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Γηάιεμε ηεο νκφηηκεο θαζεγήηξηαο ηέιιαο Πξηφβνινπ, Δηδηθήο Γξακκαηέσο ηνπ 

ψκαηνο Οκνηίκσλ Καζεγεηψλ ΔΚΠΑ 

 

Η σημασία της λογοτετνίας και της πολσπολιτισμικότητας τοσ Λατινικού 

Μεσαίωνα για την νεότερη Εσρώπη  

 

Θα επηρεηξήζνπκε, θίιεο θαη θίινη, έλα κεγάιν ηαμίδη απφ ηνλ καθξηλφ Μεζαίσλα 

κέρξη ζήκεξα ζηελ Δπξψπε, φπνπ βηψλνπκε δπζηπρψο έλαλ ηδηφηππν ζχγρξνλν 

Μεζαίσλα , έλα ηαμίδη κε φρεκα ηελ Λνγνηερλία θαη ηνλ Πνιηηηζκφ.                  

Ζ ξσκατθή ινγνηερλία είλαη ε πξψηε ινγνηερλία πνπ αζρνιείηαη ζπλεηδεηά κε ηελ 

παξάδνζε  ελφο ιανχ, ηνπ ειιεληθνχ, θαη φηαλ πηα απηνλνκείηαη απφ ηελ πξνθάηνρφ 

ηεο, ηελ αξραία ειιεληθή, ηφηε βξίζθεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη αλαπηχζζεη κηα 

δηαθνξνπνηεκέλε απηνζπλεηδεζία. Απηά παξαηεξεί ν Michael von Albrecht, γλσζηφο 

ζπγγξαθέαο Ηζηνξίαο ηεο Λαηηληθήο Λνγνηερλίαο. Έηζη ,ε ινγνηερλία απηή επηηειεί 

κηα πξνεξγαζία γηα ηηο κεηαγελέζηεξεο επξσπατθέο ινγνηερλίεο θαη είλαη ζε ζέζε λα 

γίλεη δάζθαιφο ηνπο.  Γηαηί, κηα ινγνηερλία κε ζπλείδεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο κπνξεί λα 

απνηειεί ζπλερψο ζην δηάβα ηνπ ρξφλνπ ην αληηθείκελν ελφο «δηαιφγνπ θνξπθήο»: αο 

θέξνπκε ζην λνπ καο ηνλ Γάληε, ηνλ Βεξγίιην θαη ηνλ κεξν.  

Με ηνλ φξν “Λαηηληθφο Μεζαίσλαο” νη ηζηνξηθνί ζην παξειζφλ ζεσξνχζαλ κηα 

ρηιηεηία πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο θαζπζηέξεζεο, ελψ ζήκεξα νη κειεηεηέο ηνπ 

Μεζαίσλα έρνπλ εληνπίζεη ζχλζεηνπο θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο δεζκνχο 

αλάκεζα ζηε Ρψκε θαη ηελ Κειηηθή θαη Γεξκαληθή Δπξψπε ηνπ Μεζαίσλα, φπσο θαη 

αλάκεζα ζηνλ χζηεξν Μεζαίσλα θαη ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο . Ωο ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο καθξάο απηήο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ πξνβάιιεηαη ε εμειηθηηθή ζπλέρεηα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ επνρή αλάκεζα ζηνλ χζηεξν ξσκατθφ θφζκν θαη ηελ Δπξψπε ησλ 

θχισλ ηνπ 6
νπ

 θαη 7
νπ

 αηψλα αιιά θαη αλάκεζα ζηνλ χζηεξν Μεζαίσλα θαη ηνλ 16
ν
 

αηψλα. Απηή ε ζεψξεζε ηεο Ηζηνξίαο σο ζπλερνχο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο, σο ελφο 

continuum, ρσξίο ξήμεηο θαη αζχλδεηεο πεξηφδνπο δίλεη ζπγρξφλσο ηε δπλαηφηεηα λα 

εμεηάζνπκε ηνλ Μεζαίσλα σο παηδηθή ειηθία ηεο Δπξψπεο- φπσο εχζηνρα ηνλ 

ραξαθηεξίδεη ν Jacques Le Goff- σο κηα επνρή αλάκηθηνπ ζθφηνπο θαη θσηφο θαηά 

ηελ νπνία αλαθηήζεθε ν ππξήλαο ηεο κεγάιεο ειιεληθήο θαη ξσκατθήο θιεξνλνκηάο. 

Ο Μεζαίσλαο, πνπ φρη κφλν δηαηήξεζε θαη κεηαβίβαζε ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ηα 

επηηεχγκαηα ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο αιιά θαη ηα εκπινχηηζε κε ηε δηθή ηνπ 
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επξχηαηε ζπκβνιή, ππήξμε κηα πεξίνδνο αλαηαξάμεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ 

πλεπκαηηθψλ, πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ. Ο Μεζαίσλαο είδε ζηε 

γέλλεζή ηεο ηε δηάιπζε ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, είδε ηελ ελφηεηα λα 

θαηαιχεηαη, ηελ πνιιαπιφηεηα λα αλαδχεηαη θαη ηνλ civis Romanus λα εμαθαλίδεηαη 

κε ηελ αλάδεημε ηεο έλλνηαο ηνπ έζλνπο-θξάηνπο. Ζ ηδέα ηνπ θξάηνπο, χςηζηνο 

ζηφρνο ηνπ πνιίηε θαη ηφζν αγαπεηή ζηνλ αξραίν θφζκν, εμαζζέληζε, ρσξίο 

ακθηβνιία, απφ ηε κεζαησληθή θαζνιηθή αληίιεςε, ε νπνία έβιεπε ην θξάηνο 

ππνθείκελν ζηελ εθθιεζία. Αιιά εμαηηίαο απηήο ηεο εμαζζέληζεο ηεο ηδέαο ηνπ 

θξάηνπο πξνσζήζεθε ηδηαίηεξα ε αξρή ηεο αηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ απνηειεί 

έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ. Απηφο θαζεαπηφο ν 

δηαρσξηζκφο θξάηνπο- εθθιεζίαο απνδείρζεθε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο δπλάκεηο ηεο 

πνιηηηθήο θαη πλεπκαηηθήο πξνφδνπ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απφςεηο 

ηνπ θαζεγεηή Αληψλε Ληάθνπ γηα ην ζήκεξα, γηα ηελ επνρή δειαδή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Παξαηεξεί , ινηπφλ, φηη ζήκεξα ζπληειείηαη κηα αλαδηάηαμε ησλ 

ζρέζεσλ, νη νπνίεο ζπλαπνηεινχζαλ ην έζλνο-θξάηνο. Ζ πξψηε ζπλέπεηα απηήο ηεο 

αιιαγήο είλαη φηη ηα έζλε απφ πνιηηηθέο νληφηεηεο κεηαηξέπνληαη θπξίσο ζε 

πνιηηηζκηθέο. ηελ έλλνηα ηνπ έζλνπο ππεξηζρχνπλ ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε 

ζρέζε κε ηα πνιηηηθά, πνπ κεηέηξεςαλ ην έζλνο ζε κηα ζπλεθηηθή πνιηηεία. Πξφθεηηαη 

γηα κηα δηαδηθαζία αλάινγε κε εθείλε πνπ ζπλέβε κε ηνπο Έιιελεο ππφ ηνπο 

Ρσκαίνπο . Δλψ, δειαδή , ην ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο ζηα ρξφληα ηεο αθκήο ησλ 

ειεχζεξσλ πφιεσλ ήηαλ πνιηηηθφ, ππφ ηνπο Ρσκαίνπο έγηλε πνιηηηζκηθφ. Απηή ε 

δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπ έζλνπο απφ πνιηηηθή ζε πνιηηηζκηθή θνηλφηεηα είλαη 

βέβαην απνηέιεζκα ηεο κείσζεο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ησλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην 

πεξηβάιινλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

Ο ιαηηληθφο Μεζαίσλαο αξρίδεη grosso modo ηνλ 6
ν
 θαη ηειεηψλεη ηνλ 14

ν
 αηψλα απφ 

ηνλ Βνήζην ζηνλ Γάληε. Αλ ζέιακε λα ηνλ πξνζδηνξίζνπκε ρξνληθά ζα ηνλ 

πεξηγξάθακε σο ηε ζπλέρεηα ηεο απηνθξαηνξηθήο θηινινγίαο, πνπ βαζίιεςε ζε ρψξν 

πην εθηεηακέλν απφ απηήλ θαη δηήξθεζε πεξηζζφηεξνπο αηψλεο. Οη ζπγγξαθείο ηεο 

επνρήο ηεο δεκνθξαηίαο ήηαλ Ηηαινί. Σα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ γέλλεζαλ 

πεδνγξάθνπο θαη πνηεηέο εηδσινιάηξεο θαη ρξηζηηαλνχο ζε φιε ηε Γπηηθή Δπξψπε, 

φπσο θαη ζηελ Αθξηθή (κέρξη ηνλ 5
ν
 αη.). Μεηά ηηο επηδξνκέο ησλ βαξβάξσλ ζα 

αλζίζεη κηα θηινινγία πνπ ζα δηαξθέζεη ζρεδφλ ρίιηα ρξφληα, φρη κφλν ζηνπο ηφπνπο 

πνπ δηακνξθψλνληαη νη ξνκαληθέο γιψζζεο(Ηηαιία, Γαιαηία, Ηζπαλία) αιιά θαη ζε 

φιεο ηηο ρψξεο πνπ θαηαθηήζεθαλ θαη ε ιαηηληθή παηδεία είρε γίλεη ειάρηζηα γλσζηή , 
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φπσο ε Αγγιία θαη ε Ηξιαλδία. Αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηνπ Χξηζηηαληζκνχ , ζα 

θζάζεη ζηελ Ηξιαλδία(5
νο

 αη.), ζηελ Οπγγαξία (8
νο

 αη),ζηελ Πνισλία(10
νο

 αη.) θαη ζηα 

θαλδηλαβηθά θξάηε (11
νο

 αη.), ρξεζηκνπνηψληαο κηα κφλν γιψζζα, ηε κεζαησληθή 

Λαηηληθή. Απηή ινηπφλ ε θηινινγηθή παξαγσγή πνπ έδσζαλ φιεο νη ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο θαη πνπ εθηείλεηαη ζε ρξνληθή δηάξθεηα πεξίπνπ ρηιίσλ εηψλ , δεκηνχξγεζε 

ηε Μεζαησληθή Λαηηληθή Φηινινγία, ε νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα ρσξηζηεί ζε 

αθξηβείο πεξηφδνπο. εκαληηθέο νκνηφηεηεο επηηξέπνπλ ηνλ θαηά πξνζέγγηζε 

ρσξηζκφ ηεο ζε πέληε πεξηφδνπο: Ζ πξψηε πεξίνδνο (6
νο

-8
νο

 αη.) είλαη ε επνρή ηεο 

κεηάβαζεο απφ ηελ χζηεξε αξραηφηεηα ζηνλ θαζαπηφ Μεζαίσλα. Απηήλ ηελ επνρή ε 

γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη θαζηεξψλεηαη είλαη ε ιαηηληθή ηεο Vulgata (απηή ηεο 

κεηάθξαζεο ηεο Βίβινπ ζηε Λαηηληθή) θαη δηαθαίλεηαη κηα πηψζε ηεο πλεπκαηηθήο 

δσήο θαη ηεο παηδείαο εθηφο απφ κεκνλσκέλεο εμαηξέζεηο.  Οη ζπλζήθεο θαη ε 

δηαδξνκή ηεο πλεπκαηηθήο δσήο θαη ηεο ιαηηληθήο θηινινγίαο ζε θάζε ρψξα είλαη 

δηαθνξεηηθέο. ηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία,  νη Ηηαινί Βνήζηνο θαη Καζζηφδσξνο,  

είλαη καδί κε ηνλ Ηζπαλφ Ηζίδσξν ηεο εβίιιεο νη ηειεπηαίνη εθπξφζσπνη ησλ 

θιαζηθψλ γξακκάησλ θαη ζπλέβαιαλ ζηε κεηάδνζε ηεο παηδείαο ζηηο επφκελεο γεληέο 

, ζηηο λέεο εζηίεο πνιηηηζκνχ. Ο Γξεγφξηνο ν Μέγαο ζηελ Ηηαιία ζεσξήζεθε ν πην 

αμηφινγνο Πάπαο- ζπγγξαθέαο θαη έλαο απφ ηνπο ηέζζεξεηο κεγάινπο Παηέξεο ηεο 

Δθθιεζίαο ηεο Γχζεο θαη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο ηνπ Μεζαίσλα. 

Δμάιινπ, ζηελ Ηζπαλία ν Ηνπιηαλφο ηνπ Σνιέδνπ ππήξμε γλσζηή πξνζσπηθφηεηα θαη 

ζεσξήζεθε παηέξαο ηεο Μνδαξαβηθήο ιεηηνπξγίαο (νη Μνδάξαβεο ήηαλ ρξηζηηαλνί 

πνπ δνχζαλ θάησ απφ ηελ αξαβηθή θπξηαξρία).  ηε Γαιιία, πξηλ απφ ηελ Καξνιίδεηα 

αλαγέλλεζε, κέζα ζε κηα επνρή βαξβαξηζκνχ μερψξηζαλ δχν κνξθέο : ν Γξεγφξηνο 

ηεο Σνπξαίλεο γλσζηφο απφ ην έξγν ηνπ «Ηζηνξία ησλ Φξάγθσλ», ε νπνία απνηειεί 

κνλαδηθή πεγή γηα ηε γλσξηκία ηεο επνρήο ηνπ, θαη ν Φνξηνπλάηνο, έλαο αιεζηλφο 

πνηεηήο ζε κηα επνρή βάξβαξε θαη ειάρηζηα πλεπκαηηθή. Ο Βελάληηνο Ολψξηνο 

Κιεκεληηαλφο Φνξηνπλάηνο, (φπσο ήηαλ ην πιήξεο φλνκά ηνπ),κε ην πην κεγάιν ηνπ 

έξγν “Carmina”εμέθξαζε κε ηξφπν πξσηφηππν ηελ ηξπθεξφηεηα θαη ηελ αγάπε ηνπ 

γηα δχν κνλαρέο θίιεο ηνπ θαη έγηλε γλσζηφο ζην Μεζαίσλα σο πξφδξνκνο ηνπ 

ηππνηηθνχ, κπζηηθνχ  έξσηα ηνπ 12
νπ  αη. 

Ζ δεχηεξε πεξίνδνο (8νο-9νο αη.) είλαη ε επνρή ηεο εθθίλεζεο –αλαβίσζεο ηεο 

πλεπκαηηθήο δσήο απφ ηνλ Καξινκάγλν . Γηα πξψηε θνξά δεκηνπξγείηαη έλαο θχθινο 

ζπγγξαθέσλ θαη πνηεηψλ ζηελ απιή ηνπ Καξινκάγλνπ, κε θνηλή πνιηηηζκηθή 

θαιιηέξγεηα πνπ εθηείλεηαη ζε φιν ηνλ δπηηθφ πλεπκαηηθφ θφζκν. Ζ  δπλακηθή απηή 
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θίλεζε ζπληζηνχζε κηα αλαγέλλεζε, κηα απζεληηθή αλαβίσζε ηεο παηδείαο , πνπ ήηαλ 

εηνηκνζάλαηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν πξψησλ αηψλσλ ηνπ πξψηκνπ Μεζαίσλα. Οη 

αμηφινγνη ζπγγξαθείο, πνπ o Καξινκάγλνο θάιεζε γηα ην εγρείξεκά ηνπ απφ κεγάια 

θέληξα ηεο Δπξψπεο (Αγγιία, Γαιιία, Ηζπαλία , Ηηαιία ),απνηέιεζαλ ηελ Αθαδεκία 

ηνπ Παιαηηνχ, έλαλ φκηιν ινγίσλ ηφζν ιακπξφ φζν ήηαλ γηα ηελ αξραηφηεηα ν 

«θχθινο ησλ Πεηζφλσλ» ή «ησλ πνηεηψλ ηνπ Απγνχζηνπ». Οη ζνθνί ηεο Αθαδεκίαο 

πήξαλ ηα νλφκαηα ησλ πην κεγάισλ αξραίσλ ζπγγξαθέσλ. Ο Αιθνπίλνο βαπηίδεηαη 

Horatius Flaccus, ν Θεφδνπιθνο –Πίλδαξνο, ν Αλγηιβέξηνο – κεξνο θαη ν 

Καξινκάγλνο – Γαβίδ. Ζ θνηλή δηαβίσζε έθαλε ηνπο κνξθσκέλνπο απηνχο 

αλζξψπνπο λα έρνπλ ηελ ίδηα πλεπκαηηθή δσή, ηηο ίδηεο ηδέεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

θηινινγίαο , ηα ίδηα πξφηππα γηα ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηνλ ίδην ζαπκαζκφ γηα 

ηελ θιαζηθή παηδεία. Ο ίδηνο ν Καξινκάγλνο αλακίρζεθε ζηε δηακφξθσζε ηεο 

παηδείαο , παξφηη δελ ήηαλ πνιχ κνξθσκέλνο. Γλψξηδε ηε ιαηηληθή γιψζζα ηφζν φζν 

λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηηο ζπδεηήζεηο. Γελ έκαζε πνηέ λα γξάθεη, αιιά 

ελδηαθεξφηαλ γηα ηα πλεπκαηηθά ζέκαηα θαη είρε ην ράξηζκα λα ζπκβνπιεχεηαη γη’ 

απηά ηνπο αλζξψπνπο πνπ έπξεπε. Γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Καξινκάγλνπ 

εθθξάζηεθαλ πνιιαπιέο θαη ζπρλά αληηθξνπφκελεο απφςεηο. 

