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Μέχρι σήμερον ή προσωπικότης και το έργον του Giordano Bruno, του 

περίφημου Ίταλοΰ φιλοσόφου της 'Αναγεννήσεως (1548—1600), έχουν ολίγον 

σχετικώς απασχολήσει την φιλοσοφικήν σκέψιν. Ό Bruno βεβαίως δεν έχει παύ

σει ποτέ να αναφέρεται ως ο κατ' εξοχήν εκπρόσωπος του «πανθεϊστικου»—δπως 

συνήθως χαρακτηρίζεται—πνεύματος της 'Αναγεννήσεως, ή δέ είς θάνατον κατα

δίκη του υπό του δικαστηρίου της 'Ιεράς 'Εξετάσεως—καταδίκη, την οποίαν ό 

ϊδιος επέσυρε δια της ανδροπρεπούς έμμονης του είς τάς φιλοσοφικάς πεποιθή

σεις του—τον έχει καταστήσει εσαεί το σύμβολον μιας εναντίον της τυραννικής 

αυθεντίας αγωνιζομένης φιλελευθέρας και προοδευτικής άνθρωπότητος. Έ ν τού

τοις, δπως ή συγγραφεύς του παρόντος έργου παρατηρεί, ελάχιστα έχουν μέχρι 

σήμερον γίνει δια να έκτιμηθή ή φιλοσοφία του Bruno ως μία φιλοσοφική σύν-

θεσις όργανικώς συντεταγμένη είς τήν σειράν των μεγάλων θεωρητικών συστη

μάτων της Ευρωπαϊκής σκέψεως. Τοΰτο ισχύει οχι μόνον δια τήν Αμερική ν, είς 

τήν πνευματικήν παράδοσιν της όποιας ή συγγραφεύς προσπαθεί να ενσωμάτωση 

τήν σκέψιν του, άλλα και δια τήν Εύρωπαϊκήν, είδικώτερον, φιλοσοφίαν, ή οποία 

έξετίμησε μέν τον Bruno ανέκαθεν ώς έκπρόσωπον μιας ώρισμένης εποχής και 

νοοτροπίας, Ικρινεν δμως, ανεξαιρέτως σχεδόν, δτι ή εποχή αυτή—ή Άναγέννη-

σις—δέν εϊχεν ωριμάσει εισέτι αρκετά, ώστε τα φιλοσοφήματά της να δύνανται 

να θεωρηθούν δτι υπερέβησαν το στάδιον τών απλών φιλοσοφικών (όσονδήποτε 

μεγαλοφυών) έπινοιών και ενοράσεων. Ή Ευρωπαϊκή φιλοσοφία αρχίζει άπο τον 

Καρτέσιον, είς τον όποιον το πρώτον, δπως τονίζεται, άπαντ$ συστηματική, 

ήλεγμένη, επιστημονική φιλοσοφική άναζήτησις. 

Δια να κλονισθή ή επικρατούσα αυτή άντίληψις χρειάζεται, υποστηρίζει ορ

θώς ή συγγραφεύς, πρωτίστως μία ακριβής κατά το δυνατόν άνάλυσις της φιλο

σοφίας του Bruno εκκινούσα άπο τήν μελέτην τών έργων του καΐ άποκαθιστώσα 

τήν φιλοσοφίαν αυτήν κατά τήν έσωτερικήν της δομήν. Οδτω, είς το έργον της ή. 
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συγγραφεύς διακρίνει το σύστημα του 'Ιταλού φιλοσόφου (α') εις την κοσμολο-

