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Εισαγωγή 

ΣΑΝ ΠΑΙΔΙ, είχα μια σειρά από ισχυρές θρησκευτικές πεποιθήσεις 
αλλά ελάχιστη πίστη στο Θεό. ΐπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην 
πεποίθηση,τ\ οποία βασίζεται σε ένα σύνολο προτάσεων, και στην 
πίστη, η οποία μας καθιστά ικανούς να παραδοθούμε σε αυτές με 
εμπιστοσύνη. Κατά βάθος πίστευα στην ύπαρξη του Θεού· πίστευα 
επίσης στην αληθινή παρουσία του Χριστού κατά την Ευχαριστία, 
στην αποτελεσματικότητα των μυστηρίων, στην προοπτική της αιώ-
νιας καταδίκης και στην αντικειμενική πραγματικότητα του Καθαρ-
τηρίου. Δεν μπορώ να πω, ωστόσο, ότι η πίστη μου σε αυτές τις θρη-
σκευτικές πεποιθήσεις γύρω από τη φύση της έσχατης πραγματικό-
τητας μου έδινε αρκετή βεβαιότητα ότι η ζωή εδώ, πάνω στη γη, ήταν 
κάτι καλό ή ευεργετικό. Ο Ρωμαιοκαθολικισμός των παιδικών μου 
χρόνων ήταν μια μάλλον τρομακτική πίστη. 0 Τζέημς Τζόυς το έθεσε 
ωραία στο Πορτραίτο του Καλλιτέχνη: πήρα κι εγώ τη δόση μου 
από τα κηρύγματα για τις φλόγες της Κόλασης. Πραγματικά η Κό-
λαση φαινόταν πιο ισχυρή πραγματικότητα απ' ό .τι ο Θεός, γιατί 
ήταν κάτι το οποίο μπορούσα να συλλάβω με τη φαντασία μου. Ο 
Θεός, από την άλλη μεριά, ήταν μια κάπως σκιώδης φιγούρα, προσ-
διοριζόμενη περισσότερο με διανοητικές αφαιρέσεις παρά με εικό-
νες. Όταν ήμουν περίπου οχτώ χρονών, έπρεπε να θυμάμαι την εξής 
απάντηση του κατηχητικού στο ερώτημα «Τι είναι Θεός;»: «Θεός 
είναι το Ύψιστο Πνεύμα, που μόνο Αυτός υπάρχει άκτιστος και είναι 
άπειρος σε όλες Του τις εκφράσεις». Όπως είναι αναμενόμενο, αυτό 
ελάχιστα σήμαινε για μένα, και πρέπει να πω ότι ακόμα με αφήνει 
αδιάφορη. Πάντα μου φαινόταν ένας ορισμός υπερβολικά στεγνός, 
πομπώδης και υπερφίαλος. Αφότου άρχισα να γράφω αυτό το βιβλίο, 
ωστόσο, άρχισα να πιστεύω ότι επιπλέον είναι και εσφαλμένος. 
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Καθώς μεγάλωνα, συνειδητοποιούσα ότι στη θρησκεία υπήρχε 
κάτι περισσότερο από το φόβο. Διάβαζα τους μεταφυσικούς ποιη-
τές, τον Τ.Σ. Έλιοτ και μερικά από τα πιο απλά γραπτά των Μυστι-
κών. Άρχισα να συγκινούμαι από την ομορφιά της Λειτουργίας και, 
παρ' όλο που ο Θεός παρέμεινε απόμακρος, ένιωθα ότι ήταν δυνατό 
να τον φτάσω και ότι αυτό το όραμα θα μεταμόρφωνε όλη την κτι-
στή πραγματικότητα. Για να το πετύχω μπήκα σε ένα θρησκευτικό 
τάγμα και, σαν νεοφώτιστη και νεαρή μοναχή, έμαθα ένα σωρό επι-
πλέον πράγματα για την πίστη. Καταπιάστηκα με την απολογητική, 
τη Γραφή,τη θεολογία και την εκκλησιαστική ιστορία. Βυθίστηκα μέ-
σα στην ιστορία της μοναστικής ζωής και μπλέχτηκα σε μια σχολα-
στικά λεπτομερειακή συζήτηση του Κανόνα του τάγματός μου,τον 
οποίο έπρεπε να αποστηθίσω. Και τι παράξενο! 0 Θεός ελάχιστα 
φαινόταν μέσα σε όλ' αυτά. Όλη η προσοχή έμοιαζε να εστιάζεται σε 
δευτερεύουσες λεπτομέρειες και στις πιο περιφερειακές όψεις της 
θρησκείας. Πάλευα με τον εαυτό μου στην προσευχή προσπαθώντας 
να αναγκάσω το πνεύμα μου να συναντήσει το Θεό, αλλά αυτός είτε 
παρέμενε ένας βλοσυρός εργοδότης που παρακολουθούσε άγρυπνα 
κάθε μου παρέκκλιση από τον Κανόνα είτε ήταν βασανιστικά απών. 
Όσο πιο πολύ διάβαζα για τις εκστάσεις των αγίων, τόσο πιο απο-
τυχημένη ένιωθα. Είχα τη θλιβερή επίγνωση ότι την όποια μικρή 
θρησκευτική εμπειρία μπόρεσα να έχω,την είχα κατά κάποιο τρόπο 
κατασκευάσει μόνη μου επεξεργαζόμενη τα ίδια μου τα συναισθή-
ματα και τη φαντασία μου. Μερικές φορές μια αίσθηση αφοσίωσης 
δεν ήταν παρά μια αισθητική ανταπόκριση στην ομορφιά του γρηγο-
ριανού μέλους και της Λειτουργίας. Αλλά τίποτε δεν είχε πραγματι-
κά συμβείσ' εμένα από κάποια πηγή έξω από τον εαυτό μου. Ποτέ 
δεν είχα την παραμικρή έλλαμψη του Θεού που περιέγραφαν οι προ-
φήτες και οι Μυστικοί. Ο Ιησούς Χριστός, για τον οποίο μιλούσαμε 
πολύ περισσότερο απ' ό,τι για το «Θεό», φαινόταν σαν μια καθαρά 
ιστορική φιγούρα, αδιαχώριστα συνδεδεμένη με την όψιμη αρχαιό-
τητα. Άρχισα επίσης να έχω σοβαρές αμφιβολίες για μερικά από τα 
δόγματα της Εκκλησίας. Πώς μπορούσε κανείς να γνωρίζει με βε-
βαιότητα ότι ο άνθρωπος Ιησούς ήταν ο ενσαρκωμένος Θεός και τι 
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σήμαινε μια τέτοια πίστη; Δίδασκε πράγματι η Καινή Διαθήκη το 
περίπλοκο -και εξαιρετικά αντιφατικό δόγμα της Τριάδας ή αποτε-
λούσε και αυτό, όπως τόσα άλλα άρθρα της πίστεως, μια επινόηση 
των θεολόγων αιώνες μετά το θάνατο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ; 

Τελικά, μετά λύπης μου εγκατέλειψα τη θρησκευτική ζωή και, 
από τη στιγμή που απελευθερώθηκα από το βάρος της αποτυχίας 
και της ανεπάρκειας, ένιωσα την πίστη μου στο Θεό σιγά σιγά να μ' 
εγκαταλείπει. Ποτέ δεν είχε εμπεδωθεί αληθινά στη ζωή μου, παρ' 
όλο που έκανα τα πάντα για να το κατορθώσω. Τώρα που δεν ένιω-
θα πλέον τόση αγωνία και ενοχή σε σχέση μ' αυτόν, έγινε πολύ από-
μακρος για να είναι πραγματικός. Το ενδιαφέρον μου για τη θρη-
σκεία δεν έπαψε, ωστόσο, και έκανα μια σειρά τηλεοπτικών προ-
γραμμάτων πάνω στην πρώιμη ιστορία του Χριστιανισμού και τη 
φύση της θρησκευτικής εμπειρίας. Όσο περισσότερα μάθαινα γύρω 
από την ιστορία της θρησκείας τόσο περισσότερο ένιωθα δικαιολο-
γημένες τις προηγούμενες ανησυχίες μου. Τα δόγματα που είχα 
αδιαμαρτύρητα δεχθεί ως παιδί ήταν πράγματι ανθρώπινες επινοή-
σεις, δημιουργημένες στη διάρκεια μεγάλων χρονικών περιόδων. Η 
επιστήμη έδειχνε να έχει απαλλαγεί από την ιδέα ενός Θεού-Δημι-
ουργού και οι ερευνητές της Βίβλου έδειχναν ότι ο Ιησούς ποτέ δεν 
ισχυρίστηκε πίος είναι θεός. Ως επιληπτική είχα ελλάμψεις οραμά-
των, τα οποία ήξερα πως ήταν μια απλή νευρολογική αναπηρία: μή-
πως και τα οράματα και οι εκστάσεις των αγίων αποτελούσαν απλώς 
και μόνο μια διανοητική ιδιορρυθμία; Σιγά σιγά ο θεός μου φαινό-
ταν μία παρέκκλιση, κάτι που η ανθρωπότητα είχε ξεπεράσει. 

Παρ' όλα τα χρόνια που έζησα ως μοναχή, δεν πιστεύω πως η 
εμπειρία που έχω για το θεό είναι ασυνήθιστη. Οι ιδέες μου γύρω 
από το θεό διαμορφώθηκαν στην παιδική ηλικία και δεν ακολούθη-
σαν εκ παραλλήλου την ανάπτυξη των γνώσεών μου σε άλλους το-
μείς. Είχα αναθεωρήσει τις απλοϊκές παιδικές μου απόψεις για τον 
Άη Βασίλη· είχα καταλήξει να κατανοώ με ωριμότερο τρόπο τις πε-
ριπλοκότητες της ανθρώπινης κατάστασης απ' ό ,τι ήταν δυνατό στο 
νηπιαγωγείο. Και όμως οι πρώιμες, συγκεχυμένες μου ιδέες για το 
Θεό δεν είχαν τροποποιηθεί ή εξελιχθεί. Άνθρωποι χωρίς τη δική μου 
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ιδιάζουσα θρησκευτική προϊστορία, είναι πολύ πιθανό να διαπιστώ-
σουν πως και η δική τους ιδέα για το Θεό διαμορφώθηκε στη νηπια-
κή ηλικία. Από τότε, έχουμε απαλλαγεί από καθετί παιδιάστικο και 
έχουμε εγκαταλείψει το Θεό των πρώτων μας χρόνων. 

Όμως η μελέτη μου πάνω στην ιστορία των θρησκειών έχει απο-
καλύψει ότι τα ανθρώπινα όντα είναι πνευματικά ζώα. Στην πραγ-
ματικότητα, υπάρχει ένας τουλάχιστον ισχυρός λόγος να υποστηρί-
ξουμε ότι ο homo sapiens είναι επίσης και homo religiosus. Ανδρες 
και γυναίκες άρχισαν να λατρεύουν Θεούς αμέσως μόλις έγιναν ό,τι 
σήμερα αναγνωρίζουμε ως άνθρωπο· δημιούργησαν θρησκείες την 
ίδια στιγμή που δημιούργησαν έργα τέχνης. Και αυτό δεν ήταν 
απλώς επειδή ήθελαν να εξευμενίσουν πανίσχυρες δυνάμεις· αυτές 
οι πρώιμες πίστεις εξέφραζαν το θαύμα και το μυστήριο που φαίνε-
ται πως ήταν πάντα ένα ουσιώδες στοιχείο της ανθρώπινης εμπει-
ρίας αυτού του όμορφου και όμως τρομακτικού κόσμου. Όπως και 
η τέχνη, η θρησκεία υπήρξε μια προσπάθεια για εύρεση νοήματος 
και αξίας στη ζωή, παρ' όλη την οδύνη που κληρονομεί η σάρκα. Μπο-
ρεί να γίνει κατάχρηση της θρησκείας όπως και κάθε άλλης ανθρώ-
πινης δραστηριότητας - αλλά αυτό φαίνεται πως είναι κάτι που 
έχουμε ήδη κάνει. Η θρησκεία δεν ήταν κάτι που επιβλήθηκε σε μία 
πρωτόγονη άθρησκη φύση από δεσποτικούς βασιλείς και ιερείς, αλ-
λά βρισκόταν στη φύση της ανθρωπότητας. Στην πραγματικότητα, 
οι σύγχρονες εκκοσμικευμένες μας αντιλήψεις είναι ένας απολύτως 
καινούργιος πειραματισμός, χωρίς προηγούμενο στην ανθρώπινη 
ιστορία. Περιμένουμε ακόμα να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Θα 
ήταν επίσης αλήθεια να πούμε ότι ο δυτικός μας φιλελεύθερος ουμα-
νισμός δεν είναι κάτι που έφτασε σε μας κατά φυσικό τρόπο: όπως 
και η εκτίμηση της τέχνης ή της ποίησης, είναι κάτι που πρέπει να 
καλλιεργηθεί. 0 ουμανισμός είναι καθ' εαυτόν μια θρησκεία δίχως 
Θεό -και δεν είναι, βέβαια,όλες οι θρησκείες θεϊστικές. Το δικό μας 
εγκόσμιο ηθικό ιδεώδες έχει τις δικές του πνευματικές και θυμικές 
πειθαρχίες και δίνει στους ανθρώπους τα μέσα να βρουν πίστη στο 
έσχατο νόημα της ανθρώπινης ζωής. μέσα τα οποία κάποτε παρεί-
χαν οι περισσότερες συμβατικές θρησκείες. 
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Όταν άρχισα να ερευνώ την ιστορία της ιδέας και της εμπειρίας 
του Θεού στις τρεις αλληλοσυσχετιζόμενες μονοθεϊστικές πίστεις 
του Ιουδαϊσμού,του Χριστιανισμού και του Ισλάμ, περίμενα να βρω 
ότι ο Θεός ήταν απλώς προβολή ανθρωπίνων αναγκών και επιθυ-
μιών. Πίστευα ότι «αυτός» θα αντανακλούσε τους φόβους και τους 
πόθους της κοινωνίας σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής της. Οι προ-
βλέψεις μου δεν διαψεύστηκαν εντελώς, αλλά έχω μείνει πάρα πολύ 
έκπληκτη από ορισμένα ευρήματά μου και εύχομαι να τα είχα γνω-
ρίσει όλ' αυτά τριάντα χρόνια νωρίτερα, όταν ξεκινούσα τη θρησκευ-
τική μου ζωή. Θα με είχε γλιτώσει από αρκετό άγχος αν άκουγα 
«από διακεκριμένους μονοθεϊστές και των τριών πίστεων» ότι αντί 
να περιμένω το Θεό να κατέβει από ψηλά, θα έπρεπε συνειδητά να 
δημιουργήσω μια αίσθηση του Θεού για τον εαυτό μου. Άλλοι, ραβ-
βίνοι, ιερείς και Σούφι, θα με είχαν αποτρέψει απ73 το να πιστέψω 
πως ο Θεός ήταν - μ ε οποιαδήποτε έννοια-μια πραγματικότητα 
«εκεί πέρα»· θα με είχαν προειδοποιήσει να μην περιμένω να τον 
βιώσω σαν αντι/ειμενικό γεγονός το οποίο θα μπορούσε να ανακα-
λυφθεί με τη συνηθισμένη διαδικασία της ορθολογικής σκέψης. Θα 
μου είχαν πει ότι κατά μια σημαντική έννοια ο Θεός ήταν προϊόν της 
δημιουργικής φαντασίας, όπως η ποίηση και η μουσική που τόσο με 
ενέπνεαν. Λίγοι πραγματικά αξιοσέβαστοι μονοθεϊστές θα μου είχαν 
πει ήρεμα και σταθερά ότι ο Θεός πράγματι δεν υπάρχει - και όμως 
ότι «αυτός» είναι η πιο σημαντική πραγματικότητα στον κόσμο. 

Αυτό το βιβλίο δεν πρόκειται να είναι η ιστορία της άρρητης πραγ-
ματικότητας του ίδιου του Θεού που βρίσκεται πέραν του χρόνου και 
της αλλαγής, αλλά μια ιστορία του τρόπου με τον οποίο άνδρες και 
γυναίκες τον έχουν αντιληφθεί από την εποχή του Αβραάμ μέχρι 
σήμερα. Η ανθρώπινη ιδέα του Θεού έχει μια ιστορία, αν και πάντα 
σήμαινε κάτι ελαφρώς διαφορετικό για κάθε ανθρώπινη ομάδα που 
τη χρησιμοποίησε σε διάφορες εποχές. Η ιδέα του Θεού που δια-
μορφώθηκε σε μία γενιά από ένα σύνολο ανθρώπων μπορεί να είναι 
χωρίς νόημα για μιαν άλλη. Στην πραγματικότητα, η δήλωση «πι-
στεύω στο Θεό» δεν έχει αντικειμενικό νόημα, ως τέτοια, αλλά όπως 
και κάθε άλλη δήλωση σημαίνει κάτι μέσα σ' ένα πλαίσιο συμφραζο-
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μένων, όταν διακηρύσσεται από μια συγκεκριμένη κοινότητα. Κατά 
συνέπεια δεν υπάρχει καμιά αμετάβλητη ιδέα που να περιέχεται στη 
λέξη «Θεός»· αντίθετα, η λέξη κατέχει ένα ολόκληρο φάσμα νοημά-
των, μερικά από τα οποία είναι αντιφατικά ή ακόμη και αμοιβαίως 
αποκλειόμενα. Αν η έννοια του Θεού δεν είχε αυτή την ελαστικότη-
τα, δεν θα είχε επιζήσει ώστε να γίνει μία από τις μεγάλες ανθρώπι-
νες ιδέες. Όταν μία σύλληψη του Θεού έπαψε να έχει νόημα ή αξία, 
γρήγορα εγκατελείπετο και αντικαθίστατο από μια νέα θεολογία. 
Ένας φονταμενταλιστής δεν θα το δεχόταν αυτό, γιατί ο φονταμε-
νταλισμός είναι αντι-ιστορικός: πιστεύει ότι ο Αβραάμ, ο Μωυσής 
και οι μεταγενέστεροι προφήτες βίωσαν όλοι τους το Θεό με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο που τον βιώνουν οι άνθρωποι σήμερα. Αλλά εάν κοι-
τάξουμε στις τρεις θρησκείες μας, γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχει 
αντικειμενική άποψη του «Θεού»: κάθε γενιά πρέπει να δημιουργή-
σει την εικόνα του Θεού η οποία είναι λειτουργική γι' αυτήν. Το ίδιο 
ισχύει και για τον αθεϊσμό. Η πρόταση «δεν πιστεύω στο θεό» έχει 
προσλάβει διαφορετικές σημασίες σε διαφορετικές περιόδους της 
ιστορίας. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποκληθεί «αθε'ι'στές» ανά 
τους αιώνες έχουν αρνηθεί μία ορισμένη σύλληψη του Θείου. Είναι 
άραγε ό «θεός» τον οποίο αρνούνται οι αθεϊστές σήμερα ο Θεός των 
πατριαρχών, ο θεός των φιλοσόφων, ο θεός των Μυστικών ή ο θεός 
των Ντεϊστών του δέκατου όγδοου αιώνα; Όλοι αυτοί οι θεοί έχουν 
λατρευτεί ως ο θεός της Βίβλου και του Κορανίου από Εβραίους, 
Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, σε διάφορες περιόδους της ιστο-
ρίας τους. θα διαπιστώσουμε ότι είναι πολύ διαφορετικοί ο ένας 
από τον άλλο. 0 αθεϊσμός υπήρξε συχνά μια συνθήκη μετάβασης: 
έτσι Εβραίοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι, αποκαλούνταν όλοι 
«άθεοι» από τους παγανιστές σύγχρονούς τους επειδή υιοθετούσαν 
μια επαναστατική ιδέα περί θεότητας και υπερβατικότητας. Μήπως 
ο σύγχρονος αθεϊσμός είναι παρόμοια άρνηση του «Θεού» ο οποίος 
δεν επαρκεί για τα προβλήματα του καιρού μας; 

Παρά τον υπερκόσμιο χαρακτήρα της, η θρησκεία είναι εξαιρετι-
κά πραγματιστική. Θα δούμε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να λει-
τουργήσει μια ορισμένη ιδέα του Θεού παρά να είναι λογικά ή επι-
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στημονικά ευκρινής. Από τη στιγμή που παύει να είναι αποτελεσμα-
τική θα αντικατασταθεί - μερικές φορές από κάτι ριζικά διαφορετι-
κό . Αυτό δεν ενοχλούσε τους περισσότερους μονοθεϊστές πριν από 
την εποχή μας, επειδή γι* αυτούς ήταν αρκετά σαφές ότι οι ιδέες τους 
για το Θεό δεν ήταν απαραβίαστες αλλά μπορούσαν να είναι και προ-
σωρινές. Ήταν εξ ολοκλήρου ανθρώπινο δημιούργημα - δεν μπορού-
σαν να είναι τίποτε άλλο-και αρκετά διακριτές από την απερίγρα-
πτη Πραγματικότητα την οποία συμβόλιζαν. Μερικοί ανέπτυξαν 
αρκετά τολμηρούς τρόπους να τονίσουν αυτή την ουσιαστική διά-
κριση. Ένας Μυστικός του Μεσαίωνα έφτασε μέχρι του σημείου να 
πει ότι αυτή η έσχατη πραγματικότητα -την οποία εσφαλμένα ονο-
μάζουμε «θεό»-ούτε καν που θίγεται από τη Βίβλο. Σε όλη την πο-
ρεία της ιστορίας, άνδρες και γυναίκες είχαν βιώσει μια διάσταση 
του πνεύματος η οποία φαινόταν να υπερβαίνει τον καθημερινό κό-
σμο. Στην πραγματικότητα, αποτελεί εντυπωσιακό χαρακτηριστικό 
του ανθρώπινου πνεύματος το ότι είναι σε θέση να συλλαμβάνει έννοι-
ες οι οποίες το ξεπερνούν Αρος αυτή την κατεύθυνση. Όπως και αν 
διαλέξουμε να το ερμηνεύσουμε αυτό, αυτή η ανθρώπινη εμπειρία 
της υπέρβασης έχει υπάρξει ένα γεγονός ζωής. Και δεν θα το θεω-
ρούσαν όλοι ως θείο: οι Βουδιστές, όπως θα δούμε, θα αρνούνταν ότι 
τα οράματα και οι ενοράσεις τους προέρχονται από κάποια υπερ-
φυσική πηγή· τα βλέπουν ως φυσικά για τον άνθρωπο. Όλες οι με-
γάλες θρησκείες, ωστόσο, θα συμφωνούσαν ότι είναι αδύνατο να πε-
ριγράψουμε την υπέρβαση σε μια φυσιολογική εννοιακή γλώσσα. Οι 
μονοθεϊστές έχουν αποκαλέσει αυτή την υπέρβαση «θεό», αλλά την 
έχουν περιφράξει με σημαντικές ρήτρες. Στους Εβραίους,για παρά-
δειγμα, απαγορεύεται να προφέρουν το ιερό όνομα του θεού και οι 
Μουσουλμάνοι δεν επιτρέπεται να προσπαθούν να εικονίσουν το 
θείο σύμφωνα με μια οπτική εικονοποιία. Αυτός ο αυστηρός κανό-
νας υπενθυμίζει πως η πραγματικότητα την οποία αποκαλούμε 
«θεό» υπερσκελίζει κάθε ανθρώπινη έκφραση. 

Αυτή δεν πρόκειται να είναι μια ιστορία με τη συνηθισμένη έν-
νοια του όρου, αφού η ιδέα του θεού δεν αναπτύχθηκε από ένα κα-
θορισμένο σημείο και δεν εξελίχθηκε κατά τρόπο γραμμικό προς μια 
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τελική σύλληψη. Οι επιστημονικές ιδέες ακολουθούν τέτοιο δρόμο, 
όμως οι ιδέες της τέχνης και της θρησκείας όχι. Όπως ακριβώς υπάρ-
χει ένας περιορισμένος αριθμός θεμάτων στην ερωτική ποίηση, έτσι 
και οι άνθρωποι δεν έχουν πάψει να λένε τα ίδια πράγματα για το 
Θεό πάλι και πάλι. Στην πραγματικότητα, θα βρούμε μια χτυπητή 
ομοιότητα στις εβραϊκές, χριστιανικές και μουσουλμανικές ιδέες 
περί του Θείου. Ακόμη και αν Εβραίοι και Μουσουλμάνοι έβρισκαν 
από κοινού το χριστιανικό δόγμα της Τριάδας και της ενσάρκωσης 
σχεδόν βλάσφημο, έχουν παραγάγει τις δικές τους αμφισβητήσιμες 
εκδοχές αυτής της θεολογίας. Κάθε έκφραση αυτών των οικουμενι-
κών θεμάτων είναι ελαφρώς διαφορετική. ωστόσο δείχνει την ευφυΐα 

» 

και την επινοητικότητα της ανθρώπινης φαντασίας στον αγώνα της 
να εκφράσει μια ιδέα περί του «θεού». 

Επειδή αυτό είναι ένα τόσο τεράστιο θέμα, περιορίστηκε συνει-
δητά στον Ένα Θέο τον οποίο λάτρεψαν οι Εβραίοι, οι Χριστιανοί 
και οι Μουσουλμάνοι, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις έχω εξετά-
σει παγανιστικές, ινδουϊστικές και βουδιστικές συλλήψεις της έσχα-
της πραγματικότητας προκειμένου να κάνω σαφέστερη τη μονοθεϊ-
στική προοπτική. Φαίνεται πως η ιδέα του θεού είναι αξιοσημείωτα 
συγγενική μέσα σε θρησκείες διαφορετικές, οι οποίες αναπτύχθηκαν 
ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Σε όποια συμπεράσματα και αν 
καταλήξουμε σε σχέση με την πραγματικότητα του θεού, η ιστορία 
αυτής της ιδέας έχει να μας πει κάτι σημαντικό για το ανθρώπινο 
πνεύμα και για τη φύση των βλέψεών μας. Παρά την αντιθρησκευτι-
κή ροπή του μεγαλύτερου μέρους της δυτικής κοινωνίας, η ιδέα του 
θεού ακόμα επηρεάζει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Πρόσφα-
τες δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι ενενήντα εννέα τοις εκατό των 
Αμερικανών λένε ότι πιστεύουν στο θεό: το ερώτημα είναι, ποιο 
«θεό» από τους πολλούς που διατίθενται αποδέχονται; 

Η θεολογία συχνά φαίνεται ανιαρή και αφηρημένη, αλλά η ιστο-
ρία του θεού υπήρξε πάντα περιπαθής και έντονη. Αντίθετα με ορι-
σμένες άλλες συλλήψεις του εσχάτου, συνοδευόταν αρχικά από αγω-
νιστική διαμάχη και ένταση. Οι προφήτες του Ισραήλ βίωναν το θεό 
τους σαν έναν φυσικό πόνο που άρπαζε κάθε τους μέλος και τους 
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πλημμύριζε με παραφορά και έκσταση. Η πραγματικότητα την 
οποία αποκαλούσαν «Θεό» βιωνόταν συχνά από τους μονοθει'στές 
σε μία κατάσταση ακρότητας: θα διαβάσουμε για βουνοκορφές, 
σκοτεινιά, απομόνωση, σταύρωση και τρόμο. Η δυτική εμπειρία του 
Θεού φαινόταν ιδιαίτερα τραυματική. Ποιος ήταν ο λόγος αυτής της 
εγγενούς έντασης; Άλλοι μονοθεϊστές μιλούσαν για φως και για με-
ταμόρφωση. Χρησιμοποιούσαν μια πολύ τολμηρή εικονοποιία για 
να εκφράσουν την περιπλοκότητα της πραγματικότητας την οποία 
εξέφραζαν,η οποία πήγαινε πολύ πιο πέρα από την ορθόδοξη θεο-
λογία, γεγονός το οποίο μπορεί να δείχνει μια διαδεδομένη επιθυ-
μία για πιο ζωηρή έκφραση της θρησκευτικής αλήθειας. Το έργο του 
σύγχρονου Αμερικανού ερευνητή Τζόζεφ Κάμπελ (Joseph Campbell) 
έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλές: έχει ερευνήσει την αιώνια μυθολο-
γία του ανθρώπινου είδους, συνδέοντας τους αρχαίους μύθους μ' εκεί-
νους που ισχύουν ακόμα στις πρωτόγονες κοινωνίες. Έχει συχνά 
υποστηριχτεί ότι οι τρεις θεοκεντρικές θρησκείες είναι κενές από 
μυθολογία και ποιητικό συμβολισμό. Όμως, παρ* όλο που οι μονο-
θεϊστές αρχικά αρνήθηκαν τους μύθους των παγανιστών γειτόνων 
τους, εκείνοι συχνά επανέκυψαν μέσα στην πίστη σε μια μεταγενέ-
στερη εποχή. Ορισμένοι Μυστικοί έχουν δει το Θεό ενσαρκωμένο σε 
μια γυναίκα, για παράδειγμα. Άλλοι επανειλημμένα μιλούν για τη 
σεξουαλικότητα του Θεού και έχουν εισαγάγει ένα θηλυκό στοιχείο 
μέσα στο Θείο. 

Αυτό με φέρνει σε ένα δύσκολο σημείο. Επειδή αυτός ο Θεός αρ-
χικά εμφανίστηκε σαν μια ειδικά αρσενική θεότητα, οι μονοθεϊστές 
συνήθως αναφέρονταν σε αυτόν ως «αυτός». Τα πρόσφατα χρόνια, 
οι φεμινίστριες έχουν αρκετά δικαιολογημένα αντιδράσει σε αυτό. 
Δεδομένου ότι πρόκειται να καταγράψω τις σκέψεις και τις ενορά-
σεις ανθρώπων οι οποίοι αποκαλούσαν το Θεό «αυτός», θα χρησι-
μοποιήσω τη συμβατική αρσενική ορολογία, εκτός από τις περιπτώ-
σεις όπου το «αυτό» μού φαίνεται πιο κατάλληλο. Όμως αξίζει ίσως 
να αναφέρουμε ότι η αρσενική χροιά όταν μιλάμε για το Θεό είναι 
ιδιαίτερα προβληματική στα αγγλικά. Στα εβραϊκά, τα αραβικά και 
τα γαλλικά,ωστόσο,το γραμματικό φύλο δίνει στον θεολογικό λόγο 
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ένα είδος σεξουαλικής αντίστιξης και διαλεκτικής, η οποία δημιουρ-
γεί μια ισορροπία που συχνά λείπει από τα αγγλικά. Έτσι στα αρα-
βικά το αλ-Λαχ (το υπέρτατο όνομα για το θεό) είναι γραμματικώς 
αρσενικό, αλλά η λέξη για τη θεία και αδιερεύνητη ουσία του θεού 
-αλ-Ντάατ- είναι θηλυκή. 

Κάθε συζήτηση γύρω από το θεό παραπαίει κάτω από απίθανες 
δυσκολίες. Όμως οι μονοθεϊστές υπήρξαν όλοι πολύ θετικοί σε σχέ-
ση με τη γλώσσα την ίδια στιγμή που της αρνιόνταν την ικανότητα 
να εκφράσει την υπερβατική πραγματικότητα. Ο θεός των Εβραίων, 
των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων, είναι ένας θεός ο οποίος 
-κατά μια έννοια- μιλάει. 0 Λόγος του είναι κρίσιμος και για τις 
τρεις αυτές πίστεις. Ο Λόγος του θεού έχει διαμορφώσει την ιστο-
ρία των πολιτισμών μας. Πρέπει ν' αποφασίσουμε αν η λέξη «θεός» 
έχει κάποιο νόημα για μας σήμερα. 

Σημείωση: Δεδομένου ότι εξετάζω την ιστορία του θεού τόσο υπό την εβραϊ-
κή και μουσουλμανική όσο και υπό τη χριστιανική προοπτική, οι όροι «π.Χ.» 
και «μ.Χ.», οι οποίοι συμβατικά χρησιμοποιούνται στη Δύση. είναι ακατάλ-
ληλοι. Γι' αυτό και κατέφυγα στις εναλλακτικές εκδοχές «ΠΚΧ» (Προ Κοινής 
Χρονολογίας) και «ΚΧ» (Κοινή Χρονολογία). 



Κεφάλαιο Ιο 

Στην αρχή... 

Στην αρχή, τα ανθρώπινα όντα δημιούργησαν ένα Θεό ο οποίος ήταν 
η Πρώτη Αιτία όλων των πραγμάτων και Κυβερνήτης του ουρανού 
και της γης. Δεν αναπαρίστατο με εικόνες και δεν είχε ναό ή ιερείς 
στην υπηρεσία του. Ήταν πάρα πολύ ψηλά για την ανεπαρκή ανθρώ-
πινη λατρεία. Σιγά σιγά έσβησε από τη συνείδηση του λαού του. 
Είχε γίνει τόσο απόμακρος που αποφάσισαν ότι δεν τον ήθελαν πια. 
Κάποτε είπαν ότι εξαφανίστηκε. 

Αυτή,τουλάχιστον,είναι μια θεωρία,την οποία εκλαΐκευσε ο πα-
τήρ Βίλχεμ Σμιτ (Wilhelm Schmidt) στην Προέλευση της ιδέας του 
Θεού που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1912. Ο Σμιτ διατύπωσε την 
ιδέα ότι υπήρχε ένας πρωτόγονος μονοθεϊσμός πριν άνδρες και γυ-
ναίκες αρχίσουν να λατρεύουν πολυάριθμους θεούς. Αρχικά ανα-
γνώριζαν μόνο μία Υπέρτατη θεότητα, η οποία είχε δημιουργήσει 
τον κόσμο και κυβερνούσε από μακριά τα ανθρώπινα πράγματα. Η 
πίστη σε έναν τέτοιο Τπέρτατο θεό (που μερικές φορές τον αποκα-
λούσαν θεό-Ουρανό, μιας και ήταν πάντα συνδεδεμένος με την ατμό-
σφαιρα) εξακολουθεί να είναι ένα χαρακτηριστικό της θρησκευτικής 
ζωής σε πολλές αυτόχθονες αφρικανικές φυλές. Τα μέλη των φυλών 
αυτών αναζητούν το θεό μέσα στην προσευχή τους· πιστεύουν ότι 
τους παρακολουθεί και θα τιμωρήσει τα σφάλματά τους. Όμως απου-
σιάζει κατά παράδοξο τρόπο από την καθημερινή τους ζωή: δεν έχει 
ιδιαίτερη λατρεία και ποτέ δεν απεικονίζεται σε κάποιο ομοίωμα. 
Οι άνθρωποι της φυλής λένε ότι δεν είναι εκφράσιμος και δεν μπορεί 
να μιανθεί από τον κόσμο των ανθρώπων. Μερικοί άνθρωποι λένε 
ότι έχει «φύγει». Οι ανθρωπολόγοι κάνουν την υπόθεση ότι αυτός ο 
θεός έχει μετατεθεί σε τόσο υψηλές και απόμακρες σφαίρες, έχει 
γίνει τόσο υψηλός και απόμακρος που στην πράξη έχει αντικατα-
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σταθεί από κατώτερα πνεύματα και πιο προσιτούς θεούς. Έτσι λοι-
πόν, συνεχίζει η θεωρία του Σμιτ, στους αρχαίους καιρούς ο Υπέρ-
τατος Θεός υποκαταστάθηκε από τους περισσότερο ελκυστικούς 
θεούς των παγανιστικών πανθέων. Στην αρχή, λοιπόν, υπήρχε ένας 
Θεός. Αν αυτό ισχύει,τότε ο μονοθεϊσμός είναι μία από τις πιο πρώ-
ιμες ιδέες που ανέπτυξαν τα ανθρώπινα όντα για να εκφράσουν το 
μυστήριο και την τραγικότητα της ζωής. Υποδεικνύει επίσης κάποια 
από τα προβλήματα που έχει ν' αντιμετωπίσει μια τέτοια θεότητα. 

Είναι δύσκολο να αποδειχθεί αυτό με τον ένα ή με τον άλλο 
τρόπο. Έχουν υπάρξει πολλές θεωρίες γύρω από την προέλευση της 
θρησκείας. Φαίνεται ωστόσο ότι η δημιουργία θεών είναι κάτι που 
ανέκαθεν έκαναν οι άνθρωποι. 'Οταν μία θρησκευτική ιδέα παύει γι' 
αυτούς να λειτουργεί, απλώς αντικαθίσταται από μιαν άλλη. Τέτοι-
ες ιδέες εξαφανίζονται γρήγορα χωρίς πολλές τυμπανοκρουσίες. 
Στις ημέρες μας, πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι ο Θεός που 
λατρεύτηκε επί αιώνες από Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλ-
μάνους, έχει γίνει τόσο απόμακρος όσο ο Θεός-Ουρανός. Ορισμένοι 
έχουν στην πραγματικότητα υποστηρίξει πως είναι νεκρός. Οπωσ-
δήποτε φαίνεται να εξαφανίζεται από τη ζωή ενός όλο και μεγαλύ-
τερου αριθμού ανθρώπων, ιδιαίτερα στη Δυτική Ευρώπη. Μιλούν 
για μια «τρύπα στο σχήμα του Θεού» μέσα στις συνειδήσεις τους, 
εκεί όπου κάποτε υπήρχε,επειδή,όσο ασήμαντος κι αν φαίνεται από 
ορισμένες πλευρές, έχει παίξει έναν κρίσιμο ρόλο στην ιστορία μας 
και έχει υπάρξει μία από τις μεγαλύτερες ανθρώπινες ιδέες όλων των 
εποχών. Για να καταλάβουμε τι χάνουμε - αν όντως αυτή τη στιγμή 
εξαφανίζεται- πρέπει να δούμε το τι έκαναν οι άνθρωποι όταν άρχι-
σαν να λατρεύουν αυτόν το Θεό, τι αυτός σήμαινε και με ποιον τρόπο 
είχε συλληφθεί. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να γυρίσουμε πί-
σω στον αρχαίο κόσμο της Μέσης Ανατολής, όπου η ιδέα αυτού του 
δικού μας Θεού αναδύθηκε αργά εδώ και πάνω από 14.000 χρόνια. 

Ένας από τους λόγους για τους οποίους η θρησκεία φαίνεται να 
χάνει τη σημασία της σήμερα είναι ότι πολλοί από μας δεν έχουμε 
πλέον την αίσθηση ότι περιβαλλόμαστε από το αόρατο. Η επιστη-
μονική μας κουλτούρα μας διδάσκει να εστιάζουμε την προσοχή μας 
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στον φυσικό και υλικό κόσμο που βρίσκεται μπροστά μας. Αυτή η 
μέθοδος του να κοιτάζουμε τον κόσμο έχει επιτύχει σπουδαία απο-
τελέσματα. Μία από τις συνέπειές της, ωστόσο, είναι ότι έχουμε, 
σαν να λέμε, λογοκρίνει εκείνη την αίσθηση του «πνευματικού» ή 
του «θείου» η οποία διαπερνά σ' όλα τα επίπεδα τη ζωή των ανθρώ-
πων σε πιο παραδοσιακές κοινωνίες και η οποία αποτελούσε κάπο-
τε ουσιώδες συστατικό της ανθρώπινης εμπειρίας του κόσμου. Στα 
Νησιά των Νότιων Θαλασσών, αποκαλούν αυτή τη μυστηριώδη δύ-
ναμη μάννα· άλλοι την εκφράζουν σαν μια παρουσία πνεύματος, με-
ρικές φορές γίνεται αισθητή σαν μια απρόσωπη δύναμη, σαν μια 
μορφή ραδιενέργειας ή ηλεκτρισμού. Πίστευαν ότι κατοικεί μέσα 
στον αρχηγό της φυλής, σε φυτά, σε πέτρες ή ζώα. Οι Λατίνοι βίω-
ναν τα numina (πνεύματα) μέσα σε ιερά άλση· οι Άραβες πίστευαν 
ότι οι εκτάσεις κατοικούνται από τα τζίνι. Φυσικά οι άνθρωποι ήθε-
λαν να έρθουν σε επαφή με αυτή την πραγματικότητα και να την κά-
νουν να δουλέψει για λογαριασμό τους, αλλά παράλληλα μοναδικό 
τους κίνητρο ήταν συχνά ο θαυμασμός. 'Οταν προσωποποιούσαν τις 
αόρατες δυνάμεις και τις έκαναν θεούς, που συνδέονταν με τους 
ανέμους, τον ήλιο,τη θάλασσα και τ' αστέρια αλλά είχαν ανθρώπινα 
χαρακτηριστικά, εξέφραζαν την αίσθηση της συγγένειας που ένιω-
θαν με το αόρατο και με τον κόσμο που τους περιέβαλλε. 

Ο Ρούντολφ Όττο (Rudolf Otto), 0 Γερμανός ιστορικός της θρη-
σκείας ο οποίος δημοσίευσε το σημαντικό του βιβλίο Η ιδέα του Θείου 
το 1917,πίστευε ότι αυτή η αίσθηση του «νουμενικού» («numinous»)* 
ήταν θεμελιώδης για τη θρησκεία. Ήταν προγενέστερη κάθε επιθυ-
μίας να εξηγηθεί η αρχή του κόσμου ή να βρεθεί η βάση της ηθικής 
συμπεριφοράς. Η νουμενική δύναμη γινόταν αισθητή από τα ανθρώ-
πινα όντα με διάφορους τρόπους - μερικές φορές ενέπνεε άγρια, 
βακχική διέγερση· μερικές άλλες βαθιά γαλήνη· κάποιοι άνθρωποι 

* «Νουμενικό» είναι μια εξελληνισμένη απόδοση του numinosum (ουσιαστικο-
ποιημένη μορφή του επιθέτου numinous), που υποδηλώνει το στοιχείο της σύγ-
χυσης, του τρόμου και των αμφιθυμικών συναισθημάτων τα οποία καταλαμβά-
νουν τον άνθρωπο όταν έρχεται σε επαφή με τη σφαίρα του Ιερού. (Σ.τ.Μ.) 
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ένιωθαν τρόμο, αποστροφή ή ταπείνωση στην παρουσία της μυστη-
ριώδους δύναμης η οποία είναι έμφυτη σε κάθε μορφή ζωής. Όταν 
οι άνθρωποι άρχισαν να επινοούν τους μύθους τους και να λατρεύ-
ουν τους θεούς τους, δεν ζητούσαν μία κυριολεκτική εξήγηση των 
φυσικών φαινομένων. Οι συμβολικές ιστορίες, οι σπηλαιογραφίες 
και τα ανάγλυφα ήταν μια προσπάθεια να εκφράσουν το θαυμασμό 
τους και να γεφυρώσουν αυτό το διάχυτο μυστήριο με τη ζωή τους· 
στην πραγματικότητα, ποιητές, καλλιτέχνες και μουσικοί συχνά 
ωθούνται και σήμερα από μια παρόμοια επιθυμία. Στην παλαιολι-
θική περίοδο, για παράδειγμα, όταν η γεωργία ήταν στα πρώτα της 
βήματα, η λατρεία της θεάς-Μητέρας εξέφραζε την αίσθηση ότι η 
γονιμότητα η οποία μεταμόρφωνε την ανθρώπινη ζωή ήταν ιερή. Οι 
καλλιτέχνες λάξευαν αγάλματα που την απεικόνισαν σαν μία γυμνή 
εγκυμονούσα γυναίκα,την οποία οι αρχαιολόγοι συναντούν σήμερα 
σε ολόκληρη την Ευρώπη,τη Μέση Ανατολή και την Ινδία. Η Μεγάλη 
Μητέρα παρέμεινε φαντασιακά σημαντική για πολλούς αιώνες. 
Όπως και ο παλαιός Θεός-Ουρανός, απορροφήθηκε μέσα σε μετα-
γενέστερα πάνθεα και πήρε τη θέση της δίπλα σε παλαιότερες θεό-
τητες. Ήταν συνήθως μία από τις πιο ισχυρές θεότητες, οπωσδήπο-
τε πιο ισχυρή από το Θεό-Ουρανό,ο οποίος περέμεινε μια μάλλον 
σκιώδης φιγούρα. Ονομαζόταν Ινάννα στην αρχαία Σουμερία, Ιστάρ 
στη Βαβυλώνα, Ανάθ στη Χαναάν, Ίσις στην Αίγυπτο και Αφροδίτη 
στην Ελλάδα, ενώ αξιοπρόσεκτα όμοιες ιστορίες επινοήθηκαν σε 
όλες αυτές τις κουλτούρες για να εκφράσουν το ρόλο της στην πνευ-
ματική ζωή των ανθρώπων. Σκοπός αυτών των μύθων δεν ήταν να 
εννοηθούν κατά γράμμα, αλλά συνιστούσαν μεταφορικές προσπάθει-
ες να περιγραφεί μια πραγματικότητα η οποία ήταν πολύ περίπλοκη 
και φευγαλέα για να εκφραστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Αυτές 
οι δραματικές και υποβλητικές ιστορίες των θεών και των θεαινών 
βοήθησαν τους ανθρώπους να αρθρώσουν την αίσθηση που είχαν των 
πανίσχυρων αλλά αόρατων δυνάμεων οι οποίες τους περιέβαλλαν. 

Στην πραγματικότητα, φαίνεται ότι στον αρχαίο κόσμο οι άνθρω-
ποι πίστευαν πως μόνο με τη συμμετοχή τους σε αυτή τη θεία ζωή 
γίνονταν αληθινά ανθρώπινοι. Η επίγεια ζωή ήταν ολοφάνερα εύ-
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θραυστη και βρισκόταν κάτω από τη σκιά του θανάτου, αλλά όταν 
οι άνδρες και οι γυναίκες μιμούνταν τις πράξεις των θεών μπορού-
σαν σε κάποιο βαθμό να συμμετάσχουν στη δική τους ανώτερη ισχύ 
και αποτελεσματικότητα. Έτσι λεγόταν ότι οι θεοί είχαν δείξει 
στους ανθρώπους τον τρόπο να χτίζουν πόλεις και ναούς που απο-
τελούσαν απλά αντίγραφα των δικών αους κατοικιών στον θεϊκό κό-
σμο. Ο ιερός κόσμος των θεών - όπως τον αφηγούνται οι μύθοι - δεν 
ήταν απλώς ένα ιδεώδες στο οποίο άνδρες και γυναίκες μπορούσαν 
να αποβλέπουν, αλλά το ίδιο το πρωτότυπο της ανθρώπινης ύπαρ-
ξης· ήταν το αυθεντικό εκμαγείο ή το αρχέτυπο με βάση το οποίο 
είχε σχεδιαστεί η ζωή μας εδώ κάτω. Έτσι, καθετί πάνω στη γη θεω-
ρούνταν πως ήταν αντίγραφο κάποιου άλλου πράγματος στον θεϊκό 
κόσμο, αντίληψη η οποία διαπότιζε τη μυθολογία,την τελετουργία 
και την κοινωνική οργάνωση των περισσότερων από τους πολιτι-
σμούς της αρχαιότητας και συνεχίζει να επηρεάζει τις περισσότερες 
παραδοσιακές κοινωνίες μέχρι τις ημέρες μας1. Στο αρχαίο Ιράν,για 
παράδειγμα, κάθε μεμονωμένο πρόσωπο ή αντικείμενο (getik) πι-
στευόταν ότι είχε το αντίστοιχό του στον αρχετυπικό κόσμο της ιε-
ρής πραγματικότητας (menok). Αυτή είναι μια προοπτική την οποία 
εμείς στον σύγχρονο κόσμο είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε, από τη 
στιγμή που θεωρούμε την αυτονομία και την ανεξαρτησία ως υπέρ-
τατες ανθρώπινες αξίες. Ωστόσο, το κοινώς λεγόμενο post coitum 
omne animal tristis est* εξακολουθεί να εκφράζει μια κοινή εμπειρία: 
μετά από μια έντονη στιγμή που την περιμέναμε με ανυπομονησία, 
νιώθουμε συχνά ότι έχουμε χάσει κάτι σπουδαιότερο που παραμέ-
νει άπιαστο για μας. Η μίμηση ενός θεού εξακολουθεί να είναι μια 
σημαντική θρησκευτική έννοια: η αργία του Σαββάτου ή η ποδονι-
ψία της Μεγάλης Πέμπτης -πράξεις οι οποίες από μόνες τους δεν 
έχουν νόημα - είναι τώρα σημαντικές και καθαγιασμένες επειδή οι 
άνθρωποι πιστεύουν ότι κάποτε τις επιτέλεσε ο θεός. 

Μια παρόμοια πνευματικότητα χαρακτήριζε τον αρχαίο κόσμο 
της Μεσοποταμίας. Η κοιλάδα του Τίγρη και του Ευφράτη, εκεί που 

* Μετά τη συνουσία κάθε ζώο είναι θλιμμένο [Σ.τ.Μ.] 
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βρίσκεται το σημερινό Ιράκ, ήταν ήδη κατοικημένη το 4000 ΠΚΧ από 
το λαό που έγινε γνωστός με το όνομα Σουμέριοι, οι οποίοι είχαν 
δημιουργήσει έναν από τους πρώτους πολιτισμούς της οικουμένης. 
Σε πόλεις όπως η Ουρ, το Ερέχ και το Κις, οι Σουμέριοι επινόησαν 
τη σφηνοειδή τους γραφή, οικοδόμησαν τους ασυνήθιστους ναούς-
πύργους που ονομάστηκαν ζιγκουράτ και ανέπτυξαν ένα εντυπω-
σιακό δίκαιο, λογοτεχνία και μυθολογία. Λίγο αργότερα,η περιοχή 
δέχθηκε εισβολή των σημιτικής καταγωγής Ακκαδίων, οι οποίοι υιο-
θέτησαν τη γλώσσα και τον πολιτισμό των Σουμερίων. Ακόμα πιο 
αργά,γύρω στα 2000 ΠΚΧ, οι Αμορίτες κατέκτησαν τον σουμεροακ-
καδικό πολιτισμό και έκαναν πρωτευουσά τους τη Βαβυλώνα. Τε-
λικά, κάπου 500 χρόνια αργότερα, οι Ασσύριοι εγκαταστάθηκαν στη 
γειτονική Ασούρ και κάποια στιγμή κατέκτησαν την ίδια τη Βαβυ-
λώνα, τον όγδοο αιώνα ΠΚΧ. Αυτή η βαβυλωνιακή παράδοση επηρέ-
ασε επίσης τη μυθολογία και τη θρησκεία της Χαναάν,η οποία θα 
γινόταν η Γη της Επαγγελίας για τους αρχαίους Ισραηλίτες. Όπως 
και άλλοι λαοί του αρχαίου κόσμου, οι Βαβυλώνιοι απέδιδαν τα 
πολιτισμικά τους επιτεύγματα στους θεούς, οι οποίοι είχαν αποκα-
λύψει τον δικό τους τρόπο ζωής στους μυθικούς τους προγόνους. 
Έτσι η ίδια η Βαβυλώνα υποτίθεται ότι ήταν μια εικόνα του ουρα-
νού, με κάθε έναν από τους ναούς της αντίγραφο ενός ουράνιου πα-
λατιού. Αυτός ο δεσμός με τον θεϊκό κόσμο πανηγυριζόταν και ανα-
νεωνόταν ετησίως στον μεγάλο Εορτασμό του Νέου Έτους, ο οποίος 
είχε ήδη θεσμοποιηθεί τον δέκατο έβδομο αιώνα ΠΚΧ. Τελούμενος 
στην ιερή πόλη της Βαβυλώνας κατά το μήνα Νιζάν - τον δικό μας 
Απρίλιο- αυτός ο εορτασμός ενθρόνιζε επισήμως το βασιλιά και 
ανανέωνε τη βασιλεία του για άλλον ένα χρόνο. Όμως αυτή η πολι-
τική σταθερότητα μπορούσε να διαρκεί μόνο εφόσον συμμετείχε στη 
σταθερότερη και πιο αποτελεσματική διακυβέρνηση των θεών, οι 
οποίοι επέφεραν τάξη μέσα στο πρωταρχικό χάος όταν δημιούργη-
σαν τον κόσμο. Έτσι, οι έντεκα ιερές ημέρες της γιορτής έβγαζαν τους 
συμμετέχοντες έξω από τον βέβηλο χρόνο και τους τοποθετούσαν 
στον ιερό και αιώνιο κόσμο των θεών μέσ* από τελετουργικές χειρο-
νομίες. Ένας αποδιοπομπαίος τράγος φονευόταν για να αναιρεθεί 
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έτσι ο παλαιός, εκπνέων χρόνος· η δημόσια ταπείνωση του βασιλιά 
και η ενθρόνιση ενός καρναβαλικού βασιλιά στη θέση του αναπαρή-
γαγε το αρχέγονο χάος· μια ψεύτικη μάχη αναπαρίστανε τον αγώνα 
των θεών ενάντια στις καταστροφικές δυνάμεις. 

Αυτές οι συμβολικές πράξεις είχαν έτσι μια ιερουργική αξία· 
έκαναν ικανούς τους κατοίκους της Βαβυλώνας να εμβαπτίζουν τον 
εαυτό τους στην ιερή δύναμη του μάννα από την οποία ήταν εξαρ-
τημένος ο ίδιος τους ο μεγάλος πολιτισμός. Η κουλτούρα τους φαι-
νόταν σαν ένα εύθραυστο επίτευγμα,το οποίο θα μπορούσε ανά πά-
σα στιγμή να γίνει βορά των δυνάμεων της αταξίας και της διάλυ-
σης. Το απόγευμα της τέταρτης ημέρας του εορτασμού, ιερείς και 
αοιδοί συνωστίζονταν στο μεγάλο Ιερό για να απαγγείλουν το Ενού-
μα'Ελις, το επικό ποίημα που πανηγύριζε τη νίκη των θεών πάνω 
στο χάος. Η ιστορία που αφηγούνταν οι ιερείς δεν ήταν μια πραγ-
ματιστική απεικόνιση των φυσικών απαρχών της ζωής πάνω στη γη, 
αλλά μια εσκεμμένα συμβολική προσπάθεια να υποβάλουν ένα 
μεγάλο μυστήριο και να ελευθερώσουν την ιερή του δύναμη. Μια 
κυριολεκτική περιγραφή της δημιουργίας ήταν αδύνατη, αφού κα-
νείς δεν υπήρξε μάρτυρας εκείνων των γεγονότων που ήταν πέρα 
από κάθε φαντασία: ο μύθος και τα σύμβολα ήταν έτσι ο μόνος κα-
τάλληλος τρόπος για να περιγραφούν. Μια σύντομη ματιά στο Ενού-
μα'Ελις μας προσφέρει μια κάποια κατανόηση της πνευματικότητας 
η οποία οδήγησε στη γέννηση και του δικού μας Θεού-Δημιουργού 
αρκετούς αιώνες αργότερα. Ακόμη κι όταν η βιβλική και κορανική 
περιγραφή της δημιουργίας πήρε εν τέλει μια πολύ διαφορετική 
μορφή, αυτοί οι παράξενοι μύθοι ποτέ δεν εξαφανίστηκαν εντελώς, 
αλλά έμελλε να διεισδύσουν και πάλι στην ιστορία του Θεού σε μια 
πολύ μεταγενέστερη εποχή, περιβεβλημένοι το μονοθεϊστικό ιδίωμα. 

Η ιστορία αρχίζει με τη δημιουργία των ίδιων των θεών - θέμα το 
οποίο, όπως θα δούμε, επρόκειτο να αποκτήσει πολύ μεγάλη σημα-
σία στον ιουδαϊκό και τον μουσουλμανικό μυστικισμό. Στην αρχή, 
λέει το ΕνούμαΈλις, οι θεοί αναδύθηκαν δύο δύο από μια άμορφη, 
υδάτινη έκταση -μια ουσία η οποία ήταν από μόνη της θεία. Στον 
βαβυλωνιακό μύθο -όπως αργότερα και στη Βίβλο-δεν υπάρχει εκ 
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του μηδενός δημιουργία, ιδέα η οποία ήταν άγνωστη στον αρχαίο 
κόσμο. Πριν από την ύπαρξη των θεών και των ανθρώπινων όντων, 
αυτή η ιερή ακατέργαστη ύλη είχε υπάρξει σε όλη την αιωνιότητα. 
Όταν οι Βαβυλώνιοι προσπαθούσαν να φανταστούν αυτό το αρχέ-
γονο θείο υλικό, πίστευαν ότι θα πρέπει να έμοιαζε με τις λασπώ-
δεις ερημιές της Μεσοποταμίας, όπου οι πλημμύρες απειλούσαν 
διαρκώς να συμπαρασύρουν τα εύθραυστα έργα των ανθρώπων. 
Στο ΕνοόμαΈλις το χάος δεν είναι μια πύρινη, αναβράζουσα ύλη, 
λοιπόν, αλλά μια υγρή μάζα όπου τίποτα δεν έχει σύνορο, ορισμό 
και ταυτότητα: 

Όταν το γλυκό και το πικρό 
αναμίχτηκαν, κανένα καλάμι 
δεν είχε πλεχτεί, καμιά λάσπη 
δεν θόλωνε τα νερά, 
οι θεοί δεν είχαν όνομα, φύση, μέλλον2. 

Ύστερα τρεις θεοί αναδύθηκαν από την αρχέγονη έρημο: ο Απσού 
(ταυτιζόμενος με τα γλυκά νερά των ποταμών), η σύζυγός του Τια-
μάτ (η αλμυρή θάλασσα), και η Μαμμού,η Μήτρα του χάους. Όμως 
αυτοί οι θεοί ήταν, ούτως ειπείν, ένα πρώιμο, ατελές μοντέλο που 
χρειαζόταν βελτίωση. Τα ονόματα «Απσού» και «Τιαμάτ» μπορούν 
να μεταφραστούν «άβυσσος», «κενό» ή «αβυθομέτρητο χάσμα». 
Συμμετέχουν στην άμορφη αδράνεια της αρχέγονης έλλειψης μορ-
φής και δεν έχουν ακόμη αποκτήσει μια ευκρινή ταυτότητα. 

Ως εκ τούτου, μια σειρά καινούργιων θεών αναδύθηκε από αυτούς 
με μια διαδικασία γνωστή ως εκπόρευση, η οποία θα αποκτούσε πο-
λύ μεγάλη σημασία στην ιστορία του δικού μας Θεού. Οι νέοι θεοί 
αναδύθηκαν, ο ένας μετά τον άλλον, κατά ζεύγη, που καθένα τους 
είχε επιτύχει μεγαλύτερο βαθμό προσδιορισμού από το προηγούμενο 
όσο προχωρούσε η θεϊκή εξέλιξη. Πρώτα ήρθαν οι Λαμού και Λαχάμν 
(τα ονόματά τους σημαίνουν «ιλύς»: το νερό και η γη συνεχίζουν να 
αναμιγνύονται). Ύστερα ήρθαν οι Ανσερ και Κισάρ,ταυτιζόμενοι 
αντιστοίχως με τον ορίζοντα του ουρανού και τη θάλασσα. Ύστερα 
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κατέφθασαν ο Ανού (ουρανός) και η Έα (γη) και φάνηκε να ολοκλη-
ρώνουν τη διαδικασία. 0 θείος κόσμος είχε ουρανό, ποτάμια και γη, 
ευδιάκριτα και χωριστά το ένα από το άλλο. Αλλά η δημιουργία είχε 
μόλις αρχίσει: οι δυνάμεις του χάους και της διάλυσης δεν μπορού-
σαν να κρατιούνται φυλακισμένες παρά μόνο μέ συνεχή και επίπονο 
αγώνα. Οι νεότεροι, δυναμικοί θεοί εξεγέρθηκαν εναντίον των πατέ-
ρων τους, αλλά ακόμη και αν η Έα μπορούσε να υπερισχύσει του 
Απσού και της Μαμμού, δεν μπορούσε να αντιταχθεί στην Τιαμάτ, η 
οποία γεννούσε μια ολόκληρη γενιά αποκρουστικών τεράτων που θα 
πολεμούσαν για λογαριασμό της. Ευτυχώς η Έα είχε ένα θαυμαστό 
παιδί: τον Μαρντούκ,το Θεό-Ήλιο,το πιο τέλειο δείγμα της θεϊκής 
γενεαλογίας. Στη Μεγάλη Συνάθροιση των θεών, ο Μαρντούκ υπο-
σχέθηκε να πολεμήσει την Τιαμάτ υπό τον όρο ότι θα γίνει κυβερνή-
της τους. Δεν κατόρθωσε όμως να σκοτώσει την Τιαμάτ παρά μόνο 
με μεγάλη δυσκολία και μετά από μια μακρόχρονη, επικίνδυνη μάχη. 
Στο μύθο τους,η δημιουργικότητα είναι αγώνας, που επιτυγχάνεται 
με κόπο απέναντι σε κατακλυσμιαίες αντιξοότητες. 

Κάποτε, ωστόσο, ο Μαρντούκ στάθηκε πάνω από το νεκρό κου-
φάρι της Τιαμάτ και αποφάσισε να δημιουργήσει έναν καινούργιο 
κόσμο: έσχισε στα δύο το σώμα της για να φτιάξει το θόλο του ουρα-
νού και τον κόσμο των ανθρώπων ύστερα επινόησε τους νόμους οι 
οποίοι θα κρατούσαν το καθετί στη σωστή του θέση. Η τάξη έπρεπε 
να επικρατήσει. Όμως η νίκη δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. Έπρεπε 
να επανεπικυρώνεται, μέσ' από μια ειδική τελετουργία, χρόνο με το 
χρόνο. Γι αυτό οι θεοί συναντήθηκαν στη Βαβυλώνα,το κέντρο της 
καινούργιας γης, και έχτισαν ένα ιερό για να τελούνται εκεί οι ουρά-
νιες τελετές. Το αποτέλεσμα ήταν το γιγάντιο ζιγκουράτ προς τιμήν 
του Μαρντούκ, «ο γήινος ναός, σύμβολο του απέραντου ουρανού». 
Όταν τελείωσε, ο Μαρντούκ πήρε τη θέση του στην κορυφή και οι 
θεοί αναφώνησαν δυνατά: «Αυτή είναι η Βαβυλώνα,η αγαπητή πόλη 
του Θεού,το λατρεμένο σου σπίτι!» Ύστερα τέλεσαν τη λειτουργία 
«από την οποία παίρνει τη δομή του το σύμπαν, ο κρυμμένος κό-
σμος γίνεται ορατός και οι θεοί καταλαμβάνουν τη θέση τους μέσα 
στο σύμπαν»3. Αυτοί οι νόμοι και οι τελετές είναι υποχρεωτικοί για 
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όλους· ακόμα και οι θεοί πρέπει να τους τηρούν προκειμένου να εξα-
σφαλιστεί η επιβίωση της δημιουργίας. 0 μύθος εκφράζει το εσωτε-
ρικό νόημα του πολιτισμού, όπως τουλάχιστον το έβλεπαν οι Βαβυ-
λώνιοι. Γνώριζαν πολύ καλά ότι οι πρόγονοί τους είχαν χτίσει το 
ζιγκουράτ, αλλά η ιστορία του Ενούμα'Ελις εξέφραζε την πεποίθηση 
τους ότι το δημιουργικό εγχείρημα δεν μπορούσε να αντέξει παρά 
μόνο εάν συμμετείχε στη δύναμη του Θείου. Η τελετή την οποία γιόρ-
ταζαν με το Νέο Έτος είχε θεσμοθετηθεί πριν ακόμα υπάρξουν αν-
θρώπινα όντα: ήταν γραμμένη στην ίδια τη φύση των πραγμάτων, 
στην οποία ακόμα και οι θεοί έπρεπε να υποτάσσονται. 0 μύθος 
εξέφραζε ακόμα την πεποίθηση τους ότι η Βαβυλώνα ήταν ένας ιε-
ρός τόπος, το κέντρο του κόσμου και το σπίτι των θεών -μια έννοια 
κρίσιμη για όλα σχεδόν τα θρησκευτικά συστήματα της αρχαιότη-
τας. Η ιδέα μιας ιερής πόλης, όπου άνδρες και γυναίκες ένιωθαν ότι 
βρίσκονται σε στενή επαφή με τις ιερές δυνάμεις, την πηγή κάθε 
ύπαρξης και κάθε ενέργειας, έμελλε ν* αποκτήσει σημαντική θέση 
και στις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες του δικού μας Θεού. 

Τελικά, σχεδόν σαν να πραγματοποιούσε μια εκ των υστέρων 
σκέψη, ο Μαρντούκ δημιούργησε την ανθρωπότητα. Συνέλαβε τον 
Κινγκού (τον ανόητο σύμβουλο της Τιαμάτ,τον οποίο αυτή δημι-
ούργησε μετά την ήττα του Απσού), τον σκότωσε και έφτιαξε τον 
πρώτο άνθρωπο αναμιγνύοντας το θείο αίμα με σκόνη. Οι θεοί πα-
ρακολουθούσαν με έκπληξη και θαυμασμό. Τπάρχει, ωστόσο, κά-
ποιο χιούμορ σε αυτή τη μυθική περιγραφή της γένεσης της ανθρω-
πότητας, η οποία δεν αποτελεί με κανένα τρόπο το αποκορύφωμα 
της δημιουργίας αλλά προέρχεται από έναν από τους πιο ηλίθιους 
και αναποτελεσματικούς θεούς. Αλλά η ιστορία αυτή επισημαίνει 
και ένα άλλο σημαντικό σημείο. 0 πρώτος άνθρωπος δημιουργήθη-
κε από την ουσία ενός θεού: συμμετείχε ως εκ τούτου στη θεία φύση, 
αλλά μ' έναν περιορισμένο τρόπο. Δεν υπήρχε χάσμα ανάμεσα στα 
ανθρώπινα όντα και τους θεούς. Ο φυσικός κόσμος, οι άνδρες και οι 
γυναίκες και οι θεοί οι ίδιοι μοιράζονταν όλοι από κοινού την ίδια 
φύση και εκπορεύονταν όλοι από την ίδια θεία ουσία. Το παγανι-
στικό όραμα ήταν ολιστικό. Οι θεοί δεν ήταν αποκομμένοι από το 
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ανθρώπινο γένος σε μια ξεχωριστή οντολογική σφαίρα: η θεϊκότητα 
δεν ήταν ουσιωδώς διαφορετική από την ανθρωπινότητα. Έτσι δεν 
υπήρχε ανάγκη μιας ειδικής αποκάλυψης των θεών ή ενός θείου νό-
μου που θα έπρεπε να κατέβει στη γη από τα πάνω. Οι θεοί και τα 
ανθρώπινα όντα μοιράζονταν τα ίδια κατηγορήματα, με τη μόνη 
διαφορά ότι οι θεοί ήταν πιο ισχυροί και, βέβαια, αθάνατοι. 

Αυτό το ολιστικό όραμα δεν περιοριζόταν στη Μέση Ανατολή 
αλλά ήταν κοινό στον αρχαίο κόσμο. Τον έκτο αιώνα ΠΚΧ, ο Πίνδα-
ρος στην Ολυμπιακή Ωδή, εξέφραζε την ελληνική εκδοχή αυτής της 
πίστης. 

Των ανθρώπων η μία, 
των θεών η άλλη φύτρα· από την ίδια μάνα 
την ανάσα χι οι δυο έχουμε· ολότελα αλλιώτικη δύναμη ωστόσο 
μας χωρίζει· ένα τίποτα εμείς, μα αξεσάλευτο βάθρο ο Χαλκένιος 
αποστέχει εκείνων ο ουρανός.Όμως κι έτσι τους μοιάζουμε κάτι, 
για σ' αποτρανό νου για σ' αξιά γεννητάτη1'.* 

Αντί να δει τους αθλητές σαν να ήταν μόνοι τους, προσπαθώντας ο 
καθένας να επιτύχει όσο περισσότερα μπορεί, ο Πίνδαρος τους θέτει 
απέναντι στα ανδραγαθήματα των θεών, οι οποίοι αποτελούσαν το 
πρότυπο κάθε ανθρώπινης επίτευξης. Οι άνθρωποι δεν προσπαθού-
σαν δουλικά να μιμηθούν τους θεούς σαν όντα που βρίσκονταν απελ-
πιστικά μακριά, αλλά να ζήσουν στο ύψος των δυνατοτήτων της δι-
κής τους ουσιωδώς θεϊκής φύσης. 

0 μύθος του Μαρντούκ και της Τιαμάτ φαίνεται ότι είχε επηρεά-
σει το λαό της Χαναάν, ο οποίος διηγείτο μια παρόμοια ιστορία για 
τον Βάαλ-Χαμπάντ, θεό της καταιγίδας και της γονιμότητας, ο οποί-
ος αναφέρεται συχνά αλλά με καθόλου κολακευτικούς όρους στη 
Βίβλο. Η ιστορία της αναμέτρησης του Βάαλ με τον Γιαμ-Ναχάρ,το 
θεό των θαλασσών και των ποταμών, αναγράφεται σε επιγραφές οι 
οποίες χρονολογούνται από τον δέκατο τέταρτο αιώνα ΠΚΧ. Ο Βάαλ 

* Μτφρ. Παναγή Λεκατσά (β' αναθ. έκδ. Αθήνα. 1960) [Σ.τ.Μ.] 
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και ο Γιαμ ζούσαν από κοινού μαζί με τον Ελ,τον Μεγάλο Θεό των 
Χαναανιτών. Στο Συμβούλιο του Ελ, ο Γιαμ απαιτεί ο Βάαλ να πα-
ραδοθεί σε αυτόν. Με δύο μαγικά όπλα, ο Βάαλ κατανικά τον Γιαμ 
και είναι έτοιμος να τον σκοτώσει όταν η Ασερά (η σύζυγος του Ελ 
και μητέρα των θεών) τον ικετεύει να του χαρίσει τη ζωή λέγοντας 
ότι είναι ατιμωτικό να σκοτώσει κανείς έναν αιχμάλωτο. 0 Βάαλ 
νιώθει ντροπή και σώζει τον Γιαμ, ο οποίος αναπαριστά τις εχθρικές 
όψεις της θάλασσας και των ποταμών οι οποίες διαρκώς απειλούν 
να πλημμυρίσουν τη γη, ενώ ο Βάαλ, ο Θεός της καταιγίδας, κάνει 
τη γη γόνιμη. Κατά μια άλλη εκδοχή του μύθου, ο Βάαλ σκοτώνει το 
δράκο Λοτάν με τα εφτά κεφάλια, ο οποίος στα εβραϊκά ονομάζεται 
Λεβιάθαν. Σε όλες σχεδόν τις κουλτούρες, ο δράκος συμβολίζει το 
λανθάνον,το άμορφο και το αδιαφοροποίητο. 0 Βάαλ με αυτόν τον 
τρόπο βάζει τέλος στη διολίσθηση προς την αρχέγονη αταξία με μια 
αληθινά δημιουργική πράξη και ανταμείβεται με ένα όμορφο παλάτι 
το οποίο έχτισαν οι θεοί προς τιμήν του. Σε κάθε πρώιμη θρησκεία, 
ως εκ τούτου,η δημιουργικότητα αντιμετωπιζόταν ως θεϊκή: ακόμα 
χρησιμοποιούμε θρησκευτική γλώσσα όταν μιλάμε για τη δημιουρ-
γική «έμπνευση», η οποία δίνει καινούργια μορφή στην πραγματι-
κότητα και φέρνει καινούργιο νόημα στον κόσμο. 

Αλλά ο Βάαλ υφίσταται μιαν αντιστροφή: πεθαίνει και πρέπει να 
κατεβεί στον κόσμο του Μωτ, θεού του θανάτου και της στειρότη-
τας. 'Οταν ακούει για τη μοίρα του γιου του, ο Μεγάλος Θεός Ελ κα-
τεβαίνει από το θρόνο του, ντύνεται με κουρέλια και χαράζει τα μά-
γουλά του, αλλά δεν μπορεί να εξαγοράσει το γιο του. Τότε η Ανάθ, 
ερωμένη και αδελφή του Βάαλ, αφήνει το θεϊκό βασίλειο και πάει 
να αναζητήσει την αδελφή της ψυχή, «επιθυμώντας τον όπως μια 
αγελάδα το μοσχαράκι της ή η προβατίνα το αρνί της»5. Όταν βρί-
σκει το σώμα του, κάνει μια ταφική τελετή προς τιμήν του, συλλαμ-
βάνει τον Μωτ, τον σχίζει με το σπαθί της, τον λιχνίζει, τον καίει και 
τον κοσκινίζει σαν σιτάρι πριν τον σπείρει στη γη. Παρόμοιες ιστο-
ρίες λέγονται και για άλλες μεγάλες θεές -την Ινάννα,την Ιστάρ και 
την Ίσιδα- οι οποίες αναζητούν το νεκρό θεό και φέρνουν καινούρ-
για ζωή στο χώμα. Η νίκη της Ανάθ, ωστόσο, πρέπει να διαιωνιστεί 
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χρόνο με το χρόνο σε έναν τελετουργικό εορτασμό. Αργότερα - δεν 
είμαστε σίγουροι πότε, αφού οι πηγές μας είναι ελλιπείς- ο Βάαλ 
επιστρέφει στη ζωή και παντρεύεται την Ανάθ. Αυτή η αποθέωση 
της ολότητας και της αρμονίας, συμβολιζόμενη από την ένωση των 
φύλων, γιορταζόταν μέσω σεξουαλικών τελετουργιών στην αρχαία 
Χαναάν. Μιμούμενοι με αυτόν τον τρόπο τους θεούς, οι άνδρες και 
οι γυναίκες μπορούσαν να συμμετάσχουν στον αγώνα τους εναντίον 
της στειρότητας και να διασφαλίσουν τη δημιουργικότητα και τη 
γονιμότητα του κόσμου. 0 θάνατος ενός θεού,η αναζήτηση της θεάς 
και η θριαμβική επάνοδος στη θεϊκή σφαίρα ήταν σταθερά θρησκευ-
τικά θέματα σε πολλούς πολιτισμούς και έμελλε να επανεμφανι-
στούν στην πολύ διαφορετική θρησκεία του ενός Θεού που λάτρευ-
αν οι Εβραίοι, οι Χριστιανοί και οι Μουσουλμάνοι. 

Αυτή η θρησκεία αποδίδεται μέσα στη Βίβλο στον Αβραάμ, ο 
οποίος έφυγε από την Ουρ και κάποια στιγμή εγκαταστάθηκε στη 
Χαναάν γύρω στον εικοστό ή τον δέκατο ένατο αιώνα ΠΚΧ. Δεν έχου-
με καμία σύγχρονη περιγραφή του Αβραάμ, αλλά οι ερευνητές πι-
στεύουν ότι μπορεί να υπήρξε ένας από τους περιπλανώμενους φυ-
λετικούς αρχηγούς οι οποίοι οδήγησαν το λαό τους από τη Μεσοπο-
ταμία προς τη Μεσόγειο στα τέλη της τρίτης χιλιετηρίδας ΠΚΧ. 
Αυτοί οι νομάδες, μερικοί από τους οποίους ονομάζονταν Αμπίρου, 
Απίρου ή Χαπίρου στις μεσοποταμιακές και αιγυπτιακές πηγές, 
μιλούσαν τις δυτικές σημιτικές γλώσσες, μία από τις οποίες είναι τα 
Εβραϊκά. Δεν ήταν κανονικοί νομάδες της ερήμου όπως οι Βεδουί-
νοι, οι οποίοι μετανάστευαν με τα κοπάδια τους ανάλογα με τους 
εποχιακούς κύκλους, αλλά ήταν πιο δύσκολο να ταξινομηθούν και, 
ως τέτοιοι, βρίσκονταν συχνά σε σύγκρουση με τις συντηρητικές αρ-
χές. Το πολιτιστικό τους επίπεδο ήταν συνήθως ανώτερο από εκείνο 
των λαών της ερήμου. Μερικοί λειτουργούσαν ως κερδοσκόποι, 
άλλοι απασχολούνταν από το κράτος, άλλοι εργάζονταν ως έμπο-
ροι, υπηρέτες ή βαφείς. Ορισμένοι έγιναν πλούσιοι και προσπάθη-
σαν τότε να αποκτήσουν γη και να εγκατασταθούν μόνιμα. Οι ιστο-
ρίες γύρω από τον Αβραάμ στο βιβλίο της Γενέσεως τον παρουσιά-
ζουν να υπηρετεί το βασιλιά των Σοδόμων σαν χρηματιστής και 
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περιγράφουν τις συχνές του συγκρούσεις με τις αρχές της Χαναάν 
και των γύρω περιοχών. Κάποτε, όταν πέθανε η γυναίκα του Σάρρα, 
ο Αβραάμ αγόρασε γη στη Χεβρώνα, στη σημερινή Δυτική Όχθη. 

Η εξιστόρηση του Αβραάμ και των άμεσων διαδόχων του στη Γέ-
νεση δείχνει ίσως ότι υπήρξαν τρία κύρια κύματα της εβραϊκής εγκα-
τάστασης στη Χαναάν, το σημερινό Ισραήλ. Ένα ήταν συνδεδεμένο 
με τον Αβραάμ και τη Χεβρώνα και εμφανίστηκε στα 1850 ΠΚΧ. Ένα 
δεύτερο μεταναστευτικό κύμα συνδέεται με τον εγγονό του Αβραάμ 
Ιακώβ, ο οποίος επονομάστηκε Ισραήλ («Είθε ο Θεός να δείξει τη 
δύναμή του!»)· εγκαταστάθηκε στη Συχέμ,η οποία είναι σήμερα η 
αραβική πόλη Ναμπλούς στη Δυτική Όχθη. Η Βίβλος μάς λέει ότι οι 
γιοι του Ιακώβ, που έγιναν οι γενάρχες των δώδεκα φυλών του 
Ισραήλ, μετανάστευσαν στην Αίγυπτο στη διάρκεια ενός τρομερού 
λιμού στη Χαναάν. Το τρίτο κύμα της εβραϊκής εγκατάστασης ενέ-
σκυψε γύρω στα 1200 ΠΚΧ όταν φυλές οι οποίες υποστήριζαν ότι 
κατάγονται από τον Αβραάμ έφτασαν στη Χαναάν από την Αίγυ-
πτο. Είπαν πως είχαν υποδουλωθεί από τους Αιγυπτίους αλλά τους 
ελευθέρωσε μια θεότητα που ονομαζόταν Γιαχβέ, ο οποίος ήταν ο 
θεός του αρχηγού τους, του Μωυσή. Αφότου εγκαταστάθηκαν στη 
Χαναάν, συνδέθηκαν με τους εκεί Εβραίους και έγιναν γνωστοί ως ο 
λαός του Ισραήλ. Η Βίβλος λέει καθαρά ότι οι λαοί τους οποίους 
γνωρίζουμε ως αρχαίους Ισραηλίτες ήταν μια συνομοσπονδία από 
διάφορες εθνικές ομάδες, συνδεδεμένες μεταξύ τους κατά κύριο 
λόγο από την πίστη στον Γιαχβέ,το Θεό του Μωυσή. Ωστόσο η βι-
βλική εξιστόρηση έχει καταγραφεί αιώνες αργότερα, γύρω στον 
όγδοο αιώνα ΠΚΧ, αν και οπωσδήποτε έχει αντλήσει από παλαιότε-
ρες αφηγηματικές πηγές. 

Κατά τον δέκατο ένατο αιώνα, μερικοί Γερμανοί βιβλικοί μελε-
τητές ανέπτυξαν μία κριτική μέθοδο η οποία διέκρινε τέσσερις δια-
φορετικές πηγές στα πέντε πρώτα βιβλία της Βίβλου: τη Γένεση,την 
Έξοδο, το Λευιτικόν,τους Αριθμούς και το Δευτερονόμιον. Αυτά 
αργότερα ταξινομήθηκαν στο τελικό κείμενο αυτού που εμείς γνω-
ρίζουμε ως Πεντάτευχο κατά τον πέμπτο ΠΚΧ αιώνα. Αυτή η μορφή 
κριτικής έχει δεχθεί πολλές σκληρές επιθέσεις, αλλά κανείς δεν έχει 
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ακόμα συγκροτήσει μια πιο ικανοποιητική θεωρία που να εξηγεί 
γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικές περιγραφές των βιβλικών κεντρι-
κών γεγονότων, όπως η Δημιουργία και ο Κατακλυσμός, και γιατί η 
Βίβλος μερικές φορές αντιφάσκει με τον εαυτό της. Οι δύο παλαιό-
τεροι βιβλικοί συγγραφείς,των οποίων το έργο μπορεί να βρεθεί στη 
Γένεση και την Έξοδο, έγραφαν πιθανότατα τον όγδοο αιώνα, αν 
και ορισμένοι τείνουν να τους δώσουν μια παλαιότερη χρονολογία. 
0 ένας είναι γνωστός ως «Γιαχβιστής» (J) επειδή αποκαλεί το Θεό 
του «Γιαχβέ», ο άλλος «Ελωχιμιστής» (Ε) γιατί προτιμάει να χρη-
σιμοποιεί το πιο τυπικό θεϊκό όνομα «Ελωχίμ». Τον όγδοο αιώνα οι 
Ισραηλίτες είχαν χωρίσει τη Χαναάν σε δύο ξεχωριστά βασίλεια. 0 J 
έγραφε στο νότιο Βασίλειο του Ιούδα, ενώ ο Ε προερχόταν από το 
βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ, (βλ. χάρτη, σελ. 9). Θα συζητήσουμε 
τις δύο άλλες πηγές της Πεντατεύχου - τη Δευτερονομιστική (D) και 
την Ιερατική (Ρ) καταγραφή της αρχαίας ιστορίας του Ισραήλ- στο 
Κεφάλαιο 2. 

Θα διαπιστώσουμε ότι από πολλές απόψεις τόσο ο J όσο και ο Ε 
συμμερίζονταν τις θρησκευτικές προοπτικές των γειτόνων τους στη 
Μέση Ανατολή, αλλά οι αφηγήσεις τους δείχνουν ότι τον όγδοο 
αιώνα ΠΚΧ, οι Ισραηλίτες άρχιζαν να διαμορφώνουν ένα δικό τους 
ξεχωριστό όραμα. Ο Ι,για παράδειγμα, αρχίζει τη δική του ιστορία 
του Θεού με μια περιγραφή της δημιουργίας του κόσμου η οποία, 
συγκρινόμενη με το ΕνούμαΈλις,είναι εντυπωσιακά βιαστική: 

ΚαΙ πάν χλωρόν άγροϋ πρό τοϋ γενέσθαι έπΐ της γης καΐ πά-
ντα χόρτον άγροϋ πρό τοϋ άνατεΐλαι- ού γάρ έβρεξε ό θεός 
έπί την γην, καΐ άνθρωπος ούκ ήν έργάζεσθαι αυτήν πηγη δέ 
άνέβαινε έκ της γης καΐ έπότιζε πάν τό πρόσωπον της γης. ΚαΙ 
έπλασεν ό Θεός τόν άνθρωπον [άδάμ], χοϋν άπό της γης [άντα-
μάχ7, καΐ ένεφύσησε εις τό πρόσωπον αύτοΰ πνοή ζωής, και 
έγένετο ό άνθρωπος είς ψυχην ζώσα6. 

Αυτό ήταν ένα εντελώς νέο ξεκίνημα. Αντί να επικεντρωθεί στη 
δημιουργία του κόσμου και στην προϊστορική περίοδο όπως οι πα-
γανιστές σύγχρονοι του στη Μεσοποταμία και στη Χαναάν, ο J 
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ενδιαφέρεται περισσότερο για τον κοινό ιστορικό χρόνο. Δεν υπήρχε 
κανένα ενδιαφέρον για τη δημιουργία στο Ισραήλ μέχρι τον έκτο 
αιώνα ΠΚΧ, όταν ο συγγραφέας τον οποίο ονομάζουμε «Ρ» έγραψε 
τη μεγαλοπρεπή του περιγραφή αυτού που σήμερα αποτελεί το 
πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Ο J δεν είναι απολύτως σαφής αν ο 
Γιαχβέ είναι ο μόνος δημιουργός του ουρανού και της γης. Πιο αξιο-
σημείωτη, ωστόσο, είναι η προοπτική του J μιας ορισμένης διάκρι-
σης ανάμεσα στον άνθρωπο και το Θείο. Αντί να συντίθεται από την 
ίδια θεϊκή ύλη όπως και ο Θεός, ο άνθρωπος (αδάμ), όπως υποδη-
λώνει η ετυμολογία του, ανήκει στη γη (ανταμάχ). 

Αντίθετα με τους παγανιστές γείτονές του, ο J δεν υποτιμά την 
εγκόσμια ιστορία ως βέβηλη, ασήμαντη και επουσιώδη εν συγκρίσει 
με τον ιερό, πρωταρχικό χρόνο των θεών. Περνάει βιαστικά τα προϊ-
στορικά γεγονότα μέχρι το τέλος της μυθικής περιόδου, η οποία πε-
ριλαμβάνει ιστορίες όπως αυτή του Κατακλυσμού και του Πύργου 
της Βαβέλ, και φτάνει στην αρχή της ιστορίας του λαού του Ισραήλ. 
Αυτή αρχίζει απότομα στο Κεφάλαιο 12 όταν ο άνθρωπος με το 
όνομα Αμπράμ, ο οποίος αργότερα θα μετονομαστεί Αβραάμ («Πα-
τέρας ενός Πλήθους») προστάζεται από τον Γιαχβέ να εγκαταλείψει 
την οικογένειά του στη Χαράν, στη σημερινή ανατολική Τουρκία, 
και να μεταναστεύσει στη Χαναάν κοντά στη Μεσόγειο θάλασσα. 
Μαθαίνουμε ότι ο πατέρας του ο Τεράχ, ένας παγανιστής, είχε ήδη 
μεταναστεύσει δυτικά με την οικογένειά του από την Ουρ. Τώρα ο 
Γιαχβέ λέει στον Αβραάμ ότι έχει ένα ιδιαίτερο πεπρωμένο: θα γίνει 
ο πατέρας ενός ισχυρού έθνους που κάποια μέρα θα γίνει πιο 
πολυάριθμο από τα άστρα του ουρανού, ενώ κάποια μέρα οι από-
γονοί του θα αποκτήσουν τη γη της Χαναάν. Η περιγραφή που μας 
κάνει ο J σχετικά με την κλήση του Αβραάμ δίνει τον τόνο για όλη τη 
μελλοντική ιστορία αυτού του Θεού. Στην αρχαία Μέση Ανατολή,το 
θεϊκό μάννα βιωνόταν μέσα στην τελετουργία και το μύθο. 0 Μαρ-
ντούκ, ο Βάαλ και η Ανάθ δεν επίστευε κανείς ότι αναμιγνύονταν 
στις κοινές, βέβηλες ζωές των λατρών τους: οι πράξεις τους είχαν 
τελεστεί στον ιερό χρόνο. Ο Θεός του Ισραήλ, όμως, έκανε τη δύνα-
μή του αποτελεσματική μέσα στα τρέχοντα γεγονότα στον πραγμα-
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τικό κόσμο. Βιωνόταν σαν μια επιταγή στο εδώ και τώρα. Η πρώτη 
αποκάλυψή του συνίσταται σε μια εντολή: ο Αβραάμ πρέπει να αφή-
σει το λαό του και να ταξιδέψει στη γη της Χαναάν. 

Αλλά ποιος είναι ο Γιαχβέ; Λάτρευε άραγε ο Αβραάμ τον ίδιο 
Θεό με τον Μωυσή ή μήπως τον ήξερε με διαφορετικό όνομα; Αυτό 
θα μπορούσε να είναι ένα ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για μας 
σήμερα, αλλά η Βίβλος φαίνεται παράξενα ασαφής σε αυτό το θέμα 
και προσφέρει αντικρουόμενες απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. 0 J 
μας λέει ότι οι άνθρωποι λάτρευαν τον Γιαχβέ από την εποχή ακόμα 
που ζούσε ο εγγονός του Αδάμ, αλλά τον έκτο αιώνα ο Ρ μοιάζει να 
υπονοεί ότι οι Ισραηλίτες ποτέ δεν είχαν ακούσει τον Γιαχβέ πριν 
αυτός εμφανιστεί στον Μωυσή ως Φλεγόμενη Βάτος. Ο Ρ βάζει τον 
Γιαχβέ να εξηγεί ότι αυτός ήταν στην πραγματικότητα ο Θεός του 
Αβραάμ, σαν να επρόκειτο εδώ για ένα διαμφισβητούμενο ζήτημα: 
λέει στον Μωυσή ότι ο Αβραάμ τον είχε αποκαλέσει «Ελ Σαντάι» 
και δεν γνώριζε το θείο όνομα Γιαχβέ7. Η ασυμφωνία δεν φαίνεται 
να ανησυχεί πολύ ούτε τους βιβλικούς συγγραφείς ούτε τους εκδό-
τες τους. Ο J ονομάζει Γιαχβέ αυτόν το θεό απαρχής μέχρι τέλους: 
την εποχή που έγραφε, ο Γιαχβέ ήταν ο θεός του Ισραήλ και αυτό 
ήταν το μόνο που μετρούσε. Η ισραηλιτική θρησκεία ήταν πραγμα-
τιστική και ελάχιστα ασχολούνταν με το είδος των θεωρητικών 
λεπτομερειών οι οποίες θα μπορούσαν να απασχολούν εμάς. Ωστό-
σο , δεν θα έπρεπε να υποθέσουμε ότι είτε ο Αβραάμ είτε ο Μωυσής 
πίστευαν στο θεό τους όπως πιστεύουμε εμείς σήμερα. Είμαστε τό-
σο εξοικειωμένοι με τη βιβλική εξιστόρηση και με την κατοπινή 
ιστορία του Ισραήλ που τείνουμε να προβάλλουμε τη γνώση μας γύ-
ρω από τη μεταγενέστερη ιουδαϊκή θρησκεία πίσω σε αυτές τις πρώ-
τες ιστορικές προσωπικότητες. Αντίστοιχα, υποθέτουμε ότι οι τρεις 
πατριάρχες του Ισραήλ - ο Αβραάμ, ο γιος του ο Ισαάκ και ο εγγονός 
του ο Ιακώβ- ήταν μονοθεϊστές, ότι πίστευαν στον ένα και μοναδι-
κό θεό. Αυτό δεν φαίνεται όμως να ισχύει. Στην πραγματικότητα θα 
ήταν πιο ακριβές να τους θεωρούσαμε πρώιμους Εβραίους παγανι-
στές, οι οποίοι συμμερίζονταν πολλές από τις θρησκευτικές πεποι-
θήσεις των γειτόνων τους στη Χαναάν. Θα πρέπει οπωσδήποτε να 
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είχαν πιστέψει στην ύπαρξη θεοτήτων όπως ο Μαρντούκ, ο Βάαλ και 
η Ανάθ. Ίσως να μη λάτρευαν όλοι την ίδια θεότητα: είναι πιθανόν 
ότι ο θεός του Αβραάμ, ο «Φόβος» ή ο «Συγγενής» του Ισαάκ και ο 
«Παντοδύναμος» του Ιακώβ ήταν τρεις ξεχωριστοί θεοί8. 

Μπορούμε να προχωρήσουμε κι άλλο. Είναι εξαιρετικά πιθανό 
ότι ο θεός του Αβραάμ ήταν ο Ελ, ο Μεγάλος θεός της Χαναάν. Η 
θεότητα παρουσιάζεται στον Αβραάμ ως Ελ Σαντάι (ο Ελ των Ορέ-
ων), που ήταν ένας από τους παραδοσιακούς τίτλους του Ελ9. Αλ-
λού αποκαλείται Ελ Ελυόν (ο Ύψιστος θεός) ή Ελ της Μπεθέλ. Το 
όνομα του χαναανικού Μεγάλου θεού διατηρείται μέσα στα εβραϊ-
κά ονόματα όπως Ίσρα-Ελ ή Ίσμα-Ελ. Τον βίωσαν με τρόπους οι 
οποίοι δεν ήταν ξένοι στους παγανιστές της Μέσης Ανατολής, θα 
δούμε ότι αιώνες αργότερα οι Ισραηλίτες αντιμετώπισαν το μάννα ή 
την «ιερότητα» του Γιαχβέ ως μια τρομακτική εμπειρία. Στο όρος 
Σινά, για παράδειγμα, θα εμφανιζόταν στον Μωυσή εν μέσω μιας 
φοβερής ηφαιστειακής έκρηξης, τη στιγμή που οι Ισραηλίτες έπρεπε 
να στέκονται μακριά. Εν συγκρίσει, ο θεός Ελ του Αβραάμ είναι μια 
πολύ ήπια θεότητα. Εμφανίζεται στον Αβραάμ ως φίλος και μερικές 
φορές υιοθετεί ακόμα και ανθρώπινη μορφή. Αυτός ο τύπος θεϊκής 
παρουσίας, γνωστός και ως «επιφάνεια», ήταν αρκετά κοινός στον 
παγανιστικό κόσμο της αρχαιότητας. Ακόμη και αν γενικά δεν επί-
στευαν πως οι θεοί παρενέβαιναν άμεσα στις ζωές των θνητών 
ανδρών και γυναικών, ορισμένα προνομιακά άτομα στους μυθικούς 
χρόνους είχαν συναντήσει πρόσωπο με πρόσωπο τους θεούς τους. Η 
Ιλιάδα είναι γεμάτη από τέτοιες επιφάνειες. Οι θεοί και οι θεές 
εμφανίζονται τόσο στους Έλληνες όσο και στους Τρώες μέσα σε 
όνειρα, όταν τα σύνορα ανάμεσα στον ανθρώπινο και τους θεϊκούς 
κόσμους πιστευόταν ότι χαλάρωναν. Στο τέλος ακριβώς της Ιλιά-
δας, ο Πρίαμος οδηγείται στα ελληνικά πλοία από έναν χαριτωμένο 
νεαρό άνδρα ο οποίος στο τέλος αποκαλύπτεται ότι είναι ο Ερμής10. 
Όταν οι Έλληνες κοιτούσαν πίσω στον χρυσό αιώνα των ηρώων 
τους,ένιωθαν ότι βρίσκονταν σε στενή επαφή με τους θεούς,οι οποί-
οι είχαν, εν τέλει, την ίδια φύση με τα ανθρώπινα όντα. Αυτές οι 
ιστορίες των επιφανειών εξέφραζαν το ολιστικό παγανιστικό όραμα: 
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όταν το Θείο δεν ήταν ουσιωδώς διακριτό ούτε από τη φύση ούτε 
από .την ανθρωπότητα, μπορούσε να βιώνεται δίχως πολλές τυμπα-
νοκρουσίες. 0 κόσμος ήταν γεμάτος από θεούς, οι οποίοι μπορούσαν 
να φανερωθούν αναπάντεχα οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιαδήποτε 
γωνιά ή στο πρόσωπο ενός περαστικού ξένου. Φαίνεται πως ο κοινός 
κόσμος πίστευε ότι τέτοιες συναντήσεις ήταν πολύ πιθανές στην κα-
θημερινή του ζωή: αυτό ίσως εξηγεί την παράξενη ιστορία στις Πρά-
ξεις των Αποστόλων όπου, ακόμα και τον πρώτο αιώνα ΚΧ, οι κά-
τοικοι των Λύστρων στη σημερινή Τουρκία θεώρησαν πως ο απόστο-
λος Παύλος και ο μαθητής του Βαρνάβας ήταν ο Δίας και ο Ερμής11. 

Κατά τρόπο αρκετά παρόμοιο, όταν οι Ισραηλίτες κοιτούσαν πί-
σω στον χρυσό τους αιώνα, έβλεπαν τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον 
Ιακώβ, να ζουν σε μια τέτοια οικειότητα με το θεό τους. 0 Ελ τους 
δίνει φιλικές συμβουλές, όπως οποιοσδήποτε σείχης ή αρχηγός φυ-
λής : κατευθύνει τις περιπλανήσεις τους,τους λέει ποια να παντρευ-
τούν και τους μιλάει μέσα σε όνειρα. Καμιά φορά φαίνεται ότι τον 
βλέπουν κιόλας σε ανθρώπινη μορφή - ιδέα η οποία αργότερα θα 
αποτελούσε ανάθεμα για τους Ισραηλίτες. Στο Κεφάλαιο 18 της Γε-
νέσεως, ο J μας λέει ότι ο θεός εμφανίστηκε στον Αβραάμ στη δρυ 
του Μαμβρή, κοντά στη Χεβρώνα. 0 Αβραάμ κοίταξε γύρω και είδε 
τρεις ξένους να πλησιάζουν τη σκηνή του στην πιο ζεστή ώρα της 
ημέρας. Με τυπική μεσανατολική ευγένεια, επέμεινε να καθίσουν 
και να ξεκουραστούν ενώ αυτός βιάστηκε να τους ετοιμάσει κάτι να 
φάνε. Στην πορεία της συζήτησης συνειδητοποίησε, αρκετά φυσικά, 
ότι ο ένας από τους άνδρες δεν ήταν άλλος από το θεό του, τον 
οποίον ο J αποκαλεί πάντα «Γιαχβέ». Οι άλλοι δύο άνδρες φάνηκε 
ότι ήταν άγγελοι. Κανείς δεν μοιάζει ιδιαίτερα έκπληκτος από αυτή 
την αποκάλυψη. Την εποχή που έγραφε ο J,τον όγδοο αιώνα ΠΚΧ, 
κανένας Ισραηλίτης δεν περίμενε να «δει» το θεό του κατ' αυτόν τον 
τρόπο: πολλούς μάλιστα θα σοκάριζε μια τέτοια ιδέα. Ο σύγχρονος 
του J «Ε» βρίσκει απίθανες τις παλαιές ιστορίες σχετικά με την 
οικειότητα των πατριαρχών με τους θεούς: όταν ο Ε αφηγείται 
ιστορίες για τις διαπραγματεύσεις του Αβραάμ ή του Ιακώβ με το 
Θεό, προτιμάει να βλέπει από απόσταση το γεγονός και να κάνει 
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τους παλαιούς θρύλους λιγότερο ανθρωπομορφικούς. Έτσι θα πει 
ότι ο Θεός μιλάει στον Αβραάμ μέσω ενός αγγέλου. Ο J, ωστόσο, δεν 
συμμερίζεται αυτή την υπερευαισθησία και διατηρεί το αρχαίο άρω-
μα αυτών των πρωτόγονων επιφανειών στην αφήγησή του. 

0 Ιακώβ επίσης βίωσε μια σειρά από επιφάνειες. Σε μία περίπτω-
ση είχε αποφασίσει να επιστρέψει στη Χαράν για να βρει μία σύζυγο 
μεταξύ των εκεί συγγενών του. Στην αρχή του ταξιδιού του, κοιμήθη-
κε στη Λουζ, κοντά στην κοιλάδα του Ιορδάνη, έχοντας μια πέτρα για 
μαξιλάρι. Τη νύχτα ονειρεύτηκε μία σκάλα που εκτεινόταν ανάμεσα 
σε γη και ουρανό: άγγελοι ανεβοκατέβαιναν ανάμεσα στο βασίλειο 
του Θεού και των ανθρώπων. Δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε το 
ζιγκουράτ του Μαρντούκ: στην κορυφή του, κρεμασμένη όπως ήταν 
ανάμεσα σε γη και ουρανό, ένας άνθρωπος μπορούσε να συναντήσει 
τους θεούς του. Στην κορυφή της δικής του σκάλας, ο Ιακώβ ονειρεύ-
τηκε πως είδε τον Ελ, ο οποίος τον ευλόγησε και επανέλαβε τις υπο-
σχέσεις που είχε δώσει στον Αβραάμ: οι απόγονοι του Ιακώβ θα γίνο-
νταν ένα ισχυρό έθνος και θα αποκτούσαν τη γη της Χαναάν. Έδωσε 
επίσης μία υπόσχεση η οποία έκανε μεγάλη εντύπωση στον Ιακώβ, 
όπως θα δούμε. Η παγανιστική θρησκεία ήταν συχνά τοπική: ένας 
θεός είχε συχνά δικαιοδοσία μόνο σε μια ορισμένη περιοχή και ήταν 
πάντοτε φρόνιμο να συμβουλεύεται κανείς τους τοπικούς θεούς όταν 
πήγαινε σε ξένους τόπους. Αλλά ο Ελ υποσχέθηκε στον Ιακώβ ότι θα 
τον προστάτευε και όταν άφηνε τη Χαναάν και περιπλανιόταν σε μια 
ξένη γη: «Είμαι μαζί σου- θα σε προφυλάξω όπου κι αν πας»12. Η 
ιστορία αυτής της πρώιμης επιφάνειας δείχνει ότι ο Μεγάλος Θεός της 
Χαναάν άρχιζε να αποκτά έναν πιο οικουμενικό χαρακτήρα. 

'Οταν ξύπνησε, ο Ιακώβ συνειδητοποίησε ότι εν αγνοία του πέρα-
σε τη νύχτα σε ένα ιερό μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να συ-
νομιλούν με τους θεούς τους: «αληθινά ο Γιαχβέ είναι σε αυτό τον 
τόπο, και ποτέ δεν το ήξερα!» τον βάζει ο J να λέει. Πλημμύρισε από 
εκείνον το θαυμασμό που κατελάμβανε συχνά τους παγανιστές όταν 
συναντιόνταν με τις ιερές δυνάμεις του Θείου: «Πόσο τρομερό είναι 
αυτό το μέρος! Δεν είναι τίποτα λιγότερο από ένας οίκος του Θεού 
(μπεθ Ελ)· αυτή είναι η πύλη του ουρανού»13. Ενστικτωδώς εκφρά-
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στηκε στη θρησκευτική γλώσσα του καιρού και του πολιτισμού του: 
η ίδια η Βαβυλώνα, η κατοικία των θεών, ονομαζόταν «πύλη των 
θεών» (μπαμπ ιλί). 0 Ιακώβ αποφάσισε να καθαγιάσει αυτό τον 
ιερό τόπο με τον παραδοσιακό παγανιστικό τρόπο της χώρας. Πήρε 
την πέτρα που είχε χρησιμοποιήσει για μαξιλάρι, την έστησε όρθια 
και την καθαγίασε με μια σπονδή λαδιού. Από εδώ και πέρα ο τό-
πος δεν θα ονομάζεται πλέον Λουζ αλλά Μπεθ-Ελ, ο Οίκος του Ελ. 
Οι ανορθωμένες πέτρες αποτελούσαν κοινό χαρακτηριστικό των χα-
ναανιτικών λατρειών της γονιμότητας, οι οποίες, όπως θα δούμε, 
άκμαζαν στη Μπεθ-Ελ μέχρι τον όγδοο αιώνα ΠΚΧ. Παρ* όλο που οι 
μεταγενέστεροι Ισραηλίτες καταδίκαζαν ζωηρά αυτόν τον τύπο θρη-
σκείας, το παγανιστικό ιερό της Μπεθ-Ελ είχε συνδεθεί στον παλαιό 
θρύλο με τον Ιακώβ και το Θεό του. 

Πριν εγκαταλείψει τη Μπεθ-Ελ, ο Ιακώβ είχε αποφασίσει να κά-
νει ελωχίμ του το Θεό τον οποίον είχε συναντήσει εκεί: αυτός ήταν 
ένας τεχνικός όρος που υποδήλωνε καθετί το οποίο μπορούσαν οι 
θεοί να σημαίνουν για τους άνδρες και τις γυναίκες. 0 Ιακώβ είχε 
αποφασίσει ότι εάν ο Ελ (ή Γιαχβέ, όπως τον αποκαλεί ο J) μπορού-
σε στ* αλήθεια να τον προστατεύει στη Χαράν, θα ήταν ένας θεός 
ιδιαίτερα ισχυρός. Έκανε λοιπόν μια διαπραγμάτευση: σε ανταπό-
δοση για την ιδιαίτερη προστασία του Ελ, ο Ιακώβ θα τον έκανε ελω-
χίμ του,τον μόνο Θεό που θα είχε. Η ισραηλιτική πίστη στο Θεό ήταν 
βαθύτατα πραγματιστική. Τόσο ο Αβραάμ όσο και ο Ιακώβ πρό-
σφεραν την πίστη τους στον Ελ επειδή εκείνος εργαζόταν γι' αυτούς: 
δεν κάθισαν κάτω να αποδείξουν ότι υπήρχε· ο Ελ δεν ήταν μια 
φιλοσοφική αφαίρεση. Στον αρχαίο κόσμο, το μάννα ήταν ένα αυτό-
δηλο γεγονός της ζωής και ένας θεός απεδείκνυε την αξία του μόνο 
αν μπορούσε να το μεταδώσει αποτελεσματικά. Αυτός ο πραγματι-
σμός θα είναι πάντα ένας παράγοντας στην ιστορία του Θεού. Οι 
άνθρωποι θα συνέχιζαν να υιοθετούν μια συγκεκριμένη αντίληψη πε-
ρί του Θείου επειδή εκείνο εργαζόταν γι' αυτούς και όχι επειδή ήταν 
επιστημονικά ή φιλοσοφικά πειστικό. 

Χρόνια αργότερα ο Ιακώβ επέστρεφε από τη Χαράν με τις γυναί-
κες και την οικογένειά του. Μόλις ξαναπάτησε τη γη της Χαναάν, 
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βίωσε μια άλλη παράξενη επιφάνεια. Κατά τη διάβαση του Ιακώβ 
προς τη Δυτική Όχθη, συνάντησε έναν ξένο και πάλεψε μαζί του όλη 
τη νύχτα. Με το χάραμα, όπως τα περισσότερα πνευματικά όντα, ο 
αντίπαλός του είπε πως έπρεπε να φύγει, αλλά ο Ιακώβ τον κράτη-
σε: δεν θα τον άφηνε να φύγει μέχρι να του αποκαλύψει το όνομά 
του. Στον αρχαίο κόσμο,το να μάθεις το όνομα κάποιου σήμαινε ότι 
αποκτάς μια ορισμένη εξουσία πάνω του, και ο ξένος φαινόταν απρό-
θυμος να δώσει αυτού του είδους την πληροφορία. Καθώς η παρά-
ξενη αυτή συνάντηση εξελισσόταν, ο Ιακώβ συνειδητοποίησε ότι ο 
αντίπαλός του δεν ήταν άλλος από τον ίδιο τον Ελ: 

Ήρώτησε δέ 'Ιακώβ καΐ είπε ν άνάγγειλόν μοι τό δνομά σου. 
ΚαΙ εϊπεν ίνα τΐ τούτο, έρωτας συ τό δνομά μου; καΐ εύλόγη-
σε αυτόν έκεΐ. ΚαΙ έκάλεσεν 'Ιακώβ τό δνομα τοϋ τόπου έκεί-
νου, είδος Θεού [πένι-Ελ]· εϊδον γάρ Θεόν πρόσωπον πρός 
πρόσωπον, καΐ έσώθη μου ή ψυχή14. 

Το πνεύμα αυτής της επιφάνειας βρίσκεται πιο κοντά στο πνεύμα της 
Ιλιάδας παρά στον μεταγενέστερο ιουδαϊκό μονοθεϊσμό, όπου μια 
τέτοια οικεία επαφή με το Θείο θα είχε θεωρηθεί ως βλάσφημη ιδέα. 

Όμως ακόμη και αν αυτές οι παλαιές ιστορίες δείχνουν τους πα-
τριάρχες να συναντούν το Θεό τους κατά τρόπο εξαιρετικά όμοιο με 
εκείνο των παγανιστών συγχρόνων τους, όντως εισάγουν μια νέα κα-
τηγορία θρησκευτικής εμπειρίας. Σε ολόκληρη τη Βίβλο, ο Αβραάμ 
αποκαλείται άνθρωπος της «πίστης». Σήμερα τείνουμε να ορίζουμε 
την πίστη σαν μια διανοητική αποδοχή μιας ορισμένη πεποίθησης, 
όμως, όπως έχουμε δει, οι βιβλικοί συγγραφείς δεν αντιμετωπίζουν 
την πίστη στο θεό σαν μια αφηρημένη ιδέα ή μεταφυσική πεποίθη-
ση. Όταν εξαίρουν την «πίστη» του Αβραάμ, δεν σχολιάζουν την 
ορθοδοξία της (την αποδοχή μιας ορθής θεολογικής γνώμης περί του 
θεού) αλλά την εμπιστοσύνη του, με τον ίδιο τρόπο που λέμε ότι 
έχουμε πίστη σε ένα πρόσωπο ή ένα ιδεώδες. Στη Βίβλο, ο Αβραάμ 
είναι άνθρωπος της πίστης επειδή εμπιστεύεται το θεό ότι θα τηρήσει 
τις υποσχέσεις του, ακόμη και όταν αυτές φαίνονται παράλογες. Πώς 
θα μπορούσε ο Αβραάμ να γίνει πατέρας ενός μεγάλου έθνους όταν η 
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γυναίκα του, η Σάρρα, ήταν στείρα; Στην πραγματικότητα, η ίδια η 
ιδέα ότι αυτή θα μπορούσε να κάνει παιδί ήταν τόσο γελοία -«η Σάρ-
ρα είχε μπει προ πολλού στην εμμηνόπαυση»- που όταν άκουσαν την 
υπόσχεση του Θεού ο Αβραάμ και η Σάρρα ξέσπασαν σε γέλια. 'Οταν, 
παρ' όλες τις αντιξοότητες,γεννήθηκε τελικά ο γιος τους, τον ονόμα-
σαν Ισαάκ, ένα όνομα που μπορεί να σημαίνει «γέλιο». Το αστείο γί-
νεται μακάβριο, όμως, όταν ο Θεός προβάλλει μια φρικιαστική απαί-
τηση : ο Αβραάμ πρέπει να του θυσιάσει τον μοναδικό του γιο. 

Η ανθρωποθυσία ήταν κοινή στον παγανιστικό κόσμο. Ήταν σκλη-
ρή αλλά είχε μια λογική κι ένα σκεπτικό. Το πρώτο παιδί πίστευαν 
συχνά ότι ήταν καρπός ενός Θεού, ο οποίος είχε καταστήσει έγκυο 
τη μητέρα σε μια πράξη droit de seigneur.* Με τη γέννηση του παι-
διού, η ενέργεια του Θεού εξαντλούνταν, έτσι προκειμένου να ανα-
νεωθεί και να εξασφαλιστεί η ανακύκλιση όλου του διαθέσιμου μάν-
να,το πρώτο παιδί έπρεπε να επιστρέψει στο θείο γονέα του. Η πε-
ρίπτωση του Ισαάκ ήταν αρκετά διαφορετική, ωστόσο. 0 Ισαάκ 
ήταν το δώρο του Θεού αλλά όχι ο φυσικός γιος του. Δεν υπήρχε λό-
γος για τη θυσία, καμιά ανάγκη ανανέωσης της θείας ενέργειας. 
Στην πραγματικότητα, η θυσία θα έκανε δίχως νόημα ολόκληρη τη 
ζωή του Αβραάμ,η οποία είχε βασιστεί στην υπόσχεση ότι θα γινό-
ταν ο πατέρας ενός μεγάλου έθνους. Αυτός ο θεός είχε ήδη αρχίσει 
να συλλαμβάνεται διαφορετικά απ' ό,τι οι περισσότερες άλλες θεό-
τητες του αρχαίου κόσμου. Δεν μοιραζόταν τα ανθρώπινα κατηγο-
ρήματα και δεν χρειαζόταν μια εισροή ενέργειας από άνδρες και γυ-
ναίκες. Ανήκε σε μια διαφορετική σφαίρα και μπορούσε να απαιτή-
σει οτιδήποτε ήθελε. Ο Αβραάμ αποφάσισε να εμπιστευθεί το Θεό 
του. Αυτός και ο Ισαάκ ξεκίνησαν ένα τριήμερο ταξίδι στο όρος 
Μοριάχ, όπου αργότερα θα γινόταν ο τόπος του Ναού στην Ιερου-
σαλήμ. Ο Ισαάκ, που δεν ήξερε τίποτα για τη θεία εντολή, κουβα-

* Ή αλλιώς jus primae noctis [δικαίωμα της πρώτης νύχτας]: το δικαίωμα του 
ηγεμόνα φεουδάρχη - π ο υ ήταν ζωντανό μέχρι τον όψιμο Μεσαίωνα στη Νό-
τια Ευρώπη- να κοιμάται με κάθε κορίτσι που υπάγεται στην κυριαρχία του 
την πρώτη νύχτα του γάμου, πριν από το νόμιμο σύζυγο. [Σ.τ.Μ.] 
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λούσε ακόμα και τα ξύλα του ίδιου του του ολοκαυτώματος. Και 
μόνο την τελευταία στιγμή, όταν ο Αβραάμ είχε κιόλας πάρει το μα-
χαίρι στα χέρια του, ο Θεός τον απελευθέρωσε και του είπε ότι ήταν 
μόνο μια δοκιμασία. Ο Αβραάμ είχε φανεί άξιος να γίνει ο πατέρας 
ενός ισχυρού έθνους, που θα ήταν αναρίθμητο σαν τ' αστέρια στον 
ουρανό και σαν τους κόκκους της άμμου στη θάλασσα. 

Όμως για τα σύγχρονα αυτιά, αυτή είναι μια φρικτή ιστορία: εικο-
νίζει το Θεό σαν δεσποτικό και ιδιότροπο σαδιστή, και δεν είναι πα-
ράξενο που πολλοί άνθρωποι σήμερα οι οποίοι ακούνε ως παιδιά 
αυτή την ιστορία απορρίπτουν μια τέτοια θεότητα. 0 μύθος της Εξό-
δου από την Αίγυπτο, όπου ο Θεός οδήγησε τον Μωυσή και τα τέκνα 
του Ισραήλ στην ελευθερία, είναι εξίσου προσβλητικός για τις σύγ-
χρονες ευαισθησίες. Η ιστορία είναι σε όλους γνωστή. Ο Φαραώ δεν 
ήθελε να αφήσει το λαό του Ισραήλ να φύγει, έτσι για να τον ανα-
γκάσει, ο Θεός έστειλε δέκα τρομακτικές πληγές στο λαό της Αιγύ-
πτου. 0 Νείλος έγινε αίμα· η γη ερημώθηκε γεμίζοντας ακρίδες και 
βατράχια· ολόκληρη η χώρα βυθίστηκε σε αδιαπέραστο σκοτάδι. 
Τελικά ο Θεός έστειλε την πιο τρομερή από όλες τις πληγές: ελευθέ-
ρωσε τον Άγγελο του Θανάτου να σκοτώσει τους πρωτότοκους 
γιους όλων των Αιγυπτίων, αφήνοντας μόνο τους γιους των Εβραίων 
δούλων. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Φαραώ άφησε τους Ισραηλίτες 
να φύγουν αλλά αργότερα άλλαξε απόφαση και τους κατεδίωξε με 
το στρατό του. Τους πρόλαβε στην Ερυθρά θάλασσα, αλλά ο Θεός 
έσωσε τους Ισραηλίτες ανοίγοντας τη θάλασσα και αφήνοντάς τους 
μια στεγνή λωρίδα για να περάσουν. Όταν οι Αιγύπτιοι τους ακο-
λούθησαν, έκλεισε τα νερά και έπνιξε τον Φαραώ και το στρατό του. 

Πρόκειται για έναν ωμό, μεροληπτικό και δολοφονικό θεό: ένα θεό 
του πολέμου ο οποίος θα γινόταν γνωστός ως Γιαχβέ Σαβαώθ,ο θεός 
των Όπλων. Είναι φλογερά εμπαθής, δεν έχει συμπάθεια για κανέναν 
εκτός από τους ευνοουμένους του και είναι απλώς μια φυλετική θεό-
τητα. Αν ο Γιαχβέ είχε παραμείνει μια τέτοια άγρια θεότητα, όσο 
νωρίτερα εξαφανιζόταν τόσο το καλύτερο θα ήταν για όλους. 0 τελι-
κός μύθος της Εξόδου, όπως έχει φτάσει σε μας μέσω της Βίβλου, 
ολοφάνερα δεν προτίθεται να είναι μια κυριολεκτική εκδοχή γεγονό-
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των. Θα μπορούσε, ωστόσο, να είναι ένα σαφές μήνυμα για τους λα-
ούς της αρχαίας Μέσης Ανατολής, οι οποίοι ήταν συνηθισμένοι σε 
θεούς που έσκιζαν στα δύο τη θάλασσα. Όμως αντίθετα από τον Μαρ-
ντούκ και τον Βάαλ, ο Γιαχβέ έσκισε μια φυσική θάλασσα μέσα στον 
βέβηλο κόσμο του ιστορικού χρόνου. Δεν υπάρχει η παραμικρή προ-
σπάθεια ρεαλισμού. Όταν οι Ισραηλίτες αφηγούνταν την ιστορία της 
Εξόδου, δεν ενδιαφέρονταν τόσο για την ιστορική ακρίβεια όσο εν-
διαφερόμαστε σήμερα. Αντίθετα, ήθελαν να αναδείξουν τη σημασία 
του πρωταρχικού γεγονότος, οποιοδήποτε κι αν ήταν αυτό. Ορισμένοι 
σύγχρονοι μελετητές υποθέτουν ότι η ιστορία της Εξόδου είναι η μυ-
θική απόδοση μιας επιτυχημένης αγροτικής εξέγερσης ενάντια στην 
κυριαρχία της Αιγύπτου και των συμμάχων της στη Χαναάν15. Κάτι 
τέτοιο θα πρέπει να υπήρξε ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός στον και-
ρό του και θα άφησε μια ανεξίτηλη εντύπωση σε οποιονδήποτε έλαβε 
μέρος. Θα ήταν μια ασυνήθιστη εμπειρία ενδυνάμωσης των καταπιε-
σμένων απέναντι στον πανίσχυρο και τον κραταιό. 

Θα δούμε ότι ο Γιαχβέ δεν παρέμεινε ο σκληρός και βίαιος Θεός 
της Εξόδου, παρ* όλο που ο μύθος αυτός στάθηκε σημαντικός και 
για τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες. Κατά τρόπο που φαίνεται 
παράδοξος, οι Ισραηλίτες θα τον έκαναν αγνώριστο μεταμορφώνο-
ντάς τον σε σύμβολο της υπέρβασης και της συμπόνιας. Όμως η 
αιματηρή ιστορία της Εξόδου θα συνέχιζε να εμπνέει επικίνδυνες 
αντιλήψεις του Θείου και μια εκδικητική θεολογία. Θα δούμε ότι τον 
έβδομο ΠΚΧ αιώνα, ο Δευτερονομιστής (D) θα χρησιμοποιούσε τον 
παλαιό μύθο για να απεικονίσει την επίφοβη θεολογία της εκλογής, 
η οποία έχει, κατά διαφορετικές περιόδους, παίξει έναν μοιραίο ρό-
λο στην ιστορία και των τριών πίστεων. Όπως κάθε ανθρώπινη ιδέα, 
μπορεί και η έννοια του Θεού να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης 
και κατάχρησης. 0 μύθος ενός Εκλεκτού Λαού και μιας θείας εκλο-
γής έχει συχνά εμπνεύσει μια στενή, φυλετικίζουσα θεολογία από 
την εποχή του Δευτερονομιστή μέχρι τον εβραϊκό, χριστιανικό και 
μουσουλμανικό φονταμενταλισμό, που είναι δυστυχώς διαδεδομένος 
στις μέρες μας. Όμως ο Δευτερονομιστής έχει διατηρήσει επίσης μια 
ερμηνεία του μύθου της Εξόδου η οποία υπήρξε εξίσου ή και περισ-
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σότερο αποτελεσματική στην ιστορία του μονοθεϊσμού, που μιλάει 
για ένα Θεό ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό του αδύναμου και του 
κατατρεγμένου. Στο Δευτερονόμιο 26, έχουμε αυτό που θα μπορού-
σε να θεωρηθεί ως μια πρώιμη ερμηνεία της ιστορίας της Εξόδου 
πριν αυτή καταγραφεί στις αφηγήσεις των J και Ε. Οι Ισραηλίτες 
προστάζονται να φέρουν τους πρώτους καρπούς της σοδειάς τους 
στους ιερείς του Γιαχβέ και να κάνουν αυτή τη δήλωση: 

Συρίαν άπέβαλεν ό πατήρ μου καΐ κατέβη είς Αΐγυπτον καΐ 
παρώκησεν έκεϊ έν άριθμώ βραχεί καί έγένετο έκεΐ είς έθνος 
μέγα και πλήθος πολύ καί έκάκωσαν ημάς ol ΑΙγύπτιοι καί 
έταπείνωσαν ημάς καί έπέθηκαν ήμϊν εργα σκληρά καί άνε-
βοήσαμεν πρός Κύριον τόν Θεόν ημών, καί είσήκουσε Κύριος 
της φωνής ήμών καί είδε την ταπείνωσιν ημών καί τόν μόχθον 
ήμών καί τόν θλιμμόν ήμών καί έξήγαγεν ημάς Κύριος έξ Αιγύ-
πτου αύτός έν Ισχύϊ αυτού τη μεγάλη καί έν χειρί κραταιή καί 
βραχίονι ύψηλω καί έν όράμασι μεγάλοις καί έν σημείοις καί 
έν τέρασι- καί είσήγαγεν ήμάς είς τόν τόπον τούτον καί έδω-
κεν ήμϊν την γην ταύτην,γην ρέουσα γάλα καί μέλι. Καί νϋν 
Ιδού ένήνοχα την άπαρχην των γεννημάτων της γης, ής έδωκάς 
μοι, Κύριε,γην ρέουσαν γάλα καί μέλι16. 

0 Θεός ο οποίος μπορεί να έχει εμπνεύσει την πρώτη αγροτική εξέ-
γερση στην ιστορία είναι ένας Θεός της επανάστασης. Και στις τρεις 
πίστεις έχει εμπνεύσει ένα ιδεώδες κοινωνικής δικαιοσύνης, ακόμη κι 
αν μπορεί κανείς να πει ότι οι Εβραίοι, οι Χριστιανοί και οι Μουσουλ-
μάνοι έχουν συχνά αποτύχει να ζήσουν σύμφωνα με αυτό το ιδεώδες 
και τον έχουν μεταμορφώσει σε ένα Θεό της καθεστηκυίας τάξης. 

Οι Ισραηλίτες αποκαλούσαν τον Γιαχβέ «Θεό των πατέρων μας», 
φαίνεται όμως πως υπήρξε μια αρκετά διαφορετική θεότητα από τον 
Ελ, τον Μεγάλο Θεό της Χαναάν τον οποίο λάτρευαν οι πατριάρχες. 
Μπορεί να υπήρξε θεός άλλου λαού πριν γίνει ο Θεός του Ισραήλ. Σε 
όλες τις κατοπινές του εμφανίσεις στον Μωυσή, ο Γιαχβέ επιμένει 
επανειλημμένα και κάπως μακροσκελώς ότι αυτός ήταν όντως ο 
Θεός του Αβραάμ, ακόμη και αν αρχικά ονομαζόταν Ελ Σαντάι. 
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Αυτή η επιμονή ενδέχεται να διατηρεί τους μακρινούς απόηχους 
μιας πολύ πρώιμης διαμάχης γύρω από την ταυτότητα του Θεού του 
Μωυσή. Έχει προταθεί ότι ο Γιαχβέ ήταν αρχικά ένας πολεμικός 
θεός, θεός των ηφαιστείων, ένας θεός ο οποίος λατρευόταν στη Μα-
διάμ, εκεί που είναι σήμερα η Ιορδανία17. Ποτέ δεν θα μάθουμε πού 
ανακάλυψαν τον Γιαχβέ οι Ισραηλίτες, αν όντως ήταν αυτός μια και-
νούργια θεότητα. Και πάλι, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πολύ 
σημαντικό ερώτημα για μας σήμερα, όμως δεν ήταν τόσο κρίσιμο 
για τους βιβλικούς συγγραφείς. Στην παγανιστική αρχαιότητα, συ-
χνά οι θεοί αναμιγνύονταν και συγχέονταν οι θεοί ενός τόπου γίνο-
νταν δεκτοί ως ταυτόσημοι με τους θεούς κάποιου άλλου λαού. Το 
μόνο για το οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι είναι ότι, όποια κι 
αν ήταν η προέλευση του, τα γεγονότα της Εξόδου έκαναν τον Γιαχ-
βέ τον οριστικό Θεό του Ισραήλ και ότι ο Μωυσής μπόρεσε να πεί-
σει τους Ισραηλίτες ότι ήταν πράγματι ένας και ο αυτός με τον Ελ, 
το Θεό που αγάπησαν ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ. 

Η λεγόμενη «θεωρία της Μαδιάμ» -«ότι ο Γιαχβέ ήταν αρχικά 
ένας Θεός του λαού της Μαδιάμ»- συνήθως απορρίπτεται σήμερα, 
αλλά ήταν στη Μαδιάμ που ο Μωυσής είδε το πρώτο του όραμα με το 
Γιαχβέ. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Μωυσής είχε αναγκαστεί να φύγει 
από την Αίγυπτο επειδή σκότωσε έναν Αιγύπτιο που κακομεταχειρι-
ζόταν έναν Ισραηλίτη δούλο. Βρήκε καταφύγιο στη Μαδιάμ,παντρεύ-
τηκε εκεί, και ήταν κάποια φορά που φύλαγε τα κοπάδια του πεθε-
ρού του όταν είδε ένα περίεργο όραμα: μία βάτο η οποία φλεγόταν 
δίχως να καίγεται. 'Οταν πλησίασε κοντά να την περιεργαστεί, ο Γιαχ-
βέ τον αποκάλεσε με το όνομά του και ο Μωυσής αναφώνησε: «Εδώ 
είμαι!» (χινενϋ,τψ απόκριση κάθε προφήτη του Ισραήλ όταν συνα-
ντούσε το Θεό ο οποίος απαιτούσε απόλυτη αφοσίωση και πίστη: 

Ό δέ είπε μη έγγίσης ώδε. Λϋσαι τό υπόδημα έκ των ποδών σου· 
ό γάρ τόπος έν ω σύ έστηκας γη άγία έστί. ΚαΙ εϊπεν έγώ είμι ό 
Θεός τοϋ πατρός σου, Θεός Αβραάμ καΐ Θεός Ισαάκ καΐ Θεός 
Ιακώβ. Άπέστρεψε δέ Μωυσης το πρόσωπον αύτοϋ- εύλαβεϊτο 
γάρ κατεμβλέψαι ένώπιον τοϋ Θεοϋ18. 
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Παρ' όλη την πρώτη διαβεβαίωση ότι ο Γιαχβέ είναι πράγματι ο Θεός 
του Αβραάμ, πρόκειται ολοφάνερα για ένα πολύ διαφορετικό είδος 
θεότητας από εκείνη που κάθισε και μοιράστηκε σαν φίλος το φαγητό 
του Αβραάμ. Εμπνέει τρόμο και επιβάλλει απόσταση. Όταν ο 
Μωυσής ρωτάει το όνομα και τα διαπιστευτήριά του, ο Γιαχβέ απα-
ντάει με ένα λογοπαίγνιο το οποίο, όπως θα δούμε, θα επαναλάμ-
βαναν επί αιώνες οι μονοθεϊστές. Αντί ν' αποκαλύψει το όνομά του 
άμεσα, λέει: «Είμαι αυτός που είμαι» (Εχιέχ ασέρ εχιέχΡ9. Τι σή-
μαινε αυτό; Οπωσδήποτε δεν εσήμαινε, όπως θα συμπέραιναν οι με-
ταγενέστεροι φιλόσοφοι, ότι ήταν ένα αυθύπαρκτο Είναι. Οι Εβραίοι 
δεν είχαν μια τέτοια μεταφυσική οπτική σ' εκείνο το στάδιο, και μό-
λις πριν 2.000 χρόνια την απέκτησαν. Ο θεός φαίνεται ότι εννοούσε 
κάτι πολύ πιο χειροπιαστό. Το Εχιέχ ασέρ εχιέχ είναι ένας εβραϊκός 
ιδιωματισμός που εκφράζει μια εσκεμμένη ασάφεια. Όταν η Βίβλος 
χρησιμοποιεί μία φράση όπως «πήγαν εκεί που πήγαν», αυτό ση-
μαίνει: «Δεν έχω την παραμικρή ιδέα πού μπορεί να πήγαν». Έτσι 
όταν ο Μωυσής ρωτάει ποιος είναι, ο θεός του δίνει την απάντηση: 
«Να μη ρωτάς ποιος είμαι!» ή «Να κοιτάζεις τη δουλειά σου!» Δεν 
θα έπρεπε να συζητιέται η φύση του θεού και οπωσδήποτε δεν θα 
έπρεπε κανείς να τολμήσει να τον χειραγωγήσει όπως έκαναν μερι-
κές φορές οι παγανιστές όταν πρόφεραν τα ονόματα των θεών τους. 
Ο Γιαχβέ είναι ο Απόλυτος: θα είμαι αυτό που θα είμαι. Θα είναι 
όπως αυτός θέλει και δεν δίνει εγγυήσεις. Απλώς υπόσχεται ότι θα 
συμμετάσχει στην ιστορία του λαού του. Ο μύθος της Εξόδου θα απο-
δεικνυόταν αποφασιστικός: ήταν ικανός να γεννήσει ελπίδα για το 
μέλλον, ακόμα και κάτω από τις πλέον αδύνατες συνθήκες. 

ϊπήρχε ένα τίμημα που έπρεπε να πληρωθεί γι' αυτή την και-
νούργια αίσθηση δύναμης. Οι παλαιοί θεοί του ουρανού έμοιαζαν 
πολύ μακρινοί για τα ανθρώπινα ενδιαφέροντα- οι νεότερες θεότη-
τες όπως ο Βάαλ, ο Μαρντούκ και η Μητέρα-Θεά είχαν έρθει κοντά 
στο ανθρώπινο γένος, αλλά ο Γιαχβέ άνοιξε εκ νέου το χάσμα ανά-
μεσα στον άνθρωπο και τον θεϊκό κόσμο. Αυτό είναι παραστατικά 
σαφές στην ιστορία του όρους Σινά. Όταν έφτασαν στο όρος, ο λαός 
προστάχθηκε να καθαρίσει τα ρούχα του και να κρατηθεί σε από-



Σταν αρχή. 55 

στάση. Ο Μωυσης είχε προειδοποιήσει τους Ισραηλίτες: «Προσέξτε 
να μην ανεβείτε στο βουνό και να μην πατήσετε σε αυτό το πόδι σας. 
Όποιος αγγίξει το βουνό θα πεθάνει». Ο λαός στάθηκε μακριά από 
το βουνό και ο Γιαχβέ κατέβηκε με φλόγες και καπνούς: 

Έγένετο δέ τή ήμέρςχ τη τρίτη γεννηθέντος πρός όρθρον καΐ 
έγίνοντο φωναί καΐ άστραπαΐ καΐ νεφέλη γνοφώδης έπ' όρους 
Σινά, φωνη της σάλπιγγος ήχει μέγα· και έπτοήθη πάς ό λαός 
ό έν τη παρεμβολή. ΚαΙ έξήγαγε Μωυσης τόν λαόν είς συνά-
ντησιν τοϋ Θεοϋ έκ της παρεμβολής, καΐ παρέστησαν ύπό τό 
δρος. Τό δρος τό Σινά έκαπνίζετο δλον διά τό καταβεβηκέναι 
έπ' αύτό τόν Θεόν έν πυρί, και άνέβαινεν ό καπνός ώσεί κα-
πνός καμίνου, καΐ έξέστη πάς ό λαός σφόδρα20. 

0 Μωυσής πήγε μόνος του στην κορυφή και παρέλαβε τις πλάκες 
του Νόμου. Αντί να βιώσει τις αρχές της τάξης, της αρμονίας και της 
δικαιοσύνης μέσα στην ίδια τη φύση των πραγμάτων, όπως συνέ-
βαινε με τα παγανιστικά οράματα, ο Νόμος παραδίδεται τώρα από 
τα πάνω. Ο Θεός της ιστορίας μπορεί να στρέφει πολύ περισσότερο 
την προσοχή του στον γήινο κόσμο, που είναι και η απειλή απέναντι 
στα ενεργήματά του, αλλά εδώ εμφανίζεται και η δυνατότητα μιας 
βαθιάς αποξένωσης από αυτόν. 

Στο τελικό κείμενο της Εξόδου,το οποίο ολοκληρώθηκε τον πέμ-
πτο αιώνα ΠΚΧ, ο Θεός λέγεται ότι έκανε μια συμφωνία με τον Μω-
υσή στο όρος Σινά (γεγονός που υποτίθεται ότι έχει συμβεί γύρω 
στα 1200). Έχει υπάρξει μια ολόκληρη φιλολογική διαμάχη γύρω 
από αυτό: μερικοί πιστεύουν ότι η συμφωνία δεν θεωρήθηκε σημα-
ντική για το Ισραήλ πριν από τον έβδομο αιώνα ΠΚΧ. Αλλά όποια κι 
αν είναι η χρονολογία της,η ιδέα της συνθήκης μάς λέει ότι οι Ισραη-
λίτες δεν ήταν ακόμα μονοθεϊστές, αφού κάτι τέτοιο είχε έννοια μό-
νο μέσα σε μια πολυθεϊστική συνθήκη. Οι Ισραηλίτες δεν πίστευαν 
ότι ο Γιαχβέ, ο Θεός του Σινά,ήταν ο μοναδικός Θεός αλλά υποσχέ-
θηκαν, με τη συνθήκη τους, ότι θα αγνοούσαν όλες τις άλλες θεότη-
τες και θα λάτρευαν μόνο αυτόν. Είναι δύσκολο να βρούμε έστω και 
μία μονοθεϊστική πρόταση σε ολόκληρη την Πεντάτευχο. Ακόμα και 
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οι Δέκα Εντολές που δόθηκαν στο όρος Σινά θεωρούν ως δεδομένη 
την ύπαρξη άλλων θεών: «Δεν θα λατρέψεις άλλο θεό πέρα από 
μένα»21. Η λατρεία μίας μοναδικής θεότητας ήταν ένα γεγονός σχε-
δόν δίχως προηγούμενο. 0 Αιγύπτιος φαραώ Αχενατόν είχε προ-
σπαθήσει να λατρέψει το Θεό-Ήλιο και να αγνοήσει όλες τις άλλες 
παραδοσιακές θεότητες της Αιγύπτου, αλλά η πολιτική του ανα-
στράφηκε αμέσως από τους διαδόχους του. Το να περιφρονήσει 
κανείς μια ενδεχόμενη πηγή του μάννα φαινόταν τρελό, και μάλιστα 
η κατοπινή ιστορία των Ισραηλιτών δείχνει ότι ήταν πολύ απρόθυμοι 
να εγκαταλείψουν τη λατρεία των άλλων θεών. Ο Γιαχβέ είχε απο-
δείξει την ικανότητά του στον πόλεμο, αλλά δεν ήταν θεός της γονι-
μότητας. Όταν εγκαταστάθηκαν στη Χαναάν, οι Ισραηλίτες στρά-
φηκαν ενστικτωδώς προς τη λατρεία του Βάαλ, του Κυρίου της Χα-
ναάν, ο οποίος για αιώνες έκανε τις σοδειές να μεγαλώνουν. Οι προ-
φήτες θα υποχρέωναν τους Ισραηλίτες να παραμείνουν πιστοί στη 
συμφωνία, αλλά η πλειοψηφία θα συνέχιζε να λατρεύει τον Βάαλ, 
την Ασερά και την Ανάθ με τον παραδοσιακό τρόπο. Στην πραγμα-
τικότητα η Βίβλος μάς λέει ότι ήδη όταν ο Μωυσής ήταν πάνω στο 
όρος Σινά, ο υπόλοιπος λαός επέστρεψε στην παλαιότερη παγα-
νιστική θρησκεία της Χαναάν. Κατασκεύασαν έναν χρυσό ταύρο,την 
παραδοσιακή απεικόνιση του Ελ, και ετέλεσαν μπροστά του τις πα-
ραδοσιακές τελετές. Η τοποθέτηση αυτού του επεισοδίου σε απόλυτη 
αντιπαράθεση με την τρομερή αποκάλυψη του όρους Σινά ίσως είναι 
μια προσπάθεια των τελευταίων συγγραφέων της Πεντατεύχου να 
δείξουν τα κακά του διχασμού στο Ισραήλ. Προφήτες όπως ο Μωυσής 
κήρυξαν την υπεροπτική θρησκεία του Γιαχβέ, αλλά το μεγαλύτερο 
μέρος του λαού ήθελε τις παλαιές τελετές, με το ολιστικό τους όραμα 
της ενότητας ανάμεσα στους θεούς, τη φύση και το ανθρώπινο γένος. 

Όμως οι Ισραηλίτες είχαν υποσχεθεί να κάνουν τον Γιαχβέ τον 
μοναδικό τους Θεό μετά την Έξοδο και οι προφήτες θα τους υπεν-
θύμιζαν αυτή τη συμφωνία τα κατοπινά χρόνια. Είχαν υποσχεθεί να 
λατρεύουν τον Γιαχβέ αποκλειστικά ως τον ελωχίμ τους και αυτός 
με τη σειρά του είχε υποσχεθεί ότι θα είναι ο ξεχωριστός λαός του 
και θα απολαμβάνουν τη μοναδικά αποτελεσματική του προστασία. 
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Ο Γιαχβέ τους είχε προειδοποιήσει ότι αν αθετούσαν αυτή τη συμ-
φωνία, θα τους κατέστρεφε ανελέητα. Οι Ισραηλίτες δεσμεύτηκαν 
πάντως με τη συμφωνία. Στο βιβλίο του Ιησού του Ναυή συναντάμε 
αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα πρώιμο κείμενο του πανηγυρι-
σμού αυτής της συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και το Θεό του. Η 
συμφωνία αυτή ήταν ένα τυπικό συμβόλαιο που χρησιμοποιούνταν 
συχνά στην πολιτική της Μέσης Ανατολής για να δεσμεύσει από κοι-
νού δύο ενδιαφερόμενα μέρη. Ακολουθούσε έναν καθιερωμένο τύ-
πο. Ξεκινούσε παρουσιάζοντας το βασιλιά ο οποίος ήταν ο πιο ισχυ-
ρός εταίρος και εν συνεχεία ανίχνευε την ιστορία των σχέσεων ανά-
μεσα στα δύο μέρη μέχρι τη δεδομένη στιγμή. Τελικά, ανέφερε τους 
όρους, τις συνθήκες και τις ποινές οι οποίες θα απέρρεαν εάν το 
συμβόλαιο αθετείτο. Ουσιαστική για την όλη ιδέα της συμφωνίας 
ήταν η απαίτηση για απόλυτη πιστότητα. Στη συνθήκη του δέκατου 
τέταρτου αιώνα ανάμεσα στον Χετταίο βασιλιά Μουρσίλις Β' και 
στον υποτελή του Ντουπί Τασέντ, ο βασιλιάς έθετε αυτή την αξίω-
ση : «Μη στραφείς σε κανέναν άλλον. Οι πατέρες σου απέδιδαν φόρο 
υποτέλειας στην Αίγυπτο- εσύ δεν θα το κάνεις... Με τον φίλο μου 
θα είσαι φίλος και με τον εχθρό μου εχθρός». Η Βίβλος μάς λέει ότι 
όταν οι Ισραηλίτες έφτασαν στη Χαναάν και έσμιξαν με τον συγγε-
νικό τους λαό εκεί, όλοι οι απόγονοι του Αβραάμ έκαναν μια Διαθή-
κη με τον Γαχβέ. Την τελετή κατηύθυνε ο διάδοχος του Μωυσή, ο 
Ιησούς του Ναυή, ο οποίος εκπροσωπούσε τον Γιαχβέ. Η συμφωνία 
ακολουθεί το παραδοσιακό πρότυπο. Παρουσιαζόταν ο Γιαχβέ· μνη-
μονεύονταν οι σχέσεις του με τον Αβραάμ,τον Ισαάκ και τον Ιακώβ* 
εν συνεχεία εξιστορούνταν τα γεγονότα της Εξόδου. Τελικά, ο Ιη-
σούς διατύπωνε τους όρους της συμφωνίας και ζητούσε τη συγκα-
τάθεση της συνάθροισης του λαού του Ισραήλ: 

Καί νυν φοβήθητε Κύριον καί λατρεύσατε αύτόν έν εύθύτητι 
καί δικαιοσύνη καί περιέλεσθε τους θεούς τους άλλοτρίους, 
οίς έλάτρευσαν ol πατέρες ύμών έν τω πέραν τοϋ ποταμού καί 
έν Αίγύπτω, και λατρεύσατε Κυρίω. Εί δέ μη άρέσκει ύμϊν λα-
τρεύειν Κυρίω, έκλέξασθε ύμϊν αύτοΐς σήμερον τίνι λατρεύση-
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τε, είτε τοις θεοϊς των πατέρων ύμών, τοις έν τώ πέρα τοϋ 
ποταμού, είτε τοις θεοΐς των Άμορραίων, έν οϊς ύμεΐς κατοι-
κείτε έπΐ την γην α&τών22. 

0 λαός είχε να επιλέξει ανάμεσα στον Γιαχβέ και τους παραδοσια-
κούς θεούς της Χαναάν. Δεν δίστασε. Δεν υπήρχε άλλος Θεός σαν 
τον Γιαχβέ· καμιά άλλη θεότητα δεν υπήρξε ποτέ τόσο αποτελεσμα-
τική υπέρ των πιστών της. Η πανίσχυρη παρέμβαση του στις υποθέ-
σεις τους είχε δείξει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι ο Γιαχβέ είχε 
αναλάβει να είναι ο ελωχίμ τους: θα τον λάτρευαν αποκλειστικά και 
θα παραμέριζαν τους άλλους θεούς. Ο Ιησούς του Ναυή τους προει-
δοποίησε ότι ο Γιαχβέ ήταν υπερβολικά ζηλότυπος. Αν αθετούσαν 
τους όρους της συμφωνίας, θα τους κατέστρεφε. Ο λαός παρέμεινε 
ακλόνητος: επέλεξαν τον Γιαχβέ αποκλειστικά ως ελωχίμ τους. «Τό-
τε διώξτε από σας τους ξένους θεούς!» αναφώνησε ο Ιησούς, «και 
δώστε την καρδιά σας στον Γιαχβέ,το Θεό του Ισραήλ!»23. 

Η Βίβλος δείχνει ότι ο λαός δεν έμεινε πιστός στη Διαθήκη. Τη 
θυμούνταν σε καιρούς πολέμου, όταν είχαν ανάγκη την πολεμική 
προστασία του Γιαχβέ, αλλά σε καιρούς ειρήνης λάτρευαν τον Βάαλ, 
την Ανάθ και την Ασερά, με τον παλαιό τρόπο. Παρ* όλο που η λα-
τρεία του Γιαχβέ ήταν ριζικά διαφορετική ως προς την ιστορική της 
κλίση, πολλές φορές εκφράστηκε με τους όρους του αρχαίου παγα-
νισμού. Όταν ο βασιλιάς Σολομών έχτισε ένα Ναό του Γιαχβέ στην 
Ιερουσαλήμ, την πόλη που ο πατέρας του, ο Δαβίδ, είχε πάρει από 
τους Γιεβουσαίους, αυτός ήταν παρόμοιος με τους ναούς των χανα-
ανιτικών θεών. Συνίστατο από τρεις τετραγωνικούς χώρους, οι οποίοι 
κορυφώνονταν σε ένα μικρό κυβοειδές δωμάτιο γνωστό ως τα Άγια 
των Αγίων, όπου φυλασσόταν η Κιβωτός της Διαθήκης, ο φορητός 
δηλαδή βωμός τον οποίο οι Ισραηλίτες είχαν μαζί τους τα χρόνια της 
περιπλάνησής τους στην έρημο. Μέσα στο Ναό υπήρχε μια μεγάλη, 
χάλκινη λεκάνη η οποία αναπαριστούσε τη Γιαμ,την αρχέγονη θά-
λασσα του χαναανιτικού μύθου.και δύο ορθές κολώνες σαράντα πό-
δια ύψος η καθεμία οι οποίες υπέβαλλαν τη λατρεία της γονιμότη-
τας της Ασερά. Οι Ισραηλίτες συνέχισαν να λατρεύουν τον Γιαχβέ 
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στα αρχαία τεμένη που είχαν κληρονομήσει από τους Χαναναίους, 
όπως τη Μπεθ-Ελ, τη Σηλώ, τη Χεβρώνα, τη Βηθλεέμ και τη Δαν, 
όπου γίνονταν συχνά παγανιστικές τελετουργίες. 0 Ναός όμως έγινε 
σύντομα ξεχωριστός τόπος, παρ' όλο που όπως θα δούμε στέγαζε 
και μερικές αξιοπρόσεκτα ανορθόδοξες δραστηριότητες. Οι Ισραη-
λίτες άρχισαν να βλέπουν το Ναό ως το αντίγραφο της ουράνιας κα-
τοικίας του Γιαχβέ. Το φθινόπωρο είχαν τον δικό τους εορτασμό για 
τον Καινούργιο Χρόνο, ο οποίος άρχιζε με την τελετή του αποδιο-
πομπαίου τράγου την Ημέρα του Εξιλασμού,την οποία ακολουθού-
σε πέντε μέρες αργότερα ο εορτασμός του τρύγου με την Εορτή της 
Σκηνοπηγίας, η οποία με τη σειρά της συνέπιπτε με την έναρξη του 
αγροτικού έτους. Πιστεύεται ότι μερικοί από τους ψαλμούς υμνού-
σαν την ενθρόνιση του Γιαχβέ στο Ναό του κατά την Εορτή της Σκη-
νοπηγίας, η οποία όπως και η ενθρόνιση του Μαρντούκ αναπαρι-
στούσε την πρωταρχική του κυριαρχία πάνω στο χάος24. Ο ίδιος ο 
βασιλιάς Σολομών υπήρξε ένας μεγάλος συγκρητιστής: είχε πολλές 
παγανίστριες συζύγους, οι οποίες λάτρευαν τους δικούς τους θεούς, 
και διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τους παγανιστές γείτονές του. 

Υπήρχε πάντοτε ο κίνδυνος η λατρεία του Γιαχβέ οποιαδήποτε 
στιγμή να βυθιστεί μέσα στον λαϊκό παγανισμό. Αυτός ο κίνδυνος 
έγινε ιδιαίτερα έντονος στο δεύτερο μισό του ένατου αιώνα. Το 869 
ο βασιλιάς Αχάβ είχε ανέλθει στο θρόνο του βόρειου Βασιλείου του 
Ισραήλ. Η γυναίκα του,η Ιεζάβελ, θυγατέρα του βασιλιά της Τύρου 
και της Σιδώνας, στο μέρος που είναι σήμερα ο Λίβανος, ήταν μια 
φανατική παγανίστρια που είχε κάνει σκοπό της να μεταστρέψει τη 
χώρα στη λατρεία του Βάαλ και της Ασερά. Έφερε στη χώρα ιερείς 
του Βάαλ και αυτοί γρήγορα απέκτησαν οπαδούς μεταξύ των κατοί-
κων του Βορρά, οι οποίοι είχαν κατακτηθεί από το βασιλιά Δαβίδ 
και ήταν χλιαροί Γιαχβιστές. Ο Αχάβ έμεινε πιστός στον Γιαχβέ 
αλλά δεν προσπάθησε να σταματήσει τους προσηλυτισμούς της Ιεζά-
βελ. Ωστόσο, όταν μια τρομερή ξηρασία έπεσε στη χώρα προς το 
τέλος της βασιλείας του, ένας προφήτης ονόματι Ηλίας (Ελιγιάχ, «ο 
Γιαχβέ είναι ο θεός μου!») άρχισε να περιπλανιέται στη χώρα ζωσμέ-
νος με μια μάλλινη κάπα κι ένα κομμάτι δέρμα γύρω από τη μέση 
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του, κατακεραυνώνοντας με πύρινους λόγους την απιστία προς τον 
Γιαχβέ. Κάλεσε το βασιλιά Αχάβ και το λαό σε έναν αγώνα στο όρος 
Κάρμηλος ανάμεσα στον Γιαχβέ και τον Βάαλ. Εκεί, παρουσία 450 
προφητών του Βάαλ, κραύγασε προς το πλήθος: «μέχρι πότε θα 
ταλαντεύεστε ανάμεσα σε δύο θεότητες;» Ύστερα ζήτησε δύο ταύ-
ρους, έναν για τον εαυτό του και ένα για τους προφήτες του Βάαλ, 
και τους έβαλαν σε δύο θυσιαστήρια. Θα επικαλούνταν τους θεούς 
τους και θα έβλεπαν ποιος θα έστελνε φωτιά από τον ουρανό για να 
ανάψει το ολοκαύτωμα. «Σύμφωνοι!» φώναξε ο λαός. Οι προφήτες 
του Βάαλ εκραύγαζαν το όνομά του ολόκληρο το πρωί,τελώντας τον 
τρικλιστό τους χορό γύρω από το θυσιαστήριο, ουρλιάζοντας και 
χαράζοντας το σώμα τους με σπαθιά και με λόγχες. Αλλά δεν υπήρ-
ξε «καμία φωνή,καμία απόκριση». «Πιο δυνατά!» φώναξε ο Ηλίας, 
«γιατί είναι θεός· ή είναι απασχολημένος ή έχει πάει ταξίδι. Μπορεί 
και να κοιμάται, οπότε θα ξυπνήσει».1Τίποτα δεν έγινε: «καμία φω-
νή, καμία απόκριση, κανείς δεν τους έδωσε προσοχή». 

Ύστερα ήρθε η σειρά του Ηλία. Το πλήθος συνωστίστηκε γύρω 
από το θυσιαστήριο του Γιαχβέ ενώ αυτός έσκαψε γύρω του ένα 
χαντάκι και το γέμισε με νερό, για να κάνει ακόμα πιο δύσκολο το 
άναμμα. Ύστερα ο Ηλίας επικαλέστηκε τον Γιαχβέ. Αμέσως, βέ-
βαια, φωτιά έπεσε από τον ουρανό και κατέκαψε το θυσιαστήριο 
και τον ταύρο, γλείφοντας όλο το νερό μέσα στο αυλάκι. Οι άνθρω-
ποι απέστρεψαν τα πρόσωπά τους: «ο Γιαχβέ είναι θεός», κραύγα-
σαν, «ο Γιαχβέ είναι θεός». Ο Ηλίας δεν στάθηκε γενναιόδωρος 
νικητής. «Πιάστε τους προφήτες του Βάαλ!» πρόσταξε. Ούτε ένας 
τους δεν επρόκειτο να σωθεί. Τους πήρε σε μια γειτονική κοιλάδα 
και τους κατέσφαξε25. Ο παγανισμός συνήθως δεν ζητούσε να επι-
βληθεί στους άλλους λαούς - η Ιεζάβελ είναι μια σημαντική εξαίρε-
ση-αφού πάντα υπήρχε χώρος για έναν ακόμη θεό μέσα στο πάνθεο 
δίπλα στους άλλους. Αυτά τα πρώιμα μυθικά συμβάντα δείχνουν ότι 
από την πρώτη στιγμή ο Γιαχβισμός απαίτησε μια βίαιη καταστολή 
και αποκήρυξη των άλλων πίστεων, ένα φαινόμενο το οποίο θα·εξε-
τάσουμε λεπτομερέστερα στο επόμενο κεφάλαιο. Μετά τη σφαγή, ο 
Ηλίας αναρριχήθηκε στην κορυφή του όρους Κάρμηλος και κάθισε 
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σε στάση προσευχής με το κεφάλι του ανάμεσα στα γόνατα, στέλνο-
ντας κάθε τόσο τον ακόλουθό του να παρατηρεί τον ουρανό. Κάποια 
στιγμή του έφερε νέα ότι ένα μικρό σύννεφο - στο μέγεθος περίπου 
μιας ανθρώπινης γροθιάς- σηκωνόταν από τη θάλασσα, και ο Ηλίας 
τον πρόσταξε να πάει και να ειδοποιήσει το βασιλιά Αχάβ να βια-
στεί να γυρίσει στο σπίτι του πριν τον σταματήσει η βροχή. Τη στιγ-
μή σχεδόν που το είπε, ο ουρανός μαύρισε από σύννεφα καταιγίδας 
και άρχισε να βρέχει καταρρακτωδώς. Μέσα σε μια κατάσταση έκ-
στασης, ο Ηλίας έριξε πάνω του την κάπα και έτρεξε δίπλα από το 
άρμα του Αχάβ. Στέλνοντας βροχή, ο Γιαχβέ είχε σφετεριστεί τη λει-
τουργία του Βάαλ, θεού της καταιγίδας, αποδεικνύοντας ότι ήι;αν 
αποτελεσματικός τόσο στη γονιμότητα όσο και στον πόλεμο. 

Φοβούμενος ενδεχόμενη αντίδραση για το σφαγιασμό των προ-
φητών, ο Ηλίας έφυγε στη χερσόνησο του Σινά και ζήτησε κατατα-
φύγιο στο όρος όπου ο Θεός είχε αποκαλυφθεί στον Μωυσή. Ύστε-
ρα βίωσε μια θεοφάνεια η οποία φανέρωνε το καινούργιο πνεύμα 
του Γιαχβέ. Του παραγγέλθηκε να σταθεί στη ρωγμή ενός βράχου 
για να προφυλαχτεί από τη θεϊκή δύναμη: 

Ιδού παρελεύσεται Κύριος, καί Ιδού πνεύμα κραταιόν δια-
λύον όρη καί συντρίβον πέτρας ένώπιον Κυρίου, ούκ έν τω 
πνεύματι Κύριος και μετά τό πνεύμα συσσεισμός, ούκ έν τφ 
συσσεισμω Κύριος καί μετά τόν συσσεισμό πϋρ, ούκ έν τφ 
πυρί Κύριος. Καί έγένετο ώς ήκουσεν Ήλιου,και έπεκάλυψεν 
τό πρόσωπον αύτού έν τη μυλωτη αύτού26. 

Αντίθετα με τις παγανιστικές θεότητες, ο Γαχβέ δεν βρισκόταν μέσα 
στις δυνάμεις της φύσης αλλά σε μια ξεχωριστή σφαίρα. Βιώνεται 
στο μόλις αισθητό άκουσμα της ελάχιστης πνοής, στο παράδοξο 
μιας ομιλούσας σιωπής. 

Η ιστορία του Ηλία περιλαμβάνει την τελευταία μυθική απεικό-
νιση του παρελθόντος στις εβραϊκές Γραφές. Ο αέρας της αλλαγής 
έπνεε σε ολόκληρη την οικουμένη. Η περίοδος από το 800-200 ΠΚΧ 
έχει ονομαστεί Αξονική Εποχή. Σε όλες τις κύριες περιοχές του πο-
λιτισμένου κόσμου, οι άνθρωποι δημιουργούσαν νέες ιδεολογίες οι 
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οποίες εξακολουθούν ακόμη να είναι κρίσιμες και παραγωγικές. Τα 
καινούργια θρησκευτικά συστήματα αντανακλούσαν τις διαφορο-
ποιημένες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Για λόγους που δεν 
κατανοούμε απολύτως, όλοι οι μείζονες πολιτισμοί αναπτύχθηκαν 
κατά μήκος παράλληλων γραμμών, ακόμη και όταν δεν υπήρχαν 
μεταξύ τους εμπορικές επαφές (όπως ανάμεσα στην Κίνα και τις 
ευρωπαϊκές περιοχές). Δημιουργήθηκε μια νέα ευμάρεια,η οποία 
οδήγησε στην ανάδυση μιας εμπορικής τάξης. Η δύναμη μετατοπι-
ζόταν από το βασιλιά και τον ιερέα,το ναό και το παλάτι, στην αγο-
ρά. 0 καινούργιος πλούτος οδήγησε σε πνευματική και πολιτιστική 
άνθηση και επίσης στην ανάπτυξη της ατομικής συνείδησης. Η ανι-
σότητα και η εκμετάλλευση έγιναν πιο εμφανείς καθώς ο ρυθμός της 
αλλαγής επιταχυνόταν στις πόλεις και οι άνθρωποι άρχιζαν να συ-
νειδητοποιούν ότι η ίδια τους η συμπεριφορά επηρεάζει το πεπρω-
μένο των μελλοντικών γενεών. Κάθε περιοχή ανέπτυξε μια ξεχωρι-
στή ιδεολογία προκειμένου να κατευθύνει αυτά τα προβλήματα και 
τα ενδιαφέροντα: η Κίνα τον Ταοϊσμό και τον Κομφουκιανισμό, η 
Ινδία τον Ινδουισμό και το Βουδισμό και η Ευρώπη τον φιλοσοφικό 
ορθολογισμό. Η Μέση Ανατολή δεν παρήγαγε μια ομοιογενή λύση, 
αλλά στο Ιράν και το Ισραήλ, ο Ζωροάστρης και οι Εβραίοι προφή-
τες αντίστοιχα, ανέπτυξαν διαφορετικές εκδοχές μονοθεϊσμού. Όσο 
παράξενο κι αν μας φαίνεται,η ιδέα του «Θεού», όπως και οι άλλες 
μεγάλες θρησκευτικές ενοράσεις της περιόδου, αναπτύχθηκαν σε 
οικονομία αγοράς και μέσα σ' ένα πνεύμα επιθετικού καπιταλισμού. 

Θα πρότεινα να ρίξουμε μια σύντομη ματιά σε δύο από αυτές τις 
καινούργιες εξελίξεις πριν προχωρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο 
όπου θα εξετάσουμε την αναμορφωμένη θρησκεία του Γιαχβέ. Η 
θρησκευτική εμπειρία των Ινδιών αναπτύχθηκε σε παρόμοιες γραμ-
μές, αλλά η διαφορετική της έμφαση θα φωτίσει τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά και προβλήματα της ισραηλιτικής έννοιας του Θεού. 0 
ορθολογισμός του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη είναι επίσης σημα-
ντικός επειδή Εβραίοι,Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι, άντλησαν όλοι 
από τις ιδέες τους και προσπάθησαν να τις προσαρμόσουν στη δι-
κή τους θρησκευτική εμπειρία, έστω και αν η ελληνική ιδέα περί 
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του Θείου ήταν ακόμη πολύ διαφορετική από εκείνη των Εβραίων. 
Τον δέκατο έβδομο αιώνα ΠΚΧ, οι Αρειοι από την περιοχή που 

είναι το σημερινό Ιράν είχαν εισβάλει στην κοιλάδα του Ινδού και 
είχαν υποτάξει τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Είχαν επιβάλει τις 
θρησκευτικές τους ιδέες, τις οποίες βρίσκουμε καταγραμμένες στη 
συλλογή των ωδών που είναι γνωστή με το όνομα Ριγκ-Βέδα. Εδώ 
συναντάμε μια πλειάδα θεών, που εκφράζουν εν πολλοίς τις ίδιες 
αξίες με τις θεότητες της Μέσης Ανατολής και παρουσιάζουν τις δυ-
νάμεις της φύσης ως προικισμένες με δύναμη, ζωή και προσωπικό-
τητα. Τπάρχουν όμως ενδείξεις ότι οι άνθρωποι άρχιζαν να βλέπουν 
πως οι διάφοροι θεοί θα μπορούσαν απλώς να είναι εκφράσεις ενός 
θείου Απόλυτου το οποίο τις υπερέβαινε όλες. Όπως και οι Βαβυ-
λώνειοι, οι Αρειοι είχαν αρκετή επίγνωση του ότι οι μύθοι τους δεν 
ήταν ρεαλιστικές περιγραφές της πραγματικότητας, αλλά εξέφρα-
ζαν ένα μυστήριο που ούτε και οι ίδιοι οι θεοί δεν μπορούσαν να 
διαλευκάνουν απόλυτα. Όταν προσπάθησαν να φανταστούν πώς οι 
θεοί και ο κόσμος αναδύθηκαν από το αρχέγονο χάος, συμπέραναν 
ότι κανείς -ούτε ακόμα και οι θεοί - δεν μπορούσε να καταλάβει το 
μυστήριο της ύπαρξης. 

Ποιος ξέρει από πού αναδύεται, 
Τούτη η δημιουργία από πού αναδύεται, 
Αν θεός την έχει ελευθερώσει ή όχι -
Αυτός που ξαγρυπνά στο ψηλότερο μέρος τ' ουρανού 
Το ξέρει δίχως αμφιβολία.Ή μήπως 
Κι αυτός δεν το ξέρει27; 

Η βεδική θρησκεία δεν προσπαθεί να εξηγήσει την προέλευση της 
ζωής ή να δώσει προνομιακές απαντήσεις σε φιλοσοφικά ερωτήμα-
τα. Αντίθετα, σκοπό της είχε να βοηθήσει τους ανθρώπους να συν-
διαλλαγούν με το θαυμασμό και τον τρόμο της ύπαρξης. Έθετε πε-
ρισσότερα ερωτήματα από όσα απαντούσε, σχεδιασμένη έτσι ώστε 
να κρατάει τους ανθρώπους σε μία στάση διαρκούς απορίας. 

Τον όγδοο αιώνα ΠΚΧ, όταν ο J και ο Ε έγραφαν τα χρονικά τους, 
αλλαγές στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της ινδικής υποη-
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πείρου σήμαναν το τέλος της παλαιάς βεδικής θρησκείας. Οι ιδέες 
του αυτόχθονα πληθυσμού οι οποίες είχαν καταπιεστεί τους αιώνες 
που ακολούθησαν τις εισβολές των Αρείων, αναδύθηκαν τώρα στην 
επιφάνεια οδηγώντας σε μια νέα θρησκευτική δίψα. Το ανανεωμένο 
ενδιαφέρον για το Κάρμα, την ιδέα ότι το πεπρωμένο κάποιου κα-
θορίζεται από τις ίδιες του τις πράξεις, έκανε τους ανθρώπους απρό-
θυμους να κατηγορήσουν τους θεούς για την απερίσκεπτη συμπερι-
φορά των ανθρώπινων όντων. Βαθμιαία οι θεοί φαίνονταν σαν απλά 
σύμβολα κάποιας υπερβατικής Πραγματικότητας. Η βεδική θρη-
σκεία ασχολούνταν φορτικά με τις Ουσιαστικές τελετές, αλλά το 
ανανεωμένο ενδιαφέρον για την παλαιά ινδική πρακτική του Γιόγκα 
(της «ζεύξης» των δυνάμεων του νου μέσω ειδικών ασκήσεων ή 
αυτοσυγκέντρωσης) έδειχνε ότι οι άνθρωποι δεν ήταν πλέον ικανο-
ποιημένοι με μια θρησκεία η οποία επικεντρωνόταν σε εξωτερικά 
πράγματα. Η θυσία και η λατρεία δεν αρκούσαν: ήθελαν να εξερευ-
νήσουν το εσωτερικό νόημα αυτών των τελετών. Πρέπει να σημειώ-
σουμε ότι οι προφήτες του Ισραήλ ένιωθαν την ίδια δυσαρέσκεια. 
Στην Ινδία οι θεοί δεν αντιμετωπίζονταν πλέον σαν άλλα όντα, εξω-
τερικά ως προς τους λάτρες τους· αντίθετα, άνδρες και γυναίκες ζη-
τούσαν να επιτύχουν μια εσωτερική πραγμάτωση της αλήθειας. 

Οι θεοί δεν ήταν πλέον πολύ σημαντικοί στην Ινδία. Έτσι άρχι-
σαν να υποσκελίζονται από τους διδασκάλους της θρησκείας, οι 
οποίοι θεωρούνταν ανώτεροι από τους θεούς. Ήταν μια σημαντική 
επιβεβαίωση της αξίας της ανθρωπότητας και η επιθυμία να απο-
κτήσουν έλεγχο στο πεπρωμένο θα γινόταν η μεγάλη θρησκευτική 
ιδέα της υποηπείρου. Οι νέες θρησκείες του Ινδουισμού και του Βου-
δισμού δεν αρνούνταν την ύπαρξη των θεών, ούτε απαγόρευαν στους 
ανθρώπους να τους λατρεύουν. Κατά την άποψή τους, μια τέτοια 
καταπίεση και άρνηση θα ήταν καταστροφική. Αντίθετα, Ινδουιστές 
και Βουδιστές αναζήτησαν καινούργιους τρόπους να υπερβούν τους 
θεούς, να πάνε πέρα από αυτούς. Τον όγδοο αιώνα, σοφοί αναχω-
ρητές άρχισαν να στρέφονται σε αυτά τα ζητήματα σε πραγματείες 
που ονομάζονταν Αρανυάχας και Ουπανισάδες, συλλογικά γνωστές 
ως Βεδάντα: το τέλος των Βεδών. Όλο και περισσότερες Ουπανισά-
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δες εμφανίζονταν, μέχρι που στα τέλη του πέμπτου αιώνα ΠΚΧ υπήρ-
χαν κάπου 200 από αυτές. Είναι δύσκολο να μιλήσουμε με γενικεύ-
σεις για τη θρησκεία την οποία ονομάζουμε Ινδουισμό γιατί απο-
φεύγει τα συστήματα και αρνείται ότι μία και αποκλειστική ερμη-
νεία είναι αρκετή. Αλλά οι Ουπανισάδες όντως ανέπτυξαν μια ξεχω-
ριστή έννοια περί του Θείου, η οποία υπερβαίνει μεν τους θεούς 
αλλά η παρουσία της είναι έμφυτη σε όλα τα πράγματα. 

Στη βεδική θρησκεία, οι άνθρωποι είχαν βιώσει μια ιερή δύναμη 
στη θυσιαστική τελετουργία. Αποκαλούσαν αυτήν την ιερή δύναμη 
Βράχμαν. Η ιερατική κάστα (γνωστή ως Βραχμάνοι) πίστευε επίσης 
ότι κατείχε αυτή τη δύναμη. Αφού η τελετουργική θυσία έμοιαζε με 
μικρόκοσμο ολόκληρου του σύμπαντος,το Βράχμαν έφτασε τελικά 
να σημαίνει μια δύναμη που στηρίζει το καθετί. Ολόκληρος ο κόσμος 
φαινόταν ως η θεία δραστηριότητα που εκπήγαζε από το μυστηριώ-
δες είναι του Βράχμαν, που ήταν το εσωτερικό νόημα κάθε ύπαρ-
ξης. Οι Ουπανισάδες ενθάρρυναν τους ανθρώπους να καλλιεργούν 
την αίσθηση ότι το Βράχμαν βρίσκεται μέσα σε όλα τα πράγματα. 
Ήταν μια διαδικασία αποκάλυψης με την κυριολεκτική έννοια του 
όρου: μια ανάδυση του κρυφού θεμελίου ολόκληρου του είναι. Κα-
θετί το οποίο συνέβαινε έγινε μια εκδήλωση του Βράχμαν: η αληθινή 
γνώση συνίστατο στην ενόραση της ενότητας πίσω από τα διάφορα 
φαινόμενα. Μερικές από τις Ουπανισάδες έβλεπαν το Βράχμαν σαν 
μια προσωπική δύναμη, αλλά άλλες το έβλεπαν αυστηρά απρόσω-
πο. Στο Βράχμαν δεν μπορεί κανείς να απευθυνθεί ως «Συ»· είναι 
ένας ουδέτερος όρος, ούτε αρσενικός ούτε θηλυκός· ούτε βιώνεται 
ως βούληση μιας κυρίαρχης θεότητας. Το Βράχμαν δεν μιλάει στο 
ανθρώπινο γένος. Δεν μπορεί να συναντηθεί με άνδρες ή με γυναίκες· 
υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Ούτε ανταποκρίνεται σε 
μας με προσωπικό τρόπο: η αμαρτία δεν το «θίγει», και δεν μπορεί 
να ειπωθεί ότι μας «αγαπά» ή ότι είναι «θυμωμένο». Το να το ευχα-
ριστήσει ή να το εξυμνήσει κανείς επειδή δημιούργησε τον κόσμο θα 
ήταν εντελώς άσκοπο. 

Αυτή η θεϊκή δύναμη θα μπορούσε να είναι εντελώς ξένη αν δεν 
μεσολαβούσε το γεγονός ότι διαπερνάει, στηρίζει και εμψυχώνει κι 
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εμάς. Οι τεχνικές του Γιόγκα έστρεψαν την επίγνωση των ανθρώπων 
προς έναν εσωτερικό κόσμο. Αυτές οι πειθαρχίες των σωματικών στά-
σεων, της αναπνοής, της δίαιτας και της νοητικής συγκέντρωσης, έχουν 
αναπτυχθεί ανεξάρτητα και σε άλλες κουλτούρες, όπως θα δούμε, και 
φαίνεται να προκαλούν μια εμπειρία έλλαμψης και φωτισμού η οποία 
ναι μεν έχει ερμηνευθεί με διαφορετικούς τρόπους, αλλά τελικά φαί-
νεται πως είναι φυσική στην ανθρωπότητα. Οι Ουπανισάδες ισχυρίζο-
νται ότι αυτή η εμπειρία μιας νέας διάστασης του εαυτού ήταν η ίδια 
η ιερή δύναμη που εμψύχωνε και στήριζε τον υπόλοιπο κόσμο. Η αιώ-
νια αρχή μέσα σε κάθε άτομο λεγόταν Άτμαν: ήταν μια καινούργια 
εκδοχή του παλαιού ολιστικού οράματος του παγανισμού, μια επα-
νανακάλυψη με νέους όρους της Μίας Ζωής μέσα και έξω μας,η οποία 
ήταν ουσιαστικά θεία. Η Τσαντόγχια Ουπανισάδ το εξηγεί αυτό με 
την παραβολή του αλατιού. Ένας νεαρός άνδρας ονόματι Σρετακέ-
του μελετούσε τις Βέδες επί δώδεκα χρόνια και ήταν μάλλον κλεισμέ-
νος στον εαυτό του. 0 πατέρας του Ουνταλάκα του έκανε μια ερώτη-
ση στην οποία δεν ήταν ικανός να απαντήσει. Τότε άρχισε να τον 
διδάσκει τα σχετικά με τη θεμελιώδη αλήθεια την οποία ολοκληρω-
τικά αγνοούσε. Είπε στο γιο του να βάλει ένα κομμάτι αλατιού μέσα 
στο νερό και να του πει το άλλο πρωί τι έγινε. 'Οταν ο πατέρας του 
τού είπε να βγάλει το αλάτι, ο Σρετακέτου δεν μπορούσε να το βρει 
γιατί είχε διαλυθεί τελείως. Ο Ουνταλάκα άρχισε να τον ρωτάει: 

«Μπορείς σε παρακαλώ να πιεις σε αυτήν την άκρη; 
Με τι μοιάζει;» είπε. 

«Με αλάτι». 
«Πιες εδώ στη μέση. Με τι μοιάζει;» 
«Με αλάτι». 
«Πιες κι εδώ στην άκρη άκρη. Με τι μοιάζει;» 
«Με αλάτι». 
«Χύστο τώρα κι έλα εδώ ». 
Έκανε όπως του είπε, αλλά το αλάτι δεν έπαψε να 

είναι το ίδιο. 
Τότε [ο πατέρας του] του είπε: «Αγαπητό μου παιδί, 
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είναι αλήθεια ότι δεν μπορείς να αντιληφθείς το Είναι 
εδώ, αλλά είναι εξίσου αλήθεια ότι υπάρχει εδώ. Αυτή 
είναι η πρώτη ουσία - ολόκληρο το σύμπαν την έχει Εαυ-
τό του• αυτό είναι το Πραγματικό· αυτό είναι ο Εαυτός-
αυτό που εσύ είσαι, Σρετακέτου!» 

Έτσι, ακόμη και αν δεν μπορούμε να το δούμε, το Βράχμαν διαπο-
τίζει τον κόσμο και, όπως το Ατμαν, είναι αιώνια συνυφασμένο με 
καθέναν απο μάς28. 

Το Άτμαν προφύλαξε το Θεό από το να γίνει είδωλο, μια εξωτερι-
κή Πραγματικότητα «εκεί πέρα», μια προβολή των ίδιων μας των επι-
θυμιών και των φόβων. 0 θεός, λοιπόν, δεν αντιμετωπίζεται στον 
Ινδουισμό σαν ένα Ον το οποίο προστίθεται στον κόσμο, όπως εμείς 
τον ξέρουμε, ούτε είναι ταυτόσημος με τον κόσμο. Δεν υπάρχει τρόπος 
να τον βυθομετρήσουμε με τη διάνοιά μας. Μας «αποκαλύπτεται» 
μόνο μέσω μιας εμπειρίας (ανουμπάβα) η οποία δεν μπορεί να εκφρα-
στεί με λέξεις ή έννοιες. Το Βράχμαν είναι «ό,τι δεν μπορεί να ειπω-
θεί με λέξεις, αλλά αυτό με τη δύναμη του οποίου μιλούν οι λέξεις... 
Ό,τι δεν μπορεί να συλλάβει ο νους, αλλά αυτό με τη δύναμη του 
οποίου ο νους μπορεί να σκέφτεται»29. Είναι αδύνατο να μιλήσουμε 
σε ένα θεό που είναι εμμενής όπως αυτός ή να σκεφτούμε για αυτόν, 
να τον κάνουμε απλό αντικείμενο της σκέψης. Είναι μια πραγματικό-
τητα την οποία μπορεί να διακρίνει κανείς μόνο μέσα στην έκσταση, 
με την πρωταρχική έννοια της εξόδου από τον εαυτό του: ο θεός 

έρχεται στη σκέψη εκείνων που τον γνωρίζουν πέρα από τη 
σκέψη, όχι σ' εκείνους που φαντάζονται ότι μπορούν να τον 
συλλάβουν με τη σκέψη. Είναι άγνωστος στον μορφωμένο και 
γνωστός στον απλό άνθρωπο. 

Γίνεται γνωστός μέσα στην έκσταση μιας αφύπνισης που 
ανοίγει τη θύρα της αιώνιας ζωής30. 

Όπως και οι θεοί, ο λόγος δεν απορρίπτεται, υπερβαίνεται. Η εμπειρία 
του Βράχμαν ή του Ατμαν δεν μπορεί να εξηγηθεί ορθολογικά περισ-
σότερο απ' ό,τι ένα κομμάτι μουσικής ή ένα ποίημα. Η διάνοια είναι 
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αναγκαία για την εκτέλεση ενός τέτοιου έργου τέχνης και για την εκτί-
μηση του, αλλά αυτό το ίδιο προσφέρει μια εμπειρία η οποία πηγαίνει 
πολύ πιο πέρα από την καθαρά λογική ή εγκεφαλική λειτουργία. Αυτό 
έμελλε να είναι επίσης ένα μόνιμο θέμα στην ιστορία του Θεού. 

Το ιδεώδες της προσωπικής υπέρβασης ήταν ενσαρκωμένο στον 
Γιόγκι, ο οποίος άφηνε την οικογένειά του και εγκατέλειπε όλους 
τους κοινωνικούς δεσμούς και υπευθυνότητες προκειμένου να ανα-
ζητήσει τη φώτιση, τοποθετώντας τον εαυτό του σε μιαν άλλη περιο-
χή του είναι. Γύρω στο 538 ΠΚΧ, ένας νεαρός άνδρας ονόματι Σι-
ντάρτα Γκωτάμα άφησε επίσης την όμορφη γυναίκα του,το γιο του, 
το πολυτελές του σπίτι στο Καπιλαβάστρου, κάπου 100 μίλια βορεί-
ως του Μπενάρες, και έγινε ένας περιπλανώμενος ασκητής. Ήταν 
συγκλονισμένος από το φάσμα της ανθρώπινης οδύνης και ήθελε να 
ανακαλύψει το μυστικό που θα έβαζε τέλος στον πόνο της ύπαρξης, 
που τον έβλεπε μέσα σε καθετί γύρω του. Για έξι χρόνια μαθήτευσε 
σε διάφορους Ινδουιστές γκουρού και υπέβαλε τον εαυτό του σε φο-
βερές δοκιμασίες, αλλά δεν βρήκε το δρόμο που γύρευε. Τα δόγμα-
τα των σοφών δεν ήταν γι' αυτόν ελκυστικά και οι αυτοτιμωρίες τους 
του προκαλούσαν απλώς απελπισία. Και δεν απέκτησε τη φώτιση 
παρά μόνο όταν εγκατέλειψε εντελώς τις μεθόδους τους και έπεσε 
σε έκσταση μια νύχτα. Ο κόσμος ολόκληρος αγαλλίασε, η γη σείστη-
κε, άνθη έπεφταν από τον ουρανό, αρωματισμένες πνοές φυσούσαν 
και οι θεοί αγάλλονταν και αυτοί στους διάφορους ουρανούς τους. 
Πάλι εδώ, όπως και στο παγανιστικό όραμα, οι θεοί,η φύση και το 
ανθρώπινο είδος, ήταν δεμένα μέσα σε μια κοινή σύμπνοια. Γεννή-
θηκε μια καινούργια ελπίδα απελευθέρωσης από την οδύνη και επί-
τευξης της νιρβάνα, του τέλους κάθε πόνου. Ο Γκωτάμα έγινε ο Βού-
δας, ο Φωτισμένος. Στην αρχή, ο δαίμονας Μάρα τον έβαλε στον 
πειρασμό να μείνει εκεί που βρισκόταν και να απολαύσει τη νεοα-
ποκτημένη του ευτυχία: δεν είχε νόημα να προσπαθήσει να τη δια-
δόσει γιατί κανένας δεν θα τον πίστευε. Αλλά δύο από τους θεούς 
του παραδοσιακού πανθέου - ο Μάρα Μπράχμα και ο Σάκρα,ο Κύ-
ριος των ντέβας- ήρθαν στον Βούδα και τον ικέτεψαν να φανερώσει 
τη μέθοδό του στον κόσμο. Ο Βούδας συμφώνησε και για τα επόμε-
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να σαράντα πέντε χρόνια γύριζε πένητας σε ολόκληρη την Ινδία, 
κηρύσσοντας το μήνυμά του: σε αυτόν τον κόσμο της οδύνης, μόνο 
ένα πράγμα ήταν σταθερό και απαρασάλευτο. Αυτό ήταν το Ντάρ-
μα, η αλήθεια σχετικά με την ορθή ζωή, που μόνο αυτή μπορούσε να 
μας ελευθερώσει από τον πόνο. 

Αυτό δεν είχε να κάνει διόλου με το θεό. 0 Βούδας πίστευε κατά 
βάθος στην ύπαρξη των θεών αφού ήταν αναπόσπαστο μέρος της 
πολιτισμικής του αποσκευής, αλλά δεν πίστευε ότι χρησίμευαν και 
πολύ στο ανθρώπινο είδος. Ήταν και αυτοί παγιδευμένοι στον κό-
σμο της οδύνης και της ροής· δεν μπορούσαν να τον βοηθήσουν να 
επιτύχει τη φώτιση· ήταν πιασμένοι στον κύκλο των αναγεννήσεων 
όπως και όλα τα υπόλοιπα όντα και κάποτε εξαφανίζονταν. Όμως 
σε κρίσιμες στιγμές της ζωής του - όπως όταν πήρε την απόφαση 
να κηρύξει το μήνυμά του - φαντάστηκε τους θεούς να τον επηρεά-
ζουν και να παίζουν έναν ενεργητικό ρόλο. 0 Βούδας δεν αρνήθηκε 
τους θεούς, λοιπόν, αλλά πίστεψε ότι η έσχατη Πραγματικότητα της 
νιρβάνα ήταν πάνω από τους θεούς. Όταν οι Βουδιστές βιώνουν 
έκσταση ή μια αίσθηση υπέρβασης μέσω του διαλογισμού, δεν πι-
στεύουν ότι αυτό απορρέει από την επαφή τους με ένα υπερφυσικό 
ον. Τέτοιες καταστάσεις είναι φυσικές για την ανθρωπότητα· μπο-
ρούν να επιτευχθούν από οποιονδήποτε ζει με τον ορθό τρόπο και 
μαθαίνει τις τεχνικές του Γιόγκα. Αντί λοιπόν να στηριχτεί σε ένα 
θεό, ο Βούδας ζήτησε από τους μαθητές του να σωθούν μόνοι τους. 

Όταν συνάντησε τους πρώτους του μαθητές στο Μπενάρες μετά το 
φωτισμό του, ο Βούδας σκιαγράφησε το σύστημά του,το οποίο βα-
σιζόταν σε ένα ουσιαστικό γεγονός: ολόκληρη η ύπαρξη ήταν ντούχχα. 
Συνίστατο μόνο και μόνο σε οδύνη· η ζωή ήταν ένα μεγάλο λάθος. Τα 
πράγματα έρχονται και παρέρχονται μέσα σε μία χωρίς νόημα ροή. 
Τίποτα δεν έχει σταθερή σημασία. Οι θρησκείες αρχίζουν με την προ-
οπτική ότι κάτι δεν είναι ορθό. Στην παγανιστική αρχαιότητα είχαν 
οδηγήσει σε μύθους περί ενός θείου, αρχετυπικού κόσμου αντίστοιχου 
με τον δικό μας, ο οποίος μπορούσε να μεταδώσει τη δυναμή του στην 
ανθρωπότητα. 0 Βούδας δίδαξε ότι ήταν δυνατό να απελευθερωθού-
με από την ντούχχα, αν ζήσουμε μια ζωή με συμπόνια για όλα τα 
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ζωντανά όντα, αν μιλάμε και συμπεριφερόμαστε ευγενικά και προσε-
κτικά και αν αποφεύγουμε ναρκωτικές ή τοξικές ουσίες οι οποίες θο-
λώνουν το μυαλό. 0 Βούδας δεν υποστηρίζει ότι αυτός επινόησε αυτό 
το σύστημα. Επέμενε ότι το είχε ανακαλύψει: «Είδα μια αρχαία ατρα-
πό, έναν αρχαίο Δρόμο που βάδισαν οι Βούδες μιας μακρινής επο-
χής»31. Όπως συνέβαινε και με τους νόμους του παγανισμού, ήταν 
συνδεδεμένο με την ουσιώδη δομή της ύπαρξης, έμφυτο στη συνθήκη 
της ίδιας της ζωής. Είχε αντικειμενική πραγματικότητα, όχι επειδή 
μπορούσε να καταδειχθεί μέσω λογικών αποδείξεων, αλλά επειδή 
όποιος προσπαθούσε σοβαρά να ζήσει με αυτό τον τρόπο μπορούσε 
να δείξει ότι ήταν αποτελεσματικό. Η αποτελεσματικότητα μάλλον 
παρά η φιλοσοφική ή ιστορική απόδειξη υπήρξε πάντοτε το σήμα 
κατατεθέν μιας επιτυχημένης θρησκείας: αιώνες τώρα οι Βουδιστές 
σε πολλά μέρη του κόσμου βρίσκουν ότι πράγματι αυτός ο τρόπος 
ζωής προσφέρει μια αίσθηση υπερβατικού νοήματος. 

Το Κάρμα συνδέει άνδρες και γυναίκες σε έναν ατελείωτο κύκλο 
αναγεννήσεων σε μια σειρά από επώδυνες ζωές. Αλλά αν αυτοί μπο-
ρούσαν να αναθεωρήσουν τις εγωιστικές τους στάσεις, θα μπορούσαν 
να αλλάξουν το πεπρωμένο τους. Ο Βούδας συνέκρινε τη διαδικασία 
της αναγέννησης με μια φλόγα η οποία ανάβει ένα λυχνάρι, από το 
οποίο ανάβει ένα δεύτερο, και ούτω καθεξής μέχρις ότου η φλόγα 
χαθεί. Αν κάποιος ενώ πεθαίνει φλέγεται ακόμη από μια σφαλερή 
διάθεση,τότε θα ανάψει κι άλλο λυχνάρι. Αλλά εάν η φωτιά σβήσει, ο 
κύκλος της οδύνης θα πάψει και θα επιτευχθεί η νιρβάνα. «Νιρβάνα» 
επί λέξει σημαίνει «καταπράυνση» ή «έξοδος». Δεν είναι τόσο μια 
αρνητική κατάσταση, αλλά παίζει στη βουδιστική ζωή ένα ρόλο ανά-
λογο με αυτόν του θεού. Όπως εξηγεί ο Edward Conze στο Βουδισμός: 
η ουσία και η ανάπτυξη του, οι Βουδιστές συχνά χρησιμοποιούν την 
ίδια εικονοποιία με τους θεϊστές για να περιγράψουν τη νιρβάνα, την 
έσχατη πραγματικότητα: 

Μας λένε ότι η Νιρβάνα είναι διαρκής, σταθερή, απαρασάλευ-
τη, ακατάλυτη, άχρονη, αθάνατη και αγέννητη, δηλαδή δύνα-
μη, ευλογία και αγαλλίαση, ασφαλής καταφυγή, άσυλο και τό-
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πος απρόσβλητης σιγουριάς· ότι είναι η πραγματική Αλήθεια 
και η Υπέρτατη Πραγματικότητα· δηλαδή το καλό, το έσχατο 
τέρμα και η μοναδική κατάληξη της ζωής μας, η αιώνια, κρυμ-
μένη και ακατανόητη Ειρήνη 32. 