 Ζ ηξίηε πεξίνδνο (9νο-11νο αη.)ηεο Μεζαησληθήο Λαηηληθήο Λνγνηερλίαο δελ έρεη λα 

παξνπζηάζεη αμηφινγα έξγα ζηε ινγνηερλία. Ζ παηδεία κεηαθέξζεθε ζηα κνλαζηήξηα 

ηεο Γεξκαλίαο S.Gall, Reichenau, φπνπ θαιιηεξγήζεθε ην πνηεηηθφ είδνο ηεο 

Sequentia . O Notker ήηαλ ν εηζεγεηήο ηνπ είδνπο απηνχ , πνπ απιψζεθε ζε φιε ηελ 

Δπξψπε θαη θπξηάξρεζε γηα πνιινχο αηψλεο. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν παξνπζηάζηεθε 

ε κνλαρή Hrotsvitha(Ρνηζνπίζε), πξψηε Γεξκαλίδα πνηήηξηα, ηεο νπνίαο ην έξγν 

εκπλεπζκέλν  απφ ηε ρξηζηηαληθή θαη  θιαζηθή ηεο παηδεία δηαπλεφηαλ απφ βαζηά 

ζξεζθεπηηθή πίζηε θαη εζηθή. 

Ζ ηέηαξηε πεξίνδνο (11
νο

 κέρξη ην ηέινο ηνπ12νπ αη.).Ζ επνρή απηή ζεσξείηαη ε αθκή 

ηνπ Μεζαίσλα. Ζ ιαηηληθή θηινινγία αλζίδεη θαη παξνπζηάδεη πινχζηα θαη πνηθίια 

έξγα, αλάκεζά ηνπο ην πνηεηηθφ είδνο ηεο Sequentia θαη νη ζπλζέζεηο ησλ Goliardi, ηα 

γλσζηά Carmina Burana.O 12oο αη. είλαη ζε φιεο ηηο πλεπκαηηθέο εθδειψζεηο ηνπ 

ζαπκαζηφο. Ζ ιπξηθή πνίεζε παίξλεη έλα βαζχ πξνζσπηθφ ραξαθηήξα , ην ήζνο ησλ 

ηππνηψλ έξρεηαη ζην πξνζθήλην ηεο ηζηνξηθήο δσήο θαη ε θηινζνθία απνθηά 

θαζνιηθφηεηα κέζα ζηε δσή ηεο Δπξψπεο. Οη θηιφζνθνη πξνρψξεζαλ απφ ηε 

ζενινγία ζηε θηινζνθία. Ζ δηδαζθαιία ηνπ Χξηζηνχ κίιεζε ηφζν άκεζα ζηηο θαξδηέο 

ηνπο  θαη θαηάθεξε λα ηνπο εκπλεχζεη ψζηε λα θνηηάμνπλ κφλν ην αλζξψπηλν κέζα 
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ζην ζχκπαλ , αθήλνληαο άζηθην ηνλ Θεφ θαη άζηθηα ηα δφγκαηα. Κπξίαξρε 

πξνζσπηθφηεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο ήηαλ ν Πέηξνο Αβειάξδνο, πνπ ζεσξήζεθε έλα 

απφ ηα πην αλππφηαθηα πλεχκαηα ηνπ Μεζαίσλα. Δπηδφζεθε ζηε ζρνιαζηηθή 

θηινζνθία (έηζη νλνκάδεηαη ε κεζαησληθή θηινζνθία απφ ηνλ ηίηιν ηνπ θαζεγεηή 

ησλ ζρνιψλ, φπνπ απηή δηδαζθφηαλ :“doctor scholasticus”,θαη ηελ πξνήγαγε κέζα 

απφ ηε δηαιεθηηθή ηνπ δεηλφηεηα ηφζν , ψζηε πιήζνο καζεηψλ ζπλέξξεε ζηε ζρνιή 

ηνπ ζην Παξίζη. Βαζηθφ κέιεκα ηεο θηινζνθίαο απηήο ήηαλ λα ζπλδπάζεη ηελ πίζηε 

θαη ηε ινγηθή, φρη κε ηελ αξρή «πίζηεπε θαη κε εξεχλα», αιιά «πίζηεπε θαη κε, 

εξεχλα»,δειαδή, εξεχλα   γηα λα ζεκειηψζεηο ηελ πίζηε ζνπ. Αλ φκσο ζηε δηαιεθηηθή 

δελ κπφξεζε λα ηνλ ληθήζεη θαλείο, ζηνλ έξσηα ληθήζεθε. Ζ απηνβηνγξαθία ηνπ 

“Historia calamitatum”(Ηζηνξία ησλ ζπκθνξψλ κνπ) θαη ε αληαιιαγή ησλ επηζηνιψλ 

ηνπ κε ηελ Διντδα  ζεσξνχληαη πξφηππα αηζζεκαηηθήο αληαπφθξηζεο. Ζ 

αιιεινγξαθία ησλ δχν εξσηεπκέλσλ είλαη έλα έμνρν θαη βαζχηαηα ζνβαξφ κλεκείν 

πλεχκαηνο θαη ήζνπο.  

Ηζρπξή πξνζσπηθφηεηα ηεο επνρήο απηήο ήηαλ θαη ν Βεξλάξδνο ηνπ Κιαηξβψ 

αλαρσξεηήο , ζενιφγνο, δάζθαινο ηνπ κπζηηθηζκνχ, ίδξπζε ν ίδηνο κνλαζηήξη ζην 

Κιαηξβψ θαη έγηλε γλσζηφο γηα ηελ αγηφηεηα , ην δήιν θαη ην ζάξξνο ηνπ. Ο 

Βεξλάξδνο αγλφεζε ηε δηαιεθηηθή θαη ηε ρηχπεζε ζην πξφζσπν ηνπ Αβειάξδνπ, ηνπ 

νπνίνπ ήηαλ θαλαηηθφο αληίπαινο 

Ζ πέκπηε  πεξίνδνο,( φινο ν 13νο αη.)είλαη ε χζηεξε επνρή ηνπ Μεζαίσλα θαηά ηελ 

νπνία ε ιαηηληθή ινγνηερλία γλσξίδεη ηελ παξαθκή. Γελ βξίζθνπκε , παξά ζπάληα, 

ζπγγξαθείο κε πνηφηεηα. Ζ ινγνηερλία, αλ εμαηξέζνπκε ηελ πξφνδν ηνπ 

επηζηεκνληθνχ ηνκέα , είλαη ρακειήο πνηφηεηαο.  

                                            
Ζ καθξά δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα έρεη πξνθαιέζεη πνηθίιεο 

ηνπνζεηήζεηο ησλ ηζηνξηθψλ γηα ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ. εκαληηθή είλαη ε άπνςε 

ηνπ Jacques Le Goff, φπσο δηαηππψλεηαη ζην πξφζθαην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν: «Ζ 

Δπξψπε γελλήζεθε ηνλ Μεζαίσλα;» Οη αηψλεο πνπ κεζνιαβνχλ αλάκεζα ζηνλ 6
ν
 θαη 

15
ν
 αηψλα- παξαηεξεί ν Γάιινο ηζηνξηθφο- ππήξμαλ ζεκαληηθνί θαη ν Μεζαίσλαο 

θιεξνδφηεζε ζηελ Δπξψπε ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αχξην ηελ πην ζπνπδαία δσληαλή 

θιεξνλνκηά ηεο . Δίλαη θαλεξφ-πξνζζέηεη- φηη δελ ππάξρεη πνπζελά ηνκή ηεο 

Αλαγέλλεζεο. Πξνηείλεη , ινηπφλ, ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ λα ζεσξήζνπλ ηα ηέιε ηνπ 

15
νπ

  αηψλα ζηαζκφ ζηε κεζαησληθή ηζηνξία ηεο Δπξψπεο, πξάγκα πνπ δηθαηψλεη θαη 

ηνλ ηίηιν ηεο δηθήο ηνπ κειέηεο. 
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Ζ ιαηηληθή Φηινινγία ηνπ Μεζαίσλα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αθκήο ηεο (1200-1350) 

ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ελ ηζηνξία ηνπ πλεχκαηνο θαη ζηάζεθε ε αζηείξεπηε 

πεγή, απ’ φπνπ άληιεζαλ νη ινγνηερλίεο φισλ ησλ εζλψλ. Αλ ηνλ 13
ν
 αηψλα ην 

κέιινλ ηεο Δπξψπεο απνθηά ζαθέζηεξα ραξαθηεξηζηηθά, απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ αλάπηπμε ησλ ινγνηερληψλ. Καηά ηελ πεξίνδν ινηπφλ απηή, λέα 

Παλεπηζηήκηα ηδξχζεθαλ απαιιαγκέλα απφ ηελ θεδεκνλία ησλ Παπψλ θαη κε ιακπξφ 

επηηειείν θαζεγεηψλ θαη πιήζνο ζπνπδαζηψλ. Κπξηφηεξα θέληξα ηεο πλεπκαηηθήο 

δσήο ηεο Δπξψπεο ήηαλ ην Παξίζη, ε Ομθφξδε θαη ε Μπνιφληα. Γχν λέα 

ζξεζθεπηηθά ηάγκαηα εκθαλίζηεθαλ, ησλ Φξαγθηζθαλψλ θαη ησλ Γνκεληθαλψλ, 

θαζψο θαη ηζρπξέο πξνζσπηθφηεηεο (Αβειάξδνο, Κιαηξβψ) πξναγγέιινληαο ηελ 

Αλαγέλλεζε. Πλεπκαηηθφ επίηεπγκα ηεο επνρήο, ε εθιατθεπζε ηεο παηδείαο θαη ε 

αλεμαξηεηνπνίεζή ηεο απφ ηελ εθθιεζία. Ο θιήξνο πνπ απνηεινχζε ηελ θχξηα πεγή 

θνπιηνχξαο παχεη πιένλ λα παίδεη απηφλ ηνλ ξφιν ή ηνπιάρηζηνλ αθνινπζεί ηνλ 

εθιατθηζκφ , ν νπνίνο δελ θηλείηαη ελαληίνλ ηεο εθθιεζίαο αιιά κέζα ζε απηήλ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θηλείηαη ελαληίνλ ησλ Παπψλ θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπο θαη κφλνλ 

αξγφηεξα απηφ ην λέν ξεχκα ζα θηλεζεί θαηά ηεο εθθιεζίαο θαη ησλ θαηεπζχλζεψλ 

ηεο ή ηνπιάρηζηνλ ζα ζειήζεη λα ιεηηνπξγήζεη απφιπηα αλεμάξηεηα απφ απηήλ. Αιιά 

ηφηε ζα είκαζηε πιένλ κπξνζηά ζε έλαλ απζεληηθφ νπκαληζκφ , πνπ ζηεξίδεηαη ζηε 

ζπλερή επαθή κε ηνπο κεγάινπο ζπγγξαθείο ηεο αξραηφηεηαο , κπξνζηά δειαδή ζηε 

ρξπζή επνρή ησλ ιαηηληθψλ κεζαησληθψλ Γξακκάησλ . Γηα δχν νιφθιεξνπο αηψλεο νη 

Οπκαληζηέο θέξνληαλ ζπλερψο ζαλ ε Λαηηληθή λα ήηαλ θαη λα έπξεπε λα παξακείλεη 

ε κφλε άμηα γξαπηή γιψζζα. Πνιινί δηαλννχκελνη εμέθξαδαλ ηελ ιχπε ηνπο , γηαηί ν 

Γάληεο ζπλέγξαςε ην κεγάιν πνίεκά ηνπ ζηελ Ηηαιηθή, παξφηη είρε αξρίζεη ζηε 

Λαηηληθή. ιν ην πεπξσκέλν ηεο ηηαιηθήο πνίεζεο εμαξηήζεθε απφ ην φηη δελ 

ζπλέρηζε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν. Σν ζχγγξακκά ηνπ De Vulgari eloquentia γξακκέλν 

ζηε Λαηηληθή, παξέκεηλε ζρεδφλ ζηελ αθάλεηα γηα πνιχ θαηξφ, θαη φζν κεγάιε αμία 

θαη αλ έρεη γηα εκάο , δελ κπφξεζε λα απνθηήζεη ηελ επηβιεηηθή επίδξαζε ηεο Divina 

Commedia, ε νπνία θαη θαζηέξσζε ηνλ Γάληε «παηέξα ηεο Ηηαιηθήο Λνγνηερλίαο». 

Ωζηφζν αθφκε θαη ν Πεηξάξρεο εκπηζηεπφηαλ πεξηζζφηεξν ηα ιαηηληθά ηνπ πνηήκαηα 

παξά ηα ζνλέηα θαη ηα ηξαγνχδηα ηνπ, ελψ αθφκε θαη πξνο ηνλ Ariosto απεπζχλζεθε 

ε αμίσζε λα ζπλζέηεη ζηε Λαηηληθή. Ο Μπνχξθραξλη  δηαηππψλεη ζρεηηθά κηα 

ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε : είλαη θαιφ πνπ ε ηηαιηθή πνίεζε δηέζεηε δχν εηδψλ 

εξγαιεία, γηαηί θαη ζηα δχν νη επηδφζεηο ηεο ππήξμαλ έμνρεο θαη ηδηαίηεξεο θαη 

κάιηζηα κε ηξφπν, ψζηε λα θαηαλνεί θαλείο, γηαηί ε πνίεζε γξάθεηαη αιινχ ζηελ 
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Ηηαιηθή θαη αιινχ ζηελ Λαηηληθή. Ίζσο ηα ίδηα λα ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ πεδφ ιφγν. Ζ 

παγθφζκηα ζέζε θαη θήκε ηεο ηηαιηθήο παηδείαο εμαξηήζεθαλ απφ ην φηη νξηζκέλα 

δεηήκαηα έγηλαλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο ζηε Λαηηληθή, ελψ ηελ ηηαιηθή πξφδα ηε 

ρεηξίζηεθαλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν φζνη ρξεηάζηεθε λα παιέςνπλ κε ηνλ εαπηφ ηνπο, 

γηα λα κε γξάςνπλ ζηε Λαηηληθή. Ο ιφγνο θαζπζηέξεζεο ηεο γέλλεζεο ηεο ηηαιηθήο 

ινγνηερλίαο έρεη απαζρνιήζεη ηνπο εηδηθνχο απηήο ηεο πεξηφδνπ, γηαηί απφ απηφλ 

έβγαηλε ην ζπκπέξαζκα φηη ελψ ζηε Γαιιία , γηα παξάδεηγκα, ε ιατθή ινγνηερλία 

γελλήζεθε εμαηηίαο κηαο πην έληνλεο ψζεζεο απφ ηα ρακειά ζηξψκαηα , ζηελ Ηηαιία 

αληίζεηα επηθξάηεζαλ γηα κηα ηέηνηα γέλλεζε ηα θαιιηεξγεκέλα θαη θάπσο ηερλεηά 

ζηνηρεία. O E.R.Curtius δηθαηνινγεί ηελ θαζπζηέξεζε απηή ιέγνληαο φηη ν Γάληεο 

είλαη ν πξψηνο πνπ θάλεη ηελ αλαηξνπή θαη ηξέθεη ηελ πνίεζή ηνπ κε ηνπο ζεζαπξνχο 

ηνπ ιαηηληθνχ Μεζαίσλα. ήκεξα , φπσο αλαθέξεη ν Αδφξ Ρφδα, πηζηεχνπκε φηη κηα 

ηέηνηα θαζπζηέξεζε νθείιεηαη φρη ζηελ έκκνλε επηθξάηεζε ηεο ιαηηληθήο παξάδνζεο 

αιιά ζηνλ θπξίσο πξαθηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη δηθαζηηθφ ραξαθηήξα, πνπ θπξίεπζε ηνλ 

ηηαιηθφ πνιηηηζκφ ησλ θνηλνηήησλ θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπ κέζα απφ ηελ θξίζε ησλ 

θενπδαιηθψλ ζεζκψλ, έηζη ψζηε ε αλάγθε ηεο ρξήζεο ηεο ιατθήο γιψζζαο παξέκεηλε 

γηα πνιχ θαηξφ εθηνπηζκέλε ζηνπο πην σθειηκηζηηθνχο ηνκείο.     

