορφώνεται» προς τούς νόμους τοϋ 

ίστοριχοΟ γίγνεσθαι». "Ετσι, ή μεγιστοποίηση της εύθύνης τοϋ ανθρώπου εχευ ώς 

αποτέλεσμα τήν "έχ-θέωση" τοϋ κόσμου. Σύμφωνα μέ μυα μεταγενέστερη έκτίμηση,

"Γνώθυ σαυτόν, λοεπόν, μή φαντάζεσαι» πώς μπορεϋς νά σπουδάζευς θεούς.

'Η σωστό μελέτη τοΟ ανθρώπινου γένους είναι ό άνθρωπος"

*Η "humanitas" —  ώς τυπική έκφραση της συμπεριφοράς των ανθρώπων πού ζοΟν

στά αναπτυσσόμενα αστικά κέντρα καί πιστεύουν, σύμφωνα μέ τόν ύπόδειξη τδν
51

λογύων τους, πώς μιμούνται τόν άρετη των πολιτών τός αρχαιότητας —  έχει 

6υό όρια: τη "dignitas hominis" άπό τό μιά καί τό "miseria hominis" άπό 

τόν άλλη. *0 Machiavelli, πού θέλει ν ’άλλάξει τά τωρινά πράγματα τί)ς ’Ιτα-
4

λίας, αρχίζει άπό τό τελευταίο σκαλί της παρακμές της μέ τό διαπίστωση πώς 

οι άνθρωποι είναι κακοί . ’Αντίστροφα, ό Charron (πού χατηγορόθηχε γιά "μα

κιαβελικός")^ είχε τό γνώμη δτι τό "γνωθι σαυτόν"56 οδηγεί στην έμφυτη κα

λοσύνη τοΟ άνθρώπου66. *0 συγγραφέας τοΟ " ’Ηγεμόνα" ξεκινάει άπό τόν άρνηση, 

πού προκλητικά δυναστεύει τόν έποχό καί τόν τόπο του, γιά νά φτάσει στό θέ

ση, άπό τό άβίωτο παρόν επιδιώκει νά καταλόζει σ ’ένα καλύτερο μέλλον. *0 έν- 

σαρχωτός τοΟ σχεδιασμοΟ του, ώς "γνώστης τός περίστασης (occasioni)" , κά

νει τόν Τύχη φιλενάδα66 του γιά νά κερδίσει τόν έμπιστοσύνη της καί νά μά

θει τά μυστικά της: τόν τρόπο πού θά ύλοποιηθεί ή ένωση καί η άπελευθέρωση 

τός 'Ιταλίας. *Η ερωμένη αύτη των νέων δέν ταυτιζόταν μέ τό θεότητα, όπως 

πίστευε ά L. Valla , άλλά μέ τό σύνολο των αντικειμενικών συνθηκών τόΣ αν

θρώπινης ιστορίας. Οί "αρματωμένοι καινοτόμοι (innovator! armati)" , μέ τόν 

"οργανωμένη άρετό (ordinata virtu)"61, θά συλλάβουν τό "φυσιογνωμία των χαι- 

ρ6ν"®^καί θά εκπληρώσουν τό κύριο αίτημά τους. Γι’αύτό ή τύχη δέν άποτελεί
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τ<5 "άλογο στοεχευο στιΐν υστορόα" , αλλά μυά άμεση θεώρηση τήε "λογι.κίίς"τηε> 

τ£5ν νόμων δηλαδιί τού αρθρώνουν ττίν έξέλυξό της καό μποροΟν γυ’αύτό νά γνω- 

σθοΟν, όπως θά δοΟμε στά χεφάλαμο που ακολουθεί.

63
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11. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Ιέ τέ χρησιμεύουν τελεχά τά έστορεχά χαραδεέγματα, ή "χυχλεκη·θεώρηση 

τής εστορέας χαέ ή άχοδοχή τής έστορεχής άναγχαεότητας; 'Η λεετουργεχή σύν

δεση αυτών των μορφών χροσέγγεσης τού χαρελθόντος, όχως αυτή θά κραγματοκοε- 

εεταε χαθημερενά άχά τον ηγεμόνα χαέ τούς συμβούλους του, χάνεε δυνατή την 

εστορεχη κρόβλεφη. Αεαμορφώνεταε ετσε ενα εδεολογεχό χρεσμα έχτέμησης των γε

γονότων χού χροβάλλεταε άχό τούς θεωρητεχούς τού νεώτερου κράτους χαε εέδεχό- 

τερά άχό τό Machiavelli. Λεγο νωρέτερα ό συμκατρεώτης του Η. Palmieri* άρεσε 

τήν χολετεχή φρόνηση ώς "χραγματεχη γνώση τών βέβαεων χραγμάτων" χαε τή συν

άρτησε μέ τήν χρόγνωση των χραχτεχώυ της άχοτελεσμάτων. Είχε άρχεσεε ν ’άχοδε- 

σμεύεταε ή άσκηση τής χολετεχής άχό τήν έχχλησεαστεχη έχοχτεεα, μέσα στόν "έ- 

λεύθερο αέρα" των χόλεων χού κατάργησαν τή δουλοχαροεχέα χαε τη φεουδαρχεχη 

"τάξη". *Η τελευταέα δεατηροΰσε την εδεολογεχή της δεχαέωση χάρη στό θεεο χα

ράγοντα, χού φαενάταν νά συγχρατεΕ τά στοεχεΕα τού φεουδαρχεχοΟ χοενωνεχοΟ 

σχηματεσμοΟ στόν εδεο άχαράβατο ρυθμό. Οε εστορεχές μεταχτώσεες, χού θά έχέ- 

τρεχαν την χαρουσέα τής τύχης στόν άνθρώχενο κόσμο, είναε γνωστές στό Θεό 

χού —  σύμφωνα μέ τό Θωμά τόν Άχενάτη —  "βλέχεε τό χαθετέ στό χρόνο σά νά ή- 

ταν χαράν, ενώ ό εδεος είναε άχρονος" . Μόνο οέ έχέγεεοε έχχρόσωχοέ του, τό 

ιερατείο, μχοροΟσαν νά χληροφορηθοΟν εγχαερα τό "τυχαίο” χαε νά μετατρέψουν 

αύτή τή γνώση σέ δύναμη. Μέ τόν καραμερεσμό, όμως, τής έχχλησέας άχό τές άχο- 

φάσεες τής χεντρεχής έξουσέας τοΟ άναχτυσσόμενου έθνεχοΟ κράτους —  χάτε χού 

άκοτελοΟσε άνεχχλήρωτο αίτημα γεά τή χώρα τοΟ Machiavelli -  ή "τύχη· θά εννοη

θεί (όχως δεαχεστώσαμε στό χροηγούμενο χεφάλαεο) ως συνοκτεχή έκφραση τής ά- 

ναγχαεότπτας των γεγονότων τής άνθρώχενης εστορέας. *0 συγγραφέας τής "♦Χώρε- 

ντενής εστορέας" εερωνεύεταε τά "σημεία" τών χαερών, άχως τά χαρουσεάζεε η 

έτοεμοθάνατη άστρολογέα τής έχοχής του, χαέ έχεμένεε στήν έμχεερεχή μέθοδο 

άντεμετώιεσης χαέ άνάλυσης τών έστορεχών γεγονότων (νά "ψηλαφάς χαέ νά βλέ- 

ε ε ε Ο 5. "Οταν άχαετεΕ άχό τούς συγχρόνους του νά "εξετάζουν το'ύς χαερούς χαέ 

νά κροσαρμάζονταε σ ’αυτούς"6 , έννοεΕ χώς ή δεερεύνηση τών όρων, μέ τούς ό- 

κοέους εκδήλωνετοε η άνθρώκενη δραστηρεότητα, είναε άναγχαέα γεά τήν άκοτελε- 

σματεχότητα τών χράξεων. Μάλεστα η έκέγνωση τών μεταβολών, χού χαρατηροΟντοε
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σ ’αυτούς τούς όρους, δείχνεε κάθε φορά τά πλαίσεα όπου χενεεταε ή άνθρώπενη

ύστορία: ού "χαεροί αλλάζουν, αλλά ό άνθρωπος μένει, ό εδεος" . 'Επομένως ού

"σταθερές" τής άνθρώπενης "φύσης"8 δεαθλωνταε μέσα στες δεάφορες ύστορεχές

εποχές, πού τη σχηματοποεοΟν μέ τάν τράπο της ή χαθεμεά. Σ ’αύτό το' σημείο

θά πρέπεε νά έπεσημανθοΟν, νομίζουμε,δυό χαραχτηρεστεχές προεχτάσεες τής μα-

χεαβελεχής φελοσοφέας τής εστορεας. Η πρώτη, μέ την προϋπόθεση πως στο βα—
g

θος τής ύστορεχής δεαδεχασίας χρύβεταε η εδεα η ανθρωπενη "ουσεα" , αφόρα 

τη δεαπέστωση πώς ό χρονος είναε ο "πατέρας της αληθεεας" . Δηλαδη τα γνω— 

ρέσματα τοΟ δημεουργοΟ της, τάν χένηση χαί τη σχετεχο'τητα, εχεε χαέ ή χάρη 

του όταν παραγχωνέζεταε άπά τίς περεστασεες χε αναζητεε το φως που τής ελεε— 

ψε. Πεά συγχεχρεμένα, άν ή άλήθεεα της άρχαεάτητας χαταχωνεάστηχε ατά "σχο- 

τεενά" Μεσαίωνα, δμως έφτασε ή ’Αναγέννηση πού αποχαλυπτεε τάν ομορφεα χαε 

τή δύναμή της. Ά π ά  την άλλη πλευρά ύπογραμμέζεε ό Machiavelli πώς ού χαεροέ 

(ή εστορεχή δεαδεχασία) αλλάζουν, έυω ό άνθρωπος (ή ύδέα τού ανθρώπου) μένεε 

άνάλλαχτη. Σ’αύτή την άντέθεση έχουμε μεά πρώεμη έχφραση τής μεταγενέστερης 

δεάχρεσης τής "Zivilisation", πού συνεχώς προοδεύεε άπά την "Kultur", πού 

δεατηρεεταε αμετάβλητη χαε' ύπερχρονεχή11. Περεσσάτερο ξεκάθαρη θά γένεε αυ

τή ή πεποέθηση σέ δυά "μαχεαβελεχούς", τάν Bodin χαέ τάν Bacon. Ό  Γάλλος έχ- 

πράσωπος τής "τρίτης τάξης" στά χοενοβούλεο τής χώρας του ξεχ'ωρεζε αυστηρά 

τήν αναλλοίωτη ήθεχάτητα άπά τή μεταβαλλάμενη πολετεχή πραγματεχάτητα χαί τά
Ι Ο

"θετεχά δίχαεο" πού τήν έχφράζεε . Ό  Άγγλος Lord of Verulam άπομαχρύνεε 

τήν πράοδο των τεχνολογεχων μέσων, πού περεγράφεε μέ ζωηρά χρώματα στά ούτο- 

πεχά σχεδίασμα τής "Νέας Άτλαντίδας" , άπά τάν χοενωνεχά χαε πολετεχά χΟ— 

ρο, πού Οφείλεε νά μείνεε ό εδιος στες βασεχές του δομές . Στά Machia

velli ή δεπολεχάτητα των "χαερων" χαί τοΟ "άνθρώπου" δέ συνδέεε μάνο τήν άνα- 

γχαεάτητα μέ τήν ελευθερία, άλλά εξηγεί χαί τήν αετία γεά τήν οποία ό συγγρα

φέας τοΟ " ’Ηγεμάνα" θεωρεί ώς άναπάφευχτη τήν άνάρθωση τής πατρίδας του. Ά ν  

στά χράνεα του ή Ιταλία υπήρξε τά θύμα τδν "χαερών", τά άνθρώπενο δυναμεχά 

της δμως προεξοφλεί τήν άγωνεστεχή συσπείρωση —  χάτω άπά τάν εδεο άρχηγά —  

ytd τήν αυτόνομη ιαρουσυα της στόν νολιτοχά χώρο τής Εύρώκης*

*Η ορθή άντιμετώχυση τής εστορυχής ιραγματυχότητας ("αν μελετήσει, χάνεις 

δλα τά ανθρώπευα")15 έξαντλείταε στή γνώση τοΟ παρελθόντος, τήν επίγνωση τοΟ 

παρόντος χαί τήν πρόγνωση τοΟ μέλλοντος. Ό  χοενάς παρονομαστής των τρεΒυ αό-
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των δυεργασυων έχει, γνωστικό χαρακτήρα, εφόσον αυτές έχουν ως αντεκευμενό  

τους πως εκδηλώνεται, ή άνθρώπυνη "ούσέα" στό πέρασμα των αυωνων. Βρυσκόμα- 

στε στήν εποχή πού καμαρώνει, γι,ά τό άπλετο φως πού ρυχνευ σ ολους τούς το

μ ε ίς  τής δραστηριότητας των ανθρώπων. Στο πεδυο χΨ\ς ΰστορυχης ερευνάς ή ανά- 

δύση τής άρχαι,ότητας στόχευε τη διάλυση τοΟ μεσαιωνικού μεγαλείου ,  ποι5 μέ 

τα σκοτάδια του ε ί χ ε  εμποδίσει  κάθε δημιουργική πνευματική καρποφορύα. '0

Machiavelli, μέ τη συνολική του ιστορική δράση, δέν κατορθώνει νά ταυτίσει
16

την ανθρώπινη "ουσία" μέ τό "σύνολο των κοινωνικών σχέσεων" . Πρώτα γιατί 

τόν απασχολούν οι εναλλαγές στη μορφή τοΟ πολιτεύματος, δπως διαπιστώσαμε πα

ραπάνω, κι ακόμη γιατί τό πρόβλημα της ηγεμονίας συναρταται μέ την εμφάνιση 

ενός ανθρώπου καί όχι μιας κοινωνικήν τάξης. “Ομως ή γνώση τήν ιστορίας, έ

στω καί μ'αυτό τό πρίσμα αποκτημένη, μετασχηματίζεται, στη φιλοσοφική σκέψη 

τοΟ συγγραφέα τοΟ "'Ηγεμόνα" σέ πολιτική δύναμη. *Ετσι συμπορεύεται, μέ τή χα- 

ρακτηριστική προτίμηση τής μεταμεσαιωνικής έποχήν νά έγκαταλείπει τό μεταφυ

σικό προσανατολισμό της "θεωρητικήν ζωής", δπως γευόταν στούς "σκοτεινούς
17

αΰώνες1' μέ τήν αναζήτηση τοΟ "ύπερφυσυκοΰ φωτός" , χαί νά φέρνευ στό προσκή-
18 « νυο τή "vita activa" . 'Η εξουθένωση τήε έπυπολαυότητας χαί 6 συντονυσμός