Μερικοί Βουδιστές ίσως να είχαν αντίρρηση για μια τέτοια σύγκριση 
επειδή βρίσκουν την ιδέα του «Θεού» πολύ περιοριστική για να εκ-
φράσει τη δική τους σύλληψη της έσχατης πραγματικότητας. Και 
αυτό σε μεγάλο βαθμό, επειδή οι θεϊστές χρησιμοποιούν τη λέξη «Θε-
ός» με έναν περιορισμένο τρόπο ο οποίος αναφέρεται σε ένα ον όχι 
και πολύ διαφορετικό από μας. Όπως και οι σοφοί των Ουπανισά-
δων, ο Βούδας επέμενε ότι η νιρβάνα δεν μπορούσε να προσδιοριστεί 
ή να συζητηθεί όπως οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη πραγματικότητα. 

Η επίτευξη της νιρβάνα δεν είναι «άνοδος στον ουρανό» όπως 
συχνά οι Χριστιανοί την κατανοούν. 0 Βούδας αρνιόταν πάντα να 
απαντήσει σε ερωτήσεις οι οποίες αφορούσαν τη νιρβάνα ή τα άλλα 
έσχατα ζητήματα επειδή αυτά ήταν «ασύλληπτα» ή «αδιανόητα». Δεν 
μπορούμε να ορίσουμε τη νιρβάνα επειδή οι λέξεις μας και οι έννοιές 
μας είναι αναπόσπαστα δεμένες με τον κόσμο των αισθήσεων και με 
τη ροή. Η εμπειρία θα παρέμενε η μόνη αξιόπιστη «απόδειξη». Οι 
μαθητές του γνώριζαν ότι η νιρβάνα υπήρχε μόνο και μόνο επειδή η 
πρακτική τους τούς έκανε ικανούς να βιώσουν την έλλαμψή της. 

Υπάρχει, ω μοναχοί, ένας αγέννητος, ένας αδημιούργητος, ένας 
άφθαρτος, ένας άπλαστος. Αν, ω μοναχοί, δεν υπήρχε αυτός ο 
αγέννητος, ο αδημιούργητος, ο άφθαρτος, ο άπλαστος, δεν θα 
υπήρχε διαφυγή από τη γέννηση, τη δημιουργία, τη φθαρτότητα 
και την πλαστότητα. Επειδή όμως υπάρχει ο αγέννψος, ο αδη-
μιούργητος, ο άφθαρτος, ο άπλαστος, υπάρχει διαφυγή από τη 
γέννηση, τη δημιουργία, τη φθαρτότητα, την πλαστότητα33. 

Οι μοναχοί του δεν θεωρητικολογούσαν γύρω από τη φύση της 
νιρβάνα. Το μόνο που μπορούσε να τους προσφέρει ο Βούδας ήταν 
μια σχεδία για να φτάσουν στην «απέναντι όχθη». Όταν τον ρώτη-
σαν εάν ο Βούδας που έχει επιτύχει τη νιρβάνα ζει μετά το θάνατο, 
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αυτός απέρριψε την ερώτηση ως «αδιανόητη». Ήταν σαν να ρωτού-
σε κάποιος προς τα πού πήγαινε η φλόγα όταν έσβηνε. Ήταν εξίσου 
εσφαλμένο να πούμε ότι ένας Βούδας υπήρχε σε κατάσταση νιρβά-
να όσο και ότι δεν υπήρχε: η λέξη «υπάρχει» δεν έχει σχέση με κα-
μία κατάσταση την οποία εμείς μπορούμε να κατανοήσουμε. Θα 
δούμε ότι στη διάρκεια των αιώνων, Εβραίοι, Χριστιανοί και Μου-
σουλμάνοι, έχουν δώσει την ίδια απάντηση στο ερώτημα σχετικά με 
την «ύπαρξη» του θεού. 0 Βούδας προσπαθούσε να δείξει ότι η 
γλώσσα δεν έχει τα εφόδια να καταπιαστεί με την πραγματικότητα 
εκείνη η οποία κείται πέραν των κατηγοριών και του λόγου. Και πά-
λι, δεν αρνιόταν το λόγο και επέμενε στη σημασία της καθαρής και 
ακριβούς σκέψης και χρήσης της γλώσσας. Σε τελευταία ανάλυση, 
ωστόσο, υποστήριζε ότι η θεολογία ή οι πεποιθήσεις ενός ανθρώπου, 
όπως και οι τελετουργίες στις οποίες συμμετείχε, δεν είχαν σημα-
σία. θα μπορούσαν να είναι ενδιαφέρουσες, αλλά όχι ένα γεγονός 
τελικής σπουδαιότητας. Το μόνο πράγμα που μετρούσε ήταν η ορθή 
ζωή· αν κάποιος την επιτύγχανε, οι Βουδιστές βεβαιώνονταν ότι το 
Ντάρμα ήταν αληθινό, ακόμη και αν δεν μπορούσαν να εκφράσουν 
την αλήθεια του με λογικούς όρους. 

Οι Έλληνες, από την άλλη μεριά, ενδιαφέρονταν με πάθος για τη 
λογική και το λόγο. Ο Πλάτων (περίπου 428-348 ΠΚΧ) ασχολούνταν 
ακατάπαυστα με προβλήματα επιστημολογίας και με τη φύση της 
γνώσης. Ένα μεγάλο μέρος του πρώιμου έργου του ήταν αφιερωμέ-
νο στην υπεράσπιση του Σωκράτη, ο οποίος ανάγκαζε τους ανθρώ-
πους να αποσαφηνίζουν τις ιδέες τους με προκλητικά για τη σκέψη 
ερωτήματα, αλλά καταδικάστηκε σε θάνατο το 399 με την κατηγο-
ρία της ασέβειας και της διαφθοράς των νέων. Κατά τρόπο αρκετά 
όμοιο με εκείνον του λαού της Ινδίας, δεν τον ικανοποιούσαν πλέον 
οι παλαιές γιορτές και οι θρησκευτικοί μύθοι τους οποίους έβρισκε 
ανώφελους και ανούσιους. Ο Πλάτων είχε επίσης επηρεαστεί από το 
φιλόσοφο του έκτου αιώνα Πυθαγόρα, τον οποίο πάλι ενδέχεται να 
είχαν επηρεάσει ινδικές ιδέες που είχαν ταξιδέψει μέσω της Περσίας 
και της Αιγύπτου. Αυτός πίστευε ότι η ψυχή ήταν μια εκπεσούσα, 
σπιλωμένη θεότητα, φυλακισμένη μέσα στο σώμα όπως σε τάφο και 
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καταδικασμένη σε έναν ατέρμονα κύκλο αναγεννήσεων. Εξέφραζε 
την κοινή ανθρώπινη εμπειρία του αισθήματος της αποξένωσης σε 
έναν κόσμο που δεν μοιάζει να είναι το αληθινό μας στοιχείο. Ο Πυ-
θαγόρας δίδασκε ότι η ψυχή μπορούσε να ελευθερωθεί μέσω τελε-
τουργικών καθαρμών, οι οποίοι την καθιστούσαν ικανή να επιτύχει 
την αρμονία μέσα στο εύρυθμο σύμπαν. Ο Πλάτων πίστευε και 
αυτός στην ύπαρξη μιας θείας, αμετάβλητης πραγματικότητας πέ-
ραν του κόσμου των αισθήσεων και θεωρούσε ότι η ψυχή ήταν μια 
εκπεσούσα θεότητα, έξω από το στοιχείο της, φυλακισμένη στο σώ-
μα αλλά ικανή να επανακτήσει τη θεϊκή της κατάσταση μέσ' από 
τους καθαρμούς των έλλογων δυνάμεων του νου. Στον περίφημο του 
μύθο του σπηλαίου, ο Πλάτων περιέγραφε τη σκοτεινότητα και το 
ζόφο της ζωής του ανθρώπου πάνω στη γη: ο άνθρωπος δεν βλέπει 
παρά μόνο σκιές των αιώνιων πραγματικοτήτων να τρέμουν πάνω 
στον τοίχο ενός σπηλαίου. Αλλά σταδιακά μπορεί να δραπετεύσει 
και να επιτύχει τη φώτιση και την απελευθέρωση εξοικειώνοντας το 
πνεύμα του με το θείο φως. 

Αργότερα στη ζωή του, ο Πλάτων ίσως αναθεώρησε το δόγμα του 
περί των αιωνίων μορφών ή ιδεών, αλλά αυτές απέκτησαν κρίσιμο 
χαρακτήρα για πολλούς μονοθεϊστές, όταν οι τελευταίοι προσπάθη-
σαν να εκφράσουν την άποψη που είχαν για το θεό. Αυτές οι ιδέες 
ήταν σταθερές, διαρκείς πραγματικότητες οι οποίες μπορούσαν να 
συλληφθούν από τις έλλογες δυνάμεις του νου. Συνιστούν πληρέ-
στερες, πιο σταθερές και πιο αποτελεσματικές πραγματικότητες απ' 
ό,τι τα μεταβαλλόμενα, παροδικά υλικά φαινόμενα που συναντάμε 
με τις αισθήσεις μας. Τα πράγματα αυτού του κόσμου απλώς απη-
χούν, «συμμετέχουν» ή «μιμούνται» τις αιώνιες μορφές του θείου 
κόσμου. Τπάρχει μία ιδέα που ανταποκρίνεται σε κάθε γενική έν-
νοια την οποία έχουμε, όπως η Αγάπη, η Δικαιοσύνη και το Κάλλος. 
Τψηλότερη όλων των μορφών, ωστόσο, είναι η ιδέα του Αγαθού. Ο 
Πλάτων έχει αναπλάσει τον αρχαίο μύθο των αρχετύπων σε μια φι-
λοσοφική μορφή. Οι αιώνιες ιδέες του μπορούν να θεωρηθούν ως μια 
ορθολογική εκδοχή του μυθικού κόσμου των θεών, του οποίου σκιά 
είναι τα εγκόσμια πράγματα. Δεν συζητούσε τη φύση των θεών αλλά 
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περιοριζόταν στον θείο κόσμο των μορφών, αν και μερικές φορές 
φαίνεται ότι τα ιδεώδη του Κάλλους και του Αγαθού όντως αναπα-
ριστούν μια ανώτατη πραγματικότητα. 0 Πλάτων ήταν πεπεισμένος 
ότι ο θείος κόσμος ήταν στατικός και αμετάβλητος. Οι Έλληνες έβλε-
παν την κίνηση και την αλλαγή ως σημάδχα μιας κατώτερης πραγ-
ματικότητας : κάτι το οποίο κατείχε μιαν αληθινή ταυτότητα παρέ-
μενε πάντοτε το ίδιο,χαρακτηριζόμενο από διάρκεια και αμεταβλη-
τότητα. Η τελειότερη κίνηση, ως εκ τούτου, ήταν ο κύκλος επειδή 
στρεφόταν και επέστρεφε ακατάπαυστα στο αρχικό του σημείο: οι 
περιστρεφόμενες ουράνιες σφαίρες μιμούνται τον θείο κόσμο όσο 
τελειότερα γίνεται. Αυτή η απώτατα στατική εικόνα της θεότητας 
θα ασκούσε τεράστια επιρροή σε Εβραίους, Χριστιανούς και Μου-
σουλμάνους, ακόμη και αν είχε ελάχιστα κοινά με το θεό της απο-
κάλυψης, που είναι σταθερά ενεργητικός, καινοτόμος και,τουλάχι-
στον στη Βίβλο, συμβαίνει συχνά να αλλάζει διαθέσεις, όπως όταν 
μετανιώνει που δημιούργησε τον άνθρωπο και αποφασίζει να κατα-
στρέψει το ανθρώπινο γένος με τον Κατακλυσμό. 

Υπήρχε μια μυστική όψη του Πλάτωνα την οποία οι μονοθεϊστές 
θα έβρισκαν περισσότερο οικεία σ' αυτούς. Οι θείες μορφές του Πλά-
τωνα δεν ήταν πραγματικότητες «εκεί πέρα» αλλά μπορούσαν να 
ανακαλυφθούν μέσα στον ίδιο τον εαυτό. Στον δραματικό του διά-
λογο Συμπόσιον, ο Πλάτων έδειχνε πώς ο έρωτας για ένα ωραίο 
σώμα μπορούσε να εξαγνιστεί και να μεταμορφωθεί σε έναν εκστα-
τικό στοχασμό (θεωρία) του ιδεώδους του Κάλλους. Βάζει τη Διοτί-
μα, τη δασκάλα του Σωκράτη, να εξηγεί ότι αυτό το Κάλλος είναι 
μοναδικό, αιώνιο και απόλυτο, αντίθετα με καθετί άλλο που βιώ-
νουμε σε αυτόν τον κόσμο: 

Η ομορφιά εκείνη πρώτα πρώτα είναι αιώνια κι ούτε γεννιέ-
ται, ούτε χάνεται, ούτε μεγαλώνει, ούτε λιγοστεύει, έπειτα δεν 
είναι ομορφιά μόνο από τούτη την όψη, ενώ από την άλλη είναι 
άσχημη, ούτε άλλοτε ναι κι άλλοτε όχι, ούτε σχετικώς με τούτο 
όμορφη και σχετικώς με κείνο άσχημη, ούτε εδώ όμορφη κι αλ-
λού άσχημη, ούτε για μερικούς όμορφη και για μερικούς άσχη-
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μη- ούτε θα του φαντάξει σαν κάποιο πρόσωπο, ούτε σαν χέ-
ρια ούτε σαν τίποτ' άλλο από κείνα που έχει το σώμα, ούτε 
σαν κάποιος λόγος, ούτε σαν κάποιο μάθημα, ούτε είναι βε-
βαία*; μέσα σ' άλλο πράγμα, σε κάτι ζωικό λόγου χάρη, ή σε γη 
ή σε ουρανό ή σε τίποτ' άλλο, αλλά είναι αυτή καθαυτή με τον 
εαυτό της μοναδική ειδή παντοτινή34 .* 

Με λίγα λόγια, μια ιδέα όπως το Κάλλος έχει πολλά κοινά με εκείνο 
που πολλοί θεϊστές αποκαλούν «Θεό». Όμως παρ* όλη την υπερβατι-
κότητά τους, οι ιδέες κατοικούν μέσα στο ανθρώπινο πνεύμα. Εμείς 
οι σύγχρονοι βιώνουμε τη σκέψη σαν μια δραστηριότητα, ως κάτι που 
εμείς κάνουμε. 0 Πλάτων τη θεωρούσε ως κάτι το οποίο συμβαίνει 
στο πνεύμα: το αντικείμενο της σκέψης ήταν πραγματικότητες που 
ήταν ενεργές στη διάνοια του ανθρώπου ο οποίος τις διαλογιζόταν. 
Όπως και ο Σωκράτης, αντιλαμβανόταν τη σκέψη ως μια διαδικασία 
ανάμνησης, ως τη σύλληψη κάποιου πράγματος το οποίο ήδη γνώριζε 
αλλά είχε ξεχάσει. Επειδή τα ανθρώπινα όντα ήταν εκπεσούσες θεό-
τητες, οι μορφές του θείου κόσμου βρίσκονταν μέσα τους και μπορού-
σε να τις «αγγίξει» ο λόγος, ο οποίος δεν ήταν απλώς μια λογική ή 
εγκεφαλική δραστηριότητα αλλά μια ενορατική σύλληψη της αιώνιας 
πραγματικότητας μέσα μας. Αυτή η ιδέα θα επηρέαζε ανυπολόγιστα 
Μυστικούς και των τριών θρησκειών του ιστορικού μονοθεϊσμού. 

Ο Πλάτων πίστευε ότι το σύμπαν ήταν ουσιωδώς ορθολογικό. 
Αυτό ήταν ένας ακόμα μύθος ή φανταστική σύλληψη της πραγματι-
κότητας. Ο Αριστοτέλης (384-322 ΠΚΧ) προχώρησε ένα βήμα πιο 
πέρα. Ήταν ο πρώτος που εκτίμησε τη σημασία της λογικής αιτιολό-
γησης, τη βάση όλης της επιστήμης, και ήταν πεπεισμένος ότι είναι 
δυνατό να φτάσουμε σε μια κατανόηση του σύμπαντος εφαρμόζο-
ντας αυτή τη μέθοδο. Παράλληλα με μια προσπάθεια θεωρητικής 
κατανόησης της αλήθειας στις δεκατέσσερις πραγματείες τις γνω-
στές ως Μετά τα Φυσικά (ο όρος επινοήθηκε από τον εκδότη του, ο 

* Μτφρ. Β. Δεδούσης (εκδ. Ζαχαρόπουλος, με προλεγόμενα του Κωνσταντίνου 
Γεωργούλη). [Σ.τ.Μ.] 
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οποίος τοποθέτησε αυτές τις πραγματείες «μετά από τα Φυσικά») 
μελέτησε επίσης τη θεωρητική φυσική και την εμπειρική βιολογία. 
Όμως τον διέκρινε μια βαθιά θεωρητική σύνεση, επιμένοντας ότι κα-
νείς δεν ήταν σε θέση να επιτύχει μια πλήρη κατανόηση της αλήθειας, 
αλλά καθένας μπορούσε να συμβάλει λίγο στη συλλογική μας κατα-
νόηση. Έχουν υπάρξει πολλές διαμάχες γύρω από τον τρόπο που 
εκτιμούσε το έργο του Πλάτωνα. Φαίνεται ότι ήταν ιδιοσυγκρασία -
κά αντίθετος με την υπερβατική αντίληψη των μορφών του Πλάτω-
να, απορρίπτοντας την ιδέα ότι αυτές είχαν μια προγενέστερη, ανε-
ξάρτητη ύπαρξη. Ο Αριστοτέλης επέμενε ότι οι μορφές διέθεταν 
πραγματικότητα μόνο όσο υπήρχαν μέσα σε συγκεκριμένα, υλικά 
αντικείμενα του κόσμου μας. 

Παρ' όλη τη γήινη προσέγγιση και εμμονή του στο επιστημονικό 
γεγονός, ο Αριστοτέλης διέθετε μια οξεία κατανόηση της φύσης και 
της σημασίας της θρησκείας και της μυθολογίας. Κατέδειξε ότι οι 
άνθρωποι που είχαν μυηθεί στις διάφορες μυστηριακές θρησκείες 
δεν ήταν υποχρεωμένοι να μάθουν κάποια γεγονότα, «αλλά να βιώ-
σουν ορισμένες συγκινήσεις και να βρεθούν σε μια ορισμένη διάθε-
ση»35. Εξ ου και η περίφημη λογοτεχνική του θεωρία ότι η τραγωδία 
προκαλούσε μια κατάσταση απελευθέρωσης (χαθάρσεως) με τα συ-
ναισθήματα του φόβου και του οίκτου τα οποία συνιστούσαν μια ανα-
γεννητική εμπειρία. Οι ελληνικές τραγωδίες, οι οποίες αποτελούσαν 
αρχικά μέρος ενός θρησκευτικού εορτασμού, δεν παρουσίαζαν κατ' 
ανάγκη μια πραγματική περιγραφή των ιστορικών γεγονότων, αλλά 
προσπαθούσαν να αποκαλύψουν μια σοβαρότερη αλήθεια. Στην 
πραγματικότητα,η ιστορία ήταν πιο κοινότοπη από την ποίηση και 
το μύθο: «Η μία περιγράφει το τι έχει συμβεί,η άλλη το τι θα μπο-
ρούσε να είχε συμβεί. Ως εκ τούτου η ποίηση είναι πιο φιλοσοφική 
και σοβαρή απ' ό,τι η ιστορία· διότι η ποίηση μιλάει για το καθολι-
κό, η ιστορία για το επιμέρους»36. Μπορεί να έχει ή να μην έχει 
υπάρξει ένας ιστορικός Αχιλλέας ή Οιδίπους, αλλά τα γεγονότα της 
ζωής τους δεν έχουν σχέση με τους χαρακτήρες που βιώνουμε*στον 
Όμηρο και στο Σοφοκλή· εκφράζουν μια διαφορετική αλλά πιο βα-
θιά αλήθεια για την ανθρώπινη κατάσταση. Η περιγραφή της χα-
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θάρσεως που μας δίνει ο Αριστοτέλης μέσω της τραγωδίας ήταν η 
φιλοσοφική παρουσίαση μιας αλήθειας την οποία ο homo religiosus 
κατανοούσε πάντοτε ενστικτωδώς: μια συμβολική, μυθική ή τελε-
τουργική παρουσίαση συμβάντων τα οποία θα ήταν αφόρητα στην 
καθημερινή ζωή μπορούσε να τα λυτρώσει και να τα μεταμορφώσει 
σε κάτι αγνό,ή ακόμα και ευεργετικό. 

Η περί του θεού ιδέα του Αριστοτέλη άσκησε τεράστια επιρροή 
στους μεταγενέστερους μονοθεϊστές, ιδιαίτερα στους Χριστιανούς 
του δυτικού κόσμου. Στα Φυσικά, είχε εξετάσει τη φύση της πραγ-
ματικότητας καθώς και τη δομή και την ουσία του σύμπαντος. Ανέ-
πτυξε κάτι το οποίο αποτελούσε μια φιλοσοφική εκδοχή των παλαι-
ών περιγραφών της δημιουργίας μέσω εκπορεύσεως: υπήρχε μια 
ιεραρχία υπάρξεων, κάθε μία από τις οποίες μεταδίδει μορφή και 
κίνηση στην αμέσως κατώτερή της, αλλά, αντίθετα με τους παλαι-
ούς μύθους, στην αριστοτελική θεωρία οι εκπορεύσεις γίνονταν όλο 
και ασθενέστερες όσο μακρύτερα βρίσκονταν από την πηγή τους. 
Στην κορυφή της ιεραρχίας ήταν το Ακίνητο Κινούν,το οποίο ο Αρι-
στοτέλης ταύτιζε με το θεό. Αυτός ο θεός ήταν καθαρό Είναι και ως 
τέτοιο ήταν αιώνιο, αμετάβλητο και πνευματικό. Ο θεός ήταν καθα-
ρή διάνοια, το σκεπτόμενο ον και ταυτόχρονα η σκέψη, ακινητοποι-
ημένη σε μια αιώνια στιγμή στοχασμού του εαυτού της- το ύψιστο 
αντικείμενο της γνώσης. Αφού η ύλη είναι παροδική και θνητή, δεν 
υπάρχει ίχνος υλικότητας στο θεό ή στις ανώτερες βαθμίδες του 
είναι. Το Ακίνητο Κινούν προκαλεί κάθε κίνηση και δραστηριότητα 
μέσα στο σύμπαν, αφού κάθε κίνηση πρέπει να έχει μια αιτία η οποία 
πρέπει να ανιχνεύεται πίσω σε μία μοναδική πηγή. Αυτό θέτει σε 
κίνηση τον κόσμο μέσω μιας διαδικασίας έλξης, αφού όλα τα όντα 
τείνουν προς το ίδιο το Είναι. 

0 άνθρωπος βρίσκεται σε προνομιακή θέση: η ανθρώπινη ψυχή 
του κατέχει το θείο δώρο του πνεύματος, το οποίο τον καθιστά συγ-
γενή με το θεό και μέτοχο της θείας φύσεως. Αυτή η θεία ικανότητα 
του λόγου τον τοποθετεί πάνω από τα φυτά και τα ζώα. Ως σώμα 
και ως ψυχή, ωστόσο, ο άνθρωπος είναι ένας μικρόκοσμος του όλου 
σύμπαντος, ο οποίος περικλείνει μέσα του τόσο τα πιο βασικά συ-
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στατικά του τελευταίου όσο και τα θεία κατηγορήματα του λόγου. 
Καθήκον του είναι να γίνει αθάνατος και θεϊκός εξαγνίζοντας τη 
διάνοιά του. Η σοφία ήταν η υπέρτατη ανθρώπινη αρετή· εκφραζό-
ταν μέσ' από τη θεωρία της φιλοσοφικής αλήθειας η οποία, όπως και 
στον Πλάτωνα, μας καθιστά θεϊκούς μιμούμενη τη δραστηριότητα 
του ίδιου του Θεού. Η θεωρία δεν μπορούσε να κατακτηθεί απλώς 
και μόνο με τη λογική, αλλά ήταν μια πειθαρχημένη ενόραση που γι-
νόταν δυνατή μέσα στην εκστατική αυθυπέρβαση. Πολύ λίγοι άνθρω-
ποι είναι ικανοί για μια τέτοια σοφία, ωστόσο, και οι περισσότεροι 
μπορούν να επιτύχουν μόνο τη φρόνηση, την άσκηση της διορατικό-
τητας και της ευφυΐας στην καθημερινή ζωή. 

Παρ' όλη τη σημαντική θέση του Ακίνητου Κινούντος μέσα στο σύ-
στημά του, ο θεός του Αριστοτέλη έχει ελάχιστη θρησκευτική αξία. 
Δεν είχε αυτός δημιουργήσει τον κόσμο, αφού κάτι τέτοιο θα τον ενέ-
πλεκε σε ανάρμοστη μεταβλητότητα και δραστηριότητα μέσα στο χρό-
νο. Ακόμη και αν καθετί τείνει προς αυτόν, ο ίδιος παραμένει αρκετά 
αδιάφορος απέναντι στην ύπαρξη του κόσμου, αφού δεν μπορεί να 
διαλογισθεί τίποτα κατώτερο από τον εαυτό του. Οπωσδήποτε δεν 
κατευθύνει και δεν κυβερνάει τον κόσμο, και δεν μπορεί να προκαλέ-
σει καμιά αλλαγή στη ζωή μας, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Είναι 
ένα ανοιχτό ερώτημα το κατά πόσον ο θεός γνωρίζει ακόμα και την 
ύπαρξη του κόσμου, ο οποίος έχει εκπορευθεί απ' αυτόν ως αναγκαία 
συνέπεια της ύπαρξής του. Το πρόβλημα της ύπαρξης ενός τέτοιου 
θεού πρέπει να είναι εντελώς περιφερειακό. 0 ίδιος ο Αριστοτέλης 
απομακρύνθηκε οφγότερα από τη θεολογία του. Σαν άνθρωποι της 
Αξονικής Εποχής, τόσο αυτός όσο και ο Πλάτων ενδιαφέρονταν για 
την ατομική συνείδηση,την ορθή ζωή και το πρόβλημα της δικαιοσύ-
νης στην κοινωνία. Όμως η σκέψη τους ήταν ελιτίστικη. 0 αγνός κό-
σμος των πλατωνικών μορφών ή ο απόμακρος θεός του Αριστοτέλη 
ελάχιστη επίδραση μπορούσαν να έχουν στις ζωές των κοινών θνητών, 
γεγονός το οποίο οι μεταγενέστεροι Ιουδαίοι και Μουσουλμάνοι θαυ-
μαστές τους ήταν υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουν. 

Στις νέες λοιπόν ιδεολογίες της Αξονικής Εποχής, υπήρχε μια γενι-
κή συμφωνία ότι η ανθρώπινη ζωή περιείχε ένα υπερβατικό στοιχείο 
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το οποίο ήταν ουσιώδες. Οι διάφοροι σοφοί που εξετάσαμε μέχρι 
εδώ ερμήνευαν διαφορετικά αυτή την υπερβατικότητα, αλλά τους 
συνέδεε το γεγονός ότι την θεωρούσαν κρίσιμη για την ανάπτυξη των 
ανδρών και των γυναικών ως ολοκληρωμένων ανθρώπινων όντων. 
Δεν είχαν εξ ολοκλήρου εγκαταλείψει τις παλαιές μυθολογίες, αλλά 
τις επανερμήνευαν και βοηθούσαν τους ανθρώπους να αρθούν πάνω 
από αυτές. Γην ίδια στιγμή που διαμορφώνονταν αυτές οι βαρυσή-
μαντες ιδεολογίες, οι προφήτες του Ισραήλ ανέπτυσσαν τη δική τους 
παράδοση για να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, με 
αποτέλεσμα ο Γιαχβέ να γίνει από μια ορισμένη στιγμή και μετά ο 
μοναδικός θεός. Αλλά πώς μπορούσε ο οξύθυμος Γιαχβέ να σταθεί 
στο ίδιο ύψος με αυτά τα υπόλοιπα υψηλά οράματα; 
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Ένας μόνο Θεός 

Το 742 ΠΚΧ, ένα μέλος της ιουδαϊκής βασιλικής οικογένειας είδε ένα 
όραμα του Γιαχβέ μέσα στο Ναό που είχε χτίσει ο βασιλιάς Σολομών 
στην Ιερουσαλήμ. Ήταν δύσκολη στιγμή για το λαό του Ισραήλ. 0 βα-
σιλιάς Οζίας της Ιουδαίας είχε πεθάνει εκείνο το χρόνο και τον δια-
δέχθηκε ο γιος του, ο Αχάζ, ο οποίος ενθάρρυνε τους υποτελείς του 
να λατρεύουν και παγανιστικούς θεούς παράλληλα με τον Γιαχβέ. Το 
βόρειο βασίλειο του Ισραήλ βρισκόταν σχεδόν σε κατάσταση αναρ-
χίας: μετά το θάνατο του βασιλιά Ιερουβοάμ Β', πέντε βασιλιάδες 
είχαν ανέβει στο θρόνο μεταξύ 746 και 736, ενώ ο βασιλιάς Τιλέτ Πι-
λέσαρ Γ' της Ασσυρίας εποφθαλμιούσε τα εδάφη τους,τα οποία ανυ-
πομονούσε να προσθέσει στην επεκτεινόμενη αυτοκρατορία του. Το 
722, ο διάδοχός του, Σαργών Β', θα κατακτούσε το βόρειο βασίλειο 
και θα υποδούλωνε τον πληθυσμό του: οι δέκα φυλές του βορείου Ισ-
ραήλ αναγκάστηκαν να αφομοιωθούν και έτσι εξαφανίστηκαν από 
την ιστορία, ενώ το μικρό βασίλειο της Ιουδαίας ένιωθε συνεχώς ν' 
απειλείται η επιβίωσή του. Καθώς ο Ησαΐας προσευχόταν στο Ναό 
λίγο μετά το θάνατο του βασιλιά Οζία, κυριεύτηκε προφανώς από ένα 
κακό προαίσθημα: την ίδια στιγμή πρέπει να ένιωσε με πολύ επώδυνο 
τρόπο το ανάρμοστο των σπάταλων τελετουργιών του Ναού. 0 Ησαΐας 
μπορεί να ήταν μέλος της διοικούσας τάξης, αλλά είχε φιλολαϊκές και 
δημοκρατικές αντιλήψεις και ήταν εξαιρετικά ευαίσθητος απέναντι 
στη δυστυχία των φτωχών. Καθώς τα αρωματικά πλημμύριζαν το ιε-
ρό μπροστά από τα Άγια των Αγίων και ο τόπος αναθυμίαζε από το 
αίμα των θυσιαζόμενων ζώων, φοβήθηκε ίσως ότι η θρησκεία του Ισ-
ραήλ είχε χάσει την ακεραιότητα και το εσωτερικό της νόημα. 

Του φάνηκε ξαφνικά ότι είδε τον ίδιο τον Γιαχβέ να κάθεται στο 
θρόνο του στους ουρανούς ακριβώς πάνω από το Ναό, ο οποίος ήταν 
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το αντίγραφο του ουράνιου ανακτόρου στη γη. Η πομπή του Γιαχβέ 
γέμισε το ιερό, και δύο σεραφείμ τον ακολουθούσαν σκεπάζοντας με 
τις φτερούγες τα πρόσωπά τους για να μη τον αντικρύσουν καταπρό-
σωπο. Αναφωνούσαν το ένα στο άλλο αντιφωνικά: «Αγιος! άγιος! 
άγιος ο Γιαχβέ Σαβαώθ. Η δόξα του πλημμυρίζει ολόκληρη τη γη!»1. 
Στον ήχο της φωνής τους ολόκληρος ο Ναός έμοιαζε να τραντάζεται 
εκ θεμελίων και να γεμίζει με καπνούς, οι οποίοι τύλιγαν τον Γιαχβέ 
σαν ένα αδιαπέρατο σύννεφο, παρόμοιο με το σύννεφο και τον καπνό 
που τον είχε καλύψει μπροστά στο Μωυσή στο όρος Σινά. 'Οταν χρη-
σιμοποιούμε τον όρο «άγιος» σήμερα, συνήθως αναφερόμαστε σε μια 
κατάσταση ηθικής τελειότητας. Το εβραϊκό Kaddosh, ωστόσο, δεν έχει 
τίποτα να κάνει με την ηθικότητα ως τέτοια αλλά σημαίνει την «ετε-
ρότητα», έναν ριζικό διαχωρισμό. Η εμφάνιση του Γιαχβέ στο όρος 
Σινά είχε τονίσει το δυσθεώρητο χάσμα που είχε ξαφνικά ανοιχτεί 
ανάμεσα στον άνθρωπο και τον θείο κόσμο. Τώρα τα σεραφείμ ανα-
φωνούσαν: «0 Γιαχβέ είναι άλλος! άλλος! άλλος!». 0 Ησαΐας είχε 
βιώσει αυτήν την αίσθηση του νουμενικού η οποία κατέβαινε περιοδι-
κά στους ανθρώπους και τους γέμιζε με θαυμασμό και τρόμο. Στο 
κλασικό έργο του Η ιδέα του θείου, ο Ρούντολφ Όττο περιέγραφε 
αυτή την επίφοβη εμπειρία της υπερβατικής πραγματικότητας ως 
mysterium terribile et fascinans*: είναι terribile, επειδή εμφανίζεται 
σαν ένας ισχυρός κλονισμός που μας αποκόβει από κάθε παρηγορη-
τική κανονικότητα, και fascinans, επειδή κατά παράδοξο τρόπο μάς 
ασκεί μιαν ακατανίκητη έλξη. Τίποτα το ορθολογικό δεν υπάρχει σε 
αυτή την συντριπτική εμπειρία,την οποία ο 'Οττο συγκρίνει ως προς 
αυτό με τη μουσική και με τον έρωτα: οι συγκινήσεις τις οποίες γεν-
νάει δεν μπορούν να εκφραστούν επαρκώς με λόγια ή έννοιες. Στην 
πραγματικότητα, αυτή η έννοια του απολύτως Αλλου δεν μπορεί ούτε 
καν να ειπωθεί ότι «υπάρχει» αφού δεν έχει θέση μέσα στο κανονικό 
μας σχήμα της πραγματικότητας2. 0 νέος Γιαχβέ της Αξονικής Επο-
χής παρέμενε «ο θεός των όπλων» (σαβαώθ) αλλά δεν ήταν πια ένας 
απλός θεός του πολέμου. Ούτε ήταν απλώς μια φυλετική θεότητα,η 

* Μυστήριο τρομερό και γοητευτικό. [Σ.τ.Μ.] 
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οποία μεροληπτούσε με ζήλο υπέρ του Ισραήλ: η δόξα του δεν περιορι-
ζόταν πλέον στη Γη της Επαγγελίας αλλά πληρούσε ολόκληρη τη γη. 

0 Ησαΐας δεν ήταν Βούδας που βίωνε μια φώτιση η οποία έφερνε 
ειρήνη και αγαλλίαση. Δεν είχε γίνει ο τέλειος διδάσκαλος των ανθρώ-
πων. Αντίθετα πλημμύριζε από τρόμο θανάτου,φωνάζοντας ολόγυρα: 

ΤΩ τάλας έγώ ότι κατανένυγμαι, δτι άνθρωπος ων καΐ άκάθαρ-
τα χείλη έχων, έν μέσω λαοϋ άκάθαρτα χείλη έχοντος έγώ οίκω 
καΐ τόν βασιλέα Κύριον σαβαώθ είδον τοις όφθαλμοΐς μου3. 

Συγκλονισμένος από την υπερβατική θεϊκότητα του Γιαχβέ, είχε συ-
νείδηση μόνο της δικής του ανεπάρκειας και της τελετουργικής του 
μιαρότητας. Αντίθετα με τον Βούδα ή μ' έναν Γιόγκι, δεν είχε προε-
τοιμάσει τον εαυτό του γι' αυτήν την εμπειρία μέσ* από μια σειρά πνευ-
ματικών ασκήσεων. Έπεσε αναπάντεχα πάνω του και ταράχτηκε βα-
θύτατα από την τρομακτική της επίδραση. Ένα από τα σεραφείμ ήρθε 
σ' αυτόν μ' ένα αναμμένο κάρβουνο και καθάρισε τα χείλη του, ώστε 
να μπορούν να προφέρουν το λόγο του Θεού. Πολλοί από τους προ-
φήτες ήταν είτε απρόθυμοι να μιλήσουν εκ μέρους του Θεού είτε ανή-
μποροι να το κάνουν. 'Οταν ο Θεός είχε καλέσει τον Μωυσή, πρότυπο 
όλων των προφητών, μέσα από τη φλεγόμενη βάτο και τον είχε προ-
στάξει να γίνει ο αγγελιοφόρος του στον Φαραώ και στα τέκνα του 
Ισραήλ, ο Μωυσής διαμαρτυρήθηκε ότι «δεν μπορούσε να μιλήσει 
καλά»4. 0 Θεός έλαβε υπόψη του αυτό το μειονέκτημα του Μωυσή 
και επέτρεψε στον αδερφό του, τον Ααρών, να μιλήσει στη θέση του 
Μωυσή. Οι προφήτες δεν έσπευδαν να κηρύξουν το θείο μήνυμα και 
ήταν απρόθυμοι να αναλάβουν μια αποστολή η οποία ισοδυναμούσε 
με τεράστια ένταση και αγωνία. Η μεταμόρφωση του Θεού του Ισραήλ 
σε ένα σύμβολο υπερβατικής δύναμης δεν θα ήταν μια ήρεμη, γαλήνια 
διαδικασία αλλά συνοδευόταν από πόνο και αγώνα. 

Οι Ινδουιστές ποτέ δεν θα περιέγραφαν το Βράχμαν σαν έναν 
μεγάλο βασιλιά, επειδή ο Θεός τους δεν θα μπορούσε ποτέ να περι-
γραφεί με τέτοιους ανθρώπινους όρους. Πρέπει να προσέξουμε να μην 
ερμηνεύσουμε την ιστορία του οράματος του Ησαΐα με υπερβολική 
κυριολεκτικότητα: είναι μια προσπάθεια να περιγραφεί το απερίγρα-



1 84 Η Ιστορία του θ ε ο ύ 

πτο, και ο Ησαΐας επαναστρέφει ενστικτωδώς στις μυθικές παραδό-
σεις του λαού του προκειμένου να δώσει στο ακροατήριό του κάποια 
ιδέα περί του τι του είχε συμβεί. Οι ψαλμοί συχνά περιγράφουν τον 
Γιαχβέ ενθρονισμένο στο ναό του σαν βασιλιά, όπως ακριβώς ο Βάαλ, 
ο Μαρντούκ και ο Δαγών5, οι θεοί των γειτόνων τους, προΐσταντο σαν 
μονάρχες στους μάλλον παρόμοιους ναούς τους. Κάτω από τη μυθο-
λογική εικονοποιία, ωστόσο, μια αρκετά διαφορετική σύλληψη της 
έσχατης πραγματικότητας άρχιζε να αναδύεται στο Ισραήλ: η εμπει-
ρία αυτού του θεού ήταν μια συνάντηση με ένα πρόσωπο. Παρ' όλη 
την τρομακτική ετερότητα, ο Γιαχβέ μπορεί να μιλήσει και ο Ησαΐας 
μπορεί ν' απαντήσει. Και πάλι, αυτό θα ήταν ασύλληπτο για τους σο-
φούς των Ουπανισάδων, για τους οποίους η ιδέα του να έχουν ένα 
διάλογο ή μια συνάντηση με το Βράχμαν-Ατμαν θα ήταν ασυγχώρητα 
ανθρωπομορφική. 

Ο Γιαχβέ ρώτησε: «Ποιον να στείλω; Ποιος θα είναι ο αγγελιο-
φόρος μου;» και,όπως ο Μωυσής πριν απ' αυτόν, ο Ησαΐας αμέσως 
απάντησε: «Εδώ είμαι! (χινενΟ στείλε με!». Το ουσιώδες σε αυτό 
το όραμα δεν ήταν η φώτιση του προφήτη αλλά η ανάθεση ενός πρα-
κτικού έργου. Πρωταρχικά ο προφήτης είναι κάποιος που στέκεται 
ενώπιον του θεού, αλλά αυτή η εμπειρία της υπέρβασης δεν απορ-
ρέει από τη μετοχή στη γνώση -όπως στο Βουδισμό- αλλά στη δρά-
ση. Τον προφήτη δεν τον χαρακτηρίζει η μυστική ενόραση αλλά η 
υπακοή. Όπως είναι αναμενόμενο,η αποστολή δεν θα είναι ποτέ εύ-
κολη. Μ' ένα τυπικό σημιτικό παράδοξο, ο Γιαχβέ λέει στον Ησαΐα 
ότι ο λαός δεν θα την αποδεχθεί. Δεν θα πρέπει αυτός να αποκαρδιω-
θεί όταν το πλήθος αρνείται το λόγο του Θεού: «Πήγαινε και πες σε 
αυτούς τους ανθρώπους: -Ακούτε και ξανακούτε, αλλά δεν εννοείτε· 
βλέπετε και ξαναβλέπετε, αλλά δεν καταλαβαίνετε»6. Εφτά αιώνες 
αργότερα, ο Ιησούς θα παρέθετε και πάλι αυτά τα λόγια όταν ο κό-
σμος αρνιόταν ν' ακούσει το εξίσου σκληρό μήνυμά του7. Το ανθρώ-
πινο γένος δεν μπορεί να αντέξει πάρα πολλή αλήθεια. Οι Ισραηλίτες 
των ημερών του Ησαΐα προχώρησαν στο χείλος του πολέμου και της 
εξαφάνισης, και ο Γιαχβέ δεν είχε χαρμόσυνο μήνυμα γι' αυτούς: οι 
πόλεις τους θα ερημώνονταν, η χώρα θα ρήμαζε και τα σπίτια θα άδει-
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αζαν από τους κατοίκους τους. 0 Ησαΐας θα ζούσε για να δει την 
καταστροφή του βόρειου βασιλείου το 722 και την αιχμαλωσία των 
δέκα φυλών. Το 701 ο Σενναχερίβ θα εισέβαλλε στην Ιουδαία με ένα 
τεράστιο ασσυριακό στράτευμα, θα κατελάμβανε σαράντα έξι πόλεις 
και φρούρια, θα ανασκολόπιζε πάνω σε στύλους τους αξιωματικούς 
που τα υπεράσπιζαν, θα αιχμαλώτιζε περίπου 2.000 ανθρώπους και 
θα φυλάκιζε τον Ιουδαίο βασιλιά στην Ιερουσαλήμ «όπως ένα πουλί 
στο κλουβί»8. Ο Ησαΐας είχε το άχαρο καθήκον να προειδοποιήσει το 
λαό του γι' αυτές τις επικείμενες καταστροφές: 

ΚαΙ έτι έπ' αύτής [της γης] έστι τό έπιδέκατον, καΐ πάλιν έσται 
είς προνομήν ώς τερέβινθος καΐ ώς βάλανος, δταν έκπέση έκ της 
θήκης αύτης9. 

Δεν θα ήταν δύσκολο για οποιονδήποτε οξυδερκή πολιτικό παρατη-
ρητή να προβλέψει αυτές τις καταστροφές. Εκείνο που ήταν ανατρι-
χιαστικά πρωτότυπο στο μήνυμα του Ησαΐα ήταν η ανάλυση που 
έκανε της κατάστασης. Ο παλαιός μεροληπτικός θεός του Μωυσή θα 
είχε τοποθετήσει την Ασσυρία στο ρόλο του εχθρού- ο θεός του Ησαΐα 
έβλεπε την Ασσυρία ως όργανό του. Δεν ήταν ο Σαργών Β' και ο Σεν-
ναχερίβ εκείνοι που οδηγούσαν τους Ισραηλίτες στην εξορία και ερή-
μωναν τη χώρα. Είναι ο «Γιαχβέ που εκδιώκει το λαό»10. 

Αυτό ήταν ένα σταθερό θέμα στο μήνυμα των προφητών της Αξο-
νικής Εποχής. Ο θεός του Ισραήλ είχε αρχικά διακρίνει τον εαυτό του 
από τις παγανιστικές θεότητες αποκαλυπτόμενος μέσα σε συγκεκρι-
μένα επίκαιρα περιστατικά, όχι μόνο στη μυθολογία και τη λατρεία. 
Τώρα, επέμεναν οι νέοι προφήτες, οι πολιτικές καταστροφές καθώς 
και οι νίκες αποκάλυπταν το θεό που γινόταν ο κύριος και ο καθοδη-
γητής της ιστορίας. Είχε όλα τα έθνη στο χέρι του. Η Ασσυρία θα βυ-
θιζόταν στο πένθος με τη σειρά της, απλώς επειδή οι βασιλιάδες της 
δεν είχαν συνειδητοποιήσει πως ήταν απλά όργανα στα χέρια ενός 
όντος πολύ μεγαλύτερου από αυτούς τους ίδιους11. Από τη στιγμή 
που ο Γιαχβέ είχε προφητεύσει την τελική καταστροφή της Ασσυρίας, 
υπήρχε μια μακρινή ελπίδα για το μέλλον. Αλλά σε κανέναν Ισραηλί-
τη δεν θα άρεσε ν' ακούσει ότι ο ίδιος του ο λαός επέσυρε πάνω του 
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την πολιτική καταστροφή με τις κοντόφθαλμες πολιτικές του και με 
την εκμεταλλευτική συμπεριφορά. Σε κανέναν δεν θα άρεσε ν' ακού-
σει ότι ο Γιαχβέ είχε σχεδιάσει τις επιτυχείς ασσυριακές εκστρατείες 
του 722 και 701, όπως ακριβώς είχε οδηγήσει τα στρατεύματα του 
Ιησού του Ναυή, του Γεδεών και του Βασιλιά Δαβίδ. Τι πίστευε άραγε 
πως έκανε στο έθνος που υποτίθεται ότι ήταν ο Εκλεκτός του Λαός; 
Δεν υπήρχε καμία εκπλήρωση προσδοκιών στην απεικόνιση του Θεού 
από τον Ησαΐα. Αντί να προσφέρει στο λαό μια πανάκεια, ο Γιαχβέ 
χρησιμοποιούνταν για ν* αναγκάσει τους ανθρώπους να αντιμετωπί-
σουν την οδυνηρή πραγματικότητα. Αντί να ζητήσουν καταφύγιο στις 
παλαιές λατρευτικές τελετουργίες οι οποίες έφερναν τους ανθρώπους 
πίσω στη μυθική εποχή, προφήτες όπως ο Ησαΐας προσπαθούσαν να 
κάνουν το λαό τους να δει καταπρόσωπο τα πραγματικά γεγονότα της 
ιστορίας και να τα δεχθεί σαν έναν τρομερό διάλογο με το Θεό του. 

Ενώ ο θεός του Μωυσή είχε υπάρξει θριαμβευτής, ο θεός του Ησαΐα 
ήταν γεμάτος θλίψη. Η προφητεία, όπως έχει φτάσει σε μας, ξεικνάει 
με ένα θρήνο που είναι ελάχιστα κολακευτικός για το λαό της Διαθή-
κης : το βόδι και ο γάιδαρος γνωρίζουν ποιοι είναι οι κύριοί τους, αλ-
λά «ο Ισραήλ δεν γνωρίζει τίποτα, ο λαός μου τίποτα δεν καταλαβαί-
νει»12. Ο Γιαχβέ απεχθανόταν βαθύτατα τη θυσία των ζώων στο Ναό, 
και δεν ήθελε το λίπος των αρνιών, το αίμα των ταύρων και την τσί-
κνα του αίματος που αναδίδονταν από τα ολοκαυτώματα. Δεν ανεχό-
ταν τις γιορτές τους, τις τελετουργίες του Καινούργιου Χρόνου και 
τα προσκυνήματα13. Αυτό θα μπορούσε να έχει κλονίσει το ακροατή-
ριο του Ησαΐα: στη Μέση Ανατολή αυτοί οι λατρευτικοί εορτασμοί 
ήταν η ίδια η ουσία της θρησκείας. Οι παγανιστικοί θεοί εξαρτιόνταν 
από τις τελετουργίες για ν' ανανεώνουν τις εξαντλημένες τους δυνά-
μεις· το κύρος τους εξαρτιόνταν εν μέρει από τη μεγαλοπρέπεια των 
ναών τους. Τώρα ο Γιαχβέ έλεγε στην πραγματικότητα ότι αυτά τα 
πράγματα ήταν χωρίς κανένα νόημα. Όπως και άλλοι σοφοί και φι-
λόσοφοι στην οικουμένη, ο Ησαΐας ένιωθε πως η εξωτερική λατρεία 
δεν αρκούσε. Οι Ισραηλίτες έπρεπε ν' ανακαλύψουν το εσωτερικό 
νόημα της θρησκείας τους. Ο Γιαχβέ απαιτούσε συμπόνια μάλλον 
παρά θυσία: 
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ΚαΙ έάν πληθύνητε την δέησιν, ούχ είσακούσομαι ύμών αϊ γαρ 
χείρες ύμών αίματος πλήρεις... Αφέλετε τάς πονηρίας άπό τών 
ψυχών ύμών άπέναντι τών όφθαλμών μου, παύσασθε άπό τών 
πονηριών ύμών, μάθετε καλόν ποιεΐν, έκζητήσατε κρίσιν, ρύσα-
σθε άδικούμενον, κρίνατε όρφανω και δικαιώσατε χήραν14. 

Οι προφήτες ανακάλυπταν για λογαριασμό τους το προέχον καθήκον 
της συμπόνιας, το οποίο θα γινόταν το σήμα κατατεθέν όλων των με-
γάλων θρησκειών της Αξονικής Εποχής. Οι νέες ιδεολογίες που ανα-
πτύσσονταν στην οικουμένη αυτήν την περίοδο επέμεναν όλες ότι η 
δοκιμασία της αυθεντικότητας ήταν η θρησκευτική εμπειρία να ενσω-
ματώνεται με επιτυχία στην καθημερινή ζωή. Δεν αρκούσε πλέον να 
περιορίζεται η λατρεία στο Ναό και στον άχρονο κόσμο του μύθου. Με-
τά τη φώτιση, ένας άνδρας ή μια γυναίκα πρέπει να επιστρέψει στην 
αγορά και να ασκήσει τη συμπόνια για όλα τα ζωντανά πλάσματα. 

Το κοινωνικό ιδεώδες των προφητών υπήρχε υπόρρητα στη λα-
τρεία του Γιαχβέ από την εποχή του Σινά: η ιστορία της Εξόδου τόνι-
ζε ότι ο Θεός ήταν στο πλευρό του αδύναμου και του αδικημένου. Η 
διαφορά ήταν ότι τώρα οι ίδιοι οι Ισραηλίτες κατηγορούνταν ως άδι-
κοι. Την εποχή του προφητικού οράματος του Ησαΐα, δύο προφήτες 
κήρυσσαν ήδη ένα παρόμοιο μήνυμα στο χαώδες βόρειο βασίλειο. 0 
πρώτος ήταν ο Αμώς, ο οποίος δεν ήταν αριστοκράτης όπως ο Ησαΐας 
αλλά ένας βοσκός που αρχικά ζούσε στην Τεκόα, στο νότιο βασίλειο. 
Γύρω στα 752, ο Αμώς είχε και αυτός κυριευθεί από μια ξαφνική συ-
ναίσθηση επιτακτικού καθήκοντος που τον έστειλε προς βορράν στο 
βασίλειο του Ισραήλ. Είχε εισβάλει στο αρχαίο ιερό της Μπεθ-Ελ και 
διέλυσε την τελετουργία που γινόταν εκεί με μια ζοφερή προφητεία. 0 
Αμαζίας, ο ιερέας της Μπεθ-Ελ, προσπάθησε να τον διώξει. Μπορού-
με να ακούσουμε την υπεροπτική φωνή του κατεστημένου στην πο-
μπώδη του επίπληξη προς τον άξεστο βοσκό. Φαντάστηκε φυσικά ότι 
ο Αμώς ανήκε σε κάποια από τις συντεχνίες των μάντεων, οι οποίοι 
περιπλανιόνταν κατά ομάδες λέγοντας την τύχη για να ζήσουν. «Φύγε 
από δω, αγύρτη» του φωνάζει περιφρονητικά. «Γύρνα πίσω στη γη 
της Ιουδαίας* βγάλε εκεί το ψωμί σου, κάνε εκεί τις προφητείες σου. 
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Δεν θέλουμε άλλες προφητείες στη Μπεθ-Ελ· εδώ είναι το βασιλικό 
ιερό, ο εθνικός ναός». Απτόητος, ο Αμώς ύψωσε το ανάστημά του και 
απάντησε περιφρονητικά ότι δεν ήταν επαγγελματίας προφήτης αλλά 
είχε ένα άμεσο μήνυμα από τον Γιαχβέ: «Δεν ήμουν προφήτης,ούτε 
ανήκα σε καμία από τις αδελφότητες των προφητών. Ήμουν βοσκός 
και φρόντιζα συκομουριές. Όμως ο Γιαχβέ ήταν που με πήρε από τη 
βοσκή των κοπαδιών και ο Γιαχβέ εκείνος που μου είπε: -Πήγαινε και 
προφήτευσε στο λαό μου,το λαό του Ισραήλ»15. Δεν ήθελαν λοιπόν οι 
άνθρωποι της Μπεθ-Ελ να ακούσουν το μήνυμα του Γιαχβέ; Πολύ 
καλά, είχε κι αυτός έναν άλλον χρησμό γι' αυτούς: οι γυναίκες τους 
θα βιαστούν στους δρόμους,τα παιδιά τους θα σφαχτούν και αυτοί οι 
ίδιοι θα πεθάνουν στην εξορία, μακριά από τη γη του Ισραήλ. 

Ήταν στη φύση του προφήτη να είναι μοναχικός. Μια φυσιογνω-
μία όπως ο Αμώς ήταν πάντα μόνη της· είχε αποσπαστεί από τους 
ρυθμούς και τα καθήκοντα του παρελθόντος της. Αυτό δεν είναι μόνο 
κάτι που το επέλεξε αλλά και κάτι που του συνέβη. Ήταν σαν να είχε 
τιναχτεί έξω από τα συνηθισμένα πρότυπα συνείδησης και να μην 
μπορεί πια να ελέγξει τον εαυτό του. Ήταν υποχρεωμένος να προφη-
τεύει, είτε το ήθελε είτε όχι. Όπως ο ίδιος το είπε: 

Λέων έρεύξεται, καί τΙς ού φοβηθήσεται; Κύριος ό Θεός έλάλη-
σε, καί τΙς ού προφητεύσει ;16 

0 Αμώς δεν είχε απορροφηθεί όπως ο Βούδας στην απρόσωπη αυτο-
εκμηδένιση της νιρβάνα· αντίθετα, ο Γιαχβέ είχε πάρει τη θέση του 
εγώ του και τον μετέφερε σ' έναν άλλο κόσμο. 0 Αμώς ήταν ο πρώτος 
από τους προφήτες που έδωσε έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη 
και τη συμπόνια. Όπως και ο Βούδας, είχε οξύτατη επίγνωση της αγω-
νίας της πάσχουσας ανθρωπότητας. Στους χρησμούς του Αμώς, ο 
Γιαχβέ μιλούσε εκ μέρους του καταπιεσμένου, δίνοντας φωνή στον 
βουβό, ανίσχυρο πόνο του φτωχού. Στην πρώτη κιόλας γραμμή της 
προφητείας του, όπως έχει φτάσει σε μας, ο Γιαχβέ βρυχάται τρομε-
ρά από το Ναό του στην Ιερουσαλήμ βλέποντας την αθλιότητα σε 
όλες τις χώρες της Εγγύς Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της Ιου-
δαίας και του Ισραήλ. 0 λαός του Ισραήλ ήταν εξίσου κακός με τους 



Ένας μόνο Θεός 
1 ·5 

γχοείμ, τους Εθνικούς: αυτοί μπορούσαν να αγνοούν τη δυστυχία και 
την καταπίεση του φτωχού, ο Γιαχβέ όμως δεν μπορούσε. Σημείωνε 
κάθε δείγμα απάτης, εκμετάλλευσης και ωμής συμπεριφοράς: «0 
θεός ορκίζεται στην υπερηφάνεια του Ιακώβ: «Ποτέ δεν θα ξεχάσω 
ούτε ένα πράγμα από αυτά που έχετε κάνει»17. Τολμούσαν αλήθεια 
να περιμένουν την ημέρα του Κυρίου, κατά την οποία ο Γιαχβέ θα εξύ-
ψωνε το Ισραήλ και θα ταπείνωνε τους γχοείμ; Μια φρικτή έκπληξη 
τους περίμενε: «Τι θα σημάνει για σας αυτή η Ημέρα του Γιαχβέ; θα 
σημάνει σκοτάδι, όχι φως!»18. Πίστευαν αλήθεια ότι ήταν ο εκλεκτός 
λαός του θεού; Είχαν εντελώς παρανοήσει τη φύση της Διαθήκης, η 
οποία σήμαινε υπευθυνότητα, όχι προνόμια: «Ακούστε τέκνα του Ισρα-
ήλ, σε αυτόν το χρησμό ο Γιαχβέ μιλά εναντίον σας!» κραύγαζε ο Αμώς, 

καΐ κατά πάσης φυλής, ής άνήγαγον έκ γης ΑΙγύπτου, λέγων 
πλην ύμάς έγνων έκ πασών των φυλών της γης διά τοϋτο έκδι-
κήσω έφ' ύμάς πάσας τάς άμαρτίας ύμών19. 

Η Διαθήκη σήμαινε ότι ολόχληρος ο λαός του Ισραήλ ήταν ο εκλε-
κτός του Θεού και όφειλε, ως εκ τούτου, να συμπεριφέρεται κόσμια. 
Ο Θεός δεν παρενέβαινε στην ιστορία απλώς για να δοξάσει τον Ισρα-
ήλ αλλά για να εξασφαλίσει την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό ήταν το 
στοίχημά του στην ιστορία και, αν χρειαζόταν, μπορούσε να χρησιμο-
ποιήσει ακόμα και τον ασσυριακό στρατό για να επιβάλει δικαιοσύνη 
στην ίδια του τη γη. 

Δεν μας εκπλήσσει, λοιπόν, που οι περισσότεροι Ισραηλίτες αρνή-
θηκαν την πρόσκληση των προφητών για ένα διάλογο με τον Γιαχβέ. 
Προτιμούσαν την λιγότερο απαιτητική θρησκεία των λατρευτικών τε-
λετών είτε στο Ναό της Ιερουσαλήμ είτε στις παλαιές λατρείες της γο-
νιμότητας της Χαναάν. Και αυτό συνεχίζει να ισχύει: τη θρησκεία της 
συμπόνιας ακολουθεί μόνο μια μειοψηφία* οι περισσότεροι θρησκευ-
όμενοι είναι ευχαριστημένοι με μια διακοσμητική λατρεία στη συνα-
γωγή, στην εκκλησία, στο ναό ή στο τζαμί. Οι αρχαίες χαναανιτικές 
λατρείες άνθιζαν ακόμα στο Ισραήλ. Τον δέκατο αιώνα, ο βασιλιάς 
Ιεροβοάμ είχε στήσει δύο λατρευτικούς ταύρους στα ιερά της Δαν και 
της Μπεθ-Ελ. Διακόσια χρόνια αργότερα, οι Ισραηλίτες συμμετείχαν 
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αχόμα σε τελετές γονιμότητας και σε ιερογαμίες, όπως βλέπουμε από 
τους χρησμούς του προφήτη Ωσηέ, συγχρόνου του Αμώς20. Μερικοί 
Ισραηλίτες φαίνεται ότι πίστευαν πως ο Γιαχβέ είχε σύζυγο, όπως και 
οι άλλοι θεοί: οι αρχαιολόγοι έχουν προσφάτως εκσκάψει επιγραφές 
αφιερωμένες «Στον Γιαχβέ και την Ασερά του». Τον Ωσηέ τον ενο-
χλούσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Ισραήλ αθετούσε τους όρους της 
Διαθήκης λατρεύοντας άλλους θεούς, όπως ο Βάαλ. Όπως όλοι οι 
καινούργιοι προφήτες, ενδιαφερόταν για το εσωτερικό νόημα της 
θρησκείας. Βάζει τον Γιαχβέ να λέει: «Εκείνο που θέλω είναι αγάπη 
(χέσεντ), όχι θυσίες· γνώση του Θεού (ντάατ ελωχίμ), όχι ολοκαυτώ-
ματα»21 . Και δεν εννοούσε τη θεολογική γνώση· η λέξη ντάατ προέρ-
χεται από το εβραϊκό ρήμα γιάντα, το οποίο σημαίνει «γνωρίζειν» και 
έχει σεξουαλικές συνδηλώσεις. Έτσι ο J μας λέει ότι ο Αδάμ «γνώρι-
σε» τη γυναίκα του,την Εύα22. Στην παλαιά χαναανιτική θρησκεία, ο 
Βάαλ είχε παντρευτεί τη γη και το πλήθος το γιόρταζε αυτό με τελε-
τουργικά όργια, αλλά ο Ωσηέ επέμενε ότι από τον καιρό της Διαθή-
κης ο Γιαχβέ είχε πάρει τη θέση του Βάαλ και είχε νυμφευθεί το λαό 
του Ισραήλ. Όφειλαν να καταλάβουν ότι ο Γιαχβέ, και όχι ο Βάαλ, 
ήταν που έφερνε γονιμότητα στη γη23. 

Επιπλέον, ερωτοτροπούσε με τον Ισραήλ σαν εραστής, προσπαθώ-
ντας να κερδίσει την ερωμένη του από τον Βάαλ που την είχε ξελογιάσει: 

ΚαΙ έσται έν τη ήμέρςχ έκείνη, λέγει Κύριος, καλέσει με ό άνηρ 
μου, καΐ ού καλέσει με έτι Βααλειμ καΐ έξαρώ τά όνόματα των 
ΒααλεΙμ έκ στόματος αύτης καΐ ού μη μνησθώσιν ούκ έτι τά 
όνόματα αυτών24. 

Εκεί που ο Αμώς επετίθετο στην κοινωνική διαφθορά, ο Ωσηέ επέμε-
νε στην έλλειψη εσωτερικότητας στην ισραηλιτική θρησκεία: η γνώση 
του Θεού συγγένευε με τη χέσεντ, που υπονοούσε μια εσωτερική 
οικειοποίηση και προσήλωση στον Γιαχβέ, η οποία θα έπρεπε να 
υπερτερήσει της εξωτερικής λατρείας. 

0 Ωσηέ μας δίνει μια καταπληκτική γνώση του τρόπου με τονοποίον 
οι προφήτες ανέπτυσσαν την εικόνα που είχαν για το Θεό. Στην αρχή 
αρχή της σταδιοδρομίας του, ο Γιαχβέ φαίνεται να του έδωσε μια τρο-
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μακτική εντολή. Είπε στον Ωσηέ να πάει και να παντρευτεί μια πόρνη 
(έσεθ ζεουουνίμ), επειδή ολόκληρη η χώρα δεν είχε «γίνει παρά μια 
πόρνη που εγκατέλειψε τον Γιαχβέ»25. Φαίνεται, ωστόσο, ότι Θεός 
δεν είχε προστάξει τον Ωσηέ να πάει να βρει μια γυναίκα του δρόμου: 
έσεθ ζεουουνίμ (κατά λέξιν, «μια σύζυγος της πορνείας») σήμαινε είτε 
μια γυναίκα με λάγνα ιδιοσυγκρασία είτε μια ιερή πόρνη σε μια λα-
τρεία της γονιμότητας. Δεδομένης της εμμονής του Ωσηέ στα γονιμι-
κά τελετουργικά, φαίνεται πιθανόν ότι η γυναίκα του, η Γομάρ, είχε 
γίνει ένα από τα ιερά πρόσωπα στη λατρεία του Βάαλ. 0 γάμος του 
ήταν, λοιπόν, ένα σύμβολο της σχέσης του Γιαχβέ με τον άπιστο Ισρα-
ήλ. 0 Ωσηέ και η Γομάρ είχαν τρία παιδιά, στα οποία έδωσαν μοιραία, 
σημαδιακά ονόματα. 0 μεγαλύτερος γιος ονομάστηκε Ιεζριήλ, από 
ένα φημισμένο πεδίο μάχης, η θυγατέρα τους λεγόταν Λο-Ρουχαμά (η 
μη αγαπημένη) και ο νεότερος γιος τους Λο-Αμμί (όχι λαός μου). Στη 
γέννηση του, ο θεός ακύρωσε τη Διαθήκη με το Ισραήλ: «Δεν είσαι ο 
λαός μου και δεν είμαι ο θεός σου»26, θα δούμε ότι οι προφήτες είχαν 
συχνά την έμπνευση να επιτελούν πολύπλοκα μιμήματα για να δεί-
ξουν τη δύσκολη θέση στην οποία βρισκόταν ο λαός τους, αλλά φαί-
νεται ότι ο γάμος του Ωσηέ δεν ήταν ψυχρά σχεδιασμένος από την 
αρχή. Το κείμενο κάνει σαφές ότι η Γομάρ δεν είχε γίνει έσεθ ζεουου-
νίμ ως την εποχή που γεννήθηκαν τα παιδιά της. Μόνο εκ των υστέ-
ρων φάνηκε στον Ωσηέ ότι αυτόν το γάμο τον είχε εμπνεύσει ο θεός. 
Η απώλεια της γυναίκας του ήταν μια συντριπτική εμπειρία,η οποία 
έκανε τον Ωσηέ να καταλάβει πώς μπορεί να ένιωθε ο Γιαχβέ όταν τον 
εγκατέλειψαν οι πιστοί του και πήγαν να πορνεύσουν πίσω από θεό-
τητες όπως ο Βάαλ. Στην αρχή ο Ωσηέ μπήκε στον πειρασμό να απο-
κηρύξει τη Γομάρ και να μην έχει πια τίποτα μαζί της: πράγματι, ο 
νόμος όριζε ρητώς ότι ένας άντρας μπορούσε να χωρίσει μιαν άπιστη 
γυναίκα. Αλλά ο Ωσηέ αγαπούσε ακόμα τη Γομάρ, και κάποια στιγμή 
κατάφερε να την πάρει πίσω από τον καινούργιο της κύριο. Είδε την 
ίδια του την επιθυμία να κερδίσει και πάλι τη Γομάρ σαν σημείο του 
ότι ο Γιαχβέ ήθελε να δώσει μία ακόμα ευκαιρία στο Ισραήλ. 

Όταν απέδιδαν τα δικά τους ανθρώπινα αισθήματα στον Γιαχβέ, 
οι προφήτες δημιουργούσαν κατά μία σημαντική έννοια ένα θεό σύμ-
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φωνα με τη δική τους εικόνα. Ο Ησαΐας, ένα μέλος της βασιλικής 
οικογένειας, είχε δει τον Γιαχβέ σαν βασιλιά. Ο Αμώς απέδιδε τη δική 
του συμπόνια για τους φτωχούς και τους πάσχοντες στον Γιαχβέ· ο 
Ωσηέ έβλεπε τον Γιαχβέ σαν απατημένο σύζυγο, ο οποίος συνέχιζε 
παρά ταύτα να νιώθει πόθο και τρυφερότητα για τη γυναίκα του. 
Κάθε θρησκεία αρχίζει με κάποιον ανθρωπομορφισμό. Μια θεότητα 
που είναι πάρα πολύ μακρινή για την ανθρωπότητα, όπως το Ακίνητο 
Κινούν του Αριστοτέλη, δεν μπορεί να εμπνεύσει μια πνευματική 
αναζήτηση. Εφόσον αυτή η προβολή δεν γίνεται αυτοσκοπός, μπορεί 
να είναι ωφέλιμη και ευεργετική. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η φαντα-
στική απεικόνιση του θεού με ανθρώπινους όρους έχει εμπνεύσει ένα 
κοινωνικό ενδιαφέρον που δεν συναντάται στον Ινδουισμό. Και οι 
τρεις θεοκεντρικές θρησκείες έχουν συμμεριστεί το εξισωτικό και κοι-
νωνιστικό ήθος του Αμώς και του Ησαΐα. Οι Εβραίοι ήταν ο πρώτος 
λαός στον αρχαίο κόσμο που θα ίδρυε ένα σύστημα κοινωνικής πρό-
νοιας το οποίο θαύμαζαν οι παγανιστές γείτονές τους. 

Όπως και όλοι οι άλλοι προφήτες, ο Ωσηέ βασανιζόταν από τον 
τρόμο της ειδωλολατρείας. Οραματιζόταν τη θεϊκή εκδίκηση την 
οποία οι φυλές του Βορρά θα επέσυραν πάνω τους, λατρεύοντας 
θεούς τους οποίους είχαν ουσιαστικά κατασκευάσει οι ίδιοι: 

Καί νΰν προσέθεντο τοϋ άμαρτάνειν έτι, καί έποίησαν έαυτοΐς 
χώνευμα έκ τοϋ άργυρίου αυτών κατ' εΙκόνα εΙδώλων, έργα 
τεκτόνων συντετελεσμένα αύτοΐς27. 

Αυτή ήταν, βέβαια,η πιο άδικη και υποβιβαστική περιγραφή της χα-
ναανιτικής θρησκείας. Οι λαοί της Χαναάν και της Βαβυλώνας ποτέ 
δεν πίστεψαν ότι τα ομοιώματα των θεών που έφτιαχναν ήταν και τα 
ίδια θεία· ποτέ δεν γονάτισαν να λατρέψουν κυριολεκτικά ένα άγαλ-
μα. Το ομοίωμα ήταν ένα σύμβολο της θεότητας. Όπως και οι μύθοι 
τους για τα ασύλληπτα αρχέγονα συμβάντα, έτσι και τα ομοιώματα 
είχαν επινοηθεί για να κατευθύνουν την προσοχή του λάτρη πέρα από 
τα ίδια. Το άγαλμα του Μαρντούκ στο Ναό της Εσαγίλα και οι"δρθές 
πέτρες της Ασερά στη Χαναάν ποτέ δεν θεωρήθηκαν ως ταυτόσημα 
με τους θεούς, αλλά είχαν υπάρξει ένα εστιακό σημείο που βοηθούσε 
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τους ανθρώπους να επικεντρωθούν στο υπερβατικό στοιχείο της αν-
θρώπινης ζωής. Όμως οι προφήτες περιγέλασαν συχνά τις θεότητες 
των παγανιστών γειτόνων τους με την πιο απεχθή περιφρόνηση. Οι χει-
ροποίητοι θεοί τους δεν ήταν, για τα δικά τους μάτια, άλλο από χρυ-
σάφι και ασήμι· είχαν συναρμολογηθεί από έναν τεχνίτη μέσα σε λίγες 
ώρες· είχαν μάτια που δεν έβλεπαν και αυτιά που δεν άκουγαν δεν 
μπορούσαν να περπατήσουν και έπρεπε να τους κουβαλούν οι ίδιοι οι 
λάτρες τους· ήταν χονδροκομμένα και ηλίθια υποανθρώπινα όντα, τί-
ποτα περισσότερο από ένα σκιάχτρο μέσα & ένα μποστάνι. Σε σύγκρι-
ση με τον Γιαχβέ,τον Ελωχίμ του Ισραήλ,ήταν ελιλίμ, μηδενικά. Οι 
γχοείμ που τα λάτρευαν ήταν τρελοί και ο Γιαχβέ τους μισούσε28. 

Σήμερα έχουμε τόσο πολύ εξοικειωθεί με τη μισαλλοδοξία, η οποία 
δυστυχώς έχει γίνει ένα χαρακτηριστικό του μονοθεϊσμού, ώστε δεν 
μπορούμε να εκτιμήσουμε το πώς η αυτή η εχθρότητα απέναντι σε άλ-
λους θεούς ήταν μια νέα θρησκευτική στάση. 0 παγανισμός ήταν ουσι-
αστικά μια ανεκτική πίστη: υπό την προϋπόθεση ότι οι παλαιές λα-
τρείες δεν θα απειλούνταν από την άφιξη μιας καινούργιας θεότητας, 
υπήρχε πάντα χώρος για έναν ακόμα θεό δίπλα στο αρχαίο πάνθεο. 
Ακόμα κι εκεί όπου οι νέες ιδεολογίες της Αξονικής Εποχής άρχιζαν 
να αντικαθιστούν την παλιά λατρεία των θεών, δεν υπήρχε μια τέτοια 
δηλητηριώδης επίθεση στις αρχαίες θεότητες. Είδαμε ότι στον Ινδουι-
σμό και στο Βουδισμό οι άνθρωποι ενθαρρύνονταν να πάνε πέρα από 
τους θεούς και όχι να στραφούν με οργή εναντίον τους. Όμως για 
τους προφήτες του Ισραήλ ήταν αδύνατο να υιοθετήσουν αυτήν την 
ηρεμότερη άποψη απέναντι στις θεότητες τις οποίες έβλεπαν ως αντί-
ζηλους του Γιαχβέ. Στις ιουδαϊκές Γραφές,το νέο αμάρτημα της «ει-
δωλολατρίας», η λατρεία των «ψεύτικων» θεών, εμπνέει κάτι που 
μοιάζει με ναυτία. Είναι μια αντίδραση παρόμοια, ίσως, με την απο-
στροφή την οποία ένιωθαν μερικοί Πατέρες της Εκκλησίας απέναντι 
στη σεξουαλικότητα. Ως τέτοια, δεν είναι μια ορθολογική, υπολογι-
σμένη αντίδραση αλλά εκφράζει βαθύ άγχος και καταπίεση. Ανησυ-
χούσαν άραγε καθόλου οι προφήτες για την ίδια τους τη θρησκευτική 
συμπεριφορά; Είχαν άραγε καμιά επίγνωση του γεγονότος ότι και η 
δική τους σύλληψη του Γιαχβέ ήταν όμοια με την ειδωλολατρία των 
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παγανιστών, αφού και οι ίδιοι δημιουργούσαν ένα Θεό κατ* εικόνα τους; 
Η σύγκριση με τη χριστιανική στάση απέναντι στη σεξουαλικότη-

τα είναι διαφωτιστική και κατά έναν άλλο τρόπο. Εκείνη την εποχή, 
οι περισσότεροι Ισραηλίτες πίστευαν κατά βάθος στην ύπαρξη των 
παγανιστικών θεοτήτων. Είναι αλήθεια ότι ο Γιαχβέ λίγο λίγο ανε-
λάμβανε μερικές από τις λειτουργίες των ελωχίμ των Χαναναίων σε 
ορισμένους κύκλους: ο Ωσηέ,για παράδειγμα,προσπαθούσε να υπο-
στηρίξει ότι ήταν καλύτερος θεός της γονιμότητας απ* ό,τι ο Βάαλ. 
Αλλά ήταν ολοφάνερα δύσκολο ο ανεπανόρθωτα αρσενικός Γιαχβέ να 
αναλάβει τις λειτουργίες μιας θεάς όπως η Ασερά, η Ιστάρ ή η Ανάθ, 
οι οποίες είχαν ακόμη πολλούς οπαδούς ανάμεσα στους Ισραηλίτες, 
και ιδιαίτερα στις γυναίκες. Ακόμη και αν οι μονοθεϊστές επέμεναν 
ότι ο Θεός τους ήταν υπεράνω φύλου, δεν έπαυε να παραμένει ουσια-
στικά αρσενικός. Εν μέρει, αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι προερχό-
ταν από έναν φυλετικό θεό του πολέμου. Όμως ο ανταγωνισμός του 
με τις θεές φανερώνει ένα αρνητικό χαρακτηριστικό της Αξονικής 
Εποχής, η οποία γενικά είδε μια υποβάθμιση της θέσης των γυναικών 
και του θηλυκού στοιχείου. Φαίνεται ότι σε πιο πρωτόγονες κοινωνίες 
οι γυναίκες έχαιραν μερικές φορές μεγαλύτερης εκτιμήσεως απ' ό ,τι 
οι άντρες. Το κύρος των μεγάλων θεαινών στην παραδοσιακή θρη-
σκεία αντανακλά το σεβασμό προς το θηλυκό στοιχείο. Η άνοδος των 
πόλεων, ωστόσο, σηματοδότησε μια προτεραιότητα των αρσενικών 
ιδιοτήτων και της πολεμικής, σωματικής ρώμης απέναντι στα θηλυκά 
χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου οι γυναίκες περιθωριοποιούνται και 
γίνονται δεύτερης κατηγορίας πολίτες στους νέους πολιτισμούς της 
Οικουμένης. Η θέση τους ήταν ιδιαίτερα χαμηλή στην Ελλάδα, για 
παράδειγμα - ένα γεγονός που οι Δυτικοί πρέπει να θυμούνται όταν 
επικρίνουν τις πατριαρχικές στάσεις της Ανατολής. Το δημοκρατικό 
ιδεώδες δεν περιελάμβανε και τις γυναίκες των Αθηνών, οι οποίες 
ζούσαν αποκλεισμένες και τις περιφρονούσαν σαν να ήταν κατώτερα 
όντα. Η ισραηλιτική κοινωνία γινόταν επίσης όλο και πιο αρσενική 
στις διαθέσεις της. Τις παλαιές ημέρες, οι γυναίκες είχαν δύναμη και 
ολοφάνερα θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως ίσες με τους συζύγους 
τους. Μερικές, όπως η Δεββώρα, είχαν οδηγήσει στρατούς στη μάχη. 
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Οι Ισραηλίτες θα συνέχιζαν να τιμούν ηρωικές γυναίκες όπως η Ιουδήθ 
και η Εσθήρ,αλλά αφότου ο Γιαχβέ κατατρόπωσε τους άλλους θεούς 
και θεές της Χαναάν και της Μέσης Ανατολής και έγινε ο μοναδικός 
θεός, τη θρησκεία του θα τη διαχειρίζονταν αποκλειστικά σχεδόν 
άντρες. Η λατρεία των θεαινών θα υποσκελιζόταν και αυτό θ' αποτε-
λούσε σύμπτωμα μιας πολιτισμικής αλλαγής η οποία ήταν χαρακτη-
ριστική του νέου πολιτισμένου κόσμου. 

θα δούμε ότι αυτή η νίκη του Γιαχβέ δεν ήταν εύκολη. Απαίτησε 
ένταση, βία και διαμάχη, πράγμα που δείχνει ότι η νέα θρησκεία του 
Ενός θεού δεν ερχόταν τόσο εύκολα στους Ισραηλίτες όσο ο Βουδι-
σμός ή ο Ινδουισμός στο λαό της υποηπείρου. Ο Γιαχβέ δεν φαινόταν 
ικανός να υπερβεί τις παλαιότερες θεότητες μ' έναν ειρηνικό, φυσικό 
τρόπο. Έπρεπε να τις πολεμήσει. Έτσι στον Ψαλμό 81 τον βλέπουμε 
να δίνει έναν αγώνα για την ηγεσία της Συναγωγής των θεών, η οποία 
έπαιζε τόσο σημαντικό ρόλο στη βαβυλωνιακή και τη χαναανιτική 
μυθολογία: 

Ό θεός έστη έν συναγωγή θεών, έν μέσω δέ θεούς διακρίνει. 
Έως πότε κρίνετε άδικίαν καΐ πρόσωπα άμαρτωλών λαμβάνε-
τε ; Κρίνατε όρφανω καΐ πτωχω, ταπεινόν καΐ πένητα δικαιώ-
σατε· έξέλεσθε πένητα καΐ πτωχόν, έκ χειρός άμαρτωλοϋ ρύσα-
σθε αύτόν. Ούκ έγνωσαν ούδέ συνηκαν, έν σκότει διαπορεύο-
νται- σαλευθήσονται πάντα τά θεμέλια της γης. Έγώ είπα· θεοί 
έστε καΐ υΙοι 'Υψίστου πάντες· ύμεΐς δέ ώς άνθρωποι Αποθνή-
σκετε καΐ ώς είς τών άρχόντων πίπτετε. Ανάστα, ό θεός, κρίνον 
την γην, ότι συ κατακληρονομήσεις έν πασι τοις εθνεσιν29. 

'Οταν σηκώθηκε ν' αντιμετωπίσει τη Συναγωγή στην οποία προήδρευε 
ο Ελ από αμνημονεύτων χρόνων, ο Γιαχβέ κατηγόρησε τους άλλους 
θεούς ότι απέτυχαν να ανταποκριθούν στην κοινωνική πρόκληση του 
καιρού τους. Εξέφραζε το σύγχρονο, συμπονετικό ήθος των προφη-
τών, αλλά οι θεϊκοί του αδελφοί δεν είχαν κάνει τίποτα εδώ και τό-
σους αιώνες για να προοωθήσουν τη δικαιοσύνη. Τον παλαιό καιρό ο 
Γιαχβέ ήταν έτοιμος να τους δεχθεί και αυτούς ως ελωχίμ, ως γιους 
του Ελ-Ελυόν (του «Ύψιστου θεού»)30, αλλά τώρα οι θεοί αυτοί 
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είχαν αποδειχθεί άχρηστοι, θα έσβηναν όπως και οι θνητοί. 'Οχι μόνο 
απεικονίζει εδώ ο υμνωδός τον Γιαχβέ να καταδικάζει τους αδελφούς 
του θεούς σε θάνατο, αλλά, επιπλέον,κάνοντάς το αυτό ανελάμβανε 
το παραδοσιακό προνόμιο του Ελ, ο οποίος όπως φαίνεται είχε ακό-
μα τους προμάχους του στο Ισραήλ. 

Παρ' όλη τη δυσφήμιση της μέσα στη Βίβλο, δεν υπάρχει τίποτα το 
σφαλερό σε αυτήν καθ' εαυτήν την ειδωλολατρεία: αρχίζει να γίνεται 
προβληματική ή αφελής μόνον όταν η εικόνα του θεού, την οποία με 
τόση στοργή και φροντίδα κατασκευάζει, συγχέεται με την άφατη 
πραγματικότητα στην οποία παραπέμπει, θα δούμε ότι αργότερα 
στην ιστορία του θεού ορισμένοι Εβραίοι, Χριστιανοί και Μουσουλ-
μάνοι, επεξεργάστηκαν αυτή την πρώιμη εικόνα της απόλυτης πραγ-
ματικότητας και έφτασαν σε μια σύλληψη η οποία ήταν πιο κοντά στα 
ινδουϊστικά ή βουδιστικά οράματα. Άλλοι, ωστόσο, ποτέ δεν κατά-
φεραν να κάνουν αυτό το βήμα, αλλά πίστεψαν ότι η ιδέα τους περί 
του θεού ήταν ταυτόσημη με το έσχατο μυστήριο. Οι κίνδυνοι μιας 
«ειδωλολατρικής» θρησκευτικότητας έγιναν φανεροί γύρω στο 622 
ΠΚΧ κατά τη βασιλεία του βασιλιά Ιωσία της Ιουδαίας. Βιαζόταν να 
αναστρέψει τις συγκρητιστικές πολιτικές των προκατόχων του,του 
βασιλιά Μανασσή (687-42) και του Βασιλιά Αμών (642-40), οι οποίοι 
ενθάρρυναν το λαό τους να λατρεύει τους θεούς της Χαναάν παράλ-
ληλα με τον Γιαχβέ. Ο Μανασσής είχε στην πραγματικότητα βάλει ένα 
ειδώλιο της Ασερά στο Ναό, όπου υπήρχε μια ακμάζουσα λατρεία της 
γονιμότητας. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι Ισραηλίτες παρέμεναν 
αφοσιωμένοι στην Ασερά και πολλοί τη θεωρούσαν σύζυγο του Γιαχ-
βέ, μόνο οι αυστηρότεροι Γιαχβιστές θα θεωρούσαν βλάσφημο κάτι 
τέτοιο. Έχοντας σκοπό να προωθήσει τη λατρεία του Γιαχβέ, ωστό-
σο, ο Ιωσίας είχε αποφασίσει να κάνει εκτεταμένες μετατροπές στο 
Ναό. Καθώς οι εργάτες αναποδογύριζαν εκεί μέσα τα πάντα, ο αρχιε-
ρέας Χιλκιάχ είπε ότι ανακάλυψε ένα αρχαίο χειρόγραφο το οποίο 
υποτίθεται ότι ήταν μια περιγραφή του τελευταίου κηρύγματος του 
Μωυσή προς τα τέκνα του Ισραήλ. Το έδωσε στο γραμματέα τοϋ Ιω-
σία, τον Σαπάν, ο οποίος το διάβασε δυνατά παρουσία του βασιλιά. 
Όταν το άκουσε, ο νεαρός βασιλιάς έσκισε τα ενδύματά του από τη 
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φρίκη: δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία ότι ο Γιαχβέ ήταν τρομερά οργι-
σμένος με τους προγόνους του! Είχαν οικτρά αποτύχει να τηρήσουν 
τις αυστηρές οδηγίες που είχε δώσει στον Μωυσή31. 

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το «Βιβλίο του Νόμου» το οποίο ανακά-
λυψε ο Χιλκιάχ ήταν ο πυρήνας του κειμένου που σήμερα γνωρίζουμε 
ως Δευτερονόμιο. Έχουν υπάρξει διάφορες θεωρίες για την καθυστε-
ρημένη του «ανακάλυψη» από την ομάδα των μεταρρυθμιστών. Με-
ρικοί έχουν υποθέσει ακόμα και ότι το έγραψαν κρυφά ο Χιλκιάχ και 
ο Σαπάν με τη βοήθεια της προφήτιδας Χουλδά,την οποία συμβου-
λεύτηκε έμμεσα ο Ιωσίας. Ποτέ δεν θα το μάθουμε σίγουρα, αλλά το 
βιβλίο οπωσδήποτε αντανακλούσε μια πρωτόγνωρη αδιαλλαξία στο 
Ισραήλ, η οποία είναι μια νέα προοπτική του έβδομου αιώνα. Στο 
τελευταίο του κήρυγμα, ο Μωυσής εμφανίζεται να δίνει ένα καινούρ-
γιο βάρος στη Διαθήκη και στην ιδέα του Ισραήλ ως του εκλεκτού 
λαού. 0 Γιαχβέ έχει ξεχωρίσει το λαό του μέσ' από όλα τα υπόλοιπα 
έθνη, όχι επειδή οι ίδιοι το αξίζουν ιδιαίτερα αλλά λόγω της δικής του 
μεγάλης αγάπης. Σε ανταπόδοση, απαιτούσε απόλυτη πιστότητα και 
μια ρητή αποκήρυξη όλων των άλλων θεών. Ο πυρήνας του Δευτερο-
νομίου περιλαμβάνει εκείνη τη διακήρυξη η οποία θα γινόταν αργότε-
ρα η εβραϊκή ομολογία πίστεως: 

Άκουε (σεμά), 'Ισραήλ- Κύριος ό Θεός ημών Κύριος εις έστί· 
και άγαπήσεις Κύριον τόν θεόν σου έξ δλης της καρδίας σου 
και έξ δλης της ψυχής σου καΐ έξ δλης της δυνάμεώς σου- καΐ 
έσται τά ρήματα ταϋτα, δσα έγώ έντέλλομαί σοι σήμερον, έν τη 
καρδίςι σου καΐ έν τη ψυχή σου32. 

Η επιλογή του θεού του είχε διαχωρίσει το Ισραήλ από τους γχοείμ, 
έτσι ο συγγραφέας βάζει τον Μωυσή να λέει ότι όταν θα έφταναν στη 
Γη της Επαγγελίας δεν θα έπρεπε να έχουν την παραμικρή σχέση με 
τους ντόπιους. Δεν θα έπρεπε «να κάνουν καμιά συμφωνία μαζί τους 
ή να δείξουν γι' αυτούς συμπόνια»33. Δεν θα έπρεπε να υπάρξει καμιά 
επιγαμία και καμία κοινωνική ανάμιξη. Πάνω απ' όλα, έπρεπε να κα-
τακεραυνώσουν τη χαναανιτική θρησκεία: «Γκρεμίστε τους βωμούς 
τους, σπάστε τις ορθές πέτρες τους, ρίξτε τους ιερούς τους στύλους 
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και βάλτε φωτιά στα είδωλα τους», προστάζει ο Μωυσης τους Ισραη-
λίτες, «γιατί είστε ο λαός ο αφοσιωμένος στον Γιαχβέ, τον Ελωχίμ 
σας- εσάς έχει επιλέξει ο Γιαχβέ, ο Ελωχίμ μας, ως τον δικό του λαό 
μέσα από όλους τους λαούς της γης»34. 

Όταν απαγγέλλουν τη Σεμά σήμερα, οι Εβραίοι της δίνουν μια 
μονοθεϊστική ερμηνεία: ο Θεός μας ο Γιαχβέ είναι ένας και μοναδι-
κός. Ο Δευτερονομιστής δεν έχει φτάσει ακόμη σ' αυτή την προοπτι-
κή. Το «Γιαχβέ ε^άντ» δεν εσήμαινε ότι ο Θεός είναι ένας, αλλά ότι ο 
Γιαχβέ ήταν η μόνη θεότητα η οποία επιτρεπόταν να λατρεύεται. Οι 
άλλοι θεοί εκπροσωπούσαν ακόμη μιαν απειλή: οι λατρείες τους ήταν 
ελκυστικές και μπορούσαν να πάρουν τους Ισραηλίτες από τον Γιαχ-
βέ, που ήταν ένας ζηλότυπος Θεός. Αν υπάκουαν στους νόμους του 
Γιαχβέ, θα τους ευλογούσε και θα τους έφερνε ευημερία, αλλά αν τον 
εγκατέλειπαν οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές: 

ΚαΙ διασπερεϊ σε Κύριος ό Θεός σου είς πάντα τά έθνη άπ' 
άκρου της γης έως άκρου της γης, καΐ δουλεύσεις έκεϊ θεοΐς έτέ-
ροις, ξύλοις καΐ λίθοις, ους ούκ ήπίστω συ και οί πατέρες σου... 
ΚαΙ έσται ή ζωή σου κρεμαμένη άπέναντι των όφθαλμών σου, 
καΐ φοβηθήση ημέρας και νυκτός και ού πιστεύσεις τη ζωή σου1 

τό πρωί έρεϊς πώς αν γένοιτο έσπέρα; καί τό έσπέρας έρεϊς: 
πώς δν γένοιτο πρωί; άπό τοϋ φόβου της καρδίας σου, & φοβη-
θήση, καί άπό των όραμάτων των όφθαλμών σου, ων όψη35. 

Όταν ο βασιλιάς Ιωσίας και οι υπήκοοί του άκουσαν αυτά τα λόγια 
στα τέλη του έβδομου αιώνα, βρίσκονταν εν όψει μιας νέας πολιτικής 
απειλής. Κατάφεραν να αποκρούσουν τους Ασσυρίους και έτσι απέ-
φυγαν προς στιγμήν τη μοίρα των δέκα φυλών του Βορρά, οι οποίες 
είχαν ήδη δεχθεί την τιμωρία την οποία περιέγραφε ο Μωυσής. Αλ-
λά το 606 ΠΚΧ, ο Βαβυλώνιος βασιλιάς Νεμπουπολάσαρ θα συγ-
κρουόταν με τους Ασσύριους και θα άρχιζε να οικοδομεί τη δική του 
αυτοκρατορία. 

Μέσα σ' αυτό το κλίμα της ακραίας ανασφάλειας, οι πολιτικές του 
Δευτερονομιστή άσκησαν μια βαθιά επίδραση. Μην υπακούοντας στις 
εντολές του Γιαχβέ, οι δύο τελευταίοι βασιλιάδες του Ισραήλ είχαν 
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εσκεμμένα επιφέρει τη συμφορά. 0 Ιωσίας ξεκίνησε αμέσως μια 
μεταρρύθμιση με υποδειγματικό ζήλο. Όλες οι εικόνες,τα είδωλα και 
τα σύμβολα της γονιμότητας πετάχτηκαν έξω από το Ναό και κάη-
καν. 0 Ιωσίας κατέβασε επίσης το μεγάλο ομοίωμα της Ασερά και 
γκρέμισε τα διαμερίσματα των πόρνων του Ναού, οι οποίες ύφαιναν 
εκεί ενδύματα γι' αυτήν. 

Όλα τα αρχαία ιερά της χώρας, που υπήρξαν θύλακες του παγανι-
σμού, καταστράφηκαν. Απο δώ και πέρα μόνο στον Γιαχβέ επιτρεπό-
ταν να προσφέρουν θυσία οι ιερείς στον καθαρμένο Ναό της Ιερουσα-
λήμ. 0 χρονικογράφος ο οποίος κατέγραψε τις μεταρρυθμίσεις του 
Ιωσία σχεδόν 300 χρόνια αργότερα δίνει μια εύγλωττη περιγραφή 
αυτού του ζήλου της αποκήρυξης και της καταστολής: 

ΚαΙ κατέσπασε [ο Ιωσίας] τά κατά πρόσωπον αύτοϋ θυσια-
στήρια τών Βααλίμ καΐ τά ύψηλά τά έπ' αύτών καΐ έκοψε τά 
άλση καΐ τά γλυπτά καΐ τά χωνευτά συνέτριψε καΐ έλέπτυνε 
καΐ έρριψεν έπΐ πρόσωπον τών μνημάτων τών θυσιαζόντων 
αύτοϊς καΐ όστά Ιερέων κατέκαυσεν έπΐ τά θυσιαστήρια· καΐ 
έκαθάρισε τόν Ίούδαν καί την 'Ιερουσαλήμ. ΚαΙ έν πόλεσιν 
Μανασση καί Έφραίμ καί Συμεών καί ΝεφθαλΙ καί τοις τό-
ποις αύτών κύκλω καί κατέσπασε τά θυσιαστήρια καί τά άλ-
ση, και είδωλα κατέκοψε λεπτά καί πάντα τά ύψηλά έκοψεν 
άπό πάσης της γης 'Ισραήλ36. 

Είμαστε πολύ μακριά από τη γαλήνια αποδοχή εκ μέρους ενός Βούδα 
των θεοτήτων τις οποίες πίστευε ότι είχε ξεπεράσει. Αυτή η ολοκλη-
ρωτική καταστροφή πηγάζει από ένα μίσος που έχει τις ρίζες του σε 
ανομολόγητη αγωνία και φόβο. 

Αυτοί οι μεταρρυθμιστές ξανάγραψαν την ιστορία του Ισραήλ. Τα 
ιστορικά βιβλία του Ιησού του Ναυή, των Κριτών, του Σαμουήλ και 
των Βασιλειών αναθεωρήθηκαν σύμφωνα με τη νέα ιδεολογία ενώ, 
αργότερα οι επιμελητές της Πεντατεύχου πρόσθεσαν αποσπάσματα 
τα οποία έδιναν μια δεύτερονομιστική ερμηνεία του μύθου της Εξό-
δου στις παλαιότερες αφηγήσεις του J και του Ε. Ο Γιαχβέ ήταν τώρα 
εκείνος που υπαγόρευσε έναν ιερό εξοντωτικό πόλεμο στη Χαναάν. 
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Στους Ισραηλίτες λέγεται ότι οι αυτόχθονες Χαναναίοι δεν πρέπει να 
ζουν στη χώρα τους37, μια πολιτική την οποία ο Ιησούς του Ναυή εμφα-
νίζεται να εφαρμόζει με ανίερο φανατισμό: 

Καί ήλθεν 'Ιησούς έν τφ καιρώ έκείνω καί έξωλόθρευσε τους 
ΈνακΙμ έκ της όρεινής, έκ Χεβρών καί έκ ΔαβΙρ καί έξ Ανα-
βαώθ και έκ παντός γένους 'Ισραήλ και έκ παντός δρους 'Ιούδα 
συν ταϊς πόλεσιν αύτών, καί έξωλόθρευσεν αύτούς 'Ιησούς. Ού 
κατελείφθη τών Ένακιμ άπό των υίών 'Ισραήλ, άλλίχ πλην έν 
Γάζη και έν Γεθ και έν Ασεδώθ κατελείφθη38. 

Στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε τίποτα για την κατάκτηση της 
Χαναάν από τον Ιησού και τους Κριτές, αν και αναμφίβολα χύθηκε 
πολύ αίμα. Τώρα, ωστόσο, στη σφαγή δίνεται μια θρησκευτική αιτιο-
λόγηση. Οι κίνδυνοι τέτοιων θεολογιών της επιλογής, οι οποίοι δεν 
μειώνονται από την υπερβατική προοπτική ενός Ησαΐα, καταδεικνύο-
νται καθαρά στους ιερούς πολέμους που έχουν σημαδέψει την ιστο-
ρία του μονοθεϊσμού. Αντί να κάνουμε το Θεό ένα σύμβολο αμφισβή-
τησης των προκαταλήψεών μας και αφορμή αναλογισμού των ίδιων 
μας των σφαλμάτων, μπορεί να τον χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να 
ενισχύσει το εγωιστικό μας μίσος και να μας κάνει απόλυτους. Αυτό 
κάνει το Θεό να συμπεριφέρεται ακριβώς όπως εμείς, σαν ένα ακόμη 
ανθρώπινο ον. Ένας τέτοιος Θεός είναι ευκολότερο να γίνει πιο ελκυ-
στικός και δημοφιλής απ' ό,τι ο Θεός του Αμώς και του Ησαΐα, ο 
οποίος απαιτεί ανελέητη αυτοκριτική. Έχει συχνά ασκηθεί κριτική 
στους Εβραίους για την πίστη τους ότι είναι ο Εκλεκτός Λαός, αλλά 
οι επικριτές τους υπήρξαν συχνά ένοχοι της ίδιας άρνησης που χαρα-
κτήριζε τις επιθέσεις κατά της ειδωλολατρίας στη βιβλική εποχή. Και 
οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες ανέπτυξαν παρόμοιες θεολογίες της 
επιλογής κατά διαφορετικές περιόδους της ιστορίας τους, μερικές 
φορές με ακόμη πιο καταστροφικά αποτελέσματα από εκείνα που 
υποβάλλει το βιβλίο του Ιησού του Ναυή. Οι Χριστιανοί της Δύσης 
υπήρξαν πάντα ιδιαιτέρως επιρρεπείς στην αυτάρεσκη πίστη ότι ήταν 
αυτοί οι εκλεκτοί του Θεού. Κατά τον ενδέκατο και δωδέκατο αιώνα, 
οι σταυροφόροι νομιμοποιούσαν τους ιερούς τους πολέμους εναντίον 
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Εβραίων και Μουσουλμάνων αποκαλώντας τους εαυτούς τους τον νέο 
Εκλεκτό Λαό, που είχε αναλάβει την αποστολή την οποία απώλεσαν 
οι Εβραίοι. Οι καλβινιστικές θεολογίες της επιλογής έχουν παίξει τε-
ράστιο ρόλο στο ν' αποκτήσουν οι Αμερικανοί την πεποίθηση ότι είναι 
το ευνοούμενο έθνος του Θεού. Όπως στο Βασίλειο της Ιουδαίας της 
εποχής του Ιωσία, μια τέτοια πεποίθηση είναι εύκολο να ανθίσει σε 
περιόδους πολιτικής ανασφάλειας όταν οι άνθρωποι ζουν μέσα στο 
φόβο του ίδιου τους του αφανισμού. Είναι γι' αυτόν το λόγο, ίσως, 
που έχει κερδίσει μια νέα παράταση ζωής μέσα στις διάφορες μορφές 
φονταμενταλισμού που είναι ενδημικές σε Εβραίους, Χριστιανούς και 
Μουσουλμάνους, τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές. Ένας 
προσωπικός θεός όπως ο Γιαχβέ μπορεί ευκολότερα να χειραγωγη-
θεί , έτσι ώστε να στηρίξει κατ' αυτόν τον τρόπο τον πολιορκούμενο 
εαυτό, απ' όσο μια απρόσωπη θεότητα όπως το Βράχμαν. 

Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι όλοι οι Ισραηλίτες ασπάζονταν τις 
απόψεις του Δευτερονομιστή κατά τα χρόνια που επέφεραν την κατα-
στροφή της Ιερουσαλήμ από τον Ναβουχοδονόσορα το 587 ΠΚΧ και 
την αιχμαλωσία των Εβραίων στη Βαβυλώνα. Το 604, χρόνο της ανάρ-
ρησης του Ναβουχοδονόσορα στο βασιλικό αξίωμα, ο προφήτης Ιερε-
μίας αναβίωσε την εικονοκλαστική προοπτική του Ησαΐα, η οποία 
αντέστρεψε το θριαμβολογικό δόγμα του Εκλεκτού Λαού: ο θεός χρη-
σιμοποιούσε τη Βαβυλώνα σαν όργανο για να τιμωρήσει τον Ισραήλ, 
και ήταν τώρα η σειρά του Ισραήλ να βρεθεί «υπό αφανισμό»39, θα έμε-
ναν στην εξορία εβδομήντα χρόνια. Όταν ο βασιλιάς Ιωακείμ άκουσε 
αυτόν το χρησμό, άρπαξε το ρολό από τα χέρια του γραφέως,το έκα-
νε κομμάτια και το πέταξε στη φωτιά. Φοβούμενος για τη ζωή του, ο 
Ιερεμίας αναγκάστηκε να κρυφτεί. 

Η σταδιοδρομία του Ιερεμία δείχνει τι τεράστιο πόνο και προσπά-
θεια απαιτούσε η κατασκευή αυτής της πιο απαιτητικής εικόνας του 
Θεού. Μισούσε το ρόλο του προφήτη και τον βασάνιζε η αποστολή που 
είχε να καταδικάσει το λαό που αγαπούσε40. Δεν ήταν ένας εκ φύσεως 
δημαγωγός αλλά ένας άνθρωπος με ευαίσθητη καρδιά. Όταν ήρθε σ' 
αυτόν η κλήση, διαμαρτυρήθηκε αναφωνώντας: «Ω Κύριέ μου Γιαχβέ, 
κοίταξε, δεν ξέρω πώς να μιλήσω: είμαι ένα παιδί!» και ο Γιαχβέ τότε 
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άγγιξε με το χέρι τα χείλη του και ο λόγος του ανάβλυσε από το στόμα 
του προφήτη. Το μήνυμα που έπρεπε να εκφράσει ήταν αμφίσημο και 
αντιφατικό: «να εκριζώσει και να κατασκάψει, να διαλύσει και να κα-
ταστρέψει, να οικοδομήσει και να φυτέψει»41. Απαιτούσε σκληρό αντα-
γωνισμό ανάμεσα σε ασυμφιλίωτα άκρα. 0 Ιερεμίας βίωνε το Θεό σαν 
πόνο που έκανε να τρέμουν τα άκρα του, συνέθλιβε την καρδιά του και 
τον έκανε να τρικλίζει σαν μεθυσμένος42. Η προφητική εμπειρία του 
mysterium terribile et fascinans ήταν ταυτόχρονα βιασμός και σαγήνη: 

Ήπάτησάς με, Κύριε, καί ήπατήθην, έκράτησας καί ήδυνά-
σθης... Καί είπα ού μη όνομάσω τό όνομα Κυρίου καί ού μη 
λαλήσω έτι έπί τω όνόματι αύτοϋ. Και έγένετο ώς πϋρ καιό-
μενον φλέγον έν τοις όστέοις μου, καί παρεϊμαι πάντοθεν καί 
ού δύναμαι φέρειν43. 

0 Θεός τραβούσε τον Ιερεμία σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις: από 
τη μία μεριά, ένιωθε μια βαθιά έλξη για τον Γιαχβέ,η οποία είχε όλη 
τη γλυκιά παραίτηση ενός ξελογιάσματος, ενώ άλλες φορές ένιωθε να 
βιάζεται από μια δύναμη που τον κινούσε ενάντια στη θέλησή του. 
Από την εποχή του Αμώς, ο προφήτης ήταν πάντα ένας μοναχικός 
άνθρωπος. Αντίθετα με άλλες περιοχές της οικουμένης αυτή την 
εποχή,η Μέση Ανατολή δεν υιοθετούσε μια εκτενώς ενοποιημένη θρη-
σκευτική ιδεολογία44. 0 Θεός των προφητών ανάγκαζε τους Ισραηλί-
τες ν' αποκοπούν από τη μυθική συνείδηση της Μέσης Ανατολής και 
να βαδίσουν αντίθετα προς το ρεύμα. Στην αγωνία του Ιερεμία, μπο-
ρούμε να δούμε τι τεράστια ένταση και εξάρθρωση σήμαινε αυτό. 0 
Ισραήλ ήταν ένας μικρός θύλακας του Γιαχβισμού περικυκλωμένος 
από έναν παγανιστικό κόσμο, ενώ πολλοί Ισραηλίτες αρνιόνταν ακό-
μα και τον ίδιο τον Γιαχβέ. Ακόμα και ο Δευτερονομιστής, του οποί-
ου η άποψη για το Θεό ήταν λιγότερο απειλητική, έβλεπε τη συνάντη-
ση με τον Γιαχβέ σαν μια τρομερή αντιπαράθεση: παρουσιάζει τον 
Μωυσή να εξηγεί στους Ισραηλίτες, που ήταν τρομοκρατημένοι στην 
προοπτική μιας άμεσης συνάντησης με το Θεό, ότι ο Θεός θα-τους 
έστελνε έναν προφήτη σε κάθε γενιά για να σηκώνει το κύριο βάρος 
της βίαιης πρόσκρουσης με το Θείο. 
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Μέχρι εδώ δεν υπάρχει τίποτα μέσα στη θρησκεία του Γιαχβέ που 
θα μπορούσε να συγκριθεί με το Άτμαν,την έμφυτη θεία αρχή. Ο Γιαχ-
βέ βιώνεται σαν μια εξωτερική, υπερβατική πραγματικότητα. Έπρε-
πε με κάποιο τρόπο να ανθρωποποιηθεί ώστε η παρουσία του να φαί-
νεται λιγότερο απόκοσμη. Η πολιτική κατάσταση χειροτέρευε: οι Βα-
βυλώνιοι εισέβαλαν στην Ιουδαία και πήραν το βασιλιά και τον πρώτο 
αριθμό Ισραηλιτών στην εξορία. Εν τέλει πολιορκήθηκε η ίδια η Ιερου-
σαλήμ. Καθώς τα πράγματα χειροτέρευαν, ο Ιερεμίας συνέχισε την 
παράδοση η οποία ήθελε να αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες στον 
Γιαχβέ: παρουσιάζει το θεό να θρηνεί το ίδιο του το ξεσπίτωμα,τη 
συμφορά και την ερήμωση· ο Γιαχβέ ένιωθε το ίδιο θιγμένος, προσβε-
βλημένος και αβοήθητος όπως ο λαός του· όπως κι εκείνος, έμοιαζε 
τώρα κατάπληκτος, αποξενωμένος και παραλυμένος. Η οργή που 
ένιωθε ο Ιερεμίας να ξεπηδάει μέσ' από την καρδιά του δεν ήταν δική 
του αλλά η οργή του Γιαχβέ45. 'Οταν οι προφήτες σκέπτονταν κάτι για 
τον «άνθρωπο»,τότε αυτομάτως σκέπτονταν και το «θεό»,η παρου-
σία του οποίου στον κόσμο φαινόταν αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με το 
λαό του. Στην πραγματικότητα, ο θεός εξαρτάται από τον άνθρωπο 
όταν θέλει να ενεργήσει μέσα στον κόσμο - μια ιδέα η οποία θα γινό-
ταν πολύ σημαντική στην εβραϊκή σύλληψη του θείου. Τπάρχουν ακό-
μα και νύξεις που υποδηλώνουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να διακρί-
νουν τη δραστηριότητα του θεού μέσα στις ίδιες τους τις συγκινήσεις 
και εμπειρίες, ότι ο Γιαχβέ αποτελεί μέρος της ανθρώπινης συνθήκης. 

Όσον καιρό ο εχθρός ήταν προ των πυλών, ο Ιερεμίας μιλούσε ορ-
γισμένα στο λαό του στο όνομα του θεού (παρ' όλο που, ενώπιον του 
θεού, ικέτευε γι' αυτούς). Αφότου η Ιερουσαλήμ αλώθηκε από τους Βα-
βυλώνιους το 587, οι χρησμοί του Γιαχβέ έγιναν περισσότερο ευνοϊ-
κοί: υποσχέθηκε να σώσει το λαό του,τώρα που είχαν πάρει το μάθη-
μά τους, και να τους φέρει πίσω στην πατρίδα τους. Στον Ιερεμία είχε 
επιτραπεί από τις βαβυλωνιακές αρχές να μείνει πίσω στην Ιουδαία, 
και αυτός για να εκφράσει την εμπιστοσύνη του στο μέλλον αγόρασε 
λίγη γη: «Γιατί ο Γιαχβέ Σαβαώθ λέει: -Οι άνθρωποι θα αγοράσουν 
και πάλι χωράφια και αμπελώνες σε αυτή τη γη»46. Όπως ήταν ανα-
μενόμενο, ορισμένοι κατηγορούσαν τον Γιαχβέ για την καταστροφή. 
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Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης του στην Αίγυπτο, ο Ιερεμίας συνά-
ντησε μια ομάδα Ιουδαίων που είχαν μεταναστεύσει στην περιοχή του 
Δέλτα και δεν είχαν καθόλου χρόνο για τον Γιαχβέ. Οι γυναίκες τους 
υποστήριζαν ότι όλα πήγαιναν καλά όσο τελούσαν τις παραδοσιακές 
ιεροτελεστίες προς χάριν της Ιστάρ, της βασίλισσας του ουρανού, 
αλλά αμέσως μόλις σταμάτησαν, ακούγοντας τις συμβουλές του Ιερε-
μία, ακολούθησαν καταστροφή, ήττα και εξαθλίωση. Όμως η τραγω-
δία φάνηκε να ενισχύει και να βαθαίνει την ενόραση του Ιερεμία47. 
Μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ και την καταστροφή του Ναού, άρχι-
σε να συνειδητοποιεί ότι τέτοιες εξωτερικές συλλήψεις της θρησκείας 
ήταν απλώς σύμβολα μιας εσωτερικής, υποκειμενικής κατάστασης. 
Στο μέλλον, η Διαθήκη με τον Ισραήλ θα ήταν αρκετά διαφορετική: 
«Βαθιά μέσα τους θα φυτέψω το Νόμο μου,γράφοντάς τον πάνω 
στην καρδιά τους»48. 

Εκείνοι που είχαν πάει στην εξορία δεν ήταν αναγκασμένοι να 
αφομοιωθούν όπως αφομοιώθηκαν οι δέκα φυλές του Βορρά το 722. 
Αυτοί ζούσαν σε δύο κοινότητες: μία στην ίδια τη Βαβυλώνα και η 
άλλη στις όχθες ενός παραποτάμου του Ευφράτη που λεγόταν Τσε-
βέρ, όχι μακριά από τη Νιππούρ και την Ουρ, σε μια περιοχή την 
οποία ονόμασαν Τελ-Αβίβ (Ανοιξιάτικος Λόφος). Ανάμεσα στους 
πρώτους εξορίστους που έφτασαν εκεί το 597 ήταν ένας ιερέας ονό-
ματι Ιεζεκιήλ. Επί πέντε χρόνια έμεινε μόνος μέσα στο σπίτι του και 
δεν μίλησε σε ψυχή. Ύστερα είχε ένα συνταρακτικό όραμα του Γιαχ-
βέ , το οποίο κυριολεκτικά τον κατακεραύνωσε. Είναι σημαντικό να 
περιγράψουμε κάπως λεπτομερειακά το πρώτο του όραμα επειδή 
-αιώνες αργότερα-θα γινόταν πολύ σημαντικό για τους Εβραίους 
Μυστικούς, όπως θα δούμε στο Κεφάλαιο 7. Ο Ιεζεκιήλ είδε ένα σύν-
νεφο φωτός που το διαπερνούσαν αστραπές. Ένας δυνατός άνεμος 
φυσούσε από τα βορεινά. Στο μέσον αυτής της σκοτεινής θύελλας, νό-
μισε πως είδε - ήταν αρκετά προσεκτικός ώστε να τονίζει τον υπό 
αίρεσιν χαρακτήρα του οράματός το - ένα μεγάλο άρμα που το έσερ-
ναν τέσσερα θηρία. Έμοιαζαν πολύ με τα χαριμπού που ήταν σκαλι-
σμένα στις πύλες των ανακτόρων της Βαβυλώνας, όμως ο Ιεζεκιήλ 
λέει ότι ήταν σχεδόν αδύνατο να τα περιγράψει: καθένα τους είχε τέσ-
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σερα κεφάλια, με πρόσωπα ανθρώπου,λιονταριού,ταύρου και αετού. 
Κάθε τροχός κυλούσε σε διαφορετική κατεύθυνση από τους άλλους. 
Αυτές οι εικόνες απλώς τόνιζαν τον απόκοσμο χαρακτήρα των ορα-
μάτων που πάσχιζε να εκφράσει. Το χτύπημα των φτερών αυτών των 
πλασμάτων ήταν εκκωφαντικό· ηχούσε «σαν καταρράκτης νερού, σαν 
τη φωνή του Σαντάι, μια φωνή όμοια με καταιγίδα, σαν το θόρυβο 
μιας στρατιάς». Πάνω στο άρμα ήταν «κάτι» που έμοιαζε με θρόνο, 
και στη θέση καθόταν «ένα πλάσμα που έμοιαζε με άνθρωπο»: έλα-
μπε σαν από χαλκό και από τα άκρα του τίναζε φλόγες. Υπήρχε επί-
σης «κάτι που έμοιαζε με τη δόξα (χαβόντ) του Γιαχβέ»49. Την ίδια 
στιγμή ο Ιεζεκιήλ έπεσε με το πρόσωπο στη γη και άκουσε μια φωνή 
να του μιλάει. 

Η φωνή αποκάλεσε τον Ιεζεκιήλ «υιό του ανθρώπου», σαν να ήθελε 
να τονίσει την απόσταση που τώρα υπήρχε ανάμεσα στην ανθρω-
πότητα και τον θείο κόσμο. Και πάλι όμως, το όραμα του Γιαχβέ 
επρόκειτο να συνοδευτεί από ένα πρακτικό σχέδιο δράσης. 0 Ιεζε-
κιήλ έπρεπε να μεταφέρει το λόγο του Θεού στα παραστρατημένα 
τέκνα του Ισραήλ. 0 υπερανθρώπινος χαρακτήρας του θείου μηνύμα-
τος μεταδιδόταν με μια βίαιη εικόνα: ένα χέρι τεντωμένο προς τον 
προφήτη σφίγγοντας ένα ειλητάριο, γεμάτο με θρήνους και στεναγ-
μούς. 0 Ιεζεκιήλ προστάχθηκε να καταπιεί αυτό το ειλητάριο, να χω-
νέψει το λόγο του θεού και να τον κάνει μέρος του εαυτού του. Όπως 
συνήθως, το μυστήριο ήταν fascinans όσο και terribile: το ειλητάριο 
ήταν γλυκό στη γεύση σαν μέλι. Τελικά, είπε ο Ιεζεκιήλ, «το πνεύμα 
με σήκωσε και με πήρε· η καρδιά μου, συνεπαρμένη, γέμισε με πίκρα 
και με θυμό, και το χέρι του Γιαχβέ έπεσε βαρύ πάνω μου» 50. Πήγε 
στο Τελ-Αβίβ και έμεινε στο στρώμα «σαν κεραυνόπληκτος» μια 
ολόκληρη εβδομάδα. 

Η παράξενη σταδιοδρομία του Ιεζεκιήλ τονίζει το πόσο απόκοσμος 
και ξένος έχει γίνει για την ανθρωπότητα ο θείος κόσμος. Αυτός ο 
ίδιος αναγκάστηκε να γίνει ένα σημείο αυτού του απόκοσμου. Αρκε-
τές φορές ο Γιαχβέ τον πρόσταξε να εκτελέσει αλλόκοτες παντομί-
μες, οι οποίες τον ξεχώριζαν από τα φυσιολογικά όντα. Σκοπό είχαν 
να καταδείξουν τις συμφορές του Ισραήλ αυτά τα χρόνια της κρίσης 
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και, σ' ένα βαθύτερο επίπεδο, να δείξουν ότι ο ίδιος ο Ισραήλ γινόταν 
ένας παρείσακτος στον παγανιστικό κόσμο. Έτσι, όταν πέθανε η 
γυναίκα του, δεν επιτράπηκε στον Ιεζεκιήλ να θρηνήσει· έπρεπε να 
γείρει στο ένα του πλευρό για 390 ημέρες και για 40 στο άλλο· κά-
ποτε έπρεπε να φορτωθεί όλα του τα υπάρχοντα και να περιπλανιέ-
ται σαν πρόσφυγας στα περίχωρα του Τελ-Αβίβ, δίχως μόνιμη κα-
τοικία. Ο Γιαχβέ τον επιφόρτισε με τέτοια βαθιά αγωνία που δεν 
μπορούσε πλέον να σταματήσει να τρέμει και να κινείται ασταμάτη-
τα. Σε μια άλλη περίπτωση, αναγκάστηκε να φάει ακαθαρσίες σαν 
σημάδι του λιμού που επρόκειτο να υποστούν οι ομοεθνείς του κατά 
την κατάληψη της Ιερουσαλήμ. Ο Ιεζεκιήλ είχε γίνει μια εικόνα της 
ριζικής ασυνέχειας η οποία σημάδευε τη λατρεία του Γιαχβέ: τίποτα 
δεν μπορούσε να θεωρηθεί δεδομένο και οι φυσιολογικές αντιδρά-
σεις απορρίπτονταν. 

Το παγανιστικό όραμα, από την άλλη πλευρά, είχε πανηγυρίσει 
την ενότητα την οποία ένιωθαν οι άνθρωποι να υπάρχει ανάμεσα στους 
θεούς και τον φυσικό κόσμο. 0 Ιεζεκιήλ δεν έβρισκε τίποτε το παρη-
γορητικό στην παλαιά θρησκεία, την οποία συνήθιζε να αποκαλεί 
«ρύπο». Σε ένα από τα οράματά του, έκανε μια περιήγηση μέσα στο 
Ναό της Ιερουσαλήμ. Με φρίκη αντελήφθη ότι,τη στιγμή ακριβώς που 
αιωρούνταν μπροστά στο χείλος της καταστροφής, ο λαός της Ιουδαί-
ας συνέχιζε να λατρεύει παγανιστικούς θεούς μέσα στο Ναό του Γιαχ-
βέ. Ο ίδιος ο Ναός είχε γίνει ένας εφιαλτικός τόπος: οι τοίχοι του ήταν 
ζωγραφισμένοι με κουλουριασμένα φίδια και αποκρουστικά ζώα· οι 
ιερείς τελώντας τις «ρυπαρές» τελετές τους πρόβαλαν μέσα σ* ένα 
πρόστυχο φως, σχεδόν σαν να οργίαζαν στα πίσω δωμάτια: «υιέ του 
ανθρώπου, είδες τι κάνουν οι πρεσβύτεροι του θρόνου του Ισραήλ μέ-
σα στο σκοτάδι, καθένας μέσα στη ζωγραφισμένη του κάμαρα;»51 Σε 
ένα άλλο δωμάτιο,γυναίκες κάθονταν και θρηνούσαν για τα πάθη του 
θεού Ταμμούζ. Αλλοι λάτρευαν τον ήλιο, με την πλάτη στραμμένη 
προς το ιερό. Τελικά, ο προφήτης αντίκρυσε το παράξενο άρμα που 
είχε δει στο πρώτο του όραμα να φεύγει μακριά, παίρνοντας μαζί του 
τη «δόξα» του Γιαχβέ. Όμως ο Γιαχβέ δεν ήταν μια εντελώς απόμα-
κρη θεότητα. Τις τελευταίες ημέρες πριν από την καταστροφή της 
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Ιερουσαλήμ, ο Ιεζεκιήλ τον απεικονίζει να ορύεται εναντίον του λαού 
του Ισραήλ σε μια μάταιη προσπάθεια να τραβήξει την προσοχή του 
και να τους αναγκάσει να τον αναγνωρίσουν. Μόνο από τον εαυτό 
του έπρεπε να ζητήσει ευθύνες ο Ισραήλ για την επικείμενη κατα-
στροφή. Απόμακρος καθώς συχνά έμοιαζε ο Γιαχβέ, παρακινούσε 
προφήτες όπως ο Ιεζεκιήλ να δουν ότι οι άνεμοι της ιστορίας δεν ήταν 
τυχαίοι και αυθαίρετοι, αλλά είχαν μια βαθύτερη λογική και δικαιο-
σύνη. Προσπαθούσε να βρει ένα νόημα για τον ωμό κόσμο της παγκό-
σμιας πολιτικής. 

Καθώς εκάθισαν δίπλα στους ποταμούς της Βαβυλώνας, μερικοί 
από τους εξόριστους ένιωσαν αναπόφευκτα ότι δεν μπορούσαν 
πλέον να ασκούν τη θρησκεία τους έξω από τη Γη της Επαγγελίας. 
Οι παγανιστικοί θεοί ήταν πάντα τοπικοί, και για ορισμένους φάνη-
κε αδύνατο να ψάλλουν τους ύμνους του Γιαχβέ σε μια ξένη χώρα: 
ήθελαν να εκσφενδονίσουν τα βρέφη των Βαβυλωνίων πάνω σ' έναν 
βράχο και να τσακίσουν τα κεφάλια τους52. Ένας νέος προφήτης, 
ωστόσο, κήρυξε ειρήνη. Δεν γνωρίζουμε τίποτα γι' αυτόν, και αυτό 
ίσως είναι σημαντικό επειδή οι χρησμοί του και οι ψαλμοί δεν μαρ-
τυρούν κανένα σημείο προσωπικού αγώνα, του είδους εκείνου που 
σημάδεψε τους προκατόχους του. Επειδή το έργο του προσαρτήθη-
κε αργότερα στους χρησμούς του Ησαΐα, συχνά ονομάζεται Δεύτε-
ροησαΐας. Στην εξορία, πολλοί από τους Εβραίους μπορεί να προ-
σχώρησαν στη λατρεία των αρχαίων θεών της Βαβυλώνας, άλλοι 
όμως ωθήθηκαν σε μια νέα θρησκευτική συνείδηση. Ο Ναός του 
Γιαχβέ είχε σωριαστεί σε ερείπια- τα παλιά λατρευτικά ιερά της 
Μπεθ-Ελ και της Χεβρώνας είχαν καταστραφεί. Στη Βαβυλώνα δεν 
μπορούσαν να συμμετάσχουν στις λειτουργίες εκείνες που υπήρξαν 
κεντρικές για τη θρησκευτική τους ζωή στην πατρίδα. Το μόνο που 
είχαν ήταν ο Γιαχβέ. Ο Δευτεροησαΐας προχώρησε ένα βήμα πιο 
πέρα και διακήρυξε ότι ο Γιαχβέ ήταν ο μοναδικός θεός. Στον τρό-
πο που αναπλάθει την ιστορία του Ισραήλ, ο μύθος της Εξόδου είναι 
ντυμένος με μια εικονοποιία που μας θυμίζει τη νίκη του Μαρντούκ 
πάνω στην Τιαμάτ,την αρχέγονη θάλασσα: 
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Καί έρημώσει Κύριος την θάλασσαν ΑΙγύπτου και έπιβαλεϊ την 
χείρα αύτού έπΐ τόν ποταμόν πνεύματι βιαίω καί πατάξει έπτά 
φάραγγας, ώστε διαπορεύεσθαι αύτόν έν ύποδήμασι καί έσται 
δίοδος τω καταλειφθέντι μου λαω έν Αίγύπτω, καί έσται τώ 
'Ισραήλ ώς ή ήμέρα δτε έξήλθεν έκ γης Αιγύπτου53. 

Ο πρώτος Ησαΐας είχε καταστήσει την ιστορία μια θεία προειδοποί-
ηση· μετά την καταστροφή, στο "Βιβλίο με τις Παραμυθίες", ο Δευτε-
ροησαΐας κάνει την ιστορία να γεννάει καινούργια ελπίδα για το μέλ-
λον. Αν ο Γιαχβέ είχε σώσει τον Ισραήλ μια φορά στο παρελθόν, μπο-
ρούσε να το κάνει και τώρα. Αυτός σχεδίαζε τα συμβάντα της ιστο-
ρίας· στα μάτια του, όλοι οι γχοείμ δεν ήταν τίποτα παραπάνω από 
μια σταγόνα νερού μέσα σ' έναν κουβά. Ήταν πράγματι ο μόνος Θεός 
που μετρούσε. 0 Δευτεροησαΐας φανταζόταν τις παλαιές θεότητες της 
Βαβυλώνας στοιβαγμένες πάνω σε κάρα να τις παίρνουν για πέταμα 
το δειλινό54. Η εποχή τους είχε περάσει: «Δεν είμαι εγώ ο Γιαχβέ;» 
ρωτούσε επίμονα· «κανένας άλλος θεός δεν στέκεται δίπλα μου»55. 

Έγώ ό Θεός, καί ούκ έστιν άλλος πλην έμού· δίκαιος· καί σω-
τηρ ούκ έστι πάρεξ έμού56. 

0 Δευτεροησαΐας δεν έχανε καιρό κατακεραυνώνοντας τους θεούς των 
γχοείμ, οι οποίοι μετά την καταστροφή θα μπορούσαν να θεωρηθούν 
και ως νικητές, ϊπέθεσε ήρεμα ότι ο Γιαχβέ -και όχι ο Μαρντούκ ή ο 
Βάαλ- είχε επιτελέσει τους μεγάλους μυθικούς άθλους που έφεραν τον 
κόσμο στην ύπαρξη. Για πρώτη φορά, οι Ισραηλίτες ενδιαφέρθηκαν σο-
βαρά για το ρόλο του Γιαχβέ στη δημιουργία, ίσως λόγω της ανανεω-
μένης τους επαφής με τους κοσμολογικούς μύθους της Βαβυλώνας. Δεν 
προσπαθούσαν, βέβαια, να επεξεργαστούν μια επιστημονική περιγρα-
φή των φυσικών απαρχών του σύμπαντος, αλλά προσπαθούσαν να βρουν 
ανακούφιση μέσα στον σκληρό κόσμο του παρόντος. Αν ο Γιαχβέ είχε 
κατανικήσει τα τέρατα του χάους σε μιαν αρχέγονη εποχή, θα ήταν πο-
λύ ευκολότερο γι' αυτόν να απολυτρώσει τους εξόριστους Ισραηλίτες. 
Βλέποντας τις ομοιότητες ανάμεσα στο μύθο της Εξόδου και τις παγα-
νιστικές αφηγήσεις της νίκης πάνω στο υδατώδες χάος στην αρχή του 
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χρόνου, ο Δευτεροησαΐας παρότρυνε το λαό του να αναζητήσει με εμπι-
στοσύνη μια νέα απόδειξη της δύναμης του θεού. Εδώ, για παράδειγ-
μα, αναφέρεται στη νίκη του Βάαλ πάνω στον Λοτάν,το θαλάσσιο τέ-
ρας του χαναανιτικού μύθου της δημιουργίας, που αποκαλούνταν επί-
σης Ραχάβ,Ταννίν (Κροκόδειλος) και Τεχώμ (άβυσσος): 

Έξεγείρου, έξεγείρου Ιερουσαλήμ, καΐ ένδυσαι την Ισχυν τοϋ 
βραχίονός σου· έξεγείρου ώς έν άρχη ημέρας, ώς γενεά αΙώνος. 
Ού συ εΐ ή έρημοΰσα θάλασσαν (ταννίν), ύδωρ άβύσσου (τεχώμ) 
πλήθος; Ή θεΐσα τά βάθη της θαλάσσης όδόν διαβάσεως ρυο-
μένοις καΐ λελυτρωμένοις57; 

Ο Γιαχβέ είχε τελικά απορροφήσει τους ανταγωνιστές του στη θρη-
σκευτική φαντασία του Ισραήλ κατά την εξορία* ο πειρασμός του 
παγανισμού είχε χάσει την αίγλη του και είχε γεννηθεί η θρησκεία του 
Ιουδαϊσμού. Σε μια στιγμή όπου δικαιολογημένα θα περίμενε κανείς 
η λατρεία του Γιαχβέ να σβήσει, έγινε ακριβώς το μέσο που επέτρεψε 
στους ανθρώπους να βρουν ελπίδα κάτω από αδιανόητες συνθήκες. 

Ο Γιαχβέ, λοιπόν, είχε γίνει ο ένας και μοναδικός θεός. Δεν έγινε 
προσπάθεια να δικαιολογηθεί φιλοσοφικά αυτή του η αξίωση. Όπως 
πάντα, η νέα θεολογία ακολούθησε όχι επειδή μπορούσε να αποδει-
χθεί ορθολογικά αλλά επειδή ήταν αποτελεσματική στην καταπολέ-
μηση της απελπισίας και την αναζωπύρωση της ελπίδας. Εκτοπισμέ-
νοι και παραγκωνισμένοι όπως ήταν, οι Εβραίοι δεν έβρισκαν πλέον 
την ασυνέχεια της λατρείας του Γιαχβέ ξένη και απειλητική. Μιλούσε 
στα κατάβαθα της κατάστασής τους. 

Ωστόσο δεν υπήρχε τίποτα το χονδροειδές στην εικόνα του θεού 
του Δευτεροησάΐα. Παρέμενε πέρ' από τη σύλληψη του ανθρώπινου νου: 

Ού γαρ είσιν αί βουλαΐ ώσπερ αί βούλα! ύμών, ούδ' ώσπερ αϊ 
όδο! ύμών αί όδοι μου,λέγει Κύριος* αλλ' ώς άπέχει ό ούρανός 
άπό της γης, ούτως άπέχει ή όδός μου άπό τών όδών ύμών και 
τά διανοήματα ύμών άπό της διανοίας μου58. 

Η πραγματικότητα του θεού βρίσκεται πέρ' από τις λέξεις και τις έν-
νοιες. Ούτε ο Γιαχβέ κάνει πάντα εκείνο που ο λαός του προσδοκά. Σε 
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ένα πολύ τολμηρό απόσπασμα, που έχει ιδιαίτερη αξία και δραστικό-
τητα σήμερα, ο προφήτης προσδοκά τον καιρό που και η Αίγυπτος και 
η Ασσυρία θα ανήκουν κι αυτές στο λαό του Γιαχβέ μαζί με τον Ισραήλ. 
Ο Γιαχβέ θα πει: «Ευλογημένος να είναι ο λαός μου της Αιγύπτου, και 
το έργο μου η Ασσυρία, και η κληρονομιά μου το Ισραήλ»59. Είχε γίνει 
το σύμβολο της υπερβατικής πραγματικότητας που έκανε τις στενές 
ερμηνείες της επιλογής να μοιάζουν ασήμαντες και ανεπαρκείς. 

'Οταν ο Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας, υπέταξε τη Βαβυλωνιακή 
αυτοκρατορία το 539 π.Χ., φάνηκε σαν οι προφήτες να έπαιρναν την 
εκδίκηση τους. 0 Κύρος δεν επέβαλε τους περσικούς θεούς στους 
νέους υποτελείς του, αλλά προσκύνησε στο Ναό του Μαρντούκ όταν 
μπήκε θριαμβευτής στη Βαβυλώνα. Επέστρεψε επίσης τα ειδώλια των 
θεών που ανήκαν σε λαούς κατακτημένους από τη Βαβυλώνα στις ιδι-
αίτερες πατρίδες τους. Τώρα που ο κόσμος άρχιζε να συνηθίζει να ζει 
σε γιγάντιες πολυεθνικές αυτοκρατορίες, ο Κύρος προφανώς δεν 
χρειαζόταν να επιβάλει τις παλαιές μεθόδους αιχμαλωσίας, θα ελά-
φρωνε το βάρος της διοίκησης των υποτελών του λαών, αν αυτοί λά-
τρευαν τους δικούς τους θεούς στις δικές τους περιοχές. Από τη μία 
μέχρι την άλλη άκρη της αυτοκρατορίας του, ενθάρρυνε την ανοικο-
δόμηση των αρχαίων ναών, ισχυριζόμενος επανειλημμένα ότι οι θεοί 
τους τον είχαν επιφορτίσει με ένα τέτοιο καθήκον. 0 ίδιος ήταν ένα 
τυπικό παράδειγμα ανοχής και μετριοπάθειας όσον αφορά ορισμένες 
μορφές της παγανιστικής θρησκείας. Το 538 ο Κύρος εξέδωσε ένα 
διάταγμα με το οποίο επέτρεπε στους Εβραίους να επιστρέψουν στην 
Ιουδαία και ν' ανοικοδομήσουν τα ιερά τους. Οι περισσότεροι απ* αυ-
τούς, ωστόσο,διάλεξαν να μείνουν: έτσι, μόνο μια μειοψηφία θα ζού-
σε πλέον στη Γη της Επαγγελίας. Η Βίβλος μάς λέει ότι 42.360 Εβραί-
οι έφυγαν από τη Βαβυλώνα και το Τελ-Αβίβ και άρχισαν να πορεύο-
νται προς την πατρίδα, όπου επέβαλαν τον ανακαινισμένο τους Ιου-
δαϊσμό στους εν συγχύσει αδελφούς τους που είχαν μείνει πίσω. 

Μπορούμε να δούμε τι συνέπειες είχε αυτό στα κείμενα του Ιερα-
τικού Κώδικα (Ρ),τα οποία γράφτηκαν μετά την εξορία και παρεμ-
βλήθηκαν στην Πεντάτευχο. Αυτά έδιναν τη δική τους ερμηνεία στα 
γεγονότα τα οποία περιέγραφαν ο J και ο Ε, ενώ πρόσθεσαν δύο νέα 
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βιβλία, το Λευιτικόν και τους Αριθμούς. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ρ 
παρουσίαζε μια υψηλή και σύνθετη αντίληψη περί του Γιαχβέ. Δεν 
πίστευε,για παράδειγμα, ότι μπορούσε κανείς να δει το Θεό με τον 
τρόπο που ο J είχε υπονοήσει. Συμμεριζόμενος αρκετές από τις προο-
πτικές του Ιεζεκιήλ, πίστευε ότι υπήρχε διάκριση ανάμεσα στην αν-
θρώπινη αντίληψη του Θεού και την ίδια την πραγματικότητα. Στην 
δική του εξιστόρηση των γεγονότων στο Σινά, ο Μωυσής παρακαλεί 
για ένα όραμα τον Γιαχβέ, ο οποίος του απαντάει: «Δεν μπορείς να 
δεις το πρόσωπό μου, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να με δει 
και να ζήσει»60. Αντίθετα, ο Μωυσής κρύβεται από τον τρομακτικό 
αντίκτυπο της θείας παρουσίας μέσα στη ρωγμή ενός βράχου, απ' 
όπου μπορεί να δει μόνο μια αμυδρή έλλαμψη του Γιαχβέ τη στιγμή 
της αποχώρησης του. 0 Ρ έχει εισαγάγει μια ιδέα η οποία θα μπορού-
σε να είναι εξαιρετικά σημαντική στην ιστορία του Θεού. Οι άνδρες 
και οι γυναίκες μπορούν να δουν μόνο μια φευγαλέα λάμψη της θείας 
παρουσίας,την οποία αποκαλεί «δόξα (χαβόντ) του Γιαχβέ», μια εκ-
δήλωση της παρουσίας του,η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με το Θεό 
τον ίδιο61. Όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το βουνό,το πρόσωπό του 
αντανακλούσε αυτή τη «δόξα» κι έλαμπε μ' ένα τέτοιο αφόρητο φως 
που οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να τον κοιτάξουν καταπρόσωπο62. 

Η «δόξα» του Γιαχβέ ήταν ένα σύμβολο της παρουσίας του στη γη 
και, ως τέτοιο, τόνιζε τη διαφορά ανάμεσα στις περιορισμένες εικόνες 
του Θεού τις οποίες είχαν δημιουργήσει άνδρες και γυναίκες και την 
ιερότητα του ίδιου του Θεού. Ήταν έτσι ένα αντίβαρο στην ειδωλολα-
τρική φύση της ισραηλιτικής θρησκείας. Όταν ο Ρ ξανακοιτάζει τις πα-
λαιές αφηγήσεις της Εξόδου, δεν πιστεύει ότι ο Γιαχβέ είχε ο ίδιος συ-
νοδεύσει τους Ισραηλίτες στις περιπλανήσεις τους: κάτι τέτοιο θα ήταν 
αταίριαστος ανθρωπομορφισμός. Αντίθετα, παρουσιάζει τη «δόξα» 
του Γιαχβέ να πλημμυρίζει τη σκηνή όπου συναντήθηκε με τον Μωυσή. 
Παρομοίως, μόνο η «δόξα του Γιαχβέ» είχε την κατοικία της στο Ναό63. 

Η πιο φημισμένη συμβολή του Ρ στην Πεντάτευχο ήταν βέβαια η 
περιγραφή της δημιουργίας στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, η 
οποία αντλούσε από το Ενούμα'Ελις. Ο Ρ άρχιζε με τα νερά της αρχέ-
γονης αβύσσου (τεχώμ, μια παραφθορά του «Τιαμάτ»), μέσ' από τα 
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οποία ο Γιαχβέ δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη. Δεν υπήρχε 
αγώνας των θεών, ωστόσο, ούτε πόλεμος ανάμεσα στον Γιαμ, τον Λο -
τάν και τη Ραχάβ. 0 Γιαχβέ ήταν μόνος του υπεύθυνος για το κάλε-
σμα όλων αυτών στην ύπαρξη. Δεν υπήρξε σταδιακή εκπόρευση της 
πραγματικότητας· αντίθετα, ο Γιαχβέ δημιούργησε τάξη με μια στιγ-
μιαία εκδήλωση της βούλησής του. Φυσικά, ο Ρ δεν συλλαμβάνει τον 
κόσμο ως θείο, συντιθέμενο από την ίδια ύλη με τον Γιαχβέ. Στην πραγ-
ματικότητα, η έννοια του «διαχωρισμού» είναι κρίσιμη για τη θεολο-
γία του Ρ: ο Γιαχβέ έκανε τον κόσμο έναν εύρυθμο τόπο διαχωρίζο-
ντας τη νύχτα από την ημέρα, το νερό από τη στέρεη γη και το φως 
από το σκοτάδι. Σε κάθε στάδιο, ο Γιαχβέ ευλογούσε και καθαγίαζε 
τη δημιουργία λέγοντας ότι είναι «καλή». Αντίθετα από τη βαβυλω-
νιακή αφήγηση, η δημιουργία του ανθρώπου ήταν το αποκορύφωμα 
της δημιουργίας, όχι μια κωμική ιδέα της τελευταίας στιγμής. Οι άν-
δρες και οι γυναίκες μπορεί να μη συμμετείχαν στη θεία φύση, είχαν 
όμως δημιουργηθεί σύμφωνα με την εικόνα του Θεού: έπρεπε να ανα-
λάβουν και να συνεχίσουν το δημιουργικό του έργο. Όπως και στο 
ΕνούμαΈλις, οι έξι ημέρες της δημιουργίας οδήγησαν σε μια αργία 
Σαββάτου, την έβδομη ημέρα: στη βαβυλωνιακή εκδοχή, αυτή ήταν η 
ημέρα την οποία έγινε η Μεγάλη Συνάθροιση για να «καθορίσει τα 
πεπρωμένα» και να απονείμει τους θεϊκούς τίτλους στον Μαρντούκ. 
Στον Ρ, το Σάββατο έστεκε σε συμβολική αντίθεση με το αρχέγονο 
χάος που επικρατούσε την Πρώτη Ημέρα. Ο διδακτικός τόνος και οι 
επαναλήψεις δείχνουν ότι η αφήγηση της δημιουργίας από τον Ρ είχε 
ίσως σκοπό τη λειτουργική απαγγελία, όπως και το ΕνούμαΈλις,για 
να εξυμνήσει το έργο του Γιαχβέ και να τον ενθρονίσει ως Δημιουργό 
και Νομοθέτη του Ισραήλ64. 

Φυσικά ο καινούργιος Ναός ήταν κεντρικής σημασίας για τον Ιου-
δαϊσμό του Ρ. Στην Εγγύς Ανατολή, ο Ναός θεωρούνταν συχνά ως ένα 
αντίγραφο του κόσμου. Η οικοδόμηση του Ναού υπήρξε μια πράξη 
imitatio dei*, η οποία καθιστούσε την ανθρωπότητα ικανή να συμμε-
τέχει στη δημιουργικότητα των ίδιων των θεών. Τον καιρό της εξορίας, 

* Imitatio dei: Μίμηση του Θεού [Σ.τ.Μ.] 
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πολλοί από τους Εβραίους είχαν βρει παρηγοριά στις παλαιές ιστο-
ρίες της Κιβωτού της Διαθήκης, του φορητού ιερού στο οποίο ο Θεός 
είχε «στήσει το αντίσκηνό του» (σαχάν) μαζί με το λαό του και είχε 
μοιραστεί μαζί του τη μοίρα του ανέστιου. 'Οταν περιέγραφε την κα-
τασκευή αυτού του ιερού, στη «Σκηνή της συνάντησης στους ερημό-
τοπους», ο Ρ αντλούσε από την παλαιά μυθολογία. Η αρχιτεκτονική 
του κατασκευή δεν ήταν πρωτότυπη αλλά ένα αντίγραφο του θεϊκού 
πρωτοτύπου. Στον Μωυσή δίνονται μακροσκελείς και λεπτομερεια-
κές οδηγίες από τον Γιαχβέ στο όρος Σινά: «Φτιάξε μου ένα ιερό για 
να μένω μαζί σας. Για την κατασκευή του αρτοφορίου και των διακο-
σμητικών πρέπει ν' ακολουθήσεις ακριβώς το πρότυπο που θα σου 
δείξω»65. Η μακροσκελής περιγραφή των οδηγιών γι' αυτό το ιερό ολο-
φάνερα δεν επιζητεί να εκληφθεί κατά γράμμα· κανείς δεν πίστευε ότι 
οι αρχαίοι Ισραηλίτες είχαν όντως κατασκευάσει ένα τέτοιο περίτεχνο 
ιερό από «χρυσάφι, ασήμι και χαλκό, πορφυρά υφάσματα, λεπτά λινά, 
κατσικίσιο μαλλί,κριαρίσιο δέρμα, ξύλο ακακίας ...» κ.ο.κ.66 Αυτή η 
μακροσκελής απαρίθμηση θυμίζει έντονα την αφήγηση της δημιουρ-
γίας του Ρ. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής, ο Μωυσης «επιθεωρούσε 
όλο το έργο» και «ευλογούσε» το λαό, όπως έκανε ο Γιαχβέ τις έξι 
ημέρες της δημιουργίας. Το ιερό ολοκληρώθηκε την πρώτη ημέρα του 
πρώτου μηνός του χρόνου- ο Βεζάβελ, ο αρχιτέκτονας του ιερού, 
καθοδηγούνταν από το πνεύμα του Θεού (ρούαχ ελωχίμ) το οποίο 
πραγματοποίησε και τη δημιουργία του κόσμου* επιπλέον, οι δύο 
περιγραφές τονίζουν τη σημασία της αργίας του Σαββάτου67. Η ανοι-
κοδόμηση ναών ήταν επίσης ένα σύμβολο της πρωταρχικής αρμονίας 
που επικρατούσε πριν το ανθρώπινο γένος ερημώσει τον κόσμο. 

Στο Δευτερονόμιον το Σάββατο είναι σχεδιασμένο με σκοπό να δί-
νει σε όλους, ακόμα και στους δούλους, μια ημέρα αργίας και να υπ-
ενθυμίζει στους Ισραηλίτες την Έξοδο68. Ο Ρ δίνει στο Σάββατο μια 
καινούργια σημασία: γίνεται μια πράξη μίμησης του Θεού και υπό-
μνησης της δημιουργίας του κόσμου. 'Οταν τηρούσαν την αργία του 
Σαββάτου, οι Εβραίοι συμμετείχαν στην τελετουργία εκείνη την οποία 
αρχικά μόνο ο Θεός τελούσε: ήταν μια συμβολική προσπάθεια να ζή-
σουν και οι ίδιοι τη θεία ζωή. Στον παλαιό παγανισμό, κάθε ανθρώ-
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πινη πράξη ήταν μίμηση των πράξεων των θεών, αλλά η λατρεία του 
Γιαχβέ είχε ανοίξει ένα βαθύ χάσμα ανάμεσα στο Θείο και τον ανθρώ-
πινο κόσμο. Τώρα οι Εβραίοι ενθαρρύνονταν να πλησιάσουν πιο κο-
ντά στον Γιαχβέ τηρώντας την Τορά του Μωυσή. Το Δευτερονόμιον 
παραθέτει έναν κατάλογο από δεσμευτικούς νόμους, στους οποίους 
περιλαμβάνονταν και οι Δέκα Εντολές. Στη διάρκεια και λίγο μετά 
την εξορία, είχαν εξελιχθεί σε έναν σύνθετο νομοθετικό κανόνα απο-
τελούμενο από 613 εντολές (μιτσβώτ) στην Πεντάτευχο. Αυτές οι 
λεπτομερειακότατες οδηγίες μοιάζουν να αποκλείουν κάθε παρείσα-
κτο και έχουν παρουσιαστεί κάτω από ένα πολύ αρνητικό φως στις 
πολεμικές της Καινής Διαθήκης. Οι Εβραίοι δεν τις έβρισκαν συντρι-
πτικό βάρος, όπως τείνουν να πιστεύουν οι Χριστιανοί, αλλά τις θεω-
ρούσαν ως ένα συμβολικό τρόπο να ζουν υπό την παρουσία του Θεού. 
Στο Δευτερονόμιον, οι διατροφικοί κανόνες είχαν γίνει σημάδι της ιδι-
αίτερης θέσης του Ισραήλ69. Ο Ρ τους έβλεπε επίσης σαν μια τελε-
τουργική προσπάθεια να συμμεριστούν την ιερή απόσταση του Θεού, 
θεραπεύοντας τον οδυνηρό αποχωρισμό του ανθρώπου από το Θείο. 
Η ανθρώπινη φύση καθαγιαζόταν καθώς οι Ισραηλίτες μιμούνταν τις 
δημιουργικές πράξεις χωρίζοντας το γάλα από το κρέας, το καθαρό 
από το ακάθαρτο και το Σάββατο από την υπόλοιπη εβδομάδα. 

Το έργο του Ιερατικού Κώδικα περιελήφθη στην Πεντάτευχο μαζί 
με τις αφηγήσεις του Γιαχβιστή,του Ελωχιμιστή και του Δευτερονο-
μιστή. Αυτό μας υπενθυμίζει ότι κάθε μεγάλη θρησκεία συγκροτείται 
από ένα σύνολο ανεξάρτητων οραμάτων και νοοτροπιών. Μερικοί 
Εβραίοι θα ένιωθαν πάντα μεγαλύτερη έλξη για το Θεό του Δευτερο-
νομιστή, που διαχώριζε επιθετικά το Ισραήλ από τους γχοείμ· ορισμέ-
νοι επεξέτειναν αυτήν την προοπτική στους μεσσιανικούς μύθους που 
ανέμεναν την Ημέρα του Γιαχβέ στο πλήρωμα του χρόνου,τότε που ο 
Γιαχβέ θα εξύψωνε το Ισραήλ και θα ταπείνωνε τα άλλα έθνη. Αυτές 
οι μυθολογικές περιγραφές έτειναν να βλέπουν το Θεό σαν ένα πολύ 
απόμακρο ον. ϊπήρχε μια σιωπηρή συμφωνία ως προς το ότι, μετά την 
επιστροφή από την εξορία, η εποχή της προφητείας είχε τελειώσει ."Δεν 
επρόκειτο να υπάρξει άλλη άμεση επαφή με το Θεό: κάτι τέτοιο θα γι-
νόταν μόνο με τα συμβολικά οράματα που αποδίδονταν σε μεγάλες φυ-
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σιογνωμίες του μακρινού παρελθόντος, όπως τον Ενώχ και το Δανιήλ. 
Ένας από αυτούς τους μακρινούς ήρωες, που τον εκτιμούσαν πο-

λύ στη Βαβυλώνα ως υπόδειγμα καρτερίας στον πόνο,ήταν ο Ιώβ. Με-
τά την εξορία, ένας από τους επιζήσαντες χρησιμοποίησε τον παλιό 
θρύλο για να θέσει ορισμένα θεμελιώδη ερωτήματα γύρω από τη φύ-
ση του Θεού και τις ευθύνες του για τα δεινά της ανθρωπότητας. Στην 
παλαιά ιστορία, ο Θεός έθετε σε δοκιμασία τον Ιώβ· επειδή αυτός 
υπέμεινε με καρτερία τα άδικα δεινά του, ο Θεός τον αντάμειψε δίνο-
ντάς του πίσω την πρώτη του ευμάρεια. Στη νέα εκδοχή της ιστορίας 
του Ιώβ, ο συγγραφέας έκοψε στη μέση τον παλαιό μύθο και παρου-
σίασε τον Ιώβ εξοργισμένο απέναντι στη συμπεριφορά του Θεού. 
Μαζί με τους τρεις παρηγορητές του, ο Ιώβ τολμά να αμφισβητήσει 
τις θείες εντολές και υποχρεώσεις σε μια οξύτατη θεωρητική συζήτη-
ση. Είναι η πρώτη φορά στην ιουδαϊκή θρησκευτική ιστορία που η 
θρησκευτική φαντασία στρέφεται σε στοχασμούς πιο αφηρημένης 
φύσεως. Οι προφήτες είχαν ισχυριστεί ότι ο Θεός άφησε τον Ισραήλ 
να υποφέρει λόγω των αμαρτημάτων του- ο συγγραφέας του Ιώβ δεί-
χνει ότι μερικοί Ισραηλίτες δεν ήταν πλέον ικανοποιημένοι από την 
παραδοσιακή απάντηση. 0 Ιώβ αντιμάχεται αυτήν την άποψη και 
αποκαλύπτει τη θεωρητική της ανεπάρκεια, αλλά ο Θεός εμφανίζεται 
έξαφνα μέσα στους οργισμένους στοχασμούς του. Αποκαλύπτεται 
στον Ιώβ μέσ' από ένα όραμα, δείχνοντάς του τα θαύματα του κόσμου 
που δημιούργησε. Πώς λοιπόν ένα ασήμαντο μικρό πλάσμα όπως ο 
Ιώβ τολμάει ν' αντιδικήσει με τον υπερβατικό Θεό; 0 Ιώβ υποτάσσε-
ται, αλλά ένας σύγχρονος αναγνώστης που αναζητάει μια πιο συνε-
κτική και φιλοσοφική απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπινου πό-
νου δεν θα ικανοποιηθεί με αυτή τη λύση. 0 συγγραφέας του Ιώβ δεν 
αρνείται ωστόσο το δικαίωμα της αμφισβήτησης, αλλά υπονοεί ότι 
από μόνη της η διάνοια δεν μπορεί να πραγματευθεί ικανοποιητικά 
αυτά τα περίπλοκα ζητήματα. Η θεωρητική εξέταση πρέπει να δώσει 
τη θέση της σε μιαν άμεση αποκάλυψη από το Θεό, όπως εκείνη που 
χαρίστηκε στους προφήτες. 

Οι Εβραίοι δεν είχαν αρχίσει ακόμη να φιλοσοφούν, αλλά τον τέ-
ταρτο αιώνα βρέθηκαν κάτω από την επίδραση του ελληνικού ορθολο-
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γισμού. Το 332 ΠΚΧ ο Αλέξανδρος της Μακεδονίας νίκησε τον Δαρείο 
Γ' της Περσίας και οι Έλληνες άρχισαν να αποικίζουν Ασία και Αφρι-
κή. Ίδρυσαν πόλεις-κράτη στην Τύρο,τη Σιδώνα,τη Γάζα,τη Φιλα-
δέλφεια (Αμμάν) και την Τρίπολι, μέχρι και τη Συχέμ. Οι Εβραίοι της 
Παλαιστίνης και της Διασποράς περιβάλλονταν από μια ελληνιστική 
κουλτούρα που μερικοί ένιωθαν ενοχλητική, άλλοι όμως γοητεύονταν 
από το ελληνικό θέατρο,τη φιλοσοφία,τον αθλητισμό και την ποίηση. 
Οι τελευταίοι άρχιζαν να μαθαίνουν ελληνικά, να εκπαιδεύονται στο 
γυμνάσιο και να παίρνουν ελληνικά ονόματα. Έφτασαν μέχρι το ση-
μείο να μεταφράσουν τις Γραφές τους στα ελληνικά, δημιουργώντας 
την εκδοχή της Βίβλου που είναι γνωστή ως «Μετάφραση των Εβδο-
μήκοντα». Έτσι γνώρισαν το Θεό του Ισραήλ και ορισμένοι Έλληνες, 
οι οποίοι αποφάσισαν να λατρέψουν τον Γιαχβέ (ή Ιάω, όπως τον απο-
καλούσαν) παράλληλα με τον Δία και τον Διόνυσο. Μερικοί ελκύονταν 
από τις συναγωγές ή τους τόπους συνάθροισης οι οποίοι αναπτύχθη-
καν από τους Ιουδαίους της Διασποράς στη θέση της λατρείας του 
Ναού. Εκεί διάβαζαν τις Γραφές τους, προσεύχονταν και άκουγαν τα 
κηρύγματα. Η συναγωγή δεν έμοιαζε με τίποτε άλλο στον αρχαίο θρη-
σκευτικό κόσμο. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε τελετουργία ή θυσία, 
πρέπει να έμοιαζε περισσότερο με σχολείο ή φιλοσοφικό κύκλο, και 
πολλοί συνέρρεαν στη συναγωγή όταν ένας φημισμένος Εβραίος ιερο-
κήρυκας έφτανε στην πόλη, όπως ακριβώς έκαναν ουρές για ν' ακού-
σουν τους δικούς τους φιλοσόφους. Μερικοί Έλληνες τηρούσαν ακόμη 
και κάποια επιλεγμένα κομμάτια από την Τορά και έσμιγαν με τους 
Εβραίους σε συγκρητιστικές αδελφότητες. Τον τέταρτο αιώνα ΠΚΧ, 
υπήρχαν μεμονωμένα παραδείγματα Ιουδαίων και Ελλήνων που συ-
νέδεαν τον Γιαχβέ με κάποιον από τους ελληνικούς Θεούς. 

Οι περισσότεροι Εβραίοι, ωστόσο, έμειναν επιφυλακτικοί και με-
ταξύ Εβραίων και Ελλήνων στις ελληνιστικές πόλεις της Μέσης Ανα-
τολής αναπτύχθηκε κάποια ένταση. Στον αρχαίο κόσμο,η θρησκεία 
δεν ήταν ιδιωτική υπόθεση. Οι θεοί ήταν απολύτως ανοιχτοί στην 
πόλη και πιστευόταν ότι μπορούσαν να αποσύρουν την προστασία 
τους αν οι άνθρωποι αμελούσαν τη λατρεία τους. Οι Εβραίοι, οι οποί-
οι ισχυρίζονταν ότι αυτοί οι θεοί δεν υπήρχαν, αποκαλούνταν «άθεοι» 
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και εχθροί της κοινωνίας. Τον δεύτερο αιώνα ΠΚΧ αυτή η εχθρότητα 
είχε οξυνθεί: στην Παλαιστίνη είχε αναφανεί ως και μία εξέγερση όταν 
ο Αντίοχος ο Επιφανής, ο Σελευκίδης κυβερνήτης, προσπάθησε να 
εξελληνίσει την Ιερουσαλήμ και να εισαγάγει τη λατρεία του Δία στο 
Ναό. Οι Εβραίοι είχαν αρχίσει να παράγουν τη δική τους φιλολογία,η 
οποία υποστήριζε ότι σοφία δεν ήταν η ελληνική οξύνοια αλλά ο φό-
βος του Γιαχβέ. Η σοφιολογική γραμματεία ήταν ένα καλά εδραιωμέ-
νο είδος στη Μέση Ανατολή· προσπαθούσε να εμβαθύνει στο νόημα 
της ζωής, όχι μέσω του φιλοσοφικού διαλογισμού αλλά μέσω της ανα-
ζήτησης του ορθού τρόπου ζωής: συχνά υπήρξε άκρως πραγματιστι-
κή. Ο συγγραφέας του βιβλίου των Παροιμιών, ο οποίος γράφει στον 
τρίτο αιώνα ΠΚΧ, προχώρησε λίγο μακρύτερα υποστηρίζοντας ότι η 
Σοφία ήταν το κεντρικό σχέδιο του Θεού όταν δημιουργούσε τον κό-
σμο και, ως τέτοια,ήταν το πρώτο από τα δημιουργήματά του. Αυτή 
η ιδέα θα γινόταν πολύ σημαντική για τους πρώιμους Χριστιανούς, 
όπως θα δούμε στο Κεφάλαιο 4. 0 συγγραφέας προσωποποιεί τη Σο-
φία έτσι που αυτή μοιάζει με ξεχωριστό πρόσωπο: 

Κύριος έκτισέ με άρχην όδών αύτού είς έργα αύτού, πρό τοϋ 
αΙώνος έθεμελίωσέ με έν άρχή, πρό τοϋ την γήν ποιήσαι... ΚαΙ 
ήνίκα ισχυρά έποίη τά θεμέλια της γης, ήμην παρ* αύτώ άρμό-
ζουσα. Έγώ ήμην ή προσέχαιρε, κάθ' ήμέραν δέ εύφραινόμην έν 
προσώπω αύτοϋ έν παντί καιρώ,δτε ένευφραίνετο την οίκου-
μένην συντελέσας, και ένευφραίνετο έν υίοϊς άνθρώπων70. 

Ωστόσο, η Σοφία δεν ήταν ένα θεϊκό ον αντίθετα,τονίζεται ότι είχε 
δημιουργηθεί από το Θεό. Μοιάζει πολύ με τη «δόξα» του Θεού την 
οποία περιγράφουν οι συγγραφείς του Ιερατικού Κώδικα, εφόσον 
αναπαριστά το σχέδιο του Θεού, ένα απείκασμα του οποίου μπορούν 
οι άνθρωποι να δουν στη Δημιουργία και στα ανθρώπινα πράγματα: 
ο συγγραφέας απεικονίζει τη Σοφία (Χοχμά) να περιπλανιέται στους 
δρόμους, καλώντας τους ανθρώπους στο φόβο του Γιαχβέ. Τον δεύ-
τερο αιώνα ΠΚΧ, ο Ιησούς μπεν Σιρά, ένας αφοσιωμένος Εβραίος από 
την Ιερουσαλήμ,φιλοτέχνησε ένα παρόμοιο πορτραίτο της Σοφίας. 
Την παρουσιάζει να στέκει ορθή στη Συναγωγή των Θεών και να ψέλ-
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νει τους ύμνους της: εκπορευόταν απευθείας από το στόμα του Υψί-
στου όπως ο θείος Λόγος μέσω του οποίου ο Θεός δημιούργησε τον 
κόσμο- είναι παρούσα παντού μέσα στη Δημιουργία αλλά έχει διαλέ-
ξει για μόνιμη κατοικία της το λαό του Ισραήλ71. 

Όπως και η «δόξα» του Γιαχβέ, η Σοφία ήταν ένα σύμβολο της 
δράσης του θεού μέσα στον κόσμο. Οι Εβραίοι καλλιεργούσαν μια 
τόσο υψηλή ιδέα του Γιαχβέ που ήταν δύσκολο να τον φανταστεί κά-
ποιος να παρεμβαίνει άμεσα στις ανθρώπινες υποθέσεις. Όπως και ο 
Ρ, προτιμούσαν να διακρίνουν το θεό που μπορούμε να γνωρίσουμε 
και να βιώσουμε από τη θεία πραγματικότητα καθ' αυτήν. Όταν δια-
βάζουμε ότι η θεία Σοφία φεύγει από το θεό για να περιπλανηθεί 
στον κόσμο αναζητώντας την ανθρωπότητα, είναι δύσκολο να μη θυ-
μηθούμε τις παγανιστικές θεές όπως η Ιστάρ, η Ανάθ και η Ίσιδα, οι 
οποίες επίσης κατέβηκαν από τον κόσμο των θεών έχοντας ως απο-
στολή τη σωτηρία. Η σοφιολογική γραμματεία απέκτησε μια πολεμι-
κή αιχμή στην Αλεξάνδρεια γύρω στο 50 ΠΚΧ. Στη Σοφία Σολομώ-
ντος, ένας Ιουδαίος από την Αλεξάνδρεια, όπου υπήρχε μια σημαντι-
κή εβραϊκή κοινότητα, προειδοποιούσε τους Εβραίους να αντιστα-
θούν στην εκμαυλιστική ελληνιστική κουλτούρα που τους περιέβαλλε 
και να μείνουν πιστοί στις δικές τους παραδόσεις: μόνο ο φόβος του 
Γιαχβέ, και όχι η ελληνική φιλοσοφία, συνιστά την αληθινή σοφία. Γρά-
φοντας ελληνικά, προσωποποίησε ακόμα τη Σοφία και υποστήριξε 
ότι ήταν αδιαχώριστη από τον ιουδαϊκό θεό: 

ΑτμΙς γαρ έστι [ή Σοφία] της τοϋ Θεού δυνάμεως καί άπόρροια 
της τοϋ Παντοκράτορος δόξης είλικρινης- διά τούτο ούδέν 
μεμιαμμένον είς αύτην παρεμπίπτει. 'Απαύγασμα γάρ έστι 
φωτός άϊδίου καί έσοπτρον άκηλίδωτον της τοϋ Θεού ένεργείας 
καί εΐκών της άγαθότητος αύτοϋ72. 

Και αυτό το χωρίο θα αποδεικνυόταν άκρως σημαντικό για τους Χρι-
στιανούς, όταν θα έφτανε η ώρα να συζητήσουν για τη φύση του Ιησού. 
Ο Ιουδαίος συγγραφέας, ωστόσο, είδε απλώς τη Σοφία σαν μια δψη 
του απροσπέλαστου Θεού καθώς αυτός προσάρμοζε τον εαυτό του 
στην ανθρώπινη κατανόηση. Αυτή ήταν ο Θεός - όπως - έχει-απο-
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καλυφθεί - στον - άνθρωπο, δηλαδή η ανθρώπινη κατανόηση του 
Θεού, μυστηριωδώς διακριτή από την πλήρη πραγματικότητα του 
Θεού,η οποία πάντα θα υπερβαίνει την κατανόηση μας. 

Ο συγγραφέας της Σοφίας Σολομώντος είχε δίκιο να αισθάνεται 
κάποια ένταση ανάμεσα στην ελληνική σκέψη και την ιουδαϊκή θρη-
σκεία. Έχουμε δει ότι υπήρχε μια κρίσιμη και ίσως ασυμφιλίωτη 
διαφορά ανάμεσα στο Θεό του Αριστοτέλη, ο οποίος έχει ελάχιστη 
συνείδηση του κόσμου που δημιούργησε, και το Θεό της Βίβλου, ο 
οποίος συμμετέχει φλογερά στις ανθρώπινες υποθέσεις. 0 ελληνικός 
Θεός μπορούσε να ανακαλυφθεί από τον ανθρώπινο λόγο, ενώ ο Θεός 
της Βίβλου εκδηλωνόταν μόνο μέσω αποκάλυψης. Ένα χάσμα χώριζε 
τον Γιαχβέ από τον κόσμο, αλλά οι Έλληνες πίστευαν ότι το δώρο του 
λόγου έκανε τα ανθρώπινα όντα συγγενικά με το Θεό· μπορούσαν, ως 
εκ τούτου, να τον φτάσουν με τις δικές τους προσπάθειες. Όσες φο-
ρές όμως οι μονοθεϊστές ερωτεύτηκαν την ελληνική φιλοσοφία, θέλη-
σαν αναπόφευκτα να προσαρμόσουν το Θεό της στα μέτρα του δικού 
τους. Αυτό θα είναι ένα από τα μεγάλα θέματα της ιστορίας μας. 
Ένας από τους πρώτους που έκαναν αυτή την προσπάθεια ήταν ο 
εξέχων Ιουδαίος φιλόσοφος Φίλων ο Αλεξανδρέας (περ. 30 ΠΚΧ- 45 
ΚΧ). Ο Φίλων ήταν πλατωνιστής και έχαιρε μεγάλης φήμης ως ορθο-
λογιστής φιλόσοφος. Έγραψε σε θαυμάσια ελληνικά και δεν φαίνεται 
να είχε μιλήσει ποτέ Εβραϊκά,ήταν όμως παράλληλα ένας αφοσιωμέ-
νος Εβραίος και τηρητής των μιτσβώτ. Δεν έβλεπε καμία ασυμβατό-
τητα ανάμεσα στο Θεό του και το Θεό των Ελλήνων. Πρέπει να πού-
με, ωστόσο, ότι ο Θεός του Φίλωνα φαίνεται πολύ διαφορετικός από 
τον Γιαχβέ. Εν πρώτοις, ο Φίλων νιώθει αμηχανία απέναντι στα ιστο-
ρικά βιβλία της Βίβλου,τα οποία προσπαθεί να μετατρέψει σε έντε-
χνες αλληγορίες: ο Αριστοτέλης,πρέπει να θυμηθούμε,είχε θεωρήσει 
την ιστορία ως μη φιλοσοφική. Ο Θεός του δεν έχει καθόλου ανθρώ-
πινες ποιότητες: θα ήταν αρκετά ανάρμοστο, για παράδειγμα, να πει 
κάποιος ότι ήταν «θυμωμένος». Το μόνο πράγμα που μπορούμε να 
γνωρίζουμε για το Θεό είναι το γυμνό γεγονός της ύπαρξής του. Ωστό-
σο , σαν ενεργός Ιουδαίος, ο Φίλων όντως πίστευε ότι ο Θεός είχε απο-
καλυφθεί στους προφήτες. Πώς έγινε δυνατό κάτι τέτοιο; 
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0 Φίλων έλυσε το πρόβλημα εγκαθιστώντας μια σημαντική διάκρι-
ση ανάμεσα στην ουσία του θεού, η οποία είναι εξ ολοκλήρου ακατα-
νόητη , και τις δραστηριότητές του μέσα στον κόσμο, τις οποίες ονό-
μαζε δυνάμεις ή ενέργειες. Κατά βάσιν, έμοιαζε με τη λύση του Ρ και 
των σοφιολογικών συγγραφέων. Ποτέ δεν θα γνωρίσουμε το θεό 
όπως είναι καθ' εαυτόν. Ο Φίλων τον παρουσιάζει να λέει στον Μωυ-
σή: «Η κατανόηση μου είναι κάτι που όχι μόνο ο ανθρώπινος νους, 
αλλά ούτε και ολόκληρος ο ουρανός και η γη δεν μπορούν να χωρέ-
σουν»73. Προκειμένου να προσαρμόσει τον εαυτό του στην περιορι-
σμένη μας διάνοια, ο θεός επικοινωνεί μέσω των «δυνάμεών» του, οι 
οποίες φαίνονται ισοδύναμες με τις πλατωνικές θείες μορφές (παρ' 
όλο που ο Φίλων δεν είναι πάντοτε συνεπής ως προς αυτό). Τπάρχουν 
υψηλότερες πραγματικότητες τις οποίες ο ανθρώπινος νους μπορεί να 
συλλάβει. 0 Φίλων θεωρεί ότι αυτές απορρέουν από το θεό, εκεί που 
ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης θεωρούσαν ότι ο κόσμος απέρρεε αιω-
νίως από την Πρώτη Αιτία. Δύο από αυτές τις δυνάμεις ήταν ιδιαίτε-
ρα σημαντικές. 0 Φίλων αποκαλούσε τη μια Βασιλική δύναμη, μέσω 
της οποίας αποκαλύπτεται ο Θεός στην τάξη του σύμπαντος, και την 
άλλη Δημιουργική δύναμη, μέσω της οποίας ο Θεός αποκαλύπτεται 
στην ευλογία που δωρίζει στην ανθρωπότητα. Καμία από αυτές τις 
δυνάμεις δεν πρέπει να συγχέεται με τη θεία ουσία,·/] οποία παραμέ-
νει καλυμμένη μέσα σε αδιαπέραστο μυστήριο. Αυτές απλώς μας 
βοηθούν να συλλάβουμε την έλλαμψη μιας πραγματικότητας που βρί-
σκεται πέρα απ' οτιδήποτε μπορούμε να διανοηθούμε. Μερικές φορές 
ο Φίλων μιλάει για το ουσιώδες Είναι (την ουσία) του Θεού ως περι-
στοιχιζόμενο από τη Βασιλική και τη Δημιουργική δύναμη εν είδει 
τριάδος. Όταν,για παράδειγμα, ερμηνεύει την ιστορία της επίσκεψης 
του Γιαχβέ και των δύο αγγέλων του στον Αβραάμ στη δρυ του Μαμ-
βρή, υποστηρίζει ότι εδώ πρόκειται για μια αλληγορική παρουσίαση 
της ουσίας του Θεού -του Όντος- με τις δύο κύριες δυνάμεις του74. 

0 J θα είχε εκπλαγεί με κάτι τέτοιο και, στην πραγματικότητα, οι 
Εβραίοι έβρισκαν πάντα τη σύλληψη του Θεού από το Φίλωνα κάπως 
αναυθεντική. Οι Χριστιανοί, ωστόσο, θα την έβρισκαν εξαιρετικά χρή-
σιμη, και οι Έλληνες, όπως θα δούμε, έλαβαν υπόψη τους αυτή τη 
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διάκριση ανάμεσα στη μη γνώσιμη «ουσία» του Θεού και τις «ενέρ-
γειες» που τον κάνουν γνωστό σε μας. Θα επηρεάζονταν επίσης από 
τη θεωρία του θείου Λόγου. Όπως και οι σοφιολογικοί συγγραφείς, ο 
Φίλων φαντάστηκε ότι ο Θεός είχε διαμορφώσει ένα αρχιτεκτονικό 
σχέδιο (Λόγος) της Δημιουργίας, το οποίο αντιστοιχούσε στην πλα-
τωνική σφαίρα των μορφών. Αυτές οι μορφές εν συνεχεία ενσαρκώθη-
καν στο φυσικό σύμπαν. Και πάλι, ο Φίλων δεν είναι πάντα συνεπής. 
Μερικές φορές υποθέτει ότι ο Λόγος είναι μία από τις δυνάμεις· άλ-
λες φορές δείχνει να πιστεύει ότι βρίσκεται πάνω από τις δυνάμεις, 
συνιστώντας την υψηλότερη ιδέα του Θεού την οποία μπορούν να επι-
τύχουν ανθρώπινα όντα. Όταν στοχαζόμαστε πάνω στο Λόγο, πά-
ντως, δεν σχηματίζουμε καμία θετική γνώση του Θεού: μεταφερόμα-
στε πέρα από τα όρια της εννοιακής σκέψης σε μια ενορατική κατα-
νόηση εκείνου που είναι «υψηλότερο από έναν τρόπο του σκέπτεσθαι, 
πολυτιμότερο από κάθε τι που είναι απλώς σκέψη»75. Είναι μια δρα-
στηριότητα όμοια με την πλατωνική θεωρία. 0 Φίλων επέμενε ότι πο-
τέ δεν θα συλλάβουμε το Θεό καθ' εαυτόν: η υψηλότερη αλήθεια στην 
οποία μπορούμε να φτάσουμε είναι η εκστατική αναγνώριση του γε-
γονότος ότι ο Θεός υπερβαίνει εν τέλει την ανθρώπινη διάνοια. 

Αυτό δεν είναι τόσο απαισιόδοξο όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται. 
0 Φίλων περιέγραφε ένα φλογερό, αγαλλιαστικό ταξίδι στο άγνωστο, 
το οποίον τον απελευθέρωνε και του χάριζε δημιουργική ενέργεια. 
Όπως και ο Πλάτων, θεωρούσε ότι η ψυχή βρίσκεται σε εξορία, παγι-
δευμένη μέσα στον φυσικό κόσμο της ύλης. Έπρεπε να ανεβεί στο 
Θεό, την αληθινή της κατοικία, αφήνοντας τα πάθη, τις αισθήσεις, ακό -
μα και την ίδια τη γλώσσα πίσω της, επειδή αυτά όλα μας δένουν με 
τον ατελή κόσμο. Τελικά, θα επιτύχει μια έκσταση η οποία την ανε-
βάζει από τους καταθλιπτικούς περιορισμούς του εγώ σε μια ευρύτε-
ρη, πληρέστερη πραγματικότητα. Έχουμε δει ότι η σύλληψη του Θεού 
υπήρξε συχνά μια άσκηση της φαντασίας. Οι προφήτες είχαν στοχα-
στεί πάνω στην ίδια τους την εμπειρία και ένιωσαν ότι αυτή μπορού-
σε να αποδοθεί στο ον που αποκαλούσαν Θεό. 0 Φίλων δείχνει ότι 
αυτού του είδους ο θρησκευτικός στοχασμός είχε πολλά κοινά με άλ-
λες μορφές δημιουργικότητας. Τπήρχαν φορές, λέει, που μαχόταν 
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σκληρά με τα βιβλία του χωρίς να μπορεί να βρει ένα δρόμο, αλλά 
μερικές φορές ένιωθε πως το Θείο τον κατείχε: 

...Ένιωσα μια ξαφνιχή πληρότητα, οι ιδέες κατέβαιναν σαν το 
χιόνι, έτσι που κάτω από την επίδραση της θείας κατοχής πλημ-
μύρισα από μια κορυβαντική φρενίτιδα και ξέχασα καθετί, τον 
τόπο, τους ανθρώπους, την παρουσία, τόν εαυτό μου, ό,τι είχε 
ειπωθεί και ό,τι ήταν γραμμένο. Γιατί έξαφνα απέκτησα έκ-
φραση, ιδέες, μιαν απόλαυση της ζωής, πεντακάθαρο όραμα, 
μιαν εξαιρετική σαφήνεια των αντικειμένων, όπως αυτή που 
θα μπορούσε να χαριστεί στο μάτι από την πιο εκθαμβωτική 
κατάδειξη τους76. 

Σύντομα μια τέτοια σύνθεση με τον ελληνικό κόσμο θα καθίστατο 
αδύνατη για τους Εβραίους. Στα χρόνια του θανάτου του Φίλωνα εμ-
φανίστηκαν διωγμοί εναντίον της ιουδαϊκής κοινότητας στην Αλεξάν-
δρεια και διαδεδομένοι φόβοι για μια ιουδαϊκή εξέγερση. Όταν οι 
Ρωμαίοι εδραίωσαν τη δική τους αυτοκρατορία στη Βόρειο Αφρική 
και τη Μέση Ανατολή τον πρώτον αιώνα ΠΚΧ, είχαν οι ίδιοι στηριχτεί 
στην ελληνική κουλτούρα, συνδέοντας τις προγονικές τους θεότητες 
με το ελληνικό πάνθεο και υιοθετώντας με ενθουσιασμό την ελληνική 
φιλοσοφία. Δεν είχαν, ωστόσο,κληρονομήσει την ελληνική εχθρότητα 
απέναντι στους Εβραίους. Στην πραγματικότητα, συχνά ευνοούσαν 
τους Εβραίους έναντι των Ελλήνων, επειδή τους θεωρούσαν χρήσι-
μους συμμάχους στις ελληνικές πόλεις όπου υπήρχαν κατάλοιπα 
εχθρότητας προς τη Ρώμη. Στους Εβραίους δόθηκε πλήρης πολιτική 
ελευθερία: η θρησκεία τους ήταν γνωστή σαν μια πολύ παλαιά θρη-
σκεία και έγινε απολύτως σεβαστή. Οι σχέσεις ανάμεσα στους Ιου-
δαίους και τους Ρωμαίους ήταν συνήθως καλές, ακόμα και στην Πα-
λαιστίνη, όπου η ξένη κυριαρχία γινόταν δυσκολότερα αποδεκτή. Τον 
πρώτο αιώνα ΚΧ, ο Ιουδαϊσμός βρισκόταν σε πολύ ισχυρή θέση στη 
ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Το ένα δέκατο ολόκληρης της αυτοκρατορίας 
ήταν ιουδαϊκό: στην Αλεξάνδρεια του Φίλωνα σαράντα τοις εκατό του 
πληθυσμού ήταν Εβραίοι. Οι άνθρωποι στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία 
αναζητούσαν νέες θρησκευτικές λύσεις, μονοθεϊστικές ιδέες κυκλοφο-
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ρούσαν στον αέρα και οι τοπικοί θεοί θεωρούνταν όλο και περισσότε-
ρο εκδηλώσεις μιας πιο περιεκτικής θεότητας .Τους Ρωμαίους τους 
είλκυε ο υψηλός ηθικός χαρακτήρας του Ιουδαϊσμού. Εκείνοι που 
έδειχναν δικαιολογημένη απροθυμία να περιτμηθούν και να τηρήσουν 
ολόκληρη την Τορά γίνονταν τιμητικά μέλη των Συναγωγών, γνωστά 
ως «θεοφοβούμενοι». 0 αριθμός τους αύξανε: έχει ειπωθεί ότι ένας 
από τους Φλαβίους αυτοκράτορες είχε ίσως προσηλυτιστεί στον Ιου-
δαϊσμό, όπως ο Κωνσταντίνος επρόκειτο αργότερα να προσηλυτιστεί 
στο Χριστιανισμό. Στην Παλαιστίνη, ωστόσο, μια ομάδα πολιτικών 
ζηλωτών αντετίθετο στη ρωμαϊκή κυριαρχία. Το 66 ΚΧ οργάνωσαν 
μια εξέγερση εναντίον της Ρώμης και, αναπάντεχα, κατόρθωσαν να 
εξουδετερώσουν τις ρωμαϊκές φρουρές για τέσσερα χρόνια. Οι αρχές 
φοβήθηκαν ότι η εξέγερση θα εξαπλωνόταν στους Ιουδαίους της Δια-
σποράς και αναγκάστηκαν να τη συντρίψουν ανελέητα. Το 70 ΚΧ οι 
στρατιές του νέου αυτοκράτορα Βεσπασιανού κατέλαβαν τελικά την 
Ιερουσαλήμ, κατέκαψαν το Ναό μέχρι τα θεμέλιά του και έκαναν την 
πόλη μια ρωμαϊκή πόλη με το όνομα Αιλία Καπιτολίνα. Για μια ακό-
μη φορά οι Εβραίοι οδηγήθηκαν στην εξορία. 

Η απώλεια του Ναού, που υπήρξε η αφετηρία για το νέο Ιουδαϊ-
σμό , στάθηκε μια μεγάλη συμφορά, αλλά εκ των υστέρων φαίνεται ότι 
οι Ιουδαίοι της Παλαιστίνης, που ήταν συχνά πιο συντηρητικοί από 
τους εξελληνισμένους Ιουδαίους της Διασποράς, ήταν ήδη προετοιμα-
σμένοι για την καταστροφή. Στην Αγία Γη είχαν σκορπιστεί διάφορες 
αδελφότητες, οι οποίες είχαν με διάφορους τρόπους αποσπαστεί από 
το Ναό της Ιερουσαλήμ. Οι αδελφότητες των Εσσαίων και του Κουμ-
ράν πίστευαν ότι ο Ναός είχε γίνει αργυρώνητος και διεφθαρμένος* 
είχαν αποσυρθεί και ζούσαν σε ξεχωριστές κοινότητες, όπως η μονα-
στηριακού τύπου κοινότητα δίπλα στη Νεκρά Θάλασσα. Πίστευαν ότι 
οικοδομούσαν τον καινούργιο Ναό, ο οποίος δεν θα ήταν χτισμένος 
από άνθρώπινα χέρια. Θα ήταν ένας Ναός του Πνεύματος* αντί για 
τις παλαιές θυσίες ζώων, εξάγνιζαν τους εαυτούς τους και ζητούσαν 
συγχώρεση για τ' αμαρτήματά τους μέσ' από τελετουργίες βαπτίσμα-
τος και κοινά γεύματα. Ο Θεός θα κατοικούσε σε μια κοινότητα αγά-
πης, όχι σ' ένα ναό από πέτρα. 
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Οι πιο προοδευτικοί μεταξύ των Ιουδαίων της Παλαιστίνης ήταν οι 
Φαρισαίοι, οι οποίοι εύρισκαν υπερβολικά ελιτίστικη τη λύση των Εσ-
σαίων. Στην Καινή Διαθήκη, οι Φαρισαίοι απεικονίζονται σαν ασβε-
στωμένοι τάφοι και σαν κραυγαλέοι υποκριτές. Αυτό οφείλεται σε 
παραμορφώσεις που ήταν συνέπεια των πολεμικών του πρώτου αιώ-
νος. Οι Φαρισαίοι υπήρξαν ένθερμοι ευσεβείς Ιουδαίοι. Πίστευαν ότι 
ολόκληρος ο Ισραήλ ήταν εκλεγμένος από τη Θεία Πρόνοια να γίνει 
ένα ιερό έθνος, ένα έθνος ιερέων. 0 Θεός ήταν εξίσου παρών τόσο στο 
πιο ταπεινό σπίτι όσο και στο Ναό. Ως εκ τούτου, ζούσαν ως μια επί-
σημη ιερατική κάστα,τηρώντας και στα σπίτια τους τους ειδικούς κα-
νόνες της καθαρότητας που ίσχυαν για το Ναό. Επέμεναν να τρώνε το 
φαγητό τους σε μια κατάσταση τελετουργικής καθαρότητας, επειδή 
πίστευαν ότι το τραπέζι κάθε απλού Εβραίου ήταν όπως ο βωμός του 
Θεού στο Ναό. Καλλιεργούσαν μια αίσθηση παρουσίας του Θεού και 
στις παραμικρές λεπτομέρειες της καθημερινής τους ζωής. Οι Εβραίοι 
δεν μπορούσαν να τον προσεγγίσουν άμεσα χωρίς τη μεσολάβηση 
μιας ιερατικής κάστας κι ένα περίπλοκο τελετουργικό. Μπορούσαν 
να εξιλεωθούν για τις αμαρτίες τους μέσα από την αγάπη και την 
καλοσύνη προς τον πλησίον η φιλανθρωπία ήταν η πιο σημαντική 
μιτσβά μέσα στην Τορά. Όταν δύο ή τρεις Εβραίοι μελετούσαν μαζί 
την Τορά, ο θεός ήταν ανάμεσά τους. Τα πρώτα χρόνια του αιώνα 
είχαν δημιουργηθεί δύο ανταγωνιζόμενες σχολές: της μίας, η οποία 
ήταν πιο αυστηρή, ηγείτο ο Σαμμάι ο Πρεσβύτερος, και της άλλης, η 
οποία έγινε και η πλέον δημοφιλής φαρισαϊκή τάση, ο μεγάλος Ραββί-
νος Χιλλέλ ο Πρεσβύτερος, ϊπάρχει μια ιστορία ότι κάποια ημέρα 
ένας παγανιστής πλησίασε τον Χιλλέλ και του είπε ότι θα ήταν πρό-
θυμος να ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό αν ο Δάσκαλος μπορούσε να του 
απαγγείλει ολόκληρη την Τορά στεκόμενος στο ένα του πόδι. 0 Χιλλέλ 
απάντησε: «Μην κάνεις στους άλλους αυτό που οι άλλοι δεν θέλεις να 
σου κάνουν. Αυτή είναι ολόκληρη η Τορά: πήγαινε και μάθε το»77. 