 

ηνλ γισζζηθφ ηνκέα ν Μεζαίσλαο βξήθε ζηελ αλάπηπμή ηεο κηα γιψζζα 

παγθφζκηα, ηε Λαηηληθή, ηελ νπνία είδε θαηφπηλ λα ππνρσξεί αξγά-αξγά θαη λα 

αλαγελλάηαη ζηηο ξνκαληθέο γιψζζεο θαη λα εμαπιψλεηαη ε επίδξαζή ηεο ζηνλ 

γεξκαληθφ , ζιαβηθφ θαη νπγγξηθφ πνιηηηζκφ. Ζ Λαηηληθή ππήξμε ε γιψζζα ηνπ 

πνιηηηζκνχ δεθαηξηψλ  αηψλσλ πνπ ρσξίδνπλ ηνλ Βεξγίιην απφ ηνλ Γάληε. Χσξίο 

απηή ηε γιψζζα δελ ζα κπνξνχζακε λα θαηαλνήζνπκε ηηο ιατθέο θηινινγίεο ηνπ 

Μεζαίσλα φπσο ην Chanson de Roland  , ηνπο ηξνβαδνχξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

ιαηηληθφ Μεζαίσλα. Ζ Λαηηληθή ηνπ Μεζαίσλα ππήξμε γηα φιε ηελ Δπξψπε ν 

θνξέαο πνπ κπφξεζε λα εθθξάζεη φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο ηέρλεο , 

κηα ηεξάζηηα δειαδή παηδεία. Ζ απαξρή ησλ ξνκαληθψλ γισζζψλ θαη ινγνηερληψλ, 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζχλζεηε αλάπηπμε θαη κεηεμέιημε ηεο Λαηηληθήο, είλαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηεο θνηλήο βάζεο ηεο 

ζχγρξνλεο επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ είλαη ν αξραίνο ξσκατθφο 

πνιηηηζκφο κε ηνλ κεγάιν φγθν ησλ ινγνηερληθψλ θαη θηινζνθηθψλ επηηεπγκάησλ , 

ηα νπνία απηφο πξαγκαηνπνίεζε. Απηφο φκσο ν δεζκφο δελ είλαη άκεζνο. Αλάκεζα 

ζηνλ θιαζηθφ ινγνηερληθφ πνιηηηζκφ θαη ζηνλ ζχγρξνλν παξεκβάιιεηαη κηα άιιε 
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κεγαιεηψδεο δεκηνπξγία ινγνηερληθνχ πνιηηηζκνχ , ε νπνία αληηπξνζσπεχεηαη απφ 

ηελ ηζηνξία ηεο κεζαησληθήο ιαηηληθφηεηαο .Ζ κεζαησληθή απηή ιαηηληθφηεηα ζε 

ζρέζε κε ηελ θιαζηθή δηαηεξεί νπζηαζηηθά ηελ επξσπατθή πλεπκαηηθή ελφηεηα, 

παξαηεξεί ν E.R.  Curtius,  ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην δεζκφ αλάκεζα ζηνπο Βεξγίιην, 

Γάληε, Βίθν θαη Γθαίηε, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ θιαζηθή παξάδνζε, ηεο νπνίαο 

βαζηθή γιψζζα είλαη ε Λαηηληθή. Γελ κπνξνχκε λα μερσξίζνπκε ηνλ Βεξγίιην απφ 

ηνλ Γάληε νχηε ηνλ Γάληε απφ ηνλ Βνθθάθην θαη ηνλ Πεηξάξρε. Έηζη θαζηεξψζεθε 

αλάκεζα ζηηο ιατθέο θαη ζηηο εζληθέο γιψζζεο έλαο δηάινγνο ρσξίο ηνλ νπνίν δελ 

κπνξνχκε νχηε ηηο κελ νχηε ηηο δε λα θαηαλνήζνπκε . Ο E.R. Curtius ζέιεζε λα 

ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηνπ ιαηηληθνχ κεζαίσλα , ηνπνζεηψληαο ηνλ ππφ ηελ πξνζηαζία 

ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ Γάληε. Πξφθεηηαη –φπσο ν ίδηνο ηνλίδεη - γηα ηνλ ιαηηληθφ 

Μεζαίσλα θαη φρη γηα ηνλ Μεζαίσλα γεληθά. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη εμάιινπ ε 

επηζήκαλζε ηνπ Αδφξ Ρφδα φηη κφλνλ ε Λαηηληθή επέηξεςε ηελ εχθνιε θαη βαζηά 

δηάδνζε ηδεψλ, γλψζεσλ θαη αμηψλ πνιηηηζκηθψλ, ζεζκψλ θαη λέσλ κνξθψλ 

πλεπκαηηθήο νξγάλσζεο , πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ 15
νπ

 αη. 

απφ ηνλ ηηαιηθφ πνιηηηζκφ πξνο φινπο ηνπο άιινπο ηεο Δπξψπεο , 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κε ξνκαληθψλ. 

Ο απνινγηζκφο ηεο κεζαησληθήο ιαηηληθήο θηινινγίαο , ηεο γαινπρεκέλεο κε ηε 

θαληαζία, ηε δηαλφεζε θαη ηελ πίζηε ζε θάζε εθδήισζε θηινινγηθή, θηινζνθηθή, 

θαιιηηερληθή ππήξμε ηεξάζηηνο. Δίλαη βέβαην φηη απηή ε θηινινγία είλαη πεξηζζφηεξν 

ελδηαθέξνπζα σο πνιηηηζηηθφ γεγνλφο, ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ηνπ πλεχκαηνο , 

παξά σο θαζαξή θηινινγία . 

ηνλ Μεζαίσλα αλήθεη ην πνίεκα Dies irae, πνπ δελ είλαη ν χκλνο ηνπ ζαλάηνπ αιιά 

ηεο ραξάο θαη ηεο αηψληαο ειπίδαο, πνπ δειψλεη ηε κεηάλνηα θαη φρη ηελ θαηάξα θαη 

ηελ θαηαδίθε. Ο χκλνο απηφο αλήθεη ζηε ρξηζηηαληθή πνίεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

ζεκαληηθφ είδνο Sequentia, πνπ μεθίλεζε απφ ηελ Αλαηνιή θαη πνιχ γξήγνξα άλζηζε 

ζε φιε ηελ Δπξψπε. Ζ πνίεζε απηή, ε νπνία ζπλδέζεθε κε ηε ζχγρξνλή ηεο 

επηθαηξφηεηα - δνμαζίεο, θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, ζξεζθεπηηθά δφγκαηα - είρε 

κεγάιε απήρεζε θαη έγηλε ε Βίβινο ηνπ ιανχ, γηαηί κέζσ απηήο εθθξάζηεθε ε ειπίδα 

ηεο κεηαζαλάηηαο δσήο θαη ην κεγαιείν ηεο ιχηξσζεο. Ο Tommaso da Celano, 

ζπγγξαθέαο ηεο sequentia “Dies irae”, δέρζεθε έληνλα ηελ επίδξαζε απφ ηα βηβιηθά 

ρσξία πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γεπηέξα Παξνπζία , απφ ηνπο Πξνθήηεο ηεο Παιαηάο 

Γηαζήθεο θαη ηνπο Δπαγγειηζηέο ηεο Καηλήο.       Dies irae, dies illa, 

   solvet saeclum in favilla, 
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   teste David cum Sibylla.     

ηελ παξαπάλσ πξψηε ζηξνθή ν πνηεηήο ηνλίδεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα εθείλεο ηεο κέξαο 

(Dies irae, dies illa), ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο κέξα νξγήο θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπρλά θαη ζηελ Καηλή Γηαζήθε κε αλαθνξά ζηε κέιινπζα θξίζε. Σελ εκέξα απηή ζα 

γίλνπλ φια ζηάρηε θαη ζα έιζεη ε θαηαζηξνθή. Ωο πξνθήηεο πνπ είραλ καξηπξήζεη 

φηη ζα εξρφηαλ ε θνβεξή κέξα, θέξνληαη απφ ηνλ πνηεηή ν Γαβίδ θαη ε 

εηδσινιαηξηθή ίβπιια. Οη ρξηζηηαλνί ζπγγξαθείο θαη πνηεηέο ζπρλά αλακείγλπαλ ηε 

Βίβιν κε ηελ εηδσινιαηξηθή κπζνινγία θαη πίζηεπαλ φηη νη ρξεζκνί ηεο ίβπιιαο 

είραλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ ρξηζηηαληζκφ. ηε ζπλέρεηα ν πνηεηήο κε ηε δεχηεξε 

ζηξνθή ηνπ πνηήκαηνο “quantus tremor est futurus, 

   quando iudex est venturus, 

   cuncta  stricte discussurus!” 

 εθθξάδεη ηε θηινζνθία θαη ηηο δνμαζίεο ηνπ Μεζαίσλα ζρεηηθά κε ην θφβν ηνπ 

ζαλάηνπ, πνπ ραξαθηήξηδε ηελ πεξίνδν απηή, ελψ ζηελ εθθιεζία ησλ πξψησλ 

ρξηζηηαλψλ ε Γεπηέξα Παξνπζία ήηαλ πφζνο θαη ειπίδα γηα ηε κεηαζαλάηηα επηπρία. 

ηνλ δεχηεξν θαη ηξίην ζηίρν (quando iudex…dicussurus), ν πνηεηήο αλαθέξεηαη ζηνλ 

θξηηή , ν νπνίνο ζα εμεηάζεη θαη ζα θξίλεη κε απζηεξφηεηα φινπο ηνπο ζλεηνχο   .  Γηα 

ηνλ Μεζαίσλα ε εηθφλα απηή ήηαλ θνηλφο ηφπνο. Ο Κχξηνο ζα παξνπζηαδφηαλ σο 

απζηεξφο εθηειεζηήο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο εθδίθεζεο θαη κφλνλ έλαο 

παληνδχλακνο κεζάδσλ ζα ηνλ έθεξλε ζε ζεκείν ειένπο εθ κέξνπο ηνπ θξηηή. Απηφο 

ν κεζάδσλ ήηαλ ε κεηέξα ηνπ Χξηζηνχ , ε νπνία πξνζέιαβε ηνλ ηίηιν ηεο κεηέξαο 

ηνπ ειένπο “mater misericordiae” 

Ο χκλνο Dies irae  δελ ήηαλ ε κνλαδηθή έθθξαζε ηνπ πλεχκαηνο ηνπ Μεζαίσλα. ηελ 

πεξίνδν απηή αλήθνπλ ην Cantico delle creature, έξγν ηνπ Φξαγθηζθαλνχ κνλαρνχ 

Φξαγθίζθνπ ηεο Αζίδεο αιιά θαη νη ιεπηέο θηινινγηθέο αζέιγεηεο ησλ 

πεξηπιαλψκελσλ θιεξηθψλ θαη ζπνπδαζηψλ Goliardi, ηα γλσζηά θπξίσο απφ ηε 

κεινπνίεζε ηνπ Carl Orff, Carmina Burana, γξακκέλα γηα ηε θχζε , ηνλ έξσηα, ην 

θξαζί, γηα ηελ αλήζπρε θαη αζπκβίβαζηε λενιαία. Σα 228 πνηήκαηα πνπ ζψδνληαη, 

ρσξίδνληαη  ζε 3 θαηεγνξίεο : ηα εζηθά-ζαηηξηθά(1-55), ηα εξσηηθά (56-186) θαη ηα 

βαθρηθά (187-228). Πξφθεηηαη γηα ηδηφηππε πνηεηηθή έθθξαζε ηνπ Μεζαίσλα , γηα 

θείκελα ηα νπνία γξάθνληαη ζε κηαλ επνρή πνπ αξλήζεθε ηε ραξά ηεο πιηθήο δσήο. 

Οη πνηεηέο απηνί δελ αλήθαλ ζε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ηάμε θαη ήηαλ ζηελά 

ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο-παξά ηε δηαθνξεηηθή θαηαγσγή- ιφγσ ηεο γιψζζαο , ηεο 

Λαηηληθήο, ιφγσ ηεο δίςαο γηα κάζεζε θαη θπξίσο ιφγσ ησλ θνηλψλ αγψλσλ, πνπ κε 
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πνιχ θφζηνο έθαλαλ ελάληηα ζην θαηεζηεκέλν ηεο επνρήο ηνπο. Ο φξνο Goliardi, 

(νλνκαζία ησλ πνηεηψλ απηψλ) απαζρφιεζε ηνπο κειεηεηέο ηεο Λαηηληθήο 

Φηινινγίαο σο πξνο ηελ εηπκνινγία ηνπ, ηελ νπνία άιινη απνδίδνπλ ζηε ιέμε gula-

gola κε ηελ θαηάιεμε –hard, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ golosus(θαινθαγάο, αθξάηεηνο, 

άζσηνο) θαη άιινη ζηνλ βηβιηθφ γίγαληα Γνιηάζ,Golias-ae, πνπ ζεκαίλεη δηάβνινο , 

ερζξφο ηνπ Θενχ. Ο Otto Schumann ζηνλ πξφινγν ηεο θξηηηθήο έθδνζεο ησλ Carmina 

Burana ραξαθηεξίδεη ηνπο Goliardi σο «ζπγγξαθείο αλεμάξηεηνπο , νη νπνίνη δνχζαλ 

απφ ηελ πέλα ηνπο ράξε ζηελ πξνζηαζία πινπζίσλ θπξίσλ». Ζ ίδηα κεηξηνθξνζχλε 

πνπ εκπφδηζε θαηά ηνλ Μεζαίσλα ην πιήζνο ησλ πκλνγξάθσλ, ησλ ζπγγξαθέσλ ησλ 

αθνινπζηψλ θαη δνμνινγηψλ λα γίλνπλ γλσζηνί, δηέθξηλε θαη ηνπο Goliardi.  Γη’απηφ, 

εθηφο απφ ηνπο θχξηνπο εθπξνζψπνπο, Walter Map ,Archipoeta, Golias, Ugo Primat 

d’ Orleans, Philippe de Grève, νη πεξηζζφηεξνη έκεηλαλ άγλσζηνη. 

Σα εξσηηθά C.B. είραλ δηαρξνληθή απήρεζε θαη πξνθάιεζαλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

πξνηίκεζε ησλ επξσπαίσλ κειεηεηψλ, πνπ ηνπο έδσζαλ  θαη ην πξνβάδηζκα  ζηα 

αλζνιφγηά ηνπο. Καηά ηνλ 12
ν
-13

ν
 αη. ν έξσηαο πξσηαγσληζηνχζε ζηε ινγνηερλία θαη 

κέζα απφ απηφλ εθθξαδφηαλ ε αλάγθε ησλ λέσλ λα δψζνπλ ην παξφλ ηνπο θαη λα 

αληηηαρζνχλ δεκηνπξγηθά ζην θνηλσληθφ θαηεζηεκέλν. Δλψ ην πξφηππν ηνπ ηππνηηθνχ 

εθιεπηπζκέλνπ έξσηα επηθξαηνχζε ζε φιε ηελ Δπξψπε κε θπξίαξρν ην έξγν De 

Amore ηνπ Α.Καπειιάλνπ , ηα C.B. αηθληδίαζαλ κε ηελ αηζζεηηθφηεηα θαη ηνλ 

αηζζεηηζκφ ηνπο. Ο έξσηαο ν πλεπκαηηθφο θαη ν ζαξθηθφο ζεσξείηαη πξάμε ζσζηή 

θαη αλαγθαία , πξνθεηκέλνπ ε θχζε λα δηαησλίδεηαη ζηηο κνξθέο θαη ηα είδε ηεο. Ζ 

θχζε δελ είλαη πηα αληίπαινο κπζηεξηψδεο αιιά ζχληξνθνο ζηνξγηθφο ησλ λέσλ , 

είλαη ν εζψηαηνο ζχλδεζκνο ησλ δχν ζηνηρείσλ δεκηνπξγίαο ηνπ έξσηα, ηνπ 

πλεχκαηνο θαη ηνπ ζψκαηνο. Οη goliardi δελ ελδηαθέξνληαη λα αλαιχζνπλ ηηο 

δηαθπκάλζεηο ηεο ςπρήο ηεο γπλαίθαο, φπσο ζα πεξίκελε θαλείο απφ πνηεηέο 

θιεξηθνχο θαη ζπνπδαζηέο. Ζ γπλαίθα πκλείηαη θπξίσο γηα ηα θπζηθά ηεο ραξίζκαηα 

θαη είλαη πεγή ραξάο γηα ηε ληφηε. Έλα ηέηνην πξφηππν γπλαίθαο  είλαη εληειψο 

δηαθνξεηηθφ απφ ην αληίζηνηρν άπιν θαη απξφζηην ηεο ηππνηηθήο πνίεζεο . Οη 

goliardi, εμπκλψληαο ηνλ έξσηα σο voluptas (εδνλή ζψκαηνο θαη ςπρήο) θαη σο 

cupiditas (επηζπκία), αθνινπζψληαο έηζη πηζηά ηνλ Οβίδην, έκνηαδαλ ιηγφηεξν 

ρξηζηηαλνί απφ ηνπο ηππνηηθνχο πνηεηέο, πνπ θαιιηεξγνχζαλ κνξθέο έξσηα αγλνχ θαη 

πλεπκαηηθνχ. πσο ν ρξηζηηαλφο έπξεπε λα ζεσξεί ηε δσή ηνπ σο «militia Christi» 

(ζεηεία, ππεξεζία ζην Θεφ), έηζη θαη ν πηζηφο ζηνλ έξσηα έπξεπε λα βηψλεη ηε 

«militia amoris» (ζεηεία ζηνλ έξσηα). Ο έξσηαο είλαη ή amor purus(έξσηαο αγλφο 
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πνπ δελ θζάλεη ζηελ νινθιήξσζε) ή amor mixtus (ζαξθηθφο θαη νινθιεξσκέλνο). Ο 

έξσηαο απηφο παξνπζηάδεηαη γιαθπξά ζην πνίεκα C.B.72, θαη αθνινπζεί κηα ζεηξά 

βαζκίδσλ –καηηά , ζπλνκηιία, ράδη, θηιί ζπλνπζία- έηζη ψζηε λα αλαπηχζζεηαη 

ζηαδηαθά θαη ε θιφγα λα παξακέλεη άζβεζηε θαη ζηνπο δχν εξσηεπκέλνπο λένπο. 

Δλδεηθηηθέο είλαη νη πξψηεο ηξεηο ζηξνθέο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ ειιεληθή ηνπο 

απφδνζε :  1
α
  Σελ Αθξνδίηε επγλσκνλψ, ηη εθείλε 

   κε πλεχκα επλντθφ ρακνγειψληαο 

   ηελ πνζεηή θη επράξηζηε ζε κέλα 

   εράξηζε θαηάθηεζε κηαο θφξεο. 