των δυνάμεων γυά τήν επίτευξη ένός στόχου συνταυρυάζευ δυαλεκτυχά τή θεωρη- 

τυχή πρόβλεψη μέ τή δράση που άπαυτευταυ γυά τήν έχπλήρωσή της. "Οπως πολύ 

ορθά τόνυζε σ'αύτό τό σημείο ό Gramsci, η "ταύτυση θεωρίας χαί πράξης είναυ 

ενα χρυτυχό γεγονός, όπου η πράξη αποδείχνεται, λογυχή χαί άναγχαία η ή θεω- 

ρία ρεαλυστυχή χαί λογυχή" . *0 Machiavelli σημείωνε πώς "όλα τά πράγματα 

τοΟ κόσμου, σέ χάθε εποχή, έχουν τήν άντυστουχία τους μέ τούς αρχαίους χρό

νους", εφόσον "όλα τά χάνουν ανθρώπου πού έχουν χαί είχαν πάντοτε τά ίδυα 

πάθη" . "Ετσυ "όπουος έξετάζευ μέ έπυμέλευα τά περασμένα", μπορεί εύκολα νά 

"προβλέκευ χαί τά μελλούμενα" . "Οταν δέν ύπάρχευ χαμυά "άντυστουχία" ανά

μεσα στό σήμερα χαί τό χτές, τότε όφευλευ νά έπυνοήσευ "χάτυ τό νέο, μέ 0ά- 

ση τήν όμουότητα των περυστάσεων (accidenti)" . Ό  Machiavelli έξευδυχεύευ 

αυτή τή χρησυμοποίηση τοΟ ΰστορυχοΟ ΰλυκοΟ στήν ορθή άσκηση τής δυπλωματίας, 

πού εχευ ώς χύρυα αποστολή της νά "ύποθέσευ εύστοχα τά μελλοντυχά πράγματα 

(le cose future)" , όταν δηλαδή συνδυάζευ τήν υπόθεση μέ τή σωστή κρίση . 

"Αν πραγματυχά η ΰστορία "είναυ η δασκάλα των πράξεων μας" , αυτό θά πρέπευ 

νά φανεί όχυ μόνο στή γραπτή παρουσίαση τοΟ ΰστορυχοΟ παρελθόντος, άλλά χαί
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στήν εδεα τήν έχτύλεξη των δεεργασεών τοΟ παρόντος, πού χενεεταε πρός το μέλ

λον. Στά άδεέξοδα τοΟ παρόντος βρεσχεταε κάθε φορά ό σταυρός τής έστορέας.

*0 Φλωρεντενός φελόσοφος πού ένδεαφέρεταε νά ενθουσεάσεε τό "πνεύμα των νέ

ω ν " ^  δέ μοεάζεε μέ τούς κακορεζεκους γέρους^, πού κατηγορούν άσύστολα τά 

σημερενά γεά νά επαενέσουν άχρετα τά περασμένα, αλλά προσπαθεί ν ’άυτεπαραθέ- 

σευ τύ "virtu11 των άρχαύων στη "φαυλότητα (vizio) πού τώρα βασιλεύει" . "Ε

τσι έλχιςει πώς θά άποφύγουν, "μόλις ή τύχη τούς προσφέρει, τύν ευκαιρία (oc- 
29casione)" , τη δεύτερη για νά μιμηθοΟν την πρώτη.

_ 'Η "φύση τού πράγματος (la natura delle cose)'* , ώς έσωτερεχή άναγχαε- 

άτητα τοΟ έστορεχοΟ γέγνεσθαε, προσγεεώνεε τά μελετητή της στά παράν πού,βέ- 

βαεα, ρεζώνεε στά παρελθάν χαέ εγκυμονεί τά μέλλον. 'Η γνώση της εστορίας 

πού πέρασε, μέσα άπό τά γάνεμα έρεθέσματα της τωρενϋς ζωής, προδεαγράφεε σέ 

μεγάλο βαθμό καέ τή μελλοντεχη πορεία των γεγονότων. Τά "χεεροπεαστά" όμως 

σημείο τού χρόνου είναε οε έπέχαερες ανησυχίες χαέ τά άλυτα προβλήματα, πού 

συγκλονίζουν τάν άνθρωπο μεας όρεσμένης εποχής. ’Αχρεβως ή προοπτεκη γεά τήν 

υπέρβαση τους δέ βασίςεταε στήν έφησυχασμένη προσδοκία μεας καλύτερης ζωής 

ούτε στη μάταεη νοσταλγία τού "παλεού καλού καεροΟ", αλλά προϋποθέτεε τά ξύ

πνημα των συνεεδήσεων καί τήν ολοκληρωμένη σύλληψη των προβλημάτων, άπά τά 

αετεα ώς τά μέσα γεά τήν ένδεχάμενη επίλυσή τους. 'Ο Machiavelli δέ συμφωνεί 

μέ τά συμπατρεώτη του Lorenzo il Magnifico πού τραγουδάεε:

"στά αΰρεο άς γίνεε ό,τε θέλεε.

"Οποεος θέλεε νά χαρεε, άς χαρεί:
31

κανείς δέν ζέρεε τε θά γίνεε αργότερα" .

Ούτε πάλε συγχατανεύεε στήν άποψη τοΟ Guicciardini, πώς "γεά τ'απρόβλεπτα γε- 

γονάτα τού μέλλοντος δέν ύπάρχεεσταθερή άλήθεεα" .‘Η "τύχη" πού έπεκαλείταε 

ό Φλωρεντενός έστορεχάς έχεε δεαφορετεκή σημασία στάν κόσμο τοΟ Machiavelli, 

εφόσον υπονοεί τάν κρυφό νομοτελεεαχά ρυθμό τής έστορέας καί δχε τήν απουσία 

του σ ’ενα γέγνεσθαε χωρίς νόημα.

'Η αδυναμία τοΟ απλού ανθρώπου νά προσδεορίσεε τήν ύπαρξή'του μέσα σέ 

μεά χοενωνία, όπως ή μεταμεσαεωνεχή (πού χαραχτηρεζεταε γεά τές απρόοπτες άλ- 

λαγές καί τες απότομες δεαχυμάνσεες στήν προσωπεκή καί τήν κοενωνεκή ζωή τΟν 

μελών της), τόν οδηγεί σ ’ένα κλίμα μελαγχολίας. Αύτή ό βαρύθυμη έσωστρέφεεα, 

όπως πίστευαν στήν ’Αναγέννηση, συγκλονέζεε έκείνα τά άτομα πού γεννήθηκαν
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34
στάν αστερισμό τοΟ Σατούρνου . Σίγουρα εδώ ύποχρύπτεται ένας πολιτικός λό

γος ντυμένος μέ άστρολογιχό μανδύα, όπως άλλωστε συνήθιζαν τότε,

εφόσον η νοσταλγία τους άναφέρεται στη μακάρια —  μά ανέκκλητη —  "ισονομία

τοΰ Κρόνου" . Γιατί, έναν αιώνα αργότερα, 6 Richelieu διαπίστωνε πώς ή με-
36

λαγχολία διακατέχει τίς "κατώτερες λαϊκές τάζεις" καί 6 R.Burton μιλοΟσε 

γιά τήν πολίτικη της μορφή, πού οφείλεται στην έλλειψη καλών νόμων . 'Ο Ma- 

chiavelli όμως, αν καί απογοητεύεται άπό τό γεγονός ότι καθυστερεί νά κραγμα* 

τοποιηθεΐ ό σχεδιασμός του, νομιμοποιεί τη δισυπόστατη φύση των ανθρωπίνων, 

τόν ανήφορο καε τόν κατήφορο της εστορεας , γεά ν'άπαετήσεε άπό τούς συγχρό

νους του τήν κατάχτηση μεάς "αληθινής πολετεχής ζωής (vivere politico) χαε 

μεας άληθενής ησυχίας” . Στόχος του είναε η αλλαγή "γεά τή σωτηρία καί οχε 

γεά τήν καταστροφή”**̂  μέ τήν έννοεα πώς η ανανέωση θά πραγματοποεηθεί ως ανά- 

χτηση των "πρώτων άρχων” πού χαρακτήρεζαν τή ρωμαεχή άρχαεότητα, όταν δηλα

δή ή πατρίδα του ζοΌσε περήφανη καί ανεξάρτητη· Μολονότι, νομίζει, πώς οε "νεω-
Η2 ι *τερεσμοί χάνουν αλλοπρόσαλλους τούς ανθρώπους” καί πώς "είναε. αδύνατο νά

συντάξεες μεά αεώνεα πολετεία” , εχεε τό θάρρος νά δηλώσει, πώς η "σκεά τής 
αρχαίας μορφής”**1* τής 'Ιταλίας θά δώσεε τό σήμα γεά τήν πραγματεκή αναγέννη

ση ("rinnovazione” )**̂ , άρκεε νά έξευρεθοΟν τά απαραίτητα μέσα γεά τήν υλοποί

ηση του σχεδεασμοϋ του. Τό "πολετεκό του μανεφέστο”**6 , βέβαεα, θά άναμένεε 

γεά πολλούς αίώνες τόν έχπληρωτή του.

Συχνά ό Machiavelli έπεχεεροΟσε "προγνώσεες” μέ βάση τή συνολεκή εκ

τίμηση των εστορεχών γεγονότων, όπως αύτά δημεουργήθηχαν, επηρεάζουν τό πα

ρόν καί τό μέλλον. ’Η πρόβλεψη θεμελεώνεταε θεωρητεχά, όπως είδαμε παραπά

νω**^, στήν αποδοχή τής όμοεόμορφης εκδήλωσης τής άνθρώπενης φύσης μέσα από 

τίς αλλαγές των χαερων. Βέβαεα ό συγγραφέας των "Δεατρεβων” δέν ακολουθεί έ- 

δω τή μεσαεωνεχή αντίληψη γεά τό παρόν ώς μοναδεκή δεάσταση τοΟ χρόνου, όπως

γεά παράδεεγμα ύποστήρεζε εναν αεώνα νωρίτερα ό Cusanus: ”τό παρελθόν καί τό
49

μέλλον άποτελοΟν τήν εξήγηση τοΟ παρόντος” . Δενεε συγκεχρεμένο πολετεχό πε-

ρεεχόμενο στήν εστορεχή πρόγνωση χαί συγκεκρεμένες ώφέλεεες προσδοκά άπό τήν 

έπετυχία της. *Αν ή εστορεαδημεουργεεταε άπό τήν εδεα άνθρώπενη ·φύση” , αύτό 

θά σήμαενε καί ότε ~σ*αύτό τό σημείο χυοφορείταε η ”πολετεχή αρεθμητεκή" 

πού τήν καλλεέργησε εναν αεώνα αργότερα ό W. Petty —  υπαρχεε μεα ομοεότητα 

άνάμεσα στά δεάφορα στάδεα τής έζέλεζής της πού καθορίστηκαν μέ γνώμονα τίς
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51 52
πολιτειακές μεταβολές . 0 i "ίδιοι πόθοι καί οι Εδυες διαθέσεις των λαών"

κάΰουν έγκυρη τάν ιστορικά πρόβλεψη. 'Ετσι 6 φιλόσοφος καί διπλωμάτης τάς

Φλωρεντίας, άφαιρώντας από τη γάινη επιφάνεια κάθε έζωκοσμιχά επέμβαση καί

μελετώντας την ανθρώπινη "φάση" μέσα στά ιστορικά της δεδομένα, έγκαινιάζει
53 -

μιά στρατηγικά γιά τάν κατάχτηση τοϋ μέλλοντος. Μετά το'ν Hobbes , πού προΰ-
54 , , 55

ποθέτει τη μακιαβελική σκέψη, ό Condorcet,o Saint-Simon καί ό Comte προ

σπαθούν νά συγκροτήσουν μιά έπιστημη που θά προβλέπει την πρόοδο τοϋ άνθρώ- 

πινου γένους . Μόνο πού τώρα ή ιδεολογία της προόδου, στη'ν ανοδικά φάση τήδ 

άστιχάδ τάξης, θά αχρηστέψει το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο τοϋ Machiavelli 

καί θά κατανοεί στο έζάς τάν ιστορία ώς αέναη αλλαγή καί τής ίδιας τήδ αν

θρώπινης "φάσης" — δηλαδά των συγκεκριμένων ιστορικών συνθηκών τής συμπερι

φοράς, πού αναπτύσσουν οΐ τάζεις των διαδοχικών κοινωνικών σχηματισμών.
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""Οθεν ή udXus £ή Φλωρεντία} εύδαυμονεΐ, εύανδρεζ δ'ές 

id μάλιστα καί τ$ πολυανθρωπία έναβρύνεταμ, έπυτηδεύμα- 

τα μίν χευρων, δσα 6 u ’ έρίων καί σηρυκΏν υφασμάτων, ό

σα δ€ δυά σμδιΐρφ καί έτέρας όπουασοΟν ύλης ύπερφερδντωε 

εργάζονται...."

Νίκανδρο?: No\3kuos, ’Αποδημία», Γ 101 

(1x6. J.-A. de Foucault, Paris 1962),σ.193.
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12. Η ΣΤΟΙΧΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗΣ

Μεγαλύτερη σημασέα θά είχε, νομέζουμε, γεά την κατανόηση χαέ αξεολόγηση 

τοΰ μαχεαβελεχοΰ σχεδεασμοΰ η προσχάθεεα νά έπεσημανθοϋν οέ στεγμές τής αό- 

τοχρετεχής τοΰ Φλωρεντενοΰ συγγραφέα χαέ νά συσχετεσθοΰν με τά γενεχότερα έ- 

στορεχά δεδομένα, χού δέν έχέτρεψαν νά πραγματοποεηθεε στην ωρα της ή ένωση 

χαέ η απελευθέρωση της 'Ιταλέας. 'Αν άρχεσθοΟμε μόνο στην παρουσέαση των έ- 

στορεχων αέτεών —  αυτό άποτελεε μάλλον έργο έστορεχοΰ —  χού οδήγησαν στή μα- 

χραέωνη καθυστέρηση της έθνεχης άχοχατάστασης τοΰ έταλεχοΰ λαοΰ, τότε θά μεε- 

ωθεε η χροσωχεχή συμβολή τοΰ Machiavelli στη δεάγνωση χαέ έχέλυση αύτοΰ τοΰ 

προβλήματος. 'Αν χάλε έχεμεένουμε άχοχλεεστεχά στο τελευταεο σημεεο, δηλαδή 

στήν χροσωχεχή συμβολή τοΰ Machiavelli, τότε χενδυνεύουμε νά θεωρήσουμε τή 

μαχεαβελεχή σκέψη σάν χερεθωρεαχή έκφραση τοΰ δημεουργοΰ της χαέ δχε ώς θε- 

τεχή άνταχόχρεση στά χροβλήματα πού άντεμετώπεζε ή εποχή χαέ ό τόπος του. 