γίαν του (σσ. 9—49), περιέχουσαν τήν περί δντος και κόσμου διδασκαλίαν, 

(β') εις τήν γνωσιολογίαν του (σσ. 50—109), έξαρτωμένην στενώς άπο τήν πρώ-

την* και (γ') εις τήν θεωρίαν αύτου περί αρετής, τ.έ. τήν ήθικήν του (σσ. 110— 

163). 'Ακολουθούν εν παραρτήματι φωτοτυπίαι, έκ της εκδόσεως τών έργων του 

Toland, επιστολών άνταλλαγεισών κατά τα έτη 1709—1710 μεταξύ αύτοΰ καΐ 

τοϋ Leibniz, εις τάς όποιας γίνεται μνεία του έργου και της φιλοσοφίας του 

Bruno, το υπό του "Αγγλου ποιητου Swinburne άπαγγελθέν το 1889 προς τιμήν 

του «φιλοσόφου καΐ μάρτυρος» ποίημα, τέλος δέ μία σύνοψις τών κατά του Bruno 

διατυπωθεισών καταγγελιών ενώπιον του δικαστηρίου της Ιεράς 'Εξετάσεως. Το 

έργον κλείει μέ μίαν πλουσιωτάτην περί Bruno βιβλιογραφίαν, περιέχουσαν καί 

άπάσας τάς νεωτάτας μελετάς περί αύτου, πολύτιμον δέ, επομένως, δια κάθε 

μεταγενέστερον έρευνητήν. 

°Η σημασία του Bruno, υποστηρίζει ή συγγραφεύς, καθίσταται προφανής, 

εάν ληφθή υπ' δψιν, δτι ούτος εΐνε ό πρώτος ό όποιος μετέφερεν είς τήν φιλο-

σοφίαν τήν καλουμένην «Κοπερνίκειον άντιστροφήν», τήν θεωρίαν δηλ. δια της 

όποιας το παλαιόν, γεωκεντρικον κοσμοείδωλον του Πτολεμαίου ανετράπη και ή 

γη έπαυσε πλέον να άποτελή δια τον νεώτερον άνθρωπον το κέντρον του σύμπαν

τος. Αί φιλοσοφικαί συνέπειαι της νέας αυτής θεωρίας, έν αντιθέσει προς τήν 

βραδεΐαν σχετικώς άποδοχήν καΐ έπαλήθευσιν αύτης υπό της νεωτέρας αστρονομίας, 

έγιναν ύπο του Bruno αμέσως άντιληπταί, ή δέ σημασία των δια τήν έρμηνείαν 

του κόσμου καί του άνθρωπου άνεπτύχθη ύπ' αύτοΰ μέ καταπληκτικήν δντως 

διεισδυτικότητα. *Αν ή γη, λέγει ό Bruno, δέν εΐνε το κέντρον του σύμπαντος, 

τότε καί ό ήλιος δέν εΐνε ειμή ένας μόνον αστήρ μεταξύ άλλων, έν γένει δέ το 

Ολον «κλειστον» κοσμοείδωλον τών επαλλήλων ουρανίων σφαιρών καταπίπτει. Το 

σύμπαν εΐνε «άπειρον», «άνοικτόν», μέ άπειρα ουράνια σώματα («κόσμους»), 

έκαστον τών οποίων έχει το ίδικόν του κέντρον υπάρξεως, άπο του οποίου κινεί

ται καί σχετίζεται προς δλα τα άλλα. "Η γνώσις εΐνε ή σχέσις καί κίνησις, διά 

της οποίας, έκκινών έκαστος άνθρωπος (μία μεταξύ τών απείρων υπάρξεων του 

σύμπαντος) άπο τήν ίδικήν του αίσθητήν— ύλικήν ατομικότητα, διευθύνει ταύτην, 

δια της γνώσεως τών άλλων, γειτονικών προς αυτήν άτομικοτήτων, ϊνα, δια του 

τρόπου αύτου, ένταξη αυτήν είς όλονέν καί εύρύτερον πλαίσιον. Ή γνώσις εΐνε, 

λοιπόν, μία αέναος κυκλική κίνησις, δια της όποιας ή ατομική υπαρξις διευρύνει 

τα υλικά της δρια καταφάσκουσα τάς σχέσεις της προς τάς άλλας, τούτο δέ έπ' 

άπειρον, εφ' δσον άπειροι εΐνε οι «κόσμοι» οι περιεχόμενοι είς το άπειρον σύμ

παν. 'Ανάλογος δέ προς τήν τοιαύτην ύφήν του σύμπαντος ώς καί της γνωστικής 
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μας δυνάμεως, δια της οποίας σχετιζόμεθα προς αυτό, εϊνε καί ή υφή της ηθι