 

  1β     Πνιχ θαηξφ ζηελ Κχπξε ζηξαηεπκέλνο 

   θαη ηελ αληακνηβή κνπ λ’ απνιαχζσ 

   δελ ήηαλ δπλαηφ¨ σζηφζν ηψξα  

   ληψζσ πσο πιεκκπξίδσ απφ επηπρία 

   θαη πσο αζηξάθηεη ε φςε ηεο Γηψλεο. 

 

  2
α
  Βιέκκαηα θαη γιπθηέο ζπλνκηιίεο, 

θηιήκαηα θαη απαιέο ζσπείεο 

κε άθεζε λα γεχνκαη ε παξζέλα¨ 

φκσο απέκεηλε ην ζθαινπάηη 

ηνπ έξσηα ην πην γιπθφ, ην ηειεπηαίν. 

’ απηφ λ’ αλέβσ αλ δελ ηα θαηαθέξσ, 

ζα γίλσ πην ηξειφο απφ ηνλ πφζν.   

 

 Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ν Μεζαίσλαο αηζζάλζεθε θιεξνλφκνο θαη άξξεθηνο 

ζπλερηζηήο ηνπ ιαηηληθνχ θφζκνπ δίλνληαο λέα πλνή ζηα πξφζσπα ηεο θιαζηθήο 

αξραηφηεηαο θαη ζε εθείλα ηεο θιαζηθήο κπζνινγίαο. Ζ πξνζσπηθφηεηα πρ. ηεο 

Γηδνχο, εγθαηαιειεηκκέλεο απφ ηνλ falsus amator θαη θαηαδηθαζκέλεο ζε απηνθηνλία 

απαληά ζηελ πνίεζε ησλ goliardi σο λεαξή εξσηεπκέλε θνπέια, σο pastorella, πνπ 

ήηαλ επηλφεζε ηεο δεκψδνπο θηινινγίαο θαη εκθαλίζηεθε κεηά ηνλ 12
ν
 αη. ζηελ 

πνίεζε. 

Οη σο επί ην πιείζηνλ αλψλπκνη πνηεηέο ησλ Carmina Burana  χςσζαλ θαηά ην 

δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 12
νπ

 αη. θαη ηε δηάξθεηα ηνπ 13
νπ

 θσλή δηακαξηπξίαο γηα ηε 

δηεθδίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία θαηαπηέδνληαλ απφ ηελ 
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εθθιεζηαζηηθή εμνπζία. Ζ ζαηηξηθή πνίεζε βξίζθεη ηνλ 12
ν
 αηψλα κεγάιε δηάδνζε, 

επλννχκελε ηδηαίηεξα απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο εθθιεζίαο αιιά θαη απφ ηελ 

πνιηηηζηηθή αλαγέλλεζε πνπ δηαθαηλφηαλ ζηα ζρνιεία ηα πξνζαξηεκέλα ζηνπο 

θαζεδξηθνχο λανχο , φπνπ αλαθαιχπηνληαλ θαη ζρνιηάδνληαλ νη Λαηίλνη ζαηηξηθνί 

πνηεηέο Οξάηηνο, Γηνπβελάιεο, Μαξηηάιεο, ησλ νπνίσλ ηα εζηθά δηδάγκαηα 

ζπλδπάδνληαλ κε ηα κελχκαηα ηεο Βίβινπ θαη ησλ Δπαγγειίσλ. Ζ εθθιεζία 

ηαιαληδφηαλ απφ εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο γηα αμηψκαηα θαη εμνπζία αιιά θαη απφ ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο, πνπ ν Πάπαο Γξεγφξηνο Ε/είρε θαζηεξψζεη. Ζ αγακία ησλ θιεξηθψλ 

πξνθάιεζε ηνπο goliardi, νη νπνίνη κε θαπζηηθνχο ζηίρνπο αληέδξαζαλ ζηε λέα αξρή 

ηεο εθθιεζίαο θαη ζε πνιπάξηζκα έξγα ηνπο αλαξσηηνχληαλ αλ ε ζέιεζε ηνπ Θενχ 

ήηαλ ν θιεξηθφο λα κελ αγαπά ηηο γπλαίθεο , αθνχ ν Θεφο θαηαξάζηεθε ην ζηείξν 

άλζξσπν θαη ν Εαραξίαο είρε γπλαίθα θαη παηδηά. «Δίλαη ην πεπξσκέλν ησλ ρσξηθψλ 

λα θαιιηεξγνχλ ηε γε , ησλ ηππνηψλ λα αγσλίδνληαη θαη ησλ θιεξηθψλ λα αγαπνχλ», 

έγξαθαλ νη goliardi κε εηξσλεία δηαθξηηηθή θαη ρσξίο ίρλνο ρπδαηφηεηαο. Σνλ 12
ν
 αη. ν 

θιήξνο παξαπνληφηαλ γηα ηελ πελία ηνπ, ελψ δνχζε ζηελ πνιπηέιεηα. Οη ηδξπηέο ησλ 

εθθιεζηψλ επηδίδνληαλ ζε αξπαγέο θαη βηαηφηεηεο , ελψ ν ιαφο δηαξθψο 

παληθφβιεηνο απφ ην θφβν ηνπ δηαβφινπ αλαδεηνχζε ηελ επζπκία ζε γηνξηέο θαη 

παλεγχξεηο. Καη φηαλ ε κνηξαία ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ έθζαλε , γηα λα ζψζεη ηελ ςπρή 

ηνπ δσξνδνθνχζε κε γελλαία θιεξνδνηήκαηα ηηο κνλέο. Ζ εθθιεζηαζηηθή αλαλέσζε 

πνπ επερείξεζε ν Γξεγφξηνο Ε/ πεξηιάκβαλε θαη ηελ πάηαμε ηεο ζηκσλίαο ε νπνία, 

δηακέζνπ ηεο αγνξαπσιεζίαο εθθιεζηαζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ , θαηαξγνχζε 

ηελ ειεχζεξε δξάζε ηνπ πλεχκαηνο θαη δηέθζεηξε ην ζψκα ηεο εθθιεζίαο . κσο, νη 

παπηθνί ζχκβνπινη πνιχ ζχληνκα απνδείρηεθαλ θηινρξήκαηνη , ακείιηθηνη 

εμνπζηαζηέο θαη γέλλεζαλ αθφκε θαη ηελ ππνςία γηα ππνζηήξημε ηεο ζηκσλίαο. ην 

εζσηεξηθφ ηεο Δθθιεζίαο εθθξάζηεθαλ ζθιεξέο θξηηηθέο ελάληηα ζηελ παπηθή 

πνιηηηθή , ζηελ απιεζηία θαη ππνθξηζία ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ Πάπα, ζηνλ εθθπιηζκφ 

γεληθφηεξα ηεο Δθθιεζίαο. Απηφλ αθξηβψο ινηπφλ ηνλ εθθπιηζκφ ησλ εζψλ 

θαπηεξηάδνπλ κε ηνπο ζηίρνπο ηνπο νη goliardi, oπνίνη ζε ζπλεξγαζία κε κεγάινπο 

ζενιφγνπο θαη παλεπηζηεκηαθνχο δαζθάινπο έρνπλ ηελ πξφζεζε λα αλαλεψζνπλ ηελ 

εθθιεζία,  θαηαγγέιινληαο ηελ αλήζηθε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο θαηαρξήζεηο ησλ 

θιεξηθψλ , ηε ζηκσλία θαη ηδηαίηεξα ηελ ππνθξηζία, πνπ ηε ζεσξνχζαλ θαξπφ ηεο 

δηάζηαζεο αλάκεζα ζην επαγγειηθφ κήλπκα θαη ηελ ακαξησιή δσή. Σα εζηθά 

ζαηηξηθά C.B. είλαη κηα ζάηηξα ηεο πλεπκαηηθήο θαηάπησζεο ηεο Δθθιεζίαο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάκεημε ηεο ιατθήο εμνπζίαο ζηελ πλεπκαηηθή δσή αιιά θαη 
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απφ ηηο πνιηηηθέο θαη θνζκηθέο θηινδνμίεο ησλ Παπψλ θαη ηελ αθφξεζηε ιαηκαξγία 

ηεο απιήο ηνπο. Δλάληηα εηδηθά ζηελ ηειεπηαία, νη goliardi εθζθελδνλίδνπλ ηα βέιε 

ηνπο , θαηαδηθάδνληεο ηε δσξνδνθία ησλ θαξδηλαιίσλ , ησλ αμησκαηνχρσλ  θαη ησλ 

εθθιεζηαζηηθψλ δηθαζηψλ , νη νπνίνη θαηεγνξνχληαλ φηη θηλνχζαλ δίθεο κε ζθνπφ 

ηελ νηθεηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ πηζηψλ . Ζ πνίεζε ησλ goliardi δελ είλαη πνηέ 

αληηεθθιεζηαζηηθή αιιά ζηελά αληηπαπηθή. Χαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξαθάησ  

απφζπαζκα πνηήκαηνο (ζε ειιεληθή κεηάθξαζε), ην νπνίν θαπηεξηάδεη ηνπο Πάπεο 

ηεο Ρψκεο θαη εμεπηειίδεη θπξηνιεθηηθά ηνπο θιεξηθνχο ηεο.  

C.B.  XXI a.FOL.11b 

Ρψκε, αθφξεζην ην ζπληεξείο ην ήζνο ην παιηφ 

δσξίδεηο ζηνπο γελλαηφδσξνπο πξνζθέξεηο ζηνπο εηαίξνπο¨ 

φπνηνο ακέηνρνο ζηαζεί , ζαλ άζιηνο ινγηέηαη¨ απηφλ θνιάδεηο. 

Γέμνπ, κάδεςε, άξπαμε ,λα ε ραξά ηνπ Πάπα¨ 

αλ ηίπνηα δελ έδσζεο , ηίπνηα δελ πξνζθέξεηο 

πψο ζα κπνξέζνπλ θη απηνί ηνλ άζιην λα ζπληξέμνπλ; 

Αλ ηνπο πξνζθέξεηο ρξήκαηα, γεκίδεηο ηα πνπγθηά ηνπο, 

δελ έρεηο πηα ακαξηήκαηα, θη αο είζαη κ’ αιπζίδεο. 

Με κνπ δεηάο λα ζνπ ην πσ, αλ θαη θαιά ην μέξσ, 

ζε πνην ζεκείν ν βαζηιηάο απφ ηνλ Πάπα αιιάδεη: 

έρεη ηελ ηφικε ν βαζηιηάο , θξπθνχο δξφκνπο ν Πάπαο. 

   

Ο εθθπιηζκφο ηεο Δθθιεζίαο , ζχκθσλα κε ηνπο goliardi γελλήζεθε απφ ηηο ζπλζήθεο 

θάησ απφ ηηο νπνίεο εθείλε ιεηηνπξγνχζε αλάκεζα ζηνλ 11
ν
 θαη 12

ν
 αη., 

θαηαζπαξαγκέλε απφ ηα ζρίζκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ απηνθξαηνξηθή 

πνιηηηθή. Ζ θαηάπησζε απηή ηεο Δθθιεζίαο επεξέαζε ηνλ κεζαησληθφ θφζκν πνπ 

θπξηαξρείην απφ κηα  tristitia temporis, κηα απαηζηνδνμία δειαδή γηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. ήκεξα, δελ είλαη δχζθνιν λα αληηιεθζνχκε ηελ ςπρνινγία ηεο 

θνηλσλίαο ηνπ Μεζαίσλα. ε απηή ηελ αηκφζθαηξα  θαηάπησζεο  ε έλλνηα ηεο αξεηήο 

έρεη εθιείςεη , θάζε αμία αλαηξείηαη , ε ηηκηφηεηα , ε γελλαηφηεηα έρνπλ ζβήζεη θαη ην 

ηέινο ηνπ θφζκνπ θαίλεηαη αλαπφθεπθην. Οη ζηίρνη ησλ goliardi κε θαπζηηθή 

εηξσλεία εθθξάδνπλ ηα παξάδνμα ηεο επνρήο κέζα απφ ξεηνξηθά ζρήκαηα, φπσο «ην 

αδχλαηνλ», πνπ θαλεξψλεη φιε ηελ εζηθή δηαζηξνθή ηνπ θφζκνπ ηνπ παξάινγνπ θαη 

ηνπ αθαηαλφεηνπ. Χαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην C.B. 6, πνπ παξνπζηάδεη ην «αδχλαηνλ» 

(ζε ειιεληθή κεηάθξαζε).  «Σψξα δεθάρξνλα παηδηά  /  ειεχζεξα , κε ην δπγφ ιπκέλν 
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/ καο θάλνπλε ην δάζθαιν  / ζηξαβνί γθξεκίδνπλ ηνπο ζηξαβνχο / πεηνχλ πνπιηά 

ρσξίο θηεξά /». Καη ην C.B.10 : « Βαιεξηάλεο έγηλαλ ηα ξφδα / ζπήιαην ν νίθνο ηνπ 

ζενχ / ιεζηεχνπλ , δελ λνκνζεηνχλ  / φζνη ην λφκν ηνπ Θενχ ραινχλ»  

     ηα   Carmina   Burana έρνπκε έλα ελδηαθέξνλ ηζηνξηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν, πνπ αμίδεη λα επηζεκαλζεί, παξαηεξεί ν θαζεγεηήο Μ. 

Μεξαθιήο. Πξφθεηηαη γηα κηα θίλεζε , πνπ έρεη ραξαθηήξα έληνλεο ακθηζβήηεζεο αλ 

φρη θαη αλαηξνπήο , θίλεζε δειαδή θιεξηθψλ ελαληίνλ θιεξηθψλ δίπια ζηνπο 

θνηηεηέο , πνπ θηλήζεθαλ κε ηα ίδηα θίλεηξα ακθηζβήηεζεο ελαληίνλ ησλ 

ζρνιαζηηθψλ θαζεγεηψλ. Απηή, ινηπφλ, ε «δηαηαμηθφηεηα» ηεο θίλεζεο 

ακθηζβήηεζεο, ε νπνία εμάιινπ είρε σο ελσηηθφ ζηνηρείν ηελ πξνυπφζεζε ελφο –

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν- πςεινχ βαζκνχ δηαλνεηηθφηεηαο θαη παηδείαο, απνθηά 

ζρεδφλ θαη κηαλ ηζηνξηθή  κνλαδηθφηεηα, ε νπνία βξίζθεη ηελ νξηαθή έθθξαζή ηεο κε 

ην γεγνλφο φηη ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ακθηζβεηίεο είλαη ε Λαηηληθή, ε 

γιψζζα ηεο ρνιαζηηθήο ηνπ Μεζαίσλα , ηνπ Θσκά ηνπ Αθηλάηε θαη ησλ παπηθψλ 

εγθπθιίσλ. Δίλαη ζπλαξπαζηηθφ- θαηαιήγεη-,φρη κφλνλ νη θιεξηθνί θαηά θιεξηθψλ , 

παλεπηζηεκηαθνί ζπνπδαζηέο θαηά παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ, αιιά θαη ε Λαηηληθή 

ελαληίνλ ηεο Λαηηληθήο.  

Ο 13
νο

 αη. αλνίγεη κε ηελ έληνλε ζξεζθεπηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο εμνπζίαο ηεο εθθιεζίαο , πνπ άξρηζε κε ηνλ Πνληίθηθα Ηλλνθέληην Γ/ θαη έθιεηζε 

κε ηελ άηπρε πξνζπάζεηα ηνπ Βνληθάηηνπ Ζ/ , ηνπ γλσζηνχ γηα ηηο απνιπηαξρηθέο 

πεξί ηεο παπνζχλεο αξρέο ηνπ. Ο Βνληθάηηνο πξνζπάζεζε λα επηβάιεη ηε ζενθξαηηθή 

εμνπζία ηεο εθθιεζίαο , γηαηί πίζηεπε φηη ν Πάπαο έρεη ηελ χςηζηε πλεπκαηηθή 

δχλακε αθφκε θαη ζηελ πνιηηηθή εμνπζία. Αλακείρζεθε έληνλα ζηελ ηφηε επξσπατθή 

πνιηηηθή θαη ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ηεο Γαιιίαο , αθφξηζε ην Φίιηππν Γ/ θαη 

πξνθάιεζε εθζηξαηεία ησλ Γάιισλ κε απνηέιεζκα ηε ζχιιεςή ηνπ. Ζ θηινηηκία ηνπ 

πιήγεθε ηφζν ψζηε έλα κήλα κεηά πέζαλε. Ζ ζρέζε δηακάρεο αλάκεζα ζηελ  

εθθιεζία θαη ηελ απηνθξαηνξία , πνπ δηέηξερε απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο φιν ην 

Μεζαίσλα, γλψξηζε θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ αηψλα ηα ηειεπηαία ρηππήκαηα. 

Άιιεο πνιηηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο έξρνληαλ ζην πξνζθήλην θαη ν άμνλαο ηεο εμνπζίαο 

κεηεθηλείην ζηελ Δπξψπε ππέξ ησλ εζληθψλ θξαηψλ . Ζ εθθιεζία δελ είρε πηα ηε 

δχλακε λα επηβάιεη ηε ζέιεζή ηεο κε ηα κέζα ηεο ζξεζθεπηηθήο επηδνθηκαζίαο νχηε 

λα κάρεηαη κε ηα εθήκεξα κέζα ελαληίνλ πνιχ πην ηζρπξψλ αληηπάισλ. ιε απηή ε 

πεξίνδνο  κέρξη ηνλ Γάληε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξαθκή ησλ δχν θχξησλ 
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δπλάκεσλ ηνπ κεζαησληθνχ πνιηηηζκνχ,  ηνπ ζενθξαηηθνχ θαη ηνπ πνιηηηθν-

ζξεζθεπηηθνχ. 