Το καταστροφικό έτος 70, οι Φαρισαίοι ήταν ήδη η πιο αξιοσέβα-
στη και σημαντική αδελφότητα του παλαιστινιακού Ιουδαϊσμού-

είχαν ήδη δείξει στο λαό τους ότι δεν χρειάζονταν Ναό για να λατρεύ-
ουν το Θεό, όπως υπονοεί η ακόλουθη ιστορία: 
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Κάποτε, όταν ο Ραββί Γιοχαννάν μπεν Ζαχχάι πήγαινε στην 
Ιερουσαλήμ, ο Ραββί Γιοσοόα τον ακολούθησε χαι είδε το Ναό 
σωριασμένο σε ερείπια. 

«Ω συμφορά μας!», είπε ο Ραββί Γ ιοσούα, «τώρα που ρή-
μαξε ο τόπος αυτός, όπου τα χρίματα του Ισραήλ λάβαιναν 
συγχώρεση!» 

«Γιε μου», είπε ο Ραββί Γιοχαννάν, «μη λυπάσαι/Εχουμε 
άλλη μορφή συγχώρεσης, το ίδιο αποτελεσματική μ' αυτή. Και 
ποια είναι; Είναι οι πράξεις της αγάπης και της καλοσύνης, 
σύμφωνα με το ρητό: "Ζητάω συμπόνια, όχι θυσίες"»1*. 

Λέγεται ότι μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ, ο Ραββί Γιοχαννάν φυ-
γαδεύτηκε από τη φλεγόμενη πόλη μέσα σ' ένα φέρετρο. Είχε αντιτα-
χθεί στην ιουδαϊκή επανάσταση και πίστευε ότι οι Εβραίοι θα ήταν 
καλύτεροι χωρίς κράτος. Οι Ρωμαίοι του επέτρεψαν να ιδρύσει μια 
αυτοδιοικούμενη φαρισαϊκή κοινότητα στη Γιαβνέχ, δυτικά της Ιε-
ρουσαλήμ. Παρόμοιες κοινότητες ιδρύονταν στην Παλαιστίνη και τη 
Βαβυλωνία, διατηρώντας στενούς δεσμούς μεταξύ τους. Αυτές οι κοι-
νότητες παρήγαγαν το είδος των διανοουμένων που έγινε γνωστό ως 
τανναΐμ, στους οποίους περιλαμβάνονταν θρυλικοί ραββίνοι όπως ο 
ίδιος ο Ραββί Γιοχαννάν, ο Ραββί Ακίβα ο Μυστικός και ο Ραββί Ισμα-
ήλ: αυτοί συνέταξαν τη Μισνά,τψ κωδικοποίηση μιας προφορικής 
νομοθεσίας η οποία διαφύλαξε τον μωσαϊκό Νόμο διαιωνίζοντάς τον 
ως τις ημέρες μας. Κατόπιν μια άλλη ομάδα διανοουμένων, γνωστών 
ως αμοραΐμ, ξεκίνησε ένα σχολιασμό της Μισνά και παρήγαγαν τις 
πραγματείες που είναι συλλογικά γνωστές με το όνομα "Ταλμούδ". 
Στην πραγματικότητα δύο Ταλμούδ συνενώθηκαν εδώ- το Ταλμούδ 
της Ιερουσαλήμ, το οποίο συμπληρώθηκε στα τέλη του τέταρτου 
αιώνα, και το βαβυλωνιακό Ταλμούδ, το οποίο θεωρείται πιο έγκυρο 
και που δεν είχε συμπληρωθεί μέχρι τα τέλη του πέμπτου αιώνα. Αυτή 
η διαδικασία συνεχίστηκε καθώς κάθε γενιά ερμηνευτών ξεκινούσε να 
σχολιάζει με τη δική της σειρά το Ταλμούδ και την εξήγηση των προ-
κατόχων της. Αυτός ο νομικιστικός στοχασμός δεν ήταν τόσο άγονος 
όσο τείνουν να φαντάζονται οι εκτός του κύκλου του. Ήταν ένας ακα-
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τάπαυστος διαλογισμός πάνω στο Λόγο του θεού, τα καινούργια Αγια 
των Αγίων κάθε στρώμα εξηγήσεων αντιπροσώπευε τις αίθουσες και 
τους τοίχους ενός καινούργιου Ναού, ενθηκεύοντας την παρουσία του 
θεού ανάμεσα στο λαό του. 

0 Γιαχβέ υπήρξε πάντα μια υπερβατική θεότητα, η οποία κατηύ-
θυνε τα ανθρώπινα όντα από τα έξω κι από τα πάνω. Οι ραββίνοι τον 
κατέστησαν ενδόμυχα παρόντα στο ανθρώπινο γένος, μέχρι και σ' 
αυτές τις παραμικρότερες λεπτομέρειες της ζωής. Μετά την απώλεια 
του Ναού και τη σπαρακτική εμπειρία μιας ακόμα εξορίας, οι Εβραί-
οι χρειάζονταν ένα θεό ανάμεσά τους. Οι ραββίνοι δεν οικοδόμησαν 
τυπικά δόγματα γύρω από το θεό. Αντίθετα, τον βίωσαν σαν χειρο-
πιαστή σχεδόν παρουσία. Η πνευματικότητά τους έχει περιγραφεί 
σαν μια κατάσταση «μυστικισμού των κανόνων»79. Στα πρωιμότερα 
εδάφια του Ταλμούδ, ο θεός βιωνόταν μέσ' από τα μυστηριώδη φυσι-
κά φαινόμενα. Οι ραββίνοι μιλούσαν για το Άγιο Πνεύμα, το οποίο 
ήταν κρυμμένο μέσα στη δημιουργία και την κατασκευή του ιερού, 
που έκανε την παρουσία του αισθητή σαν πνοή ανέμου ή τρεμόπαιγ-
μα φλόγας. Άλλοι το άκουγαν σαν καμπάνα ή σαν οξύ και αφυπνιστι-
κό ήχο. Μια μέρα,για παράδειγμα, ο Ραββί Γιοχαννάν καθόταν και 
συζητούσε το όραμα του άρματος του Ιεζεκιήλ, όταν μια φλόγα κατέ-
βηκε από τους ουρανούς και άγγελοι στάθηκαν τριγύρω: μια φωνή από 
τον ουρανό βεβαίωσε ότι ο Ραββί είχε ειδική αποστολή από το θεό80. 

Τόσο ισχυρή ήταν σ' αυτούς η αίσθηση της παρουσίας του θεού, 
που κανένα επίσημο αντικειμενικό δόγμα δεν είχε θέση. Οι ραββίνοι 
συχνά υπαινίσσονταν ότι στο όρος Σινά, ο κάθε Ισραηλίτης που περί-
μενε στους πρόποδες του βουνού είχε βιώσει το θεό κατά έναν δια-
φορετικό τρόπο. 0 θεός είχε, σαν να λέμε, προσαρμοστεί στην ιδιαι-
τερότητα του κάθε προσώπου «σύμφωνα με την κατανόηση του καθε-
νός»81 . Όπως είπε ένας ραββίνος, «0 θεός δεν έρχεται καταναγκα-
στικά στον άνθρωπο αλλά ανάλογα με την ετοιμότητα που έχει ο 
άνθρωπος να τον αποδεχθεί»82. Αυτή η πολύ σημαντική ραββινική 
σύλληψη σήμαινε ότι ο θεός δεν μπορούσε να περιγραφεί μέσ' από μια 
φόρμουλα σαν να ήταν ίδιος για τον καθένα: ήταν μια ουσιωδώς υπο-
κειμενική εμπειρία. Κάθε άτομο μπορούσε να βιώνει την πραγματικό-
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τητα του «Θεού» με διαφορετικό τρόπο ώστε ν' ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της δικής του ιδιοσυγκρασίας. Καθένας από τους προφήτες 
είχε βιώσει το Θεό διαφορετικά, επέμεναν οι ραββίνοι, επειδή η προ-
σωπικότητά τους καθόριζε και την ιδέα τους για το Θείο. Θα δούμε ότι 
άλλοι μονοθεϊστές θα ανέπτυσσαν μια πολύ παρόμοια ιδέα. Μέχρι 
σήμερα, οι θεολογικές ιδέες γύρω από το Θεό είναι ιδιωτικά ζητήματα 
στον Ιουδαϊσμό και δεν επιβάλλονται από κάποιο κατεστημένο. 

Κάθε επίσημο δόγμα δεν μπορούσε παρά να περιορίζει το ουσια-
στικό μυστήριο του Θεού. Οι ραββίνοι έδειξαν ότι αυτό είναι εντελώς 
ακατανόητο. Ούτε και αυτός ο Μωυσής δεν είχε κατορθώσει να διεισ-
δύσει στο μυστήριο του Θεού: μετά από μακρόχρονη αναζήτηση, ο 
βασιλιάς Δαβίδ παραδέχθηκε ότι ήταν μάταιο να προσπαθεί κανείς να 
τον καταλάβει, γιατί δεν χωρούσε μέσα στο ανθρώπινο πνεύμα83. Οι 
Εβραίοι δεν επιτρεπόταν να προφέρουν ούτε το όνομά του, μια πανί-
σχυρη υπόμνηση του ότι κάθε προσπάθεια να εκφραστεί ήταν κατα-
δικασμένη να είναι ανεπαρκής: το θείο όνομα γραφόταν YHWH και σε 
καμία ανάγνωση της Γραφής δεν προφερόταν. Μπορούμε να θαυμά-
σουμε τα έργα του Θεού μέσα στη φύση αλλά, όπως έλεγε ο Ραββί 
Χούνα, αυτό δεν μας προσφέρει παρά μιαν απειροελάχιστη έλλαμψη 
της συνολικής πραγματικότητας: «Ο άνθρωπος δεν μπορεί να συλλά-
βει το νόημα της αστραπής, του κεραυνού, της καταιγίδας, της τάξης 
του σύμπαντος, της ίδιας του της φύσης· πώς θα μπορούσε λοιπόν να 
καυχηθεί ότι είναι σε θέση να γνωρίζει τους τρόπους του ίδιου του 
Βασιλιά των Βασιλέων;»84. Όλο το ζητούμενο σε μια τέτοια ιδέα περί 
Θεού ήταν να ενθαρρύνει μια αίσθηση του μυστηρίου και του θαύμα-
τος της ζωής, όχι να βρει τακτοποιημένες λύσεις. Οι ραββίνοι προει-
δοποιούσαν ακόμα τους Ισραηλίτες να μην επικαλούνται πολύ συχνά 
το Θεό στις προσευχές τους, επειδή τα λόγια τους ήταν καταδικασμέ-
να να είναι ατελή85. 

Πώς αυτό το υπερβατικό και ακατάληπτο ον σχετιζόταν με τον 
κόσμο; Οι ραββίνοι εξέφραζαν την αίσθηση τους γι' αυτό με μια πα-
ραδοξολογία: «Ο Θεός είναι ο τόπος του κόσμου, αλλά ο κόσμος δεν 
είναι ο τόπος του Θεού»86. Ο Θεός εμπεριείχε και περιέκλεινε το σύ-
μπαν, σαν να λέμε, αλλά δεν ζούσε μέσα σε αυτό όπως ζουν τα δημι-
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ουργήματά του. Σύμφωνα με μια άλλη αγαπημένη τους εικόνα, συνή-
θιζαν να λένε ότι ο θεός πλημμύριζε το σύμπαν όπως η ψυχή πλημμυ-
ρίζει το σώμα: το διαπερνάει αλλά και το υπερβαίνει. Απ' την άλλη, 
έλεγαν ότι ο θεός ήταν σαν τον αναβάτη ενός αλόγου: όσο βρίσκεται 
πάνω στο άλογο, ο αναβάτης εξαρτάται από το ζώο, αλλά είναι ανώ-
τερος από αυτό και κρατάει τα χαλινάρια. Όλα αυτά ήταν απλώς 
εικόνες κι ως εκ τούτου ανεπαρκείς: ήταν φαντασιακές απεικονίσεις 
ενός μεγάλου και απροσδιόριστου «κάτι» στο οποίο ζούμε και κινού-
μαστε και υπάρχουμε. Όταν μιλούσαν για την παρουσία του θεού 
στη γη,πρόσεχαν όσο και οι βιβλικοί συγγραφείς να διακρίνουν ανά-
μεσα σ' εκείνα τα ίχνη του θεού,τα οποία μας επιτρέπει να δούμε, και 
το ευρύτερο θείο μυστήριο που είναι από τη φύση του ακατάληπτο. 
Τους άρεσαν οι εικόνες της «δόξας» (χαβόντ) του YHWH και του Αγίου 
Πνεύματος, οι οποίες ήταν σταθερές υπομνήσεις του ότι ο θεός που 
εμείς βιώνουμε δεν αντιστοιχεί στην ουσία της θείας πραγματικότητας. 

Ένα από τα αγαπημένα τους συνώνυμα για το θεό ήταν η Σεκι-
νάχ, όρος που προέρχεται από το εβραϊκό σαχάν, που σημαίνει να 
κατοικεί ή να στήνει κανείς τη σκηνή του. Τώρα που ο Ναός δεν υπήρ-
χε, η εικόνα του θεού που είχε συνοδέψει τους Ισραηλίτες στις τρομε-
ρές περιπλανήσεις τους ενσάρκωνε την κατανοητή όψη του θεού. Με-
ρικοί υποστήριζαν πως η Σεκινάχ, η οποία κατοικούσε ανάμεσα στους 
ανθρώπους πάνω στη γη, ζούσε ακόμα στο Όρος του Ναού, παρ' όλο 
που ο Ναός είχε σωριαστεί σε ερείπια. Αλλοι ραββίνοι υποστήριζαν 
ότι η καταστροφή του Ναού είχε ελευθερώσει τη Σεκινάχ από την Ιε-
ρουσαλήμ, επιτρέποντάς της έτσι να κατοικήσει τον υπόλοιπο κό-
σμο87. Όπως και η θεία «δόξα» ή το Αγιο Πνεύμα, η Σεκινάχ δεν νοού-
νταν ως ένα ξεχωριστό θεϊκό ον αλλά ως η παρουσία του θεού στη γη. 
Οι ραββίνοι κοίταζαν πίσω στην ιστορία του λαού τους και έβλεπαν 
ότι πάντα τους συνόδευε: 

Έλα χαι δες πόσο αγαπητοί είναι οι Ισραηλίτες από το Θεό, 
αφού όπου χι αν πήγαν η Σεχινάχ τους ακολούθησε, σύμφωνα 
με τη ρήση, «Μήπως εγώ δεν αποκαλύφθηκα στον οίκο των πα-
τέρων σας όταν ήταν στην Αίγυπτο;». Στη Βαβυλώνα, η Σεκι-
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νάχ ήταν μαζί τους, σύμφωνα με τη ρήση, «Για χάρη σας έχω 
σταλεί στη Βαβυλώνα». Και όταν στο μέλλον ο Ισραήλ απολυ-
τρωθεί, η Σεχινάχ θα είναι μαζί τους, σύμφωνα με τη ρήση, «0 
Κύριος χαι Θεός σας θα σας ελευθερώσει από την αιχμαλωσία». 
Που σημαίνει, ο Θεός θα επιστρέψει με την αιχμαλωσία σας88. 

0 δεσμός ανάμεσα στον Ισραήλ και το Θεό του είναι τόσο ισχυρός που, 
όποτε τους είχε λυτρώσει στο παρελθόν, οι Ισραηλίτες έλεγαν στο 
Θεό: «Εσύ ελευθερώθηκες»89. Με τον δικό τους χαρακτηριστικά ιου-
δαϊκό τρόπο, οι ραββίνοι ανέπτυσσαν εκείνη την αίσθηση του Θεού ως 
ταυτόσημου με τον εαυτό,την οποία οι Ινδοί ονόμαζαν Άτμαν. 

Η εικόνα της Σεκινάχ βοηθούσε τους εξόριστους να καλλιεργούν 
μια αίσθηση παρουσίας του Θεού οπουδήποτε κι αν βρίσκονταν. Οι 
ραββίνοι έλεγαν ότι η Σεκινάχ περνούσε σαν αστραπή από τη μία συ-
ναγωγή της Διασποράς στην άλλη· άλλοι έλεγαν ότι στεκόταν στην 
πόρτα της συναγωγής, ευλογώντας κάθε βήμα που έκανε ο Ιουδαίος 
μέσα στον Οίκο της Μελέτης· η Σεκινάχ στεκόταν επίσης στην πόρτα 
της συναγωγής όταν οι Εβραίοι απήγγελλαν ομαδικά τη Σεμά90. 
Όπως και οι πρώτοι Χριστιανοί, οι Ισραηλίτες ενθαρρύνονταν από 
τους ραββίνους τους να βλέπουν τους εαυτούς τους σαν μια ενωμένη 
κοινότητα μ' «ένα σώμα και μία ψυχή». Η κοινότητα ήταν ο καινούρ-
γιος Ναός, μέσα στον οποίο ήταν κλεισμένος ο Θεός της: έτσι, όταν 
έμπαιναν στη συναγωγή και απήγγελλαν σαν ένας άνθρωπος τη Σεμά 
«με αφοσίωση, με μία φωνή, ένα νου κι έναν τόνο», ο Θεός ήταν πα-
ρών ανάμεσά τους. Αλλά αυτός μισούσε κάθε έλλειψη αρμονίας στην 
κοινότητα και επέστρεφε στους ουρανούς, όπου οι άγγελοι έψελναν 
τους θείους ύμνους «με μία φωνή και μία μελωδία»92. Η υψηλότερη 
ένωση του Θεού με τον Ισραήλ μπορούσε να επιτευχθεί μόνο όταν η 
κατώτερη ένωση Ισραηλίτη με Ισραηλίτη ήταν πλήρης: οι ραββίνοι 
τους έλεγαν ακατάπαυστα ότι όταν μια ομάδα Ιουδαίων μελετούσαν 
από κοινού την Τορά,η Σεκινάχ ήταν θρονιασμένη ανάμεσά τους93. 

Στην εξορία, οι Εβραίοι ένιωσαν τη σκληρότητα του περιβάλλο-
ντος κόσμου- αυτή η αίσθηση της παρουσίας τους βοήθησε να αισθαν-
θούν προφυλαγμένοι από έναν ευεργετικό Θεό. Όταν έδεναν τα φυ-
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λαχτά τους (τφιλλίν) στο χέρι ή στο μέτωπό τους, όταν άφηναν τελε-
τουργικές φράντζες (τζιτζίτ) και καρφίτσωναν τις μεζουζά με λόγια 
από τη Σεμά στις πόρτες τους, όπως όριζε το Δευτερονόμιον, δεν προ-
σπαθούσαν να εξηγήσουν αυτές τις ιδιόμορφες και σκοτεινές πρακτι-
κές. Θα μείωναν έτσι την αξία τους. Αντίθετα, έπρεπε ν' αφήσουν την 
τέλεση αυτών των μιτσβώτ να τους ωθήσει σε μια συνείδηση της προ-
στατευτικής αγάπης του Θεού: «0 Ισραήλ είναι ο αγαπημένος! Η Βί-
βλος τον περιβάλλει με μιτσβώτ: τφιλλίν στο μέτωπο και στον καρπό, 
μεζουζά στην πόρτα και τζιτζίτ στα ρούχα τους»94. Αυτά έμοιαζαν με 
κοσμήματα που ένας βασιλιάς έδωσε δώρα στη σύζυγό του για να την 
κάνει πιο όμορφη στα μάτια του. Δεν ήταν πάντως κάτι εύκολο. Το 
Ταλμούδ δείχνει ότι μερικοί άνθρωποι αναρωτιόνταν αν ο Θεός έχει 
καμιά σημασία σε έναν τέτοιο ζοφερό κόσμο95. Η πνευματικότητα 
των ραββίνων έγινε κανονιστική για τον Ιουδαϊσμό, όχι μόνο για όσους 
έφυγαν από την Ιερουσαλήμ, αλλά και για εκείνους τους Εβραίους 
που ζούσαν ανέκαθεν στη Διασπορά. Και αυτό όχι επειδή βασιζόταν 
σε κάποιο ισχυρό θεμέλιο: πολλές από τις πρακτικές του Νόμου δεν 
είχαν καμία λογική σημασία. Η θρησκεία των ραββίνων έγινε δεκτή 
επειδή λειτουργούσε. Το όραμα των ραββίνων προφύλαξε το λαό 
τους από το να πέσει στην απελπισία. 

Ωστόσο, αυτός ο τύπος πνευματικότητας ήταν μόνο για άνδρες, 
αφού γυναίκες δεν επιλέγονταν - και ως εκ τούτου δεν επιτρεπόταν-
να γίνουν ραββίνοι, να μελετούν την Τορά ή να προσεύχονται στη συ-
ναγωγή. Η θρησκεία του Θεού είχε γίνει τόσο πατριαρχική όσο και οι 
περισσότερες άλλες ιδεολογίες της περιόδου. 0 ρόλος της γυναίκας 
ήταν να τηρεί την τελετουργική καθαρότητα στο σπίτι. Οι Εβραίοι 
είχαν από καιρό καθαγιάσει τη Δημιουργία διαχωρίζοντας τους διά-
φορους τομείς της. Μέσα σε αυτό το πνεύμα οι γυναίκες περιορίζο-
νταν σε μια διαφορετική σφαίρα από τον ανδρικό πληθυσμό, όπως 
ακριβώς έπρεπε να κρατούν χωρισμένο το κρέας από το γάλα στις 
κουζίνες τους. Στην πράξη, αυτό σήμαινε ότι θεωρούνταν κατώτερες. 
Ακόμα και όταν οι ραββίνοι δίδασκαν ότι οι γυναίκες ήταν ευλογημέ-
νες από το Θεό, οι άνδρες ήταν υποχρεωμένοι να ευχαριστούν το Θεό 
στην πρωινή προσευχή τους που δεν τους έκανε Εθνικούς, δούλους ή 
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γυναίκες. Όμως ο γάμος θεωρούνταν ιερό καθήκον και η οικογενεια-
κή ζωή ήταν ιερή. Οι ραββίνοι τόνιζαν αυτή του την ιερότητα σε μια 
νομοθεσία που έχει συχνά παρεξηγηθεί. Όταν η σεξουαλική πράξη 
απαγορευόταν κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρήσεως, δεν ήταν επει-
δή η γυναίκα έπρεπε να θεωρείται βρόμικη ή αηδιαστική. Η περίοδος 
της αναγκαστικής αποχής είχε σκοπό να αποτρέψει τον άνδρα από το 
να θεωρεί τη γυναίκα του δεδομένη: «Επειδή ένας άνδρας εξοικειώ-
νεται υπερβολικά με τη γυναίκα, κι έτσι στο τέλος παύει να τον ελκύει, 
η Τορά λέει ότι αυτή θα πρέπει να είναι νιντάχ (σεξουαλικά απρόσι-
τη) για εφτά ημέρες (μετά τα έμμηνα) ώστε να την επιθυμεί και πάλι 
όπως την ημέρα του γάμου»96. Πριν πάει στη συναγωγή ή σε μια επί-
σημη γιορτή, ένας άνδρας έπρεπε να κάνει ένα τελετουργικό λουτρό, 
όχι επειδή ήταν ακάθαρτος κατά έναν απλοϊκό τρόπο, αλλά για να κά-
νει τον εαυτό του πιο ιερό για τη θεία τελετουργία. Μ' αυτό ακριβώς 
το πνεύμα είναι που και η γυναίκα έπρεπε να κάνει ένα τελετουργικό 
λουτρό μετά την έμμηνο ρύση, έτσι ώστε να προετοιμάσει τον εαυτό 
της για την ιερότητα αυτού που επακολουθούσε: τις σεξουαλικές σχέ-
σεις με το σύζυγό της. Η ιδέα ότι το σεξ μπορούσε να είναι ιερό κατ* 
αυτόν τον τρόπο θα έμενε ξένη προς τον Χριστιανισμό, ο οποίος μερικές 
φορές έβλεπε το θεό και το σεξ ως ασύμβατα μεταξύ τους. Είναι αλή-
θεια ότι οι μεταγενέστεροι Εβραίοι έδιναν συχνά μια αρνητική ερμηνεία 
σε αυτές τις ραββινικές οδηγίες, αλλά οι ίδιοι οι ραββίνοι δεν εκήρυσσαν 
καμιά σκυθρωπή, ασκητική, αρνητική προς τη ζωή πνευματικότητα. 

Αντίθετα, επέμεναν ότι οι Εβραίοι είχαν καθήκον να παραμένουν 
σε καλή κατάσταση και χαρούμενοι. Συχνά παρουσιάζουν το Αγιο 
Πνεύμα να «αφήνει» ή να «εγκαταλείπει» βιβλικές μορφές όπως ο 
Ιακώβ, ο Δαβίδ ή η Εσθήρ, όταν αυτοί βρίσκονταν σε κακή διάθεση ή 
ήταν θλιμμένοι97. Μερικές φορές τους παρίσταναν να απαγγέλλουν 
τον Ψαλμό 22 όταν ένιωθαν το Πνεύμα να τους εγκαταλείπει: «θεέ 
μου, θεέ μου,γιατί με εγκατέλειψες;» Αυτό γεννά ένα ενδιαφέρον 
ερώτημα σχετικά με τη μυστηριώδη κραυγή του Ιησού πάνω από το 
σταυρό, που περιείχε αυτές τις λέξεις. Οι ραββίνοι δίδασκαν ότι ο θεός 
δεν ήθελε οι άνδρες και οι γυναίκες να υποφέρουν. Το σώμα έπρεπε 
να τιμάται και να φροντίζεται,γιατί ήταν η εικόνα του θεού: θα ήταν 
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ως και αμαρτία να αποφεύγει κανείς χαρές όπως το κρασί και το σεξ, 
αφού ο Θεός τα πρόσφερε για την αγαλλίαση του ανθρώπου. 0 Θεός 
δεν θα βρισκόταν μέσα από τη δυστυχία και τον ασκητισμό. Όταν 
προέτρεπαν το λαό τους σε πρακτικούς τρόπους «ένωσης» με το Άγιο 
Πνεύμα, κατά μία έννοια τους ζητούσαν να δημιουργήσουν μια εικόνα 
του Θεού για προσωπική τους χρήση. Δίδασκαν ότι δεν είναι εύκολο 
να πούμε πού τελειώνει το έργο του ανθρώπου και πού αρχίζει το έρ-
γο του Θεού. Οι προφήτες έκαναν πάντα το Θεό ορατό στη γη αποδί-
δοντας σ' αυτόν τις δικές τους ενοράσεις. Τώρα οι ραββίνοι φαίνονταν 
αφιερωμένοι σε ένα καθήκον που ήταν ταυτοχρόνως ανθρώπινο και 
θεϊκό. Όταν διαμόρφωναν τη νέα νομοθεσία, έμοιαζε να είναι τόσο 
του Θεού όσο και δική τους. Αυξάνοντας την παρουσία της Τορά στον 
κόσμο, επεξέτειναν την παρουσία του και την έκαναν πιο αποτελε-
σματική. Οι ίδιοι έφτασαν να γίνονται αντικείμενο σεβασμού ως εν-
σαρκώσεις της Τορά· ήταν πιο «όμοιοι με το Θεό» απ' οποιονδήποτε 
άλλον λόγω της εμπειρογνωμοσύνης τους πάνω στο Νόμο98. 

Αυτή η αίσθηση ενός έμφυτου Θεού βοήθησε τους Εβραίους να 
δουν την ανθρωπότητα ως ιερή. 0 Ραββί Ακίβα δίδασκε ότι η μιτσβά 
«Αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου» ήταν «η μεγάλη αρχη 
της Τορά»99. Οι προσβολές απέναντι σ' έναν συνάνθρωπο ήταν άρνη-
ση του ίδιου του Θεού, που έφτιαξε τους άνδρες και τις γυναίκες κατ' 
εικόνα του. Ισοδυναμούσε με αθεΐα, μια υβριστική διάθεση ν' αγνοή-
σει κανείς το Θεό. Ο φόνος ήταν το μεγαλύτερο απ' όλα τα κρίματα, 
γιατί ήταν ιεροσυλία: «Οι Γραφές μάς διδάσκουν πως όποιος χύνει 
ανθρώπινο αίμα θεωρείται σαν να καταστρέφει τη θεία εικόνα»100. 
Το να υπηρετεί κανείς ένα άλλο ανθρώπινο ον ήταν μια πράξη imitatio 
dei: αναπαρήγε την αγαθότητα και τη συμπόνοια του Θεού. Επειδή 
όλοι είχαν δημιουργηθεί σύμφωνα με την εικόνα του Θεού, όλοι ήταν 
ίσοι: ακόμα και ο Αρχιερέας θα έπρεπε να τιμωρηθεί αν έβλαπτε το 
συνάνθρωπό του, γιατί αυτό ήταν ισοδύναμο με άρνηση της ύπαρξης 
του θεού101. 0 Θεός δημιούργησε τον αδάμ, έναν μεμονωμένο άνθρω-
πο, για να μας διδάξει ότι οποιοσδήποτε κατέστρεφε έστω και μία 
μόνο ανθρώπινη ζωή επρόκειτο να τιμωρηθεί σαν να είχε καταστρέψει 
ολόκληρο τον κόσμο- παρομοίως, το να σώσει μια ζωή ήταν σα να 
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έσωζε ολόκληρο τον κόσμο102. Αυτό δεν ήταν απλώς μια αφ* υψηλού 
αντιμετώπιση αλλά μια βασική νομική αρχή: σήμαινε ότι κανένα άτο-
μο δεν μπορούσε να θυσιαστεί χάριν της ομάδας στη διάρκεια ενός 
πογκρόμ,για παράδειγμα. Το να ταπεινωθεί κάποιος, ακόμα κι ένας 
γχόυ ή δούλος, ήταν από τις πιο σοβαρές προσβολές, γιατί ισοδυνα-
μούσε με φόνο, μια ιερόσυλη σπίλωση της εικόνας του Θεού103. Το 
δικαίωμα στην ελευθερία ήταν κρίσιμο: είναι δύσκολο να βρούμε έστω 
και μία μόνο αναφορά στην ποινή της φυλάκισης σε ολόκληρη τη ραβ-
βινική φιλολογία,γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να ακυρώσει την ελευθε-
ρία ενός ανθρώπινου όντος. Το να προκαλείται σκάνδαλο ανάμεσα 
σε κάποιους ισοδυναμούσε με άρνηση της ύπαρξης του Θεού104. Οι 
Εβραίοι δεν θά 'πρεπε να βλέπουν το Θεό σαν Μεγάλο Αδελφό που 
παρακολουθεί από ψηλά κάθε τους κίνηση· αντίθετα, έπρεπε να καλ-
λιεργούν μια αίσθηση του Θεού μέσα σε κάθε ανθρώπινο ον, έτσι ώστε 
οι σχέσεις μας με τους άλλους να γίνουν αληθινές ιερές συναντήσεις. 

Τα ζώα δεν έχουν δυσκολία να ζουν σύμφωνα με τη φύση τους, αλ-
λά οι άνδρες και οι γυναίκες φαίνεται σαν να το βρίσκουν δύσκολο να 
είναι πλήρως ανθρώπινοι. 0 Θεός του Ισραήλ μερικές φορές είχε 
φανεί να ενθαρρύνει την πιο ανίερη και απάνθρωπη σκληρότητα. Αλ-
λά με το πέρασμα των αιώνων ο Γιαχβέ έγινε μια ιδέα που μπορούσε 
να βοηθήσει τους ανθρώπους να καλλιεργήσουν τη συμπόνια και το 
σεβασμό για τα απέναντί τους ανθρώπινα όντα, πράγμα το οποίο 
υπήρξε το σήμα κατατεθέν των θρησκειών της Αξονικής Εποχής. Τα 
ιδεώδη των ραββίνων ήταν κοντά στη δεύτερη από τις θεοκεντρικές 
θρησκείες, η οποία είχε τις ρίζες της στην ίδια ακριβώς παράδοση. 





Κεφάλαιο 3ο 

Ένα φως για τους Εθνικούς 

Την ίδια στιγμή που ο Φίλων επεξεργαζόταν τον πλατωνικό Ιουδαϊ-
σμό του στην Αλεξάνδρεια και οι Χιλλέλ και Σαμμάι συζητούσαν στην 
Ιερουσαλήμ, ένας χαρισματικός Θρησκευτικός Θεραπευτής ξεκινούσε 
τη δική του σταδιοδρομία στη βόρεια Παλαιστίνη. Πολύ λίγα πράγ-
ματα γνωρίζουμε για τον Ιησού. Η πρώτη εκτενής περιγραφή της ζωής 
του ήταν το Ευαγγέλιο του ευαγγελιστή Μάρκου, το οποίο δεν είχε 
γραφτεί πριν από το 70 ΜΚΧ, δηλαδή κάπου σαράντα χρόνια από το 
Θάνατό του. Εκείνη την εποχή,τα ιστορικά γεγονότα είχαν καταπνιγεί 
από τα μυθικά στοιχεία, τα οποία εξέφραζαν το νόημα που είχε απο-
κτήσει ο Ιησούς για τους οπαδούς του. Αυτό ακριβώς το νόημα είναι 
που κυρίως μας μεταφέρει ο Μάρκος και όχι τόσο μια αξιόπιστη άμε-
ση προσωπογραφία. Οι πρώτοι Χριστιανοί τον είδαν σαν ένα νέο Μωυ-
σή, ένα νέο Ιησού του Ναυή, τον ιδρυτή ενός νέου Ισραήλ. Όπως και ο 
Βούδας, ο Ιησούς φάνηκε να ενσαρκώνει πολλές από τις βαθύτερες 
ανάγκες των συγχρόνων του και να δίνει υπόσταση σε όνειρα το οποία 
είχαν στοιχειώσει στην ψυχή του ιουδαϊκού λαού επί αιώνες. Στη διάρ-
κεια της ζωής του, πολλοί Ιουδαίοι στην Παλαιστίνη πίστεψαν ότι 
ήταν ο Μεσσίας: είχε μπει έφιππος στην Ιερουσαλήμ και είχε καλο-
σωριστεί ως Τιός του Δαβίδ, αλλά λίγες ημέρες αργότερα καταδικά-
στηκε σε θάνατο με τη βασανιστική ρωμαϊκή τιμωρία της σταύρωσης. 
Όμως, παρ' όλο το σκάνδαλο ενός Μεσσία που πέθανε σαν κοινός 
εγκληματίας, οι μαθητές του δεν μπόρεσαν να πιστέψουν ότι η πίστη 
τους σε αυτόν ήταν αυταπάτη. Κυκλοφόρησε η φήμη πως είχε ανα-
στηθεί. Μερικοί είπαν πως ο τάφος του βρέθηκε κενός τρεις ημέρες 
μετά τη σταύρωσή του, άλλοι τον είδαν σε οράματα, ενώ σε μία συ-
γκεκριμένη περίπτωση 500 άνθρωποι τον είδαν ταυτόχρονα. Οι μα-
θητές του πίστεψαν ότι σύντομα θα επέστρεφε για να εγκαινιάσει τη 
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μεσσιανική Βασιλεία του Θεού και, αφού δεν υπήρχε τίποτα το αιρε-
τικό σε μια τέτοια πίστη, η αδελφότητα τους έγινε δεκτή ως αυθε-
ντικά ιουδαϊκή από ένα πρόσωπο του αναστήματος του Ραββί Γαμα-
λιήλ, εγγονού του Χιλλέλ και ενός από τους διαπρεπέστερους ταν-
ναΐμ. Οι οπαδοί του ασκούσαν καθημερινά τα θρησκευτικά τους κα-
θήκοντα στο Ναό σαν απολύτως πιστοί Εβραίοι. Τελικά, ωστόσο, ο 
Νέος Ισραήλ,ο εμπνευσμένος από τη ζωή,το θάνατο και την ανάσταση 
του Ιησού, θα γινόταν μια πίστη των Εθνικών,η οποία θα ανέπτυσσε 
τη δική της ξεχωριστή σύλληψη για το Θεό. 

Τον καιρό του θανάτου του Ιησού γύρω στο 30 ΚΧ, οι Εβραίοι ήταν 
ένθερμοι μονοθεϊστές, έτσι κανείς δεν περίμενε ο Μεσσίας να είναι μια 
θεϊκή μορφή: θα ήταν απλώς ένα κοινό, αν και προικισμένο, ανθρώ-
πινο ον. Μερικοί από τους ραββίνους υπονοούσαν ότι το όνομα και η 
ταυτότητά του ήταν γνωστά στο Θεό από την αρχή της αιωνιότητας. 
Μ' αυτή την έννοια, λοιπόν, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο Μεσσίας ήταν 
«μαζί με το Θεό» από την αρχή του χρόνου, κατά τον ίδιο τρόπο που 
ήταν και η θεία Σοφία στις Παροιμίες και στον Εκκλησιαστή. Οι Ιου-
δαίοι περίμεναν το Μεσσία, τον προεξαγγελθέντα, σαν έναν απόγονο 
του Δαβίδ, ο οποίος ως βασιλιάς και πνευματικός ηγέτης είχε ιδρύσει 
το πρώτο ανεξάρτητο ιουδαϊκό βασίλειο στην Ιερουσαλήμ. Οι Ψαλμοί 
μερικές φορές αποκαλούσαν το Μεσσία ή τον Δαβίδ «Τιό του Θεού», 
αλλά αυτό ήταν απλώς ένας τρόπος να δηλώσουν την οικειότητά του 
με τον Γιαχβέ. Κανείς από τον καιρό της επιστροφής από τη Βαβυλώ-
να δεν είχε φανταστεί ότι ο Γιαχβέ είχε πραγματικά ένα γιο, όπως οι 
αποκρουστικές θεότητες των γχοείμ. 

Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, που ως πρώτο θεωρείται συνήθως το 
πιο αξιόπιστο, παρουσιάζει τον Ιησού σαν έναν απόλυτα φυσιολογι-
κό άνθρωπο, με μια οικογένεια που περιελάμβανε αδελφούς και αδελ-
φές. Τη γέννησή του δεν την ανήγγειλαν άγγελοι, ούτε έψαλαν πάνω 
από την κούνια του. Δεν είχε ξεχωρίσει στα παιδικά του χρόνια ή 
στην εφηβεία του σαν κάτι το αξιοσημείωτο με οποιονδήποτε τρόπο. 
'Οταν άρχισε να διδάσκει, οι συμπολίτες του στη Ναζαρέτ εξεπλάγη-
σαν που ο γιος του μαραγκού της περιοχής εξελίχθηκε σε ιδιοφυία. Ο 
Μάρκος αρχίζει την αφήγησή του με τη σταδιοδρομία του Ιησού. 
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Φαίνεται ότι αρχικά υπήρξε μαθητής κάποιου Ιωάννη Βαπτιστή, ενός 
περιπλανώμενου ασκητή, ο οποίος πιθανότατα ήταν Εσσαίος: ο Ιωάν-
νης θεωρούσε το κατεστημένο της Ιερουσαλήμ ως αθεράπευτα διε-
φθαρμένο και έκανε εμπρηστικά κηρύγματα εναντίον του. Ζητούσε 
από τον κόσμο να μετανοήσει και να δεχθεί την εσσαϊκή τελετουργία 
του εξαγνισμού μέσω βαπτίσματος στον ποταμό Ιορδάνη. 0 Λουκάς 
υπονοεί ότι ο Ιησούς και ο Ιωάννης είχαν πράγματι στενό δεσμό. 0 
Ιησούς έκανε το μακρύ ταξίδι από τη Ναζαρέτ στην Ιουδαία για να 
βαφτιστεί από τον Ιωάννη. Όπως μας λέει ο Μάρκος: «Κι αμέσως, 
ενώ έβγαινε από το νερό, είδε ν' ανοίγουν οι ουρανοί και το Πνεύμα 
σαν περιστέρι να κατεβαίνει πάνω του. Τότε μια φωνή ακούστηκε 
από τα ουράνια: -Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός,εσύ είσαι ο εκλε-
κτός μου»1. 

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναγνώρισε αμέσως τον Ιησού ως το Μεσ-
σία. Το επόμενο πράγμα που ακούμε για τον Ιησού είναι ότι άρχισε 
να κηρύσσει σε όλες τις πόλεις και τα χωριά της Γαλιλαίας, λέγοντας: 
«Έφτασε η Βασιλεία του Θεού!»2. 

Έχουν υπάρξει αμέτρητες συζητήσεις σχετικά με την ακριβή φύση 
της αποστολής του Ιησού. Ελάχιστα από τα πραγματικά λόγια του 
φαίνεται να έχουν καταγραφεί στα Ευαγγέλια, ενώ ένα μεγάλο μέρος 
του υλικού τους είναι επηρεασμένο από τις κατοπινές εξελίξεις στις 
εκκλησίες που ίδρυσε ο απόστολος Παύλος μετά το θάνατό του. Πά-
ντως, υπάρχουν ορισμένα σημεία-κλειδιά που δείχνουν τον ουσια-
στικά ιουδαϊκό χαρακτήρα της σταδιοδρομίας του. Έχει δειχθεί ότι οι 
θρησκευτικοί θεραπευτές ήταν οικείες θρησκευτικές φιγούρες στη 
Γαλιλαία: όπως και ο Ιησούς,ήταν επαίτες οι οποίοι κήρυσσαν, θερά-
πευαν τους ασθενείς και εξόρκιζαν τους δαίμονες. Επίσης όπως ο Ιη-
σούς, αυτοί οι ιεροί άνδρες της Γαλιλαίας είχαν συχνά έναν μεγάλο 
αριθμό γυναικών μαθητριών. Αλλοι υποστηρίζουν ότι ο Ιησούς ήταν 
καταφανώς Φαρισαίος της ίδιας σχολής με τον Χιλλέλ, όπως και ο 
Παύλος, ο οποίος ομολογεί ότι υπήρξε Φαρισαίος πριν από τη μετα-
στροφή του στο Χριστιανισμό, ενώ λέγεται μάλιστα ότι είχε μαθητεύ-
σει κοντά στον Ραββί Γαμαλιήλ3. Οπωσδήποτε οι διδασκαλίες του 
Ιησού ήταν σύμφωνες με τα κύρια δόγματα των Φαρισαίων, αφού επί-
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σης δίδασκε ότι η συμπόνια και η αγάπη ήταν οι πιο σημαντικές από 
τις μιτσβώτ. Όπως και οι Φαρισαίοι,ήταν αφοσιωμένος στην Τορά 
και λέγεται ότι είχε κηρύξει το αυστηρότερο κήρυγμα απ' όλους τους 
συγχρόνους του4. Δίδασκε επίσης μια εκδοχή του "Χρυσού Κανόνα" 
του Χιλλέλ, με την οποία υποστήριζε ότι ολόκληρος ο Νόμος μπο-
ρούσε να συνοψιστεί στο αξίωμα: «κάνε στους άλλους ό,τι θέλεις να 
κάνουν αυτοί σε σένα»5. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ο Ιησούς 
παρουσιάζεται να εκστομίζει βίαιες και μάλλον αστήρικτες κατηγο-
ρίες κατά των «Γραμματέων και Φαρισαίων»,παρουσιάζοντάς τους 
σαν ανάξιους υποκριτές6. Εκτός του ότι είναι μια δυσφημιστική πα-
ραμόρφωση των γεγονότων και μια κατάφωρη παραβίαση της συμπό-
νιας, η οποία υποτίθεται πως χαρακτήριζε την αποστολή του, αυτή η 
οξεία επίκριση των Φαρισαίων είναι κατά πάσα πιθανότητα πλαστή. 
0 Λουκάς, για παράδειγμα, παρουσιάζει μια αρκετά καλή εικόνα για 
τους Φαρισαίους τόσο στο Ευαγγέλιό του όσο και στις Πράξεις των 
Αποστόλων, και ο Παύλος δύσκολα θα είχε διακηρύξει το φαρισαϊκό 
παρελθόν του αν οι Φαρισαίοι ήταν πράγματι οι ορκισμένοι εχθροί του 
Ιησού που τον καταδίωξαν μέχρι θανάτου. 0 αντισημιτικός τόνος του 
κατά Ματθαίον Ευαγγελίου αντανακλά την ένταση ανάμεσα στους 
Εβραίους και τους Χριστιανούς το 80 ΚΧ. Τα Ευαγγέλια παρουσιά-
ζουν συχνά τον Ιησού να συζητά με τους Φαρισαίους, αλλά η συζή-
τηση είναι είτε φιλική είτε μπορεί να αντανακλά μια διαφωνία με την 
πιο αυστηρή σχολή του Σαμμάι. 

Μετά το θάνατό του, οι οπαδοί του αποφάσισαν ότι ο Ιησούς είχε 
θεία καταγωγή. Αυτό δεν συνέβη ξαφνικά- όπως θα δούμε,το δόγμα 
ότι ο Ιησούς ήταν θεός με ανθρώπινη μορφή δεν συγκροτήθηκε ολοκλη-
ρωτικά πριν από τον τέταρτο αιώνα. Η ανάπτυξη της χριστιανικής πί-
στης στην ενσάρκωση ήταν μια σταδιακή, σύνθετη διαδικασία. Ο ίδιος 
ο Ιησούς οπωσδήποτε δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι ήταν θεός. Στη βά-
πτισή του ονομάστηκε Τιός του θεού από μία φωνή στον ουρανό, αλλά 
αυτό πιθανότατα αποτελούσε μια απλή επιβεβαίωση ότι ήταν πράγ-
ματι ο Μεσσίας. Δεν υπήρχε τίποτε το ιδιαίτερα ασυνήθιστο σε μια τέ-
τοια άνωθεν ανακήρυξη: οι ραββίνοι συχνά βίωναν αυτό που ονόμαζαν 
μπατ χιολ (επί λέξει, «Θυγατέρα της Φωνής»), μια μορφή έμπνευσης η 
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οποία αντικαθιστούσε τις πιο άμεσες προφητικές αποκαλύψεις7. 0 
ραββίνος Γιοχαννάν μπεν Σακκάι είχε ακούσει μια τέτοια μπατ χιολ να 
επικυρώνει την αποστολή του, όταν το Άγιο Πνεύμα είχε κατεβεί σε 
αυτόν και τους μαθητές του υπό μορφή φλόγας. 0 Ιησούς ο ίδιος συνή-
θιζε να αποκαλεί τον εαυτό του «Υιό του Ανθρώπου». Μεγάλη διαμάχη 
έχει υπάρξει γύρω από αυτό τον τίτλο, αλλά φαίνεται ότι η αρχική αρα-
μαϊκή φράση (μπαρ νασά) τόνιζε απλώς το εύθραυστο και τη θνητό-
τητα της ανθρώπινης κατάστασης. Αν αυτό ισχύει,φαίνεται ότι ο Ιησούς 
έκανε ειδική προσπάθεια να τονίσει πως ήταν ένα αδύναμο ανθρώπινο 
πλάσμα που θα μπορούσε κάποια μέρα να υποφέρει και να πεθάνει. 

Τα Ευαγγέλια μάς λένε, ωστόσο, ότι ο θεός είχε προικίσει τον Ιησού 
με ορισμένες θείες «δυνάμεις», οι οποίες του επέτρεπαν, παρ' όλο που 
ήταν ένας κοινός θνητός, να επιτελεί τα θεϊκά έργα της θεραπείας των 
αρρώστων και της άφεσης των αμαρτιών. 'Οταν λοιπόν οι άνθρωποι 
έβλεπαν τον Ιησού εν δράσει, είχαν μια άμεση, ζωντανή εικόνα τού 
πώς ήταν ο Θεός. Σε μία περίπτωση,τρεις από τους μαθητές του υπο-
στήριξαν ότι το είχαν δει αυτό καθαρότερα απ' ό,τι συνήθως. Η ιστο-
ρία έχει σωθεί και στα τρία Συνοπτικά Ευαγγέλια και έμελλε να είναι 
βαρύνουσα για τις κατοπινές γενεές των Χριστιανών. Μας λέει ότι ο 
Ιησούς είχε πάρει τον Πέτρο,τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, σε ένα ψηλό 
βουνό που κατά παράδοσιν ταυτίζεται με το όρος Θαβώρ στη Γαλι-
λαία. Εκεί «μεταμορφώθηκε» μπροστά τους: «Έλαμψε το πρόσωπό 
του σαν τον ήλιο και τα φορέματά του έγιναν άσπρα σαν το φως»8. 0 
Μωυσής και ο Ηλίας, αντιπροσωπεύοντας αντιστοίχως το Νόμο και 
τους Προφήτες, εμφανίστηκαν ξαφνικά δίπλα του και οι τρεις άρχισαν 
να συζητούν μεταξύ τους. 0 Πέτρος έμεινε κατάπληκτος και φώναξε 
δυνατά,χωρίς όμως να ξέρει τι έλεγε, ότι έπρεπε να στήσουν τρεις σκη-
νές σε ανάμνηση του οράματος. Ένα λαμπερό σύννεφο, όπως εκείνο 
που κατέβηκε στο όρος Σινά, σκέπασε την κορυφή του βουνού, και 
μια μπατ χιολ διακήρυξε: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός 
είναι ο εκλεκτός μου· να τον ακούτε»9. Αιώνες αργότερα, όταν οι Έλ-
ληνες Χριστιανοί αναλογίζονταν το νόημα αυτού του οράματος, έκρι-
ναν ότι οι «δυνάμεις» του Θεού είχαν λάμψει μέσ' από τη μεταμορ-
φωμένη ανθρώπινη φύση του Ιησού. 
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Έχει επίσης σημειωθεί ότι ποτέ ο Ιησούς δεν ισχυρίστηκε πως αί/τές 
οι θείες «δυνάμεις» ήταν περιορισμένες αποκλειστικά σε αυτόν. Επα-
νειλημμένα, ο Ιησούς υποσχόταν στους μαθητές του ότι αν είχαν «πί-
στη» θα μπορούσαν να απολαύσουν και αυτοί τέτοιες «δυνάμεις». 
Λέγοντας πίστη, ωστόσο, δεν εννοούσε να υιοθετήσουν την ορθή θεο-
λογία, αλλά να καλλιεργήσουν μια εσωτερική στάση παράδοσης και 
ανοιχτότητας απέναντι στο Θεό. Αν οι μαθητές του αφήνονταν χωρίς 
καμιά επιφύλαξη στο Θεό, θα μπορούσαν να κάνουν ό ,τι έκανε κι 
αυτός. Όπως και οι ραββίνοι, ο Ιησούς πίστευε ότι το Πνεύμα δεν 
προοριζόταν για μια προνομιακή ελίτ, αλλά για όλους τους αγαθούς 
ανθρώπους: ορισμένα μάλιστα χωρία μαρτυρούν ότι ο Ιησούς, επίσης 
όπως οι ραββίνοι, πίστευε πως ακόμα και οι γχοείμ μπορούσαν να 
λάβουν το Πνεύμα. Αν οι μαθητές του είχαν «πίστη», θα μπορούσαν 
να κάνουν ακόμα σπουδαιότερα πράγματα· όχι μόνο θα ήταν σε θέση 
να συγχωρούν αμαρτίες και να εξορκίζουν δαίμονες, αλλά ακόμα και 
να εκσφενδονίσουν ένα βουνό μέσα στη θάλασσα10. Θα ανακάλυπταν 
ότι οι αδύναμες, θνητές τους ζωές είχαν μεταμορφωθεί από τις «δυ-
νάμεις» του θεού που ήταν παρούσες και ενεργές στον κόσμο του μεσ-
σιανικού Βασιλείου. Μετά το θάνατό του, οι μαθητές του δεν θα εγκα-
τέλειπαν την πίστη τους ότι ο Ιησούς είχε κατά κάποιο τρόπο παρου-
σιάσει μια εικόνα του θεού. Από πολύ νωρίς είχαν αρχίσει να προ-
σεύχονται σ' αυτόν. 0 Παύλος πίστευε ότι οι δυνάμεις του θεού μπο-
ρούσαν να χαριστούν ακόμα και στους γχοείμ και δίδαξε το Ευαγγέ-
λιο στη σημερινή Τουρκία, Μακεδονία και Ελλάδα. Ήταν πεπεισμέ-
νος ότι οι μη Ιουδαίοι μπορούσαν εξίσου να γίνουν μέλη του Νέου 
Ισραήλ, ακόμη και αν δεν τηρούσαν πλήρως τον μωσαϊκό Νόμο. Αυτό 
ήταν πρόκληση για την αρχική ομάδα των μαθητών, που ήθελαν να πα-
ραμείνουν πιο αποκλειστικά μια ιουδαϊκή ομάδα,γι' αυτό και διέρ-
ρηξαν τους δεσμούς με τον Παύλο μετά από μια παθιασμένη αντιπα-
ράθεση. Ωστόσο,οι περισσότεροι από τους προσήλυτους του Παύλου 
ήταν είτε Ιουδαίοι της Διασποράς είτε θεοφοβούμενοι. Έτσι ο Νέος 
Ισραήλ παρέμενε βαθιά ιουδαϊκός. Ο Παύλος ποτέ δεν αποκάλεσε τον 
Ιησού «Θεό». Τον αποκαλούσε «Τιό του Θεού» με την ιουδαϊκή έννοια 
του όρου- οπωσδήποτε δεν πίστευε ότι ο Ιησούς ήταν η ενσάρκωση του 
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ίδιου του Θεού: κατείχε απλώς τις «δυνάμεις» του Θεού και το «Πνεύ-
μα»,™ οποίο εκδήλωνε τη δραστηριότητα του Θεού πάνω στη γη και 
δεν έπρεπε να ταυτίζεται με την ακατάληπτη θεία ουσία. Όπως ήταν 
αναμενόμενο όμως, οι νέοι Χριστιανοί στον εθνικό κόσμο δεν διατήρη-
σαν πάντα αυτές τις λεπτές διακρίσεις και δεν καταλάβαιναν πάντα 
πώς ένας άνθρωπος που τόνιζε την αδύναμη, θνητή φύση του μπορούσε 
ταυτόχρονα να είναι θείος. Το δόγμα της ενσάρκωσης του θεού στον 
Ιησού πάντα σκανδάλιζε τους Εβραίους, ενώ αργότερα οι Μουσουλμά-
νοι θα το έβρισκαν και αυτοί βλάσφημο. Ήταν ένα δύσκολο δόγμα με 
ορισμένους κινδύνους· συχνά οι Χριστιανοί το ερμήνευαν χονδροειδώς. 
Όμως αυτός ο τύπος λατρείας της ενσάρκωσης υπήρξε παντού ένα 
σταθερό θέμα στην ιστορία της θρησκείας: θα δούμε ότι ακόμα και οι 
Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι ανέπτυξαν για λογαριασμό τους κάποιες 
εντυπωσιακά παρόμοιες θεολογίες. 

Μπορούμε να δούμε τη θρησκευτική παρόρμηση πίσω από αυτή 
την εντυπωσιακή θεοποίηση του Ιησού, αν ρίξουμε μια σύντομη μα-
τιά σε ορισμένες εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην Ινδία την ίδια περί-
που εποχή. Τόσο στο Βουδισμό όσο και στον Ινδουισμό υπήρχε ένα 
κύμα λατρείας προς τα θεϊκά όντα, όπως ο ίδιος ο Βούδας ή οι ινδου-
ϊστικοί θεοί οι οποίοι είχαν εμφανιστεί με ανθρώπινη μορφή. Αυτό το 
είδος προσωπικής λατρείας, γνωστό ως μπάχτι, εξέφραζε κάτι που 
έμοιαζε μ' έναν αιώνιο ανθρώπινο πόθο για μια ανθρωποποιημένη 
θρησκεία. Ήταν μια εντελώς νέα αφετηρία, που όμως και στις δύο 
πίστεις ενσωματωνόταν στη θρησκεία χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις 
ουσιώδεις προτεραιότητες. 

Μετά το θάνατο του Βούδα στα τέλη του έκτου αιώνα ΠΚΧ, οι 
άνθρωποι φυσικά ήθελαν ένα αναμνηστικό του, ένιωθαν όμως ότι ένα 
άγαλμα δεν ήταν το πιο κατάλληλο, αφού στη νιρβάνα αυτός δεν 
«υπήρχε» πια με οποιαδήποτε φυσιολογική έννοια. Όμως η προσω-
πική αγάπη για τον Βούδα και η ανάγκη διαλογισμού πάνω στη φωτι-
σμένη ανθρώπινη φύση του έγιναν τόσο ισχυρές που τον πρώτο αιώνα 
ΠΚΧ εμφανίστηκαν τα πρώτα αγάλματά του στη Γκαντάρα της βορει-
οδυτικής Ινδίας και στη Μαθούρα κοντά στον ποταμό Τζούμνα. Η 
δύναμη και η πνευματικότητα τέτοιων εικόνων τους έδωσε μια κε-



13° Η Ιστορία του θ ε ο ύ 

ντρική σημασία στη βουδιστική θρησκεία, ακόμα και όταν αυτή η 
λατρεία σε ένα ον πέραν του εαυτού ήταν πολύ διαφορετική από την 
εσωτερική πειθαρχία που δίδασκε ο Γκωτάμα. Όλες οι θρησκείες αλ-
λάζουν και εξελίσσονται. Αν δεν το κάνουν, αχρηστεύονται. Η πλειο-
ψηφία των Βουδιστών έβρισκε τη μπάκτι πολύτιμη και ένιωθαν ότι 
τους υπενθύμιζε μερικές ουσιώδεις αλήθειες οι οποίες κινδύνευαν να 
χαθούν. Όταν ο Βούδας πέτυχε για πρώτη φορά τη φώτιση, πρέπει 
να θυμηθούμε ότι μπήκε στον πειρασμό να την κρατήσει για τον εαυ-
τό του, αλλά η συμπόνια του για την πάσχουσα ανθρωπότητα τον 
οδήγησε να περάσει τα επόμενα σαράντα χρόνια του κηρύσσοντας το 
Δρόμο. Όμως τον πρώτο αιώνα ΠΚΧ, οι βουδιστές μοναχοί που ήταν 
κλειδωμένοι μέσα στα μοναστήρια τους προσπαθώντας να φτάσουν 
ατομικά στη νιρβάνα φαίνεται ότι είχαν χάσει αυτή την προοπτική. 
Το μοναστικό ιδεώδες ήταν επίσης αποθαρρυντικό και πολλοί το 
ένιωθαν ξένο. Έτσι,τον πρώτο αιώνα ΠΚΧ ένα καινούργιο είδος Βου-
δισμού αναδύθηκε: η λατρεία του μποτισάτβα,που ακολούθησε το 
παράδειγμα του Βούδα και εγκατέλειψε την ατομική του νιρβάνα, 
θυσιάζοντας τον εαυτό του για χάρη του λαού του. Ήταν έτοιμος να 
σηκώσει το βάρος μιας ακόμη αναγέννησης προκειμένου να σώσει τους 
ανθρώπους που δυστυχούσαν. Όπως εξηγούν οι Πράζνα-παραμίτα 
Σούτρας (Διδασκαλίες για την Τελειοποίηση της Σοφίας), οι οποίες 
συγκροτήθηκαν στο τέλος του πρώτου αιώνα ΠΚΧ, οι μποτισάτβας 

δεν επιθυμούν να φτάσουν στην προσωπική τους νιρβάνα. Αντί-
θετα, έχουν κατανοήσει βαθιά τον οδυνηρό κόσμο της ύπαρξης, 
και επιθυμώντας διακαώς τον υπέρτατο φωτισμό, δεν τρέμουν 
τη γέννηση και το θάνατο. Εργάζονται για το καλό του κόσμου, 
για τη λύτρωση του κόσμου, από τη βαθιά τους συμπόνια για 
τον κόσμο.Έχουν ελευθερωθεί: «Θα γίνουμε ένα καταφύγιο για 
τον κόσμο, ο τόπος ανάπαυσης του κόσμου, η τελική ανακού-
φιση του κόσμου, τα νησιά του κόσμου, τα φώτα του κόσμου, οι 
οδηγοί των μέσων της λύτρωσης του κόσμου »η. 

Επιπλέον, ο μποτισάτβα είχε αποκτήσει μια αστείρευτη πηγή ικα-
νοτήτων, που μπορούσαν να βοηθήσουν τους λιγότερο προικισμένους 
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πνευματικά. Ένα πρόσωπο που προσευχόταν σε έναν μποτισάτβα 
μπορούσε να αναγεννηθεί σε έναν από τους παραδείσους της βουδι-
στικής κοσμολογίας, όπου υπήρχαν συνθήκες που έκαναν ευκολότερη 
την επίτευξη της φώτισης. 

Το κείμενο τονίζει ότι αυτές οι ιδέες δεν έπρεπε να ερμηνεύονται 
κατά γράμμα. Δεν είχαν τίποτα να κάνουν με την κοινή λογική ή με 
γεγονότα αυτού του κόσμου, αλλά ήταν απλά σύμβολα μιας αδιόρα-
της αλήθειας. Στις αρχές του δεύτερου αιώνα ΚΧ, ο Ναγκαρζούνα, ο 
φιλόσοφος που ίδρυσε τη Σχολή του Κενού,χρησιμοποιούσε παρά-
δοξα και μια διαλεκτική μέθοδο για να δείξει την ανεπάρκεια της κοι-
νής εννοιακής γλώσσας. Οι έσχατες αλήθειες, υποστήριζε, μπορούν να 
συλληφθούν μόνο ενορατικά μέσω διανοητικών πειθαρχιών ή διαλογι-
σμού. Ακόμα και η διδασκαλία του Βούδα ήταν συμβατική, ιδέες 
φτιαγμένες από τον άνθρωπο που δεν ανταποκρίνονταν πλήρως στην 
πραγματικότητα που είχαν σκοπό να αποκαλύψουν. Οι Βουδιστές 
που υιοθέτησαν αυτή τη φιλοσοφία ανέπτυξαν την πεποίθηση ότι κα-
θετί που βιώνουμε είναι αυταπάτη: στη Δύση, θα τους ονομάζαμε 
ιδεαλιστές. Το Απόλυτο, που είναι η εσωτερική ουσία όλων των πραγ-
μάτων, είναι ένα κενό, ένα τίποτα, κάτι που δεν έχει καμιά ύπαρξη με 
την κοινή έννοια της λέξεως. Ήταν φυσικό να ταυτίζουν το κενό με τη 
νιρβάνα. Από τη στιγμή που ένας Βούδας όπως ο Γκωτάμα είχε επι-
τύχει τη νιρβάνα, κατά κάποιο άφατο τρόπο είχε γίνει νιρβάνα και 
ήταν ταυτόσημος με το Απόλυτο. Έτσι οποιοσδήποτε επιζητούσε τη 
νιρβάνα ζητούσε να ταυτιστεί με τους Βούδες. 

Δεν είναι δύσκολο να δούμε ότι αυτή η μπάχτι (λατρεία) στους Βού-
δες και στους μποτισάτβας ήταν παρόμοια με τη χριστιανική λατρεία 
του Ιησού. Έκανε επίσης την πίστη κατανοητή σε περισσότερους 
ανθρώπους, όπως ο Παύλος προσπαθούσε να κάνει τον Ιουδαϊσμό 
προσιτό στους γχοείμ. Υπήρξε την ίδια εποχή μια παρόμοια ανάδυση 
της μπάχχι στον Ινδουισμό, η οποία επικεντρωνόταν στις φιγούρες 
του Σίβα και του Βισνού, δύο από τις σημαντικότερες βεδικές θεότη-
τες. Και πάλι όμως,η λαϊκή λατρεία αποδείχθηκε ισχυρότερη από τη 
φιλοσοφική αυστηρότητα των Ουπανισάδων. Σαν αποτέλεσμα, οι 
Ινδουιστές ανέπτυξαν μια τριάδα: ο Βράχμαν, ο Σίβα και ο Βισνού 
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ήταν τρία σύμβολα ή όψεις μιας μοναδικής, άφατης πραγματικότητας. 
Μερικές φορές ήταν καλύτερα να στοχάζεται κανείς το μυστήριο 

του Θεού από την άποψη του Σίβα, της παράδοξης αυτής θεότητας του 
καλού και του κακού, της γονιμότητας και του ασκητισμού, που ήταν 
ταυτόχρονα δημιουργός και καταστροφέας. Στον λαϊκό θρύλο,ο Σίβα 
ήταν επίσης ένας μεγάλος γιόγκι. Με τον τρόπο αυτό ενέπνεε τους 
ζηλωτές του να υπερβούν τις προσωπικές έννοιες της θεότητας μέσω 
του διαλογισμού. 0 Βισνού ήταν συνήθως πιο ευγενικός και παιχνι-
διάρης. Του άρεσε να εμφανίζεται στους ανθρώπους με τη μορφή των 
διάφορων ενσαρκώσεών του ή αβατάρας. Ένα από τα πιο φημισμένα 
προσωπεία του ήταν ο χαρακτήρας του Κρίσνα, ο οποίος είχε γεννηθεί 
από ευγενή οικογένεια αλλά ανατράφηκε σαν βοσκός. 0 λαϊκός θρύ-
λος αγαπούσε τις ιστορίες που αφηγούνταν τις ερωτοτροπίες του με 
τις βοσκοπούλες και οι οποίες απεικόνιζαν το Θεό ως εραστή της ψυ-
χής. Όμως, όταν στη Μπαγκαβάτ Γκίτα ο Βισνού εμφανίζεται στον πρί-
γκηπα Αρζούνα ως Κρίσνα,πρόκειται για μια τρομακτική εμπειρία: 

Βλέπω τους θεούς 
στο σώμα σου, ω Θεέ, 
και τις ορδές των μυριάδων πλασμάτων: 
τον Βράχμαν, τον κοσμικό δημιουργό, 
πάνω στο θρόνο του από λωτό, 
κι όλους τους προφήτες και τα ουράνια ερπετά12. 

Καθετί είναι κατά κάποιον τρόπο παρόν στο σώμα του Κρίσνα: δεν 
έχει αρχή ούτε τέλος, γεμίζει το χώρο και περικλείνει κάθε δυνατή 
θεότητα: «Θεοί της βροντερής καταιγίδας, θεοί του ήλιου, λαμπροί 
θεοί και θεοί των τελετών»13. Είναι ακόμα το «ακούραστο πνεύμα 
του ανθρώπου», η ουσία της ανθρώπινης φύσης14. Όλα τα πράγματα 
ρέουν προς τον Κρίσνα, όπως ένα ποτάμι κυλάει προς τη θάλασσα ή 
όπως τα λεπιδόπτερα πετούν γύρω από τη φλόγα που χορεύει. Το 
μόνο που μπορεί ο Αρζούνα να κάνει καθώς κοιτάζει αυτό το τρομερό 
θέαμα είναι να ριγεί και να τρέμει, έχοντάς τα εντελώς χαμένα. 

Η ανάπτυξη της μπάκτι απαντά σε μια βαθιά ριζωμένη λαϊκή ανά-
γκη για κάποιου είδους προσωπική σχέση με το Έσχατο. Έχοντας 
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φτιάξει μια εικόνα του Βράχμαν ως ριζικά υπερβατικού, υπήρχε ο 
κίνδυνος να γίνει υπερβολικά σκιώδης και, όπως ο αρχαίος Θεός-
Ουρανός, να σβηστεί από την ανθρώπινη συνείδηση. Η ανάπτυξη του 
ιδεώδους του μποτισάτβα στο Βουδισμό και των αβατάρας του 
Βισνού στον Ινδουισμό φαίνεται πως αναπαριστά ένα νέο στάδιο στη 
θρησκευτική εξέλιξη, όπου οι άνθρωποι επιμένουν πως το Απόλυτο 
δεν μπορεί να είναι τίποτα λιγότερο από ανθρώπινο. Αυτά τα συμβο-
λικά δόγματα και οι μύθοι αρνούνται, ωστόσο, ότι το Απόλυτο μπο-
ρεί να εκφραστεί σε ένα και μόνο επίπεδο: υπήρχαν αναρίθμητοι 
Βούδες και μποτισάτβας, και ο Βισνού με τη σειρά του είχε αρκετούς 
αβατάρας. Αυτοί οι μύθοι εκφράζουν επίσης ένα ιδεώδες για την 
ανθρωπότητα: δείχνουν το ανθρώπινο γένος να φωτίζεται ή να θεο-
ποιείται, όπως πραγματικά αναμενόταν να γίνει. 

Τον πρώτο αιώνα ΚΧ υπήρχε μια παρόμοια δίψα για θεία παρου-
σία στον Ιουδαϊσμό. Το πρόσωπο του Ιησού φαινόταν να απαντά σε 
αυτή την ανάγκη. 0 απόστολος Παύλος, ο πρώτος Χριστιανός συγ-
γραφέας που δημιούργησε τη θρησκεία που σήμερα γνωρίζουμε ως 
Χριστιανισμό, πίστευε πως ο Ιησούς είχε αντικαταστήσει την Τορά 
ως πρωταρχική αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο15. Δεν είναι εύκολο 
να ξέρουμε ακριβώς τι εννοούσε μ' αυτό. Οι επιστολές του Παύλου 
ήταν περιστασιακές μάλλον απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλή-
ματα παρά περιεκτική περιγραφή μιας πλήρως αρθρωμένης θεολο-
γίας. Οπωσδήποτε πίστευε ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας: η λέξη 
«Χριστός» ήταν μια μετάφραση του εβραϊκού "Μασιάχ" (αυτός που 
έχει αναγγελθεί). 0 Παύλος επίσης συζητούσε για τον άνθρωπο 
Ιησού σαν να ήταν κάτι περισσότερο από ένα κοινό ανθρώπινο πλά-
σμα, ακόμα και όταν ως Ιουδαίος δεν πίστευε ότι επρόκειτο για 
ενσαρκωμένο Θεό. Χρησιμοποιούσε συχνά τη φράση «εν Χριστώ» 
για να περιγράψει την εμπειρία που είχε του Ιησού: οι Χριστιανοί 
ζούσαν «εν Χριστώ»· είχαν βαπτιστεί στο θάνατό του- η Εκκλησία 
κατά κάποιον τρόπο συνιστούσε το σώμα του16. Αυτό δεν ήταν μια 
αλήθεια την οποία ο Παύλος υποστήριζε λογικά. Όπως και πολλοί 
Εβραίοι, είχε μια θολή άποψη του ελληνικού ορθολογισμού, τον 
οποίον περιέγραφε ως απλή «μωρία»17. Ήταν μια υποκειμενική και 
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μυστική εμπειρία αυτή που τον έκανε να περιγράφει τον Ιησού σαν 
ένα είδος ατμόσφαιρας μέσα στην οποία «ζούμε και κινούμαστε και 
υπάρχουμε»18. 0 Ιησούς είχε γίνει η πηγή της θρησκευτικής εμπει-
ρίας του Παύλου: ως εκ τούτου, μιλούσε γι' αυτόν με τον τρόπο που 
κάποιοι σύγχρονοί του θα μιλούσαν για ένα θεό. 

Όταν ο Παύλος εξήγησε την πίστη που του είχε παραδοθεί, είπε 
ότι ο Ιησούς είχε υποφέρει και θανατωθεί «για τις αμαρτίες μας»19, 
δείχνοντας ότι τα πρώτα εκείνα χρόνια οι μαθητές του Ιησού, συγκλο-
νισμένοι από το σκάνδαλο του θανάτου του, τον εξηγούσαν λέγοντας 
ότι κατά κάποιον τρόπο έγινε προς όφελός τους. Στο κεφάλαιο 9, θα 
δούμε ότι τον δέκατο έβδομο αιώνα κάποιο άλλοι Εβραίοι θα έβρι-
σκαν μια παρόμοια εξήγηση για το σκανδαλώδες τέλος ενός άλλου 
Μεσσία. Οι πρώτοι Χριστιανοί ένιωθαν ότι με κάποιο μυστηριώδη 
τρόπο ο Ιησούς ήταν ακόμα ζωντανός και ότι οι «δυνάμεις» που κα-
τείχε είχαν τώρα μεταβιβαστεί σε αυτούς, όπως τους είχε υποσχεθεί. 
Γνωρίζουμε από τις επιστολές του Παύλου ότι οι πρώτοι Χριστιανοί 
είχαν όλα τα είδη ασυνήθιστων εμπειριών τα οποία θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν ως ενδείξεις της έλευσης μιας καινούργιας ανθρωπότητας: 
μερικοί είχαν γίνει θρησκευτικοί θεραπευτές, μερικοί μιλούσαν ουρά-
νιες γλώσσες, άλλοι υποστήριζαν ότι αυτά που πίστευαν ήταν χρησμοί 
εμπνευσμένοι από το θεό. Οι λειτουργίες της εκκλησίας ήταν θορυ-
βώδη, χαρισματικά συμβάντα,πολύ διαφορετικά απ' ό,τι ένας ωραίος 
εσπερινός σήμερα σε μια ενοριακή εκκλησία. Φαίνεται ότι ο θάνατος 
του Ιησού υπήρξε πράγματι ευεργετικός κατά κάποιον τρόπο: είχε 
γεννήσει μια «νέα μορφή ζωής» και μια «νέα δημιουργία»,ένα μόνιμο 
θέμα στις επιστολές του Παύλου20. 

Δεν υπήρχαν, ωστόσο, λεπτομερειακές θεωρίες για τη σταύρω-
ρωση ως εξιλέωση από κάποιο «πρωταρχικό αμάρτημα» του Αδάμ: 
θα δούμε ότι αυτή η θεολογία δεν αναδύεται πριν από τον τέταρτο 
αιώνα και ήταν σημαντική μόνο για τη Δύση. 0 Παύλος και οι άλλοι 
συγγραφείς της Καινής Διαθήκης προσπάθησαν να δώσουν μιαν ακρ-
ιβή, οριστική εξήγηση της σωτηρίας που είχαν βιώσει/Ομως η έννοια 
του τελετουργικού θανάτου του Ιησού ήταν παρόμοια με το ιδεώδες 
των μποτισάτβας, το οποίο αναπτυσσόταν εκείνη την εποχή στην 
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Ινδία. Όπως και οι μποτισάτβας, ο Χριστός είχε γίνει ένας μεσολα-
βητής ανάμεσα στην ανθρωπότητα και το Απόλυτο, με τη διαφορά 
όμως ότι ο Χριστός ήταν ο μοναδικός μεσολαβητής και η σωτηρία 
που απέρρεε από αυτόν δεν ήταν μια απραγματοποίητη μελλοντική 
βλέψη αλλά ένα fait accompli*. Ο Παύλος επέμενε ότι η θυσία του Ιη-
σού ήταν μοναδική. Παρ' όλο που πίστευε ότι και οι δικές του ταλαι-
πωρίες για χάρη των άλλων ήταν ευεργετικές, ο Παύλος ήταν αρκετά 
σαφής λέγοντας ότι τα πάθη και ο θάνατος του Ιησού ήταν διαφορε-
τικής τάξεως21. Υπάρχει ένας ενδεχόμενος κίνδυνος εδώ. Οι αναρίθ-
μητοι Βούδες και οι φευγαλέοι, παράδοξοι αβατάρας υπενθύμιζαν 
όλοι στον πιστό ότι η έσχατη πραγματικότητα δεν μπορούσε να 
εκφραστεί επαρκώς σε καμία μορφή. Η μοναδική ενσάρκωση του 
Χριστιανισμού, υποβάλλοντας την ιδέα ότι το όλον της ανεξάντλη-
της πραγματικότητας του Θεού είχε εκδηλωθεί σε ένα και μόνο 
ανθρώπινο ον, θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν ανώριμο τύπο 
ειδωλολατρίας. 

Ο Ιησούς επέμενε ότι οι «δυνάμεις» του Θεού δεν ήταν μόνο γι' 
αυτόν. 0 Παύλος ανέπτυξε αυτήν την ιδέα υποστηρίζοντας ότι ο 
Ιησούς υπήρξε το πρώτο δείγμα μιας νέας μορφής ανθρώπου. Όχι 
μόνο έκανε όλα όσα δεν μπόρεσε να εκπληρώσει ο παλαιός Ισραήλ, 
αλλά έγινε ακόμα ο νέος αδάμ, η νέα ανθρώπινη φύση στην οποία 
όλα τα ανθρώπινα όντα, συμπεριλαμβανομένων και των γκοείμ,έπρε-
πε με κάποιον τρόπο να συμμετάσχουν22. Και πάλι, αυτό δεν αντι-
βαίνει προς τη βουδιστική πεποίθηση ότι - αφού όλοι οι Βούδες είχαν 
γίνει ένα με το Απόλυτο - το ανθρώπινο ιδεώδες ήταν η συμμετοχή 
στην οντότητα του Βούδα. 

Στην επιστολή του προς την Εκκλησία των Φιλιππησίων, ο Παύλος 
παραθέτει αυτό που γενικά θεωρείται πως ήταν ένας πρώιμος χρι-
στιανικός ύμνος, όπου εγείρονται μερικά σημαντικά θέματα. Λέει 
στους προσηλύτους του ότι πρέπει να έχουν την ίδια στάση αυτοθυ-
σίας με τον Ιησού, 

* Τετελεσμένο γεγονός [Σ.τ.Μ.] 
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δς έν μορφή Θεοϋ ύπαρχων ούχ άρπαγμώ ήγήσατο τδ είναι ίσα 
Θεώ, άλλ' έαυτόν έκένωσε μορφήν δούλου λαβών, έν όμοιώματι 
άνθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ώς άνθρωπος έτα-
πείνωσεν έαυτόν γενόμενος ύπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου 
δε σταυρού. Διό καί ό Θεός αύτόν ύπερύψωσεν καί έχαρίσατο 
αύτω δνομα τό ύπέρ πάν δνομα,ινα έν τω όνόματι 'Ιησού πάν 
γόνυ κάμψη έπουρανίων και έπιγείων και καταχθόνιων, καί πά-
σα γλώσσα έξομολογήσηται δτι Κύριος 'Ιησούς Χριστός είς δό-
ξαν Θεοϋ Πατρός23. 

0 ύμνος φαίνεται ν' αντανακλά την πεποίθηση μεταξύ των πρώτων 
Χριστιανών ότι ο Ιησούς απολάμβανε κάποιου είδους προγενέστερη 
ύπαρξη «εν Θεώ» πριν ακόμα γίνει άνθρωπος με μια πράξη «αυτοκέ-
νωσης», μέσω της οποίας -όπως κι έναςμποτισάνβα- είχε θελήσει 
να μοιραστεί τα δεινά της ανθρώπινης συνθήκης. 0 Παύλος ήταν ακό-
μη πολύ Εβραίος για να δεχθεί την ιδέα ότι ο Ιησούς υπήρχε σαν ένα 
δεύτερο θείο ο ν δίπλα στον Γιαχβέ από την αρχή της αιωνιότητας. 0 
ύμνος δείχνει ότι ακόμη και μετά την εξύψωσή του παραμένει ξεχωρι-
στός και κατώτερος από το Θεό, ο οποίος τον εξυμνεί και του απονέ-
μει τον τίτλο "κύριος". Δεν μπορεί από μόνος του να τον πάρει, αλλά 
του δίνεται μόνο «εις δόξαν Θεού Πατρός». 

Κάπου σαράντα χρόνια αργότερα, ο συγγραφέας του κατά Ιωάν-
νην Ευαγγελίου (που γράφτηκε γύρω στα 100) έκανε έναν παρόμοιο 
υπαινιγμό. Στον πρόλογό του, περιέγραφε το Λόγο ο οποίος ήταν «με 
το Θεό εξ αρχής» και στάθηκε το μέσον της Δημιουργίας: «Μέσω αυ-
τού δημιουργήθηκαν τα πάντα, κι απ' όσα έγιναν τίποτα δεν έγινε χω-
ρίς αυτόν»24. Ο συγγραφέας εδώ δεν χρησιμοποιούσε την ελληνική λέ-
ξη "λόγος" όπως ο Φίλων: μοιάζει να είναι συντονισμένος περισσό-
τερο με τον παλαιστινιακό παρά με τον εξελληνισμένο Ιουδαϊσμό. 
Στην αραμαϊκή μετάφραση των εβραϊκών Γραφών τη γνωστή ως Ταρ-
γχούμ.που συγκροτήθηκε την ίδια περίπου εποχή, ο όρος "Μεμρά" 
(Λόγος) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη δραστηριότητα του 
Θεού στον κόσμο. Επιτελεί την ίδια λειτουργία με άλλους τεχνικούς 
όρους όπως «δόξα», «Άγιο Πνεύμα» και «Σεκινάχ», οι οποίοι τόνι-
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ζαν τη διάκριση ανάμεσα στην παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο 
και την ακατάληπτη πραγματικότητα του ίδιου του Θεού. Όπως και 
η θεία Σοφία, ο «Λόγος» συμβόλιζε το αρχικό σχέδιο του Θεού για τη 
δημιουργία. Όταν ο Παύλος και ο Ιωάννης μιλούσαν για τον Ιησού 
σαν να είχε κάποιου είδους προϋπάρχουσα ζωή, δεν υπονοούσαν ότι 
ήταν ένα δεύτερο θείο «πρόσωπο» με την κατοπινή τριαδική έννοια. 
Εννοούσαν ότι ο Ιησούς είχε υπερβεί τους χρονικούς και ατομικούς 
τρόπους ύπαρξης. Επειδή η «δύναμη» και η «σοφία» τις οποίες εκ-
προσωπούσε ήταν δραστηριότητες που απέρρεαν από το Θεό, είχε 
κατά κάποιο τρόπο εκφράσει τον «λόγο που υπήρξε εξ αρχής»25. 

Αυτές οι ιδέες ήταν κατανοητές μέσα σ' ένα αυστηρά ιουδαϊκό 
πλαίσιο, όμως οι μεταγενέστεροι Χριστιανοί με το ελληνικό τους υπό-
βαθρο θα τις ερμήνευαν διαφορετικά. Στις Πράξεις των Αποστόλων, 
γραμμένες όχι πριν το 100 ΚΧ, μπορούμε να δούμε ότι οι πρώιμοι 
Χριστιανοί διατηρούσαν ακόμη μια εντελώς ιουδαϊκή σύλληψη για το 
Θεό. Στον εορτασμό της Πεντηκοστής, όπου εκατοντάδες Ιουδαίοι 
είχαν συναθροιστεί στην Ιερουσαλήμ απ' όλη τη Διασπορά για να 
γιορτάσουν τη δωρεά της Τορά στο Σινά, το Αγιο Πνεύμα κατέβηκε 
στους συντρόφους του Χριστού. Άκουσαν «μια βουή σαν να φυσούσε 
δυνατός άνεμος, και... τότε τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλό-
γες φωτιάς»26. Το Άγιο Πνεύμα είχε φανερωθεί σε αυτούς τους πρώ-
τους Ιουδαίους Χριστιανούς όπως είχε φανερωθεί και στους συγχρό-
νους τους, τους τανναΐμ. Αμέσως οι μαθητές ξεχύθηκαν έξω και άρχι-
σαν να κηρύττουν στα πλήθη των Ιουδαίων και των θεοφοβούμενων 
από τη Μεσοποταμία,την Ιουδαία και την Καππαδοκία,τον Πόντο 
και την Ασία, τη Φρυγία και την Παμφυλία,την Αίγυπτο και τα μέρη 
της Λιβύης γύρω από την Κυρηναϊκή27. Προς μεγάλη τους έκπληξη, ο 
καθένας άκουσε τους μαθητές να κηρύττουν στη δική του γλώσσα. 
'Οταν ο Πέτρος άρχισε να μιλάει στο πλήθος, παρουσίασε αυτό το φαι-
νόμενο ως το απόγειο του Ιουδαϊσμού. Οι προφήτες είχαν προαναγ-
γείλει την ημέρα που ο Θεός θα διαχέει το πνεύμα του στο ανθρώπινο 
γένος έτσι που ακόμα και οι γυναίκες και οι δούλοι θα είχαν οράματα 
και θα έβλεπαν όνειρα2®. Αυτή η μέρα θα εγκαινίαζε το μεσσιανικό 
Βασίλειο, όπου ο Θεός θα ζούσε στη γη με τους ανθρώπους του. Ο 
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Πέτρος δεν ισχυρίστηκε ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ ήταν Θεός. Το 
ποιος ήταν «σας το απέδειξε ο Θεός με τα θαύματα και τα καταπλη-
κτικά έργα που έκανε μέσω αυτού ανάμεσά σας». Μετά τον σκληρό 
θάνατό του, ο Θεός τον ανέστησε και τον εξύψωσε σε μια εξαιρετικά 
υψηλή θέση «στα δεξιά του». Οι προφήτες και οι ψαλμωδοί είχαν όλοι 
προαναγγείλει αυτά τα γεγονότα- έτσι «ολόκληρος ο Οίκος Ισραήλ» 
μπορούσε να είναι βέβαιος ότι ο Ιησούς ήταν ο επί μακρόν αναμενό-
μενος Μεσσίας29. 0 λόγος αυτός φαίνεται ότι ήταν το κήρυγμα των 
πρώτων Χριστιανών. 

Στα τέλη του τέταρτου αιώνα, ο Χριστιανισμός είχε γίνει ισχυρός 
στα μέρη ακριβώς που αναφέρονται από το συγγραφέα των Πρά-
ξεων : ρίζωσε στις εβραϊκές συναγωγές της Διασποράς οι οποίες είχαν 
ελκύσει ένα μεγάλο αριθμό θεοφοβούμενων ή προσήλυτων. 0 μεταρ-
ρυθμισμένος Ιουδαϊσμός του Παύλου έμοιαζε ν* απαντάει σε πολλά 
από τα διλήμματά τους. Και αυτοί «μιλούσαν πολλές γλώσσες», μη 
έχοντας μια ενοποιημένη φωνή και μια συνεκτική θέση. Πολλοί Ιου-
δαίοι είχαν φτάσει να θεωρούν το Ναό της Ιερουσαλήμ, ποτισμένος 
όπως ήταν από το αίμα των ζώων, έναν πρωτόγονο και βάρβαρο 
θεσμό. Οι Πράξεις των Αποστόλων διασώζουν αυτή την αντίληψη 
στην ιστορία του Στέφανου, ενός εξελληνισμένου Ιουδαίου ο οποίος 
προσηλυτίστηκε στην αδελφότητα του Ιησού και λιθοβολήθηκε μέχρι 
θανάτου από το Σανχεντρίν,το ιουδαϊκό κυβερνητικό συμβούλιο, επί 
βλασφημία. Στον τελευταίο φλογερό του λόγο, ο Στέφανος υποστή-
ριξε ότι ο Ναός ήταν ύβρις για τη φύση του Θεού: «Ο Ύψιστος όμως 
δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς»30. Μερικοί Ιουδαίοι της Δια-
σποράς υιοθέτησαν τον ταλμουδικό Ιουδαϊσμό, ο οποίος αναπτύ-
χθηκε από τους ραββίνους μετά την καταστροφή του Ναού- άλλοι 
ένιωσαν ότι ο Χριστιανισμός απαντούσε σε ορισμένα ερωτήματα που 
είχαν σχετικά με τη φύση της Τορά και την οικουμενικότητα του Ιου-
δαϊσμού. Παράλληλα, βέβαια, ήταν ιδιαίτερα ελκυστικός στους θεο-
φοβούμενους, που μπορούσαν έτσι να γίνουν κανονικά μέλη του Νέου 
Ισραήλ δίχως το φορτίο όλων των 613 μιτσβώτ. 

Τον πρώτο αιώνα,οι Χριστιανοί συνέχιζαν να σκέφτονται το Θεό και 
να προσεύχονται σ' αυτόν σαν Εβραίοι- συζητούσαν σαν τους ραββί-
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νους και οι εκκλησίες τους ήταν όπως οι συναγωγές. Μετά τη δεκαε-
τία του 80 υπήρξαν οργισμένες διαμάχες ανάμεσα σε Χριστιανούς και 
Εβραίους, όταν οι πρώτοι αποκλείστηκαν από τις συναγωγές επειδή 
αρνιόνταν να τηρούν την Τορά. Έχουμε δει ότι ο Ιουδαϊσμός είλκυσε 
πολλούς προσήλυτους τις πρώτες δεκαετίες του πρώτου αιώνα, αλλά 
μετά το 70, όταν οι Ιουδαίοι άρχισαν να έχουν προβλήματα με τη ρω-
μαϊκή αυτοκρατορία, ο αριθμός τους μειώθηκε. Η επιρρέπεια των θεο-
φοβούμενων στο Χριστιανισμό έκανε τους Εβραίους καχύποπτους 
απέναντι στους προσήλυτους, τους οποίους δεν είχαν πλέον ζήλο να 
προσηλυτίζουν. Οι παγανιστές, τους οποίους μπορεί προηγουμένως να 
είλκυε ο Ιουδαϊσμός, τώρα στράφηκαν στο Χριστιανισμό, αλλά αυτοί 
ήταν συνήθως δούλοι και μέλη των κατώτερων τάξεων. Μόνο μετά το 
τέλος του δεύτερου αιώνα πραγματικά καλλιεργημένοι παγανιστές άρ-
χισαν να γίνονται Χριστιανοί και να είναι σε θέση να εξηγήσουν τη νέα 
θρησκεία σε έναν καχύποπτο παγανιστικό κόσμο. 

Στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, ο Χριστιανισμός φάνηκε κατ' αρχήν 
σαν ένας κλάδος του Ιουδαϊσμού, αλλά όταν οι Χριστιανοί έκαναν 
σαφές ότι δεν ήταν πλέον μέλη των συναγωγών, άρχισαν να τους βλέ-
πουν περιφρονητικά σαν μια θρησκεία φανατικών που είχε διαπράξει 
το μέγιστο αμάρτημα της ασέβειας, κόβοντας τους δεσμούς με την 
πατρογονική πίστη. Το ρωμαϊκό ήθος ήταν αυστηρά συντηρητικό: 
σεβόταν το κύρος του πατέρα και των προγονικών εθίμων. Η «πρόο-
δος» γινόταν αντιληπτή ως επιστροφή σε μια «χρυσή εποχή», όχι σαν 
μια τολμηρή έφοδος προς το μέλλον. Μια εσκεμμένη ρήξη με το πα-
ρελθόν δεν φαινόταν ως δυνητικά δημιουργική, όπως στις δικές μας 
κοινωνίες που έχουν θεσμοποιήσει την αλλαγή. Κάθε νεωτερισμός 
θεωρούνταν επικίνδυνος και ανατρεπτικός. Οι Ρωμαίοι ήταν εξαιρε-
τικά καχύποπτοι απέναντι σε μαζικά κινήματα τα οποία έσπαζαν τα 
δεσμά της παράδοσης, ενώ ήταν πάντα σε επιφυλακή να προφυλά-
ξουν τους πολίτες τους από τη θρησκευτική «αγυρτεία». Υπήρχε, 
ωστόσο, ένα κλίμα ανησυχίας και άγχους στην αυτοκρατορία. Η 
εμπειρία της διαβίωσης σε μια τεράστια πολυεθνική αυτοκρατορία 
έκανε τους αρχαίους θεούς να φαίνονται μικροί και ανεπαρκείς· οι 
άνθρωποι είχαν έρθει σε επαφή με πολιτισμούς ξένους και ανησυχητι-
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κούς. Έψαχναν για νέες πνευματικές λύσεις. Οι ανατολικές λατρείες 
άρχισαν να εισάγονται στην Ευρώπη: θεότητες όπως η Ίσιδα και η 
Σεμέλη λατρεύονταν παράλληλα με τους παραδοσιακούς θεούς της 
Ρώμης,τους φύλακες της πολιτείας. Κατά τον πρώτο αιώνα ΚΧ,οι 
νέες μυστηριακές θρησκείες προσέφεραν στους μυημένους τους τη 
σωτηρία και κάτι το οποίο υποτίθεται πως ήταν εσωτερική γνώση του 
μεταθανάτιου κόσμου. Αλλά κανένας από αυτούς τους νέους θρη-
σκευτικούς φανατισμούς δεν απειλούσε την παλαιά τάξη. Οι ανατο-
λικές θεότητες δεν απαιτούσαν μια ριζική μεταστροφή και απάρνηση 
των οικείων τελετών, αλλά ήταν σαν καινούργιοι άγιοι που πρόσφε-
ραν μια φρέσκια και ανανεωμένη εικόνα, καθώς και την αίσθηση ενός 
ευρύτερου κόσμου. Μπορούσε κανείς να είναι μέλος σε όσες μυστη-
ριακές λατρείες ήθελε: υπό τον όρο ότι δεν έθεταν σε κίνδυνο τους 
παλαιούς θεούς και διατηρούσαν μια μετριοπαθή φυσιογνωμία, οι 
μυστηριακές θρησκείες γίνονταν ανεκτές και ενσωματώνονταν στην 
υπάρχουσα τάξη. 

Κανείς δεν περίμενε η θρησκεία να είναι μια πρόκληση ή να δώσει 
μια απάντηση στο νόημα της ζωής. Για τέτοιου είδους φωτισμό οι 
άνθρωποι στρέφονταν στη φιλοσοφία. Στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία 
της όψιμης αρχαιότητας, οι άνθρωποι λάτρευαν τους θεούς για να 
μπορούν να ζητούν βοήθεια σε περιόδους κρίσης, για να εξασφαλί-
σουν τις θεϊκές ευλογίες για το κράτος και να βιώσουν μια θεραπευ-
τική αίσθηση συνέχειας με το παρελθόν. Η θρησκεία ήταν μάλλον υπό-
θεση τελετουργίας και λατρείας παρά ιδεών βασιζόταν στο συγκινη-
σιακό στοιχείο, όχι στην ιδεολογία ή σε κάποια συνειδητά υιοθετη-
μένη θεωρία. Αυτή δεν μας είναι ξένη σαν στάση σήμερα: πολλοί από 
τους ανθρώπους που παρακολουθούν θρησκευτικές λειτουργίες στην 
κοινωνία μας δεν ενδιαφέρονται για τη θεολογία, δεν θέλουν τίποτα 
το πολύ εξωτικό και απεχθάνονται την ιδέα της αλλαγής. Βρίσκουν 
ότι οι καθιερωμένες τελετές τούς προσφέρουν ένα δεσμό με την πα-
ράδοση και τους παρέχουν μια αίσθηση ασφάλειας. Δεν περιμένουν 
λαμπρές ιδέες από το κήρυγμα και ενοχλούνται από τις αλλαγές στη 
λατρεία. Με τον ίδιο μάλλον τρόπο, σε πολλούς από τους παγανιστές 
της όψιμης αρχαιότητας άρεσε να λατρεύουν τους προγονικούς θεούς. 
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όπως έκαναν και γενεές ολόκληρες πριν από αυτούς. Οι παλαιές τελε-
τουργίες τους έδιναν μια αίσθηση ταυτότητας, δόξαζαν τις τοπικές 
παραδόσεις και έμοιαζαν να εγγυώνται ότι τα πράγματα θα συνεχί-
σουν να είναι όπως ήταν. 0 πολιτισμός φαινόταν σαν ένα εύθραυστο 
επίτευγμα και δεν θα έπρεπε να διακυβεύεται από μια ανεύθυνη 
απάρνηση των πατρώων θεών, οι οποίοι μπορούσαν να διασφαλίσουν 
την επιβίωοή του. Ένιωθαν να επικρέμαται μια ζοφερή απειλή, όταν 
μια καινούργια λατρεία έβαζε σκοπό να καταργήσει την πίστη των 
πατέρων τους. 0 Χριστιανισμός, ως εκ τούτου, συνδύαζε τα χειρότερα 
στοιχεία και από τους δύο κόσμους. Δεν είχε ούτε την αξιοσέβαστη 
αρχαιότητα του Ιουδαϊσμού ούτε καμία από τις ελκυστικές τελετουρ-
γίες του παγανισμού,τις οποίες ο καθένας θα μπορούσε να δει και να 
εκτιμήσει. Ήταν επίσης μια δυνητική απειλή, αφού οι Χριστιανοί επέ-
μεναν ότι ο δικός τους ήταν ο μόνος Θεός και ότι όλες οι άλλες θεότη-
τες ήταν αυταπάτες. 0 Χριστιανισμός φαινόταν σαν ένα ανορθολο-
γικό και εκκεντρικό κίνημα στα μάτια του Ρωμαίου βιογράφου Γάιου 
Σουετώνιου (70-160), μια superstiti nova e prava, που ήταν «διεφθαρ-
μένη» ακριβώς επειδή ήταν «νέα»31. 

Οι μορφωμένοι παγανιστές αναζητούσαν το φωτισμό στη φιλοσο-
φία, όχι στη θρησκεία. Άγιοι και ινδάλματά τους ήταν φιλόσοφοι της 
αρχαιότητας όπως ο Πλάτων, ο Πυθαγόρας και ο Επίκτητος. Κάποιες 
φορές τους έβλεπαν ακόμα και ως «γιους του Θεού»: ο Πλάτων,για 
παράδειγμα, φημολογούνταν ότι ήταν γιος του Απόλλωνα. Οι φιλό-
σοφοι διατηρούσαν έναν ψυχρό σεβασμό για τη θρησκεία, αλλά την 
έβλεπαν ως ουσιωδώς διαφορετική από αυτό που οι ίδιοι έκαναν. Δεν 
ήταν μαραγκιασμένοι ακαδημαϊκοί μέσα σε γυάλινους πύργους, αλλά 
άνθρωποι με αποστολή, φλεγόμενοι από ζήλο να σώσουν τις ψυχές 
των συγχρόνων τους, προσελκύοντάς τους στα δόγματα των ιδιαίτε-
ρων σχολών τους. Τόσο ο Σωκράτης όσο και ο Πλάτων επέδειξαν ζή-
λο «θρησκευτικό» στη φιλοσοφία τους, πιστεύοντας ότι οι επιστημο-
νικές και μεταφυσικές τους έρευνες τους είχαν εμπνεύσει με ένα 
όραμα της δόξας του σύμπαντος. Τον πρώτο αιώνα ΚΧ, οι ευφυείς 
και σκεπτόμενοι άνθρωποι στρέφονταν σε αυτούς για μια εξήγηση 
του νοήματος της ζωής,για μια εμπνευσμένη ιδεολογία και ηθική εμ-
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ψύχωση. 0 Χριστιανισμός φαινόταν σαν ένα βαρβαρικό πιστεύω. 0 
χριστιανικός Θεός έμοιαζε με μια άγρια,πρωτόγονη θεότητα,η οποία 
παρενέβαινε με τρόπο ανορθολογικό στα ανθρώπινα πράγματα: δεν 
είχε τίποτα κοινό με τον απόμακρο, αμετάβλητο Θεό φιλοσόφων όπως 
ο Αριστοτέλης. Αλλο πράγμα ήταν να υπονοείται ότι άνδρες του με-
γέθους ενός Πλάτωνα ή ενός Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν γιοι θεού και 
άλλο να ονομάζεται έτσι ένας Εβραίος που είχε θανατωθεί με ατιμω-
τικό θάνατο σε μια σκοτεινή γωνιά της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 

0 πλατωνισμός ήταν μία από τις δημοφιλέστερες φιλοσοφίες της 
όψιμης αρχαιότητας. Οι νέοι πλατωνιστές του πρώτου και δεύτερου 
αιώνα δεν ελκύονταν από τον Πλάτωνα ως ηθικό και πολιτικό στοχα-
στή, αλλ' από τον Πλάτωνα ως Μυστικό. Οι διδασκαλίες του βοηθού-
σαν τους φιλοσόφους να αποκτήσουν επίγνωση του αληθινού τους 
εαυτού, ελευθερώνοντας την ψυχή από τη φυλακή του σώματος και 
κάνοντάς την ικανή να ανέλθει στον θείο κόσμο. Ήταν ένα ευγενές 
σύστημα, το οποίο χρησιμοποιούσε την κοσμολογία σαν μια εικόνα 
συνοχής και αρμονίας. Το Ένα υπήρχε μέσα στο γαλήνιο αναστοχα-
σμό του εαυτού του, πέρα από τις φθορές του χρόνου και του χώρου, 
στην κορυφή της μεγάλης αλυσίδας των όντων. Όλη η ύπαρξη απέρ-
ρεε από το Ένα ως αναγκαία συνέπεια του καθαρού του είναι: οι αιώ-
νιες μορφές είχαν απορρεύσει από το Ένα και είχαν με τη σειρά τους 
εμψυχώσει τον ήλιο, τα αστέρια και τη σελήνη, καθένα στην αντί-
στοιχη σφαίρα. Τελικά οι θεοί, που τώρα φαίνονταν ως οι αγγελικοί 
υπουργοί του Ενός, μεταβίβαζαν τη θεία επιρροή στον υποσελήνιο 
κόσμο των ανθρώπων. 0 πλατωνιστής δεν χρειαζόταν βαρβαρικές ιστο-
ρίες για μια θεότητα που ξαφνικά αποφάσισε να δημιουργήσει τον κό-
σμο ή που αγνοούσε την καθιερωμένη ιεραρχία προκειμένου να επικοι-
νωνήσει άμεσα με μια ομάδα ανθρώπινων όντων. Δεν χρειαζόταν καμιά 
αλλόκοτη σωτηρία μέσω ενός σταυρωμένου Μεσσία. Από τη στιγμή 
που ήταν συγγενής με το Θεό, ο οποίος έδινε ζωή σε όλα τα πράγματα, 
ο φιλόσοφος μπορούσε να ανέλθει στον θείο κόσμο μέσω των δικών του 
προσπαθειών μ' έναν ορθολογικό και πειθαρχημένο τρόπο. 

Πώς μπορούσαν οι Χριστιανοί να εξηγήσουν την πίστη τους στον 
παγανιστικό κόσμο; Φαινόταν εκ των προτέρων χαμένη αφού δεν 
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έμοιαζε να είναι Θρησκεία με τη ρωμαϊκή έννοια, αλλά ούτε και φιλο-
σοφία. Επιπλέον, για τους Χριστιανούς Θα ήταν δύσκολο να παρου-
σιάσουν συστηματικά τις «πεποιθήσεις» τους και ίσως ούτε και οι 
ίδιοι να είχαν συνείδηση ότι ανέπτυσσαν ένα ξεχωριστό σύστημα σκέ-
ψης. Σε αυτό έμοιαζαν με τους παγανιστές γείτονές τους. Η θρησκεία 
τους δεν είχε συνεκτική «θεολογία», αλλά θα μπορούσε ακριβέστερα 
να περιγραφεί σαν μια προσεκτικά καλλιεργημένη στάση αυτοδέ-
σμευσης. Όταν απήγγελλαν το «πιστεύω» τους, δεν προσυπέγραψαν 
απλώς ένα σύνολο προτάσεων: υπέβαλλαν μάλλον μια συγκινησιακή 
παρά μια θεωρητική θέση. Έτσι ο Θεόδωρος, επίσκοπος Μοψουεστίας 
στην Κιλικία από το 392 ως το 428,εξηγούσε στους προσηλύτους του: 

Όταν λέτε «πιστεύω» ενώπιον του Θεού, δείχνετε ότι θα παρα-
μείνετε αμετακίνητοι μαζί του, ότι ποτέ δεν θα χωριστείτε από 
αυτόν και θα είναι για σας το πολυτιμότερο απ' όλα τα πράγ-
ματα το να είσαστε και να ζείτε μαζί του και να κατευθύνετε 
τις πράξεις σας κατά τρόπο σύμφωνο προς τις εντολές του32. 

Οι μεταγενέστεροι Χριστιανοί ένιωσαν την ανάγκη να δώσουν μια 
περισσότερο θεωρητική περιγραφή της πίστης τους και ανέπτυξαν ένα 
πάθος για τις θεολογικές διαμάχες που είναι μοναδικό στην ιστορία 
των παγκοσμίων θρησκειών. Έχουμε δει, για παράδειγμα, ότι δεν 
υπήρχε επίσημη ορθοδοξία στον Ιουδαϊσμό και οι ιδέες γύρω από το 
θεό ήταν ουσιαστικά ιδιωτικές υποθέσεις. Οι πρώτοι Χριστιανοί συμ-
μερίζονταν αυτή τη στάση. 

Κατά τον δεύτερο αιώνα, ωστόσο, μερικοί παγανιστές προσήλυτοι 
στο Χριστιανισμό προσπάθησαν να δείξουν στους άπιστους ομοεθνείς 
τους ότι η θρησκεία τους δεν ήταν μια καταστροφική ρήξη με την πα-
ράδοση. Ένας από τους πρώτους αυτούς απολογητές ήταν ο Ιουστί-
νος από την Καισάρεια (100-165), ο οποίος πέθανε σαν μάρτυρας της 
πίστης. Στην ακούραστη αναζήτηση του νοήματος στην οποία είχε 
ριχτεί μπορούμε να νιώσουμε κάτι από την πνευματική αγωνία της 
εποχής. Ο Ιουστίνος δεν ήταν ούτε βαθύς ούτε λαμπρός στοχαστής. 
Πριν στραφεί στο Χριστιανισμό είχε υπάρξει μαθητής ενός στωικού, 
ενός περιπατητικού φιλοσόφου κι ενός πυθαγόρειου, αλλά προφανώς 
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δεν κατόρθωσε να καταλάβει το περιεχόμενο των συστημάτων τους. 
Του έλειπε η απαραίτητη ιδιοσυγκρασία και ευφυΐα για τη φιλοσο-
φία, αλλά φαίνεται ότι είχε ανάγκη κάτι περισσότερο από τη λατρεία 
και τις τελετουργίες. Βρήκε τη λύση που ζητούσε στο Χριστιανισμό. 
Στις δύο Απολογίες του (περ. 150 και 155), υποστήριξε ότι οι Χρι-
στιανοί απλώς ακολουθούσαν τον Πλάτωνα, ο οποίος επίσης πίστευε 
πως υπήρχε ένας Θεός. Τόσο οι Έλληνες φιλόσοφοι όσο και οι Εβραίοι 
προφήτες είχαν προαναγγείλει την έλευση του Χριστού - επιχείρημα 
που θα πρέπει να εντυπωσίασε τους παγανιστές της εποχής του, αφού 
υπήρχε τότε ένας ανανεωμένος ενθουσιασμός για τους χρησμούς. 
Τποστήριξε επίσης ότι ο Ιησούς ήταν η ενσάρκωση του θείου λόγου, 
τον οποίον οι Στωικοί έβλεπαν μέσα στην τάξη του κόσμου- ο λόγος 
ήταν ενεργός μέσα στον κόσμο σε όλη την πορεία της ιστορίας, εμπνέ-
οντος από κοινού Έλληνες και Εβραίους. Δεν εξηγούσε ικανοποιη-
τικά , ωστόσο, τις συνεπαγωγές αυτής της κάπως νεωτεριστικής ιδέας: 
πώς μπορούσε ένα ανθρώπινο ον να ενσαρκώνει το λόγο; Ήταν αυτός 
ο λόγος ταυτόσημος με τις βιβλικές εικόνες του Λόγου ή της Σοφίας; 
Ποια η σχέση του με τον Ένα Θεό; 

Αλλοι Χριστιανοί ανέπτυσσαν πολύ πιο ριζικές θεολογίες, όχι από 
έρωτα γι* αυτόν καθ' εαυτόν το θεωρητικό στοχασμό, αλλά για να 
κατευνάσουν μια βαθιά αγωνία. Ιδιαίτερα οι Γνωστικοί, στράφηκαν 
από τη φιλοσοφία στη μυθολογία προκειμένου να εξηγήσουν την 
οξεία αίσθηση του χωρισμού τους από τον θείο κόσμο. Οι μύθοι τους 
αντιπάλευαν την άγνοιά τους για το Θεό και το Θείο, την οποία βίω-
ναν καταφανώς ως πηγή θλίψης και ντροπής. Ο Βασιλείδης, που δί-
δαξε στην Αλεξάνδρεια ανάμεσα στο 130 και 160, και ο σύγχρονός 
του Βαλεντίνος, που άφησε την Αίγυπτο για να διδάξει στη Ρώμη, 
απέκτησαν και οι δύο ένα ευρύ ακροατήριο και έδειξαν ότι πολλοί 
από τους ανθρώπους που προσηλυτίστηκαν στο Χριστιανισμό ένιω-
θαν χαμένοι, ακαθοδήγητοι και παραγκωνισμένοι. 

Οι Γνωστικοί ξεκινούσαν όλοι από μια απολύτως ακατάληπτη 
πραγματικότητα την οποία αποκαλούσαν Κεφαλή του Θεού, αφού 
αυτή ήταν η πηγή του κατώτερου όντος το οποίο ονόμαζαν «Θεό». 
Δεν υπήρχε τίποτε απολύτως που θα μπορούσαμε να πούμε γι' αυτό, 
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αφού υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες της περιορισμένης μας 
διάνοιας. Όπως εξηγούσε ο Βαλεντίνος,η Κεφαλή του Θεού ήταν, 

τέλεια και προϋπάρχουσα... κατοικώντας σε αθώρητα και 
ακατονόμαστα ύφη: είναι η πρώτη αρχή και ο προπάτορας και 
το βάθος. Είναι ασύλληπτη και αόρατη, αιώνια και αδημιούρ-
γητη, είναι Αταραξία και βαθιά Μοναξιά για άπειρους αιώνες. 
Μαζί με Αυτήν ήταν η σκέψη, η οποία καλείται επίσης Χάρις 
και Σιωπή33. 

Οι άνθρωποι πάντα έφτιαχναν θεωρίες γι' αυτό το Απόλυτο, αλλά 
καμία από τις εξηγήσεις του δεν ήταν ποτέ επαρκής. Είναι αδύνατο 
να περιγραφεί η Κεφαλή του Θεού, η οποία δεν είναι ούτε «καλή» 
ούτε «κακή» και για την οποία δεν μπορούμε να πούμε ούτε καν ότι 
«υπάρχει». 0 Βασιλείδης δίδασκε ότι στην αρχή δεν υπήρχε ούτε ο 
θεός αλλά μόνο η κεφαλή του Θεού, η οποία για την ακρίβεια δεν 
ήταν Τίποτα, αφού δεν υπήρχε με καμία έννοια που μπορούμε να 
καταλάβουμε34. 

Αλλά αυτό το Τίποτα ήθελε να κάνει γνωστό τον εαυτό του και δεν 
ήταν ικανοποιημένο μένοντας μόνο μέσα στο Βάθος και τη Σιωπή, 
ϊπήρξε μια εσωτερική επανάσταση στα βάθη του αβυσσαλέου του 
Είναι,η οποία οδήγησε σε μια σειρά εκπορεύσεων παρόμοιων με εκεί-
νες που περιέγραφαν οι αρχαίες παγανιστικές μυθολογίες. Η πρώτη 
από αυτές τις εκπορεύσεις ήταν ο «θεός»,τον οποίον γνωρίζουμε και 
στον οποίον προσευχόμαστε. Όμως ακόμα και ο «θεός» δεν ήταν προ-
σιτός σε μας και χρειαζόταν περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση. Κατά 
συνέπεια νέες εκπορεύσεις αναδύθηκαν από το θεό κατά ζεύγη, κα-
θεμία από τις οποίες εξέφραζε μία από τις θείες του ιδιότητες. Ο 
«Θεός» ήταν πέραν του φύλου αλλά, όπως και στο Ενούμα'Ελις, κάθε 
ζεύγος εκπορεύσεων συνιστούσε ένα αρσενικό κι ένα θηλυκό - σχήμα 
το οποίο προσπαθούσε να εξουδετερώσει την αρσενική χροιά του πιο 
συμβατικού μονοθεϊσμού. Κάθε ζεύγος εκπορεύσεων εξασθένιζε και 
απαμβλυνόταν όσο αυτές απομακρύνονταν από τη θεία Πηγή. Τελικά, 
όταν τριάντα τέτοιες εκπορεύσεις (ή αιώνες) είχαν αναδυθεί, η διαδι-
κασία σταμάτησε και ο θείος κόσμος,το Πλήρωμα, είχε ολοκληρωθεί. 
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Οι Γνωστικοί δεν πρότειναν μια εντελώς αποτρόπαιη κοσμολογία, 
αφού όλοι πίστευαν ότι ο κόσμος έβριθε από τέτοιους αιώνες, δαίμο-
νες και πνευματικές δυνάμεις. 0 Παύλος αναφερόταν σε Θρόνους, 
Αρχές, Κυριότητες και Δυνάμεις, ενώ οι φιλόσοφοι πίστευαν ότι αυτές 
οι αόρατες δυνάμεις ήταν οι αρχαίοι θεοί και τους έκαναν διαμεσολα-
βητές ανάμεσα στον άνθρωπο και το Ένα. 

Είχε υπάρξει μια καταστροφή, μια πρωταρχική πτώση, την οποία 
οι Γνωστικοί περιέγραφαν με διάφορους τρόπους. Μερικοί έλεγαν ότι 
η Σοφία, η τελευταία των εκπορεύσεων, εξέπεσε από τη χάρη επειδή 
ζήτησε την απαγορευμένη γνώση της Κεφαλής του Θεού. Εξαιτίας της 
μεγάλης της αλαζονείας, εξέπεσε από το Πλήρωμα, ενώ η θλίψη και η 
αγωνία της είχαν φτιάξει τον κόσμο της ύλης. Εξόριστη και χαμένη, η 
Σοφία περιπλανιόταν στον κόσμο, ποθώντας να επιστρέψει στη θεία 
της Πηγή. Αυτό το αμάλγαμα ανατολικών και παγανιστικών ιδεών 
εξέφραζε τη βαθιά αίσθηση που είχαν οι Γνωστικοί ότι ο κόσμος μας 
ήταν κατά μια έννοια μία διαστροφή του ουράνιου, γεννημένος από 
την άγνοια και την παραμόρφωση. Αλλοι Γνωστικοί δίδασκαν ότι ο 
«Θεός» δεν είχε δημιουργήσει τον υλικό κόσμο, αφού καμία σχέση δεν 
μπορούσε να έχει με την ακάθαρτη ύλη. Αυτός ήταν έργο ενός από 
τους αιώνες, τον οποίον αποκαλούσαν δημιουργό. Αυτός φθόνησε το 
«Θεό» και θέλησε ο ίδιος να γίνει το κέντρο του Πληρώματος. Κατά 
συνέπεια εξέπεσε και δημιούργησε τον κόσμο μέσα από μια πράξη 
ανυπακοής. Όπως εξηγούσε ο Βαλεντίνος, «έφτιαξε τον ουρανό δίχως 
γνώση· έπλασε τον άνθρωπο έχοντας άγνοια του ανθρώπου· δημιούρ-
γησε τη γη χωρίς να κατανοεί τη γη»35. Αλλά ο Λόγος, ένας άλλος από 
τους αιώνες, κατέβηκε στη γη για να τη σώσει, υπονοώντας τη φυσική 
παρουσία του Ιησού που ήρθε να διδάξει σε άνδρες και γυναίκες το 
δρόμο της επιστροφής στο Θεό. Τους επόμενους αιώνες αυτός ο τύπος 
Χριστιανισμού έμελλε να παραγκωνιστεί, αλλά θα δούμε ότι αιώνες 
αργότερα Εβραίοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι, θα επέστρεφαν σε 
αυτόν τον τύπο μυθολογίας, βρίσκοντας ότι εξέφραζε τη θρησκευτική 
τους εμπειρία του «Θεού» ακριβέστερα απ' ό,τι η ορθόδοξη θεολογία. 

Αυτοί οι μύθοι δεν φιλοδοξούσαν ποτέ να είναι κυριολεκτικές πε-
ριγραφές της δημιουργίας και της σωτηρίας· ήταν συμβολικές εκφρά-
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σεις μιας εσωτερικής αλήθειας. 0 «Θεός» και το «Πλήρωμα» δεν ήταν 
εξωτερικές πραγματικότητες «εκεί πέρα», αλλά μπορούσαν να βρε-
θούν μόνο μέσα στον άνθρωπο: 

Πάψε να αναρωτιέσαι για το Θεό και τη δημιουργία και τα άλλα 
παρόμοια ζητήματα. Ψάξε γι' αυτόν επιστρέφοντας στο σημείο 
εκκίνησης. Μάθε τι είναι αυτό μέσα σου που τα κάνει όλα δικά 
του και λέει: «0 Θεός μου, το πνεύμα μου, η ψυχή μου, το σώμα 
μου». Μάθε τις πηγές της θλίψης, της χαράς, της αγάπης, του 
μίσους. Μάθε πώς συμβαίνει κάποιος να παρατηρεί χωρίς να το 
θέλει, να αγαπά χωρίς να το θέλει/Οταν προσεκτικά ερευνήσεις 
αυτά τα θέματα, θα τον βρεις στον ίδιο τον εαυτό σου36. 

Το Πλήρωμα αντιπροσωπεύει ένα χάρτη της ψυχής. Το θείο φως θα 
μπορούσε ν' ανοίξει δρόμο ακόμα και μέσα σε αυτόν το ζοφερό κόσμο, 
αν ο Γνωστικός ήξερε πώς να κοιτάξει: κατά την Αρχική Πτώση - είτε 
της Σοφίας είτε της Δημιουργίας- λίγες θεϊκές σπίθες είχαν επίσης πέ-
σει από το πλήρωμα και είχαν παγιδευτεί στην ύλη. 0 Γνωστικός μπο-
ρούσε ν' ανακαλύψει μια τέτοια σπίθα μέσα στην ίδια του την ψυχή, 
μπορούσε ν' αποκτήσει επίγνωση του θεϊκού στοιχείου μέσα στον ίδιο 
του τον εαυτό. Έτσι μπορούσε να βρει το δρόμο του πίσω στην πηγή. 

Οι Γνωστικοί έδειχναν ότι πολλοί από τους καινούργιους προσή-
λυτους στο Χριστιανισμό δεν ήταν ικανοποιημένοι από την παραδο-
σιακή ιδέα περί Θεού,την οποία είχαν κληρονομήσει από τον Ιουδαϊ-
σμό. Δεν ένιωθαν ότι ο κόσμος ήταν «καλός»,το έργο μιας ευεργετι-
κής θεότητας. Ένας παρόμοιος δυϊσμός και μια παρόμοια μετατό-
πιση σημάδεψε το δόγμα του Μαρκίωνα (100-165), που ίδρυσε τη δι-
κή του σχισματική εκκλησία στη Ρώμη και προσείλκυσε ένα ευρύ ακρο-
ατήριο. Ο Ιησούς είχε πει ότι ένα υγιές δέντρο δίνει καλούς καρπούς37: 
πώς μπορούσε αυτός ο κόσμος να έχει δημιουργηθεί από έναν αγαθό 
Θεό, όταν ήταν τόσο έκδηλα γεμάτος από το κακό και τον πόνο; Ο 
Μαρκίων αποστρεφόταν επίσης τις ιουδαϊκές Γραφές, οι οποίες φαί-
νονταν να περιγράφουν έναν τραχύ και ωμό Θεό ο οποίος εξολόθρευε 
λαούς ολόκληρους στο πάθος του για δικαιοσύνη. Αποφάσισε ότι 
αυτός ο ιουδαϊκός Θεός, ο «διψασμένος για πόλεμο, ασταθής στις 
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διαθέσεις του και αντιφατικός προς τον εαυτό του»38, είχε δημιουρ-
γήσει τον κόσμο. Όμως ο Ιησούς αποκάλυπτε ότι ένας άλλος Θεός 
υπήρχε, τον οποίον ποτέ δεν είχαν αναφέρει οι ιουδαϊκές Γραφές. 
Αυτός ο δεύτερος Θεός ήταν «πράος, τρυφερός και απολύτως αγαθός 
και τέλειος»39. Ήταν εντελώς διαφορετικός από τον σκληρό, «δικανι-
κό» Δημιουργό του κόσμου. Μπορούμε ως εκ τούτου να αποστρα-
φούμε τον κόσμο, ο οποίος, αφού δεν ήταν δικό του έργο, δεν μπο-
ρούσε να μας πει τίποτα γι' αυτήν την ευεργετική θεότητα. Πρέπει 
ακόμα να απορρίψουμε την «Παλαιά» Διαθήκη, στρέφοντας την προ-
σοχή μας αποκλειστικά στα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που 
έχουν διατηρήσει το πνεύμα του Ιησού. Η δημοτικότητα της διδασκα-
λίας του Μαρκίωνα έδειχνε ότι είχε εκφράσει μια κοινή αγωνία. Κά-
ποια στιγμή φάνηκε σαν να επρόκειτο να ιδρύσει μια ξεχωριστή Εκ-
κλησία. Έθεσε το δάκτυλο πάνω σε κάτι σημαντικό μέσα στη χριστια-
νική εμπειρία' γενεές ολόκληρες Χριστιανών θα έβρισκαν δυσκολία να 
σχετιστούν θετικά με τον υλικό κόσμο, ενώ υπάρχει ακόμα ένας σημα-
ντικός αριθμός που δεν ξέρει τι να κάνει με τον εβραϊκό θεό. 

Ωστόσο, ο βορειοαφρικανός θεολόγος Τερτυλλιανός (160-220), 
έδειξε ότι ο «αγαθός» θεός του Μαρκίωνα είχε περισσότερα κοινά με 
το θεό της ελληνικής φιλοσοφίας παρά με το θεό της Βίβλου. Αυτή η 
ειρηνική θεότητα, που δεν είχε τίποτα \α κάνει με τον παροδικό κό-
σμο, βρισκόταν πολύ πιο κοντά στο Ακίνητο Κινούν που περιέγραφε 
ο Αριστοτέλης παρά στον ιουδαϊκό θεό του Ιησού Χριστού. Πράγ-
ματι, πολλοί άνθρωποι στον ελλ,ην'ορωμρικό κόσμο έβρισκαν τον βι-
βλικό θεό μια αιμοσταγή, άγρια θεότητα ανάξια λατρείας. Γύρω στο 
178 ο παγανιστής φιλόσοφος Κέλσος κατηγόρησε τους Χριστιανούς 
ότι υιοθετούν μια στενή, επαρχιακή εικόνα του Θεού. Αποστρεφόταν 
την ιδέα ότι οι Χριστιανοί μπορούσαν να διεκδικούν μια αποκάλυψη 
μόνο για τους ίδιους: ο θεός ανήκε σε όλα τα ανθρώπινα όντα, όμως 
οι Χριστιανοί συσπειρώνονταν σε μια ελεεινή μικρή ομάδα, ισχυριζό-
μενοι: «Ο Θεός εγκατέλειψε ως και τον κόσμο ολόκληρο και τις κινή-
σεις των ουρανίων σωμάτων και αγνόησε την απέραντη γη για να 
στρέψει την προσοχή του σε μας και μόνο»40. Όταν οι Χριστιανοί 
διώκονταν από τις ρωμαϊκές αρχές, η κατηγορία που τους απευθυνό-
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ταν ήταν «αθεϊσμός», επειδή η αντίληψη τους για το Θεό προσέβαλλε 
σοβαρά το ρωμαϊκό ήθος. Αν δεν απέδιδαν τον οφειλόμενο σεβασμό 
στους παραδοσιακούς θεούς, ο κόσμος φοβόταν ότι οι Χριστιανοί 
θα έθεταν σε κίνδυνο το κράτος και θα συμπάρέσυραν την εύθραυ-
στη τάξη. 0 Χριστιανισμός φαινόταν σαν ένα βάρβαρο πιστεύω που 
αγνοούσε τα επιτεύγματα του πολιτισμού. 

Στα τέλη του δεύτερου αιώνα, ωστόσο, μερικοί πράγματι καλλιερ-
γημένοι παγανιστές άρχισαν να προσηλυτίζονται στο Χριστιανισμό και 
μπόρεσαν να προσαρμόσουν τον σημιτικό Θεό της Βίβλου στο ελληνο-
ρωμαϊκό ιδεώδες. 0 πρώτος από αυτούς ήταν ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας 
(περ. 150-215), ο οποίος πιθανότατα σπούδασε φιλοσοφία στην Αθήνα 
πριν από τη μεταστροφή του. 0 Κλήμης δεν είχε αμφιβολία ότι ο Γιαχ-
βέ και ο Θεός των Ελλήνων φιλοσόφων ήταν ένας και ο αυτός: ονόμαζε 
τον Πλάτωνα αττικό Μωυσή. Όμως τόσο ο Ιησούς όσο και ο Παύλος θα 
είχαν εκπλαγεί από τη θεολογία του. Όπως και ο θεός του Πλάτωνα 
και του Αριστοτέλη, ο θεός του Κλήμεντα χαρακτηριζόταν από απά-
θεια: παρέμενε απώτατα απαθής, δίχως να πάσχει ή να μεταβάλλεται. 
Οι Χριστιανοί μπορούσαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη θεία ζωή μόνο 
μιμούμενοι τη γαλήνη και την αταραξία του ίδιου του θεού. Ο Κλήμης 
επινόησε έναν κανόνα ζωής που ήταν αξιοσημείωτα όμοιος με τους 
λεπτομερειακούς κανόνες συμπεριφοράς που συνιστούσαν οι ραββίνοι 
με τη μόνη διαφορά ότι προσέγγιζε λίγο περισσότερο στο στωικό ιδεώ-
δες. 0 Χριστιανός έπρεπε να μιμείται την αταραξία του θεού σε κάθε 
λεπτομέρεια της ζωής του: πρέπει να κάθεται ευπρεπώς, να μιλάει ήρε-
μα, να αποφεύγει τη βία,το σπασμωδικό γέλιο, ακόμα και να ρεύεται 
ευγενικά. Με αυτή την επιμελή άσκηση της προμελετημένης αταραξίας 
οι Χριστιανοί θα έφταναν στην απέραντη εσωτερική ειρήνη, που ήταν η 
εικόνα του Θεού μέσα στο ατομικό τους είναι. Δεν υπήρχε χάσμα ανά-
μεσα στο θεό και την ανθρωπότητα. Από τη στιγμή που οι Χριστιανοί 
συμμορφώνονταν με το θείο ιδεώδες, θα ανακάλυπταν έναν θείο Σύ-
ντροφο «που ζει στο ίδιο σπίτι με μας, κάθεται στο ίδιο τραπέζι, συμ-
μερίζεται ολόκληρη την ηθική προσπάθεια της ζωής μας»41. 

Όμως ο Κλήμης πίστευε επίσης ότι ο Ιησούς ήταν θεός, «ο ζων 
Θεός που μαρτύρησε και λατρεύεται»42. Εκείνος που «έπλυνε τα πό-
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δια τους και τα σκούπισε μ' ένα πανί», ήταν «ο ταπεινός Θεός και 
Κύριος του Σύμπαντος»43. Αν οι Χριστιανοί εμιμούντο τον Χριστό, 
θα γίνονταν θεοί και οι ίδιοι: θείοι, άφθαρτοι και απαθείς. Στην πραγ-
ματικότητα, ο Χριστός ήταν ο θείος λόγος που ενανθρωπίσθηκε «ώστε 
να μάθουμε από έναν άνθρωπο πώς να γίνουμε θεοί»44. Στη Δύση, ο 
Ειρηναίος, επίσκοπος της Λυών (130-200), είχε διδάξει ένα παρόμοιο 
δόγμα. Ο Ιησούς ήταν ο ενσαρκωμένος Λόγος, ο λόγος του Θεού. 
'Οταν έγινε άνθρωπος, καθαγίασε κάθε στάδιο της ανθρώπινης εξέ-
λιξης και έγινε πρότυπο για τους Χριστιανούς. Αυτοί έπρεπε να τον 
μιμούνται με τον ίδιο τρόπο που ένας ηθοποιός υποτίθεται ότι γινό-
ταν ένα με το χαρακτήρα τον οποίον υποδυόταν, ολοκληρώνοντας 
έτσι τις ανθρώπινες δυνατότητές του45. 0 Κλήμης και ο Ειρηναίος 
προσπαθούσαν και οι δύο να προσαρμόσουν τον ιουδαϊκό Θεό σε 
έννοιες που ήταν χαρακτηριστικές της εποχής και του πολιτισμού 
τους. Ακόμα κι αν είχε ελάχιστα κοινά με το Θεό των προφητών, που 
κυρίως τον χαρακτήριζε το πάθος και η τρωτότητά του, το δόγμα του 
Κλήμεντα περί απαθείας θα γινόταν θεμελιώδες για τη χριστιανική 
σύλληψη του Θεού. Στον ελληνικό κόσμο, οι άνθρωποι ποθούσαν να 
αρθούν πάνω από τη σύγχυση των αισθημάτων και τη μεταβολή και 
να κατακτήσουν μια υπερανθρώπινη γαλήνη. Το ιδεώδες αυτό επι-
κράτησε, παρ' όλα τα εγγενή παράδοξά του. 

Η θεολογία του Κλήμεντα άφηνε κρίσιμα ερωτήματα αναπάντητα. 
Πώς ένας απλός άνθρωπος μπορούσε να είναι ο Λόγος, ο λόγος του 
Θεού; Τι ακριβώς σήμαινε το να πούμε ότι ο Ιησούς ήταν θείος; Λόγος 
σήμαινε το ίδιο με το «ϊιός Θεού», αλλά τι μπορούσε να σημαίνει 
αυτός ο ιουδαϊκός τίτλος στον ελληνιστικό κόσμο; Πώς μπορούσε ένας 
απαθής Θεός να έχει υποφέρει στο πρόσωπο του Ιησού; Πώς μπο-
ρούσαν οι Χριστιανοί να πιστεύουν ότι ήταν ένα θείο ον και όμως,την 
ίδια στιγμή, να επιμένουν ότι υπήρχε μόνο ένας Θεός; Οι Χριστιανοί 
άρχιζαν να αποκτούν όλο και οξύτερη συνείδηση αυτών των προβλη-
μάτων κατά τον τρίτο αιώνα. Τα πρώτα χρόνια του αιώνα στη Ρώμη, 
κάποιος Σαβέλλιος, μια μάλλον μυστηριώδης φυσιογνωμία, είχε υπο-
θέσει ότι οι βιβλικοί όροι «Πατέρας», «Τιός» και «Πνεύμα» μπορού-
σαν να παραβληθούν με τα προσωπεία που φορούσαν οι ηθοποιοί για 
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να υποδυθούν ένα δραματικό ρόλο και να κάνουν τη φωνή τους πει-
στική στο ακροατήριο. Έτσι, στον ένα Θεό αποδίδονταν διάφορα προ-
σωπεία, κάθε φορά που αυτός σχετιζόταν με τον κόσμο. 0 Σαβέλλιος 
προσείλκυσε μερικούς μαθητές, αλλά οι περισσότεροι Χριστιανοί 
ταράχτηκαν από τη θεωρία του: υπέβαλλε την ιδέα ότι ο απαθής Θεός 
είχε κατά μια έννοια υποφέρει όταν έπαιζε το ρόλο του Τιού, ιδέα την 
οποία έβρισκαν αρκετά απαράδεκτη. Όμως όταν ο Παύλος από τα 
Σαμόσατα, επίσκοπος Αντιοχείας από το 260 ως το 272, υπέθεσε ότι 
ο Ιησούς ήταν απλώς ένας άνθρωπος στον οποίον ο Λόγος και η Σο-
φία του Θεού είχαν κατοικήσει σαν σε ναό, αυτό θεωρήθηκε εξίσου 
ανορθόδοξο. Η θεολογία του Παύλου καταδικάστηκε σε μια σύνοδο 
στην Αντιόχεια το 264, παρ* όλο που κατάφερε να παραμείνει στο 
αξίωμά του χάρη στην υποστήριξη της βασίλισσας Ζηνοβίας της Παλ-
μύρας. Ολοφάνερα γινόταν πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας τρόπος να 
συνυπάρξει η χριστιανική πεποίθηση ότι ο Ιησούς ήταν θείος με την 
εξίσου ισχυρή πεποίθηση ότι ο Θεός ήταν Ένας. Όταν ο Κλήμης έφυγε 
από την Αλεξάνδρεια το 202 για να γίνει ιερέας στην υπηρεσία του 
επισκόπου της Ιερουσαλήμ,τη θέση του στην κατηχητική σχολή κατέ-
λαβε ο λαμπρός νεαρός μαθητής του Ωριγένης, ο οποίος εκείνη την 
εποχή ήταν περίπου είκοσι χρονών. Ως νέος ο Ωριγένης πίστευε με 
θέρμη ότι ο δρόμος προς τον ουρανό ήταν το μαρτύριο. Ο πατέρας 
του Λεωνίδης είχε πεθάνει στην αρένα τέσσερα χρόνια νωρίτερα και ο 
Ωριγένης προσπάθησε να τον ακολουθήσει. Η μητέρα του, ωστόσο, 
τον έσωσε κρύβοντας τα ρούχα του. Ο Ωριγένης ξεκίνησε με την πίστη 
ότι η χριστιανική ζωή σήμαινε περιφρόνηση προς τα εγκόσμια, αλλά 
αργότερα αποκήρυξε αυτή τη θέση και ανέπτυξε μια μορφή πλατωνι-
κού Χριστιανισμού. Στη θέση ενός ανυπέρβλητου χάσματος ανάμεσα 
στο Θεό και τον κόσμο, που θα μπορούσε να γεφυρωθεί μόνο με την 
απολυτότητα του μαρτυρίου, ο Ωριγένης ανέπτυξε μια θεολογία η 
οποία τόνιζε τη συνέχεια ανάμεσα στο Θεό και τον κόσμο. Η θεολο-
γία του ήταν μια θεολογία της πνευματικότητας και του φωτός, της 
αισιοδοξίας και της χαράς. Βήμα με βήμα, ένας Χριστιανός μπορούσε 
να ανέβει την αλυσίδα των όντων μέχρι να φτάσει στο Θεό,το φυσικό 
του στοιχείο και την κοιτίδα του. 
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Ως πλατωνιστής, ο Ωριγένης ήταν πεπεισμένος για τη συγγένεια του 
Θεού με την ψυχή: η γνώση του Θείου ήταν φυσική στον άνθρωπο. Οι 
ειδικές επιστήμες μπορούσαν να την «υπενθυμίσουν» και να την αφυ-
πνίσουν μέσα στην ψυχή του. Για να προσαρμόσει την πλατωνική του 
φιλοσοφία στις σημιτικές Γραφές, ο Ωριγένης ανέπτυξε μια συμβολική 
μέθοδο ανάγνωσης της Βίβλου. Έτσι η παρθενική σύλληψη του Ιησού 
στη μήτρα της Μαρίας δεν έπρεπε να κατανοείται ως κυριολεκτικό 
συμβάν αλλά ως η γέννηση της θείας Σοφίας μέσα στην ψυχή. Υιοθέ-
τησε επίσης μερικές από τις ιδέες των Γνωστικών. Αρχικά, όλα τα όντα 
στον πνευματικό κόσμο διαλογίζονταν πάνω στον άφατο θεό που τους 
είχε αποκαλυφθεί στη μορφή του Λόγου ή της θείας Σοφίας. Αλλά κά-
ποτε κουράστηκαν από αυτόν τον τέλειο διαλογισμό και εξέπεσαν από 
τον θείο κόσμο μέσα σε σώματα, τα οποία συνιστούσαν την πτώση 
τους. Ωστόσο, δεν χάθηκαν όλα. Η ψυχή μπορούσε και πάλι να ανέβει 
ως το θεό μέσ' από ένα μακρύ, σταθερό ταξίδι που θα συνεχιζόταν 
μετά το θάνατο. Βαθμιαία θα μπορούσε να ελευθερωθεί από τα δεσμά 
του σώματος, να αρθεί πάνω από το φύλο και να γίνει καθαρό πνεύμα. 
Μέσω του διαλογισμού (θεωρία), η ψυχή θα έφτανε στη γνώση του 
θεού,η οποία θα τη μεταμόρφωνε μέχρις ότου γινόταν, όπως ο ίδιος ο 
Πλάτων είχε διδάξει, και η ίδια θεία. Ο θεός ήταν ένα βαθύ μυστήριο 
και καμία από τις ανθρώπινες λέξεις και έννοιες δεν μπορούσε να τον 
εκφράσει επαρκώς, όμως η ψυχή είχε την ικανότητα να γνωρίζει το θεό, 
αφού συμμετείχε κι εκείνη στη θεία ουσία του. 0 διαλογισμός πάνω στο 
Λόγο ήταν για μας φυσικός, αφού όλα τα έλλογα όντα ήταν κατ' ουσίαν 
όμοια το ένα με το άλλο. 'Οταν εξέπεσαν, μόνο το πνεύμα εκείνου που 
στο μέλλον θα εμφανιζόταν ως ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός είχε παρα-
μείνει ικανοποιημένο στον θείο κόσμο διαλογιζόμενο πάνω στο Λόγο 
του Θεού, ενώ και οι ψυχές μας είναι όμοιες με τη δική του. Η πίστη 
στη θεία φύση του ανθρώπου Ιησού ήταν μόνο ένα στάδιο· θα μας βοη-
θούσε στο δρόμο μας, αλλά κάποια στιγμή θα μετασχηματιζόταν όταν 
αντικρίζαμε το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. 

Τον δέκατο αιώνα,η Εκκλησία θα καταδίκαζε μερικές από τις ιδέες 
του Ωριγένη ως αιρετικές. Ούτε ο Ωριγένης ούτε ο Κλήμης πίστευαν 
ότι ο Θεός είχε δημιουργήσει τον κόσμο εκ του μηδενός (ex nihilo), μια 
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πίστη που Θα αποτελούσε αργότερα το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα. 
Η άποψη του Ωριγένη για τη θεία φύση του Ιησού και τη σωτηρία της 
ανθρωπότητας οπωσδήποτε δεν συμμορφωνόταν με την κατοπινή 
επίσημη χριστιανική διδασκαλία: δεν πίστευε ότι είχαμε «σωθεί» μέσ' 
από το θάνατο του Χριστού, αλλά ότι ανεβαίναμε στο Θεό με δικές 
μας δυνάμεις. Το θέμα είναι ότι όταν ο Ωριγένης και ο Κλήμης έγρα-
φαν και δίδασκαν τον δικό τους χριστιανικό πλατωνισμό δεν υπήρχε 
επίσημο δόγμα. Κανείς δεν ήξερε με βεβαιότητα αν ο Θεός είχε δημι-
ουργήσει τον κόσμο ή πώς ένα ανθρώπινο πλάσμα είχε γίνει θείο. Τα 
συγκλονιστικά γεγονότα του τέταρτου και πέμπτου αιώνα θα οδη-
γούσαν σε μια αποσαφήνιση της ορθόδοξης πίστης, αλλά μόνο μετά 
από τρομερές διαμάχες. 

0 Ωριγένης είναι ίσως περισσότερο γνωστός για τον αυτοευνουχι-
σμό του. Στα Ευαγγέλια, ο Ιησούς έλεγε κάπου ότι μερικοί άνθρωποι 
έκαναν τους εαυτούς τους ευνούχους για χάρη της Βασιλείας των 
Ουρανών, πράγμα που ο Ωριγένης το πήρε κατά γράμμα. 0 ευνουχι-
σμός ήταν αρκετά διαδεδομένος στην όψιμη αρχαιότητα· ο Ωριγένης 
δεν επιτέθηκε στον εαυτό του μ' ένα μαχαίρι, ούτε η απόφασή του 
αυτή εμπνεόταν από το είδος της νευρωτικής απέχθειας προς τη 
σεξουαλικότητα που χαρακτήριζε μερικούς δυτικούς θεολόγους, όπως 
ο Άγιος Ιερώνυμος (342-420). Ο Βρετανός μελετητής Πήτερ Μπράουν 
(Peter Brown) υποθέτει ότι ήταν μια προσπάθεια να αποδείξει το 
δόγμα του περί της μη δεσμευτικότητας της ανθρώπινης κατάστασης, 
κατάσταση την οποία η ψυχη σύντομα θα υπερβεί. Παράγοντες κατα-
φανώς αμετάτρεπτοι, όπως το φύλο, θα ξεπεραστούν στη μακρά δια-
δικασία της θέωσης, αφού στο Θεό δεν υπήρχε ούτε αρσενικό ούτε θη-
λυκό. Σε μια εποχή που ο φιλόσοφος χαρακτηριζόταν από τη μακριά 
του γενειάδα (ένα σημάδι σοφίας), τα άτριχα μάγουλα και η λεπτή 
φωνή του Ωριγένη θα πρέπει να ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα. 

Ο Πλωτίνος (205-270) είχε σπουδάσει στην Αλεξάνδρεια κοντά 
στον παλιό δάσκαλο του Ωριγένη,τον Αμμώνιο Σακκά, και αργότερα 
υπηρέτησε στον ρωμαϊκό στρατό ελπίζοντας ότι θα τον έπαιρναν μαζί 
στην Ινδία, όπου ήθελε πολύ να σπουδάσει. Δυστυχώς το εγχείρημα 
ματαιώθηκε και ο Πλωτίνος έφυγε στην Αντιόχεια. Αργότερα ίδρυσε 
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μια ξακουστή σχολή φιλοσοφίας στη Ρώμη. Πέρα από αυτά λίγα γνω-
ρίζουμε γι' αυτόν, γιατί ήταν ένας πολύ ολιγόλογος άνθρωπος που δεν 
μιλούσε για τον εαυτό του και δεν γιόρτασε ποτέ τα γενέθλιά του. 
Όπως και ο Κέλσος, ο Πλωτίνος έβρισκε το Χριστιανισμό μια εξαιρε-
τικά παρακινδυνευμένη πίστη, ωστόσο επηρέασε γενεές μελλοντικών 
μονοθεϊστών και από τις τρεις θεοκεντρικές θρησκείες. Είναι σημα-
ντικό , ως εκ τούτου, να δούμε κάπως λεπτομερειακά την ιδέα που 
είχε για το Θεό. 0 Πλωτίνος έχει περιγραφεί σαν ένα μεγάλο σύνορο: 
είχε αφομοιώσει τα κύρια ρεύματα κάπου 800 χρόνων ελληνικού στο-
χασμού και τα μεταβίβαζε σε μία μορφή η οποία θα συνέχιζε να επη-
ρεάζει φυσιογνωμίες του αιώνα μας, φυσιογνωμίες του επιπέδου ενός 
Τ. Σ. Έλιοτ κι ενός Ανρί Μπερξόν. Αντλώντας από τις ιδέες του Πλά-
τωνα, ο Πλωτίνος ανέπτυξε ένα σύστημα σχεδιασμένο με σκοπό την 
κατανόηση του εαυτού. Από την άλλη μεριά, δεν ενδιαφερόταν καθό-
λου να βρει μια επιστημονική εξήγηση του σύμπαντος ή να εξηγήσει 
τη φυσική προέλευση της ζωής· αντί να κοιτάζει προς τα έξω, στον 
κόσμο, ψάχνοντας μιαν αντικειμενική εξήγηση, ο Πλωτίνος παρακι-
νούσε τους μαθητές του να αποσυρθούν στον εαυτό τους και να αρχί-
σουν την αναζήτηση τους στα βάθη της ψυχής. 

Τα ανθρώπινα πλάσματα συναισθάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά 
στην κατάστασή τους· βιώνουν μια σύγκρουση με τον εαυτό τους και 
με τους άλλους, έχουν χάσει την επαφή με την εσώτερη φύση τους και 
νιώθουν αποπροσανατολισμένοι. Η σύγκρουση και μια έλλειψη απλό-
τητας φαίνεται ότι χαρακτηρίζουν την ύπαρξή μας. Όμως ακούραστα 
προσπαθούμε να ενοποιήσουμε την πολλαπλότητα των φαινομένων και 
να τα αναγάγουμε σε ένα οργανωμένο όλο. Όταν κοιτάζουμε κάποιον, 
δεν βλέπουμε ένα χέρι, ένα πόδι, ένα άλλο χέρι ή ένα κεφάλι, αλλά αυτο-
μάτως οργανώνουμε αυτά τα στοιχεία σε ένα ολοκληρωμένο ανθρώπινο 
ον. Αυτή η ροπή για ενότητα είναι θεμελιώδης για τον τρόπο με τον 
οποίο ενεργεί το πνεύμα μας και, όπως πίστευε ο Πλωτίνος, αντανακλά 
επίσης τη γενική ουσία των πραγμάτων. Για να βρούμε την υποκείμενη 
αλήθεια της πραγματικότητας, η ψυχή πρέπει να αναμορφώσει τον εαυ-
τό της, να περάσει μια περίοδο εξαγνισμού (χάθαρσις) και να στραφεί 
στο διαλογισμό (θεωρίαλ σύμφωνα με τη συμβουλή του Πλάτωνα. 
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Πρέπει να εστιάσει το βλέμμα της πέρα από τον κόσμο, πέρα από την 
αισθητηριακή πραγματικότητα, πέρα ακόμα κι από τους περιορισμούς 
της διάνοιας, για να δει μέσα στην ίδια την καρδιά της πραγματικότη-
τας. Κι αυτό δεν πρόκειται να είναι μια ανάβαση σε μία πραγματικό-
τητα έξω από μας τους ίδιους, αλλά μία κατάβαση στις βαθύτερες εσο-
χές της ψυχής. Είναι,για να το πούμε έτσι, ένα εσωτερικό ταξίδι. 

Η έσχατη πραγματικότητα ήταν μια πρωταρχική πραγματικότητα, 
την οποία ο Πλωτίνος αποκαλούσε Εν. Όλα τα πράγματα είχαν την 
ύπαρξή τους σε αυτή τη δυνητική πραγματικότητα. Επειδή το Εν είναι η 
ίδια η απλότητα, δεν υπήρχε τίποτα να πούμε γι* αυτό: δεν διέθετε ποιό-
τητες διακριτές από την ουσία οι οποίες θα έκαναν δυνατή μια κοινή πε-
ριγραφή. Απλώς ήταν. Συνεπώς,το Εν δεν έχει όνομα: «αν θέλουμε να 
σκεφτούμε θετικά το Εν», εξηγούσε ο Πλωτίνος, «περισσότερη αλήθεια 
θα υπήρχε στη Σιωπή»46. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε καν ότι υπάρχει, 
αφού ως το Είναι αυτό καθ' εαυτό, δεν «είναι» ένα πράγμα αλλά δια-
κριτό από όλα τα πράγματα»47. Στην πραγματικότητα, εξηγούσε ο 
Πλωτίνος, «είναι τα Πάντα και Τίποτα- δεν μπορεί να είναι κανένα από 
τα υπαρκτά αντικείμενα, κι ωστόσο είναι όλα»48. Θα δούμε ότι αυτή η 
αντίληψη υπήρξε ένα σταθερό θέμα σε όλη την ιστορία του θεού. 

Αλλά αυτή η Σιωπή δεν μπορεί να είναι όλη η αλήθεια, υποστήριξε 
ο Πλωτίνος, από τη στιγμή που μπορούμε να φτάσουμε σε κάποια 
γνώση του θείου. Αυτό θα ήταν αδύνατο αν το Εν είχε παραμείνει 
διπλωμένο μέσα στην αδιαπέραστη σκοτεινότητά του. Το Εν πρέπει 
να είχε υπερβεί τον εαυτό του, να είχε πάει πέρα από την απλότητα 
προκειμένου να κάνει τον εαυτό του κατανοητό σε όντα ατελή όπως 
εμείς. Αυτή η θεία υπέρβαση θα μπορούσε να περιγραφεί ως «έκστα-
ση »με την κυριολεκτική έννοια του όρου, αφού πρόκειται ακριβώς για 
μια «έξοδο από τον εαυτό του» μέσα σε απόλυτη γενναιοδωρία: «Χω-
ρίς να επιθυμεί τίποτα, χωρίς να κατέχει τίποτα, το Εν είναι τέλειο και, 
με μια μεταφορική έννοια, ξεχειλίζει- αυτό του το ξεχείλισμα έχει δη-
μιουργήσει το νέο»49. Σε όλ' αυτά δεν υπήρχε τίποτα το προσωπικό- ο 
Πλωτίνος θεωρούσε το Εν ως πέρα απ' όλες τις ανθρώπινες κατηγο-
ρίες, συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικότητας. Επέστρεφε στον 
αρχαίο μύθο της εκπόρευσης για να εξηγήσει την εξακτίνωση όλων 
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όσων προέρχονταν από αυτή την απώτατα απλή Πηγή,χρησιμοποιώ-
ντας αναλογίες προκειμένου να περιγράψει αυτή τη διαδικασία: ήταν 
σαν το φως που εκπέμπει ο ήλιος ή σαν τη θερμότητα που ακτινοβολεί 
η φωτιά, η οποία καίει όλο και περισσότερο όσο πλησιάζουμε στην 
καρδιά της. Μια από τις αγαπημένες παρομοιώσεις του Πλωτίνου 
ήταν η σύγκριση του Ενός με το κέντρο ενός κύκλου, το οποίο περιείχε 
τη δυνατότητα όλων των μελλοντικών κύκλων που μπορούσαν να εξα-
χθούν από αυτό. Έμοιαζε με τον κυματισμό που προκαλεί όταν πέφτει 
μια πέτρα μέσα στο νερό. Αντίθετα με τις εκπορεύσεις σε ένα μύθο 
όπως το ΕνούμαΈλις, όπου κάθε ζεύγος θεών που αναδυόταν από ένα 
άλλο γινόταν πιο τέλειο και πιο αποτελεσματικό, στο σχήμα του Πλω-
τίνου, όπως και στους γνωστικούς μύθους, όσο ένα ον απομακρυνόταν 
από την πηγή του στο Εν,τόσο ασθενέστερο γινόταν. 0 Πλωτίνος θεω-
ρούσε τις πρώτες δύο εκπορεύσεις που εξακτινώθηκαν από το Εν ως 
θείες, αφού μας έκαναν ικανούς να γνωρίσουμε και να συμμεριστούμε 
τη ζωή του Θεού. Από κοινού με το Εν, σχημάτιζαν μια θεία τριάδα η 
οποία ήταν κατά κάποιο τρόπο κοντά στην τελική χριστιανική λύση 
της Τριάδας. 0 Νους, η πρώτη εκπόρευση, αντιστοιχούσε μέσα στο 
σχήμα του Πλωτίνου με την περιοχή των ιδεών στον Πλάτωνα: καθι-
στούσε κατανοητή την απλότητα του Ενός και η γνώση εδώ ήταν ενο-
ρατική και άμεση. Δεν αποκτάτο υπομονετικά μέσω έρευνας και λογι-
κών διαδικασιών, αλλά προσφερόταν με τον τρόπο που προσφέρονται 
στις αισθήσεις μας τα εμπειρικά αντικείμενα. Η Ψυχή,η οποία εκπο-
ρεύεται από το Νου με τον ίδιο τρόπο που ο Νους εκπορεύεται από το 
Εν, είναι κάπως λιγότερο εντελής, και σ' αυτήν την περιοχή η γνώση 
μπορεί να αποκτηθεί με λογικές διαδικασίες* έτσι της λείπει η από-
λυτη απλότητα και συνοχή. Η Ψυχή ανταποκρίνεται στην πραγματικό-
τητα όπως την ξέρουμε: όλη η υπόλοιπη φυσική και πνευματική ύπαρ-
ξη απορρέει από την Ψυχή, η οποία δίνει στον κόσμο μας την όποια 
ενότητα και συνοχή του. Και πάλι, πρέπει να τονίσουμε ότι ο Πλωτί-
νος δεν αντιλαμβάνεται την τριάδα Εν, Νους και Ψυχή ως ένα είδος 
θεού «εκεί πέρα». Το Θείο συνιστούσε ολόκληρη την ύπαρξη. Ο Θεός 
ήταν τα πάντα μέσα στα πάντα, και τα κατώτερα όντα υπήρχαν μόνο 
στο βαθμό που συμμετείχαν στο απόλυτο είναι του Ενός50. 
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Η προς τα έξω ροή της εκπόρευσης μπορούσε να συλληφθεί από 
μιαν αντίστοιχη κίνηση επιστροφής στο Εν. Όπως γνωρίζουμε από 
την ίδια τη λειτουργία του μυαλού μας και από την ενόχληση που μας 
προκαλεί η σύγκρουση και η πολλαπλότητα, όλα τα όντα διψάνε για 
ενότητα- ποθούν να επιστρέψουν στο Εν. Από την άλλη μεριά, αυτό 
δεν είναι μια ανάβαση σε μία εξωτερική πραγματικότητα αλλά μια 
εσωτερική κάθοδος στα βάθη της ψυχής. Η ψυχή πρέπει να θυμηθεί 
την απλότητα την οποία έχει ξεχάσει και να επιστρέψει στον αληθινό 
της εαυτό. Αφού όλες οι ψυχές ζωογονούνταν από την ίδια Πραγμα-
τικότητα, η ανθρωπότητα μπορούσε να συγκριθεί με μια χορωδία που 
στέκεται γύρω από ένα μαέστρο. Αν οποιοδήποτε από τα μέλη απο-
σπάτο, θα υπήρχε δυσαρμονία και κακοφωνία, αλλά άν όλα στρέφο-
νταν προς το μαέστρο και συσπειρώνονταν γύρω από αυτόν, ολό-
κληρη η κοινότητα θα είχε ωφέλεια, αφού «θα τραγουδούσαν όπως 
πρέπει και θα ήταν πράγματι μαζί του»51. 

Το Εν είναι αυστηρά απρόσωπο· δίν έχει φύλο και είναι ολότελα 
αδιάφορο για μας. Παρομοίως ο Νους είναι γραμματικά αρσενικός 
και η Ψυχή θηλυκή, πράγμα που ίσως δείχνει μια επιθυμία εκ μέρους 
του Πλωτίνου να διατηρήσει το παλαιό παγανιστικό όραμα της σε-
ξουαλικής ισορροπίας και αρμονίας. Αντίθετα με τον βιβλικό θεό, δεν 
έρχεται να μας συναντήσει και να μαξ οδηγήσει στην κοιτίδα μας. Δεν 
μας αναζητεί, δεν μας αγαπά ούτε απόκαλύπτεται σε μάς. Δεν γνωρί-
ζει τίποτα έξω από τον εαυτό του52. Πάντως,η ανθρώπινη ψυχή μερι-
κές φορές απερροφάτο σε μια εκστατική ενατένιση του Ενός. Η φιλο-
σοφία του Πλωτίνου δεν ήταν μια λογική διαδικασία αλλά μια πνευ-
ματική αναζήτηση: 

Εμείς εδώ, από την πλευρά μας, πρέπει Va παραβλέψουμε καθετί 
άλλο και να προσηλωθούμε όε Αοτϋ και μόνο, να γίνουμε Αυτό 
και μόνο, πετώντας από πάνω μας Λάθέ άλλο βάρος· πρέπει να 
βιαστούμε να δραπετεύσουμε απο δώ, να λύσουμε τα γήινα δε-
σμά μας, να αγκαλιάσουμε το Θεό με όλο μας το είναι, γιατί δεν 
υπάρχει κανένα κομμάτι μας που να \ιην ανήκει στο Θεό. Εκεί θα 
δούμε το Θεό και τον εαυτό μας μέσ' από το νόμο της αποκάλυ-
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ψής τους: τον εαυτό μας μέσα στη δόξα, πλημμυρισμένο από το 
φως της Διάνοιας, ή μάλλον, φως ο ίδιος, αγνός, ανάλαφρος, αερι-
ώδης, να γίνεται -μέσα στην αλήθεια χαι το είναι- Θεός53. 

Αυτός ο θεός δεν ήταν ένα ξένο σε μας αντικείμενο αλλά ο πολυτιμό-
τερος εαυτός μας. Δεν έρχεται «ούτε με τη γνώση ούτε με το στοχα-
σμό , αλλά αποκαλύπτει τα Πνευματικά όντα [στο Νου] μέσ' από την 
παρουσία που ξεπερνά κάθε γνώση»54. 

Ο Χριστιανισμός έβρισκε το πρόσωπό του σε έναν κόσμο όπου κυ-
ριαρχούσαν οι πλατωνικές ιδέες. Απο δώ και πέρα, όταν οι Χριστια-
νοί στοχαστές προσπαθούσαν να εξηγήσουν τη δική τους θρησκευτική 
εμπειρία, στρέφονταν κατά φυσικό τρόπο στο νεοπλατωνικό όραμα 
του Πλωτίνου και των μεταγενέστερων παγανιστών μαθητών του. Η 
έννοια ενός φωτισμού που ήταν απρόσωπος, πέρα από τις ανθρώπι-
νες κατηγορίες, και φυσικός για την ανθρωπότητα συγγένευε επίσης 
με τις ινδουϊστικές και βουδιστικές ιδέες στην Ινδία, όπου ο Πλωτίνος 
ποθούσε τόσο πολύ να μελετήσει. Έτσι παρά τις κάποιες επιφανεια-
κές τους διαφορές, υπήρχαν βαθιές ομοιότητες ανάμεσα στο μονοθεϊ-
στικό και σε άλλα οράματα της πραγματικότητας. Φαίνεται ότι όταν 
τα ανθρώπινα πλάσματα στοχάζονται το Απόλυτο, έχουν πολύ παρό-
μοιες ιδέες και εμπειρίες. Η αίσθηση της παρουσίας, η έκσταση και το 
δέος εν όψει μιας πραγματικότητας -που μπορεί να ονομάζεται νιρ-
βάνα, Εν, Βράχμαν ή Θεός-φαίνεται να αποτελεί μια κατάσταση συ-
νείδησης και μια ενόραση φυσική και αδιάκοπα αναζητούμενη από τα 
ανθρώπινα όντα. 

Μερικοί Χριστιανοί επρόκειτο ν* αναπτύξουν στενούς δεσμούς με 
τον ελληνικό κόσμο. Αλλοι δεν ήθελαν να έχουν καμιά σχέση με αυτόν. 
Στη διάρκεια μιας έξαρσης των διώξεων γύρω στο 170, ένας νέος 
προφήτης ονόματι Μοντανός εμφανίστηκε στη Φρυγία, στη σημερινή 
Τουρκία, ισχυριζόμενος ότι ήταν ένας θείος αβατάρα: «Είμαι ο Παντο-
δύναμος Κύριος και θεός,που ενσαρκώθηκε σ' έναν άνθρωπο». Ανα-
φωνούσε, «είμαι ο Πατέρας, ο υιός και ο Παράκλητος». Οι συντρό-
φισσές του Πρίσκιλλα και Μαξιμίλλα προέβαλλαν παρόμοιους ισχυ-
ρισμούς55. Ο Μοντανισμός ήταν μια αυστηρή αποκαλυπτική πίστη 
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που σχεδίαζε ένα τρομακτικό πορτραίτο του Θεού. 'Οχι μόνο υποχρέ-
ωνε τους οπαδούς του να στρέφουν τα νώτα τους στον κόσμο και να 
ζουν μιαν άγαμη, ασκητική ζωή, αλλά ακόμα υποστήριζε ότι το μαρ-
τύριο ήταν η μοναδική ασφαλής οδός προς το Θεό. 0 μαρτυρικός τους 
θάνατος για την πίστη θα επέσπευδε την έλευση του Χριστού: οι μάρ-
τυρες ήταν στρατιώτες του Θεού που βρίσκονταν σε ανελέητο πόλεμο 
με τις δυνάμεις του κακού. Αυτή η τρομερή πίστη ενεργοποίησε έναν 
λανθάνοντα εξτρεμισμό μέσα στο χριστιανικό πνεύμα: ο Μοντανισμός 
εξαπλώθηκε σαν πυρκαγιά στη Φρυγία, τη Θράκη, τη Συρία και τη 
Γαλατία. Ήταν ιδιαίτερα ισχυρός στη Βόρειο Αφρική,όπου οι άνθρω-
ποι ήταν συνηθισμένοι σε θεούς οι οποίοι απαιτούσαν ανθρώπινες 
θυσίες. Οι θρησκείες τους που είχαν επίκεντρο τον Βάαλ και οι οποίες 
συνήθιζαν τη θυσία του πρωτότοκου απαγορεύτηκαν από τον αυτο-
κράτορα μόλις κατά τον δεύτερο αιώνα. Σύντομα η αίρεση προσείλ-
κυσε ένα πρόσωπο όπως ο Τερτυλλιανός,τον σημαντικότερο δηλαδή 
θεολόγο της λατινικής Εκκλησίας. Στην Ανατολή,ο Κλήμης και ο Ωρι-
γένης κήρυσσαν μια ειρηνική,χαρμόσυνη επιστροφή στο Θεό, αλλά 
στη Δυτική Εκκλησία ένας πιο τρομακτικός Θεός απαιτούσε ένα φρι-
κτό θάνατο ως προϋπόθεση της σωτηρίας. Εκείνη την εποχή ο Χρι-
στιανισμός ήταν μια μαχόμενη θρησκεία στη Δυτική Ευρώπη και τη 
Βόρειο Αφρική, και από την πρώτη στιγμή υπήρχε μια τάση προς τον 
εξτρεμισμό και την αυστηρότητα. 

Όμως στην Ανατολή ο Χριστιανισμός προχωρούσε με γοργά βή-
ματα και το 235 είχε γίνει μία από τις σημαντικότερες θρησκείες της 
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Οι Χριστιανοί τώρα μιλούσαν για μια με-
γάλη Εκκλησία με ενιαία διοίκηση και πίστη που θα απέφευγε τις 
εκκεντρικότητες και τους εξτρεμισμούς. Αυτοί οι ορθόδοξοι θεολόγοι 
κήρυξαν εκτός νόμου τα πεσσιμιστικά οράματα Γνωστικών, Μαρκιω-
νιστών και Μοντανιστών και καθιέρωσαν τη μέση οδό. Ο Χριστιανι-
σμός γινόταν ένα αστικό πιστεύω που απέφευγε τις περιπλοκότητες 
των μυστηριακών λατρειών και τον άκαμπτο ασκητισμό. Αρχιζε να 
ελκύει πολύ καλλιεργημένους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν ικανοί να 
αναπτύξουν την πίστη τους με όρους που ο ελληνορωμαϊκός κόσμος 
μπορούσε να κατανοήσει. Η νέα θρησκεία προσείλκυε επίσης τις 
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γυναίκες: οι Γραφές της δίδασκαν ότι ο Χριστός δεν ήταν ούτε αρσε-
νικός ούτε θηλυκός και ζητούσε οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες 
τους όπως ο ίδιος αγάπησε την Εκκλησία του. 0 Χριστιανισμός είχε 
όλα τα πλεονεκτήματα που έκαναν κάποτε τον Ιουδαϊσμό μια τόσο 
ελκυστική πίστη,χωρίς όμως τα μειονεκτήματα της περιτομής κι ενός 
παράξενου Νόμου. Οι παγανιστές ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιασμένοι 
από τα συστήματα πρόνοιας που είχαν ιδρύσει οι εκκλησίες και από 
τη συμπονετική συμπεριφορά των Χριστιανών μεταξύ τους. Στον 
μακρόχρονο αγώνα της να έπιβιώσει έναντι των εξωτερικών διωγμών 
και της εσωτερικής διάσπασης, η Εκκλησία είχε επίσης αναπτύξει 
μιαν αποτελεσματική οργάνωση που την έκανε μια μικρογραφία της 
αυτοκρατορίας: ήταν πολυφυλετική, καθολική, διεθνής, οικουμενική 
και διοικούμενη από δραστήριους γραφειοκράτες. 

Ως τέτοια είχε γίνει μια δύναμη σταθερότητας και προσείλκυσε τον 
αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, που έγινε και ο ίδιος Χριστιανός μετά από 
τη μάχη της Μουλβίας το 312 και νομιμοποίησε το Χριστιανισμό τον 
επόμενο χρόνο. Οι Χριστιανοί μπορούσαν τώρα να κατέχουν την περι-
ουσία τους, να λατρεύουν ελεύθερα και να προσφέρουν τη δική τους 
συμβολή στη δημόσια ζωή. Ακόμα και αν ο παγανισμός επρόκειτο να 
ανθίσει για δύο ακόμη αιώνες, ο Χριστιανισμός έγινε η επίσημη θρη-
σκεία της αυτοκρατορίας και άρχισε να προσελκύει καινούργιους οπα-
δούς οι οποίοι σταδιοδρομούσαν στην Εκκλησία χάριν της υλικής τους 
ανόδου. Σύντομα η Εκκλησία, που ξεκίνησε τη ζωή της σαν μια κατα-
διωκόμενη αδελφότητα εκλιπαρώντας την ανοχή, θα απαιτούσε τη 
συμμόρφωση στους δικούς της κανόνες και προς τα δικά της πιστεύω. 
Οι λόγοι για τους οποίους θριάμβευσε ο Χριστιανισμός παραμένουν 
άγνωστοι- οπωσδήποτε δεν θα είχε επιτύχει χωρίς την υποστήριξη της 
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, παρ' όλο που αυτό αναπόφευκτα δημιούρ-
γησε καινούργια προβλήματα. Κατά κύριο λόγο, μια θρησκεία της 
δυστυχίας ποτέ δεν ήταν στο στοιχείο της μέσα στην ευημερία. Ένα 
από τα πρώτα προβλήματα που είχε να επιλύσει ήταν το δόγμα περί 
Θεού: πριν καλά καλά προλάβει ο Κωνσταντίνος να φέρει ειρήνη στην 
Εκκλησία, ένας νέος κίνδυνος αναδύθηκε από τα μέσα ο οποίος διέ-
σπασε τους Χριστιανούς σε αντιμαχόμενα στρατόπεδα. 



Κεφάλαιο 4 ο 

Τριάδα: ο χριστιανικός Θεός 

Γύρω στα 340 ένας ασυγκράτητος θεολογικός πυρετός είχε καταλάβει 
τις εκκλησίες της Αιγύπτου, της Συρίας και της Μικράς Ασίας. Ναυτι-
κοί και ταξιδιώτες μετέφεραν διάφορες εκδοχές λαϊκών διαδόσεων 
που υποστήριζαν ότι μόνο ο Πατέρας ήταν αληθινός Θεός, απροσπέ-
λαστος και μοναδικός, ενώ ο Τιός δεν ήταν ούτε συναιώνιος ούτε 
άκτιστος, αφού έλαβε τη ζωή και το είναι του από τον Πατέρα. Ακού-
με για έναν υπάλληλο των λουτρών που έκανε πύρινα κηρύγματα 
στους λουσμένους, επιμένοντας ότι ο Τιός προήλθε από το τίποτα- για 
έναν αργυραμοιβό ο οποίος, όταν τον ρωτούσαν για τις τρέχουσες 
τιμές, προλόγιζε την απάντησή του με μια μακροσκελή αγόρευση σχε-
τικά με τη διάκριση ανάμεσα στον κτιστό κόσμο και τον άκτιστο Θεό-

για έναν φούρναρη που πληροφορούσε τους πελάτες του ότι ο Πατέ-
ρας ήταν σπουδαιότερος από τον Τιό. Ο κόσμος συζητούσε αυτά τα 
δυσνόητα ζητήματα με τον ίδιο ενθουσιασμό που σήμερα συζητούν 
για το ποδόσφαιρο1. Η διαμάχη είχε πυροδοτηθεί από τον Άρειο, έναν 
χαρισματικό και όμορφο πρεσβύτερο της Αλεξάνδρειας, ο οποίος είχε 
μια απαλή, υποβλητική φωνή κι ένα εντυπωσιακά μελαγχολικό πρό-
σωπο. Αυτός απηύθυνε μια πρόκληση την οποία ο επίσκοπός του Αλέ-
ξανδρος βρήκε δύσκολο να παραβλέψει, αλλά ακόμα πιο δύσκολο να 
αντικρούσει: Πώς μπορούσε ο Ιησούς Χριστός να είναι Θεός με τον 
ίδιο τρόπο που ήταν ο θεός Πατέρας; Ο Αρειος δεν αρνιόταν τη θεία φύ-
ση του Χριστού- στην πραγματικότητα, αποκαλούσε τον Ιησού «ισχυ-
ρό Θεό» και «πλήρη Θεό»2, αλλά υποστήριζε ότι ήταν βλάσφημο να 
σκεφτόμαστε ότι ήταν θείος εκ φύσεως: ο Ιησούς είχε συγκεκριμένα 
πει ότι ο Πατέρας ήταν μεγαλύτερος απ* αυτόν. Ο Αλέξανδρος και ο 
λαμπρός νεαρός βοηθός του Αθανάσιος συνειδητοποίησαν αμέσως ότι 
αυτή δεν ήταν μια απλή θεολογική λεπτομέρεια. Ο Αρειος έθετε ζωτι-
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κά ερωτήματα σχετικά με τη φύση του θεού. Εν τω μεταξύ ο Αρειος, 
προικισμένος προπαγανδιστής, είχε ενορχηστρώσει καλά τις ιδέες του 
και σύντομα το εκκλησίασμα συζητούσε το ζήτημα εξίσου φλογερά με 
τους επισκόπους του. 

Η διαμάχη έγινε τόσο οξεία που ο ίδιος ο αυτοκράτορας Κωνστα-
ντίνος παρενέβη και συμβούλεψε να συγκληθεί μία σύνοδος στη Νί-
καια, στη σημερινή Τουρκία, για να διευθετήσει το θέμα. Σήμερα το 
όνομα του Άρειου επισύρει την κατακραυγή και ταυτίζεται με την 
αίρεση, όμως την εποχή που ξέσπασε η διαμάχη δεν υπήρχε επίσημη 
ορθόδοξη θέση και δεν ήταν με κανένα τρόπο βέβαιο το γιατί ή ακό-
μα και το αν ο Άρειος έσφαλλε. Δεν υπήρχε τίποτα καινούργιο στον 
ισχυρισμό του: ο Ωριγένης,τον οποίον εκτιμούσαν πολύ και οι δύο 
πλευρές, είχε διδάξει ένα παρόμοιο δόγμα. Όμως το διανοητικό κλί-
μα στην Αλεξάνδρεια είχε αλλάξει από τον καιρό του Ωριγένη, και οι 
άνθρωποι δεν ήταν πια πεπεισμένοι ότι ο θεός του Πλάτωνα μπο-
ρούσε να παντρευτεί επιτυχώς με το θεό της Βίβλου. Ο Αρειος, ο 
Αλέξανδρος και ο Αθανάσιος, για παράδειγμα, είχαν καταλήξει να 
πιστεύουν ένα δόγμα που θα αιφνιδίαζε κάθε πλατωνιστή: θεωρού-
σαν ότι ο θεός είχε δημιουργήσει τον κόσμο εκ του μηδενός (ex ni-
hilo), βασίζοντας τη γνώμη τους στη Γραφή. Η Γένεση πράγματι προ-
έβαλλε αυτό τον ισχυρισμό; Ο βιβλικός συγγραφέας υπονοούσε ότι ο 
Θεός είχε δημιουργήσει τον κόσμο από το αρχέγονο χάος, αλλά η ιδέα 
ότι ο Θεός είχε καλέσει ολόκληρο το σύμπαν στην ύπαρξη από το 
απόλυτο κενό ήταν εντελώς νέα. Ήταν ξένη προς την ελληνική σκέψη 
και δεν είχε διδαχθεί από θεολόγους όπως ο Κλήμης και ο Ωριγένης, 
οι οποίοι έμεναν πιστοί στο πλατωνικό σχήμα της εκπόρευσης. Αλλά 
τον τέταρτο αιώνα οι Χριστιανοί συμμερίστηκαν τη γνωστική άποψη 
ότι ο κόσμος ήταν εγγενώς εύθραυστος και ατελής,χωρισμένος από 
το Θεό μ' ένα πελώριο χάσμα. Το νέο δόγμα της εκ του μηδενός δημι-
ουργίας τόνιζε αυτήν την αντίληψη του κόσμου ως ουσιωδώς ευπα-
θούς και απόλυτα εξαρτημένου από το Θεό ως προς την ύπαρξη και 
τη ζωή του. Θεός και ανθρωπότητα δεν ήταν πλέον συγγενείς όπως 
στην ελληνική σκέψη. Ο Θεός κάλεσε στην ύπαρξη όλα τα ζωντανά 
πλάσματα από ένα αβυσσαλέο κενό, ενώ οποιαδήποτε στιγμή μπο-
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ρούσε να αποτραβήξει το χέρι του που τα στήριζε. Δεν υπήρχε πια 
μια μεγάλη αλυσίδα του Είναι που εκπορευόταν αιωνίως από το Θεό· 
δεν υπήρχε πια ένας ενδιάμεσος κόσμος πνευματικών όντων που 
μεταβίβαζαν το θεϊκό μάννα στον κόσμο μας. Ανδρες και γυναίκες 
δεν μπορούσαν πια να ανεβούν την αλυσίδα του Όντος με δικές τους 
προσπάθειες. Μόνο ο Θεός που τους έβγαλε πρώτα από το μηδέν κι 
εν συνεχεία τους κράτησε στην ύπαρξη μπορούσε να διασφαλίσει τη 
παντοτινή τους σωτηρία. 

Οι Χριστιανοί γνώριζαν ότι ο Ιησούς Χριστός τούς είχε σώσει με το 
θάνατο και την ανάστασή του· ότι είχαν σωθεί από τον αφανισμό και 
κάποια μέρα θα συμμετείχαν στην ύπαρξη του Θεού, που ήταν το ίδιο 
το Είναι και η Ζωή. Κατά κάποιον τρόπο ο Χριστός τους έκανε ικα-
νούς να διασχίσουν το χάσμα που χώριζε το Θεό από την ανθρωπό-
τητα. Το ερώτημα ήταν, με ποιον τρόπο το είχε κάνει; Από ποια μεριά 
του Μεγάλου Διαχωρισμού ήταν αυτός;Τώρα πια δεν υπήρχε Πλή-
ρωμα, ένας Τόπος Πληρότητας μεσαζόντων και αιώνων. Είτε ο Χρι-
στός, ο Λόγος, ανήκε στη θεϊκή σφαίρα (που τώρα ήταν το βασίλειο 
του Θεού και μόνο) είτε ανήκε στην εύθραυστη κτιστή τάξη. Ο Αρειος 
και ο Αθανάσιος τον τοποθέτησαν σε αντίθετες πλευρές του χάσμα-
τος: ο Αθανάσιος στη θεϊκή σφαίρα και ο Άρειος στην κτιστή τάξη. 

0 Αρειος ήθελε να τονίσει την ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στον 
μοναδικό Θεό και όλα του τα πλάσματα. Όπως έγραφε στον επίσκο-
πο Αλεξανδρείας, ο Θεός ήταν «ο μόνος αγέννητος, ο μόνος αιώνιος, 
ο μόνος δίχως αρχή, ο μόνος αληθινός, ο μόνος αθάνατος, ο μόνος 
πάνσοφος,ο μόνος πανάγαθος, ο μόνος παντοδύναμος»3. 0 Αρειος 
γνώριζε καλά τις Γραφές και παρουσίασε μια πανοπλία κειμένων για 
να στηρίξει την άποψή του ότι ο Χριστός, ο Λόγος, δεν μπορούσε πα-
ρά να είναι ένα πλάσμα σαν και μάς. Ένα κρίσιμο χωρίο ήταν η περι-
γραφή της θείας Σοφίας στις Παροιμίες, όπου αναφερόταν ρητά ότι ο 
Θεός είχε δημιουργήσει τη Σοφία από την αρχή4. Το κείμενο αυτό 
ανέφερε επίσης ότι η Σοφία υπήρξε ο συντελεστής της δημιουργίας, 
μια ιδέα που επαναλαμβανόταν στον πρόλογο του κατά Ιωάννην Ευαγ-
γελίου. Ο Λόγος ήταν μαζί με το Θεό στην αρχή: 



1 176 Η Ιστορία του θ ε ο ύ 

Πάντα δι' αύτοϋ έγένετο, καί χωρίς αύτού έγένετο ούδέ εν δ 
γέγονεν5. 

0 Λόγος ήταν το μέσον που χρησιμοποίησε ο Θεός για να καλέσει όλα 
τα άλλα όντα στην ύπαρξη. Ήταν, ως εκ τούτου, εντελώς διαφορετι-
κός από όλα τα άλλα όντα και είχε μια πολύ υψηλή θέση, επειδή όμως 
είχε δημιουργηθεί από το Θεό, ο Λόγος ήταν ουσιαστικά διαφορετι-
κός και διακριτός από τον ίδιο το Θεό. 

0 ευαγγελιστής Ιωάννης έκανε σαφές ότι ο Ιησούς ήταν ο Λόγος· 
είπε επίσης ότι ο Λόγος ήταν θεός6. Όμως δεν ήταν Θεός από τη φύση 
του, επέμενε ο Άρειος, ο θεός τον είχε αναγάγει σε θεία υπόσταση. 
Ήταν διαφορετικός απο μάς επειδή ο Θεός τον είχε δημιουργήσει 
άμεσα, ενώ όλα τα άλλα πλάσματα τα δημιούργησε μέσω αυτού. 0 
Θεός είχε προβλέψει ότι όταν ο Λόγος γίνει άνθρωπος θα τον υπα-
κούει τέλεια και είχε, για να το πούμε έτσι, απονείμει εκ των προτέ-
ρων τη θεία ιδιότητα στον Ιησού. Αλλά η θεία ιδιότητα του Ιησού δεν 
ήταν φυσική σε αυτόν: ήταν ένα είδος δωρεάς. Και βέβαια, ο Αρειος 
μπορούσε να προσκομίσει πολλά κείμενα που έδειχναν να υποστηρί-
ζουν την άποψή του. Αυτό καθ' εαυτό το γεγονός ότι ο Ιησούς αποκα-
λούσε το θεό «Πατέρα» είχε ως λογική συνέπεια μια διάκριση· η πα-
τρότητα από την ίδια της τη φύση προϋποθέτει μια προγενέστερη 
ύπαρξη και μια ορισμένη ανωτερότητα έναντι του γιου. 0 Άρειος 
επεσήμαινε επίσης τα βιβλικά χωρία που τόνιζαν την ταπεινότητα και 
την τρωτότητα του Χριστού. Ο Άρειος δεν ήθελε να υποβιβάσει τον 
Ιησού, όπως υποστήριζαν οι κατήγοροί του. Είχε μια υψηλή ιδέα για 
την αρετή του Χριστού και την υπακοή του έως θανάτου,η οποία εξα-
σφάλισε τη δική μας σωτηρία. 0 θεός του Αρείου βρισκόταν κοντά 
στο θεό των Ελλήνων φιλοσόφων, απόμακρος και απόλυτα υπερβα-
τικός ως προς τον κόσμο- έτσι ασπάστηκε και μια ελληνική έννοια της 
σωτηρίας. Οι Στωικοί, για παράδειγμα, πάντα δίδασκαν ότι ήταν 
δυνατόν ένας ενάρετος άνθρωπος να γίνει θεός· αυτό ήταν επίσης θε-
μελιώδες για την πλατωνική άποψη. 0 Αρειος πίστεψε φλογερά ότι οι 
Χριστιανοί είχαν σωθεί και καταστεί θεϊκοί, μέτοχοι της φύσης του 
Θεού. Και αυτό έγινε δυνατό μόνο επειδή ο Ιησούς μάς έδειξε το δρό-
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μο. Έζησε μια τέλεια ανθρώπινη ζωή· υπάκουε πάντοτε στο Θεό ακό-
μα και μέχρι το θάνατό του πάνω στο σταυρό· και όπως είπε ο από-
στολος Παύλος, γι' αυτήν ακριβώς την υπακοή του έως θανάτου ο Θεός 
τον εξύψωσε σε μια εξαιρετική θέση και του έδωσε τον θείο όνομα 
"κύριος"7. Αν ο Ιησούς δεν ήταν ανθρώπινο ον, δεν θα υπήρχε για μας 
ελπίδα. Τίποτα το πλεονεκτικό δεν θα υπήρχε στη ζωή του εάν ήταν 
Θεός από τη φύση του, τίποτα προς μίμησιν. Μόνο διαλογιζόμενοι 
πάνω στη ζωή μιας απόλυτα υπάκουης υιόττττας, όπως αυτή του Χρι-
στού μπορούσαν οι Χριστιανοί να γίνουν θεοί και οι ίδιοι. Μιμούμε-
νοι τον Χριστό, το τέλειο ον, μπορούσαν και οι ίδιοι να γίνουν «αμε-
τάβλητοι και αναλλοίωτοι,τέλεια πλάσματα του Θεού»8. 

Αλλά ο Αθανάσιος είχε μια λιγότερο οπτιμιστική άποψη για την 
ικανότητα του ανθρώπου να γίνει Θεός. θεωρούσε την ανθρωπότητα 
εγγενώς αδύναμη: ερχόταν από το τίποτα και είχε ξαναπέσει στο 
τίποτα όταν αμάρτησε. Αναλογιζόμενος, ως εκ τούτου,τη δημιουργία 
του ο Θεός 

είδε ότι όλη η κτιστή φύση, αν αφεθεί στις δικές της αρχές, υπό-
κειται στη μεταβολή και στη φθορά. Για να το αποτρέψει αυτό 
και για να προφυλάξει το σύμπαν από την επιστροφή του στην 
ανυπαρξία, κατασκεύασε όλα τα πράγματα μέσω του ίδιου του 
αιώνιου Λόγου του και δώρισε το Είναι στη δημιουργία9. 

Μόνο με τη συμμετοχή του στο Θείο, μέσω του Λόγου, μπορούσε ο 
άνθρωπος να σωθεί από την εκμηδένιση, γιατί μόνο ο Θεός ήταν τέ-
λειο ον. Αν ο ίδιος ο Λόγος ήταν ένα τρωτό πλάσμα, δεν θα μπορούσε 
να σώσει το ανθρώπινο γένος από τον αφανισμό. 0 Λόγος έγινε σάρ-
κα για να μας δώσει ζωή. Είχε κατεβεί στον παροδικό κόσμο του θα-
νάτου και της φθοράς για να μας δώσει μερίδιο στην απάθεια και την 
αθανασία του Θεού. Αλλά αυτή η σωτηρία θα ήταν αδύνατη, αν ο ίδιος 
ο Λόγος επέστρεφε στην ανυπαρξία. Μόνο εκείνος που δημιούργησε 
τον κόσμο μπορούσε να τον σώσει και αυτό σήμαινε ότι ο Χριστός, ο 
ενσαρκωμένος Λόγος, έπρεπε να έχει την ίδια φύση με τον Πατέρα. 
Όπως είπε ο Αθανάσιος, ο Λόγος έγινε άνθρωπος για να μπορέσουμε 
εμείς να γίνουμε θείοι10. 
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'Οταν οι επίσκοποι συγκεντρώθηκαν στη Νίκαια στις 20 Μαΐου του 
325 για να δώσουν ένα τέλος στην κρίση, πολύ λίγοι συμμερίστηκαν 
την άποψη του Αθανάσιου για το Χριστό. Οι περισσότεροι κράτησαν 
μια ενδιάμεση θέση ανάμεσα στον Αρειο και τον Αθανάσιο. Πάντως, 
ο Αθανάσιος κατάφερε να επιβάλει τη θεολογία του στους αντιπρο-
σώπους, αλλά - με την ανάσα του αυτοκράτορα πάνω από το κεφάλι 
τους- μόνο ο Αρειος και δύο γενναίοι σύντροφοι του αρνήθηκαν να 
υπογράψουν το πιστεύω του. Έτσι για πρώτη φορά η εκ του μηδενός 
δημιουργία έγινε επίσημο δόγμα, χάρη στην επιμονή ότι ο Ιησούς δεν 
ήταν απλό δημιούργημα ή αιών. Ο Δημιουργός και ο Λυτρωτής ήταν 
ένα και το αυτό πρόσωπο. 