Γε'αύτό ή συνεχτέμηση των στοεχεέων της προσωπεχης αύτοκρετεκης μέ τήν έστο- 

ρεχή αέτεολόγηση.της αναβολής, πού γνώρεσε ό σχεδεασμός τοΰ Φλωρεντενοΰ φελο- 

σόφου, θά δεέζεε πληρέστερα τον τρόπο σύμπλευσης τοΰ πολετεκοΰ ρεαλεσμοΰ μέ 

τήν οΰτοχεχή δεάσταση στό έργο του.
1‘Η προτροπή τοΰ Machiavelli να "σχεφθοΰμε νέες μορφές δεαχυβέρνησης'· 

άρχέζεε νά γένεταε χράξη άχό τον εδεο μέ την έξέταση τοΰ πολετεύματος πού 

χρένεε άναγχαεο γεά τήν άμεση ανόρθωση τής ’Ιταλέας. *Η έπελογή των προτύ

πων χού κρέχεε νά μεμηθεε ό ηγεμόνας, τά χαραχτηρεστεχά του προσόντα χαέ οε 

αυξημένες (η χαέ αΰθαέρετες) δεχαεοδοσέες χού θ ’άχοχτήσεε,αφήνουν τελεχά με

τέωρο τό μεγαλεχήβολο σχέδεο τοΰ Φλωρεντενοΰ συγγραφέα, εφόσον δέν άσχολεε’* 

ταε μέ τήν ανάλυση των χοενωνεχων δυνάμεων, χού θά χάνουν δυνατή τήν εμφάνε- 

ση τοΰ ηγέτη (στά χλαέσεα, εννοεεταε,ένός "Principato") χαέ τήν έπετέλεση 

τής έθνεχής του αποστολής. Οέ δεάσπαρτες στά έργα του χαρατηρήσεες γεά τή 

γέννηση χαέ τή σημασέα τοΰ φαενομένου τής μοναρχέας σέ εύρωχα’έχό έπέπεδο δεα- 

χρένονταε γεά τό στενό τους έμχεερεσμό, χού άχοχλεέεε τήν έξαχρέβωση των αε- 

τεδν χαέ τήν άξεολόγηση των άχοτελεσμάτων τοΰ μοναρχεχοΰ θεσμοΰ. 'Η έδεα τά

ση φανερώνεταε χαέ όταν θεωρεί άναγχαέα τήν χαρουσέα τοΰ ήγευόνα γεά τήν α

νόρθωση τής χατρέδας του, χωρές νά χροσδεορέζεε έχαρχώς τές συγχεχρεμένες
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κοινωνικές δυνάμεις τοΟ^τάκου του, κού μκοροΟν νά στηρίξουν τιΐν ίτσλικιΐ μο

ναρχία στήν ιροσκάθειά της νά καταργήσει τά προνόμια των φεουδαρχών, νά κα

τοχυρώσει τήν ανεμπόδιστη οικονομική δραστηριότητα τών αύτοδημιοόργητων α

στών καί νά σταθεροποιήσει τή θέση, της στόν ανταγωνιστικό στίβο τών εύρωπαί- 

χών κρατών. 'Η επίκληση τών στόχων τοΒ Πετράρχη η ό ελεύθερος σχολιασμός 

τής ιστορίας τοΰ Τότου Αόβιου εντάσσεται βέβαια στόν ιδεολογικό οπλισμό πού 

συνοδεύει τό σχεδίασμά του Machiavelli, χωρίς όμως να διερευνώνται οι συνθή

κες πού κάνουν επίκαιρη τήν πνευματική κληρονομιά τοΟ τόπου του. *Η εύχέρεια 

ιού τον χαρακτηρίζει ατό νά φέρνει* (με γνώμονα τό "riscontro" τής σύγχρονης 

μέ τήν αρχαία ιστορία) τό παρελθόν κοντά στο παρόν καό νά επιχειρεί ετούτην 

πρόγνωση τού μέλλοντος προσφέρει* στό συγγραφέα τοΟ "'Ηγεμόνα'1 τη δυνατότητα 

γιά μι*ά συνολική ματιά τής ιστορίας, ενώ όμως τοΟ διαφεύγουν ου καόρυες λε

πτομέρειες, πού σημαδεύουν έντονα την ιδιαιτερότητα τών ιστορικών έποχών(π·χ. 

τής ρωμαϊκής ακμής καό τής μεταμεσαυωνυκής ιταλικής παρακμής).

Τός οικονομικές προϋποθέσεις τοΟ σχεδυασμοΟ του, παρ'όλες„ τις έπυμέρους 

παρατηρήσεις, δέν τός αντιμετωπίζει* μέ πληρότητα στά έργα του. "Ετσι την έ- 

μποριχή ανάπτυξη τής αστικής τάξης, πού τήν περιγράφει λοχουγάρη στη "Φλωρε

ντινή ιστορία*, δέν τή συνδέει μέ την κατάχτηση τής κοινωνικής προκοπής καό 

τής πολιτικής αυτοδυναμίας τής 'Ιταλίας. *Αν καό πιστεύει πώς τό κύριο συμπέ

ρασμα τών "διατριβών" του Βρίσκεται στή θέση; "όποιος θέλει να οικοδομήσει 

μιά δημοκρατία εκεί πού υπάρχουν εύγενεΕς (gentiluomini), γιά νά τό επιτύχει 

πρέπει πρώτα νά τούς εξαφανίσει” , όμως δέν προχωρεί περισσότερο στή διερεύ- 

νηση των συνθηκών πού θά κάνουν δυνατή τή μετάβαση άπό τό φεουδαρχικό στόν 

αστικό κοινωνικό σχηματισμό. 'Επίσης ό θαυμασμός τής αυτάρκειας είναι αντί

στροφα ανάλογος πρός τήν ανάπτυξη τοΟ εμπορίου, πού άποτελοϋσε τήν "πρώτη ά- 

ναγκαόα υλη γιά τή διαμόρφωση τοΟ κράτους" ,όταν μέ τά υπερπόντια ταξίδια ή α

ναπτυσσόμενη μητρόπολη απομυζούσε τός χρυσοφόρες αποικίες τοΕ "νέου κόσμου” · 

Μέ σκεπτικισμό ό Machiavelli αντιμετώπιζε τός προθέσεις τής Βενετίας για τήν 

ίδρυση μι&ς παγκόσμιας μοναρχίας, έστω κι αν θα ζωντάνευε έτσι τήν ιμπερια

λιστική τακτική τής αρχαίας Ρώμης· Βέβαια δέν πρόλαβε να δεΕ πως στό υγρό 

στοιχεΕο κρίθηκε ή ηγεμονία τοΟ "μαχιαβελιχοΟ" κράτους τής Ευρώπης, τής Αγ

γλίας πού κατέστρεφε τό 1588 τήν "αήττητη" ισπανική αρμαδα. Αυτό τό γεγονός 

είχε ύπό+η του ο ούτοπιστής J.Harrington, όταν έγραφε πως η "θάλασσα εδινε
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στιίν ανάπτυξη τής Βενετίας τούς νόμους, ή ανάπτυξη δμως τής Oceana [της Ά γ -
Q

γλυας] δενεε στό θάλασσα τούς νόμους" . Μετά τόν πόλεμο τΰν "δυό Ρόδων" καί 

τό στερέωση της χυρεαρχεας των Tudors ή μοναρχία έγενε τό κέντρο καί τό σόμ- 

βολο τής βρετανεχής ενότητας . Στην Ιταλία όμως η μοναρχία δέν παρου-

σεάστηχε στην έποχη πού οέ δεεχδι.χησεες των άνερχόμενων άστεχων δυνάμεων συν

δέονταν μέ τό δεαμόρφωση ενός ανεξάρτητου έθνεχοΟ κράτους. *0 Machiavelli εί

δε τό μεά πλευρά, την άναγχαεότητα τοΟ ηγεμόνα, καί άδεαφόρησε γεά τά χοενω- 

νεχά στηρίγματα τής εξουσίας του. "Οσου, αργότερα, άντεμετώπεζαν καί στη χώ

ρα τους ενα παρόμοεο πρόβλημα, όπως λογουχάρη στη Γερμανία τοΟ Fichte η τοΟ 

Hegel, ξαναγυρνούσαν στό Φλωρεντενό φελόσοφο, πού "είχε χαταλάβεε άκρεβώς 

τήν άνάγχη γεά τη δημεουργεα ένεαίου κράτους"10. *Η συνεεδητοποίηση ένός προ

βλήματος δέ συνεπάγεταε πάντα καί τη γνώση των μέσων γεά την επίλυση του.

Καί τούτο παρατηρεεταε στό μαχεαβελεχό σχεδεασμό πού χτίζεταε πάνω σέ πολετε- 

χά καί δχε σέ οεχονομεχά καί χοενωνεκά θεμέλεα. Βέβαεα οε πολετεκες δεαπυστώ- 

σεες συνδυάζονταε μέ τες άντίστοεχες ψυχογραφεκές γεά νά έξηγηθεε γεατό οε 

ήγεμονίσχοε των έταλεχών χρατεδεων παραμένουν "φτωχοί,φελόδοξοε χαε δεελοε"11 

Ή  πρόταξη τής άμετρης φελοδοξεας τους η τής πολετεκής φοβίας, πού χαρακτή- 

ρεζε τούς ηγέτες των έταλεχών πόλεων-κρατών, δέν έπαρκεε γεά νά δείξεε τά αε- 

τεα τής φτώχεας τους.

Την οέχονομεκό καί πολετεστεκό ’Αναγέννηση, πού τόν εζησε δ Machiavelli, 

μπορούμε νά τόν έντοπεσουμε σ ’δρεσμένες πόλεες τής κεντρεκής καί βόρεεας ’Ι

ταλίας. ’Η πρόωρη οεχονομεχό δραστηρεότητα, από τόν έποχό των Σταυροφορεών, 

Γένουας, τής Βενετίας, τής Πάόουας καί τής Φλωρεντίας εχυσημαίνεταυ στα 

*ρωτα καχυταλυστυκάσκυρτηματα, χοό όδηγοϋν στήν πρόσχαυρη ακμή τοΟ τραπεζο^ 

τ^κοΟ καί δχυ στίς καθαρές χαραγωγυκες έχενδόσευς. "Ετσυ ου Μεδυχου τής γενέτευ- 

ρας τοΟ Machiavelli έχουν τή δυνατότητα νά δανείζουν τοός εμπόλεμους βασυλυοί- 

δες τής Ευρώπης καί ου μεγαλέμχορου συγκροτούν μυά αστυκή αρυστοκρατυα ("no-

blesse de robe")12. Ό τ α ν  οέ τραπεζίτες τής Φλωρεντίας χαταστρέφονταε -άν
13

καί η χυρεαρχεα τους είχε δεαφημεστεΣ σάν έπεστροφό στά "Saturnia regna"

—  καί τό εύρωπαεχό χρηματεστόρεο (μέ τίς ευχές τής ’Ισπανίας χαε τής Αγγλε- 

ας πού τελεκά θά έχεε τόν ελεγχό του) μεταφέρεταε στόν Ολανδεα, θα φανούν 

έχδηλα οέ άρνητεκές έπεπτώσεες πού είχε στόν χοενωνεχη ανάπτυξη τό ένεσχυμέ- 

νο εμπορομεσολαβητεχό χεφάλαεο. ’Η αναδίπλωση τών μεγαλοαστεχών στρωμάτων
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στήν υκαιθρο, ιδιαίτερα μέ τήν "ίσχανοχοίηση" tIVs ’Ιταλίας στό τέλος τοΌ 16ου 

αΰ5να, θά έξαρτήσει την οικονομική καί κοινωνική εξέλιξη τής ’Ιταλίας άχό τήν 

άγροτι.χη καλλιέργεια χαί όχι άχό τό δυναμισμό των αστικών κέντρων.