Σνλ Βνληθάηην Ζ΄ έρεη επηιέμεη σο πξσηαγσληζηή ηνπ έξγνπ ηνπ «Mistero Buffo» o 

Dario Fo, ν νπνίνο κε απηφ, πήξε ην βξαβείν Νφκπει κε ηελ αθφινπζε αηηηνινγία: 

«Σν βξαβείν απνλέκεηαη ζηνλ Dario Fo , γηαηί καδί κε ηελ Franca Rame, 

ζπλερίδνληαο ηελ παξάδνζε ησλ κεζαησληθψλ giullari  , πεξηγειά θαη θαπηεξηάδεη ηελ 

εμνπζία, απνθαζηζηψληαο έηζη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ θαηαπηεζκέλσλ ηαπεηλψλ 

αλζξψπσλ». 

Ζ ελαζρφιεζή κνπ κε ηε ιαηηληθή ινγνηερλία ηνπ Μεζαίσλα θαη ηελ θνηλσλία ησλ 

gνlηardi, κέζα απφ ηηο ζπλζέζεηο ηνπο C.B, κε έθεξε πνιχ θνληά ζην ζεαηξηθφ έξγν 

ηνπ λνκπειίζηα Dario Fo, «Mistero Buffo» θαη ε έξεπλα κε νδήγεζε ζηνλ 

ραξαθηεξηζκφ «ζχγρξνλνο goliardus» γηα ηνλ Ηηαιφ ζεαηξάλζξσπν. Δπηιέγνληαο σο 

πξφηππα ηνπο επαλαζηάηεο ήξσεο ηνπ ιαηηληθνχ Μεζαίσλα , ν D.F. θαηαθέξλεη κε 

κελχκαηα ελάληηα ζηελ ππνθξηηηθή ζηάζε ηεο επίζεκεο εθθιεζίαο θαη φρη ελάληηα 

ζην Θεφ(φπσο ηνλ θαηεγφξεζαλ θαη ηνλ θαηαδίθαζε ην Βαηηθαλφ) λα 

επαηζζεηνπνηήζεη ηνλ ζχγρξνλν αλαγλψζηε θαη ζεαηή ζηα δηαρξνληθά πξνβιήκαηα 

ζρέζεσλ εμνπζίαο εθθιεζηαζηηθήο-θξαηηθήο θαη θνηλσλίαο. 

Δίλαη αλαγθαίν λα επηζεκάλνπκε φηη ην άικα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηνπο 

ηειεπηαίνπο αηψλεο ηνπ Μεζαίσλα είλαη ηεξάζηην. Σα C.B.πνπ εμεηάζακε, επηδνχλ σο 

ινγνηερληθά θείκελα αμηφινγα γηα ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

κεζαησληθνχ παξειζφληνο.  Ζ ζπλάληεζε ησλ ηειεηνπνηεκέλσλ πνιηηηζηηθψλ 

παξαδφζεσλ θαη ησλ ιατθψλ γισζζψλ - ζπλάληεζε πίζσ απφ ηελ νπνία δηαθξίλεηαη 

κηα θπθιψπεηα θνηλσληθή  θαη νηθνλνκηθή κεηακφξθσζε νιφθιεξεο ηεο Δπξψπεο - 

ππνρξεψλεη ηε ινγνηερλία ζε κηα ηξνπνπνίεζε ησλ θαλφλσλ, ησλ ζθνπψλ θαη ηνπ 

θνηλνχ ηεο. Καζνξίδεη ην μεθίλεκα κηαο καθξάο πνξείαο δηαθνξνπνίεζεο θαη 

δηαθιάδσζεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ γίγλεζζαη ζηηο απζεληηθέο δπλάκεηο ηεο θνηλσλίαο, 

πνπ ζα δψζεη ζηγά-ζηγά δσή ζε έλα θαηλνχξγην πνιηηηζκφ βαζηζκέλν ζηε ιατθή 

θνπιηνχξα. 

  

                  Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ πνξεία ηεο 

ειιελνξσκατθήο ζθέςεο κέζα ζηε δσή ηεο ζχγρξνλεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο – 

επηζεκαίλεη ν Highet– λα δείμνπκε πφζα ηεο φθεηιε ν Βνιηαίξνο, ή πψο δηακφξθσζε 

ην πλεχκα ηεο κεζαησληθήο εθθιεζίαο , θαη πψο ε ινγηθή θαη ε κεηαθπζηθή ησλ 

Διιήλσλ ελζσκαηψζεθαλ ζηηο πλεπκαηηθέο απνζθεπέο ρσξίο ηηο νπνίεο δελ κπνξεί 
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λα ζηνραζηεί θαλέλαο άλζξσπνο ηεο Γχζεο. Ή, ηέινο ,κε κηα λενηεξηζηηθή θαη 

πνιχηηκε πξνζέγγηζε ζηελ ηζηνξία , λα δείμνπκε πφζνη κεγάινη άλδξεο είραλ πξφηππν 

– θαη ζηε δσή θαη ζηα έξγα ηνπο – ηνπο θιαζηθνχο ήξσεο ησλ λεαληθψλ ηνπο 

αλαγλσζκάησλ. Ο Κάξνινο ΗΒ/ λφκηδε πσο είλαη Αιέμαλδξνο. Ο  Jefferson ήζειε λα 

γίλεη Κηθέξσλ. Ο Ναπνιέσλ έρξηζε ηνλ εαπηφ ηνπ Καίζαξα. Πάκπνιινη ζηνραζηέο  

θαη θαιιηηέρλεο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ πνπ, αλ θαη ζε ειάρηζηα θείκελά ηνπο 

εκθαλίδνπλ ηελ άκεζε επίδξαζε ησλ θιαζηθψλ , αλαθάιπςαλ φηη ε θιαζηθή 

ινγνηερλία είρε γη’απηνχο ηεξάζηηα αμία  θαη σο πξφθιεζε θαη σο εξέζηζκα. ηαλ 

ζπλέζεηε ην Ring des Nibelungen o Wagner έγξαθε κνπζηθή φιν ην πξσί. Μεηά ην 

γεχκα , θαζφηαλ ζηνλ θήπν θαη κειεηνχζε ειιεληθέο ηξαγσδίεο , επεηδή έλησζε πσο 

θακηά άιιε ινγνηερλία δελ κπνξνχζε λα ηνλ θξαηήζεη ζην ίδην πςειφ επίπεδν 

πάζνπο θαη δχλακεο. Δίλαη επίζεο θαλεξφ φηη ζπλέιαβε ηα κεινδξάκαηά ηνπ σο 

ζχγρξνλα αληίζηνηρα ησλ ειιεληθψλ ηξαγσδηψλ. Ο Σνιζηφη άξρηζε λα καζαίλεη 

Διιεληθά ζηα ζαξάληα δχν ηνπ ρξφληα θαη φηαλ έθζαζε ζην ζεκείν λα δηαβάδεη 

θείκελα , έγξαςε ζε έλαλ θίιν ηνπ: «Δίκαη πηα βέβαηνο πσο αγλννχζα φ,ηη πην 

αιεζηλφ θαη απέξηηηα σξαίν έρεη γελλήζεη ε αλζξψπηλε γιψζζα». 

ε θάζε έζλνο ππάξρεη ε ιατθή θαληαζία- ζπλερίδεη ν Highet-ν ιαφο θηηάρλεη 

ηζηνξίεο θαληαζκάησλ . ηξαγνχδηα , ρνξνχο , παξνηκίεο, κχζνπο θαη  κπαιάληεο , πνπ 

πνιιέο θνξέο είλαη ινγνηερληθά έξγα θαη απνηεινχλ κηαλ απφ ηηο δσηηθέο δπλάκεηο 

ηεο ινγνηερλίαο. Καη πάιη φκσο , ην ξεχκα πνπ θχιεζε απφ ηελ Διιάδα θαη ηε Ρψκε 

ήηαλ πάληα δπλαηφ , παξαγσγηθφ θαη ζπρλά ην θπξηφηεξν. Αο ππνζέζνπκε πσο 

θαηαζηξέθνληαη φια ηα βηβιία –ζεαηξηθά, πεδά θαη πνηήκαηα- ζε φιεο ηηο επξσπατθέο 

γιψζζεο , πνπ έρνπλ γξαθεί θάησ απφ ηελ άκεζε επίδξαζε ησλ θιαζηθψλ. Θα 

ραζνχλ ηφηε ζρεδφλ φια ηα θαιχηεξα έξγα - ε Θεία Κσκσδία ηνπ Γάληε, νη 

ηξαγσδίεο ηνπ αίμπεξ θαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο σξαηφηεξεο πνίεζεο ηνπ 19
νπ

 αη. - 

θαη ζα εμαθαληζηνχλ νιφθιεξεο πεξηνρέο ηεο επξσπατθήο ινγνηερλίαο  ζαλ πφιεηο 

πνπ ηηο θαηάπηε ν ζεηζκφο, αθήλνληαο πίζσ κφλν ιίγα ινπινχδηα ζην ρείινο ηνπ 

ράζκαηνο :κηα ηππνηηθή κπζηζηνξία εδψ, έλα εξσηηθφ ηξαγνπδάθη πην εθεί, κηα 

ζπιινγή επηζηνιψλ ή κηα θάξζα παξαθάησ.  Αλ ππνηηκνχκε ζπρλά, ή αγλννχκε απηφ 

ην γεγνλφο, -παξαηεξεί ν Highet- θηαίλε πνιινί ζχγρξνλνη ζηνραζηέο πνπ πηζηεχνπλ , 

εζθαικέλα, φηη ην παξειζφλ είλαη λεθξφ. Οη άλζξσπνη πεζαίλνπλ , αιιά ε 

αλζξσπφηεηα εμαθνινπζεί λα δεη αδηάθνπα. Καλέλα ηζηνξηθφ γεγνλφο δελ είλαη 

λεθξφ, εθφζνλ παξάγεη αθφκε ελεξγά απνηειέζκαηα : ε δσή ηνπ βξίζθεηαη κέζα ζηε 

ζθέςε ηεο αλζξσπφηεηαο. Αο δνχκε δχν απιά παξαδείγκαηα : Οη γιψζζεο είλαη 
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πξννξηζκέλεο λα δηαβάδνληαη θαη λα κηιηνχληαη. Οη γιψζζεο πνπ ζπλερίδνπλ λα 

εθθξάδνπλ ζθέςεηο δελ είλαη λεθξέο. Σα ιαηηληθά θαη ηα ειιεληθά , πνπ 

απνθαιχπηνπλ θαη ζήκεξα λέεο ζθέςεηο  ζε λένπο αλαγλψζηεο , δελ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ λεθξέο γιψζζεο. Ζ πεξίπησζε ηεο εβξατθήο , πνπ δηαβαδφηαλ αιιά 

ζπάληα κηιηφηαλ , δείρλεη πφζν ιάζνο είλαη λα ζεσξνχκε λεθξέο ηηο κε νκηινχκελεο 

γιψζζεο. 

Δμάιινπ, ζεκειηψδεο γεγνλφο γηα ηνλ επξσπατθφ πνιηηηζκφ ήηαλ ε ίδξπζε ηεο 

Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ε ζπλαθφινπζε δηαίξεζή ηεο ζε ειιελφθσλν θαη 

ιαηηλφθσλν ηκήκα. Σν γεγνλφο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη λα επηδξά. Μέζα απφ 

κηαλ αδηάζπαζηε αιπζίδα αηηίσλ θαη απνηειεζκάησλ δεκηνχξγεζε ηε ζεκεξηλή 

πνιηηηθή δηαίξεζε ηεο Δπξψπεο ζε αλαηνιηθή θαη δπηηθή- κηα δηαίξεζε πνπ επεξεάδεη 

ηψξα θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν- θαζψο θαη ην ζξεζθεπηηθφ ζρίζκα αλάκεζα ζηελ 

Διιεληθή (θαη ηε ιαβηθή) Οξζφδνμε Δθθιεζία θαη ηε Ρσκαηνθαζνιηθή. Δίλαη 

αδχλαην ινηπφλ λα δνχκε ζαλ λα έρεη πάςεη λα ππάξρεη απηφ ην γεγνλφο, θαη ζίγνπξα 

ζα δήζνπκε θαιχηεξα αλ πξνζπαζήζνπκε λα ην θαηαλνήζνπκε, ζπκπεξαίλεη ν 

Highet. Θα πάςνπκε ηφηε λα ζεσξνχκε ηε Ρσζία αζηαηηθφ έζλνο, αθνχ θαη’ νπζίαλ 

είλαη κηα επξσπατθή θνηλσλία πνπ εθπνιηηίζηεθε απφ ην ειιεληθφ ηκήκα ηεο 

Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο , θαη κφλν αξγφηεξα , κε ηνπο Σαηάξνπο, απνκνλψζεθε θαη 

ε εμέιημή ηεο αλαθφπεθε. Οη πξαγκαηηθέο ηεο ζρέζεηο είλαη κε ηελ Δπξψπε θαη πνιχ 

ιίγα γνληκνπνηεηηθά ξεχκαηα δέρηεθε απφ ηελ Αλαηνιή. Αηψλεο νιφθιεξνπο 

απνηέιεζε ηκήκα ελφο πνηακνχ πνπ θπινχζε απφ ηελ Διιάδα θαη ηε Ρψκε , 

πεξλψληαο κέζα απφ ην Βπδάληην.  

Ζ ηζηνξία ηεο θαιχηεξεο πνίεζεο θαη πεδνγξαθίαο πνπ γξάθηεθε ζηε Γχζε είλαη έλα 

ζπλερέο ξεχκα πνπ θπιά απφ ηελ πεγή ηνπ, ηελ αξραία Διιάδα, έσο ηελ επνρή καο, 

θαη ην ξεχκα απηφ εθβάιιεη ζηελ αδηάθνπε πλεπκαηηθή δσή ηνπ δπηηθνχ αλζξψπνπ. 

Ο ειιελνξσκατθφο πνιηηηζκφο δελ πέζαλε κε ηελ πηψζε ηεο Απηνθξαηνξίαο. ηελ 

αξρή , νη ινγνηερλίεο πνπ γξάθνληαλ ζε νκηινχκελεο γιψζζεο έηξεμαλ ζε απηφλ , 

φπσο ηα παηδηά ζηε κάλα, γηα λα ηνπο πεη ηζηνξίεο: καο δηεγήζεθε κχζνπο θαη 

ζξχινπο, θη εκείο ηνπο επαλαιάβακε :ηελ πηψζε ηεο Σξνίαο, ηελ ηζηνξία ηνπ Έθηνξα, 

ηεο Διέλεο θαη ηνπ Αηλεία, ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Καίζαξα θαη ηνπ Πνκπήηνπ, ηελ 

αιιφθνηε κνίξα ηνπ Μίδα θαη ηεο Φηινκήιαο, ηνπο έξσηεο ηνπ Πχξακνπ θαη ηεο 

Θίζβεο. Έπεηηα, θαζψο ηα έζλε άξρηζαλ λα ελειηθηψλνληαη, ηνπο δίδαμε ηε γιψζζα, 

ηνπο έδσζε ιέμεηο πνπ ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ πξαθηηθά εξγαιεία ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο, θαη έγηλαλ θνξείο ηεο ζθέςεο. Σνπο δίδαμε αθφκε θηινζνθηθέο ηδέεο γηα λα 
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αζθήζνπλ ην αλαπηπζζφκελν πλεχκα ηνπο. Απηά ήηαλ ηα ζπνπδαηφηεξα δψξα ηνπ  

ηνλ Μεζαίσλα. Σνλ θαηξφ ηεο Αλαγέλλεζεο έδσζε δχν θαηλνχξγηα καζήκαηα. 

Λνγνηερληθά είδε γηα λα εθθξάζεη ηηο λέεο ηδέεο πνπ ηελ πιεκκχξηδαλ : ηελ ηξαγσδία 

, ηελ θσκσδία, ηελ σδή, ην δνθίκην, ηελ ειεγεία, ην έπνο θαη ηε ζάηηξα. Σα έζλε 

σξίκαζαλ . Καζέλα ζπλεηδεηνπνίεζε πσο δελ είλαη απιψο νκάδα, αιιά θαη κέξνο ηεο 

Δπξψπεο, θιεξνλφκνο ηζηνξηθνχ παξειζφληνο. Σψξα ν θιαζηθφο πνιηηηζκφο ηνπο 

έδσζε θαη πνιηηηθά καζήκαηα : ην ξσκατθφ ηδεψδεο  ηεο res publica θαη ε ειιεληθή 

δεκνθξαηία πήξαλ πάιη ζάξθα θαη νζηά.  

Πνιινί απφ εκάο έρνπκε παξαλνήζεη ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ πνιηηηζκνχ- παξαηεξεί ν 

Highet –δνχκε ζε έλαλ πιηζηηθφ θφζκν, ζθεθηφκαζηε δηαξθψο πψο λα θεξδίζνπκε 

ρξήκαηα, πψο λα απνθηήζνπκε δχλακε –πάληα πιηθά κεηαθξαζκέλε-γηα κηα νκάδα ή 

έλα έζλνο, ή πψο λα μαλακνηξάζνπκε ηνλ πινχην ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο , ηηο ρψξεο ή 

ηηο επείξνπο. Ο πνιηηηζκφο , φκσο, δελ ελδηαθέξεηαη πξσηαξρηθά γηα ην ρξήκα, νχηε 

γηα ηε δχλακε θαη ηα πιηθά αγαζά. Δλδηαθέξεηαη γηα ην αλζξψπηλν πλεχκα. 