Πιστεύω είς έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα 
Ποιητην ούρανοϋ καί γης, όρατών τε πάντων καί άοράτων. 
Καί είς έναν Κύριον Ίησοϋν Χριστόν 
Τόν Υίόν τοϋ Θεού τόν μονογενή 
Τόν έκ τοϋ Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων των αΙώνων. 
Φώς έκ φωτός, Θεόν άληθινόν έκ Θεού άληθινοϋ, 
Όμοούσιον τω πατρί δι' ου τά πάντα έγένετο. 
Τόν δι' ημάς τοις άνθρώπους καί διά την ήμετέραν σωτηρίαν 
Κατελθόντα έκ τών ούρανών, καί σαρκωθέντα έκ Πνεύματος 

Αγίου καί Μαρίας της Παρθένου καί ένανθρωπίσαντα. 
Και παθόντα, και ταφέντα, καί άναστάντα την τρίτην ήμέραν, 

κατά τάς γραφάς. 
Καί πάλιν έρχόμενον μετά δόξης, κρΐναι ζώντας καί νεκρούς 
Ού της βασιλείας ούκ έσται τέλος. 
Καί είς τό Πνεύμα τό "Αγιον,τό Κύριον,τό Ζωοποιόν11. 

Η τελική συμφωνία ικανοποίησε τον Κωνσταντίνο, ο οποίος δεν κατα-
λάβαινε από θεολογικά ζητήματα, αλλά στην πραγματικότητα δεν 
υπήρξε ομοψυχία στη Νίκαια. Μετά τη σύνοδο, οι επίσκοποι συνέχι-
σαν να διδάσκουν ό,τι και πριν, ενώ η αρειανική κρίση συνεχίστηκε για 
άλλα εξήντα χρόνια. Ο Άρειος και οι οπαδοί του δεν κατέθεσαν τα 
όπλα και κατάφεραν να ξανακερδίσουν την αυτοκρατορική εύνοια. Ο 
Αθανάσιος εξορίστηκε τουλάχιστον πέντε φορές. Ήταν πολύ δύσκολο 
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να πείσει όσον αφορά το πιστεύω του. Ιδιαίτερα ο όρος ομοούσιον 
(που κατά λέξη σημαίνει «από το ίδιο υλικό») ξεσήκωσε μεγάλες δια-
μάχες, αφού δεν προερχόταν από τις Γραφές και είχε υλιστικές συν-
δηλώσεις. Έτσι δύο χάλκινα νομίσματα μπορούσε να ειπωθεί ότι ήταν 
ομοούσια, αφού ήταν κατασκευασμένα από την ίδια ουσία. 

Πέρα από αυτό,το πιστεύω του Αθανάσιου προκαλούσε πολλά 
σημαντικά ερωτήματα. Δήλωνε ότι ο Ιησούς ήταν Θεός, αλλά δεν εξη-
γούσε πώς ο Λόγος μπορούσε να είναι «από το ίδιο υλικό» με τον 
Πατέρα χωρίς να είναι ένας δεύτερος Θεός. Το 339 ο Μάρκελλος, επί-
σκοπος Αγκύρας ^πιστός φίλος και συνεργάτης του Αθανάσιου, ο 
οποίος είχε πάει μάλιστα μαζί του στην εξορία μία φορά- υποστήριξε 
ότι ο Λόγος ίσως να μην ήταν αιώνιο θεϊκό ον. Ήταν μόνο μία ποιό-
τητα ή δυνατότητα εγγενής στο Θεό: όπως είχε διατυπωθεί,το Σύμ-
βολο της Νίκαιας μπορούσε να κατηγορηθεί για τριθεΐα, την πίστη ότι 
υπήρχαν τρεις θεοί - ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα. Αντί για το 
αμφιλεγόμενο ομοούσιον, ο Μάρκελλος πρότεινε τον συμβιβαστικό 
όρο ομοιοούσιον, μιας παρόμοιας δηλαδή φύσεως. 0 βασανιστικός χα-
ρακτήρας αυτών των αντιδικιών έχει συχνά προκαλέσει τον περίγελο, 
όπως για παράδειγμα από την πλευρά του Γίββωνα, που έβρισκε 
παράλογο η χριστιανική ενότητα να απειλείται από μια απλή δίφθογ-
γο. Εκείνο που έχει σημασία, ωστόσο, είναι η επιμονή με την οποία οι 
Χριστιανοί υποστήριξαν την αίσθησή τους ότι η θεϊκότητα του Ιησού 
ήταν ουσιώδης, ακόμα και όταν ήταν τόσο δύσκολο να την εκφράσουν 
με εννοιακούς όρους. Όπως και ο Μάρκελλος, πολλοί Χριστιανοί ανη-
σύχησαν μήπως απειληθεί η ενότητα του Θείου. 0 Μάρκελλος φαίνεται 
ότι πίστευε πως ο Λόγος ήταν μόνο μια μεταβατική στιγμή: είχε ανα-
δυθεί από το Θεό στη δημιουργία, είχε ενσαρκωθεί στον Ιησού και όταν 
η λύτρωση θα συντελούνταν θα διαλυόταν και πάλι μέσα στη θεία φύ-
ση, έτσι που ο Ένας Θεός να είναι και πάλι το παν μέσα στα πάντα. 

Προς στιγμήν ο Αθανάσιος μπόρεσε να πείσει τον Μάρκελλο και 
τους μαθητές του ότι έπρεπε να ενώσουν τις δυνάμεις τους, επειδή 
είχαν περισσότερα κοινά μεταξύ τους απ' ό,τι με τους Αρειανιστές. 
Εκείνοι που υποστήριζαν ότι ο Λόγος είχε την ίδια φύση με τον Πατέ-
ρα κι εκείνοι που πίστευαν ότι ήταν παρόμοιας φύσεως με τον Πατέ-
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ρα ήταν «αδελφοί, που εννοούν το ίδιο με μας και διαφέρουν μόνο 
στην ορολογία»12. Η προτεραιότητα έπρεπε να είναι η απόκρουση 
του Αρείου, ο οποίος διακήρυσσε ότι ο Τιός ήταν εντελώς διακριτός 
από το Θεό και ριζικά διαφορετικής φύσεως. Για κάποιον από τα 
έξω, αυτές οι θεολογικές διαμάχες φαίνονταν αναπόφευκτα σαν μια 
ανώφελη δαπάνη χρόνου: ίσως κανείς δεν μπορούσε να αποδείξει ορι-
στικά κάτι, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, και η όλη συζήτηση φαί-
νεται ότι το μόνο που έκανε ήταν να διχάζει. Ωστόσο,για τους συμ-
μετέχοντες δεν ήταν καθόλου μια άγονη διαμάχη, αλλά αφορούσε την 
ίδια τη φύση της χριστιανικής εμπειρίας. 0 Άρειος, ο Αθανάσιος και ο 
Μάρκελλος ήταν όλοι τους πεπεισμένοι ότι κάτι καινούργιο είχε φανεί 
στον κόσμο με τον Ιησού και αγωνίζονταν να εκφράσουν αυτή τους 
την εμπειρία με εννοιακά σύμβολα, έτσι ώστε να την εξηγήσουν στον 
εαυτό τους και στους άλλους. Οι λέξεις δεν μπορούσαν να είναι παρά 
συμβολικές, επειδή οι πραγματικότητες τις οποίες δήλωναν ήταν 
άφατες. Δυστυχώς όμως, μέσα στο Χριστιανισμό γεννιόταν μια δογ-
ματική μισαλλοδοξία, η οποία θα έκανε εν τέλει την υιοθέτηση των 
«ορθών» ή ορθόδοξων συμβόλων κρίσιμη και υποχρεωτική. Αυτή η 
δογματική εμμονή, μοναδική στο Χριστιανισμό, μπορούσε εύκολα να 
δημιουργήσει μια σύγχυση ανάμεσα στο ανθρώπινο σύμβολο και τη 
θεία πραγματικότητα. 0 Χριστιανισμός υπήρξε πάντα μια παράδοξη 
πίστη: η πανίσχυρη θρησκευτική εμπειρία των πρώτων Χριστιανών 
είχε υπερνικήσει τις ιδεολογικές τους αντιρρήσεις απέναντι στο σκάν-
δαλο ενός σταυρωμένου Μεσσία. Τώρα στη Νίκαια, η Εκκλησία είχε 
υποστηρίξει το παράδοξο της ενσάρκωσης, παρ' όλο που ήταν ολο-
φάνερα ασύμβατη με το μονοθεϊσμό. 

Στο έργο του Βίος του Αντωνίου, τ ου περίφημου ασκητή της ερή-
μου, ο Αθανάσιος προσπαθούσε να δείξει με ποιον τρόπο το νέο του 
δόγμα επηρέαζε τη χριστιανική πνευματικότητα. 0 Αντώνιος, που 
έγινε γνωστός ως πατέρας του μοναχισμού, είχε ζήσει μια ζωή τρομα-
κτικής αυστηρότητας στην αιγυπτιακή έρημο. Ωστόσο στην Ανθολο-
γία των Πατέρων, μια ανώνυμη συλλογή ρήσεων των πρώτων μονα-
χών της ερήμου, εμφανίζεται σαν ένα πρόσωπο ανθρώπινο και τρωτό, 
που αγωνιούσε για τα ανθρώπινα προβλήματα και έδινε απλές, άμε-
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σες συμβουλές. Στη βιογραφία του, όμως, ο Αθανάσιος τον παρου-
σιάζει μέσα σ' ένα εντελώς διαφορετικό φως. Για παράδειγμα,τον με-
ταμορφώνει σε φλογερό πολέμιο του Αρειανισμού· είχε ήδη αρχίσει 
να απολαμβάνει μια πρόγευση της μελλοντικής του θέωσης, αφού τον 
χαρακτήριζε σε μεγάλο βαθμό η θεία απάθεια. Όταν,για παράδειγ-
μα, βγήκε από τα μνήματα όπου είχε παραμείνει είκοσι χρόνια παλεύ-
οντας με τους δαίμονες, ο Αθανάσιος υποστηρίζει ότι το σώμα του 
Αντωνίου δεν έδειχνε κανένα σημάδι γήρανσης. Ήταν ένας τέλειος 
Χριστιανός, που η απάθεια και η αταραξία του τον χώριζαν απ' όλους 
τους άλλους ανθρώπους: «Η ψυχή του έμενε αδιατάρακτη, έτσι και η 
εξωτερική του εμφάνιση ήταν γαλήνια»13. Είχε μιμηθεί τέλεια το Χρι-
στό : όπως ακριβώς ο Λόγος είχε ενσαρκωθεί, είχε κατεβεί στον κόσμο 
της φθοράς και πολεμήσει τις δυνάμεις του κακού, έτσι και ο Αντώ-
νιος είχε κατεβεί ως την κατοικία των δαιμόνων. Ο Αθανάσιος ποτέ 
δεν αναφέρει το διαλογισμό, που υπήρξε για τους Χριστιανούς πλα-
τωνιστές, όπως τον Κλήμη και τον Ωριγένη,το κατ' εξοχήν μέσο της 
θέωσης και της σωτηρίας. Δεν θεωρούνταν πια ότι μπορούσαν απλοί 
θνητοί να ανεβούν έτσι στο θεό με τις δικές τους φυσικές δυνάμεις. 
Αντίθετα, οι Χριστιανοί έπρεπε να μιμηθούν την κάθοδο του Λόγου 
που ενσαρκώθηκε στον φθαρτό, υλικό κόσμο. 

Αλλά οι Χριστιανοί ήταν ακόμα μπερδεμένοι: αν υπήρχε μόνο ένας 
θεός, πώς μπορούσε και ο Λόγος να είναι θεϊκός; Και τότε, τρεις εξέ-
χοντες θεολόγοι από την Καππαδοκία,στη σημερινή ανατολική Τουρ-
κία, εμφανίστηκαν με μια λύση που ικανοποίησε την Ανατολική Ορθό-
δοξη Εκκλησία. Αυτοί ήταν ο Βασίλειος, επίσκοπος Καισαρείας (περ. 
329-379), ο νεότερος αδελφός του Γρηγόριος, επίσκοπος Νύσσης 
(335-395) και ο φίλος του Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός (329-391). Οι Καπ-
παδόκες, όπως επικράτησε να ονομάζονται, ήταν και οι τρεις βαθιά 
πνευματικοί άνδρες. Κατείχαν πλήρως τον θεωρητικό στοχασμό και 
τη φιλοσοφία, αλλά ήταν πεπεισμένοι πως μόνο η θρησκευτική εμπει-
ρία μπορούσε να τους προσφέρει το κλειδί για το πρόβλημα του θεού. 
Εκπαιδευμένοι στην ελληνική φιλοσοφία, είχαν όλοι επίγνωση της 
κρίσιμης διάκρισης ανάμεσα στο πραγματολογικό περιεχόμενο της 
αλήθειας και τις πιο φευγαλέες όψεις της. Οι πρώτοι Έλληνες ορθο-
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λογιστές είχαν επιστήσει την προσοχή στο εξής: ο Πλάτων αντιπαρέ-
θετε τη φιλοσοφία (η οποία εκφραζόταν με λογικούς όρους κι επιδε-
χόταν ως εκ τούτου απόδειξη) προς την εξίσου σημαντική διδασκαλία 
την οποία μας είχε κληροδοτήσει η μυθολογία και η οποία δεν μπο-
ρούσε να καταδειχθεί επιστημονικά. Έχουμε δει ότι ο Αριστοτέλης 
έκανε μια παρόμοια διάκριση όταν έλεγε ότι οι άνθρωποι συμμετέ-
χουν στις μυστηριακές λατρείες όχι για να μάθουν (μαθεϊν) κάτι αλλά 
για να βιώσουν (παθεϊν) μια εμπειρία. Ο Βασίλειος εξέφραζε την ίδια 
αντίληψη με χριστιανικό τρόπο όταν έκανε διάκριση μεταξύ δόγματος 
και κηρύγματος. Και τα δύο είδη χριστιανικής διδαχής ήταν ουσιώδη 
για τη θρησκεία. Το κήρυγμα ήταν η δημόσια διδαχή της Εκκλησίας, 
που βασιζόταν στις Γραφές. Το δόγμα,όμως,εκπροσωπούσε το βα-
θύτερο νόημα της βιβλικής αλήθειας, το οποίο δεν μπορούσε να συλ-
ληφθεί παρά μόνο διαμέσου της θρησκευτικής εμπειρίας και δεν μπο-
ρούσε να εκφραστεί παρά με συμβολική μορφή. Παράλληλα με το 
έκδηλο μήνυμα των Ευαγγελίων, μια μυστική ή εσωτερική παράδοση 
είχε κληροδοτηθεί «κατά τρόπο μυστηριώδη» από τους Αποστόλους· 
αυτή υπήρξε μια «ιδιωτική και κρυφή διδασκαλία», 

την οποία οι άγιοι πατέρες μας διατήρησαν μέσα σε μια σιωπή 
που αποτρέπει τη βιασύνη και την περιέργεια [...] έτσι ώστε να 
διαφυλαχθεί με αυτή τη σιωπή ο ιερός χαρακτήρας του μυστη-
ρίου. Στους αμύητους δεν επιτρέπεται να αντικρύζουν αυτά τα 
πράγματα: το νόημά τους δεν αποκαλύπτεται με την απλή κα-
ταγραφή του14. 

Πίσω από τα λειτουργικά σύμβολα και τις διαυγείς διδασκαλίες του 
Ιησού, υπήρχε ένα μυστικό δόγμα το οποίο εκπροσωπούσε μια πιο 
εξελιγμένη κατανόηση της πίστης. 

Η διάκριση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής αλήθειας υπήρξε 
εξαιρετικά σημαντική για την ιστορία του Θεού. Δεν περιορίστηκε 
στους Έλληνες Χριστιανούς, αφού Εβραίοι και Μουσουλμάνοι θα 
ανέπτυσσαν τις δικές τους μυστικές παραδόσεις. Η ιδέα ενός «μυστι-
κού» δόγματος δεν είχε σκοπό να αποκλείσει τους ανθρώπους. Ο Βα-
σίλειος δεν μιλούσε για μια πρώιμη μορφή Ελευθεροτεκτονισμού. 
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Απλώς εφιστούσε την προσοχή στο γεγονός ότι δεν μπορούσαν όλες 
οι θρησκευτικές αλήθειες να εκφραστούν και ν' αποσαφηνιστούν ευκρι-
νώς και λογικά. Μερικές θρησκευτικές ενοράσεις είχαν μια εσωτερική 
απήχηση η οποία μπορούσε να συλληφθεί από κάθε άτομο στη δική 
του εποχή μέσω αυτού που ο Πλάτων ονόμαζε θεωρία, διαλογισμό. 
Από τη στιγμή που όλες οι θρησκείες κατευθύνονταν προς μιαν άφατη 
πραγματικότητα που ήταν πέρα από τις φυσιολογικές έννοιες και κα-
τηγορίες, ο λόγος ήταν περιοριστικός και πηγή σύγχυσης. Αν δεν 
«έβλεπαν» αυτές τις αλήθειες με τα μάτια του πνεύματος, οι άνθρω-
ποι που ήταν ακόμη άγευστοι εμπειρίας θα μπορούσαν να σχηματί-
σουν μια εσφαλμένη ιδέα. Παράλληλα με το κυριολεκτικό νόημά τους, 
ως εκ τούτου, οι Γραφές είχαν επίσης και μια πνευματική σημασία,η 
οποία δεν ήταν πάντα εύκολο να εκφραστεί. Ο Βούδας είχε ήδη ξεκα-
θαρίσει ότι ορισμένα ερωτήματα ήταν «άτοπα» ή αδιανόητα, αφού 
αναφέρονταν σε πραγματικότητες που βρίσκονται πέρα από την εμ-
βέλεια των λέξεων. Μπορούσε κανείς να τις ανακαλύψει μόνο με τις 
ενδοσκοπικές τεχνικές του διαλογισμού: με μια έννοια, έπρεπε κανείς 
να τις δημιουργήσει μόνος του. Η προσπάθεια να τις εξηγήσει με λέ-
ξεις θα ήταν τόσο παράλογη όσο μια προσπάθεια να περιγράψει λε-
κτικά ένα από τα τελευταία κουαρτέτα του Μπετόβεν. Όπως έλεγε ο 
Βασίλειος, αυτές οι φευγαλέες θρησκευτικές πραγματικότητες μπο-
ρούσαν να δηλωθούν μόνο μέσα στις συμβολικές χειρονομίες της Λει-
τουργίας ή ακόμα καλύτερα με τη σιωπή15. 

Ο δυτικός Χριστιανισμός θα γινόταν μια πολύ πιο ομιλητική θρη-
σκεία και θα επικεντρωνόταν στο κήρυγμα: αυτό θα αποτελούσε ένα 
από τα κύρια προβλήματά της σχετικά με τήν έννοια του Θεού. Στην 
ελληνορθόδοξη Εκκλησία, ωστόσο, όλη η καλή θεολογία θα ήταν σιω-
πηλή ή αποφατική. Όπως έλεγε ο Γρηγόριος Νύσσης, κάθε έννοια του 
θεού είναι απλό ομοίωμα, μια ψευδής ομοιότητα, ένα είδωλο: δεν 
αποκαλύπτει τον ίδιο το θεό , 6 . Οι Χριστιανοί πρέπει να είναι σαν τον 
Αβραάμ, ο οποίος -σύμφωνα με την εκδοχή του Γρηγορίου περί της 
ζωής του - άφησε κατά μέρος κάθε ιδέα σχετικά με το θεό και προ-
σκολλήθηκε σε μια πίστη που ήταν «αμιγής, καθαρή απ' οποιαδήποτε 
έννοια»17. Στο έργο του Βίος του Μωυσέως, ο Γρηγόριος επέμενε ότι 
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«το αληθινό όραμα και η γνώση αυτού που αναζητούμε έγκειται ακρι-
βώς στο να μη βλέπουμε, σε μια επίγνωση του ότι ο σκοπός μας υπερ-
βαίνει κάθε γνώση και παντού τον χωρίζει από μας το σκότος της 
ακατανοησίας»18. Δεν μπορούμε να «δούμε» το Θεό με τη διάνοια, 
αλλά αν αφεθούμε να μας τυλίξει το σύννεφο εκείνο που κατέβηκε 
στο όρος Σινά, τότε θα νιώσουμε την παρουσία του. 0 Βασίλειος επέ-
στρεφε στη διάκριση την οποία είχε κάνει ο Φίλων ανάμεσα στην ουσία 
του Θεού και τις ενέργειές του στον κόσμο: «Γνωρίζουμε το Θεό μας 
από τις ενέργειές του, αλλά δεν μπορούμε να συλλάβουμε την ουσία 
του»19. Αυτό επρόκειτο να είναι το κλειδί κάθε μελλοντικής θεολο-
γίας στην Ανατολική Εκκλησία. 

Οι Καππαδόκες προσπαθούσαν επίσης να αναπτύξουν την έννοια 
του Αγίου Πνεύματος, η οποία ένιωθαν πως είχε συζητηθεί πολύ ακρο-
θιγώς στη Νίκαια: το «ΚαΙ είς τό Πνεύμα τό "Αγιον, τό Κύριον, τό Ζωο-
ποιόν» φαίνεται ότι προστέθηκε στο πιστεύω του Αθανάσιου σχεδόν 
εκ των υστέρων. Οι άνθρωποι ήταν αρκετά μπερδεμένοι σχετικά με 
το Αγιο Πνεύμα. Επρόκειτο απλώς για ένα συνώνυμο του Θεού ή ήταν 
κάτι περισσότερο; «Μερικοί είχαν συλλάβει [το Πνεύμα] ως δραστη-
ριότητα», ανέφερε ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, «μερικοί σαν ένα ον, 
άλλοι ως Θεό και άλλοι δεν ήξεραν πώς να το ονομάσουν»20. Ο Παύ-
λος μιλούσε για το Πνεύμα ως ανακαινιστικό, δημιουργικό και καθα-
γιάζον, αλλά αυτές είναι δραστηριότητες τις οποίες μόνο ο Θεός μπο-
ρεί να επιτελέσει. Συνεπάγεται, ως εκ τούτου, ότι το Άγιο Πνεύμα, 
του οποίου η παρουσία μέσα μας έχει λεχθεί πως είναι η σωτηρία μας, 
πρέπει να είναι Θεός και όχι ένα απλό κτίσμα. Οι Καππαδόκες αξιο-
ποίησαν μια διατύπωση την οποία είχε χρησιμοποιήσει ο Αθανάσιος 
στη διαμάχη του με τον Άρειο: ο Θεός κατείχε μια μοναδική ουσία η 
οποία παρέμενε ακατάληπτη για μας - αλλά τρεις τρόπους έκφρασης 
(υποστάσεις) που τον καθιστούσαν γνωστό σε μας. 

Αντί να αρχίζουν την εξέταση του Θεού από την ακατάληπτη ουσία 
του, οι Καππαδόκες ξεκινούσαν από την εμπειρία που είχε η ανθρω-
πότητα των υποστάσεών του. Επειδή η ουσία του Θεού είναι αβυθο-
μέτρητη, δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε παρά μόνο μέσω αυτών 
των τριών εκδηλώσεων που έχουν αποκαλυφθεί σε μας ως ο Πατέρας, 
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ο Τιός και το Αγιο Πνεύμα. Ωστόσο αυτό δεν εσήμαινε ότι οι Καππα-
δόκες πίστευαν σε τρία θεϊκά όντα, όπως φαντάστηκαν ορισμένοι 
δυτικοί θεολόγοι. Η λέξη υπόστασις μπέρδευε όσους δεν ήταν εξοι-
κειωμένοι με τα ελληνικά, επειδή είχε πολλές σημασίες: ορισμένοι Λα-
τίνοι μελετητές όπως ο άγιος Ιερώνυμος πίστευαν ότι η λέξη υπόστα-
σις σήμαινε το ίδιο με την ουσία και νόμιζε ότι οι Έλληνες πίστευαν 
σε τρεις διαφορετικές ουσίες. Αλλά οι Καππαδόκες επέμεναν ότι 
υπήρχε μια σημαντική διαφορά μεταξύ ουσίας και υποστάσεως, την 
οποία δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Έτσι η ουσία ενός αντικειμένου 
ήταν εκείνο το οποίο το έκανε αυτό που ήταν σχετιζόταν με το αντι-
κείμενο ως κάτι εσωτερικό προς αυτό. Η υπόστασις, από την άλλη 
μεριά, χρησιμοποιούνταν για να δηλώσει ένα αντικείμενο ιδωμένο 
από τα έξω. Μερικές φορές άρεσε στους Καππαδόκες να χρησιμοποι-
ούν τη λέξη πρόσωπον αντί για υπόστασις. Πρόσωπον αρχικά σήμαι-
νε «δύναμη», αλλά είχε αποκτήσει έναν αριθμό δευτερευουσών σημα-
σιών : μπορούσε να αναφέρεται στην έκφραση του προσώπου ενός 
ανθρώπου που ήταν η εξωτερική απεικόνιση της ψυχικής του κατά-
στασης· χρησιμοποιούνταν επίσης για να δηλώσει ένα ρόλο που συ-
νειδητά έπαιζε κάποιος ή ένα χαρακτήρα που υιοθετούσε. Συνεπώς, 
όπως και η υπόστασις, το πρόσωπο δήλωνε την εξωτερική έκφραση 
της εσώτερης φύσης κάποιου πράγματος ή τον ατομικό εαυτό όπως 
αυτός παρουσιαζόταν σε ένα θεατή. Έτσι όταν οι Καππαδόκες έλε-
γαν ότι ο θεός ήταν μία ουσία σε τρεις υποστάσεις, εννοούσαν ότι ο 
θεός όπως είναι μέσα στον εαυτό του ήταν Ένας: υπήρχε μόνο μία 
μοναδική θεϊκή αυτοσυνείδηση. Αλλά όταν επιτρέπει κάτι από τον 
εαυτό του να λάμψει στα πλάσματά του,τότε είναι τρία πρόσωπα. 

Έτσι οι υποστάσεις Πατέρας, Τιός και Αγιο Πνεύμα δεν θα έπρεπε 
να ταυτίζονται με τον ίδιο το θεό, επειδή όπως εξηγούσε ο Γρηγόριος 
Νύσσης «η θεία ουσία είναι ακατονόμαστη και άρρητη»· «Πατέρας», 
«ΐιός» και «Πνεύμα» ήταν απλώς «όροι που χρησιμοποιούμε» προ-
κειμένου να μιλήσουμε για τις ενέργειες μέσω των οποίων μας έχει φα-
νερωθεί21 . Όμως αυτοί οι όροι έχουν συμβολική αξία επειδή μεταφρά-
ζουν την άρρητη πραγματικότητα σε εικόνες τις οποίες μπορούμε να 
κατανοήσουμε. Οι άνθρωποι έχουν βιώσει το θεό ως υπερβατικό (Πα-
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τέρας, κρυμμένος σε απρόσιτο φως), ως δημιουργικό (Λόγος) και ως 
έμφυτο (Αγιο Πνεύμα). Αλλά αυτές οι τρεις υποστάσεις είναι μόνο επι-
μέρους και ατελείς εκλάμψεις της ίδιας της Θείας Φύσεως, η οποία βρί-
σκεται πολύ πέρα από μια τέτοια εικονοποιία και εννοιοποίηση22. Η 
Τριάδα, ως εκ τούτου, δεν θα έπρεπε να γίνεται αντιληπτή ως κυριολε-
κτικό γεγονός, αλλά ως παράδειγμα το οποίο ανταποκρίνεται στα 
πραγματικά γεγονότα της κρυμμένης ζωής του Θεού. 

Στην επιστολή του Προς Αβλάβιον, περί της μη υπάρξεως τριών 
Θεών, ο Γρηγόριος Νύσσης σκιαγραφούσε το σημαντικό δόγμα του 
περί του αδιαχωρίστου ή της αλληλοπεριχωρήσεως των τριών θείων 
προσώπων ή υποστάσεων. Δεν θα έπρεπε κανείς να φαντάζεται το 
Θεό να σχίζει τον εαυτό του σε τρία μέρη· κάτι τέτοιο θα ήταν μια τε-
ρατώδης και στην πραγματικότητα βλάσφημη ιδέα. Ο Θεός εξέφραζε 
τον εαυτό του καθολικά και ολοκληρωτικά σε καθεμία από αυτές τις 
τρεις εκδηλώσεις του, κάθε φορά που ήθελε να αποκαλύψει τον εαυτό 
του στον κόσμο. Έτσι η Τριάδα μάς δίνει μια ένδειξη του προτύπου 
«κάθε ενέργειας που κατευθύνεται από το Θεό προς τη δημιουργία»: 
όπως δείχνει η Γραφή, έχει την πηγή της στον Πατέρα, προχωρεί μέσ' 
από τη μεσολάβηση του Υιού και γίνεται αποτελεσματική στον κόσμο 
μέσω του έμφυτου Πνεύματος. Αλλά η Θεία Φύση είναι εξίσου πα-
ρούσα σε κάθε φάση της ενέργειας. Στην ίδια μας την εμπειρία μπο-
ρούμε να δούμε την αλληλεπίδραση των τριών υποστάσεων: δεν θα 
γνωρίζαμε τίποτα για τον Πατέρα αν δεν είχε αποκαλυφθεί μέσω του 
Υιού, ούτε θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε τον Υιό δίχως το ενοι-
κούν Πνεύμα που τον κάνει γνωστό σε μας. Το Πνεύμα συνοδεύει τον 
Θείο Λόγο του Πατρός όπως συνοδεύει η αναπνοή (ελληνικά, πνεύμα· 
λατινικά, spiritus) τα λόγια που λέει ο άνθρωπος. Τα τρία πρόσωπα 
δεν υπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο στον θείο κόσμο. Μπορούμε να 
τα συγκρίνουμε με την παρουσία διαφόρων πεδίων γνώσης στο νου 
ενός ανθρώπου: η φιλοσοφία μπορεί να είναι διαφορετική από την 
ιατρική, αλλά δεν κατοικεί σε μια διαφορετική σφαίρα της συνείδη-
σης. Οι διάφορες επιστήμες διαπερνούν η μία την άλλη, γεμίζουν ολό-
κληρο το νου κι ωστόσο παραμένουν διαφορετικές. Τελικά, ωστόσο,η 
Τριάδα δεν είχε νόημα παρά μόνον ως μυστική ή πνευματική εμπει-
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ρία: ο άνθρωπος έπρεπε να τη βιώσει, όχι να τη σκεφτεί, επειδή ο 
Θεός ήταν πολύ πιο πέρα από τις ανθρώπινες έννοιες. Δεν ήταν μια 
λογική ή νοητική διατύπωση αλλά ένα φανταστικό παράδειγμα που 
ανέτρεπε τη λογική. 0 Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός το έκανε αυτό σαφές 
όταν εξηγούσε ότι ο διαλογισμός των Τριών σε Ένα προκαλούσε μια 
βαθιά και κατακλυσμιαία συγκίνηση που αναστάτωνε τη σκέψη και 
κάθε νοητική καθαρότητα. 

Δεν προλαβαίνω να συλλάβω τοΈνα και φωτίζομαι από τη λάμ-
ψη των Τριών δεν προφταίνω να διακρίνω τα Τρία και επιστρέ-
φω στο Ένα. Όταν σκέφτομαι οποιοδήποτε από τα τρία πρό-
σωπα, το σκέφτομαι ως ολότητα, και τα μάτια μου πλημμυρίζουν, 
και το μεγαλύτερο μέρος αυτού που σκέφτομαι με ξεπερνάει^. 

Οι Έλληνες και οι Ρώσοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί εξακολουθούν να 
αισθάνονται το διαλογισμό στην Τριάδα σαν μια θεόπνευστη θρη-
σκευτική εμπειρία. Για πολλούς δυτικούς Χριστιανούς, ωστόσο, η 
Τριάδα είναι απλώς δυσνόητη. Αυτό ίσως συμβαίνει επειδή εξετάζουν 
μόνο εκείνες τις όψεις της που οι Καππαδόκες θα ονόμαζαν κηρυγ-
ματικές, ενώ για τους Έλληνες η τριάδα συνιστούσε μια δογματική 
αλήθεια,η οποία μόνο ενορατικά και μόνο ως αποτέλεσμα θρησκευ-
τικής εμπειρίας μπορούσε να συλληφθεί. Λογικά, βέβαια, δεν είχε κα-
μιά απολύτως σημασία. Σε ένα παλαιότερο κήρυγμα, ο Γρηγόριος ο 
Ναζιανζηνός είχε εξηγήσει ότι αυτή καθ' εαυτήν η ακαταληπτότητα 
του δόγματος της Τριάδας μάς φέρνει ενώπιον του απολύτου μυστη-
ρίου του Θεού· μας θυμίζει ότι δεν πρέπει να ελπίζουμε πως θα τον 
καταλάβουμε25. Θα έπρεπε να μας εμποδίζει απ' το να κάνουμε εύκο-
λες δηλώσεις για ένα Θεό ο οποίος, όταν αποκαλύπτει τον εαυτό του, 
μόνο κατά έναν άρρητο τρόπο μπορεί να εκφράσει τη φύση του. 0 Βα-
σίλειος επίσης μας προειδοποιούσε να μη φανταζόμαστε ότι μπο-
ρούμε να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίον ενεργούσε η Τριάδα: 
δεν θα ήταν καλό,για παράδειγμα, να προβληματιζόμαστε σχετικά 
με το πώς οι τρεις υποστάσεις του Θεού ήταν την ίδια στιγμή ταυτό-
σημες και διακριτές. Αυτό βρίσκεται πέρα από τις λέξεις, τις έννοιες 
και τις ανθρώπινες δυνατότητες ανάλυσης26. 
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Η Τριάδα λοιπόν δεν πρέπει να ερμηνεύεται κατά κυριολεκτικό 
τρόπο* δεν ήταν μια σκοτεινή «θεωρία», αλλά το προϊόν θεωρίας, 
διαλογισμού. 'Οταν οι Χριστιανοί της Δύσης ένιωθαν αμηχανία μπρο-
στά σε αυτό το δόγμα και προσπαθούσαν ν' απαλλαγούν απ' αυτό τον 
δέκατο όγδοο αιώνα, ήθελαν να κάνουν το Θεό ορθολογικό και κατα-
νοητό από τον Αιώνα του Λόγου. Αυτός ήταν ένας από τους παράγο-
ντες που θα οδηγούσαν στον λεγόμενο Θάνατο του Θεού τον δέκατο 
ένατο και τον εικοστό αιώνα, όπως θα δούμε. Ένας από τους λόγους 
που οι Καππαδόκες ανέπτυξαν αυτό το φανταστικό παράδειγμα ήταν 
για να εμποδίσουν να γίνει ο Θεός ορθολογικός όπως στην ελληνική 
φιλοσοφία, με τον τρόπο που τον κατανοούσαν αιρετικοί όπως ο 
Άρειος. Η θεολογία του Αρείου ήταν λίγο-πολύ ευκρινής και λογική. 
Η Τριάδα υπενθύμιζε στους Χριστιανούς ότι η πραγματικότητα που 
καλούμε «Θεό» δεν μπορούσε να συλληφθεί από την ανθρώπινη διά-
νοια. Το δόγμα της ενσάρκωσης όπως εκφράστηκε στη Νίκαια ήταν 
σημαντικό, αλλά μπορούσε να οδηγήσει σε απλοποιητική ειδωλολα-
τρεία. Οι άνθρωποι μπορεί να άρχιζαν να σκέφτονται το Θεό κατά 
πολύ ανθρώπινο τρόπο: θα μπορούσαν να τον φανταστούν ακόμη και 
να σκέφτεται, να ενεργεί και να σχεδιάζει όπως εμείς. Από το σημείο 
αυτό, μόνο ένα μικρό βήμα έμενε για ν' αποδοθεί κάθε είδους προκα-
τάληψη στο Θεό, κάνοντάς την έτσι απόλυτη. Η Τριάδα ήταν μια προ-
σπάθεια διόρθωσης αυτής της τάσης. Αντί να εκλαμβάνεται ως πραγ-
ματολογική πρόταση περί του Θεού, θα έπρεπε ίσως να αντιμετωπί-
ζεται ως ποίημα ή ως ένας θεολογικός χορός ανάμεσα σε ό,τι πιστεύ-
εται και γίνεται δεκτό από τους κοινούς θνητούς σχετικά με το «Θεό» 
και στη σιωπηρή συνειδητοποίηση ότι κάθε τέτοια πρόταση ή κήρυγ-
μα δεν έχει παρά έναν προσωρινό και υπό αίρεσιν χαρακτήρα. 

Η διαφορά ανάμεσα στην ελληνική και τη δυτική χρήση του όρου 
«θεωρία» είναι αρκετά διδακτική. Στον ανατολικό Χριστιανισμό, 
θεωρία σήμαινε πάντα διαλογισμός. Στη Δύση, «θεωρία» έφτασε να 
σημαίνει μια ορθολογική υπόθεση η οποία πρέπει να αποδειχθεί λο-
γικά. Η ανάπτυξη μιας θεωρίας περί Θεού σήμαινε ότι «αυτός» έπρε-
πε να περικλειστεί σε ένα ανθρώπινο σύστημα σκέψης. Μόνο τρεις Λα-
τίνοι θεολόγοι υπήρχαν στη Νίκαια. Οι περισσότεροι Χριστιανοί της 
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Δύσης δεν είχαν το απαιτούμενο επίπεδο για μια τέτοια συζήτηση και, 
επειδή δεν μπορούσαν να καταλάβουν όλη την ελληνική ορολογία, 
πολλοί ένιωσαν δυσαρέσκεια με το δόγμα της Τριάδας. Ίσως μπο-
ρούσε να μεταφραστεί ολόκληρο σε ένα άλλο ιδίωμα. Κάθε κουλ-
τούρα πρέπει να δημιουργήσει τη δική της ιδέα περί Θεού. Αν οι δυτι-
κοί έβρισκαν ξένη την ελληνική ερμηνεία της Τριάδας, έπρεπε να επι-
νοήσουν μιαν άλλη, δική τους εκδοχή. 

Ο Λατίνος θεολόγος που όρισε την Τριάδα για τη λατινική Εκκλη-
σία ήταν ο Αυγουστίνος. Ήταν κι αυτός ένας φλογερός πλατωνιστής 
και αφιερωμένος στον Πλωτίνο· ως εκ τούτου, διέκειτο περισσότερο 
ευνοϊκά προς το ελληνικό δόγμα απ' ό,τι άλλοι δυτικοί θεολόγοι. 
Όπως εξηγούσε,η παρανόηση οφειλόταν συχνά στην ορολογία: 

Χάριν της περιγραφής των άρρητων πραγμάτων χαι προκειμέ-
νου να εκφράσουμε με κάποιον τρόπο εκείνο που με κανέναν 
τρόπο δεν μπορούμε να εκφράσουμε απολύτως, οι Ελληνες φίλοι 
μας μίλησαν για μία ουσία και τρεις υποστάσεις, ενώ οι Λατίνοι 
για μία ουσία ή υπόσταση και τρία πρόσωπα (personae)v. 

Εκεί που οι Έλληνες προσέγγιζαν το θεό εξετάζοντας τις τρεις υπο-
στάσεις , αρνούμενοι να αναλύσουν τη μοναδική, απόκρυφη ουσία του, 
ο Αυγουστίνος και οι δυτικοί Χριστιανοί μετά απ' αυτόν άρχιζαν από 
τη θεία ενότητα και μετά προχωρούσαν να συζητήσουν τις τρεις εκδη-
λώσεις της. Οι Έλληνες Χριστιανοί εκτιμούσαν τον Αυγουστίνο, θεω-
ρώντας τον ως έναν από τους μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας, αλλά 
ήταν επιφυλακτικοί απέναντι στην τριαδολογική του θεολογία, η 
οποία ένιωθαν ότι κάνει το Θεό υπερβολικά ορθολογικό και ανθρω-
μορφικό. Η προσέγγιση του Αυγουστίνου δεν ήταν μεταφυσική, όπως 
των Ελλήνων, αλλά ψυχολογική και εξαιρετικά προσωπική. 

0 Αυγουστίνος μπορεί να θεωρηθεί ως ο ιδρυτής του δυτικού πνεύ-
ματος. Κανένας άλλος θεολόγος, εκτός από τον Παύλο, δεν άσκησε 
μεγαλύτερη επιρροή στη Δύση. Τον γνωρίζουμε πιο καλά απ' οποιον-
δήποτε άλλο στοχαστή της όψιμης αρχαιότητας, εν πολλοίς λόγω των 
Εξομολογήσεων, της εύγλωττης αυτής και περιπαθούς περιγραφής της 
ανακάλυψης του Θεού εκ μέρους του. Από τα πολύ νεανικά του χρό-
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νια, ο Αυγουστίνος αναζητούσε μια θεοκεντρική θρησκεία. Έβλεπε το 
Θεό σαν κάτι ουσιώδες για την ανθρωπότητα: «Εσύ μας έχεις φτιάξει 
για σένα», λέει στο Θεό στην αρχή των Εξομολογήσεων, «και οι καρ-
διές μας αγωνιούν μέχρι ν' αναπαυθούν σε σένα!»28. Όταν δίδασκε 
ρητορική στην Καρχηδόνα, είχε προσηλυτιστεί στο Μανιχαϊσμό, μια 
μεσοποταμιακή μορφή Γνωστικισμού, αλλά αργότερα τον εγκατέ-
λειψε γιατί δεν τον ικανοποιούσε η κοσμολογία του. Έβρισκε την ιδέα 
της ενσάρκωσης προσβλητική, έναν περιορισμό της ιδέας του Θεού, 
αλλά όταν ήταν στην Ιταλία, ο Αμβρόσιος, επίσκοπος του Μιλάνου, 
μπόρεσε να τον πείσει ότι ο Χριστιανισμός δεν ήταν ασύμβατος με τον 
Πλάτωνα και τον Πλωτίνο. Ωστόσο ο Αυγουστίνος ήταν απρόθυμος 
να κάνει το τελικό βήμα και να δεχθεί το βάπτισμα. Ένιωθε ότι γι' 
αυτόν ο Χριστιανισμός απαιτούσε αγαμία και δεν ήταν έτοιμος να 
κάνει αυτό το βήμα: «Κύριε, δώσε μου εγκράτεια», προσευχόταν, 
«αλλά όχι ακόμα»29. 

Η τελική του μεταστροφή ήταν ένα γεγονός Sturm und Drang,* 
δηλαδή μια βίαιη ρήξη με την περασμένη του ζωή και μια επώδυνη 
αναγέννηση, στοιχεία που στάθηκαν χαρακτηριστικά για τη δυτική 
θρησκευτική εμπειρία. Κάποια μέρα, ενώ καθόταν με το φίλο του 
Αλύπιο στον κήπο τους στο Μιλάνο, ο αγώνας κορυφώθηκε: 

Από ένα κρυμμένο βάθος μια έντονη αυτοενδοσκόπηση ανατά-
ραξε κι έφερε στην επιφάνεια όλη μου τη δυστυχία και την «έθε-
σε ενώπιον των οφθαλμών μου» (Ψαλμός 18:15). Αυτό προκά-
λεσε μέσα μου μια τρομερή καταιγίδα που έφερε μια νεροποντή 
δακρύων. Για να τ' αφήσω να ξεσπάσουν με τους στεναγμούς 
και τα βογγητά που τα συνόδευαν, έφυγα από τον Αλύπιο (η μο-
ναξιά μού φαινόταν πιο ταιριαστή στην κατάσταση κάποιου που 
θρηνεί)... Σύρθηκα με κάποιον τρόπο κάτω από μια συκιά και 
άφησα τα δάκρυά μου να τρέξουν ελεύθερα. Ποταμοί έτρεχαν 
από τα μάτια μου, μια θυσία δεκτή από σένα (Ψαλμός 50:19) και 

* «Θύελλα και Ορμή»: ο τίτλος που είχαν δώσει στο φιλολογικό τους κίνημα οι 
πρώτοι Γερμανοί Ρομαντικοί στη δεκαετία του 1780. [Σ.τ.Μ.] 
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-αν όχι με αυτά τα λόγια, τουλάχιστον μ' αυτή την έννοια - πολ-
λές φορές σου είπα: «Ως πότε, Θεέ μου, ως πότε θα με παιδεύ-
εις;» (Ψαλμός 6:4)30. 

0 Θεός δεν έρχεται πάντα εύκολα σε μάς,τουλάχιστον στη Δύση. Η 
μεταστροφή του Αυγουστίνου μοιάζει με κρίση ψυχοκάθαρσης, μετά 
από την οποία ο νεοφώτιστος πέφτει εξαντλημένος στην αγκαλιά του 
Θεού, έχοντας ξοδέψει όλο του το πάθος. Καθώς ο Αυγουστίνος κεί-
ται στο έδαφος θρηνώντας, ακούει ξαφνικά μια παιδική φωνή από ένα 
γειτονικό σπίτι να τραγουδάει τη φράση «Tolle, lege»: «σήκω και 
διάβασε, σήκω και διάβασε!» Εκλαμβάνοντάς το αυτό ως χρησμό, ο 
Αυγουστίνος πετάχτηκε όρθιος, έτρεξε πίσω στον κατάπληκτο Αλύπιο 
και άρπαξε την Καινή Διαθήκη. Την άνοιξε στην Επιστολή του Παύ-
λου προς Ρωμαίους: «Ας πάψουν τα φαγοπότια και τα μεθύσια, η 
ασύδοτη κι ακόλαστη ζωή, οι φιλονικίες κι οι φθόνοι. 0 Κύριός μας 
Ιησούς Χριστός ας καθορίζει τη συμπεριφορά σας. Μην αφήνετε τον 
αμαρτωλό εαυτό σας να σας παρασύρει στην ικανοποίηση των επιθυ-
μιών σας». 0 μακροχρόνιος αγώνας τελείωσε: «Δεν ήθελα ούτε χρει-
αζόμουν να διαβάσω περισσότερο», ξανάφερνε στο νου του ο Αυγου-
στίνος. «Αμέσως, με τις τελευταίες λέξεις αυτής της πρότασης, ήταν 
σαν ένα φως ανακούφισης απ' όλη την αγωνία να πλημμύρισε την καρ-
διά μου. Όλα τα σκοτάδια της αμφιβολίας είχαν εξαφανιστεί»31. 

Όμως ο Θεός μπορούσε να είναι και μια πηγή αγαλλίασης: λίγο 
καιρό μετά τη μεταστροφή του, ο Αυγουστίνος βίωσε μια έκσταση 
κάποια νύχτα μαζί με τη μητέρα του Μόνικα στην Όστια, δίπλα στον 
Τίβερη ποταμό. Αυτό θα το συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέ-
ρειες στο Κεφάλαιο 7. Ως πλατωνιστής, ο Αυγουστίνος γνώριζε καλά 
ότι ο Θεός βρισκόταν μέσα στην ανθρώπινη ψυχή,γι' αυτό στο 10ο 
βιβλίο των Εξομολογήσεων συζητούσε τη λειτουργία αυτού που ονό-
μαζε memoria, μνήμη. Ήταν κάτι πολύ πιο σύνθετο από την ικανό-
τητα της ενθύμησης και πιο κοντά σε αυτό που οι ψυχολόγοι αποκα-
λούν ασυνείδητο. Για τον Αυγουστίνο, η μνήμη εκπροσωπούσε ολό-
κληρη την ψυχή, συνειδητή και ασυνείδητη. Η πολυπλοκότητα και η 
πολυμορφία της τον γέμιζαν με κατάπληξη. Ήταν ένα «μυστήριο που 
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προκαλούσε δέος», ένας αβυθομέτρητος κόσμος εικόνων, παρουσίες 
των αμέτρητων πεδιάδων, δασών και σπηλαίων που έχουμε κάποτε 
περάσει. Μέσω αυτού ακριβώς του εσωτερικού κόσμου θα κατέβαινε 
ο Αυγουστίνος για να βρει το Θεό, ο οποίος βρισκόταν κατά τρόπο πα-
ράδοξο μέσα του και πάνω του. Δεν είχε αξία ν' αναζητάει απλώς μιαν 
απόδειξη του Θεού στον εξωτερικό κόσμο. Μόνο μέσα στον αληθινό 
κόσμο της ψυχής μπορούσε ν' ανακαλύψει το Θεό: 

Αργά που σε αγάπησα, ομορφιά τόσο παλαιά και τόσο νέα· αρ-
γά που σε αγάπησα. Και δες, ήσουν μέσα μου, κι εγώ στον εξω-
τερικό κόσμο και σε ζητούσα εκεί και μέσα στην ερημιά μου βυ-
θιζόμουν, σ' εκείνα τα θαυμαστά πράγματα που εσύ είχες δημι-
ουργήσει.Ήσουν μαζί, αλλά εγώ δεν ήμουν μαζί σου. Τα θαυμα-
στά πράγματα με κρατούσαν μακριά από σένα, παρ' όλο που αν 
δεν είχαν την πηγή τους σε σένα, δεν θα υπήρχαν καθόλου33. 

0 Θεός, ως εκ τούτου, δεν ήταν μια αντικειμενική πραγματικότητα 
αλλά μια πνευματική παρουσία στα σύνθετα βάθη του εαυτού. Ο 
Αυγουστίνος μοιραζόταν αυτήν την κατανόηση όχι μόνο με τον Πλά-
τωνα και τον Πλωτίνο, αλλά επίσης με τους Βουδιστές, τους Ινδουι-
στές και τους Σαμάνους στις μη θεοκεντρικές θρησκείες. Όμως η δική 
του δεν ήταν μια απρόσωπη θεότητα, αλλά ο πολύ προσωπικός Θεός 
της ιουδαιοχριστιανικής παράδοσης. 0 Θεός είχε δείξει συμπόνια για 
την αδυναμία του ανθρώπου και είχε έρθει να τον αναζητήσει: 

Με κάλεσες και φώναξες δυνατά και τάραξες την κωφότητά 
μου. Ακτινοβολούσες και άστραφτες, και μ' έβγαλες από την 
τυφλότητα. Ευωδίαζες, και πλημμύρισες την ανάσα μου και 
πάλλομαι πίσω σου. Σε γεύτηκα και είμαι όλος πείνα και δίψα 
για σένα. Με άγγιξες, κι έπεσα στη φωτιά για να βρω την ειρήνη 
εκείνη που ήταν δική σου 34. 

Οι Έλληνες θεολόγοι γενικά δεν μετέφεραν την προσωπική τους 
εμπειρία στα θεολογικά τους γραπτά, αλλά η θεολογία του Αυγου-
στίνου ανάβλυσε κυριολεκτικά από την δική του, εντελώς ατομική 
ιστορία. 
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Η καταγοήτευση του Αυγουστίνου με την ανθρώπινη ψυχή τον οδή-
γησε στο να αναπτύξει τη δική του ψυχολογική τριαδολογία στην πραγ-
ματεία του De Trinitate,noo γράφτηκε τα πρώτα χρόνια του πέμπτου 
αιώνα. Αφού ο Θεός μάς είχε δημιουργήσει κατ' εικόνα του, θα έπρε-
πε να μπορούμε να διακρίνουμε την Τριάδα στα βάθη της ψυχής μας. 
Αντί να αρχίζει με τις μεταφυσικές αφαιρέσεις και τις λεκτικές δια-
κρίσεις που άρεσαν στους Έλληνες, ο Αύγουστίνος άρχιζε αυτήν την 
εξερεύνηση με μία στιγμή της αλήθειας που οι περισσότεροι από μας 
έχουν βιώσει. 'Οταν ακούμε φράσεις όπως «ο θεός είναι Φως» ή «ο 
Θεός είναι Αλήθεια», νιώθουμε ενστικτωδώς μια αναζωπύρωση του 
πνευματικού ενδιαφέροντος και αισθανόμαστε ότι ο «Θεός» μπορεί 
να δώσει νόημα και αξία στη ζωή μας. Αλλά μετά από αυτή τη στιγ-
μιαία φώτιση ξαναπέφτουμε στα συνηθισμένα σχήματα σκέψης, όπου 
μας απασχολούν «πράγματα κοινά και επίγεια»35. Όσο κι αν προ-
σπαθούμε, δεν μπορούμε να ξαναβρούμε εκείνη τη στιγμή του ανέκ-
φραστου πόθου. Οι φυσιολογικές διαδικασίες της σκέψης δεν μας βο-
ηθούν αντίθετα, πρέπει να ακούσουμε αυτό που εννοεί η καρδιά με 
φράσεις όπως «Αυτός είναι η Αλήθεια»36. Αλλά είναι δυνατό ν' αγα-
πήσουμε μια πραγματικότητα την οποία δεν γνωρίζουμε; Ο Αυγου-
στίνος στη συνέχεια δείχνει ότι αφού υπάρχει μια τριάδα μέσα στην 
ψυχή μας που αντανακλά το Θεό, σαν πλατωνική εικόνα, εκείνο που 
ποθούμε είναι το Αρχέτυπό μας -το αρχικό πρότυπο με βάση το οποίο 
είμαστε φτιαγμένοι. 

Αν ξεκινήσουμε εξετάζοντας την ψυχή που αγαπά τον εαυτό της, δεν 
βρίσκουμε μια τριάδα αλλά μια δυάδα: αγάπη και ψυχή. Αλλά η ψυχή 
δεν μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό της αν δεν έχει επίγνωση του εαυ-
τού της, μέσω αυτού που ονομάζουμε αυτοσυνειδησία. Προαναγγέλλο-
ντας τον Ντεκάρτ, ο Αυγουστίνος υποστηρίζει ότι η γνώση του εαυτού 
μας είναι το θεμέλιο κάθε άλλης βεβαιότητας. Ακόμα και η εμπειρία 
της αμφιβολίας μάς κάνει να συνειδητοποιούμε τον εαυτό μας37. 

Μέσα στην ψυχή υπάρχουν λοιπόν τρεις ποιότητες: μνήμη, κατα-
νόηση και βούληση, που αντιστοιχούν στη γνώση, στην αυτογνωσία 
και στην αγάπη. Όπως και τα τρία θεία πρόσωπα, έτσι και αυτές οι 
ψυχικές δραστηριότητες είναι ουσιαστικά ένα, επειδή δεν συγκρο-
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τούν τρεις ξεχωριστές ψυχές, αλλά καθεμία γεμίζει ολόκληρη την 
ψυχή και διαποτίζει τις άλλες δύο: «Θυμάμαι ότι κατέχω μνήμη και 
κατανόηση και βούληση- κατανοώ ότι κατανοώ, βούλομαι και θυμά-
μαι. Βούλομαι την ίδια μου τη βούληση και τη μνήμη και την κατα-
νόηση»38. Όπως και στην Αγία Τριάδα που περιέγραφαν οι Καππαδό-
κες, έτσι και οι τρεις αυτές ιδιότητες «συνιστούν μία ζωή, μία ψυχή, 
μία ουσία»39. 

Αυτή η κατανόηση των λειτουργιών της ψυχής μας, ωστόσο, δεν 
είναι παρά το πρώτο βήμα: η τριάδα που συναντάμε μέσα μας δεν 
είναι ο ίδιος ο Θεός, αλλά ένα ίχνος του Θεού που μας έχει δημιουρ-
γήσει. Τόσο ο Αθανάσιος όσο και ο Γρηγόριος Νύσσης είχαν χρησιμο-
ποιήσει την εικόνα της αντανάκλασης στον καθρέφτη για να περιγρά-
ψουν τη μεταμορφωτική παρουσία του Θεού μέσα στην ψυχή του 
ανθρώπου, και αν θέλουμε να την καταλάβουμε σωστά πρέπει να 
θυμηθούμε ότι οι Έλληνες πίστευαν πως η καθρεφτιζόμενη εικόνα 
ήταν πραγματική, σχηματιζόμενη όταν το φως από το μάτι του παρα-
τηρητή ενωνόταν με το φως που εξέπεμπε το αντικείμενο και αντικα-
τοπτριζόταν στην επιφάνεια του γυαλιού40. 0 Αυγουστίνος πίστευε 
ότι η Τριάδα μέσα στην ψυχή ήταν επίσης μια αντανάκλαση που πε-
ριέκλεινε την παρουσία του Θεού και κατευθυνόταν προς αυτόν41. 
Αλλά πώς μπορούμε να προχωρήσουμε πέρα από αυτή την εικόνα, 
που είναι σαν θολή αντανάκλαση μέσα στο γυαλί, ως τον ίδιο το Θεό; 
Η τεράστια απόσταση ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο δεν μπορεί 
να καλυφθεί με μόνη την ανθρώπινη προσπάθεια. Μόνο επειδή ο Θεός 
ήρθε να μας συναντήσει στο πρόσωπο του ενσαρκωμένου Λόγου μπο-
ρούμε να ανασυστήσουμε την εικόνα του Θεού μέσα μας,η οποία έχει 
σπιλωθεί και παραμορφωθεί από την αμαρτία. Ανοίγουμε τον εαυτό 
μας στη θεία ενέργεια που θα μας μεταμορφώσει,χάρη σ' έναν τριπλό 
κανόνα, τον οποίον ο Αυγουστίνος αποκαλεί τριάδα της πίστης: reti-
neo (να κρατάμε στην ψυχή μας τις αλήθειες της ενσάρκωσης), contem-
platio (να τις στοχαζόμαστε) και dilectio (να ευφραινόμαστε με αυτές). 
Βαθμιαία, καλλιεργώντας με αυτό τον τρόπο μια διαρκή αίσθηση της 
παρουσίας του θεού μέσα στην ψυχή μας, η Τριάδα θα αποκαλυ-
φθεί42. Αυτή η γνώση δεν ήταν μια απλή διανοητική απόκτηση πλη-
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ροφοριών, αλλά μια δημιουργική πειθαρχία που μπορούσε να μας 
μεταμορφώσει από τα μέσα αποκαλύπτοντας μια θεία διάσταση μέσα 
στα βάθη του εαυτού. 

Τα χρόνια αυτά ήταν σκοτεινά και φρικτά για τον δυτικό κόσμο. 
Οι βαρβαρικές φυλές κατέκλυζαν την Ευρώπη και διαμέλιζαν τη ρω-
μαϊκή αυτοκρατορία: η κατάρρευση του πολιτισμού στη Δύση επη-
ρέασε αναπόφευκτα τη χριστιανική πνευματικότητα εκεί. 0 Αμβρό-
σιος, ο μεγάλος δάσκαλος του Αυγουστίνου, κήρυσσε μια πίστη που 
ήταν στην ουσία της αμυντική: η σημαντικότερη αξία της ήταν η inte-
gritas (ακεραιότητα). Η Εκκλησία έπρεπε να διατηρήσει άθικτο το 
δόγμα της και, όπως το αγνό σώμα της Μαρίας, έπρεπε να παραμεί-
νει αδιαπέραστη από τα ψευδή δόγματα των βαρβάρων (πολλοί από 
τους οποίους είχαν προσηλυτιστεί στον Αρειανισμό). Μια βαθιά με-
λαγχολία διαπερνάει επίσης το ύστερο έργο του Αυγουστίνου: η πτώ-
ση της Ρώμης επηρέασε το δόγμα του για το προπατορικό αμάρτη-
μα, το οποίο θα γινόταν κεντρικό για τον τρόπο που οι Δυτικοί έβλε-
παν τον κόσμο. 0 Αυγουστίνος πίστευε ότι η ανθρωπότητα ήταν κα-
ταδικασμένη από το Θεό σε μια αιώνια καταδίκη, απλώς εξαιτίας του 
μοναδικού αμαρτήματος του Αδάμ. Η κληρονομημένη ενοχή είχε με-
ταβιβαστεί σε όλους τους απογόνους του μέσω της σεξουαλικής πρά-
ξης, η οποία ήταν μολυσμένη από εκείνο που ο Αυγουστίνος αποκα-
λούσε «λαγνεία». Λαγνεία ήταν η ανορθολογική επιθυμία να βρει 
κανείς ικανοποίηση μέσ' από συγκεκριμένα κτιστά πλάσματα αντί 
μέσ' από τον ίδιο το θεό· γινόταν οξύτερα αισθητή κατά τη σεξουα-
λική πράξη, όταν το πάθος και η συγκίνηση συνέπαιρναν εντελώς την 
ορθολογικότητά μας, και ο θεός ξεχνιόταν τη στιγμή ακριβώς που 
τα ανθρώπινα πλάσματα απολάμβαναν αναίσχυντα το ένα το άλλο. 
Αυτή η εικόνα του λόγου που γκρεμίζεται μέσα στο χάος των αισθή-
σεων και των άνομων παθών έμοιαζε ανησυχητικά με τη Ρώμη, βασί-
λειο του ορθολογισμού, του νόμου και της τάξης στη Δύση, τη στιγ-
μή που κυριευόταν από τις βαρβαρικές φυλές. Με μια αναλογία, το 
τραχύ δόγμα του Αυγουστίνου σχεδιάζει μια φρικτή εικόνα ενός 
αμείλικτου θεού: 
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Εξορισμένος [από τον Παράδεισο] μετά το αμάρτημά του, ο 
Αδάμ καταδίκασε ολόκληρο το γένος του στην τιμωρία του θα-
νάτου και στην αιώνια καταδίκη, ολόκληρο εκείνο το γένος που 
αμαρτάνοντας διέφθειρε μέσα του, όπως η ρίζα το δέντρο· έτσι 
όποιος καρπός κι αν γεννιόταν (μέσω της σαρκικής λαγνείας, 
που ήταν η ταιριαστή ανταπόδοση της ανυπακοής του) από 
αυτόν και τη γυναίκα του - η οποία ήταν η αιτία του αμαρτή-
ματός του και σύντροφός του στην καταδίκη- θα διαιώνιζε 
μέσα στους αιώνες το βάρος του προπατορικού αμαρτήματος, 
μέσω του οποίου θα συρόταν και ο ίδιος σε πολλαπλά σφάλ-
ματα και οδύνες, ως το έσχατο και ατελεύτητο μαρτύριο μαζί 
με τους παραβάτες αγγέλους...'Ετσι γεννήθηκε η ύλη· το κατα-
ραμένο ανθρώπινο γένος έκειτο ηττημένο ή μάλλον κυλιόταν 
μέσα στο κακό, πέφτοντας ασταμάτητα από τη μια διαστροφή 
στην άλλη· και σμίγοντας με τους αγγέλους που είχαν αμαρτήσει, 
πλήρωνε με την πιο δίκαιη τιμωρία την ασεβή του προδοσία43. 

Ούτε οι Εβραίοι ούτε οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν έβλεπαν 
την πτώση του Αδάμ μέσα από ένα τέτοιο καταστροφικό φως· ούτε, 
αργότερα, οι Μουσουλμάνοι θα υιοθετούσαν αυτή τη σκοτεινή ανθρω-
πολογία του προπατορικού αμαρτήματος. Μοναδικό στην περίπτωση 
της Δύσης, το δόγμα αυτό συμπληρώνει το τραχύ πορτραίτο του Θεού 
που φιλοτέχνησε λίγο νωρίτερα ο Τερτυλλιανός. 

0 Αυγουστίνος μάς άφησε μια δύσκολη κληρονομιά. Μια θρησκεία 
που διδάσκει τους άνδρες και τις γυναίκες να θεωρούν την ανθρώπινη 
φύση τους ως από καταβολής διεφθαρμένη, τους αποξενώνει από 
τους εαυτούς τους. Πουθενά αυτή η αποξένωση δεν είναι πιο φανερή 
απ' ό,τι στον υποβιβασμό της σεξουαλικότητας γενικά και των γυναι-
κών ειδικότερα. Ακόμη και αν ο Χριστιανισμός υπήρξε αρχικά θετι-
κός προς τις γυναίκες, την εποχή του Αυγουστίνου ανέπτυσσε ήδη μια 
μισογυνική τάση στη Δύση. Οι επιστολές του Ιερώνυμου βρίθουν από 
απέχθεια προς το θηλυκό, μια απέχθεια που κάποιες στιγμές ηχεί δια-
στροφική. 0 Τερτυλλιανός είχε επιπλήξει σφοδρά τις γυναίκες ως πει-
ρασμούς του κακού, έναν αιώνιο κίνδυνο για το ανθρώπινο γένος: 
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Γνωρίζετε ότι καθεμία σας είναι μια Εύα; Η καταδίκη του Θεού 
προς το φύλο σας φτάνει μέχρι σήμερα: η ενοχή πρέπει κι αυτή 
αναγκαστικά να σας ακολουθεί. Είσαστε η θύρα του κακού· 
είσαστε το ξεσφράγισμα του απαγορευμένου δέντρου· είσαστε 
ο πρώτος καταπατητής του θεϊκού νόμου· είστε οι κόρες εκείνης 
που έπεισε αυτόν που ούτε ο ίδιος ο διάβολος δεν μπόρεσε να 
προσβάλει. Εσείς καταστρέφατε με τόση επιμέλεια τον άνθρω-
πο, την εικόνα του Θεού. Για χάρη σας, έπρεπε να πεθάνει και 
αυτός ο Τιός του Θεού44. 

0 Αυγουστίνος συμφωνούσε: «Ποια η διαφορά»,έγραφε σε ένα φίλο, 
«αν πρόκειται για σύζυγο ή μητέρα; Είναι πάντα η Εύα, η φωνή του 
πειρασμού,που πρέπει να προσέχουμε σε κάθε γυναίκα»45. Στην 
παραγματικότητα ο Αυγουστίνος προβληματιζόταν φανερά πάνω στο 
γιατί ο θεός έφτιαξε το θηλυκό φύλο: στο κάτω κάτω, «αν ο Αδάμ 
χρειαζόταν μια συντροφιά κι ένα συνομιλητή, θα ήταν πολύ καλύτερα 
αν ο Θεός έφτιαχνε δύο άνδρες μαζί σαν φίλους, όχι έναν άνδρα και 
μια γυναίκα»46. Η μόνη δουλειά της γυναίκας ήταν να γεννάει παιδιά 
τα οποία μεταβίβαζαν το μίασμα του προπατορικού αμαρτήματος 
στην επόμενη γενεά, σαν μολυσματική ασθένεια. Μια θρησκεία που 
υποβλέπει το μισό της ανθρωπότητας και που εκλαμβάνει κάθε ακού-
σιο σκίρτημα του πνεύματος, της καρδιάς και του σώματος, ως μοι-
ραία λαγνεία, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να αποξενώσει άνδρες 
και γυναίκες από την ίδια τους τη συνθήκη. Ο δυτικός Χριστιανισμός 
ποτέ δεν ανένηψε πλήρως από αυτόν τον νευρωτικό μισογυνισμό, τον 
οποίο μπορούμε ακόμα να δούμε στην ανισόρροπη αντίδρασή του και 
στην ίδια την ιδέα της χειροτονίας των γυναικών. Κι ενώ οι γυναίκες 
στην Ανατολή σήκωναν το φορτίο της κατωτερότητας το οποίο μοι-
ράζονταν με όλες τις γυναίκες της οικουμένης αυτή την εποχή, οι 
αδερφές τους στη Δύση έφεραν το πρόσθετο στίγμα μιας απεχθούς 
και αμαρτωλής σεξουαλικότητας, η οποία τις έκανε να εξοστρακίζο-
νται μέσα στο μίσος και το φόβο. 

Αυτό αποτελεί διπλή ειρωνεία, αν σκεφτεί κανείς ότι η ιδέα πως ο 
Θεός έγινε σάρκα και μοιράστηκε την ανθρώπινη φύση μας θα έπρε-
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πε να έχει παρακινήσει τους Χριστιανούς να εκτιμήσουν το σώμα. 
Υπήρξαν πολλές μεταγενέστερες διαμάχες γύρω από αυτή τη δύσκο-
λη πίστη. Τον τέταρτο και πέμπτο αιώνα, «αιρετικοί» όπως ο Απολ-
λινάριος, ο Νεστόριος και ο Ευτυχής, έθεσαν πολύ δύσκολα ερωτή-
ματα. Πώς μπορούσε η θεία φύση του Χριστού να συνυπάρχει με την 
ανθρώπινη; Σίγουρα η Μαρία δεν ήταν μητέρα του θεού, αλλά μητέρα 
του ανθρώπου Ιησού: Πώς μπορούσε ο θεός να είναι ένα αδύναμο 
βρέφος που κλαψουρίζει; Δεν θα ήταν ακριβέστερο αν λέγαμε ότι είχε 
κατοικήσει μέσα στο Χριστό σε μύχια σχέση μαζί του, όπως σε ναό; 
Παρ' όλες τις καταφανείς ασυνέπειες, οι ορθόδοξοι επέμειναν στις 
θέσεις τους. 0 Κύριλλος, επίσκοπος Αλεξανδρείας, επικύρωσε και 
πάλι το πιστεύω του Αθανάσιου: ο θεός είχε πράγματι κατέβει τόσο 
βαθιά στον παροδικό και θνητό κόσμο που βίωσε έως και το θάνατο 
και την εγκατάλειψη. 

Έμοιαζε αδύνατο να συμφιλιωθεί αυτή η αντίληψη με την εξίσου 
σταθερή πεποίθηση ότι ο θεός ήταν απόλυτα απαθής, μη μπορώντας 
να πάθει ή να μεταβληθεί. 0 απόμακρος θεός των Ελλήνων,χαρακτη-
ριζόμενος κυρίως από τη θεία απάθεια, έμοιαζε να είναι μια εντελώς 
διαφορετική θεότητα από το Θεό που υποτίθεται ότι ενσαρκώθηκε 
στον Ιησού Χριστό. Οι ορθόδοξοι ένιωθαν ότι οι «αιρετικοί», όσοι 
έβρισκαν βαθιά προσβλητική την ιδέα ενός πάσχοντος, αβοήθητου 
Θεού, ήθελαν να στερήσουν το Θείο από το μυστήριο και το θαύμα 
του. Το παράδοξο της ενσάρκωσης φαινόταν σαν ένα αντίδοτο στον 
ελληνιστικό Θεό, ο οποίος δεν έκανε τίποτα για να ταράξει την αυτοϊ-
κανοποίησή μας και ο οποίος ήταν τόσο απόλυτα λογικός. 

Το 529 ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός έκλεισε την αρχαία σχολή της 
φιλοσοφίας στην Αθήνα,το τελευταίο ανάχωμα του διανοητικού πα-
γανισμού: τελευταίος μεγάλος του δάσκαλος υπήρξε ο Πρόκλος (412-
485), ένας φλογερός μαθητής του Πλωτίνου. Η παγανιστική φιλοσο-
φία κυκλοφορούσε υπόγεια και έμοιαζε νικημένη από τη νέα θρη-
σκεία του Χριστιανισμού. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ωστόσο, τέσσε-
ρις μυστικές πραγματείες εμφανίστηκαν, οι οποίες υποτίθεται ότι 
γράφτηκαν από τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, τον πρώτο Αθηναίο 
προσήλυτο του αποστόλου Παύλου. Στην πραγματικότητα,ήταν γραμ-
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μένες από έναν Έλληνα Χριστιανό του έκτου αιώνα ο οποίος διατή-
ρησε την ανωνυμία του. Το ψευδώνυμο είχε μια συμβολική δύναμη, 
ωστόσο,η οποία ηταν πιο σημαντική από την ταυτότητα του συγγρα-
φέα: ο Ψευδο-Διονύσιος κατόρθωσε να εκχριστιανίσει τις ενοράσεις 
του νεοπλατωνισμού και να παντρέψει το Θεό των Ελλήνων με τον 
σημιτικό Θεό της Βίβλου. 

0 Διονύσιος ήταν επίσης κληρονόμος των Καππαδοκών Πατέρων. 
Όπως και ο Βασίλειος, πήρε πολύ σοβαρά τη διάκριση ανάμεσα σε 
κήρυγμα και δόγμα. Σε μία από τις επιστολές του, επιβεβαίωνε ότι 
υπήρχαν δύο θεολογικές παραδόσεις, που και οι δύο ξεκινούσαν από 
τους Αποστόλους. Το κηρυγματικό ευαγγέλιο ήταν ξεκάθαρο και κα-
ταληπτό- το δογματικό ευαγγέλιο ήταν σιωπηλό και μυστικό. Ήταν 
εξαρτημένα το ένα από το άλλο, ωστόσο, και ήταν και τα δύο ουσιώ-
δη για τη χριστιανική πίστη. Το ένα ήταν «συμβολικό και προϋπέθετε 
μύηση»,το άλλο «φιλοσοφικό και επιδεχόμενο επαλήθευση - και το 
άρρητο εδώ είναι συνυφασμένο με αυτό που μπορεί να εκφωνηθεί»47. 
Το κήρυγμα πείθει και παραινεί με την καθαρή και έκδηλη αλήθεια 
του, αλλά η σιωπηλή ή κρυμμένη παράδοση του δόγματος ήταν ένα 
μυστήριο που απευθυνόταν στον μυημένο: «Ενεργοποιεί και ενδυνα-
μώνει την ψυχή με το Θεό μέσ' από μυήσεις που δεν διδάσκουν τίπο-
τα»48, επέμενε ο Διονύσιος, με λόγια που μας φέρνουν στο νου τον 
Αριστοτέλη. Υπήρχε μια θρησκευτική αλήθεια η οποία δεν μπορούσε 
να μεταβιβαστεί με λέξεις, με λογική ή ορθολογική συζήτηση. Εκφρα-
ζόταν συμβολικά μέσ' από τη γλώσσα και τις χειρονομίες της Λειτουρ-
γίας ή μέσ' από δόγματα τα οποία ήταν «ιερά πέπλα» που έκρυβαν 
από τα μάτια το άρρητο νόημα, αλλά επίσης προσάρμοζαν το έσχατο 
μυστήριο του Θεού στους περιορισμούς της ανθρώπινης φύσης και 
εξέφραζαν την Πραγματικότητα με όρους τους οποίους μπορούσε να 
συλλάβει η φαντασία, αν όχι η σκέψη49. 

Το κρυμμένο ή εσωτερικό νόημα δεν ήταν για μια προνομιακή ελίτ 
αλλά για όλους τους Χριστιανούς. Ο Διονύσιος δεν υποστήριζε κά-
ποιο δυσνόητο δόγμα κατάλληλο μόνο για μοναχούς και ασκητές. Η 
Λειτουργία, την οποία παρακολουθούσαν όλοι οι πιστοί, ήταν η κυρία 
οδός προς το Θεό και κυριαρχούσε στη θεολογία του. Ο λόγος που 
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αυτές οι αλήθειες ήταν κρυμμένες πίσω από ένα προστατευτικό πέ-
πλο δεν ήταν ο αποκλεισμός των καλοπροαίρετων ανδρών και γυναι-
κών, αλλά η άρση των Χριστιανών πάνω από τις αισθητηριακές αντι-
λήψεις και τις έννοιες στην ανέκφραστη πραγματικότητα του ίδιου 
του Θεού. Η ταπεινότητα εκείνη που ενέπνευσε τους Καππαδόκες να 
υποστηρίξουν ότι όλη η θεολογία έπρεπε να είναι αποφατική, έγινε 
για τον Διονύσιο μια τολμηρή μέθοδος για την ανάβαση μέχρι τον 
ανέκφραστο Θεό. 

Στην πραγματικότητα, δεν άρεσε στον Διονύσιο να χρησιμοποιεί 
καθόλου τη λέξη «Θεός» - προφανώς επειδή είχε προσλάβει τέτοιες 
ανεπαρκείς και ανθρωπομορφικές συνδηλώσεις. Προτιμούσε να χρη-
σιμοποιεί τον όρο του Πρόκλου θεουργία,η οποία ήταν πρωταρχικά 
λειτουργική: θεουργία στον παγανιστικό κόσμο ήταν η πρόκληση εισ-
ροής θείου μάννα μέσω θυσίας ή μαγικών επωδών. 0 Διονύσιος το 
εφάρμοσε αυτό στην ομιλία περί του Θεού, η οποία αν κατανοηθεί 
σωστά μπορεί επίσης να απελευθερώσει τις θείες ενέργειες που ήταν 
έμφυτες στα αποκεκαλυμμένα σύμβολα. Συμφωνούσε με τους Καπ-
παδόκες ότι όλες μας οι λέξεις και οι έννοιες για το Θεό ήταν ανεπαρ-
κείς και δεν έπρεπε να εκλαμβάνονται ως ακριβής περιγραφή μιας 
πραγματικότητας η οποία κείται πέρα από την ακτίνα της αντίληψής 
μας. Ακόμα και η ίδια η λέξη «Θεός» ήταν παραπλανητική, αφού ο 
Θεός ήταν «πάνω από το Θεό», ένα «μυστήριο πέρα από το Είναι»50. 
Οι Χριστιανοί πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ο Θεός δεν είναι το 
Ανώτατο Ον, το υπέρτατο Είναι επικεφαλής μιας ιεραρχίας άλλων 
κατώτερων όντων. Τα πράγματα και οι άνθρωποι δεν στέκονται απέ-
ναντι στο Θεό σαν ξεχωριστή πραγματικότητα ή σαν διαφορετικό 
Είναι, που μπορεί να γίνει αντικείμενο γνώσης. 0 Θεός δεν είναι ένα 
από τα πράγματα που υπάρχουν και δεν μοιάζει με τίποτε άλλο μέσα 
στην εμπειρία μας. Στην πραγματικότητα, πιο ακριβές θα ήταν αν 
ονομάζαμε το Θεό «Τίποτα»: Δεν θα έπρεπε να τον ονομάζουμε ούτε 
καν Τριάδα αφού δεν είναι «ούτε ενότητα ούτε τριάδα με την έννοια 
που καταλαβαίνουμε αυτούς τους όρους»51. Βρίσκεται πάνω απ' όλα 
τα ονόματα όπως βρίσκεται και πάνω απ' όλο το Είναι52. Όμως μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε την αδυναμία μας να μιλήσουμε για το 
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Θεό ως μέθοδο για να επιτύχουμε μια ένωση μαζί του,η οποία δεν 
είναι τίποτα λιγότερο από μια θέωση της ίδιας μας της φύσης. 0 θεός 
μας έχει αποκαλύψει μερικά από τα ονόματά του στις Γραφές, όπως 
«Πατέρας», «Τιός» και «Πνεύμα», όμως αυτό δεν αποσκοπούσε στο 
να μας δώσει πληροφορίες περί αυτού αλλά να σύρει άνδρες και γυ-
ναίκες προς αυτόν και να τους κάνει ικανούς να κοινωνήσουν της 
θείας του φύσεως. 

Σε κάθε κεφάλαιο της πραγματείας του Περί Θείων Ονομάτων, ο 
Διονύσιος αρχίζει με μια κηρυγματική αλήθεια, αποκεκαλυμμένη από 
το θεό: την καλοσύνη του,τη σοφία του,την πατρότητά του κ.ο.κ. Εν 
συνεχεία, προχωρεί στο να δείξει ότι παρ' όλο που ο θεός έχει αποκα-
λύψει κάτι από τον εαυτό του σε αυτούς τους τίτλους, αυτό που απο-
καλύπτει δεν είναι ο εαυτός του. Αν θέλουμε πράγματι να κατανοή-
σουμε το θεό, πρέπει να αρνηθούμε ακόμα και αυτά τα κατηγορή-
ματα ή ονόματα. Έτσι πρέπει να πούμε ότι είναι ταυτόχρονα «θεός» 
και «μη θεός», «αγαθός» και «μη αγαθός». Ο κλονισμός που προκα-
λεί αυτό το παράδοξο, μια διαδικασία που περιλαμβάνει ταυτόχρονα 
γνώση και αγνωσία, θα μας υψώσει πάνω από τον κόσμο των κοινών 
ιδεών στην ίδια την ανέκφραστη πραγματικότητα. Έτσι, αρχίζουμε 
μαθαίνοντας ότι: 

υπάρχει χαι νόηση του Θεού χαι λόγος γι' αυτόν χαι επιστήμη 
χαι επαφή χαι αίσθηση χαι γνώμη χαι φαντασία χαι όνομα χαι 
όλα τα άλλα. Και συνάμα ούτε που νοείται, ούτε λέγεται, ούτε 
ονομάζεται· δεν είναι χάποιο από τα όντα ούτε αναγνωρίζεται 
σε χάποιο ait0 τα όντα53. 

Η ανάγνωση των Γραφών δεν είναι λοιπόν μια διαδικασία ανακάλυ-
ψης γεγονότων σχετικά με το θεό, αλλά θα μπορούσε να είναι μια 
παράδοξη άσκηση που μετατρέπει το χήρυγμα σε δόγμα. Η μέθοδος 
γι' αυτό είναι η θεουργία, μια πρόκληση εισροής θείων δυνάμεων που 
μας βοηθάει να ανεβούμε στον ίδιο το Θεό και, όπως δίδασκαν πάντα 
οι πλατωνιστές, καθιστά και μάς τους ίδιους θεϊκούς. Είναι μια μέθο-
δος για να σταματήσουμε τη σκέψη! «Πρέπει ν' αφήσουμε πίσω μας 
όλες τις ιδέες που έχουμε για το θείο. Ζητάμε να καταπαύσει κάθε 
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δραστηριότητα της διάνοιας»54. Πρέπει ν' αφήσουμε πίσω μας ακόμα 
και την προηγούμενη άρνησή μας των κατηγορημάτων του Θεού. Τότε 
και μόνο τότε θα επιτύχουμε μια εκστατική ένωση με το Θεό. 

Όταν ο Διονύσιος μιλάει για έκσταση, δεν αναφέρεται σε μια ειδι-
κή κατάσταση του νου ή μια εναλλακτική μορφή συνείδησης που θα 
μπορούσε να επιτευχθεί μέσω μιας απόκρυφης γιογκικής πειθαρχίας. 
Είναι κάτι που κάθε Χριστιανός μπορεί να επιτύχει με την εν λόγω 
παράδοξη μέθοδο προσευχής και θεωρίας. Αυτή θα μας σταματήσει 
από την ομιλία και θα μας μεταφέρει στον τόπο της σιωπής: «Καθώς 
βυθιζόμαστε στο σκοτάδι που είναι πέρα από τη διάνοια, θα νιώ-
σουμε όχι απλώς ότι δεν βρίσκουμε τις κατάλληλες λέξεις, αλλά ότι 
είμαστε πραγματικά άφωνοι και αγνοούντες»55. Όπως και ο Γρηγό-
ριος Νύσσης, έβρισκε διδακτική την αφήγηση της ανάβασης του Μωυ-
σή στο όρος Σινά. 'Οταν ο Μωυσής σκαρφάλωσε στο βουνό δεν είδε 
τον ίδιο το Θεό στην κορυφή, απλώς ήρθε στον τόπο όπου βρισκόταν 
ο Θεός. Τον τύλιξε ένα πυκνό σύννεφο και δεν μπορούσε να δει τίπο-
τα: έτσι, καθετί που μπορούμε να δούμε ή να καταλάβουμε είναι μό-
νο ένα σύμβολο (η λέξη που χρησιμοποιεί ο Διονύσιος είναι «παρά-
δειγμα») που αποκαλύπτει την παρουσία της πραγματικότητας που 
βρίσκεται πέρα από κάθε σκέψη. 0 Μωυσής είχε περάσει στο σκοτάδι 
της αγνωσίας και έτσι επέτυχε να ενωθεί με εκείνο που υπερβαίνει 
κάθε κατανόηση: θα φτάσουμε κι εμείς σε μια παρόμοια κατάσταση 
έκστασης, η οποία θα μας «βγάλει από τον εαυτό μας» και θα μας 
ενώσει με το Θεό. 

Αυτό είναι εφικτό μόνον επειδή, κατά έναν τρόπο, ο Θεός έρχεται 
να μας συναντήσει πάνω στο όρος. Εδώ ο Διονύσιος φεύγει από το 
νεοπλατωνισμό, ο οποίος αντιλαμβανόταν το Θεό ως στατικό και 
απόμακρο, εντελώς απαθή απέναντι στην ανθρώπινη προσπάθεια. 0 
Θεός των Ελλήνων φιλοσόφων δεν γνώριζε τίποτα για τον Μυστικό 
που προσπαθούσε να επιτύχει μια εκστατική ένωση μαζί του, ενώ ο 
Θεός της Βίβλου είναι στραμμένος προς την ανθρωπότητα. 0 Θεός 
επιτυγχάνει κι αυτός μια «έκσταση,η οποία τον βγάζει έξω από τον 
εαυτό του στην ευπαθή περιοχή των κτιστών όντων: 
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Και πρέπει να έχουμε την τόλμη να βεβαιώσουμε (γιατί είναι 
αλήθεια) ότι ο ίδιος ο Δημιουργός του σύμπαντος, στον ωραίο 
και αγαθό πόθο του για το σύμπαν [...] κινείται έξω από τον 
εαυτό του με τις πράξεις της πρόνοιας του για όλα τα υπαρκτά 
πράγματα [...] έτσι σηκώνεται από τον υπερβατικό του θρόνο 
που βρίσκεται πάνω απ' όλα τα πράγματα, για να κατοικήσει 
μέσα στην καρδιά όλων των πραγμάτων μέσω μιας εκστατικής 
δύναμης που είναι πάνω από το Είναι και μέσω της οποίας πα-
ραμένει ταυτόχρονα στον εαυτό του56. 

Η εκπόρευση είχε γίνει μια μάλλον περιπαθής και εθελούσια έκχυση 
έρωτα, παρά μια αυτόματη διαδικασία. 0 τρόπος άρνησης και το 
παράδοξο του Διονύσιου δεν ήταν απλώς κάτι που εμείς κάνουμε, 
αλλά κάτι που μας συμβαίνει. 

Για τον Πλωτίνο, η έκσταση ήταν μια πολύ σπάνια κατάσταση: την 
είχε επιτύχει δύο ή τρεις φορές στη ζωή του. 0 Διονύσιος θεωρούσε 
την έκσταση ως διαρκή κατάσταση κάθε Χριστιανού. Αυτό ήταν το 
κρυμμένο ή εσωτερικό μήνυμα των Γραφών και της Λειτουργίας, που 
αποκαλύπτεται στις παραμικρές χειρονομίες. Έτσι όταν ο ιερουργός 
βγαίνει από το βωμό στην αρχή της Λειτουργίας και βαδίζει ανάμεσα 
στη συνάθροιση, ραντίζοντάς την με αγιασμένο νερό πριν επιστρέψει 
στο ιερό, δεν πρόκειται απλώς για έναν τελετουργικό καθαρμό - παρ' 
όλο που είναι βέβαια κι αυτό. Μιμείται τη θεία έκσταση, μέσω της 
οποίας ο θεός εγκαταλείπει τη μοναχικότητά του και αναμιγνύεται 
με τα πλάσματά του. Ίσως ο καλύτερος τρόπος να δει κανείς τη θεο-
λογία του Διονυσίου είναι να τη δει σαν έναν πνευματικό χορό ανά-
μεσα σε ό ,τι εμείς μπορούμε να βεβαιώσουμε σχετικά με το θεό και 
στην κατανόηση του ότι όλα όσα μπορούμε να πούμε γι' αυτόν είναι 
συμβολικά και μόνο. Όπως και στον Ιουδαϊσμό, ο θεός του Διονυσίου 
έχει δύο όψεις: η μία στρέφεται προς εμάς και εκδηλώνεται μέσα στον 
κόσμο· η άλλη είναι η απόμακρη πλευρά του θεού όπως είναι μέσα 
στον εαυτό του,η οποία παραμένει εντελώς ακατάληπτη. «Παραμέ-
νει στον εαυτό του», μέσα στο αιώνιο μυστήριό του, την ίδια στιγμή 
που εμβαπτίζεται εξ ολοκλήρου μέσα στον κόσμο. Δεν πρόκειται για 
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ένα διαφορετικό ον που έρχεται να προστεθεί στον κόσμο. Η μέθοδος 
του Διονυσίου έγινε κανόνας για την ελληνική θεολογία. Στη Δύση. 
ωστόσο,οι θεολόγοι θα συνέχιζαν να συζητούν και να εξηγούν. Μερι-
κοί φαντάστηκαν ότι όταν έλεγαν «Θεός», η θεία πραγματικότητα 
συνέπιπτε πράγματι με την ιδέα που είχαν στο μυαλό τους. Μερικοί 
θα απέδιδαν τις ίδιες τους τις ιδέες και τις σκέψεις στο Θεό - λέγο-
ντας ότι ο Θεός ήθελε αυτό, απαγόρευε εκείνο και σχεδίαζε το άλλο-
κατά τρόπο επικίνδυνα ειδωλολατρικό. 0 Θεός της ελληνικής ορθοδο-
ξίας, ωστόσο, περέμενε μυστηριώδης και η Τριάδα θα συνέχιζε να 
υπενθυμίζει στους Χριστιανούς της Ανατολής την προσωρινή και υπό 
αίρεσιν φύση των δογμάτων τους. Τελικά, οι Έλληνες αποφάσισαν ότι 
μια αυθεντική θεολογία όφειλε να πληροί τα δύο κριτήρια του Διονυ-
σίου: όφειλε να είναι σιωπηλή και παράδοξη. 

Έλληνες και Λατίνοι ανέπτυξαν επίσης σημαντικά διαφορετικές 
απόψεις σχετικά με τη θεία φύση του Χριστού. Η ελληνική έννοια της 
ενσάρκωσης ορίστηκε από τον Μάξιμο τον Ομολογητή (περ. 580-662), 
που είναι γνωστός ως πατέρας της βυζαντινής θεολογίας. Αυτή είναι 
πιο κοντά στο βουδιστικό ιδεώδες απ' ό,τι η δυτική αντίληψη. Ο Μά-
ξιμος πίστευε ότι τα ανθρώπινα όντα τότε μόνο εκπληρώνουν τη φύση 
τους όταν έχουν ενωθεί με το Θεό, όπως και οι Βουδιστές πίστευαν 
ότι η φώτιση ήταν το τελικό ανθρώπινο πεπρωμένο. Ο «Θεός» έτσι 
δεν ήταν ένα εξαιρετικό επιπλέον, μια ξένη, εξωτερική πραγματικό-
τητα η οποία ερχόταν να προσαρτηθεί στην ανθρώπινη κατάσταση. 
Ανδρες και γυναίκες είχαν μια έμφυτη δυνατότητα προς το Θείο και 
μόνο όταν αυτή εκπληρωνόταν θα γίνονταν αληθινά ανθρώπινοι. Ο 
Λόγος δεν είχε γίνει άνθρωπος για να εξαγοράσει το αμάρτημα του 
Αδάμ· στην πραγματικότητα,η ενσάρκωση θα είχε συντελεστεί ακόμα 
και αν δεν είχε αμαρτήσει ο Αδάμ. Άνδρες και γυναίκες είχαν δημι-
ουργηθεί καθ' ομοίωσιν του Λόγου και θα εκπλήρωναν το όλον των 
δυνατοτήτων τους μόνο με την τελειοποίηση αυτής της ομοιότητας. 
Στο όρος Θαβώρ,η γεμάτη δόξα ανθρώπινη φύση του Ιησού μάς έδει-
ξε τη θεωμένη ανθρώπινη κατάσταση προς την οποία όλοι μας τεί-
νουμε. Ο Λόγος έγινε σάρκα προκειμένου «ολόκληρο το ανθρώπινο 
ον,ψυχή και σώμα, να γίνει Θεός με τη βοήθεια της χάριτος»57. Όπως 
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ακριβώς ο φωτισμός και η οντότητα του Βούδα δεν προϋπέθεταν την 
εισβολή μιας υπερφυσικής πραγματικότητας, αλλά αντιπροσώπευαν 
μιαν ανάπτυξη δυνάμεων οι οποίες ήταν έμφυτες στην ανθρωπότητα, 
έτσι και ο θεωμένος Χριστός μάς έδειχνε την κατάσταση στην οποία 
μπορούσαμε να φτάσουμε μέσ' από τη χάρη του Θεού. Οι Χριστιανοί 
μπορούσαν να λατρεύουν τον Θεάνθρωπο Ιησού κατά τρόπο αρκετά 
όμοιο μ' εκείνον που οι Βουδιστές λάτρευαν την εικόνα του φωτισμέ-
νου Γκωτάμα: ήταν το πρώτο παράδειγμα μιας αληθινά ένδοξης και 
τέλειας ανθρώπινης φύσης. 

Όπου η ελληνική οπτική της ενσάρκωσης έφερνε το Χριστιανισμό 
εγγύτερα στις ανατολικές παραδόσεις, η δυτική αντίληψη του Ιησού 
ακολουθούσε μια πιο αποκλίνουσα κατεύθυνση. Η κλασική θεολογία 
εκφράστηκε από τον Ανσελμο, επίσκοπο της Καντερβουρίας (1033-
1109), στην πραγματεία του Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος. Η αμαρτία, 
υποστήριζε, είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις που η εξιλέωση ήταν απα-
ραίτητη για να μη ματαιωθούν εντελώς τα σχέδια του Θεού για το 
ανθρώπινο γένος. Ο Λόγος έγινε σάρκα προκειμένου να διεκπεραιώ-
σει για λογαριασμό του Θεού αυτό το έργο της αποκατάστασης. Η 
δικαιοσύνη του Θεού απαιτούσε το χρέος αυτό να πληρωθεί από κά-
ποιον που ήταν ταυτόχρονα και Θεός και άνθρωπος: η ύβρις ήταν τό-
σο μεγάλη που μόνο ο Υιός του Θεού μπορούσε να εξασφαλίσει τη 
σωτηρία μας, αλλά επειδή ο άνθρωπος ήταν υπεύθυνος ο λυτρωτής 
έπρεπε επίσης να είναι μέλος του ανθρώπινου γένους. Ήταν ένα ευπα-
ρουσίαστο, νομικιστικό σχήμα που απεικόνιζε το Θεό να σκέφτεται, 
να κρίνει και να υπολογίζει τα πράγματα σαν να ήταν ανθρώπινο ον. 
Ενδυνάμωσε επίσης τη δυτική ιδέα ενός σκληρού Θεού που μόνο ο 
φρικτός θάνατος του ίδιου του Υιού του μπορούσε να τον ικανοποιήσει· 
ο οποίος είχε προσφερθεί σαν ένα είδος ανθρώπινης θυσίας. 

Το δόγμα της Τριάδας έχει συχνά παρανοηθεί στον δυτικό κόσμο. 
Οι άνθρωποι τείνουν να φαντάζονται τρεις θεϊκές φιγούρες ή αγνοούν 
εντελώς το δόγμα και ταυτίζουν το «θεό» με τον Πατέρα, μετατρέ-
ποντας τον Ιησού <f έναν θεϊκό φίλο - όχι του ίδιου ακριβώς επιπέδου. 
Μουσουλμάνοι και Εβραίοι έχουν επίσης βρει το δόγμα γριφώδες, 
ακόμη και βλάσφημο. Όμως θα δούμε ότι τόσο στον Ιουδαϊσμό όσο 
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στο Ισλάμ οι Μυστικοί ανέπτυξαν αξιοπρόσεκτα όμοιες ιδέες περί 
του Θείου. Η ιδέα της κενώσεως,της αυτοεκκενωτικής έκστασης του 
Θεού, θ' αποβεί κρίσιμη τόσο για την Καββάλα όσο και για το Σουφι-
σμό. Στην Τριάδα, ο Πατέρας μεταβιβάζει όλα όσα ο ίδιος είναι στον 
Τιό,παραιτούμενος από τα πάντα - ακόμα και από τη δυνατότητα να 
εκφραστεί σε έναν άλλο Λόγο. Από τη στιγμή που ο Λόγος μιλήθηκε, 
σαν να λέμε, ο Πατέρας μένει σιωπηλός: τίποτα δεν μπορούμε να 
πούμε γι' αυτόν, αφού ο μοναδικός Θεός που γνωρίζουμε είναι ο Λό-
γος ή ο Τιός. 0 Πατέρας, ως εκ τούτου, δεν έχει ταυτότητα, δεν έχει 
«εγώ» με την κοινή έννοια του όρου και ανατρέπει την αντίληψη που 
έχουμε για την προσωπικότητα. Στην πηγή ακριβώς του Όντος βρί-
σκεται το Τίποτα το οποίο υπαινίχθηκαν όχι μόνο ο Διονύσιος αλλά 
και ο Πλωτίνος, ο Φίλων και ο Βούδας. Από τη στιγμή που ο Πατέρας 
παρουσιάζεται συνήθως ως το Τέλος της χριστιανικής αναζήτησης, το 
χριστιανικό ταξίδι γίνεται μια πορεία προς το πουθενά, προς το που-
θενά και προς τον Κανένα. Η ιδέα ενός προσωπικού Θεού ή ενός προ-
σωποποιημένου Απόλυτου υπήρξε σημαντική για την ανθρωπότητα: 
Ινδουιστές και Βουδιστές υποχρεώθηκαν να δεχθούν την προσωποκε-
ντρική λατρεία της μπάχτι. Αλλά το παράδειγμα ή σύμβολο της Τριά-
δας υπονοεί ότι ο προσωποκεντρισμός πρέπει να υπερβαθεί και ότι 
δεν αρκεί να φανταζόμαστε το Θεό σαν έναν άνθρωπο υπερφυσικών 
διαστάσεων, που συμπεριφέρεται και αντιδρά με τρόπο αρκετά όμοιο 
με τον δικό μας. 

Το δόγμα της ενσάρκωσης μπορεί να το δει κανείς σαν μια άλλη 
προσπάθεια να εξουδετερωθεί ο κίνδυνος της ειδωλολατρίας. Αν αντι-
λαμβανόμαστε το Θεό σαν μια όλως άλλη πραγματικότητα «εκεί πέ-
ρα», μπορεί εύκολα να ξαναγίνει απλό είδωλο και προβολή, πράγμα 
που επιτρέπει στα ανθρώπινα όντα να εξωτερικεύουν και να λατρεύ-
ουν τις ίδιες τους τις προκαταλήψεις και τις επιθυμίες. Άλλες θρη-
σκευτικές παραδόσεις προσπάθησαν να εμποδίσουν κάτι τέτοιο επι-
μένοντας ότι το Απόλυτο είναι με κάποιον τρόπο αδιάλυτα πλεγμένο 
με την ανθρώπινη κατάσταση, όπως στο παράδειγμα του Βράχμαν/ 
Ατμαν. Ο Άρειος και αργότερα ο Νεστόριος και ο Ευτυχής, ήθελαν 
όλοι τους να κάνουν τον Ιησού είτε ανθρώπινο είτε θείο. Η αντίδραση 
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απεναντί τους οφειλόταν εν μέρει σε αυτήν την τάση τους να κρατή-
σουν το ανθρώπινο και το θείο σε ξεχωριστές σφαίρες. Είναι αλήθεια, 
οι λύσεις τους ήταν πιο ορθολογικές, αλλά το δόγμα - εν αντιθέσει με 
το κήρυγμα-δεν θα έπρεπε να υποτάσσεται στο απολύτως εξηγή-
σιμο, όχι περισσότερο τουλάχιστον απ' ό,τι η ποίηση ή η μουσική. Το 
δόγμα της ενσάρκωσης -όπως ψηλαφητά το διατύπωσαν ο Αθανά-
σιος και ο Μάξιμος-ήταν μια προσπάθεια να εκφραστεί η οικουμε-
νική σύλληψη της ιδέας ότι «Θεός» και άνθρωπος πρέπει να είναι αδια-
χώριστοι. Στη Δύση, όπου η ενσάρκωση δεν διατυπώθηκε με αυτόν 
τον τρόπο, υπήρξε μια τάση ο θεός να παραμείνει εξωτερικός προς 
τον άνθρωπο, σαν μια πραγματικότητα χωριστή από τον κόσμο που 
γνωρίζουμε. Κατά συνέπεια, ήταν πολύ εύκολο να καταλήξει αυτός ο 
«θεός» σε μια απλή προβολή,την οποία μόνο πρόσφατα αρχίζουμε 
να διακρίνουμε. 

Όμως κάνοντας τον Ιησού τον μοναδικό τους αβατάρα, είδαμε 
ότι οι Χριστιανοί θα υιοθετούσαν μιαν αποκλειστική έννοια της θρη-
σκευτικής αλήθειας: ο Ιησούς ήταν ο πρώτος και ο τελευταίος Λόγος 
του θεού προς την ανθρωπότητα, αχρηστεύοντας κάθε μελλοντική 
αποκάλυψη. Κατά συνέπεια, όπως και οι Εβραίοι, σκανδαλίσθηκαν 
όταν τον έβδομο αιώνα ένας προφήτης εμφανίστηκε στην Αραβία 
ισχυριζόμενος ότι είχε λάβει μιαν άμεση αποκάλυψη από το θεό 
τους και ότι έφερνε μια καινούργια Γραφή στο λαό του. Όμως η και-
νούργια εκδοχή του μονοθεϊσμού, η οποία έγινε εν τέλει γνωστή ως 
«Ισλάμ», εξαπλώθηκε με καταπληκτική ταχύτητα σε όλη τη Μέση 
Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική. Πολλοί από τους ενθουσιώδεις οπα-
δούς του σε αυτές τις χώρες (όπου το ελληνιστικό πνεύμα δεν βρι-
σκόταν ακριβώς στο σπίτι του) μεταστράφηκαν με ανακούφιση από 
την ελληνική τριαδολογία, η οποία εξέφραζε το μυστήριο του θεού 
σε ένα ιδίωμα που τους ήταν ξένο, και υιοθέτησαν μια πιο σημιτική 
ιδέα της θείας πραγματικότητας. 





Κεφάλαιο 5ο 

Ενότητα: ο Θεός του Ισλάμ 

Γύρω στα 610 ένας Αραβας έμπορος από την πλούσια πόλη της Μέκ-
κας στην περιοχή της Χιτζάζ, που ποτέ δεν είχε διαβάσει τη Βίβλο και 
προφανώς δεν είχε ακούσε ποτέ τον Ησαΐα,τον Ιερεμία και τον Ιζε-
κιήλ,είχε μια εμπειρία που έμοιαζε κατά μυστηριώδη τρόπο με τη δι-
κή τους. Κάθε χρόνο ο Μωχάμετ ιμπν Αμπνταλλάχ (Μωάμεθ), μέλος 
της φυλής των Κοραϊσιτών της Μέκκας, συνήθιζε να παίρνει την οικο-
γένειά του στο όρος Χιρά για πνευματική απόσυρση κατά το μήνα του 
Ραμαζανιού. Ήταν μια αρκετά κοινή συνήθεια για τους Αραβες της 
Χερσονήσου. Ο Μωχάμετ θα πέρασε τον καιρό του προσευχόμενος 
στον Ύψιστο Θεό των Αράβων και μοιράζοντας τρόφιμα και ελεημο-
σύνες στους φτωχούς που έρχονταν να τον επισκεφθούν αυτή την ιερή 
περίοδο. Προφανώς πέρασε επίσης πολύ καιρό με αγωνιώδεις σκέψεις. 
Γνωρίζουμε από την κατοπινή σταδιοδρομία του ότι ο Μωχάμετ είχε 
οξύτατη επίγνωση μιας ανησυχητικής δυσφορίας που υπήρχε στη Μέκ-
κα, παρά την πρόσφατη θεαματική της ευημερία. Μόλις δυο γενιές 
νωρίτερα, οι Κοραϊσίτες ζούσαν μια τραχιά νομαδική ζωή στις αραβι-
κές στέπες, όπως οι άλλες φυλές των Βεδουίνων: η κάθε μέρα απαι-
τούσε σκληρό αγώνα για την επιβίωση. Τα τελευταία χρόνια του έκτου 
αιώνα, ωστόσο, είχαν εξαιρετική επιτυχία στο εμπόριο και έκαναν τη 
Μέκκα τον πιο σημαντικό οικισμό στην Αραβία. Έγιναν πιο πλούσιοι 
απ' όσο είχαν φανταστεί στα πιο τρελά τους όνειρα. Όμως αυτές οι 
δραματικές αλλαγές στον τρόπο της ζωής τους σήμαιναν ότι οι παλιές 
φυλετικές αξίες είχαν ξεπεραστεί από έναν ασυγκράτητο και ανελέ-
ητο καπιταλισμό. Οι άνθρωποι ένιωθαν απελπιστικά αποπροσανατο-
λισμένοι και χαμένοι. Ο Μωχάμετ ήξερε ότι οι Κοραϊσίτες βρίσκονταν 
σ' έναν επικίνδυνο δρόμο και είχαν ανάγκη να βρουν μια ιδεολογία 
που θα τους επέτρεπε να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. 
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Εκείνη την εποχή, κάθε πολιτική λύση έτεινε να έχει θρησκευτικό 
χαρακτήρα. Ο Μωχάμετ είχε επίγνωση του ότι οι Κοραϊσίτες έκαναν 
καινούργια θρησκεία τους το χρήμα. Αυτό ήταν βέβαια αναμενόμενο, 
επειδή ένιωθαν ότι ο πρόσφατος πλουτισμός τους τούς είχε «σώσει» 
από τους κινδύνους της νομαδικής ζωής, προστατεύοντάς τους από 
τον υποσιτισμό και τη φυλετική βία που ήταν ενδημικά στις στέπες 
της Αραβίας, όπου κάθε φυλή Βεδουίνων αντιμετώπιζε καθημερινά 
την απειλή της εξαφάνισης. Τώρα διέθεταν αρκετή τροφή και έκαναν 
τη Μέκκα ένα διεθνές κέντρο εμπορίου και έντονης οικονομικής δρα-
στηριότητας. Ένιωθαν πως είχαν γίνει κύριοι της μοίρας τους, ενώ 
μερικοί έφτασαν να πιστεύουν ότι ο πλούτος θα τους έδινε ως και κά-
ποια αθανασία. Αλλά ο Μωχάμετ πίστευε ότι αυτή η καινούργια λα-
τρεία της αυτοπεποίθησης (ιστάκα) θα σήμαινε τη διάλυση της φυλής. 
Στους παλιούς νομαδικούς καιρούς πρώτα ερχόταν η φυλή και ύστερα 
το άτομο: καθένα από τα μέλη της γνώριζε ότι όλοι εξαρτιόνταν ο ένας 
από τον άλλον όσον αφορά την επιβίωση. Κατά συνέπεια είχαν καθή-
κον να φροντίζουν τους φτωχούς και τους αδύνατους της εθνικής τους 
ομάδας. Τώρα ο ατομικισμός είχε υποκαταστήσει το κοινοτικό ιδεώ-
δες και ο ανταγωνισμός είχε γίνει κανόνας. Τα άτομα άρχιζαν να 
οικοδομούν τα προσωπικά τους πεπρωμένα και δεν έδιναν καμιά προ-
σοχή στους αδύνατους Κοραϊσίτες. Κάθε κλαν ή μικρότερη γενεαλο-
γική ομάδα μέσα στη φυλή βρισκόταν σε διαμάχη με τις άλλες για τον 
καταμερισμό του κοινωνικού πλούτου της Μέκκας, ενώ μερικά από 
τα λιγότερο πετυχημένα κλαν (όπως οι Χασίμ, το κλαν του ίδιου του 
Μωχάμετ) ένιωθαν να διακυβεύεται η ίδια τους η επιβίωση. Ο Μωχά-
μετ ήταν πεπεισμένος ότι αν οι Κοραϊσίτες δεν μάθαιναν να τοποθε-
τούν μιαν άλλη υπερβατική αξία στο κέντρο της ζωής τους για να ξε-
περάσουν τον εγωισμό και την απληστία τους, η φυλή του θα διαλυ-
όταν ηθικά και πολιτικά μέσα σε φονικούς ανταγωνισμούς. 

Στην υπόλοιπη Αραβία η κατάσταση ήταν επίσης ζοφερή. Επί αιώ-
νες οι φυλές των Βεδουίνων της περιοχής της Χιτζάζ και της Νατζντ 
ζούσαν σε σκληρό αγώνα η μια με την άλλη για τα στοιχειώδη της ζωής. 
Για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να καλλιεργήσουν το κοινοτικό 
πνεύμα που ήταν ουσιώδες για την επιβίωση, οι Άραβες είχαν ανα-
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πτύξει μια ιδεολογία που την έλεγαν μουρούβα, η οποία εκπλήρωνε 
πολλές από τις λειτουργίες της θρησκείας. Με τη συμβατική έννοια, 
οι Άραβες είχαν ελάχιστο χρόνο για τη θρησκεία. Υπήρχε ένα παγανι-
στικό πάνθεο θεοτήτων τις οποίες οι Άραβες λάτρευαν στα ιερά τους, 
αλλά δεν είχαν αναπτύξει μια μυθολογία που να εξηγεί τη σχέση 
αυτών των θεών και των ιερών τόπων με τη ζωή του πνεύματος. Δεν 
είχαν καμία ιδέα περί μεταθανάτιας ζωής, αλλά πίστευαν αντίθετα ότι 
το νταρ, που μπορεί να μεταφραστεί ως «χρόνος» ή «μοίρα», ήταν 
κυρίαρχο - στάση που ήταν προφανώς ουσιώδης για μια κοινωνία 
όπου το ποσοστό θνησιμότητας ήταν τόσο υψηλό. Οι δυτικοί μελετη-
τές συχνά μεταφράζουν τη μουρούβα ως «ανδρεία», αλλά είχε ένα 
πολύ μεγαλύτερο εύρος σημασιών: σήμαινε γενναιότητα στη μάχη, 
ανθεκτικότητα και καρτερία στις κακουχίες και απόλυτη αφοσίωση 
στη φυλή. Οι αρετές της μουρούβα απαιτούσαν από έναν Άραβα να 
υπακούει απόλυτα στον σαγίντ, δηλαδή τον αρχηγό του, ανεξάρτητα 
από την προσωπική του ασφάλεια- έπρεπε να αφιερώνει τον εαυτό 
του στα ιπποτικά καθήκοντα της εκδίκησης οποιασδήποτε προσβολής 
εναντίον της φυλής και της προστασίας των πιο ευάλωτων μελών της. 
Για να εξασφαλίσει την επιβίωση της φυλής, ο σαγίντ μοίραζε ίσα τον 
πλούτο και τα αγαθά της και εκδικιόταν το θάνατο έστω και ενός από 
τους δικούς του σκοτώνοντας ένα μέλος από τη φυλή του φονιά. Εδώ 
ακριβώς βλέπουμε πιο καθαρά το κοινοτικό ήθος: δεν χρειαζόταν να 
τιμωρηθεί ο ίδιος ο φονιάς γιατί το άτομο μπορούσε να εξαφανιστεί 
δίχως ίχνη μέσα σε μια κοινωνία όπως αυτές της προϊσλαμικής Αρα-
βίας. Οποιοδήποτε μέλος της φυλής ήταν ισοδύναμο μ* ένα άλλο για 
τέτοιους σκοπούς. Η αιματηρή βεντέτα ήταν ο μόνος τρόπος να δια-
σφαλιστεί ένα ελάχιστο κοινωνικής ασφάλειας σε μια περιοχή όπου 
δεν υπήρχε κεντρική εξουσία, όπου κάθε φυλετική ομάδα ήταν νόμος 
από μόνη της και όπου δεν υπήρχε τίποτα συγκρίσιμο με τη σημερινή 
πολιτική ισχύ. Αν ένας αρχηγός δεν κατόρθωνε να εκδικηθεί,η φυλή 
του θα έχανε το κύρος της και οι άλλοι θα ένιωθαν ελεύθεροι να σκο-
τώσουν ατιμώρητοι τα μέλη της. Η βεντέτα ήταν έτσι μια πρόχειρη 
μορφή δικαιοσύνης,η οποία σήμαινε ότι καμία φυλή δεν μπορούσε να 
κυριαρχήσει εύκολα πάνω στις άλλες. Σήμαινε επίσης ότι οι διάφορες 
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φυλές μπορούσαν εύκολα να εμπλακούν σε έναν ατέρμονα κύκλο βίας, 
όπου η μία βεντέτα μπορούσε ν' ακολουθεί την άλλη, όταν οι άνθρωποι 
ένιωθαν ότι η εκδίκηση ήταν δυσανάλογη με την αρχική προσβολή. 

Όσο ωμή κι αν ήταν, ωστόσο, η μουρούβα είχε πολλά πλεονεκτή-
ματα. Ενθάρρυνε έναν βαθύ και ισχυρό εξισωτισμό και μια αδιαφο-
ρία για τα υλικά αγαθά, η οποία ήταν με τη σειρά της ουσιαστική σε 
μια περιοχή όπου σπάνιζαν και τα στοιχειώδη: η απλοχεριά και η γεν-
ναιοδωρία ήταν σημαντικές αρετές και δίδασκαν τους Αραβες να μη 
νοιάζονται για το αύριο. Αυτές οι ποιότητες θα γίνονταν πολύ σημα-
ντικές στο Ισλάμ,όπως θα δούμε. Η μουρούβα υπηρέτησε τους Αρα-
βες καλά για αιώνες, αλλά τον έκτο αιώνα δεν μπορούσε πια να αντα-
ποκριθεί στις νέες συνθήκες. Στην τελευταία φάση της προ-ισλαμικής 
περιόδου, την οποία οι Μουσουλμάνοι αποκαλούν τζαχιλίγια (εποχή 
της άγνοιας), φαίνεται ότι υπήρχε διάχυτη δυσαρέσκεια και πνευμα-
τική ανησυχία. Οι Άραβες περιβάλλονταν από παντού από δύο ισχυ-
ρές αυτοκρατορίες, τη σασσανιδική Περσία και το Βυζάντιο. Νεω-
τερικές ιδέες είχαν αρχίσει να διεισδύουν στην Αραβία από τις οικι-
σμένες περιοχές· έμποροι που ταξίδευαν στη Συρία ή στο Ιράκ έφερ-
ναν πίσω ιστορίες για τα θαύματα του πολιτισμού. 

Όμως οι Άραβες φαίνονταν καταδικασμένοι σε αιώνια βαρβαρό-
τητα. Οι φυλές ήταν πιασμένες σε ασταμάτητους πολέμους, πράγμα 
που έκανε αδύνατο να διαχειριστούν από κοινού τις πενιχρές τους 
πηγές και να γίνουν ο ενωμένος αραβικός λαός που είχαν μια αμυδρή 
συνείδηση ότι ήταν. Δεν μπορούσαν να πάρουν στα χέρια τους τη μοί-
ρα τους και να ιδρύσουν έναν δικό τους πολιτισμό. Αντίθετα ήταν διαρ-
κώς ανοιχτοί στην εκμετάλλευση από τις μεγάλες δυνάμεις: πράγ-
ματι, το πιο ωραίο και γόνιμο κομμάτι της νότιας Αραβίας, εκεί που 
είναι η σημερινή Τεμένη (που είχε το πλεονέκτημα να ποτίζεται από 
τις βροχές των μουσώνων), είχε γίνει απλή επαρχία της Περσίας. Την 
ίδια στιγμή, οι καινούργιες ιδέες που διείσδυαν στην περιοχή έφερναν 
νύξεις ατομικισμού που υπέσκαπταν το κοινοτικό ήθος. Το χριστια-
νικό δόγμα της μετά θάνατον ζωής,για παράδειγμα, αναγόρευε σε 
ιερή αξία το αιώνιο πεπρωμένο του ατόμου: πώς μπορούσε αυτό να 
εναρμονιστεί με το φυλετικό ιδεώδες που υπέτασσε το άτομο στην 
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ομάδα και επέμενε ότι η μοναδική αθανασία ενός άνδρα ή μιας γυναί-
κας εγκειται στην επιβίωση της φυλής; 

0 Μωχάμετ ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικής ευφυΐας. Πεθαίνο-
ντας το 632, είχε κατορθώσει να συνενώσει όλες σχεδόν της φυλές της 
Αραβίας σε μια νέα ενωμένη κοινότητα, την ούμμα. Είχε δώσει στους 
Αραβες μια πνευματικότητα μοναδικά ταιριαστή στις παραδόσεις 
τους, η οποία απελευθέρωσε τέτοια αποθέματα δυνάμεων που μέσα 
σε λιγότερο από εκατό χρόνια εδραίωσαν τη δική τους αυτοκρατορία, 
μια αυτοκρατορία που εκτεινόταν από τα Ιμαλάια ως τα Πυρηναία, 
και θεμελίωσαν έναν μοναδικό πολιτισμό. 'Οταν όμως ο Μωχάμετ έπε-
φτε να προσευχηθεί στο μικρό σπήλαιο στην κορυφή του όρους Χιρά 
κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού το 610, δεν μπορούσε να προβλέ-
ψει μια τέτοια επιτυχία. Όπως και πολλοί Άραβες, ο Μωχάμετ είχε 
φτάσει να πιστεύει ότι ο αλ-Λαχ, ο Ύψιστος Θεός του αρχαίου αρα-
βικού πανθέου,το όνομα του οποίου σήμαινε απλώς «ο Θεός»,ήταν 
ο ίδιος με το Θεό που λάτρευαν οι Ιουδαίοι και οι Χριστιανοί. Πίστευε 
επίσης πως μόνο ένας προφήτης αυτού του Θεού μπορούσε να λύσει 
τα προβλήματα του λαού του, αλλά ποτέ δεν πίστεψε ούτε για μία 
στιγμή ότι θα μπορούσε ο ίδιος να είναι αυτός ο προφήτης. Στην πραγ-
ματικότητα, οι Άραβες είχαν τη μελαγχολική επίγνωση ότι ο αλ-Λαχ 
ποτέ δεν τους είχε στείλει έναν δικό τους προφήτη ή μια δική τους 
Γραφή, παρ' όλο που είχαν ανάμεσά τους το ιερό του από αμνημονεύ-
των χρόνων. Αλλά τον έβδομο αιώνα, οι περισσότεροι Άραβες είχαν 
φτάσει να πιστεύουν ότι η Καάβα,το ογκώδες τετραγωνικό ιερό στην 
καρδιά της Μέκκας, το οποίο ήταν καταφανώς μεγάλης αρχαιότητας, 
ήταν αρχικά αφιερωμένο στον αλ-Λαχ, έστω κι αν στις μέρες τους 
κυριαρχούσε εκεί η θεότητα Χουμπάλ των Ναβαθαίων. Όλοι οι κάτοι-
κοι της Μέκκας ήταν εξαιρετικά υπερήφανοι για την Καάβα, που ήταν 
ο πιο σημαντικός ιερός τόπος στην Αραβία. Κάθε χρόνο οι Άραβες 
απ' ολόκληρη τη χερσόνησο έκαναν το ετήσιο προσκύνημά τους (χατζ) 
στη Μέκκα, τελώντας τις παραδοσιακές τελετουργίες για μια περίοδο 
αρκετών ημερών. Οποιαδήποτε βία απαγορευόταν στο ιερό,την καθα-
γιασμένη περιοχή γύρω από την Καάβα, έτσι που στη Μέκκα οι Άρα-
βες μπορούσαν να εμπορεύονται ειρηνικά μεταξύ τους, γνωρίζοντας 
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ότι οι παλαιές φυλετικές έχθρες ήταν περιστασιακά υπό αναστολήν. 
Οι Κοραϊσίτες γνώριζαν ότι χωρίς το ιερό δεν θα είχαν ποτέ επιτύχει 
αυτήν την εμπορική τους άνοδο και ότι μεγάλο μέρος του κύρους τους 
απέναντι στις άλλες φυλές οφειλόταν στο ότι είχαν στη φύλαξη και τη 
φροντίδα τους την Καάβα. Όμως παρ' όλο που ο αλ-Λαχ είχε ολοφά-
νερα από εύνοια επιλέξει τους Κοραϊσίτες, ποτέ δεν τους έστειλε ένα 
μήνυμα όπως είχε στείλει στον Αβραάμ,τον Μωυσή ή τον Ιησού, και 
οι Άραβες δεν είχαν ιερή γραφή στη γλώσσα τους. 

Τπήρχε, ως εκ τούτου, μια διάχυτη αίσθηση πνευματικής κατωτερό-
τητας. Οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί, με τους οποίους έρχονταν σε επα-
φή οι Άραβες, συνήθιζαν να τους χλευάζουν επειδή ήταν ένας βάρβαρος 
λαός που δεν είχε λάβει αποκάλυψη από το Θεό. Οι Άραβες έτρεφαν 
ανάμικτα αισθήματα μνησικακίας και σεβασμού γι' αυτούς τους ανθρώ-
πους που κατείχαν γνώση την οποία οι ίδιοι δεν είχαν. 0 Ιουδαϊσμός 
και ο Χριστιανισμός είχαν μικρή επιτυχία στην περιοχή, ακόμη και 
όταν οι Άραβες αναγνώριζαν ότι αυτή η προοδευτική μορφή θρησκείας 
ήταν ανώτερη από τον δικό τους παραδοσιακό παγανισμό. Υπήρχαν 
μερικές ιουδαϊκές φυλές αμφιβόλου προελεύσεως στους οικισμούς της 
Γιατρίμπ (της κατοπινής Μεδίνας) και της Φαντάκ, βόρεια της Μέκ-
κας, καθώς και μερικές από τις βόρειες φυλές των συνόρων ανάμεσα 
στην Περσική και τη Βυζαντινή αυτοκρατορία, οι οποίες είχαν προση-
λυτιστεί στον μονοφυσιτικό ή τον νεστοριανό Χριστιανισμό. Όμως οι 
Βεδουίνοι είχαν μια οξύτατη αίσθηση ανεξαρτησίας και δεν εννοούσαν 
να υποταχθούν στην κυριαρχία των μεγάλων δυνάμεων όπως οι αδερ-
φοί τους στην Υεμένη, ενώ είχαν σαφέστατη επίγνωση του ότι Πέρσες 
και Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν τις θρησκείες του Ιουδαϊσμού και του 
Χριστιανισμού για να προωθούν τα αυτοκρατορικά τους σχέδια στην 
περιοχή. Προφανώς αντιλαμβάνονταν ενστικτωδώς ότι επιπλέον είχαν 
υποστεί έντονη πολιτισμική αποδιάρθρωση καθώς φθείρονταν οι δικές 
τους παραδόσεις· το τελευταίο πράγμα που χρειάζονταν ήταν μια ξένη 
ιδεολογία, διατυπωμένη σε ξένες γλώσσες και παραδόσεις. 

Μερικοί Άραβες φαίνεται ότι προσπάθησαν να ανακαλύψουν μια 
πιο ουδέτερη μορφή μονοθεϊσμού που να μην ήταν χρωματισμένη από 
τις αυτοκρατορικές βλέψεις. Ήδη από τον πέμπτο αιώνα, ο Παλαι-
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στίνιος Χριστιανός ιστορικός Σωζομενός μάς λέει ότι μερικοί Αραβες 
στη Συρία είχαν ανακαλύψει αυτό που ονόμαζαν αυθεντική θρησκεία 
του Αβραάμ, ο οποίος έζησε πριν στείλει ο θεός την Τορά και το Ευαγ-
γέλιο και ο οποίος δεν ήταν, ως εκ τούτου, ούτε Εβραίος ούτε Χρι-
στιανός. Λίγο πριν λάβει ο Μωχάμετ τη δική του προφητική κλήση, ο 
πρώτος του βιογράφος, ο Μωχάμετ ιμπν Ισάκ (απ. 767), μας λέει ότι 
τέσσερις Κοραϊσίτες από τη Μέκκα είχαν αποφασίσει ν' αναζητήσουν 
τη χανιφίγια, την αληθινή θρησκεία του Αβραάμ. Μερικοί δυτικοί 
ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι αυτή η μικρή αδελφότητα χανιφίγια 
είναι μια ευσεβής επινόηση που συμβολίζει την πνευματική ανησυχία 
της τζαχιλιγια και δεν πρέπει να έχει καμία πραγματική βάση. Τρεις ή 
τέσσερις χανίφ ήταν πολύ γνωστοί στους πρώτους Μουσουλμάνους: 
ο Ουμπαϊνταλλάχ ιμπν Γιαχς ήταν εξάδελφος του Μωχάμετ· ο Ουα-
ράκα ιμπν Ναουφάλ,που έγινε τελικά Χριστιανός, ήταν ένας από τους 
πρώτους του πνευματικούς καθοδηγητές· τέλος, ο Ζάΐντ ιμπν Αμρ ήταν 
ο θείος του Ομάρ ιμπν αλ-Χατάμπ, ενός από τους στενότερους συ-
ντρόφους του Μωχάμετ και δεύτερου χαλίφη της Οθωμανικής αυτο-
κρατορίας. Τπάρχει μια ιστορία που λέει ότι μια μέρα, πριν εγκατα-
λείψει τη Μέκκα για ν' αναζητήσει στη Συρία και στο Ιράκ τη θρη-
σκεία του Αβραάμ, ο Ζαΐντ σταμάτησε στην Καάβα και ακουμπώντας 
στο ιερό είπε στους Κοραϊσίτες που εκείνη τη στιγμή έκαναν τις τελε-
τουργικές τους περιφορές γύρω του κατά τον πατροπαράδοτο τρόπο: 
«Ω Κοραϊσίτες, στο όνομα εκείνου που κρατάει στα χέρια του την 
ψυχή του Ζαΐντ, κανείς σας δεν ακολουθεί τη θρησκεία του Αβραάμ 
εκτός από μένα». Και ύστερα πρόσθεσε λυπημένα: «Ω Θεέ μου, αν 
ήξερα πώς θέλεις να σε λατρεύουμε θα σε λάτρευα, αλλά δεν ξέρω»1. 

Ο πόθος του Ζαΐντ για μια θεία αποκάλυψη εκπληρώθηκε στο όρος 
Χιρά το 610 τη δέκατη έβδομη νύχτα του Ραμαζανιού, όταν ο Μωχά-
μετ πετάχτηκε από τον ύπνο και ένιωσε να τον τυλίγει μια συντρι-
πτική θεϊκή παρουσία. Αργότερα εξέφρασε αυτή την άρρητη εμπειρία 
του με χαρακτηριστικά αραβικό τρόπο. Είπε ότι ένας άγγελος εμφα-
νίστηκε και του έδωσε μια κοφτή διαταγή: «Κήρυξε!» (ιχράχ). Όπως 
και οι Εβραίοι προφήτες, που συχνά ήταν απρόθυμοι να εκστομίσουν 
το λόγο του θεού, ο Μωχάμετ αρνήθηκε λέγοντας, «δεν είμαι κήρυ-
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κας!». Δεν ήταν χαχίν, ένας από τους εκστατικούς μάντεις της Αρα-
βίας που ισχυρίζονταν ότι κήρυσσαν θεόπνευστους χρησμούς. Αλλά, 
είπε ο Μωχάμετ, ο άγγελος απλώς τον τύλιξε μ' ένα πανίσχυρο αγκά-
λιασμα, έτσι που ένιωσε την πνοή να φεύγει από το σώμα του. Και τη 
στιγμή που ένιωσε ότι δεν μπορούσε ν' αντέξει άλλο, ο άγγελος τον 
άφησε και τον πρόσταξε πάλι: «Κήρυξε!» (ικράχ). Και πάλι ο Μωχά-
μετ αρνήθηκε και πάλι ο άγγελος τον αγκάλιασε μέχρι που ένιωσε ότι 
είχε φτάσει στα όρια της αντοχής του. Τελικά, στο τέλος του τρίτου 
τρομακτικού αγκαλιάσματος, ο Μωχάμετ ένιωσε τα πρώτα λόγια μιας 
νέα γραφής να αναβλύζουν από το στόμα του: 

Κήρυξε το όνομα του Κυρίου σου, έχείνου που σε έπλασε - έπλα-
σε τον άνθρωπο από ένα θρόμβο αίματος! Κήρυξε- χαι ο Κύριός 
σου είναι απέραντα γενναιόδωρος, αυτός που δίδαξε τον άνθρω-
πο με την πένα χαι του έμαθε όσα εχείνος δεν γνώριζε!2 

0 λόγος του Θεού εκφερόταν για πρώτη φορά στην αραβική γλώσσα 
και αυτή η γραφή θα ονομαζόταν τελικά χουράν: Απαγγελία. 

0 Μωχάμετ ένιωσε βαθύ τρόμο και αποστροφή,γέμισε μάλιστα με 
φρίκη στην ιδέα ότι μπορεί να είχε γίνει ένας απλός χαχίν, άνθρωπος 
δίχως κολακευτική φήμη,τον οποίο συμβουλεύονταν οι άνθρωποι όταν 
έχαναν κάποια καμήλα τους. Ένας χαχίν υποτίθεται πως κατεχόταν 
από ένα τζίννι, ένα πνεύμα από αυτά που οι άνθρωποι πίστευαν ότι 
στοίχειωναν τους τόπους, μπορούσαν να είναι κακόβουλα και να παρα-
πλανούν τους ανθρώπους. Και τους ποιητές πίστευαν οι άνθρωποι ότι 
τους κατείχε το προσωπικό τους τζίννι. Έτσι ο Χασάν ιμπν Ταμπίτ, 
ένα<̂  ποιητής από τη Γιατρίμπ που αργότερα έγινε Μουσουλμάνος, 
λέει ότι κάθε φορά που εμπνεόταν το τζίννι του εμφανιζόταν μπρο-
στά του,τον έριχνε στο έδαφος και ανάγκαζε τα εμπνευσμένα λόγια 
να βγουν από το στόμα του. Αυτή ήταν η μόνη μορφή έμπνευσης με 
την οποία ήταν εξοικειωμένος ο Μωχάμετ. Έτσι στην ιδέα ότι μπορεί 
να είχε γίνει ματζνούν, κατεχόμενος από κάποιο τζίννι, τον πλημμύ-
ρισε τέτοια απελπισία που δεν ήθελε πια τη ζωή του. Περιφρονούσε βα-
θύτατα τους χαχίν, των οποίων οι χρησμοί ήταν συνήθως ακατάληπτες 
ασυναρτησίες, και φρόντιζε πάντοτε με μεγάλη προσοχή να διαχωρί-
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ζει το Κοράνι από τη συμβατική αραβική ποίηση. Πετάχτηκε έξω από 
τη σπηλιά του και ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει πηδώντας από την κο-
ρυφή του βουνού. Όμως στην άκρη του βράχου είδε και πάλι το όρα-
μα ενός όντος το οποίο αργότερα θα ταύτιζε με τον άγγελο Γαβριήλ: 

Όταν ήμουν τα μεσάνυχτα πάνω στο βουνό, άκουσα μια φωνή 
από τον ουρανό να λέει, «Ω Μωχάμετ! εσύ είσαι ο απόστολος 
του Θεού κι εγώ είμαι ο Γαβριήλ». Σήκωσα πάνω το κεφάλι μου 
να δω ποιος μιλούσε, και ιδού! ο Γαβριήλ με μορφή ανθρώπου 
να καλπάζει καβάλα στον ορίζοντα... Στάθηκα εκείνα τον κοι-
τάζω, χωρίς να κάνω ούτε μπρος ούτε πίσω. ύστερα άρχισα ν' 
αποστρέφω από αυτόν το πρόσωπό μου, αλλά σε όποια κατεύ-
θυνση τ' ουρανού κοιτούσα τον έβλεπα πάλι μπροστά μου 3. 

Στο Ισλάμ ο Γαβριήλ ταυτίζεται συχνά με το Αγιο Πνεύμα της αποκά-
λυψης, το μέσον με το οποίο επικοινωνεί ο Θεός με τους ανθρώπους. 
Δεν ήταν ένας χαριτωμένος νατουραλιστικός άγγελος, αλλά μια συ-
ντριπτική πανταχού παρουσία από την οποία ήταν αδύνατο κανείς να 
ξεφύγει. 0 Μωχάμετ βίωσε αυτή την καταλυτική γνώση της νουμενικής 
πραγματικότητας την οποία οι Εβραίοι προφήτες ονόμαζαν Kaddosh, 
ιερότητα, τρομακτική ετερότητα του Θεού. Κι εκείνοι είχαν νιώσει 
πολύ κοντά στο θάνατο, ένα ακραίο σωματικό και ψυχικό όριο, όταν 
τη βίωναν. Αλλά αντίθετα από τον Ησαΐα ή τον Ιερεμία, ο Μωχάμετ 
δεν είχε την παρηγοριά μιας εδραιωμένης παράδοσης να τον στηρίζει. 
Η τρομερή αυτή εμπειρία φαίνεται να έπεσε πάνω του από το πουθε-
νά και τον άφησε σε μια κατάσταση βαθιού κλονισμού. Στην αγωνία 
του, στράφηκε ενστικτωδώς προς τη συζυγό του Χαντίγια. 

Έρποντας με χέρια και με γόνατα,τρέμοντας ολόκληρος, ο Μωχά-
μετ έπεσε στην ποδιά της. «Σκέπασε με! σκέπασέ με!», αναφώνησε, 
ζητώντας της να τον προφυλάξει από τη θεϊκή παρουσία. 'Οταν ο φό-
βος υποχώρησε κάπως, ο Μωχάμετ τη ρώτησε αν στ* αλήθεια είχε γί-
νει ματζνούν και η Χαντίγια έσπευσε να τον βεβαιώσει: «Ήσουν πά-
ντα ευγενικός και πρόθυμος απέναντι στους συγγενείς σου. Βοηθού-
σες τους φτωχούς και τους εγκαταλελειμμένους και σήκωνες τα δικά 
τους βάρη. Αγωνίζεσαι να ξαναφέρεις τις υψηλές ηθικές ποιότητες 
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που ο λαός σου έχει χάσει. Τιμάς τους καλεσμένους σου και βοηθάς 
τους δυστυχισμένους. Δεν μπορεί να είναι έτσι, αγαπημένε μου!»4. 0 
Θεός δεν ενεργεί με τόσο αυθαίρετο τρόπο. Η Χαντίγια υπέδειξε να 
συμβουλευτούν τον εξάδελφό της Ουαράκα ιμπν Ναουφάλ, που ήταν 
Χριστιανός και άνθρωπος μελετημένος στις Γραφές. 0 Ουαράκα δεν 
είχε καμιά αμφιβολία: ο Μωχάμετ είχε λάβει αποκάλυψη από το Θεό 
του Μωυσή και των προφητών και είχε γίνει ο θείος απεσταλμένος 
στους Αραβες. Τελικά, και αφού πέρασαν από τότε αρκετά χρόνια, ο 
Μωχάμετ είχε πειστεί ότι έτσι ήταν τα πράγματα και άρχισε να κη-
ρύσσει στους Κοραϊσίτες, φέρνοντάς τους μια γραφή στη γλώσσα τους. 

Αντίθετα από την Τορά, ωστόσο, που σύμφωνα με τη βιβλική αφή-
γηση είχε αποκαλυφθεί στον Μωυσή σε μία και μόνη συνάντηση στο 
όρος Σινά,το Κοράνι αποκαλύφθηκε στον Μωχάμετ κομμάτι κομμάτι, 
γραμμή με γραμμή και στίχο με στίχο σε μια περίοδο που κράτησε πε-
ρισσότερο από είκοσι τρία χρόνια. Η αποκάλυψη συνέχισε να είναι 
μια επώδυνη εμπειρία. «Ούτε μία φορά δεν έλαβα αποκάλυψη δίχως 
να νιώσω ότι η ψυχή σκίζεται και φεύγει από μέσα μου», είπε ο Μω-
χάμετ μετά από χρόνια5. Έπρεπε να αφουγκραστεί με προσήλωση τα 
θεϊκά λόγια, να προσπαθήσει να βγάλει νόημα από το όραμα και μια 
σημασία που δεν του φανερωνόταν πάντοτε σε σαφή, λεκτική μορφή. 
Μερικές φορές, είπε, το θείο μήνυμα ήταν σαφές: φαίνεται ότι έβλεπε 
τον Γαβριήλ και άκουγε τα όσα αυτός του έλεγε. Άλλες φορές όμως η 
αποκάλυψη ήταν απελπιστικά σκοτεινή: «Μερικές φορές φτάνει σ' 
εμένα σαν απόηχος από ένα σήμαντρο, και αυτό είναι το πιο δύσκολο 
για μένα. 0 απόηχος αδυνατίζει όσο κατανοώ το μήνυμά τους»6. Οι 
πρώιμοι βιογράφοι της κλασικής περιόδου τον παρουσιάζουν συχνά 
να αφουγκράζεται με προσοχή αυτό που εμείς θα αποκαλούσαμε ίσως 
ασυνείδητο, με τον τρόπο που ένας ποιητής περιγράφει τη διαδικασία 
μέσω της οποίας φτάνει στην ολοκλήρωση ενός ποιήματος, καθώς 
αυτό αναδύεται σταδιακά από τα βαθύτερα στρώματα της ψυχής του, 
εκδηλούμενο εν τέλει με μια ακεραιότητα και μια δύναμη που μοιάζει 
μυστηριωδώς ξέχωρη από τον ίδιο. Στο Κοράνι, ο Θεός ζητάει από 
τον Μωχάμετ να αφουγκραστεί το αποσπασματικό νόημα με προσοχή 
και με ό,τι ο Γουέρντσγουορθ θα αποκαλούσε «σοφή παθητικότητα»7. 
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Δεν έπρεπε να βιαστεί να επιβάλει λέξεις ή ένα συγκεκριμένο εννοιο-
λογικό σχήμα στο όραμά του, πριν αυτό αποκαλύψει μόνο του και 
στην κατάλληλη στιγμή το αληθινό του νόημα: 

Μην κουνάς τη γλώσσα σου βιαστικά [επαναλαμβάνοντας τα 
λόγια της αποκάλυψης] για να τη διατηρήσεις. Εμείς είναι που 
τη συγκεντρώνουμε και τη διακηρύττουμε. Και όταν το απαγ-
γέλλουμε, να ακολουθείς και συ την απαγγελία 8. 

Όπως κάθε δημιουργία, ήταν μια δύσκολη διαδικασία. 0 Μωχάμετ 
συνέχισε να πέφτει σε έκσταση και μερικές φορές έμοιαζε να χάνει 
τελείως τη συνείδησή του· ίδρωνε υπερβολικά, ακόμα και όταν έκανε 
κρύο, και συχνά ένιωθε ένα εσωτερικό βάρος, κάτι σαν θλίψη, που τον 
ανάγκαζε να σκύβει το κεφάλι του ανάμεσα στα γόνατά του, μια θέση 
την οποία υιοθετούν ορισμένοι σύγχρονοι Εβραίοι Μυστικοί όταν 
εισέρχονται σε μια άλλη συνειδησιακή κατάσταση - αν και ο Μωχά-
μετ δεν μπορούσε να το ξέρει αυτό. 

Δεν μας εκπλήσσει το γεγονός ότι ο Μωχάμετ βίωσε με τέτοια πε-
λώρια ένταση τις αποκαλύψεις: όχι μόνο επεξεργαζόταν εκείνη τη 
στιγμή μια εντελώς νέα πολιτική λύση για το λαό του, αλλά συνέθετε 
κι ένα από τα μεγαλύτερα λογοτεχνικά και πνευματικά αριστουργήμα-
τα όλων των εποχών. Πίστευε ότι εναπέθετε στα αραβικά τον άρρητο 
λόγο του θεού, γιατί το Κοράνι είναι τόσο κεντρικό στην πνευματικό-
τητα του Ισλάμ όσο είναι ο Ιησούς, ο Λόγος, για το Χριστιανισμό. Γνω-
ρίζουμε περισσότερα για τον Μωχάμετ απ' ό,τι για τον ιδρυτή οποιασ-
δήποτε άλλης από τις μεγάλες θρησκείες και στο Κοράνι,του οποίου 
οι διάφορες σούρες ή κεφάλαια μπορούν να χρονολογηθούν με αρκετή 
ακρίβεια, μπορούμε να δούμε πώς αναδύθηκε σταδιακά και πώς εξε-
λίχθηκε το όραμά του, προσλαμβάνοντας ένα όλο και πιο οικουμενικό 
εύρος. Δεν έβλεπε από την αρχή όλα όσα επρόκειτο να διατυπώσει κα-
τόπιν, αλλά του αποκαλύφθηκαν λίγο-λίγο, καθώς ο ίδιος ανταποκρι-
νόταν στην εσωτερική ροή των γεγονότων. Στο Κοράνι έχουμε, σαν να 
λέμε, ένα συγχρονικό σχόλιο πάνω στις απαρχές του Ισλάμ που είναι 
μοναδικό στην ιστορία της θρησκείας. Σε αυτό το ιερό βιβλίο, ο θεός 
φαίνεται να σχολιάζει τα ίδια τα εξελισσόμενα γεγονότα: απαντάει σε 
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μερικές από τις επικρίσεις του Μωχάμετ, εξηγεί τη σημασία ενός πο-
λέμου ή μιας σύγκρουσης μέσα στην πρώιμη μουσουλμανική κοινό-
τητα και καταδεικνύει τη θεία όψη της ανθρώπινη ζωής. Δεν έφτασε 
στον Μωχάμετ με τη σειρά που το διαβάζουμε σήμερα, αλλά μ' έναν 
πιο ακατάστατο τρόπο, όπως υπαγόρευαν τα γεγονότα και όπως αφου-
γκραζόταν αυτός το εσωτερικό τους νόημα. Κάθε φορά που ένα νέο 
κομμάτι αποκαλυπτόταν, ο Μωχάμετ, ο οποίος δεν ήξερε ούτε να δια-
βάζει ούτε να γράφει,το απήγγελλε δυνατά, οι Μουσουλμάνοι το απο-
στήθιζαν κι εκείνοι οι λίγοι που ήταν εγγράμματοι ανάμεσά τους το 
κατέγραφαν. Κάπου είκοσι χρόνια μετά το θάνατο του Μωχάμετ, έγινε 
η πρώτη επίσημη σύνθεση των αποκαλύψεων. Οι επιμελητές έβαλαν 
τις μακρύτερες σούρες στην αρχή και τις βραχύτερες στο τέλος. Αυτή 
η διάταξη δεν είναι τόσο αυθαίρετη όσο μπορεί να φαίνεται, επειδή το 
Κοράνι δεν είναι ούτε μια αφήγηση ούτε ένα επιχείρημα που απαιτεί 
τακτική ακολουθία. Είναι, αντίθετα, στοχασμοί πάνω σε διάφορα θέ-
ματα: στην παρουσία του θεού μέσα στον φυσικό κόσμο, στους βίους 
των προφητών ή στην Έσχατη Κρίση. Για έναν Δυτικό, ο οποίος δεν 
μπορεί να εκτιμήσει την ασυνήθιστη ομορφιά της αραβικής, το Κοράνι 
φαίνεται κάπως βαρετό κι επαναλαμβανόμενο. Φαίνεται να γυρίζει 
ξανά και ξανά στα ίδια σημεία. Αλλά το Κοράνι δεν είναι σχεδιασμένο 
για ιδιωτική ανάγνωση αλλά για λειτουργική απαγγελία. Όταν οι Μου-
σουλμάνοι ακούνε μια σούρα να ψέλνεται στο τζαμί, αυτή τους θυμίζει 
όλα τα βασικά αξιώματα της πίστης τους. 

Όταν ο Μωχάμετ άρχισε να κηρύσσει στη Μέκκα, δεν είχε παρά 
μια πολύ μετριοπαθή ιδέα του ρόλου του. Δεν πίστευε ότι θεμελιώνει 
μια οικουμενική θρησκεία, αλλά έβλεπε τον εαυτό του σαν κάποιον 
που επανέφερε την παλαιά θρησκεία του ενός Θεού στους Κοραϊσί-
τες. Στην αρχή ούτε καν σκεφτόταν να κηρύξει στις άλλες αραβικές 
φυλές παρά μόνο στους κατοίκους της Μέκκας και των περιχώρων 
της9. Δεν ονειρευόταν να ιδρύσει μια θεοκρατία και πιθανότατα δεν 
ήξερε καν τι ήταν μια θεοκρατία: δεν φιλοδοξούσε να αναλάβει ο ίδιος 
καμιά πολιτική λειτουργία στην πόλη αλλά ήταν απλώς ο ναντίρ της, 
αυτός-που-προειδοποιούσε10. Ο αλ-Λαχ τον είχε στείλει να προει-
δοποιήσει τους Κοραϊσίτες για τους κινδύνους μπροστά στους οποί-



Ενότητα: ο θ ε ό ς του Ισλάμ 21 ι 

ους βρίσκονταν. Ωστόσο,το πρώτο του μήνυμα δεν ήταν ζοφερό. Ήταν 
ένα χαρούμενο μήνυμα ελπίδας. 0 Μωχάμετ δεν χρειαζόταν να απο-
δείξει την ύπαρξη του Θεού στους Κοραϊσίτες. Όλοι πίστευαν κατά 
βάθος στον αλ-Λαχ, που ήταν ο δημιουργός του ουρανού και της γης, 
και οι περισσότεροι πίστευαν ότι ήταν ο ίδιος θεός που λάτρευαν 
Ιουδαίοι και Χριστιανοί. Η ύπαρξή του ήταν δεδομένη. Όπως λέει ο 
θεός στον Μωχάμετ σε μια πρώιμη σούρα του Κορανίου: 

Και όταν τους ρωτήσεις: «Ποιος δημιούργησε τους ουρανούς 
χαι τη γη χαι έθεσε στην υπηρεσία μας τον ήλιο χαι τη σελήνη;» 
θα απαντήσουν: «Ο Αλλάχ». Πώς θα μπορούσαν να αρνηθούν 
την αλήθεια; 

Και αν τους ρωτήσεις: «Ποιος στέλνει χάτω νερό από τον 
ουρανό χαι μ' αυτό ζωογονεί τη γη, αφού πια έχει νεχρωθεί;» 
εχείνοι θα πουν: «0 Αλλάχ»1*. 

Το πρόβλημα ήταν ότι οι Κοραϊσίτες δεν σκέφτονταν σύμφωνα με τις 
συνέπειες αυτής της πίστης. 0 θεός είχε δημιουργήσει τον καθέναν 
τους από μια σταγόνα σπέρματος, όπως λέχθηκε ξεκάθαρα στην πρώ-
τη αποκάλυψη· ήταν εξαρτημένοι από το θεό για την τροφή και τη στή-
ριξή τους, και όμως συνέχιζαν με ασυλλόγιστη αλαζονεία (γιάτχα) και 
αυτοπεποίθηση (ιστάχανα θεωρούν τον εαυτό τους σαν να ήταν το 
κέντρο του κόσμου μ' αποτέλεσμα να μην υπολογίζουν τις ευθύνες 
τους ως μέλη μιας αρμόζουσας αραβικής κοινωνίας. 

Κατά συνέπεια όλα τα πρώιμα χωρία του Κορανίου παροτρύνουν 
τους Κοραϊσίτες να συνειδητοποιήσουν την ευεργεσία του Θεού, την 
οποία θα διαπιστώσουν όπου κι αν κοιτάξουν. Τότε θα καταλάβουν 
πόσα πράγματα οφείλουν σ' αυτόν και πόσο η φυσική τάξη εξαρτάται 
από το Δημιουργό της: 

Συμφορά στον άνθρωπο. Πόσο αχάριστος είναι! Από τι τον 
δημιουργεί ο Κύριος; Από μια σταγόνα σπέρματος. Τον πλάθει 
χαι του δίνει διάσταση, χαι τον διευκολύνει να βρει το δρόμο 
του: μετά του αφαιρεί τη ζωή χαι του ορίζει έναν τάφο· χαι 
όταν θελήσει θα τον αναστήσει πάλι. 
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Αλίμονο, δεν έχει κάνει ακόμα εκείνο που ο Θεός του έδωσε 
εντολή να κάνει. 

Ας κοιτάξει την τροφή του ο άνθρωπος: πώς στέλνουμε από 
τον ουρανό άφθονο νερό, και σχίζουμε τη γη μ' ένα καλό όργω-
μα, και κάνουμε ν' αναιττυχθείμέσα σ' αυτήν ο σπόρος, τα στα-
φύλια και τα λαχανικά, η ελιά και το φοινικόδεντρο, και οι περι-
φραγμένοι κήποι με πυκνή βλάστηση, και τα φρούτα και το 
χορτάρι, για να χαίρεστε σεις και τα ζωντανά σαςί3. 

Η ύπαρξη του θεού δεν αμφισβητείται, λοιπόν. Στο Κοράνι ένας «άπι-
στος» (καφίρ μπι ναμάτ αλ-αχ) δεν είναι ακριβώς ένας άθεος με τη 
δική μας έννοια, κάποιος που δεν πιστεύει στο θεό, αλλά κάποιος 
που είναι αγνώμων απέναντί του, που δεν βλέπει αρκετά καθαρά το 
τι χρωστάει στο θεό και αρνείται να τον τιμήσει όπως πρέπει. 

Το Κοράνι δεν δίδασκε τίποτα καινούργιο τους Κοραϊσίτες. Πράγ-
ματι, ισχυριζόταν σταθερά ότι ο ρόλος του ήταν «να υπενθυμίζει» 
πράγματα ήδη γνωστά, στα οποία έριχνε το φως μιας καινούργιας 
κατανόησης. Συχνά στο Κοράνι ένα θέμα εισάγεται με μια φράση 
όπως «Δεν έχεις δει...;» ή «Δεν έχεις αναλογιστεί...;». 0 λόγος του 
θεού δεν εξέδιδε δεσποτικές εντολές από ψηλά, αλλά έμπαινε σε διά-
λογο με τους Κοραϊσίτες. Τους θύμιζε, για παράδειγμα, ότι όφειλαν 
σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία τους στην Καάβα, τον οίκο του αλ-
Λαχ, που σημαίνει ότι με κάποια έννοια τη χρωστούσαν στον ίδιο το 
θεό. Στους Κοραϊσίτες άρεσε να εκτελούν τις τυπικές περιφορές 
γύρω από το ιερό, αλλά όταν έθεταν στο κέντρο της ζωής τους τον 
εαυτό τους και την υλική τους επιτυχία ξεχνούσαν το νόημα αυτών 
των αρχαίων τελετών προσανατολισμού. Δεν έπρεπε να χάνουν από 
τα μάτια τους τα σημάδια (αγιάτ) της αγαθότητας και της δύναμης 
του θεού μέσα στον φυσικό κόσμο. Αν δεν ήταν σε θέση ν' αναπαρά-
γουν την καλοσύνη του θεού μέσα στην ίδια τους την κοινωνία, θα 
έχαναν την επαφή με την αληθινή φύση των πραγμάτων. Ως εκ τού-
του, ο Μωχάμετ έβαζε τους προσηλύτους του να σκύβουν κάτω σε 
τελετουργική προσευχή (σαλάτ) δύο φορές την ημέρα. Αυτή η εξωτε-
ρική χειρονομία θα βοηθούσε τους Μουσουλμάνους να καλλιεργήσουν 
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μιαν αντίστοιχη εσωτερική διάθεση και να επαναπροσανατολίσουν τη 
ζωή τους. Τελικά, η θρησκεία του Μωχάμετ θα γινόταν γνωστή ως 
ισλάμ, ως μια πράξη υπαρξιακής παράδοσης που κάθε προσήλυτος 
έπρεπε να πάρει απέναντι στον αλ-Λάχ: ο μουσλίμ ήταν ένας άνθρω-
πος που είχε παραδώσει ολόκληρο το είναι του στο Δημιουργό. Οι Κο-
ραϊσίτες ένιωσαν φρίκη βλέποντας τους πρώτους αυτούς Μουσουλ-
μάνους να κάνουν τη σαλάτ: τους φαινόταν ανήκουστο ένα μέλος του 
αγέρωχου κλαν των Κοραϊσιτών με αιώνες υπερήφανης βεδουίνικης 
ανεξαρτησίας πίσω του να πέφτει στο χώμα όπως οι δούλοι,γι' αυτό 
και οι Μουσουλμάνοι έπρεπε να αποσύρονται στα λαγκάδια γύρω 
από την πόλη για να κάνουν μυστικά την προσευχή τους. Η αντίδραση 
των Κοραϊσιτών έδειχνε ότι ο Μωχάμετ είχε διαγνώσει επακριβώς το 
πνεύμα τους. 

Με πρακτικούς όρους, το ισλάμ σήμαινε ότι οι Μουσουλμάνοι είχαν 
το καθήκον να δημιουργήσουν μια δίκαιη, εξισωτική κοινωνία που θα 
φρόντιζε όπως πρέπει για τους φτωχούς και τους ανυπεράσπιστους. 
Το αρχικό ηθικό μήνυμα του Κορανίου είναι απλό: είναι σφάλμα να 
μαζεύεις πλούτη και να οικοδομείς ένα ιδιωτικό πεπρωμένο, ενώ 
αντίθετα είναι καλό να μοιράζεις δίκαια τον κοινωνικό πλούτο δίνο-
ντας κανονικά ένα μέρος του ατομικού σου πλούτου στους φτωχούς14. 
Η ελεημοσύνη (ζαχάτ) συνοδευόμενη από προσευχή (σαλάτ) ήταν οι 
δύο από τους πέντε ουσιώδεις «στύλους» του Ισλάμ. Όπως και οι 
Εβραίοι προφήτες, ο Μωχάμετ κήρυξε μια ηθική που θα μπορούσαμε 
ν' αποκαλέσουμε σοσιαλιστική και η οποία απέρρεε από τη λατρεία 
του ενός Θεού. Δεν υπήρχαν υποχρεωτικά δόγματα σε σχέση με το 
θεό: στην πραγματικότητα,το Κοράνι είναι πολύ καχύποπτο απένα-
ντι στον θεωρητικό θεολογικό στοχασμό,τον οποίον απορρίπτει ως 
ζάννα, αυτάρεσκες εικοτολογίες γύρω από πράγματα τα οποία κανείς 
πιθανότατα δεν μπορεί να γνωρίσει ή να αποδείξει. Τα χριστιανικά 
δόγματα περί ενσαρκώσεως και Τριάδος φαίνονταν ως κατ' εξοχήν 
παραδείγματα ζάννα, και καθόλου δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι οι 
Μουσουλμάνοι έβρισκαν αυτά τα δόγματα βλάσφημα. Αυτοί αντίθε-
τα, όπως συνέβαινε και στον Ιουδαϊσμό, βίωναν το θεό σαν μια ηθική 
προσταγή. Μην έχοντας πρακτικά καμία επαφή ούτε με τους Εβραί-
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ους ούτε με τους Χριστιανούς ή τις Γραφές τους, ο Μωχάμετ χτύπησε 
κατευθείαν στην ουσία του ιστορικού μονοθεϊσμού. 

Στο Κοράνι, ωστόσο, ο αλ-Λάχείναι πιο απρόσωπος απ' ό,τι ο Γιαχβέ. 
Του λείπει το πάθος και οι εκρήξεις του βιβλικού Θεού. Μπορούμε να 
έχουμε απλώς μια αμυδρή λάμψη του Θεού στα «σημεία» της φύσης, 
ενώ είναι τόσο υπερβατικός που δεν μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτόν 
παρά μόνο με «παραβολές»15. Σταθερά, ως εκ τούτου, το Κοράνι παρα-
κινεί τους Μουσουλμάνους να δουν τον κόσμο ως μια θεοφάνεια· πρέ-
πει να προσπαθήσει η φαντασία τους να δει πίσω από τον αποσπα-
σματικό κόσμο την πλήρη ισχύ του αυθεντικού Είναι,την υπερβατική 
πραγματικότητα που διαποτίζει όλα τα πράγματα. Οι Μουσουλμάνοι 
επρόκειτο να καλλιεργήσουν μια μυσταγωγική ή συμβολική διάθεση: 

Πράγματι, στη δημιουργία των ουρανών χαι της γης χαι στη 
διαδοχή της μέρας χαι της νύχτας, χαι στα καράβια που πλέουν 
τις θάλασσες για να ωφεληθούν οι άνθρωποι, χαι στη βροχή που 
στέλνει από τον ουρανό ο Αλλάχ για να την αναζωογονήσει που 
ήταν σχεδόν νεχρή, χαι που πάνω της σκορπίζει κάθε είδος ζωής, 
και στην αλλαγή των ανέμων, και στα σύννεφα που εκτελούν 
υπηρεσίες μεταξύ του ουρανού χαι της γης - βρίσκονται πράγ-
ματι σημάδια για όσους βάζουν το λογικό τους να δουλέψει16. 

Το Κοράνι επιμένει αδιάκοπα στην ανάγκη κατανόησης για την απο-
κρυπτογράφηση των «σημείων» ή «μηνυμάτων» του Θεού. Οι Μου-
σουλμάνοι δεν παραιτούνται από τη λογική τους, αλλά κοιτάζουν τον 
κόσμο προσεκτικά και με περιέργεια. Ήταν αυτή η διάθεση που αργό-
τερα έκανε ικανούς τους Μουσουλμάνους να οικοδομήσουν μια σπου-
δαία παράδοση στις φυσικές επιστήμες, η οποία ποτέ δεν εκπροσω-
πούσε έναν κίνδυνο για τη θρησκεία όπως στο Χριστιανισμό. Μια με-
λέτη των λειτουργιών του φυσικού κόσμου έδειχνε ότι υπήρχε σ αυτόν 
μια υπερβατική διάσταση και μια πηγή, για την οποία μπορούμε να 
μιλήσουμε μόνο με σημεία και σύμβολα: ακόμα και οι αφηγήσεις των 
προφητών, οι περιγραφές της Έσχατης Κρίσης και οι απολαύσεις του 
παραδείσου δεν έπρεπε να ερμηνεύονται κατά λέξιν, αλλά ως παρα-
βολές μιας υψηλότερης, άρρητης πραγματικότητας. 
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Αλλά το μεγαλύτερο απ' όλα τα σημεία ήταν το ίδιο το Κοράνι: 
πράγματι τα συγκεκριμένα του χωρία ονομάζονται αγιάτ. Οι Δυτικοί 
βρίσκουν το Κοράνι ένα δύσκολο βιβλίο, κάτι που σε μεγάλο βαθμό 
είναι πρόβλημα μετάφρασης. Τα αραβικά είναι ιδιαίτερα δύσκολο να 
μεταφραστούν: ακόμα και τα κοινότερα κείμενα και τα πεζά διαγ-
γέλματα των πολιτικών συχνά ακούγονται στομφώδη και ξένα όταν 
μεταφράζονται στα Αγγλικά,για παράδειγμα. Αυτό ισχύει διπλά για 
το Κοράνι που είναι γραμμένο σε έναν συμπυκνωμένο και εξαιρετικά 
υπαινυκτικό, ελλειπτικό λόγο. Ιδιαίτερα τα αρχικά κεφάλαια δίνουν 
την εντύπωση μιας ανθρώπινης γλώσσας θραυσμένης και θρυμματι-
σμένης κάτω από το βάρος του Θείου. Οι Μουσουλμάνοι συχνά λένε 
ότι όταν διαβάζουν το Κοράνι σε μετάφραση, αισθάνονται ότι διαβά-
ζουν ένα διαφορετικό βιβλίο επειδή τίποτε από την ομορφιά της αρα-
βικής δεν έχει σωθεί. Όπως δείχνει το όνομά του, ήταν γραμμένο για 
ν' απαγγέλλεται δυνατά· άλλωστε, ο ήχος της γλώσσας είναι ουσιώ-
δες μέρος της απήχησής του. Οι Μουσουλμάνοι λένε ότι όταν ακούν 
το Κοράνι να απαγγέλλεται μέσα στο τζαμί, νιώθουν να τους τυλίγει 
η θεία διάσταση του ήχου, όπως ο Μωχάμετ ένιωσε να τον τυλίγει το 
σφίξιμο του αγγέλου στο όρος Χιρά ή όταν έβλεπε τον άγγελο στον 
ορίζοντα οπουδήποτε κι αν κοίταζε. Δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα 
βιβλίο που μπορεί κάποιος να το διαβάσει για να πάρει πληροφορίες. 
Είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να αφυπνίζει μια αίσθηση του Θείου, και 
δεν μπορεί να διαβάζεται βιαστικά: 

Και έτσι, στείλαμε εξ ύψους το Κοράνιο στην αραβική γλώσσα χαι 
δώσαμε ορισμένες εξηγήσεις χαι προειδοποιήσεις για να φοβη-
θούν οι άνθρωποι το Θεό ή για να τους χάνουν να τον θυμούνται. 

Ύψιστος είναι ο Αλλάχ, ο Αληθινός Βασιλιάς. Μην είσαι ανυ-
πόμονος για το Κοράνιο πριν συμπληρωθεί η αποκάλυψη και 
πες μόνο: «Ω Κύριε, αύξησέ μου τη γνώση»*1. 

Όταν προσεγγίζουν το Κοράνι με τον σωστό τρόπο, οι Μουσουλμάνοι 
υποστηρίζουν πως βιώνουν όντως μια αίσθηση του υπερβατικού, μιας 
ανώτερης πραγματικότητας και δύναμης που βρίσκεται πίσω από τα 
παροδικά και φευγαλέα φαινόμενα αυτού του κόσμου. Η ανάγνωση 
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του Κορανίου είναι ως εκ τούτου μια πνευματική άσκηση, την οποία 
οι Χριστιανοί ίσως δυσκολεύονται να καταλάβουν, επειδή δεν διαθέ-
τουν οι ίδιοι μια ιερή γλώσσα με την έννοια που είναι ιερά τα Εβραϊ-
κά, τα Σανσκριτικά και τα Αραβικά για τους Εβραίους, τους Ινδουι-
στές και τους Μουσουλμάνους. Είναι ο Ιησούς αυτός που εκπροσω-
πεί το Λόγο του θεού και τίποτε το ιερό δεν υπάρχει στα Ελληνικά 
της Καινής Διαθήκης. Οι Εβραίοι, ωστόσο, διατηρούν μια παρόμοια 
διάθεση απέναντι στην Τορά. 'Οταν διαβάζουν τα πέντε πρώτα βιβλία 
της Βίβλου, δεν διατρέχουν απλώς με τα μάτια τους τις σελίδες. Συ-
χνά απαγγέλλουν τα λόγια δυνατά, γευόμενοι τα λόγια που ο ίδιος ο 
θεός υποτίθεται χρησιμοποίησε για να αποκαλύψει τον εαυτό του στον 
Μωυσή πάνω στο όρος Σινά. Μερικές φορές ταλαντεύονται μπρος-
πίσω, σαν φλόγα που την κάνει να τρέμει η πνοή του Πνεύματος. Κα-
ταφανώς οι Εβραίοι που διαβάζουν με αυτόν τον τρόπο τη Βίβλο βιώ-
νουν ένα πολύ διαφορετικό βιβλίο απ' ό,τι οι Χριστιανοί που βρίσκουν 
το μεγαλύτερο μέρος της Πεντατεύχου εξαιρετικά ανιαρό και σκοτεινό. 

Οι πρώτοι βιογράφοι του Μωχάμετ περιγράφουν σταθερά το θαυ-
μασμό και τον κλονισμό που ένιωσαν οι Αραβες όταν άκουσαν για 
πρώτη φορά το Κοράνι. Πολλοί προσηλυτίστηκαν μονομιάς, πιστεύο-
ντας ότι μόνο ο θεός μπορούσε να είναι υπεύθυνος για την ασυνήθι-
στη ομορφιά αυτής της γλώσσας. Συχνά ένας προσήλυτος θα περιέ-
γραφε την εμπειρία του σαν μια θεία εισβολή που άνοιγε δίοδο σε θαμ-
μένους πόθους και ελευθέρωνε μια ροή συναισθημάτων. Έτσι ο νεα-
ρός Κοραϊσίτης Ομάρ ιμπν αλ-Χατάμπ υπήρξε ορκισμένος εχθρός του 
Μωχάμετ- ήταν αφοσιωμένος στον παλαιό παγανισμό και έτοιμος να 
δολοφονήσει τον Προφήτη. Αλλά αυτός ο Μουσουλμάνος Σαούλ από 
την Ταρσό μεταστράφηκε όχι από ένα όραμα του Ιησού-Λόγου, αλλά 
από το Κοράνι. Τπάρχουν δύο παραλλαγές της αφήγησης της μετα-
στροφής του, που και οι δύο αξίζει ν' αναφερθούν. Σύμφωνα με την 
πρώτη, κάποια μέρα ο Ομάρ ανακάλυψε ότι η αδερφή του, που είχε 
στα κρυφά γίνει Μουσουλμάνα, άκουσε την απαγγελία μιας καινούρ-
γιας σούρας. «Τι ήταν αυτές οι ανοησίες;», βρυχήθηκε θυμωμένα 
ορμώντας μέσα στο σπίτι της και ρίχνοντας τη δύστυχη Φατιμά στο 
έδαφος. Αλλά όταν την είδε ματωμένη, προφανώς ένιωσε ντροπή και 
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το πρόσωπό του άλλαξε. Μάζεψε το χειρόγραφο, που ο επισκέπτης-
αναγνώστης του Κορανίου είχε πετάξει μες στη φασαρία, και καθώς 
ήταν από τους λίγους εγγράματους Κοραϊσίτες άρχισε να διαβάζει. 0 
Ομάρ ήταν μια αναγνωρισμένη αυθεντία στην αραβική προφορική 
ποίηση και πολλοί ποιητές τον συμβουλεύονταν για την ακριβή σημα-
σία της γλώσσας, αλλά ποτέ δεν είχε συναντήσει τίποτε σαν το Κο-
ράνι. «Πόσο κομψός και ευγενικός είναι αυτός ο λόγος!», ψιθύρισε με 
απορία και ακαριαία μεταστράφηκε στη νέα θρησκεία του αλ-Λαχ18. 
Η ομορφιά των λόγων είχε διαπεράσει τα στρώματα του μίσους και 
της προκατάληψης, φτάνοντας σ' έναν πυρήνα δεκτικότητας του 
οποίου ο Ομάρ δεν είχε συνείδηση ως τότε. Όλοι έχουμε παρόμοιες 
εμπειρίες, όταν ένα ποίημα μπορεί ν' αγγίξει κάποια χορδή μας σε ένα 
επίπεδο βαθύτερο από την ορθολογική κατανόηση. Σύμφωνα με μία 
δεύτερη εκδοχή, ο Ομάρ συνάντησε τον Μωχάμετ μια νύχτα να απαγ-
γέλλει ήσυχα το Κοράνι μόνος του μπροστά στο ιερό της Καάβα. θέ-
λοντας να ακούσει τα λόγια, ο Ομάρ σύρθηκε κάτω από τα δαμασκη-
νά υφάσματα που σκέπαζαν τον μεγάλο γρανίτινο κύβο και λίγο λίγο 
προχωρούσε μέχρι που βγήκε και στάθηκε μπροστά στον Προφήτη. 
Και καθώς έλεγε, «Τίποτα δεν υπήρχε ανάμεσά μας εκτός από το κά-
λυμμα της Καάβα», όλες οι άμυνές του κατέρρευσαν. Ύστερα η μα-
γεία της αραβικής έκανε το έργο της: «Ακούγοντας το Κοράνι, η καρ-
διά μου μαλάκωσε και λύθηκε σε δάκρυα και το ισλάμ εισχώρησε μέ-
σα μου»19. Ήταν το Κοράνι εκείνο που προφύλαξε το Θεό από το να 
γίνει μια ισχυρή πραγματικότητα «εκεί πέρα» και τον έφερε μέσα στο 
πνεύμα, την καρδιά και το είναι του κάθε πιστού. 

Η εμπειρία του Ομάρ και των άλλων Μουσουλμάνων που προση-
λυτίστηκαν από το Κοράνι μπορεί ίσως να συγκριθεί με την αισθητική 
εμπειρία την οποία περιγράφει ο Τζώρτζ Στάινερ στο βιβλίο του 
Αληθινές παρουσίες: υπάρχει κάτι μέσα σε αυτά που λέμε·, Μιλάει 
εκεί γι* αυτό που ονομάζει «αδιακρισία της σοβαρής τέχνης,της λογο-
τεχνίας και της μουσικής»,η οποία «αμφισβητεί τις έσχατες ιδιωτικές 
περιοχές της ύπαρξής μας». Είναι μια εισβολή ή μια αναγγελία, η 
οποία εφορμά στο «μικρό σπιτάκι του επιφυλακτικού μας είναι» και 
μας προστάζει «άλλαξε ζωή!». Μετά από μια τέτοια κλήση,το σπίτι 
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«δεν είναι πια κατοικήσιμο όπως ήταν πριν»20. Μουσουλμάνοι όπως 
ο Ομάρ φαίνεται ότι βίωσαν μια τέτοια ανατάραξη της βαθύτερης 
ευαισθησίας τους, μια αφύπνιση και μια ανησυχητική αίσθηση σπου-
δαιότητας που τους βοήθησε να πραγματοποιήσουν την επώδυνη 
ρήξη με το συμβατικό τους παρελθόν. Ακόμα και εκείνοι οι Κοραϊσι-
τες οι οποίοι αρνιόνταν να δεχθούν το Ισλάμ ταράζονταν από το Κο-
ράνι και ένιωθαν πως βρίσκεται πέρα από τις συνηθισμένες κατηγο-
ρίες : δεν έμοιαζε καθόλου με την έμπνευση του χαχίν ή του ποιητή, 
ούτε με τις επωδές ενός μάγου. Μερικές ιστορίες παρουσιάζουν πανί-
σχυρους Κοραϊσίτες οι οποίοι παρέμεναν πεισματικά αμετακίνητοι 
και δεν έδειχναν να συγκινούνται όταν άκουγαν μια σούρα. Είναι σαν 
ο Μωχάμετ να είχε δημιουργήσει μια ολότελα νέα λογοτεχνική φόρμα, 
για την οποία μερικοί άνθρωποι δεν ήταν ακόμα έτοιμοι, αλλά άλλους 
τους έκανε να ριγούν. Δίχως αυτή την εμπειρία του Κορανίου, είναι 
εντελώς απίθανο το Ισλάμ να έπιανε ρίζες. Έχουμέ δει ότι οι αρχαίοι 
Ισραηλίτες χρειάστηκαν κάπου 700 χρόνια για να αποκολληθούν από 
τις παλιές τους θρησκευτικές αντιλήψεις και να δεχθούν το μονοθεϊ-
σμό, αλλά ο Μωχάμετ κατάφερε να βοηθήσει τους Άραβες να κάνουν 
αυτή τη δύσκολη μετάβαση μέσα σε 23 μόνο χρόνια. Ο Μωχάμετ ως 
ποιητής και προφήτης και το Κοράνι ως κείμενο και θεοφάνεια απο-
τελούν αναμφίβολα ένα από τα πιο χτυπητά παραδείγματα της βα-
θιάς συνάφειας που υπάρχει ανάμεσα στην τέχνη και τη θρησκεία. 

Τα πρώτα χρόνια της αποστολής του, ο Μωχάμετ προσείλκυσε 
πολλούς πιστούς από τη νεότερη γενιά, οι οποίοι απογοητεύονταν όλο 
και περισσότερο από το καπιταλιστικό ήθος της Μέκκας, καθώς και 
από τις στερημένες και περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες, στις 
οποίες περιλαμβάνονταν γυναίκες, δούλοι και μέλη των πιο αδύνα-
μων κλαν. Οι πρώιμες πηγές μάς λένε ότι ολόκληρη η Μέκκα έμοιαζε 
έτοιμη να δεχθεί τη θρησκευτική μεταρρύθμιση του Μωχάμετ. Το πλού-
σιο κατεστημένο, που ήταν κάτι παραπάνω από ευχαριστημένο με 
την κατάσταση, όπως ήταν αναμενόμενο, έμεινε ασυγκίνητο, αλλά δεν 
υπήρξε τυπική ρήξη με τους αρχηγούς των Κοραϊσιτών μέχρις ότου ο 
Μωχάμετ απαγόρεψε στους Μουσουλμάνους να λατρεύουν τους παγα-
νιστικούς θεούς. Τα πρώτα τρία χρόνια της αποστολής του φαίνεται 
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ότι ο Μωχάμετ δεν τόνιζε το μονοθεϊστικό περιεχόμενο του μηνύμα-
τός του και οι άνθρωποι προφανώς φαντάστηκαν ότι μπορούσαν να 
συνεχίσουν να λατρεύουν τις παραδοσιακές θεότητες παράλληλα με 
τον αλ-Λαχ, τον Ύψιστο Θεό, όπως έκαναν πάντα. Αλλά όταν καταδί-
κασε ως ειδωλολατρικές αυτές τις αρχαίες τελετές, έχασε μέσα σε μια 
νύχτα τους περισσότερους οπαδούς του και το Ισλάμ έγινε μια περι-
φρονημένη και διωκόμενη μειονότητα. Έχουμε δει ότι η πίστη σε ένα 
μόνο Θεό απαιτεί μια επώδυνη συνειδησιακή μεταστροφή. Όπως και 
οι πρώτοι Χριστιανοί, οι πρώτοι Μουσουλμάνοι κατηγορούνταν για 
«αθεΐα», κάτι που ήταν σοβαρή απειλή για την κοινωνία. Στη Μέκκα, 
όπου ο αστικός πολιτισμός ήταν τόσο πρωτόγνωρος και που θα πρέ-
πει να φαινόταν σαν ένα εύθραυστο επίτευγμα για την υπερήφανη 
αυτάρκεια των Κοραϊσιτών, πολλοί φαίνεται πως ένιωσαν το ίδιο 
αίσθημα ανησυχίας και απειλής μ' εκείνους τους πολίτες της Ρώμης 
που κραύγαζαν ζητώντας το αίμα των Χριστιανών. Οι Κοραϊσίτες έβρι-
σκαν εξαιρετικά επικίνδυνη μια ενδεχόμενη ρήξη με τους πατρογονι-
κούς θεούς, κι έτσι σύντομα η ζωή του ίδιου του Μωχάμετ βρέθηκε σε 
κίνδυνο. Οι δυτικοί μελετητές συνήθως χρονολογούν αυτή τη ρήξη με 
τους Κοράίσίτες στο πιθανώς απόκρυφο συμβάν των «σατανικών στί-
χων», που έχει γίνει περίφημο μετά από την τραγική υπόθεση του 
Σαλμάν Ρουσντί. Τρεις από τις αραβικές θεότητες ήταν ιδιαίτερα αγα-
πητές στους Αραβες της περιοχής του Χιτζάζ: η αλ-Λατ (το όνομα της 
οποίας σήμαινε απλώς «η Θεά») και η αλ-Ουζζά (η Κραταιά), που 
είχαν ιερά στο Ταΐφ και στη Ναχλάχ αντιστοίχως, νοτιοανατολικά της 
Μέκκας, και η Μανάατ, η Μοιραία, που είχε το ιερό της στο Κου-
νταΐντ στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Αυτές οι θεότητες δεν ήταν 
πλήρως προσωποποιημένες όπως ήταν ο Δίας ή η Παλλάδα Αθηνά. 
Συχνά τις αποκαλούσαν μπανάτ αλ-Λαχ, (Θυγατέρες του Θεού), 
αλλά αυτό δεν υπονοεί κατ' ανάγκην ένα πλήρως ανεπτυγμένο πάν-
θεον. Οι Άραβες χρησιμοποιούσαν τέτοιους όρους συγγένειας για να 
δηλώσουν μια αφηρημένη σχέση: έτσι η έκφραση μπανάτ αλ-νταρ (επί 
λέξει, «θυγατέρες του πεπρωμένου») σήμαινε απλώς κακοτυχίες ή βά-
σανα. Ο όρος μπανάτ αλ-Λαχ μπορεί απλώς να σήμαινε «θεϊκά όντα». 
Αυτές οι θεότητες δεν απεικονίζονταν με ρεαλιστικά αγάλματα στα 
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ιερά τους, αλλά με μεγάλες όρθιες πέτρες -παρόμοιες μ' εκείνες που 
χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Χαναναίοι - τις οποίες οι Άραβες λά-
τρευαν όχι με κανένα χονδροειδώς απλοποιητικό τρόπο, αλλά σαν εστι-
ακά σημεία του Θείου. Όπως και η Μέκκα με την Καάβα της,τα ιερά 
του Τάίφ,της Ναχλάχ και του Κουνταΐντ είχαν γίνει ουσιαστικά πνευ-
ματικά ορόσημα στο συναισθηματικό τοπίο των Αράβων. Οι πρόγονοί 
τους είχαν ασκήσει εκεί τη λατρεία τους από αμνημονεύτων χρόνων, 
γεγονός που τους έδινε μια ανακουφιστική αίσθηση συνέχειας. 

Η ιστορία των «σατανικών στίχων» δεν αναφέρεται ούτε στο Κο-
ράνι ούτε σε οποιαδήποτε άλλη από τις πρώτες προφορικές ή γρα-
πτές πηγές. Δεν περιλαμβάνεται στη Σιρά του ιμπν Ισάκ, την εγκυρό-
τερη βιογραφία του Προφήτη, αλλά μόνο στο έργο του ιστορικού του 
δέκατου αιώνα Αμπού Τζαφάρ αλ-Ταμπαρί (έτος θαν. 923). 

Μας λέει ότι ο Μωχάμετ ήταν ανήσυχος με τη ρήξη που είχε ανα-
πτυχθεί ανάμεσα σε αυτόν και τους περισσότερους από τη φυλή του, 
αφότου απαγόρεψε τη λατρεία αυτών των θεοτήτων, κι έτσι με την επι-
φώτιση του «Σατανά» εκστόμισε μερικούς μοναχικούς στίχους οι 
οποίοι επέτρεπαν στις μπανάτ αλ-Λαχ να λατρεύονται ως μεσολαβητι-
κά όντα, όπως οι άγγελοι. Σε αυτούς τους λεγόμενους «σατανικούς» 
στίχους, οι τρεις θεές δεν ήταν ισάξιες με τον αλ-Λαχ, αλλά ήταν κα-
τώτερα πνευματικά όντα που μπορούσαν να μεσιτεύσουν σε αυτόν για 
χάρη του ανθρώπινου γένους. Αργότερα, ωστόσο, ο Ταμπαρί λέει ότι 
ο Γαβριήλ είπε στον Προφήτη πως αυτοί οι στίχοι προέρχονταν από το 
«Σατανά» και γι' αυτό έπρεπε να εξαιρεθούν από το Κοράνι και ν' αντι-
κατασταθούν από εκείνες τις γραμμές που διακήρυσσαν ότι οι μπανάτ 
αλ-Λαχ ήταν απλές προβολές και κατασκευάσματα της φαντασίας: 

Και τώρα να μου πεις για τη Λατ και την Ουζζά, και για τη 
Μανάατ, το τρίτο είδωλο, μια άλλη θεά! 

Αυτά είναι απλώς ονόματα τα οποία εκστομείτε εσείς και οι 
πατέρες σας και για τα οποία ο Αλλάχ δεν σας έστειλε καμιά 
εξουσία. Δεν ακολουθούν [αυτοί που τις λατρεύουν] παρά εικα-
σίες και παρορμήσεις της ψυχής τους, ενώ ήδη ο Θεός τους έχει 
στείλει την καθοδήγηση του 21. 
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Αυτή είναι η πιο ριζική καταδίκη απ' όσες υπάρχουν μέσα στο Κοράνι 
των προγονικών παγανιστικών θεών, και αφότου αυτοί οι στίχοι συ-
μπεριλήφθηκαν στο Κοράνι δεν υπήρχε καμιά πιθανότητα συμφι-
λίωσης με τους Κοραϊσίτες. Από αυτή τη στιγμή, ο Μωχάμετ έγινε 
ένας φλογερός μονοθει'στής και το σφχ (ειδωλολατρεία- επί λέξει,το 
να σχετίζονται άλλα όντα με τον αλ-Λαχ) έγινε το μεγαλύτερο αμάρ-
τημα στο Ισλάμ. 

Ο Μωχάμετ δεν έκανε καμία παραχώρηση στον πολυθεϊσμό με 
τους «σατανικούς στίχους» - αν, βέβαια, συνέβη το σχετικό γεγονός. 
Θα ήταν επίσης εσφαλμένο να φανταστούμε πως ο ρόλος του «Σατα-
νά» σήμαινε ότι το Κοράνι έστω και στιγμιαία επηρεαζόταν από το 
κακό: στο Ισλάμ, ο Σατανάς είναι ένας πολύ πιο καλόβολος χαρακτή-
ρας από ό,τι υπήρξε για το Χριστιανισμό. Το Κοράνι μάς λέει ότι θα 
συγχωρεθεί την Εσχάτη Ημέρα και οι Αραβες χρησιμοποιούν συχνά 
τη λέξη «Σεϊτάν»για ν' αναφερθούν σε έναν καθαρά ανθρώπινο πει-
ρασμό ή σε μια φυσική πρόκληση22. Το γεγονός μπορεί απλώς να δεί-
χνει τη δυσκολία την οποία οπωσδήποτε συνάντησε ο Μωχάμετ στην 
προσπάθειά του να ενσαρκώσει το άρρητο θεϊκό μήνυμα μέσα στον 
ανθρώπινο λόγο: σχετίζεται με τους κανονικούς στίχους του Κορα-
νίου και δείχνει ότι όλοι οι προφήτες έχουν διαπράξει παρόμοια «σα-
τανικά» ολισθήματα στη μεταφορά του θείου μηνύματος και ότι ο 
Θεός, ωστόσο, πάντοτε διόρθωνε τα λάθη τους και έστελνε μια και-
νούργια και ανώτερη αποκάλυψη στη θέση τους. Ένας άλλος, πιο εγκό-
σμιος τρόπος να το δει αυτό κανείς είναι να πει ότι ο Μωχάμετ ανα-
θεωρούσε το έργο του στο φως των καινούργιων του ενοράσεων, όπως 
κάθε δημιουργικός καλλιτέχνης. Οι πηγές δείχνουν ότι ο Μωχάμετ 
αρνήθηκε απολύτως να συμβιβαστεί με τους Κοραϊσίτες στο ζήτημα 
της ειδωλολατρείας. Σαν άνθρωπος ήταν αρκετά πραγματιστής και 
θα μπορούσε εύκολα να κάνει μια παραχώρηση σε κάτι το οποίο θεω-
ρούσε επουσιώδες, αλλά όποτε οι Κοραϊσίτες του πρότειναν κάποια 
συμβιβαστική λύση, να επιτρέπει για παράδειγμα σε αυτούς να λα-
τρεύουν τους προγονικούς τους θεούς ενώ αυτός και οι Μουσουλμάνοι 
του θα λατρεύουν τον αλ-Λαχ και μόνο, ο Μωχάμετ απέρριπτε σκαιά 
την πρόταση. Όπως το έθετε το Κοράνι: «Δεν λατρεύω εκείνα που 
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εσείς λατρεύετε, ούτε εσείς λατρεύετε εκείνον που εγώ λατρεύω... 
Εσείς έχετε τη θρησκεία σας κι εγώ έχω τη δική μου!»23. Οι Μουσουλ-
μάνοι έπρεπε να αφοσιώνονται μόνο στο Θεό και να μην ενδίδουν στα 
ψεύτικα αντικείμενα της λατρείας - είτε θεότητες είναι αυτά είτε 
αξίες - που ασπάζονταν οι Κοραϊσίτες. 

Η συναίσθηση της μοναδικότητας του Θεού ήταν η βάση της ηθι-
κότητας του Κορανίου. Η προσκόλληση στα υλικά αγαθά ή η εμπι-
στοσύνη σε κατώτερα όντα ήταν σιρκ (ειδωλολατρία), το μεγαλύτερο 
αμάρτημα του Ισλάμ. Το Κοράνι σαρκάζει τις παγανιστικές θεότητες 
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το κάνουν και οι εβραϊκές Γραφές: 
είναι τελείως αναποτελεσματικές. Αυτοί οι Θεοί δεν μπορούν να προ-
σφέρουν τροφή ή υποστήριξη· δεν αξίζει να τους θέτει κανείς στο κέ-
ντρο της ζωής του,γιατί είναι ανίσχυροι. Αντίθετα, ο Μουσουλμάνος 
πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ο αλ-Λαχ είναι η έσχατη και μονα-
δική πραγματικότητα: 

Να πεις: «Είναι ο Αλλάχ, ο Μοναδικός· 
ο Αλλάχ, ο Ανεξερεύνητος, τον οποίον όλοι ικετεύουν. 
Δεν τεκνοποιεί και δεν έχει γεννηθεί 
και δεν υπάρχει κανένας όμοιός Του 24. 