Πολιτικό χαρακτήρα έχει,έχίσης, ή σύγκρουση τοΟ μονάρχη με τόν χάχα. ’Α-
m  j[5

ναμφίβολα χάχοιες χαρατηρήσεις των "Διατριβών" η τοΟ "'Ηγεμόνα" δέ φτά

νουν νά αναλύσουν τό κοινωνικό ΰχόβαθρο της αντιδικίας των Γουέλφων μέ τούς 

Γιβελλίνους. Ούτε χάλι, λύνεται τό χρόβλημα μέ τήν όλομέτωχη αλλά χροσωχιχή 

έκίθεση χρός τόν έχχλησιαστιχό, καί συχνά χολιτιχό, αρχηγό της χριστιανιχήδ 

Δύσης* *Η ορθή, βέβαια, χαρουσίαση των αιτιών χού έχαναν δυνατή την έξουσία 

τοΟ χάχα δέν άχοβλέκει στό σφυροχόχημα των εσωτερικών χαί έξωτερικών στηριγ- 

μάτων τής χολιτιχής του, δν καί 6 μακιαβελικός σχεδιασμός έχει, μιά ανάλογη 

λανθάνουσα κατεύθυνση. Οί έχιμέρους διαχιστώσεις γιά τό ηθικό έχίκεδο τοΟ α

νώτατου κλήρου καί τό ρόλο της θρησκείας στή διαμόρφωση της ατομικής χαί τής 

συλλογικής συνείδησης άχοτελοΟν αναντίρρητα μιά αφετηρία χροβληματισμοΟ χού, 

όμως, θά μετατραχεί σέ ένα άντιχαχιχό "ρητορικό στοιχείο"16. Τό'Βατικανό καί 

στίς μέρες τοΟ Kachiavelli συνέχισε νά ευλογεί τήν εσωτερική διαίρεση της ’Ι

ταλίας έλχίζοντας στή γενική αναγνώριση, μέσα άχό τόν κατακερματισμό καί τή 

διαμάχη των κρατιδίων, τής διχήδ του "χατριχήδ" εξουσίας. Οί χερισσότερες κό- 

λεις καί ιδιαίτερα ή Βενετία, χού άρχετές φορές έναντιώθηχε στην χαντοδύναμη 

θέληση χαί τίς αυθαιρεσίες τοΟ Ποντίφηχα, έξοβελίστηχαν βαθμιαία άχό τό μεσο

γειακό έμχόριο μέ τήν κυριαρχία των Τούρκων στίς χεριοχές τοΟ Βυζαντίου, χού 

χρίν αρχίσει ή δεύτερη χιλιετηρίδα είχε χαραχωρήσει στή Βενετία χρονόμια και
«  Μ

6ccuxoXtfv0cc$ , Mac μέ τή 6cdvoc£n νέων uieptdvTccov εμιοροχών δρόμων yea τήν 

εκμετάλλευση τοΟ "νέου κόσμου". *0 udias ύκονόμευσε τήν ιανευρωεαυχή σταυρό- 

φορία18 εναντίον των ’Ασιατών έχιδρομέων, χού σέ λίγο έφταναν στά χρόθυρα τής 

Βιέννης. Τό σύμβολο τής θρησκευτικής ενότητας τής ’Ιταλίας εξακολουθούσε,μέ 

χροχέταομα την εκκλησιαστική ενότητα των χριστιανικών κρατών, νά είναι δέσμιο 

των εζωτερεκδν ιαραγόντων, κοό χα&^ρίζαν τήν ευρωκσζκή cooppoua δυνάμεων xac 

ΜροτοΟσαν τήν 'Ιταλυα σέ μακραίωνη δυαέρεση·

Οί αναλύσεις τοΒ Machiavelli γιά τή θέση τής ιολιτιχής στήν κρατική χαί- 

τήν κοινωνική σφαίρα, δν κρίνουμε χαί άχό τίς χατοχινές άχηχήσεις η αντιδρά

σεις, έχουν μιά αναντικατάστατη αξία γιά τή θεώρηση των διεργασιών, χού ση

μειώνονται στό κοινωνικό χαί κολιτιχό χλαίσιο τήδ δραστηριότητας τήδ ανερχό-
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μενης βστυχής τάζης. *H γοητεία τής μαχμαβελυχής σκέψης βασίζεται στιΐν άντυ- 

στροφιί πού προτείνει.: δέν είναι. Α ήθυχιΐ, ώς σύνολο πσραδοσι.αχων χανο'νων κυ

ρωμένων άπό τήν έχχλησυαστι.χιί αύθεντία, πού δημυουργεΰ τήν πολι,τυχή, ώς συ

γκεκριμένη έκφραση τής συμπεριφοράς τδν πολετων, άλλα ή τελευταία πού προσ

διορίζει. χαί άπομυθοκοεεί τό περιεχόμενο καί τό ρόλο τής πρώτης. Βέβαια οε 

συνέπειες τοΟ "πολιτιχισμοΟ" , δν όνομασθεε έτσι ό' γεγαντεσμός τής πολιτι- 

χής όταν βεβαιώνει πώς αύτή έχει τό άποκλεεστεκό προνόμεο νά εξηγεί κάθε άν- 

θρώπινη εκδήλωση σαν πολετεχή έπελογή, εΰχολα έπεσημαενονταε στη'ν παράλεεψη 

νά μελετηθεί χαί ή ίδια ώς προϊόν μεδς χαθορεσμένης ιστορικής στιγμής. ΤοΟ- 

το δεαχρίνεταε στό συγγραφέα τοΟ "Ηγεμόνα", πού αδυνατεί νά πλησεάσεε τις 

κοινωνικές δυνάμεες πού πραγματοποιούν ό,τι ό ίδιος περεγράφεε. 'Ετσε πιστεύ- 

εε «ώς ή ύλοποεηση τοΟ σχεδεασμοΟ του έξαρτάται άπό τό δν πείσεε (μέσα άπό 

χολαχευτεχές προσφωνήσεις των "uomini grandi") τό χαρεσματεχό ηγέτη υά ά- 

ναλάβεε τό έργο τής ένωσης χαί τής απελευθέρωσης τής ’Ιταλίας. ’0 πολετεχός 

"βολουνταρεσμός" τού φιλόσοφου τής Φλωρεντίας έννοείταε πώς δέν είναι αρκε

τός γεά τήν εκπλήρωση τοΟ σχεδίου του.

Μήπως όμως έχουν χαθορεστεχή σημασία οί δλλες συνεστώσες τοΟ μακιαβελι

κού προγράμματος; Ό  συγγραφέας τής "Τέχνης τοΟ πολέμου" βάσεζε τήν πολετεχή 

δύναμη τοΟ ’ΙταλοΟ μονάρχη, σύμφωνα μέ τό γαλλεχό πρότυπο, στη συγκρότηση ε

νός μόνεμου (χαί δχε μεσθοφορεχοΟ) στρατεύματος, πού ό εδεος θά έλέγχεε. ’Η 

ορθή αύτή εκτίμηση συνοδεύεταε άπό τήν ύποβάθμεση τοΟ πυροβολεχοΟ, όταν επε- 

καλείται τιίν "αληθινά και τέλεια αρχαιότητα” , ποό δυνάμωσε την κεντρικά ε

ξουσία σέ βάρος των φεουδαρχικών οίκων τής ενιαίας πιά επικράτειας. Η προτί

μηση τοΟ πεζικοΌ, που θά έπανδρωθεΕ άπό τό ρωμαλέο αγροτικά πληθυσμό, έχει 

καθαρά πολιτικά σημασία, εφόσον ό Machiavelli αποβλέπει στόν περιορισμό τοΟ 

ίννικοΟ ποό καθοδηγείται άπό τοάς εύγενεΕς καί τοάς πατρίκιους των πόλεων, 

αν κι εδώ μποροΟν νά ύπογραμμισθοΟν οι ενδεχόμενες κοινωνικές συνέπειες αυ— 

των τ&ν μέτρων % ’Επίσης ή καθιέρωση τοΟ ”θετικοΟ” δίκαιου, ποό θ αντικατα- 

στάσει τό ?θεΕο δίκαιο” διατηρώντας τη θρησκευτικά του περιωπά^ θεωρείται ά- 

ποτέλεσμα τάς μοναρχικής έζουσίας καί όχι προΟπόθεσά. της. Δηλαδά πρέπει πρώ

τα νά στερεωθεί ή μοναρχία στάν 'Ιταλία καί μετά νά κυρωθεί τό νομικό πλαι- 

σιο τής πολιτικής συμπεριφοράς (”vivere politico” ) τών κατοίκων ιης· Η α- 

ναβίωση τοΟ ρωμαϊκού δικαίου, στό πνεύμα τής γενικότερης στροφής πρός τό κσ-
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ρελθόν, καί π αναφορά στό κλευστό καί αμετακυνητο σχαρτυατυκο κουνωνυκό σχή- 

μα έχυσχυάζουν τήν άνθρώχυνη καταγωγή τή,ς οργανωμένης συμβυωσης *συ τών κα

νόνων πού ρυθμίζουν τίς χυνήσευς της.

*Από τήν άλλη πλευρά π απαίτηση νά διαμορφωθεί η xouvn γλωσσά των Ιτα

λών συνέχυζε μυά χολυτυστυκή δυεκδίχηση παλαυότερη με νεα επυχευρηματα, πού 

άντλοΟσε ό Machiavelli αχό τήν άναγκαυότητα της γλωσσικής όμουογένευας καί 

τής ίδεολογυχής ενότητας των εκδηλώσεων τοΟ αναπτυσσόμενου εθνυκοϋ κράτους. 

Βέβαυα ό συγγραφέας των "Δυατρυβών" οδηγείται* σέ αδυέξοδο, όταν η αναγκη αυ

τό συνευδητοπουείταυ εγκαυρα στα άστυχά κέντρα πού τα θεωρεί όμως φυτώρυα 

πολυτυστυχής δυαφθορας. βΗ μυθοποίηση τής συμπεριφοράς των αγροτών χρωματί

ζει* μέ*άντι*-αστι*κόι, τόνο τίς φυλοσοφυχές του άναλύσευς, αν καί η κνίρυα πρόθε

σή του είναυ νά παραχυνήσευ τά ηγετυκά στρώματα των πόλεων στήν εκπλήρωση 

τοΟ όραματυσμοΟ του* "Ετσυ η θέση τής "virtu" στό κέντρο τής μακυαβελυκής φυ

λοσοφίας συνδέεταυ μέ τήν άναγνώρυση τής θετυχής πλευράς πού παρουσυάζευ ή 

αναπτυσσόμενη άστυκή κουνωνυα, ,όταν άποχαλύπτευ τήν πλαστυκή της δυάσταση 

στή συγκρότηση τής πολυτυκής ζωής των μελών της. 'Η έπίκτητη αρετή χαραχτη- 

ρίζευ τόν αύτοδημυούργητο αστό στήν προσπάθευά του να καταργήσευ τα προνφια. 

των φεουδαρχών καί νά εύκολύνευ τήν ούκονομυχή του δράση» πού αφυερωνεταυστή 

μαζυκή βυοτεχνυκή παραγωγή καί τό εύσαγωγυχό έμπόρυο. Βέβαυα στήν εννουα τής 

"virtu" θά χροσμετρηθεί από τό Machiavelli ή (ελληνο)ρωμαυκή της σημασία μέ- 

σα στό γενυκότερο άρχαυογνωστυχό προσανατολυσμό τής σκέψης του . Σ ’αύτό τό 

σημείο ή επίκληση τής άρχαυότητας μορφοπουοϋσε τήν αντίδραση, πού έκδήλωνε 

σέ κάθε της χράζη η έθνυκή άστυκή τάζη τής πατρίδας του, προς τό "σχοτευνό" 

φεουδαρχυκό Μεσαίωνα. Τά πολλαπλά αποτελέσματα τής "αρετής", πού περίμενε ό 

♦λωρεντυνός φυλόσοφος, θά έξαρτηθοΟν άπό τήν ουκονομυχή καί κουνωνυκή ζωή 

των ύταλυκών κρατυδίων, πού έζακολουθοΟσαν τή "μυκροπολυτυκή" τους ταχτυχή 

καί έζουσυάζονταυ άχό τήν ανανεωμένη άρυστοκρατυα.

Τό θεωρητυχό( υπόβαθρο των αναλύσεων τοϋ Machiavelli καί ευδυκότερα ου 

φυλοσοφυκές του θέσευς γυά τήν ιστορία συνυστοΟν μυά ένυαία εκτίμηση τοΟ ί- 

στορυκοΟ γίγνεσθαυ. 'Η γνώση τοΟ παρελθόντος οδηγεί στή συνευδητοποίηση τών 

προβλημάτων τοΟ παρόντος καί στήν πρόγνωση τών μελλοντυχών δυαδυκασυών· *Η 

ΰστορυκότητα τοΟ άνθρώκυνου κόσμου άντυμετωπίςεταυ μέσα άπό τίς αλλαγές πού 

παρατηροΟνταυ στήν έζέλυζη τών οργανωμένων κουνωνυών. 'Αχρυβώς τήν υδυαυτε-
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χρήσιμο» ου ευ τό τριαδικό σχήμα της ΰστορύας, πού έπιμερύζεται στην ’Αρχαιό- 

τητα, το' Μεσαίωνα χαύ τόν ’Αναγέννηση. *Η ΰπεροψύα της τελευταύας περιόδου 

σέ σχέση μέ τό "σκοτεινό" φεουδαρχιχό παρελθόν μετριάζεται σημαντικά με την 

άντύληψη πώς ή ίδια επιστρέφει στην προγονική τελειότητα ("antiquita perfet- 

ta")25, πού χρυσταλλώθηχε σέ δλες τύς έχφάνσεις του πολιτισμού της Ρώμης."Ε

τσι ό Machiavelli υΰοθετεί την χυχλιχη θεώρηση της ΰστορύας, δταν μάλιστα α

πό τούς συγχρόνους του είχε αρχίσει νά χατακτά έδαφος η άντύστροφη ακριβώς 

έχτύμηση της υστορυχης διαδικασίας, ή γραμμική. ’Αναμφίβολα ή απλοποίηση χαύ 

ή σχηματοπούηση της φιλοσοφίας της ΰστορύας, πού έμφανύστηχε στη μεταμεσαιω- 

νυχη εποχή, μάς εμποδίζει νά μελετήσουμε σωστά τύς φιλοσοφικές απόψεις τοΟ 

Φλωρεντινοί) συγγραφέα, πού τύς προβάλλει ώς θεωρητιχό υπόβαθρο τοΰ.σχεδιασμοΟ 

του χαύ ταυτόχρονα ώς απόσταγμα της διπλωματικής του σταδιοδρομίας. Γιατί 

δέν είναι ο έχπρόσωπος τοΟ συντηρητικού πνεύματος πού αποδέχεται την ΰδέα 

τοΟ ΰστοριχοϋ χύχλου γιά νά δικαιολογήσει τη στροφή του πρός τό παρελθόν: ό 

στόχος του βρίσκεται στό παρόν χαύ οΰ έλπύδες του άναφέρονται σ ’ένα καλύτερο 

μέλλον . Τό παρελθόν δέ δεσμεύει τό σχέψη του, άλλ’ αποτελεί την εστύα πολ

λαπλών ερεθισμάτων γιά τό συνειδητοποίηση της παρακμής του τόπου του χαύ τόν 

επινόηση των κατάλληλων μέσων, πού θά χρησιμοποιηθούν έγκαιρα γιά τόν ανόρ

θωση του. "Ομως ή επίμονό τοΰ Machiavelli στόν εξέλιξη τής πολιτειακής δομής 

περιορίζει αΰσθητά τη συλλογικό δραστηριότητα των ανθρώπων στό θεσμικό πλαί

σιο τής κρατικής εξουσίας χαύ στύς αλλαγές, πού παρατηρούνται, στόν "άτέλειω- 

το χύχλο" ("a rigirarsi infinito tempo") xS)v πολιτευμάτων στόν κορυφή τής 

πολιτικής ζωής. ’Από την άλλη πλευρά ή επίκληση της "τύχης" γιά τόν έξόγηση 

αυτών των αλλαγών φέρνει, στό προσκόνιο τό πρόβλημα τής ΰστορικής άναγχαιότη- 

τας, έστω χαύ μ ’ένα απλοϊκό μοτύβο σκέψης. *Η βεβαιότητα τοΰ Machiavelli γιά 

τό ρόλο τής "τύχης" στό διαμόρφωση τών ανθρώπινων γεγονότων προκύπτει, από 

την αναγνώριση τών όρύων της ΰστορύας χαύ τών σταθερών της σημεύων, πού δέν 

μπορεί ό άνθρωπος νά τά προσπεράσει. Βέβαια ή συνείδηση αυτής τής άναγχαιό- 

τητας συνδέεται, μέ τό αΰσιόδοξο μόνυμα τής ανόρθωσης τής πατρ'ύδας του, εφό

σον έφτασαν οΰ καιρού πού θά επιτρέψουν τόν ένωση χαύ τόν απελευθέρωση τής 

’Ιταλύας. ’Ακριβώς εδώ τό ουτοπικό στοιχείο τοΰ μαχιαβελιχοΰ σχεδιασμοΰ γί

νεται ιδιαίτερα έντονο, δταν ταυτίζεται ή υποκειμενικό πρόθεση μέ τόν άντι-
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χευμενυχή ανάγκη, χωρύς νά έπυσημαύνονταυ ου δυσχολύες πού ένδέχεταυ νά μα- 