«Πνιηηηζκέλν» δελ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί νχηε ην πινπζηφηεξν θξάηνο ηνπ 

θφζκνπ, νχηε θαλ κηα νηθνπκεληθή θνηλσλία κε απεξηφξηζηα πινχηε θαη αλέζεηο , 

έζησ θαη αλ παξείραλ ζε θάζε κέινο ηνπο ηελ απαηηνχκελε ηξνθή, ξνχρα, κεραλέο 

θαη πιηθά αγαζά. Θα ήηαλ απιψο κηα «πψλ πφιηο», φπσο ιέεη ν Πιάησλ ,δειαδή, κηα 

πνιηηεία ρνίξσλ , πνπ ηξψλε , πίλνπλ , δεπγαξψλνπλ θαη θνηκνχληαη ψζπνπ λα 

πεζάλνπλ. 

Οη Έιιελεο είραλ επηρεηξεκαηηθφ δαηκφλην θαη νη Ρσκαίνη έρηηζαλ κηαλ απέξαληε 

απηνθξαηνξία κε ηξνκαθηηθή δχλακε θαη πινχην. Ενπλ θαη νη δχν πάληα θαη ην έξγν 

ηνπο ζπλερίδεηαη απφ εκάο, γηαηί είραλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη πνιηηηζκφο ζεκαίλεη 

παηδεία. Ο πνιηηηζκφο είλαη ε δσή ηνπ πλεχκαηνο. Βέβαηα , ν πνιηηηζκφο δελ κπνξεί 

λα ππάξμεη ρσξίο πιηθή εμαζθάιηζε , ζσκαηηθή πγεία θαη δίθαηε θαηαλνκή ηνπ 

πινχηνπ. Αιιά ηα ζηνηρεία απηά δελ είλαη ζθνπνί, είλαη κέζα πνπ νδεγνχλ ηειηθά 

ζηελ επεκεξία ηνπ πλεχκαηνο , θαη κφλν ην πλεχκα κάο θάλεη αιεζηλνχο αλζξψπνπο. 

Πνιηηηζκφο ζεκαίλεη παηδεία , φρη κφλν γηα ηα παηδηά αιιά θαη γηα ηνπο κεγάινπο, ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο.  Καη κηα απφ ηηο πην πνιχκνξθεο θαη εξεζηζηηθέο 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο  είλαη ε ινγνηερλία. Ζ Διιάδα γλψξηδε φηη ην δξάκα , ην 

ηξαγνχδη, ην παξακχζη θαη ε ηζηνξία δελ είλαη ςπραγσγία ηεο ζηηγκήο αιιά δηαξθή 

πλεπκαηηθά αγαζά , επεηδή ην πεξηερφκελφ ηνπο  είλαη αηψληα γφληκν. Απηή ήηαλ ε 

αλαθάιπςε ησλ Διιήλσλ, πνπ δελ ππήξμαλ νχηε πνιχ πινχζηνη νχηε πνιχ ηζρπξνί. Ζ 

Αίγππηνο ήηαλ πινπζηφηεξε , ε Πεξζία ηζρπξφηεξε . κσο , νη Έιιελεο ήηαλ 
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πνιηηηζκέλνη επεηδή ζηνράδνληαλ. Σν ίδην κάζεκα κεηέδσζαλ θαη ζηνπο Ρσκαίνπο, αλ 

θαη ε Ρψκε, κε ηε ζεηξά ηεο, γλψξηδε πνιιά πνπ νη Έιιελεο δελ ηα έκαζαλ πνηέ, ή ηα 

απέθηεζαλ πνιχ αξγά. Ζ Ρψκε επέβαιε ηελ εηξήλε ζηηο άγξηεο πνιεκηθέο θπιέο, 

έθηηαμε δξφκνπο θαη ιηκάληα, γέθπξεο θαη αξδεπηηθά έξγα θαη δεκηνχξγεζε ηνπο 

λφκνπο, δειαδή έλα άιιν είδνο πνιηηηζκνχ. Καη φηαλ αλαδήηεζε ην επφκελν βήκα , νη 

Έιιελεο απάληεζαλ «ηξνθή γηα ηελ ςπρή» θαη ηεο ηελ πξφζθεξαλ. Ζ πλεπκαηηθή 

ηξνθή πνπ πήξαλ νη Ρσκαίνη απφ ηνπο Έιιελεο πέξαζε αξγφηεξα ζε φιε ηε δπηηθή 

Δπξψπε , θαζαξκέλε θαη εληζρπκέλε απφ ηνλ ρξηζηηαληζκφ, πνπ αλαπηπζζφηαλ 

αληιψληαο δχλακε απφ ην ειιεληθφ πλεχκα. Έπεηηα  ε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία 

θαηέξξεπζε , πξψηα ζηε Γχζε , χζηεξα ζηελ Αλαηνιή. Απφ ηνλ πιηθφ πινχην θαη ηε 

δχλακή ηεο ηίπνηα δελ ζψζεθε , αιιά ην πλεπκαηηθφ κεγαιείν ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Ρψκεο παξακέλεη : απηφ θαηέθηεζε ηνπο βαξβάξνπο θαηαθηεηέο θαη ηνπο εθπνιίηηζε , 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηε γέλλεζή καο. Ζ πξαγκαηηθή ζρέζε ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ κε 

ηνλ θιαζηθφ είλαη ίδηα – αιιά ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα – κε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

Διιάδα θαη ηε Ρψκε : κηα ζρέζε παηδαγσγηθή. Ζ Ρψκε ήηαλ πινχζηα θαη ηζρπξή, 

αιιά ζπαηαινχζε ηνλ πινχην θαη ηε δχλακή ηεο πξνπάλησλ ζηηο αηζζεζηαθέο 

απνιαχζεηο : ζπκπφζηα, ηππφδξνκνο, φξγηα, πνιπηειή ελδχκαηα. Πνιινί Ρσκαίνη 

φκσο, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ησλ Διιήλσλ, ρξεζηκνπνίεζαλ δηαθνξεηηθά ηνλ 

πινχην θαη ηε δχλακε ηνπ θξάηνπο ηνπο  θαη έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα, ζε φζνπο ήμεξαλ 

λα δηαβάδνπλ, λα δήζνπλ κηα εληνλφηεξε θαη πην επαίζζεηε πλεπκαηηθή δσή. 

Καη ν Highet θαηαιήγεη γξάθνληαο : Ζ Ρψκε έγηλε παληνδχλακε ράξε ζηε 

ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή ηδηνθπία ηεο, θαη έπεηηα έκαζε απφ ηελ Διιάδα λα δεη θαη 

πλεπκαηηθά. Δκείο γίλακε  ηζρπξνί ράξε ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηε βηνκεραληθή καο 

ηδηνθπία. Αλ φκσο ζέινπκε λα δηθαηψζνπκε απηή ηε δχλακε, λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζνπκε πξνο δηαξθέο φθειφο καο θαη λα ζπλεηζθέξνπκε θάηη αηψλην ζηελ 

εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο, κφλν έλαο ηξφπνο ππάξρεη: λα θαηαλνήζνπκε θαη λα 

κεηαδψζνπκε έλα ζχζηεκα πςειψλ πλεπκαηηθψλ ηδαληθψλ. Μεξηθά ηέηνηα 

ζπζηήκαηα ηα επηλννχκε θαη κφλνη καο. Πνιιά ηα παίξλνπκε απφ ηνλ ρξηζηηαληζκφ. 

Καη άιια ηφζα – θαιιηηερληθά , θηινζνθηθά θαη ινγνηερληθά, ηα έρνπκε παξαιάβεη 

απφ ηνλ ειιελνξσκατθφ πνιηηηζκφ, αλεθηίκεηε θιεξνλνκηά. Πξαγκαηηθφ θαζήθνλ 

ηνπ αλζξψπνπ δελ είλαη λα επεθηείλεη ηελ εμνπζία ηνπ νχηε λα πνιιαπιαζηάζεη ηνλ 

πινχην ηνπ πέξα απφ φζν ηνπ είλαη αλαγθαίν, αιιά λα εκπινπηίζεη θαη λα απνιαχζεη 

ην κφλν άθζαξην αγαζφ : ηελ ςπρή ηνπ.                                                                                                                                                                   
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O θαζεγεηήο Φάλεο Καθξηδήο ζε άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Αζήλα,-Ρψκε-Βξπμέιεο», 

αλαθέξακε ζην πξψην κέξνο, έγξαθε πξηλ κεξηθά ρξφληα-πξνθεηηθά ζα έιεγα-  ηα 

αθφινπζα: Σειεηψλνληαο ν εηθνζηφο αηψλαο , ζην γχξηζκα απφ ηε δεχηεξε ζηελ ηξίηε 

ρξηζηηαληθή ρηιηεηία, μεθίλεζε, ζρεκαηίδεηαη θαη πξνρσξά –παιηφ φξακα- ε ελσκέλε 

Δπξψπε , πνπ ζίγνπξα ν ξφινο ηεο ζα είλαη ζεκαληηθφο ζηηο παξαπέξα ηζηνξηθέο 

εμειίμεηο. Απηή ε πνξεία κάο ελδηαθέξεη , θαζψο θαη γεσγξαθηθά θαη ηζηνξηθά  θαη 

ηππηθά θαη νπζηαζηηθά  ε Διιάδα «ζπκπνξεχεηαη» ηζφηηκα…Γηα ηνπο ζεσξεηηθνχο 

θαη ηνπο δαζθάινπο είλαη εμαξρήο θαλεξφ  φηη κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα δελ κπνξεί , αλ 

είλαη λα επηηχρεη , λα βαζηζηεί κνλάρα ζηελ πνιηηηθή , ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ 

άκπλα. Ζ Δπξψπε ζα ζηεξηψζεη κφλν αλ αξρίζεη , παξάιιεια κε ηελ πνιηηηθή, 

νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία , λα ζρεκαηίδεηαη κηα θνηλή επξσπατθή 

ηδενινγία, πνπ κε ηελ εθπαίδεπζε θαη κε ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο ζα δηαρπζεί 

γηα λα απνηειέζεη κηα κέξα ηελ «πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε» ησλ Δπξσπαίσλ. ινη 

ζπκθσλνχλ ζε απηφ, θαη ε νκνθσλία θαηνρπξψζεθε, φηαλ ζηελ πξφζθαηε ζπλζήθε 

ηνπ Μάαζηξηρη γίλεηαη επίζεκα ιφγνο γηα θνηλή επξσπατθή πνιηηηζκηθή πνξεία θαη 

δξάζε. Ωζηφζν , ε θνηλή επξσπατθή ηδενινγία θαη ε ζπλαθφινπζή ηεο πνιηηηζκηθή 

ζπλείδεζε δε γίλεηαη παξά λα ζηεξηρηνχλ ζηελ επξσπατθή παξάδνζε :ζηελ ηζηνξηθή, 

ζξεζθεπηηθή, θαιιηηερληθή , θηινζνθηθή, επηζηεκνληθή, ινγνηερληθή παξάδνζε ησλ 

Δπξσπαίσλ …Δίρακε ηελ ηχρε σο ιαφο λα μεθηλήζνπκε πνιχ λσξίο , πξψηνη ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν,     θαη κε ιακπξέο πξνυπνζέζεηο . Ο αξραηνειιεληθφο πνιηηηζκφο 

μεπεηάρηεθε ηφζν γξήγνξα θαη ζε ηέηνηα χςε ψζηε λα απνηειεί κνλαδηθφ θαηλφκελν 

ζηελ επξσπατθή , αλ φρη θαη ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία. Δίλαη θπζηθφ ζε απηφλ ην 

ζεκειηαθφ νγθφιηζν ηεο δηθήο καο παξάδνζεο λα ζηεξίδνπκε νη Έιιελεο θαη ηελ 

εζληθή καο ζπλείδεζε θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο καο πξνζπάζεηεο, θαη ηελ πεξεθάλεηα 

καο. Φπζηθφ είλαη θαη ζα ζπλερηζηεί. κσο ζε επξσπατθφ επίπεδν πξέπεη πνιχ λα 

πξνζέμνπκε κελ ε επινγία γίλεη θαηάξα , κελ ε ππεξβνιηθή πξνζήισζε ζηελ 

ειιεληθή απνθιεηζηηθά παξάδνζή καο εκπνδίζεη λα δνχκε ην επξσπατθφ πνιηηηζκηθφ 

νηθνδφκεκα ζηελ θαζνιηθή ηνπ ζπγθξφηεζε θαη λα θαηαιάβνπκε ηνλ ηξφπν ζθέςεο 

θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ εηαίξσλ καο. 

Ζ Δπξψπε ήπεηξνο, ε Δπξψπε ηδέα , ε Δπξψπε πξαγκαηηθφηεηα, ε Δπξψπε 

αλαγλσξίζηκε γίλεηαη απφ ηε δσή θαη ηα έξγα πνπ ζπληεινχληαη ζην ρψξν ησλ 

Δπξσπαίσλ έλα ρψξν πνπ πήξε ηελ ππφζηαζή ηνπ απφ ηνλ νξζνινγηζκφ ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο ζθέςεο, ηε ξσκατθή λνκνζεηηθή δεηλφηεηα θαη ηε ρξηζηηαληθή 

πλεπκαηηθφηεηα. Μηα πνξεία 2.500 ρξφλσλ πνπ κεηά ηηο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ 
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εηψλ, καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιάβνπκε θαη λα αλαγλσξίζνπκε ηελ έλλνηα ησλ 

Δπξσπαίσλ σο θαζνιηθή. Οη Δπξσπαίνη πιένλ δελ θαηνηθνχλ απιψο ηελ Δπξψπε , 

αιιά είλαη ηα ππνθείκελα , νη «εγέηεο» ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο παγθφζκηαο 

νινθιήξσζεο. O Paul Valéry ζηε κειέηε ηνπ κε ηίηιν «Χαξαθηεξηζηηθά ηνπ 

επξσπατθνχ πλεχκαηνο» ζεσξεί Δπξσπαίνπο φινπο ηνπο ιανχο νη νπνίνη έρνπλ 

ππνζηεί ζηε δηαδξνκή ηεο ηζηνξίαο επηδξάζεηο απφ ηνλ ειιελνξσκατθφ πνιηηηζκφ θαη 

ην Χξηζηηαληζκφ. 

Παληνχ φπνπ επηθξάηεζε ε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία θαη έγηλε αληηθείκελν θφβνπ, 

ζαπκαζκνχ θαη θζφλνπ , παληνχ φπνπ ην κεγαιείν ησλ ζεζκψλ θαη ησλ λφκσλ , φπνπ 

ε επίδεημε θαη  ε  ζνβαξφηεηα ησλ αξρψλ αλαγλσξίζηεθαλ , αληηγξάθεθαλ, θαη 

ελίνηε έγηλαλ , πεξηέξγσο,  αληηθείκελν κίκεζεο, εθεί ππάξρεη θάηη επξσπατθφ. Ζ 

Ρψκε είλαη ην αηψλην πξφηππν ηεο νξγαλσκέλεο θαη ζηαζεξήο εμνπζίαο. Έπεηηα ήξζε 

ν Χξηζηηαληζκφο, πνπ εμαπιψζεθε ιίγν ιίγν ζηνλ ίδην ρψξν ηεο ξσκατθήο 

θαηάθηεζεο. Δάλ εμαηξέζνπκε ην Νέν Κφζκν , ν νπνίνο δελ εθρξηζηηαλίζηεθε , αιιά 

κάιινλ θαηνηθήζεθε απφ ρξηζηηαλνχο, εάλ εμαηξέζνπκε ηε Ρσζία, ε νπνία αγλφεζε 

ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ην ξσκατθφ λφκν θαη ηελ απηνθξαηνξία ηνπ Καίζαξα, 

βιέπνπκε φηη ε έθηαζε ηεο ζξεζθείαο ηνπ Χξηζηνχ ζπκπίπηεη αθφκε θαη ζήκεξα κε 

ηελ επηθξάηεηα ηεο απηνθξαηνξηθήο αξρήο. Ο Χξηζηηαληζκφο εμαπιψλεηαη ζηνπο 

Δζληθνχο φισλ ησλ θπιψλ θαη ηνπο απνλέκεη κε ην βάπηηζκα ηνλ λέν ηίηιν ηνπ 

ρξηζηηαλνχ , φπσο ε Ρψκε απέλεκε ζηνπο πξψελ ερζξνχο ηεο ηε ξσκατθή πνιηηεία. 