Χριστιανοί όπως ο Αθανάσιος είχαν επίσης επιμείνει πως μόνο ο Δη-
μιουργός, η Πηγή του Είναι, είχε τη δύναμη να λυτρώνει. Εξέφρασαν 
αυτή τους την ενόραση στα δόγματα της Τριάδας και της ενσάρκω-
σης. Το Κοράνι επιστρέφει σε μια σημιτική ιδέα της θείας ενότητας 
και αρνείται να φανταστεί ότι ο Θεός μπορεί να «γεννήσει» ένα γιο. 
Δεν υπάρχει θεότητα άλλη από τον αλ-Λαχ, το Δημιουργό του ουρα-
νού και της γης, τον μόνο που μπορεί να σώσει τον άνθρωπο και να 
του δώσει την πνευματική και σωματική στήριξη που χρειάζεται. Μό-
νο αν τον αναγνώριζαν ως τον ας-Σαμάντ, «την Αδημιούργητη Αιτία 
κάθε ύπαρξης», θα μπορούσαν οι Μουσουλμάνοι να συλλάβουν μια 
διάσταση της πραγματικότητας που είναι πέρα από το χρόνο και την 
ιστορία, και η οποία θα τους έφερνε πέρα από τους φυλετικούς δια-
χωρισμούς που κατακερμάτιζαν την κοινωνία. Ο Μωχάμετ γνώριζε ότι 
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ο μονοθεϊσμός ήταν εχθρικός προς το φυλετισμό: μία μοναδική θεότη-
τα που θα ήταν το επίκεντρο όλης της λατρείας θα ενοποιούσε την 
κοινωνία, καθώς και το άτομο. 

Δεν υπάρχει καμιά απλουστευτική έννοια του Θεού, ωστόσο. Αυτή 
η μοναδική θεότητα δεν είναι ένα ον σαν εμάς το οποίο θα μπορού-
σαμε να γνωρίσουμε και να καταλάβουμε. Η φράση Αλλαχού ΑχμπάχΙ 
(ο Θεός είναι ο μέγιστος!) που καλεί τους Μουσουλμάνους στη σαλάτ, 
διαχωρίζει κατηγορηματικά το Θεό από την υπόλοιπη πραγματικό-
τητα, καθώς και το Θεό όπως είναι αυτός καθ* εαυτόν (αλ-Ντάατ) απ' 
οτιδήποτε μπορούμε να πούμε γι' αυτόν. Όμως αυτός ο ακατάληπτος 
και απροσπέλαστος Θεός θέλησε να φανερώσει τον εαυτό του. Μια 
πρώιμη παράδοση (χαντίθ) παρουσιάζει το Θεό να λέει στον Μωχά-
μετ: «Ήμουν ένας κρυμμένος θησαυρός· ήθελα να με γνωρίσουν οι 
άνθρωποι. Γι' αυτό, δημιούργησα τον κόσμο ώστε να γίνω γνωστός»25. 
Διαλογιζόμενοι πάνω στα σημάδια (αγιάτ) της φύσης και τους στί-
χους του Κορανίου, οι Μουσουλμάνοι μπορούν να διακρίνουν μια έλ-
λαμψη εκείνης της όψης του Θείου που έχει στραφεί προς τον κόσμο, 
την οποία το Κοράνι αποκαλεί Πρόσωπο του Θεού (ουάτζαλ-Λαχ). 
Όπως και οι δύο παλαιότερες θρησκείες, το Ισλάμ κάνει σαφές ότι 
βλέπουμε το Θεό μόνο μέσ' από τις δραστηριότητές του, οι οποίες προ-
σαρμόζουν το άρρητο Είναι του στην περιορισμένη μας κατανόηση. 
Το Κοράνι παρακινεί τους Μουσουλμάνους να καλλιεργούν μια διαρ-
κή συνείδηση (τάχουα) του Προσώπου του Θεού που τους περιβάλλει 
απ' όλες τις πλευρές: «Όπου και αν γυρίσεις βρίσκεται το Πρόσωπο 
του αλ-Λάχ».26 Όπως και οι Πατέρες του Χριστιανισμού, το Κοράνι 
βλέπει το Θεό ως το Απόλυτο,το μόνο που έχει αληθινή ύπαρξη: «Και 
όλα όσα υπάρχουν στη γη και στους ουρανούς θα χαθούν και μόνο 
το πρόσωπο του Κυρίου σου θα παραμείνει, του Άρχοντα της Δόξας 
και της Τιμής»27. Μέσα στο Κοράνι, στο Θεό δίνονται ενενήντα εννέα 
ονόματα ή ιδιότητες. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι είναι ο «μέγιστος», η 
πηγή όλων των θετικών ποιοτήτων που βρίσκουμε μέσα στο σύμπαν. 
Έτσι ο κόσμος υπάρχει μόνο επειδή αυτός είναι αλ-Γχανί (πλούσιος 
και απέραντος)· είναι ο χορηγός της ζωής (αλ-Μουχάι), ο γνώστης 
όλων των πραγμάτων (αλ-Αλίμ), ο δημιουργός του λόγου (αλ-Καλι-
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μάχ): χωρίς αυτόν, ως εκ τούτου, δεν θα υπήρχε ζωή, ούτε γνώση και 
λόγος. Είναι μια επιβεβαίωση ότι μόνο ο Θεός έχει αληθινή ύπαρξη 
και θετική αξία. Όμως συχνά τα θεία ονόματα μοιάζουν να ακυρώ-
νουν το ένα το άλλο. Έτσι ο Θεός είναι αλ-Καχτάρ, εκείνος που κυρι-
αρχεί και τσακίζει τα νώτα των εχθρών, και αλ-Χαλίμ, ο βαθύτατα 
υπομονετικός· είναι αλ-Καμπίντ, εκείνος που παίρνει, και αλ-Μπα-
σίτ, εκείνος που γενναιόδωρα προσφέρει· αλ-Χαφ(ντ, εκείνος που 
φέρνει νόμο, και αλ-Ραφ(χ, εκείνος που εξυψώνει. Τα ονόματα του 
Θεού παίζουν έναν κεντρικό ρόλο στη μουσουλμανική ευσέβεια: 
απαγγέλλονται, μετριούνται σε χάντρες κομποσκοινιού και ψαλμω-
δούνται σαν ένα μάντρα. Όλα αυτά υπενθυμίζουν στους Μουσουλ-
μάνους ότι ο Θεός τον οποίο λατρεύουν δεν μπορεί να χωρέσει στις 
ανθρώπινες κατηγορίες και αρνείται κάθε απλουστευτικό ορισμό. 

0 πρώτος από τους «στύλους» του Ισλάμ θα μπορούσε να είναι η 
Σαχαντάχ,η μουσουλμανική ομολογία πίστεως: «Ομολογώ ότι δεν 
υπάρχει Θεός άλλος από τον αλ-Λαχ και ο Μωχάμετ είναι ο Προφή-
της του». Αυτό δεν ήταν απλώς μια βεβαίωση της ύπαρξης του Θεού, 
αλλά μια αναγνώριση ότι ο αλ-Λαχ ήταν η μόνη αληθινή πραγματικό-
τητα,η μόνη αληθινή μορφή ύπαρξης. Ήταν η μόνη αληθινή πραγμα-
τικότητα, η μόνη αληθινή ομορφιά,η μόνη αληθινή τελειότητα: όλα τα 
όντα που μοιάζουν να υπάρχουν και να κατέχουν αυτές τις ποιότητες 
τις έχουν μόνο στο βαθμό που συμμετέχουν σε αυτό το ουσιαστικό 
Είναι. Όταν οι Μουσουλμάνοι δίνουν αυτή τη βεβαίωση, σημαίνει ότι 
ενσωματώνουν τη ζωή τους στη ζωή της ομάδας, κάνοντας το Θεό το 
μοναδικό τους επίκεντρο και τη μόνη προτεραιότητα. Η βεβαίωση της 
ενότητας του Θεού δεν ήταν μια απλή άρνηση του ότι θεότητες όπως 
οι μπανάτ αλ-Λαχ άξιζαν κι αυτές να λατρεύονται. Το να πούμε ότι ο 
Θεός είναι Ένας δεν ήταν απλώς ένας αριθμητικός ορισμός: σήμαινε 
μία κλήση να κάνει κανείς την ενότητα καθοδηγητικό παράγοντα στη 
ζωή του και στην κοινωνία. Μια λάμψη της ενότητας του Θεού μπο-
ρούσε να καθρεφτιστεί μέσα στον αληθινά ενοποιημένο εαυτό. Αλλά 
η θεία ενότητα απαιτούσε επίσης οι Μουσουλμάνοι να αναγνωρίζουν 
τις θρησκευτικές επιθυμίες των άλλων. Επειδή μόνο ένας Θεός υπήρ-
χε, όλες οι ορθά καθοδηγούμενες θρησκείες έπρεπε να αντλούν από 
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αυτόν και μόνο. Η πίστη στην ύψιστη και μοναδική Πραγματικότητα 
μπορεί να εξαρτιόταν από πολιτιστικούς παράγοντες και να εκφρα-
ζόταν σε διαφορετικές κοινωνίες με διαφορετικούς τρόπους, αλλά το 
επίκεντρο κάθε αληθινής λατρείας πρέπει να εμπνέεται και να καθο-
δηγείται προς εκείνο το ον που οι Άραβες πάντα αποκαλούσαν αλ-
Λάχ. Ένα από τα θεία ονόματα του Κορανίου είναι αν-Νουρ,το Φως. 
Στους παρακάτω περίφημους στίχους του Κορανίου, ο Θεός είναι η 
πηγή κάθε γνώσης και ταυτόχρονα το μέσο διά του οποίου ο άνθρω-
πος μπορεί να συλλάβει μια έλλαμψη της υπερβατικότητας: 

0 Αλλάχ είναι το φως των ουρανών και της γης. Το φως του 
είναι (χα) όμοιο με την εστία μιας λάμπας που μέσα από το 
γυαλί αστράφτει σαν ένα λαμπερό αστέρι. Φωτίζεται από το 
ευλογημένο δέντρο -την ελιά - που δεν ανήκει ούτε στην ανα-
τολή ούτε στη δύση, που το λάδι της φωτίζει κι ας μην το αγγίζει 
η φωτιά: φως πάνω σε φως 28. 

Η μετοχή κα υπενθυμίζει την ουσιαστικά συμβολική φύση του κορα-
νικού λόγου περί του Θεού. Αν-Νουρ, το Φως δηλαδή, δεν είναι ο ίδιος 
ο Θεός, αλλά αναφέρεται στη φώτιση με την οποία προικίζεται μια 
ορισμένη αποκάλυψη (η λάμπα) η οποία αστράφτει στην καρδιά του 
ατόμου. Το ίδιο το φως δεν μπορεί να ταυτιστεί απολύτως με κανέ-
ναν από τους φορείς του, αλλά είναι κοινό σε όλους. Όπως έχουν δεί-
ξει οι Μουσουλμάνοι σχολιαστές από τις πρώτες κιόλας ημέρες, το 
φως είναι ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο σύμβολο για τη θεία Πραγματι-
κότητα, η οποία υπερβαίνει το χρόνο και το χώρο. Η εικόνα της ελιάς 
σε αυτούς τους στίχους έχει ερμηνευθεί σαν υπαινιγμός στη συνέχεια 
της αποκάλυψης, η οποία πηγάζει από μια «ρίζα» και διακλαδώνεται 
σε μια πολυσχιδή ποικιλία θρησκευτικών εμπειριών που δεν μπορούν 
να ταυτιστούν με ή να περιοριστούν από οποιαδήποτε ειδική παρά-
δοση ή τόπο: δεν ανήκει ούτε στην Ανατολή ούτε στη Δύση. 

Όταν ο Χριστιανός Ουαράκα ιμπν Ναουφάλ αναγνώριζε τον Μω-
χάμετ ως αληθινό προφήτη, ούτε ο ίδιος ούτε ο Μωχάμετ φαντάζο-
νταν ότι επρόκειτο να μεταστραφεί στο Ισλάμ. Ο Μωχάμετ ποτέ δεν 
ζήτησε από Εβραίους ή Χριστιανούς να προσηλυτιστούν στη δική του 
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θρησκεία του αλ-Λαχ, εκτός αν το ήθελαν ιδιαίτερα οι ίδιοι, κι αυτό 
γιατί είχαν λάβει τις δικές τους αυθεντικές αποκαλύψεις. Το Κοράνι 
δεν θεωρούσε ότι η παρούσα αποκάλυψη ακύρωνε τα μηνύματα και 
τις ενοράσεις των προηγούμενων προφητών, αντίθετα τόνιζε τη συνέ-
χεια της θρησκευτικής εμπειρίας του ανθρώπινου γένους. Έχει σημα-
σία να επιμείνουμε σε αυτό το σημείο, διότι η ανεκτικότητα είναι μια 
αρετή την οποία οι περισσότεροι Δυτικοί σήμερα δεν έχουν ιδιαίτερα 
την τάση να αποδίδουν στο Ισλάμ. Όμως από την πρώτη στιγμή οι 
Μουσουλμάνοι αντιμετώπισαν την αποκάλυψη με λιγότερο αποκλει-
στικούς όρους απ* ό,τι οι Εβραίοι ή οι Χριστιανοί. Η μισαλλοδοξία την 
οποία πολλοί σήμερα καταδικάζουν στο Ισλάμ δεν πηγάζει συνήθως 
από ένα ανταγωνιστικό όραμα του Θεού, αλλά από μια αρκετά δια-
φορετική πηγή29: οι Μουσουλμάνοι δεν ανέχονται την αδικία, είτε 
αυτή διαπράττεται από τους δικούς τους ηγέτες - όπως ο σάχης Μω-
χάμετ Ρεζά Παχλεβί του Ιράν - είτε από τις πανίσχυρες δυτικές χώ-
ρες. Το Κοράνι δεν κατηγορεί τις άλλες θρησκευτικές παραδόσεις ότι 
είναι ψευδείς ή ατελείς, αλλά αντιλαμβάνεται κάθε καινούργιο προ-
φήτη σαν να επικυρώνει και να συνεχίζει το έργο των προηγούμενων. 
Το Κοράνι διδάσκει ότι ο Θεός έστειλε αγγελιοφόρους σε κάθε λαό 
στην επιφάνεια της γης: μια ισλαμική ποράδοση λέει ότι υπήρξαν 
124.000 τέτοιοι προφήτες, ένας συμβολικός αριθμός που υπονοεί το 
άπειρο. Έτσι το Κοράνι επανειλημμένα δείχνει ότι δεν φέρνει ένα 
μήνυμα ουσιαστικά καινούργιο και ότι οι Μουσουλμάνοι πρέπει να 
τονίζουν τη σχέση τους με τις παλαιότερες θρησκείες: 

Και μη φιλονικείς με το Λαό του Βιβλίου, παρά μόνο με τον πω 
ήπιο τρόπο. Μη διαπράξεις την ασέβεια, όμως, να μη συζητάς 
καθόλου. Να πεις: «Εμείς πιστεύουμε σε όσα μας αποκαλύφθη-
καν και σε όσα αποκαλύφθηκαν σ' εσάς. Ο Θεός μας και ο Θεός 
σας είναι ο ίδιος Θεός, και σ' Εκείνον έχουμε υποταχθεί»30. 

Το Κοράνι φυσικά ξεχωρίζει αποστόλους που ήταν πιο οικείοι στους 
Αραβες - όπως ο Αβραάμ, ο Νώε, ο Μωυσής και ο Ιησούς, που ήταν 
οι προφήτες Εβραίων και Χριστιανών. Αναφέρει επίσης τους Χουντ 
και Σαλίχ, που είχαν σταλεί στους αρχαίους αραβικούς λαούς της 
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Μαδιάμ και του Ταμούντ. Σήμερα οι Μουσουλμάνοι επιμένουν ότι αν 
ο Μωχάμετ γνώριζε για τους Ινδούς και τους Βουδιστές, θα είχε περι-
λάβει και τους δικούς τους σοφούς και αγίους: μετά το θάνατό του 
τους παραχωρήθηκε πλήρης θρησκευτική ελευθερία μέσα στην Ισλα-
μική αυτοκρατορία, όπως και στους Εβραίους και τους Χριστιανούς. 
Σύμφωνα με την ίδια αρχή, υποστηρίζουν οι Μουσουλμάνοι, το Κορά-
νι θα είχε τιμήσει τους σαμάνους και τους ιερούς άνδρες των αμερι-
κανών Ινδιάνων ή των ιθαγενών της Αυστραλίας. 

Η πίστη του Μωχάμετ στη συνέχεια της θρησκευτικής εμπειρίας 
επρόκειτο σύντομα να τεθεί σε δοκιμασία. Μετά τη ρήξη με τους Κο-
ραϊσίτες,η ζωή έγινε αδύνατη για τους Μουσουλμάνους στη Μέκκα. 
Οι δούλοι και οι απελεύθεροι που δεν είχαν φυλετική προστασία διώ-
κονταν τόσο άγρια που πολλοί σκοτώθηκαν κατά τη δοκιμασία, ενώ 
το ίδιο το κλαν των Χασίμ,το κλαν του Μωχάμετ, υπέστη τόσο τρο-
μερό αποκλεισμό που αντιμετώπισε την απειλή της λιμοκτονίας: 
αυτές οι στερήσεις προφανώς επέφεραν το θάνατο της αγαπημένης 
του γυναίκας,της Χαντίγια. Τελικά, κινδύνευσε και η ζωή του ίδιου 
του Μωχάμετ. Οι παγανιστές Αραβες του βορείου οικισμού της Για-
τρίμπ είχαν προσκαλέσει τους Μουσουλμάνους να εγκαταλείψουν το 
κλαν τους και να μετοικήσουν εκεί. Αυτή ήταν μια κίνηση απολύτως 
άνευ προηγουμένου για έναν Αραβα: η φυλή ήταν η πιο ιερή αξία της 
Αραβίας και μια τέτοια αποσκίρτηση παραβίαζε ουσιώδεις αρχές. Η 
Γιατρίμπ σπαρασσόταν καταφανώς από ασίγαστες αντεκδικήσεις ανά-
μεσα στις διάφορες φυλετικές της ομάδες και πολλοί από τους παγα-
νιστές ήταν έτοιμοι να δεχθούν το Ισλάμ ως πνευματική και πολιτική 
λύση στα προβλήματα της όασης. Υπήρχαν τρεις μεγάλες ιουδαϊκές 
φυλές στον οικισμό, οι οποίες είχαν προετοιμάσει τα πνεύματα των 
παγανιστών για το μονοθεϊσμό. Αυτό σήμαινε ότι δεν θίγονταν τόσο 
πολύ όσο οι Κοραϊσίτες με τη δυσφήμηση των αραβικών θεοτήτων. 
Έτσι το καλοκαίρι του 622, κάπου εβδομήντα Μουσουλμάνοι με τις 
οικογένειές τους ξεκίνησαν για τη Γιατρίμπ. 

Το χρόνο που προηγήθηκε της Εγίρας, δηλαδή της μετοικεσίας στη 
Γιατρίμπ (ή Μεδίνα,η Πόλη, όπως θα την αποκαλούσαν οι Μουσουλ-
μάνοι) , ο Μωχάμετ είχε προσαρμόσει τη θρησκεία του έτσι ώστε να τη 
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φέρει πιο κοντά στον Ιουδαϊσμό, όπως τουλάχιστον τον κατανοούσε. 
Μετά από τόσα χρόνια δράσης σε απόλυτη απομόνωση θα πρέπει να 
επιζητούσε τη σύμπραξη με τα μέλη μιας παλαιότερης, πιο έγκυρης 
παράδοσης. Έτσι ανακήρυξε σε νηστεία για τους Μουσουλμάνους 
την εβραϊκή Ημέρα του Εξιλασμού και πρόσταξε τους Μουσουλμά-
νους να προσεύχονται τρεις φορές την ημέρα όπως οι Εβραίοι, αντί 
για δύο που προσεύχονταν ως τότε. Οι Μουσουλμάνοι μπορούσαν να 
παντρευτούν Εβραίες γυναίκες και θα έπρεπε να τηρούν ορισμένους 
από τους διατροφικούς κανόνες. Πάνω απ' όλα, οι Μουσουλμάνοι 
έπρεπε τώρα να προσεύχονται στραμμένοι προς την Ιερουσαλήμ, 
όπως οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί. Οι Εβραίοι της Μεδίνας ήταν κατ' 
αρχήν διατεθειμένοι να δώσουν μια ευκαιρία στον Μωχάμετ: η ζωή 
είχε γίνει αβίωτη στην όαση και, όπως πολλοί από τους ορκισμένους 
παγανιστές της Μεδίνας, έτσι κι αυτοί ήταν έτοιμοι να του δώσουν 
τουλάχιστον το πλεονέκτημα της αμφιβολίας, δεδομένου μάλιστα ότι 
ήταν τόσο ευνοϊκά διατεθειμένος απέναντι στην πίστη τους. Εν τέλει, 
όμως, στράφηκαν εναντίον του Μωχάμετ και συμμάχησαν μ' εκείνους 
τους παγανιστές που ήταν εχθρικοί απέναντι στους νεοφερμένους 
από τη Μέκκα. Οι Εβραίοι είχαν σοβαρούς θρησκευτικούς λόγους γι' 
αυτή τους την άρνηση: πίστευαν ότι η εποχή της προφητείας είχε τε-
λειώσει. Περίμεναν βέβαια ένα Μεσσία, αλλά κανένας Χριστιανός ή 
Εβραίος σε αυτή τη φάση δεν θα πίστευε ότι είναι προφήτης. Είχαν 
όμως και πολιτικά κίνητρα: σε παλαιότερους καιρούς, είχαν αποκτή-
σει δύναμη στην όαση συμμαχώντας πότε με τη μία και πότε με την 
άλλη από τις αντιμαχόμενες αραβικές φυλές. Ο Μωχάμετ, ωστόσο, 
συνένωσε αυτές τις φυλές με τους Κοραϊσιτες στη νέα μουσουλμανική 
ούμμα, ένα είδος υπερφυλής της οποίας μέλη ήταν και οι Εβραίοι. 
Καθώς έβλεπαν τη θέση τους στη Μεδίνα να εξασθενεί, οι Εβραίοι έγι-
ναν ανταγωνιστικοί. Συνήθιζαν να μαζεύονται στο τζαμί «για ν' ακού-
σουν τις ιστορίες των Μουσουλμάνων και να γελάσουν και να κοροϊ-
δέψουν τη θρησκεία τους»31. Ήταν πολύ εύκολο γι' αυτούς, με την ανώ-
τερη γνώση των Γραφών που είχαν, να βρίσκουν κενά στις ιστορίες 
του Κορανίου -πολλές από τις οποίες διέφεραν χτυπητά από τη βιβλι-
κή εκδοχή. Περιγελούσαν επίσης τις φιλοδοξίες του Μωχάμετ, λέγοντας 
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ότι ήΐαν πολύ αταίριαστο ένας άνθρωπος που ισχυριζόταν ότι είναι 
προφήτης να μη μπορεί να βρει ούτε την καμήλα του όταν χανόταν. 

Η απόρριψη του Μωχάμετ από τους Εβραίους ήταν πιθανότατα η 
μεγαλύτερη απογοήτευση της ζωής του, γι' αυτό άρχισε ν' αναθεωρεί 
ολόκληρη τη θρησκευτική του στάση. Όμως μερικοί Εβραίοι στάθη-
καν φιλικοί και φαίνεται ότι έγιναν τιμητικά δεκτοί από τους Μου-
σουλμάνους. Αυτοί συζητούσαν μαζί του τη Βίβλο και του έδειχναν 
πώς να αντικρούει τις επικρίσεις των άλλων Εβραίων. Αυτή η και-
νούργια γνώση της Γραφής βοήθησε τον Μωχάμετ να αναπτύξει πε-
ραιτέρω τις ενοράσεις του. Για πρώτη φορά ο Μωχάμετ έμαθε τις 
ακριβείς χρονολογίες των προφητών, για τους οποίους η γνώση του 
ήταν πριν κάπως συγκεχυμένη. Τώρα αντιλαμβανόταν πως είχε με-
γάλη σημασία το ότι ο Αβραάμ είχε ζήσει πριν από τον Μωυσή και τον 
Ιησού. Ως τώρα ο Μωχάμετ προφανώς πίστευε ότι Εβραίοι και Χρι-
στιανοί ανήκαν στην ίδια θρησκεία, αλλά τώρα μάθαινε πως είχαν 
σοβαρές διαφωνίες μεταξύ τους. Για παρείσακτους όπως οι Άραβες, 
είχε ελάχιστη σημασία να διαλέξουν ανάμεσα στις δύο θέσεις,γι' αυτό 
τους φάνηκε λογικό να πιστέψουν ότι οι οπαδοί της Τορά και του 
Ευαγγελίου είχαν προσθέσει αναυθεντικά στοιχεία στη χανιφίγια, την 
καθαρή θρησκεία του Αβραάμ, όπως ήταν ο προφορικός Νόμος που 
επεξεργάστηκαν οι ραββίνοι, καθώς και το βλάσφημο δόγμα της Τριά-
δας. 0 Μωχάμετ έμαθε επίσης ότι στις ίδιες τους τις Γραφές οι Εβραίοι 
αποκαλούνταν άπιστος λαός, επειδή είχαν στραφεί στην ειδωλολα-
τρεία για να λατρέψουν τον Χρυσό Μόσχο. Η πολεμική εναντίον των 
Εβραίων στο Κοράνι αρχίζει να κλιμακώνεται, δείχνοντας πόσο απει-
λούμενοι πρέπει να ένιωσαν οι Μουσουλμάνοι από την απόρριψη των 
Εβραίων ακόμα και όταν το Κοράνι εξακολουθεί να επιμένει ότι δεν 
έπεσαν όλοι «οι άνθρωποι της προηγούμενης αποκάλυψης»32 στην 
πλάνη και ότι όλες οι θρησκείες είναι ουσιαστικά μία. 

Από τους φιλικά προσκείμενους Εβραίους της Μεδίνας, ο Μωχά-
μετ έμαθε επίσης την ιστορία του Ισμαήλ, του μεγαλύτερου γιου του 
Αβραάμ. Στη Βίβλο, ο Αβραάμ είχε ένα γιο από την παλλακίδα του 
την Άγαρ, αλλά όταν η Σάρρα γέννησε τον Ισαάκ ζήλεψε και απαίτησε 
από αυτόν να διώξει την Άγαρ και τον Ισμαήλ. Για να καθησυχάσει 
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τον Αβραάμ, ο Θεός υποσχέθηκε ότι ο Ισμαήλ θα γίνει επίσης πατέ-
ρας ενός ισχυρού έθνους. Οι Εβραίοι της Αραβίας είχαν προσθέσει 
μερικούς δικούς τους τοπικούς θρύλους, που έλεγαν ότι ο Αβραάμ 
είχε αφήσει την Αγαρ και τον Ισμαήλ στην κοιλάδα της Μέκκας, όπου 
ο Θεός τους προστάτεψε φανερώνοντας την ιερή πηγή της Ζαμζάμ, 
όταν το παιδί πέθαινε από δίψα. Αργότερα ο Αβραάμ επισκέφθηκε 
τον Ισμαήλ και από κοινού πατέρας και γιος έχτισαν την Καάβα,τον 
πρώτο ναό του ενός Θεού. Ο Ισμαήλ έγινε πατέρας των Αράβων, γι* 
αυτό, όπως και οι Εβραίοι,ήταν κι αυτοί τέκνα του Αβραάμ. Αυτό πρέ-
πει να ηχούσε πολύ ωραία στ' αυτιά του Μωχάμετ: έφερνε στους Άρα-
βες τη δική τους Γραφή και τώρα μπορούσε να θεμελιώσει την πίστη 
τους στην ευσέβεια των προγόνων τους. Τον Ιανουάριο του 624, όταν 
είχε γίνει σαφές ότι η εχθρότητα των Εβραίων της Μεδίνας ήταν στα-
θερή, η νέα'θρησκεία του αλ-Λαχ διακήρυξε την ανεξαρτησία της. Ο 
Μωχάμετ πρόσταξε τους Μουσουλμάνους να προσεύχονται προς τη 
Μέκκα αντί για την Ιερουσαλήμ. Αυτή η αλλαγή κατεύθυνσης της προ-
σευχής (κιμπλά) έχει χαρακτηριστεί ως η πιο δημιουργική θρησκευ-
τική χειρονομία του Μωχάμετ. Προσκυνώντας προς την κατεύθυνση 
της Καάβα,που ήταν ελεύθερη από τις δύο προηγούμενες αποκαλύψεις, 
οι Μουσουλμάνοι διεκήρυτταν ρητά ότι δεν ανήκαν σε καμιά καθιε-
ρωμένη θρησκεία, αλλά παρέδιδαν τον εαυτό τους μόνο στο Θεό. Δεν 
συμμετείχαν σε καμιά αίρεση η οποία διαιρούσε ασεβώς τη θρησκεία 
του ενός Θεού σε αντιμαχόμενες ομάδες. Αντίθετα επέστρεφαν στην 
πρωταρχική θρησκεία του Αβραάμ, ο οποίος που ήταν ο πρώτος μου-
σλίμ που είχε υποταχθεί στο θεό και είχε οικοδομήσει τον ιερό του οίκο: 

Και λένε: «Γίνετε Εβραίοι ή Χριστιανοί για να καθοδηγηθείτε 
σωστά». Πείτε σ' εκείνους: «Οχι, ακολουθήστε εσείς τη θρησκεία 
του Αβραάμ, ο οποίος πάντα έκλινε προς το Θεό και δεν ήταν 
από εκείνους που ανόρθωσαν άλλους θεούς δίπλα στο Θεό». 

Πείτε: «Πιστεύουμε στον Αλλάχ και σε εκείνα που μας απο-
καλύφθηκαν και σε όσα αποκαλύφθηκαν στον Αβραάμ, στον 
Ισμαήλ και στον Ισαάκ, στον Ιακώβ και στα τέκνα του και εκεί-
να που ο Θεός έδωσε στον Μωυσή και στον Ιησού και σε όλους 
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τους άλλους προφήτες. Δεν χάνουμε καμιά διάκριση μεταξύ 
τους χαι σε Εκείνον υποτασσόμαστε»33. 

Ήταν, οπωσδήποτε, ειδωλολατρία να προτιμάει κανείς μια απλώς 
ανθρώπινη ερμηνεία της αλήθειας από τον ίδιο το Θεό. 

Οι Μουσουλμάνοι δεν χρονολογούν την εποχή τους από τη γέννηση 
του Μωχάμετ ούτε από το χρόνο των πρώτων του αποκαλύψεων, αλ-
λά από το χρόνο της Εγίρας (της μετοικεσίας στη Μεδίνα), όταν οι 
Μουσουλμάνοι άρχισαν να εφαρμόζουν το θείο σχέδιο στην ιστορία 
κάνοντας το Ισλάμ πολιτική πραγματικότητα. Έχουμε δει ότι το Κο-
ράνι δίδασκε πως όλοι οι θρησκευόμενοι άνθρωποι έπρεπε να μο-
χθούν για μια δίκαιη και εξισωτική κοινωνία και οι Μουσουλμάνοι 
είχαν πάρει πολύ σοβαρά πράγματι τα πολιτικά τους καθήκοντα. Ο 
Μωχάμετ δεν σκόπευε εξαρχής να γίνει πολιτικός ηγέτης, αλλά γεγο-
νότα τα οποία δεν μπορούσε να προβλέψει τον ώθησαν προς μια εντε-
λώς νέα πολιτική λύση για τους Άραβες. Στα δέκα χρόνια που μεσο-
λάβησαν ανάμεσα στην Εγίρα και το θάνατό του το 632, ο Μωχάμετ 
και οι πρώτοι Μουσουλμάνοι του ενεπλάκησαν σε έναν απεγνωσμένο 
αγώνα για επιβίωση εναντίον των εχθρών του στη Μεδίνα και των Κο-
ραϊσιτών στη Μέκκα, που όλοι τους ήθελαν να εξαφανίσουν την ούμ-
μα. Στη Δύση ο Μωχάμετ έχει συχνά παρασταθεί σαν ένας φιλοπόλε-
μος ηγέτης, ο οποίος επέβαλε το Ισλάμ σε έναν απρόθυμο να το δεχθεί 
κόσμο με τη δύναμη των όπλων. Η πραγματικότητα είναι αρκετά δια-
φορετική. 0 Μωχάμετ πολεμούσε για τη ζωή του, ανέπτυξε μια θεο-
λογία του δίκαιου πολέμου στο Κοράνι, με την οποία οι περισσότεροι 
Χριστιανοί θα συμφωνούσαν, ενώ ποτέ δεν εξανάγκασε κανένα να 
προσηλυτιστεί στη θρησκεία του. Στην πραγματικότητα το Κοράνι 
λέει σαφώς ότι δεν πρόκειται να υπάρξει «κανένας θρησκευτικός κα-
ταναγκασμός». Στο Κοράνι, ο πόλεμος θεωρείται πράγμα αποκρου-
στικό· ο μόνος δίκαιος πόλεμος είναι ο αμυντικός πόλεμος. Μερικές 
φορές είναι αναγκαίο να πολεμήσεις προκειμένου να υπερασπιστείς 
ευγενείς αξίες, όπως οι Χριστιανοί πίστευαν αναγκαίο να πολεμήσουν 
εναντίον του Χίτλερ. Ο Μωχάμετ είχε εξαίρετα πολιτικά χαρίσματα. 
Προς το τέλος της ζωής του, οι περισσότερες αραβικές φυλές είχαν 



1 242 Η Ιστορία του θεού 

συνενωθεί στην ούμμα, ακόμη και αν -όπως το γνώριζε καλά ο Μω-
χάμετ - το ισλάμ τους ήταν ως επί το πλείστον είτε κατ' όνομα είτε 
κάτι επιπόλαιο. Το 630 η πόλη της Μέκκας άνοιξε τις πύλες της στον 
Μωχάμετ,που μπόρεσε έτσι να την πάρει χωρίς αιματοχυσία. Το 632, 
λίγο πριν το θάνατό του, πραγματοποίησε εκείνο που ονομάστηκε το 
Προσκήνυμα του Αποχαιρετισμού, με το οποίο εξισλάμισε το παλαιό 
αραβικό παγανιστικό έθιμο του χατζ και έκανε αυτό το προσκήνυμα, 
που ήταν τόσο προσφιλές στους Άραβες, τον πέμπτο «στύλο» της 
θρησκείας του. 

Κάθε Μουσουλμάνος έχει καθήκον να τελεί το χατζ τουλάχιστον 
μία φορά στη ζωή του, όταν οι περιστάσεις το επιτρέπουν. Φυσικά οι 
προσκυνητές θυμούνται τον Μωχάμετ, αλλά οι τελετές ερμηνεύονται 
ως ενθύμηση του Αβραάμ,της Άγαρ και του Ισμαήλ, και όχι του προ-
φήτη τους. Αυτές οι τελετές φαίνονται παράξενες σ' έναν επισκέπτη 
-όπως και κάθε ξένη κοινωνική ή θρησκευτική τελετουργία - αλλά 
κινητοποιούν μια έντονη θρησκευτική εμπειρία και εκφράζουν τέλεια 
τις συλλογικές και προσωπικές πλευρές της ισλαμικής πνευματικότη-
τας. Σήμερα πολλοί από τους εκατοντάδες προσκυνητές που συνα-
θροίζονται τον καθορισμένο χρόνο στη Μέκκα δεν είναι Άραβες, αλλά 
έχουν οικειοποιηθεί τις αρχαίες αραβικές τελετουργίες. Καθώς συρ-
ρέουν στην Καάβα, ντυμένοι με το παραδοσιακό ρούχο του προσκυ-
νήματος που εξαλείφει κάθε φυλετική ή ταξική διαφορά, αισθάνονται 
ότι έχουν απελευθερωθεί από τις εγωιστικές προκαταλήψεις της κα-
θημερινής τους ζωής και έχουν ενσωματωθεί σε μια κοινότητα που έχει 
μία εστία και έναν προσανατολισμό. Αναφωνούν με μία φωνή: «Εδώ 
είμαι στις υπηρεσίες σου, ω Αλλάχ!» και ύστερα αρχίζουν τις περιφο-
ρές γύρω από το ιερό. Το ουσιαστικό νόημα της τελετής το φώτισε 
ικανοποιητικά ο μεταγενέστερος Ιρανός φιλόσοφος Αλί Σαριατί: 

Καθώς στριφογυρίζεις και έρχεσαι πιο κοντά στην Καάβα, νιώ-
θεις σαν ένα μικρό ρεύμα που σμίγει μ' ένα μεγάλο ποτάμι.Ένα 
κύμα σε συνεπαίρνει και χάνεις την επαφή με το έδαφος. Ξαφνι-
κά πλέεις, συνεπαρμένος από την ακατάπαυστη ροή.Όσο πλη-
σιάζεις στο κέντρο, η πίεση του πλήθους σε σφίγγει τόσο πολύ 
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που σου δίνει καινούργια ζωή. Τώρα είσαι μέρος του Κόσμου· 
τώρα είσαι ένας Άνθρωπος, ζωντανός και αιώνιος... Η Καάβα 
είναι ο ήλιος του κόσμου που η όψη του παρασύρει κι εσένα στην 
τροχιά του.Έχεις γίνει μέρος αυτού του παγκόσμιου συστήματος. 
Αν περιφέρεσαι γύρω από τον Αλλάχ, σύντομα θα ξεχάσεις τον 
εαυτό σου... Θα γίνεις ένα μόριο που λίγο-λίγο λιώνει κι εξαφα-
νίζεται. Κι αυτή είναι η απόλυτη αγάπη στο μεσουράνημά της 34. 

Εβραίοι και Χριστιανοί τόνισαν επίσης την πνευματική σημασία της 
κοινότητας. Το χατζ προσφέρει σε κάθε μεμονωμένο Μουσουλμάνο 
την εμπειρία μιας προσωπικής ενσωμάτωσης στα πλαίσια της ούμμα, 
με το Θεό στο κέντρο της. Όπως και στις περισσότερες θρησκείες, η 
ειρήνη και η αρμονία είναι σημαντικά θέματα του προσκυνήματος· 
και αφότου οι προσκυνητές μπουν στο ιερό οποιαδήποτε βία απαγο-
ρεύεται. Δεν πρέπει να σκοτώσουν ούτε ένα έντομο, να μην πουν ούτε 
μια σκληρή κουβέντα. Εξ ου και η προσβολή που αισθάνθηκε ολόκλη-
ρος ο μουσουλμανικός κόσμος όταν στο χατζ του 1987 Ιρανοί προ-
σκυνητές υποδαύλισαν μία στάση κατά την οποία 402 άτομα σκοτώ-
θηκαν και 649 τραυματίστηκαν. 

Ο Μωχάμετ πέθανε αναπάντεχα μετά από σύντομη αρρώστια τον 
Ιούνιο του 632. Μετά το θάνατό του, μερικοί από τους Βεδουίνους 
δοκίμασαν να αποχωρήσουν από την ούμμα, αλλά η πολιτική ενότητα 
των Αράβων έμεινε αλώβητη. Εν τέλει, οι απείθαρχες φυλές αποδέ-
χθηκαν τη θρησκεία του ενός θεού: η εκπληκτική επιτυχία του Μωχά-
μετ έδειξε στους Άραβες ότι ο παγανισμός που τους είχε υπηρετήσει 
καλά για αιώνες δεν λειτουργούσε πια στον σύγχρονο κόσμο. Η θρη-
σκεία του αλ-Λαχ εισήγαγε το ήθος της συμπόνιας που ήταν το ανα-
γνωριστικό σημείο των πιο ανεπτυγμένων θρησκειών: η αδελφότητα 
και η κοινωνική δικαιοσύνη ήταν οι κρίσιμες αρετές της. Ένας ισχυ-
ρός εξισωτισμός θα συνέχιζε να χαρακτηρίζει το ισλαμικό ιδεώδες. 

Όσο ζούσε ο Μωχάμετ, αυτός ο εξισωτισμός περιλάμβανε και την 
ισότητα των φύλων. Σήμερα είναι συνηθισμένο στη Δύση να παρου-
σιάζεται το Ισλάμ σαν μια εγγενώς μισογυνική θρησκεία, αλλά όπως 
και ο Χριστιανισμός η θρησκεία του αλ-Λαχ ήταν αρχικά θετική προς 
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τις γυναίκες. Την εποχή της τζαϊλίγια, την προϊσλαμική περίοδο, η 
Αραβία διατηρούσε απέναντι στις γυναίκες τη στάση που επικρα-
τούσε πριν από την Αξονική Εποχή. Η πολυγαμία, για παράδειγμα, 
ήταν κοινή και οι γυναίκες παρέμεναν στα νοικοκυριά του γένους 
τους. Οι γυναίκες της ανώτερης τάξης απολάμβαναν αξιοσημείωτο 
κύρος και ισχύ - η πρώτη γυναίκα του Μωχάμετ, για παράδειγμα, η 
Χαντίγια, ήταν μια επιτυχημένη έμπορος - αλλά η πλειοψηφία ζούσε 
σχεδόν όπως οι δούλοι· δεν είχαν πολιτικά ή ανθρώπινα δικαιώματα 
και ο φόνος των θηλυκών βρεφών ήταν συνηθισμένος. Οι γυναίκες 
ήταν από τους πρώτους προσηλύτους του Μωχάμετ και η χειραφέ-
τηση τους ήταν κάτι που ο ίδιος βαθιά επιθυμούσε. Το Κοράνι απα-
γόρεψε αυστηρά το φόνο των θηλυκών βρεφών και επέπληξε τους Αρα-
βες για τη δυσαρέσκειά τους όταν γεννιόταν κορίτσι. Έδωσε επίσης 
στις γυναίκες τα πολιτικά δικαιώματα της κληρονομιάς και του δια-
ζυγίου: οι περισσότερες γυναίκες στη Δύση δεν είχαν τίποτε ανάλογο 
μέχρι τον δέκατο ένατο αιώνα. 0 Μωχάμετ ενθάρρυνε τις γυναίκες να 
παίζουν ενεργητικό ρόλο στις υποθέσεις της ούμμα και αυτές εξέ-
φραζαν τις απόψεις τους ανοιχτά, σίγουρες ότι θα ακουστούν. Σε μία 
περίπτωση,για παράδειγμα, οι γυναίκες της Μεδίνας παραπονέθη-
καν στον Μωχάμετ ότι οι άντρες τις απέκλειαν από τη μελέτη του Κο-
ρανίου και του ζήτησαν να τις βοηθήσει. Και ο Μωχάμετ το έκανε. 
Μία από τις σημαντικότερες ερωτήσεις τους ήταν γιατί το Κοράνι 
απευθυνόταν μόνο σε άντρες αφού και οι γυναίκες είχαν αφιερώσει 
τον εαυτό τους στο Θεό. Το αποτέλεσμα ήταν μία αποκάλυψη που 
απευθυνόταν στις γυναίκες εξίσου με τους άντρες και τόνιζε την από-
λυτη ηθική και πνευματική ισότητα των φύλων35. Μετά απ' αυτό,το 
Κοράνι συχνά απευθύνθηκε απερίφραστα προς τις γυναίκες, κάτι που 
σπάνια συμβαίνει είτε στις εβραϊκές είτε στις χριστιανικές Γραφές. 

Αυτό μας υπενθυμίζει ότι, όπως και κάθε πίστη,το Ισλάμ μπορεί 
να ερμηνευθεί με αρκετούς και διαφορετικούς τρόπους· κατά συνέ-
πεια ανέπτυξε τις δικές του αιρέσεις και τα δικά του σχίσματα. Το 
πρώτο από αυτά - ανάμεσα σε Σουννίτες και Σιίτες - είχε προαναγ-
γελθεί στις διαμάχες για την ηγεσία μετά τον αιφνίδιο θάνατο του 
Μωχάμετ. Η πλειοψηφία εξέλεξε τον Αμπού Μπακρ, στενό φίλο του 



Ενότητα: ο θεός του Ισλάμ 21 ι 

Μωχάμετ, αλλά μερικοί πίστευαν ότι έπρεπε να εκλεγεί ο Αλί ιμπν 
Αμπού Ταλίμπ, ο ανηψιός και γαμπρός του, ως πρώτος του διάδοχος 
(χαλίφα). 0 ίδιος ο Αλί αποδέχθηκε την ηγεσία του Αμπού Μπακρ, 
αλλά μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια φαίνεται ότι έγινε το επίκεντρο 
της αφοσίωσης όσων διαφωνούσαν με την πολιτική των τριών πρώτων 
χαλιφών: του Αμπού Μπακρ, του Ομάρ ιμπν αλ-Χαττάμπ και του 
Οθμάν ιμπν Αφφάν. Τελικά ο Αλί έγινε ο τέταρτος χαλίφης το 656: οι 
Σιίτες τον αποκαλούν τον πρώτο Ιμάμη ή Ηγέτη της ούμμα. Όσον 
αφορά την ηγεσία, το σχίσμα ανάμεσα σε Σουννίτες και Σιίτες ήταν 
μάλλον πολιτικό παρά δογματικό, κάτι που ανήγγειλε τη σημασία της 
πολιτικής στη μουσουλμανική θρησκεία, συμπεριλαμβανομένων και 
των αντιλήψεων για το Θεό. Οι Σιάχ-ι-Αλί (οι Οπαδοί του Αλί) παρέ-
μειναν μειοψηφία και θα ανέπτυσσαν μια ευλάβεια της διαμαρτυρίας, 
εκπροσωπούμενη παραδειγματικά από την τραγική φιγούρα του Χου-
σεΐν ιμπν Αλί, εγγονού του Μωχάμετ, ο οποίος αρνήθηκε να δεχθεί 
τους Ουμμαϋάδες (που είχαν καταλάβει το χαλιφάτο μετά το θάνατο 
του πατέρα του Αλί) και σφάχτηκε μαζί με τη μικρή ομάδα των υπο-
στηρικτών του από τον Ουμμαϋάδη χαλίφη Γιαζίντ το 680 στην πε-
διάδα της Κάρμπαλα, κοντά στην Κούφα στο σημερινό Ιράκ. Όλοι οι 
Μουσουλμάνοι αντικρύζουν με αποτροπιασμό την άνανδρη σφαγή του 
Χουσεΐν, αλλά για τους Σιίτες έχει γίνει ένας ιδιαίτερος ήρωας που 
τους θυμίζει ότι κάποτε είναι αναγκαίο κανείς να μάχεται την τυραν-
νία μέχρι θανάτου. Εκείνη την εποχή, οι Μουσουλμάνοι είχαν αρχίσει 
να εδραιώνουν την αυτοκρατορία τους. Οι πρώτοι τέσσερις χαλίφες 
καταπιάστηκαν με την εξάπλωση του Ισλάμ στους Άραβες της Βυζα-
ντινής και της Περσικής αυτοκρατορίας, που βρίσκονταν και οι δύο σε 
κατάσταση παρακμής. Κάτω από τους Ουμμαϋάδες, ωστόσο,η επέ-
κταση συνεχίστηκε στην Ασία και στη Βόρειο Αφρική, εμπνεόμενη όχι 
τόσο από τη θρησκεία όσο από τον αραβικό επεκτατισμό. 

Κανείς στη νέα αυτοκρατορία δεν εξαναγκάστηκε να δεχθεί την 
ισλαμική πίστη· πραγματικά, για έναν αιώνα μετά το θάνατο του Μω-
χάμετ, ο προσηλυτισμός δεν ενθαρρυνόταν,ενώ γύρω στο 700 απαγο-
ρευόταν ουσιαστικά διά νόμου: οι Μουσουλμάνοι πίστευαν πως το 
Ισλάμ ήταν για τους Άραβες ό,τι ο Ιουδαϊσμός για τους υιούς του Ια-
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κώβ. Ως «λαοί του βιβλίου» (αχλ αλ-γχιτάμπ), οι Εβραίοι και οι Χρι-
στιανοί απολάμβαναν πλήρη θρησκευτική ελευθερία. Όταν οι Αββα-
σίδες χαλίφες άρχισαν να ενθαρρύνουν τον προσηλυτισμό, πολλοί από 
τους σημιτικούς και τους άρειους λαούς μέσα στην αυτοκρατορία τους 
ανυπομονούσαν να ασπαστούν την καινούργια θρησκεία. Η επιτυχία 
του Ισλάμ στάθηκε τόσο καθοριστική όσο η αποτυχία και η ταπείνωση 
του Ιησού για το Χριστιανισμό. Η πολιτική δεν είναι τόσο εξωτερική 
υπόθεση στην προσωπική θρησκευτική ζωή ενός Μουσουλμάνου, όπως 
για παράδειγμα στο Χριστιανισμό, ο οποίος είναι καχύποπτος απέ-
ναντι στην εγκόσμια επιτυχία. Οι Μουσουλμάνοι θεωρούν τους εαυ-
τούς τους επιφορτισμένους με το έργο να επιβάλουν μια δίκαιη κοι-
νωνία σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Η ούμμα είχε μια ιερή σημα-
σία: ήταν το «σημάδι» ότι ο Θεός είχε ευλογήσει την προσπάθεια να 
λυτρωθεί η ανθρωπότητα από την καταπίεση και την αδικία' η πολι-
τική της ευημερία καταλαμβάνει την ίδια θέση μέσα στην πνευματι-
κότητα ενός Μουσουλμάνου που καταλαμβάνει το ιδιαίτερο θεολο-
γικό δόγμα (Καθολικό, Προτεσταντικό, Μεθοδιστικό, κ.λπ.) στη ζωή 
ενός Χριστιανού. Αν οι Χριστιανοί βρίσκουν παράξενο το ενδιαφέρον 
των Μουσουλμάνων για την πολιτική, θα έπρεπε να σκεφτούν ότι το 
δικό τους πάθος για αφηρημένες θεολογικές διαμάχες φαίνεται εξί-
σου παράξενο στα μάτια Εβραίων και Μουσουλμάνων. 

Στα πρώτα χρόνια της ισλαμικής ιστορίας, ως εκ τούτου, οι στο-
χασμοί γύρω από τη φύση του Θεού συχνά πήγασαν από ένα πολιτικό 
ενδιαφέρον για το κράτος του χαλιφάτου. Σχολαστικές διαμάχες γύ-
ρω από το πως θα έπρεπε να είναι ο ηγέτης της ούμμα αποδείχθηκαν 
τόσο καθοριστικές για το Ισλάμ όσο οι διαμάχες γύρω από το πρόσω-
πο και τη φύση του Ιησού στο Χριστιανισμό. Μετά την περίοδο των 
ρασιντούν (των τεσσάρων πρώτων «ορθά καθοδηγημένων» χαλιφών), 
οι Μουσουλμάνοι ένιωσαν ότι ζουν σε έναν κόσμο πολύ διαφορετικό 
από τη μικρή, πολιορκημένη κοινότητα της Μεδίνας. Τώρα ήταν κύ-
ριοι μιας επεκτεινόμενης αυτοκρατορίας και οι ηγέτες τους φαίνονταν 
να εμφορούνται από κοσμοπολιτισμό και απληστία. Υπήρχε μια πο-
λυτέλεια στην αριστοκρατία και στην αυλή που ήταν πολύ διαφορε-
τική από την αυστηρή ζωή που ζούσαν ο Προφήτης και οι σύντροφοί 
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του. Οι πιο ευσεβείς Μουσουλμάνοι προκάλεσαν το κατεστημένο με 
το κοινωνιστικό μήνυμα του Κορανίου και προσπάθησαν να προσαρ-
μόσουν το Ισλάμ στις καινούργιες συνθήκες. Έτσι εμφανίζεται ένας 
αριθμός διαφορετικών λύσεων κι εσωτερικών τάσεων. 

Η δημοφιλέστερη λύση ήταν εκείνη που εδραίωσαν νομικοί και 
παραδοσιοκράτες, οι οποίοι προσπάθησαν να επιστρέψουν στα ιδε-
ώδη του Μωχάμετ και των ρασιντούν. Αυτή οδήγησε στη διαμόρφωση 
του νόμου Σαρία,ενός κώδικα παρόμοιου με την Τορά ο οποίος βα-
σιζόταν στο Κοράνι, καθώς και στη ζωή και τα αποφθέγματα του Προ-
φήτη. Κυκλοφορούσε ένας αριθμός προφορικών παραδόσεων - οι 
οποίες περιέπλεκαν τα πράγματα - σχετικά με τα λόγια (χαντίθ) και 
τις πράξεις (σούννα) του Μωχάμετ και των πρώτων συντρόφων του. 
Αυτά συλλέχθηκαν τον όγδοο και τον ένατο αιώνα από κάποιους ανθο-
λόγους, από τους οποίους οι πιο φημισμένοι ήταν ο Μωχάμετ ιμπν 
Ισμαήλ αλ Μπουχαρί και ο Μουσλίμ ιμπν αλ-Χιτζάζαλ-Κουσεϊρί. Επει-
δή πιστευόταν ότι ο Μωχάμετ είχε αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό, 
οι Μουσουλμάνοι έπρεπε να τον μιμούνται στην καθημερινή τους ζωή. 
Έτσι αποτυπώνοντας τον τρόπο που ο Μωχάμετ μιλούσε, αγαπούσε, 
έτρωγε, πλενόταν και λάτρευε, ο ισλαμικός Ιερός Νόμος βοηθούσε 
τους Μουσουλμάνους να ζουν μια ζωή ανοιχτή στο Θείο. Όταν εμι-
μούντο σε όλα τον Προφήτη, πίστευαν ότι αποκτούσαν την εσωτερική 
του δεκτικότητα απέναντι στο Θεό. 

Έτσι όταν οι Μουσουλμάνοι ακολουθούν μια σούννα χαιρετώντας 
ο ένας τον άλλο με τα λόγια σαλάαμ αλέικουμ (ειρήνη σ* εσένα) όπως 
συνήθιζε να κάνει ο Μωχάμετ, όταν είναι ευγενικοί απέναντι στα ζώα, 
στους φτωχούς και στα ορφανά όπως εκείνος και όταν είναι γενναιό-
δωροι και αξιόπιστοι στις συναλλαγές τους με τους άλλους, όλα αυτά 
τους υπενθυμίζουν το Θεό. Οι εξωτερικές χειρονομίες δεν πρέπει να 
εκλαμβάνονται ως αυτοσκοποί, αλλά ως μέσα για την απόκτηση της 
τάκουα, της «συνείδησης του Θεού», την οποία εξαγγέλλει το Κοράνι 
και ασκούν οι προφήτες, και η οποία συνίσταται στη σταθερή υπό-
μνηση του Θεού (ντικρ). Έχουν γεννηθεί πολλές φιλονικίες γύρω από 
την εγκυρότητα της σούννα και των χαντίθ: μερικά από αυτά θεω-
ρούνται πιο αυθεντικά από άλλα. Εν τέλει όμως, το ερώτημα για την 
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ιστορική αξία αυτών των παραδόσεων είναι λιγότερο σημαντικό από 
το γεγονός ότι λειτούργησαν στην πράξη: αποδείχθηκαν ικανές να 
φέρουν μια ιερή αίσθηση του Θείου μέσα στη ζωή εκατομμυρίων Μου-
σουλμάνων ανά τους αιώνες. 

Τα χαντίθ ή συλλογές αποφθεγμάτων του Προφήτη αναφέρονται 
ως επί το πλείστον σε καθημερινά ζητήματα, αλλά κάποτε και στη με-
ταφυσική, την κοσμολογία και τη θεολογία. Έναν αριθμό από αυτά 
τα ρητά υποτίθεται ότι τα υπαγόρευσε ο ίδιος ο θεός στον Μωχάμετ. 
Αυτά τα χαντίθ χούντσι (ιερές παραδόσεις) τονίζουν το έμφυτο του 
θεού και την παρουσία του μέσα στον πιστό: ένα περίφημο χαντίθ, 
για παράδειγμα, παραθέτει τα στάδια μέσω των οποίων ένας Μου-
σουλμάνος κατανοεί την παρουσία του θείου, που φαίνεται σαν να 
έχει ενσαρκωθεί μέσα στον πιστό: αρχίζει κανείς τηρώντας τις εντολές 
του Κορανίου και της Σαρία και ύστερα προχωρεί σε εθελοντικές 
πράξεις ευσέβειας: 

Ο δούλος μου έρχεται κοντά μου από το δρόμο εχείνο που μου 
είναι ο πλέον αγαπητός: μέσ' από όσα εγώ του έδωσα ως χαθή-
χοντα. Και ο δούλος έρχεται αχόμα πιο χοντά μου με πράξεις 
υπερβάλλοντος ζήλου μέχρις ότου τον αγαπήσω: χαι όταν τον 
αγαπήσω, γίνομαι το μάτι μέσ' από το οποίο βλέπει, το αυτί 
μέσ' από το οποίο αχούει, το χέρι με το οποίο αδράχνει χαι το 
πόδι με το οποίο περπατά 36. 

Όπως και στον Ιουδαϊσμό έτσι και στο Χριστιανισμό, ο υπερβατικός 
θεός είναι την ίδια στιγμή μια έμφυτη παρουσία με την οποία συνα-
ντάται κανείς εδώ κάτω. Οι Μουσουλμάνοι καλλιέργησαν μια αίσθη-
ση αυτής της θείας παρουσίας με μεθόδους πολύ παρόμοιες μ' εκείνες 
που είχαν ανακαλύψει οι δύο παλαιότερες θρησκείες. 

Οι Μουσουλμάνοι που προωθούσαν αυτό το είδος ευσέβειας το 
οποίο βασιζόταν στη μίμηση του Μωχάμετ είναι γενικά γνωστοί ως 
αχλ αλ-χαντίθ, ο ι Παραδοσιοκράτες. Είλκυαν τους απλούς ανθρώ-
πους επειδή επεδείκνυαν ένα αυστηρά εξισωτικό ήθος. Ήταν αντίθε-
τοι με την πολυτέλεια των αυλών των Ουμμαϋαδών και των Αββασι-
δών, αλλά δεν έβλεπαν με καλό μάτι τις επαναστατικές τακτικές των 
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Σιιτών. Δεν πίστευαν ότι ο Χαλίφης έπρεπε να διαθέτει εξαιρετικές 
πνευματικές ιδιότητες: δεν ήταν παρά ένας συντονιστής. Όμως το-
νίζοντας τη θεία φύση του Κορανίου και της σούννα, πρόσφεραν σε 
κάθε Μουσουλμάνο τα μέσα για μιαν άμεση επαφή με το Θεό, πράγ-
μα που ήταν μακροπρόθεσμα υπονομευτικό για κάθε απόλυτη εξου-
σία. Δεν υπήρχε ανάγκη για μια κάστα ιερέων που να ενεργούν ως 
μεσάζοντες. 

Πάνω απ' όλα, οι Παραδοσιοκράτες δίδασκαν ότι το Κοράνι ήταν 
μια αιώνια πραγματικότητα η οποία, όπως η Τορά και ο Λόγος, ήταν 
κατά κάποιον τρόπο και η ίδια Θεός· κατοικούσε μέσα στο πνεύμα 
του Θεού από την αρχή του χρόνου. Το δόγμα τους περί του αδημι-
ούργητου Κορανίου σήμαινε ότι στη διάρκεια της απαγγελίας του οι 
Μουσουλμάνοι άκουγαν άμεσα τον αόρατο Θεό. Το Κοράνι ήταν η 
παρουσία του Θεού ανάμεσά τους. 0 λόγος του βρισκόταν στα χείλη 
τους όταν απήγγελλαν τους ιερούς του στίχους, και όταν κρατούσαν 
το ιερό βιβλίο ήταν σαν να είχαν αγγίξει το ίδιο το Θείο. Οι πρώτοι 
Χριστιανοί σκέφτονταν τον Ιησού με αρκετά παρόμοιο τρόπο: 

Ό ήν άπ' άρχης, δ άκηκόαμεν, δ έωράκαμεν τοις όφθαλμοΐς 
ήμών, δ έθεασάμεθα καί αϊ χείρες ήμών έψηλάφησαν, περί τοϋ 
λόγου της ζωής -καί ή ζωή έφανερώθη 37. 

Η ακριβής ταυτότητα του Ιησού, ο Λόγος, είχε για πολύ καιρό βασανί-
σει τους Χριστιανούς. Τώρα οι Μουσουλμάνοι θα άρχιζαν να φιλονι-
κούν γύρω από τη φύση του Κορανίου: σε ποιο βαθμό το αραβικό κεί-
μενο ήταν ακριβώς ο Λόγος του Θεού; Μερικοί Μουσουλμάνοι έβρι-
σκαν βλάσφημη αυτή την εξύψωση του Κορανίου, όπως εκείνοι οι 
Χριστιανοί που σκανδαλίζονταν από την ιδέα ότι ο Ιησούς ήταν ο 
ενσαρκωμένος Λόγος. 

Οι Σιίτες, ωστόσο, λίγο λίγο ανέπτυξαν ιδέες που φαίνονταν πιο 
κοντά στη χριστιανική ενσάρκωση. Μετά τον τραγικό θάνατο του Χου-
σεΐν, οι Σιίτες πείστηκαν ότι μόνο οι απόγονοι του πατέρα του, του 
Αλί ιμπν Αμπού Ταλίμπ, έπρεπε να ηγούνται της ούμμα. Έτσι αποτέ-
λεσαν μια ξεχωριστή σέκτα μέσα στο Ισλάμ. Ως ανηψιός και γαμπρός 
του, ο Αλί είχε διπλό δεσμό αίματος με τον Μωχάμετ. Αφού κανένας 
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από τους γιους του Προφήτη δεν επέζησε ,* ο Αλί ήταν ο κύριος αρσε-
νικός συγγενής του. Στο Κοράνι, οι προφήτες συχνά ζητούν από το 
Θεό να ευλογήσει τους απογόνους τους. Οι Σιίτες επεξέτειναν αυτήν την 
έννοια της θείας ευλογίας και έφτασαν να πιστεύουν ότι μόνο τα μέλη 
της οικογένειας του Προφήτη μέσω του οίκου του Αλί κατείχαν την 
αληθινή γνώση (ιλμ) του Θεού. Αυτοί μόνο μπορούσαν να προσφέ-
ρουν στην ούμμα τη θεία καθοδήγηση. Αν ένας απόγονος του Αλί ερ-
χόταν στην εξουσία, οι Μουσουλμάνοι θα γνώριζαν μια χρυσή εποχή 
δικαιοσύνης και η ούμμα θα καθοδηγείτο σύμφωνα με το θείο θέλημα. 

0 ενθουσιασμός γύρω από το πρόσωπο του Αλί θα αναπτυσσόταν 
με κάπως παράξενους τρόπους. Μερικές από τις πιο ριζοσπαστικές 
σιιτικές ομάδες εξύψωσαν τον Αλί και τους διαδόχους του σε μια θέση 
ανώτερη και από εκείνη του ίδιου του Μωχάμετ, αποδίδοντάς τους 
μια σχεδόν θεϊκή ιδιότητα. Αντλούσαν από την αρχαία περσική παρά-
δοση που μιλούσε για μια θεογέννητη οικογένεια η οποία μεταλα-
μπάδευε τη θεία δόξα από γενιά σε γενιά. Στα τέλη της περιόδου των 
Ουμμαϋάδων, ορισμένοι Σιίτες έφτασαν να πιστεύουν ότι το χαρισμα-
τικό ιλμ διατηρούνταν σε μια ειδική γενεαλογία απογόνων του Αλί. 
Μόνο σε αυτήν την οικογένεια οι Μουσουλμάνοι θα έπρεπε να βρουν 
το πρόσωπο που ήταν προορισμένο από το Θεό να γίνει ο αληθινός 
Ιμάμης (ηγέτης) της ούμμα. Είτε βρισκόταν στην εξουσία είτε όχι,η 
καθοδήγηση του ήταν απολύτως αναγκαία, έτσι κάθε Μουσουλμάνος 
είχε το καθήκον να ψάξει γι' αυτόν και ν' αποδεχθεί την ηγεσία του. 
Αφού αυτοί οι Ιμάμηδες λειτουργούσαν ως πόλος έλξης της υπάρχου-
σας δυσαρέσκειας, οι χαλίφες τούς θεωρούσαν εχθρούς του κράτους: 
σύμφωνα με τη σιιτική παράδοση, αρκετοί από τους Ιμάμηδες δηλη-
τηριάστηκαν και μερικοί ήταν υποχρεωμένοι να κρύβονται. Όταν 
ένας Ιμάμης πέθαινε, μπορούσε να επιλέξει έναν από τους συγγενείς 
του για να του μεταβιβάσει το ιλμ. Βαθμιαία οι Ιμάμηδες απέκτησαν 

* Όλα τα αρσενικά παιδιά που γεννήθηκαν από τις τέσσερις συζύγους του Μω-
χάμετ πέθαναν σε βρεφική ηλικία. Ο ανηψιός του, ο Αλί, παντρεύτηκε την 
κόρη του Φατιμά, με την οποία απέκτησε δύο γιους, τον Χασάν και τον Χου-
σεΐν, τους γνωστούς μάρτυρες της Κάρμπαλα. [Σ.τ.Μ.] 
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το κύρος ενός αβατάρα του θείου: καθένας τους υπήρξε μια «από-
δειξη» (χουτζά) της παρουσίας του θεού πάνω στη γη και, κατά έναν 
μυστηριώδη τρόπο, έκαναν το θείο να ενσαρκώνεται σε ένα ανθρώ-
πινο ον. Τα λόγια, οι αποφάσεις και οι εντολές τους ήταν του θεού. 
Όπως οι Χριστιανοί αντιμετώπιζαν τον Ιησού ως την Οδό, την Αλή-
θεια και το Φως, που μπορούσε να οδηγήσει τους ανθρώπους στο θεό, 
έτσι και οι Σιίτες λάτρευαν τους Ιμάμηδές τους ως τη θύρα (μπαμπ) 
προς το Θεό, το δρόμο (σαμπίλ) και τον οδηγό κάθε γενιάς. 

Οι διάφοροι κλάδοι των Σιιτών ανίχνευαν με διαφορετικό τρόπο 
τη θεϊκή διαδοχή. Οι «Δωδεκατιστές Σιίτες»,για παράδειγμα, λά-
τρευαν δώδεκα απογόνους του Αλί μέσω του Χουσεΐν, μέχρι που το 
939 ο τελευταίος Ιμάμης εξαφανίστηκε με τρόπο μυστηριώδη από την 
ανθρώπινη κοινωνία· αφού δεν είχε απογόνους,η γραμμή κόπηκε. Οι 
Ισμαηλίτες, γνωστοί ως Εβδομιστές, πίστευαν ότι ο έβδομος απ' αυτούς 
τους Ιμάμηδες ήταν ο τελευταίος. Μια μεσσιανική τάση εμφανίστηκε 
στους Δωδεκατιστές, οι οποίοι πίστευαν ότι ο Δωδέκατος ή Κρυφός 
Ιμάμης θα επέστρεφε για να εγκαινιάσει μια χρυσή εποχή. Αυτές ήταν 
καταφανώς επικίνδυνες ιδέες. Δεν ήταν μόνο πολιτικά ανατρεπτικές, 
αλλά μπορούσαν κιόλας εύκολα να ερμηνευτούν με έναν χονδροειδή, 
απλουστευτικό τρόπο. Όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, οι πιο 
ακραίοι Σιίτες ανέπτυξαν ως εκ τούτου, μια εσωτερική παράδοση, 
βασισμένη στη συμβολική ερμηνεία του Κορανίου. Αυτή τους η πίστη 
ήταν σκοτεινή και δυσνόητη για τους περισσότερους Μουσουλμάνους, 
που θεωρούσαν την ιδέα της ενσάρκωσης βλάσφημη. Έτσι Σιίτες βρί-
σκουμε συνήθως στους αριστοκρατικούς κύκλους και στους διανοού-
μενους. Μετά την Ιρανική επανάσταση, στη Δύση τείνουμε να παρου-
σιάζουμε το Σιιτισμό ως μια εγγενώς φονταμενταλιστική σέκτα του 
Ισλάμ, αλλά αυτό είναι ανακριβές. 0 Σιιτισμός έγινε μια διανοουμε-
νίστικη παράδοση. Στην πραγματικότητα, οι Σιίτες έχουν πολλά κοι-
νά μ' εκείνους τους Μουσουλμάνους που προσπάθησαν να εφαρμό-
σουν συστηματικά ορθολογικά επιχειρήματα στο Κοράνι. Αυτοί οι 
ορθολογιστές, γνωστοί ως Μουταζιλί, αποτέλεσαν τη δική τους ξε-
χωριστή ομάδα· είχαν κι αυτοί μια σταθερή πολιτική θέση: όπως και 
οι Σιίτες, οι Μουταζιλί επέκριναν έντονα την πολυτέλεια της αυλής 
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και πολλές φορές κινητοποιήθηκαν πολιτικά εναντίον του κατεστημέ-
νου. Το πολιτικό πρόβλημα υποκίνησε μια θεολογική διαμάχη σχε-
τικά με την ανάμιξη του Θεού στις ανθρώπινες υποθέσεις. Οι υποστη-
ρικτές των Ουμμαϋαδών είχαν μάλλον υποκριτικά ισχυριστεί ότι η μη 
μουσουλμανική συμπεριφορά τους δεν ήταν δικό τους σφάλμα, μιας 
και ο Θεός είχε προκαθορίσει το τι είδους άνθρωποι θα ήταν. Στο Κο-
ράνι υπήρχε μια πολύ ισχυρή έννοια της απόλυτης παντοδυναμίας και 
παντογνωσίας του Θεού, ενώ πολλά κείμενα θα μπορούσαν να χρησι-
μοποιηθούν για να στηρίξουν αυτήν την αντίληψη περί προκαθορισμού. 
Αλλά το Κοράνι δίνει εξίσου έμφαση στην ανθρώπινη υπευθυνότητα: 
«Αληθινά, ο Θεός δεν αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων, αν αυτοί δεν αλ-
λάξουν τον εσωτερικό εαυτό τους». Κατά συνέπεια, οι αντίπαλοι του 
κατεστημένου επέμειναν στην ελεύθερη βούληση και την ηθική υπευ-
θυνότητα. Οι Μουταζιλί ακολούθησαν ένα μέσο δρόμο και υποχώρη-
σαν (ιταζαχού, να στέκεις απόμακρος) από τις ακραίες θέσεις. Υπε-
ρασπίστηκαν την ελεύθερη βούληση προκειμένου να διασφαλίσουν 
την ηθική φύση της ανθρωπότητας. Οι Μουσουλμάνοι που πίστευαν 
ότι ο Θεός ήταν πάνω από τις ανθρώπινες έννοιες του σωστού και του 
λάθους δυσφημούσαν τη δικαιοσύνη του. Ένας Θεός που παραβιάζει 
όλες τις αρχές της χρηστότητας, επειδή απλώς και μόνο είναι Θεός, 
είναι ένα τέρας, κατά τίποτα καλύτερος από έναν τυραννικό χαλίφη. 
Όπως και οι Σιίτες, οι Μουταζιλί διακήρυσσαν ότι η δικαιοσύνη ήταν 
μέρος της ουσίας του Θεού: δεν μπορούσε να βλάψει κανέναν δεν 
μπορούσε να συμμετάσχει σε οτιδήποτε ήταν αντίθετο με το λόγο. 

Εδώ ήρθαν σε αντίθεση με τους Παραδοσιοκράτες, οι οποίοι υπο-
στήριξαν ότι κάνοντας τον άνθρωπο κύριο και δημιουργό του πεπρω-
μένου του, οι Μουταζιλί αμφισβητούσαν την παντοδυναμία του Θεού. 
Διαμαρτύρονταν ότι οι Μουταζιλί έκαναν το θεό υπερβολικά ορθολο-
γικό και εν τέλει υπερβολικά ανθρώπινο. Υιοθετούσαν το δόγμα του 
προκαθορισμού προκειμένου να τονίσουν το ουσιωδώς ακατάληπτο 
του θείου: αν φιλοδοξούμε να το κατανοήσουμε,τότε δεν θα πρόκει-
ται για θεό αλλά για μια απλή ανθρώπινη προβολή. 0 θεός υπερέ-
βαινε τις απλές ανθρώπινες έννοιες του καλού και του κακού και δεν 
μπορούσε να προσδεθεί στους κανόνες και τις προσδοκίες μας: μια 
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πράξη ήταν κακή ή άδικη, επειδή ο Θεός είχε αποφασίσει έτσι - όχι 
επειδή αυτές οι ανθρώπινες αξίες είχαν κάποια υπερβατική διάσταση 
που πήγαζε από τον ίδιο το θεό. Οι Μουταζιλί έσφαλλαν λέγοντας ότι 
η δικαιοσύνη, ένα καθαρά ανθρώπινο ιδεώδες, ανήκε στην ουσία του 
θεού. Το πρόβλημα του προκαθορισμού και της ελεύθερης βούλησης, 
που είχε επίσης ταλαιπωρήσει τους Χριστιανούς, καταδεικνύει μια 
δυσκολία που είναι κεντρική στην ιδέα ενός προσωπικού θεού. Για 
έναν απρόσωπο θεό, όπως ο Βράχμαν, μπορεί ευκολότερα να ειπω-
θεί ότι βρίσκεται πέραν του «καλού» και του «κακού»,τα οποία θεω-
ρούνται ως προσωπεία της αδιερεύνητης θεότητας. Αλλά ένας θεός ο 
οποίος είναι κατά κάποιο μυστηριώδη τρόπο πρόσωπο και ο οποίος 
παίζει ενεργό ρόλο στην ανθρώπινη ιστορία βρίσκεται και ο ίδιος 
ανοιχτός στην επίκριση. Είναι πολύ εύκολο ένας τέτοιος «θεός» να 
μεταμορφωθεί σε παντοδύναμο τύραννο ή δικαστή και να χρησιμο-
ποιηθεί ως μέσο εκπλήρωσης των προσδοκιών μας. Μπορούμε να κά-
νουμε το «θεό» ρεπουμπλικάνο ή σοσιαλιστή, ρατσιστή ή επαναστά-
τη, σύμφωνα με τις προσωπικές μας προτιμήσεις. Αυτός ο κίνδυνος 
οδήγησε μερικούς να θεωρήσουν ως αντιθρησκευτική την ιδέα ενός 
προσωπικού θεού, επειδή απλώς ριζώνει στις δικές μας προκαταλή-
ψεις και απολυτοποιεί τις ανθρώπινες ιδέες μας. 

Για να αποφύγουν αυτό τον κίνδυνο,οι Παραδοσιοκράτες κινητο-
ποίησαν την παλιά και δοκιμασμένη διάκριση, που είχαν χρησιμοποι-
ήσει Εβραίοι και Χριστιανοί στο παρελθόν, ανάμεσα στην ουσία του 
Θεού και τις δραστηριότητές του. Ισχυρίζονταν ότι μερικές από αυτές 
τις ιδιότητες - η δύναμη,η γνώση,η βούληση,η ακοή,η όραση και ο 
λόγος, που όλες αποδίδονταν στον αλ-Λαχ από το Κοράνι - είχαν 
υπάρξει μαζί με αυτόν από την αρχή της αιωνιότητας με τον ίδιο τρό-
πο που υπήρξε το άκτιστο Κοράνι. Διακρίνονταν από την ακατάλη-
πτη ουσία του Θεού, η οποία διέφευγε πάντα την κατανόησή μας. Όπως 
ακριβώς οι Εβραίοι φαντάζονταν ότι η Σοφία του Θεού ή η Τορά 
υπήρχαν μαζί με το Θεό από την αρχή του χρόνου, οι Μουσουλμάνοι 
ανέπτυσσαν τώρα μια παρόμοια ιδέα για να εξηγήσουν το πρόσωπο 
του Θεού και να θυμίσουν στους Μουσουλμάνους ότι δεν μπορεί να 
χωρέσει εξ ολοκλήρου στον ανθρώπινο νου. Αν ο χαλίφης αλ Μαμούν 
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(813-832) δεν είχε ταχθεί με τους Μουταζιλί και δεν είχε προσπαθήσει 
να κάνει τις ιδέες τους επίσημο μουσουλμανικό δόγμα, αυτό το δυσ-
νόητο δόγμα δεν θα είχε επηρεάσει περισσότερο από μια χούφτα 
ανθρώπους. Αλλά όταν ο χαλίφης άρχισε να βασανίζει τους Παραδο-
σιοκράτες για να επιβάλει την άποψη των Μουταζιλί, ο απλός κόσμος 
αντέδρασε με αποτροπιασμό απέναντι σ' αυτήν τη μη ισλαμική συμπε-
ριφορά. Ο Αχμέντ ιμπν Χανμπάλ (780-855), ένας ηγέτης των Παρα-
δοσιοκρατών που μόλις και μετά βίας γλίτωσε το θάνατο ανακρινόμε-
νος από τον αλ-Μαμούν, έγινε λαϊκός ήρωας. Η αγιότητα και το χά-
ρισμα του -προσευχόταν για τους βασανιστές του- έγιναν μαστίγιο 
για το χαλιφάτο και η πίστη του στο άκτιστο Κοράνι έγινε το σύνθημα 
μιας λαϊκής εξέγερσης ενάντια στον ορθολογισμό των Μουταζιλί. 

Ο ιμπν Χανμπάλ αρνήθηκε να δεχθεί οποιουδήποτε είδους ορθο-
λογική συζήτηση γύρω από το Θεό. Έτσι όταν ο μετριοπαθής Μουτα-
ζιλί αλ-Χουαγιάν αλ-Καραμπισί (έτος θαν. 859) έθεσε σε εφαρμογή 
μια συμβιβαστική λύση - ότι το Κοράνι θεωρούμενο ως λόγος του 
Θεού ήταν πράγματι άκτιστο, αλλά όταν ετίθετο σε ανθρώπινες λέξεις 
γινόταν ένα κτιστό πράγμα- ο ιμπν Χανμπάλ καταδίκασε το δόγμα. 
Ο αλ-Καραμπισί ήταν μάλλον έτοιμος να τροποποιήσει και πάλι τις 
απόψεις του και διακήρυξε ότι η γραπτή και προφορική αραβική του 
Κορανίου ήταν άκτιστη στο βαθμό που συμμετείχε στον αιώνιο λόγο 
του Θεού. Ο ιμπν Χανμπάλ, ωστόσο, διακήρυξε ότι και αυτό ήταν μη 
νόμιμο, γιατί ήταν άσκοπο και επικίνδυνο να θεωρητικολογεί κανείς 
με λογικό τρόπο γύρω από την προέλευση του Κορανίου. Ο λόγος δεν 
ήταν το κατάλληλο εργαλείο για τη διερεύνηση του ανεκλάλητου Θεού. 
Κατηγόρησε τους Μουταζιλί ότι αποστερούν το Θεό από κάθε μυστή-
ριο και τον κάνουν μια αφηρημένη φόρμουλα που δεν έχει καμιά θρη-
σκευτική αξία. Όταν το Κοράνι χρησιμοποιεί ανθρωπομορφικούς όρους 
για να περιγράψει τη δραστηριότητα του Θεού μες στον κόσμο ή όταν 
λέγεται ότι ο Θεός «μιλάει» και «βλέπει» και «κάθεται στο θρόνο 
του», ο ιμπν Χανμπάλ επέμενε ότι αυτό έπρεπε να το ερμηνεύουμε 
κυριολεκτικά, αλλά «χωρίς να ρωτάμε πώς» (μπιλά καΐφ). Μπορεί 
ίσως να συγκριθεί με αυστηρούς Χριστιανούς όπως ο Αθανάσιος, ο 
οποίος επέμενε σε μια ακραία ερμηνεία του δόγματος της ενσαρκώ-
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σεως ενάντια στους πιο ορθολογιστές αιρετικούς. 0 ιμπν Χανμπάλ 
τόνιζε το ουσιώδες άρρητο του θείου, που βρίσκεται πέρα από τα 
όρια κάθε λογικής και εννοιολογικής ανάλυσης. 

Πάντως το Κοράνι τονίζει σταθερά τη σημασία του νου και της 
κατανόησης,γι' αυτό και η θέση του ιμπν Χανμπάλ ήταν κάπως απλου-
στευτική. Πολλοί Μουσουλμάνοι την έβρισκαν πλανερή και σκοταδι-
στική. Μια συμβιβαστική λύση βρέθηκε από τον Αμπού αλ-Χασάν 
ιμπν Ισμαήλ αλ-Ασαρί (878-941). Αυτός υπήρξε Μουταζιλί, αλλά 
μεταστράφηκε στην παραδοσιοκρατία από ένα όνειρο στο οποίο του 
εμφανίστηκε ο Προφήτης και τον συμβούλευσε να μελετήσει τα χα-
ντίθ. 0 αλ-Ασαρί εν συνεχεία στράφηκε στο άλλο άκρο, έγινε ένας 
φλογερός Παραδοσιοκράτης που κήρυσσε εναντίον των Μουταζιλί 
σαν να ήταν η μάστιγα του Ισλάμ. Τότε είδε ένα άλλο όνειρο, στο οποίο 
ο Μωχάμετ εμφανίστηκε μάλλον εξοργισμένος και είπε: «Δεν σου 
είπα να εγκαταλείψεις τα λογικά επιχειρήματα, αλλά να υποστηρίξεις 
τα ορθά χαντίθ!»38. Έκτοτε ο αλ-Ασαρί χρησιμοποιούσε τις ορθολο-
γικές τεχνικές των Μουταζιλί για να προωθήσει το αγνωστικιστικό 
πνεύμα του ιμπν Χανμπάλ. Όπου οι Μουταζιλί ισχυρίζονταν ότι η 
αποκάλυψη του θεού δεν μπορούσε να είναι παράλογη, ο αλ-Ασαρί 
χρησιμοποιούσε τη λογική και το λόγο για να δείξει ότι ο θεός ήταν 
πέρα από την κατανόηση μας. Οι Μουταζιλί βρίσκονταν μπροστά 
στον κίνδυνο να συρρικνώσουν το θεό σε μία συνεκτική αλλά αποξη-
ραμένη έννοια· ο αλ-Ασαρί ήθελε να επιστρέψει στον ολοζώντανο θεό 
του Κορανίου, παρ' όλες τις ασυνέπειές του. Στην πραγματικότητα, 
όπως και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, πίστευε ότι το παράδοξο μάλ-
λον ενδυνάμωνε την εκτίμηση του θεού εκ μέρους μας. Αρνιόταν να 
αναγάγει το θεό σε μια έννοια,η οποία θα μπορούσε να συζητηθεί και 
να αναλυθεί όπως κάθε άλλη ανθρώπινη ιδέα. Οι θείες ιδιότητες της 
γνώσης, της δύναμης, της ζωής κ.ο.κ. ήταν αληθινές· ανήκαν στο θεό 
από την αρχή της αιωνιότητας. Αλλά ήταν διακριτές από την ουσία 
του θεού επειδή ο θεός ήταν ουσιαστικά ένας, απλός και μοναδικός. 
Δεν μπορούσε να θεωρηθεί σαν ένα σύνθετο ον, μιας και ήταν η ίδια η 
απλότητα- δεν θα μπορούσαμε να τον αναλύσουμε ορίζοντας τα διά-
φορα χαρακτηριστικά του ή σχίζοντάς τον σε μικρότερα τμήματα. Ο 
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αλ-Ασαρί αρνήθηκε κάθε προσπάθεια να επιλύσει το παράδοξο: έτσι 
επέμεινε ότι όταν το Κοράνι λέει πως ο θεός «κάθεται στο θρόνο 
του», πρέπει να δεχθούμε ότι αυτό είναι ένα γεγονός, ακόμη κι αν η 
νόησή μας δεν μπορεί να συλλάβει ένα καθαρό πνεύμα «που κάθε-
ται». 0 αλ-Ασαρί προσπαθούσε να βρει μια μέση οδό ανάμεσα στον 
εσκεμμένο σκοταδισμό και τον ακραίο ορθολογισμό. Μερικοί οπαδοί 
της κυριολεκτικής ερμηνείας υποστήριξαν ότι αν ο ευλογημένος «έβλε-
πε» το θεό στον ουρανό, όπως έλεγε το Κοράνι,τότε πρέπει να του 
παρουσιάζεται μια φυσική παρουσία. 0 Χισάμ ιμπν Χακίμ έφτασε 
μέχρι του σημείου να πει: 

0 Αλλάχ έχει σώμα, καθορισμένο, πλατύ, ψηλό και μακρύ, ίσων 
διαστάσεων, που ακτινοβολεί φως, εξαπλούμενο και στις τρεις 
διαστάσεις, σε έναν χώρο πέραν του χώρου, σαν μία ράβδος 
καθαρού μετάλλου, που ακτινοβολεί σαν στρογγυλό μαργαρι-
τάρι απ' όλες τις πλευρές, προικισμένο με χρώμα, γεύση, άρω-
μα και αφή39. 

Μερικοί Σιίτες δέχονταν τέτοιες απόψεις, λόγω της πίστης τους ότι οι 
Ιμάμηδες ήταν ενσαρκώσεις του θείου. Οι Μουταζιλί επέμεναν ότι 
όταν το Κοράνι μιλάει για τα «χέρια» του θεού, επί παραδείγματι, 
αυτό πρέπει να ερμηνεύεται αλληγορικά ως αναφορά στη γενναιοδω-
ρία και την απλοχεριά του. 0 αλ-Ασαρί αντιτέθηκε στους οπαδούς 
της κυριολεκτικής ερμηνείας δείχνοντας ότι το Κοράνι επέμενε πως 
για το θεό δεν μπορούμε να μιλάμε παρά μόνο με συμβολική γλώσσα. 
Αντιτέθηκε όμως επίσης και στην πλήρη απόρριψη του λόγου εκ μέ-
ρους των Παραδοσιοκρατών. Υποστήριζε ότι ο Μωχάμετ δεν είχε συ-
ναντήσει τέτοια προβλήματα, αλλιώς θα είχε προσφέρει καθοδήγηση 
στους Μουσουλμάνους· όπως είχαν τα πράγματα, όλοι οι Μουσουλ-
μάνοι είχαν το καθήκον να χρησιμοποιούν ερμηνευτικά εργαλεία όπως 
η αναλογία (κιγιάς) προκειμένου να διατηρήσουν μιαν αληθινά θρη-
σκευτική αντίληψη του θεού. 

Διαρκώς ο αλ-Ασαρί αναζητούσε μια συμβιβαστική θέση. Έτσι 
υποστήριξε ότι το Κοράνι ήταν ο αιώνιος και άκτιστος λόγος του 
θεού, αλλά ότι το μελάνι,το χαρτί και οι αραβικές λεξεις του ιερού 
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κειμένου ήταν κτιστά. Καταδίκασε το δόγμα της ελεύθερης βούλησης 
των Μουταζιλί, επειδή μόνο ο Θεός μπορούσε να υπαγορεύει τις πρά-
ξεις του ανθρώπου, αλλά αντιτέθηκε επίσης στην άποψη των Παρα-
δοσιοκρατών ότι οι άνθρωποι δεν συμβάλλουν καθόλου οι ίδιοι στη 
σωτηρία τους. Η λύση του ήταν κάπως περίπλοκη: 0 θεός υπαγορεύει 
τις πράξεις, αλλά αφήνει τους ανθρώπους να επαινούνται ή να καται-
σχύνονται από αυτές. Αντίθετα από τον ιμπν-Χανμπάλ, ωστόσο, ο 
αλ-Ασαρί ήταν έτοιμος να θέσει ερωτήματα και να διερευνήσει τέτοια 
μεταφυσικά προβλήματα, παρ' όλο που τελικά κατέληγε ότι ήταν λά-
θος να προσπαθεί κανείς να περικλείσει τη μυστηριώδη και άρρητη 
πραγματικότητα που αποκαλούμε θεό σε ένα στενό, ορθολογικό σύ-
στημα. 0 αλ-Ασαρί ίδρυσε τη μουσουλμανική παράδοση του Καλάμ 
(κατά λέξη, «λόγος» ή «ομιλία»),η οποία συνήθως μεταφράζεται ως 
«θεολογία». Οι διάδοχοί του στον δέκατο και ενδέκατο αιώνα εκλέ-
πτυναν τη μεθοδολογία του Καλάμ και ανέπτυξαν τις ιδέες του. Οι 
πρώτοι Ασαρίτες ήθελαν να συστήσουν ένα μεταφυσικό πλαίσιο για 
μια έγκυρη συζήτηση της αυτεξουσιότητας του θεού. Ο πρώτος μεγά-
λος θεολόγος της ασαριτικής σχολής ήταν ο Αμπού Μπακρ αλ-Μπα-
κιλλανί (έτος θαν. 1013). Στην πραγματεία του αλ-Ταουχιντ (Ενό-
τητα) , συμφωνούσε με τους Μουταζιλί ότι οι άνθρωποι μπορούσαν να 
αποδείξουν την ύπαρξη του θεού λογικά με ορθολογικά επιχειρήμα-
τα: στην πραγματικότητα το ίδιο το Κοράνι παρουσιάζει τον Αβραάμ 
να ανακαλύπτει τον αιώνιο Δημιουργό διαλογιζόμενος συστηματικά 
πάνω στον φυσικό κόσμο. Αλλά ο αλ-Μπακιλλανί αρνιόταν ότι μπο-
ρούμε να διακρίνουμε ανάμεσα σε καλό και σε κακό δίχως αποκά-
λυψη, επειδή αυτές δεν είναι φυσικές κατηγορίες, αλλά έχουν θεσπι-
στεί από το θεό: ο αλ-Λαχ δεν δεσμεύεται από τις ανθρώπινες έν-
νοιες περί του τι είναι ορθό ή λάθος. 

Ο αλ-Μπακιλλανί ανέπτυξε μια θεωρία γνωστή ως «ατομισμός» ή 
«περιπτωσιολογισμός»,η οποία προσπαθούσε να βρει μια μεταφυ-
σική αιτιολόγηση για τη μουσουλμανική διακήρυξη πίστεως: ότι δεν 
υπήρχε κανένας θεός, καμία πραγματικότητα και καμιά βεβαιότητα 
εκτός από τον αλ-Λαχ. Ισχυριζόταν πως καθετί μέσα στον κόσμο ήταν 
απολύτως εξαρτημένο από την άμεση φροντίδα του θεού. Ολόκληρο 
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το σύμπαν μπορούσε να αναχθεί σε αμέτρητα επιμέρους άτομα: ο 
χώρος και ο χρόνος ήταν ασυνεχή μεγέθη και τίποτα δεν είχε δική του 
ξεχωριστή ταυτότητα. 0 αλ-Μπακιλλανί ανήγαγε τον φαινομενικό 
κόσμο τόσο ριζικά στο μηδέν όσο και ο Μέγας Αθανάσιος. Μόνο ο 
Θεός είχε πραγματικότητα και μόνο αυτός μπορούσε να μας λυτρώ-
σει από το μηδέν. Αυτός στήριζε το σύμπαν και καλούσε κάθε λεπτό 
τα πλάσματά του στην ύπαρξη. Δεν υπήρχαν φυσικοί νόμοι που να 
εξηγούν την επιβίωση του κόσμου. Παρ' όλο που άλλοι Μουσουλμάνοι 
καταπιάνονταν με μεγάλη επιτυχία με τις επιστήμες, ο Ασαρισμός 
ήταν ριζικά ανταγωνιστικός προς τις φυσικές επιστήμες· είχε όμως 
μια θρησκευτική αξία. Ήταν μια μεταφυσική προσπάθεια να εξηγηθεί 
η παρουσία του Θεού σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής και μια υπό-
μνηση ότι η πίστη δεν εξαρτάται από την κοινή λογική. Αν χρησιμο-
ποιόταν αποκλειστικά ως δόγμα και όχι ως μια εμπειρική περιγραφή 
της πραγματικότητας θα μπορούσε να βοηθήσει τους Μουσουλμά-
νους να αναπτύξουν εκείνη τη συνείδηση του Θεού στην οποία καλού-
σε το Κοράνι. Η αδυναμία της βρισκόταν στο ότι απέκλειε την κατα-
φανή επιστημονική μαρτυρία για το αντίθετο και στην υπερβολικά 
κατά γράμμα ερμηνεία μιας ουσιαστικά φευγαλέας θρησκευτικής διά-
θεσης. Μπορούσε να προκαλέσει μια απόκλιση ανάμεσα στον τρόπο 
που ο Μουσουλμάνος αντιμετώπιζε το Θεό και στον τρόπο που έβλε-
πε τα υπόλοιπα πράγματα. Τόσο οι Μουταζιλί όσο και οι Ασαρίτες 
προσπάθησαν, με διαφορετικούς τρόπους, να συνδέσουν τη θρησκευ-
τική εμπειρία του Θεού με την κοινή ορθολογική σκέψη. Αυτό ήταν 
σημαντικό. Οι Μουσουλμάνοι προσπαθούσαν να καταλάβουν αν ήταν 
δυνατό να μιλήσουν για το Θεό όπως μιλάμε για όλα τα άλλα ζητήμα-
τα. Έχουμε δει πως οι Έλληνες αποφάσισαν τελικά ότι δεν ήταν και 
ότι η σιωπή ήταν η μόνη ταιριαστή γλώσσα της θεολογίας. Τελικά και 
οι περισσότεροι Μουσουλμάνοι θα έφταναν στο ίδιο συμπέρασμα. 

0 Μωχάμετ και οι σύντροφοί του ανήκαν σε μια κοινωνία πολύ πιο 
πρωτόγονη από αυτήν του αλ-Μπακιλλανί. Η ισλαμική αυτοκρατορία 
είχε εξαπλωθεί στον πολιτισμένο κόσμο και οι Μουσουλμάνοι έπρεπε 
να δοκιμάσουν πιο περίπλοκους διανοητικά τρόπους θεώρησης του 
Θεού και του κόσμου. Ο Μωχάμετ είχε ενστικτωδώς αναβιώσει τον 
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παλαιό εβραϊκό τύπο συνάντησης με το θείο, ενώ οι κατοπινές γενιές 
έπρεπε επίσης να αναμετρηθούν με προβλήματα τα οποία συναντού-
σαν και οι χριστιανικές εκκλησίες. Μερικοί κατέφυγαν ακόμα και σε 
μια θεολογία της ενσάρκωσης, παρά την εκ μέρους του Κορανίου κα-
ταδίκη της χριστιανικής θεοποίησης του Ιησού. Η ισλαμική περιπέ-
τεια δείχνει ότι η έννοια ενός υπερβατικού κι ωστόσο προσωπικού 
θεού τείνει να γεννάει το ίδιο είδος προβλημάτων και να οδηγεί σε 
ίδιου τύπου λύσεις. Το πείραμα του Καλάμ έδειξε ότι αν και ήταν δυ-
νατό να χρησιμοποιηθούν ορθολογικές μέθοδοι προκειμένου να κατα-
δειχθεί το ορθολογικώς ακατάληπτο του «θεού», αυτό ανησυχούσε 
αρκετούς Μουσουλμάνους. Το Καλάμ ποτέ δεν έγινε τόσο σημαντικό 
όσο η θεολογία για τον δυτικό Χριστιανισμό. Οι Αββασίδες χαλίφες 
που είχαν υποστηρίξει τους Μουταζιλί ένιωσαν ότι δεν μπορούσαν να 
επιβάλουν τα δόγματά τους στους πιστούς, μιας και οι τελευταίοι 
αντιστέκονταν. 0 ορθολογισμός συνέχισε να επηρεάζει τους μελλο-
ντικούς στοχαστές σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα, αλλά παρέμεινε 
μια τάση μειοψηφίας· οι Μουσουλμάνοι έβλεπαν με δυσπιστία το όλο 
εγχείρημα. Όπως ο Χριστιανισμός και ο Ιουδαϊσμός, έτσι και το Ισλάμ 
αναδύθηκε από μια σημιτική εμπειρία, αλλά προσέκρουσε στον ελλη-
νικό ορθολογισμό στα ελληνιστικά κέντρα της Μέσης Ανατολής. Αλλοι 
Μουσουλμάνοι επιχειρούσαν έναν ακόμα πιο ριζικό εξελληνισμό του 
ισλαμικού Θεού και εισήγαγαν ένα φιλοσοφικό στοιχείο στις τρεις 
μονοθεϊστικές θρησκείες. Οι τρεις πίστεις του Ιουδαϊσμού,του Χρι-
στιανισμού και του Ισλάμ θα κατέληγαν σε διαφορετικά, αλλά εξίσου 
σημαντικά συμπεράσματα γύρω από την αξία της φιλοσοφίας και τη 
σχέση της με το μυστήριο του θεού. 





Κεφάλαιο 6ο 

Ο Θεός των Φιλοσόφων 

Κατά τον έννατο αιώνα, οι Αραβες ήρθαν σε επαφή με την ελληνική 
επιστήμη και φιλοσοφία. Το αποτέλεσμα ήταν μια πολιτισμική άνθη-
ση η οποία, με ευρωπαϊκούς όρους, μπορεί να θεωρηθεί ως διασταύ-
ρωση ανάμεσα στην Αναγέννηση και το Διαφωτισμό. Μια ομάδα μετα-
φραστών, που σήμερα είναι γνωστοί ως νεστοριανοί Χριστιανοί, έκα-
ναν προσιτά τα ελληνικά κείμενα στην αραβική γλώσσα, κάτι που 
ήταν ένα σπουδαίο έργο. Οι Άραβες Μουσουλμάνοι μελετούσαν τώρα 
αστρονομία, αλχημεία, μαθηματικά και ιατρική με τέτοια επιτυχία 
που τον ένατο και τον δέκατο αιώνα έγιναν περισσότερες επιστημο-
νικές ανακαλύψεις στην αββασιδική αυτοκρατορία απ' οποιαδήποτε 
προηγούμενη περίοδο στην ιστορία. Ένας νέος τύπος Μουσουλμάνου 
αναδύθηκε, αφοσιωμένος στο ιδεώδες που ονόμαζε Φαλσαφά. Αυτό 
συνήθως μεταφράζεται «φιλοσοφία», αλλά έχει ένα ευρύτερο, πλου-
σιότερο νόημα: όπως και οι Γάλλοι φιλόσοφοι του δέκατου όγδοου αιώ-
να, οι Φαϊλασούφ ήθελαν να ζουν ορθολογικά, σε αρμονία δηλαδή με 
τους νόμους που πίστευαν ότι κυβερνούσαν τον κόσμο και τους οποίους 
μπορούσε κανείς να διακρίνει σε κάθε επίπεδο της πραγματικότητας. 
Κατ* αρχήν, επικεντρώθηκαν στη φυσική επιστήμη, αργότερα όμως 
στράφηκαν αναπόφευκτα προς την ελληνική μεταφυσική και προσπά-
θησαν να εφαρμόσουν τις αρχές της στο Ισλάμ. Πίστευαν ότι ο Θεός 
των Ελλήνων φιλοσόφων ταυτιζόταν με τον Αλλάχ. Οι Έλληνες Χρι-
στιανοί είχαν επίσης νιώσει μια συγγένεια με το ελληνιστικό πνεύμα, 
αλλά αποφάσισαν ότι ο Θεός των Ελλήνων έπρεπε να διαφοροποιηθεί 
από τον πιο παράδοξο Θεό της Βίβλου: τελικά, όπως θα δούμε,έστρε-
ψαν τα νώτα στη δική τους φιλοσοφική παράδοση καταλήγοντας στην 
πεποίθηση ότι η λογική και ο λόγος λίγα μπορούσαν να προσφέρουν 
στην κατανόηση του Θεού. Οι Φαϊλασούφ,ωστόσο, κατέληξαν στο αντί-
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θετο συμπέρασμα: πίστευαν ότι ο ορθολογισμός εκπροσωπούσε την 
πιο προχωρημένη μορφή θρησκείας και είχε αναπτύξει μια υψηλότερη 
έννοια του Θεού από εκείνη του αποκεκαλυμμένου Θεού των Γραφών. 

Σήμερα, βλέπουμε γενικά την επιστήμη και τη φιλοσοφία ως αντα-
γωνιστικές με τη θρησκεία, αλλά οι Φαϊλασούφ ήταν συνήθως ευσε-
βείς άνθρωποι που έβλεπαν τους εαυτούς τους ως πιστούς γιους του 
Προφήτη. Σαν καλοί Μουσουλμάνοι, είχαν πολιτική συνείδηση, κατα-
κεραύνωναν τη πολυτέλεια των αυλών και ήθελαν να μεταρρυθμίσουν 
την κοινωνία τους σύμφωνα με τις επιταγές του λόγου. Το εγχείρημά 
τους ήταν σημαντικό: αφού οι επιστημονικές και φιλοσοφικές τους 
σπουδές κυριαρχούνταν από την ελληνική σκέψη, ήταν επιτακτική 
ανάγκη να βρουν ένα δεσμό ανάμεσα στην πίστη τους και αυτήν την 
πιο ορθολογική, πιο αντικειμενική προσέγγιση. Θα ήταν πολύ πιο 
άστοχο να εντάσσεται ο Θεός σε μια ξέχωρη διανοητική κατηγορία 
και να αντιμετωπίζεται η πίστη ως απομονωμένη απ' όλα τα άλλα 
ανθρώπινα ενδιαφέροντα. Οι Φαϊλασούφ δεν είχαν την πρόθεση να 
καταργήσουν τη θρησκεία, αλλά ήθελαν να την καθαρίσουν απ' όλα 
όσα θεωρούσαν πρωτόγονα και περιοριστικά στοιχεία μέσα σ' αυτήν. 
Δεν αμφέβαλλαν για την ύπαρξη του Θεού - στην πραγματικότητα 
θεωρούσαν αυτή την ύπαρξη αυτονόητη - αλλά θεωρούσαν σημα-
ντικό να την παρουσιάσουν λογικά προκειμένου να δείξουν ότι ο αλ-
Λαχ ήταν συμβατός με το ορθολογικό τους ιδεώδες. 

Υπήρχαν προβλήματα, ωστόσο. Έχουμε δει ότι ο θεός των Ελλήνων 
φιλοσόφων ήταν πολύ διαφορετικός από το θεό της Αποκάλυψης: η 
Υπέρτατη Θεότητα του Αριστοτέλη ή του Πλωτίνου ήταν άχρονη και 
απαθής· αγνοούσε τα εγκόσμια γεγονότα και δεν αποκάλυπτε τον εαυ-
τό της στην ιστορία- δεν είχε δημιουργήσει τον κόσμο και δεν θα τον 
έκρινε στο τέλος του χρόνου. Στην πραγματικότητα η ιστορία, η μεγά-
λη θεοφάνεια των μονοθεϊστικών πίστεων, είχε απαξιωθεί από τον Αρι-
στοτέλη ως υποδεέστερη της φιλοσοφίας. Δεν είχε αρχή, μέση και τέ-
λος, αφού ο κόσμος απέρρεε αιώνια από το Θεό. Οι Φαϊλασούφ ήθε-
λαν να πάνε πέρα από την ιστορία, η οποία ήταν μια απλή αυταπάτη, 
για ν' αντικρύσουν μια έλλαμψη του αμετάβλητου, ιδεώδους κόσμου 
του Θείου. Παρ' όλη την έμφαση στην ορθολογικότητα, η Φαλσαφά 
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απαιτούσε μια δική της πίστη. Χρειαζόταν μεγάλο θάρρος για να 
πιστεύει κανείς ότι ο κόσμος, όπου το χάος και ο πόνος ήταν πολύ πιο 
έκδηλα από μια σκόπιμη τάξη, κυριαρχούνταν πραγματικά από την 
αρχή του λόγου. Έπρεπε επίσης να καλλιεργήσουν μια αίσθηση απώ-
τατου νοήματος εν μέσω της καταστροφής και της διάλυσης που ήταν 
συχνά η πραγματικότητα γύρω τους. Υπήρχε μια ευγένεια στη Φαλ-
σαφά, μια αναζήτηση της αντικειμενικότητας κι ενός άχρονου οράμα-
τος. Αναζητούσαν μια καθολική θρησκεία,η οποία δεν θα περιοριορι-
ζόταν σε ειδικές εκδηλώσεις του Θεού και δεν θα ρίζωνε σε έναν κα-
θορισμένο χρόνο και τόπο· πίστευαν ότι ήταν καθήκον τους να μετα-
φράσουν την αποκάλυψη του Κορανίου & ένα πιο προχωρημένο ιδίω-
μα, το οποίο αναπτύχθηκε διαμέσου των εποχών από τα καλύτερα και 
ευγενέστερα πνεύματα σε όλες τις κουλτούρες. Αντί να αντικρύζουν το 
Θεό ως μυστήριο, οι Φαϊλασούφ πίστεψαν ότι ήταν ο ίδιος ο λόγος. 

Μια τέτοια πίστη σ' ένα εξ ολοκλήρου ορθολογικό σύμπαν φαίνε-
ται κάπως απλοϊκή σήμερα, αφού οι επιστημονικές μας ανακαλύψεις 
έχουν από καιρό καταδείξει την ανεπάρκεια των αποδείξεων του Αρι-
στοτέλη σχετικά με την ύπαρξη του θεού. Αυτή η προοπτική ήταν 
αδιανόητη για έναν άνθρωπο του ένατου ή του δέκατου αιώνα. Πα-
ρόλα αυτά, η εμπειρία της Φαλσαφά έχει σχέση με τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει σήμερα η θρησκεία. Η επιστημονική επανάσταση 
της περιόδου των Αββασιδών σήμαινε για όσους έλαβαν μέρος σε 
αυτήν κάτι πολύ περισσότερο από την απόκτηση καινούργιων γνώ-
σεων. Όπως και στις ημέρες μας, οι επιστημονικές ανακαλύψεις 
απαιτούσαν την καλλιέργεια μιας διαφορετικής νοοτροπίας, η οποία 
μεταμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίον οι Φαϊλασούφ έβλεπαν τον 
κόσμο. Η επιστήμη απαιτεί τη θεμελιώδη πίστη ότι υπάρχει μια ορθο-
λογική εξήγηση για τα πάντα· απαιτεί επίσης φαντασία και τόλμη 
που είναι αρκετά συγγενικές με τη θρησκευτική δημιουργικότητα. 
Όπως ο προφήτης ή ο μυστικός, ο επιστήμονας αναγκάζει τον εαυτό 
του να αντιμετωπίσει τη σκοτεινή και απρόβλεπτη περιοχή της αδη-
μιούργητης πραγματικότητας. Αυτό αναπόφευκτα επηρέασε την 
αντίληψη των Φαϊλασούφ για το Θεό και τους έκανε ν' αναθεωρήσουν, 
ακόμη και να εγκαταλείψουν τις παλαιότερες πεποιθήσεις των συγ-
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χρόνων τους. Με τον ίδιο τρόπο,το επιστημονικό όραμα των ημερών 
μας έχει κάνει τον κλασικό θεοκεντρισμό εν πολλοίς αδύνατο γι' αρ-
κετούς ανθρώπους. Οι Φαϊλασούφ προσπάθησαν να παντρέψουν τις 
νέες τους γνώσεις με το κεντρικό ρεύμα της ισλαμικής πίστης κι εκεί 
συναντήθηκαν με ορισμένες επαναστατικές, ελληνικής εμπνεύσεως 
ιδέες σχετικά με το Θεό. 

Οι Φαϊλασούφ προσπαθούσαν να επιτύχουν μια πιο περιεκτική 
σύζευξη της ελληνικής φιλοσοφίας με τη θρησκεία από αυτή που είχαν 
επιτύχει όλοι οι προηγούμενοι μονοθεϊστές. Και οι Μουταζιλί και οι 
Ασαρίτες είχαν προσπαθήσει να οικοδομήσουν μια γέφυρα ανάμεσα 
στην αποκάλυψη και τον φυσικό λόγο, αλλά σ' αυτούς ο Θεός της απο-
κάλυψης ήταν αδιαμφισβήτητα το πρώτο. Το Καλάμ βασιζόταν στην 
παραδοσιακή μονοθεϊστική αντίληψη της ιστορίας ως θεοφάνειας· 
υποστήριζε ότι τα συγκεκριμένα, ατομικά συμβάντα ήταν κρίσιμα, 
επειδή μας παρείχαν τη μόνη βεβαιότητα που μπορούσαμε να έχουμε. 
Στην πραγματικότητα, οι Ασαρίτες αμφέβαλλαν για το αν υπήρχαν 
καν γενικοί νόμοι και άχρονες αρχές. Αν και αυτός ο ατομισμός είχε 
μια θρησκευτική και φαντασιακή αξία, ήταν οπωσδήποτε ξένος προς 
το επιστημονικό πνεύμα και δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τους Φαϊ-
λασούφ. Η Φαλσαφά τους υποτιμούσε την ιστορία, το συγκεκριμένο 
και το ατομικό και καλλιεργούσε ένα σεβασμό προς τους γενικούς νό-
μους τους οποίους οι Ασαρίτες απέρριπταν. 0 Θεός τους μπορούσε 
να ανακαλυφθεί μέσα στα λογικά επιχειρήματα, όχι σε ατομικές απο-
καλύψεις που έγιναν σε διαφορετικές στιγμές του χρόνου προς μεμο-
νωμένους άνδρες και γυναίκες. Αυτή η αναζήτηση της αντικειμενικής, 
γενικευτικής αλήθειας χαρακτήριζε τις επιστημονικές τους μελέτες 
και καθόριζε τον τρόπο με τον οποίο βίωναν την έσχατη πραγματικό-
τητα. Ένας Θεός που δεν ήταν ο ίδιος για τον καθένα, που προσελάμ-
βανε αναπόφευκτα συγκεκριμένες πολιτισμικές αποχρώσεις, δεν μπο-
ρούσε να προσφέρει μια ικανοποιητική λύση στο θεμελιώδες θρησκευ-
τικό ερώτημα: «Ποιο είναι το έσχατο νόημα της ζωής;». Δεν μπορούσες 
ν' αναζητάς λύσεις που θα είχαν παγκόσμια εφαρμογή μέσα στο εργα-
στήριο και να προσεύχεσαι σ' ένα Θεό τον οποίον όλο και περισσό-
τερο θεωρούσαν οι πιστοί αποκλειστικό κτήμα των Μουσουλμάνων. 



Ο Θεός των Φιλοσόφων 2 75 

Όμως η μελέτη του Κορανίου αποκάλυψε πως ο ίδιος ο Μωχάμετ είχε 
ένα οικουμενικό όραμα και επέμενε ότι όλες οι ορθά καθοδηγημένες 
θρησκείες προέρχονταν από το Θεό. Οι Φαϊλασούφ δεν ένιωσαν ότι 
υπήρχε ανάγκη να ξεφορτωθούν το Κοράνι. Αντίθετα προσπαθούσαν 
να δείξουν τη σχέση που υπήρχε ανάμεσα στη Φαλσαφά και στο Κο-
ράνι : και τα δύο ήταν έγκυροι δρόμοι προς το θεό, προσαρμοσμένοι 
στις ανάγκες των ατόμων. Δεν έβλεπαν καμιά θεμελιώδη αντίφαση 
ανάμεσα στην αποκάλυψη και την επιστήμη,τον ορθολογισμό και την 
πίστη. Αντίθετα, ανέπτυξαν εκείνο που επρόκειτο να ονομαστεί μια 
προφητική φιλοσοφία. Ήθελαν να βρουν εκείνο τον πυρήνα της αλή-
θειας που βρίσκεται στην καρδιά όλων των ιστορικών θρησκειών, οι 
οποίες από την αυγή της ιστορίας προσπαθούσαν να ορίσουν την πραγ-
ματικότητα του ίδιου θεού. 

Η Φαλσαφά είχε εμπνευσθεί από τη συνάντηση με την ελληνική 
επιστήμη και μεταφυσική, αλλά δεν ήταν δουλικά προσκολλημένη στο 
ελληνιστικό πνεύμα. Στις αποικίες της Μέσης Ανατολής, οι Έλληνες 
έτειναν να ακολουθούν ένα σταθερό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έτσι 
ώστε παρά το γεγονός ότι δινόταν έμφαση σε διαφορετικές πλευρές 
της ελληνιστικής φιλοσοφίας, κάθε μαθητής ήταν υποχρεωμένος να 
διαβάζει ένα σύνολο κειμένων με συγκεκριμένη σειρά. Αυτό είχε οδη-
γήσει σε κάποιο βαθμό ενότητας και συνοχής. Ωστόσο, οι Φαϊλασούφ 
δεν ακολούθησαν αυτό το πρόγραμμα, αλλά διάβαζαν τα κείμενα με 
τη σειρά που τους γίνονταν προσιτά. Αυτό οπωσδήποτε άνοιξε νέες 
προοπτικές. Παράλληλα με τις δικές τους χαρακτηριστικά ισλαμικές 
και αραβικές ενοράσεις, η σκέψη τους έφερε επίσης τα σημάδια της 
περσικής, της ινδικής και της γνωστικής επίδρασης. 

Έτσι ο Γιακούμπ ιμπν Ισάκ αλ-Κιντί (έτος θαν. περ. 870), ο πρώ-
τος Μουσουλμάνος που εφάρμοσε την ορθολογική μέθοδο στο Κορά-
νι, σχετιζόταν στενά με τους Μουταζιλί και διαφωνούσε με τον Αρι-
στοτέλη σε πολλά κεφαλαιώδη ζητήματα. Είχε σπουδάσει στη Μπά-
σρα αλλά εγκαταστάθηκε στη Βαγδάτη, όπου απολάμβανε την προ-
στασία του χαλίφη αλ-Μαμούν. Το έργο και η επιρροή του υπήρξαν τε-
ράστια, περιλαμβάνοντας τα μαθηματικά,την επιστήμη και τη φιλο-
σοφία. Αλλά το κύριο ενδιαφέρον του ήταν η θρησκεία. Λόγω της κα-
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ταγωγικής σχέσης του με τους Μουταζιλί, δεν μπορούσε να δει τη 
φιλοσοφία παρά μόνο ως θεραπαινίδα της αποκάλυψης: η θεόπνευ-
στη γνώση των προφητών υπερέβαινε πάντοτε τις απλές ανθρώπινες 
ενοράσεις των φιλοσόφων. Πολλοί από τους μεταγενέστερους Φαϊλα-
σούφ δεν συμμερίζονταν αυτή την προοπτική. 0 αλ-Κιντί ήθελε όμως 
ν' αναζητήσει την αλήθεια και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις. Η 
αλήθεια ήταν μία και καθήκον του φιλοσόφου ήταν να την αναζητήσει 
κάτω απ' οποιοδήποτε πολιτισμικό ή γλωσσικό ένδυμα είχε περιβλη-
θεί διαμέσου των αιώνων. 

Δεν θα έπρεπε να ντρεπόμαστε να αναγνωρίσουμε την αλήθεια χαι 
να την ενσωματώσουμε από οποιαδήποτε πηγή χι αν προέρχεται, 
αχόμα χαι αν έρχεται σ' εμάς από προηγούμενες γενιές χαι ξέ-
νους λαούς. Για τον αναζητητή της αλήθειας τίποτα δεν έχει μεγα-
λύτερη αξία από την ίδια την αλήθεια· ποτέ δεν υποτιμάει χαι δεν 
μειώνει εχείνον που την ψάχνει, αλλά τον τιμάει χαι τον δοξάζει1. 

Εδώ ο αλ-Κιντί ήταν σε απόλυτη συμφωνία με το Κοράνι. Αλλά προ-
χωρούσε πιο πέρα, αφού δεν περιοριζόταν στους προφήτες αλλά 
στρεφόταν και στους Έλληνες φιλοσόφους. Χρησιμοποίησε τα επι-
χειρήματα του Αριστοτέλη για την ύπαρξη ενός Πρώτου Κινούντος. 
Σε έναν ορθολογικό κόσμο, υποστήριζε, καθετί είχε μια αιτία. Πρέπει, 
ως εκ τούτου, να υπάρχει ένα Ακίνητο Κινούν για να αρχίσει η μπάλα 
να κυλάει. Αυτή η Πρώτη Αρχή ήταν το ίδιο το Είναι, αμετάβλητο, τέ-
λειο και άφθαρτο. Αλλά έχοντας φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα, ο 
αλ-Κιντί εγκατέλειπε τον Αριστοτέλη για να προσηλωθεί στο δόγμα 
του Κορανίου περί δημιουργίας ex nihilo. Η πράξη μπορεί να οριστεί 
ως ανάδυση κάποιου πράγματος από το τίποτα. Αυτό, υποστήριζε ο 
αλ-Κιντί,ήταν αποκλειστικό προνόμιο του Θεού. Αυτός είναι το μο-
ναδικό Ον που μπορεί πράγματι να πράττει με αυτήν την έννοια και 
είναι ταυτόχρονα η αιτία κάθε δράσης που βλέπουμε μέσα στον κό-
σμο που μας περιβάλλει. 

Η Φαλσαφά έφτασε να αρνείται την ex nihilo δημιουργία, έτσι ο 
αλ-Κιντί δεν μπορεί πραγματικά να περιγραφεί ως αληθινός Φαϊλα-
σούφ . Στάθηκε όμως ένας πρωτοπόρος της ισλαμικής προσπάθειας 
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να εναρμονιστεί η θρησκευτική αλήθεια με τη συστηματική μεταφυ-
σική. Οι διάδοχοι του φάνηκαν πιο ριζοσπάστες. Έτσι ο Αμπού Μπακρ 
Μωχάμετ ιμπν Ζακαρία αλ-Ραζί (έτος θαν. περ. 930),ο οποίος έχει 
περιγραφεί ως ο μεγαλύτερος αντικομφορμιστής της μουσουλμανικής 
ιστορίας, απέρριπτε τη μεταφυσική του Αριστοτέλη και,όπως οι Γνω-
στικοί, έβλεπε τη δημιουργία ως έργο ενός υποδεέστερου δημιουρ-
γού: η ύλη δεν μπορούσε να έχει προέλθει από έναν εξ ολοκλήρου 
πνευματικό θεό. Απέρριπτε επίσης την αριστοτελική λύση του Πρώ-
του Κινούντος, όπως και τα κορανικά δόγματα περί αποκαλύψεως 
και προφητείας. Μόνο ο λόγος και η φιλοσοφία μπορούσε να μας σώ-
σει. 0 αλ-Ραζί, ως εκ τούτου, δεν ήταν αληθινός μονοθεϊστής - ήταν 
ίσως ο πρώτος ελεύθερος στοχαστής που θα έβρισκε την ιδέα του 
θεού ασύμβατη με το επιστημονικό σχέδιο. Ήταν λαμπρός γιατρός κι 
ένας ευγενής, γενναιόδωρος άνθρωπος, ο οποίος εργάστηκε για χρό-
νια επικεφαλής του νοσοκομείου της πατρίδας του Ράι στο Ιράν. Οι 
περισσότεροι Φαϊλασούφ δεν οδήγησαν τον ορθολογισμό τους σε τέ-
τοια άκρα. Στη φιλονικία του με έναν πιο συμβατικό Μουσουλμάνο, 
υποστήριξε ότι κανένας αληθινός Φαϊλασούφ δεν μπορούσε να βασί-
ζεται σε μια καθιερωμένη παράδοση, αλλά έπρεπε να σκέφτεται τα 
πράγματα μόνος του, αφού μόνο ο λόγος μπορούσε να μας οδηγήσει 
στην αλήθεια. Η εμπιστοσύνη σε αποκεκαλυμμένα δόγματα ήταν 
ανώφελη επειδή οι θρησκείες δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν. Ποιος 
μπορούσε ποτέ να κρίνει ποιος είχε δίκιο; Αλλά ο αντίπαλός του -
προκαλώντας μας σήμερα σύγχυση, επειδή λεγόταν επίσης αλ-Ραζί2 -
έκανε μια σημαντική παρατήρηση: και τι γίνεται με τους απλούς ανθρώ-
πους; Οι περισσότεροι από αυτούς είναι μάλλον ανίκανοι για φιλοσο-
φική σκέψη· είναι ως εκ τούτου καταδικασμένοι στο σφάλμα και στη 
σύγχυση; Ένας από τους λόγους που οι Φαϊλασούφ παρέμειναν μια 
μειοψηφία στο Ισλάμ ήταν ο ελιτισμός τους. Απευθύνονταν κατ' ανά-
γκη σ' εκείνους που είχαν έναν ορισμένο βαθμό νοημοσύνης, παραβαί-
νοντας έτσι το εξισωτικό πνεύμα που εξαρχής χαρακτήριζε τη μου-
σουλμανική κοινωνία. 

Ο Τούρκος Φαϊλασούφ Αμπού Νασρ αλ-Φαραμπι (έτος θαν. 980) 
ασχολήθηκε με το πρόβλημα των ανεκπαίδευτων μαζών, οι οποίες δεν 
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ήταν ικανές για φιλοσοφικό ορθολογισμό. Μπορεί να θεωρηθεί ως ο 
ιδρυτής της αυθεντικής Φαλσαφά και έδειξε την ελκυστική οικουμενι-
κότητα αυτού του μουσουλμανικού ιδεώδους. 0 αλ-Φαραμπί ήταν 
αυτό που θα ονομάζαμε αναγεννησιακός άνθρωπος· δεν ήταν μονάχα 
γιατρός αλλά ταυτόχρονα μουσικός και μυστικός. Στο έργο του Γνώ-
μες των Κατοίκων μιας Ενάρετης Πόλης, έδειχνε επίσης εκείνο το κοι-
νωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον που ήταν κεντρικά για τη μουσουλ-
μανική πνευματικότητα. Στην Πολιτεία του, ο Πλάτων είχε υποστηρί-
ξει ότι μια σωστή κοινωνία πρέπει να καθοδηγείται από τους φιλοσό-
φους οι οποίοι άρχουν σύμφωνα με τις αρχές του λόγου, τις οποίες 
μόνο αυτοί μπορούν να επιβάλουν στους κοινούς ανθρώπους. 0 αλ-
Φαραμπί υποστήριζε ότι ο Προφήτης Μωχάμετ ήταν το είδος ακριβώς 
του κυβερνήτη που οραματιζόταν ο Πλάτων. Είχε εκφράσει τις άχρο-
νες αλήθειες σε μια φανταστική μορφή που οι άνθρωποι μπορούσαν 
να καταλάβουν. Έτσι το Ισλάμ ήταν ιδεωδώς κατάλληλο για να δημι-
ουργήσει την ιδανική κοινωνία του Πλάτωνα. Ο Σιιτισμός ήταν ίσως η 
πιο πρόσφορη μορφή του Ισλάμ για να φέρει εις πέρας ένα τέτοιο σχέ-
διο, λόγω της λατρείας του προς τους σοφούς Ιμάμηδες. Παρ' όλο που 
ήταν ένας ασκούμενος Σούφι, ο αλ-Φαραμπί έβλεπε την αποκάλυψη 
ως απόλυτα φυσική διαδικασία. 0 Θεός των Ελλήνων φιλοσόφων, που 
ήταν κάτι απόμακρο ως προς τ' ανθρώπινα ενδιαφέροντα, πιθανότατα 
δεν θα μπορούσε να «μιλήσει» σε ανθρώπινα όντα και να εμπλακεί σε 
εγκόσμια ζητήματα, όπως υπονοούσε το παραδοσιακό δόγμα της απο-
κάλυψης. Αυτό, ωστόσο, δεν εσήμαινε ότι ο θεός ήταν μακριά απ' όλα 
τα κύρια ενδιαφέροντα του Φαραμπί. 0 θεός ήταν κεντρικός για τη 
φιλοσοφία του, γι' αυτό και η πραγματεία του ξεκινούσε με μια συζή-
τηση περί Θεού. Αυτός, όμως, ήταν ο Θεός του Αριστοτέλη και του 
Πλωτίνου: ήταν το Πρώτο απ' όλα τα όντα. Ένας Έλληνας Χριστια-
νός που είχε ανατραφεί με τη μυστική φιλοσοφία του Διονυσίου του 
Αρεοπαγίτη θα είχε αντιτεθεί σε μια θεωρία που έκανε το Θεό απλώς 
ένα άλλο ον μέσα στα όντα, έστω και ανωτέρας φύσεως. Αλλά ο αλ-
Φαραμπί παρέμεινε πιο κοντά στον Αριστοτέλη. Δεν πίστευε ότι ο 
Θεός αποφάσισε «ξαφνικά» να δημιουργήσει τον κόσμο. Κάτι τέτοιο 
θα απέδιδε στον αιώνιο και ακίνητο Θεό μιαν ανάρμοστη μεταβολή. 
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Όπως και οι Έλληνες, ο αλ-Φαραμπί έβλεπε την αλυσίδα του Είναι 
να απορρέει αιωνίως από το Ένα σε δέκα διαδοχικές εκπορεύσεις ή 
«διάνοιες», καθεμιά από τις οποίες γεννάει μία από τις πτολεμαϊκές 
σφαίρες: τους εξωτερικούς ουρανούς, τη σφαίρα των παγιωμένων 
άστρων, τις σφαίρες του Ποσειδώνα,του Δία,του Άρη,του Ήλιου,της 
Αφροδίτης,του Ερμή και της Σελήνης. Μόλις φτάνουμε στον δικό μας 
υποσελήνιο κόσμο, βλέπουμε μια ιεραρχία του Είναι που αναπτύσσε-
ται προς την αντίθετη κατεύθυνση, ξεκινώντας από την ανόργανη ύλη, 
προχωρώντας μέσα από τα φυτά και τα ζώα,για ν' αποκορυφωθεί στον 
άνθρωπο, του οποίου η ψυχή και το πνεύμα συμμετέχουν στον θείο 
Λόγο, ενώ το σώμα του έρχεται από τη γη. Μέσω της διαδικασίας του 
εξαγνισμού, την οποία περιγράφει ο Πλάτων και ο Πλωτίνος, τα 
ανθρώπινα όντα μπορούν να αποβάλουν τα γήινα δεσμά τους και να 
επιστρέψουν στο θεό,το φυσικό τους σπίτι. 

Υπήρχαν καταφανείς διαφορές από το κορανικό όραμα της πραγ-
ματικότητας, αλλά ο αλ-Φαραμπί θεωρούσε τη φιλοσοφία ως έναν 
ανώτερο τρόπο κατανόησης αληθειών τις οποίες οι προφήτες είχαν 
εκφράσει με ποιητικό, μεταφορικό τρόπο, προκειμένου να προσελκύ-
σουν τους ανθρώπους. Η Φαλσαφά δεν ήταν για τον καθένα. Στα μέ-
σα του δέκατου αιώνα, ένα εσωτερικό στοιχείο άρχιζε να διεισδύει 
στο Ισλάμ. Η Φαλσαφά ήταν μια τέτοια εσωτερική διδασκαλία. Σου-
φισμός και Σιιτισμός ερμήνευαν το Ισλάμ διαφορετικά από τους 
ουλεμά,τους κληρικούς που ήταν προσκολλημένοι αποκλειστικά στον 
Ιερό Νόμο και στο Κοράνι. Από την άλλη μεριά, κρατούσαν τα δόγ-
ματά τους μυστικά, όχι επειδή ήθελαν να αποκλείσουν το λαό, αλλά 
επειδή οι Φομλασούφ, οι Σούφι και οι Σιίτες είχαν όλοι τους συνεί-
δηση ότι οι παράτολμες και ευφάνταστες εκδοχές τους περί του Ισλάμ 
μπορούσαν εύκολα να παρερμηνευθούν. Μια κατά λέξη ή απλουστευ-
τική ερμηνεία των δογμάτων της Φαλσαφά, των μύθων του Σουφι-
σμού ή της ιμαμολογίας των Σιιτών μπορούσαν να προκαλέσουν σύγ-
χυση στους ανθρώπους που δεν είχαν την ικανότητα, την παιδεία ή 
την ιδιοσυγκρασία για πιο συμβολικές, ορθολογικές ή ευφάνταστες 
προσεγγίσεις της έσχατης αλήθειας. Σε αυτές τις εσωτεριστικές σέ-
κτες, οι μυούμενοι προετοιμάζονταν προσεκτικά για την αποδοχή 
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τέτοιων δύσκολων εννοιών μέσω ειδικών ασκήσεων του πνεύματος 
και της καρδιάς. Είδαμε ότι οι Έλληνες Χριστιανοί είχαν αναπτύξει 
μια παρόμοια ιδέα στη διάκριση μεταξύ δόγματος και κηρύγματος. 
Η Δύση δεν ανέπτυξε εσωτερική παράδοση αλλά προσκολλήθηκε στην 
κηρυγματική ερμηνεία της θρησκείας,η οποία υποτίθεται ότι ήταν ίδια 
για όλους. Αντί να επιτρέψει στις λεγόμενες αποκλίσεις να προσλά-
βουν έναν πιο ιδιωτικό χαρακτήρα, οι Χριστιανοί της Δύσης απλώς τις 
κατεδίωξαν και προσπάθησαν να εξοντώσουν τους μη συμμορφούμε-
νους. Στην επικράτεια του Ισλάμ, οι περισσότεροι εσωτεριστές στο-
χαστές πέθαναν στα κρεβάτια τους. 

Το δόγμα της εκπόρευσης του αλ-Φαραμπί έγινε γρήγορα δεκτό 
από τους Φαϊλασούφ. Οι Μυστικοί, όπως θα δούμε, ένιωσαν μεγαλύ-
τερη συμπάθεια προς την έννοια της εκπόρευσης απ' ό,τι προς το 
δόγμα της ex nihilo δημιουργίας. Μακριά από το να θεωρήσουν τη φι-
λοσοφία και το λόγο εχθρούς της θρησκείας, Μουσουλμάνοι Σούφι 
και Εβραίοι Καββαλιστές εξέλαβαν συχνά τις ενοράσεις των Φαϊλα-
σούφ ως έμπνευση για τις δικές τους πιο φαντασιώδεις μορφές θρη-
σκευτικότητας. Αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές στους Σιίτες. Αν και 
παρέμειναν μια μειοψηφική μορφή του Ισλάμ, ο δέκατος αιώνας έχει 
μείνει γνωστός ως ο σιιτικός αιώνας, επειδή οι Σιίτες κατάφεραν να 
εδραιωθούν σε ηγετικά πολιτικά πόστα σε ολόκληρη την αυτοκρατο-
ρία. Το πιο επιτυχημένο από αυτά τα σιιτικά εγχειρήματα ήταν η 
ίδρυση ενός χαλιφάτου στην Τύνιδα το 909 σε αντίθεση προς το σουν-
νιτικό χαλιφάτο της Βαγδάτης. Αυτό υπήρξε επίτευγμα της ισμαηλι-
τικής σέκτας που είναι γνωστή ως «Φατιμίδες» ή «Εβδομιστές», σε 
διάκριση από τους πολυαριθμότερους «Δωδεκατιστές» Σιίτες, οι 
οποίοι δέχθηκαν την αυθεντία των Δώδεκα Ιμάμηδων. Οι Ισμαηλίτες 
αποσχίσθηκαν από τους Δωδεκατιστές μετά το θάνατο του Τζαφάρ 
ιμπν Τσαδίκ,του καθαγιασμένου έκτου Ιμάμη,το 765. Ο Τζαφάρ προ-
όριζε για διάδοχό του το γιο του,τον Ισμαήλ, αλλά όταν ο Ισμαήλ πέ-
θανε νέος οι Δωδεκατιστές αποδέχθηκαν την εξουσία του αδελφού 
του Μουσά. Οι Ισμαηλίτες, ωστόσο, έμειναν πιστοί στον Ισμαήλ και 
πίστευαν ότι η γραμμή είχε τελειώσει με αυτόν. Το βορειοαφρικανικό 
χαλιφάτο τους έγινε εξαιρετικά ισχυρό: το 973 μετέφεραν την πρω-
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τεύουσά τους στο αλ-Καϊράχ, στον τόπο που είναι το σημερινό Κάι-
ρο, όπου και έχτισαν το μεγάλο τζαμί του αλ-Αζάρ. 

Η λατρεία των Ιμάμηδων δεν ήταν πάντως απλός πολιτικός ενθου-
σιασμός. Όπως έχουμε δει, οι Σιίτες έφτασαν να πιστεύουν ότι οι Ιμά-
μηδές τους ενσάρκωναν με κάποιο μυστηριώδη τρόπο την παρουσία 
του Θεού στη γη. Είχαν αναπτύξει μια δική τους εσωτερική λατρεία,η 
οποία βασιζόταν σε μια συμβολική ανάγνωση του Κορανίου. Υποστή-
ριζαν ότι ο Μωχάμετ είχε μεταβιβάσει μια μυστική γνώση στον ανηψιό 
και γαμπρό του Αλί ιμπν Αμπού Ταλίμπ και ότι αυτό το ιλμ είχε περά-
σει σε ολόκληρη τη σειρά των θεωρούμενων Ιμάμηδων, οι οποίοι ήταν 
άμεσοι απόγονοι του. Καθένας από τους Ιμάμηδες ενσάρκωνε το «Φως 
του Μωχάμετ» (αλ-νουρ -αλ-Μωχάμετ), το προφητικό πνεύμα που 
έκανε τον Μωχάμετ να παραδοθεί ολοκληρωτικά στο θεό. Ούτε ο 
Προφήτης ούτε οι Ιμάμηδες ήταν θείοι, αλλά στάθηκαν τόσο πολύ 
ανοιχτοί στο Θεό που μπορεί να ειπωθεί ότι αυτός κατοικεί μέσα τους 
με πιο τέλειο τρόπο απ* ό,τι στους κοινούς θνητούς. Οι Νεστοριανοί 
είχαν υποστηρίξει μια παρόμοια άποψη για τον Ιησού. Όπως και οι 
Νεστοριανοί, οι Σιίτες έβλεπαν τους Ιμάμηδές τους ως «ναούς» ή «θη-
σαυροφυλάκια» του Θείου, πλήρεις από την καταυγάζουσα θεία γνώ-
ση. Το ιλμ δεν ήταν απλώς μυστική πληροφορία, αλλά ένα μέσο μετα-
μόρφωσης και εσωτερικής μεταστροφής. Κάτω από την καθοδήγηση 
του ντάι (πνευματικού καθοδηγητή), ο μαθητής αφυπνιζόταν από την 
οκνηρία και την άγνοιά του μέσ' από ένα όραμα ονειρικού φωτισμού. 
Τόσο πολύ τον μεταμόρφωνε αυτό που γινόταν ικανός να κατανοήσει 
την εσωτερική ερμηνεία του Κορανίου. Αυτή η πρωταρχική εμπειρία 
ήταν μια πράξη αφύπνισης, όπως βλέπουμε στο παρακάτω ποίημα του 
Νασιρί αλ-Χουσράβ, ενός Ισμαηλίτη φιλοσόφου του δέκατου αιώνα, ο 
οποίος περιγράφει το όραμα του Ιμάμη που άλλαξε τη ζωή του: 

Έχεις ποτέ ακούσει για μια θάλασσα που βγαίνει από τη φωτιά; 
Έχεις δει ποτέ μια αλεπού να γίνεται λιοντάρι; 
Ο ήλιος μπορεί να μεταμορφώσει ένα χαλίκι, που ούτε 
το χέρι της φύσης δεν μπορεί ν' αλλάξει, σε πολύτιμο πετράδι. 
Εγώ είμαι το πετράδι, ο'Ηλιος μου είναι αυτός 
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που με τις αχτίνες του χάνει αυτόν το σχοτεινό χόσμο 
να γεμίζει φως. 
Από ζηλόφθονη αγάπη δεν θα πω τ' όνομά του [του Ιμάμη] 
σ' αυτό το ποίημα, μπορώ μόνο να πω ότι γι' αυτόν 
χαι ο ίδιος ο Πλάτωνας θα γινόταν σκλάβος. Αυτός 
είναι ο δάσκαλος, ο γιατρός των ψυχών, ο ευνοούμενος του Θεού, 
εικόνα της σοφίας, πηγή της γνώσης και της αλήθειας. 
Ω Όψη της Γνώσης, Μορφή της Αρετής, 
Καρδιά της Σοφίας, Τέλος του ανθρώπινου γένους, 
Ω Τιμή της Τιμής, στάθηκα μπροστά σου, ωχρός 
και σκελετωμένος, ντυμένος με μάλλινο μανδύα, 
και φίλησα τα χέρια σου σαν να ήταν το μνήμα 
του Προφήτη ή ο μαύρος λίθος της Καάβα3. 

'Οπως ο Χριστός στο όρος Θαβώρ εκπροσώπησε τη θεοποιημένη ανθρω-
πότητα για τους ελληνορθόδοξους Χριστιανούς και όπως ο Βούδας 
ενσάρκωσε τη φώτιση που είναι δυνατή για ολόκληρο το ανθρώπινο 
γένος, έτσι και η ανθρώπινη φύση του Ιμάμη είχε μεταμορφωθεί από 
την ολική αποδοχή του Θεού. 

Οι Ισμαηλίτες φοβούνταν ότι οι Φαϊλασούφ επικεντρώνονταν υπερ-
βολικά στα εξωτερικά και ορθολογιστικά στοιχεία της θρησκείας και 
αμελούσαν τον πνευματικό της πυρήνα. Είχαν,για παράδειγμα, ενα-
ντιωθεί στον ελεύθερο στοχαστή αλ-Ραζί. Αλλά είχαν επίσης ανα-
πτύξει τη δική τους φιλοσοφία και επιστήμη, τις οποίες δεν θεωρού-
σαν αυτοσκοπούς, αλλά πνευματικές ασκήσεις που θα τους βοηθού-
σαν να συλλάβουν το εσωτερικό νόημα (μπατίν) του Κορανίου. 0 δια-
λογισμός πάνω στις αφαιρέσεις της επιστήμης και των μαθηματικών 
εξάγνιζε το πνεύμα τους από την εικονοποιία των αισθήσεων και 
τους ελευθέρωνε από τους περιορισμούς της καθημερινής τους συνεί-
δησης. Αντί να χρησιμοποιήσουν την επιστήμη για ν' αποκτήσουν 
μιαν ακριβή και κυριολεκτική κατανόηση της εξωτερικής πραγματι-
κότητας, όπως κάνουμε εμείς, οι Ισμαηλίτες τη χρησιμοποιούσαν για 
ν' αναπτύξουν τη φαντασία τους. Στράφηκαν στους παλαιούς ζωρο-
αστρικούς μύθους του Ιράν,τους ανέμιξαν με μερικές νεοπλατωνικές 



Ο Θεός των Φιλοσόφων 2 75 

ιδέες χαι ανέπτυξαν μια νέα αντίληψη περί ιστορίας της σωτηρίας. 
Πρέπει να θυμηθούμε ότι στις περισσότερες παραδοσιακές κοινωνίες 
οι άνθρωποι πίστευαν ότι η ζωή τους εδώ κάτω επαναλάμβανε γεγο-
νότα που είχαν συμβεί στον ουράνιο κόσμο: η πλατωνική ιδέα περί 
των μορφών των αιώνιων αρχετύπων είχε εκφράσει αυτή την προαι-
ώνια πίστη σε μια φιλοσοφική γλώσσα. Στο προϊσλαμικό Ιράν,για 
παράδειγμα, η πραγματικότητα είχε μια διπλή όψη: υπήρχε ένας 
ορατός (γχέτιχ) ουρανός κι ένας θεϊκός (μενόχ) τον οποίον δεν μπο-
ρούμε να δούμε στη φυσιολογική κατάσταση συνείδησης. Το ίδιο 
ίσχυε και για τις πιο αφηρημένες, πνευματικές πραγματικότητες: 
κάθε προσευχή ή ενάρετη πράξη την οποία τελούμε εδώ και τώρα 
στο γχέτιχ είχε το αντίγραφό της στον ουράνιο κόσμο,το οποίο της 
έδινε αληθινή ύπαρξη και αιώνια σημασία. 

Αυτά τα ουράνια αρχέτυπα θεωρούνταν αληθινά με τον ίδιο τρόπο 
που γεγονότα και μορφές τα οποία εδρεύουν στη φαντασία μας συχνά 
μας φαίνονται πιο αληθινά και σημαντικά απ' ό ,τι η καθημερινή μας 
πραγματικότητα. Το όλο πράγμα μπορεί να ιδωθεί σαν μια προσπά-
θεια να εξηγήσουμε την πεποίθησή μας ότι, παρ' όλο το πλήθος των 
συντριπτικών ενδείξεων για το αντίθετο,η ζωή και ο κόσμος που βιώ-
νουμε έχει νόημα και σημασία. Τον δέκατο αιώνα, οι Ισμαηλίτες ανα-
βίωσαν αυτή τη μυθολογία,η οποία είχε εγκαταλειφθεί από τους Πέρ-
σες Μουσουλμάνους αφότου προσηλυτίστηκαν στο Ισλάμ. Αυτή όμως 
ήταν ακόμα μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, και γι' αυτό την 
αναμίγνυαν φανταστικά με το πλατωνικό δόγμα της εκπόρευσης. 0 
αλ-Φαραμπί είχε οραματιστεί δύο εκπορεύσεις ανάμεσα στο θεό και 
τον υλικό κόσμο, οι οποίες κατελάμβαναν το χώρο πάνω από τις πτο-
λεμαϊκές σφαίρες. Τώρα οι Ισμαηλίτες θεώρησαν τον Προφήτη και 
τους Ιμάμηδες ως τις «ψυχές» αυτού του ουράνιου σχήματος. Στην 
υψηλότερη «προφητική» σφαίρα του Πρώτου Ουρανού ήταν ο Μω-
χάμετ· στον δεύτερο ουρανό ήταν ο Αλί, ενώ ο καθένας από τους επτά 
Ιμάμηδες ήταν κύριος των σφαιρών που ακολουθούσαν κατ' αντίστοι-
χη τάξη. Τέλος, στις σφαίρες που βρίσκονταν πιο κοντά στον υλικό 
κόσμο ήταν η θυγατέρα του Μωχάμετ και σύζυγος του Αλί, η Φατιμά, 
χάρη στην οποία γινόταν δυνατή η ιερή γενεαλογία. Ήταν, λοιπόν, η Μη-
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τέρα του Ισλάμ και αντίστοιχη με τη θεία Σοφία. Η εικόνα των θεο-
ποιημένων Ιμάμηδων αντανακλούσε την ερμηνεία που έδιναν οι Ισμα-
ηλίτες σχετικά με το αληθινό νόημα της σιιτικής ιστορίας. Αυτή δεν 
ήταν απλώς μια διαδοχή εξωτερικών, εγκόσμιων συμβάντων - μεταξύ 
των οποίων πολλά τραγικά. Οι ζωές αυτών των φωτεινών ανθρώπινων 
όντων αντιστοιχούσαν σε γεγονότα του μενόχ, της αρχετυπικής τάξης4. 

Δεν θα 'πρεπε να βιαστούμε να το περιγελάσουμε αυτό ως αυταπά-
τη. Σήμερα στη Δύση καυχόμαστε για το ενδιαφέρον που δείχνουμε 
για την αντικειμενική ακρίβεια, αλλά οι Ισμαηλίτες μπατινί, οι αναζη-
τητές της «κρυμμένης» (μπατίν) διάστασης της θρησκείας, είχαν 
καταπιαστεί με μια πολύ διαφορετική έρευνα. Όπως και οι ποιητές ή 
οι ζωγράφοι,χρησιμοποιούσαν ένα συμβολισμό που είχε ελάχιστη σχέ-
ση με τη λογική, αλλά ο οποίος ένιωθαν πως αποκαλύπτει μια πραγ-
ματικότητα βαθύτερη από εκείνη που μπορούν να προσλάβουν οι 
αισθήσεις ή να εκφράσουν οι ορθολογικές έννοιες. Αντίστοιχα ανέ-
πτυξαν μια μέθοδο ανάγνωσης του Κορανίου την οποίαν αποκαλού-
σαν ταουίλ (κατά λέξη, επαναφορά). Πίστευαν ότι αυτή τους έφερνε 
πίσω στο αυθεντικό αρχετυπικό Κοράνι, το οποίο είχε εκδηλωθεί στο 
μενόχ την ίδια στιγμή που ο Μωχάμετ το απήγγειλε στο γχέτιχ. Ο 
Ανρί Κορμπέν (Henri Corbin),o όψιμος ιστορικός του ιρανικού Σιιτι-
σμού, έχει συγκρίνει την επιστήμη του ταουίλ μ* εκείνη της αρμονίας 
στη μουσική. Είναι ως εάν οι Ισμαηλίτες να μπορούσαν ν' ακούσουν 
έναν «ήχο», ένα στίχο του Κορανίου ή ένα χαντίθ -σε πολλά επίπεδα 
ταυτόχρονα· προσπαθούσαν να εκπαιδεύσουν τους εαυτούς τους να 
ακούνε τις ουράνιες αντιστοιχίες ταυτόχρονα με τις αραβικές λέξεις. 
Η προσπάθεια αυτή καταπράυνε τις θορυβώδεις κριτικές λειτουργίες 
και τους έκανε συνειδητούς απέναντι στη σιωπή που περιβάλλει κάθε 
λέξη, κατά τρόπο παρόμοιο μ' εκείνον που οι Ινδουιστές ακούνε την 
άρρητη σιωπή που περιβάλλει την ιερή συλλαβή ΩΜ. Καθώς αφου-
γκράζονται τη σιωπή, αποκτούν συνείδηση του χάσματος που υπάρ-
χει ανάμεσα στις λέξεις και τις ιδέες μας για το Θεό και την πλήρη 
πραγματικότητά του5. Ήταν μια άσκηση που βοηθούσε τους Μου-
σουλμάνους να καταλάβουν το Θεό όπως πράγματι του άξιζε, εξη-
γούσε ο Αμπού Γιακούμπ αλ-Σιγιστανί, ένας από τους κύριους Ισμα-
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ηλίτες στοχαστές (έτος θαν. 971). Οι Μουσουλμάνοι συχνά μιλούσαν 
για το Θεό ανθρωπομορφικά, παρουσιάζοντάς τον σαν έναν άνθρωπο 
κοσμικών διαστάσεων, ενώ άλλοι τον αποστέγνωναν από κάθε θρη-
σκευτικό νόημα ανάγοντάς τον σε μια απλή έννοια. 0 αλ-Σιγιστανί, 
αντίθετα, υποστήριξε τη χρήση της διπλής άρνησης. Πρέπει να αρχί-
ζουμε να μιλάμε για το Θεό αρνητικά, λέγοντας,για παράδειγμα, ότι 
είναι μάλλον «μη είναι» παρά «είναι», «μή αδαής» μάλλον παρά 
«σοφός» κ.ο.κ. Αλλά πρέπει αμέσως μετά να αρνηθούμε αυτές τις 
μάλλον άψυχες και αφηρημένες αρνήσεις, λέγοντας ότι ο Θεός είναι 
«όχι μη αδαής» ή ότι δεν είναι το «μη μηδέν» με τη σημασία που δί-
νουμε συνήθως στη λέξη. Δεν αντιστοιχεί σε καμιά ανθρώπινη γλώσ-
σα. Μέσ' από παρατεταμένη χρήση αυτής της γλωσσικής άσκησης, οι 
μπατινί αποκτούσαν επίγνωση της ανεπάρκειας της γλώσσας όταν 
προσπαθούσε να μεταφέρει το μυστήριο του Θεού. 

0 Χαμίντ αλ-Ντιν Κιρμανί (έτος θαν. 1021), ένας από τους τελευ-
ταίους Ισμαηλίτες στοχαστές, περιέγραψε το μέγεθος της ειρήνης και 
της ικανοποίησης που γεννούσε αυτή η άσκηση, το Ραχάφ αλ-ακλ 
(Βάλσαμο του Πνεύματος). Δεν ήταν με κανέναν τρόπο μια ξερή εγκε-
φαλική άσκηση, ένα δασκαλίστικο τέχνασμα, αλλά έντυνε κάθε λε-
πτομέρεια της ζωής του Ισμαηλίτη με σημασία. Οι Ισμαηλίτες συγ-
γραφείς μιλούσαν συχνά για το μπατίν τους με όρους φώτισης και 
μεταμόρφωσης. Το ταουίλ δεν ήταν σχεδιασμένο για να προσφέρει 
πληροφορίες γύρω από το Θεό, αλλά για να προκαλεί μια αίσθηση 
του θαύματος που φώτιζε τον μπατινί σε ένα επίπεδο βαθύτερο απ* 
αυτό του νου. Ούτε ήταν αναχωρητισμός. Οι Ισμαηλίτες ήταν πολιτι-
κοί ακτιβιστές.- Στην πραγματικότητα, ο Τζαφάρ ιμπν Τσαδίκ, ο έκτος 
Ιμάμης, είχε ορίσει την πίστη ως δράση. Όπως ο Προφήτης και οι Ιμά-
μηδες, έτσι και ο πιστός όφειλε να κάνει το όραμά του για το Θεό 
πραγματικότητα στον επίγειο κόσμο. 

Τα ιδεώδη αυτά συμμεριζόταν και η Ιχβάν αλ-αφά,η Αδελφότητα 
της Αγνότητας, μια εσωτεριστική εταιρία που εμφανίστηκε στη Μπά-
σρα τον αιώνα των Ισμαηλιτών. Η Αδελφότητα ήταν προφανώς ένα 
παρακλάδι του Ισμαηλιτισμού. Όπως και οι Ισμαηλίτες, αφιέρωναν 
τον εαυτό τους στις επιστημονικές επιδιώξεις, ιδιαίτερα στα μαθημα-
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τικά και την αστρολογία, καθώς και στην πολιτική πρακτική. Όπως 
και οι Ισμαηλίτες, η Αδελφότητα αναζητούσε το μπατίν, το κρυφό 
νόημα της ζωής. Οι Επιστολές τους (Ρασαΐλ), οι οποίες απετέλεσαν 
μια εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών, ήταν εξαιρετικά 
δημοφιλείς και διαδεδομένες μέχρι την άλλη άκρη της αυτοκρατορίας, 
την Ισπανία. Όμως η Αδελφότητα συνδύαζε την επιστήμη με το μυ-
στικισμό. Τα μαθηματικά αντιμετωπίζονταν σαν εισαγωγή στη φιλο-
σοφία και την ψυχολογία. Οι διάφοροι αριθμοί αποκάλυπταν έμφυτες 
ποιότητες της ψυχής και ήταν μια μέθοδος συγκέντρωσης που βοη-
θούσε τον μυούμενο να αποκτήσει επίγνωση των λειτουργιών του νου 
του. Όπως ο άγιος Αυγουστίνος θεωρούσε την αυτογνωσία απαραί-
τητη προϋπόθεση για τη γνώση του Θεού, η βαθιά κατανόηση του 
εαυτού έγινε ο κινητήριος μοχλός του ισλαμικού μυστικισμού. Οι 
Σούφι, οι Σουννίτες μυστικοί με τους οποίους οι Ισμαηλίτες ένιωθαν 
μεγάλη συγγένεια, είχαν ένα αξίωμα: «Εκείνος που γνωρίζει τον εαυ-
τό του,γνωρίζει τον Κύριό του». Αυτό παρατίθεται στην Πρώτη Επι-
στολή της Αδελφότητας6. Καθώς διαλογίζονταν πάνω στους αριθμούς 
της ψυχής, οδηγούνταν πίσω στο πρωταρχικό Ένα, την αρχή του ανθρώ-
πινου Εαυτού στα βάθη της ψυχής. Η Αδελφότητα ήταν επίσης πολύ 
κοντά στους Φαϊλασούφ. Οι ακόλουθοι της, όπως και οι Μουσουλμά-
νοι ορθολογιστές, τόνιζαν την ενότητα της αλήθειας, η οποία πρέπει 
να αναζητείται παντού. 0 αναζητητής της αλήθειας δεν πρέπει «να 
αμελεί καμιά επιστήμη, να περιφρονεί κανένα βιβλίο, να προσηλώνε-
ται φανατικά σε κανένα μεμονωμένο πιστεύω»7. Ανέπτυξαν μια νεο-
πλατωνική έννοια του θεού, τον οποίον έβλεπαν ως το άρρητο, ακα-
τάληπτο Εν του Πλωτίνου. Όπως και οι Φαϊλασούφ, ακολουθούσαν 
μάλλον το πλατωνικό δόγμα της εκπόρευσης παρά το κορανικό δόγ-
μα της ex nihilo δημιουργίας: ο κόσμος εξέφραζε τον θείο Λόγο και ο 
άνθρωπος μπορούσε να συμμετάσχει στο θείο και να επιστρέψει στο 
Ένα, αποκαθαίροντας τις λογικές του δυνάμεις. 

Η Φαλσαφά έφτασε στο απόγειό της με το έργο του Αμπού Αλί 
ιμπν Σινά (980-1037), που στη Δύση έγινε γνωστός ως Αβικέννας. 
Γεννημένος από μια οικογένεια Σιιτών αξιωματούχων κοντά στην 
Μποχάρα της Κεντρικής Ασίας, ο ιμπν Σινά επηρεάστηκε επίσης από 
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τους Ισμαηλίτες που έρχονταν συχνά και συζητούσαν με τον πατέρα 
του. 0 ίδιος ήταν ένα παιδί θαύμα: στα δεκαέξι του ήταν σύμβουλος 
σημαντικών γιατρών και στα δεκαοχτώ του κατείχε τα μαθηματικά, 
τη λογική και τη φυσική. Δυσκολευόταν με τον Αριστοτέλη, ωστόσο, 
αλλά φωτίστηκε όταν έπεσαν στα χέρια του οι Προθέσεις της Μετα-
φυσικής του Αριστοτέλη του αλ-Φαραμπί. Ζούσε σαν περιπλανώμε-
νος γιατρός, περιφερόμενος σε ολόκληρη την ισλαμική αυτοκρατορία 
και εξαρτώμενος από τις παραξενιές των κατά καιρούς προστατών 
του. Κάποια στιγμή έγινε βεζύρης της σιιτικής δυναστείας των Μπου-
γίντ, οι οποίοι διοικούσαν αυτό που είναι σήμερα το δυτικό και νότιο 
Ιράκ. Λαμπρός, διαυγής διανοούμενος, δεν ήταν σε καμία περίπτωση 
ένας στεγνός σχολαστικός. Ήταν επίσης ένας ηδονιστής που λέγεται 
ότι πέθανε στην αρκετά πρώιμη ηλικία των πενήντα οχτώ χρόνων, 
λόγω των υπερβολών του στο κρασί και τον σαρκικό έρωτα. 

0 ιμπν Σινά είχε συνειδητοποιήσει ότι η Φαλσαφά έπρεπε να προ-
σαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες μέσα στην ισλαμική αυτο-
κρατορία. Το χαλιφάτο των Αββασιδών βρισκόταν σε παρακμή και 
δεν ήταν πια τόσο εύκολο να δει κανείς το κράτος του χαλιφάτου ως 
την ιδεώδη φιλοσοφική κοινωνία που περιέγραφε ο Πλάτων στην Πο-
λιτεία του. Φυσικά ο ιμπν Σινά ένιωθε συμπάθεια προς τις πνευματι-
κές και πολιτικές βλέψεις των Σιιτών, αλλά πολύ περισσότερο τον 
είλκυε ο νεοπλατωνισμός της Φαλσαφά, τον οποίο εξισλάμισε με με-
γαλύτερη επιτυχία απ' οποιονδήποτε προηγούμενο Φαϊλασούφ. Πί-
στευε ότι αν η Φαλσαφά ήθελε να σταθεί συνεπής ως προς την αξίωσή 
της να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικότητας, 
έπρεπε να κατανοήσει βαθύτερα τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των 
κοινών ανθρώπων, οι οποίες - όπως κι αν αποφασίσει κανείς να τις 
ερμηνεύσει- ήταν ένα σημαντικό γεγονός της πολιτικής, κοινωνικής 
και προσωπικής ζωής. Αντί να δει την αποκεκαλυμμένη θρησκεία ως 
μια κατώτερη εκδοχή της Φαλσαφά, ο ιμπν Σινά υποστήριξε ότι ένας 
προφήτης όπως ο Μωχάμετ ήταν ανώτερος απ' οποιονδήποτε φιλό-
σοφο, επειδή δεν εξαρτιόταν από τον ανθρώπινο λόγο, αλλά απολάμ-
βανε μιαν άμεση και ενορατική γνώση του θεού. Αυτό ήταν παρόμοιο 
με τη μυστική εμπειρία των Σούφι και είχε περιγραφεί από τον ίδιο 
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τον Πλωτίνο ως η υψηλότερη μορφή σοφίας. Αυτό δεν σήμαινε, ωστό-
σο, ότι η διάνοια δεν μπορούσε να καταλάβει τίποτε από το Θεό. Ο 
ιμπν Σινά επεξεργαζόταν μια ορθολογική κατάδειξη της ύπαρξης του 
Θεού βασισμένη στις αποδείξεις του Αριστοτέλη, οι οποίες έγιναν κα-
νόνας για τους μεταγενέστερους μεσαιωνικούς φιλοσόφους τόσο στον 
Ιουδαϊσμό όσο και στο Ισλάμ. Ούτε αυτός ούτε οι Φαϊλασούφ είχαν 
την παραμικρή αμφιβολία ότι ο Θεός υπήρχε. Ποτέ δεν αμφέβαλαν ότι 
και αβοήθητος ακόμη ο ανθρώπινος λόγος μπορούσε να φτάσει σε μια 
γνώση της ύπαρξης ενός Ανώτατου Όντος. 0 λόγος ήταν η υψηλότερη 
δραστηριότητα του ανθρώπου: συμμετείχε στον θείο λόγο και ολοφά-
νερα είχε έναν σημαντικό ρόλο στη θρησκευτική αναζήτηση. 0 ιμπν 
Σινά πίστευε ότι εκείνοι που είχαν τις νοητικές ικανότητες να ανακα-
λύψουν το θεό για λογαριασμό τους μ' αυτόν τον τρόπο είχαν θρησκευ-
τικό καθήκον να το κάνουν,γιατί ο λόγος μπορούσε να εκλεπτύνει τη 
σύλληψη του θεού και να την ελευθερώσει από τις προλήψεις και τον 
ανθρωπομορφισμό. 0 ιμπν Σινά κι εκείνοι από τους συνεχιστές του 
που καταπιάνονταν με μια ορθολογική απόδειξη της ύπαρξης του 
θεού δεν υποστήριζαν τους αθεϊστές με τη σημερινή έννοια του όρου. 
Ήθελαν να χρησιμοποιήσουν το λόγο για ν' ανακαλύψουν όσα περισ-
σότερα μπορούσαν σχετικά με τη φύση του θεού. 

Η «απόδειξη» του ιμπν Σινά ξεκινάει με μια θεώρηση του τρόπου 
που εργάζεται ο νους μας. Όπου και αν κοιτάξουμε στον κόσμο, βλέ-
πουμε σύνθετα πράγματα τα οποία συντίθενται από έναν αριθμό δια-
φορετικών στοιχείων. Ένα δέντρο,για παράδειγμα, συνίσταται από 
ξύλο,φλούδα,χυμό και φύλλα. Όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε 
κάτι,το «αναλύουμε» διαλύοντάς το στα συστατικά του μέρη μέχρις 
ότου δεν είναι δυνατή περαιτέρω ανάλυση. Τα απλά στοιχεία φαίνο-
νται σ* εμάς πρωτογενή, ενώ τα σύνθετα όντα που τα συνιστούν μας 
φαίνονται δευτερογενή. Ως εκ τούτου, αναζητούμε συνεχώς την απλό-
τητα, όντα δηλαδή που είναι κατά μη αναγώγιμο τρόπο ο εαυτός 
τους. Ήταν ένα αξίωμα της Φαλσαφά ότι η πραγματικότητα αποτελεί 
ένα λογικά συνεκτικό όλον αυτό σήμαινε ότι η ασταμάτητη αναζή-
τηση μας για απλότητα πρέπει ν' αντανακλά τα πράγματα σε μεγάλη 
κλίμακα. Όπως όλοι οι πλατωνιστές, ο ιμπν Σινά ένιωθε ότι η πολλά-
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πλότητα που βλέπουμε γύρω μας πρέπει να εξαρτάται από μια πρω-
ταρχική ενότητα. Από τη στιγμή που ο νους μας όντως θεωρεί τα σύν-
θετα πράγματα ως δευτερογενή και παράγωγα, αυτή του η τάση πρέ-
πει να έχει προκληθεί από κάτι έξω από αυτά τα ίδια που συνιστά μιαν 
απλή, υψηλότερη πραγματικότητα. Τα πολλαπλά πράγματα είναι 
ενδεχομενικά και τα ενδεχομενικά πράγματα είναι κατώτερα από τις 
πραγματικότητες από τις οποίες εξαρτώνται, όπως σε μια οικογένεια 
τα παιδιά έχουν κατώτερη θέση από τον πατέρα που τους έδωσε τη 
ζωή. Κάτι που αποτελεί αφ' εαυτού του Απλότητα είναι αυτό που οι 
φιλόσοφοι αποκαλούν «Αναγκαίο Είναι», που σημαίνει ότι δεν θα 
εξαρτάται από τίποτε άλλο για την ύπαρξή του. Υπάρχει ένα τέτοιο 
ον; Ένας Φαϊλασούφ όπως ο ιμπν Σινά θεωρούσε δεδομένο ότι ο 
κόσμος ήταν ορθολογικός και σ' ένα ορθολογικό σύμπαν έπρεπε να 
υπάρχει ένα Αδημιούργητο Είναι, ένα Ακίνητο Κινούν στην κορυφή 
της ιεραρχίας της ύπαρξης. Κάτι πρέπει να θέτει σε κίνηση την αίτια -
κή αλυσίδα. Η απουσία ενός τέτοιου ανώτατου όντος θα σήμαινε ότι 
ο νους μας δεν είναι σε αρμονία με την πραγματικότητα στο σύνολό 
της. Αυτό, με τη σειρά του, θα σήμαινε ότι το σύμπαν δεν είναι συνε-
κτικό και ορθολογικό. Αυτό το απώτατα Απλό είναι εκείνο από το 
οποίο εξαρτιόταν ολόκληρη η πολλαπλή, ενδεχομενική πραγματικό-
τητα, είναι αυτό που οι θρησκείες αποκαλούν «Θεό». Επειδή είναι το 
υψηλότερο απ' όλα τα πράγματα, πρέπει να είναι απόλυτα τέλειο και 
να αξίζει το σεβασμό και τη λατρεία. Αλλά επειδή η ύπαρξή του είναι 
τόσο διαφορετική απ' οποιοδήποτε άλλο πράγμα, δεν αποτελεί απλώς 
έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα του Είναι. 

Οι φιλόσοφοι και το Κοράνι συμφωνούσαν ότι ο Θεός ήταν η κα-
θαυτό Απλότητα. Ήταν Ένα. Έπεται, ως εκ τούτου, ότι δεν μπορεί 
να αναλυθεί ή να διαλυθεί σε συστατικά μέρη ή ιδιότητες. Επειδή πρό-
κειται για ένα απολύτως απλό Είναι, δεν έχει αιτία, ούτε ποιότητες, 
ούτε χρονική διάσταση, και δεν υπάρχει τίποτε απολύτως που να μπο-
ρούμε να πούμε γι' αυτό. Ο Θεός δεν μπορεί να είναι αντικείμενο ανα-
στοχαστικής σκέψης, επειδή ο νους μας δεν μπορεί να τον πραγμα-
τευθεί όπως πραγματεύεται όλα τ' άλλα πράγματα. Επειδή ο Θεός 
είναι ουσιαστικά μοναδικός, δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε από 
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τα πράγματα που υπάρχουν στη φυσιολογική, ενδεχομενική αίσθηση. 
Κατά συνέπεια, όταν μιλάμε για το θεό είναι καλύτερα να χρησιμο-
ποιούμε αρνητικές έννοιες προκειμένου να τον διακρίνουμε απολύ-
τως από καθετί άλλο για το οποίο κάνουμε λόγο. Αλλά εάν ο θεός 
είναι η πηγή όλων των πραγμάτων, δεν μπορούμε να υποθέσουμε πολ-
λά πράγματα γι* αυτόν. Επειδή γνωρίζουμε πως η αγαθότητα υπάρ-
χει, ο θεός πρέπει να είναι η ουσιώδης ή «αναγκαία» Αγαθότητα· 
επειδή γνωρίζουμε ότι η ζωή,η δύναμη και η γνώση υπάρχουν, ο θεός 
πρέπει να είναι ολοζώντανος, πανίσχυρος και παντογνώστης με τον 
πιο ουσιώδη και τέλειο τρόπο. Ο Αριστοτέλης είχε διδάξει ότι αφού ο 
θεός ήταν καθαρός Λόγος - νοείν και συνάμα υποκείμενο και αντι-
κείμενο της σκέψης- δεν μπορούσε παρά να ενατενίζει τον εαυτό του 
και να μην έχει επίγνωση καμιάς κατώτερης πραγματικότητας. Αυτό 
δεν συμφωνούσε με την απεικόνιση του θεού στην αποκάλυψη, ο 
οποίος λέγεται πως γνωρίζει όλα τα πράγματα και είναι παρών και 
ενεργός μέσα στη δημιουργημένη τάξη. Ο ιμπν Σινά αποπειράθηκε 
έναν συμβιβασμό: ο θεός είναι κάτι το πολύ υψηλό για να κατεβεί στη 
γνώση τέτοιων ποταπών, επιμέρους όντων όπως είναι οι άνθρωποι 
και τα έργα τους. Όπως είχε πει ο Αριστοτέλης, «υπάρχουν μερικά 
πράγματα που είναι καλύτερο να μην τα βλέπεις παρά να τα βλέ-
πεις»8. Ο θεός δεν μπορούσε να λερώνει τον εαυτό του με μερικές 
πραγματικά ταπεινές και τετριμμένες λεπτομέρειες της ζωής πάνω 
στη γη. Αλλά στην αιώνια πράξη της αυτογνωσίας του, ο θεός προ-
σλαμβάνει καθετί που έχει εκπορευθεί από αυτόν και που αυτός έχει 
φέρει στην ύπαρξη. Γνωρίζει πως είναι η αιτία των ενδεχομενικών 
πλασμάτων. Η σκέψη του είναι τόσο τέλεια που γι' αυτόν σκέψη και 
πράξη είναι ένα και το αυτό, έτσι ο αιώνιος αναστοχασμός του εαυτού 
του γεννά τη διαδικασία των εκπορεύσεων την οποία περιγράφουν οι 
Φαϊλασούφ. Αλλά ο θεός γνωρίζει εμάς και τον κόσμο μας μόνο με 
γενικούς και καθολικούς όρους· δεν ασχολείται με τα επιμέρους. 

Όμως ο ιμπν Σινά δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτή την αφηρη-
μένη περιγραφή της φύσης του θεού: ήθελε να τη συσχετίσει με τη 
θρησκευτική εμπειρία των πιστών,των Σούφι και των μπατινί. Ενδια-
φερόμενος για την ψυχολογία της θρησκείας,χρησιμοποιούσε το πλω-
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τινικό σχήμα ττ)ζ εκπόρευσης για να εξηγήσει την εμπειρία της προ-
φητείας. Σε καθεμία από τις δέκα φάσεις της καθόδου του Είναι από 
το Ένα, ο ιμπν Σινά υπέθετε ότι οι δέκα καθαρές Διάνοιες, μαζί με τις 
ψυχές ή αγγέλους που θέτουν σε κίνηση καθεμία από τις πτολεμαϊκές 
σφαίρες, σχηματίζουν μια ενδιάμεση περιοχή ανάμεσα στο θεό και 
τον άνθρωπο,η οποία αντιστοιχεί στον κόσμο της αρχετυπικής πραγ-
ματικότητας που φαντάζονταν οι μπατινί. Αυτές οι Διάνοιες είχαν 
επίσης φαντασία- στην πραγματικότητα,ήταν Φαντασία στην καθαρή 
της κατάσταση και μέσω αυτής ακριβώς της ενδιάμεσης περιοχής της 
φαντασίας - όχι μέσω του αναστοχαστικού λόγου - άνδρες και γυναί-
κες μπορούσαν να φτάσουν στην πληρέστερη κατανόηση του θεού. Η 
τελευταία από τις Διάνοιες στη δική μας σφαίρα, «τη δέκατη», είναι 
το Αγιο Πνεύμα της αποκάλυψης,γνωστό ως Γαβριήλ, πηγή του φω-
τός και της γνώσης. Η ανθρώπινη ψυχή συντίθεται από πρακτική διά-
νοια, η οποία σχετίζεται με αυτόν τον κόσμο, και θεωρητική διάνοια, 
η οποία είναι ικανή να ζήσει σε στενή συνάφεια με τον Γαβριήλ. Έτσι 
μπορούν και οι προφήτες να αποκτήσουν μια ενορατική, φαντασιακή 
γνώση του θεού, συγγενική μ' εκείνη που απολαμβάνουν οι Διάνοιες, 
η οποία υπερβαίνει τον πρακτικό, διασκεπτικό λόγο. Η εμπειρία των 
Σούφι έδειχνε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό να επιτευχθεί ένα όραμα 
του θεού με φιλοσοφικό βάθος, χωρίς να χρησιμοποιηθεί η λογική ή 
ο ορθολογισμός. Αντί για συλλογισμούς, χρησιμοποιούσαν τα φα-
ντασιακά εργαλεία του συμβολισμού και της εικονοποιίας. 0 Προ-
φήτης Μωχάμετ είχε τελειοποιήσει αυτήν την άμεση ένωση με τον θεϊ-
κό κόσμο. Η ψυχολογική ερμηνεία του οράματος και της αποκά-
λυψης βοήθησε τους πιο φιλοσοφικά διατεθειμένους Σούφι να μιλή-
σουν για την ίδια τους τη θρησκευτική εμπειρία, όπως θα δούμε στο 
επόμενο κεφάλαιο. 

Στην πραγματικότητα, προς το τέλος της ζωής του ο ιμπν Σινά 
φαίνεται ότι είχε γίνει κι ο ίδιος ένας Μυστικός. Στην πραγματεία του 
Κιτάμπ αλ-Ασεράτ (Το Βιβλίο των Παραινέσεων), γινόταν απροκά-
λυπτα επικριτικός απέναντι σε κάθε ορθολογική προσέγγιση του 
Θεού,την οποία έβρισκε μάταιη. Αρχιζε να στρέφεται προς ό,τι απο-
καλούσε «Ανατολική Φιλοσοφία» (αλ-χχμάτ αλ-μασριχιγιέχ). Αυτό 
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δεν αναφερόταν στην Ανατολή ως γεωγραφικό τόπο αλλά ως πηγή 
του φωτός. Σκόπευε να γράψει μια εσωτερική πραγματεία της οποίας 
οι μέθοδοι θα βασίζονταν τόσο σε μια άσκηση φώτισης (ισράχ) όσο 
και στη λογική αιτιολόγηση. Δεν είμαστε σίγουροι αν έγραψε ποτέ 
αυτήν την πραγματεία: κι αν την έγραψε, δεν σώθηκε. Αλλά, όπως επί-
σης θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, ο μεγάλος Ιρανός φιλόσοφος 
Γιαχία Σουχραβαρντί θα ίδρυε τη σχολή του Ισρακί,η οποία όντως 
ανέμιξε τη φιλοσοφία με την πνευματική εμπειρία κατά τον τρόπο 
που είχε οραματιστεί ο ιμπν Σινά. 

Οι επιστήμες Καλάμ και Φαλσαφά είχαν εμπνεύσει ένα παρόμοιο 
πνευματικό κίνημα στους Εβραίους της ισλαμικής αυτοκρατορίας. 
Αρχισαν να γράφουν τη δική τους φιλοσοφία στα αραβικά, εισάγο-
ντας για πρώτη φορά στον Ιουδαϊσμό ένα μεταφυσικό και θεωρητικό 
στοιχείο. Αντίθετα από τους Μουσουλμάνους Φαϊλασούφ, οι Εβραίοι 
στοχαστές δεν καταπιάνονταν με όλο το εύρος της φιλοσοφικής επι-
στήμης, αλλά συγκεντρώνονταν σχεδόν αποκλειστικά σε θρησκευτικά 
ζητήματα. Ένιωθαν ότι έπρεπε ν* απαντήσουν στην πρόκληση του 
Ισλάμ με τους δικούς του όρους, κάτι που σήμαινε ότι έπρεπε να συμ-
φιλιώσουν τον περσοναλιστικό Θεό της Βίβλου με το θεό των Φαϊλα-
σούφ. Όπως και τους Μουσουλμάνους, έτσι κι αυτούς τους ανησυ-
χούσε η ανθρωπομορφική απεικόνιση του Θεού μέσα στις Γραφές και 
στο Ταλμούδ, ενώ παράλληλα αναρωτιόνταν πώς μπορούσε αυτός να 
είναι ο ίδιος με το Θεό των φιλοσόφων. Τους απασχολούσε το πρό-
βλημα της δημιουργίας του κόσμου και η σχέση μεταξύ Αποκάλυψης 
και λόγου. Φυσικά έφτασαν σε διαφορετικά συμπεράσματα, αλλά 
ήταν βαθιά εξαρτημένοι από τους Μουσουλμάνους στοχαστές. Έτσι 
ο Σααντία ιμπν Γιοζέφ (882-942), ο πρώτος που ανέλαβε μια φιλοσο-
φική ερμηνεία του Ιουδαϊσμού,ήταν ένας Ταλμουδιστής αλλά ταυτό-
χρονα και Μουταζιλί. Πίστευε ότι ο λόγος μπορούσε να φτάσει σε μια 
γνώση του Θεού με τις δικές του δυνάμεις. Ως Φαϊλασούφ, έβλεπε την 
επίτευξη μιας ορθολογικής σύλληψης του Θεού ως μιτσβά, ως θρη-
σκευτικό καθήκον. Όμως, όπως και οι Μουσουλμάνοι ορθολογιστές, 
ο Σααντία δεν είχε την παραμικρή αμφιβολία για την ύπαρξη του 
Θεού. Η πραγματικότητα του Θεού Δημιουργού του φαινόταν τόσο 
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πρόδηλη που αν κάτι έπρεπε να αποδειχθεί στο Βιβλίο των Πίστεων 
χαι των Πεποιθήσεων που έγραψε ήταν η δυνατότητα της θρησκευτι-
κής αμφιβολίας, όχι η πίστη. 

Ένας Ιουδαίος δεν χρειαζόταν να πιέζει τη λογική του για ν' απο-
δεχθεί τις αλήθειες της αποκάλυψης, υποστήριζε ο Σααντία. Αλλά 
αυτό δεν εσήμαινε ότι ο Θεός ήταν απόλυτα προσιτός στον ανθρώπινο 
λόγο. 0 Σααντία αναγνώριζε πως η ιδέα της ex nihilo δημιουργίας 
έβριθε φιλοσοφικών δυσκολιών και ήταν αδύνατο να εξηγηθεί με 
ορθολογικούς όρους, επειδή ο Θεός της Φαλσαφά δεν ήταν ικανός να 
λάβει μια αιφνίδια απόφαση και να εγκαινιάσει αλλαγές. Πώς μπο-
ρούσε ένας υλικός κόσμος να έχει την προέλευση του σε έναν απολύ-
τως πνευματικό Θεό; Εδώ φτάνουμε στα όρια της λογικής και πρέπει 
απλώς να δεχθούμε ότι ο κόσμος δεν ήταν αιώνιος, όπως πίστευαν οι 
πλατωνιστές, αλλά είχε μια αρχή μέσα στο χρόνο. Αυτή ήταν η μόνη 
δυνατή εξήγηση που συμφωνούσε με τη Γραφή και την κοινή αίσθηση. 
Από τη στιγμή που το δεχόμαστε αυτό, μπορούμε να συναγάγουμε 
όλα τα άλλα δεδομένα σε σχέση με το Θεό. Η δημιουργημένη τάξη 
είναι με νοήμονα τρόπο σχεδιασμένη· έχει ζωή και ενέργεια· ως εκ 
τούτου, ο Θεός που τη δημιούργησε πρέπει επίσης να διαθέτει Σοφία, 
Ζωή και Δύναμη. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι χωριστές υπο-
στάσεις, όπως υπονοούσε το χριστιανικό δόγμα της Τριάδας, αλλά 
απλές όψεις του θεού. Μόνο επειδή η ανθρώπινη γλώσσα μας δεν 
μπορεί να αναλύσει με επάρκεια την πραγματικότητα του θεού, πρέ-
πει εμείς να τον αναλύουμε κατ' αυτόν τον τρόπο, κινδυνεύοντας να 
καταστρέψουμε την απόλυτη απλότητά του. Αν θέλουμε να είμαστε 
όσο το δυνατόν ακριβέστεροι σε σχέση με το θεό,το μόνο που μπο-
ρούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει. 0 Σααντία, ωστόσο, δεν αποκλείει 
κάθε θετική περιγραφή του θεού, ούτε τοποθετεί τον απόμακρο και 
απρόσωπο θεό των φιλοσόφων πάνω από τον προσωπικό, ανθρωπο-
μορφικό θεό της Βίβλου. Όταν, για παράδειγμα, προσπαθεί να εξη-
γήσει τον πόνο που βλέπουμε στον κόσμο, ο Σααντία προσφεύγει 
στους σοφιολογικούς συγγραφείς και στο Ταλμούδ. Ο πόνος, λέει, 
είναι η τιμωρία για την αμαρτία· μας εξαγνίζει και μας πειθαρχεί για 
να μας κάνει ταπεινούς. Αυτό δεν θα ικανοποιούσε έναν αληθινό Φαΐ-
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λασούφ, μιας και κάνει το Θεό υπερβολικά ανθρώπινο και του αποδί-
δει σχέδια και προθέσεις. Αλλά ο Σααντία δεν βλέπει τον αποκεκα-
λυμμένο Θεό της Γραφής ως κατώτερο από τον Θεό της Φαλσαφά. Οι 
προφήτες ήταν ανώτεροι από κάθε φιλόσοφο. Τελικά, ο λόγος το μόνο 
που μπορούσε να κάνει ήταν μια προσπάθεια ν' αποδείξει συστημα-
τικά όσα δίδασκε η Βίβλος. 

Άλλοι Εβραίοι έφτασαν μακρύτερα. Στο έργο του Η πηγή της ζωής, 
ο νεοπλατωνιστής Σολομών ιμπν Γκαμπιρόλ (περ. 1022-1070) δεν 
μπορούσε να δεχθεί το δόγμα της ex nihilo δημιουργίας, αλλά προ-
σπάθησε να προσαρμόσει έτσι τη θεωρία της εκπόρευσης ώστε να 
επιτραπεί στο Θεό κάποιος βαθμός αυθορμησίας κι ελεύθερης βούλη-
σης. Υποστήριξε ότι ο Θεός είχε θελήσει ή επιθυμήσει τη διαδικασία 
της εκπόρευσης, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να την κάνει λιγό-
τερο μηχανική και να δείξει ότι ο Θεός είχε τον έλεγχο των νόμων της 
ύπαρξης και δεν υπόκειτο απλώς στη δυναμική της. Αλλά ο Γκαμπι-
ρόλ δεν μπόρεσε να εξηγήσει ικανοποιητικά πώς η ύλη μπορούσε να 
εκπορευθεί από το Θεό. Άλλοι υπήρξαν λιγότερο καινοτόμοι. Ο Μπα-
χία ιμπν Πακουντά (έτος θαν. περ. 1080) δεν ήταν αυστηρός πλατω-
νιστής, αλλά προσέφευγε στις μεθόδους του Καλάμ όπου αυτό τον 
βόλευε. Έτσι, όπως και ο Σααντία, υποστήριζε ότι ο Θεός είχε δημι-
ουργήσει τον κόσμο μια συγκεκριμένη στιγμή. Ο κόσμος, οπωσδή-
ποτε, δεν δημιουργήθηκε τυχαία: αυτή θα ήταν μια ιδέα τόσο γελοία 
όσο το να φανταστούμε πως μια τέλεια γραμμένη παράγραφος γεν-
νήθηκε όταν το μελάνι χύθηκε στη σελίδα. Η τάξη και η σκοπιμότητα 
του κόσμου δείχνουν ότι πρέπει να υπάρχει ένας Δημιουργός, όπως 
έχουν αποκαλύψει οι Γραφές. Έχοντας εισηγηθεί αυτό το ελάχιστα 
φιλοσοφικό δόγμα, ο Μπαχία στράφηκε από το Καλάμ στη Φαλσαφά, 
παραθέντοντας τις αποδείξεις του ιμπν Σινά περί του ότι έπρεπε να 
υπάρχει ένα Αναγκαίο, Απλό Ον. 

0 Μπαχία πίστευε πως οι μόνοι άνθρωποι που λάτρευαν το Θεό 
σωστά ήταν οι προφήτες και οι φιλόσοφοι. Οι προφήτες είχαν μια 
άμεση, ενορατική γνώση του Θεού, οι φιλόσοφοι μια ορθολογική γνώ-
ση του. Όλοι οι άλλοι λάτρευαν απλώς μια προβολή του εαυτού τους, 
ένα Θεό κατ' εικόνα τους. Ήταν όλοι τους σαν τυφλοί, που τους οδη-
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γούσαν άλλα ανθρώπινα όντα, εφόσον δεν προσπαθούσαν μόνοι τους 
να αποδείξουν την ύπαρξη και την ενότητα του Θεού. 0 Μπαχία ήταν 
ελιτιστής όπως και οι Φαϊλασούφ, αλλά είχε επίσης ισχυρές σουφικές 
καταβολές. 0 λόγος μπορούσε να μας πει ότι ο Θεός υπήρχε, αλλά δεν 
μπορούσε να μας πει τίποτα γι' αυτόν. Όπως δείχνει και ο τίτλος της, 
η πραγματεία του Μπαχία Καθήκοντα της καρδιάς χρησιμοποιούσε 
το λόγο για να μας βοηθήσει να καλλιεργήσουμε τη σωστή στάση απέ-
ναντι στο Θεό. Όταν ο νεοπλατωνισμός ερχόταν σε αντίθεση με τον 
Ιουδαϊσμό του, απλώς τον εγκατέλειπε. Η θρησκευτική του εμπειρία 
προηγείτο κάθε ορθολογικής μεθόδου. 

Αλλά αν ο λόγος δεν μπορούσε να μας πει τίποτα για το Θεό, ποιο 
ήταν το ζητούμενο στις ορθολογικές συζητήσεις θεολογικών ζητημά-
των ; Αυτό το ερώτημα έθεσε ο Μουσουλμάνος στοχαστής Αμπού Χα-
μίντ αλ-Γκαζαλί (1058-1111), μια κεντρική και εμβληματική μορφή 
στην ιστορία της θρησκευτικής φιλοσοφίας. Γεννημένος στο Χουρα-
σάν, μελέτησε το Καλάμ κοντά στον Γιουβαϊνί,τον εξέχοντα Ασαρίτη 
θεολόγο, με τέτοια αποτελέσματα που στα τριάντα τρία του ανέλαβε 
τη διεύθυνση του περίφημου τζαμιού Νιζαμιγιά στη Βαγδάτη. Σκοπός 
του ήταν να υπερασπίσει τα σουννιτικά δόγματα απέναντι στη σιιτική 
πρόκληση των Ισμαηλιτών. Ο αλ-Γκαζαλί, ωστόσο, είχε μια ανήσυχη 
ιδιοσυγκρασία που τον έκανε να παλεύει με την ίδια την αλήθεια, να 
εξωθεί τα προβλήματα στα ακρότατα όριά τους και να αρνείται να 
ικανοποιηθεί με μια εύκολη, συμβατική απάντηση. Όπως μας λέει, 

Ανασκάλισα την παραμικρή εσοχή, ρίχτηκα σε κάθε πρόβλημα, 
βυθίστηκα σε κάθε άβυσσο. Ερεύνησα εξονυχιστικά το πιστεύω 
κάθε σέκτας, προσπάθησα να ξεγυμνώσω τα πιο εσοπερικά δόγ-
ματα κάθε κοινότητας. Και όλ' αυτά τα έκανα για να μπορέσω 
να διακρίνω ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα, ανάμεσα στη 
βαθιά παράδοση και την αιρετική καινοτομία9. 