ταυώσουν η νά αναβάλουν την έχπλήρωση του. 'Η πύστη στον έρχομό τοΟ ηγεμό

να μαρτυρεί σύγουρα τήν άγωνύα τοϋ Machiavelli γυά το μέλλον τοΟ τόπου του, 

ενω ού προΰποθέσευς γυά την εύόδωση της αποστολής του απορρέουν από μυά όχυ 

συνευδητή ακόμη στά ευρύτερα λαϋκά στρώματα άπαύτηση, πού συμπορεύεται μέ τύς 

γενικότερες χουνωνυχές καύ πολυτυχές δυεργασύες στην Ευρώπη* 'Η άντυστουχύα 

τοΟ μαχυαβελυχοϋ οράματος στην πραγματικότητα τής ύταλυχής χουνωνύας εΐναυ 

σχετυχά περυορυσμένη καύ επομένως ή άναζητηση των άναγκαύων καύ ΰχανών μέσων

γυά τήν πραγμάτωση του όδηγεΰ σέ μυά "άντυ-χουνωνύα" ώς προϋόν μάλλον μυάς
“ 30

μελετημένης δυανοητυκής σύλληψης. 'Η παρατήρηση τοΟ Hume πώς ό Machiavelli

έζησε σέ "πολύ πρώυμη εποχή" γυά τή χώρα του έπυβεβαυώνευ έτσυ την όρθότητά

της, άν μάλυστα συνδυασθεΰ μέ τά κατοπυνά του παράπονα γυά την έλλευψη των

κατάλληλων συγχυρυών, πού θά μπορούσαν νά συντρέξουν στήν ύλοπούηση τοϋ σχε-

δυασμοΟ του. 'Ακολουθώντας ένα δρόμο πού "χανεύς ακόμη δέν τον περπάτησε"

γνώρυζε πώς θ ’άποχομύσευ "στενοχώρυα καύ δυσχολύα" καύ ίσως τήν ήθυχή ύχα-

νοπούηση πώς καυνοτόμησε σ'ένα χώρο πού έπυβάλλεταυ νά έρευνηθεύ μέ "περυσ-

σότερη άξυοσύνη (virtu) καύ περυσσότερη άναλυτυχή δύναμη καύ χρύση" .
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13. 0 MACHIAVELLI ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ TOY "ANTI-MACHIAVELLI"

'ίσως φανεί παράξενη ή τιτλοφόρηση αύτοϋ τοϋ κεφαλαίου, δηλαδή πως εί

ναι δυνατόν νά χριθεΐ τό μεταγενέστερο άκό τό χρονικά προηγούμενο. “Ομως η 

φυσική προέκταση της μακιαβελικής αυτοκριτικής, όπως ανασυγκροτήθηκε αμέσως 

παραπάνω, οδηγεί στην απόπειρα ν ’άνιχνευθοϋν καί ν ’άξιολογηθοΰν τά στοιχεία 

που έφεραν στο φως τον "Anti-Machiavelli"1 . 'Αναφέρθηκαν στην Εισαγωγή αυτής 

τής εργασίας οί χυριότερες ερμηνευτικές προσπελάσεις του μακιαβελικού στοχα

σμού καί παρουσιάστηκαν κριτικά τά έπιχειρήματά τους. 'Εδώ θά δοθεί ό λόγος 

στον ίδιο τό Φλωρεντινό συγγραφέα, όπως άλλωστε γινόταν καί σέ κάθε σελίδα,

γυά ν ’άπολογηθεί καί ν ’άντικρούσει τήν κύρια κατηγορία, που τοϋ έχουν απευθύ

νει. πολλοί κατοπινοί του, δηλαδη τόν αμοραλισμό τής πολιτικής του φυλοσοφίας. 

"Ετσι μπορεί νά ζεχωρίσευ 6 "μακιαβελισμός" άπό τό Machiavelli, σύμφωνα με 

ττίν Οχοδεοζη τοϋ Μ. Merleau-Ponty , χαέ νά φωτνσθευ πληρέστερα τά σκηνικά 

των ιστορικών συνθηκών (ιταλικών καί ευρωπαϊκών), πού δεν έπετρεψαν νά πραγ

ματοποιηθεί δ σχεδιασμος του.

Πρώτα-πρώτα το έργο τοϋ Machiavelli προσφέρει, τά δυνατότητα νά διαπιστώ- 

σουμε καί πρίν άπ'αυτόν0 τήν παρουσία καί έπυχράτηση τοϋ "μακιαβελισμού". Οι 

οξυδερκείς παρατηρήσευς τοϋ δυπλωμάτη καί πολυτυκοϋ συμβούλου γυά τήν ποιό- 

τητα των πολιτικών "παθών"1*, πού μορφοπουοϋν τίς δυεκδυκήσευς ή τίς άποφά- 

σευς των ηγετών κάθε κουνωνίας, δέν αφήνουν περυθώρυα νά καταδυκασθεί η θεω

ρία του καί ν'άθωωθεί ή πραγματυκότητα. Τό αντίθετο θ ’άποτελοΰσε πράξη σύνε

σης, εφόσον τά μαχυαβελυκά παραδείγματα συνυστοΰν τόν κανόνα καί όχι τίς έ- 

ξαυρέσευς πού πρέπευ ν ’αποφεύγουμε. ’Η προγραμματική αποκήρυξη τής "φανταστι- 

κής" παρουσίασης των πραγμάτων τοϋ εξασφαλίζει, τήν κάθοδο άπό τήν άφηρημέ- 

νη σφαίρα τοϋ "δέοντος" στόν υπαρκτό κόσμο τοϋ καυροϋ καί τοϋ τόπου του.’Α

κριβώς εδώ οι συχνές προστριβές καί αντιθέσεις τών ηγεμονίσκων τοϋ ανοίγουν 

τά μάτια καί τή σκέψη του γιά νά χωρέσει τό σχεδίασμα μιας ενωμένης καί ανε

ξάρτητης 'Ιταλίας στο άμεσο μέλλον. 'Απ’αύτή τήν άποψη ή πολιτική του φιλο

σοφία Τίταν προέκταση τής ιδεολογίας τών Γιβελλίνων.

Οι συχνές αναφορές στήν προσωπική του ιστορία, στίς επιτυχίες καί κυρί

ως στις άτυχες στιγμές τής σταδιοδρομίας του, βασίζονται στή διαπίστωση πώς
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μέ χαρακτηριστική ευκολία "δαιμονοκοιειται” ό άντικαλος γιά να εξουδετερωθεί 

τουλάχιστον στο ιδεολογικό ειίιεδο. Στή μεσαιωνική κεριοδο μιά τέτοια διαδι

κασία έκισημαινεται στά τολλατλά κροσωκεια τού διαθέτει# ο ’Αντίχριστος , σύμ

φωνα μέ την εντεχνα καλλιεργημένη κίστη στη δύναμη τοι^στην αντιμετώπιση των 

κρίσιμων κροβλημάτων. Ειδικότερα ο "κρέγκηκας τοΟ ερέβους" , στον όψιμο Με

σαίωνα» με τις αγωνιστικές συσιειρώσεις των μελών τής κρωτοαστικής κοινότη- 

τας, ακόμη h oc στ ή γενέτειρα τού Machiavelli , συγκέντρωνε τίς έτιθέσεις τού 

χολιτικού και εκκλησιαστικού κατεστημένου τής Δόσης, άφοΰ βαφτιζόταν οδηγός 

τους. *Η "δαιμονοτοίηση" τοΟ Kachiavelli άρχισε μέ την ανασύνταξη τοΰ Καθολσ- 

κισμοΰ μετά τιί σύνοδο στό Τριδέντο , τού ασχολήθηκε μέ τά δραστικά μέτρα γιά 

χόν κατάινύξη των μεταρρυθμιστιχών κινημάτων^ χαέ την ανάκτηση τοΟ ηγετικού 

ρόλου της εκκλησίας στίς κρατικές ΰτοθέσεις.

Βέβαια ό Φλωρεντινός συγγραφέας δέν τρόλαβε νά διατραγματευθεΐ στά έρ

γα του τό γεγονός τής Μεταρρύθμισης καί ν ’άξιολογησει τη σημασία του, αν καί 

ορισμένες άτόφεις του τις υιοθέτησαν οί έμτνευστές της, ότως λογουχάρη τό θέ

μα της "τολιτιχης θρησκείας"^"*. ’Αναμφίβολα είδε μέ συγκατάβαση τόν κερίχτβτ- 

ση Savonarola, τού κήρυξε την έτιστροφη στην τρωτοχριστιανιχη αγιότητα (κοι

νό σημείο όλων των μεταρρυθμιστιχών τροσταθειών) καί οΐ ταρατηρησεις του γιά 

τη Γερμανία έγιναν τολύ ιρίν ατό τό διαμαρτυρία τού Λούθηρου. *Ομως στό τρο- 

τεσταντικό κλίμα τής Γαλλίας θά δημιουργηθοΰν οί κροΰτοθέσεις γιά μιά νέα 

"δαιμονοτοίηση" τού Machiavelli: μετά τό 1572 ("Νύχτα τοΟ ’Αγίου Βαρθολομαί

ου") οΐ Ουγενότοι — τά δυναμικά αστικά στοιχεία τού έντυσαν τις κοινωνικές καί 

τολιτιχές τους άταιτησεις μέ τό μανδύα τοΟ καλβινισμού —  θά στραφούν έναντι-

ον τής Αικατερίνης των Μεδίχων καί των ’Ιταλών της ακολουθίας της . Τότε ό
λ3

ουγενότος Innocent Gentillet θά γράφει τον τρωτό γαλλικό "Anti-Machiavelli* 

μέ άξονα τής τολεμικής του τη θέση τώς ό " ’Ηγεμόνας" έγινε τό κυριότερο στή

ριγμα τής ταρισινής μοναρχίας στίς μόνιμες αυθαιρεσίες της. Στά χρόνια τού 

Richelieu είχε ένταθει ή ιδεολογική τροστάθεια γιά τό θρησκευτικό χατοχύρ**· 

ση ("έλέφ Θεού") τής άτολυταρχίας. ‘Ατό την άλλη τλευρά οί ετερόκλιτοι άντί- 

καλοέ της — δυσαρεστημένοι εύγενείς, κατώτερος κλήρος, λαϊκά στρώματα-θά
m

ταυτίσουν τό "κρατικό συμφέρον" ("region di Stato") μέ τό "ratio diaboli" 

θεωρώντας ΰτεύθυνο γι’αΰτό τό διεργασία τό Φλωρεντινό συγγραφέα.

Οί "μονορχομάχοι" ατλοτοιοΰν σημαντικά τό σκέφη του, άχοσιωτοϋν τίς ί-



διαίτερες πτυχές τοΟ σχεδιασμοΰ του καί αφήνουν αναξιοποίητες τις βασιχές 

θέσεις των "Διατριβών". Ετήν απομόνωση καί προβολή ορισμένων προτάσεων τοΟ 

"'Ηγεμόνα" θ ’άντιδροΟσε σίγουρα δ Machiavelli, εφόσον θά έβλεπε νά συρρικνώ

νεται τό μαγαλεπήβολο σχέδιό του καί νά περιορίζεται σέ δυό-τρεΐς πρακτικές 

συνταγές γιά τή διατήρηση τής εξουσίας με κάθε τίμημα. ’Ιδιαίτερα ριζική θά 

ήταν ή αντίδρασή του στήν υποκριτική αντιπάθεια των μοναρχών προς τό πρόσω

πό του, όπως στήν περίπτωση τοΟ Φρειδερίκου πρίν στεφθεί αύτοχράτορας τής 

Πρωσσίας^. ’Ακόμη θά έπιχειροΟσε ν ’άποσείσει τός κατηγορίες που εκτόξευσε 

εναντίον του ή αγγλική διπλωματία — "φονιάς", "απαίσιος", "πονηρός σάν τον 

’Οδυσσέα"16 —  καί νά έξηγήσει πώς οί επιλογές της καθορίζονται πάντα μέ γνώ- 

μονά τό συμφέρον τής "πλούσιας, αγριας καί παθιασμένης γιά δόξα" βασιλεί

ας.

Οι μεταγενέστερες έπιθέσεις ή συνηγορόες δέν πρόκειται νά μας απασχολή

σουν εδώ, έφόσον ή θεματική αύτοΟ τοΟ κεφαλαίου δέ σκοπεύει νά ύποκαταστήσει 

τή συστηματική ιστορία των ιδεών, αλλά νά παρουσιάσει τη γενεση του "αντί—  

μακιαβελισμοί)" μέ τό πρίσμα τοΟ ίδιου τοΟ Machiavelli· Ετσι η έναρξη τοΟ 

διαλόγου ανάμεσα στό Φλωρεντινό φιλόσοφο καί τους ποικίλους επικριτές του* 

ποό παρερμήνευσαν τό σχεδίασμά του ή τόν στένεψαν επικίνδυνα, δέν εχει μόνο 

τήν έννοια τής Αποκατάστασης, άλλά καί τής.διερεόνησης των ιδεολογικών ορών 

ποά δέν έχαναν δυνατή τήν πραγμάτωσή του.



1. Γι’αύτό το θέμα βλ. χαραχάνω σ. 19 χχ., καθώς και Firpo (1970), σ.9κκ·, 

Kattei (1970), passim, Sorrentino (1938), σ. llxx., Lofort (1972),σ. 73xx., 

χαί Gerschmann (1980), σ. 579xx.

2. (1949), a . 577xx.