Παίξλεη φια φζα κπνξεί απφ ηε Ρψκε θαη ηνπνζεηεί εθεί ηελ πξσηεχνπζά ηνπ θαη φρη 

ζηελ Ηεξνπζαιήκ. Σεο δαλείδεηαη ηε γιψζζα . Ο ίδηνο ν άλζξσπνο γελλεκέλνο ζην 

Μπνξληφ, κπνξεί λα είλαη Ρσκαίνο πνιίηεο θαη κάιηζηα άξρνληαο, κπνξεί λα είλαη 

επίζθνπνο ηεο λέαο ζξεζθείαο. Ο ίδηνο Γαιάηεο, πνπ είλαη απηνθξαηνξηθφο έπαξρνο, 

γξάθεη ζε θαζαξά ιαηηληθά σξαίνπο χκλνπο πξνο δφμαλ ηνπ πηνχ ηνπ Θενχ, ν νπνίνο 

γελλήζεθε Ηνπδαίνο θαη ππήθννο ηνπ Ζξψδε. Ηδνχ έλαο ήδε ζρεδφλ νινθιεξσκέλνο  

Δπξσπαίνο. Έλα θνηλφ δίθαην, έλαο θνηλφο Θεφο, ην ίδην δίθαην θαη ν ίδηνο Θεφο, έλαο 

κφλν δηθαζηήο γηα ηα εγθφζκηα, έλαο κφλν δηθαζηήο γηα ηελ αησληφηεηα. Ωζηφζν, ελψ 

ε ξσκατθή θαηάθηεζε δελ είρε ζπιιάβεη παξά κφλνλ ηνλ πνιηηηθφ άλδξα θαη 

θπβεξλνχζε ηα πλεχκαηα  κφλν ζε φ,ηη αθνξά ηηο εμσηεξηθέο ηνπο ζπλήζεηεο, ε 

ρξηζηηαληθή θαηάθηεζε απνβιέπεη ζην βάζνο ηεο ζπλείδεζεο θαη πξννδεπηηθά ην 

εγγίδεη.  Δίηε πξφθεηηαη γηα ηελ ειεπζεξία , ηελ δνπιεία , ηε ράξε, είηε πξφθεηηαη γηα 

ηελ πλεπκαηηθή εμνπζία , ηελ πιηθή εμνπζία θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζχγθξνπζε, γηα ηελ 

ηζφηεηα ησλ αλζξψπσλ , γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ γπλαηθψλ θαη γηα πάκπνιια άιια, ν 
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ρξηζηηαληζκφο κνξθψλεη, δηεγείξεη, πξνθαιεί ηε δξάζε θαη ηελ αληίδξαζε 

εθαηνκκπξίσλ πλεπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζεηξάο αηψλσλ. Παξ’ φια απηά , δελ 

είκαζηε αθφκε νινθιεξσκέλνη Δπξσπαίνη. Λείπεη θάηη απφ ηε κνξθή καο. Λείπεη 

απηή ε ζαπκαζηή ηξνπνπνίεζε ζηελ νπνία δελ νθείινπκε ηελ αίζζεζε ηεο δεκφζηαο 

ηάμεο, ηε ιαηξεία ηεο πφιεο θαη ηεο εγθφζκηαο δηθαηνζχλεο , νχηε ηε βαζχηεηα ηεο 

ςπρήο καο, ηελ απφιπηε ηδεαηφηεηα θαη ην λφεκα κηαο αηψληαο δηθαηνζχλεο. Ωζηφζν 

καο ιείπεη απηή ε ιεπηή θαη ηζρπξή δξάζε ζηελ νπνία νθείινπκε ην θαιχηεξν κέξνο 

ηεο επθπταο καο , ηε ιεπηφηεηα , ηε ζηαζεξφηεηα ησλ γλψζεψλ καο¨¨ φπσο ηεο 

νθείινπκε ηελ θαζαξφηεηα , ηελ αγλφηεηα θαη ηελ «πεξησπή» ησλ Σερλψλ θαη ηεο 

Λνγνηερλίαο καο. Απφ ηελ Διιάδα κάο έξρνληαη απηέο νη «αξεηέο». 

Πξέπεη επίζεο - επηζεκαίλεη ν P.Valery – λα ζαπκάζνπκε ην ξφιν ηεο Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο. Καηάθηεζε γηα λα θαηαθηεζεί. Γηαπνηηζκέλε απφ ηελ Διιάδα, 

δηαπνηηζκέλε απφ ηνλ Χξηζηηαληζκφ , πξνζέθεξε έλα ηεξάζηην, εηξελεπκέλν θαη 

νξγαλσκέλν πεδίν δξάζεο. Πξνεηνίκαζε ηελ ηνπνζεζία θαη έπιαζε ην εθκαγείν κέζα 

ζην νπνίν επξφθεηην λα ρπζνχλ ε ρξηζηηαληθή ηδέα θαη ε ειιεληθή ζθέςε θαη λα 

ζπλδπαζζνχλ κε ηφζν παξάδνμν ηξφπν ε κία κε ηελ άιιε. Απηφ πνπ νθείινπκε ζηελ 

Διιάδα είλαη ίζσο φ,ηη καο δηέθξηλε βαζχηεξα απφ ηελ ππφινηπε αλζξσπφηεηα. Σεο 

νθείινπκε ηελ πεηζαξρία ηνπ πλεχκαηνο, ην εμαίξεην παξάδεηγκα ηεο ηειεηφηεηαο ζε 

φια ηα πεδία, ηεο νθείινπκε κηα κέζνδν ζθέςεο, ε νπνία ηείλεη λα αλαθέξεη φια ηα 

πξάγκαηα ζηνλ άλζξσπν, ζηνλ πιήξε άλζξσπν. 

πλνςίδνληαο,  ν Highet , ηνλίδεη φηη ζην πεδίν ηεο ηζρχνο θαη ζην πεδίν ηεο αθξηβνχο 

γλψζεο , ε Δπξψπε μερσξίδεη βαζηά απφ αλζξψπηλε ζθνπηά θαη βαξχλεη πνιχ 

πεξηζζφηεξν απ’φ,ηη ε ππφινηπε γε. ηελ νπζία δελ είλαη ε Δπξψπε πνπ ππεξηεξεί 

είλαη ην επξσπατθφ πλεχκα , ηνπ νπνίνπ δεηλή δεκηνπξγία είλαη ε Ακεξηθή. Καη 

θιείλεη ηε κειέηε ηνπ κε ηελ αθφινπζε δηαπίζησζε : ηαλ νη κεηξνπφιεηο , ε Αζήλα 

θαη ε Ρψκε , απνδέρζεθαλ ηελ Ηεξνπζαιήκ θαη ην Δπαγγέιην, έλα κέξνο ηεο Αζίαο 

εηζρψξεζε ζηελ Δπξψπε. Χάξε ζην Χξηζηηαληζκφ , ζξεζθεία ηεο Βίβινπ θαη ηεο εμ 

απνθαιχςεσο αιήζεηαο, νη ειιελνξσκατθνί πιεζπζκνί γλψξηζαλ εκπεηξίεο 

αδηαλφεηεο κέρξη ηφηε. Χξεηάζηεθαλ φρη ιηγφηεξνη απφ ηέζζεξηο αηψλεο γηα λα 

εδξαησζεί γφληκνο δηάινγνο αλάκεζα ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Αζία : ηφηε ήηαλ πνπ 

ζπληειέζηεθε ε κεηάβαζε απφ ηελ Αξραηφηεηα ζε κηα λέα πεξίνδν, ε νπνία, κέζα 

απφ ζπρλά ζθνιηέο δηαδξνκέο , επέηξεςε λα ηεζνχλ ηα ζεκέιηα κηαο Δπξψπεο 

ειιελνξσκατθήο σο πξνο ηηο βάζεηο ηεο, ρξηζηηαληθήο ελ ησ γίγλεζζαη θαη δηαξθψο 

εκπινπηηδφκελεο απφ ηελ άθημε λέσλ ιαψλ.  
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            Ο Umberto Eco έρεη επαλεηιεκκέλα επηζεκάλεη ζε θείκελά ηνπ ηηο αλαινγίεο 

πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηνπο ρξφλνπο απφ ηνλ 12
ν
 έσο ηνλ 14

ν
 αηψλα θαη ζηνπο 

δηθνχο καο ρξφλνπο : ίδηα πνιηηηζηηθή θξίζε, ίδηεο δηακάρεο θαη αλαηαξάμεηο. 

Δμάιινπ ν Jacques Le Goff ζην βηβιίν, πνπ αλαθέξακε, καο παξαζχξεη ζε έλα ηαμίδη 

ζην παξειζφλ, ειπίδνληαο φηη αλ νη Δπξσπαίνη θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο ξίδεο ηνπο, 

ζα νηθνδνκήζνπλ θαιχηεξα ην κέιινλ ηνπο. Σν κεγάιν φξακα ηεο Δλσκέλεο 

Δπξψπεο δελ ζα πινπνηεζεί ρσξίο λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ ηζηνξία : κηα Δπξψπε 

ρσξίο ηζηνξία ζα ήηαλ νξθαλή θαη δπζηπρηζκέλε. Σν κέιινλ πξέπεη λα αθνπκπήζεη 

ζηελ θιεξνλνκηά ράξε ζηελ νπνία απφ ηελ αξραηφηεηα θαη κάιηζηα απφ ηα 

πξντζηνξηθά ρξφληα, ε Δπξψπε έγηλε έλαο θφζκνο εμαηξεηηθνχ πινχηνπ, εμαηξεηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο κέζα ζηελ ελφηεηα θαη ηελ πνιπκνξθία ηεο. Ο Γάιινο ηζηνξηθφο 

επηρεηξεί λα δείμεη ηη έρεη θιεξνλνκήζεη ε ζχγρξνλε Δπξψπε, ηη δαλείδεηαη , ηη 

επαλαιακβάλεη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζαησληθήο Δπξψπεο, πνπ δελ κνηάδεη 

απφιπηα κε ηε δηθή καο, αιιά αληηπξνζσπεχεη κηα ζεκαληηθή ζηηγκή ζηε δηαδηθαζία 

ζπγθξφηεζήο ηεο.  

Οη άλζξσπνη ηνπ Μεζαίσλα δεκηνχξγεζαλ ηε βάζε ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, φπσο 

ηνλ γλσξίζακε ζήκεξα, παξαηεξεί o David Nicholas, θαη απηήλ αθξηβψο ηελ εμέιημε 

πξέπεη λα εμεηάζνπκε πξνρσξψληαο απφ ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηνπ Μεζαίσλα 

ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ, γηαηί ζχκθσλα κε ην αμίσκα ηνπ 

Saintsbury « ην αξραίν ρσξίο ην ζχγρξνλν είλαη πέηξα ζθαλδάινπ, ην ζχγρξνλν ρσξίο 

ην αξραίν είλαη πιήξεο παξαθξνζχλε» 

Γχν Ηηαινί παλεπηζηεκηαθνί θαζεγεηέο ηνπνζεηνχληαη ζην παξαπάλσ ζέκα, κε ην 

δηθφ ηνπ ηξφπν ν θαζέλαο : ν θαζεγεηήο Gian Bagio Conte ηεο Scuola Normale 

Superiore ηεο Πίδαο επηζεκαίλεη φηη θάζε θνπιηνχξα, θάζε λέα επνρή πξέπεη θαη’ 

αλάγθε λα δηεξεπλά ηελ θιεξνλνκηά πνπ παξαιακβάλεη, γηαηί απηφο είλαη ν κφλνο 

ηξφπνο γηα λα ηελ νηθεηνπνηεζεί. Γηα λα δσληαλέςεη θαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ε 

θιεξνλνκηά πξέπεη κε ηελ εκθάληζε θάζε λέαο γεληάο λα μαλαθαηαθηεζεί . Απηφ 

ζπλέβε κε ηνλ πξψην Οπκαληζκφ, ηνλ νπνίν πξαγκάησζε ε ξσκατθή θνπιηνχξα, 

αξγφηεξα κε ην δεχηεξν Οπκαληζκφ ηεο επνρήο ηνπ Καξινκάγλνπ, κεηά κε ηνλ 

ηηαιηθφ θαη επξσπατθφ Οπκαληζκφ ηνπ  14
νπ

  , 15
νπ

 , 16
νπ

 αηψλα θαη ηέινο κε ηνλ 

κεηαξνκαληηθφ Οπκαληζκφ . Απηφο ν ηειεπηαίνο, ζηνλ νπνίν θαη εκείο αλήθνπκε, 

δηαθέξεη απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο Οπκαληζκνχο, γηαηί είλαη ακπληηθφο, θαζψο 

λνηψζεη φηη ζήκεξα γίλεηαη επίζεζε ελαληίνλ ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ, θαη 
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πεξηραξαθσκέλνο ακχλεηαη κε εζσζηξέθεηα. Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ 

θφζκνπ είλαη κηα θαιή επθαηξία γηα λα μαλαβξνχκε ην λφεκα ηεο δηθήο καο 

ηδηαίηεξεο παξάδνζεο . Καινχκαζηε λα αληηκεησπίζνπκε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, 

θαη ε ιχζε δελ  είλαη λα απαξλεζνχκε ηηο παξαδφζεηο καο γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα 

ζπγθερπκέλε δπζδηάθξηηε παγθφζκηα θνπιηνχξα αιιά λα ζπκκεηάζρνπκε ζηνλ 

δηάινγν αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο θνπιηνχξεο επαλαπξνηείλνληαο αθξηβψο ηε δηθή καο. 

Θα γελλεζεί έηζη κέζα ζηε ζχγρξνλε πνιππνιηηηζκηθφηεηα έλαο λένο Οπκαληζκφο 

αιιειεμαξηψκελνο, φρη πηα απφιπηνο, αιιά βαζηζκέλνο ζηηο αληηπαξαζέζεηο θαη ζηηο 

δηαθνξέο θαη αλεθηηθφο ζηηο δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο. 

Ο δεχηεξνο Ηηαιφο θαζεγεηήο ηεο θιαζηθήο Φηινινγίαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Μπάξη, Luciano Canfora ζε ζρεηηθφ βηβιίν ηνπ παξαηεξεί φηη ε ηζηνξία είλαη έλαο 

ηξφπνο γηα λα δεηο ηελ πξννπηηθή ηνπ παξφληνο . Ο ειιελνξσκατθφο θφζκνο, απφ ηνλ 

νπνίν θαηάγεηαη ν δπηηθφο πνιηηηζκφο παξέρεη έλα θξηηηθφ νπινζηάζην, ην νπνίν φρη 

κφλνλ παξακέλεη ελεξγφ αιιά κπνξεί λα βγάιεη ηε ζθέςε απφ πνιιά αδηέμνδα. 

Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθφινπζε δηαπίζησζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπγγξαθέα : « ν 

Απγνπζηίλνο, έρνληαο θαηαιάβεη φηη θαηέξξεε ε πξνυπάξρνπζα ηάμε, έγξαςε ην “ De 

Civitate Dei”, έλα βηβιίν πνπ ζηξεθφηαλ ζην κέιινλ κε ηνλ κνλαδηθφ επνηθνδνκεηηθφ 

ηξφπν : δηαηξέρνληαο ην παξειζφλ, ηελ ηξνκεξή δειαδή  ζξηακβεπηηθή πνξεία ηεο 

απηνθξαηνξηθήο Ρψκεο. Μηα αλάινγε άζθεζε ζα ήηαλ ρξήζηκε ζήκεξα». 

Δμάιινπ, ν M.Jacobucci, ζηελ νκηιία, πνπ αλαθέξακε ζην πξψην κέξνο, επηζεκαίλεη 

ηα εμήο :ε επαλεθηίκεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ βάξνπο ηεο Μεζνγείνπ ζα κπνξνχζε λα 

σθειήζεη, ιεηηνπξγψληαο σο αληίβαξν ζηε ζεκεξηλή αζηάζεηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο 

Quo vadis Δπξψπε; 

Ζ Δπξψπε ζήκεξα  θπξηαξρείηαη απφ ην ρξήκα, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα πιηθά 

ζπκθέξνληα. κσο ε Δπξψπε νθείιεη λα είλαη κηα Δπξψπε ησλ αμηψλ, ηεο Παηδείαο 

θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ. Απηά είλαη ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα θαη ε πην πνιχηηκε 

θιεξνλνκηά ηεο. Οη πνιηηηζκηθέο αμίεο πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Δπξψπε θαη πνπ κέζα 

απφ ηελ πνιπκνξθία ηνπο απνηεινχλ ην πην ηζρπξφ ζηνηρείν ελφηεηαο, κνηάδνπλ λα 

αζθπθηηνχλ ζην πεξηβάιινλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

ήκεξα, δπζηπρψο, φπσο ν Γάιινο θηιφζνθνο Edgar Morin παξαηεξεί ζην βηβιίν ηνπ 

«Δπξψπε, πνιηηηζκφο θαη βαξβαξφηεηα», ηα ζρέδηα ηεο Δ.Δ. βξίζθνληαη ζε θξίζε, 

γηαηί ε Δπξψπε δελ έρεη πξννδεχζεη νχηε σο πνιηηηθή ζπλείδεζε, νχηε σο 

πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε, αιιά νχηε θαη σο ζπλείδεζε δεκνθξαηηθή. Σε ζεκεξηλή 
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Δπξψπε ηελ έπιαζε ε ηζηνξία, απφ ηελ επνρή πνπ νη αξραίνη Έιιελεο ηεο έδσζαλ ην 

φλνκα πνπ θξάηεζε γηα πάληα. Σν κέιινλ πξέπεη λα αθνπκπήζεη ζε απηήλ ηελ 

θιεξνλνκηά, ράξε ζηελ νπνία ε Δπξψπε έγηλε έλαο θφζκνο εμαηξεηηθνχ πινχηνπ, 

εμαηξεηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο κέζα ζηελ ελφηεηα θαη ηελ πνιπκνξθία ηεο. 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2004, νη αξρεγνί ησλ Κπβεξλήζεσλ είθνζη πέληε θξαηψλ-κειψλ 

θαη ηξηψλ ππνςεθίσλ ρσξψλ ππέγξαςαλ ηε πλζήθε γηα ηε ζέζπηζε ηνπ 

πληάγκαηνο ηεο Δπξψπεο. Ζ δηάξζξσζή ηνπ πξνέβιεπε έλα πξννίκην θαη ηέζζεξα 

κέξε. Σν πξψην πεξηειάκβαλε ηνπο ζηφρνπο θαη ην αμηαθφ ζχζηεκα ηεο Έλσζεο, ηελ 

θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ, ηα ζπκβνπιεπηηθά φξγαλα, ην δεκνθξαηηθφ βίν θαη ηα 

νηθνλνκηθά ηεο, θαζψο θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο Έλσζεο. Σν δεχηεξν κέξνο 

ελζσκάησλε ηνλ Χάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Έλσζεο. Σν ηξίην θαη 

εθηελέζηεξν κέξνο πεξηειάκβαλε ηηο πνιηηηθέο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Έλσζεο θαη ζην 

ηέηαξην κέξνο πεξηέρνληαλ νη γεληθέο θαη ηειηθέο Γηαηάμεηο. 