Έψαχνε για εκείνο το είδος αδιαμφισβήτητης βεβαιότητας που ένιωθε 
ένας φιλόσοφος όπως ο Σααντία, αλλά σιγά σιγά απογοητεύτηκε. 
Παρ' όλη την εξαντλητική έρευνά του,η απόλυτη αλήθεια του διέφευ-
γε. Οι σύγχρονοι του αναζητούσαν το Θεό με διάφορους τρόπους, 
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σύμφωνα με τις προσωπικές και ιδιοσυγκρασιακές τους ανάγκες: στο 
Καλάμ, μέσω ενός Ιμάμη,στη Φαλσαφά και στον σουφικό μυστικι-
σμό. 0 αλ-Γκαζαλί φαίνεται ότι μελέτησε όλες αυτές τις επιστήμες 
στην προσπάθειά του να κατανοήσει «τι στ' αλήθεια είναι τα πράγ-
ματα καθ' εαυτά»10. Οι επιστήμες και των τεσσάρων αυτών κυρίων 
εκδοχών του Ισλάμ που ερεύνησε απαιτούσαν την πλήρη βεβαιότητα, 
αλλά -ρωτούσε ο αλ-Γκαζαλί- πώς μπορούσε αυτή αντικειμενικά 
να επαληθευτεί; 

0 αλ-Γκαζαλί γνώριζε όσο και κάθε σύγχρονος σκεπτικιστής ότι η 
βεβαιότητα ήταν μια ψυχολογική συνθήκη που δεν ήταν κατ' ανάγκη 
αντικειμενικά αληθής. Οι Φαϊλασούφ υποστήριζαν ότι αποκτούσαν 
ορισμένες γνώσεις μέσ' από ορθολογικά επιχειρήματα* οι Μυστικοί 
επέμεναν ότι τις είχαν βρει μέσ' από τις ασκήσεις των Σούφι· οι Ισμα-
ηλίτες ένιωθαν ότι μόνο μέσ' από τις διδαχές των Ιμάμηδών τους μπο-
ρούσαν αυτές να βρεθούν. Αλλά η πραγματικότητα την οποία αποκα-
λούμε «Θεό» δεν μπορεί να ελεγχθεί εμπειρικά. Πώς λοιπόν μπορού-
με να είμαστε βέβαιοι ότι η πίστη μας δεν είναι μια απλή αυταπάτη; 
Οι συμβατικότερες ορθολογικές αποδείξεις δεν μπορούσαν να ικανο-
ποιήσουν τα αυστηρά κριτήρια του αλ-Γκαζαλί. Οι θεολόγοι του Κα-
λάμ ξεκινούσαν από βασικές προτάσεις οι οποίες βρίσκονταν στις 
Γραφές, αλλά αυτές δεν είχαν επαληθευθεί πέραν πάσης αμφιβολίας. 
Οι Ισμαηλίτες εξαρτιόνταν από τις διδασκαλίες ενός κρυμμένου και 
άγνωστου Ιμάμη, αλλά πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο 
Ιμάμης ήταν θεόπνευστος; Και αν δεν μπορούμε να τον βρούμε πού 
είναι η πηγή αυτής της έμπνευσης; Η Φαλσαφά δεν ήταν καθόλου ικα-
νοποιητική. 0 αλ-Γκαζαλί έστρεψε ένα μεγάλο μέρος της πολεμικής 
του εναντίον του αλ-Φαραμπί και του ιμπν Σινά. Πιστεύοντας ότι μό-
νο ένας γνώστης των δικών τους επιστημών θα μπορούσε να τους 
ανασκευάσει, ο αλ-Γκαζαλί μελέτησε επί τρία χρόνια τη Φαλσαφά 
μέχρι που έγινε απόλυτος κατοχός της11. Στην πραγματεία του Η 
ασυνέπεια των φιλοσόφων, υποστήριζε ότι οι Φαϊλασούφ έθεταν ένα 
ερώτημα στο οποίο δεν μπορούσαν οι ίδιοι να απαντήσουν. Αν η Φαλ-
σαφά περιόριζε τον εαυτό της σε εγκόσμια, παρατηρήσιμα φαινόμενα 
όπως η ιατρική,η αστρονομία ή τα μαθηματικά,ήταν εξαιρετικά χρή-
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σιμη, αλλά σ' αυτήν την περίπτωση δεν μπορούσε να μας πει τίποτα 
για το Θεό. Πώς μπορούσε να αποδείξει κανείς το δόγμα της εκπό-
ρευσης, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο; Ποιος εξουσιοδοτούσε τους 
Φαϊλασούφ να βεβαιώνουν ότι ο Θεός γνώριζε μόνο γενικά, οικουμε-
νικά πράγματα και όχι επιμέρους; Μπορούσαν αυτό να το αποδεί-
ξουν ; Το επιχείρημά τους ότι ο Θεός ήταν κάτι πολύ υψηλό για να 
γνωρίζει τις κατώτερες πραγματικότητες ήταν ανεπαρκές: από πότε 
υπήρχε άγνοια για οτιδήποτε το θαυμαστό; Δεν υπήρχε τρόπος να 
αποδειχθεί ικανοποιητικά καμία από αυτές τις προτάσεις. Έτσι οι 
Φαϊλασούφ ήταν ανορθολογικοί και αφιλοσόφητοι, όταν αναζητούσαν 
γνώση η οποία βρισκόταν πέρα από τις ικανότητες του νου και δεν 
μπορούσε να επαληθευθεί από τις αισθήσεις. 

Αλλά πού οδηγούν αυτά τον έντιμο αναζητητή της αλήθειας; Μια 
βαθιά, απαρασάλευτη γνώση για το Θεό ήταν άραγε αδύνατη; Η 
ένταση της αναζήτησης του προκάλεσε τέτοια προσωπική πίεση στον 
αλ-Γκαζαλί που έπαθε έναν κλονισμό. Ξαφνικά δεν μπορούσε να 
καταπιεί ή να φάει και ένιωσε να τον πιέζει ένα ζοφερό βάρος και μια 
απελπισία. Γύρω στα 1094, εν τέλει, κατέληξε ότι δεν μπορούσε να 
μιλά ή να δίνει διαλέξεις: 

Ο Θεός έδεσε τη γλώσσα μου μέχρι που σταμάτησα να δίνω 
οδηγίες. Πίεζα παρ' όλ' αυτά τον εαυτό μου να διδάσκω μία μό-
νο ημέρα για χάρη των διάφορων μαθητών μου, αλλά η γλώσσα 
μου δεν μπορούσε να ξεστομίσει λέξη12. 

Έπεσε σε κλινική κατάθλιψη. Οι γιατροί διέγνωσαν σωστά μια βαθιά 
ριζωμένη σύγκρουση και του είπαν ότι αν δεν ελευθερωθεί από το 
κρυμμένο άγχος του, δεν θα συνερχόταν ποτέ. Φοβούμενος ότι κινδύ-
νευε από τις φλόγες της Κόλασης αν δεν ξανάβρισκε την πίστη του, ο 
αλ-Γκαζαλί παραιτήθηκε από τη λαμπρή ακαδημαϊκή του θέση και 
πήγε να βρει τους Σούφι. 

Εκεί βρήκε αυτό που αναζητούσε. Δίχως να εγκαταλείψει τη λο-
γική του -ήταν πάντοτε δύσπιστος απέναντι στις ακραίες μορφές του 
Σουφισμού- ο αλ-Γκαζαλί ανακάλυψε πως οι μυστικές ασκήσεις 
προκαλούσαν μια άμεση, ενορατική αίσθηση αυτού που μπορούσε να 
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ονομαστεί «Θεός». Ο Βρετανός ερευνητής Τζων Μπόουκερ (John 
Bowker) δείχνει ότι η αραβική λέξη για την ύπαρξη (βουτζούντ) προ-
έρχεται από τη ρίζα ουατζαντά: «βρήκε»13. Κατά λέξη, λοιπόν,βου-
τζούντ σημαίνει «αυτό που μπορεί να βρεθεί»: ήταν κάτι πιο συγκε-
κριμένο από τους ελληνικούς μεταφυσικούς όρους και έδινε κάποια 
ελευθερία κινήσεων στους Μουσουλμάνους. Ένας αραβόφωνος φιλό-
σοφος που προσπαθούσε να αποδείξει ότι ο Θεός υπήρχε δεν ήταν υπο-
χρεωμένος να συγκροτήσει το Θεό σαν ένα ακόμη αντικείμενο ανά-
μεσα στα άλλα. Το μόνο που είχε να αποδείξει ήταν ότι μπορούσε να 
βρεθεί. Η μόνη απόλυτη απόδειξη της βουτζούντ του Θεού θα εμφα-
νιζόταν - ή δεν θα εμφανιζόταν - όταν ο πιστός ερχόταν πρόσωπο με 
πρόσωπο με τη θεία πραγματικότητα μετά θάνατον. Εντούτοις, οι 
αναφορές ανθρώπων όπως οι προφήτες και οι Μυστικοί, οι οποίοι 
υποστήριζαν πως έχουν βιώσει κάτι τέτοιο σε αυτή τη ζωή, θα έπρεπε 
να εξεταστούν προσεκτικά. Οι Σούφι οπωσδήποτε ισχυρίζονταν ότι 
έχουν βιώσει τη βουτζούντ του Θεού: η λέξη ουάτζντ ήταν ένας τεχνι-
κός όρος για την εκστατική βίωση του Θεού, ο οποίος τους παρείχε 
την απόλυτη βεβαιότητα (γιαχίν) ότι το βίωμά τους αποτελούσε κάτι 
πραγματικό και όχι μια απλή φαντασίωση. Ομολογουμένως, τέτοιες 
αναφορές μπορούσαν να είναι λανθασμένες ως προς τους ισχυρισμούς 
τους, αλλά - αφού έζησε δέκα χρόνια σαν Σούφι- ο αλ-Γκαζαλί 
βρήκε ότι η θρησκευτική εμπειρία ήταν ο μόνος τρόπος επαλήθευσης 
μιας πραγματικότητας που βρίσκεται πέρ' από τα όρια της ανθρώπι-
νης διάνοιας και των διαδικασιών του εγκεφάλου. Η σουφική γνώση 
του Θεού δεν ήταν μια ορθολογική ή μεταφυσική γνώση, αλλά συγγέ-
νευε ολοφάνερα με την ενορατική εμπειρία των παλαιών προφητών: 
οι Σούφι λοιπόν έβρισκαν για λογαριασμό τους τις ουσιαστικές αλή-
θειες του Ισλάμ, αναβιώνοντας τη θεμελιώδη του εμπειρία. 

Ο αλ-Γκαζαλί διαμόρφωσε έτσι ένα μυστικό πιστεύω που μπο-
ρούσε να γίνει αποδεκτό από το μουσουλμανικό κατεστημένο,το οποίο 
συχνά έβλεπε με καχυποψία τους Μυστικούς του Ισλάμ, όπως θα 
δούμε στο επόμενο κεφάλαιο. Όπως και ο ιμπν Σινά,αναζητούσε την 
αρχαία πίστη σε μια αρχετυπική περιοχή πέρα από τον γήινο κόσμο 
της αισθητηριακής εμπειρίας. Ο ορατός κόσμος (αλάμ αλ-σαχαντά) 
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είναι ένα κατώτερο αντίγραφο αυτού που αποκαλούσε κόσμο της 
πλατωνικής διάνοιας (αλάμ αλ-μαλαχούτ), όπως θα έλεγε ένας Φαϊ-
λασούφ. Το Κοράνι και η Βίβλος των Εβραίων και των Χριστιανών 
είχαν μιλήσει γι' αυτόν τον πνευματικό κόσμο. 0 άνθρωπος βρισκόταν 
ανάμεσα σε δύο περιοχές της πραγματικότητας: ανήκε στον φυσικό 
κόσμο και ταυτόχρονα στον ανώτερο κόσμο του πνεύματος, επειδή ο 
Θεός είχε χαράξει μέσα του τη δική του θεία εικόνα. Στη μυστική του 
πραγματεία Μισχατάλφ-Ανουάρ, ο αλ-Γκαζαλί ερμηνεύει την κορα-
νική σούρα περί Φωτός, την οποία παρέθεσα στο προηγούμενο κεφά-
λαιο14. Το φως εδώ αναφέρεται τόσο στο Θεό όσο και στις άλλες, 
κοινές πηγές φωτισμού: το λυχνάρι,τ' αστέρια. 0 λόγος μας είναι επί-
σης μια πηγή φωτός. 'Οχι μόνο μας βοηθάει ν' αντιληφθούμε τα πράγ-
ματα αλλά, όπως και ο ίδιος ο Θεός, μπορεί να υπερβεί το χώρο και 
το χρόνο. Μετέχει, ως εκ τούτου, στην ίδια πραγματικότητα με τον 
πνευματικό κόσμο. Αλλά για να καταστήσει σαφές ότι ως «λόγο» δεν 
εννοεί απλώς τη νοητική, αναλυτική μας δύναμη, ο αλ-Γκαζαλί υπεν-
θυμίζει στους αναγνώστες του ότι οι εξηγήσεις του δεν πρέπει να εκ-
λαμβάνονται με την κυριολεκτική έννοια: τέτοια ζητήματα μπορούμε 
να τα συζητήσουμε μόνο με τη συμβολική γλώσσα που είναι το κατα-
φύγιο της δημιουργικής φαντασίας. 

Μερικοί άνθρωποι, ωστόσο, κατέχουν μια δύναμη υψηλότερη από 
το λόγο,την οποία ο αλ-Γκαζαλί ονομάζει «προφητικό πνεύμα». Οι 
άνθρωποι που στερούνται αυτή την ικανότητα δεν μπορούν να πουν 
ότι δεν υπάρχει, επειδή απλά δεν τη γνωρίζουν. Αυτό θα ήταν τόσο 
παράλογο όσο αν κάποιος κουφός ισχυριζόταν πως η μουσική είναι 
μια αυταπάτη. Μπορούμε να μάθουμε κάτι για το Θεό μέσα από τις 
λογικές και ενορατικές μας δυνάμεις, αλλά ο υψηλότερος τύπος γνώ-
σης μπορεί να επιτευχθεί μόνο από ανθρώπους όπως οι προφήτες ή οι 
Μυστικοί που διαθέτουν αυτήν την ειδική ικανότητα. Αυτό ακούγεται 
κάπως ελιτίστικο, αλλά Μυστικοί από άλλες παραδόσεις έχουν επί-
σης υποστηρίξει πως οι ενορατικές ικανότητες τις οποίες απαιτεί ένας 
δρόμος όπως το Ζεν ή ο βουδιστικός διαλογισμός είναι ένα ειδικό χά-
ρισμα, παρόμοιο με το χάρισμα του να γράφει κανείς ποίηση. Δεν έχει 
ο καθένας αυτό το μυστικό ταλέντο. Ο αλ-Γκαζαλί περιγράφει αυτή 
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τη μυστική γνώση σαν μια συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι ο Δημι-
ουργός είναι το μόνο πράγμα που υπάρχει. Αυτό οδηγεί σε μια εξά-
λειψη του εαυτού και σε μια απορρόφηση μέσα στο Θεό. Οι Μυστικοί 
είναι σε θέση να υψωθούν πάνω από τον κόσμο της μεταφοράς, η οποία 
μπορεί να ικανοποιεί λιγότερο απαιτητικούς θνητούς· αυτοί 

είναι σε θέση να δουν ότι δεν υπάρχει στον κόσμο άλλη ύπαρξη 
από αυτή του Θεού χαι ότι το πρόσωπο όλων των πραγμάτων 
αφανίζεται μπροστά στο Πρόσωπό Του (Κοράνιο, 28:88)... Στην 
πραγματικότητα, καθετί άλλο εκτός από αυτόν είναι καθαρή 
ανυπαρξία και από τη σκοπιά τού Είναι που λαμβάνει από την 
πρώτη Διάνοια [κατά το πλατωνικό σχήμα], δεν υπάρχει αφ' 
εαυτού αλλά σε αναφορά προς το πρόσωπο του Δημιουργού, μ' 
αποτέλεσμα το μοναδικό πράγμα που αληθινά υπάρχει να είναι 
το Πρόσωπο του Θεού15. 

Αντί για ένα εξωτερικό, αντικειμενοποιημένο Είναι, του οποίου η 
ύπαρξη μπορεί να αποδειχθεί ορθολογικά, ο Θεός είναι μια περιέ-
χουσα τα πάντα πραγματικότητα, καθώς και η έσχατη εκείνη ύπαρξη 
που δεν μπορεί να συλληφθεί όπως συλλαμβάνουμε τα όντα που εξαρ-
τώνται από αυτήν και συμμετέχουν στην αναγκαία της υπόσταση: 
πρέπει να καλλιεργήσουμε έναν ειδικό τρόπο όρασης. 

0 αλ-Γκαζαλί επέστρεψε τελικά στα διδακτικά του καθήκοντα στη 
Βαγδάτη, αλλά ποτέ δεν έχασε την πεποίθησή του ότι ήταν αδύνατο 
να καταδείξει την ύπαρξη του Θεού με τη λογική και την ορθολογική 
απόδειξη. Στη βιογραφική του πραγματεία Αλ-Μουντίχμιν αλ-ντα-
λάλ (Η απελευθέρωση από το σφάλμα), υποστήριξε με πάθος πως 
ούτε η Φαλσαφά ούτε το Καλάμ μπορούσαν να ικανοποιήσουν κά-
ποιον ο οποίος κινδύνευε να χάσει την πίστη του. Ο ίδιος είχε φτάσει 
στο χείλος του σκεπτικισμού (σαφσαφά) όταν συνειδητοποίησε ότι 
ήταν εντελώς αδύνατο να αποδείξει την ύπαρξη του Θεού πέραν πά-
σης δικαιολογημένης αμφιβολίας. Η πραγματικότητα την οποία απο-
καλούμε «Θεό» κείται πέρα από τη δικαιοδοσία της αισθητηριακής 
αντίληψης και της λογικής σκέψης, έτσι επιστήμη και μεταφυσική δεν 
μπορούν ούτε ν' αποδείξουν ούτε να καταρρίψουν τη βουτζούντ του 
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αλ-Λαχ. Για εκείνους που δεν είχαν λάβει την ευλογία ενός ιδιαίτερου 
μυστικού ή προφητικού ταλέντου, ο αλ-Γκαζαλί επινόησε μια άσκηση 
που θα βοηθούσε τους Μουσουλμάνους να καλλιεργήσουν μια συνεί-
δηση της πραγματικότητας του Θεού μέσα στις ασήμαντες λεπτομέ-
ρειες της καθημερινότητας. Άφησε μια ανεξίτηλη επίδραση στο Ισλάμ. 
Ποτέ πλέον οι Μουσουλμάνοι δεν θα έκαναν την απλοϊκή υπόθεση ότι 
ο Θεός ήταν ένα ον όπως όλα τα άλλα, του οποίου η ύπαρξη θα μπο-
ρούσε να αποδειχθεί επιστημονικά ή φιλοσοφικά. Από δω και πέρα η 
μουσουλμανική φιλοσοφία θα γινόταν αδιαχώριστη από την πνευμα-
τικότητα και μια πιο μυστική αναζήτηση του Θεού. 

Ο αλ-Γκαζαλί άσκησε επίσης επίδραση στον Ιουδαϊσμό. Ο Ισπα-
νός φιλόσοφος Γιοζέφ ιμπν Τσαδίκ (έτος θαν. 1143) χρησιμοποιούσε 
την απόδειξη της υπάρξεως του Θεού του ιμπν Σινά, αλλά ήταν πολύ 
προσεκτικός στο να διευκρινίζει ότι ο Θεός δεν ήταν απλώς ένα άλλο 
ον - ένα από τα πράγματα που «υπάρχουν» με τη συνήθη έννοια που 
δίνουμε στον όρο. Αν ισχυριζόμασταν ότι καταλαβαίνουμε το Θεό, 
αυτό θα σήμαινε ότι είναι πεπερασμένος και ατελής. Η πιο ακριβής 
δήλωση που μπορούμε να κάνουμε για το Θεό είναι πως είναι ακατα-
νόητος, πέρα εντελώς από τις φυσικές νοητικές μας δυνάμεις. Μπο-
ρούμε να μιλήσουμε για τις ενέργειες του Θεού μέσα στον κόσμο με 
θετικούς όρους, όχι όμως και για την ουσία (αλ-Ντάατ) του Θεού,η 
οποία πάντοτε μας διαφεύγει. 0 γιατρός από το Τολέδο Ιούδας Χα-
λεβί (1085-1141) ακολουθούσε στενά τον αλ-Γκαζαλί. Ο Θεός δεν 
μπορούσε να αποδειχθεί ορθολογικά· αυτό δεν εσήμαινε πως η πίστη 
στο Θεό ήταν ανορθολογική, αλλά απλώς ότι μια λογική απόδειξη της 
ύπαρξής του δεν είχε θρησκευτική αξία. Πολύ λίγα πράγματα θα μπο-
ρούσε να μας πει: δεν υπήρχε τρόπος να καταλάβουμε πέραν πάσης 
αμφιβολίας πώς ένας τόσο απόμακρος και απρόσωπος Θεός μπο-
ρούσε να έχει δημιουργήσει τον ατελή υλικό κόσμο ή το κατά πόσο 
σχετίζεται με τον κόσμο με οποιονδήποτε σημαντικό τρόπο. 'Οταν οι 
φιλόσοφοι ισχυρίζονται ότι μέσα από την άσκηση του λόγου ενώνο-
νται με τη θεία Διάνοια που διαποτίζει τον κόσμο, ξεγελούν τον εαυτό 
τους. Οι μόνοι άνθρωποι που είχαν κάποια άμεση γνώση του Θεού ήταν 
οι προφήτες, οι οποίοι δεν είχαν τίποτα να κάνουν με τη Φαλσαφά. 
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0 Χαλεβί δεν καταλάβαινε τη φιλοσοφία, όπως και ο αλ-Γκαζαλί, 
αλλά συμφωνούσε πως η μόνη αξιόπιστη γνώση περί του Θεού ήταν 
μέσω της θρησκευτικής εμπειρίας. Όπως και ο αλ-Γκαζαλί, επινόησε 
επίσης μια θρησκευτική άσκηση, αλλά υποστήριζε ότι ήταν προνόμιο 
των Εβραίων και μόνο. Αυτό προσπάθησε να το απαλύνει κάπως 
υπονοώντας ότι οι γχοείμ μπορούσαν να φτάσουν σε μια γνώση του 
Θεού μέσω του φυσικού νόμου, αλλά ο σκοπός του Κουζαρί, του με-
γάλου του φιλοσοφικού έργου,ήταν να δικαιώσει τη μοναδική θέση 
του Ισραήλ ανάμεσα στα έθνη. Όπως και οι ραββίνοι του Ταλμούδ, ο 
Χαλεβί πίστευε ότι κάθε Εβραίος μπορούσε να αποκτήσει το προφη-
τικό πνεύμα με την προσεκτική τήρηση των μιτσβώτ. 0 Θεός τον οποίο 
μπορούσε να συναντήσει δεν ήταν ένα αντικειμενικό γεγονός που η 
ύπαρξή του μπορούσε να αποδειχθεί επιστημονικά, αλλά μια ουσια-
στικά εσωτερική εμπειρία. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ακόμη και ως η 
προέκταση του «φυσικού» εαυτού του Εβραίου: 

Αυτή η Θεία αρχή περιμένει, με άλλα λόγια, εκείνον που στη συ-
νάντηση μαζί της θα προσκολληθεί σε αυτήν για να γίνει εκείνη 
ο Θεός του, όπως συνέβη με τους προφήτες και τους αγίους... 
Είναι όπως ακριβώς η ψυχή περιμένει να εισδύσει στο έμβρυο 
μέχρι τη στιγμή που οι ζωτικές του δυνάμεις θα του επιτρέψουν 
να δεχθεί αυτό το υψηλότερο επίπεδο ύπαρξης ή με τον τρόπο 
ακριβώς που η ίδια η Φύση περιμένει ένα γλυκό κλίμα, για να 
ασκήσει τη γονιμοποιό της δύναμη στη γη και να γεννήσει τη 
βλάστηση16. 

Ως εκ τούτου, ο Θεός δεν είναι μια ξένη, επεμβατική πραγματικότητα, 
ούτε ο Εβραίος είναι ένα αυτόνομο ον αποκλεισμένο από το Θείο. 0 
Θεός μπορεί να ιδωθεί -γ ια μια ακόμη φορά - ως η ολοκλήρωση του 
ανθρώπινου,η εκπλήρωση των δυνατοτήτων ενός άνδρα ή μιας γυναί-
κας· επιπλέον, ο «Θεός» τον οποίο συναντά κανείς είναι κατά τρόπο 
μοναδικό δικός του, μια ιδέα που θα ερευνήσουμε βαθύτερα στο επό-
μενο κεφάλαιο. Ο Χαλεβί διακρίνει προσεκτικά το Θεό τον οποίο 
μπορούν να βιώσουν οι Εβραίοι από την ουσία του Θεού καθ' εαυτόν. 
Όταν οι προφήτες και οι άγιοι ισχυρίζονται ότι έχουν βιώσει το «θεό», 
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δεν τον έχουν γνωρίσει όπως είναι αυτός καθ' εαυτόν, αλλά μόνο 
όπως αποκαλύπτεται μέσα τους με τις θείες ενέργειες που είναι ένα 
είδος μετεικάσματος της υπερβατικής, απρόσιτης πραγματικότητας. 

Η Φαλσαφά, ωστόσο, δεν εξαφανίστηκε εντελώς μετά την πολεμική 
του αλ-Γκαζαλί. Στην Κόρδοβα ένας διακεκριμένος Μουσουλμάνος 
φιλόσοφος προσπάθησε να την αναβιώσει και να υποστηρίξει ότι συ-
νιστούσε την υψηλότερη μορφή θρησκείας. 0 Αμπού αλ-Ουαλίντ ιμπν 
Αχμέντ ιμπν Ρουσντ (1126-1198), γνωστός στην Ευρώπη ως Αβερρόης, 
έγινε αυθεντία στη Δύση για Χριστιανούς και Εβραίους. Τον δέκατο 
τρίτο αιώνα μεταφράστηκε στα εβραϊκά και λατινικά, ενώ τα σχόλιά 
του στον Αριστοτέλη είχαν τεράστια επιρροή σε διακεκριμένους θεο-
λόγους όπως ο Μαϊμονίδης, ο Θωμάς ο Ακινάτης και ο Αλβέρτος ο Μέ-
γας. Τον δέκατο ένατο αιώνα, ο Ερνέστ Ρενάν θα τον επαινούσε ως 
ελεύθερο πνεύμα, ως δάσκαλο του ορθολογισμού ενάντια στην τυφλή 
πίστη. Στον ισλαμικό κόσμο, ωστόσο, ο ιμπν Ρουσντ είναι μια πιο πε-
ριθωριακή μορφή. Στη σταδιοδρομία του και στις επιδράσεις που 
άσκησε μετά το θάνατό του, μπορούμε να δούμε την απόκλιση των 
τρόπων με τους οποίους προσέγγισε το Θεό η Ανατολή και η Δύση. 0 
ιμπν Ρουσντ αντιτάχθηκε με πάθος στην αποδοκιμασία του αλ-Γκα-
ζαλί τόσο για τη Φαλσαφά όσο και για την ανοιχτή συζήτηση των εσω-
τερικών ζητημάτων. Αντίθετα από τους προκατόχους του, τον αλ-Φα-
ραμπί και τον ιμπν Σινά, ήταν Καντί, δηλαδή νομοδιδάσκαλος της Σα-
ριά, και φιλόσοφος. Οι ουλεμάδες στάθηκαν πάντα καχύποπτοι απέ-
ναντι στη Φαλσαφά και τον ριζικά διαφορετικό της Θεό, αλλά ο ιμπν 
Ρουσντ κατάφερε να συνδέσει τον Αριστοτέλη με μια πιο παραδοσιακή 
ισλαμική ευσέβεια. Ήταν πεπεισμένος ότι δεν υπήρχε η παραμικρή 
αντίφαση μεταξύ θρησκείας και ορθολογισμού. Και τα δύο εξέφραζαν 
την ίδια αλήθεια με διαφορετικούς τρόπους· και τα δύο αναζητούσαν 
τον ίδιο Θεό. Δεν ήταν, ωστόσο, ο καθένας ικανός για φιλοσοφική σκέ-
ψη, που σημαίνει ότι η Φαλσαφά προοριζόταν για μια διανοητική ελίτ. 
Θα προκαλούσε σύγχυση στις μάζες και θα τις οδηγούσε σε σφάλματα 
τα οποία θα έθεταν σε κίνδυνο την αιώνια σωτηρία τους. Εξ ου και η 
σημασία της εσωτερικής παράδοσης, η οποία διαφύλασσε αυτά τα 
δόγματα από εκείνους που δεν ήταν έτοιμοι να τα δεχθούν. Πρόκειται 
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για την ίδια αντίληψη που υπάρχει στο Σουφισμό και τις μελέτες των 
Ισμαηλιτών αν ακατάλληλοι άνθρωποι δοκίμαζαν αυτές τις πνευματι-
κές ασκήσεις, θα αρρώσταιναν σοβαρά και θα ανέπτυσσαν κάθε είδους 
ψυχολογικές διαταραχές. Το Καλάμ ήταν εξίσου επικίνδυνο. Υστε-
ρούσε από την αληθινή Φαλσαφά και έδινε στους ανθρώπους την πα-
ραπλανητική ιδέα ότι έκαναν συνεπή ορθολογική συζήτηση, ενώ δεν 
έκαναν. Κατά συνέπεια, ανακινούσε απλώς άγονες δογματικές διαμά-
χες, οι οποίες το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να υποσκάπτουν 
την πίστη των ανεκπαίδευτων ανθρώπων και να τους κάνουν αγχώδεις. 

0 ιμπν Ρουσντ πίστευε ότι η αποδοχή ορισμένων αληθειών ήταν 
ουσιώδης για τη σωτηρία - μια καινούργια άποψη στον ισλαμικό κό-
σμο. Οι Φαϊλασούφ ήταν οι κύριες αυθεντίες του δόγματος: μόνο αυτοί 
ήταν ικανοί να ερμηνεύουν τις Γραφές· ήταν οι άνθρωποι τους οποίους 
περιέγραφε το Κοράνι ως αυτούς «που έχουν βαθιές ρίζες στη γνώ-
ση»17. Οποιοσδήποτε άλλος μπορούσε να εκλάβει το Κοράνι ως προς 
την επιφανειακή του αξία και να το διαβάσει κατά λέξη, αλλά οι Φαϊ-
λασούφ μπορούσαν να επιχειρήσουν μια συμβολική εξήγηση. Όμως 
ακόμα και οι Φαϊλασούφ έπρεπε να προσυπογράψουν τα υποχρεω-
τικά δόγματα,τα οποία ο ιμπν Ρουσντ παραθέτει ως ακολούθως: 

1. Η ύπαρξη του θεού ως Δημιουργού και Στηρίγματος του κόσμου. 
2. Η Ενότητα του θεού. 
3. Οι ιδιότητες της γνώσης, της δύναμης, της βούλησης, της όρα-

σης, της ακοής και του λόγου, που αποδίδονται στο θεό από το 
Κοράνι. 

4. Η μοναδικότητα και το ασύγκριτο του θεού, όπως βεβαιώνεται 
σαφέστατα στο Κοράνι 42:9: «Δεν υπάρχει τίποτα σαν κι αυτόν». 

5. Η δημιουργία του κόσμου από το θεό. 
6. Η εγκυρότητα της προφητείας. 
7. Η δικαιοσύνη του θεού. 
8. Η ανάσταση του σώματος την Εσχάτη Ημέρα18. 

Αυτά τα δόγματα περί του Θεού πρέπει να γίνουν αποδεκτά στο 
σύνολό τους, αφού το Κοράνι είναι εντελώς ξεκάθαρο σχετικά μ' αυτά. 
Ωστόσο,η Φαλσαφά δεν προσυπέγραψε πάντα την πίστη στη δημι-
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ουργία του κόσμου, έτσι δεν ήταν πολύ σαφές το πώς έπρεπε να κα-
τανοούνται αυτά τα κορανικά δόγματα. Παρ' όλο που το Κοράνι λέει 
κατηγορηματικά ότι ο Θεός έχει δημιουργήσει τον κόσμο, δεν μας λέει 
πώς το έκανε αυτό ή εάν ο κόσμος δημιουργήθηκε σε μια ορισμένη 
χρονική στιγμή. 

Αυτό άφηνε τους Φαϊλασούφ ελεύθερους να υιοθετούν την πίστη 
των ορθολογιστών. Από την άλλη,το Κοράνι λέει ότι ο Θεός έχει ιδιό-
τητες όπως η γνώση, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό, 
αφού η αντίληψή μας για τη γνώση είναι κατ' ανάγκην ανθρώπινη και 
ανεπαρκής. Ως εκ τούτου,το Κοράνι δεν αντιφάσκει απαραίτητα με 
τους φιλοσόφους, όταν λέει ότι ο Θεός γνωρίζει καθετί που κάνουμε. 

Στον ισλαμικό κόσμο, ο μυστικισμός ήταν τόσο σημαντικός που η 
σύλληψη του Θεού εκ μέρους του ιμπν Ρουσντ, βασισμένη όπως ήταν 
σε μια αυστηρά ορθολογική θεολογία, είχε ελάχιστη επίδραση. Ο ιμπν 
Ρουσντ ήταν μια σεβαστή αλλά δευτερεύουσα μορφή στο Ισλάμ· πραγ-
ματικά σημαντικός έγινε στη Δύση, η οποία ανακάλυψε τον Αριστο-
τέλη μέσ' από αυτόν και ανέπτυξε μια πιο ορθολογική σύλληψη του 
Θεού. Οι περισσότεροι Χριστιανοί της Δύσης είχαν μια πολύ περιορι-
σμένη γνώση της ισλαμικής κουλτούρας και αγνοούσαν τις φιλοσοφι-
κές εξελίξεις μετά τον ιμπν Ρουσντ. Έτσι θεωρείται συχνά πως η στα-
διοδρομία του ιμπν Ρουσντ σημαδεύει το τέλος της ισλαμικής φιλο-
σοφίας. Στην πραγματικότητα στη διάρκεια της ζωής του ιμπν Ρουσντ, 
δύο διακεκριμένοι φιλόσοφοι που επρόκειτο ν' ασκήσουν τεράστια 
επιρροή στον ισλαμικό κόσμο έγραφαν στο Ιράκ και στο Ιράν. Ο Για-
χία Σουχραβαρντί και ο Μουίντ αντ-Ντιν ιμπν ελ-Αραμπί ακολουθού-
σαν μάλλον τα βήματα του ιμπν Σινά παρά του ιμπν Ρουσντ και προ-
σπαθούσαν να αναμίξουν τη φιλοσοφία με τη μυστική πνευματικό-
τητα. Θα εξετάσουμε το έργο τους στο επόμενο κεφάλαιο. 

Ο μεγάλος μαθητής του ιμπν Ρουσντ στον ιουδαϊκό κόσμο ήταν ο 
περίφημος ταλμουδιστής και φιλόσοφος Ραμπί Μοσές ιμπν Μαϊμόν 
(1135-1204), ο γνωστός ως Μαϊμονίδης. Όπως και ο ιμπν Ρουσντ, ο 
Μαϊμονίδης ήταν από την Κόρδοβα,την πρωτεύουσα της μουσουλ-
μανικής Ισπανίας, όπου υπήρχε μια αύξουσα ομοφωνία ότι κάποιο 
είδος φιλοσοφίας ήταν ουσιαστικό για μια βαθύτερη κατανόηση του 
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Θεού. 0 Μαϊμονίδης ωστόσο, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ισπα-
νία, όταν έπεσε θύμα της βερβερίνικης σέκτας των Αλμοραβίδων, οι 
οποίοι κατεδίωξαν την εβραϊκή κοινότητα. Αυτή η οδυνηρή σύγκρου-
ση με τον μεσαιωνικό φονταμενταλισμό δεν έστρεψε τον Μαϊμονίδη 
ενάντια στο σύνολο του Ισλάμ. Αυτός και οι γονείς του εγκαταστάθη-
καν στην Αίγυπτο, όπου απέκτησε υψηλό αξίωμα στην κυβέρνηση και 
έγινε ως και γιατρός του Σουλτάνου. Εδώ, επίσης, έγραψε την περί-
φημη πραγματεία του Ο Οδηγός των παραπλανημένων, στην οποία 
υποστήριζε πως η ιουδαϊκή πίστη δεν ήταν ένα αυθαίρετο σύνολο δογ-
μάτων, αλλά είχε τις βάσεις της σε βαθιές ορθολογικές αρχές. Όπως 
και ο ιμπν Ρουσντ, ο Μαϊμονίδης πίστευε πως η Φαλσαφά αποτε-
λούσε την πιο προχωρημένη μορφή θρησκευτικής γνώσης και τη βασι-
λική οδό προς το Θεό, η οποία δεν πρέπει να αποκαλύπτεται στις μά-
ζες αλλά να παραμένει το αποκλειστικό δικαίωμα μιας φιλοσοφικής 
ελίτ. Αντίθετα με τον ιμπν Ρουσντ, ωστόσο, πίστευε ότι όντως οι κοι-
νοί άνθρωποι θά 'πρεπε να διδάσκονται να ερμηνεύουν συμβολικά τις 
Γραφές, ώστε να μη σχηματίζουν μιαν ανθρωπομορφική αντίληψη περί 
του Θεού. Πίστευε επίσης ότι ορισμένα δόγματα ήταν απαραίτητα για 
τη σωτηρία και δημοσίευσε ένα πιστεύω δεκατριών θέσεων που ήταν 
έντονα όμοιο μ' εκείνο του ιμπν Ρουσντ: 

1. Η ύπαρξη του Θεού. 
2. Η ενότητα του Θεού. 
3. Το ασώματο του Θεού. 
4. Η αιωνιότητα του Θεού. 
5. Η απαγόρευση της ειδωλολατρίας. 
6. Η εγκυρότητα της προφητείας. 
7. 0 Μωυσής ήταν ο μεγαλύτερος από τους προφήτες. 
8. Η θεία προέλευση της αλήθειας. 
9. Η αιώνια αξία της Τορά. 
10.0 Θεός γνωρίζει τα έργα του ανθρώπου. 
11. Τον κρίνει ανάλογα με αυτά. 
12. Θα του στείλει ένα Μεσσία. 
13. Η ανάσταση των νεκρών19. 
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Αυτή ήταν μια καινοτομία για τον Ιουδαϊσμό και ποτέ δεν έγινε 
αποδεκτή πλήρως. Όπως και στο Ισλάμ, η έννοια της ορθοδοξίας (σε 
αντίθεση με την ορθοπραξία) ήταν ξένη στην ιουδαϊκή θρησκευτική 
εμπειρία. Τα πιστεύω του ιμπν Ρουσντ και του Μαϊμονίδη δείχνουν 
ότι μια ορθολογική και διανοουμενίστικη προσέγγιση της θρησκείας 
οδηγεί στο δογματισμό και σε μια ταύτιση της «πίστης» με την «ορθή 
πίστη». Όμως ο Μαϊμονίδης επέμενε πάντα ότι ο Θεός ήταν ουσια-
στικά ακατανόητος και ασύλληπτος από τον ανθρώπινο λόγο. Απε-
δείκνυε την ύπαρξη του Θεού μέσα από τα επιχειρήματα του Αριστο-
τέλη και του ιμπν Σινά, αλλά τόνιζε ότι ο Θεός παρέμενε άρρητος και 
απερίγραπτος λόγω της απόλυτης απλότητάς του. Οι ίδιοι οι προφή-
τες χρησιμοποιούσαν παραβολές και μας δίδασκαν ότι μόνο με συμ-
βολική , υπαινικτική γλώσσα μπορούσε να μιλήσει κανείς ουσιαστικά 
για το Θεό. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός δεν μπορεί να παραβληθεί με κα-
νένα από τα πράγματα που υπάρχουν. Είναι καλύτερα, ως εκ τούτου, 
να χρησιμοποιούμε αρνητική ορολογία όταν προσπαθούμε να τον πε-
ριγράψουμε. Αντί να λέμε ότι «υπάρχει», θα έπρεπε να αρνούμαστε 
ότι δεν υπάρχει κ.ο .κ. Όπως και με τους Ισμαηλίτες, η χρήση της 
αρνητικής γλώσσας ήταν μια άσκηση που μπορούσε να ενδυναμώσει 
την αίσθηση της υπερβατικότητας του Θεού, υπενθυμίζοντάς μας πως 
η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική απ' οποιαδήποτε ιδέα μπο-
ρούμε τα φτωχά ανθρώπινα όντα να έχουμε γι' αυτόν. Δεν μπορούμε 
να πούμε ούτε καν ότι ο Θεός είναι «αγαθός», κι αυτό γιατί βρίσκεται 
πολύ πιο πέρα απ' οτιδήποτε μπορούμε να εννοήσουμε ως «αγαθότη-
τα». Είναι ένας τρόπος να απαλλάξουμε το Θεό από τις δικές μας 
ατέλειες, ένα μέσο προφύλαξης απέναντι στο να προβάλλουμε πάνω 
του τις ελπίδες και τις επιθυμίες μας. Αυτό θα δημιουργούσε ένα Θεό 
κατ' εικόνα και ομοίωσή μας. Μπορούμε, ωστόσο, να χρησιμοποιή-
σουμε την αρνητική οδό για να διατυπώσουμε κάποιες θετικές έννοιες 
για το Θεό. Έτσι, όταν λέμε ότι ο Θεός «δεν είναι ανίσχυρος» (αντί 
να πούμε πως είναι πανίσχυρος), έπεται λογικά ότι ο Θεός πρέπει να 
είναι σε θέση να πράξει. Αφού ο Θεός «δεν είναι ατελής», οι πράξεις 
του πρέπει να είναι κι αυτές τέλειες. Όταν λέμε ότι ο Θεός «δεν είναι 
αδαής» (εννοώντας πως είναι σοφός), μπορούμε να συμπεράνουμε 
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ότι είναι πάνσοφος και γνωρίζει τα πάντα. Αυτό το είδος συναγωγής 
μπορεί να γίνει μόνο για τις δραστηριότητες του Θεού και όχι για την 
ουσία του, η οποία παραμένει πέραν των ορίων της διανοίας μας. 

Όποτε είχε να διαλέξει ανάμεσα στο Θεό της Βίβλου και το Θεό 
των φιλοσόφων, ο Μαϊμονίδης πάντοτε διάλεγε τον πρώτο. Ακόμα 
και αν το δόγμα της ex nihilo δημιουργίας ήταν φιλοσοφικά ανορθό-
δοξο, ο Μαϊμονίδης ακολουθούσε την παραδοσιακή βιβλική διδασκα-
λία και απαρνιόταν τη φιλοσοφική ιδέα της εκπόρευσης. Όπως 
έδειξε,ούτε η ex nihilo δημιουργία ούτε η εκπόρευση μπορούσαν να 
αποδειχθούν οριστικά με βάση μόνο τον λόγο. Από την άλλη, θεω-
ρούσε την προφητεία ανώτερη από τη φιλοσοφία. Και ο προφήτης και 
ο φιλόσοφος μιλούσαν για τον ίδιο Θεό, αλλά ο προφήτης έπρεπε να 
έχει και το χάρισμα της ενόρασης πέρα από αυτό της νόησης. Είχε μια 
άμεση, ενορατική γνώση του Θεού, η οποία ήταν ανώτερη από τη 
γνώση που προερχόταν μέσω διαλεκτικής αιτιολόγησης. 0 Μαϊμονί-
δης φαίνεται ότι ήταν κατά κάποιον τρόπο ένας Μυστικός και ο ίδιος. 
Μιλάει για την ταραχή και τον τρόμο που συνόδευε αυτό το είδος της 
εμπειρίας του Θεού, μια συγκίνηση «που ήταν προϊόν της τελείωσης 
των φαντασιακών ικανοτήτων του ανθρώπου»20. Παρά την έμφασή 
του στην ορθολογικότητα,ο Μαϊμονίδης επέμενε ότι η υψηλότερη γνώ-
ση του Θεού απέρρεε περισσότερο από τη φαντασία παρά από την 
αυτονομημένη διάνοια. 

Οι ιδέες του διαδόθηκαν πολύ στους Εβραίους της Δυτικής Γαλ-
λίας και της Ισπανίας, έτσι που στην αρχή του δέκατου τέταρτου αιώ-
να υποκίνησαν κάτι που ισοδυναμούσε με έναν ιουδαϊκό διαφωτισμό 
της εποχής. Μερικοί από αυτούς τους Εβραίους Φαϊλασούφ υπήρξαν 
κατηγορηματικότερα ορθολογιστές από τον Μαϊμονίδη. Έτσι ο Λεβί 
μπεν Γκέρσομ (1288-1344) από τη Μπανιόλ της Νότιας Γαλλίας αρνή-
θηκε ότι ο Θεός είχε γνώση των εγκοσμίων πραγμάτων. 0 δικός του 
Θεός ήταν αυτός των φιλοσόφων, όχι της Βίβλου. Αναπόφευκτα ξεκί-
νησε μια αντίδραση. Μερικοί Εβραίοι στράφηκαν στο μυστικισμό και 
ανέπτυξαν, όπως θα δούμε, την εσωτερική διδασκαλία της Καββάλα. 
Αλλοι παραιτήθηκαν από τη φιλοσοφία όταν ξέσπασε η τραγωδία, 
βρίσκοντας ότι ο απόμακρος Θεός της Φαλσαφά δεν μπορούσε να 
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τους παρηγορήσει. Τον δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο αιώνα, οι 
χριστιανικοί πόλεμοι της Επανακατάκτησης άρχισαν να ωθούν πίσω 
τα σύνορα του Ισλάμ στην Ισπανία και να φέρνουν τον αντισημιτισμό 
της Δυτικής Ευρώπης στη χερσόνησο. Τελικά, αυτό θα αποκορυφω-
νόταν στην καταστροφή του ισπανικού Ιουδαϊσμού. Έτσι τον δέκατο 
έκτο αιώνα οι Εβραίοι απομακρύνθηκαν εντελώς από τη Φαλσαφά 
και ανέπτυξαν μια εντελώς νέα σύλληψη του θεού που εμπνεόταν μάλ-
λον από τη μυθολογία παρά από την επιστημονική λογική. 

Η σταυροφορική θρησκεία της δυτικής Χριστιανοσύνης την απο-
μόνωσε από τις άλλες μονοθεϊστικές παραδόσεις. Η πρώτη σταυρο-
φορία του 1096-1099 υπήρξε η πρώτη συνεργατική πράξη της νεότε-
ρης Δύσης, σημάδι ότι η Ευρώπη άρχιζε να βγαίνει από τη μακρά περί-
οδο της βαρβαρότητας που έμεινε γνωστή ως Σκοτεινοί Αιώνες. Η νέα 
Ρώμη, στηριζόμενη από τα χριστιανικά έθνη της Δυτικής Ευρώπης, 
προσπαθούσε να ξαναβρεί τη θέση της στη διεθνή σκηνή. Αλλά ο Χρι-
στιανισμός των Άγγλων,των Σαξόνων και των Φράγκων ήταν υποτυ-
πώδης. Ήταν επιθετικοί και πολεμικοί λαοί και ήθελαν μια επιθετική 
θρησκεία. Τον ενδέκατο αιώνα, οι Βενεδικτίνοι μοναχοί του Αββαείου 
του Κλινύ και των προστατευομένων του οίκων προσπάθησαν να προσ-
δέσουν το πολεμικό τους πνεύμα στην Εκκλησία και να τους διδάξουν 
τις αληθινές χριστιανικές αξίες μέσ' από λατρευτικές πρακτικές όπως 
το προσκύνημα. Οι πρώτοι σταυροφόροι αντιλαμβάνονταν την εκ-
στρατεία τους στην Εγγύς Ανατολή ως ένα προσκύνημα στους Αγίους 
Τόπους, αλλά εξακολουθούσαν να έχουν μια πολύ πρωτόγονη αντί-
ληψη του Θεού και της θρησκείας. Στρατιωτικοί άγιοι όπως ο άγιος 
Γεώργιος, ο άγιος Δημήτριος και ο άγιος Μερκούριος είχαν μεγαλύ-
τερο μερίδιο απ' ό,τι ο ίδιος ο θεός στη λατρεία, ενώ στην πράξη ελά-
χιστα διέφεραν από τις παγανιστικές θεότητες. Ο Ιησούς ήταν περισ-
σότερο ο φεουδαρχικός κύριος των Σταυροφόρων, παρά ο ενσαρκωμέ-
νος Λόγος: πρόσταξε τους ιππότες του να πάρουν πίσω την πατρογο-
νική του κληρονομιά -τους Αγίους Τόπους - από τους απίστους. 
Όταν ξεκίνησαν το ταξίδι τους, μερικοί από τους σταυροφόρους απο-
φάσισαν να εκδικηθούν το θάνατό του σφάζοντας τις εβραϊκές κοινό-
τητες στην Κοιλάδα του Ρήνου. Αυτό δεν βρισκόταν μέσα στο σχέδιο 
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του πάπα Ουρβανού του Β' όταν καλούσε σε σταυροφορία, αλλά σε 
ορισμένους σταυροφόρους φαινόταν βλακώδες να βαδίσουν 3.000 
μίλια για να πολεμήσουν τους Μουσουλμάνους, για τους οποίους δεν 
ήξεραν σχεδόν τίποτα, όταν οι άνθρωποι που είχαν - ή τουλάχιστον 
έτσι νόμιζαν- σκοτώσει πραγματικά τον Χριστό ζούσαν δίπλα στην 
πόρτα τους. Κατά το μακρύ και φοβερό ταξίδι τους προς την Ιερου-
σαλήμ, όπου οι σταυροφόροι μόλις και μετά βίας γλίτωσαν τον αφα-
νισμό , δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν την επιβίωση τους παρά μόνο με 
την ιδέα ότι πρέπει να ήταν ο Εκλεκτός Λαός του Θεού που απολάμ-
βανε την ιδιαίτερη προστασία του. Τους οδηγούσε στους Αγίους Τό-
πους, όπως οδήγησε κάποτε τους Ισραηλίτες. Ουσιαστικά ο Θεός τους 
ήταν ακόμα η πρωτόγονη φυλετική θεότητα των πρώτων βιβλίων της 
Βίβλου. Όταν τελικά κατέκτησαν την Ιερουσαλήμ το καλοκαίρι του 
1099, έπεσαν πάνω στους Εβραίους και τους Μουσουλμάνους κατοί-
κους της πόλης με το ζήλο του Ιησού του Ναυή και τους κατέσφαξαν με 
μια βαρβαρότητα που συγκλόνισε ακόμα και τους συγχρόνους τους. 

Από τότε οι Χριστιανοί στην Ευρώπη θεωρούσαν Εβραίους και 
Μουσουλμάνους ως εχθρούς του Θεού· για μια μακρά περίοδο ένιω-
θαν επίσης έναν βαθύ ανταγωνισμό προς τους Ελληνορθόδοξους Χρι-
στιανούς του Βυζαντίου, οι οποίοι τους έκαναν να αισθάνονται βάρ-
βαροι και κατώτεροι21. Αλλά δεν ήταν πάντοτε έτσι. Τον ένατο αιώ-
να , μερικοί από τους πιο καλλιεργημένους Χριστιανούς της Δύσης 
είχαν εμπνευσθεί από την ελληνική θεολογία. Έτσι ο Κέλτης φιλόσο-
φος Ντουνς Σκότους Εριγένης (810-877), που άφησε την πατρίδα του 
την Ιρλανδία για να εγκατασταθεί στην αυλή του Καρόλου του Τολ-
μηρού , βασιλιά των δυτικών Φράγκων, μετέφρασε στη λατινική για 
χάρη των Χριστιανών της Δύσης πολλούς από τους Έλληνες πατέρες 
της Εκκλησίας, και ειδικά τα έργα του Διονυσίου του Αρεοπαγίτη. Ο 
Εριγένης πίστευε με πάθος ότι πίστη και λόγος δεν απέκλειαν το ένα 
το άλλο. Όπως οι Εβραίοι και Μουσουλμάνοι Φαϊλασούφ, έβλεπε τη 
φιλοσοφία ως τη βασιλική οδό προς το Θεό. Ο Πλάτων και ο Αριστο-
τέλης ήταν οι δάσκαλοι όσων επιζητούσαν μια ορθολογική εξήγηση 
της χριστιανικής θρησκείας. Η Γραφή και τα κείμενα των Πατέρων μπο-
ρούσαν να φωτιστούν από τις επιστήμες της λογικής και της ορθολο-
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γικής έρευνας,αλλά αυτό δεν σήμαινε μια κατά λέξη ερμηνεία: μερικά 
αποσπάσματα της Γραφής έπρεπε να ερμηνευθούν συμβολικά, επειδή 
-όπως εξηγούσε ο Εριγένης στο έργο του Εκθεση της ουράνιας ιεραρ-
χίας του Διονυσίου - η θεολογία ήταν «ένα είδος ποίησης»22. 

0 Εριγένης χρησιμοποιούσε τη διαλεκτική μέθοδο του Διονυσίου 
για την διαπραγμάτευση του Θεού, ο οποίος μπορεί να εξηγηθεί μόνο 
μέσω ενός παραδόξου που μας υπενθυμίζει τους περιορισμούς της 
ανθρώπινης κατανόησης. Τόσο η θετική όσο και η αρνητική προσέγ-
γιση του Θεού ήταν έγκυρες. 0 Θεός ήταν ακατάληπτος: ακόμα και οι 
άγγελοι δεν γνωρίζουν ούτε κατανοούν την ουσιώδη φύση του. Αλλά 
μπορεί να εκφέρει κανείς και μια θετική πρόταση, όπως «ο Θεός είναι 
σοφός»,γιατί όταν αυτό αναφέρεται στο Θεό ξέρουμε ότι η λέξη «σο-
φός» δεν χρησιμοποιείται με τον συνηθισμένο τρόπο. Το υπενθυμί-
ζουμε αυτό στον εαυτό μας με το να εκφέρουμε μια αρνητική πρό-
ταση, λέγοντας δηλαδή ότι «ο Θεός δεν είναι αδαής». Το παράδοξο 
μας αναγκάζει να μετατεθούμε στον τρίτο τρόπο με τον οποίον ο Διο-
νύσιος πραγματεύεται το θεό, καθώς συμπεραίνουμε: «ο Θεός είναι 
κάτι παραπάνω από σοφός». Αυτό ήταν που οι Έλληνες ονόμαζαν 
αποφατική πρόταση, επειδή δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς μπορεί 
να σημαίνει «παραπάνω από σοφός». Και βέβαια αυτό δεν ήταν ένα 
απλό λεκτικό τέχνασμα, αλλά μια άσκηση η οποία συμπαραθέτοντας 
δύο αμοιβαία αποκλειόμενες προτάσεις μας βοηθάει να καλλιεργή-
σουμε μια αίσθηση του μυστηρίου που αντιπροσωπεύει ο «θεός» μας, 
αφού ποτέ δεν μπορεί να περιοριστεί απλά σε μια ανθρώπινη έννοια. 

'Οταν εφάρμοσε αυτή τη μέθοδο στην πρόταση «ο θεός υπάρχει», 
ο Εριγένης κατέληξε, ως συνήθως, στη σύνθεση: «ο θεός είναι κάτι πα-
ραπάνω από ύπαρξη». 0 θεός δεν υπάρχει όπως τα πράγματα που 
έχει δημιουργήσει και δεν είναι ένα ακόμα ον δίπλα σ' εκείνα, όπως 
είχε δείξει ο Διονύσιος. Ωστόσο,αυτή ήταν μια ακατάληπτη πρόταση, 
επειδή -παρατηρεί ο Εριγένης - «εκείνο που υπάρχει και είναι πα-
ραπάνω από "είναι" δεν αποκαλύπτεται. Γι' αυτό λέει ότι ο θεός δεν 
είναι από τα πράγματα που υπάρχουν, αλλά κάτι παραπάνω από τα 
πράγματα που υπάρχουν τι είναι όμως αυτό το "είναι" με κανένα τρό-
πο δεν το ορίζει»23. Στην πραγματικότητα, ο θεός είναι «Τίποτα». 0 
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Εριγένης ήξερε ότι αυτό ηχούσε σαν σκάνδαλο και προειδοποιούσε τον 
αναγνώστη του να μη φοβάται. Η μέθοδός του ήταν φτιαγμένη έτσι 
ώστε να μας θυμίζει πως ο Θεός δεν -είναι αντικείμενο· δεν έχει «είναι» 
με κάποια έννοια που θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε. Ο Θεός είναι 
«Εκείνος που είναι κάτι παραπάνω από είναι» (aliquo modo supe-
resse)24. Ο τρόπος της ύπαρξής του είναι διαφορετικός από τον δικό 
μας, όπως το είναι μας είναι διαφορετικό από εκείνο ενός ζώου, κι ενός 
ζώου διαφορετικό από μιας πέτρας. Αλλά εάν ο Θεός είναι «Τίποτα», 
είναι επίσης «Καθετί»: αυτή η «υπερύπαρξή» του σημαίνει ότι μόνο ο 
Θεός διαθέτει αληθινό είναι· είναι η ουσία όλων όσων μετέχουν σε 
αυτόν. Κάθε πλάσμα του, ως εκ τούτου, είναι και μια θεοφάνεια, ένα 
σημείο της παρουσίας του θεού. Η κελτική ευσέβεια του Εριγένη - συ-
νοψιζόμενη στην περίφημη προσευχή του αγίου Πατρικίου: «Είθε ο 
θεός να είναι στη σκέψη μου και στην κατανόηση μου» - τον οδη-
γούσε να βεβαιώσει την εμμένεια του θείου. Ο άνθρωπος, ο οποίος 
στο νεοπλατωνικό σχήμα συνόψιζε μέσα του ολόκληρη τη δημιουργία, 
είναι η πιο ολοκληρωμένη από αυτές τις θεοφάνειες και, όπως ο Αυγου-
στίνος, έτσι και ο Εριγένης δίδασκε ότι μπορούμε ν' ανακαλύψουμε 
μια τριάδα μέσα στον εαυτό μας, αν και μέσ' από ένα θολό γυαλί. 

Στην παράδοξη θεολογία του Εριγένη ο θεός είναι Καθετί και Τί-
ποτα· οι δύο όροι αντισταθμίζουν ο ένας τον άλλον και κρατιούνται 
σε μια δημιουργική ένταση για να υποβάλλουν το μυστήριο το οποίο 
η λέξη «θεός» μπορεί μόνο να συμβολίσει. Έτσι όταν ένας μαθητής 
τον ρωτάει τι εννοούσε ο Διονύσιος όταν αποκαλούσε το θεό Τίποτα, 
ο Εριγένης απαντά ότι η θεία Αγαθότητα είναι ακατάληπτη επειδή 
είναι «υπερουσιώδης» -που σημαίνει, κάτι περισσότερο από την ίδια 
την Αγαθότητα - και «υπερφυσική». Έτσι, 

όταν αναστοχάζεται τον εαυτό του ούτε είναι ούτε ήταν ούτε 
θα είναι, γιατί δεν νοείται ως κανένα από τα πράγματα που 
υπάρχουν, α<ρού υπερβαίνει όλα τα πράγματα• αλλά όταν από 
μιαν άρρητη κάθοδο στα πράγματα που υπάρχουν το μάτι του 
νου τον βλέπει, τότε μοιάζει να είναι μέσα σε όλα τα πράγματα, 
και είναι και ήταν και θα είναι25. 
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Όταν, λοιπόν, θεωρούμε τη θεία πραγματικότητα καθ* εαυτήν, «δεν 
την ονομάζουμε αδικαιολόγητα "Τίποτα"», αλλά όταν αυτό το θείο 
Κενό αποφασίζει να περάσει «από το Τίποτα στο Κάτι», κάθε απλό 
ον που διαποτίζεται απ' αυτό «μπορεί να ονομαστεί θεοφάνεια, που 
σημαίνει, θεία παρουσία»26. Δεν μπορούμε να δούμε το θεό όπως 
είναι καθ* εαυτόν αφού αυτός ο θεός εις πείσμα όλων των προθέσεων 
και των σκοπών δεν υπάρχει. Βλέπουμε μόνο το θεό που εμψυχώνει 
τον δημιουργημένο κόσμο και εμφανίζεται μέσα στα λουλούδια, τα 
δέντρα, τα πουλιά και τα άλλα ανθρώπινα όντα. Υπάρχουν βέβαια 
προβλήματα σε αυτή την προσέγγιση. Και τι γίνεται με το κακό; Είναι 
κι αυτό, όπως διατείνονται οι Ινδουιστές, μια εκδήλωση του θεού μέ-
σα στον κόσμο; 0 Εριγένης δεν ασχολείται με το πρόβλημα του κακού 
σε αρκετό βάθος, αλλά οι Εβραίοι Καββαλιστές προσπάθησαν αργό-
τερα να θέσουν το κακό μέσα στον ίδιο το θεό: ανέπτυξαν κι αυτοί 
μια θεολογία που περιέγραφε το θεό να βγαίνει από το Τίποτα για να 
γίνει Κάτι κατά τρόπο χτυπητά παρόμοιο με την περιγραφή του Ερι-
γένη, αν και είναι αρκετά απίθανο να τον είχε διαβάσει κάποιος από 
τους Καββαλιστές. 

Ο Εριγένης έδειξε ότι οι Λατίνοι είχαν πολλά να μάθουν από τους 
Έλληνες, αλλά το 1054 η Ανατολική και η Δυτική Εκκλησία διέρρηξαν 
τους δεσμούς τους μ' ένα σχίσμα που επρόκειτο ν' αποδειχθεί μόνιμο 
- αν και τη στιγμή εκείνη κανείς δεν το ήθελε αυτό. Η ρήξη είχε μια 
πολιτική διάσταση την οποία δεν θα συζητήσω, αλλά επικεντρωνόταν 
επίσης σε μία διαμάχη σχετικά με την Τριάδα. Το 796 μια Σύνοδος 
των δυτικών επισκόπων είχε συγκληθεί στο Φρεγύ της Νότιας Γαλλίας 
και είχε παρεμβάλει μια πρόσθετη ρήτρα στο Σύμβολο της Νικαίας. 
Αυτή έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορευόταν όχι μόνο από τον Πα-
τέρα αλλά και από τον Τιό (filioque). Οι Λατίνοι επίσκοποι ήθελαν να 
τονίσουν την ισότητα του Πατέρα με τον Υιό, γιατί σε μερικά από τα 
ποίμνιά τους είχαν εμφιλοχωρήσει αρειανικές απόψεις. Αν έδειχναν 
το Πνεύμα να εκπορεύεται τόσο από τον Πατέρα όσο και από τον Υιό, 
σκέφτονταν, θα τόνιζαν την ισότιμη θέση τους. Παρ* όλο που ο Καρ-
λομάγνος, ο οποίος επρόκειτο σύντομα να γίνει αυτοκράτορας της 
Δύσης, δεν είχε καμία απολύτως ιδέα από θεολογικά ζητήματα, ο 
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ίδιος επιδοκίμασε αυτή τη ρήτρα. Οι Έλληνες, ωστόσο,την καταδίκα-
σαν. Όμως οι Λατίνοι παρέμειναν αμετάπιστοι και επέμειναν πως οι 
δικοί τους Πατέρες είχαν διδάξει αυτό το δόγμα. Έτσι ο άγιος Αυγου-
στίνος έβλεπε το Πνεύμα ως την αρχή της ενότητας της Τριάδας, υπο-
στηρίζοντας ότι ήταν η αρχή της αγάπης ανάμεσα στον Πατέρα και 
τον Υιό. Ήταν, ως εκ τούτου, σωστό να λέμε ότι το Πνεύμα εκπορευ-
όταν και από τους δύο. Έτσι η νέα ρήτρα τόνιζε την ουσιαστική ενό-
τητα των τριών προσώπων. 

Αλλά οι Έλληνες ήταν πάντα δύσπιστοι απέναντι στην τριαδική 
θεολογία του Αυγουστίνου, επειδή ήταν υπερβολικά ανθρωπομορ-
φική. Εκεί που οι Δυτικοί άρχιζαν με την έννοια της ενότητας του 
Θεού κι εν συνεχεία θεωρούσαν τα τρία πρόσωπα μέσα στην ενότητά 
τους, οι Έλληνες ξεκινούσαν πάντοτε από τις υποστάσεις και διακή-
ρυσσαν ότι η ενότητα του Θεού - της ουσίας του- ήταν πέρα από τις 
δυνατότητες της αντίληψής μας. Σκέφτονταν ότι οι Λατίνοι έκαναν 
την Τριάδα υπερβολικά κατανοητή και υποπτεύονταν επίσης ότι η 
λατινική γλώσσα δεν ήταν ικανή να εκφράσει με ακρίβεια την τριαδο-
λογική ιδέα. Η ρήτρα του filioque υπερτόνιζε την ενότητα των τριών 
προσώπων και αντί να υπαινίσσεται την ουσιώδη ακαταληπτότητα 
του Θεού - υποστήριζαν οι Έλληνες - η προσθήκη έκανε υπερβολικά 
ορθολογική την Τριάδα. Καθιστούσε το Θεό μία από τις τρεις όψεις ή 
τρόπους του Είναι. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε τίποτα το αιρε-
τικό στον ισχυρισμό των Λατίνων, ακόμα και αν δεν ταίριαζε με την 
αποφατική πνευματικότητα των Ελλήνων. Η ρήξη ίσως να είχε απο-
φευχθεί αν επικρατούσε μια θέληση για ειρήνη, αλλά η ένταση ανά-
μεσα στην Ανατολή και τη Δύση κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια των 
σταυροφοριών, ιδιαίτερα όταν οι σταυροφόροι της τέταρτης σταυρο-
φορίας λεηλάτησαν τη βυζαντινή πρωτεύουσα, την Κωνσταντινού-
πολη, αδυνατίζοντας μοιραία την Ελληνική αυτοκρατορία. Εκείνο που 
αποκάλυψε το σχίσμα του filioque ήταν ότι Έλληνες και Λατίνοι ανέ-
πτυσσαν διαφορετικές αντιλήψεις περί του Θεού. Η Τριάδα ποτέ δεν 
έγινε τόσο κεντρική για τη δυτική πνευματικότητα όσο ήταν για τους 
Έλληνες. Οι Έλληνες πίστευαν ότι τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
ενότητα του Θεού,η Δύση ταύτιζε τον ίδιο το Θεό με μια «απλή ουσία» 
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η οποία θα μπορούσε να οριστεί και να συζητηθεί, όπως ο Θεός των 
φιλοσόφων27. Στα τελευταία κεφάλαια θα δούμε ότι ο δυτικός Χρι-
στιανισμός ήταν συχνά ανήσυχος απέναντι στο δόγμα της Τριάδας, 
καθώς κι ότι τον δέκατο όγδοο αιώνα πολλοί θα το απέρριπταν εξ ολο-
κλήρου. Παρ' όλες τις διακηρυγμένες προθέσεις, πολλοί δυτικοί Χρι-
στιανοί δεν είναι στην πραγματικότητα καθόλου τριαδιστές. Παρα-
πονούνται ότι το δόγμα των Τριών Προσώπων στον Ένα θεό είναι 
ακατανόητο, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι για τους Έλληνες αυτό 
ακριβώς ήταν το αποφασιστικό σημείο. 

Μετά το σχίσμα, Έλληνες και Λατίνοι ακολούθησαν διαφορετι-
κούς δρόμους. Στην ελληνική Ορθοδοξία, η θεολογία, η μελέτη του 
θεού, παρέμεινε η ίδια. Περιοριζόταν στην ενατένιση του θεού μέσα 
από τις ουσιαστικά μυστικές διδασκαλίες της Τριάδας και της ενσάρ-
κωσης. Μια «θεολογία της χάριτος» ή μια «θεολογία της οικογένειας» 
θα τους φαινόταν ως αντίφαση στους όρους: δεν ενδιαφέρονταν ιδι-
αίτερα για θεωρητικές συζητήσεις και ορισμούς δευτερευόντων ζητη-
μάτων. Τη Δύση, ωστόσο,την ενδιέφεραν όλο και περισσότερο τέτοια 
ερωτήματα, καθώς και το να μορφώσει την ορθή άποψη που θα ήταν 
δεσμευτική για τον καθένα. Η Μεταρρύθμιση, για παράδειγμα, μοί-
ρασε τη Χριστιανοσύνη σε ακόμη πιο αντίπαλα στρατόπεδα, επειδή 
Καθολικοί και Προτεστάντες δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν ως 
προς το μηχανισμό προσοικείωσης της σωτηρίας και του τι ακριβώς 
ήταν η Ευχαριστία. Οι Χριστιανοί της Δύσης προκαλούσαν συνεχώς 
τους Έλληνες να δώσουν τη γνώμη τους πάνω σε αυτά τα διαμφισβη-
τούμενα ζητήματα, αλλά οι Έλληνες καθυστερούσαν και οι απαντή-
σεις τους, αν ποτέ απαντούσαν, ακούγονταν κάπως πρόχειρες και βε-
βιασμένες. Ήταν δύσπιστοι απέναντι στον ορθολογισμό, θεωρώντας 
τον ακατάλληλο εργαλείο για την κατανόηση ενός Θεού ο οποίος δια-
φεύγει των εννοιών και της λογικής. Η μεταφυσική ήταν αποδεκτή 
στις εγκόσμιες σπουδές, αλλά όλο και περισσότερο οι Έλληνες ένιω-
θαν ότι μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την πίστη. Απευθυνόταν στο 
πιο διασκεπτικό, εργώδες μέρος του πνεύματος, ενώ η θεωρία τους δεν 
ήταν μια νοητική άποψη αλλά μια πειθαρχημένη σιωπή απέναντι στο 
Θεό ο οποίος μπορούσε να γίνει γνωστός μόνο μέσω της θρησκευτι-
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κής και μυστικής εμπειρίας. Το 1082, ο φιλόσοφος και ουμανιστής 
Ιωάννης ο Ιταλός παραπέμφθηκε για αίρεση λόγω υπερβολικής χρή-
σης της φιλοσοφίας και λόγω της νεοπλατωνικής του αντίληψης για τη 
δημιουργία. Αυτή η συνειδητή απόσυρση από τη φιλοσοφία έγινε λίγο 
πριν ο αλ-Γκαζαλί περάσει την κρίση του στη Βαγδάτη και απορρίψει 
το Καλάμ για να γίνει Σούφι. 

Υπάρχει, λοιπόν, μια έντονη ειρωνεία στο γεγονός ότι οι δυτικοί 
Χριστιανοί θα άρχιζαν να ανακαλύπτουν τη Φαλσαφά τη στιγμή ακρι-
βώς που Έλληνες και Μουσουλμάνοι άρχιζαν να χάνουν την πίστη 
τους σε αυτήν. Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης δεν ήταν προσιτοί στους 
Λατίνους το Μεσαίωνα, έτσι αναπόφευκτα η Δύση είχε καθυστερήσει. 
Η ανακάλυψη της φιλοσοφίας ήταν τονωτική και ερεθιστική. Ο θεολό-
γος του ενδέκατου αιώνα Άνσελμος της Καντερβουρίας, τις απόψεις 
του οποίου για την ενσάρκωση συζητήσαμε στο Κεφάλαιο 4, πίστευε 
ότι ήταν δυνατόν να αποδείξει κάτι. Ο Θεός του δεν ήταν το Τίποτα, 
αλλά το ανώτατο ανάμεσα στα όντα. Ακόμα κι εκείνος που δεν πί-
στευε μπορούσε να μορφώσει μια ιδέα περί ενός ανώτατου όντος, το 
οποίο ήταν «μια φύση ανώτερη απ' όλα τα πράγματα που υπάρχουν, 
μόνη επαρκής μέσα στον εαυτό της σε αιώνια μακαριότητα»28. Όμως, 
επέμενε επίσης ότι ο Θεός μπορεί να γνωσθεί μόνο μέσα στην πίστη. 
Αυτό δεν είναι τόσο παράδοξο όσο μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαί-
νεται. Στην περίφημη προσευχή του, ο Ανσελμος διαλογιζόταν πάνω 
στα λόγια του Ησαΐα: «Αν δεν έχεις πίστη, δεν θα καταλάβεις»: 

Ποθώ να καταλάβω κάτι από την αλήθεια σου, που η ψυχή μου 
πιστεύει και αγαπά. Διότι δεν ζητάω να καταλάβω για να έχω 
πίστη, αλλά έχω πίστη για να μπορέσω να καταλάβω (credo ut 
iittelligam). Γιατί πιστεύω και τούτο: ποτέ δεν θα καταλάβω αν 
δεν έχω πίστη 29. 

Αυτό το credo ut intelligam δεν είναι μια πνευματική παραίτηση. Ο 
Άνσελμος δεν ισχυριζόταν ότι αποδέχεται την πίστη τυφλά με την 
ελπίδα να βγάλει νόημα μια μέρα. Η πρότασή του έπρεπε στην πραγ-
ματικότητα να μεταφραστεί ως «αφιερώνω τον εαυτό μου για να μπο-
ρέσω να καταλάβω». Εκείνη την εποχή,η λέξη credo δεν είχε ακόμα 
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τη διανοητική απόχρωση που έχει σήμερα η λέξη «πεποίθηση», αλλά 
σήμαινε μια στάση εμπιστοσύνης και αφοσίωσης. Είναι σημαντικό να 
δούμε ότι ακόμα και στο πρώτο ανάβρυσμα του δυτικού ορθολογι-
σμού, η θρησκευτική εμπειρία του θεού παρέμεινε πρωταρχική, πριν 
από τη συζήτηση και τη λογική κατανόηση. 

Πάντως, όπως και οι Μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι Φαϊλασούφ, ο 
Άνσελμος πίστευε ότι η ύπαρξη του θεού μπορούσε να στηριχτεί ορ-
θολογικά, γι' αυτό και επινόησε τη δική του απόδειξη,η οποία συνή-
θως ονομάζεται «οντολογικό επιχείρημα». Ο Άνσελμος ορίζει το Θεό 
ως «κάτι από το οποίο τίποτα μεγαλύτερο δεν μπορούμε να σκεφτού-
με» (aliquid quo nihil maius cogitari possit)30. Αφού αυτό υπέθετε ότι 
ο θεός μπορούσε να είναι αντικείμενο σκέψης, κατά συνέπεια μπο-
ρούσε να συλληφθεί και να κατανοηθεί από τον ανθρώπινο νου. 0 Άν-
σελμος υποστήριζε ότι αυτό το κάτι έπρεπε να υπάρχει. Αφού η ύπαρ-
ξη είναι πιο «τέλεια» από τη μη ύπαρξη,το τέλειο Είναι που φαντα-
ζόμαστε πρέπει να έχει ύπαρξη αλλιώς θα είναι ατελές. Η απόδειξη 
του Άνσελμου ήταν ευφυής και αποτελεσματική σ' έναν κόσμο κυρι-
αρχούμενο από την πλατωνική σκέψη, όπου οι ιδέες πιστευόταν πως 
έδειχναν προς αιώνια αρχέτυπα, θα ήταν απίθανο να πείσει έναν σκε-
πτικιστή σήμερα. Όπως έχει παρατηρήσει ο Βρετανός θεολόγος John 
Macquarry, μπορείς να φανταστείς ότι έχεις 100 λίρες, αλλά δυστυχώς 
αυτό δεν θα κάνει τα χρήματα πραγματικότητα μες στην τσέπη σου.31 

Ο θεός του Άνσελμου ήταν λοιπόν το Είναι, όχι το Τίποτα που πε-
ριέγραφαν ο Διονύσιος και ο Εριγένης. Ο Άνσελμος ήθελε να μιλήσει 
για το θεό με πολύ πιο θετικούς όρους απ' ό,τι οι προηγούμενοί του 
Φαϊλασούφ. Δεν πρότεινε την επιστήμη της via negative, αλλά φαίνε-
ται ότι πίστευε πως ήταν πιο εύκολο να φτάσει σε μια ικανοποιητική 
ιδέα περί του θεού μέσω του φυσικού λόγου, κάτι που πάντοτε προ-
βλημάτιζε τους Έλληνες στη δυτική θεολογία. Από τη στιγμή που 
προς μεγάλη του ικανοποίηση είχε αποδείξει την ύπαρξη του θεού, ο 
Άνσελμος βάλθηκε να αποδείξει τα δόγματα της ενσάρκωσης και της 
Τριάδας, για τα οποία πάντοτε οι Έλληνες επέμεναν ότι ανθίσταντο 
στο λόγο και την εννοιοποίηση. Στην πραγματεία του Γιατί ο Θεός 
έγινε άνθρωπος,την οποία εξετάσαμε στο Κεφάλαιο 4,βασίζεται στη 
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λογική και στην ορθολογική σκέψη περισσότερο απ' ό,τι στην απο-
κάλυψη - τ α παραθέματά του από τη Βίβλο και τους Πατέρες φαίνο-
νται συμπτωματικά ως προς τη βασική ροπή της επιχειρηματολογίας, 
η οποία όπως είδαμε απέδιδε κατ* ουσίαν ανθρώπινα κίνητρα στο 
Θεό. Δεν ήταν ο μόνος δυτικός Χριστιανός που προσπάθησε να εξη-
γήσει το μυστήριο του Θεού με ορθολογικούς όρους. 0 σύγχρονός του 
Πέτρος Αβελάρδος (1079- 1147), ο χαρισματικός φιλόσοφος του Παρι-
σιού, είχε επίσης αναπτύξει μια εξήγηση της Τριάδας,η οποία τόνιζε τη 
θεία ενότητα εις βάρος κάπως της διάκρισης ανάμεσα στα Τρία Πρό-
σωπα. Ανέπτυξε επίσης μια περίπλοκη και συγκινητική εξήγηση για το 
μυστήριο της εξιλέωσης: ο Χριστός είχε σταυρωθεί για να αφυπνίσει 
μέσα μας τη συμπόνια και με αυτόν τον τρόπο έγινε ο Σωτήρας μας. 

Ο Αβελάρδος ήταν κατά κύριο λόγο φιλόσοφος και η θεολογία του 
ήταν τις περισσότερες φορές μάλλον συμβατική. Αναδείχθηκε σε ηγε-
τική φυσιογνωμία της πνευματικής αναγέννησης στην Ευρώπη τον 
δωδέκατο αιώνα και απέκτησε ευρύ ακροατήριο. Αυτό τον έφερε σε 
σύγκρουση με τον Βερνάρδο,τον χαρισματικό αββά του Κλαιρβώ στη 
Βουργουνδία, που ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς άνδρες στην Ευρώ-
πη. Ο πάπας Ευγένιος ο Β' και ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο Ζ' της Γαλ-
λίας ήταν όργανα του Βερνάρδου, που η ευγλωττία του είχε εμπνεύσει 
μια επανάσταση του μοναχισμού στην Ευρώπη: πάρα πολλοί νέοι 
είχαν αφήσει τα σπίτια τους για να τον ακολουθήσουν στο Σιστερσια-
νό τάγμα,το οποίο φαινόταν να μεταρρυθμίζει την παλαιά μορφή θρη-
σκευτικής ζωής των Βενεδικτίνων του Κλινύ. 'Οταν ο Βερνάρδος άρχι-
σε να βγάζει λόγους καλώντας στη δεύτερη σταυροφορία το 1146, οι 
λαοί της Γαλλίας και της Γερμανίας -που ως τότε έμειναν κάπως απα-
θείς απέναντι στην εκστρατεία - τον αποθέωσαν μέσα στον ενθουσια-
σμό τους και έτρεξαν να καταταγούν στο στράτευμα τόσο μαζικά που, 
όπως έγραφε με ικανοποίηση ο Βερνάρδος στον Πάπα, η ύπαιθρος 
φαινόταν ερημωμένη. Ο Βερνάρδος ήταν ένας ευφυής άνθρωπος, που 
έδωσε στη μάλλον εξωτερική ευσέβεια της Δυτικής Ευρώπης μια νέα 
εσωτερική διάσταση. Η σιστερσιανή ευσέβεια φαίνεται πως είχε επη-
ρεάσει το θρύλο του Ιερού Γκράαλ, που περιγράφει ένα εσωτερικό τα-
ξίδι σε μια συμβολική πολιτεία, η οποία δεν είναι αυτού του κόσμου 
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αλλά αναπαριστά το όραμα του θεού. 0 Βερνάρδος δυσπιστούσε βα-
θύτατα απέναντι στον διανοουμενισμό λογίων όπως ο Αβελάρδος και 
ορκίστηκε να τον κάνει να σιωπήσει. Κατηγόρησε τον Αβελάρδο ότι 
«προσπαθούσε να εκμηδενίσει το πλεονέκτημα της χριστιανικής πί-
στης θεωρώντας ότι με τον ανθρώπινο λόγο μπορούσε να κατανοήσει 
όλα όσα είναι ο θεός»32 . Αναφερόμενος στον ύμνο του αποστόλου 
Παύλου στη ευσπλαχνία, ο Βερνάρδος ισχυριζόταν ότι από τον φιλό-
σοφο έλειπε η αγάπη: «Δεν βλέπει τίποτα σαν αίνιγμα, τίποτα σαν σε 
καθρέφτη, αλλά κοιτάζει τα πάντα καταπρόσωπο»33. Η αγάπη, λοι-
πόν, και η άσκηση του λόγου ήταν μεταξύ τους ασύμβατα. Το 1141 ο 
Βερνάρδος κάλεσε τον Αβελάρδο να παρουσιαστεί στην Επισκοπική 
Σύνοδο την οποία είχε γεμίσει με υποστηρικτές του, μερικοί από τους 
οποίους στέκονταν έξω για να τρομοκρατήσουν τον Αβελάρδο καθώς 
θα έφτανε. Δεν ήταν δύσκολο να το κάνουν αυτό δεδομένου ότι εκείνη 
την εποχή ο Αβελάρδος είχε αναπτύξει προφανώς τα συμπτώματα της 
νόσου του Πάρκινσον. 0 Βερνάρδος του επιτέθηκε με τέτοια ευφρά-
δεια που εκείνος απλώς κατέρρευσε και τον επόμενο χρόνο πέθανε. 

Ήταν μια συμβολική στιγμή,η οποία σημάδεψε ένα σχίσμα ανά-
μεσα στην καρδιά και το νου. Στην τριαδολογία του Αυγουστίνου, 
νους και καρδιά ήταν αδιαχώριστα. Μουσουλμάνοι Φαϊλασούφ όπως 
ο ιμπν Σινά και ο αλ-Γκαζαλί μπορεί να είχαν αποφασίσει ότι από 
μόνη της η διάνοια δεν μπορούσε να βρει το θεό, αλλά είχαν και οι 
δύο τελικά οραματιστεί μια φιλοσοφία που διαποτιζόταν από το ιδε-
ώδες της αγάπης και τις αρχές του μυστικισμού. θα δούμε ότι στον 
δωδέκατο και δέκατο τρίτο αιώνα, οι μεγαλύτεροι στοχαστές του 
ισλαμικού κόσμου προσπάθησαν να συνδέσουν καρδιά και νου και 
είδαν τη φιλοσοφία ως αδιαχώριστη από την πνευματικότητα της αγά-
πης και την φαντασία που καλλιεργούσαν οι Σούφι. 0 Βερνάρδος, 
ωστόσο, έδειχνε να φοβάται τη διάνοια και ήθελε να τη διατηρήσει 
χωρισμένη από τα πιο συγκινησιακά, ενορατικά τμήματα της ψυχής. 
Αυτό ήταν επικίνδυνο: μπορούσε να οδηγήσει σε μια αρρωστημένη 
απόσχιση της ευαισθησίας, που ήταν από μόνη της τόσο ανησυχητική 
όσο κι ένας ξερός ορθολογισμός. Η σταυροφορία την οποία υποκίνησε 
ο Βερνάρδος υπήρξε εντελώς καταστροφική, επειδή εν μέρει βασί-
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στηκε σ' έναν ιδεαλισμό που δεν εξισορροπούνταν από την κοινή λο-
γική και βρισκόταν σε κατάφωρη αντίθεση με το χριστιανικό ήθος της 
συμπόνιας34. Έτσι, από τον τρόπο που ο Βερνάρδος μεταχειρίστηκε 
τον Αβελάρδο έλειπε επιδεικτικά η ευσπλαχνία, ενώ παράλληλα ωθού-
σε τους Σταυροφόρους να δείξουν την αγάπη τους προς τον Χριστό 
σκοτώνοντας τους απίστους και καταλαμβάνοντας τους Αγίους Τό-
πους. Ο Βερνάρδος είχε δίκιο να φοβάται τον ορθολογισμό που προ-
σπαθούσε να εξηγήσει το μυστήριο του Θεού και απειλούσε να δια-
λύσει το θρησκευτικό αίσθημα του θαυμασμού και του δέους, αλλά η 
αχαλίνωτη υποκειμενικότητα που δεν μπορεί να ελέγξει κριτικά τις 
προκαταλήψεις της μπορεί να οδηγήσει τη θρησκεία στις χειρότερες 
υπερβολές. Εκείνο που χρειαζόταν ήταν μια συνειδητή και νοήμων 
υποκειμενικότητα, όχι μια συγκινησιοκρατία της «αγάπης» που απω-
θεί βίαια τη νόηση και εγκαταλείπει την ευσπλαχνία που υποτίθεται 
πως ήταν το σήμα κατατεθέν της θρησκείας του Θεού. 

Ελάχιστοι στοχαστές είχαν τόσο διαρκή επίδραση στον δυτικό Χρι-
στιανισμό όσο ο Θωμάς ο Ακινάτης (1225-1274),ο οποίος αποπειρά-
θηκε μια σύνθεση του Αυγουστίνου και της ελληνικής φιλοσοφίας, που 
μόλις εκείνη την εποχή γινόταν προσιτή στη Δύση. Τον δωδέκατο αιώ-
να, Ευρωπαίοι λόγιοι ταξίδεψαν στην Ισπανία όπου ήρθαν σε επαφή 
με τη μουσουλμανική διανόηση. Με τη βοήθεια Μουσουλμάνων και 
Εβραίων διανοουμένων ξεκίνησαν ένα τεράστιο μεταφραστικό πρό-
γραμμα ώστε να μεταφέρουν αυτόν το φιλοσοφικό πλούτο στη Δύση. 
Οι αραβικές μεταφράσεις του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και των άλ-
λων φιλοσόφων του αρχαίου κόσμου περνούσαν τώρα στα λατινικά 
και γίνονταν για πρώτη φορά προσιτές στους λαούς της Βορείου Ευρώ-
πης. Οι μεταφραστές έλαβαν επίσης υπόψη τους την πιο πρόσφατη 
μουσουλμανική σκέψη, συμπεριλαμβανομένου του έργου του ιμπν 
Ρουσντ καθώς και των ανακαλύψεων των Αράβων επιστημόνων και 
γιατρών. Την ίδια στιγμή που μερικοί Ευρωπαίοι Χριστιανοί επιδίδο-
νταν στην καταστροφή του Ισλάμ στη Μέση Ανατολή, οι Μουσουλμά-
νοι της Ισπανίας βοηθούσαν τη Δύση να οικοδομήσει τον πολιτισμό 
της. Η Summa Theologiae του Θωμά του Ακινάτη ήταν μια προσπά-
θεια να ενσωματωθεί η καινούργια φιλοσοφία στη δυτική χριστιανική 
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παράδοση. 0 Ακινάτης είχε ιδιαίτερα εντυπωσιαστεί από την ερμη-
νεία του Αριστοτέλη του ιμπν Ρουσντ. Όμως, αντίθετα από τον Άνσελ-
μο και τον Αβελάρδο, δεν πίστευε ότι μυστήρια όπως αυτό της Τριά-
δας μπορούσαν να αποδειχθούν με το λόγο και διέκρινε με προσοχή 
ανάμεσα στην άρρητη πραγματικότητα του θεού και τα ανθρώπινα 
δόγματα γι' αυτόν. Συμφωνούσε με τον Διονύσιο ότι η αληθινή φύση 
του Θεού ήταν ακατάληπτη για το ανθρώπινο πνεύμα: «Έτσι σε τε-
λευταία ανάλυση το μόνο που γνωρίζει ο άνθρωπος για το θεό είναι 
ότι δεν τον γνωρίζει, αφού γνωρίζει ότι αυτό που είναι ο θεός υπερ-
βαίνει όλα όσα μπορούμε να κατανοήσουμε σχετικά μ* αυτόν»35, ϊπάρ-
χει μια αφήγηση που λέει ότι όταν υπαγόρευσε και την τελευταία 
πρόταση της Sununa, ο Ακινάτης έγειρε με θλίψη το κεφάλι στα χέρια 
του. 'Οταν ο γραμματικός τον ρώτησε ποιο ήταν το πρόβλημα, απά-
ντησε ότι όλα όσα έγραψε ήταν άχυρα σε σχέση με όσα είχε δει. 

Η απόπειρα του Ακινάτη να εντάξει τη θρησκευτική του εμπειρία 
στα πλαίσια της καινούργιας φιλοσοφίας ήταν αναγκαία προκειμένου 
να συναρθρώσει την πίστη με την υπόλοιπη πραγματικότητα και να 
μην εξορίζεται αυτή σε μια ξεχωριστή σφαίρα. 0 ακραίος διανοουμε-
νισμός έβλαπτε την πίστη, αλλά εάν ο θεός έπρεπε να μη γίνει μια 
αυτάρεσκη επιβεβαίωση του εγωισμού μας, η θρησκευτική εμπειρία 
όφειλε να εφοδιαστεί μ' έναν ακριβή προσδιορισμό του περιεχομένου 
της. Ο Ακινάτης όριζε το θεό προσφεύγοντας στον τρόπο με τον οποίον 
ο ίδιος ο θεός όρισε τον εαυτό του στο Μωυσή: «Είμαι Εκείνος που 
Είμαι». 0 Αριστοτέλης είχε πει ότι ο Θεός ήταν το Αναγκαίο Είναι· ο 
Ακινάτης κατ' αντίστοιχο τρόπο συνέδεσε το Θεό των φιλοσόφων με 
το θεό της Βίβλου, ονομάζοντας το θεό «Εκείνος που είναι» (Qui est). 
Έκανε απολύτως σαφές, ωστόσο, ότι ο θεός δεν ήταν απλώς ένα άλλο 
είναι όπως εμείς. 0 ορισμός του Θεού ως Καθαυτό Είναι ήταν κατάλ-
ληλος «επειδή δεν υποδηλώνει κάποια ειδική μορφή [είναι] αλλά μάλ-
λον το ίδιο το Είναι (esse seipsum)36. Θα ήταν σφάλμα να κατηγορή-
σουμε τον Ακινάτη για τη ρασιοναλιστική αντίληψη του Θεού που 
επικράτησε αργότερα στη Δύση. 

Δυστυχώς, όμως, ο Ακινάτης δίνει την εντύπωση ότι ο Θεός μπορεί 
να συζητηθεί με τον ίδιο τρόπο που συζητούνται οι άλλες φιλοσοφικές 
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ιδέες ή τα φυσικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, προλογίζει την περί 
θεού συζήτηση του με μια απόδειξη της ύπαρξης του θεού παρμένη 
από τη φυσική φιλοσοφία. Αυτή υπονοεί ότι μπορούμε να γνωρίσουμε 
το θεό κατά τρόπο αρκετά παρόμοιο με αυτόν που γνωρίζουμε τις 
άλλες γήινες πραγματικότητες. Ο Ακινάτης παραθέτει πέντε «απο-
δείξεις» για την ύπαρξη του θεού οι οποίες έμελλε να αποκτήσουν 
τεράστια σημασία στον Καθολικό κόσμο και να χρησιμοποιηθούν επί-
σης από τους Προτεστάντες: 

1. Το επιχείρημα του Αριστοτέλη για το Πρώτο Κινούν. 
2. Μια παρόμοια «απόδειξη» που υποστηρίζει ότι δεν μπορεί 

να υπάρχει μια άπειρη σειρά αιτιών: πρέπει να έχει υπάρξει 
κάποια αρχή. 

3. Το επιχείρημα σε σχέση με την ενδεχομενικότητα, που ειση-
γήθηκε ο ιμπν Σινά,το οποίο απαιτεί την ύπαρξη ενός «Ανα-
γκαίου Είναι». 

4. Το επιχείρημα του Αριστοτέλη από τη Φιλοσοφία ότι η ιεραρ-
χία της τελειότητας στον κόσμο συνεπάγεται το Τέλειον που 
είναι υπεράνω όλων. 

5. Το επιχείρημα του σκοπού, που υποστηρίζει ότι η τάξη και η 
τελειότητα την οποία βλέπουμε στο σύμπαν δεν μπορεί να 
είναι απλό αποτέλεσμα τύχης. 

Αυτές οι αποδείξεις δεν αποδεικνύουν τίποτα σήμερα. Ακόμα και 
από μια θρησκευτική σκοπιά φαίνονται αμφίβολες, αφού -με την 
πιθανή εξαίρεση του επιχειρήματος του σκοπού - όλες υποβάλλουν 
την ιδέα πως ο «θεός» είναι ένα ακόμα πράγμα, ένας ακόμα κρίκος 
στην αλυσίδα της ύπαρξης. Είναι το Υπέρτατο Ον,το Αναγκαίο Ον,το 
πιο τέλειο Ον. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι η χρήση όρων όπως «Πρώτη 
Αιτία» ή «Αναγκαίο Είναι» υπονοεί ότι ο θεός δεν μπορεί να είναι κά-
τι παρόμοιο με τα όντα που γνωρίζουμε, αλλά μάλλον το υπόβαθρο ή 
η συνθήκη της ύπαρξής τους. Αυτό ήταν οπωσδήποτε η πρόθεση του 
Ακινάτη. Πάντως, οι αναγνώστες της Summa δεν έκαναν πάντα αυτή 
τη σημαντική διάκριση και μιλούσαν για το θεό σαν να ήταν απλώς 
το ανώτερο μέσα σε όλα τα όντα. Ένας τέτοιος αναγωγισμός μπορεί 
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να κάνει αυτό το Υπερ-Ον ένα είδωλο, δημιουργημένο κατ' εικόνα μας 
και εύκολα ερμηνευόμενο σαν ένα ουράνιο Τπερεγώ. Προφανώς δεν 
θα ήταν ανακριβές αν λέγαμε ότι πολλοί άνθρωποι στη Δύση αντιλαμ-
βάνονται το θεό ως Ον με αυτή την έννοια. 

Ήταν σημαντικό σε κάθε περίπτωση να προσπαθήσουν να συνδέ-
σουν το θεό με τον νέο συρμό του αριστοτελισμού στην Ευρώπη. Οι 
Φαϊλασούφ t-ίχαν επίσης την έγνοια να κρατηθεί η ιδέα του θεού στην 
πρώτη γραμμή των προβληματισμών της εποχής τους και να μην εξο-
ριστεί σ' ένα αρχαϊκό γκέττο. Κάθε γενιά έπρεπε να δημιουργεί για 
λογαριασμό της εκ νέου την ιδέα και την εμπειρία του Θεού. Οι περισ-
σότεροι Μουσουλμάνοι, ωστόσο, είχαν κάνει την εκλογή τους και είχαν 
αποφασίσει ότι ο Αριστοτέλης δεν είχε να συνεισφέρει πολλά στη 
μελέτη του θεού,παρ' όλο που ήταν τρομερά χρήσιμος σε άλλες σφαί-
ρες όπως η φυσική επιστήμη. Έχουμε δει ότι η συζήτηση του Αριστο-
τέλη περί της φύσεως του θεού έχει πάρει το όνομα Μετά τα Φυσικά 
από τον επιμελητή του έργου του: ο θεός του είναι απλώς μια επέκτα-
ση της φυσικής πραγματικότητας, όχι μια πραγματικότητα εντελώς 
διαφορετικής τάξεως. Στον μουσουλμανικό κόσμο, ως εκ τούτου, οι 
περισσότερες συζητήσεις περί θεού συνέδεαν στο εξής τη φιλοσοφία 
με το μυστικισμό. 0 λόγος από μόνος του δεν μπορούσε να φτάσει σε 
μια θρησκευτική κατανόηση της πραγματικότητας την οποία αποκα-
λούμε «θεό», όμως η θρησκευτική εμπειρία έπρεπε να διαποτίζεται 
από την κριτική διάνοια και τη γνώση της φιλοσοφίας αν δεν ήθελε να 
γίνει μια χαώδης, αυτάρεσκη - ή ακόμα και επικίνδυνη - συγκίνηση. 

0 Φραγκισκανός σύγχρονος του Ακινάτη, ο Μποναβεντούρα (1217-
1274), είχε, μια αρκετά παρόμοια άποψη. Δοκίμασε και αυτός να γε-
φυρώσει φιλοσοφία και θρησκευτική εμπειρία προς αμοιβαίο εμπλου-
τισμό και των δύο σφαιρών. Στην Τριπλή οδό του ακολουθούσε τον 
Αυγουστίνο κατά το ότι έβλεπε «τριάδες» παντού μέσα στη δημιουρ-
γία και έλαβε αυτόν το «φυσικό τριαδολογισμό» ως αφετηριακό ση-
μείο για το Ταξίδι στο Πνεύμα του Θεού. Πίστευε ειλικρινά ότι η Τριά-
δα μπορούσε να αποδειχθεί με μόνο τον φυσικό λόγο, αλλά απέφυγε 
τους κινδύνους μιας ρασιοναλιστικής υπεροψίας τονίζοντας τη σημα-
σία της πνευματικής εμπειρίας ως ουσιαστικού στοιχείου της ιδέας 
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του Θεού. Θεωρούσε τον Φραγκίσκο της Ασσίζης,τον ιδρυτή του τάγ-
ματός του, ως το μεγαλύτερο υπόδειγμα της χριστιανικής ζωής. Κοι-
τάζοντας και μόνο τη ζωή του, ένας θεολόγος όπως αυτός μπορούσε 
να δει την αλήθεια των δογμάτων της Εκκλησίας. 0 Τοσκανός ποιητής 
Δάντης Αλιγκιέρι (1265-1321) θα θεωρούσε επίσης ένα άλλο ανθρώ-
πινο ον - τη Φλωρεντινή δέσποινα Βεατρίκη Πορτινάρι - ως μια εκδή-
λωση του Θείου. Αυτή η περσοναλιστική προσέγγιση του Θεού οδη-
γούσε πίσω στον Αυγουστίνο. 0 Μποναβεντούρα εφάρμοζε επίσης το 
«οντολογικό επιχείρημα» του Άνσελμου περί της υπάρξεως του Θεού 
όταν μιλούσε για τον Φραγκίσκο ως αποκάλυψη του Θείου. Υποστή-
ριζε ότι ο Φραγκίσκος είχε επιτύχει μια τελειότητα στη ζωή του που 
φαινόταν υπεράνθρωπη, έτσι ήταν δυνατό και για μας, παρ' όλο που 
ζούμε ακόμα εδώ κάτω, «να δούμε και να καταλάβουμε ότι «το κα-
λύτερο είναι [...] εκείνο από το οποίο τίποτα καλύτερο δεν μπορεί 
κανείς να φανταστεί»37. Το ίδιο το γεγονός ότι μπορούμε να σχημα-
τίσουμε μια έννοια όπως αυτή του «απολύτως καλύτερου» αποδεί-
κνυε ότι αυτή έπρεπε να υπάρχει στην Ανώτατη Τελειότητα του Θεού. 
Αν βυθιζόμαστε μέσα στον εαυτό μας, όπως τόσο ο Πλάτων όσο και ο 
Αυγουστίνος μάς είχαν συμβουλεύσει, θα βρίσκαμε την εικόνα του 
θεού να καθρεφτίζεται «στον ίδιο τον εσωτερικό μας κόσμο»38. Αυτή 
η ενδοσκόπηση ήταν ουσιώδης. Ήταν, βέβαια, σημαντική η συμμετοχή 
στη λατρεία της Εκκλησίας, αλλά ο Χριστιανός πρέπει πρώτα να κα-
τέβει στα βάθη του εαυτού του, όπου «η έκσταση θα μπορούσε να τον 
μεταφέρει πάνω από τη διάνοια» και να βρει ένα όραμα του θεού που 
υπερβαίνει τις περιορισμένες ανθρώπινες έννοιές μας39. 

Τόσο ο Μποναβεντούρα όσο και ο Ακινάτης θεωρούσαν πρωταρ-
χική τη θρησκευτική εμπειρία. Παρέμειναν πιστοί στην παράδοση της 
Φαλσαφά, αφού τόσο στον Ιουδαϊσμό όσο και στο Ισλάμ οι φιλόσο-
φοι ήταν συχνά Μυστικοί οι οποίοι είχαν μια οξύτατη επίγνωση των 
περιορισμών της διάνοιας στα θεολογικά ζητήματα. Ανέπτυσσαν ορ-
θολογικές αποδείξεις για την ύπαρξη του θεού προκειμένου να γεφυ-
ρώσουν τη θρησκευτική τους πίστη με τις επιστημονικές σπουδές και 
να τη συνδέσουν με άλλες πιο κοινές εμπειρίες. Προσωπικά δεν αμφι-
σβητούσαν την ύπαρξη του θεού, αλλά είχαν πλήρη επίγνωση του 
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πόσο περιορισμένο ήταν το επίτευγμά τους. Τέτοιες αποδείξεις δεν 
ήταν σχεδιασμένες για να πείσουν όσους δεν πίστευαν, αφού ακόμα 
δεν υπήρχαν άθεοι με τη σημερινή έννοια του όρου. Αυτή η φυσική θεο-
λογία ήταν, ως εκ τούτου, όχι ένα πρελούδιο στη θρησκευτική εμπει-
ρία αλλά μια συνοδεία της: οι Φαϊλασούφ δεν πίστευαν ότι έπρεπε να 
πείσει κανείς ορθολογικά τον εαυτό του για την ύπαρξη του Θεού πριν 
καταφέρει να έχει μια μυστική εμπειρία. Σε τελική ανάλυση,ήταν ο 
άλλος μεγάλος δρόμος. Στον κόσμο της ιουδαϊκής, μουσουλμανικής 
και ελληνικής ορθοδοξίας, ο θεός των φιλοσόφων άρχισε γρήγορα να 
χάνει έδαφος μπροστά στο θεό των Μυστικών. 





Κεφάλαιο 7ο 

Ο Θεός των Μυστικών 

0 Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και - σε μικρότερο βαθμό - ο Ισλαμι-
σμός, ανέπτυξαν όλοι την ιδέα ενός προσωπικού Θεού, πιστεύοντας 
έτσι ότι αυτό το ιδεώδες αναπαριστούσε τη θρησκεία στην ανώτερη 
μορφή της. Ο προσωπικός Θεός βοήθησε τους μονοθεϊστές να εκτιμή-
σουν τα ιερά και αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα του ατόμου και να καλ-
λιεργήσουν ένα σεβασμό για την ανθρώπινη προσωπικότητα. Η ιου-
δαιοχριστιανική παράδοση συνέβαλε, λοιπόν, στο να αποκτήσει η Δύ-
ση τον φιλελεύθερο ουμανισμό της για τον οποίο είναι τόσο υπερή-
φανη. Αυτές οι αξίες ήταν αρχικά ενσωματωμένες σε έναν προσωπικό 
Θεό, ο οποίος κάνει όσα κάνει ένα ανθρώπινο ον: ακούει, βλέπει, αγα-
πάει, τιμωρεί, δημιουργεί και καταστρέφει όπως κι εμείς. 0 Γιαχβέ ξε-
κίνησε σαν μια εξαιρετικά προσωποποιημένη θεότητα με παθιασμέ-
νες ανθρώπινες συμπάθειες και αντιπάθειες. Αργότερα έγινε ένα σύμ-
βολο υπέρβασης, που οι σκέψεις του δεν ήταν σκέψεις μας και που οι 
τρόποι του ίπταντο πάνω από τους δικούς μας, όπως οι ουρανοί υψώ-
νονται πάνω από τη γη. 0 προσωπικός Θεός αντανακλά μια σημαντι-
κή θρησκευτική επίγνωση: ότι κάθε υπέρτατη αξία δεν μπορεί παρά 
να είναι σε κάποιο βαθμό ανθρώπινη. Έτσι ο περσοναλισμός έγινε 
ένα σημαντικό και - εν πολλοίς- απαραίτητο στάδιο της θρησκευτι-
κής και ηθικής εξέλιξης. Οι προφήτες του Ισραήλ απέδιδαν τις συγκι-
νήσεις τους και τα πάθη τους στο Θεό· οι Βουδιστές κι οι Ινδουιστές 
υποχρεώθηκαν να συμπεριλάβουν μια προσωπική λατρεία προς τους 
αβατάρας της υπέρτατης πραγματικότητας. 0 Χριστιανισμός έκανε 
ένα ανθρώπινο πρόσωπο επίκεντρο της θρησκευτικής του ζωής, κατά 
έναν τρόπο μοναδικό μέσα στην ιστορία των θρησκειών: εξώθησε ως 
τα όριά του τον περσοναλισμό που ήταν σύμφυτος στον Ιουδαϊσμό. 
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Είναι πιθανό η θρησκεία να μην είχε ποτέ ριζώσει χωρίς έναν κάποιο 
βαθμό ταύτισης και βιωματικής εξομοίωσης αυτού του είδους. 

Όμως ένας προσωπικός θεός μπορεί να γίνει μια βαριά ευθύνη. 
Μπορεί να είναι ένα απλό είδωλο σκαλισμένο σύμφωνα με την εικόνα 
μας, μια προβολή των περιορισμένων μας αναγκών, φόβων και επιθυ-
μιών. Μπορούμε να υποθέσουμε πως αγαπάει ό,τι αγαπάμε και μισεί 
ό,τι εμείς μισούμε, επικυρώνοντας τις προκαταλήψεις μας αντί να μας 
βοηθά να τις υπερβούμε. Όταν μοιάζει να μην μπορεί να αποτρέψει 
μια καταστροφή ή καμιά φορά ακόμα και να επιθυμεί μια τραγωδία, 
μπορεί να μας φαίνεται πωρωμένος και σκληρός. Η εφησυχαστική πί-
στη ότι μία καταστροφή είναι θέλημα του θεού μπορεί να μας κάνει 
να δεχθούμε πράγματα που είναι ριζικά απαράδεκτα. Το ίδιο το γε-
γονός ότι, ως πρόσωπο, ο θεός έχει φύλο είναι επίσης περιοριστικό: 
σημαίνει ότι η σεξουαλικότητα του μισού της ανθρωπότητας καθα-
γιάζεται εις βάρος του θηλυκού, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε μια 
νευρωτική ανισορροπία όσον αφορά τα σεξουαλικά ήθη. Ένας προ-
σωπικός Θεός μπορεί να είναι επικίνδυνος, λοιπόν. Αντί να μας ανυ-
ψώσει από τους περιορισμούς μας, μπορεί να μας ενθαρρύνει να πα-
ραμείνουμε αυτάρεσκα σε αυτούς· μπορεί να μας κάνει σκληρούς, πω-
ρωμένους, αυτάρεσκους και μεροληπτικούς όπως φαίνεται ότι είναι 
«αυτός». Αντί να εμπνέει τη συμπόνια που θα έπρεπε να χαρακτηρί-
ζει κάθε εξελιγμένη θρησκεία, μπορεί να μας εξωθήσει να κρίνουμε, 
να καταδικάζουμε και να περιθωριοποιούμε. Φαίνεται, ως εκ τούτου, 
ότι η ιδέα ενός προσωπικού Θεού δεν μπορεί να είναι παρά ένα στά-
διο στη θρησκευτική μας εξέλιξη. Οι οικουμενικές θρησκείες δείχνουν 
όλες να έχουν αναγνωρίσει αυτόν τον κίνδυνο και ζήτησαν να υπερβούν 
με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο την προσωπική σύλληψη της υπέρτα-
της πραγματικότητας. 

Μπορεί κανείς να διαβάσει τις εβραϊκές Γραφές ως την ιστορία του 
εξευγενισμού και, αργότερα, της εγκατάλειψης του φυλετικού και 
προσωποποιημένου Γιαχβέ, ο οποίος έγινε YHWH. 0 Χριστιανισμός, 
ομολογουμένως η πιο προσωποκεντρική από τις τρεις μονοθεϊστικές 
πίστεις, προσπάθησε να εφοδιάσει τη λατρεία του ενσαρκωμένου Θεού 
με ένα δόγμα όπως αυτό της διαπροσωπικής Τριάδας. Οι Μουσουλ-
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μάνοι πολύ σύντομα είχαν προβλήματα μ' εκείνα τα αποσπάσματα 
μέσα στο Κοράνι που υπονοούσαν ότι ο Θεός «βλέπει»,«ακούει» και 
«κρίνει» όπως τα ανθρώπινα όντα. Και οι τρεις μονοθεϊστικές θρη-
σκείες ανέπτυξαν μια μυστική παράδοση, η οποία έκανε το θεό τους 
να υπερβαίνει τις προσωπικές κατηγορίες και να μοιάζει περισσότερο 
με τις απρόσωπες πραγματικότητες της νιρβάνα και του Βράχμαν/ 
Ατμαν. Μόνο λίγοι άνθρωποι είναι ικανοί για αληθινό μυστικισμό, αλ-
λά και στις τρεις πίστεις (με εξαίρεση τον δυτικό Χριστιανισμό) ήταν 
η μυστική εμπειρία του θεού εκείνη που έγινε εν τέλει κανονιστική 
για τους πιστούς, μέχρι σχετικά πρόσφατα. 

0 ιστορικός μονοθεϊσμός αρχικά δεν ήταν μυστικός. Έχουμε μιλή-
σει για τη διαφορά ανάμεσα στις εμπειρίες οραματιστών όπως ο Βού-
δας και οι προφήτες. Ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ, 
είναι όλες ουσιαστικά ενεργητικές πίστεις, αφιερωμένες στο έργο της 
επικράτησης του θελήματος του θεού πάνω στη γη όπως και στον 
ουρανό. Το κεντρικό μοτίβο αυτών των προφητικών θρησκειών είναι η 
αντιπαράθεση ή μια προσωπική συνάντηση ανάμεσα στο θεό και 
την ανθρωπότητα. Αυτός ο θεός βιώνεται σαν μια προτροπή σε δρά-
ση· μας καλεί- μας δίνει την ευκαιρία να αρνηθούμε ή να δεχθούμε 
την αγάπη και το ενδιαφέρον του. Αυτός ο Θεός απευθύνεται στα 
ανθρώπινα όντα μέσω του διαλόγου μάλλον παρά με τον σιωπηλό δια-
λογισμό. Προφέρει ένα Λόγο που γίνεται η κύρια εστία της λατρείας 
και που πρέπει επώδυνα να ενσαρκωθεί στις παροδικές και τραγικές 
συνθήκες αυτής της ζωής. Στον Χριστιανισμό,την πιο προσωπική από 
τις τρεις, η σχέση με το θεό χαρακτηρίζεται από την αγάπη. Αλλά το 
νόημα της αγάπης είναι ότι το εγώ πρέπει με κάποια έννοια να εκμη-
δενιστεί. Είτε στον διάλογο είτε στην αγάπη, ο εγωισμός είναι μια 
αδιάκοπη πιθανότητα. Η ίδια η γλώσσα μπορεί να είναι μια περιο-
ριστική λειτουργία, αφού μας προσδένει στις έννοιες της καθημερινής 
μας εμπειρίας. 

Οι προφήτες είχαν κηρύξει πόλεμο στη μυθολογία: ο θεός τους 
ήταν ενεργητικά παρών στην ιστορία και στα τρέχοντα πολιτικά συμ-
βάντα, όχι στον αρχέγονο, ιερό χρόνο του μύθου. 'Οταν οι μονοθεϊστές 
στρέφονταν στο μυστικισμό, ωστόσο, η μυθολογία επανέκυπτε ως το 
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κύριο όχημα της θρησκευτικής εμπειρίας. Υπάρχει μια γλωσσική σύν-
δεση ανάμεσα στις τρεις λέξεις «μύθος», «μυστικισμός» και «μυστή-
ριο». Όλες προέρχονται από το ελληνικό ρήμα μύω: κλείνω τα μάτια 
και το στόμα. Και οι τρεις λέξεις, ως εκ τούτου,ριζώνουν σε μια εμπει-
ρία του σκότους και της σιωπής1. Δεν είναι δημοφιλείς λέξεις στη Δύ-
ση σήμερα. Η λέξη «μύθος»,για παράδειγμα,χρησιμοποιείται συχνά 
ως συνώνυμο του ψέματος: στην κοινή ομιλία, ένας μύθος είναι κάτι 
που δεν είναι αληθινό. Ένας πολιτικός ή ένας κινηματογραφικός αστέ-
ρας θα διαψεύσουν προσβλητικές αναφορές στο πρόσωπό τους λέγο-
ντας ότι είναι «μύθοι» και επιστήμονες θα αναφέρουν εσφαλμένες 
απόψεις του παρελθόντος ως «μυθικές». Από το Διαφωτισμό και με-
τά, «μυστήριο» θεωρείται κάτι που πρέπει να διαλευκανθεί. Συνδέε-
ται συχνά με τη θολωμένη σκέψη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια αστυ-
νομική ιστορία αποκαλείται «μυστήριο» και η ουσία αυτού του φιλο-
λογικού είδους απαιτεί να λύνεται στο τέλος το πρόβλημα με ικανο-
ποιητικό τρόπο. Θα δούμε ότι ακόμα και θρησκευόμενοι άνθρωποι 
έφτασαν να θεωρούν το «μυστήριο» σαν κακή λέξη την περίοδο του 
Διαφωτισμού. Παρομοίως ο «μυστικισμός» συνδέεται συχνά με εκκε-
ντρικούς, τσαρλατάνους ή ελευθεριάζοντες χίππις. Δεδομένου ότι 
ποτέ η Δύση δεν ήταν ενθουσιώδης απέναντι στο μυστικισμό, ακόμα 
και την εποχή που αυτός μεσουρανούσε σε άλλα μέρη του κόσμου, 
ελάχιστα έχει κατανοηθεί ο τύπος σκέψης και πειθαρχίας που απαι-
τούνται γι' αυτή τη μορφή πνευματικότητας. 

Υπάρχουν όμως σημάδια ότι το ρεύμα μπορεί να αναστραφεί. Από 
τη δεκαετία του '60 οι Δυτικοί έχουν ανακαλύψει τα πλεονεκτήματα 
ορισμένων τύπων γιόγκα και θρησκείες όπως ο Βουδισμός, που έχουν 
το πλεονέκτημα να παραμένουν αμόλυντες από έναν ανεπαρκή θεο-
κεντρισμό,γνώρισαν μεγάλη άνθιση στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Το έργο του σύγχρονου Αμερικανού ερευνητή Τζόζεφ Κά-
μπελ πάνω στη μυθολογία έχει γίνει πρόσφατα του συρμού. Ο ενθου-
σιασμός της εποχής για την ψυχανάλυση στη Δύση μπορεί να ιδωθεί 
ως επιθυμία για κάποια μορφή μυστικισμού, γιατί θα βρούμε εντυ-
πωσιακές ομοιότητες ανάμεσα στις δύο αυτές επιστήμες. Η μυθολο-
γία υπήρξε συχνά μια προσπάθεια να εξηγηθεί ο εσωτερικός κόσμος 
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της ψυχής και τόσο ο Φρόυντ όσο και ο Γιουνγκ στράφηκαν ενστικτω-
δώς προς τους αρχαίους μύθους, όπως την ελληνική ιστορία του Οιδί-
ποδα, για να εξηγήσουν την καινούργια τους επιστήμη. Ίσως οι άν-
θρωποι στη Δύση αρχίζουν να νιώθουν την ανάγκη για μια εναλλακτι-
κή εκδοχή απέναντι στην καθαρά επιστημονική άποψη του κόσμου. 

Η μυστική θρησκεία είναι πιο άμεση και τείνει να βοηθάει περισ-
σότερο σε δύσκολες στιγμές απ' ό,τι μια κυρίως νοητική πίστη. Οι πει-
θαρχίες του μυστικισμού βοηθούν τον μυημένο να επιστρέψει στο Ένα, 
την πρώτη αρχή, και καλλιεργούν μια σταθερή αίσθηση παρουσίας 
του Θείου. Όμως ο πρώιμος ιουδαϊκός μυστικισμός που αναπτύσσε-
ται τον δεύτερο και τον τρίτο αιώνα φαίνεται να τονίζει το χάσμα ανά-
μεσα στο θεό και τον άνθρωπο. Οι Εβραίοι ήθελαν να αποχωρήσουν 
από έναν κόσμο στον οποίον διώκονταν και περιθωριοποιούνταν στρε-
φόμενοι προς μια ισχυρότερη θεία πραγματικότητα. Φαντάζονταν το 
θεό σαν κραταιό βασιλέα ο οποίος μπορούσε να προσεγγιστεί μόνο 
μέσα από ένα επικίνδυνο ταξίδι μέσω των εφτά ουρανών. Αντί να εκ-
φραστούν στο απλό και άμεσο ύφος των ραββίνων, οι Μυστικοί χρη-
σιμοποιούσαν μια ηχηρή, μεγαλόστομη γλώσσα. Οι ραββίνοι μισού-
σαν αυτή την πνευματικότητα και οι Μυστικοί φοβούνταν να τους 
ανταγωνιστούν. Όμως ο «Μυστικισμός του θρόνου», όπως αποκα-
λούνταν, πρέπει να εκπλήρωνε κάποια σοβαρή ανάγκη αφού συνέχιζε 
να ανθεί παράλληλα με τις μεγάλες ραββινικές ακαδημίες μέχρι που 
τελικά ενσωματώθηκε στην Καββάλα,τον νέο ιουδαϊκό μυστικισμό, κα-
τά τον δωδέκατο και δέκατο τρίτο αιώνα. Τα κλασικά κείμενα του Μυ-
στικισμού του θρόνου, τα οποία εκδόθηκαν στη Βαβυλώνα τον πέμ-
πτο και έκτο αιώνα, δείχνουν ότι οι Μυστικοί, που ήταν πολύ ολιγόλο-
γοι σε σχέση με τις εμπειρίες τους, ένιωθαν στενή συγγένεια με τη ραβ-
βινική παράδοση, αφού έκαναν μεγάλους τανναΓμ, όπως ο Ραμπί Ακί-
βα, ο Ραμπί Ισμαήλ και ο Ραμπί Γιοχαννάν, ήρωες της πνευματικότητας 
τους. Αποκάλυπταν μια νέα ακρότητα στο ιουδαϊκό πνεύμα, καθώς 
φώτιζαν ένα καινούργιο μονοπάτι προς το θεό χάριν του λαού τους. 

Οι ραββίνοι είχαν μερικές αξιοσημείωτες θρησκευτικές εμπειρίες, 
όπως έχουμε δει. Όταν το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στον Ραμπί Γιοχαν-
νάν και τους μαθητές του υπό μορφή φλόγας από τον ουρανό, προ-
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φανώς συζήτησαν το νόημα του παράξενου οράματος που είχε ο Ιεζε-
κιήλ σχετικά με το άρμα του Θεού. Το άρμα και η μυστηριώδης μορφή 
που ο Ιεζεκιήλ είχε δει να κάθεται στο θρόνο φαίνεται πως υπήρξε το 
αντικείμενο του πρώτου εσωτεριστικού διαλογισμού. Η Σπουδή του 
Αρματος (Μαασέ Μερχαβά) συνδεόταν συχνά με το διαλογισμό πάνω 
στο νόημα της αφήγησης της δημιουργίας (Μαασέ Μπερεσίθ). Η πρω-
ιμότερη περιγραφή που έχουμε για τη μυστική άνοδο στο θρόνο του 
Θεού, στον υψηλότερο ουρανό,τόνιζε τους φοβερούς κινδύνους αυτού 
του πνευματικού ταξιδιού: 

Οι ραββίνοι μας δίδασκαν: Τέσσερις μπήχαν στον δενδρόχηπο 
χαι αυτοί ήταν: ο Μπεν Αζάι, ο Μπεν Ζομά, ο Αχέρ χαι ο Ραμπί 
Αχίβα. 0 Ραμπί Αχίβα τους είπε: «Οταν θα φτάσετε τις πέτρες 

' από χαθαρό μάρμαρο, μην πείτε "Νερό! νερό!". Γιατί έχει ειπω-
θεί: - Αυτός που μίλησε εσφαλμένα δεν θα σταθεί ενώπιον των 
οφθαλμών μου». Ο Μπέν Αζάι είδε χαι πέθανε. Γι' αυτόν, η Γρα-
φή λέει: «Πολύτιμος για τα μάτια του Κυρίου είναι ο θάνατος 
των αγίων του». 0 Μπεν Ζομά είδε χαι τρελάθηκε. Γι' αυτόν η 
Γραφή λέει: «Βρήκες μέλι; Φάε όσο σου χρειάζεται, αλλιώς θα 
σκάσεις και θα το ξεράσεις». 0 Αχέρ έχασε το στόχο του [έγινε 
αιρετικός]. Ο Ραμπί Ακίβα αποδήμησε εν ειρήνη2. 

Μόνο ο Ραμπί Ακίβα ήταν αρκετά ώριμος για να επιβιώσει άθικτος κα-
τά τη διάρκεια του μυστικού δρόμου. Ένα ταξίδι στα βάθη της ψυχής 
συνεπάγεται τεράστια προσωπική διακινδύνευση, γιατί μπορεί να μην 
είμαστε ικανοί ν' αντέξουμε όσα θα βρούμε εκεί. Να γιατί όλες οι θρη-
σκείες επιμένουν ότι το μυστικό ταξίδι μπορεί να επιχειρηθεί μόνο κά-
τω από την καθοδήγηση ενός γνώστη, ο οποίος μπορεί να ελέγξει την 
εμπειρία, να βοηθήσει τον νεοφώτιστο να περάσει τους επικίνδυνους 
τόπους και να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπερβεί τις δυνάμεις του, όπως ο 
δύστυχος Μπεν Αζάι, που πέθανε, και ο Μπεν Ζομά, που τρελάθηκε. 
Όλοι οι Μυστικοί τονίζουν την ανάγκη για κατανόηση και ψυχική σταθε-
ρότητα. Οι δάσκαλοι του Ζεν λένε ότι είναι άχρηστο για ένα νευρωτικό 
πρόσωπο ν' αναζητήσει θεραπεία στο διαλογισμό, γιατί το μόνο που θα 
επιτύχει είναι ν* αρρωστήσει περισσότερο. Η παράξενη και αλλόκοτη 
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συμπεριφορά μερικών Ευρωπαίων Καθολικών αγίων που όλοι τούς 
σέβονται ως Μυστικούς πρέπει να θεωρείται παρέκκλιση. Αυτή η κρυ-
πτική ιστορία των σοφών ταλμουδιστών δείχνει ότι οι Εβραίοι είχαν επί-
γνωση των κινδύνων από την πρώτη στιγμή: αργότερα, δεν θα άφηναν 
νέους ανθρώπους να μυηθούν στους δρόμους της Καββάλα μέχρι να 
ωριμάσουν πλήρως. Ένας Μυστικός έπρεπε επίσης να είναι παντρεμέ-
νος, για να εξασφαλιστεί ότι είναι σε καλή σεξουαλική υγεία. 

0 Μυστικός έπρεπε να ταξιδέψει μέχρι το θρόνο του Θεού μέσα 
από τον μυθολογικό τόπο των εφτά ουρανών. Όμως αυτή ήταν μια φα-
ντασιακή μόνο πτήση. Ποτέ δεν εκλαμβανόταν κυριολεκτικά, αλλά θεω-
ρούνταν πάντοτε ως μια συμβολική άνοδος μέσα από τις μυστηριώ-
δεις περιοχές του πνεύματος. Η παράξενη προειδοποίηση του Ραμπί 
Ακίβα σχετικά με τις «πέτρες από καθαρό μάρμαρο» μπορεί να ανα-
φέρεται στη συνθηματική λέξη που έπρεπε οι Μυστικοί να προφέρουν 
σε κρίσιμες στιγμές του φαντασιακού ταξιδιού τους. Σε αυτές τις εικό-
νες δινόταν οπτικό σχήμα ως μέρος μιας περίπλοκης άσκησης. Σήμερα 
γνωρίζουμε ότι το ασυνείδητο είναι μια πυκνή μάζα εικόνων που έρχο-
νται στην επιφάνεια με τα όνειρα, τις παραισθήσεις και κάτω από πα-
θολογικές ψυχικές ή νευρολογικές συνθήκες, όπως η επιληψία ή η σχι-
ζοφρένεια. Οι Εβραίοι Μυστικοί δεν φαντάζονταν ότι πετούσαν «πραγ-
ματικά» στους ουρανούς ή ότι έμπαιναν στα παλάτια του θεού, αλλά 
κατεύθυναν τις θρησκευτικές εικόνες που γέμιζαν την ψυχή τους κατά 
έναν ελεγχόμενο και οργανωμένο τρόπο. Αυτό απαιτούσε μεγάλη 
δεξιότητα και μια ορισμένη προδιάθεση και άσκηση. Απαιτούσε το 
ίδιο είδος συγκέντρωσης με τους δρόμους του Ζεν ή του Γιόγκα, οι 
οποίοι επίσης βοηθούν τον μυούμενο να βρει το δρόμο του μέσα από 
τους λαβυρινθώδεις δρόμους της ψυχής. Ο δάσκαλος από τη Βαβυλώ-
να Χαΐ Γκαόν (939-1038) εξηγούσε την ιστορία των τεσσάρων σοφών 
μέσω της σύγχρονής του μυστικής πρακτικής. Ο «δενδρόκηπος» ανα-
φέρεται στη μυστική άνοδο της ψυχής στα «Ουράνια Δώματα» (χεχα-
λώτ) της κατοικίας του Θεού. Όποιος θέλει να κάνει αυτό το φαντα-
σιακό, εσωτερικό ταξίδι πρέπει να είναι «άξιος» και «προικισμένος με 
ορισμένα χαρίσματα», αν επιθυμεί ν* «αντικρίσει το ουράνιο άρμα και 
τα ουράνια δώματα των αγγέλων». Δεν θα συμβεί αυθόρμητα. Πρέπει 
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να επιτελέσει ορισμένες ασκήσεις που είναι παρόμοιες μ' εκείνες που 
ασκούν οι Γιόγκι και οι διαλογιζόμενοι σε ολόκληρο τον κόσμο: 

Πρέπει να νηστέψει για ορισμένο αριθμό ημερών, πρέπει να 
διπλώσει το κεφάλι του μέσα στα γόνατά του ψιθυρίζοντας από 
μέσα του τους καθορισμένους ύμνους προς το Θεό με το πρό-
σωπο στραμμένο στο χώμα. Σαν αποτέλεσμα θα γνωρίσει τα 
πιο απόκρυφα βάθη της καρδιάς του και θα μοιάζει σαν να 
αντίκρισε με τα μάτια του τα εφτά δώματα, κινούμενος από 
δώμα σε δώμα για να δει τα όσα βρίσκονται εκεί3. 

Παρ' όλο που τα παλαιότερα κείμενα του Μυστικισμού του Θρόνου 
χρονολογούνται μόνο από τον δεύτερο ή τρίτο αιώνα, αυτό το είδος 
διαλογισμού ήταν προφανώς παλαιότερο. Έτσι ο απόστολος Παύλός 
αναφέρεται σε ένα φίλο «ο οποίος ανήκε στο Μεσσία» και ο οποίος 
είχε φτάσει στον τρίτο ουρανό κάπου δεκατέσσερα χρόνια πριν. 0 
Παύλος δεν ήταν σίγουρος πώς έπρεπε να ερμηνεύσει αυτό το όραμα 
αλλά πίστευε ότι ο άνθρωπος αυτός «είχε φτάσει στον παράδεισο και 
είχε ακούσει πράγματα τα οποία δεν έπρεπε και δεν' μπορούσε να 
αρθρώσει ανθρώπινη γλώσσα»4. 

Τα οράματα δεν είναι αυτοσκοποί, αλλά μέσα για μια άρρητη θρη-
σκευτική εμπεφία που υπερβαίνει τις φυσιολογικές έννοιες. Συνήθως 
προέρχονται από την ιδιαίτερη θρησκευτική παράδοση του Μυστικού. 
Ένας Εβραίος οραματιστής θα δει οράματα των εφτά ουρανών, επει-
δή η θρησκευτική φαντασία είναι πλημμυρισμένη από αυτά τα ιδιαί-
τερα σύμβολα. Οι Βουδιστές βλέπουν διάφορες εικόνες του Βούδα 
και των μποτισάτβας· οι Χριστιανοί οραματίζονται την Παρθένο Μα-
ρία. Θα ήταν σφάλμα ο οραματιζόμενος να εκλάβει αυτές τις πνευμα-
τικές εμφανίσεις ως αντικειμενικές ή ως κάτι περισσότερο από σύμ-
βολα υπέρβασης. Δεδομένου ότι η παραίσθηση είναι συνήθως μια πα-
θολογική κατάσταση, απαιτείται αξιοσημείωτη δεξιότητα και ψυχική 
ισορροπία για να χειραγωγήσει κανείς και να ερμηνεύσει τα σύμβολα 
που αναδύονται στην πορεία της διαλογιστικής αυτοσυγκέντρωσης 
και της εσωτερικής καταβύθισης. 

Ένα από τα πιο παράξενα και τα πιο αμφισβητούμενα πρώιμα ιου-
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δαϊκά οράματα αυτού του είδους βρίσκεται στο Σιουρ Κομάχ (Η Μέ-
τρηση του Ύψους), ένα κείμενο του πέμπτου αιώνα το οποίο περιγρά-
φει την εικόνα που είχε δει ο Ιεζεκιήλ πάνω στο θρόνο του θεού. Το Σιουρ 
Κομάχ ονομάζει αυτό το ον Γιοτζρένου, «ο Δημιουργός μας». Η παρά-
ξενη περιγραφή αυτού του οράματος του θεού βασίζεται προφανώς σε 
ένα απόσπασμα από το Άσμα Ασμάτων, π ου ήταν το αγαπημένο βι-
βλικό κείμενο του Ραμπί Ακίβα. Η Νύμφη περιγράφει τον Εραστή της: 

Ο αγαπημένος μου είναι από λευκή φωτιά 
και ξεχωρίζει από χιλιάδες. 
Μου μοιάζει η μορφή του σα χρυσάφι 
μ' ολόμαυρα μαλλιά στεφανωμένη. 
Τα μάτια του αγριοπερίστερα 
που λούζονται σε ποταμούς χρωμάτων 
και ξαποσταίνουν την αυγή. 
Οι σιαγόνες του είναι θήκες αρωμάτων, 
Τα χείλη του είναι κρίνοι που σταλάζουν σμύρνα, 
τα χέρια του είναι τορνευτό χρυσάφι 
και η κοιλιά του φίλντισι. 
Τα πόδια του αγαλμάτινα 
σαν από μάρμαρο σε χρυσό βάθρο 5*. 

Μερικοί το είδαν αυτό σαν μια περιγραφή του θεού: προς κατάπληξη 
γενεών Εβραίων, το Σιούρ Κομάχ προχωρεί στη μέτρηση των μελών 
του θεού που παρατίθενται εδώ. Σε αυτό το παράξενο κείμενο, τα 
μέτρα του θεού προκαλούν αμηχανία. 0 νους δεν μπορεί να τα χωρέ-
σει. Η «παρασάγγα» - η βασική μονάδα - ισοδυναμεί με 180 τρισε-
κατομμύρια «δακτύλους» και κάθε «δάκτυλος» εκτείνεται από το 
ένα άκρο της γης στο άλλο. Αυτές οι ασύλληπτες διαστάσεις παρα-
λύουν το πνεύμα, που παραιτείται από κάθε προσπάθεια να τις πα-
ρακολουθήσει ή ακόμα και να συλλάβει μια μορφή τέτοιου μεγέθους. 
Εδώ είναι το ζήτημα. Το Σιούρ προσπαθεί να μας πει ότι είναι αδύ-

* Νεοελληνική απόδοση,γ ια μια σκηνική παρουσίαση του Ασματος Ασμάτων, 
Μαρίας Κέκκου (εκδ. Δωδώνη, Αθήνα 1992). [Σ.τ.Μ.] 
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νατο να μετρηθεί ο Θεός ή να περικλειστεί σε ανθρώπινους όρους. 
Μία και μόνο προσπάθεια αρκεί για να δείξει το αδύνατο του πράγ-
ματος και να μας δώσει μια νέα εμπειρία της υπερβατικότητας του 
Θεού. Όπως ήταν αναμενόμενο, πολλοί Εβραίοι βρήκαν αυτή την πα-
ράδοξη προσπάθεια να μετρηθεί ο Θεός βλάσφημη, γι' αυτό κι ένα 
εσωτεριστικό κείμενο όπως το Σιούρ κρατήθηκε κρυφό από τους 
αστόχαστους. Ιδωμένο μέσα στο κατάλληλο πλαίσιο,το Σιούρ Κομάχ 
μπορούσε να δώσει στους μυημένους που ήταν προετοιμασμένοι να 
το κατανοήσουν με τον σωστό τρόπο, κάτω από την καθοδήγηση του 
πνευματικού δασκάλου, μια νέα ενόραση της υπερβατικότητας ενός 
Θεού που αχρηστεύει όλες τις ανθρώπινες κατηγορίες. Οπωσδήποτε 
δεν ήταν για να ληφθεί κατά λέξη· και βέβαια δεν μεταδίδει καμιά 
μυστική πληροφορία. Είναι η εσκεμμένη πρόκληση μιας θυμικής στά-
σης, η οποία γεννούσε μια αίσθηση θαυμασμού και δέους. 

Το Σιουρ μάς εισάγει σε δύο ουσιώδη συστατικά της μυστικής εικό-
νας του Θεού, που είναι κοινά και στις τρεις πίστεις. Πρώτον, είναι κατ' 
ουσίαν φαντασιακή· δεύτερον, είναι άρρητη. Η φιγούρα που περιγρά-
φεται στο Σιούρ είναι η εικόνα του Θεού τον οποίον οι Μυστικοί βλέ-
πουν να κάθεται στο θρόνο του στο αποκορύφωμα της ανόδου τους. 
Δεν υπάρχει τίποτα το ειδυλλιακό, συμπονετικό ή προσωπικό σε αυτόν 
το Θεό· στην πραγματικότητα, η ιερότητά του αποσβολώνει. Όταν 
τον βλέπουν, ωστόσο, οι μυστικοί ήρωες ξεσπούν σε τραγούδια τα 
οποία ελάχιστες πληροφορίες μας δίνουν για το Θεό, αλλά τα οποία 
μας αφήνουν μια εξαιρετικά έντονη εντύπωση: 

Μια ποιότητα αγιοσύνης, μια ποιότητα δύναμης, μια επίφοβη 
ποιότητα, μια φριχτή ποιότητα, μια ποιότητα δέους, μια ποιό-
τητα ανησυχίας, μια ποιότητα τρόμου - τέτοια είναι η ποιότητα 
του φορέματος του Δημιουργού, του Αδωνάι, του Θεού Ισραήλ, 
ο οποίος εστεμμένος χάθεται στο θρόνο της δόξης του. 

Το φόρεμά του είναι χαραγμένο απ' έξω χαι από μέσα χι εξ 
ολοχλήρου χαλυμμένο με YHWH, YHWH. 

Μάτια δεν μπορούν να τον αντικρίσουν, ούτε τα μάτια της 
σάρκας και του αίματος, ούτε τα μάτια των υπηρετών του6. 
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Αν δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς είναι ο μανδύας του Θεού, 
πώς να τολμήσουμε να σκεφτούμε ότι θα δούμε τον ίδιο το Θεό; Ίσως 
το πιο φημισμένο από τα πρώιμα μυστικά ιουδαϊκά κείμενα είναι το 
Σέφερ Γιετσιρά (Το Βιβλίο της Δημιουργίας) του πέμπτου αιώνα. Δεν 
υπάρχει καμία προσπάθεια να περιγραφεί ρεαλιστικά η διαδικασία 
της δημιουργίας· η αφήγηση είναι απροκάλυπτα συμβολική και δεί-
χνει το Θεό να δημιουργεί τον κόσμο με το μέσον της γλώσσας σαν να 
ήταν γραμμένο βιβλίο. Αλλά η γλώσσα έχει μεταμορφωθεί ολοκληρω-
τικά και το μήνυμα της δημιουργίας δεν είναι πια καθαρό. Σε κάθε 
γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου δίνεται μια αριθμητική αξία· συνδυά-
ζοντας τα γράμματα με τους ιερούς αριθμούς, επαναδιατάσσοντάς τα 
σε ατελείωτους σχηματισμούς, ο Μυστικός αποσυνέδεε το πνεύμα 
του από τις φυσιολογικές συνδηλώσεις των λέξεων. Ο σκοπός ήταν να 
παρακαμφθεί η διάνοια και να υπενθυμίζεται στους Εβραίους ότι 
καμία λέξη ή έννοια δεν μπορούσε ν' αναπαραστήσει την πραγματικό-
τητα την οποία ήθελε να δηλώσει το Όνομα. Από την άλλη,η πρακτι-
κή τού να εξωθείται η γλώσσα στα άκρα της και να οδηγείται στο να 
ενδώσει σε μια μη γλωσσική σημασία γεννούσε μια αίσθηση της ετε-
ρότητας του Θεού. Οι Μυστικοί δεν επιζητούσαν έναν άμεσο διάλογο 
με ένα Θεό, που τον εβίωναν σαν μια συντριπτική ιερότητα μάλλον 
παρά σαν ένα συμπονετικό φίλο και πατέρα. 

0 Μυστικισμός του θρόνου δεν ήταν ο μοναδικός. 0 Προφήτης Μω-
χάμετ λέγεται ότι είχε μια πολύ παρόμοια εμπειρία στη διάρκεια του 
νυχτερινού του ταξιδιού από την Αραβία στο Όρος του Ναού στην 
Ιερουσαλήμ. Είχε στον ύπνο του μεταφερθεί από τον άγγελο Γαβριήλ 
πάνω σ' ένα ουράνιο άλογο. Όταν έφτασε, τον υποδέχτηκαν ο Αβρα-
άμ,ο Μωυσής,ο Ιησούς κι ένα πλήθος άλλων προφητών, οι οποίοι επι-
βεβαίωσαν την ειδική αποστολή του Μωχάμετ. Τότε ο Γαβριήλ και ο 
Μωχάμετ άρχισαν την επικίνδυνη άνοδό τους σε μια κινούμενη κλί-
μακα (μιράζ) μέσα από τους εφτά ουρανούς, επικεφαλής στους οποί-
ους ήταν και από ένας προφήτης. Τελικά ο Μωχάμετ έφτασε στη 
θεϊκή σφαίρα. Οι πρώιμες πηγές τηρούν ευλαβική σιωπή γύρω από το 
τελικό όραμα, στο οποίο πιστεύεται ότι αναφέρονται αυτοί οι στίχοι 
από το Κοράνι: 
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Και πράγματι, τον είδε για δεύτερη φορά κοντά στο πιο από-
μακρο δέντρο του Λωτού, κοντά στο οποίο βρίσκεται ο κήπος 
της Αιώνιας Κατοικίας, και αυτό έγινε όταν εκείνο που καλύ-
πτει, έπεφτε πάνω στο δέντρο του Λωτού... 

Και η ματιά του δεν περιπλανήθηκε και δεν αφαιρέθηκε πο-
τέ: και είδε τα πιο σημαντικά από τα σημάδια του Κυρίου του1. 

0 Μωχάμετ δεν είδε τον ίδιο το Θεό, αλλά μόνο σύμβολα που υποδεί-
κνυαν τη θεία πραγματικότητα: στον Ινδουισμό το δέντρο του λωτού 
υποδηλώνει τα όρια της ορθολογικής σκέψης. Με κανένα τρόπο το 
όραμα του Θεού δεν μπορεί ν' απευθυνθεί στις φυσιολογικές εμπει-
ρίες της σκέψης ή της γλώσσας. Η άνοδος στον ουρανό είναι ένα σύμ-
βολο των απώτατων ορίων που μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο πνεύ-
μα, σύμβολο που υποδηλώνει το κατώφλι του έσχατου νοήματος. 

Η εικονοποιία της ανόδου είναι κοινή. 0 άγιος Αυγουστίνος είχε κι 
αυτός βιώσει μιαν άνοδο στο Θεό μαζί με τη μητέρα του στην Όστια, 
την οποία περιέγραψε στη γλώσσα του Πλωτίνου: 

Τις ψυχές τις πήρε μια διάπυρη συγκίνηση προς το ίδιο το αιώ-
νιο Είναι. Σκαλοπάτι σκαλοπάτι ανεβήκαμε πάνω απ' όλα τα 
σωματικά αντικείμενα και από τον ίδιο τον ουρανό, απ' όπου ο 
ήλιος, το φεγγάρι και τ' αστέρια έριχναν το φως τους στη γη. 
Ανεβήκαμε ακόμα ψηλότερα με τον εσωτερικό διαλογισμό και 
διάλογο στα θαυμαστά έργα σου και μπήκαμε μέσα στο ίδιο 
μας το πνεύμα 8. 

Η ψυχή του Αυγουστίνου ήταν πλημμυρισμένη από την ελληνική εικο-
νοποιία της μεγάλης αλυσίδας του Είναι αντί για τη σημιτική εικόνα 
των εφτά ουρανών. Δεν επρόκειτο για ένα κυριολεκτικό ταξίδι μέσω 
του εξωτερικού διαστήματος σε έναν Θεό «εκεί πέρα», αλλά για μια 
νοητική ανάβαση σε μια εσωτερική πραγματικότητα. Αυτή η εκστα-
τική πτήση φαίνεται κατά κάποιο τρόπο ρυθμιζόμενη από τα έξω, όταν 
λέει «τις ψυχές μας τις πήρε», σαν να ήταν αυτός και η Μόνικα παθη-
τικοί αποδέκτες της χάρης, αλλά υπάρχει κάτι το εσκεμμένο σε αυτή 
την ακλόνητη ανάβαση προς το «αιώνιο Είναι». Παρόμοια εικονοποιία 
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ανόδου έχει αναφερθεί χαι στις εμπειρίες έκστασης των Σαμάνων «από 
την Σιβηρία ως την Τιέρα ντελ Φουέγκο», όπως λέει ο Τζόζεφ Κάμπελ9. 

Ο συμβολισμός της ανόδου δείχνει ότι κάθε εγκόσμια προοπτική 
έχει εγκαταλειφθεί. Η εμπειρία του Θεού που τελικά επιτυγχάνεται 
είναι απολύτως απερίγραπτη, αφού η φυσιολογική γλώσσα δεν είναι 
πλέον κατάλληλη. Οι Εβραίοι Μυστικοί περιγράφουν καθετί άλλο 
εκτός από το Θεό! Μας λένε για το μανδύα του,για το παλάτι του,τα 
ουράνια δώματά του και τα πέπλα που τον προστατεύουν από το αν-
θρώπινο βλέμμα, και τα οποία εκπροσωπούν τα αιώνια αρχέτυπα. Οι 
Μουσουλμάνοι οι οποίοι στοχάζονταν πάνω στην πτήση του Μωχά-
μετ στους ουρανούς τονίζουν την παράδοξη φύση του τελικού οράμα-
τος του Θεού: είδε και ταυτόχρονα δεν είδε τη θεία παρουσία10. Αφού 
ο Μυστικός έχει δουλέψει με το φάσμα των εικόνων που βρίσκει μέσα 
στην ψυχή του,φτάνει σε ένα σημείο που ούτε οι έννοιες ούτε η φα-
ντασία μπορούν να τον πάνε πιο πέρα. Ο Αυγουστίνος και η Μόνικα 
ήταν εξίσου ολιγόλογοι σχετικά με την κλίμακα της πτήσης τους, τονί-
ζοντας μόνο την υπέρβαση του χώρου,του χρόνου και της κοινής γνώ-
σης. «Μιλούσαν και λαχταρούσαν» το Θεό και τον άγγιξαν σε κάποιο 
μικρό βαθμό σε μια στιγμή απόλυτης συγκέντρωσης της καρδιάς»11. 
'Υστερα έπρεπε να επιστρέψουν στη φυσιολογική ομιλία, όπου μια 
πρόταση έχει αρχή, μέση και τέλος: 

Τότε είπαμε: αν για κάποιον ο ορυμαγδός της σάρκας έχει σιω-
πήσει, αν οι εικόνες της γης, του νερού και του αέρα είναι ατά-
ραχες, άν οι ουρανοί έχουν ανοιχτεί και η ίδια η ψυχή δεν κάνει 
θόρυβο και προσπερνάει τον εαυτό της δίχως να νοιάζεται πλέον 
για τον εαυτό της, αν όλα τα όνειρα και τα οράματα έχουν απο-
κλειστεί από τη φαντασία, αν κάθε γλώσσα και καθετί μεταβα-
τικό είναι σιωπηλό -γιατίαν κανείς μπορούσε ν' αφουγκραστεί, 
αυτό που όλα θα του έλεγαν είναι: «Δεν έχουμε δημιουργηθεί από 
μόνα μας, μας έχει φτιάξει αυτός που κατοικεί την αιωνιότητα» 
(Ψαλμός 79:3,5) [...] Αυτά έγιναν τη στιγμή που μεταφέρθηκε η 
ύπαρξή μας και μέσα σε μια λάμψη νοητικής ενέργειας επιτύχα-
με την αιώνια σοφία που αντέχει πέρα από όλα τα πράγματα12. 
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Αυτό δεν ήταν ένα νατουραλιστικό όραμα κάποιου προσωπικού Θεού: 
δεν είχαν, για να το πούμε έτσι, «ακούσει η φωνή του» με οποιονδή-
ποτε από τους φυσιολογικούς τρόπους της νατουραλιστικής επικοι-
νωνίας : την κοινή ομιλία,τη φωνή ενός αγγέλου, τη φύση των συμβο-
λισμών ενός ονείρου. Φάνηκε ότι είχαν «αγγίξει» την Πραγματικό-
τητα που βρίσκεται πέρα απ' όλα τα πράγματα13. 

Παρ' όλο που ολοφάνερα είναι πολιτισμικά υποβεβλημένη, αυτή η 
μορφή «ανόδου» φαίνεται πως είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός 
ζωής. Όπως και αν διαλέξουμε να το ερμηνεύσουμε, οι άνθρωποι σε 
ολόκληρο τον κόσμο και σε όλες τις φάσεις της ιστορίας είχαν αυτό 
τον τύπο διαλογιστικής εμπειρίας. Οι μονοθεϊστές έχουν αποκαλέσει 
αυτό το όραμα της κλίμακας «ενόραση του Θεού»· οι Βουδιστές θα 
το θεωρούσαν ως μια κατάσταση νιρβάνα. Το ουσιώδες είναι ότι πρό-
κειται για κάτι που τα ανθρώπινα όντα με ένα ορισμένο πνευματικό 
ταλέντο πάντα ήθελαν να κατορθώσουν. Η μυστική εμπειρία του Θεού 
έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε όλες τις πίστεις. 
Είναι μια υποκειμενική εμπειρία η οποία συνεπάγεται ένα εσωτερικό 
ταξίδι, όχι την προοπτική ενός αντικειμενικού γεγονότος έξω από τον 
εαυτό· διενεργείται μάλλον από το εικονοποιητικό μέρος της ψυχής -
που συχνά ονομάζουμε φαντασία - παρά από την πιο εγκεφαλική, 
λογική λειτουργία. Τελικά, είναι κάτι που ο ίδιος ο Μυστικός δημι-
ουργεί εσκεμμένα μέσα στον εαυτό του: ορισμένες σωματικές ή δια-
νοητικές ασκήσεις παράγουν το τελικό όραμα· το όραμα δεν βρίσκει 
πάντα τον Μυστικό ανυποψίαστο. 

0 Αυγουστίνος φαίνεται ότι πίστευε πως τα προνομιούχα ανθρώ-
πινα όντα ήταν μερικές φορές ικανά να δουν το Θεό σε αυτή τη ζωή: 
έφερνε ως παραδείγματα τον Μωυσή και τον απόστολο Παύλο. 0 πά-
πας Γρηγόριος ο Μέγας (540-604), ο οποίος ήταν ένας αναγνωρισμέ-
νος δάσκαλος της πνευματικής ζωής όσο κι ένας πανίσχυρος ποντίφη-
κας, δεν συμφωνούσε. Δεν ήταν διανοούμενος και σαν τυπικός Ρω-
μαίος είχε μια πιο πραγματιστική άποψη για την πνευματικότητα. Χρη-
σιμοποιούσε τις μεταφορές του νέφους, της ομίχλης και της σκοτει-
νιάς, για να υποβάλει την ασάφεια κάθε ανθρώπινης γνώσης για το 
Θείο. Ο Θεός του έμενε κρυμμένος από τα ανθρώπινα όντα σ' ένα 
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αδιαπέραστο σκοτάδι που ήταν πολύ πιο επώδυνο από την εμπειρία 
της νεφώδους αγνωσίας του Γρηγορίου Νύσσης ή του Διονυσίου. Για 
τον Γρηγόριο ο Θεός ήταν μια ζοφερή εμπειρία. Επέμενε ότι ήταν 
δύσκολο να φτάσει κανείς στο θεό. Οπωσδήποτε δεν υπήρχε τρόπος 
να μιλήσουμε με οικειότητα γι' αυτόν σαν να είχαμε μαζί του κάτι κοι-
νό . Δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα για το Θεό. Δεν μπορούμε να 
προβλέψουμε τη συμπεριφορά του στη βάση της γνώσης που έχουμε 
για τους ανθρώπους: «Μόνο τότε υπάρχει κάποια αλήθεια σε ό,τι γνω-
ρίζουμε για το Θεό, όταν συνειδητοποιούμε ότι δεν μπορούμε να γνω-
ρίζουμε με πληρότητα τίποτα σε σχέση μ' αυτόν»14. Συχνά ο Γρηγό-
ριος κατατρίβεται από τους πόνους και την προσπάθεια της προσέγ-
γισης του Θεού. Η χαρά και η γαλήνη του διαλογισμού δεν μπορούσε 
να επιτευχθεί παρά για λίγα λεπτά μετά από σκληρό αγώνα. Πριν γευ-
τεί τη γλυκύτητα του Θεού, η ψυχή πρέπει να πολεμήσει για να βρει το 
δρόμο της μέσα στο σκοτάδι που είναι το φυσικό της στοιχείο: αυτή 

δεν μπορεί να κρατήσει τα μάτια του πνεύματός της σταθερά 
πάνω σ' εκείνο που με μια αστραπιαία ματιά είδε μέσα της, 
γιατί οι ίδιες της οι έξεις την αναγκάζουν να στρέφεται προς τα 
κάτω. Στο μεταξύ λαχταράει και αγωνίζεται και πασχίζει να 
σταθεί πάνω από τον εαυτό της, αλλά ξαναπέφτει πίσω, κατα-
βεβλημένη από την κούραση, στο ίδιο γνωστό της σκοτάδι15. 

Στο Θεό μπορούσε να φτάσει κανείς μόνο μετά από «μια μεγάλη 
προσπάθεια του πνεύματος»,η οποία σήμαινε πως έπρεπε να παλέ-
ψει μαζί του όπως ο Ιακώβ είχε παλέψει με τον άγγελο. Το μονοπάτι 
προς το Θεό ήταν στρωμένο με ενοχή, δάκρυα και εξάντληση· καθώς 
τον πλησίαζε η ψυχή, δεν μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο πέρα απ' το 
να θρηνεί. «Βασανιζόμενη» από την επιθυμία της για το Θεό, μόνο 
«στους λυγμούς, αποκαμωμένη, θα εύρισκε τη γαλήνη»16. Ο Γρηγό-
ριος παρέμεινε ένας σημαντικός πνευματικός καθοδηγητής μέχρι τον 
δωδέκατο αιώνα- ολοφάνερα η Δύση συνέχιζε να νιώθει το Θεό σαν 
αβάσταχτο ·βάρος. 

Στην Ανατολή, η χριστιανική εμπειρία του Θεού χαρακτηριζόταν 
μάλλον από φως παρά από σκοτάδι. Οι Έλληνες ανέπτυξαν μια δια-
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φορετική μορφή μυστικισμού, η οποία επίσης μπορεί να βρεθεί 
παντού. Αυτή δεν εξαρτιόταν από την εικονοποιία και το όραμα αλλά 
βρισκόταν μέσα στην αποφατική ή σιωπηλή εμπειρία την οποία περι-
έγραφε ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Αυτή φυσικά απέφευγε κάθε 
ορθολογική σύλληψη του Θεού. Όπως ο Γρηγόριος Νύσσης είχε εξη-
γήσει στο Σχόλιο στο Άσμα Ασμάτων, «κάθε έννοια την οποία συλ-
λαμβάνει ο νους γίνεται εμπόδιο στο δρόμο εκείνων που αναζητούν». 
Σκοπός του διαλογιζόμενου ήταν να πάει πέρα από τις ιδέες κι επί-
σης πέρα από τις εικόνες όποιες κι αν ήταν αυτές, γιατί μόνο από-
σπαση μπορούσαν να αποτελούν. Τότε μπορούσε να αποκτήσει «μια 
ορισμένη αίσθηση παρουσίας» που δεν μπορούσε να οριστεί και υπε-
ρέβαινε οπωσδήποτε κάθε ανθρώπινη εμπειρία σχέσης με ένα άλλο 
πρόσωπο17. Αυτή η στάση αποκαλούνταν ησυχία, «γαλήνη» ή «εσω-
τερική σιωπή». Αφού λέξεις, ιδέες και εικόνες το μόνο που μπορούν 
είναι να μας δένουν εδώ κάτω στον γήινο κόσμο, στο εδώ και το τώρα, 
ο νους πρέπει εσκεμμένα να αποσπαστεί με τις τεχνικές της αυτοσυ-
γκέντρωσης, έτσι ώστε να μπορέσει να καλλιεργήσει μια σιωπή ανα-
μονής. Μόνο τότε μπορεί να ελπίζει ότι θα καταλάβει μια Πραγματι-
κότητα η οποία υπερβαίνει καθετί το οποίο μπορεί να συλλάβει. 

Πώς είναι δυνατό να γνωρίσει κανείς έναν ακατάληπτο Θεό; Οι Έλ-
ληνες αγαπούσαν αυτό το είδος παραδόξου και οι ησυχαστές στρά-
φηκαν προς την παλαιά διάκριση ανάμεσα στην ουσία του Θεού και 
τις ενέργειές του, δηλαδή τις εκδηλώσεις του μέσα στον κόσμο, οι 
οποίες μας κάνουν ικανούς να βιώσουμε κάτι από το Θείο. Αφού ποτέ 
δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό όπως είναι καθ' εαυτόν, αυτές 
τις «ενέργειες» βιώνουμε στην προσευχή και όχι την «ουσία» του. Θα 
μπορούσαν να περιγραφούν ως οι «ακτίνες» της θεότητας, οι οποίες 
φωτίζουν τον κόσμο και είναι μια έκχυση της θεότητας, αλλά τόσο 
χωριστές από τον ίδιο το Θεό όσο οι ηλιακές ακτίνες από τον ήλιο. 
Εκδήλωναν ένα Θεό ο οποίος ήταν απώτατα σιωπηλός και μη γνώσι-
μος. Όπως είχε πει ο Μέγας Βασίλειος: «Μέσ' από τις ενέργειές του 
γνωρίζουμε το Θεό μας· δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ερχόμα-
στε κοντά στην ίδια του την ουσία, αφού οι ενέργειές του είναι αυτές 
που κατεβαίνουν σ' εμάς ενώ η ουσία του παραμένει απρόσιτη»18. 
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Στην Παλαιά Διαθήκη, αυτή η θεία «ενέργεια» έχει αποκληθεί «δόξα» 
(χαβόντ) του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη, είχε λάμψει στο πρόσωπο 
του Ιησού στο όρος Θαβώρ, όταν η ανθρώπινη φύση του μεταμορφώ-
θηκε από τις θείες ακτίνες. Τώρα αυτές διαπερνούσαν ολόκληρο το 
κτιστό σύμπαν και θέωναν αυτούς που είχαν σωθεί. Όπως η λέξη ενέρ-
γειες υπονοούσε, αυτή ήταν μια ενεργητική και δυναμική σύλληψη του 
Θεού. Εκεί που η Δύση έβλεπε το Θεό να κάνει τον εαυτό του γνωστό 
μέσω των αιώνιων κατηγορημάτων του -την αγαθότητα,τη δικαιο-
σύνη, την αγάπη και την παντοδυναμία του - οι Έλληνες έβλεπαν το 
Θεό να καθιστά προσιτό τον εαυτό του μέσ' από μιαν ακατάπαυστη 
δραστηριότητα, στην οποία ήταν κατά κάποιον τρόπο παρών. 

Όταν βιώνουμε τις «ενέργειες» στην προσευχή, ως εκ τούτου, κα-
τά κάποιον τρόπο επικοινωνούμε άμεσα με το Θεό, ακόμα και αν η 
ίδια η μη γνώσιμη πραγματικότητα παραμένει στην αφάνεια. Ο κορυ-
φαίος ησυχαστής Ευάγριος ο Ποντικός (έτος θαν. 399) επέμενε ότι η 
γνώση του Θεού μέσω της προσευχής δεν είχε να κάνει απολύτως 
τίποτα με έννοιες ή εικόνες, αλλά ήταν μια άμεση εμπειρία του Θείου, 
το οποίο τα υπερέβαινε όλ' αυτά. Ήταν σημαντικό, ως εκ τούτου,για 
τους ησυχαστές να απογυμνώσουν την ψυχή τους: «'Οταν προσεύχε-
σθε», έλεγε στους μοναχούς του, «μη σχηματίζετε μέσα σας καμιά 
εικόνα της θεότητας και μην αφήνετε καμιά μορφή να αποτυπωθεί 
στο μυαλό σας». Αντίθετα, έπρεπε να «προσεγγίζουν το άυλο με άυλο 
τρόπο»19. Ο Ευάγριος πρότεινε ένα είδος χριστιανικού Γιόγκα. Δεν 
επρόκειτο για μια διαδικασία στοχασμού· στην πραγματικότητα, η 
«προσευχή σημαίνει το άδειασμα της σκέψης»20. Ήταν μάλλον μια 
ενορατική πρόσληψη του Θεού. Οδηγούσε σε μια αίσθηση της ενότη-
τας όλων των πραγμάτων, ελευθερία από τη διάσπαση και την πολ-
λαπλότητα και απώλεια του εγώ - μια εμπειρία ολοφάνερα συγγε-
νική με αυτή των διαλογιζόμενων σε μη θεοκεντρικές θρησκείες, όπως 
για παράδειγμα στο Βουδισμό. Αφήνοντας συστηματικά το μυαλό 
τους ν' αποσπαστεί από τα «πάθη» τους - όπως οι τιμές,η απληστία, 
η θλίψη ή ο θυμός, τα οποία τους έδεναν στο εγώ - οι ησυχαστές υπε-
ρέβαιναν τον εαυτό τους και θεώνονταν όπως ο Ιησούς στο όρος Θα-
βώρ, μεταμορφούμενοι από τις θείες «ενέργειες». 
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0 Διάδοχος, επίσκοπος της Φωτικής τον πέμπτο αιώνα, επέμενε 
ότι αυτή η θέωση δεν θα καθυστερούσε μέχρι τη μέλλουσα ζωή, αλλά 
μπορούσε να βιωθεί συνειδητά ήδη από εδώ. Δίδασκε μια μέθοδο 
συγκέντρωσης που είχε να κάνει με την αναπνοή: καθώς εισέπνεαν, οι 
ησυχαστές έπρεπε να προσεύχονται: «Κύριε Ιησού Χριστέ ο θεός 
ημών»· και εξέπνεαν με τα λόγια: «ελέησον ημάς». Μεταγενέστεροι 
ησυχαστές τελειοποίησαν αυτή την άσκηση: οι διαλογιζόμενοι έπρεπε 
να κάθονται με διπλωμένο το κεφάλι και τους ώμους τους, κοιτάζο-
ντας την καρδιά ή τον αφαλό τους. Έπρεπε να αναπνέουν ακόμα πιο 
αργά προκειμένου να κατευθύνουν την προσοχή τους προς τα μέσα, 
σε ορισμένες ψυχολογικές εστίες όπως η καρδιά. Ήταν μια αυστηρή 
άσκηση που έπρεπε να χρησιμοποιείται με προσοχή· μπορούσε να 
ασκηθεί με ασφάλεια μόνο κάτω από την καθοδήγηση ενός έμπειρου 
οδηγού. Βαθμιαία, σαν Βουδιστής μοναχός, ο ησυχαστής έβρισκε ότι 
μπορούσε ν' αφήσει τις λογικές του σκέψεις ήσυχα κατά μέρος, τις 
εικόνες που συνωστίζονταν μέσα στο πνεύμα του να σβήσουν και τότε 
ένιωθε να γίνεται εξ ολοκλήρου ένα με την προσευχή. Οι Έλληνες Χρι-
στιανοί είχαν ανακαλύψει για λογαριασμό τους τεχνικές οι οποίες 
είχαν ασκηθεί επί αιώνες από τις ανατολικές θρησκείες. Έβλεπαν την 
προσευχή σαν μια ψυχοσωματική δραστηριότητα, εκεί όπου Δυτικοί 
όπως ο Αυγουστίνος και ο Γρηγόριος πίστευαν πως η προσευχή έπρε-
πε να ελευθερώνει την ψυχή από το σώμα. 0 Μάξιμος ο Ομολογητής 
επέμενε: «Ολόκληρος ο άνθρωπος πρέπει να γίνει θεός, θεωμένος από 
τη χάρη του ενανθρωπισθέντος θεού· να γίνει πλήρης άνθρωπος, ψυχή 
και σώμα, κατά τη φύση και πλήρης θεός, ψυχή και σώμα, κατά τη 
χάρη»21. 0 ησυχαστής το βίωνε αυτό σαν μια εισροή ενέργειας και 
φωτός που ήταν τόσο ισχυρή και κατακλυσμική που δεν μπορούσε να 
είναι παρά θεϊκή. Όπως έχουμε δει, οι Έλληνες αντιλαμβάνονταν 
αυτή τη «θέωση» σαν ένα φωτισμό που ήταν φυσικός στον άνθρωπο. 
Αντλούσαν την έμπνευσή τους από τον μεταμορφωμένο Χριστό στο 
όρος Θαβώρ, όπως οι Βουδιστές εμπνέονταν από την εικόνα του Βού-
δα, ο οποίος είχε επιτύχει την πληρέστερη πραγμάτωση της ανθρώπι-
νης φύσης. Η γιορτή της Μεταμορφώσεως είναι πολύ σημαντική στις 
ανατολικές Ορθόδοξες Εκκλησίες· ονομάζεται «επιφάνεια», δηλαδή 
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εκδήλωση του Θεού. Αντίθετα από τους δυτικούς αδελφούς τους, οι 
Έλληνες δεν ένιωθαν ότι η ένταση,η απελπισία και η ερημιά ήταν ένα 
αναπόφευκτο προανάκρουσμα της εμπειρίας του θεού: ήταν απλώς 
διαταραχές που έπρεπε να θεραπευθούν. Οι Έλληνες δεν λάτρευαν τη 
σκοτεινή νύχτα της ψυχής. Το κυρίαρχο μοτίβο τους ήταν μάλλον το 
Θαβώρ παρά η Γεθσημανή. 

Δεν μπορούσε, ωστόσο, να επιτύχει ο καθένας αυτά τα υψηλότερα 
επίπεδα,γι' αυτό οι υπόλοιποι Χριστιανοί μπορούσαν να νιώσουν ένα 
απείκασμα αυτής της εμπειρίας μέσα στις εικόνες. Στη Δύση, η θρη-
σκευτική τέχνη γινόταν κατά κύριο λόγο αναπαραστατική: απεικόνιζε 
ιστορικά γεγονότα από τη ζωή του Ιησού και των αγίων. Στο Βυζά-
ντιο , ωστόσο, η εικόνα δεν ήταν φτιαγμένη για ν' αναπαριστά αυτόν 
τον κόσμο, αλλά αποτελούσε μια προσπάθεια να απεικονιστεί η άρρη-
τη μυστική εμπειρία των ησυχαστών σε οπτική μορφή, έτσι ώστε να 
εμπνέονται και οι μη μυστικοί. Όπως εξηγεί ο Βρετανός ιστορικός 
Πήτερ Μπράουν, «στον ανατολικό χριστιανικό κόσμο,η εικόνα και το 
όραμα επικύρωναν αμοιβαία το ένα το άλλο. Μια βαθιά επικέντρωση 
σε ένα εστιακό σημείο της συλλογικής φαντασίας [...] εξασφάλιζε ότι 
τον έκτο αιώνα το υπερφυσικό είχε προσλάβει εκείνα τα ακριβή χαρα-
κτηριστικά, μέσα στα όνειρα και στην ατομική φαντασία, με τα οποία 
το απεικόνιζε πλέον δημόσια η τέχνη. Η εικόνα είχε την εγκυρότητα 
του υλοποιημένου ονείρου»22. Οι εικόνες δεν ήθελαν να διδάξουν τον 
πιστό ή να μεταφέρουν πληροφορίες, ιδέες ή δόγματα. Ήταν μια 
εστία διαλογισμού (θεωρία), η οποία πρόσφερε στον πιστό κάτι σαν 
παράθυρο στον θεϊκό κόσμο. 

Έγιναν τόσο κεντρικές για τη βυζαντινή εμπειρία του Θεού, που 
τον όγδοο αιώνα μεταβλήθηκαν σε επίκεντρο μιας παθιασμένης δογ-
ματικής διαμάχης στην Ελληνική Εκκλησία. Οι άνθρωποι άρχισαν να 
ρωτούν τι ακριβώς ζωγράφιζε ο καλλιτέχνης όταν ζωγράφιζε τον Χρι-
στό . Ήταν αδύνατο να απεικονίσει τη θεότητά του, αλλά εάν ο καλ-
λιτέχνης ισχυριζόταν ότι ζωγράφιζε απλώς την ανθρώπινη φύση του 
Ιησού, τότε δεν ήταν ένοχος Νεστοριανισμού,της αιρετικής πίστης ότι 
η ανθρώπινη και η θεϊκή φύση του Ιησού ήταν χωρισμένες; Οι εικονο-
μάχοι ήθελαν να απαγορεύσουν εντελώς τις εικόνες, αλλά τις εικόνες 
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υπεράσπισαν δύο μοναχοί με κύρος: ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός (656-
747) από το μοναστήρι του Αγιου Σάββα κοντά στη Βηθλεέμ και ο 
Θεόδωρος (759-826) από το μοναστήρι του Στουδίου κοντά στην 
Κωνσταντινούπολη. Αυτοί υποστήριξαν ότι οι εικονομάχοι έσφαλλαν 
ζητώντας να απαγορεύσουν την απεικόνιση του Χριστού. Από την 
ενσάρκωση και μετά, ο υλικός κόσμος και το ανθρώπινο σώμα είχαν 
προσλάβει μια θεία διάσταση και ένας καλλιτέχνης μπορούσε να 
ζωγραφίσει αυτόν το νέο τύπο θεωμένης ανθρώπινης φύσης. Απεικό-
νιζε την ίδια στιγμή μια εικόνα του Θεού, αφού ο Χριστός, ο Λόγος, 
είχε γίνει η κατ' εξοχήν εικόνα του Θεού. 0 Θεός δεν μπορούσε να 
περικλειστεί σε λέξεις ή να συνοψιστεί σε ανθρώπινες έννοιες, αλλά 
μπορούσε να «περιγραφεί» από τον χρωστήρα του καλλιτέχνη ή από 
τις συμβολικές χειρονομίες της Λειτουργίας. 

Η λατρεία των Ελλήνων ήταν σε τέτοιο βαθμό εξαρτημένη από τις 
εικόνες που το 820 οι εικονομάχοι ηττήθηκαν από τη λαϊκή κατα-
κραυγή . Αυτή η κατάφαση του ότι ο Θεός ήταν σε κάποιο βαθμό περι-
γράψιμος δεν ισοδυναμούσε,παρά ταύτα, με εγκατάλειψη της απο-
φατικής θεολογίας του Διονυσίου. Στο έργο του Μείζων απολογία 
υπέρ των ιερών εικόνων, ο μοναχός Νικηφόρος ισχυριζόταν ότι οι 
εικόνες «εξέφραζαν τη σιωπή του Θεού, εκθέτοντας μέσα τους το άρ-
ρητο ενός μυστηρίου που υπερβαίνει το Είναι. Ακατάπαυστα και σιω-
πηλά, υμνούν την αγαθότητα του Θεού σε αυτή τη σεβαστή και τρί-
πτυχα φωτιζόμενη μελωδία της θεολογίας»23. Αντί να διδάσκουν 
στους πιστούς τα δόγματα της Εκκλησίας και να τους ωθούν στο να 
διαμορφώσουν ευκρινείς ιδέες γύρω από την πίστη τους, οι εικόνες 
τους μετέδιδαν μια αίσθηση μυστηρίου. Για να περιγράψει την επί-
δραση αυτής της θρησκευτικής ζωγραφικής, ο Νικηφόρος μπορούσε 
να τη συγκρίνει μόνο με την επίδραση της μουσικής,της πιο άρρητης 
και ίσως της πιο άμεσης από τις τέχνες. Η συγκίνηση και η εμπειρία 
μεταδίδονται από τη μουσική κατά τρόπο που υπερβαίνει τις λέξεις 
και τις έννοιες. Τον δέκατο ένατο αιώνα, ο Ουώλτερ Πέητερ βεβαίωνε 
ότι όλες οι τέχνες κατατείνουν στην κατάσταση της μουσικής· στο Βυ-
ζάντιο του ένατου αιώνα, οι Έλληνες Χριστιανοί έβλεπαν τη θεολογία 
να αποβλέπει στην κατάσταση της εικονογραφίας. Έβρισκαν ότι ο 
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Θεός εκφραζόταν καλύτερα σ' ένα έργο τέχνης απ' ό,τι σ' ένα ορθολο-
γικό κήρυγμα. Μετά από τις έντονα εννοιοκρατούμενες χριστολογι-
κές διαμάχες του τέταρτου και του πέμπτου αιώνα, άρχισαν ν' ανα-
πτύσσουν ένα πορτραίτο του Θεού εξαρτημένο από τη φαντασιακή 
εμπειρία των Χριστιανών. 

Αυτό εκφράστηκε κατηγορηματικά από τον Συμεών (949-1022), 
ηγούμενο του μικρού μοναστηριού του αγίου Μάμαντος στην Κων-
σταντινούπολη, που έγινε γνωστός ως ο «Νέος Θεολόγος». Αυτός ο 
νέος τύπος θεολογίας δεν έκανε καμία προσπάθεια να ορίσει το Θεό. 
Κάτι τέτοιο, επέμενε ο Συμεών, θα ήταν αυθάδεια' στην πραγματικό-
τητα, και το να μιλάει κανείς για το Θεό με οποιονδήποτε τρόπο συνε-
πάγεται ότι «αυτό που είναι ακατάληπτο θεωρείται καταληπτό»24. 
Αντί να συζητήσει ορθολογικά περί της φύσεως του Θεού, η «νέα» 
θεολογία στηρίχτηκε στην άμεση, προσωπική θρησκευτική εμπειρία. 
Ήταν αδύνατο να γνωρίσουμε το Θεό με εννοιακούς όρους, σαν να 
ήταν ένα ακόμα ον σε σχέση με το οποίο θα μπορούσαμε να διαμορφώ-
σουμε μια ιδέα. Ο Θεός ήταν ένα μυστήριο. Αληθινός Χριστιανός ήταν 
εκείνος που είχε μια συνειδητή εμπειρία του Θεού, ο οποίος είχε απο-
καλυφθεί στη μεταμορφωμένη ανθρώπινη φύση του Χριστού. Ο Συ-
μεών είχε ο ίδιος μεταστραφεί από μια κοσμική ζωή στο διαλογισμό 
μέσω μιας εμπειρίας που του φαινόταν να βγαίνει από το μηδέν. Στην 
αρχή δεν είχε ιδέα του τι μπορεί να συνέβαινε, αλλά βαθμιαία απέκτησε 
συνείδηση ότι μεταμορφωνόταν και κατά κάποιο τρόπο τον απορρο-
φούσε ένα φως που ήταν ο ίδιος ο Θεός. Δεν επρόκειτο για φως όπως 
το ξέρουμε, βέβαια· ήταν πέρα από κάθε «μορφή, εικόνα ή αναπαρά-
σταση και μπορούσε να βιωθεί μόνο ενορατικά, μέσω της προσευ-
χής»25. Αλλά δεν ήταν μια εμπειρία για την ελίτ ή αποκλειστικά για 
μοναχούς· το βασίλειο που εξήγγελλε ο Χριστός στα Ευαγγέλια ήταν 
μια ένωση με το Θεό, την οποία ο καθένας μπορούσε να βιώσει εδώ 
και τώρα, δίχως να πρέπει να περιμένει ως τη μέλλουσα ζωή. 

Για τον Συμεών, ως εκ τούτου, ο Θεός ήταν γνωστός και άγνω-
στος, κοντινός και μακρινός. Αντί να επιχειρήσει το αδύνατο έργο να 
περιγράψει «άρρητα ζητήματα αποκλειστικά με λέξεις»26, συμβού-
λευε τους μοναχούς του να συγκεντρώνονται σε ό ,τι θα μπορούσε να 
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βιωθεί ως μεταμορφωτική πραγματικότητα μέσα στην ίδια τους την 
ψυχή. Όπως είχε πει ο Θεός στον Συμεών σε ένα από τα οράματα 
του: «Ναι, είμαι ο Θεός, ο μόνος που έγινε άνθρωπος για δική σου 
χάρη. Και να, σε έχω δημιουργήσει, όπως βλέπεις, και θα σε κάνω 
Θεό»27. Ο Θεός δεν ήταν ένα εξωτερικό, αντικειμενικό γεγονός, αλλά 
μια ουσιαστικά υποκειμενική και προσωπική φώτιση. Όμως η άρνηση 
του Συμεών να μιλήσει για το Θεό δεν τον οδήγησε σε ρήξη των δε-
σμών του με τις θεολογικές ενοράσεις του παρελθόντος. Η «νέα» θεο-
λογία στηριζόταν ακλόνητα στις διδασκαλίες των Πατέρων της Εκ-
κλησίας. Στους Ύμνους Θείων Ερώτων, ο Συμεών εξέφραζε το παλαιό 
ελληνικό δόγμα περί θεώσεως της ανθρώπινης φύσεως, όπως είχε 
περιγραφεί από τον Μέγα Αθανάσιο: 

Φως που δεν ονομάζεσαι, αφού όνομα δεν έχεις, 
Και πάλι, ω μυριονόματο, αφού ενεργείς τα πάντα... 
Πώς με το χόρτο ενώνεσαι η θεία τέλεια ουσία, 
Ο Θεός μου, ο που στο αβάσταχτο φως είσαι τυλιγμένος; 
Πώς αναλλοίωτος μένοντας χαι απρόσιτος απ' όλους 
Φυλάγεις αχατάφλεχτη του χορταριού τη φύση 28 *; 

Ήταν ανώφελο να ορίζει κανείς το Θεό που επέβαλλε αυτή τη μετα-
μόρφωση, αφού ήταν πέρα από κάθε λόγο και κάθε περιγραφή. Όμως, 
ως εμπειρία η οποία πληρούσε και μεταμόρφωνε την ανθρώπινη φύση 
χωρίς να παραβιάζει την ακεραιότητά της, ο «Θεός» ήταν μια αδιαμ-
φισβήτητη πραγματικότητα. Οι Έλληνες είχαν αναπτύξει ιδέες περί 
του Θεού -όπως η Τριάδα και η ενσάρκωση - οι οποίες τους διέκρι-
ναν από τους άλλους μονοθεϊστές, ωστόσο,η πρακτική εμπειρία των 
Μυστικών τους είχε πολλά κοινά με την εμπειρία των Μουσουλμάνων 
και των Εβραίων Μυστικών. 

Ακόμα και αν ο Προφήτης Μωχάμετ είχε ενδιαφερθεί κυρίως για την 
θέσμιση μιας δίκαιης κοινωνίας, αυτός και μερικοί από τους πιο στε-
νούς του συντρόφους είχαν εκδηλώσει μια μυστικιστική τάση: γρήγορα 

* Μεταφράση Ιγνάτιος Σακαλής (Φιλοκαλία, Εκδόσεις Πατερικών Κειμένων 
Γρηγόριοςο Παλαμάς,Θεσσαλονίκη 1959). [Σ.τ.Μ.] 
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οι Μουσουλμάνοι ανέπτυξαν τη δική τους ξεχωριστή μυστική παρά-
δοση. Τον όγδοο και τον ένατο αιώνα, μια ασκητική μορφή του Ισλάμ 
αναπτύχθηκε παράλληλα με τις άλλες σέκτες· οι ασκητές -όπως άλλω-
στε οι Μουταζιλί και οι Σιίτες-ανησυχούσαν λόγω της ευζωίας που επι-
κρατούσε στην αυλή και της εμφανούς εγκατάλειψης της αυστηρότη-
τας που χαρακτήριζε την πρώιμη ούμμα. Προσπάθησαν να επιστρέψουν 
στην απλούστερη μορφή των πρώτων Μουσουλμάνων στη Μεδίνα, φο-
ρώντας το τραχύ μάλλινο ρούχο (στην αραβική SW) που υποτίθεται ότι 
προτιμούσε ο Προφήτης. Γι' αυτό, έγιναν γνωστοί με το όνομα Σούφι. Η 
κοινωνική δικαιοσύνη περέμεινε κρίσιμη στη λατρεία τους, όπως εξηγεί 
ο Λουί Μασινιόν (Louis Massignon), ένας σύγχρονος Γάλλος ερευνητής: 

Η μυστική κλήση είναι κατά κανόνα το αποτέλεσμα μιας εσω-
τερικής εξέγερσης ενάντια στην κοινωνική αδικία· όχι μόνο 
εκείνη των άλλων, αλλά κατά κύριο λόγο και ιδιαιτέρως ενάντια 
στα προσωπικά σφάλματα. Συνοδεύεται μάλιστα από την επι-
θυμία, την οποία ενδυναμώνει ο εσωτερικός εξαγνισμός, να βρει 
κανείς το Θεό με οποιοδήποτε τίμημα 29. 

Στην αρχή οι Σούφι είχαν πολλά κοινά με τις υπόλοιπες σέκτες. Έτσι 
ο μεγάλος Μουταζιλί ορθολογιστής Ουασίλ ιμπν Ατά (έτος θαν. 748) 
υπήρξε μαθητής του Χασάν αλ Μπασρί (έτος θαν. 728),του ασκητή 
από τη Μεδίνα που αργότερα τιμήθηκε ως ένας από τους πατέρες του 
Σουφισμού. 

Οι ουλεμάδες άρχιζαν να διαχωρίζουν με ξεκάθαρες γραμμές το 
Ισλάμ από τις άλλες θρησκείες θεωρώντας το ως τη μόνη αληθινή πί-
στη, αλλά οι Σούφι σε μεγάλο βαθμό περέμειναν πιστοί στο κορανικό 
όραμα της ενότητας όλων των ορθά καθοδηγημένων θρησκειών. 0 Ιη-
σούς, για παράδειγμα, λατρευόταν από πολλούς Σούφι ως προφήτης 
της εσωτερικής ζωής. Μερικοί έφτασαν στο σημείο να τροποποιήσουν 
τη Σαχαντά,την ομολογία πίστεως, έτσι που να λέει: «Δεν υπάρχει 
Θεός άλλος από τον Αλλάχ και ο Ιησούς είναι ο Αγγελιοφόρος του», 
το οποίο είναι τεχνικώς ορθό, αλλά ως προς την πρόθεσή του προκλη-
τικό . Εκεί που το Κοράνι μιλάει για ένα Θεό της δικαιοσύνης ο οποίος 
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εμπνέει τρόμο και δέος, η μοναχή της πρώιμης εποχής Ραμπία (έτος 
θαν. 801) μιλούσε για την αγάπη κατά έναν τρόπο που οι Χριστιανοί 
θα έβρισκαν οικείο: 

Με δύο τρόπους Σε αγαπώ: εγωιστικά, 
Και πάλι, όπως αξίζει σε Σένα. 
Γιατί 'ναι εγωιστική η αγάπη να μην κάνω τίποτα 
Παρά σε σένα να γυροφέρνει κάθε μου σκέψη. 
Και είναι αγνότερη η αγάπη όταν Εσύ 
Παίρνεις το πέπλο από το γεμάτο λατρεία βλέμμα μου. 
Και δεν είναι δικός μου ο έπαινος ούτε γι' αυτό ούτε για κείνο: 
Δικός σου είναι, αναφωνώ, ο έπαινος για όλα30. 

Αυτό είναι πολύ κοντά στη φημισμένη της προσευχή: «Θεέ μου! Αν 
Σε λατρεύω από το φόβο της Κόλασης, ψήσε με στην Κόλαση· και αν 
Σε λατρεύω με την ελπίδα του Παραδείσου, στέρησέ μου για πάντα 
τον Παράδεισο· αλλά εάν Σε λατρεύω για χάρη δική Σου και μόνο, μη 
μου αρνηθείς την αιώνια Ομορφιά Σου!»31. 

Ο έρωτας για το Θεό έγινε το σήμα κατατεθέν του Σουφισμού. Οι 
Σούφι μπορεί κάλλιστα να είχαν επηρεαστεί από τους Χριστιανούς 
ασκητές της Εγγύς Ανατολής, αλλά ο Μωχάμετ παρέμεινε μια απο-
φασιστική επιρροή. Ήλπιζαν πάντα να αποκτήσουν μια εμπειρία του 
Θεού όπως εκείνη που είχε ο Μωχάμετ, όταν έλαβε τις αποκαλύψεις 
του. Φυσικά,εμπνέονταν επίσης από τη μυστική ανάβαση στον ουρανό, 
η οποία έγινε το παράδειγμα της δικής τους εμπειρίας του Θεού. 

Ανέπτυξαν επίσης τις τεχνικές και τις πειθαρχίες που είχαν βοηθή-
σει τους Μυστικούς σε ολόκληρο τον κόσμο να επιτύχουν μια εναλλα-
κτική κατάσταση συνείδησης. Οι Σούφι προσέθεσαν τις πρακτικές της 
νηστείας, τις αγρυπνίες και την ψαλμωδία των Θείων Ονομάτων εν 
είδει μάντρα, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις του μουσουλ-
μανικού νόμου. Το αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών μερικές φορές 
ήταν μια συμπεριφορά που φαινόταν αλλόκοτη και δίχως αναστολές. 
Τέτοιοι Μυστικοί ήταν γνωστοί ως «μεθυσμένοι» Σούφι. Πρώτος από 
αυτούς ήταν ο Αμπού Γιαζίντ Μπισταμί (έτος θαν. 874), ο οποίος, 
όπως η Ραμπία, προσέγγιζε το Θεό σαν εραστή. Πίστευε ότι έπρεπε 
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να προσπαθεί να ευχαριστήσει τον αλ-Λαχ όπως θα έχανε μια γυναί-
κα σε μια ανθρώπινη ερωτική σχέση, θυσιάζοντας τις δικές του ανά-
γκες και επιθυμίες ώστε να γίνει ένα με τον Αγαπημένο. Όμως οι ενδο-
σκοπικές πρακτικές που υιοθέτησε για να το επιτύχει τον οδήγησαν 
πέρα από αυτή την προσωποποιημένη σύλληψη του Θεού. Καθώς άγ-
γιζε την καρδιά της ίδιας του της ταυτότητας, ένιωσε ότι τίποτα δεν 
υπήρχε ανάμεσα σε αυτόν και το θεό- στην πραγματικότητα, καθετί 
το οποίο καταλάβαινε ως «εαυτό» έμοιαζε να έχει ρευστοποιηθεί: 

Κοίταξα προς το μέρος Του [του αλ-Λαχ] με το μάτι της αλή-
θειας και Του είπα: «Ποιος είναι αυτός;» Κι εκείνος είπε: «Δεν 
είναι ούτε Εγώ ούτε άλλος από Εμένα. Δεν υπάρχει Θεός άλλος 
από Εμένα». Ύστερα με έβγαλε από την ταυτότητα μου και 
έλιωσα μέσα στον δικό Του Εαυτό... Και τότε επικοινώνησα 
μαζί του στην γλώσσα του Προσώπου Του, λέγοντας: «Τι γίνε-
ται μ' εμένα και μ' Εσένα;» Και είπε:« Υπάρχω μέσ' από Σένα· 
δεν υπάρχει Θεός άλλος από Σένα»32. 

