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ANIMADVERSIONES IN OPUS C.T. UTOPIA 
 

Illustrissimi Domini Clarissimaeque Dominae, primum allocuturus vos, 
sodales doctissimos nobilissimae Academiae Latinitati Fovendae, quodam 
animi motu revera afficior. Cum enim sim conscius me esse pusillum coram 
omnibus vobis, vestrae tamen benevolentiae et humanitati confīdo, pauca 
dicturus de opere c.t. Utopia, quod ille Thomas Morus exaravit anno 
MDXVI. Antequam autem aggrediar argumentum, mihi placet verba 
commemorare quae noster Thomas postrema protulit: “Morior servus in 
regem fidelis, Deo autem oboedientissimus”. Praeclarus enim vir, cum 
Henrico VIII, Anglorum regi, multos per annos inservisset, firmissime 
tamen recusavit ne obsequeretur principi qui, pravis tantum motus 
cupiditatibus, consummato ab Apostolica Sede schismate, etiam in 
spiritalibus rebus potestatem sibi supremam vindicasset. Ideo Thomas in 
carcerem detrūdi ac morte multari quam a recta conscientia discedere 
maluit. Quod accidit atque tantus magistratus, impie percussus, decollatus 
est. Qui mirum innocentiae, constantiae virtutis exemplum omnibus enĭtet. 
Hoc igitur nos Thomas docet ut honestum summum ducamus bonum 
idemque omnibus animi viribus nitamur consequi neque cuiquam iusto 
liceat quicquam nisi verum bonumque seligere. Homo autem honestus 
honores abiciat oportet divitiasque spernat, si bonam conscientiam servare 
velit. Quae praeclara praecepta illustrantur in opere quod inscribitur Utopīa.  

Quibus prolatis, ut omnibus pernotum est, quomodo sit interpretanda ratio 
operis plurimum viri gravissimi iudicii disceptant. Ideoque, inter multas 
sententias, minime mihi displĭcet exponere quid Gaius Bedouelle, eruditus 
Francogallicus, circiter triginta abhinc annos, sit opinatus, iuxta quem 
Moreanum opus cum XXII libris de Civitate Dei, quos Divus Augustinus 
conscripsit, est comparandum. Ad quam opinionem probandam expedit ut 
meminerimus nostrum Thomam etiam iuvenem quasdam orationes Londini 
habuisse opusque illud Augustini scite commentatum esse. Quarum 
orationum, pro dolor, nobis nihil superest nisi iudicium prolatum a Thoma 
Stapleton, qui vitam nostri herois narravit anno MDLXXXVIII, iuxta quem 
Morus libros De Civitate Dei historice et philosophice potius quam 
theologice enodaverat. Nam, in utroque opere uterque scriptor adeo 
contendit, ut plus mysticam hominum societatem instituendam quam rem 
publicam civium constituendam describeret. Si igitur hanc rationem 
interpretandi probamus, nobis liquide patet nec paucas nec minores 
similitudines inter utrumque opus esse. Nam, iuxta Hipponensem, homines, 
tumore superbiae contrito, Dei tantummodo amore inflati, cum claras et 
egregias animi virtutes exerceant, in civitatem honestissimam recipiuntur 
eiusque legibus moralibus obsequuntur. Itemque iuxta Morum, incolae 
Utopiae, spreta turpissima pecuniae avidate, cum libentius inter se bona 
communicent et artibus vacent ingenuis, quamvis Christi instituta nondum 
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amplectantur, Deum tamen pie colunt neque quodvis corpus civitatis pariunt 
sed potius vincula animorum iniciunt. Ideoque tum Civitas Dei augustiniana 
tum Utopia moreana, mea quidem sententia, res morales sunt habendae, 
quae virtutibus aluntur quaeque coalescunt in unum animi corpus. Insuper 
utraque societas, peregrinantibus hominibus in saeculo, donec Regnum Dei 
omnino perficiatur, iam crescit et augetur, necdum est peracta.  
Quae ethica interpretatio nullo modo minuit momentum historicum 
utriusque societatis, scilicet Civitatis Dei et Utopiae. Homines enim quo 
magis egregiis ornantur virtutibus, eo magis rem publicam emendant, vitiis 
expurgant eamque in melius mutant. Nec alienum mihi videtur 
commemorare quid sit adhortatus Benedictus XVI, qui Doctor Ecclesiae 
universalis est revera ducendus, in Litteris Encyclicis quae inscribuntur 
Caritas in veritate. Docuit ille Pontifex neque leges, quamquam aequas, 
neque rerum reformationes, quamquam funditus instaurandas, vim habere 
ad redintegrandam rem publicam. Liquet enim temporibus nostris civitatem 
quidem gravissimo versari in discrimine. Si quis autem societatem re tantum 
œconomica vel nummaria agitari forte putet, is penitus atque vehementer 
erraverit, utpote cum nostrae ætatis turbationes ac difficultates ex ethicis 
immutationibus oriantur. Quapropter Benedictus XVI prudentissime 
homines his verbis monet, quibus Thomas noster pro certo adsentiretur: 
“Agens in terra homo, cum caritas [quae numquam a veritate disiungitur] 
eum inspirat atque sustinet, operam dat ut universalis illa civitas Dei 
aedificetur, ad quam humanae familiae historia procedit. In societate illa 
quae ad globalizationem vertitur, bonum commune eiusque cura non 
possunt universam hominum familiam non complecti, videlicet populorum 
communitatem, ita ut unitatis pacisque imago hominis civitati praebeatur, 
atque in antecessum quodammodo Dei civitas sine saepimentis effingatur”. 
Aliis vero verbis, necesse est ut animi moribus augeantur atque per 
caritatem veritatemque, summas virtutes, in bonum honestumque 
extollantur. Quibus patratis, concordia et iustitia amplificata res publica 
vigeat. Quam sententiam Thomas Morus ipse, qua fuit humanitate, procul 
dubio protulisset.   
Porro, ad corroborandam interpretationem quam illustravi, praetermittenda 
non est quaedam adnotatio circa genus dicendi operis moreani quod cum 
parabolis evangelicis quodammodo comparari queat. Ut enim in illis 
venustis narrationibus res singulae explicandae minime ad litteram sunt, ita 
in fabula moreana scriptor rerum veritatem imitari non vult. E contra, iuxta 
id genus dicendi, maioris est momenti intentio narratoris qui, per 
similitudines et comparationes, adhortatur vel auditores vel lectores ut 
pateant animos suos ad monita quibus suadentur quo  meliores fiant. Quod 
decet Thomam Morum qui, qua fuit summa pietate, valde usus Sacris 
Scripturis, imbuebatur etiam scribendi generibus Sacrorum Librorum.  
Nec plura. Dixi. Gratias vobis ago. 
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