κής μας ζωής, προσδιοριζόμενη ως αγαθή διά τής «αρετής» μας. 'Αρετή, κατά 

τον Bruno, εϊνε ή «ανοικτή στάσις μας προς τον κόσμον», ή στάσις δηλ., δια τής 

όποιας άνα πασαν στιγμήν είμεθα έτοιμοι να έγκαταλείψωμεν τάς μέχρι πρό 

τίνος άποδεκτάς πεποιθήσεις μας χάριν τών νέων αληθειών, τάς όποιας ή δυνα

μική σχέσις μας προς το σύμπαν μας άπεκάλυψεν. *Η ευτυχία του άνθρωπου 

συνίσταται, επομένως, εις τήν άρετήν αυτήν, δια τής οποίας, πάντοτε πειραματι

ζόμενοι, πάντοτε πρόθυμοι να άναθεωρήσωμεν τον κλειστον κύκλον τών γνώσεων 

εις τον όποιον έκινούμεθα, καταφάσκομεν ως το ορθόν δ,τι ή διευρυνόμενη σχέ

σις μας προς τό άπειρον περιβάλλον μας εκάστοτε μας αποκαλύπτει. 

*Av ή συγγραφεύς τής μελέτης περιωρίζετο εις μόνην τήν ανωτέρω σκια-

γραφηθεΐσαν σύνθεσιν και έ'κθεσιν τής φιλοσοφίας του Bruno, δεν θα άπέμενεν εις 

ήμας άλλο άπό τήν έκφρασιν τής ευγνωμοσύνης μας δια το πολύτιμον τοΰτο βοή

θημα προς τόν μελετητήν τής φιλοσοφικής κινήσεως τής 'Αναγεννήσεως. Το 

πράγμα, εν τούτοις, δεν έχει ούτω, εφ' δσον καταβάλλεται εις τήν μελέτην ή 

προσπάθεια, παραλλήλως χωρούσα προς τήν άνάλυσιν του συστήματος, νά άπο-

τιμηθή καί ή α ξ ί α τής φιλοσοφίας αυτής τόσον καθ' έαυτήν, δσον καί κατά 

τήν σημασίαν της δι' ημάς σήμερον. Μία σειρά παρατηρήσεων, επομένως, καθί

σταται αναγκαία δια τήν όλοκλήρωσιν τής γενικής εικόνος τοϋ έργου. 

Έ ν πρώτοις, πρέπει, φρονώ, να συμφωνήσωμεν με τήν συγγραφέα ως 

προς τήν άποψιν δτι è Bruno είνε πράγματι—καί ίδίω δικαίω—μία σημαίνουσα 

όντως προσωπικότης εις τήν σειράν τών μεγάλο>ν μορφών τής ευρωπαϊκής φιλο

σοφίας. Βεβαίως, υστερεί ως προς τήν άκρίβειαν καί νηφαλιότητα, αϊ όποιαι χα

ρακτηρίζουν κατά κανόνα τήν εύρωπαϊκήν σκέψιν άπό του Καρτεσίου καί έξης. 

'Αλλ' ή φιλοσοφία εϊνε πράγματι μεγάλη φιλοσοφία δχι τόσον δια τα συγκεκρι

μένα προσόντα τής ακριβείας καί σαφήνειας της (όσονδήποτε πολύτιμα καί αν 

εϊνε ταύτα), δσον δια τήν αμεσότητα μέ τήν οποίαν αποδίδει τήν συγκεκριμένην 

«διάθεσιν» (Stimmung, mood) τής εποχής, τής οποίας εκφράζει το πνεύμα. Το 

είναι, παρετήρησεν ό Μ. Heidegger, εκφράζεται εκάστοτε ως «διάθεσις»" ή διά-

θεσις, επομένως, εϊνε το πρώτιστον κριτήριον δια τήν άποτίμησιν τής σπουδαιό-

τητος ενός φιλοσοφήματος* εϊνε δε άναμφισβήτητον, δτι ουδείς φιλόσοφος εξέ

φρασε τήν ίδιότυπον διάθεσιν τής 'Αναγεννήσεως, τον ένθουσιασμόν της καί τήν 

κατάφασιν μιας απείρους δυνατότητας περικλειούσης πραγματικότητος, δσον ό εκ 

Νόλης φιλόσοφος καί μάρτυς. 