Και πάλι, δεν επρόκειτο για μια εξωτερική θεότητα «εκεί πέρα», ξένη 
στο ανθρώπινο γένος: ο θεός ανακαλυπτόταν ως ταυτόσημος κατά 
τρόπο μυστηριώδη με τον εσώτατο εαυτό. Η συστηματική αποδόμηση 
του εγώ οδηγούσε σε μια αίσθηση απορρόφησης από μια ευρύτερη, άρ-
ρητη πραγματικότητα. Αυτή η κατάσταση εκμηδένισης (φανά) έγινε 
το κεντρικό ιδεώδες των Σούφι. 0 Μπισταμί είχε επανερμηνεύσει ρι-
ζικά τη Σαχαντά κατά τρόπο που θα μπορούσε να κατηγορηθεί ως βλά-
σφημη, αν δεν είχε αναγνωριστεί από τόσους άλλους Μουσουλμάνους 
σαν μια αυθεντική εμπειρία εκείνου του ισλάμ που επέτασσε το Κοράνι. 

Αλλοι Μυστικοί, γνωστοί ως «νηφάλιοι» Σούφι, προτιμούσαν μια 
λιγότερο ακραία πνευματική οδό. 0 αλ-Τζουνάιντ από τη Βαγδάτη 
(έτος θαν. 910),ο οποίος χαρτογράφησε το έδαφος όλου του μελλοντι-
κού ισλαμικού μυστικισμού, πίστευε ότι ο εξτρεμισμός του αλ-Μπι-
σταμί μπορούσε να είναι επικίνδυνος. Δίδασκε ότι η φανά (εκμηδέ-
νιση) μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από τη μπακά (αναζωογόνηση), 
την επιστροφή σ' έναν ενδυναμωμένο εαυτό. Η ένωση με το θεό δεν θα 
έπρεπε να καταστρέφει τις φυσικές μας ικανότητες, αλλά να τις συ-
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μπληρώνει: ένας Σούφι ο οποίος αποτίναζε τον εγωισμό που του θό-
λωνε, το βλέμμα για ν' ανακαλύψει τη θεία παρουσία στην καρδιά του 
ίδιου του είναι του, θα έφτανε σε μεγαλύτερη αυτοπραγμάτωση και αυτο-
έλεγχο. Θα γινόταν κατά τρόπο πιο πλήρη ανθρώπινος. Όταν έφταναν 
στη φανά και τη μπακά, ως εκ τούτου, οι Σούφι είχαν επιτύχει την κα-
τάσταση εκείνη που οι Έλληνες Χριστιανοί ονόμαζαν «θέωση». Ο αλ 
Τζουνάιντ έβλεπε ολόκληρη την αναζήτηση του Σούφι σαν μια επι-
στροφή στην αρχέγονη κατάσταση του ανθρώπου την ημέρα της δημι-
ουργίας : επιστροφή στην ανθρώπινη φύση που ήταν το σχέδιο του Θεού. 
Ταυτόχρονα ήταν μια επιστροφή στην Πηγή του είναι του. Η εμπειρία 
του χωρισμού και της αποξένωσης ήταν τόσο κεντρική για τους Σούφι 
όσο ήταν για την πλατωνική ή τη γνωστική εμπειρία· ίσως δεν ήταν τό-
σο διαφορετική από τον «αποχωρισμό» για τον οποίο μιλούν σήμερα 
φροϋδικοί και κλαϊνικοί, μ' όλο που οι ψυχαναλυτές τον χρησιμοποι-
ούν σε μη θρησκευτικά συμφραζόμενα. Μέσω πειθαρχημένης, προσε-
κτικής εργασίας κάτω από την έμπειρη καθοδήγηση ενός Σούφι διδα-
σκάλου (πιρ) -όπως ήταν ο ίδιος- ένας Μουσουλμάνος, σύμφωνα με 
τη διδαχή του αλ Τζουνάιντ, μπορούσε να επανενωθεί με το δημιουργό 
του και να επιτύχει εκείνη την αυθεντική αίσθηση της άμεσης παρου-
σίας του Θεού που είχε βιώσει όταν, όπως λέει το Κοράνι, εξήλθε από 
την οσφύ του Αδάμ. Θα είναι το τέλος κάθε αποχωρισμού και θλίψης, 
η επανένωση με έναν βαθύτερο εαυτό που είναι ταυτόχρονα η ιδεώδης 
κατάσταση του ανθρώπου. Ο Θεός δεν ήταν μία ξεχωριστή εξωτερική 
πραγματικότητα κι ένας άτεγκτος κριτής, αλλά κατά κάποιον τρόπο 
ένα με το υπόβαθρο του είναι κάθε μεμονωμένου προσώπου: 

Τώρα που γνωρίζω, Κύριε. 
Τι κρύβεται μέσα στην καρδιά μου· 
Μυστικά, χωριστό από τον κόσμο, 
Η γλώσσα μου έχει μιλήσει με τον Λατρευτό μου. 
Έτσι με κάποιον τρόπο εμείς Ενωμένοι είμαστε... καιΈύα· 
Αλλιώς ο αποχωρισμός 
Είναι η αιώνια μοίρα μας. 
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Παρ' όλο που από το βλέμμα μου βαθύ 
Απροσμέτρητο δέος είχε κρύψει το Πρόσωπό Σου 
Μέσα στη θαυμαστή και εκστατική σου Χάρη 
Σε νιώθω ν' αγγίζεις τον πυθμένα της ψυχής μου 33. 

Η έμφαση στην ενότητα επαναφέρει το κορανικό ιδεώδες της ταου-
χίντ: επανασυνδέοντας τα αποσχισμένα κομμάτια του εαυτού του, ο 
Μυστικός θα βιώσει τη θεία παρουσία μέσα στην προσωπική ολο-
κλήρωση . 

Ο αλ-Τζουνάιντ είχε οξύτατη επίγνωση των κινδύνων του μυστικι-
σμού. Θα ήταν εύκολο για ανεκπαίδευτους ανθρώπους, οι οποίοι δεν 
είχαν το δώρο της καθοδήγησης από έναν πιρ και την αυστηρή εκπαί-
δευση του Σούφι, να παρανοήσουν την έκσταση του Μυστικού και να 
σχηματίσουν μια πολύ απλουστευτική ιδέα του τι σήμαινε όταν αυτός 
έλεγε πως ήταν ένα με το Θεό. Ακραίοι ισχυρισμοί όπως αυτοί του 
αλ-Μπισταμί θα προκαλούσαν οπωσδήποτε την οργή του κατεστημέ-
νου. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο ο Σουφισμός ήταν σε μεγάλο βαθμό 
ένα μειοψηφικό κίνημα και οι ουλεμάδες συχνά τον έβλεπαν σαν έναν 
διαστρεβλωτικό νεωτερισμό. Ωστόσο, ο περίφημος μαθητής του 
Τζουνάιντ, ο Χουσεΐν ιμπν Μανσούρ (ο επιλεγόμενος και αλ-Χαλ-
λάτζ, ο Χαρτοποιός), απέβαλε κάθε επιφύλαξη και έγινε μάρτυρας 
της μυστικής του πίστης. Περιπλανώμενος στο Ιράκ, κηρύσσοντας την 
ανατροπή του χαλιφάτου και την εδραίωση μιας καινούργιας κοινω-
νικής τάξης, φυλακίστηκε από τις αρχές και σταυρώθηκε όπως ο ήρωάς 
του, ο Ιησούς. Μέσα στην έκστασή του, ο αλ-Χαλάτζ αναφώνησε: 
«Εγώ είμαι η Αλήθεια!» Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, ο Ιησούς είχε 
διατυπώσει τον ίδιο ισχυρισμό όταν έλεγε ότι ήταν η Οδός, η Αλήθεια 
και η Ζωή. Το Κοράνι είχε επανειλημμένα καταδικάσει ως βλάσφημο 
το χριστιανικό δόγμα της ενσάρκωσης του Θεού στο πρόσωπο ενός 
ανθρώπου,του Ιησού, άρα δεν ήταν και τόσο παράξενο που οι Μου-
σουλμάνοι θορυβήθηκαν από την εκστατική κραυγή του αλ-Χαλλάτζ. 
Αλ-Χακ (η Αλήθεια) ήταν ένα από τα ονόματα του Θεού και ήταν 
ειδωλολατρία ο οποιοσδήποτε κοινός θνητός να αξιώσει για τον εαυτό 
του αυτόν τον τίτλο. Ο αλ-Χαλλάτζ παρά ταύτα εξέφραζε την αίσθηση 
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μιας ένωσης με το Θεό που την αισθάνθηκε σχεδόν σαν ταυτότητα. 
Όπως έλεγε σε ένα από τα ποιήματά του: 

Είμαι Εκείνος τον οποίον αγαπώ 
και Εκείνος τον οποίον αγαπώ είν' Εγώ: 
Είμαστε δύο πνεύματα μέσα σ' ένα σώμα. 
Όταν με βλέπεις, αντικρίζεις Εκείνον, 
Και όταν αντικρίζεις Εκείνον, μας βλέπεις και τους δύο 34. 

Ήταν μια τολμηρή έκφραση αυτής της εκμηδένισης του εαυτού και 
της ένωσης με το Θεό,την οποία ο δάσκαλός του αλ-Τζουνάιντ είχε 
ονομάσει φανά. Ο αλ-Χαλλάτζ αρνήθηκε να αναιρέσει όταν τον κατη-
γόρησαν για βλασφημία και είχε το θάνατο ενός αγίου. 

Όταν τον έφεραν να σταυρωθεί και είδε το σταυρό και τα καρ-
φιά, στράφηκε προς το πλήθος και είπε μια προσευχή, η οποία τε-
λείωνε με τα λόγια: «Και αυτούς τους δούλους σου που μαζεύ-
τηκαν εδώ για να με σκοτώσουν, από ζήλο για τη θρησκεία Σου 
και από επιθυμία να κερδίσουν την εύνοιά Σου, συγχώρεσέ τους, 
Κύριε, και δώσε τους το έλεός σου· γιατί αν αληθινά τους είχες απο-
καλύψει αυτά που αποκάλυψες σ' εμένα, δεν θα έκαναν αυτό που 
κάνουν και αν μου είχες κρύψει αυτό που έκρυψες απ' αυτούς 
δεν θα είχα υποφέρει αυτή τη δοκιμασία. Δοξασμένος να είσαι σε 
όλα Σου τα έργα και δοξασμένος σε κάθε Σου θέλημα» 35. 

Η κραυγή του αλ-Χαλλάτζ ανάαλ-Χακ («Εγώ είμαι η Αλήθεια!») δεί-
χνει ότι ο Θεός των Μυστικών δεν είναι μια αντικειμενική πραγματι-
κότητα, αλλά βαθιά υποκειμενικός. Αργότερα ο αλ-Γκαζαλί υποστή-
ριξε ότι δεν ήταν βλάσφημο, αλλά απλώς ασύνετο να διακηρύσσει κα-
νείς μια εσωτερική αλήθεια η οποία θα μπορούσε να είναι παραπλανη-
τική για τον αμύητο. Επειδή δεν υπάρχει πραγματικότητα άλλη από 
τον αλ-Λαχ -όπως υποστηρίζει η Σαχαντά - όλοι οι άνθρωποι είναι 
ουσιαστικά θεϊκοί. Το Κοράνι δίδασκε ότι ο Θεός είχε δημιουργήσει 
τον Αδάμ κατ* εικόνα του, έτσι ώστε να μπορεί να ατενίζει τον εαυτό 
του σαν σε καθρέφτη36. Γι' αυτό πρόσταξε τους αγγέλους να σκύψουν 
και να προσκυνήσουν τον πρώτο άνθρωπο. Το σφάλμα των Χριστια-
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νών ήταν ότι υπέθεσαν πως ένας χαι μόνο άνθρωπος περιέκλεινε ολό-
κληρη την ενσάρκωση του θείου, θα υποστήριζαν οι Σούφι. Ένας Μυ-
στικός που είχε ανακτήσει το αρχικό όραμα του θεού μπορούσε να 
ανακαλύψει εκ νέου τη θεία εικόνα μέσα στον εαυτό του, όπως αυτή 
είχε αναδυθεί την ημέρα της δημιουργίας. Η Ιερή Παράδοση (χαντίθ 
κούντσι), που ήταν αγαπητή στους Σούφι, παρουσιάζει το θεό να έλκει 
ένα Μουσουλμάνο κοντά του τόσο στενά που μοιάζει να ενσαρκώνε-
ται σε καθέναν από τους δούλους του: «Όταν τον αγαπώ,γίνομαι το 
Αυτί μέσ' από το οποίο ακούει, το Μάτι μέσ' από το οποίο βλέπει, το 
Χέρι με το οποίο αδράχνει και το Πόδι με το οποίο βαδίζει». Η ιστο-
ρία του αλ-Χαλλάτζ δείχνει τον βαθύ ανταγωνισμό που μπορεί να 
υπάρχει ανάμεσα στον Μυστικό και στο θρησκευτικό κατεστημένο, 
δύο τάσεις που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές απόψεις για το θεό 
και την αποκάλυψη. Για τον Μυστικό η αποκάλυψη είναι ένα γεγονός 
που συμβαίνει μέσα στην ίδια του την ψυχή, ενώ για τους πιο συμβα-
τικούς ανθρώπους, όπως ήταν πολλοί από τους ουλεμάδες, είναι ένα 
γεγονός αμετακίνητα παγιωμένο στο παρελθόν. Έχουμε δει, ωστόσο, 
ότι τον ενδέκατο αιώνα, Μουσουλμάνοι φιλόσοφοι όπως ο ιμπν Σινά 
και ο ίδιος ο αλ-Γκαζαλί βρήκαν ελάχιστα ικανοποιητικές τις αντικει-
μενικές περιγραφές του θεού και στράφηκαν προς το μυστικισμό. 0 
αλ-Γκαζαλί έκανε το Σουφισμό αποδεκτό από το κατεστημένο και 
έδειξε ότι ήταν η πιο αυθεντική μορφή της μουσουλμανικής πνευματι-
κότητας. Τον δωδέκατο αιώνα ο Ιρανός φιλόσοφος Γιαχία Σουχρα-
βαρντί και ο γεννημένος στην Ισπανία Μουίν αντ-Ντιν ιμπν ελ-Αραμπί 
συνέδεσαν αδιάρρηκτα την ισπανική Φαλσαφά με το μυστικισμό και 
έκαναν το θεό που βίωναν οι Σούφι κανονιστική ιδέα για πολλά μέρη 
της Ισλαμικής αυτοκρατορίας. Όπως και ο αλ-Χαλλάτζ, ωστόσο, ο 
Σουχραβαρντί καταδικάστηκε επίσης σε θάνατο από τους ουλεμάδες 
στο Χαλέπι το 1191, για λόγους που παραμένουν σκοτεινοί. Είχε κάνει 
έργο της ζωής του να συνδέσει εκείνο που ονόμαζε αυθεντική «ανατο-
λική» θρησκεία με το Ισλάμ, ολοκληρώνοντας έτσι το σχέδιο που είχε 
προτείνει ο ιμπν Σινά. Ισχυριζόταν ότι όλοι οι σοφοί του αρχαίου κό-
σμου είχαν κηρύξει ένα και μοναδικό δόγμα. Αρχικά είχε αποκαλυφθεί 
στον Ερμή (τον οποίον ο Σουχραβαρντί ταύτιζε με τον προφήτη που 
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στο Κοράνι ήταν γνωστός ως Ιντρίς και στη Βίβλο ως Ενώχ)· στον 
ελληνικό κόσμο είχε μεταδοθεί μέσω του Πλάτωνα και του Πυθαγόρα 
και στη Μέση Ανατολή μέσω των μάγων του Ζωροαστρισμού. Από τον 
Αριστοτέλη και μετά, ωστόσο, είχε συσκοτιστεί από μια περισσότερο 
εγκεφαλική και νοητική φιλοσοφία, αλλά είχε μυστικά μεταβιβαστεί 
από τον ένα σοφό στον άλλον μέχρι που τελικά έφτασε στον ίδιο τον 
Σουχραβαρντί μέσω του αλ-Μπισταμί και του αλ-Χαλλάτζ. Αυτή η 
philosophia perenis* ήταν μυστική και φαντασιακή, αλλά δεν συνεπά-
γετο την εγκατάλειψη του λόγου. 0 Σουχραβαρντί ήταν ένας αυστη-
ρός φιλόσοφος όπως και ο αλ-Φαραμπί, αλλά επέμενε εξίσου στη ση-
μασία της ενόρασης για την προσέγγιση της αλήθειας. Όπως είχε δι-
δάξει και το Κοράνι, κάθε αλήθεια προερχόταν από το Θεό και έπρεπε 
ν' αναζητείται οπουδήποτε μπορούσε να βρεθεί. Μπορούσε να βρεθεί 
στον παγανισμό και το Ζωροαστρισμό, όσο και στη μονοθεϊστική πα-
ράδοση. Αντίθετα από τη δογματική θρησκεία,η οποία αναλώνεται σε 
φραξιονιστικές διαμάχες, ο μυστικισμός συχνά ισχυρίζεται ότι είναι 
τόσοι οι δρόμοι προς το Θεό όσοι και οι άνθρωποι. 

0 Σουχραβαρντί συχνά αποκαλείται Σείχης αλ-Ισράκ ή ο Δάσκα-
λος της Φώτισης. Όπως και οι Έλληνες, βίωνε το Θεό με όρους φω-
τός. Στην αραβική, το ισράχ αναφέρεται τόσο στο πρώτο φως της 
αυγής που φέγγει από την Ανατολή όσο και στη φώτιση: η Ανατολή, 
ως εκ τούτου, δεν είναι απλώς ένας γεωγραφικός τόπος αλλά η πηγή 
του φωτός και της ενέργειας. Στην ανατολική πίστη του Σουχραβαρ-
ντί , λοιπόν, τα ανθρώπινα όντα θυμούνταν αμυδρά την Καταγωγή 
τους, νιώθοντας αφιλόξενα σε αυτόν τον κόσμο των σκιών και ποθώ-
ντας να επιστρέψουν στη πρώτη τους κατοικία. 0 Σουχραβαρντί υπο-
στήριζε ότι η φιλοσοφία βοηθούσε τους Μουσουλμάνους να βρουν τον 
αληθινό τους προσανατολισμό, να καθαρίσουν την αιώνια σοφία μέσα 
τους χρησιμοποιώντας τη φαντασία. 

Το εξαιρετικά περίπλοκο σύστημα του Σουχραβαρντί ήταν μια 
προσπάθεια να συνδέσει όλες τις θρησκευτικές ενοράσεις του κόσμου 
σε μία πνευματική θρησκεία. Η αλήθεια έπρεπε ν' αναζητείται οπου-

• Αιώνια φιλοσοφία [Σ.τ.μ.] 
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δήποτε μπορούσε να βρεθεί. Κατά συνέπεια η φιλοσοφία του συνέδεε 
την προϊσλαμική ιρανική κοσμολογία με το πτολεμαϊκό πλανητικό 
σύστημα και το νεοπλατωνικό σχήμα της εκπόρευσης. Και όμως κα-
νένας άλλος Φαϊλασούφ δεν είχε κάνει τόσες παραθέσεις από το Κο-
ράνι. Όταν συζητούσε την κοσμολογία, ο Σουχραβαρντί δεν ενδιαφε-
ρόταν κυρίως να περιγράψει τις φυσικές απαρχές του σύμπαντος. Στο 
θεμελιώδες έργο του Η σοφία της φώτισης (Χικμάτ αλ-Ισράκ), ο Σου-
χραβαρντί ξεκινούσε εξετάζοντας προβλήματα της φυσικής επιστή-
μης, αλλά αυτό ήταν μόνο μια εισαγωγή στο μυστικό μέρος του έργου 
του. Όπως και ο ιμπν Σινά, έμενε ανικανοποίητος από τον ολοκλη-
ρωτικά ορθολογικό και αντικειμενικό προσανατολισμό της Φαλσαφά, 
παρ' όλο που πίστευε ότι ο ορθολογικός και μεταφυσικός στοχασμός 
είχε τη θέση του μέσα στην προοπτική της συνολικής πραγματικότη-
τας. 0 αληθινός σοφός, κατά τη γνώμη του, διέπρεπε τόσο στη φιλο-
σοφία όσο και στο μυστικισμό. Υπήρχε πάντα κάποιος τέτοιος σοφός 
στον κόσμο. Μέσ' από μια θεωρία πολύ συγγενική με τη σιιτική ιμα-
μολογία, ο Σουχραβαρντί πίστευε ότι αυτός ο πνευματικός ηγέτης 
ήταν ο αληθινός πόλος (χουτμπ), χωρίς την παρουσία του οποίου ο 
κόσμος δεν μπορούσε να συνεχίζει να υπάρχει, ακόμα και αν ο ίδιος 
έμενε στην αφάνεια. 0 μυστικισμός-ισράχ του Σουχραβαρντί ασκεί-
ται ακόμα στο Ιράν. Αποτελεί εσωτερικό σύστημα όχι λόγω της απο-
κλειστικότητάς του, αλλά επειδή απαιτεί πνευματική και φαντασιακή 
εκπαίδευση του είδους που υφίσταντο οι Ισμαηλίτες και οι Σούφι. 

Οι Έλληνες ίσως θα έλεγαν ότι το σύστημα του Σουχραβαρντί ήταν 
μάλλον δογματικό παρά χηρυγματιχό. Προσπαθούσε ν' ανακαλύψει 
τον φαντασιακό πυρήνα που βρίσκεται στην καρδιά κάθε θρησκείας 
και φιλοσοφίας και, παρ' όλο που επέμενε ότι ο λόγος δεν αρκούσε, 
ποτέ δεν αρνήθηκε το δικαίωμά του να αναδιφεί στα βαθύτερα μυ-
στήρια. Η αλήθεια έπρεπε ν' αναζητείται τόσο στον επιστημονικό ορθο-
λογισμό όσο και στον εσωτερικό μυστικισμό* η ευαισθησία έπρεπε να 
εκπαιδεύεται και να διαποτίζεται από την κριτική διάνοια. 

Όπως υπονοεί και το όνομά της, ο πυρήνας της φιλοσοφίας Ισραχί 
είναι ο συμβολισμός του φωτός, που θεωρείται ως τέλειο συνώνυμο 
του Θεού. Αυτό ήταν (τουλάχιστον στον δωδέκατο αιώνα) άυλο και 
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απροσδιόριστο, όμως ήταν επίσης το πιο προφανές γεγονός της ζωής 
στον κόσμο: εξ ολοκλήρου αυταπόδεικτο, δεν απαιτούσε κανέναν ορι-
σμό , αλλά προσφερόταν στον καθένα ως το στοιχείο εκείνο που έκανε 
τη ζωή δυνατή. Διαπερνούσε τα πάντα: η όποια φωτεινότητα ανήκε 
στα υλικά σώματα ερχόταν απευθείας από το φως, μια πηγή εξωτε-
ρική ως προς τα ίδια. Στην κοσμολογία της εκπόρευσης του Σουχρα-
βαρντί,το Φως των Φώτων αντιστοιχούσε στο Αναγκαίο Είναι των 
Φαϊλασούφ,το οποίο το χαρακτήριζε η έσχατη απλότητα. Γεννούσε 
μιαν ακολουθία μικρότερων φώτων σε μια κατιούσα ιεραρχία- κάθε 
φως αναγνωρίζοντας την εξάρτησή του από το Φως των Φώτων, ανέ-
πτυσσε έναν σκιώδη εαυτό που ήταν η πηγή της υλικής περιοχής, η 
οποία αντιστοιχούσε σε μία από τις πτολεμαϊκές σφαίρες. Αυτό ήταν 
μια μεταφορική εκδοχή της ανθρώπινης κατάστασης. Υπήρχε ένας 
παρόμοιος συνδυασμός φωτός και σκότους μέσα σε καθέναν απο 
μάς: το φως της ψυχής μεταδιδόταν στο έμβρυο από το Αγιο Πνεύμα 
(γνωστό επίσης, όπως στο σχήμα του ιμπν Σινά, ως άγγελος Γαβριήλ, 
το φως του κόσμου μας). Η ψυχή λαχταράει να ενωθεί με τον υψηλό-
τερο κόσμο του φωτός και αν καθοδηγηθεί ορθά από τον άγιο χουτμπ 
της εποχής της ή από ένα μαθητή του, τότε μπορεί να καταφέρει να 
συλλάβει μιαν ανταύγεια αυτού του φωτός ακόμα κι εδώ κάτω. 

Ο Σουχραβαρντί περιέγραφε τον δικό του φωτισμό στη Χικμάτ. 
Τον απασχολούσε επίμονα το επιστημολογικό πρόβλημα της γνώσης 
αλλά δεν μπορούσε να βρει απάντηση: οι γνώσεις που μπορούσε να 
βρει στα βιβλία δεν είχαν τίποτα να του πουν. 'Υστερα είχε ένα όραμα 
του Ιμάμη,του χουτμπ,του θεραπευτή των ψυχών: 

Ξαφνικά με τύλιξε μια γλυκύτητα· υπήρχε μια εκτυφλωτική 
λάμψη, ύστερα ένα διαφανές φως στο σχήμα ανθρώπινου όντος. 
Κοίταξα προσεχτικά, και ήταν εκεί...Ήρθε προς εμένα, χαιρε-
τώντας με τόσο ευγενικά που το αλάφιασμά μου εξαφανίστηκε 
και ο πανικός που με κατείχε έδωσε τη θέση του σ' ένα αίσθημα 
οικειότητας. Και τότε άρχισα να του παραπονιέμαι για τις δυ-
σκολίες που είχα με το πρόβλημα της γνώσης. «Αφυπνίσου», 
μου είπε, «και το πρόβλημά σου θα λυθεί»37. 
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Η διαδικασία της αφύπνισης ή φώτισης ήταν ολοφάνερα πολύ διαφο-
ρετική από τη βασανιστική, βίαιη έμπνευση της προφητείας. Είχε πε-
ρισσότερα κοινά με τη γαλήνια φώτιση του Βούδα. 0 μυστικισμός ειση-
γείτο μια ειρηνικότερη πνευματικότητα στις θρησκείες του θεού. Αντί 
για ένα είδος πρόσκρουσης σε κάποια εξωτερική Πραγματικότητα, η 
φώτιση θα ερχόταν μέσα από την ψυχή του ίδιου του Μυστικού. Δεν 
υπήρχε μετάδοση δεδομένων. Αντίθετα,η άσκηση της ανθρώπινης φα-
ντασίας θα βοηθούσε τους ανθρώπους να επιστρέψουν στο θεό εισά-
γοντάς τους στο αλάμ αλ-μιθάλ,τον κόσμο των καθαρών εικόνων. 

Ο Σουχραβαρντί αντλούσε από την αρχαία ιρανική πίστη σε έναν 
αρχετυπικό κόσμο μέσω του οποίου κάθε πρόσωπο και αντικείμενο 
στο γχέτιχ (τον γήινο,φυσικό κόσμο) είχε το ακριβές αντίστοιχό του 
στο μενόχ (την ουράνια περιοχή). 0 μυστικισμός αναβίωνε τις πα-
λαιές μυθολογίες που ο μονοθεϊσμός υποτίθεται πως είχε εγκαταλεί-
ψει. Το μενόχ, το οποίο στο σχήμα του Σουχραβαρντί έγινε το αλάμ 
αλ-μιθάλ,ηταν τώρα μια ενδιάμεση περιοχή που μεσολαβούσε ανά-
μεσα στον κόσμο το δικό μας και τον κόσμο του θεού. Δεν μπορούσε 
να γίνει αντιληπτή με τα μέσα του λόγου ή των αισθήσεων. Μόνο η δη-
μιουργική φαντασία μπορούσε να μας βοηθήσει ν' ανακαλύψουμε την 
περιοχή των κρυμμένων αρχετύπων, όπως ακριβώς η συμβολική ερμη-
νεία του Κορανίου αποκάλυπτε το αληθινό του πνευματικό νόημα. Το 
αλάμ αλ-μιθάλ βρισκόταν κοντά στην ισμαηλιτική εκδοχή της πνευ-
ματικής ιστορίας του Ισλάμ, που ήταν το αληθινό νόημα των εγκό-
σμιων γεγονότων,ή στην αγγελολογία του ιμπν Σινά,την οποία συζη-
τήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα ήταν κρίσιμη για όλους τους 
κατοπινούς Μυστικούς του Ισλάμ ως τρόπος ερμηνείας των εμπειριών 
και των οραμάτων τους. Ο Σουχραβαρντί μελετούσε τα οράματα που 
έμοιαζαν τόσο χτυπητά μεταξύ τους σε πολλές διαφορετικές κουλ-
τούρες, ανεξάρτητα απ' το αν τα είδαν σαμάνοι. Μυστικοί ή εκστατι-
κοί. Τελευταία έχει υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό το φαινόμε-
νο. Η έννοια του συλλογικού ασυνειδήτου του Γιουνγκ είναι μια πιο 
επιστημονική προσπάθεια να εξεταστεί αυτή η κοινή φαντασιακή 
εμπειρία της ανθρωπότητας. Αλλοι ερευνητές, όπως ο Ρουμανοαμε-
ρικανός φιλόσοφος της θρησκείας Μιρτσέα Ελιάντε, είχε προσπαθή-
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σει να δείξει με ποιον τρόπο τα έπη των αρχαίων ποιητών και ορι-
σμένα είδη παραμυθιών προέρχονται από εκστατικά ταξίδια και 
μυστικές πτήσεις38. 

0 Σουχραβαρντί επέμενε ότι τα οράματα των Μυστικών και τα 
σύμβολα της Γραφής -όπως ο παράδεισος,η Κόλαση και η Έσχατη 
Κρίση - ήταν τόσο πραγματικά όσο και τα φαινόμενα που βιώνουμε 
σε αυτόν τον κόσμο, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορούν να απο-
δειχθούν εμπειρικά, παρά μόνο να συλληφθούν από την εκπαιδευμένη 
φαντασία, που κάνει τους οραματιστές ικανούς να βλέπουν την πνευμα-
τική διάσταση των γήινων φαινομένων. Αυτή η εμπειρία είναι ανύπαρ-
κτη για κάποιον που δεν έχει την απαιτούμενη εκπαίδευση, όπως η βου-
διστική φώτιση δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν έχει περάσει κάποιος 
τις απαραίτητες ηθικές και νοητικές δοκιμασίες. Όλες μας οι σκέψεις, οι 
ιδέες, οι επιθυμίες, τα όνειρα και τα οράματα, αντιστοιχούσαν σε πραγ-
ματικότητες του αλάμ αλ-μιθάλ. 0 Προφήτης Μωχάμετ, για παρά-
δειγμα, είχε ξυπνήσει σε αυτόν τον ενδιάμεσο κόσμο, κατά τη διάρκεια 
του νυχτερινού του οράματος, το οποίο και τον οδήγησε στο κατώφλι 
του θείου κόσμου. 0 Σουχραβαρντί θα ισχυριζόταν επίσης ότι τα ορά-
ματα των Εβραίων Μυστικών του Θρόνου εμφανίστηκαν από τη στγμή 
που εκείνοι έμαθαν να εισέρχονται στο αλάμ αλ-μιθάλ κατά τη διάρ-
κεια των πνευματικών τους ασκήσεων. Το μονοπάτι προς το Θεό, ως 
εκ τούτου, δεν ήταν αποκλειστικά ο λόγος, όπως νόμιζαν πολλοί Φαϊλα-
σούφ, αλλά κυρίως η δημιουργική φαντασία, η περιοχή του Μυστικού. 

Σήμερα πολλοί άνθρωποι στη Δύση θα καταθορυβούνταν αν ένας 
εξέχων θεολόγος διακήρυσσε ότι ο Θεός ήταν με κάποια βαθύτερη 
έννοια προϊόν της φαντασίας. Όμως θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι 
η φαντασία είναι η κύρια θρησκευτική λειτουργία. Ο Ζαν-Πωλ Σαρτρ 
την όρισε κάποτε ως την ικανότητα να σκεφτόμαστε αυτό που δεν 
υπάρχει39. Τα ανθρώπινα όντα είναι τα μόνα ζώα που έχουν την ικα-
νότητα να οραματίζονται κάτι το οποίο δεν υπάρχει ακόμη αλλά είναι 
απλώς πιθανό. Η φαντασία στάθηκε έτσι η αιτία των πιο μεγάλων 
επιτευγμάτων στην επιστήμη και την τεχνολογία, όπως και στην τέχνη 
και τη θρησκεία. Η ιδέα του Θεού, όπως και αν ορίζεται, είναι ίσως το 
πρώτο παράδειγμα μιας απούσας πραγματικότητας η οποία, παρά τα 
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εγγενή της προβλήματα, συνέχισε να εμπνέει άνδρες και γυναίκες για 
χιλιάδες χρόνια. 0 μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να συλλά-
βουμε το θεό, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος για τις αισθήσεις και 
τη λογική απόδειξη, είναι μέσω συμβόλων, η ερμηνεία των οποίων είναι 
το κύριο έργο του φαντασιακού πνεύματος. Ο Σουχραβαρντί επιχει-
ρούσε μια φαντασιακή ερμηνεία εκείνων των συμβόλων που έχουν μια 
κρίσιμη επίδραση στην ανθρώπινη ζωή, έστω και αν οι πραγματικό-
τητες στις οποίες αναφέρονται παραμένουν φευγαλέες. Ένα σύμβολο 
μπορεί να οριστεί σαν ένα αντικείμενο ή μια έννοια την οποία μπο-
ρούμε να προσλάβουμε με τις αισθήσεις ή να συλλάβουμε με το νου, 
αλλά στο οποίο βλέπουμε κάτι άλλο από αυτό το ίδιο. Ο λόγος από 
μόνος του δεν μας βοηθάει να συλλάβουμε το ειδικό, το καθολικό ή 
το αιώνιο μέσα σ' ένα συγκεκριμένο, έγχρονο αντικείμενο. Αυτό είναι 
το καθήκον της δημιουργικής φαντασίας, στην οποία οι Μυστικοί, 
όπως και οι καλλιτέχνες, αποδίδουν τις ενοράσεις τους. Όπως και στην 
τέχνη,τα πιο αποτελεσματικά θρησκευτικά σύμβολα είναι εκείνα που 
τα διαποτίζει μια ευφυής γνώση και κατανόηση της ανθρώπινης κα-
τάστασης. 0 Σουχραβαρντί, που έγραφε σε ασυνήθιστα όμορφα αρα-
βικά και ήταν ένας εξαιρετικά προικισμένος μεταφυσικός, ήταν ένας 
δημιουργικός καλλιτέχνης στον ίδιο βαθμό που ήταν και Μυστικός. 
Συνδέοντας πράγματα εκ πρώτης όψεως ασύνδετα μεταξύ τους -την 
επιστήμη με το μυστικισμό,την παγανιστική φιλοσοφία με τη μονο-
θεϊστική θρησκεία - βοηθούσε τους Μουσουλμάνους να δημιουργή-
σουν τα δικά τους σύμβολα και να βρουν νέο νόημα και αξία στη ζωή. 

Ακόμα σημαντικότερος, από την άποψη της επίδρασης που άσκη-
σε,ήταν ο Μουίντ αντ-Ντιν ιμπν ελ-Αραμπί (1165-1240),τη ζωή του 
οποίου μπορούμε ίσως να δούμε σαν σύμβολο του χωρισμού των δρό-
μων μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ο πατέρας του ήταν φίλος του ιμπν 
Ρουσντ, ο οποίος είχε εντυπωσιαστεί από την ευσέβεια του νεαρού 
αγοριού σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Στη διάρκεια μιας σοβαρής 
ασθένειας, ωστόσο, ο ιμπν ελ-Αραμπί μεταστράφηκε στο Σουφισμό 
και στην ηλικία των τριάντα εγκατέλειψε την Ευρώπη για τη Μέση 
Ανατολή. Εκτέλεσε το χατζ χαι πέρασε δύο χρόνια προσευχόμενος 
και διαλογιζόμενος στην Καάβα, αλλά τελικά εγκαταστάθηκε στη 
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Μαλάτεια στον Ευφράτη. Συχνά αποκαλούμενος Σεΐχ αλ-Αχμπάχ, ο 
Μεγάλος Δάσκαλος, επηρέασε βαθιά τη μουσουλμανική σύλληψη του 
Θεού, αλλά η σκέψη του δεν επηρέασε τη Δύση, για την οποία η ισλα-
μική φιλοσοφία τελείωνε με τον ιμπν Ρουσντ. Η δυτική Χριστιανοσύνη 
θα ασπαζόταν τον αριστοτελικό Θεό του ιμπν Ρουσντ, ενώ το μεγα-
λύτερο μέρος του Ισλάμ έκλινε, μέχρι σχετικά πρόσφατα, προς τον 
φαντασιακό Θεό των Μυστικών. 

Το 1201, ενώ έκανε τις περιφορές γύρω από την Καάβα, ο ιμπν ελ-
Αραμπί είδε ένα όραμα το οποίο είχε μια βαθιά και διαρκή επίδραση 
πάνω του: είδε ένα νεαρό κορίτσι, ονόματι Νιζάμ, να το περιβάλλει 
μια ουράνια αύρα και τότε συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για μια 
ενσάρκωση της θείας Σοφίας. Η θεϊκή αυτή εμφάνιση τον έκανε να 
συνειδητοποιήσει ότι είναι αδύνατο να αγαπήσουμε το Θεό βασιζόμε-
νοι μόνο στα ορθολογικά επιχειρήματα της φιλοσοφίας. Η Φαλσαφά 
τόνιζε την έσχατη υπερβατικότητα του αλ-Λαχ και μας θύμιζε ότι 
τίποτα δεν μπορούσε να του μοιάζει. Πώς θα μπορούσαμε ν* αγαπή-
σουμε ένα τόσο απόμακρο Ον; Μπορούμε όμως να αγαπήσουμε το 
Θεό που βλέπουμε μέσα στα πλάσματά του: «Αν αγαπάς ένα ον για 
την ομορφιά του, δεν αγαπάς παρά το Θεό,γιατί αυτό είναι το Ωραίο 
Ον», εξηγούσε στις Φουτουχάτ αλ-Μακχιγιά (Αποκαλύψεις της Μέκ-
κας). «Έτσι απ' όλες τις απόψεις, το αντικείμενο της αγάπης είναι 
μονάχα ο Θεός»40. Η Σαχαντά μάς θύμιζε ότι δεν υπήρχε άλλος Θεός, 
δεν υπήρχε απόλυτη πραγματικότητα άλλη από τον αλ-Λάχ. Κατά 
συνέπεια, δεν υπήρχε ομορφιά ξέχωρη από αυτόν. Δεν μπορούμε να 
δούμε τον ίδιο το Θεό, αλλά μπορούμε να τον δούμε όπως έχει διαλέ-
ξει ν* αποκαλύπτεται μέσα σε πλάσματα όπως η Νιζάμ,η οποία εμ-
πνέει έρωτα στις καρδιές μας. Στην πραγματικότητα,ο Μυστικός έχει 
καθήκον να δημιουργήσει τις δικές του επιφάνειες προκειμένου να δει 
ένα κορίτσι όπως τη Νιζάμ στην αληθινή του φύση. Ο έρωτας είναι 
κατ' ουσίαν ο πόθος για κάτι που παραμένει απόν να γιατί η απογο-
ήτευση συνοδεύει σε τέτοιο βαθμό τον ανθρώπινο έρωτά μας. Η Νι-
ζάμ έγινε «το αντικείμενο της αναζήτησης και της ελπίδας μου, η 
αγνότερη Παρθένα». Όπως εξηγούσε στον πρόλογο του Ντιβάν του, 
μιας συλλογής ερωτικών ποιημάτων. 
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στους στίχους που συνέθεσα για το παρόν βιβλίο, δεν παύω ποτέ 
να υπαινίσσομαι τις θείες εμπνεύσεις, τους πνευματικούς ορα-
ματισμούς, τις αντιστοιχίες με τον κόσμο των Αγγελικών Διανοιών. 
Σε αυτό ακολούθησα τον συνηθισμένο τρόπο της σκέψης μου με 
σύμβολα· και αυτό επειδή τα πράγματα του αόρατου κόσμου με 
ελκύουν περισσότερο από αυτά της πρακτικής ζωής κι επειδή 
εκείνο το νεαρό κορίτσι γνώριζε ακριβώς σε τι αναφερόμουν41. 

Η δημιουργική φαντασία είχε μεταμορφώσει τη Νιζάμ σε αβατάρα 
του Θεού. 

Έτσι ογδόντα χρόνια αργότερα, ο νεαρός Δάντης Αλιγκιέρι είχε μια 
παρόμοια εμπειρία στη Φλωρεντία όταν είδε τη Βεατρίκη Πορτινάρι. 
Αφότου το βλέμμα του έπεσε πάνω της, το πνεύμα του άρχισε να συ-
γκλονίζεται βίαια και το άκουσε να αναφωνεί: «Να ένας Θεός ισχυρότε-
ρος από μένα που έρχεται να με κυριεύσει». Από εκείνη τη στιγμή ο Δά-
ντης κυριεύτηκε από τον έρωτά του για τη Βεατρίκη, που ασκούσε πάνω 
του μια κυριαρχία «με τη δύναμη που του έδωσε η φαντασία μου»42. Η 
Βεατρίκη παρέμεινε για τον Δάντη η εικόνα του θείου έρωτα και στη 
Θεία Κωμωδία δείχνει με ποιον τρόπο αυτό τον οδήγησε, μέσω ενός φα-
νταστικού ταξιδιού, μέσα από την Κόλαση, το Καθαρτήριο και τον Πα-
ράδεισο, σε ένα όραμα του Θεού. Το ποίημα του Δάντη είναι επηρεασμέ-
νο από τις μουσουλμανικές περιγραφές της ανόδου του Μωχάμετ στον 
ουρανό· οπωσδήποτε η άποψή του για τη δημιουργική φαντασία ήταν 
παρόμοια μ' εκείνη του ιμπν ελ-Αραμπί. 0 Δάντης δεν πίστευε πως αυτή 
η imaginative συνδύαζε απλώς εικόνες που προέρχονταν από τον γήινο 
κόσμο, όπως είχε υποστηρίξει ο Αριστοτέλης· ήταν εν μέρει θεόπνευστη: 

Ω φαντασιά (imaginative!) συχνά που συναρπάς μας 
τόσ' όξω από το νου, που δε νογούμε 
και χίλιες αν βαρούν τρουμπέτες, τάχα 
ποιος σε κινάει, το σώμα αν δεν σε αγκρίζει; 
Κινάει σε φως π' ουρανικά γεννιέται 
Για μόνο του για απ' του Θεού τη χάρη 43 *; 

* Μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη (εκδ. Ελένης Καζαντζάκη, Αθήνα 1974). [Σ.τ.μ.] 
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Σε ολόκληρο το ποίημα, ο Δάντης καθαρίζει σταδιακά την αφήγηση 
από την αισθησιακή και οπτική εικονοποιία. Η ζωηρά ρεαλιστική πε-
ριγραφή της Κόλασης έδωσε τη θέση της στη δύσκολη, συγκινησιακή 
αναρρίχηση στο Καθαρτήριο Όρος του γήινου παραδείσου, όπου η 
Βεατρίκη τον επιτίμησε για το ότι είδε το φυσικό της είναι ως αυτο-
σκοπό : όφειλε αντίθετα να την έχει δει σαν ένα σύμβολο ή αβατάρα 
που του έδειχνε πέρα από τον κόσμο προς το θεό. Δεν υπάρχει σχεδόν 
καμία ρεαλιστική περιγραφή στον Παράδεισο· ακόμα και οι ευλογη-
μένες ψυχές είναι φευγαλέες, θυμίζοντάς μας ότι καμία ανθρώπινη 
προσωπικότητα δεν μπορεί να είναι το τελικό αντικείμενο της ανθρώ-
πινης επιδίωξης. Τελικά, η ψυχρή διανοητική εικονοποιία εκφράζει 
την έσχατη υπερβατικότητα του θεού, ο οποίος είναι πέραν κάθε 
φαντασίας. 0 Δάντης έχει κατηγορηθεί ότι εικονογραφεί ένα ψυχρό 
πορτραίτο του θεού στον Παράδεισο, αλλά η αφαίρεση μας υπενθυ-
μίζει ότι εν τέλει δεν γνωρίζουμε τίποτα γι' αυτόν. 

0 ιμπν ελ-Αραμπί ήταν επίσης πεπεισμένος ότι η φαντασία ήταν 
μια θεόσταλτη λειτουργία. Όταν ο Μυστικός δημιουργούσε μια επι-
φάνεια γι' αυτόν τον ίδιο, έφερνε στον κόσμο μια πραγματικότητα 
που υπήρχε με τελειότερο τρόπο στην περιοχή των αρχετύπων. Όταν 
βλέπουμε το θείο σε άλλα πρόσωπα, κάνουμε μια φαντασιακή απόπει-
ρα ν' ανακαλύψουμε τη θεία πραγματικότητα: «0 θεός έκανε τα πλά-
σματα σαν πέπλα», εξηγούσε. «Εκείνος που τα γνωρίζει πραγματικά 
οδηγείται πίσω σ' Αυτόν, αλλά εκείνος που τα παίρνει γι' αληθινά στε-
ρείται για πάντα την παρουσία Του»44. Έτσι -και αυτό έμοιαζε να 
είναι ο δρόμος του Σουφισμού - εκείνο που άρχιζε ως εξαιρετικά προ-
σωποποιημένη πνευματικότητα, επικεντρωμένη σ' ένα ανθρώπινο πλά-
σμα, οδηγούσε τον ιμπν ελ-Αραμπί σε μια υπερπροσωπική σύλληψη 
του θεού. Η εικόνα το θηλυκού παρέμενε σημαντική γι' αυτόν: πίστευε 
ότι οι γυναίκες ήταν η πιο ισχυρή ενσάρκωση της Σοφίας, επειδή ενέ-
πνεαν στους άνδρες έναν έρωτα που τους κατεύθυνε τελικά στο θεό. 
Ομολογουμένως, πρόκειται για μια πολύ ανδρική άποψη, αλλά ήταν 
μια προσπάθεια να εισαχθεί μια θηλυκή διάσταση στη θρησκεία ενός 
θεού που συχνά γινόταν αντιληπτός ως ολότελα αρσενικός. 

0 ιμπν ελ-Αραμπί δεν πίστευε ότι ο θεός που γνώριζε είχε αντι-
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κειμενική ύπαρξη. Παρ' όλο που ήταν ένας προικισμένος μεταφυσι-
κός, δεν πίστευε πως η ύπαρξη του Θεού μπορούσε ν' αποδειχθεί με 
τη λογική. Του άρεσε να ονομάζει τον εαυτό του μαθητή του Κιντρ, 
όνομα το οποίο είχε δοθεί στη μυστηριώδη μορφή που εμφανίζεται 
στο Κοράνι ως ο πνευματικός δάσκαλος του Μωυσή, που έφερε τον 
εξωτερικό Νόμο στους Ισραηλίτες. Ο θεός είχε δώσει στον Κιντρ μια 
ιδιαίτερη γνώση, έτσι ο Μωυσής ζητάει την καθοδήγησή του, αλλά ο 
Κιντρ του λέει ότι δεν μπορεί να επωφεληθεί απ' αυτήν γιατί είναι πέ-
ρα από τη δική του θρησκευτική εμπειρία45. Δεν είναι καλό να προ-
σπαθούμε να κατανοήσουμε θρησκευτικές «πληροφορίες» τις οποίες 
δεν έχουμε βιώσει οι ίδιοι. Το όνομα Κιντρ σήμαινε πιθανότατα «ο 
Πράσινος», δείχνονας ότι η σοφία του ήταν πάντα φρέσκια και αιω-
νίως ανανεούμενη. Ακόμα κι ένας προφήτης του αναστήματος του 
Μωυσή δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί να κατανοήσει την εσωτερική 
μορφή της θρησκείας, μιας και στο Κοράνι φαίνεται ότι πράγματι δεν 
μπορεί ν' αξιοποιήσει τη μέθοδο διδασκαλίας του Κιντρ. Το νόημα 
αυτού του παράξενου επεισοδίου μοιάζει να είναι ότι εξωτερικές συλ-
λήψεις μιας θρησκείας δεν ανταποκρίνονται πάντα στο πνευματικό ή 
μυστικό της στοιχείο. Ανθρωποι όπως οι ουλεμάδες μπορεί να είναι 
ανίκανοι να κατανοήσουν το Ισλάμ με τον τρόπο που το κατανοούν 
Σούφι όπως ο ελ-Αραμπί. Η μουσουλμανική παράδοση αναγορεύει 
τον Κιντρ σε δάσκαλο όλων όσων αναζητούν τη μυστική αλήθεια,η 
οποία είναι από τη φύση της ανώτερη και αρκετά διαφορετική από 
τις κατά γράμμα εξωτερικές μορφές. Δεν οδηγεί τον αναζητητή της σε 
μια αντίληψη του θεού που είναι ίδια για τον καθένα, αλλά σε ένα 
θεό που είναι υποκειμενικός με τη βαθύτερη έννοια του όρου. 

Ο Κιντρ ήταν επίσης σημαντικός για τους Ισμαηλίτες. Παρά το 
γεγονός ότι ο ιμπν ελ-Αραμπί ήταν Σουννίτης, οι διδασκαλίες του 
ήταν πολύ κοντά στον Ισμαηλιτισμό και εν συνεχεία θα ενσωματώνο-
νταν στη θεολογία του - ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η μυστική 
θρησκεία υπερπηδούσε πάντα τους δογματικούς διαχωρισμούς. Όπως 
και οι Ισμαηλίτες, ο ιμπν ελ-Αραμπί τόνιζε το πάθος του Θεού, το 
οποίο ερχόταν σε έντονη αντίθεση με την απάθεια του Θεού των φιλο-
σόφων. Ο Θεός των Μυστικών λαχταρούσε να γίνει γνωστός από τα 
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πλάσματα του. Οι Ισμαηλίτες πίστευαν ότι το όνομα ιλάχ (θεός) πή-
γαζε από την αραβική ρίζα WLH, που σημαίνει να είναι κανείς θλιμμέ-
νος, να θρηνεί για κάτι46. Όπως η Ιερή Παράδοση εμφανίζει το Θεό 
να λέει: «Ήμουν ένας κρυμμένος θησαυρός και ποθούσα να γίνω γνω-
στός. Τότε δημιούργησα πλάσματα για να μπορέσουν να με γνωρί-
σουν αυτά». Δεν υπάρχει ορθολογική απόδειξη της θλίψης του Θεού- τη 
γνωρίζουμε μόνο από τη δική μας λαχτάρα για κάτι που εκπληρώνει τις 
μύχιες επιθυμίες μας και εξηγεί την τραγωδία και τον πόνο της ζωής. 
Αφού έχουμε δημιουργηθεί κατ' εικόνα του Θεού, πρέπει να στοχαζό-
μαστε το Θεό, το υπέρτατο αρχέτυπο. 0 πόθος μας για την πραγμα-
τικότητα την οποία καλούμε «Θεό» πρέπει, ως εκ τούτου, ν' αντανα-
κλά μια συγγένεια με το πάθος του ίδιου του Θεού. 0 ιμπν ελ-Αραμπί 
φανταζόταν το μοναχικό Θεό ν* αναστενάζει με πόθο, αλλά αυτός ο 
αναστεναγμός (ναφάς ραχμανί) δεν ήταν μια έκφραση μεμψίμοιρου 
αυτοοικτιρμού. Είχε μια ενεργητική, δημιουργική δύναμη η οποία 
έφερε ολόκληρο τον κόσμο στην ύπαρξη· απέπνεε επίσης τα ανθρώ-
πινα όντα, τα οποία γίνονταν με αυτό τον τρόπο λόγοι, λέξεις που εξέ-
φραζαν το Θεό στον ίδιο τον εαυτό του. Κατά συνέπεια κάθε τέτοιο 
ανθρώπινο ον είναι μια μοναδική επιφάνεια του Κρυμμένου Θεού,που 
τον αποκαλύπτει κατά έναν ειδικό και ανεπανάληπτο τρόπο. 

Καθένας από αυτούς τους θείους λόγους είναι τα ονόματα με τα 
οποία ονομάζει ο Θεός τον εαυτό του και καθίσταται πλήρως παρών 
σε καθεμία από τις επιφάνειές του. 0 Θεός δεν μπορεί να συνοψιστεί 
σε μία ανθρώπινη έκφραση, αφού η θεία πραγματικότητα είναι ανε-
ξάντλητη. Αυτό συνεπάγεται επίσης ότι η αποκάλυψη που προσφέρει 
ο Θεός στον καθέναν είναι μοναδική, διαφορετική από εκείνη που 
έχουν λάβει οι αναρίθμητοι άλλοι άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι είναι 
εξίσου λόγοι. Μόνο τον δικό μας Θεό μπορούμε να γνωρίσουμε, αφού 
δεν υπάρχει τρόπος να τον βιώσουμε αντικειμενικά· είναι αδύνατο να 
τον γνωρίσουμε με τον ίδιο τρόπο που τον γνωρίζουν άλλοι άνθρωποι-

όπως έλεγε ο ιμπν ελ-Αραμπί: «Κάθε πλάσμα έχει για Θε6 μόνο τον 
δικό του Κύριο· δεν μπορεί να έχει το όλον». Του άρεσε ακόμα να 
παραθέτει το χαντίθ: «Διαλογίσου πάνω στις ευλογίες του Θεού, όχι 
στην ουσία του (αλ-Ντάατ)»47. Η όλη πραγματικότητα του Θεού δεν 
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είναι γνώσιμη· πρέπει να συγκεντρωνόμαστε στον ιδιαίτερο Λόγο που 
μιλάει στο δικό μας είναι. Στον ιμπν ελ Αραμπί άρεσε ακόμη ν' απο-
καλεί το Θεό αλ-Αμά, «το Σύννεφο» ή «η Τυφλότητα»,48 τονίζοντας 
έτσι το ακατάληπτό του. Αλλά αυτοί οι ανθρώπινοι λόγοι αποκάλυ-
πταν επίσης τον Κρυμμένο Θεό στον εαυτό του· πρόκειται για μια 
αμφίδρομη διαδικασία: ο Θεός λαχταράει να γίνει γνωστός και εξέρ-
χεται από τη μοναξιά του με τους ανθρώπους στους οποίους αποκαλύ-
πτει τον εαυτό του. Η θλίψη του Αγνωστου Θεού ανακουφίζεται από 
τον Αποκεκαλυμμένο Θεό μέσα σε κάθε ανθρώπινο πλάσμα που τον 
κάνει γνωστό στον εαυτό του· ισχύει επίσης ότι ο Αποκεκαλυμμένος 
Θεός μέσα σε κάθε ατομικό πλάσμα ποθεί να επιστρέψει στην πηγή 
του από μια θεία νοσταλγία,η οποία εμψυχώνει τη δική μας αναζή-
τηση. Η θεότητα και η ανθρωπότητα ήταν έτσι δύο όψεις της θείας 
ζωής που εμψυχώνει ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η ενόραση δεν ήταν 
πολύ διαφορετική από την ελληνική κατανόηση της ενσάρκωσης του 
Θεού στον Ιησού, αλλά ο ιμπν ελ-Αραμπί δεν μπορούσε να δεχθεί την 
ιδέα ότι ένα και μοναδικό ανθρώπινο ον, οσοδήποτε ιερό κι αν ήταν 
αυτό, μπορούσε να εκφράσει την άπειρη πραγματικότητα του Θεού. 
Αντίθετα πίστευε ότι κάθε άνθρωπος ήταν κι ένας μοναδικός αβα-
τάρα του Θείου. Ωστόσο, ανέπτυξε το συμβολισμό του Τέλειου Ανθρώ-
που (ινσάν ι-χαμίλ) ο οποίος ενσάρκωνε το μυστήριο του Αποκεκα-
λυμμένου Θεού σε κάθε γενεά χάριν των συνανθρώπων του, αν και 
βέβαια δεν ενσάρκωνε την όλη πραγματικότητα του Θεού ή της κρυ-
φής του ουσίας. Ο Προφήτης Μωχάμετ υπήρξε ο τέλειος άνθρωπος 
της γενιάς του κι ένα ιδιαίτερα δραστικό σύμβολο του Θείου. 

Αυτός ο ενδοσκοπικός, φαντασιακός μυστικισμός ήταν μια αναζή-
τηση των θεμελίων του Είναι στα βάθη του εαυτού. Στερούσε τους 
Μυστικούς από τις βεβαιότητες οι οποίες χαρακτήριζαν τις πιο δογ-
ματικές μορφές θρησκείας. Αφού κάθε άνδρας και γυναίκα είχε λάβει 
μία μοναδική εμπειρία του Θεού, καμία θρησκεία δεν μπορούσε να 
εκφράσει ολόκληρο το θείο μυστήριο. Δεν υπήρχε αντικειμενική αλή-
θεια σε σχέση με το Θεό,την οποία μπορούσαν όλοι να προσυπογρά-
ψουν· αφού αυτός ο Θεός υπερέβαινε την κατηγορία της προσωπικό-
τητας, προβλέψεις σχετικά με τη συμπεριφορά του και τις διαθέσεις 
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του ήταν αδύνατες. Κάθε συνακόλουθος σωβινισμός σχετικά με την 
πίστη των μεν ή των δε εις βάρος της πίστης των άλλων ήταν προφα-
νώς απαράδεκτος, αφού καμία θρησκεία δεν κατείχε ολόκληρη την 
αλήθεια για το Θεό. 0 ιμπν ελ-Αραμπί ανέπτυξε τη θετική στάση απέ-
ναντι στις άλλες θρησκείες που μπορεί να βρεθεί και μέσα στο Κοράνι, 
οδηγώντας την μάλιστα σε ένα καινούργιο όριο ανεκτικότητας: 

Η καρδιά μου είναι ικανή για κάθε σχήμα. 
Μια εκκλησία για τον μοναχό, ένας ναός για τα είδωλα 
Μια βοσκή για τις γαζέλες, η Καάβα του ευσεβούς 
Οι σελίδες της Τορά, το Κοράνι. 
Η αγάπη είναι η πίστη που κρατώ: όπου κι αν στρέφω 
Τις καμήλες μου, η αληθινή πίστη είναι και πάλι δική μου49. 

0 άνθρωπος του Θεού ένιωθε εξίσου οικεία στη συναγωγή, στο ναό, 
στην εκκλησία και στο τζαμί, αφού όλα μετέδιδαν μια εξίσου έγκυρη 
αίσθηση του Θεού. Ο ιμπν ελ-Αραμπί συχνά χρησιμοποιούμε τη φρά-
ση «ο Θεός ο δημιουργημένος από τις πίστεις» (Χαλκ αλ-χακ φι'λ-
ιτικάντ)· θα ήταν μειωτικό αν αναφερόταν στο «θεό» που άνδρες και 
γυναίκες είχαν δημιουργήσει μέσω μιας ειδικής θρησκείας,ταυτίζο-
ντάς τον με τον ίδιο το Θεό. Κάτι τέτοιο μόνο μισαλλοδοξία και φα-
νατισμό μπορούσε να εμπνεύσει. Αντί για μια τέτοια ειδωλολατρεία, 
ο ιμπν ελ-Αραμπί έδινε αυτή τη συμβουλή: 

Μην προσκολλάσαι αποκλειστικά σε κάποιο ειδικό πιστεύω, 
έτσι που να γίνεσαι καχύποπτος απέναντι στα υπόλοιπα· αλ-
λιώς θα χάσεις πολλά ωφέλιμα πράγματα και θα δυσκολευτείς 
να αναγνωρίσεις την πραγματική αλήθεια. 0 Θεός, ο πανταχού 
παρών και παντοδύναμος, δεν περιορίζεται από κανένα πι-
στεύω, γιατί όπως λέει, <<Οπου κι αν γυρίσεις το βλέμμα σου είναι 
το πρόσωπο του αλ-Λαχ» (Κοράνι, 2:109). Καθένας παινεύει 
αυτό που πιστεύει· ο Θεός του είναι δικό του δημιούργημα και 
παινεύοντάς τον παινεύει τον εαυτό του. Κατά συνέπεια κατη-
γορεί την πίστη των άλλων, πράγμα που ποτέ δεν θα έκανε αν 
ήταν δίκαιος, αλλά αυτή του η υποτίμηση βασίζεται στην άγνοια 5°. 
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Ποτέ δεν βλέπουμε άλλο Θεό πέρα από το προσωπικό Όνομα που 
έχει αποκαλυφθεί και στο οποίο έχει δοθεί συγκεκριμένη ύπαρξη μέ-
σα στον καθένα απο μάς· αναπόφευκτα ο τρόπος που κατανοούμε 
τον προσωπικό μας Κύριο χρωματίζεται από τη θρησκευτική παράδο-
ση μέσα στην οποία είμαστε γεννημένοι. Αλλά ο Μυστικός (αρίφ) γνω-
ρίζει ότι αυτός ο «θεός» μας δεν είναι παρά ένας «άγγελος» ή ένα 
ειδικό σύμβολο του θείου, το οποίο δεν πρέπει ποτέ να συγχέεται με 
την Κρυμμένη Πραγματικότητα καθ' εαυτήν. Συνεπώς, βλέπει όλες τις 
διαφορετικές θρησκείες ως έγκυρες θεοφάνειες. Εκεί που ο θεός των 
πιο δογματικών θρησκειών διαιρεί την ανθρωπότητα σε αντιμαχόμενα 
στρατόπεδα, ο θεός των Μυστικών είναι μια ενοποιητική δύναμη. 

Είναι αλήθεια ότι οι διδασκαλίες του ιμπν ελ-Αραμπί ήταν υπερ-
βολικά δυσνόητες για τη μεγάλη πλειοψηφία των Μουσουλμάνων, 
ωστόσο μπόρεσαν να φτάσουν στους περισσότερους από τους κοι-
νούς ανθρώπους. Τον δωδέκατο και τον δέκατο τρίτο αιώνα ο Σουφι-
σμός έπαψε να είναι ένα κίνημα μειοψηφίας και έγινε το κύριο ισλα-
μικό ρεύμα σε πολλά μέρη της Μουσουλμανικής αυτοκρατορίας. Ήταν 
η περίοδος κατά την οποία ιδρύονταν πολλά σουφικά τάγματα 
(ταρίχα), το καθένα με τη δική του ερμηνεία όσον αφορά τη μυστική 
πίστη. Ο Σούφι Σείχης ασκούσε τεράστια επιροή στον κόσμο και 
συχνά λατρευόταν ως άγιος κατά τρόπο αρκετά παρόμοιο μ' εκείνον 
των Σιιτών Ιμάμηδων. Ήταν μια περίοδος πολιτικής αναστάτωσης: 
το χαλιφάτο της Βαγδάτης ήταν υπό διάλυση και οι μογγολικές ορδές 
ερήμωναν τη μια μουσουλμανική πόλη μετά την άλλη. Οι άνθρωποι 
ζητούσαν ένα θεό που να είναι πιο κοντά τους και πιο συμπονετικός 
από τον απόμακρο θεό των Φαϊλασούφ και τον νομικιστικό θεό των 
ουλεμάδων. Οι Σούφι ασκητές του ντιχρ,της απαγγελίας των θείων 
ονομάτων εν είδει μάντρα που επέφερε την έκσταση, εξαπλώθηκαν 
πέρα από τις ταρίχα. Οι ασκήσεις αυτοσυγκέντρωσης των Σούφι, με 
τις προσεκτικά διδαγμένες τεχνικές της αναπνοής και των κινήσεων 
του σώματος, βοηθούσαν τους ανθρώπους να βιώσουν μια αίσθηση 
της υπερβατικής παρουσίας μέσα τους. Δεν ήταν ο καθένας ικανός για 
τα υψηλότερα μυστικά στάδια. Αλλά αυτές οι πνευματικές ασκήσεις 
βοηθούσαν πράγματι τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις απλού-
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στευτικές και ανθρωπομορφικές έννοιες του Θεού και να τον βιώσουν 
σαν μια παρουσία μέσα στον ίδιο τους τον εαυτό. Μερικά τάγματα 
χρησιμοποιούσαν τη μουσική και το χορό για να ενδυναμώσουν τη 
συγκέντρωση και οι πφ τους έγιναν λαϊκοί ήρωες. 

Το πιο φημισμένο από τα σουφικά τάγματα ήταν οι Μαβλεβί,τα 
μέλη του οποίου είναι γνωστά στη Δύση ως «στροβιλιζόμενοι δερβί-
σες». Ο αξιοπρεπής και επιβλητικός χορός τους ήταν μια μέθοδος 
αυτοσυγκέντρωσης. Καθώς στριφογύριζε γύρω από τον άξονά του, ο 
Σούφι ένιωθε τα όρια του εαυτού του να καταλύονται όπως ο ίδιος 
χανόταν μέσα στο χορό, ζώντας έτσι μια πρόγευση της εκμηδένισης 
της φανά. Ιδρυτής του τάγματος ήταν ο Τζελαλαντίν Ρούμι (περ. 1207-
1273),γνωστός στους μαθητές του ως Μεβλανά, ο Κύριός μας. Γεννή-
θηκε στο Χουρασάν στην κεντρική Ασία αλλά είχε μεταναστεύσει στο 
Ικόνιο, στη σημερινή Τουρκία,πριν από την εισβολή των μογγολικών 
στρατευμάτων. Ο μυστικισμός του μπορεί να ιδωθεί ως η μουσουλ-
μανική απάντηση σε αυτή τη μάστιγα,που πρέπει να έκανε-πολλούς 
να χάσουν την πίστη τους στον αλ-Λάχ. Οι ιδέες του Ρούμι είναι πα-
ρόμοιες με εκείνες του συγχρόνου του ιμπν ελ-Αραμπί, αλλά το ποίη-
μά του Μασναβίτ, που έμεινε γνωστό ως η Βίβλος του Σουφισμού, 
είχε πολύ ευρύτερη απήχηση και βοήθησε να εξαπλωθεί ο Θεός των 
Μυστικών στους κοινούς Μουσουλμάνους που δεν ήταν Σούφι. Το 
1244 ο Ρούμι βρέθηκε υπό την επιρροή του περιπλανώμενου δερβίση 
Σαμσαντίν,τον οποίο και είδε ως τον Τέλειο Ανθρωπο της γενιάς του. 
Στην πραγματικότητα, ο Σαμσαντίν πίστευε πως ήταν μια μετενσάρ-
κωση του Προφήτη και επέμενε να του απευθύνονται προσφωνώντας 
τον «Μωχάμετ». Είχε μια αμφίβολη φήμη και ήταν γνωστό ότι δεν τη-
ρούσε τη Σαριά,τον Ιερό Νόμο του Ισλάμ, θεωρώντας τον εαυτό του 
υπεράνω τέτοιων κοινοτυπιών. Οι μαθητές του Ρούμι ανησυχούσαν 
εύλογα για το καταφανές ξεμυάλισμα του δασκάλου τους. Όταν ο 
Σαμσαντίν σκοτώθηκε σε μια εξέγερση, ο Ρούμι ήταν απαρηγόρητος 
και αφιέρωσε ακόμα περισσότερο χρόνο στη μυστική μουσική και στο 
χορό. Κατάφερε να μετουσιώσει φαντασιακά τη θλίψη του σε σύμ-
βολο της αγάπης του Θεού -της λαχτάρας του Θεού για την ανθρω-
πότητα και της λαχτάρας της ανθρωπότητας για τον αλ-Λαχ. Είτε το 
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ήξερε είτε όχι, κάθε άνθρωπος αναζητούσε τον απόντα θεό,γνωρίζο-
ντας ομιχλωδώς ότι ήταν χωρισμένος από την Πηγή του Είναι. 

Άχου το φλάουτο, πώς διηγιέται μια ιστορία, θρηνώντας για τον 
αποχωρισμό του. Από τότε που αποχωρίστηκα την όχθη με τις 
καλαμιές, ο θρήνος μου κάνει άνδρες και γυναίκες ν' αναστε-
νάζουν. Θέλω ένα στήθος που το πλαντάζει ο αποχωρισμός, να 
ξεδιπλώσω μέσα του το δυνατό πόθο της αγάπης· καθένας που 
βρίσκεται μακριά από την πηγή του λαχταράει την ώρα που θα 
ενωθεί και πάλι μ' αυτήν 51. 

0 Τέλειος Άνθρωπος πιστευόταν ότι ενέπνεε τους κοινούς θνητούς 
στην αναζήτηση του θεού: ο Σαμσαντίν ελευθέρωσε μέσα στον Ρούμι 
την ποίηση του Μασναβί, που αφηγείτο τις αγωνίες αυτού του αποχω-
ρισμού. Όπως και οι άλλοι Σούφι, ο Ρούμι έβλεπε το σύμπαν ως θεο-
φάνεια του θεού με τα μύρια Ονόματα. Μερικά από αυτά φανέρωναν 
την οργή του θεού ή την αυστηρότητά του, άλλα όμως εξέφραζαν τις 
ποιότητες του ελέους που ήταν εγγενείς στη θεία φύση. Οι Μυστικοί 
ήταν πιασμένοι σε ασταμάτητο αγώνα (τζιχάντ) να διακρίνουν τη συ-
μπόνια, την αγάπη και την ομορφιά του θεού μέσα σε όλα τα πράγ-
ματα και να εξαλείψουν οτιδήποτε άλλο. Το Μασναβί προκαλούσε το 
Μουσουλμάνο να βρει την υπερβατική διάσταση στην ανθρώπινη ζωή 
και να δει πέρα από τις εμφάνειες την κρυμμένη εσωτερική πραγμα-
τικότητα. Είναι το εγώ που μας τυφλώνει απέναντι στο εσωτερικό 
μυστήριο όλων των πραγμάτων, αλλά αν πάμε πέρα από αυτό δεν θα 
είμαστε πια απομονωμένα, αποκομμένα όντα, αλλά ένα με το θεμέλιο 
όλης της ύπαρξης. Από την άλλη, ο Ρούμι τόνιζε ότι ο θεός δεν μπο-
ρούσε να είναι παρά μια υποκειμενική εμπειρία. Διηγείται τη χιουμο-
ριστική ιστορία του Μωυσή και του Βοσκού για να δείξει το σεβασμό 
που πρέπει να έχουμε στις ιδέες περί θείου που έχουν οι άλλοι άνθρω-
ποι. Κάποια μέρα ο Μωυσής άκουσε ένα βοσκό να μιλάει με οικειό-
τητα στο θεό: ήθελε να βοηθήσει το θεό, όπου κι αν αυτός βρισκόταν, 
να πλύνει τα ρούχα του, να βγάλει από πάνω του τις ψείρες, να του 
φιλήσει τα χέρια και τα πόδια ενώ θα κοιμάται. «Το μόνο που μπορώ 
να πώ όταν σε θυμάμαι», κατέληγε η προσευχή του, «είναι άιιιι και 
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αχχχχ». 0 Μωυσής έφριξε. Με ποιον στην ευχή φανταζόταν ο βοσκός 
ότι μιλούσε; Στον Δημιουργό τ' ουρανού και της γης; Ήταν σαν να μι-
λούσε στον θείο του! 0 βοσκός ντράπηκε και περπατούσε απαρηγό-
ρητος στην έρημο, αλλά ο θεός επιτίμησε τον Μωυσή. Δεν ζητούσε 
ορθόδοξα λόγια αλλά διάπυρη αγάπη και ταπεινότητα. Δεν υπήρχαν 
σωστοί τρόποι να μιλήσει κανείς για το θεό: 

Ό,τι εσένα σου φαίνεται λάθος είναι για κείνον σωστό. 
Το δηλητήριο του ενός είναι μέλι για τον άλλον. 
Αγνότητα χαι ανηθιχότητα, νωθρότητα χι επιμέλεια στη λατρεία, 
τίποτα δεν σημαίνουν για μένα. 
Είμαι πέρα απ' όλ' αυτά. 
Οι τρόποι της λατρείας δεν πρέπει να χρίνονται καλύτεροι 
ή χειρότεροι ο ένας από τον άλλον. 

Οι Ινδοί χάνουν πράτγματα ινδιχά. 
Οι Δραβίδες Μουσουλμάνοι στην Ινδία χάνουν χι αυτοί τα διχά τους. 
Όλα είναι ύμνος χαι όλα είναι χαλά. 

Δεν είμαι εγώ που δοξάζομαι στις πράξεις λατρείας: 
Είναι οι λάτρες! Δεν αχούω τα λόγια που λένε. 
Κοιτάζω την ταπείνωση μέσα τους. 
Η ορθάνοιχτη ταπεινότητα είναι η πραγματικότητα, 
όχι η γλώσσα! Ξεχάστε τη φρασεολογία. 
Ζητάω ανάφλεξη, ανάφλεξη. 
Γίνετε φίλοι της φλόγας σας. 
Κάψτε τη σκέψη σας και τις μορφές της έκφρασής σας!52 

Κάθε λόγος για το θεό ήταν άτοπος όσο κι αυτός του βοσκού, αλλά 
όταν ένας πιστός κοίταζε πίσω από τα πέπλα πώς είναι στ' αλήθεια 
τα πράγματα, θα έβλεπε ότι διέψευδε όλες τις ανθρώπινες προκα-
ταλήψεις του. 

Αλλά αυτή την εποχή μια τραγωδία βοήθησε και τους Εβραίους 
της Ευρώπης να διαμορφώσουν μια νέα αντίληψη του θεού. 0 σταυ-
ροφορικός αντισημιτισμός της Δύσης έκανε αβίωτη τη ζωή των εβραϊ-
κών κοινοτήτων. Έτσι πολλοί ζητούσαν έναν πιο άμεσο, προσωπικό 
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Θεό χαι όχι την απόμακρη θεότητα που βίωναν οι Μυστικοί του θρό-
νου. Κατά τον ένατο αιώνα, η οικογένεια Καλονύμου είχε μετανα-
στεύσει από τη Νότιο Ιταλία στη Γερμανία φέρνοντας μαζί της κά-
ποια μυστική φιλολογία. Αλλά τον δωδέκατο αιώνα, οι διώξεις είχαν 
εισαγάγει έναν νέο πεσσιμισμό στην ευσέβεια των Ασκεναζίμ, κάτι 
που εκφράστηκε στα γραπτά τριών απογόνων της οικογένειας Καλο-
νύμου : του Ραμπί Σαμουήλ του πρεσβύτερου, ο οποίος έγραψε τη σύ-
ντομη πραγματεία Σέφερ χα-Γφάχ (Το Βιβλίο του Φόβου του θεού) 
γύρω στα 1150· του Ραμπί Ιούδα του Ευσεβούς, συγγραφέα του Σέ-
φερ Χασιδίμ (Το Βιβλίο των Ευσεβών) και του εξαδέλφου του, Ρα-
μπί Ελιέζερ μπεν Ιούδα από τη Βορμς (έτος θαν. 1230), ο οποίος εξέ-
δωσε μια σειρά από πραγματείες και μυστικά κείμενα. Δεν ήταν φι-
λόσοφοι ή συστηματικοί στοχαστές και το έργο τους δείχνει ότι είχαν 
δανειστεί τις ιδέες τους από πολλές πηγές, οι οποίες μερικές φορές 
φαίνονταν ασύμβατες. Είχαν επηρεαστεί πολύ από τον αυστηρό Φαϊ-
λασούφ Σααντία ιμπν Γιοζέφ,του οποίου τα βιβλία είχαν μεταφρα-
στεί στα εβραϊκά, και από Χριστιανούς Μυστικούς όπως ο Φραγκί-
σκος της Ασσίζης. Από αυτό το παράξενο αμάλγαμα πηγών, κατά-
φεραν να δημιουργήσουν μια πνευματικότητα η οποία παρέμεινε 
σημαντική για τους Εβραίους της Γαλλίας και της Γερμανίας μέχρι 
τον δέκατο έβδομο αιώνα. 

Οι ραββίνοι, πρέπει να θυμηθούμε, είχαν κηρύξει αμαρτία το ν' 
αρνείται κανείς την ίδια του την ηδονή που ήταν δημιουργημένη από 
το θεό. Αλλά οι Γερμανοί Ευσεβιστές κήρυσσαν ένα είδος απάρνησης 
που έμοιαζε με τον χριστιανικό ασκητισμό. Ένας Εβραίος μπορούσε 
να δει στον άλλο κόσμο τη Σεκινάχ μόνο αν γύριζε την πλάτη του στην 
ηδονή και εγκατέλειπε συνήθειες όπως το να διατηρεί ζώα ή να παίζει 
με παιδιά. Οι Εβραίοι όφειλαν να καλλιεργήσουν μια απάθεια όμοια 
με εκείνη του θεού, παραμένοντας αδιαπέραστοι από τις προσβολές 
και την περιφρόνηση. Αλλά το Θεό πρέπει να τον αισθάνονται ως φί-
λο. Κανένας Μυστικός του Θρόνου δεν θα είχε ποτέ ονειρευτεί ν' απο-
καλέσει το Θεό «Εσύ», όπως έκανε ο Ελιέζερ. Αυτή η οικειότητα πα-
ρεισέφρησε στη λατρεία, εικονίζοντας ένα Θεό που ήταν εμμενής στον 
κόσμο και εσωτερικά παρών δίχως να παύει να είναι υπερβατικός: 
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Τα πάντα βρίσκονται μέσα Σου χι Εσύ βρίσκεσαι μες στα πά-
ντα· Εσύ γεμίζεις τα πάντα και πράγματι τα περιβάλλεις· όταν 
τα πάντα δημιουργήθηκαν, Εσύ ήσουν μες στα πάντα· χαι πριν 
αυτά δημιουργηθούν, Εσύ ήσουν τα πάντα53. 

Μετρίαζαν κάπως αυτή την εμμένεια δείχνοντας ότι κανείς δεν μπο-
ρούσε να προσεγγίσει τον ίδιο το Θεό, παρά μόνο το Θεό όπως αυτός 
εκδηλώνεται στην ανθρωπότητα μέσα από τη «δόξα» (χαβόντ) του ή 
τη «μεγάλη του ακτινοβολία, την καλούμενη Σεκινάχ». Οι Ευσεβιστές 
δεν ενοχλούνταν από την καταφανή ασυνέπεια. Επικεντρώνονταν μάλ-
λον σε πρακτικά ζητήματα παρά σε θεολογικές λεπτότητες, διδάσκο-
ντας στους ομοεθνείς τους μεθόδους συγκέντρωσης (καββανά) και χει-
ρονομίες οι οποίες ενίσχυαν την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Η 
σιωπή ήταν ουσιώδης· ένας Ευσεβιστής έπρεπε να κλείνει σφιχτά τα 
μάτια του, να καλύπτει το κεφάλι του με ένα μαντήλι προσευχής για ν' 
αποφεύγει τους περισπασμούς, να μαζεύει το στομάχι του και να τρί-
ζει τα δόντια του. Επινόησαν ειδικές μορφές «επιμήκυνσης της προ-
σευχής», πράγμα που έδειχνε να ενθαρρύνει αυτή την αίσθηση της Πα-
ρουσίας. Αντί να επαναλαμβάνει απλώς τα λόγια της λατρείας, ο Ευ-
σεβιστής μπορούσε να μετράει τα γράμματα κάθε λέξης, υπολογίζο-
ντας την αριθμητική τους αξία και πηγαίνοντας πέρα από το κυριολε-
κτικό νόημα της γλώσσας. Έπρεπε να κατευθύνει την προσοχή του προς 
τα πάνω,για να ενισχύει την αίσθηση μιας υψηλότερης πραγματικότητας. 

Η κατάσταση των Εβραίων στην ισλαμική αυτοκρατορία,όπου δεν 
υπήρχαν αντισημιτικές διώξεις, ήταν πολύ ευνοϊκότερη και δεν είχαν 
ανάγκη τον ευσεβισμό των Ασκεναζίμ. Ανέπτυσσαν όμως και αυτοί 
ένα νέο τύπο Ιουδαϊσμού ως απάντηση στις μουσουλμανικές εξελί-
ξεις. Όπως ακριβώς οι Εβραίοι Φαϊλασούφ είχαν προσπαθήσει να 
εξηγήσουν φιλοσοφικά το Θεό της Βίβλου, άλλοι Εβραίοι προσπαθού-
σαν να δώσουν στο Θεό τους μια μυστική, συμβολική ερμηνεία. Στην 
αρχή αυτοί οι Μυστικοί αποτελούσαν μια πολύ μικρή μειοψηφία. Η 
διδασκαλία τους ήταν μια εσωτερική διδασκαλία που μεταβιβαζόταν 
από δάσκαλο σε μαθητή: την ονόμαζαν Καββάλα ή «κληρονομημένη 
παράδοση». Εν τέλει, ωστόσο, ο Θεός της Καββάλα θα είλκυε την 
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πλειοψηφία χαι θα κυρίευε την εβραϊκή φαντασία με τρόπο που ποτέ 
δεν έκανε ο θεός των φιλοσόφων. Η φιλοσοφία απειλούσε να κάνει το 
θεό μιαν απόμακρη αφαίρεση, αλλά ο θεός των Μυστικών ήταν ικα-
νός να αγγίξει εκείνους τους φόβους και τις αγωνίες που βρίσκονταν 
κάτω από τον ορθολογισμό. Εκεί που οι Μυστικοί του θρόνου ήταν 
ευχαριστημένοι να ατενίζουν από τα έξω τη δόξα του Θεού, οι Καββα-
λιστές προσπαθούσαν να διεισδύσουν στην εσωτερική ζωή του Θεού 
και της ανθρώπινης συνείδησης. Αντί να μιλούν θεωρητικά για τη 
φύση του θεού και τα μεταφυσικά προβλήματα της σχέσης του με τον 
κόσμο, οι Καββαλιστές στράφηκαν στη φαντασία. 

Όπως και οι Σούφι, οι Καββαλιστές έκαναν χρήση της γνωστικής 
και νεοπλατωνικής διάκρισης ανάμεσα στην ουσία του θεού και το 
Θεό του οποίου έχουμε μια έλλαμψη με την αποκάλυψη και τη δημι-
ουργία. 0 ίδιος ο Θεός είναι ουσιωδώς ακατάληπτος, ασύλληπτος και 
απρόσωπος. Αποκαλούσαν τον Κρυμμένο Θεό Αιν Σοφ (επί λέξει, «δί-
χως τέλος»). Δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα για τον Άιν Σοφ: ούτε 
καν αναφέρεται μέσα στη Βίβλο ή στο Ταλμούδ. Ένας ανώνυμος συγ-
γραφέας του δέκατου τρίτου αιώνα έγραψε ότι ο Αιν Σοφ δεν είναι δυ-
νατό να γίνει αντικείμενο αποκάλυψης στην ανθρωπότητα54. Αντίθετα 
από τον YHWH, ο Άιν Σοφ δεν είχε κάποιο τεκμηριωμένο όνομα- οπωσ-
δήποτε, δεν ήταν πρόσωπο. Στην πραγματικότητα, θα ήταν ακριβέ-
στερο να αναφερόμαστε στην κεφαλή του Θεού ως «Αυτό». Αυτή ήταν 
μια ριζική μετατόπιση από τον εξαιρετικά προσωποποιημένο θεό της 
Βίβλου και του Ταλμούδ. Οι Καββαλιστές ανέπτυξαν τη δική τους 
μυθολογία, η οποία θα τους βοηθούσε να εξερευνήσουν μια νέα περιο-
χή της θρησκευτικής συνείδησης. Για να εξηγήσουν τη σχέση ανάμεσα 
στον Άιν Σοφ και τον YHWH, δίχως να ενδώσουν στη γνωστική αίρεση 
ότι επρόκειτο για δύο διαφορετικά όντα, οι Καββαλιστές ανέπτυξαν 
μια συμβολική μέθοδο ανάγνωσης της Γραφής. Όπως και οι Σούφι, 
φαντάστηκαν μια διαδικασία μέσω της οποίας ο Κρυμμένος θεός γνω-
στοποιούσε τον εαυτό του στην ανθρωπότητα. Ο Άιν Σοφ είχε φανε-
ρωθεί στους Εβραίους Μυστικούς υπό δέκα διαφορετικές όψεις ή σε-
φιρώτ («αριθμήσεις») της θείας πραγματικότητας, οι οποίες εκπορεύ-
ονταν από τα ανεξερεύνητα βάθη της μη γνώσιμης Κεφαλής του θεού. 
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Κάθε σεφφά αναπαριστούσε μία φάση της εκδιπλούμενης αποκάλυ-
ψης του Αιν Σοφ και είχε το δικό της συμβολικό όνομα, αλλά καθεμία 
από αυτές τις θεϊκές σφαίρες περιέκλειε ολόκληρο το μυστήριο του 
θεού θεωρημένο από μια ειδική όψη. Η καββαλιστική εξήγηση έκανε 
κάθε ξεχωριστή λέξη στη Βίβλο να αναφέρεται στη μία ή στην άλλη από 
τις δέκα σεφφώτ: κάθε στίχος περιέγραφε ένα γεγονός ή φαινόμενο 
που είχε το αντίστοιχό του στην εσωτερική ζωή του ίδιου του θεού. 

0 ιμπν ελ-Αραμπί είχε δει τον αναστεναγμό της αγάπης του θεού, 
ο οποίος αποκαλύφθηκε στην ανθρωπότητα, ως το Λόγο που είχε 
δημιουργήσει τον κόσμο. Κατά τρόπο αρκετά παρόμοιο, οι σεφιρώτ 
ήταν τόσο τα ονόματα που είχε ο θεός απονείμει στον εαυτό του όσο 
και τα μέσα με τα οποία δημιούργησε τον κόσμο. Από κοινού αυτά 
τα δέκα ονόματα συνιστούσαν το ένα μεγάλο του Όνομα, το οποίο 
δεν ήταν γνωστό στους ανθρώπους. Αναπαριστούσαν τα στάδια μέσω 
των οποίων ο Αιν Σοφ είχε κατεβεί από την απρόσιτη μοναξιά του 
στον γήινο κόσμο. Συνήθως παρατίθενται ως εξής: 

1. Κέτερ Ελυών: το «Υπέρτατο Στέμμα». 
2. Χοχμά: «Σοφία». 
3. Μπινά: «Ευφυΐα». 
4. Χέσεντ: «Αγάπη» ή «Έλεος». ^ 
5. Ντιν: «Δύναμη» (που συνήθως εκδηλώνεται στην αυστηρή κρίση). 
6. Τιφερέτ: «Ομορφιά» (ονομάζεται επίσης και Ραχμαμίν, «Συ-

μπόνια»). 
7. Νετσάχ: «Υπομονή». 
8. Οντ: «Μεγαλειότητα». 
9. Γιεσόντ: «θεμέλιο». 
10. Μαλκούτ: «Βασίλειο» (ονομάζεται επίσης και Σεκινάχ). 

Μερικές φορές οι σεφιρώτ εικονίζονται υπό μορφή δέντρου, που 
εκτείνεται από πάνω προς τα κάτω με τις ρίζες του στα ακατάληπτα 
βάθη του Αιν Σοφ [βλ. διάγραμμα] και την κορυφή του στη Σεκινάχ, 
μέσα στον κόσμο. Η οργανική εικόνα εκφράζει την ενότητα αυτού του 
καββαλιστικού συμβόλου. Ο Αιν Σοφ είναι ο χυμός που τρέχει μέσ' 
από τα κλαδιά του δέντρου και τους δίνει ζωή, ενοποιώντας τα σε μια 
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μυστηριώδη και σύνθετη πραγματικότητα. Παρ* όλο που υπάρχει μια 
διάκριση ανάμεσα στον Άιν Σοφ και τον κόσμο των ονομάτων του,τα 
δύο αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο αρκετά όμοια με το κάρβουνο και 
τη φωτιά. Οι σεφιρώτ αναπαριστούν τον κόσμο του φωτός που εκδη-
λώνει τη σκοτεινότητα του Άιν Σοφ, ο οποίος παραμένει μέσα στ' 
αδιαπέραστα σκοτάδια. Είναι ένας άλλος τρόπος να δηλωθεί ότι οι 
έννοιές μας για το «θεό» δεν μπορούν να εκφράσουν απόλυτα την 
πραγματικότητα προς την οποία δείχνουν. 
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0 κόσμος των σεφιρώτ δεν είναι μια εναλλακτική πραγματικότητα 
«εκεί πέρα» ανάμεσα στην Κεφαλή του Θεού και τον κόσμο. Δεν είναι 
τα σκαλιά μιας κινητής σκάλας ανάμεσα στον ουρανό και τη γη, αλλά 
ρέουν στο εσωτερικό του κόσμου του βιωμένου από τις αισθήσεις. 
Επειδή ο Θεός είναι τα πάντα μέσα στα πάντα, οι σεφφώτ είναι πα-
ρούσες και ενεργές μέσα στο καθετί. Αντιπροσωπεύουν επίσης τα 
στάδια της ανθρώπινης συνείδησης, μέσω της οποίας ο Μυστικός ανέρ-
χεται στο Θεό βυθιζόμενος στην ίδια του την ψυχή. Από την άλλη, 
Θεός και άνθρωπος εικονίζονται ως αδιαχώριστοι. Μερικοί Καββαλι-
στές έβλεπαν τις σεφιρώτ ως τα μέλη του αρχέγονου ανθρώπου, όπως 
τον είχε αρχικά σχεδιάσει ο Θεός. Αυτό εννοούσε η Βίβλος όταν έλεγε 
ότι ο άνθρωπος είχε δημιουργηθεί κατ' εικόνα του Θεού: η γήινη πραγ-
ματικότητα εδώ κάτω αντιστοιχούσε σε μια αρχετυπική πραγματικό-
τητα στον ουράνιο κόσμο. Οι εικόνες του Θεού υπό μορφήν δέντρου ή 
ανθρώπου ήταν φαντασιακές απεικονίσεις μιας πραγματικότητας που 
αρνιόταν την ορθολογική σχηματοποίηση. Οι Καββαλιστές δεν ήταν 
αναταγωνιστικοί προς τη Φαλσαφά - πολλοί από αυτούς τιμούσαν 
στοχαστές όπως τον Σααντία Γκαόν και τον Μαϊμονίδη - αλλά έβρι-
σκαν το συμβολισμό και τη μυθολογία πιο ικανοποιητικά από τη μετα-
φυσική για τη διείσδυση στο μυστήριο του Θεού. . 

Το καββαλιστικό κείμενο με τη μεγαλύτερη επιρροή ήταν το Ζοχάρ, 
το οποίο πιθανότατα γράφτηκε γύρω στο 1275 από τον Ισπανό Κυ-
στικό Μωυσή της Λεόν. Στα νιάτα του είχε μαθητεύσει κοντά στον 
Μαϊμονίδη, αλλά σταδιακά ένιωσε να τον ελκύει ο μυστικισμός και η 
εσωτερική παράδοση της Καββάλα. Το Ζοχάρ (Το βιβλίο της Λα-
μπρότητας) είναι ένα είδος μυστικού μυθιστορήματος, το οποίο εικο-
νίζει τον Ταλμουδιστή του τρίτου αιώνα Συμεών μπεν Ζοχάι να περι-
πλανάται στην Παλαιστίνη μαζί με το γιο του Ελιέζερ, συζητώντας με 
τους μαθητές του για το Θεό,για τη φύση και την ανθρώπινη ζωή. Δεν 
υπάρχει ευκρινής δομή και καμιά συστηματική ανάπτυξη θεμάτων ή 
ιδεών. Μια τέτοια προσέγγιση θα ήταν ξένη στο πνεύμα του Ζοχάρ, ο 
Θεός του οποίου αρνιόταν κάθε ακριβές σύστημα σκέψης. Όπως και 
ο ιμπν ελ-Αραμπί, ο Μωυσής της Λεόν πίστευε ότι ο Θεός χαρίζει σε 
κάθε Μυστικό μια προσωπική και μοναδική αποκάλυψη. Έτσι δεν 
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υπάρχει όριο στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ερμηνευθεί η 
Τορά: καθώς ο Καββαλιστής προχωρεί, όλο και βαθύτερα στρώματα 
σημασίας αποκαλύπτονται. Το Ζοχάρ δείχνει τη μυστηριώδη εκπό-
ρευση των δέκα σεφιρώτ σαν μια διαδικασία μέσω της οποίας ο απρό-
σωπος Άιν Σοφ αποκτά προσωπικότητα. Στις τρεις υψηλότερες σεφι-
ρώτ - Κέτερ, Χοχμά και Μπινά - όπου σαν να λέμε ο Άιν Σοφ έχει 
μόλις «αποφασίσει» να εκφράσει τον εαυτό του,η θεία πραγματικό-
τητα αποκαλείται «αυτός». Καθώς ο «αυτός» κατέρχεται μέσω των 
μεσαίων σεφιρώτ -Χέσεντ, Ντιν, Τιφερέτ, Νετσάχ, Οντ και Γιεσόντ-
γίνεται «εσύ». Τελικά, όταν ο Θεός φανερώνεται στον κόσμο μέσω της 
Σεκινάχ, ονομάζει τον εαυτό του «εγώ». Μόνο σε αυτό το σημείο, 
όπου ο Θεός έχει κατά κάποιον τρόπο γίνει άτομο και η αυτοέκφρασή 
του είναι πλήρης, μπορεί ο άνθρωπος να αρχίσει το μυστικό ταξίδι του. 
Από τη στιγμή που ο Μυστικός έχει αποκτήσει μια κατανόηση του βα-
θύτερου εαυτού του, αποκτάει επίγνωση της παρουσίας του θεού μέ-
σα του και μπορεί τότε να ανεβεί στις πιο απρόσωπες και υψηλότερες 
σφαίρες, υπερβαίνοντας τα όρια της προσωπικότητας και του εγωι-
σμού. Είναι μια επιστροφή στην ασύλληπτη Πηγή του είναι μας και 
στον κρυμμένο κόσμο της αδημιούργητης πραγματικότητας. Σε αυτή 
τη μυστική προοπτική, ο κόσμος των αισθητηριακών εντυπώσεων είναι 
απλώς το τελευταίο και εξώτατο όστρακο της θείας πραγματικότητας. 

Στην Καββάλα,όπως και στο Σουφισμό,το δόγμα της δημιουρ-
γίας δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για τη φυσική προέλευση του 
σύμπαντος. Το Ζοχάρ βλέπει την αφήγηση της Γενέσεως σαν συμβο-
λική περιγραφή μιας κρίσης μέσα στον ίδιο τον Άιν Σοφ, η οποία 
έκανε την Κεφαλή του Θεού να εξέλθει από την αβυθομέτρητη ενδο-
σκόπησή της και ν' αποκαλύψει τον εαυτό της. Όπως λέει το Ζοχάρ: 

Στην αρχή, όταν το θέλημα του Βασιλέως άρχισε ν' αποκτά ισχύ, 
χάραξε σημεία πάνω στη θεϊκή αύρα. Μια σκοτεινή φωτιά ξε-
πήδησε από τα απώτατα βάθη του Άιν Σοφ σαν ομίχλη που δί-
νει σχήμα στο άμορφο, περικλειόμενη στο δακτύλιο αυτής της 
αύρας, που δεν ήταν ούτε λευκή ούτε μαύρη, ούτε κόκκινη ούτε 
πράσινη, ούτε οποιουδήποτε άλλου χρώματος55. 
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Στη Γένεση, ο πρώτος δημιουργικός λόγος του θεού ήταν: «Γεννη-
θήτω φως!». Στο σχόλιο του Ζοχάρ πάνω στη Γένεση (που ονομάζε-
ται ΜπερεσίΘ στα Εβραϊκά από την εναρκτήρια φράση της: «εν αρχή») 
αυτή η σκοτεινή φωτιά είναι η πρώτη σεφιρά'.η Κέτερ Ελυών,το Υπέρ-
τατο Στέμμα της θεότητας. Δεν έχει χρώμα ή μορφή: άλλοι Καββαλι-
στές προτιμούν να την ονομάζουν Τίποτα (αγίν). Η υψηλότερη μορφή 
θεότητας την οποία μπορεί να συλλάβει το ανθρώπινο πνεύμα ταυτί-
ζεται με το τίποτα, επειδή δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα από τα 
πράγματα που υπάρχουν. Όλες οι άλλες σεφιρώτ, ως εκ τούτου, ανα-
δύονται από τη μήτρα του Τίποτα. Πρόκειται για μια μυστική ερμη-
νεία της ex nihilo δημιουργίας. Η διαδικασία αυτοεκδήλωσης της 
κεφαλής του θεού συνεχίζεται ως ανάδυση φωτός που διαδίδεται σε 
όλο και ευρύτερες σφαίρες. Το Ζοχάρ συνεχίζει: 

Αλλά όταν αυτή η φλόγα άρχισε ν' αποχτάει μέγεθος χαι έχτα-
ση, γέννησε αχτινοβόλα χρώματα. Γιατί στο έσχατο χέντρο της 
ένα πηγάδι, κρυμμένο μέσα στα μυστηριώδη βάθη του Άιν Σοφ, 
ανάβλυσε, χι απ' αυτό φλόγες ξεχύθηκαν ολόγυρα. Το πηγάδι 
έσχισε, δίχως ωστόσο να σχίσει εντελώς, την αιώνια αύρα που 
το περιέβαλλε.Ήταν απολύτως αναγνωρίσιμο μέχρι τη στιγμή 
που, υπό την επίδραση αυτού του σχισίματος, ένα κρυμμένο 
υπερφυσικό σημείο έλαμφε. Πέραν αυτού του σημείου τίποτα 
δεν μπορεί να γίνει γνωστό ή κατανοητό και αυτό ονομάζεται 
ΜπερεσίΘ, η έναρξη• η πρώτη λέξη της δημιουργίας 56. 

Αυτό το «σημείο» είναι η Χοχμά (Σοφία),η δεύτερη σεφιρά που πε-
ριέχει την ιδεώδη μορφή όλων των δημιουργημένων πραγμάτων. Το 
σημείο αναπτύσσεται σε ένα παλάτι ή μέγαρο, το οποίο γίνεται η 
Μπινά (Ευφυΐα),η τρίτη σεφιρά. Αυτές οι τρεις υψηλότερες σεφιρώτ 
αντιπροσωπεύουν το όριο της ανθρώπινης κατανόησης. Οι Καββαλι-
στές λένε ότι ο θεός υπάρχει στη Μπινά ως ο μεγάλος «Ποιος;» (Μι) 
που βρίσκεται στην αρχή κάθε ερωτήματος. Αλλά δεν μπορεί ποτέ να 
πάρει απάντηση. Ακόμα και αν ο Αιν Σοφ προσαρμόζει σταδιακά τον 
εαυτό του στους ανθρώπινους περιορισμούς, δεν έχουμε τρόπο να 
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μάθουμε «Ποιος» είναι: όσο ψηλότερα ανεβαίνουμε, τόσο περισσό-
τερο περιβάλλεται από σκοτάδι και μυστήριο. 

Οι επόμενες επτά σεφιρώτ λέγεται ότι αντιστοιχούν στις εφτά 
ημέρες της δημιουργίας της Γενέσεως. Κατά τη βιβλική περίοδο, ο 
YHWH είχε εν τέλει θριαμβεύσει πάνω στις αρχαίες θεές της Χαναάν 
και τις ερωτικές τους λατρείες. Αλλά καθώς οι Καββαλιστές αγωνίζο-
νταν να εκφράσουν το μυστήριο του θεού, οι παλαιές μυθολογίες ξα-
ναζωντάνευαν, αν και σε μια μεταμφιεσμένη μορφή. Το Ζοχάρ περι-
γράφει τη Μπινά ως την Υπέρτατη Μητέρα,η μήτρα της οποίας δια-
περνάται από τη «σκοτεινή φωτιά» για να γεννήσει τις επτά κατώτε-
ρες σεφιρώτ. Από την άλλη η Γιεσόντ,η ένατη σεφιρά, εμπνέει κά-
ποιες φαλλικές υποθέσεις: εικονίζεται σαν ένα κανάλι μέσ' από το 
οποίο η θεία ζωή εκχέεται στο σύμπαν με μια πράξη μυστικής γέννη-
σης. Είναι στη Σεκινάχ, τη δέκατη σεφιρά, ωστόσο, που ο αρχαίος 
σεξουαλικός συμβολισμός της δημιουργίας και της θεογονίας εμφανί-
ζεται καθαρότερα. Στο Ταλμούδ,η Σεκινάχ ήταν μια ουδέτερη φιγού-
ρα: δεν είχε ούτε φύλο ούτε ταυτότητα. Στην Καββάλα, ωστόσο, η 
Σεκινάχ γίνεται η θηλυκή όψη του θεού. Το Μπαχίρ (περ. 1200), ένα 
από τα πρώτα καββαλιστικά κείμενα, ταύτιζε τη Σεκινάχ με τη γνω-
στική φιγούρα της Σοφίας, την τελευταία από τις θείες εκπορεύσεις 
που είχε εκπέσει από το Πλήρωμα και τώρα περιπλανιόταν στον κό-
σμο, χαμένη και αποκομμένη από την Κεφαλή του θεού. Το Ζοχάρ 
συνδέει αυτή την «εξορία της Σεκινάχ» με την πτώση του Αδάμ όπως 
την αφηγείται η Γένεση. Λέει ότι στον Αδάμ αποκαλύφθηκαν οι «με-
σαίες σεφιρώτ» από το Δέντρο της Ζωής και η Σεκινάχ από το Δέντρο 
της Γνώσης. Αντί να λατρέψει από κοινού τις επτά σεφιρώτ, διάλεξε 
να λατρέψει μόνο τη Σεκινάχ, χωρίζοντας τη ζωή από τη γνώση και 
καταστρέφοντας την ενότητα των σεφιρώτ. Η θεία ζωή δεν μπορούσε 
πια να ρέει απρόσκοπτα μέσα στον κόσμο, ο οποίος αποκόπηκε από 
τη θεία Πηγή του. Αλλά τηρώντας την Τορά, η κοινότητα του Ισραήλ 
μπορούσε να θεραπεύσει την εξορία της Σοφίας και να επανενώσει 
τον κόσμο με την κεφαλή του Θεού. Ήταν αναμενόμενο, λοιπόν, πολ-
λοί αυστηροί Ταλμουδιστές να βρίσκουν αποκρουστική αυτή την ιδέα, 
αλλά η εξορία της Σεκινάχ - η οποία απηχούσε τους αρχαίους μύθους 
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της θεάς που περιπλανιόταν μακριά από τον θείο κόσμο - έγινε ένα 
από τα πιο δημοφιλή μοτίβα της Καββάλα. Η θηλυκή Σεκινάχ επέ-
φερε κάποια σεξουαλική ισορροπία στην έννοια του Θεού, η οποία 
έτεινε υπερβολικά προς το αρσενικό. Με τον τρόπο αυτό εκπλήρωνε 
ολοφάνερα μια σημαντική θρησκευτική ανάγκη. 

Η έννοια της θείας εξορίας σχετιζόταν επίσης μ' εκείνη την αίσθηση 
του αποχωρισμού που είναι η πηγή τόσο μεγάλου μέρους της ανθρώ-
πινης αγωνίας. Το Ζοχάρ ορίζει σταθερά το κακό ως κάτι που απο-
χωρίζεται ή που έχει μπει σε μια σχέση για την οποία είναι ακατάλ-
ληλο. Ένα από τα προβλήματα του ηθικού μονοθεϊσμού είναι ότι απο-
μονώνει το κακό. Επειδή δεν μπορούμε να δεχθούμε την ιδέα ότι υπάρ-
χει κακό μέσα στο Θεό μας, υπάρχει ο κίνδυνος να μην είμαστε ικανοί 
να το αντέξουμε ούτε και στους εαυτούς μας. Τότε μπορεί να απωθη-
θεί έξω και να προσλάβει τερατώδη και απάνθρωπη μορφή. Η τρομα-
κτική εικόνα του Σατανά στον δυτικό Χριστιανισμό ήταν μια τέτοια 
παραμορφωτική προβολή. Το Ζοχάρ ανιχνεύει τη ρίζα του κακού μέ-
σα στον ίδιο το Θεό: στη Ντιν ή την Αυστηρή Κρίση, την πέμπτη σεφι-
ρά. Η Ντιν εικονίζεται ως το αριστερό χέρι του Θεού, η Χέσεντ (Έλεος) 
ως το δεξί του. Όσο η Ντιν ενεργεί σε αρμονία με το θείο Έλεος, είναι 
θετική και ευεργετική. Αλλά αν διαχωριστεί από τη συμμετρική του 
σεφφά, γίνεται κακό και καταστροφικό. Το Ζοχάρ δεν μας λέει πώς 
επήλθε αυτός ο διαχωρισμός. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα δούμε ότι οι 
τελευταίοι Καββαλιστές στοχάστηκαν πολύ πάνω στο πρόβλημα του 
κακού,το οποίο είδαν ως αποτέλεσμα ενός αρχικού «ατυχήματος» 
που συνέβη στα πολύ πρώιμα στάδια της αυτοαποκάλυψης του Θεού. 
Η Καββάλα έχει ελάχιστο νόημα αν διαβαστεί κατά γράμμα, αλλά η 
μυθολογία της αποδείχθηκε ψυχολογικά ικανοποιητική. Όταν η κατα-
στροφή και η τραγωδία καταπόντισαν τον ισπανικό Ιουδαϊσμό κατά 
τον δέκατο πέμπτο αιώνα, ο καββαλιστικός Θεός ήταν εκείνος που 
τους βοήθησε να δώσουν νόημα στη δυστυχία τους. 

Μπορούμε να διαπιστώσουμε την ψυχολογική οξύτητα της Καβ-
βάλα στο έργο του Ισπανού Μυστικού Αβραάμ Αμπουλάφια (1240 -
μετά το 1291). Το μεγαλύτερο μέρος του έργου του συντέθηκε την 
ίδια περίπου εποχή με το Ζοχάρ, αλλά ο Αμπουλάφια επικεντρωνό-
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ταν περισσότερο σε μια πρακτική μέθοδο για την επίτευξη μιας αίσθη-
σης του Θεού, παρά στη διερεύνηση της φύσης του ίδιου του Θεού. 
Αυτές οι μέθοδοι ήταν παρόμοιες μ' εκείνες που χρησιμοποιούν σή-
μερα οι ψυχαναλυτές στη δική τους εγκόσμια έρευνα. Όπως οι Σούφι 
ήθελαν να βιώσουν το Θεό με τον τρόπο του Μωχάμετ, ο Αμπουλάφια 
ισχυριζόταν ότι βρήκε έναν τρόπο να επιτύχει την προφητική έμπνευ-
ση. Ανέπτυξε ένα είδος ιουδαϊκού Γιόγκα, χρησιμοποιώντας συνήθεις 
ασκήσεις αυτοσυγκέντρωσης όπως η αναπνοή, η απαγγελία ενός μά-
ντρα και η υιοθέτηση μιας ορισμένης στάσης προκειμένου να επιτευ-
χθεί μια εναλλακτική κατάσταση συνείδησης. Ο Αμπουλάφια ήταν 
ένας ασυνήθιστος Καββαλιστής. Ήταν ένας εξαιρετικά πολυμαθής 
άνθρωπος που είχε μελετήσει την Τορά, το Ταλμούδ και τη Φαλσαφά 
πριν στραφεί στο μυστικισμό από μια συγκλονιστική θρησκευτική 
εμπειρία που είχε στα τριάντα ένα του χρόνια. Φαίνεται ότι είχε πι-
στέψει πως ήταν ο Μεσσίας, όχι μόνο των Εβραίων αλλά και των Χρι-
στιανών. Γι' αυτό ταξίδευε πολύ σε ολόκληρη την Ισπανία προσελκύο-
ντας μαθητές. Αποτόλμησε μάλιστα να φτάσει ως την Εγγύς Ανα-
τολή. Το 1280 επισκέφθηκε τον Πάπα ως πρέσβης των Εβραίων. Παρ' 
όλο που ο Αμπουλάφια ήταν συχνά αυστηρός στην κριτική του προς 
το Χριστιανισμό,φαίνεται ότι εκτιμούσε την ομοιότητα ανάμεσα στον 
καββαλιστικό Θεό και τη θεολογία της Τριάδας. Οι τρεις υψηλότερες 
σεφιρώτ θυμίζουν το Λόγο και το Πνεύμα, τη Διάνοια και τη Σοφία 
του Θεού, οι οποίες εκπορεύονται από τον Πατέρα,το Τίποτα το χα-
μένο μέσα στο απρόσιτο φως. Στον ίδιο τον Αμπουλάφια άρεσε να 
μιλάει για το Θεό με τριαδικό τρόπο. 

Για να βρει κανείς αυτό το Θεό, ο Αμπουλάφια δίδασκε ότι ήταν 
αναγκαίο «ν' αποσφραγίσουμε την ψυχή, να λύσουμε τα δεσμά που 
την κρατούν». Η φράση «να λύσουμε τα δεσμά» συναντάται επίσης 
στον θιβετιανό Βουδισμό, μια ακόμα ένδειξη της θεμελιώδους συμ-
φωνίας των Μυστικών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η διαδικασία που 
περιγράφεται εδώ μπορεί ίσως να συγκριθεί με την ψυχαναλυτική 
προσπάθεια να λυθούν εκείνα τα συμπλέγματα που παρενοχλούν την 
ψυχική υγεία του αναλυόμενου. Ως Καββαλιστής, ο Αμπουλάφια 
ενδιαφερόταν περισσότερο για τη θεία ενέργεια που εμψυχώνει ολό-
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κληρη τη Δημιουργία, αλλά την οποία δεν μπορεί η ψυχή να συλλάβει. 
Από τη στιγμή που γεμίζουμε το πνεύμα μας με ιδέες βασισμένες 
στην αισθητηριακή αντίληψη, είναι δύσκολο να διακρίνουμε το υπερ-
βατικό στοιχείο της ζωής. Μέσω των γιογκικών του ασκήσεων, ο 
Αμπουλάφια δίδασκε τους μαθητές του να πηγαίνουν πέρα από τη 
φυσιολογική συνείδηση, για ν' ανακαλύψουν έτσι έναν ολόκληρο και-
νούργιο κόσμο. Μία από τις μεθόδους του ήταν η Χοχμάχα-Τσερούφ 
(η Επιστήμη του Συνδυασμού των Γραμμάτων), η οποία έπαιρνε τη 
μορφή διαλογισμού πάνω στο όνομα του Θεού. Ο Καββαλιστής έπρε-
πε να συνθέτει τα γράμματα του θείου Ονόματος σε διαφορετικούς 
συνδυασμούς με την πρόθεση να αποχωρίζεται ο νους του από το συ-
γκεκριμένο χάριν ενός πιο αφηρημένου τρόπου κατανόησης. Τα απο-
τελέσματα αυτής της άσκησης, «που φαίνεται αρκετά άγονη για κά-
ποιον απ' έξω», ήταν μάλλον αξοσημείωτα. Ο ίδιος ο Αμπουλάφια τη 
σύγκρινε με την αίσθηση του ν' ακούει κανείς μουσικές αρμονίες, όπου 
τα γράμματα του αλφαβήτου έπαιζαν το ρόλο που είχαν οι νότες σε 
μια κλίμακα. Χρησιμοποιούσε επίσης μια μέθοδο συνειρμού των 
ιδεών την οποία ονόμαζε ντιλλούγχ (πήδημα) και χεφιτσάχ (υπερπή-
δηση) , η οποία καταφανώς μοιάζει με τη σύγχρονη αναλυτική πρα-
κτική του ελεύθερου συνειρμού. Αυτή λέγεται ότι είχε εκπληκτικά απο-
τελέσματα. Όπως εξηγούσε ο Αμπουλάφια, φέρνει στο φως κρυμμέ-
νες ψυχικές διαδικασίες και ελευθερώνει τον Καββαλιστή από «τη 
φυλακή των φυσικών σφαιρών και τον οδηγεί στα σγνορα της θεϊκής 
σφαίρας»57. Με τον τρόπο αυτό, οι «σφραγίδες» της ψυχής λύνονταν 
και ο μυούμενος ανακάλυπτε αποθέματα ψυχικής δύναμης που φώτι-
ζαν το πνεύμα του και απάλυναν τον πόνο της καρδιάς του. 

Κατά τρόπο αρκετά όμοιο μ' εκείνον που ένας ψυχαναλυόμενος 
χρειάζεται την καθοδήγηση του θεραπευτή του, ο Αμπουλάφια επέ-
μενε ότι το μυστικό ταξίδι στην ψυχή μπορούσε να επιχειρηθεί μόνο 
υπό την επίβλεψη ενός διδασκάλου της Καββάλα. Είχε πλήρη επί-
γνωση των κινδύνων, επειδή ο ίδιος κατά τη νεότητά του είχε υποφέ-
ρει από μια συντριπτική θρησκευτική εμπειρία που τον έρριξε σχεδόν 
σε απελπισία. Σήμερα οι ασθενείς συχνά εσωτερικεύουν το πρόσωπο 
του αναλυτή προκειμένου να οικειοποιηθούν τη δύναμη και την υγεία 
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που αυτός ή αυτή εκπροσωπεί. Παρομοίως ο Αμπουλάφια έγραφε ότι 
ο Καββαλιστής συχνά «έβλεπε» ή «άκουγε» το πρόσωπο του πνευ-
ματικού του καθοδηγητή, ο οποίος είχε γίνει «ο έσωθεν υποκινητής, 
που ανοίγει τις κλειστές πόρτες της ψυχής του». Ένιωθε ένα καινούρ-
γιο κύμα δύναμης να τον πλημμυρίζει και μια εσωτερική μεταμόρ-
φωση η οποία ήταν τόσο κατακλυσμική που φαινόταν να έρχεται από 
μια θεϊκή πηγή. Ένας μαθητής του Αμπουλάφια έδωσε μια άλλη ερ-
μηνεία της έκστασης: ο μυστικός, έλεγε, γινόταν ο Μεσσίας του εαυ-
τού του. Στην έκσταση ερχόταν αντιμέτωπος μ' ένα όραμα του εαυ-
τού του,λυτρωμένου και φωτισμένου: 

Μάθε ότι το πλήρες πνεύμα της προφητείας συνίσταται για τον 
προφήτη στο ότι αιφνίδια βλέπει το περίγραμμα του εαυτού 
του να στέκει μπροστά του χαι ξεχνάει τον εαυτό του χαι αποδε-
σμεύεται απ' αυτόν... χαι σχετικά μ' αυτό το μυστικό οι διδά-
σκαλοι μας έλεγαν [στο Ταλμούδ]: «Μεγάλη η δύναμη των προ-
φητών, που συγκρίνουν τη μορφή εκείνου μ' Αυτόν που τη δημι-
ούργησε »[δηλαδή, «που συγκρίνουν τον άνθρωπο με το Θεό»]56. 

Οι Εβραίοι μυστικοί ήταν πάντα απρόθυμοι να αξιώσουν την ένωση 
με το Θεό. Ο Αμπουλάφια και οι μαθητές του έλεγαν μόνο ότι βιώνο-
ντας την ένωση με έναν πνευματικό καθοδηγητή ή πραγματοποιώντας 
μια προσωπική απελευθέρωση, ο Καββαλιστής αγγιζόταν έμμεσα από 
το Θεό. Τπάρχουν καταφανείς διαφορές ανάμεσα στον μεσαιωνικό 
μυστικισμό και τη σύγχρονη ψυχοθεραπεία, αλλά και οι δύο επιστή-
μες έχουν αναπτύξει παρόμοιες τεχνικές για την επίτευξη θεραπείας 
και προσωπικής ολοκλήρωσης. 

Στη Δύση οι Χριστιανοί καθυστέρησαν κάπως ν' αναπτύξουν μια 
μυστική παράδοση. Είχαν μείνει πίσω σε σχέση με τους μονοθεϊστές 
της βυζαντινής και της ισλαμικής αυτοκρατορίας και πιθανόν δεν ήταν 
έτοιμοι για τις νέες εξελίξεις. Τον δέκατο τέταρτο αιώνα, ωστόσο, 
υπήρξε μια αληθινή άνθιση του θρησκευτικού μυστικισμού, και ειδικά 
στη Βόρεια Ευρώπη. Ιδιαίτερα η Γερμανία παρήγαγε μια πλειάδα 
Μυστικών: Μάιστερ Έκκαρτ (1260-1327), Γιοχάνες Τάουλερ (Johannes 
Tauler) (1300-61), Γερτρούδη η Μεγάλη (1256-1302) και Ερρίκος 
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Σούζο (Henry Suso) (περ. 1295-1366). Η Αγγλία επίσης συνέβαλε 
αποφασιστικά σε αυτή τη δυτική εξέλιξη και έδωσε τέσσερις μεγά-
λους Μυστικούς, οι οποίοι γρήγορα προσείλκυσαν ακροατήριο τόσο 
από την ηπειρωτική Ευρώπη όσο και από τη δική τους χώρα: είναι ο 
Ρίτσαρντ Ρόουλ από το Χάμπολ (1290-1346), ο άγνωστος συγγρα-
φέας του Γνόφου της Αγνωσίας, ο Ουόλτερ Χίλτον (έτος θαν. 1346) 
και η Νταίημ Τζούλιαν του Νόργουϊτς (περ. 1342-1416). Μερικοί από 
αυτούς τους Μυστικούς ήταν πιο προχωρημένοι απ' ό,τι άλλοι. Ο 
Ρίτσαρντ Ρόουλ,για παράδειγμα, φαίνεται ότι είχε παγιδευτεί στην 
καλλιέργεια εξωτικών αισθήσεων και η πνευματικότητά του χρωμα-
τιζόταν ορισμένες φορές από ένας είδος εγωισμού. Αλλά οι μεγαλύ-
τεροι από αυτούς επέτυχαν για λογαριασμό τους ενοράσεις τις οποίες 
ήδη είχαν οι Έλληνες, οι Σούφι και οι Καββαλιστές. 

0 Μάιστερ Έκκαρτ,για παράδειγμα, ο οποίος επηρέασε πολύ τον 
Τάουλερ και τον Σούζο, ήταν ο ίδιος επηρεασμένος από τον Διονύσιο 
τον Αρεοπαγίτη και τον Μαϊμονίδη. Δομινικανός μοναχός,ήταν ένας 
λαμπρός διανοούμενος και έδωσε διαλέξεις πάνω στην αριστοτελική 
φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Το 1325, ωστόσο,η μυ-
στική του διδασκαλία τον έφερε σε σύγκρουση με τον επίσκοπό του, 
τον αρχιεπίσκοπο της Κολωνίας, ο οποίος τον κατηγόρησε για αίρεση: 
του καταλογίστηκε ότι αρνιόταν την αγαθότητα του Θεού, αφού ισχυ-
ριζόταν ότι ο ίδιος ο Θεός ήταν γέννημα της ψυχής και επειδή κήρυσσε 
την αιωνιότητα του κόσμου. Αλλά ακόμα και μερικοίγπό τους αυστη-
ρότερους επικριτές του πίστευαν πως ο Έκκαρτ ήταν ορθόδοξος: το 
λάθος βρισκόταν στο ότι ορισμένες δηλώσεις του ερμηνεύτηκαν κυ-
ριολεκτικά και όχι συμβολικά, κατά την αληθινή τους πρόθεση. Ο Έκ-
καρτ ήταν ένας ποιητής, που απολάμβανε βαθιά το παράδοξο και τη 
μεταφορά. Ενώ θεωρούσε λογικό το να πιστεύει κανείς στο θεό, αρνιό-
ταν ότι η λογική από μόνη της μπορούσε να μορφώσει μια επαρκή σύλ-
ληψη της θείας φύσεως: «Η απόδειξη ενός γνώσιμου αντικειμένου γί-
νεται είτε στο επίπεδο των αισθήσεων είτε στο επίπεδο της διάνοιας», 
υποστήριζε, «αλλά όσον αφορά την ύπαρξη του Θεού δεν μπορεί να 
υπάρξει απόδειξη ούτε από την αισθητηριακή αντίληψη, αφού Αυτός 
είναι ασώματος, ούτε από τη διάνοια, αφού Αυτός δεν διαθέτει καμία 
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μορφή που να είναι γνωστή σ' εμάς»59. 0 Θεός δεν ήταν ένα άλλο Είναι 
η ύπαρξη του οποίου θα μπορούσε να αποδειχθεί σαν να ήταν οποιο-
δήποτε άλλο αντικείμενο της σκέψης. 

Ο Θεός, διακήρυσσε ο Έκχαρτ,ήταν το Τίποτα60. Αυτό δεν εσή-
μαινε ότι ήταν μια αυταπάτη, αλλά ότι ο Θεός απολάμβανε μια πλου-
σιότερη, πληρέστερη μορφή ύπαρξης από αυτές που εμείς γνωρίζου-
με. Επίσης αποκαλούσε το Θεό «σκοτάδι», όχι για να σημάνει την 
απουσία φωτός, αλλά για να δηλώσει την ύπαρξη κάποιου ακόμα λα-
μπρότερου πράγματος. 0 Έκκαρτ διέκρινε επίσης ανάμεσα στην «Κε-
φαλή του Θεού», η οποία περιγραφόταν καλύτερα με αρνητικούς 
όρους όπως «έρημος», «άβατος», «σκοτάδι» και «τίποτα», και το 
Θεό που μας είναι γνωστός ως Πατέρας, Τιός και Πνεύμα61. Σαν Δυ-
τικός, ο Έκκαρτ συνήθιζε να χρησιμοποιεί την αυγουστίνεια αναλογία 
της Τριάδας με την ανθρώπινη ψυχή και υπονοούσε ότι ακόμα και αν 
το δόγμα της Τριάδας δεν μπορούσε να κατανοηθεί πλήρως από το 
λόγο, ήταν αποκλειστικά η διάνοια αυτή που συνελάμβανε το Θεό ως 
τρία πρόσωπα: από τη στιγμή που ο Μυστικός είχε επιτύχει την ένω-
ση με το Θεό, τον έβλεπε σαν Ένα. Στους Έλληνες ίσως δεν άρεσε 
αυτή η ιδέα, αλλά ο Έκκαρτ θα συμφωνούσε μαζί τους ότι η Τριάδα 
ήταν ουσιαστικά ένα μυστικό δόγμα. Του άρεσε να μιλάει για τον Πα-
τέρα που γεννούσε τον Τιό μέσα στην ψυχή, όπως ακριβώς η Μαρία 
είχε συλλάβει το Χριστό μέσα στη μήτρα. Ο Ρούμι είχε επίσης δει την 
παρθενική γέννηση του Προφήτη Ιησού σαν ένα σύμβολο για τη γέν-
νηση της ψυχής μέσα στην καρδιά του Μυστικού. Ήταν, επέμενε ο 
Έκκαρτ, μια αλληγορία για τη συνεργασία της ψυχής με το Θεό. 

Ο Θεός μπορούσε να γίνει γνωστός μόνον ως μυστική εμπειρία. 
Ήταν καλύτερα να μιλάμε γι' αυτόν με αρνητική ορολογία, όπως είχε 
προτείνει ο Μαϊμονίδης. Στην πραγματικότητα, έπρεπε να καθαρί-
σουμε την αντίληψή μας για το Θεό, αφήνοντας κατά μέρος κάθε γε-
λοία προκατάληψη και κάθε ανθρώπινη εικονοποιία. Θα έπρεπε ν' απο-
φεύγουμε να χρησιμοποιούμε ακόμα και αυτόν τον όρο «Θεός». Αυτό 
εννοούσε ο Έκκαρτ όταν έλεγε: «Ο τελευταίος και υψηλότερος χωρι-
σμός του ανθρώπου είναι όταν,για χάρη του Θεού, αφήνει το Θεό»62. 
Είναι μια επώδυνη διαδικασία. Αφού ο Θεός ήταν Τίποτα, έπρεπε να 
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προετοιμαζόμαστε και για τη δική μας εκμηδένιση προκειμένου να 
ενωθούμε μαζί του. Σε μια διαδικασία παρόμοια με τη φανά που συ-
νιστούσαν οι Σούφι, ο Έκκαρτ μιλούσε για «απόσπαση» ή μάλλον 
για «χωριστότητα» (Abgeschiedenheit)63. Κατά τρόπο αρκετά παρό-
μοιο μ* εκείνον που ένας Μουσουλμάνος θεωρεί τη λατρεία οποιουδή-
ποτε άλλου πράγματος εκτός από το Θεό ως ειδωλολατρία (σιρχ), ο 
Έκκαρτ δίδασκε ότι ο Μυστικός έπρεπε ν' αρνείται την υποδούλωση 
στις πεπερασμένες ιδέες για το θείο. Μόνο έτσι μπορούσε να επιτύ-
χει την ταύτιση με το θεό, όπου «η ύπαρξη του θεού πρέπει να είναι 
η ύπαρξή μου και το Είναι (Istigkeit) του θεού να είναι δικό μου»64. 
Αφού ο θεός ήταν το θεμέλιο του Είναι, δεν υπήρχε ανάγκη να τον 
αναζητάμε«εκεί πέρα» ή να οραματιζόμαστε μια άνοδο σε κάτι πέρα 
από τον κόσμο που γνωρίζουμε. 

Ο αλ-Χαλλάτζ είχε ανταγωνιστεί τους ουλεμάδες αναφωνώντας 
«Είμαι η Αλήθεια», ενώ το μυστικό δόγμα του Έκκαρτ σκανδάλισε 
τους επισκόπους της Γερμανίας: τι σήμαινε να λέμε ότι ένας απλός 
άνδρας ή γυναίκα μπορούσε να γίνει ένα με το θεό; Τον δέκατο τέ-
ταρτο αιώνα, οι Έλληνες θεολόγοι συζητούσαν έντονα αυτό πρόβλη-
μα. Αφού ο θεός ήταν ουσιαστικά απρόσιτος, πώς μπορεί να επικοι-
νωνεί με την ανθρωπότητα; Αν υπήρχε μια διάκριση ανάμεσα στην 
ουσία του θεού και τις «δραστηριότητες» ή «ενέργειές» του, όπως 
δίδασκαν οι Πατέρες,ήταν άραγε βλάσφημο να συγκρίνεται ο «θεός» 
τον οποίο συναντούσε ένας Χριστιανός στην προσευχή με τον ίδιο το 
Θεό; 0 Γρηγόριος Παλαμάς, αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης, δίδα-
σκε ότι όσο παράδοξο κι αν φαίνεται κάθε Χριστιανός μπορούσε να 
απολαύσει μια τέτοια άμεση γνώση του ίδιου του Θεού. Είναι αλή-
θεια, η ουσία του Θεού ήταν πάντα πέρα από κάθε κατανόηση, αλλά 
οι «ενέργειές» του δεν ήταν διακριτές από το Θεό και δεν θα έπρεπε 
να θεωρούνται ως ένα απλό θεϊκό απείκασμα. Ένας Εβραίος μυστι-
κός θα συμφωνούσε: ο θεός Αιν Σοφ παρέμενε πάντα τυλιγμένος στο 
αδιαπέραστο σκοτάδι, αλλά οι σεφιρώτ του (οι οποίες αντιστοιχού-
σαν στις «ενέργειες» των Ελλήνων) ήταν οι ίδιες θεϊκές και απέρρεαν 
αιωνίως από το κέντρο της Κεφαλής του θεού. Μερικές φορές οι 
άνθρωποι μπορούσαν να δουν ή να βιώσουν άμεσα αυτές τις «ενέρ-
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γειες», όπως εκεί που η Βίβλος λέει ότι η «δόξα» του Θεού έχει φανε-
ρωθεί. Κανείς δεν είχε δει ποτέ την ουσία του Θεού, αλλά αυτό δεν 
σήμαινε ότι μια άμεση εμπειρία του Θεού ήταν αδύνατη. Το παρά-
δοξο αυτής της διαβεβαίωσης δεν ενοχλούσε τον Παλαμά τουλάχι-
στον. Ήταν από καιρό δεδομένο για τους Έλληνες ότι κάθε πρόταση 
σε σχέση με το Θεό όφειλε να είναι ένα παράδοξο. Μόνο έτσι μπο-
ρούσαν οι άνθρωποι να διατηρήσουν μια αίσθηση του μυστηρίου και 
του άρρητου. Ο Παλαμάς το διατύπωνε ως εξής: 

Συμμετέχουμε στη θεία φύση και όμως την ίδια στιγμή αυτή 
παραμένει εξολοκλήρου απρόσιτη. Πρέπει να τα βεβαιώσουμε 
και τα δύο ταυτοχρόνως και να διατηρήσουμε την αντινομία ως 
κριτήριο του ορθού δόγματος 65. 

Δεν υπήρχε τίποτα το καινούργιο στο δόγμα του Παλαμά: είχε ήδη 
σκιαγραφηθεί τον ενδέκατο αιώνα από τον Συμεών το Νέο Θεολόγο. 
Αλλά ο Παλαμάς αμφισβητήθηκε από τον Βαρλαάμ τον Καλαβρό, 
που είχε σπουδάσει στην Ιταλία και είχε επηρεαστεί έντονα από τον 
ορθολογιστικό αριστοτελισμό του Θωμά του Ακινάτη. Ήταν αντίθε-
τος στην παραδοσιακή ελληνική διάκριση ανάμεσα στην «ουσία» και 
τις «ενέργειες» του θεού, κατηγορώντας τον Παλαμά ότι έσχιζε το 
θεό σε δύο χωριστά μέρη. Ο Βαρλαάμ πρότεινε έναν ορισμό του θεού 
που πήγαινε πίσω στους αρχαίους Έλληνες ορθολογιστές και τόνιζε 
την απόλυτη απλότητά του. Έλληνες φιλόσοφοι όπως ο Αριστοτέλης, 
οι οποίοι όπως ισχυριζόταν ο Βαρλαάμ ήταν ιδιαίτερα φωτισμένοι 
από το θεό, δίδασκαν ότι ο θεός ήταν μη γνώσιμος και άρα απόμα-
κρος σε σχέση με τον κόσμο. Δεν ήταν δυνατό, ως εκ τούτου, άνδρες και 
γυναίκες να «δουν» το θεό: τα ανθρώπινα όντα μπορούν να δουν μό-
νο έμμεσα την επίδρασή του στις Γραφές και στα θαύματα της Δημι-
ουργίας. 0 Βαρλαάμ καταδικάστηκε από μια σύνοδο της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας το 1341, αλλά υποστηρίχθηκε από άλλους μοναχούς που 
είχαν επίσης επηρεαστεί από τον Ακινάτη. Βασικά επρόκειτο για μια 
σύγκρουση ανάμεσα στο θεό των Μυστικών και στο θεό των φιλοσό-
φων. 0 Βαρλαάμ και οι υποστηρικτές του Γρηγόριος Ακίνδυνος (συνή-
θιζε να αναφέρεται στην ελληνική μετάφραση της Summa Theologiae), 
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Νικηφόρος Γρηγοράς και ο θωμιστής Πρόχορος ο Κυδωνιεύς, είχαν 
όλοι τους αποκοπεί από την αποφατική θεολογία του Βυζαντίου με 
την έμφαση της στη σιωπή,το παράδοξο και το μυστήριο. Προτιμού-
σαν την πιο θετική θεολογία της Δυτικής Ευρώπης, η οποία όριζε το 
Θεό μάλλον ως Είναι παρά ως Τίποτα. Ενάντια στη μυστηριώδη θεό-
τητα του Διονυσίου, του Συμεών και του Παλαμά, έφτιαξαν ένα Θεό 
σε σχέση με τον οποίο ήταν δυνατό να εκφέρει κανείς προτάσεις. Οι 
Έλληνες πάντοτε δυσπιστούσαν απέναντι σε αυτή την τάση της δυτι-
κής σκέψης,γι' αυτό εν όψει της διείσδυσης ορθολογιστικών λατινι-
κών ιδεών ο Παλαμάς επιβεβαίωσε εκ νέου την παράδοξη θεολογία 
της ανατολικής Ορθοδοξίας. Ο Θεός δεν έπρεπε ν' ανάγεται σε μία 
έννοια που θα μπορούσε να εκφραστεί με ανθρώπινες λέξεις. Συμφω-
νούσε με τον Βαρλαάμ ότι ο Θεός ήταν μη γνώσιμος, αλλά επέμενε ότι 
παρ' όλ' αυτά είχε βιωθεί από άνδρες και γυναίκες. Το φως που είχε 
μεταμορφώσει την ανθρώπινη φύση του Ιησού πάνω στο όρος Θαβώρ 
δεν ήταν η ουσία του θεού, την οποία είχε αντικρίσει ο άνθρωπος, 
αλλά κατά κάποιο μυστηριώδη τρόπο θεός και το ίδιο. Η Λειτουργία, 
που σύμφωνα με την ελληνική θεολογία εξέφραζε την ορθόδοξη στά-
ση , διακήρυσσε ότι στο Θαβώρ «είδαμε τον Πατέρα ως φως και το 
Πνεύμα ως φως». Ήταν μια αποκάλυψη εκείνου που κάποτε ήμασταν 
κι εκείνου που πρόκειται να γίνουμε» όταν θεωθούμε όπως ο Χρι-
στός66. Από την άλλη, αυτό που «βλέπουμε», όταν διαλογιζόμαστε 
πάνω στο θεό σ' αυτή τη ζωή, δεν είναι ένα υποκατάστατο του θεού, 
αλλά κατά κάποιον τρόπο ο ίδιος ο θεός. Βέβαια αυτό ήταν αντί-
φαση, αλλά ο χριστιανικός Θεός ήταν ένα παράδοξο: η αντινομία και 
η σιωπή αντιπροσώπευαν τη μόνη σωστή στάση απέναντι στο μυστή-
ριο που αποκαλούμε «Θεό» - όχι μια φιλοσοφική ύβρις με την οποία 
θα εκβιάζαμε την επίλυση των δυσκολιών μας. 

Ο Βαρλαάμ προσπάθησε να κάνει την έννοια του Θεού υπερβολικά 
συνεκτική: κατά την άποψή του, ο Θεός είτε ταυτιζόταν με την ουσία 
του είτε όχι. Προσπάθησε, σαν να λέμε, να περιορίσει το θεό στην ουσία 
του και να πει ότι ήταν αδύνατο αυτός να είναι έξω από αυτήν, δηλαδή 
στις «ενέργειές» του. Αλλά αυτό σήμαινε ότι σκεφτόταν το Θεό σαν να 
ήταν οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο, καθώς και ότι βασιζόταν σε καθαρά 
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ανθρώπινες ιδέες περί του τι ήταν χαι τι δεν ήταν δυνατό. Ο Παλαμάς 
επέμενε ότι η θέα του θεού ήταν μια αμοιβαία έκσταση: άνδρες και γυ-
ναίκες υπερέβαιναν τους εαυτούς τους, αλλά και ο Θεός υφίστατο την 
έκσταση της υπέρβασης, πηγαίνοντας πέρα από τον «εαυτό» του προ-
κειμένου να γίνει γνωστός στα πλάσματά του: «Και ο θεός βγαίνει από 
τον εαυτό του και ενώνεται με το πνεύμα μας μέσω της αποδοχής 
μας»67. Η νίκη του Παλαμά,η θεολογία του οποίου παρέμεινε κανονι-
στική για τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό,πάνω στους Έλληνες ορθολογι-
στές του δέκατου τέταρτου αιώνα αντιπροσωπεύει έναν ευρύτερο 
θρίαμβο του μυστικισμού και στις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες. Από 
τον ενδέκατο αιώνα, Μουσουλμάνοι φιλόσοφοι είχαν καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι ο λόγος -που ήταν απαραίτητος για σπουδές όπως η 
ιατρική ή οι φυσικές επιστήμες- ήταν μάλλον ανεπαρκής όταν έφτανε 
στη σπουδή του θεού. Το να βασίζεται κανείς αποκλειστικά στο λόγο 
ήταν σαν να προσπαθούσε να φάει τη σούπα με πιρούνι. 

0 θεός των Σούφι κέρδιζε σε δημοτικότητα εν σχέσει προς το θεό 
των φιλοσόφων στα περισσότερα μέρη της ισλαμικής αυτοκρατορίας. 
Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε ότι ο Θεός των Καββαλιστών έγινε 
κυρίαρχος στην ιουδαϊκή πνευματικότητα κατά τον δέκατο έκτο 
αιώνα. 0 μυστικισμός μπόρεσε να εισχωρήσει βαθύτερα στις ψυχές 
απ' ό,τι οι πιο εγκεφαλικοί ή νομικίστικοι τύποι θρησκείας. Ο Θεός 
του κατάφερνε να μιλήσει σε πιο πρωτόγονες ελπίδες, φόβους και 
αγωνίες, στοιχεία απέναντι στα οποία ήταν ανίσχυρος ο απόμακρος 
Θεός των φιλοσόφων. Αλλά τον δέκατο τέταρτο αιώνα η Δύση είχε 
εγκαινιάσει τη δική της μυστική θρησκεία και έκανε ένα πολλά υπο-
σχόμενο ξεκίνημα. Εντούτοις, ο μυστικισμός στη Δύση ποτέ δεν θα 
γινόταν τόσο διαδεδομένος όσο στις άλλες παραδόσεις. Στην Αγγλία, 
τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες, οι οποίες γέννησαν τέτοιους διακε-
κριμένους μυστικούς, οι Προτεστάντες μεταρρυθμιστές του δέκατου 
έκτου αιώνα καταδίκασαν αυτήν την εξωβιβλική πνευματικότητα. Στη 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, εξέχοντες μυστικοί όπως η Αγία Θηρεσία 
της Αβιλα συχνά απειλούνταν από την Ιερά Εξέταση της Αντιμεταρ-
ρύθμισης. Ως αποτέλεσμα της Μεταρρύθμισης, η Ευρώπη άρχισε να 
βλέπει το Θεό με ακόμη πιο ορθολογιστικό τρόπο. 





Κεφάλαιο 8ο 

Ένας Θεός για τους Μεταρρυθμιστές 

0 δέχατος πέμπτος και ο δέκατος έκτος αιώνας ήταν αποφασιστικοί 
για όλους τους λαούς του Θεού. Ήταν μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδος 
για τη χριστιανική Δύση,η οποία όχι μόνο είχε καταφέρει να προφθά-
σει τις άλλες κουλτούρες της οικουμένης αλλά ήταν και έτοιμη να τις 
υπερφαλαγγίσει. Αυτοί οι αιώνες είδαν την ιταλική Αναγέννηση, η 
οποία εξαπλώθηκε γρήγορα στη Βόρεια Ευρώπη, την ανακάλυψη του 
Νέου Κόσμου και τις απαρχές της επιστημονικής επανάστασης, γεγο-
νότα που είχαν μοιραίες συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο. Στα τέλη 
του δέκατου έκτου αιώνα,η Δύση ήταν έτοιμη να δημιουργήσει ένα 
εντελώς νέο είδος κουλτούρας. Ήταν, ως εκ τούτου, μια στιγμή μετά-
βασης και ως τέτοια χαρακτηριζόταν τόσο από άγχος όσο και από 
επιτεύγματα. Αυτό ήταν φανερό στη δυτική σύλληψη του θεού κατά 
την εν λόγω εποχή. Παρά τις εγκόσμιες επιτυχίες,τους λαούς της Ευ-
ρώπης τους απασχολούσε περισσότερο από κάθε άλλη φορά η πίστη 
τους. Οι λαϊκοί έμεναν ιδιαίτερα ανικανοποίητοι από τις μεσαιωνικές 
μορφές θρησκείας, που δεν απαντούσαν πλέον στις ανάγκες που γεν-
νούσε ο θαυμαστός καινούργιος κόσμος. Οι μεγάλοι μεταρρυθμιστές 
έδωσαν φωνή σε αυτή τη δυσαρέσκεια και ανακάλυψαν νέους τρόπους 
θεώρησης του θεού και της σωτηρίας. Αυτό δίχασε την Ευρώπη σε 
δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα -τους Καθολικούς και τους Προτε-
στάντες - που ποτέ δεν ξεπέρασαν εντελώς το μίσος και την καχυπο-
ψία μεταξύ τους. Κατά τη Μεταρρύθμιση, Καθολικοί και Προτεστά-
ντες μεταρρυθμιστές ώθησαν τους πιστούς να απαλλαγούν από κάθε 
περιφερειακή λατρεία των αγίων και των αγγέλων και να επικεντρω-
θούν αποκλειστικά στο Θεό. Πραγματικά,η Ευρώπη φαινόταν να έχει 
καταληφθεί από μια έμμονη ιδέα του θεού. Όμως με την έναρξη του 
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δέκατου έβδομου αιώνα, μερικοί άρχισαν να μιλούν για «αθεϊσμό». 
Μήπως αυτό σήμαινε ότι ήταν έτοιμοι να απαλλαγούν από το Θεό; 

Ήταν επίσης μια περίοδος κρίσης για τους Έλληνες, τους Εβραί-
ους και τους Μουσουλμάνους. Το 1453 οι Οθωμανοί Τούρκοι άλωσαν 
τη χριστιανική πρωτεύουσα της Κωνσταντινούπολης και κατέλυσαν 
τη βυζαντινή αυτοκρατορία. Από δω και πέρα οι Χριστιανοί της Ρω-
σίας θα συνέχιζαν την παράδοση και την πνευματικότητα που ανέ-
πτυξαν οι Έλληνες. Τον Ιανουάριο του 1492, τη χρονιά της ανακάλυ-
ψης του Νέου Κόσμου από τον Χριστόφορο Κολόμβο, ο Φερδινάνδος 
και η Ισαβέλλα κατέκτησαν τη Γρανάδα στην Ισπανία, τον τελευταίο 
μουσουλμανικό θύλακα στην Ευρώπη: οι τελευταίοι Μουσουλμάνοι 
θα εκδιώκονταν από την Ιβηρική χερσόνησο, που υπήρξε πατρίδα τους 
για 800 χρόνια. Η κατάλυση της μουσουλμανικής Ισπανίας στάθηκε 
μοιραία για τους Εβραίους. Το Μάρτιο του 1492, λίγες εβδομάδες με-
τά την κατάκτηση της Γρανάδας, οι Χριστιανοί μονάρχες έδωσαν 
στους Ισπανούς Εβραίους την επιλογή του βαφτίσματος ή της εξο-
ρίας. Πολλοί Ισπανοεβραίοι ήταν τόσο συνδεδεμένοι με την πατρίδα 
τους που έγιναν Χριστιανοί, αν και ορισμένοι συνέχισαν να ασκούν 
στα κρυφά την πίστη τους: όπως και τους Moriscos, τους προσήλυ-
τους από το Ισλάμ, αυτούς τους Ιουδαίους προσήλυτους τους κατα-
δίωξε αργότερα η Ιερά Εξέταση επειδή ήταν ύποπτοι για αίρεση. 
Ωστόσο περίπου 150.000 Εβραίοι αρνήθηκαν το βάπτισμα και απελά-
θηκαν βίαια από την Ισπανία: ζήτησαν καταφύγιο στα Βαλκάνια, στην 
Τουρκία και στη Βόρειο Αφρική. Οι Μουσουλμάνοι της Ισπανίας 
είχαν δώσει στους Εβραίους το τελειότερο άσυλο που βρήκαν ποτέ 
στη διασπορά, έτσι η καταστροφή του ισπανικού Ιουδαϊσμού θρηνή-
θηκε από τους Εβραίους σε ολόκληρο τον κόσμο ως η μεγαλύτερη συμ-
φορά που έπεσε στο λαό τους από την καταστροφή του Δεύτερου Ναού 
το 70 ΚΧ. Η εμπειρία της εξορίας ρίζωσε ακόμα βαθύτερα στην ιου-
δαϊκή θρησκευτική συνείδηση: οδήγησε σε μια νέα μορφή Καββάλα 
και στην ανάπτυξη μιας νέας αντίληψης για το Θεό. 

Αυτή η περίοδος υπήρξε περίπλοκη και για τους Μουσουλμάνους 
στα άλλα μέρη του κόσμου. Οι αιώνες που ακολούθησαν τις εισβολές 
των Μογγόλων οδήγησαν -αναπόδραστα ίσως - σε έναν νέο συντη-
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ρητισμό, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν ν' ανακτήσουν αυτά που 
είχαν χάσει. Τον δέκατο πέμπτο αιώνα, οι Σουννίτες ουλεμάδες των 
μαντρασά,των ισλαμικών ιεροδιδασκαλείων, αποφάσισαν επισήμως 
ότι «οι θύρες της ιζτιχάντ (του ανεξάρτητου συλλογισμού) είχαν κλεί-
σει». Από δω και πέρα οι Μουσουλμάνοι θα ασκούσαν τη «μίμηση» 
(ταχλίντ) των μεγάλων αυθεντιών του παρελθόντος, και ειδικά στη 
μελέτη της Σαριά,του Ιερού Νόμου. Ήταν απίθανο να υπάρξουν νεω-
τεριστικές ιδέες γύρω από το Θεό μέσα σε αυτό το συντηρητικό κλί-
μα, όπως άλλωστε και για οτιδήποτε άλλο. Αλλά θα ήταν λάθος να 
θεωρήσουμε αυτή την περίοδο ως απαρχή της παρακμής του Ισλάμ, 
όπως συχνά προτείνουν οι Δυτικοευρωπαίοι. Όπως δείχνει ο Μάρσαλ 
Τζ. Σ. Χότζσον (Marshall G. S. Hodgson) στο έργο του Το ισλαμικό 
εγχείρημα: συνείδηση και ιστορία σε έναν οικουμενικό πολιτισμό, 
απλώς δεν γνωρίζουμε αρκετά γι' αυτήν την περίοδο ώστε να προβαί-
νουμε σε τέτοιες σαρωτικές γενικεύσεις. Θα ήταν σφάλμα, για παρά-
δειγμα, να υποθέσουμε ότι υπήρξε μια εξάντληση της μουσουλμανι-
κής επιστήμης αυτήν την περίοδο, αφού οι ενδείξεις που διαθέτουμε 
είναι ανεπαρκείς ούτως ή άλλως. 

Η συντηρητική τάση εκφράστηκε κατά τον δέκατο τέταρτο αιώνα 
από εμπειρογνώμονες της Σαριά όπως ο Αχμέντ ιμπν Ταϊμιγιά από τη 
Δαμασκό (έτος θαν. 1328) και ο μαθητής του ιμπν αλ-Καγίν αλ-Γιαβζι-
γιά. 0 ιμπν Ταϊμιγιά, ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός στον κόσμο, ήθελε 
να επεκτείνει τη Σαριά, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις 
περιστάσεις που ήταν πιθανό να βρεθούν οι Μουσουλμάνοι. Δεν θα 
έπρεπε να είναι ένας καταπιεστικός νόμος: ήθελε να ξεφορτωθεί όλους 
τους άχρηστους κανόνες για να κάνει τη Σαριά πιο επίκαιρη και ν' ανα-
κουφίσει έτσι την αγωνία των Μουσουλμάνων κατά τους δύσκολους 
εκείνους καιρούς. Η Σαριά έπρεπε να τους προσφέρει μια καθαρή, 
λογική απάντηση στα πρακτικά τους θρησκευτικά προβλήματα. Αλλά 
από ζήλο για τη Σαριά, ο ιμπν Ταϊμιγιά επιτέθηκε στο Καλάμ, στη 
Φαλσαφά, και ακόμα στον Ασαρισμό. Όπως κάθε μεταρρυθμιστής, 
ήθελε να επιστρέψει στις πηγές - στο Κοράνι και στα χαντίθ (στα οποία 
ήταν βασισμένη η Σαριά)- και να παραμερίσει όλες τις μεταγενέστε-
ρες προσθήκες: «Εξέτασα όλες τις θεολογικές και φιλοσοφικές μεθό-
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δους και τις βρήκα ανίσχυρες να θεραπεύσουν την οποιαδήποτε ασθέ-
νεια ή να σβήσουν οποιαδήποτε δίψα. Για μένα η καλύτερη μέθοδος 
είναι αυτή του Κορανίου»1. 0 μαθητής του, ο αλ-Γιαβζιγιά, πρόσθεσε 
το Σουφισμό σε αυτή τη λίστα των καινοτομιών, υποστηρίζοντας μια 
κυριολεκτική ερμηνεία της Γραφής και καταδικάζοντας τη λατρεία των 
Σούφι αγίων μέσα σ' ένα πνεύμα που ήταν παρόμοιο μ* εκείνο των κα-
τοπινών Προτεσταντών μεταρρυθμιστών στην Ευρώπη. Όπως ο Λούθη-
ρος και ο Καλβίνος, ο ιμπν Ταϊμιγιά και ο αλ-Γιαβζιγιά δεν θεωρού-
νταν οπισθοδρομικοί από τους συγχρόνους τους: τους έβλεπαν ως 
προοδευτικούς, που ήθελαν να ελαφρώσουν το βάρος των λαών τους. 
0 Χότζσον μας προειδοποιεί να μην απορρίψουμε τον λεγόμενο συντη-
ρητισμό αυτής της περιόδου ως «λίμνασμα». Δείχνει ότι καμιά κοινω-
νία πριν από τη δική μας δεν μπορούσε είτε να αντέξει είτε να οραμα-
τιστεί μια πρόοδο στην κλίμακα που σήμερα απολαμβάνουμε2. Οι 
δυτικοί ερευνητές έχουν συχνά ψέξει τους Μουσουλμάνους του δέκα-
του πέμπτου και δέκατου έκτου αιώνα για το ότι απέτυχαν να ενσω-
ματώσουν την ιταλική Αναγέννηση. Είναι αλήθεια ότι αυτή υπήρξε μία 
από τις μεγαλύτερες ανθοφορίες του πολιτισμού μέσα στην ιστορία, 
αλλά δεν υπερέχει ούτε διαφέρει πολύ από εκείνη της δυναστείας των 
Σουνγκ στην Κίνα, για παράδειγμα,η οποία στάθηκε πηγή έμπνευσης 
για τους Μουσουλμάνους τον δωδέκατο αιώνα. Η Αναγέννηση ήταν 
κρίσιμη για τη Δύση, αλλά κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τη γέν-
νηση της σύγχρονης τεχνολογικής εποχής, η οποία εκ των υστέρων 
μπορούμε να δούμε ότι προδιαγραφόταν. Αν οι Μουσουλμάνοι έμει-
ναν πίσω από αυτή τη δυτική Αναγέννηση, αυτό δεν σημαίνει κατ' ανά-
γκη μιαν αθεράπευτη πολιτισμική ανεπάρκεια. Οι Μουσουλμάνοι, 
όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν απασχολημένοι με τα δικά τους καθό-
λου ευκαταφρόνητα επιτεύγματα τον δέκατο πέμπτο αιώνα. 

Στην πραγματικότητα, το Ισλάμ ήταν ακόμα η μεγαλύτερη παγκό-
σμια δύναμη κατά την εν λόγω περίοδο και η Δύση αντιλαμβανόταν 
ανήσυχη ότι βρισκόταν στο ίδιο το κατώφλι της Ευρώπης. Τον δέκατο 
πέμπτο και δέκατο έκτο αιώνα, εδραιώθηκαν τρεις καινούργιες μου-
σουλμανικές αυτοκρατορίες: των Οθωμανών Τούρκων στη Μικρά Ασία 
και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, των Σαβαφιδών στο Ιράν και των 
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Μογγόλων στην Ινδία. Αυτά τα καινούργια εγχειρήματα έδειχναν ότι 
το ισλαμικό πνεύμα δεν ήταν με κανένα τρόπο ετοιμοθάνατο, αλλά 
μπορούσε ακόμη να εμπνέει τους Μουσουλμάνους να κατακτούν νέες 
επιτυχίες μετά την καταστροφή και τη διάλυση. Κάθε μία από τις αυτο-
κρατορίες πέτυχε τη δική της αξιοσημείωτη πολιτισμική άνθηση: η 
σαβαφιδική Αναγέννηση στο Ιράν και την κεντρική Ασία είχε ενδιαφέ-
ρουσες ομοιότητες με την ιταλική Αναγέννηση· και οι δύο εκφράστη-
καν εξόχως με τη ζωγραφική και ένιωθαν ότι επιστρέφουν δημιουρ-
γικά στις παγανιστικές ρίζες του πολιτισμού τους. Παρ* όλη τη δύναμη 
και τη μεγαλοπρέπεια αυτών των τριών αυτοκρατοριών, ωστόσο, επι-
κρατούσε ακόμα εκείνο που θα λέγαμε συντηρητικό πνεύμα. Εκεί που 
παλαιότεροι Μυστικοί και φιλόσοφοι όπως ο αλ-Φαραμπί και ο ιμπν 
ελ-Αραμπί είχαν τη συνείδηση ότι ανοίγουν καινούργια πεδία, αυτή η 
περίοδος είδε μια κομψή και εκλεπτυσμένη αναδιατύπωση παλαιών 
θεμάτων. Αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολο για τους Δυτικούς να την 
εκτιμήσουν, επειδή οι ερευνητές μας έχουν επί μακρόν αγνοήσει αυτά 
τα πιο σύγχρονα ισλαμικά εγχειρήματα, και ακόμα επειδή οι φιλόσο-
φοι και οι ποιητές θεωρούν το πνεύμα των αναγνωστών τους εξοικει-
ωμένο με τις εικόνες και τις ιδέες του παρελθόντος. 

Τπάρχουν ωστόσο αντιστοιχίες με τις σύγχρονες δυτικές εξελίξεις. 
Ένας νέος τύπος δωδεκατικού Σιιτισμού έγινε η κρατική θρησκεία των 
Σαβαφιδών, κάτι που σημαδεύει την έναρξη μιας εχθρότητας άνευ 
προηγουμένου μεταξύ Σιιτών και Σουννιτών. Ως τώρα οι Σιίτες είχαν 
πολλά κοινά με τους πιο διανοούμενους ή τους Μυστικούς των Σουν-
νιτών. Αλλά τον δέκατο έκτο αιώνα σχηματίζουν δύο αντίπαλα στρα-
τόπεδα, παρόμοια δυστυχώς με τους σχισματικούς πολέμους στην 
Ευρώπη της ίδιας εποχής. Ο Σαχ Ισμαήλ, ο ιδρυτής της δυναστείας των 
Σαβαφιδών, ήρθε στην εξουσία στο Αζερμπαϊτζάν το 1503 και επεξέ-
τεινε την επιρροή του στο δυτικό Ιράν και το Ιράκ. Έβαλε σκοπό του 
να εξαφανίσει το Σουννιτισμό και πίεσε τους Σιίτες να εφαρμόσουν τα 
σχέδιά του με μια σκληρότητα της οποίας δεν είχε υπάρξει προηγού-
μενο. Θεωρούσε τον εαυτό του ως τον Ιμάμη της γενιάς του. Αυτό το 
κίνημα παρουσιάζει αναλογίες με την προτεσταντική Μεταρρύθμιση 
στην Ευρώπη: και τα δύο είχαν τις ρίζες τους σε παραδόσεις διαμαρ-
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τυρίας· και τα δύο είχαν εχθρό τους τη φεουδαρχική αριστοκρατία και 
ήταν συνδεδεμένα με την ίδρυση βασιλικών κυβερνήσεων. Οι μεταρ-
ρυθμιστές Σιίτες διάλυσαν τις σουφικές ταρίχα στις περιοχές τους 
κατά τρόπο που θυμίζει την προτεσταντική διάλυση των μοναστηριών. 
Όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσαν μιαν ανάλογη αδιαλλαξία στους 
Σουννίτες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, οι οποίοι καταπίεσαν τους 
Σιίτες στις δικές τους περιοχές. Θεωρώντας τον εαυτό τους ως την 
πρώτη γραμμή του ιερού πολέμου εναντίον της σταυροφορικής Δύσης, 
οι Οθωμανοί καλλιέργησαν επίσης μια νέα αδιαλλαξία απέναντι στους 
Χριστιανούς υποτελείς τους. Θα ήταν λάθος, ωστόσο, να δούμε ως φα-
νατικό ολόκληρο το ιρανικό κατεστημένο. Οι Σιίτες ουλεμάδες του Ιράν 
δεν έβλεπαν με καλό μάτι αυτόν το μεταρρυθμισμένο Σιιτισμό: αντί-
θετα από τους Σουννίτες ομολόγους τους, αρνιόνταν να «κλείσουν τις 
θύρες της ιζτιχάντ» και επέμειναν στο δικαίωμά τους να ερμηνεύουν 
το Ισλάμ ανεξάρτητα από τους σάχες τους. Αρνήθηκαν να δεχθούν τη 
σαβαφιδική -και αργότερα την καζαρική- δυναστεία ως διαδόχους 
των Ιμάμηδων. Αντίθετα, συμμάχησαν με το λαό εναντίον των κυβερ-
νητών και έγιναν οι πρωτεργάτες της ούμμα ενάντια στη βασιλική κα-
ταπίεση στο Ισπαχάν και αργότερα στην Τεχεράνη. Ανέπτυξαν μια 
παράδοση υποστήριξης των δικαιωμάτων των εμπόρων και των φτω-
χών ενάντια σε κάθε καταπάτηση από τους σάχες, κάτι που τους έκανε 
ικανούς να ξεσηκώσουν το λαό εναντίον του διεφθαρμένου καθεστώ-
τος του σάχη Ρεζά Παχλεβί το 1979. 

Οι Σιίτες του Ιράν ανέπτυξαν επίσης τη δική τους Φαλσαφά,η οποία 
συνέχιζε τη μυστική παράδοση του Σουχραβαρντί. Ο Μιρ Νταμάντ 
(έτος θαν. 1631), ιδρυτής της σιιτικής Φαλσαφά, ήταν επιστήμονας 
και ταυτόχρονα θεολόγος. Ταύτιζε το θείο Φως με τη φώτιση που 
είχαν δεχθεί συμβολικές μορφές όπως αυτές του Μωχάμετ και των 
Ιμάμηδων. Όπως και ο Σουχραβαρντί, τόνιζε το ασυνείδητο ψυχολο-
γικό στοιχείο στη θρησκευτική εμπειρία. 0 σπουδαιότερος εκπρόσω-
πος αυτής της ιρανικής σχολής, ωστόσο, ήταν ο μαθητής του Μιρ Ντα-
μάντ ο Σαντρ αλ-Ντιν Σιραζί, συνηθέστερα γνωστός ως Μουλλά Σα-
ντρά (περ. 1571-1640). Πολλοί Μουσουλμάνοι σήμερα τον θεωρούν 
ως τον βαθύτερο απ' όλους τους στοχαστές του Ισλάμ, υποστηρίζο-
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ντας ότι το έργο του συνοψίζει το συνδυασμό μεταφυσικής και πνευ-
ματικότητας που έφτασε να χαρακτηρίζει τη μουσουλμανική φιλοσο-
φία. Ωστόσο, μόλις τώρα έχει αρχίσει να γίνεται γνωστός στη Δύση, 
και ως αυτή τη στιγμή μόνο μία από τις πολλές πραγματείες του έχει 
μεταφραστεί στα αγγλικά. 

Όπως ο Σουχραβαρντί, έτσι κι ο Μουλλά Σαντρά πίστευε ότι η 
γνώση δεν ήταν απλώς ένα ζήτημα συλλογής πληροφοριών, αλλά μια 
μεταμορφωτική διαδικασία. Το αλάμ αλ-μιθάλ που περιέγραφε ο 
Σουχραβαρντί ήταν κρίσιμο για τη σκέψη του: ο ίδιος έβλεπε όνειρα 
και οράματα που ήταν η υψηλότερη μορφή αλήθειας. 0 ιρανικός Σιιτι-
σμός συνέχιζε, λοιπόν, να βλέπει το μυστικισμό ως το πιο κατάλληλο 
εργαλείο για την ανακάλυψη του Θεού σε σχέση με την καθαρή επι-
στήμη και τη μεταφυσική. 0 Μουλλά Σαντρά δίδασκε ότι σκοπός της 
φιλοσοφίας ήταν η imitatio Dei, η εξομοίωση με το Θεό, και δεν μπο-
ρούσε να περιοριστεί σε οποιαδήποτε ομολογία πίστεως. Όπως είχε 
δείξει ο ιμπν Σινά, μόνο ο Θεός,η ύψιστη πραγματικότητα, είχε αλη-
θινή ύπαρξη (βουτζούντ) και αυτή η μοναδική πραγματικότητα δια-
τρέχει ολόκληρη την αλυσίδα του Είναι από τη θεία περιοχή μέχρι τη 
σκόνη της γης. 0 Μουλλά Σαντρά δεν ήταν πανθεϊστής. Έβλεπε απλώς 
το Θεό ως την πηγή όλων των πραγμάτων που υπάρχουν: τα όντα που 
βλέπουμε και βιώνουμε δεν είναι παρά αγγεία που περιέχουν το θείο 
Φως σε μια περιορισμένη μορφή. Αλλά ο Θεός υπερβαίνει επίσης τη 
γήινη πραγματικότητα. Η ενότητα όλων των όντων δεν σημαίνει ότι 
μόνο ο Θεός υπάρχει, αλλά μοιάζει με την ενότητα ανάμεσα στον ήλιο 
και τις ακτίνες του φωτός που ακτινοβολούν απ' αυτόν. Όπως και ο 
ιμπν ελ-Αραμπί, ο Μουλλά Σαντρά έκανε διάκριση ανάμεσα στην 
ουσία του Θεού, «την Τυφλότητα», και τις διάφορες εκδηλώσεις της. 
Το όραμά του έμοιαζε με αυτό των Ελλήνων ησυχαστών και των Καβ-
βαλιστών. Έβλεπε ολόκληρο τον κόσμο να ακτινοβολείται από την Τυ-
φλότητα και να σχηματίζει ένα «μοναδικό κόσμημα» με πολλά στρώ-
ματα, για τα οποία μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι αντιστοιχούν στις 
βαθμίδες εκδίπλωσης της αυτοαποκάλυψης του Θεού σύμφωνα με τις 
ιδιότητες ή «σημεία» (αγιάτ) του. Ακόμη, αντιπροσωπεύουν τα στά-
δια της επιστροφής της ανθρωπότητας στην Πηγή του Είναι. 
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Η ένωση με το Θεό δεν έπρεπε να περιμένει για τον άλλο κόσμο. 
Όπως και μερικοί ησυχαστές, ο Μουλλά Σαντρά πίστευε ότι μπο-
ρούσε να πραγματωθεί σε αυτή τη ζωή μέσα από τη γνώση. Φυσικά, 
αυτό δεν εσήμαινε μόνο εγκεφαλική, ορθολογική γνώση: στην άνοδό 
του προς το Θεό ο Μυστικός έπρεπε να περάσει μέσα από το αλάμ 
αλ-μιθάλ,τψ περιοχή του οράματος και της φαντασίας. 0 Θεός δεν 
είναι μια πραγματικότητα που μπορεί να γνωσθεί αντικειμενικά· 
μπορεί να βρεθεί μόνο μέσα στην εικονοποιητική λειτουργία κάθε 
ξεχωριστού Μουσουλμάνου. Όταν το Κοράνι ή τα χαντίθ μιλούν για 
τον Παράδεισο,την Κόλαση ή το Θρόνο του Θεού, δεν αναφέρονται 
σε μια πραγματικότητα που βρίσκεται σ' έναν διακεκριμένο τόπο, 
αλλά σε έναν εσωτερικό κόσμο, κρυμμένον κάτω από τα πέπλα των 
αισθητών φαινομένων: 

Καθετί στο οποίο αποβλέπει ο άνθρωπος, καθετί το οποίο επι-
θυμεί, είναι στιγμιαία παρόν μπροστά του ή μάλλον θα έπρεπε 
να πούμε το εξής: το να εικονίζει την επιθυμία του είναι η ίδια η 
εμπειρία της αληθινής παρουσίας του αντιχειμένου του. Αλλά η 
γλυκύτητα χαι η ευχαρίστηση, ο Παράδεισος χαι η Κόλαση, το 
χαλό χαι το χαχό, όλα όσα μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος από 
εχείνα που συνιστούν την ανταμοιβή του στον άλλο χόσμο, δεν 
έχουν άλλη πηγή από το ουσιαστικό «εγώ» του βίου του ανθρώ-
που, διαμορφωμένο όπως είναι από τις προθέσεις και τα σχέ-
δια του, τις εσώτερες πεποιθήσεις του, τη συμπερκρορά του 3. 

Όπως και ο ιμπν ελ-Αραμπί, τον οποίον εκτιμούσε βαθιά, ο Μουλλά 
Σαντρά δεν φανταζόταν το Θεό θρονιασμένο σε έναν άλλο κόσμο, έναν 
εξωτερικό, αντικειμενικό ουρανό στον οποίον όλοι οι πιστοί θα επέ-
στρεφαν μετά θάνατον. 0 ουρανός και η θεϊκή σφαίρα θα ανακαλύ-
πτονταν μέσα στον εαυτό του ανθρώπου, στο προσωπικό του αλάμ 
αλ-μιθάλ που ήταν το αναπαλλοτρίωτο κτήμα κάθε ανθρώπινου όντος. 
Δεν υπήρχαν δύο άνθρωποι που να έχουν τον ίδιο ουρανό ή τον ίδιο Θεό. 

0 Μουλλά Σαντρά, που σεβόταν τους Σουννίτες,τους Σούφι και 
τους Έλληνες φιλοσόφους, όσο και τους Ιμάμηδες των Σιιτών, μας θυ-
μίζει ότι ο ιρανικός Σιιτισμός δεν ήταν πάντοτε αποκλειστικός και φα-
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νατικός. Στην Ινδία, πολλοί Μουσουλμάνοι είχαν καλλιεργήσει μια 
παρόμοια ανοχή απέναντι σε άλλες παραδόσεις. Παρ' όλο που το Ισλάμ 
ήταν πολιτισμικά κυρίαρχο στην Ινδία των Μογγόλων, ο Ινδουισμός 
παρέμεινε ζωτικός και δημιουργικός, ενώ πολλοί Μουσουλμάνοι και 
Ινδουιστές συνεργάστηκαν στις τέχνες και τα πνευματικά έργα. Η 
υποήπειρος είχε επί μακρόν μείνει ελεύθερη από κάθε θρησκευτική μι-
σαλλοδοξία, μ' αποτέλεσμα τον δέκατο τέταρτο και δέκατο πέμπτο 
αιώνα οι πιο δημιουργικές μορφές Ινδουισμού να τονίζουν την ενότητα 
των θρησκευτικών στόχων: όλα τα μονοπάτια ήταν έγκυρα, φτάνει να 
υπογράμμιζαν την εσωτερική αγάπη προς τον Ένα Θεό. Αυτό κατα-
φανώς απηχούσε το Σουφισμό και τη Φαλσαφά, που ήταν οι κύριες 
μουσουλμανικές τάσεις στην Ινδία. Μερικοί Μουσουλμάνοι και Ινδου-
ιστές σχημάτισαν διαθρησκευτικές πίστεις, η πιο σημαντική από τις 
οποίες έγινε ο Σικχισμός,τον οποίον ίδρυσε ο Γκουρού Νανάκ τον δέ-
κατο πέμπτο αιώνα. Αυτή η καινούργια μορφή μονοθεϊσμού πίστευε 
ότι ο αλ-Λαχ ήταν ταυτόσημος με το θεό των Ινδουιστών. Από τη μου-
σουλμανική πλευρά, ο Ιρανός λόγιος Μιρ Αμπού αλ-Κασίμ Φιντιρισκί 
(έτος θαν. 1641), σύγχρονος του Μιρ Νταμάντ και του Μουλλά Σα-
ντρά, δίδασκε τα έργα του ιμπν Σινάστο Ισπαχάν, αλλά επίσης πέρασε 
αρκετό καιρό στην Ινδία μελετώντας τον Ινδουισμό και το Γιόγκα, θα 
ήταν δύσκολο να φανταστούμε κάποιο Ρωμαιοκαθολικό ειδικό στον 
Θωμά τον Ακινάτη να δείχνει παρόμοιο ενθουσιασμό εκείνη την εποχή 
για μια θρησκεία που δεν ανήκε καν στην αβρααμική παράδοση. 

Αυτό το πνεύμα ανοχής και συνεργασίας ήταν χτυπητά εμφανές 
στην πολιτική του Άκμπαρ, του τρίτου Μογγόλου αυτοκράτορα, που 
κυβέρνησε από το 1560 ως το 1605 και σεβάστηκε όλες τις πίστεις. 
Από ευαισθησία προς τους Ινδουιστές έγινε χορτοφάγος, σταμάτησε 
το κυνήγι - σπορ που αγαπούσε υπερβολικά - και απαγόρευσε τη 
θυσία ζώων στον εορτασμό των γενεθλίων του ή στους ιερούς τόπους 
των Ινδουιστών. Το 1575 έχτισε έναν Οίκο Λατρείας, όπου σοφοί από 
όλες τις θρησκείες μπορούσαν να συναντιούνται και να συζητούν για 
το θεό. Εδώ, προφανώς, οι πιο επιθετικοί ήταν οι Ιησουίτες ιεραπό-
στολοι από την Ευρώπη. Ίδρυσε το δικό του σουφικό τάγμα, αφιε-
ρωμένο στον «θείο μονοθεϊσμό» (ταουχίντ-ε-ιλαχί),το οποίο διακή-
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ρυξε μια ριζοσπαστική πίστη στον ένα Θεό που μπορούσε ν' αποκα-
λυφθεί μέσα από οποιαδήποτε ορθά καθοδηγημένη θρησκεία. Η ζωή 
του ίδιου του Άκμπαρ εξυμνήθηκε από τον Αμπουλφάζλ Αλαμί (1551 -
1602) στο έργο του Άκμπαρ Ναμά (Το Βιβλίο του Άκμπαρ),το οποίο 
προσπάθησε να εφαρμόσει τις αρχές του Σουφισμού στην ιστορία του 
πολιτισμού. 0 Αλαμί είδε τον Άκμπαρ ως τον ιδεώδη άρχοντα της 
Φαλσαφά και τον Τέλειο Άνθρωπο του καιρού του. Ο πολιτισμός μπο-
ρεί να οδηγήσει σε παγκόσμια ειρήνη αν οικοδομηθεί μια γενναιό-
δωρη, φιλελεύθερη κοινωνία από έναν κυβερνήτη όπως ο Άκμπαρ που 
έκανε αδύνατη την αδιαλλαξία. Το Ισλάμ, στην πρωταρχική του έν-
νοια της «παράδοσης» στο Θεό, μπορούσε να επιτευχθεί από οποια-
δήποτε πίστη: εκείνο που οπωσδήποτε ονόμαζε «θρησκεία του Μωχά-
μετ» δεν είχε το μονοπώλιο του Θεού. Ωστόσο, δεν συμμερίζονταν 
όλοι οι Μουσουλμάνοι το όραμα του Άκμπαρ και πολλοί τον έβλεπαν 
σαν έναν κίνδυνο για την πίστη. Η ανεκτική του πολιτική μπορούσε 
να ασκηθεί μόνο το διάστημα που οι Μογγόλοι βρίσκονταν σε πλήρη 
ισχύ. 'Οταν η δύναμή τους άρχισε να φθίνει και διάφορες ομάδες άρχι-
σαν να εξεγείρονται εναντίον των Μογγόλων κυβερνητών, οι θρησκευ-
τικές συγκρούσεις κλιμακώθηκαν μεταξύ Μουσουλμάνων, Ινδουιστών 
και Σικχ. 0 αυτοκράτορας Αουρανγκζάμπ (1618-1707) πίστεψε μάλ-
λον ότι η ενότητα θα μπορούσε ν' αποκατασταθεί με μεγαλύτερη πει-
θαρχία μέσα στο μουσουλμανικό στρατόπεδο: εξέδωσε νόμους με 
σκοπό να σταματήσει χαλαρότητες όπως η οινοποσία, έκανε αδύνατη 
τη συνεργασία με τους Ινδουιστές και διπλασίασε τους φόρους των 
Ινδουιστών εμπόρων. Η πιο θεαματική έκφραση της πολιτικής του 
αυτής ήταν η εκτεταμένη καταστροφή των Ινδουϊστικών ναών. Ωστό-
σο αυτή η πολιτική, που ανέστρεφε απολύτως την ανεκτική προσέγ-
γιση του Άκμπαρ, εγκαταλείφθηκε μετά το θάνατο του Αουρανγκ-
ζάμπ, αλλά η Μογγολική αυτοκρατορία ποτέ δεν ανέκαμψε από αυτόν 
τον καταστροφικό φανατισμό που είχε εξαπολυθεί και καθαγιαστεί 
στο όνομα του Θεού. 

Ένας από τους πιο σκληρούς αντιπάλους του Άκμπαρ σε όλη του 
τη ζωή ήταν ο διαπρεπής λόγιος σείχης Αχμάντ Σιρχιντί (1564-1624), 
ο οποίος ήταν επίσης Σούφι και όπως ο Άκμπαρ έχαιρε της φήμης του 
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Τέλειου Ανθρώπου από τους μαθητές του. 0 Σιρχιντί στράφηκε ενα-
ντίον της μυστικής παράδοσης του ιμπν ελ-Αραμπί, του οποίου οι 
μαθητές είχαν φτάσει να βλέπουν το Θεό ως τη μοναδική πραγματι-
κότητα. Όπως είδαμε, ο Μουλλά Σαντρά είχε επιβεβαιώσει αυτή την 
άποψη περί Ενικότητας της Ύπαρξης (ουαχντάτ-αλ-βουτζούντ). Ήταν 
μια μυστική αναδιατύπωση της Σαχαντά: δεν υπάρχει πραγματικό-
τητα άλλη από τον αλ-Λαχ. Όπως και οι Μυστικοί των άλλων θρη-
σκειών, οι Σούφι βίωναν μια ενότητα και ένιωθαν ένα με ολόκληρη την 
ύπαρξη. 0 Σιρχιντί, ωστόσο, απέρριπτε αυτήν την αντίληψη ως καθα-
ρά υποκειμενική. 'Οταν ο Μυστικός επικεντρωνόταν αποκλειστικά 
στο θεό, καθετί άλλο έτεινε να σβηστεί από τη συνείδησή του, αλλά 
αυτό δεν αντιστοιχούσε σε καμιά αντικειμενική πραγματικότητα. 
Στην πραγματικότητα, το να μιλάμε για οποιουδήποτε είδους ενό-
τητα ή ταυτότητα ανάμεσα στο Θεό και τον κόσμο ήταν μια φοβερή 
παρανόηση. Πρακτικά, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα άμεσης εμπειρίας 
του θεού, ο οποίος ήταν εντελώς πέρα από τις δυνατότητες του ανθρώ-
πινου γένους: «Είναι το Άγιο Ένα, πέρα από το Πέρα, και πέρα απ' 
αυτό το Πέρα, και πέρα απ' αυτό το Πέρα»4. Καμία σχέση δεν μπο-
ρούσε να υπάρξει ανάμεσα στο θεό και τον κόσμο, πλην έμμεση μέσα 
από το στοχασμό πάνω στα «σημεία» της φύσης. 0 Σιρχιντί υποστή-
ριζε ότι ο ίδιος είχε περάσει πέρα από την εκστατική κατάσταση Μυ-
στικών όπως ο ελ-Αραμπί σε μια υψηλότερη και πιο αυστηρή μορφή 
συνείδησης. Χρησιμοποιούσε το μυστικισμό και τη θρησκευτική εμπει-
ρία για να επικυρώσει εκ νέου την πίστη στον απόμακρο θεό των φι-
λοσόφων, που ήταν μια αντικειμενική αλλά απρόσιτη πραγματικό-
τητα. Τις απόψεις του τις ασπάζονταν φλογερά οι μαθητές του, αλλά 
όχι και η πλειονότητα των Μουσουλμάνων, η οποία παρέμενε πιστή 
στον ενδιάθετο, υποκειμενικό θεό των Μυστικών. 

Τον καιρό που Μουσουλμάνοι όπως ο Φιντιρισκί και ο Άκμπαρ 
προσπαθούσαν να συνομιλήσουν με ανθρώπους από άλλες πίστεις, ο 
Χριστιανισμός έδειξε το 1492 ότι δεν μπορούσε να ανεχθεί την εγγύ-
τητα ούτε καν με τις δύο άλλες θρησκείες του Αβραάμ. Τον δέκατο 
πέμπτο αιώνα, ο αντισημιτισμός κορυφωνόταν στην Ευρώπη και οι 
Εβραίοι εκδιώκονταν από τη μια πόλη μετά την άλλη: από το Λιντς και 
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τη Βιέννη το 1421, από την Κολωνία το 1424, από το Αουγκσμπουργκ 
το 1439, από τη Βαυαρία το 1442 (και πάλι το 1450) και από τη Μορα-
βία το 1454. Διώχθηκαν από την Περούτζια το 1485, από τη Βιτσέντσα 
το 1486, από την Πάρμα το 1488, από τη Λούκκα και το Μιλάνο το 1489 
και από την Τοσκάνη το 1494. Ο διωγμός των Σεφαραδίμ Εβραίων 
από την Ισπανία πρέπει να ιδωθεί στα πλαίσια αυτού του ευρύτερου 
ρεύματος. Οι Ισπανοί Εβραίοι που είχαν εγκατασταθεί στην Οθωμα-
νική αυτοκρατορία συνέχιζαν να υποφέρουν από μια αίσθηση εκτοπι-
σμού σε συνδυασμό με την παράλογη, αλλά ανεξίτηλη ενοχή του επι-
βιώσαντος. Μοιάζει ίσως αρκετά με την εμπειρία της ενοχής εκείνων 
που κατάφεραν να επιβιώσουν από το ναζιστικό Ολοκαύτωμα· ως εκ 
τούτου έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι σήμερα μερικοί Εβραίοι νιώθουν 
έλξη απέναντι σ' αυτό το είδος της πνευματικότητας που ανέπτυξαν οι 
Σεφαραδίμ Εβραίοι του δέκατου έκτου αιώνα, για να μπορέσουν 
ακριβώς να συμφιλιωθούν με την εξορία τους. 

Αυτή η νέα μορφή Καββαλισμού ξεκίνησε προφανώς από τις βαλ-
κανικές επαρχίες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, όπου πολλοί από 
τους Σεφαραδίμ είχαν ιδρύσει κοινότητες. Η τραγωδία του 1492 φαί-
νεται ότι προκάλεσε μια διαδεδομένη λαχτάρα για την απολύτρωση 
του Ισραήλ, την οποία είχαν προαναγγείλει οι προφήτες. Μερικοί 
Εβραίοι οδηγημένοι από τον Ιωσήφ Κάρο και τον Σολομόν Αλκαμπάζ 
μετανάστευσαν από την Ελλάδα στην Παλαιστίνη, τη γενέθλια γη του 
Ισραήλ. Η πνευματικότητά τους ζητούσε να θεραπεύσει τις ταπεινώ-
σεις που έφερε η εξορία στους Εβραίους και στο Θεό τους. Ήθελαν, 
όπως έλεγαν, «να ανυψώσουν τη Σεκινάχ από τη σκόνη». Αλλά δεν 
αναζητούσαν καμιά πολιτική λύση, ούτε οραματίζονταν καμιά μαζι-
κότερη επιστροφή των Ιουδαίων στη Γη της Επαγγελίας. Εγκαταστά-
θηκαν στη Σαφάντ της Γαλιλαίας και εγκαινίασαν μια σπουδαία μυ-
στικιστική αναγέννηση, η οποία αποκάλυψε τη βαθιά σημασία που 
είχε η εμπειρία της ανεστιότητάς τους. Μέχρι τώρα η Καββάλα απευ-
θυνόταν μόνο σε μια ελίτ, αλλά μετά την καταστροφή οι Εβραίοι σε 
ολόκληρο τον κόσμο στράφηκαν εναγωνίως προς μια πιο μυστική 
πνευματικότητα. Οι παρηγοριές της φιλοσοφίας φάνταζαν τώρα κού-
φιες : ο Αριστοτέλης ηχούσε ξηρός και ο Θεός του απόμακρος και 
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απρόσιτος. Στην πραγματικότητα, πολλοί κατηγορούσαν τη Φαλ-
σαφά για την καταστροφή, υποστηρίζοντας ότι εξασθένισε τον Ιου-
δαϊσμό και διάλυσε την αίσθηση της ιδιαίτερης κλήσης του Ισραήλ. 0 
οικουμενισμός της και η από μέρους της αποδοχή της εθνικής φιλοσο-
φίας έπεισαν πολλούς Εβραίους να δεχθούν το βάπτισμα. Η Φαλσα-
φά δεν θα αποτελούσε ποτέ πια σπουδαία πνευματική τάση στους 
κόλπους του Ιουδαϊσμού. 

Οι άνθρωποι λαχταρούσαν μια πιο άμεση εμπειρία του Θεού. Στη 
Σαφάντ αυτός ο πόθος προσέλαβε μια σχεδόν ερωτική ένταση. Οι 
Καββαλιστές συνήθιζαν να περιπλανιώνται στους λόφους της Παλαι-
στίνης και να ξαπλώνουν στα μνήματα των μεγάλων Ταλμουδιστών, 
ζητώντας τρόπον τινά ν' απορροφήσουν το όραμά τους για τη δική 
τους βασανισμένη ζωή. Έμεναν ξύπνιοι όλη τη νύχτα, άγρυπνοι σαν 
αποδιωγμένοι εραστές, τραγουδώντας τραγούδια ερωτικά στο Θεό 
και επικαλούμενοι τα αρεστά του ονόματα. Η μυθολογία και οι ασκή-
σεις της Καββάλα μπορούσαν να καταλύουν τις αντιστάσεις τους και 
ν' αγγίζουν τον πόνο μέσα στην ψυχή τους, κατά τρόπο που δεν μπο-
ρούσε πλέον να κάνει η μεταφυσική ή η μελέτη του Ταλμούδ. Επειδή 
όμως η θέση τους ήταν τόσο διαφορετική από εκείνη του Μωυσή της 
Λεόν,του συγγραφέα του Ζοχάρ, οι Ισπανοί εξόριστοι έπρεπε να προ-
σαρμόσουν το όραμά τους ώστε να μιλήσει στις ιδιαίτερες συνθήκες 
τους. Αυτό οδήγησε σε μια ασυνήθιστα ευφάνταστη λύση, η οποία 
εξίσωνε την απόλυτη ανεστιότητα με την απόλυτη αγιότητα. Η εξο-
ρία των Ιουδαίων συμβόλιζε τη ριζική αποξένωση στην καρδιά ολό-
κληρης της ύπαρξης. 'Οχι μόνο το σύνολο της Δημιουργίας είχε πλέον 
εκπέσει από την αρχική του θέση, αλλά και ο ίδιος ο Θεός ήταν εξόρι-
στος. Η νέα Καββάλα της Σαφάντ κέρδισε αστραπιαία δημοτικότητα 
και έγινε ένα μαζικό κίνημα το οποίο όχι μόνο ενέπνευσε τους Σεφα-
ραδίμ, αλλά προσέφερε και καινούργια ελπίδα στους Ασκεναζίμ της 
Ευρώπης, που άρχιζαν και αυτοί να συνειδητοποιούν ότι δεν είχαν 
ασφαλές κατάλυμα μέσα στη Χριστιανοσύνη. Αυτή η ασυνήθιστη επι-
τυχία δείχνει ότι οι παράξενοι και -για τα μάτια ενός ξένου- γριφώ-
δεις μύθοι της Σαφάντ είχαν τη δύναμη να μιλήσουν στην κατάσταση 
των Εβραίων. Ήταν το τελευταίο ιουδαϊκό κίνημα που επρόκειτο να 



396 Η Ιστορία του Θεού 

γίνει αποδεκτό σχεδόν από όλους και σημάδεψε μια βαθιά αλλαγή 
στη θρησκευτική συνείδηση του παγκόσμιου Εβραϊσμού. Οι ειδικές 
ασκήσεις της Καββάλα προορίζονταν για μια μυημένη ελίτ, αλλά οι 
ιδέες της -και η αντίληψή της για το Θεό- έγινε μια στερεότυπη 
έκφραση της ιουδαϊκής ευσέβειας. 