Σν πξννίκην ηνπ ρεδίνπ ηνπ πληάγκαηνο μεθηλνχζε κε ην αθφινπζν απφζπαζκα 

απφ ηνλ «Δπηηάθην ηνπ Πεξηθιή» ηνπ Θνπθπδίδε, πνπ αμίδεη λα ην ππελζπκίζνπκε 

ζηε λενειιεληθή ηνπ κεηάθξαζε: «Σν πνιίηεπκα πνπ έρνπκε δελ δειεχεη ηνπο λφκνπο 

ησλ μέλσλ, θαη αληί λα κηκνχκεζα άιινπο, παξέρνπκε εκείο ζε απηνχο παξάδεηγκα 

πξνο κίκεζε. Σν πνιίηεπκα ηνχην νλνκάδεηαη δεκνθξαηία, γηαηί ην θξάηνο 

θπβεξλάηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαη φρη απφ ηνπο νιίγνπο». Με ην πξννίκην απηφ 

παξνπζίαζε επηζήκσο ην χληαγκα ζηνπο αξρεγνχο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. ν 

πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο πλέιεπζεο Βαιεξί Εηζθάξ Νη’Δζηέλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πλφδνπ Κνξπθήο ζηε Θεζζαινλίθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003. κσο, ζην ηειηθφ 

θείκελν ηεο πλζήθεο, παξαιείθζεθε ε αλαθνξά ζηνλ «Δπηηάθην ηνπ Πεξηθιή». Ζ 

παξάιεηςε απηή, πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ηφηε ηπραία, ζήκεξα εχθνια 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ζθφπηκε. 

 

Ο Εαλ Μνλέ θαη ν Ρνκπέξ νπκάλ ήηαλ νη νξακαηηζηέο ηεο πνιηηηθήο έλσζεο ησλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαθαληζηνχλ νη αθνξκέο ησλ πνιέκσλ ζηελ 

βαζηά πιεγσκέλε, ηφηε, Δπξψπε απφ ηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαη ηδενινγηψλ 

Γαιιίαο θαη Γεξκαλίαο. Οη δχν πνιηηηθνί επεδίσθαλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ δχν ρσξψλ 

κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο «Δπξψπεο δίρσο ζχλνξα». ήκεξα, δπζηπρψο, ε 

Δπξψπε παξνπζηάδεηαη σο Έλσζε απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ λνκηζκαηηθή θαη φρη 

πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή, φπσο ηελ νξακαηίζηεθαλ νη ηδξπηέο ηεο, κηα Δπξψπε πνπ 

βηψλεη έλαλ νηθνλνκηθφ πφιεκν. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δήισζε ηνπ Ηλδνχ 
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Ννκπειίζηα νηθνλνκνιφγνπ θαη θηιφζνθνπ Amartya Sen ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζε 

ηηαιηθή εθεκεξίδα: «Ζ Δπξψπε έρεη έιιεηςε πνιηηηθψλ εγεηψλ. Θεσξψ φηη ην επξψ 

ζηάζεθε κηα εζθαικέλε πνιηηηθή θίλεζε. Διεπζεξία λνκηζκαηηθή ρσξίο ελδεδεηγκέλε 

πνιηηηθή ζηξαηεγηθή, είλαη ζπληαγή πνπ νδεγεί κε βεβαηφηεηα ζηελ θαηαζηξνθή. 

Απηή ηε ζθέςε έθαλα φηαλ γελλήζεθε ην επξψ θαη ηελ έιεγα ζηνπο θίινπο κνπ 

Δπξσπαίνπο Ηηαινχο θαη Έιιελεο, θαη ηελ ίδηα ζθέςε θάλσ θαη ηψξα. Οη Έιιελεο 

πνιίηεο ππνβάιινληαη ζε νδπλεξέο ζπζίεο γηα λα κελ παξαβηαζηεί ε αθεξαηφηεηα ηνπ 

επξψ. ηελ Δπξψπε, φκσο, ζα έπξεπε λα πξσηαγσληζηεί ε πνιηηηθή, φπσο αθξηβψο 

ηελ ελλννχζαλ νη παηέξεο ηεο θαη φρη ε πξνζαξκνγή θαη ππνηαγή ζηνπο θαλφλεο ηεο 

αγνξάο θαη ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ». 

Σε ρξνληά πνπ πέξαζε γηνξηάζηεθαλ ζηελ Ηηαιία  ηα 150 ρξφληα ηεο Παιηγγελεζίαο. 

Ζ παξάζηαζε ηνπ Νακπνχθν ηνπ Βέξληη ζηελ φπεξα ηεο Ρψκεο κε ηνλ Αξρηκνπζηθφ 

Ρηθάξλην Μνχηη ήηαλ ε θεληξηθή ενξηαζηηθή εθδήισζε γα ηελ επέηεην ηεο Έλσζεο 

ηεο Ηηαιίαο. ηελ παξάζηαζε απηή ν Μνχηη έδεημε ην δξφκν γηα ηελ αλάθακςε απφ 

ηελ παγθφζκηα θξίζε ηεο επνρήο καο κέζα απφ ηνλ πνιηηηζκφ. Θχκηζε ζηνπο ζεαηέο 

ηνπ φηη ν Νακπνχθν έθαλε πξεκηέξα σο κηα φπεξα παηξησηηθή, ζρεηηθή κε ηελ εζληθή 

ηαπηφηεηα ηεο Ηηαιίαο. Με βάζε ηε γλσζηή θξάζε «oh mia patria si bella e perduta» 

ν Μνχηη είπε φηη ε εληχπσζε πνπ επηθξαηεί ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ παηξίδα ηνπ είλαη 

φηη πξφθεηηαη γηα κηα ρψξα φκνξθε, σζηφζν αλ ν πνιηηηζκφο ηεο πεζάλεη ζα είλαη 

πξαγκαηηθά κηα ρψξα φκνξθε αιιά ρακέλε, θαη θάιεζε ηνπο πνιίηεο λα ελψζνπλ ηε 

θσλή ηνπο γηα ηε δηάζσζε ηνπ πνιηηηζκνχ. ηνλ ηνκέα απηφ ν Μνχηη πηζηεχεη φηη ε 

Ηηαιία κε ηελ Διιάδα κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά, γηαηί ζηηο ρψξεο 

απηέο γελλήζεθαλ νη κεγάιεο ηδέεο θαη άλζεζε ν πνιηηηζκφο, ν νπνίνο απφ ηνλ 

επξσπατθφ Νφην κεηαδφζεθε ζηελ ππφινηπε Δπξψπε θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 

Δπξψπε ,ινηπφλ, ρσξίο Διιάδα,  είπε ν Μνχηη, ίζνλ βαξβαξφηεηα. Θα κπνξνχζε λα 

ππάξμεη έλαο άμνλαο κεηαμχ Ρψκεο θαη Ηηαιηθνχ Νφηνπ, ν νπνίνο λα επεθηαζεί ζηελ 

Διιάδα θαη απφ εθεί ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ζηνλ επξχηεξν Αξαβηθφ θφζκν. Αλ δελ 

πξνιάβνπκε λα «ζηείινπκε» εκείο ηελ θνπιηνχξα καο ζηε κέζε Αλαηνιή, ηφηε 

θνβάκαη -ηνλίδεη ν Αξρηκνπζηθφο- φηη ζα θέξεη εθείλε ηε βία ηεο ζηελ Δπξψπε. 

Δμάιινπ, ηα πξψηα ζεκάδηα έρνπλ ήδε αξρίζεη λα θαίλνληαη. 

Δκείο νη Έιιελεο ηη θάλνπκε γηα ηνλ πνιηηηζκφ; ινη γλσξίδνπκε φηη ην αξραίν 

ειιεληθφ δξάκα απνηειεί ηε βάζε, ην ζεκέιην ηνπ ζχγρξνλνπ δπηηθνχ ζεάηξνπ, θαη 

ζήκεξα ην ελδηαθέξνλ γη’απηφ είλαη ίζσο πην έληνλν απφ πνηέ. Ζ ειιεληθή 

ινγνηερλία θαη ην ζέαηξν ηδηαίηεξα εμαθνινπζεί λα απνηειεί πεγή έκπλεπζεο γηα 
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δεκηνπξγία. Πψο κπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε –έζησ θαη κε θαζπζηέξεζε- απηά ηα 

αγαζά; ρη βέβαηα κε ηε γλσζηή καο εζσζηξέθεηα αιιά κε έλα ξφιν πξσηαγσληζηηθφ 

ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Σέηνηεο θηλήζεηο, θηλεηνπνηνχλ θαη ηνλ Σνπξηζκφ πξνο 

φθεινο ζεκαληηθφ ηεο  Oηθνλνκίαο  καο.  Αλ έρεη λα ειπίδεη ε ρψξα καο ζε θάηη, απηφ 

είλαη ν πνιηηηζκφο. Οη Δπξσπαίνη εηαίξνη καο σθειήζεθαλ απφ απηφλ θαη 

αμηνπνίεζαλ ην φθεινο θαη εκείο νη Έιιελεο δελ είκαζηε … νθεηιέηεο, ηνπιάρηζηνλ 

ζηνλ πνιηηηζκφ. Αο επελδχζνπκε επηηέινπο ζνβαξά ζην κνλαδηθφ θεθάιαην πνπ καο 

απνκέλεη ηε δχζθνιε ηνχηε ψξα! 

 

ηελ ηζηνξία ηεο Δπξψπεο ε επνρή ηνπ ιαηηληθνχ Μεζαίσλα παξακέλεη ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνπζα θπξίσο σο πνιηηηζηηθφ γεγνλφο, θαζψο απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν 

ηνπ αξραίνπ θφζκνπ πνπ παξαθκάδεη θαη ηνπ δπηηθνχ, πνπ ζπλερψο δηακνξθψλεηαη. 

Ζ εμειηθηηθή ινηπφλ πξνζέγγηζε καο δίλεη ηελ επθαηξία λα δηεξεπλήζνπκε ηελ 

θιεξνλνκηά πνπ παξαιάβακε, λα ηελ μαλαπνθηήζνπκε θαη κέζα ζηνλ 

πνιππνιηηηζκηθφ ζχγρξνλν θφζκν λα μαλαβξνχκε ην λφεκα ηεο δηθήο καο ηδηαίηεξεο 

παξάδνζεο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ ελφηεηά ηεο κέζα ζην ρξφλν . Ωο 

Δπξσπαίνη πνιίηεο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε έλα «λέν Οπκαληζκφ» αλεθηηθφ ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη πξνζαξκνζκέλν ζηα λέα δεδνκέλα, λα θηηάμνπκε ηελ 

Δπξψπε ησλ πνιηηψλ, ησλ ζεζκψλ, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Απηά είρα 

επηζεκάλεη ζε αλαθνίλσζή κνπ ζην Παλειιήλην πκπφζην Λαηηληζηψλ πξηλ κεξηθά 

ρξφληα. Πξφζθαηα ν θαζεγεηήο Μπακπηληψηεο ζε άξζξν ηνπ ζην Βήκα κε ηίηιν «Ο 

λένο ειιεληθφο Γηαθσηηζκφο» ηνλίδεη κεηαμχ άιισλ ηα εμήο : «ρξεηαδφκαζηε κηα 

πλεπκαηηθή αθχπληζε, έλα ζχγρξνλν Γηαθσηηζκφ πνπ ζα βνεζήζεη λα πεηάμνπκε απφ 

πάλσ καο ηα βαξίδηα, πνπ καο θαηέβαζαλ ζηνλ πάην ηεο εζληθήο απαμίσζεο» .           

Δμάιινπ, ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ Ηηαινχ δηαλνεηή Nicola Festa 

ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Οπκαληζκφο»: «Ζ αλαγσγή ζηηο ξίδεο, πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ 

ηηαιηθφ πνιηηηζκφ ηνπ 15
νπ

 αηψλα, είλαη θίλεζε θαηεμνρήλ παηξησηηθή θαη αγγίδεη ηνλ 

ππξήλα ηεο επνρήο. Γηαηί κεηά ην κνλνηξνπηζκφ θαη ηε ζηελφηεηα ελφο Μεζαίσλα , 

κφιηο αρλνραξάδεη, νη άλζξσπνη ην πξψην πνπ ζθέπηνληαη είλαη λα γξαπσζνχλ απφ 

έλα δνμαζκέλν παξειζφλ, απφ κηα θαηαγσγή, θάπνηνπο θξαηαηνχο πξνγφλνπο, γηα λα 

πξνρσξήζνπλ κε απηνχο ζεκαία ζην θηίζηκν θφζκνπ λένπ». Δμάιινπ ζηνλ πξφινγν 

ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ δηαβάδνπκε κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα άπνςε γηα ηε ζεκεξηλή 

επξσπατθή θξίζε : « Ο Οπκαληζκφο ππήξμε «ελσηηθφο» θαη εκείο «ρσξίδνληεο». Καη 

έπεηηα, ε επνρή καο, παξά ηηο αληίζεηεο δηαθεξχμεηο ηεο, είλαη ζπκβαηηθή, ελψ ν 
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Οπκαληζκφο ζηνπο αληίπνδεο αθξηβψο, θαζαπηφ αληίξξνπνο, απερζαλφηαλ ηηο 

ζπκβαηηθφηεηεο, θπλεγνχζε δηαξθψο ην πξσηαξρηθφ, ην γλήζην, ην νπζηαζηηθφ. ηαλ 

ε θεθαιή κηαο θαηεμνρήλ κηζαιιφδνμεο θαη δνγκαηηθήο Δθθιεζίαο, ν Πάππαο , 

(Piccolomini) έλζεξκνο νπκαληζηήο ν ίδηνο, ππεξβαίλνληαο ηα θαηεζηεκέλα, 

δηαθήξπζζε πσο «ε κεηάθξαζε ελφο θιαζηθνχ αξηζηνπξγήκαηνο ηζνδπλακεί 

ηνπιάρηζηνλ κε ηε ζσηεξία κηαο ςπρήο. Με γειηέζηε, δελ ήηαλ θίλεκα απιψο 

πλεπκαηηθφ απηφ, ΔΠΑΝΑΣΑΖ ήηαλ θαη αμίδεη λα ηελ μαλαθέξνπκε!».  

 Κιείλνληαο , ινηπφλ, ζα επηρεηξήζσ κηα δηαπίζησζε : ηελ επνρή ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο νη θιεξνλφκνη ιανί ηεο 

ειιελνξσκατθήο παηδείαο έρνπλ απηνί θαηεμνρήλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεηζθέξνπλ κε 

ηελ παηδεία θαη ηε γλψζε ηνπο ζηε κεγάιε επξσπατθή νηθνγέλεηα ηελ ψξα ηεο 

απεξίγξαπηεο αιιά θαη απξφζκελεο θξίζεο, πνπ καζηίδεη ηνπο ιανχο. 

Φίινη θαη θίιεο, θιείλνληαο ην καθξχ καο ηαμίδη, κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζε 

θάπνηεο ζθέςεηο γηα ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο, πνπ 

γελλήζεθε ηνλ Μεζαίσλα.  

Ζ γλψζε ηνπ ιαηηληθνχ Μεζαίσλα ηνπ Μεζαίσλα ηνπ θσηφο θαη φρη ηνπ ζθφηνπο, 

θαηά ηνλ J.L.Goff,  ηεο επνρήο θαηά ηελ νπνία αλαθηήζεθε ν ππξήλαο ηεο  

ειιελνξσκατθήο θιεξνλνκηάο , ηεο επνρήο πνπ απνδεδεηγκέλα απνηειεί ηελ παηδηθή 

ειηθία ηεο Δπξψπεο ,ε γλψζε ηεο επνρήο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, θαζψο θαη ε 

γλψζε ηεο ινγνηερλίαο απηήο ηεο πεξηφδνπ, πνπ είλαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζα σο 

πνιηηηζκηθφ γεγνλφο, κπνξνχλ αλακθηζβήηεηα λα βνεζήζνπλ ηελ Δπξψπε λα βξεη ην 

δξφκν πνπ έρεη ράζεη θαη λα ηε δηδάμνπλ, κε βάζε ην παξειζφλ, πψο ζα απνθχγεη ηνλ 

θίλδπλν λα γπξίζεη μαλά ζε έλαλ ζθνηεηλφ θαη ζιηβεξφ Μεζαίσλα,ζε κηα ζχγρξνλε 

tristitia temporis !  

 

  

 

  

 

 