3. Βλ. γιά χαράδειγμα τις άχόψεις τοΰ Β. de Sassoferrato στό έργο

του Tractatus de Tyrannia (σύμφωνα με τήν ανάλυση τοΟ C.N.S.Woolf, Bartolus 

of Sassoferrato, Cambridge 1913, σ. 162χκ.) η τοΟ C. Satutati, Tractatus de 

Tyranno (1400, εχδ. A. v. Mart in, Berlin 1913).

4. Βλ. ενδειχτιχά Machiavelli (1513), c. 18, σ. 283/284· (τ. A', σ. 268-2 

270) καί (1513-1521), 1. I, c. 29, σ. 110-112 (τ. A', σ. 340-343).

5. Machiavelli (1513), c. 15, σ. 280 (τ. A', σ. 266).

6. Βλ. Μούτσου, '0 νομιναλισμός, σ. 66κχ.

7. Petrus Daniani, De die mortis (1072), στ. 40* The Oxford Book of Medie

val Latin Verse (εχδ. F.J.E. Raby, Oxford 1959), σ. 187.

8. Machiavelli (1525), 1. Ill, c. 13, σ. 701 (τ. Β', σ. 162).

9. Γιά τη σημασία αυτής τής Συνόδου (1545-1563) βλ. τις έργασόες τοΟ τό

μου: (Hrsg.) R. Baumier Concilium TridentLnuniDarmstadt 1979).

10. *0 Λούθηρος θά χαραχτηρισθεΐ "τελευταίος άχόστολος τοΟ’Αντίχριστου"* 

Campanella, A1 Papa ed A' Cardinal! (12-4-1607), Lettere, σ. 62.

11. Βλ. χαραχάνω σ.

12. Γιά τούς συμκατριωτες του ό Machiavelli σημείωνε κιόλας χως "δέν τούς 

βλέχουν μέ καλό μάτι στήν Αυλή" τους οΐ Γάλλοι* Machiavelli (1511), σ. 54 

(τ. Α \  σ. 218).

13. (1576).

14. Βλ. χαραχάνω σ. 60.

15. Βλ. χαραχάνω σ. 19,23.

16. Γιά τούς χαρακτηρισμούς αυτούς Βλ. Raab (1964), passim και Praz (1962)

9. 97χχ.

17. Machiavelli, A Fr. Vettori (26-8-1513), σ. 1155 (τ. Β',*σ. 382).



150

14. II ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ "ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ"

Ά φ ο Ο  δεαπεστώσαμε πώς ό εδεος ό Machiavelli είναε άμοερος τού "μαχεα- 

βελεσμοΰ" καί επομένως καί τοΟ"Άντί-Μαχεαβελεσμού", απομένει. ν ’άνεχνεύσουμε 

μεά τελεχη προέκταση τής σκέψης του: τη σημερενη' αντίληψη τής "ηγεμονίας".

Τό πρόβλημα τούτο έχει. μελετηθεί άπό πολλές πλευρές καί κυρίως μέ βάση τή θεω- 

ρητεχή συνεεσφορά τού Antonio Gramsci (1891-1937)1 στην επεξεργασία μεας πο- 

λετεκής τακτεκής γεά τήν πραγματοποίηση τής στρατηγεχής τοΟ έργατεχοϋ χενη- 

ματος. 'Εδώ μάς ένδεαφέρεε η έπεσήμανση τού τρόπου πού μεταβολίστηχε τό μα- 

κεαβελεχό πρόγραμμα σέ προοπτεχη πολετεχής ηγεμονίας, σέ μεά εποχή μάλεστα 

πού είχε έπεχεερηθεί μεά "χαθαρόαεμη" προσέγγεση τοΟ έργου τοΟ Machiavelli 

άπό τόν εταλεχό φασεσμό.

*Εχεε παρατηρηθεί άπό τόν εστορεχή χαί χοενωνεολογεχη έρευνα οτε τό 

φασεστεχά κίνημα, τουλάχεστον στην αρχή, είχε την ύποστήρεξη των μεχροαστε- 

κων στρωμάτων τού εταλεχοΟ πληθυσμού , ώσπου νά άποδεεχθεε "χράτος άνάγχης" 

τοΟ χεφαλαεοχρατεχού συστήματος. * Η θεωρία τής "δεαλεχτής ράτσας", ποό τήν 

πρόβαλε ό συγγενεχός έθνεχοσοσεαλεσμός τής Γερμανίας, στήν πατρίδα τού Ma- 

chiavelli μετατρέπεταε σέ εύεολογία τής "elite" . *Η παρουσίαση τού "δαεμο- 

νεχοΰ"** στοεχείου πού χρύβεε μέσα του τό ξεχωρεστό άτομο, ώς ένεργητεχη συμ

πύκνωση των αμετακίνητων "πεπρωμένων" τοΟ 'Εθνους**, συνδέεε τήν αύτοδημε- 

ούργητη μονάδα μέ τό έθυεκό σύνολο μέ τόν ακόλουθο τρόπο: η εστορεχή πρόο

δος θεωρείταε έργο μεδς δεαλεχτής μεεοψηφίας ("η ιστορία είναε ένα νεκροτα

φείο των άρεστοχρατεων")» πού ταυτόχρονα όμως ένσαρχώνεε τός ύπερχρονεχές 

αξίες τής έθνεχής ζωής. Σέ μεά χώρα πού τό νότεο τμήμα της .παρέμεενε ύπερ- 

βολεχά άγροτεχό καί τό βόρεεο αναπτύχθηκε βεομηχανεχά, έγκολπώνοντας τήν 

Ιδεολογία τής πρόσφατα ενωμένης έπεχράτεεας, καί έπεδεωκε τό "ζωτεχό" του 

χάρο στήν έξωτερεχή αγορά των άποεχεών, όταν επόμενο νά βρεί εύνοεχή απήχη

ση όχε μόνο τό φουτουρεστεχά πρόγραμμα ("... νά δοζάσεε τόν πόλεμο-τή μονα- 

δεκή ύγεεενή τού κόσμου-, τό στρατεωτεχό πνεύμα, τόν πατρεωτεσμό, τήν έχμη- 

δενεστεχή πράξη τού άναρχεχού") αλλά καί τό φασεστεχό κίνημα πού ή χαρεσμα- 

τεχή προσωπεκότητα τού "οδηγού" ("Duce") του προεξοφλούσε τήν έσωτερεχή χοε-

νωνεχή άναδεάταξη καί τήν έπεχράτηση τής "νέα τάξης" στήν Ευρώπη (μέ άπώτα-
9

το στόχο τό "δημεουργία μεάς νέας ανθρωπότητας") . 'Η ένοπλη καί τρομοχρα-
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τιχή "elite", πού μιλάει στ<ί δνομα τοΟ ύταλικοΟ έθνους10, ύποσχέθηχε τη γέν

νηση "νέου χαρακτήρα, νέων άξιων, νέων ανθρώπων" μέσα απο τήν αναγκαστική
• 12

"ύγοεονή" της κοονωνίας καί τη συνταύτοση τοΟ κράτους μέ τόν ηγεμόνα" .

Στα πλαίσοα αύτής της "εξυγίανσης" της δημόσοας ζωής (πού συνοδεύτηκε

μέ τή συνθηματολογία γοά τη δύση της "πλουτοκρατοκής" Δύσης Mat τήν κατα-

Μτηση τοϋ "καντοανοΌ βασολεοου των σκοπώ ν")^ έσβησε στη φυλακή ο · I*·
%

ταλός πολύτοκος ηγέτης. "Ομως στα "Τετράδοα της φυλακές" υποτύπωσε μοα άλ

λη προσέγγοση τοΟ μακοαβελοκοϋ σχεδοασμοΟ, δπως είχε άρχοσεο νά τόνυλοποο- 

εΐ. τό έπαναστατοκό κύνημα στη χώρα του καί γενοκότερα στην Ευρώπη μέ τον 

τερματοσμό τοΟ πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Οοδοάσπαρτες σημεοοίσεος του γοα 

τήν έπανατοποθέ τηση τοϋ προβλήματος τής "ηγεμονίας" μελετήθηκαν απο την ά

ποψη των έποδράσεων τής πολοτοστοκής κληρονομοας καί τής πνευματοκής ζωής 

τοΟ τύπου τ ο υ ^  καί μέ στόχο την ανεύρεση των άντοστοοχοών μέ τή γενοκότε- 

ρη όδεολογοκή κατεύθυνση τοϋ έργατοκοϋ κονήματος στύ μεσοπόλεμο ή των έπο- 

βοώσεων στή μεταπολεμοκή πολύτοκη δραστηρούτητα τής 'Ιταλίας. 'Εδώ, άξοο- 

ποιώντας τίς σχετικές έρευνες , θά μας απασχολήσει ή παρουσία των μακιαβε

λικών αναλύσεων στην αναζήτηση των προϋποθέσεων τής "ηγεμονίας" άπή τάν 

Gramsci. Σημειώνω τις χυριάτερες στιγμές αύτής τής "συνάντησης":

α) ό Gramsci επιχειρεί νά εξετάσει τά μακιαβελικά σχεδίασμά ώς "άναγ- 

χαία έκφραση τοϋ καιροϋ του" (υπολογίζοντας τοάς έσωτερικοάς κοινωνικούς

αγώνες τής Φλωρεντίας, τίς αντιθέσεις των κρατιδίων τής ’Ιταλίας, τά
✓

ρόλο τής Παποσύνης καί τήν επίδραση τής εύρωπαοκής "ισορροπίας" στην έζέλο- 

ζη των όταλοκών πραγμάτων)*® πού κονεοταο "πρός τήν όργάνωση απολύτων έθνο- 

κων μοναρχοών, την πολοτοκή μορφή πού έποτρέπεο καί δοευκολύνεο μοά παραπέ-
1 9

ρα ανάπτυξη των άστοκών παραγωγοκών δυνάμεων"

β) *Ενώ πρόκεοταο γοά κατάκτηση νέων έθνοκών καί κοονωνοκων "δομών",ή 

αναφορά των αναλύσεων τοϋ Machiavelli στό παρελθόν,στα πλαίσοα τοϋ γενοκό-* 

τερου ίδεολογοκοϋ κλίματος τής " 'Ανα-γέννησης" *έξηγεϋταο ώς "ρητοροκό μόνο 

στοιχείο" , ποά παρουσιάζει τήν έπαναφορά στήν αρχαία Ρώμη ώς απαίτηση τής 

έθνικής μνήμης.

γ) Ό  " ‘Ηγεμάνας" αντιμετωπίζεται άπά τήν άποψη τής σύνδεσης τής "πολι-
ι 21 ι ιτιχής ιδεολογίας μέ τήν πολιτική επιστήμη" , έφάσον ό στάχος του δέν ήταν 

ή θεωρητική σύλληψη τών διεργασιών ενάς ίστορικοϋ γεγονάτος, αλλά ή μετατρο-
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πη' αύτής της γνώσης σε άμεση πολετεκά πράξη .

6) ’Αναλύοντας τη "δεπλά φύση τοΟ μαχεαβελεκοΰ Κένταυρου" , τά θηρεώ- 

δη,πού χρησεμοποεεε τη' βε'α,χαε' την ανθρώπινη,πού άποβλέπεε στη' συγκατάθεση 

δεν άπομονώνεε ο Gramsci την ταχτεχά από την στρατηγεχά, τά τωρενά μέσα α

πό τόν αΰρεανό σκοπό, αλλά συμπλέχεε τη'ν πολετεχη βούληση μέ την πραγματε- 

χύτητα τονεζοντας,πώς "η μοναδεχά ρεαλεστεχη χαύ έστορεχά (storicistica)

έρμηνεέα της πραγματεχότητας είναε μόνον έστορεα σέ δράση χαε φελοσοφύα σέ
24

δράση, μόνον πολετεχά"

ε) Στό θέμα των στοεχεέων της "άνθρώπενης φύσης" ό Gramsci άντελαμ- 

βάνεταε τες μαχεαβελεχές άπόψεες μέ γνώμονα τά εύρωπαεχά, χαε δχε άποχλεε- 

στεχά τά έταλεκά ,δεδομένα της μεταμεσαεωνεχής εποχής, πού χατορθώνεε τά 

μετάβαση άπό τό φεουδαρχεχό χοενωνεχό σχηματεσμό στάν άστεχη χοενωνέα μέ 

κορυφή, ακόμη, τόν απόλυτο μονάρχη . ’Ο εδεος βέβαεα ύπογραμμεζεε πώς ή "άν- 

θρώχενη φύση" πρέπεε νά μελετηθεε ώς σύνολο χοενωνεχών σχέσεων έστορεχά χα- 

θορεσμένο26.

στ) “Αν ό Machiavelli ΰπόσχεταε νά παρουσεάσεε τά "verita effettuale 

della cosa" , ό Gramsci ένδεαφέρεταε γεά τά "δημεουργεχά" άλάθεεα πού 

χάρη στά συνεεδητά πράξη δένεταε μέ τάν πραγματεχότητα. Τό πρόβλημα γ ε ’ αύ- 

τόν δέν είναε μεά ανανέωση τής φελοσοφεχής ταύτεσης τοΟ "verum" μέ τό "fa- 

ctum" , άλλα ή δι,αλεκτυχύ σύνδεση της θεωρίας μέ τήν πράξη: "ενα xptTtxo 

γεγονός, δπου ή πράξη άποδεύχνεταυ λογυχιΐ χαC άναγχαύα η ή θεωρύα ρεαλεστε- 

xrf χαε λογυκτ^1'^^·

ζ) *Αν ο Machiavelli συλλαμβάνει* "άνθρωπομορφοχά" τδ σύμβολο τ*ής "συλ-
ο 1

λογεχης βούλησης" , τόν ηγεμόνα, ό Gramsci άντύθετα δεερευνδ τάν χοενωνεχά 

χαεπολετεχά του υπόσταση, τάν άναγχαέα συστοεχέα μέ τάν πραγματεχότητα τού 

χαεροϋ του,πού είναε έχανά νά έπετρέψεε τάν έμφάνεσά του.

η) Μ ’αύτό τό πρεσμα άναδεεχνύεταε ό "ούτοπεστεχός χαραχτάραε" τού "II 

Principe", έπεεδά άχρεβώς ό "ηγεμόνας δέν υπήρχε στάν έστορεχά πραγματεχό

τητα, δέν παρουσεαζόταν στόν έταλεχό λαό μέ χαραχτηρεστεχά άντεχεεμενεχής
Η

αμεσότητας, αλλά άταν μια καθαρά δογματεχά άφαερεση, τό σύμβολο τοΟ αρχηγού, 

τού έδανεχοΟ ηγέτη (condottiero ideale),, . ’Ο Gramsci όμως προσπαθεέ, μέ

σα από τά συνεεδητοποέηση των προβλημάτων τής έποχάς του, νά δεαμορφώσεε 2- 

να πρόγραμμα χοενωνεχΤις χαέ πολετεχής αλλαγής, πού θά ύλοποεάσεε ή σύντονε-

22

23
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σμένη δράση των .μελών ενός κόμματος.