Το δεύτερον σημεΐον, διατυπούμενον ήδη άποφθεγματικώς εις το έξώφυλ-

λον του βιβλίου, εϊνε δτι «ή χονδροειδής μηχανοκρατία τοϋ 17ου καί 18ου αι. 
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εΐνε ακατάλληλος να άνταποκριθή εις τάς απαιτήσεις των συγχρόνων φιλοσοφι

κών, επιστημονικών και κοινωνικών προβλημάτων», ενώ, αντιθέτως, «το μήνυμα 

του Bruno εινε καταπληκτικά σύγχρονον» διότι «δίδει μίαν πλήρως ίκανοποιητι-

κήν κατευθυντήριον γραμμήν εις την άνάπτυξιν και πειθάρχησιν τών κριτικώς 

σκεπτόμενων ανθρώπων εις ένα κόσμον προκεχωρημένης επιστημονικής σκέψεως». 

Έ δ ώ είμαι υποχρεωμένος να διαφωνήσω. Πρώτον διότι αύτη αύτη ή έννοια και 

ή μέθοδος της συγχρόνου φυσικομαθηματικής επιστήμης έθεμελιώθη κατ' απο

λύτως ισχύοντα και δια το σήμερον τρόπον ήδη υπό τών μεγάλων φυσικών, μα

θηματικών και θεωρητικών (Γαλιλαίου, Κέπλερ, Καρτεσίου, Leibniz κλπ.) του 

17ου αι., δεν βλέπει δε κανείς, πώς ή σύγχρονος επιστήμη θα παρέβαινε τάς 

αρχάς αύτάς, έπί τη βάσει τών ύποίων εργάζεται και σήμερον έτι, χωρίς να 

κατάργηση τον 'ίδιον τον εαυτόν της : βχι ή «ανθρωπιστική» εποχή της 'Ανα

γεννήσεως, άλλ' ή «αντιδραστική», απολυταρχική εποχή του Baroque έγέννησε 

το νηφάλιον πνεύμα το άπαραίτητον δια την γένεσιν και άνάπτυξιν τών φυσικο

μαθηματικών επιστήμων ό Καρτέσιος ήτο ό μαθητής τών Ίησουϊτών. Δεύτερον, 

διότι ή σύγχρονος τεχνική, ως και ή έπ' αύτης στηριζομένη καταναλωτική κοι

νωνία, διέπεται μέν πράγματι άπα το ιδεώδες του «ανθρωπισμού», της άκρατου 

πίστεως εις τον άνθρωπον, το όποιον επεκράτησε κατά την Άναγέννησιν, το 

ιδεώδες δμως αυτό κινείται πάντοτε εντός του ορίζοντος και έπί του θεμελίου 

τών φιλοσοφικών, επιστημονικών και ήθικο-θρησκευτικών άξιων, τα ς οποίας ή 

Ευρώπη έσφυρηλάτησε ακριβώς κατά την έποχήν της κατά της 'Αναγεννήσεως 

αντιδράσεως. 'Εφ' βσον λησμονη τοΰτο—6πως πράγματι σήμερον φαίνεται νά 

συμβαίνη—, πορεύεται πλέον εις το κενόν, ήδη δέ γίνονται αισθητά τα σημεία 

της κάμψεως του ενθουσιασμού δια την τεχνικήν και την δυνατότητα αυτής να 

έπιλύση το πρόβλημα της ανθρωπινής, δχι πλέον προόδου, άλλα και απλής έτι 

επιβιώσεως. Ή αχαλίνωτος τεχνική πρόοδος καταστρέφει, αντί νά βελτίω νη, τα ς 

συνθήκας διαβιώσεως του άνθρωπου και κατά τούτο, νομίζω, το πνεύμα του 

Bruno, —το πνεύμα της ενθουσιώδους πίστεως εις τάς απείρους δυνατότητας ανα

πτύξεως του άνθρωπου—, αρχίζει πάλιν είς τήν έποχήν μας νά ύποχωρη, δπως 

και εις τους χρόνους, κατά τους οποίους ή Άντιμεταρρύθμισις έθεσε τέρμα είς τήν 

'Αναγέννησιν καί, παρεμπιπτόντως, και εις τήν ζωήν του χαρακτηριστικωτέρου 

της έκφραστοΰ. 
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