0) Άπαετείται, ν ’άπομυθοπουηθεί, μέσα από συγκεκριμένες προσεγγέσευς
t 3Η

τής χοενωνεχής xat πνευμαχεχης ιστορίας, π "δεαβολεχη εμφάνεση" τοΟ Ma-

chiavelli xat χό συμπέρασμα μεας τέτοεας δεαδεχασεας θα μπορούσε να όεαχυ-

χωθεί, μέ χόν ακόλουθο τρόπο :μό μαχεαβελεσμος χρησεμοποεεεταε γεα να βελτεω-

act χην παραδοσεαχό πολεχεχιί χεχνεχη των συντπρητεχων ηγετεχων ομάδων χαθως
35

χαέ στην πολεχεχά της φελοσοφεας xns πράξης11

t) Τό χελευχαϋο σημεεο οδηγεΠ rov Gramsci στό ερώτημα,γεατε στόν "’ΐχα-
36

λεα δέν ύπαρχε η απόλυτη μοναρχεα στην εποχή xoC Mactriavelli" · Ανεχνεύ-

ονχας συνοπχεχά χά εσχορεκά αεχεα αύτής xns απουσεας xat χονεζονχας χη ση~

μασεα τής "έθνεχής-λαεχής συλλογεχής βούλησης" σχη δεαμορφωση μεας νέας

χοενωνεας σημεεώνεε, πώς "χά πρόγραμμα χης οεχονομεχής μεταρρύθμεσης εϊναε

άχρεβως ο συγχεχρεμένος τρόπος πού έχδηλώνεταε κάθε δεανοητί'Χό xat ηθεχό 
38

μεχαρρύθμεση"

ta) 'Η δtaλεxxtxIi συμπόρευση της οεχονομεχής αλλαγής xat τής πνευμαχε- 

χής αναμόρφωσης βρύσχεε χη θεωρητεχύ xns θεμελεωση σχην εδεα χοΌ ,,tσxoptxoO 

συνασπεσμοΟ"3^ πού σχηματέζεε η ένόχηχα "βάσης" xat "εποεχοδομηματος". Μ αυ

τή τήν έννοεα ή"ήγεμονέα" πρέπεε νά ρεζωθεε σ ολόκληρο τον χοενωνεχό σχημα- 

τεσμό, άπό τες παραγωγεχές δυνάμεες χαύ χες παραγωγεχές σχcσεtς ως χό εδεο- 

λογεχό έποεχοδόμημα. "Εχοε θά έξασφαλεσθεΕ η χαζεχή χυρεαρχε'α (ώς άσκηση έ-
μο

ζουσεας) xat η πνευματεχή καύ ήθεχή ήγεμονεα

tB) 'Η "societa politica", ώς σύνολο των δημόσεων θεσμών (κυβέρνηση, 

βουλή, άστυνομέα, στρατός) έξασχεΕ μεά "άμεση κυρεαρχεα" σχά μέλη xns» ενδ 

ή "societa civile"41 (ώς σόνολο των "ΰδυωτυχών όργανυσμών" ποό δυαμορφώνουν 

τήν πολυτυχή χαυ χουνωνυχή συνείδηση των ατόμων) λειτουργεί μέ 3αση τή "συ

ναίνεση" ('consensus·) εκείνων κοιί την απαρτίζουν. Στό χώρο, βέβαυα, τοΟ "έ- 

«οικοδομήματος" οΰ δυό αυτοί τομείς τής άτομυχής καί τής συλλογυχής συμπε- 

ρεφορδς δχε μόνο έπεδρούν άμοεβαΕα , άλλα xat συνδέονταε δεαλεχτεχα μέ τή 

"βάση". Μ'αύτό χό πρεσμα εγραφε ο Gramsci πώς χό πρόβλημα τής "ηγεμονύας",

όταν δέν έζετασθεί στά πλαίσυα μυδς "όστορυχο-πολυτυχής" ερευνάς, μετατρέ-
il3

χεταε σέ "οΰκονομυσμό μέ μηχανυστεκό καί φαταλυστυχό χαρακτήρα" .

υγ) 'Η δημυουργία των υδεολογυχών όρων τής "συναίνεσης",ιού άκαυτεί ή 

κυρέαρχη τάζη ενός χοενωνυχοΟ σχηματυσμοΟ,αποτελεί έργο των "δυανοουμένων",
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έφόσον δεν είναι μιά αυτόνομη κοινωνικό ομάδα****, αλλά οί "οργανικοί"**5 δια

νοούμενοι τής άνερχόμενης κοινωνικής τάξηε,πού χρησιμοποιοΟνται γιά τό συγ

κρότηση και χαθιέρωση τής πολίτικης καί πολιτιστικής της ηγεμονίας.

ιδ) ’Ενώ στό Machiavelli ή κρατικό έξουσία, πού συμπυκνώνεται στό πρό- 

σωιο τοϋ ηγεμόνα, πρέπει νά διατηρηθεί μέ κάθε θυσία γιά την επίτευξη τοΟ 

σχεδιασμοΟ του, στόν Gramsci όμως ή "ηγεμονία", πού θά επιβληθεί από τό ι

στορικά αναγκαίο πολιτικό κόμμα, θά επιδιώξει νά δημιουργήσει "ένα σύστημα

αρχών πού νά προσδιορίζουν σά σκοπό τοΟ κράτους τό ίδιο του τό τέλος"
47

•Ο "μαρασμός τοΌ κρότους", χοό χρόβλεψε 6 Engels , έχευ την εννουα ν'άκορ-
if8

ροφηθεΕ η "societa politica" μέσα στο "societa civile" .

"Ολες αύτές ου έχυμέρους συσχετέσευς τός μαχυαβελυχης σκέψης μέ τό 

γχραμσυανη χολυτυχό φυλοσοφυα δεν έχυτρέχουν μόνο τή δυαλεκτυχό έρμηνευτυχό 

θεώρηση των έργων τοΟ ΦλωρεντυνοΟ συγγραφέα, αλλά χαύ άχοσαφηνυζουν βασοχά 

χροβλήματα τός εχοχός μας μέσα άχό το χρυσμα τοΟ *ΙταλοΟ χολυτυχοϋ ηγέτη.

*Η χρυτυχό άντυμετώχυση τοΟ χαρελθόντος χαύ η "ύκερβασή”1*® του (μέ τό ση- 

μασυα τοΟ χεγχελυανοΟ "Aufheben") μας συνδέευ χερυσσοτερο, οκως εζπγοΌσε ο 

Gramsci, μέ τό "χαράν χοι5 έμεΕς ου υδυου έχουμε συμβάλευ νά δημυουργηθευ *· 

Ά ι ’αύτη τάν αχοψη η έχυχαυρότητα τΐ̂ ς σκέψης ενός δυανοητη έζαρτδταυ όχυ μό

νο &ιό τό βαθμό άφομουωσός της αχό μυά νεώτερη εκοχό» αλλα καυ αχο τό δυνα— 

μυχότητα τΤις τελευταυας ν ’άναχλάσευ τό χολυτυστυχό της χαρελθόν ταυτόχρονα μέ 

τόν ουκονομυκό καε κουνωνυχό της ανανέωση*
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μεά νέα ’άνάγνωση " του μακιαβελικού έργου οφείλει νά έξηγή- 
σεε, ποιοι είναι οί νέοι παράγοντες πού επιτρέπουν τώρα μεά ού^ 
σιαστεκότερη προσέγγεση τού μηνύματος του καί ταυτόχρονα νά προσ
διορίσει ποεοί είναι οί λόγοε πού ή ιστορία των Ιδεών τούς άφη
σε άναξιοποίητους. Γό τελευταίο σημείο συνδέεε τήν έρευνα αύτή 
μέ τήν έποχή μας, έφόσον έτσε άναλύονταε τά ιστορικά δεδομένα 
τοϋ καιρού μας3πού κάνουν δυνατή αύτή τήν άνάγνωση. Στό πλαίσιο 
αυτής τής έρμηνευτεκής διαδικασίας τό παρελθόν, ώς κοενωνεκή 
καί πνευματεκή ιστορία, δέν παραμένεε ένας στατεκός καε κατάκλει- 
στος κόσμος, άλλ’άποτελεε τήν έναρξη μεάς πολύπλοκης διεργασίας 
γεγονότων,πού γίνονται άντεληπτά καε στούς επόμενους αΙώνες.

Ά ν  τά θεωρητεκά ένδεαφέροντα τοϋ Machiavelli ξεκενοϋν άπό 
τή 'βαριά τραυματεσμένη ’Ιταλία"* καε άναφέρονταε στήν. 'άναγέν-

2 » * νησή"της, τότε ό σχεδεασμός του γεά τήν ένωση τής κατακερματε-
σμένης σέ πολυάριθμα άντεμαχόμενα κρατίδια πατρίδας του καί τήν 
άπελευθέρωσή της άπό τούς ’βαρβάρους θά πρέπεε νά μελετηθεί 
μέσα άπό μεά πολύπτυχη άντεμετώπεση. Ειδικότερα ό σχεδεασμός αυ
τός είναε άναγκαίο

α) νά έπεσημανθεε σέ όλες τίς χαρακτηρεστεκές λεπτομέρεεες 
τοϋ μακεαβελεκοϋ έργου καί δχε άποκλεεστεκά στόν "Ηγεμόνα" * 

β) νά τοποθετηθεί στό Ιστορικό περίγραμμα τής εποχής του,νά 
ερμηνευθεε ή σύλληψή του καί τά αίτια τής ματαίωσής του

γ) νά άποσυνδεθεε άπό τό 'βακιαβελισμό " πού τοϋ καταλόγισαν, 
μέ διάφορες άψορμές, οί 'άντιμακεαβελεκοί " έκπρόσωποι τοϋ πολι
τικού άμοραλισμοϋ

δ) νά διερευνηθεί άπό τήν άποψη των ούτοπικών του στοιχεί
ων, πού διαμορφώθηκαν μέ τήν άπόσπαση τής πολιτικής φιλοσοφίας 
άπό τή συγκεκριμένη ιστορική δραστηριότητα, καί ν'άξιολογηθεί * 

ε) νά παρουσεασθεϊ ώς άξεοποίηση των πορισμάτων τής φιλοσο
φίας τής ιστορίας στήν έπεξεργασία τών κοινωνικών καί ίδεολογι- 
κών του προϋποθέσεων .

Οί τρεις πρώτες ένέργειες έχουν μεθοδολογική σημασία πού γί—
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νεταε άκρεβώς μεγαλύτερη, όταν συναρτηΟοΰν μέ τόν κύριο στόχο 
αύτής τής έρευνας: τή δεακρίβωση τών άμοεβαίων καθορεσμών άνά- 
μεσα στόν πολετεκό σχεδεασμό πού προτεενεε ό Machiavelli (καί 
γεά τέσσερες αιώνες έμεενε άπραγματοποεητος) καί τις φελοσοφε- 
κές του άντελήψεες γεά την Ιστορία. Ό  συγγραφέας τών.'Δεατρε- 
βών" καί τού "*Ηγεμόνα" μετουσεώνεε την πολετεκή του έμπεερία 
σέ ολοκληρωμένη βεώρηση τοΰ ίστορεκοϋ γίγνεσθαε, άλλά καί βασί- 
ζεε τόν πολετεκό του σχεδεασμό γεά τή μελλοντεκή ανόρθωση τής 
πατρίδας του σέ έπεχεερήματα πού απορρέουν άπό τις φελοσοφεκές 
του άπόψεες γεά την ιστορία.

Ή  μοναρχία ως σύμβολο τής ενότητας τοΰ έθνεκοϋ κράτους, ή 
ύποταγή τής ’ΐινευματεκής " παπ εκής έξουσίας στην 'Κρατική σκοπι
μότητα " ( ’Staatsrason") , ή συγκρότηση μόνεμου (καί όχε μεσθοφο- 
ρεκού) στρατεύματος άπό νέους άγρότες, ή απομυθοποίηση τοΰ κοε- 
νωνεκοΰ ρόλου τής παραδοσεακής ήθεκής μέ την ένεργητεκή παρέμβα
ση τής πολετεκής, η άντεκατάσταση τοΰ ’Βείου ” δεκαίου άπό τό 
’θετεκό" δεκαεο πού έκψράζεε τό θεσμεκό πλαεσεο τής συμπερεφο- 
ράς μεάς όρεσμένης κοινωνίας, ή διαμόρφωση τής κοενής της γλώσ
σας πού θά συμπορευθεε μέ την ίδεολογεκή ένεαεοποίηοη τών έκδη- 
λώσεων τοΰ αναπτυσσόμενου έθνεκοΰ κράτους, ή έπεκληση της-'Vir- 
ίά" πού άποδεσμεύεταε άπό την άρεστοκρατία τοΰ αίματος γεά νά 
χαρακτηρίσει τήν οίκονομεκή δράση καί τήν κοενωνεκή άνοδο του 
αύτοδημεούργητου άστοΰ, άποτελοϋν τά έπεμέρους στοεχεία τοΰ σχε- 
δεασμοΰ τοΰ Machiavelli πού μορφοποεήθηκαν άπό τήν εύρωπαίκή δε- 
πλωματεκή του πείρα καί έδωσαν τά άπαραετητα κεντρίσματα γεά τή 
Φελοσοψεκή προσέγγεση τής ιστορίας. Κε αύτή μέ τή σεερά της, ώς 
δεαρθρωμένη σύλληψη τής εστορεκής συνέχεεας, συνεστά τή θεωρητε- 
κή θεμελεωση τοΰ μακεαβελεκοΰ σχεδεασμοΰ: ή γνώση τοΰ παρελθόν
τος οδηγεί στή συνείδηση τών προβλημάτων τοΰ παρόντος καί στήν 
πρόγνωση τών μελλοντικών δεαδεκασεών. Είδεκότερα ή καταξίωση του 
ένδεαφέροντος γεά τήν ιστορία, ή υιοθέτηση τοΰ κυκλεκού σχήματος 
γεά τήν παρουσίαση τής πορείας της, ή άντεμετώπεση (μέ τήν άνα- 
φορά στήν "τύχη") τής ίστορεκής άναγκαεότητας καί ή δεαβεβαίωση
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γιά τή δυνατότητα προβλέψεων οτό σκηνικό της Ιστορίας βρίσκον
ται στή ρίζα τού σχεδίου πού έπιχειρεί νά θέσει σέ έψαρμογή ό 
Φλωρεντινός φιλόσοφος, ταυτίζοντας τήν υποκειμενική πρόθεση 
(των μικροαστικών στρωμάτων τής ’Ιταλίας) μέ τήν ιστορική νομο
τέλεια καί παραλείποντας νά έξετάσει τις δυσκολίες πού ένδέχε- 
ται νά ματαιώσουν ή ν'άναβάλουν τήν πραγμάτωσή του.
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SOMMARIO

Una nova "lettura" dell'opera di Machiavelli bisogna spiegare chi sono 

i nuovi fattori che permettono un sostantivo aviccinamento dell' suo avviso 

e si multaniamente chi sono le raggioni che la storia delle idee le a lascia- 

te senza degno. L'ultimo punto che college questa ricerca con la nostra epo- 

ca, perche cosi si spiegano i fatti storici dei nostri tempi che costituisco- 

no possibile questa "lettura". Nel quadro di questa proccedura interpetativa 

il passatto, dalla vista dei beni civilita e della sua presenza sociale,non 

rimane uno mondo statico e strachiuso, ma comporre l'apertura di una procedu

re sintetica che diventa concettiva anche nei secoli prossimi.

Se le interessi teorici di Machiavelli comminciano dalla "Italia afflit- 

ta" (Discorsi, 1. I, c. 10) e si riferiscono nella sua "rinnovazione"(Discor

si, 1. III.c.l), allora il suo progetto per l'unione della spezzata in tanti 

piccoli stati awersarii tra loro e la sua deliberazione dai "barbari" (Prin

cipe, c.26) si dovrebbe proporsi da una affrontamento multiforme:

a) di scoprirsi su tutte le opere di Machiavellienon solamente nell*

"Il principe".

b) di collocarsi nei quadri storici della sua epoca, interpretarsiimot- 

tivi dell’suo concetto et simultaneamente il suo annientamento*

c) di dilegarsidall' Machiavellismo che gli hanno imputato i "antimachia- - 

vellici"'

d) di ritrovarsi i suoi contrassegni utopici e rendersi considerevoli*

e) di representarsi comme sfrutamento delle deduzione della filosofia 

della storia (interesse storico, concetto cyclico della storia, ilporto del

la fortuna nel mondo umano e la possibilita della provisione) nelle elabora- 

zioni delle presupposizioni sociali e ideologic! (la monarchia comme symbolo 

dello stato nazionale, la sommissione della "spiritualis" alia "temporalis 

potestas", la composizione dell* esercito stabile, la politica- comme creatri- 

ce dell’etica, l'istituzione dell* diritto positivo, la lingua comune e l'i- 

deologia nationale, la "virtu" comme trasgressione della aristocrazia dell* 

sangue ).
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ΑΑ: Antike und Abendland 

AfK: Archiv fiir Kulturgeschichte 

APh: Archives de Philosophie 

B: Belfagor

BHR: Bibliotheque d' Humanisme et Renaissance 

BR: Bucknell Review 

C: -Culture

CJ: The Cambridge Journal

CLS: Comparative Literature Studies

CM: Critics marxista

CS: Culture e Scuola

EPh: Etudes philosophiques

ESR: European Studies Review

GCFI: Giomale critico della Filosofia Italians

GIF: Giornale Italiano di Filologia

GM: Giornale dlMetafisica

GSLI: Giornale Storico della Letteratura Italians 

HR: Humanisme et Renaissance 

HZ: Historische Zeitschrift 

I: Italics
Φ

IQu: Italian Quarterly

1ST: Italian Studies

JHI: Journal of the History of Ideas

JMH: Journal of Modern History

JWCI: Journal of the Warburg and Courtauld Insitut

MA: Le Moyen Xge

MLR: Modern Language Review

NRS: Nuova Rivista Stories

0: Organon

PPol:Pensiero politico 

PS: Political Studies



168

QQ: Queen's Quarterly 
IF: K n s t a  di Filosufia
HFD: Si vista irrteraazioaaie di filosufia del dirittn 
HJT- Revue de Literatures Hoderaes Conferees

HR: Revue de Betap&ysique et de Horale 
HI: Review af Rational Literatures 
HP: Review of Polities
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IQ: Rnaissaaee Quarterly 
RSI: Rivista Stnrica Italiana 
S: SapifWH
SS: Science and Society

STS: Studies in the

StSt: Studi stnriei
TH: Tesps audernes

Iff: leitsdrift fur Politik

ItS: leitschrift fur gesante «f^n^chaftea
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άντυχουνωνΰα 92, 193 

’Λντυχρυστος 109, 197, 199 

αρετή (virtu) 57, 62, 69, 79-88,97, 
105, 106, 113, 119, 117, 120,127, 

191, 193,

άρυστοχρατυα 60, 69, 81, 103, 107,138 

ars moriendi 82 

άρυστοτελυσμός 97

αρχαίου (antiqui) 105, 107

άρχαυότητα 13, 27, 96, 59,

97, 106, 190, 191, 192

άστρολογέα 115

αύτάρχευα 13, 17, 137

Βάρβαρου 5, 11, 13 , 16,, 30

93, 99

βασυλεύα 10, 35, 107

blocco storico 153, 157

Γαλυλαυυχή χαράδοση 6 

Gentiluomini 83, 86, 137 

Γυβελλυνου (Ghibellini) 33, 93, 

97, 139, 196 

γλώσσα 99, 72-78 , 191 

γλώσσα χαθολυχή 79 

γνώθυ σαυτόν 99,117,119,122 

Γουέλφου 30, 33, 37, 93,97,139

Δαυμονυχός 20, 150 

δανυηλυχό σχήμα 52 

decadence 109 

δεσχοτευα άνατολυχή 90 

δεσχοτευα φωτυσμένη 19

δπμοχρατόα 19, 26, 89, 107 

δημοχρατυα ΰδεατή 28 

δημοχρατυα τέλευα 69, 107 

δημοχρατυχοέ 20, 36 

δυαλεχτυχή 20' 

δυανοοόμενου 88, 159 

dignitas hominis 79,115,117 

dignitas rusticana 75 

δόχαυο θείο 35,.36, 66,

190

δέχαυο θετυχό 63, 66-71,

72, 190

δυχαυο ρωμαΰχό 67, 70

δέχαυο φυσυχό 36, 66, 68, 69,92
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disciplinae liberales 100 

Donatio Constantin! 48 

δουλοχαροιχία 46, 81, 114, 124 

Duce 20, 150 

δυνατός (potenti) 35

’Εγωισμός 62, 82, 87

εθνική-λαϊκή συλλογική βούληση 74,

78, 153, 157

εκκλησία 19,28,44,45,47,59 

ελευθερία 68, 121, 125 

elite 20, 24, 150, 151 

έμχόριο 10, 30,80, 83, 103, 114,

121, 137, 139, 141 

έξουσία κοσμική 37, 42-52, 60
Ρ *

έζουσία χνευματιχή 35, 42-52, 60 

έχιχουρισμός 82, 87

έκιχράτεια (estat) 42 

etats generaux 35 

ευδαιμονία 82 

εύτοχία 29 

εφευρέσεις 95

Ζωή θεωρητική (vita contemplative)

82, 97, 126

ζωή χραχτιχή (vita activa) 12, 82,

86, 97, 126

Ηγεμονία (principato)m, 26, 84,136 

Ηγεμονία (κατά τόν Gramsci) 6, 150-158

ηθική 8, 19,26,45,59-65,67,140

ήρωας 20, 114, 120

Θανάτου μελέτη 46, 51

θέληση γενική (volonte generale)

θεωρία 46, 126, 152

θέωση 117

θρησκεία 26, 44

θρησχεία χολιτιχή 45, 147

’Ιδεολογία 29,30,62,75,105 

ιδεολογία έθνικη 72-78 

ιεραρχία 28, 35, 39, 42, 59,

91, 115

ιερέων αχάτη 45 

ιησουιτισμός 19> 59
«

imperium 13» 43

Industrie 122

ingenium 62, 82

ίσορροχία δυνάμεων 13,17, 151

ίσχανοχοίηση 81, 86, 139

ιστορία δασκάλα τής ζωής 96»

97, 126

ιστορία χραγματιχή 111» 113, 119 

ιστορία φυσική 95 

ιστορικό ενδιαφέρον 91-102 

ιστορισμός δημιουργικός 93, 99

Καθολικισμός 19, 42, 48, 60,

97, 1479 ^

χαισαροχαχισμός 43 

χαλό-χαχό 45, 63, 68, 117

cives novi 86 

κοινοκτημοσύνη 28, 61
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χοενωνέα άστεχή 12, 27, 35, 47, 
60,79,104,114,116,138,140

χοενωνεχό συμβόλαεο 20, 46,51,

68

χοσμεχοποόηση 45 

χοσμοπολετεσμός 83, 93 

κράτος 19, 45, 46,47,50,59,82 

κράτος έθνεχό 10, 21, 54, 66 

κράτους μαρασμός 154 

χϋχλεκή θεώρηση τής έστορόας 95, 

103-112, 113, 124, 142 

Kultur 125

Λαεχό πλήθος 80 

λαός 36

latina eccleslastica 72 

latina rustica 72 

λογεχή τής δύναμης 7

μακρόκοσμος 115, 121 

mechanicus 55, 57 

μεγάλο (grandi) 68,70,71,140 

μελαγχολία 127, 128 

μέλλον 5, 12, 27, 60, 103,114, 

125, 127, 129, 131, 141 

memento mori 46, 82 

Μεσαεωνας 27, 28, 46, 47, 54,67, 

94, 95

Μεταρρόθμεση 45, 61, 84, 147 

μεχρόκοσμος 115 

μεμηση 96, 101, 105 

miseria hominis 79, 117 

μνήμη 95

μοναρχεα 21, 35-41, 107,

136, 138

μοναρχεα παγκόσμεα 13,42, 47, 137 

μοναρχέες τέσσερες 52 

μοναρχεχοό 20

μοναρχομάχοε 19, 20,36, 45, 66,147 

mos italicus 67 

μύθος 29, 33

Nobilita 69 

nobilitas 79 

νέοε 75, 110, 127 

*

νεώτεροε (moderni)103, 105,109 

νόμος 66-71, 84

Ξαναφεουδαρχοποόηση 16, 81

Occasioni 82, 126 

’Ολεγαρχέα 107 

όργανεσμός 92, 106

ούμανεστής 61, 73, 77, 

ούτοπόα 5, 11, 12, 26, 27,29, 

30,33,37,60,61,63,79,152 

όχλοχρατόα 107 

ozio 46, 51, 75', 82,83,106

ΠανουργεατοΟ Λόγου 113

Πάπας 37,42,43,44,47,139,151 

παραδεεγματα 96, 101 

παράδεεσος έπε'γεεος 30 

παράδοση 72, 91



191

χαρελθάν 5, 12, 27, 60, 91,105,

125, 137, Ml, M 2  

χαράν 5, 12, 27, 46, 60, 91, · 
105,125,127,128,137, 141,154 

χατρεωτεσμύς 9, 16, 20 

χεζεχύ 53-58 .

Plebe 69, 88 

χάλεες-χράτη 13 

χάλεμος Μ ,  53-58 

χάλεμος δεχαεος 55, 57 

χολετεεα αρεστή 18 

χολετεεών μεταβολή 106, 11, 112 

χολετευμα μεχτά 107, 111 

χολετεχά χάθη 138, 146 

χολετεχά 8,11», 19,4 5,59-65,140,152 

χολετεχά άρεθμητεχά 128 

χολετεχά ζωη (vivere civile η politi

co) 27,35,45,83,128,140

χολετεχεσμάς 140 

χολετεσμάς 13,75,116,141

χράζη 46,152 

χράβλεψη 124-133 

χράχληση-άχάντησπ 82 

χράνοεα 113 

χράοδος 129

χυζεδα 55, 95 

χυροβολεχά 53-58, 140

Region di Stato 19,37,40,60,147 

ρατσεσμάς 150 

ρεαλεσμάς 92, 98 

ρεαλεσμάς χολετεχάς 5, 26, 29,59

Realpolitik 27, 31, 32 .

regnum 42

Renaissance 47, 100, 103 

renovatio 45, 50, 95, 128 

Risorgimento 16, 24 

Romanitas 16 

Ρώμη αεώνεα 47, 49, 97

Sanctio prqgmatica 48 

Saturnus 128, 132, 138 

singularis ("εέδεχά") 92 

societa civile 153, 154, 157 

societa politics 153, 154, 157 

σπαρτεατεχά χολετευμα 67, 70, 141 

στράτευμα 53-58, 66 

στράτευση ύχοχρεωτεχά 42 

studium ' 42, 48

σύμπτωση (caso) 107, 113, 119 

συναύνεση (consensus) 82, 153 

συσσώρευση χεφαλαύου 

σχεδεασμάς 15 

σωφροσύνη 27

Tacitismo 119 · 

ταρτουφεσμάς ηθεχάς 62 

tedesco 13, 16 

τραχεζετεχά σύστημα 80, 138 

τρεαδεχά θεώρηση τάς έστορύας 67, 

94, 142

τρύτη τάζη 28, 29, 125 

tumulti 69

τυχογραφύα 55, 74, 77, 95 

τυραννε'α 107 

τυραννοχτονύα 37, 40
0
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τύχη (fortune) 25,106,113-123,129, 
127,130,192,195,

•yin 92
universalia 92 

ΰτεράνθρνχος 20 

uioaptoia 60, 61 ^

«ασιανός 9,20,29,150-151,155-156 

φεουδαρχία 10,27,92,53,60,61,66, 

79, 91, 119, 129, 137 

φοίνιχας 97 

«ορολογία 92 

φουτουρισμός 150

φύση 55, 61, 68, 69, 71, 92,99,

115, 125, 128, 130,195, 152 

φύση τοΟ πράγματος 73, 127 

„ φδς-σχοτάδι 27,97,67,93,107,126

Χρήμα 10, 19, 59 

Χρονικά 95

χρόνος (πατέρας τής αλήθειας)125,130 

χρυσός αιώνας 30,97,99,95,-109,107

ΐυχολογόα πολιτιχή 61

'Ωφελιμισμός 62