Αν θέλουμε να καταλάβουμε αυτό το καινούργιο όραμα του Θεού, 
πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτοί οι μύθοι δεν ήταν προορισμένοι να 
ληφθούν κατά γράμμα. Οι Καββαλιστές της Σαφάντ είχαν συνείδηση 
πως η εικονοποιία που χρησιμοποιούσαν ήταν πολύ τολμηρή και συ-
χνά την περιέβαλλαν με εκφράσεις όπως «σαν να λέμε» ή «θα έλεγε 
κανείς». Αλλά κάθε συζήτηση γύρω από το Θεό ήταν προβληματική, 
συμπεριλαμβανομένου και του βιβλικού δόγματος περί της δημιουρ-
γίας του κόσμου. Οι Καββαλιστές συνάντησαν τις ίδιες δυσκολίες με 
αυτό, όπως και οι Φαϊλασούφ στο παρελθόν. Και οι μεν και οι δε 
αποδέχονταν την πλατωνική μεταφορά της εκπόρευσης, η οποία 
συμπλέκει το Θεό με τον κόσμο που απορρέει αιωνίως από αυτόν. Οι 
προφήτες είχαν τονίσει την ιερότητα του Θεού και το χωρισμό του 
από τον κόσμο, αλλά το Ζοχάρ είχε υπονοήσει ότι ο κόσμος των θεϊ-
κών σεφιρώτ συνιστούσε ολόκληρη την πραγματικότητα. Πώς μπο-
ρούσε να είναι χωρισμένος από τον κόσμο, αν ήταν τα πάντα μέσα στα 
πάντα; Ο Μωυσής μπεν Ιακώβ Κορντοβέρο της Σαφάντ (1522-1570) 
είδε καθαρά το παράδοξο και προσπάθησε να το αντιμετωπίσει. Στη 
θεολογία του, ο Θεός Αιν Σοφ δεν ήταν πλέον η Ακατάληπτη κεφαλή 
του Θεού, αλλά η σκέψη του κόσμου: ήταν ένα με όλα τα δημιουργη-
μένα πλάσματα στην ιδεώδη πλατωνική τους κατάσταση, αλλά χωρι-
στή από την παροδική τους ενσάρκωση εδώ κάτω: «Στο βαθμό που 
καθετί το οποίο υπάρχει περιέχεται στην ύπαρξή του, ο Θεός περιέχει 
ολόκληρη την ύπαρξη», εξηγούσε, «η παρουσία του είναι παρούσα 
στις σεφιρώτ του και Αυτός ο ίδιος είναι το παν και τίποτα δεν υπάρ-
χει έξω από αυτόν»5. Ήταν πολύ κοντά στο μονισμό του ιμπν ελ-
Αραμπί και του Μουλλά Σαντρά. 

Αλλά ο Ισαάκ Λούρια (1534-1572), ο ήρωας και άγιος του Καββα-
λισμού της Σαφάντ, προσπάθησε να εξηγήσει πληρέστερα το παρά-
δοξο της θείας υπερβατικότητας και εμμένειας με μία από τις πιο εκ-
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πληκτικές ιδέες που διατυπώθηκαν ποτέ γύρω από το θεό. Οι περισ-
σότεροι Εβραίοι Μυστικοί ήταν πολύ επιφυλακτικοί σχετικά με τις 
εμπειρίες του θείου. Είναι μία από τις αντιφάσεις αυτού του τύπου 
πνευματικότητας ότι, ενώ οι Μυστικοί ισχυρίζονται πως οι εμπειρίες 
τους είναι άρρητες, είναι πάντα έτοιμοι να τις καταγράψουν με κάθε 
λεπτομέρεια. Ωστόσο, οι Καββαλιστές ήταν προσεκτικοί σε αυτό το 
σημείο. Ο Λούρια ήταν ένας από τους πρώτους Τσαντικίμ ή αγίους 
ανθρώπους που είλκυσε οπαδούς στη μυστική του διδασκαλία μέσω 
του προσωπικού του χαρίσματος. Δεν ήταν συγγραφέας και η γνώση 
μας για το καββαλιστικό του σύστημα βασίζεται στις συζητήσεις που 
κατέγραψε ο μαθητής του, ο Χαΐμ Βιτάλ, (1542-1620) στην πραγμα-
τεία του ΕτζΧαΐμ (Το Δέντρο της Ζωής) και ο Γιοζέφ ιμπν Ταμπούλ, 
τα χειρόγραφα του οποίου δεν είχαν εκδοθεί μέχρι το 1921. 

Ο Λούρια αντιμετώπισε το πρόβλημα που είχε βασανίσει επί αιώνες 
τους μονοθεϊστές: πώς ένας τέλειος και άπειρος θεός μπορούσε να έχει 
δημιουργήσει έναν πεπερασμένο κόσμο που διαπερνάται από το κακό; 
Από πού προερχόταν το κακό; Ο Λούρια έδωσε μιαν απάντηση αναπα-
ριστάνοντας με τη φαντασία του τι είχε συμβεί πριν από την εκπόρευση 
των σεφιρώτ, όταν ο Άιν Σοφ είχε αναδιπλωθεί στον εαυτό του μέσα 
από την υπέρτατη ενδοσκόπηση του. Προκειμένου να δημιουργήσει 
χώρο για τον κόσμο, δίδασκε ο Λούρια, ο Άιν Σοφ είχε σαν να λέμε 
εκκενώσει μια περιοχή μέσα στον εαυτό του. Με αυτή του την πράξη 
«συρρίκνωσης» ή «συστολής» (τσιμτσούν), ο θεός δημιούργησε έναν 
τόπο στον οποίο δεν ήταν ο ίδιος, έναν κενό χώρο τον οποίο μπορούσε 
να γεμίσει με μια παράλληλη διαδικασία αυτοαποκάλυψης και δημι-
ουργίας. Ήταν μια τολμηρή προσπάθεια ν' απεικονιστεί το δυσνόητο 
δόγμα της εκ του μηδενός δημιουργίας: η πρώτη πρώτη πράξη του Άιν 
Σοφ ήταν μια αυτοεπιβεβλημένη εξορία από ένα κομμάτι του εαυτού 
του. Πρόκειται για μια ιδέα που μοιάζει με την πρωταρχική κένωση την 
οποία φαντάστηκαν οι Χριστιανοί στην Τριάδα, όπου ο θεός εκκένωνε 
τον εαυτό του στον Τιό ως μία πράξη αυτοέκφρασης. Για τους Καββα-
λιστές του δέκατου έκτου αιώνα, το τσιμτσούν ήταν προπάντων ένα 
σύμβολο εξορίας, το οποίο αποτελεί το υπόστρωμα όλης της δημιουρ-
γημένης ύπαρξης και έχει βιωθεί από τον ίδιο τον Άιν Σοφ. 
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0 «κενός χώρος» που δημιούργησε η συστολή του Θεού συλλαμ-
βανόταν ως κύκλος, τον οποίο περιέβαλλε απ' όλες τις μεριές ο Άιν 
Σοφ. Ήταν το θόχου βα-μπόχου,τ\ άμορφη έρημος την οποία περιέ-
γραφε η Γένεση. Πριν από την ανάδυση του τσιμτσούν, όλες οι δια-
φορετικές «δυνάμεις» του Θεού (που αργότερα θα γίνουν οι σεφιρώτ) 
ήταν αρμονικά αναμεμιγμένες. Δεν διαφοροποιούνταν η μία από την 
άλλη. Ιδιαίτερα η Χέσεντ (Έλεος) και η Ντιν (Αυστηρή Κρίση) του 
Θεού συνυπήρχαν σε τέλεια αρμονία. Αλλά κατά τη διαδικασία του 
τσιμτσούν, ο Άιν Σοφ χώρισε την Ντιν από τις υπόλοιπες ιδιότητές 
του και την ώθησε στο κενό διάστημα που είχε αφήσει. Έτσι το τσιμ-
τσούν δεν ήταν απλώς μια πράξη αυτο-εκκενωτικής αγάπης, αλλά 
μπορούσε επίσης να θεωρηθεί ως ένα είδος θείας κάθαρσης: ο Θεός 
είχε εξαλείψει την Οργή ή την Κρίση του (την οποία το Ζοχάρ είχε δει 
ως τη ρίζα του κακού) από το εσώτατο είναι του. Η πρωταρχική του 
πράξη, ως εκ τούτου, φανέρωνε μιαν απολυτότητα και μια σκληρό-
τητα απέναντι στον εαυτό του. Τώρα που η Ντιν ήταν χωρισμένη από 
τη Χέσεντ και από τις υπόλοιπες ιδιότητες του Θεού,ήταν δυνάμει κα-
ταστροφική. Όμως ο Άιν Σοφ δεν εγκατέλειψε εντελώς τον κενό χώ-
ρο. Μια «λεπτή γραμμή» θείου φωτός διαπέρασε αυτό τον κύκλο και 
πήρε τη μορφή αυτού που το Ζοχάρ έχει ονομάσει Αντάμ Καντμόν, 
Πρωταρχικό Άνθρωπο. 

Τότε ήρθε η εκπόρευση των σεφιρώτ, αν και όχι με τον τρόπο που 
την έχει περιγράψει το Ζοχάρ. 0 Λούρια δίδασκε ότι οι σεφιρώτ είχαν 
σχηματίσει τον Αντάμ Καντμόν: οι τρεις υψηλότερες σεφιρώτ -
Κέτερ (Στέμμα),Χοχμά (Σοφία) και Μπινά (Ευφυΐα) - ακτινοβολού-
σαν από τη «μύτη», τα «αυτιά» και το «στόμα» του αντιστοίχως. 
Αλλά τότε συνέβη μια καταστροφή, την οποία ο Λούρια αποκαλούσε 
«Θραύση των Αγγείων» (Σεβιράθ χα-Κελ(μ). Οι σεφιρώτ έπρεπε να 
περικλειστούν σε συγκεκριμένα περιβλήματα ή «αγγεία», για να 
χωρίζουν και να διακρίνονται η μία από την άλλη και να εμποδίζονται 
ν' αναμιχθούν και πάλι στην πρωταρχική τους ενότητα. Αυτά τα «αγ-
γεία» ή «σωλήνες» δεν ήταν υλικά βέβαια, αλλά συνθέτονταν από ένα 
είδος λεπτότερου φωτός και χρησίμευαν ως κελύφη (χελιπώτ) για το 
ακόμα λεπτότερο φως των σεφιρώτ. Όταν οι τρεις υψηλότερες σεφι-
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ρώτ ακτινοβόλησαν μέσα από τον Αντάμ Καντμόν, τα αγγεία τους 
είχαν λειτουργήσει τέλεια. Αλλά όταν οι επόμενες έξι σεφιρώτ ανα-
πήδησαν από τα «μάτια» του,τα αγγεία τους δεν ήταν αρκετά ισχυ-
ρά για να κρατήσουν το θείο φως και έσπασαν. Κατά συνέπεια το 
φως διασκορπίστηκε. Ένα μέρος του συγκεντρώθηκε και επέστρεψε 
στην Κεφαλή του Θεού, αλλά μερικές θείες «αναλαμπές» έπεσαν 
στην κενή έρημο και παρέμειναν παγιδευμένες στο χάος. Από δω και 
πέρα τίποτα δεν ήταν στην αρμόζουσα θέση του. Ακόμα και οι τρεις 
υψηλότερες σεφιρώτ είχαν πέσει λόγω της καταστροφής σε μια κατώ-
τερη σφαίρα. Η αρχική αρμονία είχε θρυμματιστεί και οι θείες αναλα-
μπές είχαν χαθεί στην άμορφη έρημο του θόχου βα-μπόχου, εξόρι-
στες από την Κεφαλή του Θεού. 

Αυτός ο παράξενος μύθος μας θυμίζει τους παλαιότερους γνωστι-
κούς μύθους περί μιας πρωταρχικής πτώσης. Εκφράζει την ένταση 
που ενυπήρχε μέσα στην όλη δημιουργική διαδικασία, πράγμα που 
βρίσκεται πολύ πιο κοντά στη θεωρία του Μπιγκ Μπανγκ που ορα-
ματίζονται οι επιστήμονες σήμερα, παρά στην πιο ειρηνική, νοικοκυ-
ρεμένη διαδικασία που περιγράφεται στη Γένεση. Δεν ήταν εύκολο 
για τον Αιν Σοφ να αναδυθεί από την κρυφή του κατάσταση: Δεν μπο-
ρούσε να το κάνει παρά μόνο - α ς πούμε- μέσ'από ένα είδος δο-
κιμής και σφάλματος. Στο Ταλμούδ, οι ραββίνοι είχαν εκφράσει μια 
παρόμοια ιδέα. Είχαν πει ότι ο Θεός δημιούργησε άλλους κόσμους 
και τους κατέστρεψε πριν δημιουργήσει αυτόν εδώ. Αλλά όλοι χάθη-
καν. Μερικοί Καββαλιστές σύγκριναν αυτή τη «θραύση» (Σεβιράθ) 
με το ρήγμα της γέννησης ή το ξεπέταγμα του βλαστού από το σπόρο. 
Η καταστροφή ήταν απλώς το πρελούδιο σε μια νέα δημιουργία. Παρ' 
όλο που καθετί βρισκόταν σε αταξία,ο Άιν Σοφ θα δημιουργούσε και-
νούργια ζωή απ' αυτό το πρόδηλο χάος διαμέσου της διαδικασίας του 
Τιχχούν η της αποκατάστασης. 

Μετά την καταστροφή, ένα νέο ρεύμα ζωής πήγασε από τον Άιν 
Σοφ και διαπέρασε το «μέτωπο» του Αντάμ Καντμόν. Αυτή τη φορά 
οι σεφιρώτ αναδιοργανώθηκαν σε νέους σχηματισμούς: δεν ήταν 
πλέον γενικευμένες όψεις του Θεού. Καθεμιά τους έγινε ένα «Πρό-
σωπο» (παρτζούφ) στο οποίο αποκαλυπτόταν ολόκληρη η προσωπι-
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κότητα του Θεού, υπό διαφορετικά -ας πούμε - χαρακτηριστικά, 
κατά τρόπο αρκετά όμοιο με τα τρία πρόσωπα της Τριάδας. 0 Αού-
ρια προσπαθούσε να βρει έναν νέο τρόπο να εκφράσει την παλαιά 
καββαλιστική ιδέα του αδιερεύνητου Θεού που γεννούσε τον εαυτό 
του ως πρόσωπο. Όσον αφορά τη διαδικασία του Τιχχούν,ο Λούρια 
χρησιμοποιούσε το συμβολισμό της σύλληψης,γέννησης και ανάπτυ-
ξης μιας ανθρώπινης προσωπικότητας για να υποδηλώσει έτσι μια 
παρόμοια εξέλιξη του Θεού. Είναι περίπλοκο και ίσως μπορεί να εξη-
γηθεί καλύτερα υπό μορφή διαγράμματος. Στην αποκατάσταση του 
Τιχχούν,ο Θεός επανέφερε την τάξη αναδιατάσσοντας τις δέκα σεφι-
ρώτ σε πέντε «Πρόσωπα» (παρτζουφίμ) κατά τα ακόλουθα στάδια: 

1. Η Κέτερ (Στέμμα), η υψηλότερη σεφιρά, την οποία το Ζοχάρ 
αποκαλούσε «Τίποτα»,γίνεται το πρώτο παρτζούφ με το όνο-
μα «Αρίκ» Ανπίν (ο Συγκροτούμενος) 

2. Η Χοχμά (Σοφία), το δεύτερο παρτζούφ, με το όνομα Αμπά 
(Πατέρας) 

3. Η Μπινά (Ευφυΐα) γίνεται το τρίτο παρτζούφ με το όνομα Ιμά 
(Μητέρα) 

4. Οι Ντιν (Κρίση), Χέσεντ (Έλεος), Ραχαμίμ (Συμπόνια), Νετσάχ 
(Τπομονή), Οντ (Μεγαλοπρέπεια) και Γιεσόντ (Θεμέλιο) γίνο-
νται όλες το τέταρτο παρτζούφ, με το όνομα Ζαΐρ Ανπίν (ο Απα-
θής Σύζυγος) 

5. Η τελευταία σεφιρά, με το όνομα Μαλκούτ (Βασίλειο) ή Σεκι-
νάχ, γίνεται το πέμπτο παρτζούφ, το οποίο ονομάζεται Νουκρά 
ντε Ζαΐρ (η Γυναίκα του Συζύγου). 

0 σεξουαλικός συμβολισμός είναι μια τολμηρή προσπάθεια να 
εικονιστεί η επανένωση των σεφιρώτ, η οποία θα θεραπεύσει το ρήγ-
μα που προκλήθηκε όταν έσπασαν τα αγγεία και θα αποκαταστήσει 
την πρωταρχική αρμονία. Τα δύο «ζεύγη» - Αμπά και Ιμά, Ζαΐρ και 
Νουκρά- συμπλέκονται σε ζιβούνγχ (συνουσία) και αυτό το σμίξιμο 
του αρσενικού με το θηλυκό στοιχείο μέσα στο Θεό συμβολίζει την 
αποκατεστημένη τάξη. Οι Καββαλιστές σταθερά προειδοποιούν τους 
αναγνώστες τους να μην το εκλάβουν αυτό κυριολεκτικά. Είναι μια 
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κατασκευή που Θέλει αφενός να υπαινιχθεί μια διαδικασία αποκατά-
στασης, η οποία δεν μπορεί να περιγραφεί με σαφείς, ορθολογικούς 
όρους και αφετέρου να αντιρροπήσει τη συντριπτικά αρσενική απει-
κόνιση του θεού. Η σωτηρία την οποία οραματίζονται οι Μυστικοί 
δεν εξαρτάται από ιστορικά γεγονότα όπως η έλευση του Μεσσία, 
αλλά συνιστά μια διαδικασία που πρέπει να υποστεί και ο ίδιος ο 
θεός. Το πρώτο σχέδιο του θεού ήταν να καταστήσει την ανθρωπό-
τητα βοηθό του στη διαδικασία της διάσωσης εκείνων των θείων ανα-
λαμπών που είχαν σκορπιστεί και παγιδευτεί μέσα στο χάος κατά τη 
«Θραύση των Αγγείων». Αλλά ο Αδάμ είχε αμαρτήσει στον Κήπο της 
Εδέμ. Αν αυτό δεν είχε συμβεί, η αρχική αρμονία θα είχε αποκατα-
σταθεί και η θεϊκή εξορία θα έληγε με το πρώτο Σάββατο. Αλλά η 
πτώση του Αδάμ επανέλαβε την πρωταρχική καταστροφή της «θραύ-
σης των Αγγείων». Η δημιουργημένη τάξη εξέπεσε και θείο φως στην 
ψυχή του σκορπίστηκε έξω και φυλακίστηκε στη φθαρμένη ύλη. Τότε 
ο θεός έθεσε σε εφαρμογή ένα άλλο σχέδιο. Είχε επιλέξει τον Ισραήλ 
να είναι ο βοηθός του στον αγώνα για την κυριότητα και τον έλεγχο. 
Ακόμα και αν ο Ισραήλ, όπως οι ίδιες οι θεϊκές σπίθες, είναι διασκορ-
πισμένος στους σκληρούς και ανίερους τόπους της Διασποράς, οι 
Εβραίοι έχουν μια ειδική αποστολή. Όσο οι θεϊκές αναλαμπές παρα-
μένουν χωρισμένες και χαμένες μέσα στην ύλη, ο Θεός είναι ατελής. 
Με την προσεκτική τήρηση της Τορά και με την άσκηση της προσευ-
χής, κάθε Εβραίος θα βοηθούσε να επιστρέψουν οι αναλαμπές στη 
θεϊκή τους πηγή κι έτσι να λυτρωθεί ο κόσμος. Σε αυτό το όραμα της 
σωτηρίας, ο Θεός δεν κοιτάζει από ψηλά και με συγκατάβαση το αν-
θρώπινο γένος, αλλά -όπως πάντα επέμεναν οι Εβραίοι- εξαρτάται 
ουσιαστικά από την ανθρωπότητα. Οι Εβραίοι έχουν το μοναδικό προ-
νόμιο να βοηθούν το θεό να αναμορφωθεί και να δημιουργηθεί εκ νέου. 

0 Λούρια έδωσε ένα καινούργιο νόημα στην παλιά εικόνα της εξο-
ρίας της Σεκινάχ. Θυμόμαστε ότι στο Ταλμούδ οι ραββίνοι έβλεπαν 
τη Σεκινάχ να βγαίνει εθελοντικά στην εξορία μαζί με τους Εβραίους 
μετά την καταστροφή του Ναού. Το Ζοχάρ ταύτιζε τη Σεκινάχ με την 
τελευταία σεφιρά και την έκανε τη θηλυκή όψη της θεότητας. Στο μύ-
θο του Λούρια, η Σεκινάχ εξέπεσε μαζί με τις άλλες σεφιρώτ όταν 
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έσπασαν τα Αγγεία. Στο πρώτο στάδιο του Τιχχούν είχε γίνει Νουκρά 
και σμίγοντας με τον Ζαΐρ (τις έξι «μεσαίες» σεφιρώτ) είχε σχεδόν 
ενσωματωθεί και πάλι στον θεϊκό κόσμο. Αλλά όταν ο Αδάμ αμάρ-
τησε , η Σεκινάχ έπεσε για μια ακόμα φορά και πήγε στην εξορία μαζί 
με την υπόλοιπη Κεφαλή του Θεού. 0 Λούρια είναι εντελώς απίθανο 
να είχε συναντηθεί με τα γραπτά των Χριστιανών Γνωστικών που 
είχαν αναπτύξει μια πολύ παρόμοια μυθολογία. Είχε αναπαραγάγει 
αυθόρμητα τους παλαιούς μύθους της εξορίας και της πτώσης για να 
ανταποκριθεί στις τραγικές συνθήκες του δέκατου έκτου αιώνα. Αφη-
γήσεις όπως αυτές περί της θεϊκής συνουσίας και της εξόριστης θεάς 
είχαν απορριφθεί από τους Εβραίους κατά τη βιβλική περίοδο, όταν 
ανέπτυσσαν το δόγμα του Ενός Θεού. Η σχέση των εν λόγω αφηγή-
σεων με τον παγανισμό και την ειδωλολατρία θα έπρεπε λογικά να 
έχει εξεγείρει τους Σεφαραδίμ. Εντούτοις, τη μυθολογία του Λούρια 
την υιοθέτησαν μ' ενθουσιασμό από την Περσία ως την Αγγλία, από τη 
Γερμανία και την Πολωνία ως την Ιταλία και τη Βόρειο Αφρική, από 
την Ολλανδία ως την Τεμένη· αναδιατυπωμένη με εβραϊκούς όρους, 
μπόρεσε να αγγίξει μια ευαίσθητη χορδή και να εμφυσήσει καινούρ-
γιες ελπίδες μέσα στην απόλυτη απελπισία. Έκανε τους Εβραίους να 
πιστέψουν ότι, παρά τις φοβερές συνθήκες μέσα στις οποίες πολλοί 
απ' αυτούς ζούσαν, υπήρχε τελικά νόημα και σημασία. 

Οι Εβραίοι μπορούσαν να θέσουν τέρμα στην εξορία της Σεκινάχ. 
Με την τήρηση των μιτσβώτ, μπορούσαν να αποκαταστήσουν και πάλι 
το θεό τους. θα είχε ενδιαφέρον να συγκρίνουμε αυτό το μύθο με την 
προτεσταντική θεολογία που ο Λούθηρος και ο Καλβίνος οικοδομού-
σαν στην Ευρώπη περίπου την ίδια εποχή. Οι Προτεστάντες μεταρ-
ρυθμιστές κήρυσσαν και οι δύο την απόλυτη κυριότητα του θεού: στη 
θεολογία τους, όπως θα δούμε, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως που οι 
άνδρες και οι γυναίκες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην ίδια τους 
τη σωτηρία. 0 Λούρια, ωστόσο, κήρυσσε ένα δόγμα των έργων: ο θεός 
χρειαζόταν τα ανθρώπινα όντα και παρέμενε κατά κάποιον τρόπο ατε-
λής δίχως την προσευχή τους και τα καλά έργα. Παρ' όλη την τραγωδία 
που είχε πέσει στους εβραϊκούς πληθυσμούς της Ευρώπης, κατάφερναν 
να είναι πιο αισιόδοξοι από τους Προτεστάντες όσον αφορά τη μοίρα 
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της ανθρωπότητας. Εχεί που οι Χριστιανοί της Ευρώπης -Καθολικοί 
και Προτεστάντες- διατύπωναν όλο και περισσότερα δόγματα, ο Αού -
ρια αναβίωνε τις μυστικές τεχνικές του Αβραάμ Αμπουλάφια για να 
βοηθήσει τους Εβραίους να υπερβούν τη διανοητική δραστηριότητα και 
να καλλιεργήσουν μια πιο ενορατική κατανόηση. Η αναδιάταξη των 
γραμμάτων του θείου Ονόματος, σύμφωνα με την πνευματικότητα του 
Αμπουλάφια, θύμιζε στους Καββαλιστές ότι το νόημα του «θεού» δεν 
μπορούσε να μεταβιβαστεί επαρκώς από την ανθρώπινη γλώσσα. Στη 
μυθολογία του Αούρια, συμβόλιζε επίσης την ανασύσταση και αναδια-
τύπωση του θείου. 0 Χάίμ Βιτάλ περιέγραφε την τεράστια συγκινη-
σιακή αποτελεσματικότητα που είχαν οι ασκήσεις του Αούρια: διαχω-
ρίζοντας τον εαυτό του από τη φυσιολογική, καθημερινή εμπειρία -
αγρυπνώντας την ώρα που οι άλλοι κοιμούνταν, νηστεύοντας όταν οι 
άλλοι έτρωγαν, αποσυρόμενος κατά διαστήματα σε κατάσταση απο-
κλεισμού - ο Καββαλιστής μπορούσε να συγκεντρώνεται στις παράξε-
νες «λέξεις» που δεν είχαν καμιά σχέση με τον κοινό λόγο. Ένιωθε ότι 
βρισκόταν σ' έναν άλλο κόσμο και τον κατελάμβανε ρίγος και τρόμος 
σαν να τον κατείχε μια δύναμη έξω από τον εαυτό του. 

Αλλά δεν υπήρχε αγωνία. Ο Αούρια επέμενε ότι πριν ξεκινήσει τις 
πνευματικές του ασκήσεις, ο Καββαλιστής έπρεπε να κατακτήσει 
βαθιά ψυχική ειρήνη. Η γαλήνη και η χαρά ήταν ουσιώδεις: κανένα 
μοιρολόι και θρήνος, καμιά ενοχή και αγωνία δεν έπρεπε να υπάρχει 
στη διάρκεια των μυστικών τελέσεων. 0 Βιτάλ επέμενε πως η Σεκι-
νάχ δεν μπορούσε να ζήσει σε έναν τόπο θλίψεων και πόνου - μια ιδέα 
που οι ρίζες της έχουμε δει ότι βρίσκονταν στο Ταλμούδ. Η θλίψη πη-
γάζει από τις δυνάμεις του κακού στον κόσμο, ενώ η χαρά κάνει τον 
Καββαλιστή ν* αγαπά το θεό και να προσχωρεί σ' αυτόν. Δεν έπρεπε 
να υπάρχει οργή ή επιθετικότητα στην καρδιά του Καββαλιστή για 
κανέναν - ούτε καν για τους γχοείμ. 0 Αούρια ταύτιζε την οργή με 
την ειδωλολατρία, γιατί ένας άνθρωπος θυμωμένος κατεχόταν από 
έναν «παράξενο θεό». Είναι εύκολο να επικρίνουμε τον μυστικισμό 
του Αούρια. Όπως δείχνει ο Γκέρσομ Σόλεμ,το μυστήριο του θεού 
Αιν Σοφ, που ήταν τόσο ισχυρό στο Ζοχάρ, τείνει να χαθεί μέσα στο 
δράμα του τσιμτσούν,τΐ] «θραύση των Αγγείων» και το Τιχχούν6. 
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Στο επόμενο κεφάλαιο, θα δούμε ότι αυτό συνέβαλε σ' ένα καταστρο-
φικό και δυσάρεστο επεισόδιο στην ιουδαϊκή ιστορία. Όμως η λου-
ριανική σύλληψη του Θεού κατάφερε να βοηθήσει τους Εβραίους να 
καλλιεργήσουν ένα πνεύμα χαράς και ευγένειας, μαζί και μια θετική 
άποψη της ανθρωπότητας, σε μια εποχή που η ενοχή και η οργή των 
Εβραίων μπορούσαν να οδηγήσουν πολλούς στην απελπισία και την 
απώλεια κάθε πίστης για τη ζωή. 

Οι Χριστιανοί της Ευρώπης δεν κατάφεραν να παραγάγουν μια 
τόσο θετική πνευματικότητα. Και αυτοί υπέφεραν ιστορικές συμφορές 
τις οποίες δεν μπόρεσαν να απαλύνουν ούτε η θρησκευτική φιλοσοφία 
ούτε ο Σχολαστικισμός. 0 "Μαύρος Θάνατος" το 1348, η πτώση της 
Κωνσταντινούπολης το 1453 και τα εκκλησιαστικά σκάνδαλα της 
Αιχμαλωσίας της Αβινιόν (1334-1342) και του Μεγάλου Σχίσματος 
(1378-1417) είχαν εντείνει δραματικά το αίσθημα της ανθρώπινης αδυ-
ναμίας και είχαν ρίξει σε ανυποληψία την Εκκλησία. Η ανθρωπότητα 
φαινόταν ανίκανη να βγει από τα φοβερά της δεινά δίχως τη βοήθεια 
του Θεού. Τον δέκατο τέταρτο και δέκατο πέμπτο αιώνα, ως εκ τού-
του, θεολόγοι όπως ο Ντουνς Σκότους από την Οξφόρδη (1265-1308) 
-που δεν πρέπει να συγχέεται με τον Σκότους Εριγένη-και ο Γάλλος 
θεολόγος Ζαν ντε Ζερσόν (Jean de Gerson) (1363-1429) τόνισαν και οι 
δύο την κυριότητα του Θεού, ο οποίος κυριαρχούσε στις ανθρώπινες 
υποθέσεις τόσο αυστηρά όσο ένας απόλυτος κυβερνήτης. Ανδρες και 
γυναίκες δεν μπορούσαν κατά τίποτα να συμβάλουν στη σωτηρία 
τους· τα καλά έργα δεν είχαν καμιά αξία καθ' εαυτά, αλλά μόνο στο 
βαθμό που ο Θεός μέσα στη μεγαλοψυχία του τα είχε κηρύξει καλά. 
Αλλά αυτούς τους αιώνες υπήρξε μια μετάθεση της έμφασης. Ο ίδιος 
ο Ζερσόν ήταν ένας Μυστικός που πίστευε ότι ήταν καλύτερα «να 
προσκολλάται κανείς πάνω απ' όλα στην αγάπη για το Θεό χωρίς αλα-
ζονικές διερευνήσεις» παρά να «ψάχνει μέσ' από συλλογισμούς, βασι-
σμένους στην αληθινή πίστη, να κατανοήσει τη φύση του Θεού»7. 
Υπήρξε μια άνοδος του μυστικισμού στην Ευρώπη τον δέκατο τέταρτο 
αιώνα, όπως έχουμε δει, και οι άνθρωποι άρχιζαν να νιώθουν ότι ο 
λόγος ήταν ανεπαρκής για να εκφράσει το μυστήριο που αποκαλούσαν 
«θεό». Όπως έλεγε ο Thomas ά Kempis στη Μίμηση του Χριστού: 
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Πόση αξία έχει να συζητάς καλλιεργημένα γύρω από την Τριά-
δα, αν δεν έχεις ταπεινότητα και ως εκ τούτου δυσαρεστείς την 
Τριάδα;... Είναι πολύ πιο σημαντική η συντριβή μου από την 
ικανότητα να την ορίσω. Ακόμη κι αν ήξερες από στήθους ολό-
κληρη τη Βίβλο και όλες τις διδασκαλίες των φιλοσόφων, πώς θα 
μπορούσε αυτό να σε βοηθήσει δίχως τη χάρη του Θεού; 

Η Μίμηση του Χριστού, η οποία είναι μάλλον αυστηρή, βλοσυρή θρη-
σκευτικότητα, έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή μοτίβα των κλασικών 
της δυτικής πνευματικότητας. Αυτούς τους αιώνες, η ευσέβεια επικε-
ντρωνόταν όλο και περισσότερο στον άνθρωπο Ιησού. Η πρακτική της 
αναπαράστασης του Δρόμου του Σταυρού επέμενε με ιδιαίτερες 
λεπτομέρειες στον σωματικό πόνο του Ιησού και την αγωνία. Ορισμέ-
νοι διαλογισμοί του δέκατου τέταρτου αιώνα γραμμένοι από έναν 
ανώνυμο συγγραφέα πληροφορούν τον αναγνώστη ότι κάθε πρωί 
ξυπνάει έχοντας περάσει το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας του διαλο-
γιζόμενος πάνω στον Μυστικό Δείπνο και στην αγωνία του Κήπου της 
Γεθσημανής, με τα μάτια του ακόμα κόκκινα από το κλάμα. Αμέσως 
αρχίζει να συλλογίζεται τη δίκη του Ιησού και ν' ακολουθεί την πορεία 
του προς το Γολγοθά, ώρα με την ώρα. 0 αναγνώστης παροτρύνεται 
να φανταστεί τον εαυτό του να εκλιπαρεί τις αρχές για τη σωτηρία 
του Χριστού, να κάθεται δίπλα του μέσα στη φυλακή και να του φι-
λάει τα αλυσσοδεμένα χέρια και πόδια9. Σε αυτό το καταθλιπτικό 
πρόγραμμα, ελάχιστη έμφαση δίνεται στην Ανάσταση. Η έμφαση δί-
νεται αντίθετα στην τρωτή ανθρώπινη φύση του Ιησού. Πρόκειται για 
μια βία των συγκινήσεων, ενώ αυτό που εντυπωσιάζει τον σύγχρονο 
αναγνώστη ως νοσηρή περιέργεια χαρακτηρίζει πολλές από αυτές τις 
περιγραφές. Ακόμα και μεγάλοι Μυστικοί, όπως η Bridget από τη 
Σουηδία και η Ιουλιανή από τη Νορβηγία, μιλούν με μακάβριες λε-
πτομέρειες για τη σωματική κατάσταση του Ιησού: 

Αντίκρισα το αγαπημένο του πρόσωπο, πελιδνό, ωχρό, με τη 
λευκότητα του θανάτου.Έγινε ακόμα πιο κρύο και άψυχο. Τότε, 
νεκρό πλέον, πήρε ένα μπλε χρώμα που βαθμιαία γινόταν όλο 
και βαθύτερο, καθώς η σάρκα συνέχιζε να πεθαίνει. Για μένα 
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το πάθος του φανερωνόταν κυρίως στο ευλογημένο του πρό-
σωπο, χαι ιδιαίτερα στα χείλη του. Εχείεπίσης είδα τα τέσσερα 
χρώματα, εχείπου πρώτα ήταν ζωντανά, χόχχινα χαι αγαπη-
μένα.Ήταν οδυνηρό να τον βλέπει κανείς να αλλάζει λίγο λίγο 
χαθώς πέθαινε. Τα ρουθούνια του ζάρωσαν χι αυτά χαι στέ-
γνωσαν μπροστά στα μάτια μου, χαι το αγαπημένο του σώμα 
έγινε μαύρο χαι καφετί χαθώς το πάγωνε ο θάνατος10. 

Αυτό μας θυμίζει τις γερμανικές σταυρώσεις του δέκατου τέταρτου 
αιώνα με τις τερατωδώς παραμορφωμένες φιγούρες και με το αίμα που 
ανάβλυζε ορμητικά, οι οποίες βέβαια έφτασαν στο απόγειό τους με 
το έργο του Matthias Grunewald (1480-1528). Η Ιουλιανή πέτυχε μια 
βαθιά κατανόηση της φύσης του Θεού: σαν αληθινή Μυστικός περι-
γράφει την Τριάδα να ζει μέσα στην ψυχή και όχι ως μια εξωτερική 
πραγματικότητα «εκεί πέρα». Αλλά η δύναμη τη δυτικής εμμονής 
στον Χριστό ήταν ακαταμάχητη. Όλο και περισσότερο, τον δέκατο 
τέταρτο και δέκατο πέμπτο αιώνα, άνδρες και γυναίκες στην Ευρώπη 
έκαναν άλλα ανθρώπινα όντα επίκεντρο της λατρείας τους παρά το 
Θεό. Η μεσαιωνική λατρεία της Μαρίας και των αγίων μεγάλωνε μαζί 
με την αυξανόμενη αφοσίωση στον άνθρωπο Ιησού. Ο ενθουσιασμός 
για τα ομοιώματα και τους ιερούς τόπους αποσπούσε επίσης τους 
δυτικούς Χριστιανούς από το μοναδικό αναγκαίο πράγμα. Οι άνθρω-
ποι φαίνονταν να επικεντρώνονται σε καθετί άλλο εκτός από το Θεό. 

Η σκοτεινή πλευρά του ευρωπαϊκού πνεύματος φάνηκε ακόμα 
καθαρότερα στην Αναγέννηση. Οι φιλόσοφοι και οι ουμανιστές της 
Αναγέννησης επέκριναν αυστηρά μεγάλο μέρος της μεσαιωνικής λα-
τρείας. Απεχθάνονταν βαθύτατα τους σχολαστικούς, νιώθοντας ότι οι 
σκοτεινές τους θεωρητικολογίες έκαναν το Θεό να ηχεί ανιαρός και 
ξένος. Ζητούσαν αντίθετα να επιστρέψουν στις πηγές της πίστης, ιδι-
αίτερα στον άγιο Αυγουστίνο. Οι μεσαιωνικοί σέβονταν τον Αυγου-
στίνο ως θεολόγο, αλλά οι ουμανιστές ανακάλυπταν εκ νέου τις Εξο-
μολογήσεις και τον έβλεπαν σαν έναν συνάνθρωπο σε μια προσωπική 
αναζήτηση. Ο Χριστιανισμός, υποστήριζαν, δεν ήταν ένα σώμα δογ-
μάτων αλλά εμπειρία. Ο Λορέντζο Βάλα (Lorenzo Valla) (1407-1457) 
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τόνιζε τη ματαιότητα κάθε ανάμιξης του ιερού δόγματος με «διαλε-
κτικά κόλπα» και με «μεταφυσικές σοφιστείες»:11 αυτές οι «ματαιό-
τητες» είχαν καταδικαστεί από τον ίδιο τον απόστολο Παύλο. 0 Φρα-
γκίσκος Πετράρχης (1304-1374) είχε πει ότι «η θεολογία είναι στην 
πραγματικότητα ποίηση, ποίηση σε σχέση με το Θεό», αποτελεσμα-
τική όχι επειδή «αποδείκνυε» κάτι, αλλά επειδή διαπερνούσε την 
καρδιά12. Οι ουμανιστές είχαν ξαναφέρει στην επιφάνεια την αξιο-
πρέπεια της ανθρωπότητας, αλλά αυτό δεν τους έκανε να αρνούνται 
το θεό: αντίθετα, σαν αληθινοί άνθρωποι της εποχής τους, τόνιζαν το 
ανθρώπινο στοιχείο του θεού που είχε γίνει άνθρωπος. Αλλά οι πα-
λαιές αβεβαιότητες παρέμεναν. Οι άνθρωποι της Αναγέννησης είχαν 
βαθιά επίγνωση του πόσο εύθραυστη ήταν κάθε γνώση μας και επί-
σης συμμερίζονταν αρκετά την αυστηρή έννοια της αμαρτίας του Αυ-
γουστίνου. Όπως έλεγε ο Πετράρχης: 

Πόσες φορές έχω συλλογιστεί τη δυστυχία μου και το θάνατο· 
με τι ποταμούς δακρύων έχω ζητήσει να πλύνω τις κηλίδες μου 
έτσι που δύσκολα να μπορώ να μιλήσω δίχως να κλάψω, όμως 
τώρα όλα είναι μάταια. Ο Θεός είναι όντως ο καλύτερος και ο 
χειρότερος είμ' εγώ13. 

Ως εκ τούτου υπήρχε τεράστια απόσταση ανάμεσα στον άνθρωπο και 
το θεό: ο Κολούτσιο Σαλουτάτι (Coluccio Salutati) (1331-1406) και ο 
Λεονάρντο Μπρούνι (Leonardo Bruni) (1369-1444) έβλεπαν και οι δύο 
το θεό ως απώτατα υπερβατικό και απρόσιτο στο ανθρώπινο πνεύμα. 

Όμως ο Γερμανός φιλόσοφος και θεολόγος Νικόλαος της Κούζα 
(1401-1464) είχε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να κα-
ταλάβουμε το θεό. Ενδιαφερόταν απεριόριστα για τις καινούργιες 
επιστήμες, οι οποίες πίστευε ότι μπορούσαν να μας βοηθήσουν να 
κατανοήσουμε το μυστήριο της Τριάδος. Τα μαθηματικά,για παρά-
δειγμα, τα οποία ασχολούνταν μόνο με καθαρές αφαιρέσεις, μπορού-
σαν να μας προσφέρουν μια βεβαιότητα που ήταν αδύνατη σε άλλες 
επιστήμες. Έτσι η μαθηματική ιδέα του «μεγίστου» και του «ελαχί-
στου» αποτελούσαν καταφανώς αντίθετα, αλλά στην πράξη μπορού-
σαν λογικά να ιδωθούν ως ταυτόσημες. Αυτή η «σύμπτωση των αντι-
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θέτων» περιέκλεινε μέσα της την ιδέα του θεού: η ιδέα του «μεγί-
στου» περιέχει τα πάντα· συνεπάγεται τέτοιες έννοιες ενότητας που 
κατ' ανάγκη δείχνουν άμεσα προς το θεό. Επιπλέον,το μέγιστο όριο 
δεν ήταν τρίγωνο, κύκλος ή σφαίρα, αλλά ένας συνδυασμός και των 
τριών: η ενότητα των αντιθέτων ήταν επίσης Τριάδα. Όμως η ευφυής 
απόδειξη του Νικόλαου είχε ελάχιστη θρησκευτική σημασία. Έμοιαζε 
να συρρικνώνει την ιδέα του θεού σε έναν λογικό γρίφο. Αλλά η πε-
ποίθησή του ότι «ο θεός αγκαλιάζει τα πάντα, ακόμα και τις αντιφά-
σεις»14 ήταν κοντά στην ελληνορθόδοξη αντίληψη ότι όλη η αληθινή 
θεολογία έπρεπε να είναι παράδοξη. Γράφοντας μάλλον σαν πνευμα-
τικός δάσκαλος παρά σαν φιλόσοφος και μαθηματικός, ο Νικόλαος 
είχε συνείδηση του ότι ο Χριστιανός έπρεπε «να αφήνει καθετί πίσω 
του», όταν ζητούσε να προσεγγίσει το θεό, και να «υπερβαίνει ακόμα 
και τη διάνοιά του» πηγαίνοντας πέρα από κάθε λόγο και κάθε νόη-
μα. Το πρόσωπο του θεού θα παραμένει τυλιγμένο σε μια «ιερή και 
μυστική σιωπή»15. 

Οι νέες ανακαλύψεις της Αναγέννησης δεν μπορούσαν να ξεριζώ-
σουν τους βαθύτερους φόβους, οι οποίοι όπως και ο θεός βρίσκονταν 
κάτω από την ακτίνα δράσης του λόγου. Όχι πολύ μετά το θάνατο 
του Νικόλαου, μια ιδιαίτερα επικίνδυνη φοβία ξέσπασε στην πατρίδα 
του τη Γερμανία και εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη Βόρεια Ευρώπη. Το 
1484 ο πάπας Ιννοκέντιος ο Η' εξέδωσε το Διάταγμα με τον τίτλο 
Summa Desiderantes,TO οποίο σημάδεψε την έναρξη του μεγάλου κυ-
νηγιού των μαγισσών που έπληξε σποραδικά ολόκληρη την Ευρώπη 
τον δέκατο έκτο και δέκατο έβδομο αιώνα, μαστίζοντας εξίσου προτε-
σταντικές και καθολικές κοινότητες. Αποκάλυψε την κρυμμένη σκο-
τεινή πλευρά του ευρωπαϊκού πνεύματος. Στη διάρκεια αυτών των 
ειδεχθών διώξεων,χιλιάδες ανδρών και γυναικών βασανίστηκαν φρι-
κτά μέχρι να ομολογήσουν εκπληκτικά αμαρτήματα. Έλεγαν ότι είχαν 
σεξουαλικές σχέσεις με δαίμονες, ότι είχαν πετάξει εκατοντάδες μίλια 
μακριά για να λάβουν μέρος σε όργια, όπου αντί για το θεό λα,τρευό-
ταν ο Σατανάς σε μια αποκρουστική τελετουργία. Σήμερα ξέρουμε 
ότι δεν υπήρχαν μάγισσες, αλλά ο διωγμός αντιπροσώπευε μια τερά-
στια συλλογική φαντασίωση, στην οποία συμμετείχαν από κοινού οι 
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μορφωμένοι ιεροεξεταστές χαι τα Θύματά τους,τα οποία είχαν ονει-
ρευτεί αυτά τα πράγματα και εύκολα πείθονταν ότι πράγματι συνέ-
βησαν. Η φαντασίωση αυτή συνδεόταν με τον αντισημιτισμό, καθώς 
και μ' έναν βαθύ σεξουαλικό φόβο. 0 Σατανάς είχε αναδυθεί σαν απει-
λητική σκιά ενός ανέφικτα αγαθού και παντοδύναμου θεού. Αυτό δεν 
είχε συμβεί σε καμιά άλλη από τις θεοκεντρικές θρησκείες. Το Κοράνι, 
για παράδειγμα, κάνει σαφές ότι ο Σατανάς θα συγχωρεθεί την Ημέ-
ρα της Κρίσεως. Μερικοί από τους Σούφι ισχυρίζονταν ότι είχε εκπέ-
σει από τη χάρη επειδή αγάπησε το θεό περισσότερο απ' ό,τι οι άλλοι 
άγγελοι. 0 θεός τον πρόσταξε να προσκυνήσει τον Αδάμ την ημέρα 
της δημιουργίας, αλλά ο Σατανάς αρνήθηκε επειδή πίστευε ότι μια 
τέτοια πράξη υποταγής άξιζε μόνο στο θεό. Στη Δύση, ωστόσο, ο Σα-
τανάς έγινε η φιγούρα του ανεξέλεγκτου χαχού. Αναπαρίστατο όλο 
χαι περισσότερο με τη μορφή ζώου που έχει πριαπικές σεξουαλικές 
ορέξεις και τεράστια γεννητικά όργανα. Όπως έδειξε ο Νόρμαν Κον 
(Norman Cohn) στο βιβλίο του Οι εσωτερικοί δαίμονες της Ευρώπης, 
αυτό το πορτραίτο του Σατανά δεν ήταν μόνο μια προβολή του κατα-
χωνιασμένου φόβου και άγχους. Το κυνήγι των μαγισσών αντιπρο-
σώπευε επίσης την ασυνείδητη αλλά πανίσχυρη εξέγερση εναντίον 
μιας καταπιεστικής θρησκείας κι εναντίον ενός άτεγκτου θεού. Στους 
θαλάμους των βασανιστηρίων τους, ιεροεξεταστές και «μάγισσες» 
οικοδομούσαν από κοινού μια φαντασίωση που ήταν μια αντιστροφή 
του Χριστιανισμού. Η Μαύρη Λειτουργία έγινε μια τρομακτική, αλλά 
διεστραμμένα ηδονική τελετουργία όπου λατρευόταν ο Διάβολος στη 
θέση ενός θεού ο οποίος έμοιαζε πολύ σκληρός και τρομακτικός για 
να έχει κανείς σχέσεις μαζί του16. 

0 Μαρτίνος Λούθηρος (1483-1546) πίστευε ακλόνητα στη μαγεία 
και έβλεπε τη χριστιανική ζωή σαν ένα διαρκή αγώνα εναντίον του 
Σατανά. Η Μεταρρύθμιση μπορεί να ιδωθεί σαν μια προσπάθεια δια-
χείρισης αυτού του άγχους, παρ' όλο που οι περισσότεροι από τους 
μεταρρυθμιστές δεν πρόβαλαν κάποια καινούργια αντίληψη για το 
θεό. Είναι, βέβαια, απλουστευτικό να υπαγάγουμε τον τεράστιο κύ-
κλο των θρησκευτικών αλλαγών που συνέβησαν στην Ευρώπη τον δέ-
κατο έκτο αιώνα στην έννοια της «Μεταρρύθμισης». Ο όρος υπονοεί 
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ένα πιο εσκεμμένο και συνεκτικό κίνημα απ' αυτό που όντως υπήρξε. 
Οι διάφοροι μεταρρυθμιστές -Καθολικοί όσο και Προτεστάντες-
προσπαθούσαν όλοι να εκφράσουν μια νέα θρησκευτική συνείδηση 
που βίωναν έντονα, αλλά δεν είχαν ακόμη εννοιοποιήσει ή καταστήσει 
αντικείμενο συνειδητού αναστοχασμού. Δεν γνωρίζουμε γιατί ακρι-
βώς συνέβη η «Μεταρρύθμιση»: σήμερα οι ερευνητές μάς προειδο-
ποιούν να δυσπιστούμε στις περιγραφές των παλιών σχολικών εγχει-
ριδίων. Οι αλλαγές δεν οφείλονταν απολύτως στη διαφθορά της Εκ-
κλησίας, όπως συχνά πιστεύεται, ούτε σε μια πτώση του θρησκευτι-
κού ενθουσιασμού. Στην πραγματικότητα, φαίνεται ότι υπήρξε ένας 
νέος θρησκευτικός ενθουσιασμός στην Ευρώπη ο οποίος οδηγούσε 
τους ανθρώπους να επικρίνουν καταχρήσεις οι οποίες παλιότερα θεω-
ρούνταν απλώς δεδομένες. Οι πραγματικές ιδέες των μεταρρυθμι-
στών πήγασαν όλες από μεσαιωνικές, καθολικές θεολογίες. Η διά-
δοση της ιδέας του έθνους και των πόλεων στη Γερμανία και την Ελβε-
τία έπαιξε σίγουρα κάποιο ρόλο, όπως επίσης η νέα ευσέβεια και η 
θεολογική συνείδηση των αστικών στρωμάτων του δέκατου έκτου αιώ-
να. Υπήρχε παράλληλα μια αύξουσα αίσθηση του ατομικισμού στην 
Ευρώπη,η οποία επέφερε συνεχώς ριζικές αναθεωρήσεις των τρεχου-
σών θρησκευτικών στάσεων. Αντί να εκφράζουν την πίστη τους με 
εξωτερικούς, συλλογικούς τρόπους, οι λαοί της Ευρώπης άρχιζαν να 
εξερευνούν τις πιο εσωτερικές συνέπειες της θρησκείας. Όλοι αυτοί 
οι παράγοντες συνέβαλαν σε οδυνηρές και συχνά βίαιες αλλαγές, οι 
οποίες ώθησαν τη Δύση ως τη σύγχρονη εποχή. 

Πριν από τη μεταστροφή του,ο Λούθηρος είχε σχεδόν απελπιστεί 
ότι θα κατάφερνε ποτέ να ευχαριστήσει ένα Θεό που έφτασε να μισεί: 

Αν και έζησα μιαν άψογη ζωή ως μοναχός, ένιωθα ότι ήμουν 
αμαρτωλός με ένοχη συνείδηση απέναντι στο Θεό. Επίσης δεν 
μπορούσα να πιστέψω ότι τον είχα ευχαριστήσει με τα έργα μου. 
Αντί ν' αγαπώ πλέον τον δίχαιο Θεό που τιμωρεί τους αμαρτω-
λούς, στην πραγματικότητα τον αποστρε(ρόμουν. Υπήρξα καλός 
μοναχός και τήρησα τόσο αυστηρά τους κανόνες του τάγματός 
μου που αν ποτέ ένας μοναχός πήγαινε στον παράδεισο για τη 



Ένας θ ε ό ς για τους Μεταρρυθμιστές iti\ 

μοναστική του πειθαρχία, αυτός θα ήμουν εγώ/Ολοι οι αδελφοί 
μου στο μοναστήρι θα μπορούσαν να το βεβαιώσουν αυτό... Και 
όμως η συνείδηση μου δεν έβρισκε ειρήνη, αλλά πάντα αμφέ-
βαλλα και έλεγα: «Δεν έπραξες ορθά. Δεν ήσουν αρκετά μεταμε-
λημένος. Αυτό το παρέλειψες από την εξομολόγηση σου»17. 

Πολλοί Χριστιανοί σήμερα -τόσο Προτεστάντες όσο και Καθολικοί-
θα αναγνώριζαν αυτό το σύνδρομο, το οποίο η Μεταρρύθμιση δεν 
μπόρεσε να εξαλείψει εντελώς. Ο θεός του Λούθηρου χαρακτηριζόταν 
από την οργή. Κανένας από τους αγίους, τους προφήτες ή τους υμνω-
δούς δεν μπορούσε ν' αντέξει αυτή τη θεϊκή οργή. Δεν έφτανε απλώς 
να κάνει κανείς «ό,τι καλύτερο μπορούσε». Επειδή ο θεός είναι πα-
νταχού παρών και παντοδύναμος, «η μανία και η οργή του απέναντι 
στους αυτοϊκανοποιούμενους αμαρτωλούς είναι επίσης απροσμέτρη-
τες και άπειρες»18. Η βούλησή του μπορούσε να εξιχνιάσει τα πάντα. 
Η τήρηση του Νόμου του θεού ή των κανόνων ενός θρησκευτικού τάγ-
ματος δεν θα μπορούσαν να μας σώσουν. Στην πραγματικότητα, ο 
Νόμος μπορούσε να επιφέρει μόνο καταδίκη και τρόμο, επειδή μας 
έδειχνε το μέτρο της ανεπάρκειάς μας. Αντί να φέρει ένα μήνυμα 
ελπίδας, ο Νόμος αποκάλυπτε «την οργή του θεού, την αμαρτία,το 
θάνατο και την καταδίκη ενώπιον του θεού»19. 

Η προσωπική ρήξη του Λούθηρου έγινε όταν διατύπωσε το δόγμα 
του περί δικαίωσης. 0 άνθρωπος δεν μπορούσε να σώσει τον εαυτό 
του. Μόνο ο θεός δίνει ό,τι χρειάζεται για τη «δικαίωση», για την 
αποκατάσταση της σχέσης ανάμεσα στον αμαρτωλό και το θεό. 0 
θεός είναι ενεργητικός και οι άνθρωποι απλώς παθητικοί. Οι «καλές 
πράξεις» μας και η τήρηση του Νόμου δεν ήταν αιτία της δικαίωσης 
μας, αλλά μόνο αποτέλεσμα. Γινόμαστε ικανοί να τηρούμε τις εντο-
λές της θρησκείας μόνο επειδή ο θεός μας έχει σώσει. Αυτό εννοούσε 
ο Παύλος με τη φράση «δικαίωση μέσω της πίστης». Δεν υπήρχε τί-
ποτα καινούργιο ως προς αυτό στη θεωρία του Λούθηρου: ήταν μια 
άποψη τρέχουσα στην Ευρώπη από τις αρχές του δέκατου τέταρτου 
αιώνα. Αλλά από τη στιγμή που ο Λούθηρος την ασπάστηκε και την 
έκανε δική του, ένιωσε την αγωνία του να καταπαύει. Η αποκάλυψη 
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που επακολούθησε «με έκανε να νιώσω σαν ξαναγεννημένος και σαν 
να είχα μπει από πύλες ορθάνοιχτες στον ίδιο τον παράδεισο»20. 

Όμως παρέμεινε βαθύτατα πεσσιμιστής όσον αφορά την ανθρώ-
πινη φύση. Το 1520 είχε αναπτύξει αυτό που αποκαλούσε Θεολογία 
του Σταυρού. Είχε δανειστεί τη φράση από τον απόστολο Παύλο, ο 
οποίος έλεγε στους προσηλύτους του από την Κόρινθο ότι ο σταυρός 
του Χριστού είχε δείξει πως «αυτό που μοιάζει με μωρία του Θεού 
είναι σοφότερο απ' τη σοφία των ανθρώπων κι αυτό που μοιάζει με αδυ-
ναμία του Θεού είναι πιο δυνατό από τη δύναμη των ανθρώπων»21. 0 
Θεός δικαιώνει τον «αμαρτωλό», που με καθαρά ανθρώπινα κριτήρια 
δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί παρά άξιος τιμωρίας. Η δύναμη του 
Θεού αποκαλυπτόταν μέσα σε ό,τι ήταν αδυναμία στα μάτια του 
ανθρώπου. Εκεί που ο Αούρια δίδασκε στους Καββαλιστές του ότι ο 
Θεός μπορούσε να βρεθεί μόνο μέσα στη χαρά και τη γαλήνη, ο Λού-
θηρος ισχυριζόταν ότι «ο Θεός μπορεί να βρεθεί μόνο μέσα στο μαρ-
τύριο και το Σταυρό»22. Με βάση αυτή τη θέση, ανέπτυξε μια πολε-
μική εναντίον του σχολαστικισμού, ξεχωρίζοντας τον ψεύτικο θεολόγο 
που έκανε επίδειξη ανθρώπινης εξυπνάδας και «αντιμετώπιζε τα 
αόρατα πράγματα του Θεού σαν να ήταν απολύπτως καταληπτά» 
από τον αληθινό θεολόγο που «κατανοούσε τα ορατά και έκδηλα πράγ-
ματα μέσω του μαρτυρίου και του Σταυρού»23. Τα δόγματα της Τριά-
δας και της Ενσάρκωσης του φαίνονταν ύποπτα με τον τρόπο που 
είχαν διατυπωθεί από τους Πατέρες της Εκκλησίας· η περιπλοκότητά 
τους υπέβαλλε την ψευδή «θεολογία της δόξας»24 . 

Όμως ο Λούθηρος έμεινε πιστός στη θεολογία της Νικαίας, της 
Εφέσου και της Χαλκηδόνας. Στην πραγματικότητα, η θεωρία του της 
δικαίωσης ήταν εξαρτημένη από τη θεότητα του Χριστού και την τρια-
δολογική του υπόσταση. Αυτά τα παραδοσιακά θεολογικά δόγματα 
ήταν πολύ βαθιά ριζωμένα στη χριστιανική εμπειρία για ν' αμφισβη-
τηθούν είτε από τον Λούθηρο είτε από τον Καλβίνο, αλλά ο Λούθηρος 
απέρριπτε τις δυσνόητες διατυπώσεις των ψευδών θεολόγων< «Τι ση-
μασία έχει αυτό για μένα;» ρωτούσε κάθε φορά που ερχόταν αντιμέ-
τωπος με τα περίπλοκα χριστολογικά δόγματα: το μόνο που χρειαζό-
ταν να ξέρει ήταν ότι ο Χριστός ήταν ο λυτρωτής του 25 . 
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0 Λούθηρος αμφισβητούσε ακόμα και τη δυνατότητα να αποδει-
χθεί η ύπαρξη του θεού. 0 μόνος «θεός» που μπορούσε να συναχθεί 
από λογικά επιχειρήματα, όπως αυτά που χρησιμοποιούσε ο Θωμάς 
ο Ακινάτης, ήταν ο θεός των παγανιστών φιλοσόφων. 'Οταν ο Λούθη-
ρος επέμενε ότι δικαιωνόμαστε μόνο μέσω της «πίστης», δεν εννο-
ούσε με αυτό την υιοθέτηση των σωστών ιδεών γύρω από το θεό. «Η 
πίστη δεν απαιτεί πληροφορία,γνώση και βεβαιότητα», δίδασκε σε 
ένα από τα κηρύγματά του, «αλλά ελεύθερη παράδοση και εμπιστο-
σύνη στην ασύλληπτη, ανέλεγκτη και ανεπίγνωστη αγαθότητά του»26. 
Η διδασκαλία του είχε προαναγγείλει τις λύσεις που θα έδιναν ο Πα-
σκάλ και ο Κίρκεγκωρ στο πρόβλημα της πίστης. Πίστη δεν σήμαινε 
την αποδοχή των προτάσεων ενός ορισμένου πιστεύω και δεν ήταν 
«πίστη» σύμφωνα με την ορθόδοξη άποψη. Αντίθετα, η πίστη ήταν 
ένα άλμα στο σκοτάδι προς μια πραγματικότητα την οποία έπρεπε 
εξαρχής κανείς να εμπιστεύεται. Ήταν «ένα είδος γνώσης και ζόφου, 
όπου κανείς δεν μπορούσε να διακρίνει τίποτα»27. 0 θεός, επέμενε, 
απαγόρευε αυστηρά τις θεωρητικές συζητήσεις γύρω από τη φύση 
του. Το να προσπαθεί κανείς να τον φτάσει με τα μέσα του λόγου και 
μόνο ήταν επικίνδυνο και αναπόφευκτα θα οδηγούσε στην απελπισία, 
αφού το μόνο που μπορούμε ν' ανακαλύψουμε είναι η δύναμη,η σο-
φία και η δικαιοσύνη του θεού, οι οποίες μόνο να τρομοκρατήσουν θα 
μπορούσαν αυτούς που πίστευαν πως ήταν αμαρτωλοί. Αντί να εμπλέ-
κεται σε ορθολογικές συζητήσεις περί θεού, ο Χριστιανός έπρεπε να 
οικειοποιείται τις αποκεκαλυμμένες αλήθειες της Γραφής και να τις 
κάνει δικές του. 0 Λούθηρος έδειξε πώς έπρεπε να γίνει αυτό στο 
πιστεύω που συνέταξε στο Μικρό Κατηχητήριο: 

Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός, γεννημένος ανέκαθεν από τον 
Πατέρα κι επίσης άνθρωπος που γεννήθηκε από την Παρθένο 
Μαρία, είναι ο Κύριός μου· αυτός που με έσωσε, ένα πλάσμα 
απολεσμένο και καταδικασμένο, και με ελευθέρωσε από κάθε 
αμαρτία, από το θάνατο και από τη δύναμη του διαβόλου, όχι 
με ασήμι και με χρυσάφι αλλά με το άγιο και πολύτιμο αίμα του 
και με το αθώο του μαρτύριο και το θάνατό του, για να γίνω 
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δικός του, να ζήσω υπό τη σχέπη του χαι στη Βασιλεία του χαι 
να τον υπηρετώ μέσα σε αιώνια αρετή χαι μακαριότητα, όπως 
ο ίδιος έχει αναστηθεί εκ νεκρών και βασιλεύει αιώνια 

0 Λούθηρος είχε εκπαιδευτεί στη σχολαστική θεολογία, αλλά μετα-
στράφηκε σε απλούστερες μορφές πίστης και αντέδρασε στην ξηρή 
θεολογία του δέκατου τέταρτου αιώνα, η οποία δεν μπορούσε να κά-
νει τίποτα για να καταπραΰνει τους φόβους του. Όμως και ο ίδιος 
μπορούσε να γίνεται δυσνόητος όπως,για παράδειγμα, όταν προσπα-
θούσε να εξηγήσει πώς ακριβώς δικαιωνόταν. 0 Αυγουστίνος, ο 
ήρωας του Λούθηρου, είχε διδάξει πως η δικαίωση που προσφερόταν 
στον αμαρτωλό δεν ήταν δική του αλλά του θεού. 0 Λούθηρος το τρο-
ποποίησε αυτό ελαφρά. 0 Αυγουστίνος έλεγε ότι αυτή η θεία δικαί-
ωση είχε γίνει μέρος του εαυτού μας· ο Λούθηρος επέμενε ότι παρέ-
μενε έξω από τον αμαρτωλό, αλλά ο Θεός τη θεωρούσε σαν να ήταν 
μέσα του. Κατά τραγική ειρωνεία, η Μεταρρύθμιση θα οδηγούσε σε 
ακόμα μεγαλύτερη δογματική σύγχυση και στον πολλαπλασιασμό 
των καινούργιων δογμάτων ως εμβλημάτων διαφόρων σχισματικών 
ομάδων, τα οποία ήταν τόσο σχολαστικά και περίπλοκα όσο και 
πολλά από εκείνα που ήθελαν ν* αντικαταστήσουν. 

0 Λούθηρος ισχυριζόταν ότι ένιωσε αναγεννημένος όταν διατύ-
πωσε το δόγμα της δικαίωσης, αλλά στην πραγματικότητα δεν φαίνε-
ται να κατευνάστηκαν όλες του οι αγωνίες. Παρέμεινε ένας άνθρωπος 
ταραγμένος, οργισμένος και βίαιος. Όλες οι μεγάλες θρησκευτικές 
παραδόσεις υποστηρίζουν ότι η δοκιμασία αντοχής κάθε πνευματικό-
τητας είναι ο βαθμός στον οποίο αυτή ενσωματώνεται στην καθημε-
ρινή ζωή. Όπως είπε ο Βούδας, μετά τη φώτιση «πρέπει κανείς να 
επιστρέφει στην αγορά» και να ασκεί έμπρακτα τη συμπόνια προς όλα 
τα όντα. Μια αίσθηση γαλήνης, ευγένειας και αγάπης είναι το χαρα-
κτηριστικό γνώρισμα κάθε αληθινής θρησκευτικής κατανόησης. 0 
Λούθηρος ωστόσο ήταν ένας οργισμένος αντισημίτης, ένας μισογύνης, 
πλημμυρισμένος με αηδία και τρόμο απέναντι στη σεξουαλικότητα, κι 
ένας άνθρωπος που πίστευε ότι όλοι οι εξεγερμένοι χωρικοί έπρεπε 
να εξοντωθούν. Το όραμα ενός οργισμένου θεού τον γέμιζε με προ-
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σωπική οργή, ενώ έχει υποστηριχθεί ότι ο φιλοπόλεμος χαρακτήρας 
του έκανε μεγάλο κακό στη Μεταρρύθμιση. Στην αρχή της σταδιοδρο-
μίας του ως μεταρρυθμιστή, πολλές από τις ιδέες του έγιναν δεκτές από 
τους ορθόδοξους Καθολικούς και θα μπορούσαν να έχουν αναζωογο-
νήσει αληθινά την Εκκλησία, αν οι επιθετικές τακτικές του Λούθηρου δεν 
τους έκαναν να τις αντιμετωπίσουν με αδικαιολόγητη καχυποψία29. 

Μακροπρόθεσμα, ο Λούθηρος αποδείχθηκε λιγότερο σημαντικός 
από όσο ο Ιωάννης Καλβίνος (1509-64),του οποίου η ελβετική Μεταρ-
ρύθμιση, βασισμένη περισσότερο απ' όσο εκείνη του Λούθηρου στα 
ιδεώδη της Αναγέννησης, είχε μια βαθιά επίδραση στο αναδυόμενο 
δυτικό ήθος. Στα τέλη του δέκατου έκτου αιώνα, ο «Καλβινισμός» 
είχε εδραιωθεί ως οικουμενική θρησκεία η οποία, ευτυχώς ή δυστυ-
χώς, μπόρεσε να μεταμορφώσει την κοινωνία και να εμπνεύσει στους 
ανθρώπους την πίστη ότι μπορούσαν να επιτύχουν οτιδήποτε ήθελαν. 
Οι καλβινιστικές ιδέες ενέπνευσαν την Πουριτανική Επανάσταση του 
Όλιβερ Κρόμβελ το 1645 και τον αποικισμό της Νέας Αγγλίας στη 
δεκαετία του 1620. Οι ιδέες του Λούθηρου μεταθανάτια περιορίστη-
καν κυρίως στη Γερμανία, ενώ του Καλβίνου φαίνονταν να προοδεύ-
ουν ακόμη περισσότερο. Οι μαθητές επέκτειναν τις διδασκαλίες του 
και επηρέασαν το δεύτερο κύμα της Μεταρρύθμισης. Όπως έχει παρα-
τηρήσει ο ιστορικός Χιου Τρέβορ Ρόπερ (Hugh Trevor Ropper), τον 
Καλβινισμό μπορούν ευκολότερα να τον απαρνηθούν οι οπαδοί του 
απ' ό,τι το Ρωμαιοκαθολικισμό ο δικοί του - ε ξ ου και το λεγόμενο 
«όποιος υπήρξε κάποτε Καθολικός, μένει για πάντα Καθολικός». 
Όμως ο Καλβινισμός αφήνει τη δική του σφραγίδα: όταν τον απαρ-
νιούνται, αυτός βρίσκει κοσμική έκφραση30. Και αυτό ισχύει ιδιαί-
τερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλοί Αμερικανοί που δεν πιστεύ-
ουν πια στο θεό προσυπογράφουν την πουριτανική εργασιακή ηθική 
και την καλβινιστική έννοια της εκλογής, βλέποντας τους εαυτούς 
τους ως το «εκλεκτό έθνος» του οποίου τα ιδεώδη και η σημαία έχουν 
μια ημιθεϊκή σημασία. Έχουμε δει ότι όλες οι μεγάλες θρησκείες ήταν 
κατά μία έννοια προϊόντα του πολιτισμού και ειδικότερα της πόλης. 
Είχαν αναπτυχθεί σε μια στιγμή που οι εύπορες εμπορικές τάξεις βρί-
σκονταν σε άνοδο έναντι του παλαιού παγανιστικού κατεστημένου 
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χαι ήθελαν να πάρουν στα χέρια τους τη μοίρα τους. Η εκδοχή του 
Χριστιανισμού την οποία πρόβαλλε ο Καλβίνος ήταν ιδιαίτερα ελκυ-
στική στην αστική τάξη των νεοαναπτυσσόμενων πόλεων της Ευρώ-
πης, οι κάτοικοι των οποίων ήθελαν να αποτινάξουν τα δεσμά μιας 
καταπιεστικής ιεραρχίας. 

Όπως και ο προγενέστερος Ελβετός θεολόγος Ούλριχ Ζβίγγλιος 
(1484-1531), ο Καλβίνος δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για το δόγμα: το 
ενδιαφέρον του εστιαζόταν στις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομι-
κές πλευρές της θρησκείας. Ήθελε να επιστρέψει σε μια απλούστερη, 
σύμφωνη με τις Γραφές ευσέβεια, αλλά επέμενε στο δόγμα της Τριά-
δας, παρά την εξωβιβλική προέλευση της ορολογίας του. Όπως έγρα-
φε στο έργο του Τα θεμέλια της χριστιανικής θρησκείας, ο Θεός είχε 
διακηρύξει πως ήταν Ένας αλλά «ολοφάνερα παρουσιάζεται μπρο-
στά μας σαν να υπάρχει με τρία πρόσωπα»31. Το 1553 ο Καλβίνος 
καταδίκασε σε θάνατο τον Ισπανό θεολόγο Μ. Σερβέτους (Μ. Servetus) 
επειδή αρνήθηκε την Τριάδα. 0 Σερβέτους είχε δραπετεύσει από την 
Καθολική Ισπανία και ζήτησε καταφύγιο στη Γενεύη του Καλβίνου, 
διακηρύσσοντας ότι επέστρεφε στην πίστη των Αποστόλων και των 
πρώτων Πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι δεν είχαν ακούσει ποτέ γι' 
αυτό το παράξενο δόγμα. Δικαίως ο Σερβέτους υποστήριζε ότι δεν 
υπήρχε τίποτα μέσα στην Καινή Διαθήκη που να αντιτίθεται στον 
αυστηρό μονοθεϊσμό των ιουδαϊκών Γραφών. Το δόγμα της Τριάδας 
ήταν μια ανθρώπινη κατασκευή, η οποία «είχε αποξενώσει τα πνεύ-
ματα των ανθρώπων από τη γνώση του αληθινού Χριστού και μας 
παρουσίαζε έναν τριπλό Θεό»32. Τις πεποιθήσεις του συμμερίζονταν 
δύο Ιταλοί μεταρρυθμιστές - ο Τζόρτζιο Μπλαντράτα (Giorgio Bla-
ndrata) (περ. 1515-1588) και ο Φάουστους Σοκίνους (Faustus Socinus) 
(1539-1588) - που είχαν επίσης καταφύγει στη Γενεύη, αλλά ανακά-
λυψαν ότι η θεολογία τους ήταν υπερβολικά ριζοσπαστική για την 
ελβετική Μεταρρύθμιση· δεν αποδέχονταν ούτε καν την παραδοσιακή 
δυτική αντίληψη περί εξιλέωσης. Δεν πίστευαν ότι άνδρες >ίαι γυναί-
κες δικαιώνονταν μέσω του θανάτου του Χριστού, αλλά απλώς μέσω 
της πίστης τους στο Θεό. Στο βιβλίο του Χριστός ο Λυτρωτής, ο Σοκί-
νους κατήγγελλε τη λεγόμενη ορθοδοξία της Νικαίας: ο όρος «Τιός 
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του Θεού» δεν ήταν μια πρόταση που αφορούσε τη θεία φύση του 
Ιησού, αλλά σήμαινε απλώς ότι είχε αγαπηθεί πολύ από το Θεό. Δεν 
πέθανε για να εξαγοράσει τις αμαρτίες μας, αλλά ήταν απλώς ένας 
διδάσκαλος που «έδειξε και δίδαξε το δρόμο της σωτηρίας». Όσον 
αφορά το δόγμα της Τριάδας, ήταν απλώς ένα «τέρας», μια φαντα-
στική κατασκευή «αποκρουστική για το λόγο», που στην πραγματι-
κότητα ωθούσε τους πιστούς να πιστεύουν σε τρεις θεούς33. Μετά τη 
θανάτωση του Σερβέτους, ο Μπλαντράτα και ο Σοκίνους δραπέτευ-
σαν στην Πολωνία και στην Τρανσυλβανία παίρνοντας μαζί τους την 
αντιτριαδική τους θεολογία. 

0 Ζβίγγλιος και ο Καλβίνος στηρίχτηκαν σε πιο συμβατικές ιδέες 
για το Θεό και όπως ο Λούθηρος τόνισαν την υπέρτατη κυριότητά του. 
Δεν επρόκειτο απλώς για μια διανοητική πεποίθηση, αλλά ήταν το απο-
τέλεσμα μιας εντατικής προσωπικής εμπειρίας. Τον Αύγουστο του 
1519, λίγο μετά αφότου ανέλαβε τη διακονία του στη Ζυρίχη, ο Ζβίγ-
γλιος αντιμετώπισε την πανούκλα που τελικά έπληξε το είκοσι πέντε τοις 
εκατό του πληθυσμού της πόλης. Ένιωσε τρομερά αβοήθητος, συνει-
δητοποιώντας ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να σώσει τον εαυ-
τό του. Δεν προσευχήθηκε στους αγίους για να ζητήσει βοήθεια ούτε 
παρακάλεσε την Εκκλησία να μεσολαβήσει για χάρη του. Αντίθετα πα-
ραιτήθηκε από το έλεος του Θεού. Συνέθεσε αυτή τη μικρή προσευχή: 

Κάνε ό,τι θέλεις 
γιατί τίποτα δεν θα χάσω. 
Είμαι το σκεύος σου 
που θα συγκολλήσεις ή θα καταστρέψεις 34 . 

Η παράδοση του έμοιαζε στο ιδεώδες του Ισλάμ: όπως οι Εβραίοι και 
οι Μουσουλμάνοι σε ένα αντίστοιχο στάδιο της εξέλιξής τους, οι δυτι-
κοί Χριστιανοί δεν ήταν πλέον διατεθειμένοι να ανεχθούν μεσολαβη-
τές, αλλά ανέπτυσσαν μια αίσθηση της αναπόδραστης ευθύνης τους 
έναντι του Θεού. Ο Καλβίνος θεμελίωσε επίσης τη μεταρρυθμισμένη 
του θρησκεία στην υπέρτατη κυριότητα του Θεού. Στο Σχόλιο στους 
Ψαλμούς, λέει απλώς ότι ήταν εξ ολοκλήρου έργο του Θεού. Είχε συ-
νεπαρθεί τελείως από την επίσημη Εκκλησία και «τις προλήψεις της 
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παποσύνης». Ούτε ήθελε ούτε μπορούσε να ξεφύγει, κι έτσι απέδωσε 
τη μεταστροφή του σε μια πράξη του Θεού: «Τελικά ο Θεός έστρεψε 
σε διαφορετική κατεύθυνση την πορεία μου με το κρυφό χαλινάρι της 
πρόνοιάς του... Με μια ξαφνική μεταστροφή στην πραότητα,ημέρωσε 
ένα πνεύμα που είχε γίνει άκαμπτο από τα χρόνια»35. Μόνο ο Θεός 
είχε τον έλεγχο και ο Καλβίνος ήταν απολύτως ανίσχυρος· ωστόσο ένιω-
σε επιλεγμένος για μια ειδική αποστολή ακριβώς λόγω της οξύτατης 
αίσθησης που είχε όσον αφορά την αποτυχία και την αδυναμία του. 

Η ριζική μεταστροφή υπήρξε θεμελιώδες χαρακτηριστικό της δυτι-
κής Χριστιανοσύνης από την εποχή του Αυγουστίνου. Ο Προτεστα-
ντισμός θα συνέχιζε την παράδοση της αιφνίδιας και βίαιης ρήξης με 
το παρελθόν, κατά το πνεύμα αυτού που ο Αμερικανός φιλόσοφος 
Ουίλλιαμ Τζέημς θα ονόμαζε θρησκεία της «δεύτερης γέννησης» για 
«άρρωστες ψυχές»36. Οι Χριστιανοί «ξαναγεννιούνταν» μέσα από 
μια νέα πίστη στο Θεό και μέσα από την άρνηση όλων των μεσολαβη-
τών ανάμεσα στους ίδιους και το Θείο στη μεσαιωνική Εκκλησία. Ο 
Καλβίνος έλεγε ότι το άγχος ανάγκαζε τους ανθρώπους να λατρεύουν 
τους αγίους· ήθελαν να εξευμενίσουν έναν οργισμένο Θεό κερδίζοντας 
την εύνοια εκείνων που βρίσκονταν πιο κοντά σ' αυτόν. Όμως στην εκ 
μέρους τους απόρριψη της λατρείας των αγίων, οι Προτεστάντες συ-
χνά πρόδιδαν ένα παρόμοιο άγχος. Όταν άρχισαν να μαθαίνουν ότι οι 
άγιοι ήταν αναποτελεσματικοί, ένα μεγάλο μέρος του φόβου και της 
εχθρότητας που ένιωθαν γι' αυτόν τον αδιάλλακτο Θεό φαίνεται ότι 
πυροδότησε μια έντονη αντίδραση. 0 Άγγλος ουμανιστής Τόμας Μουρ 
εντόπισε ένα προσωπικό μίσος σε πολλές από τις διατριβές εναντίον 
της «ειδωλολατρίας», που θεωρούνταν ότι αποτελούσε η λατρεία των 
αγίων37. Αυτό εκδηλώθηκε στη βία της καταστροφής των αγαλμάτων 
τους. Πολλοί Προτεστάντες και Πουριτανοί πήραν υπερβολικά σοβα-
ρά την καταδίκη των λαξευμένων ομοιωμάτων που κήρυττε η Παλαιά 
Διαθήκη και άρχισαν να σπάζουν τα αγάλματα των αγίων και της Μα-
ρίας και να πετούν άσπρη μπογιά στις νωπογραφίες μέσα στις εκκλη-
σίες και τους καθεδρικούς ναούς. Αυτός ο μανιακός ζήλος έδειχνε ότι 
διακατέχονταν από τέτοιο τρόμο μήπως προσβάλουν αυτόν τον ευε-
ρέθιστο και ζηλότυπο Θεό, όσο τουλάχιστον και όταν προσεύχονταν 
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στους αγίους να μεσολαβήσουν σ' αυτόν. Έδειχνε επίσης ότι όλος αυ-
τός ο ζήλος για αποκλειστική λατρεία του Θεού δεν πήγαζε από μια ήρε-
μη πίστη, αλλά από εκείνη την αγωνιώδη εναντίωση που έκανε κάπο-
τε τους Ισραηλίτες να γκρεμίζουν τους στύλους της Ασερά και να εξα-
πολύουν πύρινους χειμάρρους εναντίον των θεών των γειτόνων τους. 

Τον Καλβίνο συνήθως τον θυμόμαστε για την πίστη του στον προ-
καθορισμό , αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν ήταν κεντρικό στη 
σκέψη του· και δεν έγινε κρίσιμο για τον «Καλβινισμό» παρά μόνο 
μετά το θάνατό του. Το πρόβλημα της συμφιλίωσης της παντοδυνα-
μίας και παντογνωσίας του Θεού με την ανθρώπινη ελεύθερη βούληση 
πηγάζει από μια ανθρωπομορφική σύλληψη του Θεού. Έχουμε δει ότι 
οι Μουσουλμάνοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή τη δυσκολία τον 
ένατο αιώνα και δεν βρήκαν λογικό ή ορθολογικό τρόπο να την ξεπε-
ράσουν αντίθετα,τόνισαν το μυστήριο και το ανεξιχνίαστο του Θεού. 
Το πρόβλημα δεν είχε ποτέ απασχολήσει τους Ορθόδοξους Χριστια-
νούς, οι οποίοι απολάμβαναν το παράδοξο και το έβρισκαν πηγή φω-
τισμού και έμπνευσης. Αντίθετα, ήταν ένα διαρκές εμπόδιο για τη Δύ-
ση, όπου είχε επικρατήσει μια πιο προσωπολογική άποψη του Θεού. 
Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να συνδιαλλαγούν με το «Θέλημα του 
Θεού» σαν να επρόκειτο για ανθρώπινο ον, υποκείμενο στους ίδιους 
με μας περιορισμούς και κυριολεκτικό κυβερνήτη του κόσμου, με τον 
τρόπο ενός εγκόσμιου δυνάστη. Όμως η Καθολική Εκκλησία είχε κα-
ταδικάσει την ιδέα ότι ο Θεός προκαθόριζε την αιώνια κόλαση για λο-
γαριασμό του αδικημένου. 0 Αυγουστίνος,για παράδειγμα,χρησιμο-
ποιούσε τον όρο «προκαθορισμός» για την απόφαση του Θεού να 
σώσει τον εκλεκτό, αλλά δεν δεχόταν ότι οι ψυχές που θα κολάζονταν 
είχαν καταδικαστεί στον αφανισμό, ακόμα και αν αυτό ήταν το λογικό 
συμπέρασμα της σκέψης του. Στα Θεμέλια ο Καλβίνος ελάχιστο χώρο 
αφιέρωνε στο ζήτημα του προκαθορισμού. Όταν κοιτάζουμε την κατά-
σταση μας, παραδεχόταν, φαίνεται ότι πράγματι ο Θεός ευνοεί ορι-
σμένους ανθρώπους εις βάρος άλλων. Γιατί μερικοί ανταποκρίνονται 
στο Ευαγγέλιο ενώ άλλοι μένουν αδιάφοροι; Μήπως ο Θεός ενερ-
γούσε με τρόπο αυθαίρετο ή άδικο; 0 Καλβίνος αρνήθηκε κάτι τέτοιο: 
η καταφανής επιλογή μερικών και η απόρριψη άλλων ήταν ένα σημάδι 
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του μυστηρίου του Θεού38. Δεν υπήρχε ορθολογική λύση στο πρό-
βλημα, που φαινόταν να υπονοεί πως η αγάπη και η δικαιοσύνη του 
Θεού ήταν μεταξύ τους ασυμφιλίωτες. Αυτό δεν ενοχλούσε και πολύ 
τον Καλβίνο,γιατί δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για το δόγμα. 

Μετά το θάνατό του, ωστόσο, όταν οι «Καλβινιστές» χρειάστηκαν 
να διαχωρίσουν τον εαυτό τους από τους Λουθηρανούς από τη μία 
μεριά και από τους Ρωμαιοκαθολικούς από την άλλη, ο Θεόδωρος 
Μπέζα (Theodorus Beza) (1519 -1605), ο οποίος υπήρξε το δεξί χέρι 
του Καλβίνου στη Γενεύη και ανέλαβε την ηγεσία μετά το θάνατό του, 
έκανε τον προκαθορισμό σήμα κατατεθέν του Καλβινισμού. Εξαφά-
νισε τα παράδοξα με μια ισοπεδωτική λογική. Αφού ο Θεός ήταν πα-
ντοδύναμος, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να συμβάλει κατά τίποτα στην 
ίδια του τη σωτηρία. 0 Θεός ήταν αναλλοίωτος και οι εντολές του 
δίκαιες και αιώνιες: έτσι είχε αποφασίσει ανέκαθεν να σώσει μερι-
κούς και είχε προκαθορίσει την αιώνια καταδίκη για τους υπόλοι-
πους. Μερικοί Καλβινιστές οπισθοχώρισαν με φρίκη μπροστά σ' αυτό 
το ειδεχθές δόγμα. Στις Κάτω Χώρες, ο Γιάκομπ Αρμίνιους (Jakob 
Arminius) υποστήριξε ότι ήταν ένα δείγμα κακής θεολογίας, αφού 
μιλούσε για το Θεό σαν να επρόκειτο για απλό ανθρώπινο ον. Αλλά 
οι Καλβινιστές πίστευαν ότι ο Θεός μπορούσε να συζητηθεί αντικει-
μενικά όσο και οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο. Όπως οι άλλοι Προτε-
στάντες και οι Καθολικοί, ανέπτυσσαν κι αυτοί έναν νέο αριστοτελι-
σμό που τόνιζε την αξία της λογικής και της μεταφυσικής. Ήταν δια-
φορετικός από τον αριστοτελισμό του αγίου Θωμά του Ακινάτη, δε-
δομένου ότι οι νέοι θεολόγοι δεν ενδιαφέρονταν τόσο για το περιεχό-
μενο της σκέψης του Αριστοτέλη όσο για την ορθολογική του μέθοδο. 
Ήθελαν να παρουσιάσουν το Χριστιανισμό σαν ένα συνεκτικό και 
ορθολογικό σύστημα που μπορούσε να εξαχθεί από συλλογισμούς 
βασισμένους σε γνωστά αξιώματα. Αυτό ήταν βαθύτατα ειρωνικό, 
βέβαια, αφού όλοι οι μεταρρυθμιστές είχαν αρνηθεί αυτό τον τύπο 
ορθολογικής συζήτησης του Θεού. Ο μεταγενέστερος Καλβινιστής 
θεολόγος του προκαθορισμού έδειξε τι μπορούσε να συμβεί αν το 
παράδοξο και το μυστήριο του Θεού έπαυε να θεωρείται ως ποίηση 
και ερμηνευόταν στη βάση μιας συνεκτικής αλλά τρομακτικής λογι-
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κής. Από τη στιγμή που η Βίβλος αρχίζει να ερμηνεύεται κατά γράμ-
μα, η ιδέα του Θεού γίνεται αδύνατη. Το να φανταστούμε μια θεό-
τητα που είναι στην κυριολεξία υπεύθυνη για καθετί που συμβαίνει 
στη γη συνεπάγεται ανυπέρβατες αντιφάσεις. 0 «θεός» της Βίβλου 
παύει να είναι σύμβολο της υπερβατικής πραγματικότητας και γίνε-
ται ένας ωμός και δεσποτικός τύραννος. Το δόγμα του προκαθορι-
σμού δείχνει τα όρια ενός τέτοιου προσωποποιημένου Θεού. 

Οι Πουριτανοί στήριξαν τη θρησκευτική τους εμπειρία στον Καλβίνο 
και ολοφάνερα ένιωθαν το Θεό σαν ένα διαρκή αγώνα: δεν έμοιαζε να 
τους ενσταλάζει καμία χαρά και καμία συμπόνια. Τα ημερολόγια και 
οι αυτοβιογραφίες τους δείχνουν ότι κατέχονταν έμμονα από τον προ-
καθορισμό κι από έναν τρόμο ότι δεν θα σωθούν. Η μετάνοια έγινε η κε-
ντρική εμμονή, ένα βίαιο, βασανιστικό δράμα στα πλαίσια του οποίου, 
ο «αμαρτωλός» και ο πνευματικός καθοδηγητής του «πάλευαν» για 
την σωτηρία της ψυχής. Συχνά ο μεταμελούμενος έπρεπε να υποστεί 
βαριές ταπεινώσεις ή να βιώσει αληθινή απελπισία όσον αφορά τη χάρη 
του θεού, μέχρις ότου εκτιμήσει την απόλυτη εξάρτησή του από το 
θεό. Συχνά η μετάνοια αντιπροσώπευε μια ψυχοκαθαρτική διαδικα-
σία, μια νοσηρή ταλάντευση από την ακραία κατάθλιψη στον ενθουσια-
σμό. Η υπερβολική έμφαση στην Κόλαση και την καταδίκη, σε συνδυα-
σμό με μια εξαντλητική αυτοδιερεύνηση, οδήγησαν πολλούς σε κλινική 
κατάθλιψη: η αυτοκτονία φαίνεται πως κυριαρχούσε. Οι Πουριτανοί το 
απέδιδαν αυτό στο Σατανά, ο οποίος ήταν μια πανίσχυρη παρουσία μέ-
σα στη ζωή τους σαν αληθινός θεός3 9 .0 Πουριτανισμός είχε βέβαια και 
μια θετική διάσταση: έδινε αξιοπρέπεια στα ανθρώπινα έργα,τα οποία 
μέχρι τότε βιώνονταν ως σκλαβιά ενώ τώρα αντιμετωπίζονταν ως «κλή-
ση». Η επιτακτική, αποκαλυπτική τους πνευματικότητα ενέπνευσε 
μερικούς να αποικίσουν τον Νέο Κόσμο. Αλλά στη χειρότερη εκδοχή 
του, ο πουριτανικός θεός ενέπνεε άγχος και σκληρή μισαλλοδοξία απέ-
ναντι σ* εκείνους οι οποίοι δεν ανήκαν στους εκλεκτούς. 

Καθολικοί και Προτεστάντες σήμερα θεωρούνται εχθροί, αλλά 
στην πράξη ο τρόπος που αντιλαμβάνονται και βιώνουν το θεό είναι 
αξιοσημείωτα όμοιος. Μετά τη Σύνοδο του Τριδέντου (1545-1563), οι 
Καθολικοί θεολόγοι προσχώρησαν και αυτοί στο νεοαριστοτελισμό, ο 
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οποίος ανήγαγε τη μελέτη του Θεού σε μια φυσική επιστήμη. Μεταρ-
ρυθμιστές όπως ο Ιγνάτιος Λογιόλα (1491-1556), ιδρυτής της Αδελ-
φότητας του Ιησού, συμμερίζονταν την προτεσταντική έμφαση στην 
άμεση εμπειρία του Θεού και στην ανάγκη να οικειοποιηθεί ο άνθρω-
πος την αποκάλυψη και να την κάνει δική του. Τα Πνευματικά Γυμνά-
σματα που ανέπτυξε για τους πρώτους Ιησουίτες του είχαν στόχο να 
προκαλέσουν μια μεταστροφή, μια μετάνοια,η οποία ήταν μια εμπει-
ρία ρήξης, επώδυνη όσο και άκρως αγαλλιαστική. Με την έμφασή του 
στην αυτοεξέταση και την προσωπική απόφαση, αυτός ο ησυχασμός 
των τριάντα ημερών που έπρεπε να γίνεται στη βάση μιας στενής και 
συνεχούς σχέσης με έναν προσωπικό καθοδηγητή θύμιζε πολύ την 
πουριτανική πνευματικότητα. Τα Γυμνάσματα αντιπροσώπευαν μια 
συστηματική, εξαιρετικά αποτελεσματική διαδικασία ρήξης μέσα στο 
μυστικισμό. Οι Μυστικοί είχαν συχνά αναπτύξει ασκήσεις που ήταν 
παρόμοιες μ' εκείνες που χρησιμοποιούν σήμερα οι ψυχαναλυτές. Ως 
εκ τούτου, είναι ενδιαφέρον ότι τα Γυμνάσματα χρησιμοποιούνται 
ακόμη και σήμερα από Καθολικούς και Αγγλικανούς σαν ένας εναλ-
λακτικός τύπος θεραπείας. 

0 Ιγνάτιος, ωστόσο, είχε συνείδηση των κινδύνων του ψευδούς 
μυστικισμού. Όπως και ο Λούρια,τόνιζε τη σημασία της γαλήνης και 
της χαράς, προειδοποιώντας τους μαθητές του -στο έργο του Κανό-
νες για τη διάκριση των πνευμάτων - απέναντι στις ακρότητες των 
συγκινήσεων που εξωθούσαν ορισμένους Πουριτανούς πέρα από το 
όρια της ψυχικής αντοχής τους. Διακρίνει τις διάφορες συγκινήσεις 
που είναι πιθανόν να βιώσει ο ασκούμενος στη διάρκεια της άσκησής 
του σ' εκείνες οι οποίες προέρχονται από το Θεό και σε κείνες που 
προέχονται από το διάβολο. 0 Θεός μπορούσε να βιωθεί σαν ειρήνη, 
ελπίδα,χαρά και μια «ανάταση» του πνεύματος, ενώ η ανησυχία,η 
θλίψη, η ανία και η ταραχή έρχονταν «από το κακό πνεύμα». 0 ίδιος 
ο Ιγνάτιος είχε μια οξύτατη αίσθηση του Θεού: τον έκανε να κλαίει 
και ν' αγαλλιά, ενώ κάποτε είπε ότι δεν θα μπορούσε να ζήαει δίχως 
αυτήν. Αλλά δυσπιστούσε απέναντι στις βίαιες ταλαντεύσεις της 
συγκίνησης και τόνιζε την ανάγκη για πειθαρχία σε αυτό το ταξίδι του 
προς έναν καινούργιο εαυτό. Όπως ο Καλβίνος, έτσι κι αυτός έβλεπε 
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το Χριστιανισμό σαν μια συνάντηση με τον Χριστό,την οποία σχέδια -
γράφησε στα Γυμνάσματά του: το αποκορύφωμα ήταν ο «διαλογι-
σμός για την απόκτηση της αγάπης», που βλέπει «όλα τα πράγματα 
ως δημιουργήματα της αγαθότητας του Θεού και διαλογίζεται πάνω 
σ' αυτό»40. Για τον Ιγνάτιο ο κόσμος ήταν γεμάτος από το θεό. Στο 
δρόμο του προς την αγιότητα, οι μαθητές του θυμούνταν: 

Συχνά βλέπαμε πώς ακόμα και τα μικρότερα πράγματα έκα-
ναν το πνεύμα του να ίπταται προς το Θεό, ο οποίος ακόμα και 
στα μικρότερα πράγματα είναι ο Μέγιστος. Στη θέα ενός μι-
κρού φυτού, ενός φύλλου, ενός καρπού ή ενός λουλουδιού, ενός 
ασήμαντου σκουληκιού ή ενός μικρού ζώου, ο Ιγνάτιος μπο-
ρούσε να ανίπταται ως τον ουρανό και να φτάνει πράγματα 
που είναι πέρα από τις αισθήσεις41. 

Όπως και οι Πουριτανοί, οι Ιησουίτες βίωναν το θεό σαν μια δυνα-
μική ώθηση που στην καλύτερη περίπτωση μπορούσε να τους γεμίζει 
με εμπιστοσύνη και ενεργητικότητα. Όπως και οι Πουριτανοί που 
διέσχισαν τον Ατλαντικό για να εγκατασταθούν στη Νέα Αγγλία, οι 
Ιησουίτες ιεραπόστολοι ταξίδεψαν σε ολόκληρο τον κόσμο: ο Francis 
Xavier (1506-1552) έφερε το Ευαγγέλιο στην Ινδία και την Ιαπωνία, ο 
Matteo Ricci (1552-1610) δίδαξε στην Κίνα και ο Robert de Nobili 
(1577-1656) στην Ινδία. Πάλι όπως και οι Πουριτανοί, οι Ιησουίτες 
υπήρξαν συχνά ενθουσιώδεις επιστήμονες, ενώ έχει ειπωθεί ότι η 
πρώτη επιστημονική εταιρία δεν ήταν η Βασιλική Εταιρία του Λονδί-
νου ή η Accademia del Cimento, αλλά η Αδελφότητα του Ιησού. 

Αλλά και η αγωνία των Καθολικών ήταν όμοια με των Πουριτα-
νών. Ο Ιγνάτιος, για παράδειγμα, θεωρούσε τόσο αμαρτωλό τον 
εαυτό του που ευχόταν μετά το θάνατό του το σώμα του να πεταχτεί 
σε ένα σωρό κοπριάς για να το καταβροχθίσουν τα πουλιά και τα 
σκυλιά. Οι γιατροί του τον προειδοποιούσαν ότι αν συνέχιζε να κλαίει 
τόσο πικρά στη διάρκεια της Λειτουργίας, θα έχανε το φως του. Η 
Τερέζα της Άβιλα,η οποία μεταρρύθμισε τη μοναστική ζωή των γυ-
ναικών στο τάγμα των ανυπόδητων Καρμηλιτισσών, είχε ένα τρομα-
κτικό όραμα του τόπου που της επιφυλασσόταν στην Κόλαση. Οι με-
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γάλοι άγιοι της περιόδου φαίνεται πως θεωρούσαν τον κόσμο και το 
θεό ως ασυμφιλίωτα αντίθετα: για να σωθεί κάποιος έπρεπε να απαρ-
νηθεί τον κόσμο και όλες τις φυσικές συγκινήσεις. Ο Vincent de Paul, 
ο οποίος έζησε μια ζωή φιλανθρωπίας και αγαθών έργων, προσευχό-
ταν να τον απομακρύνει ο θεός από την αγάπη για τους γονείς του· η 
Jane Francis Chantal^ οποία ίδρυσε το Τάγμα της Δοκιμασίας, όταν 
έφευγε για το μοναστήρι της, πάτησε πάνω στο ξαπλωμένο σώμα του 
γιου της, που είχε πέσει μπροστά στην πόρτα για να εμποδίσει τη 
φυγή της. Εκεί που η Αναγέννηση προσπάθησε να συμφιλιώσει τον 
ουρανό και τη γη, η Καθολική Μεταρρύθμιση θέλησε να τους διαχω-
ρίσει ακόμα πιο βίαια. 0 θεός μπορεί να έκανε τους μεταρρυθμισμέ-
νους Χριστιανούς της Δύσης ισχυρούς και αποτελεσματικούς, αλλά 
δεν τους έκανε χαρούμενους. Η περίοδος της Μεταρρύθμισης ήταν 
εποχή απέραντου φόβου και από τις δύο πλευρές: υπήρχαν βίαιες 
αποκηρύξεις του παρελθόντος, πικρές καταδίκες και αναθέματα, ένας 
τρόμος απέναντι στην αίρεση και τη δογματική απόκλιση, μια υπερ-
δραστήρια συνείδηση της αμαρτίας και μια ιδεοληπτική ενασχόληση 
με την Κόλαση. Το 1640 εκδόθηκε το πολυσυζητημένο βιβλίο του 
Ολλανδού Καθολικού Κορνηλίου Γιάνσεν (Comelis Jansen), το οποίο, 
όπως και ο αρχικός Καλβινισμός, δίδασκε έναν τρομακτικό θεό που 
είχε προκαθορίσει όλους τους ανθρώπους εκτός από τους εκλεκτούς 
για την αιώνια καταδίκη. Φυσικά οι Καλβινιστές εκθείασαν το βιβλίο, 
βρίσκοντας ότι «δίδασκε το δόγμα της ακαταμάχητης δύναμης της 
χάρης του θεού, κάτι που είναι ορθό και σε συμφωνία με το Με-
ταρρυθμισμένο δόγμα»42. 

Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε αυτόν το διαδεδομένο φόβο και την 
ανησυχία στην Ευρώπη; Ήταν μια περίοδος ακραίου άγχους: ένα νέο 
είδος κοινωνίας, βασισμένο στην επιστήμη και την τεχνολογία, άρχιζε 
να αναδύεται,το οποίο σύντομα θα κυριαρχούσε τον κόσμο. Όμως ο 
θεός δεν μπορούσε να καταπραΰνει αυτούς τους φόβους και να δώσει 
την παρηγοριά που οι Σεφαραδίμ Εβραίοι, για παράδειγμα, είχαν 
βρει στους μύθους του Ισαάκ Αούρια. Για τους Χριστιανούς της Δύ-
σης φαίνεται ότι πάντοτε ο θεός ήταν ένα είδος πίεσης και οι μεταρ-
ρυθμιστές, που θέλησαν να κατευνάσουν αυτές τις θρησκευτικές αγω-
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νίες, μάλλον έχαναν τα πράγματα χειρότερα. 0 Θεός της Δύσης, ο 
οποίος πιστευόταν ότι προκαθόριζε εκατομμύρια ανθρώπινα όντα για 
την αιώνια καταδίκη, είχε γίνει πιο τρομακτικός και από την ανελέητη 
εκείνη φιγούρα που οραματίζονταν στις πιο σκοτεινές τους στιγμές ο 
Τερτυλλιανός και ο Αυγουστίνος. Μια εσκεμμένα φανταστική σύλ-
ληψη του θεού, στηριγμένη στη μυθολογία και το μυστικισμό, δεν θα 
ήταν άραγε πιο αποτελεσματική ως μέσο ενδυνάμωσης των ανθρώ-
πων για να ξεπεράσουν την τραγωδία απ' ό ,τι ένας θεός του οποίου 
οι μύθοι ερμηνεύονται κυριολεκτικά; 

Στην πραγματικότητα, στα τέλη του δέκατου έκτου αιώνα, πολλοί 
άνθρωποι στην Ευρώπη ένιωθαν ότι η θρησκεία είχε σε σοβαρό βαθμό 
ξεπέσει. Ένιωθαν αποστροφή για τις σφαγές των Καθολικών από 
Προτεστάντες και των Προτεσταντών από Καθολικούς. Εκατοντάδες 
άνθρωποι είχαν πεθάνει σαν μάρτυρες για να διατηρήσουν πίστεις οι 
οποίες ήταν αδύνατο με οποιονδήποτε τρόπο ν' αποδειχθούν. Οι ομά-
δες που κήρυσσαν μια χαώδη ποικιλία δογμάτων, τα οποία θεωρού-
νταν απαραίτητα για τη σωτηρία, πολλαπλασιάζονταν ανησυχητικά. 
Τώρα υπήρχαν πολλές θεολογικές επιλογές: πολλοί ένιωθαν παραλυ-
μένοι και χαμένοι από την ποικιλία των θρησκευτικών ερμηνειών που 
κυκλοφορούσαν στην αγορά. Μερικοί ίσως ένιωσαν ότι η πίστη γινό-
ταν πιο δύσκολη από κάθε άλλη φορά. Ήταν ως εκ τούτου σημαντικό 
ότι σ* αυτήν ακριβώς τη φάση της ιστορίας του δυτικού θεού, οι άνθρω-
ποι άρχισαν να στιγματίζουν τους «άθεους», οι οποίοι έμοιαζαν να 
είναι τόσοι πολλοί όσες και οι «μάγισσες», οι παλαιοί εχθροί του 
θεού και σύμμαχοι του διαβόλου. Κυκλοφορούσε η φήμη ότι αυτοί οι 
«άθεοι» αρνιόνταν την ύπαρξη του θεού, προσηλύτιζαν οπαδούς και 
απειλούσαν τη συνοχή της κοινωνίας. Όμως στην πραγματικότητα 
ένας πλήρης αθεϊσμός με την έννοια που χρησιμοποιούμε τη λέξη σή-
μερα ήταν αδύνατος. Όπως έδειξε ο Λυσιέν Φεμπρ (Lucien Febvre) 
στο κλασικό βιβλίο του Το πρόβλημα της απιστίας χατά τον δέκατο 
έχτο αιώνα, ο ι εννοιολογικές δυσκολίες μιας ολοκληρωτικής άρνησης 
της ύπαρξης του θεού αυτή την εποχήν ήταν αξεπέραστες. Από τη γέν-
νηση και τη βάπτιση μέχρι το θάνατο και την ταφή στο κοιμητήριο, η 
θρησκεία κυριαρχούσε στη ζωή κάθε άνδρα ή γυναίκας. Κάθε δρα-
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στηριότητα της ημέρας, την οποία εσήμαιναν οι καμπάνες της εκκλη-
σίας καλώντας τους πιστούς στην προσευχή, ήταν διαποτισμένη με 
θρησκευτικές πίστεις και δοξασίες: δέσποζαν στην επαγγελματική 
και δημόσια ζωή - ακόμα και οι συντεχνίες ή τα πανεπιστήμια ήταν 
θρησκευτικοί οργανισμοί. Όπως δείχνει ο Φεμπρ, ο Θεός και η θρη-
σκεία ήταν τόσο αυτονόητα πράγματα που κανείς σε αυτό το στάδιο 
δεν θα σκεφτόταν να πει: «Πόσο η ζωή μας, ολόκληρη η ζωή μας, είναι 
κυριαρχημένη από το Χριστιανισμό! Πόσο μικρός είναι ο χώρος που 
έχει εκκοσμικευθεί μέσα στη ζωή μας εν συγκρίσει με όλα αυτά που 
ακόμα κυριαρχούνται, ρυθμίζονται και διαμορφώνονται από τη θρη-
σκεία!»43 Ακόμα και αν ένας εξαιρετικός άνθρωπος μπορούσε να 
φτάσει σε αυτή την αντικειμενικότητα που ήταν απαραίτητη για να 
τεθεί υπό ερώτησιν η φύση της θρησκείας και η ύπαρξη του Θεού, δεν 
θα έβρισκε καμιά υποστήριξη στη φιλοσοφία ή στην επιστήμη του 
καιρού του. Μέχρις ότου αυτές διαμορφώσουν ένα σώμα συνεκτικών 
συλλογισμών που θα βασίζονταν σε μια δέσμη επιστημονικών επαλη-
θεύσεων, κανείς δεν μπορούσε να αρνηθεί την ύπαρξη ενός Θεού,η 
θρησκεία του οποίου διαμόρφωνε και κυριαρχούσε την ηθική, συγκι-
νησιακή, αισθητική και πολιτική ζωή της Ευρώπης. Δίχως αυτή την 
υποστήριξη, μια τέτοια άρνηση δεν θα ήταν παρά ένα προσωπικό 
καπρίτσιο ή μια παροδική παρόρμηση η οποία δεν άξιζε να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη. Όπως έχει δείξει ο Φεμπρ, μια καθομιλουμένη γλώσ-
σα όπως η γαλλική δεν διέθετε ούτε το λεξιλόγιο ούτε τη σύνταξη για 
τον σκεπτικισμό. Λέξεις όπως «απόλυτο», «σχετικό», «αιτιότητα», 
«έννοια» και «ενόραση» δεν ήταν ακόμα σε χρήση44. Πρέπει επίσης 
να θυμόμαστε ότι καμιά κοινωνία στον κόσμο δεν είχε ακόμα εξαλεί-
ψει τη θρησκεία, η οποία θεωρούνταν δεδομένη ως γεγονός της ζωής. 
Μόνο μετά τα τέλη του δέκατου όγδοου άιώνα θα γινόταν εφικτό λί-
γοι Ευρωπαίοι να αρνηθούν την ύπαρξη του Θεού. 

Τι εννοούσαν τότε οι άνθρωποι όταν κατηγορούσαν ο ένας τον 
άλλον για «αθεΐα»; Ο Γάλλος επιστήμονας Μαρέν Μερσέν (Marin 
Mersenne) (1588-1648), ο οποίος ήταν επίσης μέλος ενός αυστηρού 
φραγκισκανού τάγματος, διεκήρυσσε ότι υπήρχαν περίπου 50.000 
άθεοι μόνο στο Παρίσι, αλλά οι περισσότεροι από τους «άθεους» που 
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ονόμαζε πίστευαν στο Θεό. Έτσι ο Πιερ Καρέν (Pierre Carrin), φίλος 
του Μονταίν,είχε υπερασπιστεί τον Καθολικισμό στην πραγματεία 
του Οι τρεις αλήθειες (1589), αλλά στο κύριο έργο του Περί σοφίας 
τόνιζε το εύθραυστο του λόγου και ισχυριζόταν ότι ο άνθρωπος μπο-
ρούσε να φτάσει στο θεό μόνο με τη πίστη. 0 Μερσέν το αποδοκί-
μαζε αυτό και το θεωρούσε ισοδύναμο με αθεΐα. Ένας άλλος από 
τους «απίστους» που καταδίκαζε ήταν ο Ιταλός ορθολογιστής Τζιορ-
ντάνο Μπρούνο (1548-1600),παρ' όλο που ο Μπρούνο πίστευε σε ένα 
είδος στωικού θεού που ήταν η ψυχή,η προέλευση και ο σκοπός του 
σύμπαντος. 0 Μερσέν ονόμαζε «άθεους» και τους δύο αυτούς άνδρες 
επειδή διαφωνούσαν μαζί του σε σχέση με το θεό και όχι επειδή αρ-
νιόνταν την ύπαρξη ενός Ανώτατου Όντος. Κατά τον ίδιο περίπου 
τρόπο, οι παγανιστές της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ονόμαζαν «άθε-
ους» τους Ιουδαίους και τους Χριστιανούς, επειδή η γνώμη τους για 
το θείο διέφερε από τη δική τους. Τον δέκατο έκτο και δέκατο έβδο-
μο αιώνα, η λέξη «άθεος» χρησιμοποιούνταν ακόμη αποκλειστικά για 
πολεμική. Στην πραγματικότητα, μπορούσε κανείς να κατηγορεί ως 
«άθεους» τους αντιπάλους του κατά τρόπο αρκετά όμοιο μ' εκείνον 
που οι άνθρωποι κατηγορούνταν ως «αναρχικοί» ή «κομμουνιστές» 
στα τέλη του δέκατου ένατου και τις αρχές του εικοστού αιώνα. 

Μετά τη Μεταρρύθμιση, οι άνθρωποι άρχισαν να αγωνιούν για το 
Χριστιανισμό μ' ένα διαφορετικό τρόπο. Όπως και η «μάγισσα» (ή 
αργότερα ο «αναρχικός» και ο «κομμουνιστής»), ο «άθεος» ήταν η 
προβολή ενός καταχωνιασμένου άγχους. Αντανακλούσε μια κρυμμένη 
ανησυχία σχετικά με την πίστη και μπορούσε να χρησιμοποιείται σαν 
μια τακτική κλονισμού για να τρομάζει τους ευσεβείς και να τους ωθεί 
στην αρετή. Στους Νόμους της εκκλησιαστικής πολιτικής, ο Αγγλικά -
νός θεολόγος Ρίτσαρντ Χούκερ (Richard Hooker) (1554-1600), υπο-
στήριζε πως υπήρχαν δύο είδη αθέων: μια μικρή ομάδα που δεν πί-
στευε στο θεό κι ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός που ζούσε σαν να 
μην υπήρχε θεός. Οι άνθρωποι έτειναν να χάνουν την αίσθηση της 
διαφοράς και επικεντρώνονταν στον τελευταίο, πρακτικό τύπο αθεϊ-
σμού. Έτσι στο Θέατρο των κρίσεων του Θεού (1597), οι φανταστικοί 
«άθεοι» του Τόμας Μπαιρντ (Thomas Beard) αρνιόνταν τη θεία πρό-
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νοια, την αθανασία της ψυχής και τη μετά θάνατον ζωή, αλλά όχι προ-
φανώς την ύπαρξη του Θεού. Στο έργο του Ανατομία του κλειστού 
και ανοιχτού αθεϊσμού (1634), ο Τζων Γουίνγκφηλντ (John Wingfield) 
υποστήριζε: «Ο υποκριτής είναι άθεος- ο ελευθέριος διεφθαρμένος 
άνθρωπος είναι ένας ανοιχτός άθεος- ο σίγουρος, τολμηρός και αλα-
ζονικός παραβάτης είναι άθεος· αυτός που δεν αποδέχεται τη διδαχή 
και τη Μεταρρύθμιση είναι άθεος»45. Για τον Ουαλλό ποιητή Ουίλλιαμ 
Βων (William Vaughan) (1577-1641), ο οποίος βοήθησε στην αποικιο-
ποίηση της Νέας Γης, εκείνοι που ζητούσαν ενοίκια ή περιέφρασσαν 
τον κόσμο ήταν προφανώς άθεοι. 0 Άγγλος δραματουργός Τόμας Νας 
(Thomas Nash) (1567-1601) διακήρυσσε ότι οι φιλόδοξοι, οι άπληστοι, 
οι λαίμαργοι, οι ματαιόδοξοι και οι πόρνες ήταν όλοι άθεοι. 

0 όρος «άθεος» ήταν προσβολή. Κανείς δεν διανοούνταν ν' απο-
καλέσει τον εαυτό του άθεο. Δεν ήταν ακόμη ένα διακριτικό που μπο-
ρούσε κανείς να φέρει με υπερηφάνεια. Όμως τον δέκατο έβδομο και 
δέκατο όγδοο αιώνα, οι άνθρωποι στη Δύση θα καλλιεργούσαν μια 
στάση η οποία θα καθιστούσε την άρνηση της ύπαρξης του θεού όχι 
μόνο δυνατή, αλλά κι επιθυμητή, θα έβρισκαν υποστήριξη για τις 
απόψεις τους στην επιστήμη. Όμως ο θεός των Μεταρρυθμιστών διέ-
κειτο μάλλον ευνοϊκά απέναντι στις επιστήμες. Επειδή πίστευαν στην 
απόλυτη κυριότητα του θεού, ο Λούθηρος και ο Καλβίνος είχαν και 
οι δύο αρνηθεί την αντίληψη του Αριστοτέλη ότι η φύση διέθετε έμφυ-
τες δικές της δυνάμεις. Πίστευαν πως η φύση ήταν τόσο παθητική όσο 
και οι ίδιοι οι Χριστιανοί, οι οποίοι το μόνο που μπορούσαν ήταν να 
δεχθούν τη δωρεά της σωτηρίας από το θεό χωρίς τη δυνατότητα να 
κάνουν τίποτα για τον εαυτό τους. Ο Καλβίνος είχε ρητά ζητήσει την 
επιστημονική μελέτη του φυσικού κόσμου,στην οποία ο αόρατος θεός 
εκδήλωνε τον εαυτό του. Δεν μπορούσέ να υπάρχει σύγκρουση μετα-
ξύ επιστήμης και Γραφής: ο θεός είχε προσαρμόσει τον εαυτό του 
στους ανθρώπινους περιορισμούς μας μέσα στη Βίβλο,όπως ακριβώς 
ένας προικισμένος ομιλητής προσαρμόζει τη σκέψη και το λόγο του 
στις ικανότητες του ακροατηρίου του. Η περιγραφή της Δημιουργίας, 
πίστευε ο Καλβίνος, ήταν ένα δείγμα βρεφικής ομιλίας, που εξυπηρε-
τούσε διαδικασίες περίπλοκες και μυστηριώδεις για την νοοτροπία 
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του απλού ανθρώπου, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να πιστεύει στο 
Θεό46. Δεν έπρεπε να εκλαμβάνεται κυριολεκτικά. 

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ωστόσο, δεν είχε πάντοτε τόσο 
ανοιχτό ορίζοντα. Το 1530 ο Πολωνός αστρονόμος Νικόλαος Κοπέρ-
νικος είχε ολοκληρώσει την πραγματεία του De revolutionibus, στην 
οποία υποστήριζε ότι ο ήλιος ήταν το κέντρο του κόσμου. Εκδόθηκε 
λίγο πριν από το θάνατό του το 1543 και εντάχθηκε από την Εκκλησία 
στον Κατάλογο των Απαγορευμένων Βιβλίων. Το 1613 ο μαθηματικός 
από την Πίζα Γαλιλαίος Γαλιλέι ισχυρίστηκε ότι το τηλεσκόπιο που 
είχε ανακαλύψει αποδείκνυε ότι το σύστημα του Κοπέρνικου ήταν 
σωστό. Η περίπτωσή του έγινε διάσημη: κλήθηκε ενώπιον της Ιεράς 
Εξέτασης, αναγκάστηκε ν' αποκηρύξει το επιστημονικό του πιστεύω 
και καταδικάστηκε σε επ' άπειρον φυλάκιση. Δεν συμφωνούσαν όλοι 
οι Καθολικοί με αυτήν την απόφαση, αλλά η Ρωμαιοκαθολική Εκκλη-
σία αντετίθετο με τόσο ενστικτώδη τρόπο στην αλλαγή όσο και οποιοσ-
δήποτε άλλος θεσμός κατά την εν λόγω περίοδο, όπου επικρατούσε 
συντηρητικό πνεύμα. Εκείνο που έκανε την Εκκλησία διαφορετική 
ήταν ότι είχε τη δύναμη να επιβάλλει την αντίθεσή της και ήταν μια 
καλολαδωμένη μηχανή,τρομακτικά αποτελεσματική στο να επιβάλλει 
την πνευματική ομοιομορφία. Αναπόφευκτα η καταδίκη του Γαλιλαίου 
ανέστειλε την επιστημονική έρευνα στις Καθολικές χώρες, παρ' όλο 
που πολλοί διακεκριμένοι επιστήμονες αυτής της πρώιμης περιόδου 
όπως ο Μαρέν Μαρσέν, ο Ρενέ Ντεκάρτ και ο Μπλαιζ Πασκάλ παρέ-
μειναν πιστοί στην Καθολική τους πίστη. Η περίπτωση του Γαλιλαίου 
είναι σύνθετη και δεν σκοπεύω εδώ να υπεισέλθω σε όλες τις πολιτι-
κές της πτυχές. Πάντως αναδύεται ένα γεγονός που είναι σημαντικό 
για την ιστορία μας: η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν καταδίκασε την 
ηλιοκεντρική θεωρία επειδή διακύβευε την πίστη στο Θεό Δημιουργό, 
αλλά επειδή ερχόταν σε αντίθεση με το λόγο του Θεού στη Γραφή. 

Αυτό ενόχλησε επίσης πολλούς Προτεστάντες την εποχή της δίκης 
του Γαλιλαίου. Ούτε ο Λούθηρος ούτε ο Καλβίνος είχαν καταδικάσει 
τον Κοπέρνικο, αλλά ο φίλος του Λούθηρου Φίλιππος Μελάγχθων 
(1497-1560) απέρριπτε την ιδέα της κίνησης της γης γύρω από τον 
ήλιο, επειδή βρισκόταν σε σύγκρουση με ορισμένα χωρία της Βίβλου. 



37 2 Η Ιστορία του θ ε ο ύ 

Και αυτό δεν ήταν κάτι που αποτελούσε μόνο προτεσταντικό ενδια-
φέρον. Μετά τη Σύνοδο της Τριδέντου, γεννήθηκε στους Καθολικούς 
ένας νέος ενθουσιασμός για τη δική τους Γραφή: τη Βουλγάτα,τη λα-
τινική μετάφραση της Βίβλου από τον άγιο Ιερώνυμο. Κατά τους λό-
γους του Ισπανού ιεροεξεταστή Λεόν Κάστρο το 1576: «Τίποτα δεν 
μπορεί ν' αλλάξει που να διαφωνεί με τη λατινική έκδοση της Βουλ-
γάτας, ούτε μια απλή περίοδος, ούτε μια απλή πρόταση, μια μονα-
δική λέξη ή έκφραση, μια μοναδική συλλαβή ή έστω κι ένα γιώτα»47. 
Στο παρελθόν, όπως έχουμε δει, μερικοί ορθολογιστές και Μυστικοί 
είχαν παύσει να ερμηνεύουν κατά γράμμα τη Βίβλο ή το Κοράνι χάριν 
μιας εσκεμμένα συμβολικής ερμηνείας. Τώρα Προτεστάντες και Κα-
θολικοί άρχιζαν να βασίζουν την πίστη τους σε μιαν απολύτως κατά 
γράμμα κατανόηση των Γραφών. Οι επιστημονικές ανακαλύψεις του 
Γαλιλαίου και του Κοπέρνικου πιθανότατα δεν θα είχαν ενοχλήσει 
τους Ισμαηλίτες, τους Σούφι, τους Καββαλιστές ή τους Ησυχαστές, 
αλλά δημιουργούσαν όντως προβλήματα στους Καθολικούς και τους 
Προτεστάντες, οι οποίοι είχαν ασπαστεί αυτή τη νέα κατά γράμμα 
ερμηνεία. Πώς μπορούσε η θεωρία ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο 
να συμφιλιωθεί με τα βιβλικά χωρία: «καί γάρ έστερέωσε την οίκου-
μένην, ήτις ού σαλευθήσεται»· «ΚαΙ άνατέλλει ό ήλιος καί δύει ό 
ήλιος καί εις τόν τόπον αύτοϋ έλκει»· «έποίησε σελήνην εις καιρούς, ό 
ήλιος έγνω την δύσιν αύτοϋ»48; Οι αξιωματούχοι της Εκκλησίας είχαν 
ενοχληθεί βαθύτατα από ορισμένες υποθέσεις του Γαλιλαίου. Αν, 
όπως είπε, μπορούσε να υπάρχει ζωή στη σελήνη, πώς αυτοί οι άνθρω-
ποι μπορούσαν να έχουν προέλθει από τον Αδάμ και πώς μπήκαν 
στην Κιβωτό του Νώε; Πώς μπορούσε η θεωρία της κίνησης της γης 
να συνδυαστεί με την ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς; Η Γρα-
φή έλεγε ότι ουρανός και γη είχαν δημιουργηθεί για χάρη του ανθρώ-
που. Πώς μπορούσε να ισχύει αυτό αν, όπως έλεγε ο Γαλιλαίος,η γη 
δεν ήταν παρά ένας ακόμα πλανήτης που περιστρεφόταν γύρω από 
τον ήλιο; Ο Παράδεισος και η Κόλαση θεωρούνταν ως πραγματικοί 
τόποι που ήταν δύσκολο να εντοπιστούν μέσα στο σύστημα του Κο-
πέρνικου. Η Κόλαση, για παράδειγμα, πιστευόταν γενικά ό,τι βρι-
σκόταν στο κέντρο της γης, όπου την είχε τοποθετήσει ο Δάντης. Ο 
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καρδινάλιος Ρομπέρ Μπελλαρμίν (Robert Bellarmine), ο Ιησουίτης 
λόγιος τον οποίο συμβουλεύτηκε σχετικά με το πρόβλημα του Γαλι-
λαίου το αρτισύστατο Συμβούλιο για τη Διάδοση της Πίστης, τάχθηκε 
με το μέρος της παράδοσης: «Η Κόλαση είναι ένας καταχθόνιος τόπος 
διαφορετικός από τα μνήματα». Συμπέρανε ότι έπρεπε να βρίσκεται 
στο κέντρο της γης, βασίζοντας το επιχείρημά του στον «φυσικό λόγο»: 

Τελευταίος είναι ο φυσικός λόγος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
είναι πράγματι λογικό ο τόπος των δαιμόνων και των διεφθαρ-
μένων ανθρώπων να είναι όσο πιο μακριά γίνεται από τον τόπο 
που θα ζουν αιώνια οι άγγελοι και οι ευλογημένοι άνθρωποι. 0 
τόπος των ευλογημένων (όπως και οι εχθροί μας ακόμα συμφω-
νούν) είναι ο ουρανός και κανένα μέρος δεν είναι πιο απομα-
κρυσμένο από. τον ουρανό απ' ό,τι το κέντρο της γης49. 

Το επιχείρημα του Μπελλαρμίν σήμερα ακούγεται κωμικό. Ακόμα και 
οι πιο σχολαστικοί Χριστιανοί δεν φαντάζονται πια ότι η Κόλαση βρί-
σκεται στο κέντρο της γης. Αλλά πολλοί έχουν αναστατωθεί από άλ-
λες επιστημονικές θεωρίες που «δεν βρίσκουν χώρο για το θεό» σε 
μια περίτεχνη κοσμολογία. 

Σε μία εποχή που ο Μουλλά Σαντρά δίδασκε τους Μουσουλμά-
νους ότι η Κόλαση και ο Παράδεισος βρίσκονταν στον φαντασιακό 
κόσμο του κάθε ανθρώπου, μορφωμένοι εκκλησιαστικοί αξιωματού-
χοι όπως ο Μπελλαρμίν υποστήριζαν επίμονα ότι είχαν κυριολεκτικά 
γεωγραφική θέση. Τη στιγμή που οι Καββαλιστές επανερμήνευαν τη 
βιβλική περιγραφή της δημιουργίας κατά έναν εσκεμμένα συμβολικό 
τρόπο και προειδοποιούσαν τους μαθητές τους να μην εκλαμβάνουν 
κυριολεκτικά τη μυθολογία της, Καθολικοί και Προτεστάντες επέμε-
ναν ότι η Βίβλος ήταν πραγματολογικά αληθινή σε κάθε της λεπτομέ-
ρεια. Αυτό θα έκανε την παραδοσιακή θρησκευτική μυθολογία ευά-
λωτη απέναντι στη νέα επιστήμη και τελικά θα έκανε αδύνατο για 
πολλούς ανθρώπους να πιστέψουν καν στο Θεό. Οι θεολόγοι δεν προ-
ετοίμαζαν σωστά το λαό τους γι' αυτήν την επερχόμενη αλλαγή. Με τη 
Μεταρρύθμιση και το νέο ενθουσιασμό Προτεσταντών και Καθολικών 
για τον αριστοτελισμό, άρχιζαν να συζητούν το Θεό σαν να επρόκειτο 
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για ένα αντικειμενικό γεγονός. Αυτό θα οδηγούσε εν τέλει τους νέους 
«άθεους», στα τέλη του δέκατου όγδοου και τις αρχές του δέκατου 
ένατου αιώνα, να ξεφορτωθούν εντελώς το θεό. 

0 Λεονάρδος Λέσσιους (Leonard Lessius) (1554 -1623), Ιησουίτης 
θεολόγος από τη Λουβαίν με μεγάλη επιρροή, φαίνεται να προτιμά το 
θεό των φιλοσόφων στην πραγματεία του Η Θεία Πρόνοια. Η ύπαρξη 
αυτού του θεού μπορεί ν' αποδειχθεί επιστημονικά όπως οποιοδή-
ποτε άλλο γεγονός της ζωής. Το σχέδιο του σύμπαντος, το οποίο δεν 
θα μπορούσε να έχει γίνει τυχαία, μαρτυρεί την ύπαρξη ενός Πρώτου 
Κινούντος και Θεμελίου. Ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτε το ειδικά χρι-
στιανικό στο θεό του Λέσσιους: είναι ένα επιστημονικό γεγονός που 
μπορεί ν' ανακαλυφθεί απ' οποιοδήποτε νοήμον ανθρώπινο ον. 0 Λέσ-
σιους ελάχιστα αναφέρει τον Ιησού. Δίνει την εντύπωση ότι η ύπαρξη 
του θεού μπορεί να εξαχθεί από την κοινή παρατήρηση, τη φιλοσο-
φία, τη συγκριτική μελέτη των θρησκειών και τον κοινό νου. 0 θεός 
είχε γίνει ένα επιπλέον ον, όπως όλος εκείνος ο σωρός των αντικειμέ-
νων που οι φιλόσοφοι και οι επιστήμονες άρχιζαν να εξερευνούν στη 
Δύση. Οι Φαϊλασούφ δεν αμφέβαλλαν για την εγκυρότητα των απο-
δείξεών τους όσον αφορά την ύπαρξη του θεού, αλλά οι ομόθρησκοί 
τους είχαν αποφασίσει τελικά πως αυτός ο θεός των φιλοσόφων είχε 
λίγη θρησκευτική αξία. 0 Θωμάς ο Ακινάτης μπορεί να έδινε την εντύ-
πωση ότι ο θεός του ήταν ένας ακόμα κρίκος - μολονότι ο σπουδαι-
ότερος - στην αλυσίδα του Είναι, αλλά προσωπικά ήταν πεπεισμένος 
ότι τέτοια φιλοσοφικά επιχειρήματα καμία σχέση δεν είχαν με τον 
μυστικό θεό που είχε βιώσει στην προσευχή. Αλλά στις αρχές του δέ-
κατου έβδομου αιώνα, ιθύνοντες θεολόγοι και εκκλησιαστικοί αξιω-
ματούχοι συνέχιζαν να υποστηρίζουν την ύπαρξη του θεού σε απολύ-
τως ορθολογική βάση. Πολλοί συνεχίζουν να το κάνουν αυτό μέχρι σή-
μερα. Όταν αυτά τα επιχειρήματα καταρρίφθηκαν από τη νέα επι-
στήμη, η ίδια η ύπαρξη του θεού τέθηκε υπό αίρεση. Η ιδέα του θεού, 
αντί να ιδωθεί ως σύμβολο μιας πραγματικότητας η οποία δεν είχε 
ύπαρξη με την κοινή έννοια της λέξης και η οποία μπορούσε ν' ανα-
καλυφθεί μόνο με τη φαντασιακή άσκηση του διαλογισμού και της 
προσευχής, έτεινε όλο και περισσότερο να εξομοιωθεί μ' ένα απλό 
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πραγματολογικό γεγονός. Σε έναν Θεολόγο όπως ο Λέσσιους μπο-
ρούμε να δούμε ότι καθώς η Ευρώπη έφτανε στη σύγχρονη εποχή, οι 
ίδιοι οι θεολόγοι πρόσφεραν στους μελλοντικούς αθεϊστές τα εφόδια 
για την κατάρριψη ενός Θεού που είχε πλέον ελάχιστη θρησκευτική 
αξία και ο οποίος πλημμύριζε τους περισσότερους ανθρώπους με φό-
βο μάλλον παρά με ελπίδα και πίστη. 

Όπως οι φιλόσοφοι και οι επιστήμονες, οι μετά τη Μεταρρύθμιση 
Χριστιανοί είχαν ουσιαστικά εγκαταλείψει τον φαντασιακό Θεό των 
Μυστικών και ζητούσαν διαφώτιση από το Θεό του λόγου. 





Κεφάλαιο 9ο 

Διαφωτισμός 

Στα τέλη του δέκατου έκτου αιώνα,η Δύση είχε ξεκινήσει μια διαδι-
κασία τεχνικοποίησης,η οποία θα παρήγαγε ένα εντελώς διαφορετικό 
είδος κοινωνίας κι ένα νέο ανθρώπινο ιδεώδες. Αναπόφευκτα αυτό θα 
επηρέαζε τη δυτική αντίληψη για το ρόλο και τη φύση του Θεού. Τα 
επιτεύγματα της πρόσφατα βιομηχανοποιημένης και πρακτικά απο-
τελεσματικής Δύσης άλλαζαν επίσης την πορεία της παγκόσμιας ιστο-
ρίας. Οι άλλες χώρες της Οικουμένης έβρισκαν όλο και πιο δύσκολο 
να αγνοούν τον δυτικό κόσμο, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, όταν 
αυτός καθυστερούσε σε σχέση με τους άλλους μεγάλους πολιτισμούς, 
ή να διαπραγματευθούν μαζί του. Επειδή καμιά άλλη κοινωνία δεν 
είχε επιτύχει κάτι παρόμοιο,η Δύση δημιουργούσε προβλήματα που 
ήταν εντελώς καινούργια και ως εκ τούτου δύσκολο να τα διαχειρι-
στεί κανείς. Μέχρι τον δέκατο όγδοο αιώνα, για παράδειγμα, το 
Ισλάμ υπήρξε η κυρίαρχη παγκόσμια δύναμη στην Αφρική, στη Μέση 
Ανατολή και στην περιοχή της Μεσογείου. Έστω και αν η Αναγέννηση 
του δέκατου πέμπτου αιώνα έφερε τη δυτική Χριστιανοσύνη μπρο-
στά από το Ισλάμ όσον αφορά ορισμένες πλευρές, οι διάφορες μου-
σουλμανικές δυνάμεις μπορούσαν εύκολα ν' απαντήσουν στην πρό-
κληση. Οι Οθωμανοί συνέχιζαν να προωθούνται στην Ευρώπη και οι 
Μουσουλμάνοι ήταν ικανοί να κρατήσουν τις θέσεις τους απέναντι 
στους Πορτογάλους εξερευνητές και εμπόρους, οι οποίοι ακολούθη-
σαν τα ίχνη τους. Στα τέλη του δέκατου όγδοου αιώνα, ωστόσο, η 
Ευρώπη είχε αρχίσει να κυριαρχεί στον κόσμο και αυτό καθ' εαυτό το 
γεγονός έδειχνε την αδυναμία του υπόλοιπου κόσμου να την προλά-
βει. Οι Βρετανοί είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους την Ινδία και η Ευρώ-
πη ζύγιζε τις δυνάμεις της για ν' αποικιοποιήσει όσο μεγαλύτερο 
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μέρος του κόσμου μπορούσε. Η διαδικασία του εκδυτικισμού είχε 
αρχίσει και μαζί με αυτήν είχε αρχίσει η πορεία προς την εκκοσμί-
κευση και το αίτημα της ανεξαρτησίας από το θεό. 

Τι συνέπειες είχε αυτή η σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία; Όλοι οι 
προηγούμενοι πολιτισμοί ήταν βασισμένοι στη γεωργία. Όπως το ίδιο 
το όνομά του υπονοούσε, ο πολιτισμός ήταν ένα επίτευγμα των πό-
λεων, όπου μια ελίτ ζούσε από το αγροτικό πλεόνασμα το οποίο πα-
ρήγαγαν οι χωρικοί, έχοντας τη δυνατότητα να δημιουργεί τις διάφο-
ρες κουλτούρες. Η πίστη στον Ένα θεό είχε αναπτυχθεί στις πόλεις 
της Μέσης Ανατολής και στην Ευρώπη,την ίδια περίπου εποχή με τις 
άλλες μεγάλες θρησκευτικές ιδεολογίες. Ωστόσο, όλοι οι αγροτικοί 
πολιτισμοί του είδους αυτού ήταν ευπαθείς. Εξαρτιόνταν από μετα-
βλητούς παράγοντες όπως η συγκομιδή, ο θερισμός, το κλίμα και η 
διάβρωση του εδάφους. Καθώς η κάθε αυτοκρατορία εξαπλωνόταν 
και αύξανε τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες της, εξαντλούσε τελικά 
τις περιορισμένες πηγές της. Μετά από μια αποκορύφωση της ισχύος 
της, άρχιζε η αναπόφευκτη παρακμή και πτώση. Η νεότερη Δύση, 
ωστόσο, δεν εξαρτιόταν από τη γεωργία. Η τεχνογνωσία της σήμανε 
την ανεξαρτητοποίησή της από τοπικές συνθήκες και εξωτερικές, 
περιοδικές μεταπτώσεις. Η συσσώρευση του κεφαλαίου είχε οικοδο-
μήσει ένα οικονομικό απόθεμα το οποίο - μέχρι πρόσφατα- έμοιαζε 
επ* άπειρον ανανεώσιμο. Η διαδικασία του εκσυγχρονισμού ενέπλεξε 
τη Δύση σε μιαν αλληλουχία βαθιών αλλαγών: οδήγησε στην εκβιομη-
χάνιση και στη συνακόλουθη μεταμόρφωση της γεωργίας, σε έναν πνευ-
ματικό «διαφωτισμό» και σε μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές επα-
ναστάσεις. Φυσικά αυτές οι τεράστιες αλλαγές επηρέασαν τον τρόπο 
με τον οποίο άνδρες και γυναίκες αντιλαμβάνονταν τους εαυτούς τους 
και τους έκαναν ν' αναθεωρήσουν τη σχέση τους με την έσχατη πραγ-
ματικότητα την οποία κατά παράδοσιν αποκαλούσαν «θεό». 

Η εξειδίκευση ήταν κρίσιμη για τη δυτική τεχνολογική κοινωνία: 
όλες οι καινοτομίες στο οικονομικό, διανοητικό και κοινωνικό πεδίο 
απαιτούσαν μια ιδιαίτερη εμπειρογνωμοσύνη σε πολλά πεδία. Οι επι-
στήμονες, για παράδειγμα, ήταν εξαρτημένοι από την αύξουσα απο-
δοτικότητα το>ν κατασκευαστών εργαλείων η βιομηχανία ήταν εξαρ-
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τημένη από τις νέες μηχανές και πηγές ενέργειας, το ίδιο και τα θεω-
ρητικά δεδομένα των επιστημών. Οι διάφορες εξειδικεύσεις αλληλο-
διαπλέκονταν και γίνονταν ολοένα και πιο αλληλοεξαρτώμενες: η μία 
ενέπνεε την άλλη σε διαφορετικά και ως τότε μη σχετιζόμενα μεταξύ 
τους πεδία. Ήταν μια συσσωρευτική διαδικασία. Τα επιτεύγματα 
της μιας εξειδίκευσης αύξαναν από τη χρήση τους σε μιαν άλλη και 
αυτό με τη σειρά του επηρέαζε τη δική της αποτελεσματικότητα. Το 
κεφάλαιο συστηματικά επανεπενδυόταν και πολλαπλασιαζόταν στη 
βάση μιας συνεχόμενης ανάπτυξης. Οι αλληλοσυνδεόμενες αλλαγές 
αποκτούσαν μια προοδευτική και καταφανώς ανεπίσχετη κεκτημένη 
ταχύτητα. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι από όλους τους κύκλους 
ωθούνταν στη διαδικασία του εκμοντερνισμού σε αύξοντα αριθμό 
τομέων. Ο πολιτισμός και τα πολιτισμικά επιτεύγματα δεν ήταν πια 
το προνόμιο μιας μικρής ελίτ, αλλά εξαρτιόνταν από εργάτες της βιο-
μηχανίας, ανθρακωρύχους, τυπογράφους και υπαλλήλους, όχι μόνον 
ως παραγωγούς αλλά και ως αγοραστές στην ανεξάντλητη αγορά. 
Τελικά θα γινόταν αναγκαίο γι' αυτές τις κατώτερες τάξεις να μορ-
φωθούν και να μοιραστούν -σε κάποιο βαθμό - τον κοινωνικό πλού-
το, προκειμένου να συντηρηθεί η κυριαρχούσα ανάγκη για αποτελε-
σματικότητα. Η τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας, η συσσώ-
ρευση του κεφαλαίου και η επέκταση των μαζικών αγορών, καθώς 
και των νέων κατακτήσεων στις επιστήμες, οδήγησαν στην κοινωνική 
επανάσταση: η δύναμη της γαιοκτητικής αριστοκρατίας παρήκμασε 
και τη θέση της πήρε η οικονομική ισχύς της μπουρζουαζίας. Η νέα 
αποτελεσματικότητα έγινε αισθητή στα θέματα της κοινωνικής οργά-
νωσης, πράγμα το οποίο έφερε γρήγορα τη Δύση στα επίπεδα που 
είχαν κατακτήσει άλλες περιοχές του κόσμου, όπως η Κίνα και η Οθω-
μανική αυτοκρατορία, και την έκανε ικανή να τις ξεπεράσει. Το 1789, 
τη χρονιά της Γαλλικής Επανάστασης, κριτήριο για τη δημόσια διοί-
κηση ήταν η αποτελεσματικότητα και η χρησιμότητά της. Οι διάφο-
ρες κυβερνήσεις της Ευρώπης έκριναν αναγκαίο να ανασυντάξουν τα 
συντάγματά τους και να μπουν σε μια διαδικασία συνεχούς νομικής 
αναθεώρησης προκειμένου ν' ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταλ-
λασσόμενες συνθήκες της νέας εποχής. 
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Κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο κατά την παλαιά αγροτική διακυ-
βέρνηση, όπου οι νόμοι θεωρούνταν αμετάβλητοι και θεϊκοί. Ήταν 
ένα σημάδι της νέας αυτονομίας την οποία έφερνε η τεχνικοποίηση 
στη δυτική κοινωνία: άνδρες και γυναίκες ένιωθαν υπεύθυνοι για ό ,τι 
τους αφορούσε όσο ποτέ στο παρελθόν. Έχουμε δει τον βαθύ φόβο 
που προκαλούσε στις παραδοσιακές κοινωνίες ο νεωτερισμός και η 
αλλαγή, όπου ο πολιτισμός θεωρούνταν ένα εύθραυστο επίτευγμα και 
καμία ρήξη στη συνέχεια με το παρελθόν δεν γινόταν δεκτή. Η σύγ-
χρονη τεχνολογική κοινωνία που διαμορφώθηκε στη Δύση, ωστόσο, 
ήταν βασισμένη στην προσδοκία της σταθερής ανάπτυξης και προό-
δου. Η αλλαγή ήταν θεσμοποιημένη και θεωρούνταν ως δεδομένη. 
Στην πραγματικότητα, θεσμοί όπως η Βασιλική Εταιρία του Λονδίνου 
ήταν αφιερωμένοι στη διαρκή συλλογή νέων γνώσεων και την αντικα-
τάσταση των παλαιών. Οι ειδικοί των διαφόρων επιστημών ενθαρρύ-
νονταν να συγκεντρώνουν τα ευρήματά τους ώστε να βοηθηθεί αυτή η 
διαδικασία. Αντί να κρατούν τις ανακαλύψεις τους κρυφές, οι νέοι επι-
στημονικοί θεσμοί ήθελαν να διαδόσουν τη γνώση, για να προωθήσουν 
τη μελλοντική γνώση τόσο στο δικό τους όσο και σε άλλα πεδία. Το 
παλαιό συντηρητικό πνεύμα της Οικουμένης, ως εκ τούτου, το αντι-
κατέστησε στη Δύση μια επιθυμία για αλλαγή και μια πεποίθηση ότι 
η συνεχής εξέλιξη ήταν δυνατή. Αντί ν' αγωνιά για την καινούργια γε-
νεά, η παλαιότερη γενεά πίστευε ότι τα παιδιά της θα ζήσουν καλύ-
τερα από την ίδια. Η σπουδή της ιστορίας κυριαρχήθηκε από έναν και-
νούργιο μύθο: το μύθο της Προόδου. Πέτυχε οπωσδήποτε σημαντικά 
πράγματα, αλλά σήμερα που η καταστροφή την οποία προκάλεσε στο 
περιβάλλον μάς κάνει να συνειδητοποιούμε ότι και αυτός ο τρόπος 
ζωής είναι ευάλωτος όσο και οι προηγούμενοι, αρχίζουμε ίσως να συνει-
δητοποιούμε ότι είναι εξίσου φανταστικός όσο και κάθε άλλη μυθολο-
γία από αυτές που μέσα στους αιώνες ενέπνευσαν την ανθρωπότητα. 

Ενώ η συγκέντρωση των πηγών και των ανακαλύψεων έδεναν με-
ταξύ τους τους ανθρώπους,η νέα εξειδίκευση αναπόφευκτα τους δια-
χώριζε με διαφορετικό τρόπο. Μέχρι τώρα ένας διανοούμενος μπο-
ρούσε να βρίσκεται σε επαφή με την πρώτη γραμμή της γνώσης σε όλα 
τα επίπεδα. Οι Μουσουλμάνοι Φαϊλασούφ, για παράδειγμα, διακρί-
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νονταν στην ιατρική, στη φιλοσοφία και την αισθητική. Στην πραγμα-
τικότητα, η Φαλσαφά πρόσφερε στους μαθητές της μια συνεκτική και 
περιεκτική περιγραφή αυτού που θεωρούνταν ως η ολότητα του πραγ-
ματικού. Τον δέκατο έβδομο αιώνα,η διαδικασία της εξειδίκευσης, 
που επρόκειτο να γίνει ένα τόσο χτυπητό χαρακτηριστικό της δυτικής 
κοινωνίας, είχε αρχίσει να εμφανίζεται. Οι διάφορες επιστήμες της 
αστρονομίας, της χημείας και της γεωμετρίας άρχιζαν να γίνονται 
ανεξάρτητες και αυτόνομες. Στις ημέρες μας, είναι αδύνατον ένας 
ειδικός σ' ένα ορισμένο πεδίο να αισθάνεται την παραμικρή επάρκεια 
σ' ένα άλλο. Κατά συνέπεια κάθε μεγάλο πνεύμα έβλεπε τον εαυτό 
του περισσότερο σαν εξερευνητή και πρωτοπόρο, παρά σαν συντηρη-
τή της παράδοσης. Ήταν σαν τους θαλάσσιους εξερευνητές που διείσ-
δυαν σε καινούργια μέρη της γης. Εισχωρούσε σε αχαρτογράφητες ως 
τότε περιοχές για χάρη της κοινωνίας του. 0 νεωτεριστής που κατέ-
βαλλε μια τέτοια πνευματική προσπάθεια για να ανοίξει καινούρ-
γιους δρόμους και συνακόλουθα να ανατρέψει προηγούμενα απαρα-
βίαστα ήταν ένας πολιτιστικός ήρωας. Ένας καινούργιος οπτιμισμός 
σε σχέση με την ανθρωπότητα εμφανιζόταν καθώς ο έλεγχος πάνω 
στον φυσικό κόσμο, που κάποτε κράτησε δέσμια την ανθρωπότητα, 
έμοιαζε ν* αυξάνει αλματωδώς. Οι άνθρωποι άρχιζαν να πιστεύουν ότι 
καλύτερη εκπαίδευση και βελτιωμένοι νόμοι μπορούσαν να φωτίσουν 
το ανθρώπινο πνεύμα. Αυτή η καινούργια εμπιστοσύνη στις φυσικές 
δυνάμεις του ανθρώπου σήμαινε ότι οι άνθρωποι έφτασαν να πιστεύ-
ουν πως μπορούσαν να διαφωτιστούν με δική τους προσπάθεια. Δεν 
ένιωθαν πια ότι έπρεπε να βασίζονται σε κάποια κληρονομημένη πα-
ράδοση, σε έναν θεσμό ή κάποια ελίτ - ή ακόμα και σε μια θεία απο-
κάλυψη- για ν* ανακαλύψουν την αλήθεια. 

Όμως η εμπειρία της εξειδίκευσης σήμαινε ότι οι άνθρωποι γίνο-
νταν όλο και λιγότερο ικανοί να διακρίνουν την όλη εικόνα. Κατά συ-
νέπεια καινοτόμοι επιστήμονες και διανοούμενοι ένιωθαν αναγκα-
σμένοι να επεξεργάζονται τις δικές τους θεωρίες για τη ζωή και για 
τη θρησκεία, ξεκινώντας από την αρχή. Αισθάνονταν ότι η καινούργια 
γνώση και αποτελεσματικότητα τους υποχρέωνε να αναθεωρήσουν 
τις παραδοσιακές χριστιανικές εξηγήσεις για την πραγματικότητα και 
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κατά κάποιο τρόπο να τις εκσυγχρονίσουν. Το καινούργιο επιστημο-
νικό πνεύμα ήταν εμπειρικό, βασισμένο αποκλειστικά στην παρατή-
ρηση και το πείραμα. Έχουμε δει ότι ο παλαιός ορθολογισμός της 
Φαλσαφά ήταν εξαρτημένος από μια αρχική πράξη πίστης στην ορθο-
λογικότητα του σύμπαντος. Οι δυτικές επιστήμες δεν θεωρούσαν τί-
ποτα δεδομένο μ' αυτόν τον τρόπο και οι πρωτοπόροι ήταν όλο και πε-
ρισσότερο έτοιμοι να διακινδυνεύσουν ένα σφάλμα ή να προσβάλουν 
καθιερωμένους θεσμούς και αυθεντίες όπως η Βίβλος, η Εκκλησία και 
η χριστιανική παράδοση. Οι παλαιές «αποδείξεις» της ύπαρξης του 
θεού δεν ήταν πια ικανοποιητικές και οι φυσικοί επιστήμονες και φιλό-
σοφοι, γεμάτοι ενθουσιασμό για την εμπειρική μέθοδο, ένιωθαν υπο-
χρεωμένοι να επαληθεύσουν την αντικειμενική πραγματικότητα του 
θεού με τον ίδιο τρόπο που επαλήθευαν και όλα τα άλλα φαινόμενα. 

0 αθεϊσμός εξακολουθούσε να φαίνεται αποκρουστικός. Όπως θα 
δούμε, οι περισσότεροι από τους φιλοσόφους του Διαφωτισμού πί-
στευαν σιωπηρά στην ύπαρξη του θεού. Όμως μερικοί άνθρωποι άρχι-
ζαν να βλέπουν ότι ούτε και ο θεός θα έπρεπε να θεωρείται δεδομέ-
νος. Ίσως ένας από τους πρώτους που το αντιλήφθηκαν αυτό ήταν ο 
Γάλλος φυσικός, μαθηματικός και θεολόγος Μπλαιζ Πασκάλ (1623-
1662). Επρόκειτο για ένα ασθενικό,πρόωρο παιδί που μεγάλωσε απο-
κομμένο από τα άλλα παιδιά και εκπαιδεύτηκε από τον επιστήμονα 
πατέρα του, ο οποίος ανακάλυψε ότι ο εντεκάχρονος γιος του, ο Μπλαιζ, 
είχε επεξεργαστεί μόνος του τις πρώτες είκοσι τρεις προτάσεις του 
Ευκλείδη. Στα δεκαέξι του, είχε εκδόσει μια εργασία στη γεωμετρία, 
για την οποία επιστήμονες όπως ο Ρενέ Ντεκάρτ δεν πίστευαν ότι είχε 
γραφτεί από κάποιον τόσο νέο. Αργότερα επινόησε μια υπολογιστική 
μηχανή, ένα βαρόμετρο και μια υδραυλική πρέσσα. Οι Πασκάλ δεν 
ήταν καμιά ιδιαίτερα ευσεβής οικογένεια, αλλά το 1646 προσηλυτί-
στηκαν στον Γιανσενισμό. Η αδερφή του Μπλαιζ,η Ζακλίν, μπήκε στο 
γιανσενικό μοναστήρι του Πορτ-Ρουαγιάλ στα νοτιοδυτικά του Παρι-
σιού και συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στους πιο φλογερούς υπερασπι-
στές αυτής της Καθολικής σέκτας. Τη νύχτα της 23ης Δεκεμβρίου του 
1654, ο ίδιος ο Μπλαιζ είχε μια θρησκευτική εμπειρία η οποία διήρ-
κεσε «από τις δέκα και μισή περίπου το βράδυ έως και μισή ώρα μετά 
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τα μεσάνυχτα» και η οποία του έδειξε ότι η πίστη του ήταν πάρα 
πολύ απόμακρη και ακαδημαϊκή. Μετά το θάνατό του,η «Ανάμνη-
σή» αυτής της αποκάλυψης βρέθηκε καρφιτσωμένη στο γιλέκο του: 

Φωτιά 
«Ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ», 
όχι των φιλοσόφων και των λογίων. 
Βεβαιότητα, βεβαιότητα, σιγουριά της καρδιάς, χαρά, ειρήνη. 
Ο Θεός του Ιησού Χριστού. 
Ο Θεός του Ιησού Χριστού. 
Ο Θεός μου και ο Θεός σου. 
«Αυτός ο Θεός θα είναι ο Θεός μου». 
Ο Κόσμος ξεχασμένος και καθετί εκτός από το Θεό. 
Μόνο με τον τρόπο που δίδαξαν τα Ευαγγέλια μπορεί να βρεθεί1. 

Αυτή η ουσιαστικά μυστική εμπειρία σήμαινε ότι ο Θεός του Πασκάλ 
ήταν διαφορετικός από το Θεό των άλλων επιστημόνων και φιλοσό-
φων που θα εξετάσουμε σε αυτό το κεφάλαιο. Αυτός δεν ήταν ο Θεός 
των φιλοσόφων αλλά ο Θεός της αποκάλυψης. Μάλιστα, η κατακλυ-
σμική δύναμη της μεταστροφής του οδήγησε τον Πασκάλ να συνδέσει 
τη μοίρα του με τους Γιανσενιστές ενάντια στους Ιησουίτες, τους κύ-
ριους αντιπάλους τους. 

Εκεί που ο Ιγνάτιος είχε δει τον κόσμο γεμάτο από το Θεό και πα-
ρότρυνε τους Ιησουίτες να καλλιεργούν μια αίσθηση της πανταχού 
παρουσίας και παντοδυναμίας του θείου, ο Πασκάλ και οι Γιανσενι-
στές έβρισκαν τον κόσμο μελαγχολικό και άδειο, στερημένο θεϊκότη-
τας. Παρά την αποκάλυψή του, ο θεός του Πασκάλ παρέμεινε ένας 
«κρυμμένος θεός» που δεν μπορούσε ν* ανακαλυφθεί με καμία ορθο-
λογική απόδειξη. Οι Στοχασμοί, οι σημειώσεις του Πσκάλ πάνω στα 
θρησκευτικά ζητήματα που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του το 1669, 
έχουν τις ρίζες τους σε ένα βαθύτατο πεσσιμισμό σε σχέση με την 
ανθρώπινη κατάσταση. Η ανθρώπινη «μικρότητα» είναι σταθερό θέ-
μα· δεν μπορεί να εξαλειφθεί ούτε από τον ίδιο το Χριστό, ο οποίος 
«θα βρίσκεται σε αγωνία μέχρι το τέλος του κόσμου»2. Η αίσθηση της 
ερημιάς και της τρομακτικής απουσίας του θεού χαρακτηρίζει ένα 
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μεγάλο μέρος της πνευματικότητας της νεότερης Ευρώπης. Η αδιάλ-
λειπτη δημοτικότητα των Στοχασμών δείχνει ότι η ζοφερή πνευματι-
κότητα του Πασκάλ και ο κρυμμένος του Θεός άγγιξαν κάτι ζωτικό 
στη δυτική θρησκευτική συνείδηση. 

Τα επιστημονικά επιτεύγματα του Πασκάλ, ως εκ τούτου, δεν τον 
έκαναν να έχει εμπιστοσύνη στην ανθρώπινη κατάσταση. 'Οταν στο-
χαζόταν την απεραντοσύνη του σύμπαντος, κοκάλωνε από τρόμο: 

Όταν βλέπω την τυφλή και αξιοθρήνητη κατάσταση του ανθρώ-
που, όταν επισκοπώ ολόκληρο το σύμπαν μέσα στη σιωπή του 
και τον άνθρωπο μόνο κι εγκαταλελειμμένο χωρίς κανένα φως, 
σαν χαμένον σε αυτή τη γωνιά του σύμπαντος, δίχως να ξέρει ποιος 
τον έβαλε εκεί, τι ήρθε να κάνει, τι θα γίνει όταν πεθάνει, ανίκανο 
να γνωρίζει το οτιδήποτε, με πιάνει τρόμος, σαν κάποιον που μες 
στον ύπνο του τον μετέφεραν σ'ένα τρομακτικό έρημο νησί και ξυ-
πνάει νιώθοντας χαμένος κι ανίκανος να δραπετεύσει. Κι ύστερα 
μου προκαλεί θαυμασμό το πώς μια τόσο αξιοθρήνητη κατάστα-
ση δεν ρίχνει τους περισσότερους ανθρώπους στην απελπισία 3 . 

Είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε ότι δεν θά 'πρεπε να γενικεύουμε 
όσον αφορά τον ανάλαφρο οπτιμισμό της επιστημονικής εποχής. 0 
Πασκάλ διείδε τον απόλυτο τρόμο ενός κόσμου που έμοιαζε άδειος 
από έσχατο νόημα και σημασία. Σπάνια έχει εκφραστεί πιο εύγλωττα 
ο τρόμος που στοιχειώνει πάντα την ανθρωπότητα, ο τρόμος του να 
ξυπνάς μέσα σ' έναν κόσμο ξένο. 0 Πασκάλ ήταν οδυνηρά έντιμος 
απέναντι στον εαυτό του· αντίθετα με τους περισσότερους συγχρό-
νους του,ήταν πεπεισμένος πως δεν υπήρχε τρόπος να αποδείξει την 
ύπαρξη του Θεού. 'Οταν φανταζόταν τον εαυτό του να συζητάει με κά-
ποιον που ήταν από ιδιοσυγκρασία ανίκανος να πιστέψει, ο Πασκάλ 
ήξερε ότι δεν είχε επιχειρήματα να τον πείσει. Αυτή ήταν μια καινούρ-
για εξέλιξη στην ιστορία του μονοθεϊσμού. Έως τώρα κανείς δεν είχε 
αμφισβητήσει σοβαρά την ύπαρξη του Θεού. 0 Πασκάλ ήταν ο πρώ-
τος που συμφωνούσε ότι, σ' αυτόν το θαυμαστό καινούργιο κόσμο,η 
πίστη στο Θεό μπορούσε να είναι μόνο ζήτημα προσωπικής εκλογής. 
Ως προς αυτό, υπήρξε ο πρώτος σύγχρονος. 
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Η προσέγγιση του Πασκάλ στο πρόβλημα της ύπαρξης του Θεού 
είναι επαναστατική όσον αφορά τις συνέπειές της, αλλά ποτέ δεν 
έγινε επισήμως αποδεκτή από καμιά Εκκλησία. Γενικά, οι Χριστιανοί 
απολογητές προτιμούσαν την ορθολογιστική προσέγγιση του Λεο-
νάρδου Λέσσιους,την οποία συζητήσαμε στο τέλος του προηγούμε-
νου κεφαλαίου. Μια τέτοια προσέγγιση όμως δεν μπορούσε να οδη-
γεί παρά στο Θεό των φιλοσόφων, όχι στο Θεό της Αποκάλυψης τον 
οποίο βίωνε ο Πασκάλ. Η πίστη, επέμενε, δεν ήταν μια ορθολογική 
παραδοχή βασισμένη στην κοινή αίσθηση. Ήταν ένα στοίχημα. Ήταν 
αδύνατο ν' αποδείξουμε ότι ο Θεός υπάρχει, αλλά εξίσου αδύνατο για 
το λόγο να καταρρίψει την ύπαρξή του : «Δεν είμαστε σε θέση να γνω-
ρίζουμε είτε τι [ο Θεός] είναι είτε αν υπάρχει... 0 λόγος δεν μπορεί ν' 
αποφασίσει πάνω σ' αυτό το ζήτημα. Ένα απέραντο χάος μας χωρί-
ζει. Στο απώτατο άκρο αυτής της άπειρης απόστασης ένα νόμισμα 
στριφογυρίζει που θα πέσει κάτω κορώνα ή γράμματα. Τι θα στοιχη-
ματίσεις ;»4 Αυτό το παιχνίδι δεν είναι τελείως ανορθολογικό, ωστόσο. 
Το στοίχημα υπέρ του Θεού είναι η λύση που πάντα κερδίζει. Αν δια-
λέξει να πιστέψει κανείς στο Θεό,συνέχιζε ο Πασκάλ,η διακινδύνευση 
είναι πεπερασμένη αλλά το κέρδος άπειρο. Καθώς ο Χριστιανός προ-
χωρεί στην πίστη, θα αποκτήσει τη συνείδηση ενός διαρκούς φωτι-
σμού, μια επίγνωση της παρουσίας του Θεού που είναι ένα βέβαιο 
σημάδι σωτηρίας. Δεν πρέπει κανείς να στηρίζεται στην εξωτερική 
αυθεντία· κάθε Χριστιανός είναι μόνος του. 

Ο πεσσιμισμός του Πασκάλ μετριάζεται από μια προϊούσα συνει-
δητοποίηση μέσα στους Στοχασμούς ότι από τη στιγμή που το στοί-
χημα έχει τεθεί, ο κρυμμένος Θεός αποκαλύπτεται σε όποιον τον ανα-
ζητάει. 0 Πασκάλ παρουσιάζει το Θεό να λέει: «Δεν θα με αναζητή-
σεις, αν δεν με έχεις ήδη βρει»5. Πράγματι,η ανθρωπότητα δεν μπο-
ρεί να βρει το δρόμο προς τον απομακρυσμένο Θεό με λογικά επιχει-
ρήματα ή με την αποδοχή της διδασκαλίας μιας θεσμοποιημένης Εκ-
κλησίας. Αλλά παίρνοντας μια προσωπική απόφαση να παραδοθεί 
στο Θεό, ο πιστός νιώθει τον εαυτό του να μεταμορφώνεται, να γίνε-
ται «πιστός, έντιμος, ταπεινός, ευγνώμων, γεμάτος από καλά έργα, 
ένας πιστός φίλος»6. Με κάποιον τρόπο οι Χριστιανοί βρίσκουν πως 
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η ζωή έχει αποκτήσει νόημα και αξία, έχοντας δημιουργήσει μια πίστη 
και οικοδομήσει μια αίσθηση του Θεού εν όψει της απουσίας νοήμα-
τος και της απελπισίας. 0 Θεός είναι μια πραγματικότητα επειδή λει-
τουργεί. Η πίστη δεν είναι νοητική βεβαιότητα, αλλά ένα άλμα στο 
σκοτάδι και μια εμπειρία που επιφέρει την ηθική φώτιση. 

0 Ρενέ Ντεκάρτ (1596-1650), ένας άλλος σύγχρονος άνθρωπος, 
είχε πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ικανότητα του πνεύματος ν* 
ανακαλύψει το Θεό. Στην πραγματικότητα, επέμενε ότι η διάνοια 
από μόνη της μπορούσε να μας παράσχει τη βεβαιότητα που ζητάμε. 
Δεν θα ενέκρινε το στοίχημα του Πασκάλ, επειδή ήταν βασισμένο σε 
μια καθαρά υποκειμενική εμπειρία,παρ' όλο που και η δική του από-
δειξη της ύπαρξης του Θεού εξαρτιόταν από έναν άλλο τύπο υποκει-
μενικότητας. Επιζητούσε εναγωνίως να καταρρίψει το σχετικισμό του 
Γάλλου δοκιμιογράφου Μισέλ Μονταίν (1533-92),ο οποίος είχε αρνη-
θεί ότι μπορούσε να υπάρξει οτιδήποτε βέβαιο ή ακόμη και προφα-
νές. Ο Ντεκάρτ, μαθηματικός και πεπεισμένος Καθολικός, ένιωθε ότι 
είχε αποστολή να στρέψει τον νέο εμπειρικό ορθολογισμό εναντίον 
του σκεπτικισμού. Όπως και ο Λέσσιους, ο Ντεκάρτ σκεφτόταν ότι 
από μόνη της η λογική μπορούσε να πείσει την ανθρωπότητα να δε-
χθεί της αλήθειες της θρησκείας και της ηθικής,τις οποίες έβλεπε ως 
το θεμέλιο του πολιτισμού. Η πίστη δεν μας έλεγε τίποτα το οποίο να 
μη μπορεί να καταδειχθεί ορθολογικά: ο ίδιος ο απόστολος Παύλος 
το είχε βεβαιώσει αυτό στο πρώτο κεφάλαιο της Προς Ρωμαίους Επι-
στολής: «Η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή του ιδιότητα είναι 
βέβαια αόρατες* ο ανθρώπινος νους όμως μπορεί να τις δει μέσα στη 
δημιουργία, από τότε που έγινε ο κόσμος. Γι' αυτό, λοιπόν, οι άνθρω-
ποι δεν έχουν καμιά δικαιολογία»7. Ο Ντεκάρτ έφτανε μάλιστα στο 
σημείο να λέει ότι ο θεός μπορούσε να γνωσθεί ευκολότερα και βε-
βαιότερα (facilius et certius) απ' οποιοδήποτε άλλο πράγμα. Αυτό 
ήταν από μόνο του τόσο επαναστατικό όσο το στοίχημα του Πασκάλ, 
και ειδικά από τη στιγμή που η απόδειξη του Ντεκάρτ απέρριπτε τη 
μαρτυρία του εξωτερικού κόσμου -την οποία επεκαλείτο ο Παύλος -
χάριν της διασκεπτικής ανασκόπησης του πνεύματος που στρέφεται 
προς τον εαυτό του. 
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Χρησιμοποιώντας την εμπειρική μέθοδο των γενικών μαθηματικών 
του, η οποία είχε προχωρήσει λογικά έως τις απλές ή πρώτες αρχές, ο 
Ντεκάρτ προσπαθούσε να συστήσει μια εξίσου αναλυτική απόδειξη 
της ύπαρξης του Θεού. Αλλά αντίθετα με τον Αριστοτέλη, τον από-
στολο Παύλο και όλους τους προηγούμενους μονοθεϊστές φιλοσό-
φους, δεν έβλεπε κανένα Θεό μέσα στον κόσμο. Δεν υπήρχε σχέδιο 
στη φύση. Στην πραγματικότητα το σύμπαν ήταν χαοτικό και δεν 
επρόδιδε κανένα σημείο ευφυούς σχεδιασμού. Ως εκ τούτου, ήταν 
αδύνατο για μας να συναγάγουμε την παραμικρή βεβαιότητα σχετικά 
με τις πρώτες αρχές στη φύση. 0 Ντεκάρτ δεν είχε καιρό για το πιθα-
νό ή το δυνατό: ζητούσε να εδραιώσει το είδος εκείνο της βεβαιότη-
τας που μας παρέχουν τα μαθηματικά. Μπορούσε επίσης να βρεθεί σε 
απλές και αυτόδηλες προτάσεις όπως: «Ό,τι γίνεται δεν αναιρείται», 
που ήταν αναντίρρητα σωστή. Έτσι, λοιπόν, εκεί που στοχαζόταν 
καθισμένος δίπλα σε μια ξυλόσομπα, άστραψε στο πνεύμα του η πε-
ρίφημη ρήση cogito, ergo sum: σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Όπως και ο 
Αυγουστίνος κάπου δώδεκα αιώνες πριν, ο Ντεκάρτ βρήκε τη μαρτυ-
ρία της ύπαρξης του Θεού στην ανθρώπινη συνείδηση: ακόμα και η 
αμφιβολία αποδεικνύει την ύπαρξη εκείνου που αμφιβάλλει! Δεν μπο-
ρούμε να είμαστε βέβαιοι για τίποτα στον εξωτερικό κόσμο, αλλά μπο-
ρούμε να είμαστε βέβαιοι για τη δική μας εσωτερική εμπειρία. Το επι-
χείρημα του Ντεκάρτ μοιάζει με μια εκ νέου επεξεργασία της «οντο-
λογικής απόδειξης» του Άνσελμου. Όταν αμφιβάλλουμε, αποκαλύ-
πτονται οι περιορισμοί και η πεπερασμένη φύση του εγώ μας. Αλλά 
δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην ιδέα της «ατέλειας» αν δεν 
είχαμε μια προηγούμενη έννοια της «τελειότητας». Όπως ο Άνσελ-
μος, ο Ντεκάρτ συμπέρανε ότι μια τελειότητα που δεν υπήρχε θα ήταν 
εξ ορισμού αντίφαση. Η εμπειρία της αμφιβολίας μας, ως εκ τούτου, 
μας λέει ότι ένα ανώτατο και τέλειο ον, «ο Θεός», υπάρχει. 

0 Ντεκάρτ θέλησε εν συνεχεία να συναγάγει δεδομένα σχετικά με 
τη φύση του Θεού από αυτή την «απόδειξη» της ύπαρξής του, με τον 
ίδιο τρόπο που διεξήγαγε τις μαθηματικές αποδείξεις. Όπως είπε στο 
Λόγο περί της μεθόδου, «το ότι ο Θεός, που είναι αυτό το τέλειο ον, 
είναι ή υπάρχει είναι τόσο βέβαιο όσο τουλάχιστον και οποιαδήποτε 
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απόδειξη της γεωμετρίας»8. Όπως ακριβώς ένα ευκλείδιο τρίγωνο 
πρέπει να έχει γωνίες που ισούνται με δύο ορθές γωνίες, το τέλειο 
Είναι του Ντεκάρτ έπρεπε να έχει ορισμένες ιδιότητες. Η εμπειρία μάς 
λέει ότι ο κόσμος έχει αντικειμενική πραγματικότητα και ένας τέλειος 
Θεός, ο οποίος πρέπει να είναι φιλαλήθης, δεν θα μπορούσε να μας 
εξαπατά. Αντί να χρησιμοποιεί τον κόσμο για ν' αποδείξει την ύπαρξη 
του θεού, ο Ντεκάρτ χρησιμοποιούσε την ιδέα του θεού για ν' απο-
κτήσει πίστη στην πραγματικότητα του κόσμου. Με τον τρόπο του, ο 
Ντεκάρτ ένιωθε εξίσου ξένος στον κόσμο με τον Πασκάλ. Αντί να βγαί-
νει έξω προς τον κόσμο, το πνεύμα του αναδιπλώνεται στον εαυτό 
του. Ακόμα και αν η ιδέα του θεού παρέχει στον άνθρωπο τη βεβαι-
ότητα για την ίδια του την ύπαρξη και είναι ως εκ τούτου ουσιώδης για 
την επιστημολογία του Ντεκάρτ, η καρτεσιανή μέθοδος αποκαλύπτει 
μιαν απομόνωση και μια ιδέα αυτονομίας, η οποία επρόκειτο να γίνει 
κεντρική για τη δυτική εικόνα του ανθρώπου στον αιώνα μας. Η απο-
ξένωση από τον κόσμο και μια αλαζονική αυτοπεποίθηση θα οδη-
γούσε πολλούς ανθρώπους να αρνηθούν εντελώς την ιδέα ενός θεού 
που κρατάει τον άνθρωπο σε θέση εξάρτησης. 

Από την πρώτη στιγμή,η θρησκεία είχε βοηθήσει τους ανθρώπους 
να σχετιστούν με τον κόσμο και να βρουν ρίζες μέσα σ' αυτόν. Η λα-
τρεία των ιερών τόπων είχε προηγηθεί κάθε άλλου στοχασμού πάνω 
στον κόσμο και είχε βοηθήσει άνδρες και γυναίκες να βρουν μια εστία 
μέσα d ένα τρομακτικό σύμπαν. Η θεοποίηση των φυσικών δυνάμεων 
εξέφραζε το θαυμασμό και το δέος που υπήρξε πάντοτε μέρος της 
ανθρώπινης αντίδρασης απέναντι στον κόσμο. Ακόμα και ο Αυγου-
στίνος έβρισκε τον κόσμο έναν τόπο θαυμαστής ομορφιάς, παρά την 
αγωνιώδη του πνευματικότητα. 0 Ντεκάρτ, του οποίου η φιλοσοφία 
βασιζόταν στην αυγουστίνεια παράδοση της ενδοσκόπησης, δεν είχε 
καθόλου καιρό για θαυμασμό. Με κάθε τρόπο έπρεπε ν' αποφευχθεί 
οποιαδήποτε αίσθηση μυστηρίου που αντιπροσώπευε μια πρωτόγονη 
κατάσταση του πνεύματος, την οποία ο πολιτισμένος άνθρωπος είχε 
ξεπεράσει. Στην εισαγωγή της πραγματείας του Τα Μετέωρα, εξη-
γούσε ότι ήταν για μας φυσικό να «έχουμε μεγαλύτερο θαυμασμό για 
τα πράγματα πάνω απο μάς παρά για εκείνα που βρίσκονται στο δικό 
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μας ή σε κατώτερο επίπεδο»9. Ποιητές και ζωγράφοι είχαν, ως εκ 
τούτου, ζωγραφίσει τα σύννεφα σαν να ήταν ο θρόνος του Θεού, είχαν 
φανταστεί το Θεό ν' αστραποβολεί πίσω από τα σύννεφα ή να εξαπο-
λύει κεραυνούς με το ίδιο του το χέρι πάνω στους βράχους: 

Αυτό με οδηγεί να ελπίζω ότι, αν εδώ εξηγήσω τη φύση των σύν-
νεφων κατά τρόπο που δεν θα μας επιτρέπει πια να θαυμάζουμε 
οτιδήποτε βλέπουμε σε αυτά ή οτιδήποτε κατεβαίνει από αυτά, 
εύκολα θα πιστέψουμε ότι είναι παρομοίως δυνατό να βρούμε 
τις αιτίες για οτιδήποτε είναι πιο θαυμαστό πάνω από τη γη. 

0 Ντεκάρτ μπορούσε να εξηγεί τα σύννεφα, τους ανέμους, τη δροσιά 
και τον κεραυνό ως απλά φυσικά φαινόμενα προκειμένου, όπως εξη-
γούσε, να απαλείψει «κάθε αιτία θαυμασμού»10. 0 Θεός του Ντε-
κάρτ, ωστόσο, ήταν ο Θεός των φιλοσόφων, ο οποίος δεν είχε καμία 
γνώση των γήινων πραγμάτων. Αποκαλυπτόταν όχι μέσα στα θαύ-
ματα που περιέγραφαν οι Γραφές, αλλά στους αιώνιους νόμους που 
είχε θεσπίσει: τα Μετέωρα εξηγούσαν επίσης ότι το μάννα που έθρε-
φε τους αρχαίους Ισραηλίτες στην έρημο ήταν μια μορφή δροσιάς. 
Έτσι είχε αναπτυχθεί ο παράλογος τύπος απολογητικής που προσπα-
θούσε να «αποδείξει» την αλήθεια της Βίβλου βρίσκοντας ορθολογι-
κές εξηγήσεις για τα διάφορα θαύματα και τους μύθους. Το ότι ο 
Χριστός έθρεψε πέντε χιλιάδες, για παράδειγμα, έχει ερμηνευθεί με 
την εξήγηση ότι έκανε τους ανθρώπους να φιλοτιμηθούν και να βγά-
λουν τα τρόφιμα που κρυφά είχαν φέρει μαζί τους και να τα μοιρά-
σουν. Όσο καλοσχεδιασμένο κι αν είναι, αυτό το είδος επιχειρηματο-
λογίας χάνει το ουσιώδες στοιχείο του συμβολισμού που ανήκει στην 
ουσία της βιβλικής αφήγησης. 

0 Ντεκάρτ πρόσεχε πάντα να μην έρθει σε αντίθεση με τη διοίκηση 
της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και θεωρούσε τον εαυτό του ορθό-
δοξο. Δεν έβλεπε να υπάρχει καμιά αντίθεση μεταξύ πίστης και λό-
γου. Στην πραγματεία του Λόγος περί της Μεθόδου, υποστήριζε ότι 
υπήρχε ένα σύστημα το οποίο θα έκανε την ανθρωπότητα ικανή να 
συλλάβει την πλήρη αλήθεια. Τίποτε δεν υπάρχει που να μη μπορεί 
να το φτάσει ο άνθρωπος. Το μόνο που χρειαζόταν -σε οποιαδήποτε 
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επιστήμη- ήταν να εφαρμόσει αυτή τη μέθοδο και τότε θα μπορούσε 
να συγκροτήσει ένα αξιόπιστο σώμα γνώσης που θα μπορούσε να δια-
λύσει κάθε σύγχυση και άγνοια. Το μυστήριο είχε γίνει σύγχυση και ο 
Θεός, τον οποίον οι παλαιότεροι ορθολογιστές πρόσεχαν να διαχωρί-
σουν απ' όλα τα άλλα φαινόμενα, είχε τώρα περικλειστεί μέσα σ' ένα 
ανθρώπινο σύστημα σκέψης. 0 μυστικισμός ποτέ δεν βρήκε πραγμα-
τικά τον τρόπο να ριζώσει στην Ευρώπη πριν από τις αναστατώσεις 
της Μεταρρύθμισης. Έτσι αυτός ο τύπος πνευματικότητας, ο οποίος 
εμμένει στο μυστηριώδες και το μυθολογικό και ο οποίος είναι -όπως 
δηλώνει το όνομά του- βαθιά συνδεδεμένος μαζί τους,ήταν ξένος σε 
πολλούς Χριστιανούς της Δύσης. Ακόμα και στην Εκκλησία του Ντε-
κάρτ, οι Μυστικοί ήταν σπάνιοι και συχνά ύποπτοι. 0 Θεός των Μυ-
στικών, η ύπαρξη του οποίου ήταν εξαρτημένη από τη θρησκευτική 
εμπειρία, ήταν αρκετά ξένος σε έναν άνθρωπο όπως ο Ντεκάρτ, για 
τον οποίον ο διαλογισμός σήμαινε απλώς εγκεφαλική δραστηριότητα. 

0 Αγγλος φυσικός Ισαάκ Νεύτων (1642-1727), ο οποίος επίσης 
συρρίκνωσε το Θεό στο δικό του μηχανικό σύστημα,ήθελε κι αυτός 
να απαλλάξει το Χριστιανισμό από το μυστήριο. Αφετηρία του ήταν 
η μηχανική, όχι τα μαθηματικά, αφού ένας επιστήμονας έπρεπε πρώ-
τα να μάθει να σχεδιάζει με ακρίβεια έναν κύκλο και ύστερα να ειδι-
κευθεί στη γεωμετρία. Αντίθετα με τον Ντεκάρτ, ο οποίος είχε απο-
δείξει την ύπαρξη του εαυτού,του Θεού και του φυσικού κόσμου (με 
αυτή τη σειρά), ο Νεύτων ξεκινούσε να εξηγήσει το φυσικό σύμπαν, 
με το Θεό σαν ένα ουσιώδες συστατικό του μηχανισμού του. Στη φυ-
σική του Νεύτωνα,η φύση ήταν εντελώς παθητική: ο Θεός ήταν μονα-
δική πηγή δραστηριότητας. Έτσι, όπως και στον Αριστοτέλη, ο Θεός 
ήταν μια προέκταση της φυσικής τάξης. Στο μεγάλο του έργο Philo-
sophiae Naturalis Principia (Αρχές της Φυσικής Φιλοσοφίας, 1687), ο 
Νεύτων προσπαθούσε να περιγράψει τις σχέσεις ανάμεσα στα διά-
φορα ουράνια και γήινα σώματα με μαθηματικούς όρους, κατά τρόπο 
που να συγκροτούν ένα συνεκτικό και περιεκτικό σύστημα. Η έννοια 
της βαρύτητας, την οποία ο ίδιος εισήγαγε, συγκρατούσε τα συστα-
τικά μέρη του συστήματός του. Αυτή η ιδέα ενόχλησε μερικούς επι-
στήμονες, οι οποίοι κατηγόρησαν τον Νεύτωνα ότι αντέστρεφε την 
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ιδέα του Αριστοτέλη περί των ελκτικών δυνάμεων της ύλης. Μια τέ-
τοια έννοια ήταν ασύμβατη με την προτεσταντική ιδέα της απόλυτης 
κυριότητας του Θεού. Ο Νεύτων το αρνήθηκε: ένας κυρίαρχος Θεός 
ήταν κεντρικός σε ολόκληρο το σύστημά του, αφού αυτό δεν θα μπο-
ρούσε να υπάρξει δίχως έναν τέτοιο θείο Μηχανικό. 

Αντίθετα με τον Πασκάλ και τον Ντεκάρτ, όταν ο Νεύτων στοχα-
ζόταν το σύμπαν ήταν πεπεισμένος πως είχε αποδείξει την ύπαρξη 
του Θεού. Γιατί η έμφυτη βαρύτητα των ουράνιων σωμάτων δεν τα 
συμπαρέσυρε όλα σε μια τεράστια σφαιρική μάζα; Επειδή είχαν το-
ποθετηθεί προσεκτικά μέσα στον άπειρο χώρο με την κατάλληλη με-
ταξύ τους απόσταση ώστε ν' αποτρέπεται κάτι τέτοιο. Όπως εξη-
γούσε στο φίλο του Ρίτσαρντ Μπέντλεϋ (Richard Bentley), πρωτοπρε-
σβύτερο του Αγίου Παύλου, αυτό θα ήταν αδύνατο χωρίς μια ρυθμι-
στική θεϊκή Διάνοια: «Δεν νομίζω ότι αυτό εξηγείται με απλές φυσι-
κές αιτίες, αλλά είμαι αναγκασμένος να το αποδώσω στην καθοδή-
γηση και την εφευρετικότητα ενός βουλητικού παράγοντα»11. Ένα 
μήνα αργότερα έγραφε και πάλι στον Μπέντλεϋ: «Η βαρύτητα μπο-
ρεί να θέσει τους πλανήτες σε κίνηση αλλά χωρίς τη θεϊκή δύναμη δεν 
θα ήταν ποτέ δυνατόν να τους θέσει σε αυτήν την κυκλική δύναμη γύρω 
από τον ήλιο και επομένως, γι' αυτό καθώς και για άλλους λόγους, 
είμαι αναγκασμένος να αποδώσω τη συγκρότηση αυτού του Συστή-
ματος σ' έναν ευφυή Παράγοντα»12. Αν, για παράδειγμα,η γη περι-
στρεφόταν γύρω από τον άξονά της με ταχύτητα μόνο εκατό μιλίων 
την ώρα αντί χιλίων, η νύχτα θα ήταν δέκα φορές μακρύτερη και ο 
κόσμος πάρα πολύ ψυχρός για να ευδοκιμήσει η ζωή· στη διάρκεια 
της μακράς ημέρας η ζέστη θα κατέκαιε κάθε βλάστηση. Το Ον που 
τα προέβλεψε όλ' αυτά τόσο τέλεια θα έπρεπε να είναι ένας υπέρ-
μετρα ευφυής Μηχανικός. 

Εκτός από ευφυής, αυτός ο Παράγοντας έπρεπε να είναι αρκετά 
ισχυρός για να χειραγωγεί τέτοιες τεράστιες μάζες. Ο Νεύτων συμπέ-
ρανε ότι η πρωταρχική δύναμη που έθεσε το άπειρο και περίπλοκο 
σύστημα σε κίνηση ήταν η dominatio (κυριότητα), που μόνο αυτή ήταν 
υπεύθυνη για το σύμπαν και καθιστούσε το Θεό θεϊκό. Ο Έντγκαρ 
Πόκοκ (Edgar Pococke), ο πρώτος καθηγητής των αραβικών στην Οξ-
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φόρδη, είχε πληροφορήσει τον Νεύτωνα ότι το λατινικό deus προερ-
χόταν από το αραβικό du (Κύριος). Η κυριότητα, ως εκ τούτου, ήταν 
η ουσιώδης ιδιότητα του Θεού και όχι η τελειότητα, που ήταν η αφε-
τηρία της συζήτησης του Ντεκάρτ για το Θεό. Στο «Γενικό Σχόλιο» 
με το οποίο κλείνουν τα Principia, ο Νεύτων εξάγει όλες τις παραδο-
σιακές ιδιότητες του Θεού από την ευφυΐα και την ισχύ του: 

Αυτό το υπέροχο σύστημα του ήλιου, των πλανητών και των 
κομητών δεν θα μπορούσε να προέλθει παρά μόνο από την κυ-
ριότητα ενός ευφυούς και ισχυρού Όντος... Είναι αιώνιος και 
άπειρος, παντοδύναμος και παντογνώστης· που σημαίνει, η 
διάρκειά του φτάνει από αιωνιότητα σε αιωνιότητα· η παρου-
σία του από απεραντοσύνη σε απεραντοσύνη· κυβερνάει όλα 
τα πράγματα και γνωρίζει όλα τα πράγματα που υπάρχουν ή 
μπορούν να υπάρξουν... Τον γνωρίζουμε μόνο από τις σοφές και 
υπέροχες δημιουργίες του, καθώς και από τις τελικές αιτίες· τον 
θαυμάζουμε για την τελειότητα του~ αλλά τον σεβόμαστε και τον 
λατρεύουμε χάριν της κυριότητάς του: γιατί τον λατρεύουμε σαν 
δούλοι του· και ένας Θεός δίχο)ς κυριότητα, πρόνοια και τελικές 
αιτίες δεν είναι παρά Πεπρωμένο και Φύση. Μια τυφλή μετα-
φυσική αναγκαιότητα, που είναι οπωσδήποτε η ίδια παντού και 
πάντοτε, δεν θα μπορούσε να παραγάγει μια τέτοια ποικιλία 
πραγμάτων .Όλη αυτή η πολυμορφία των φυσικών πραγμάτων 
που συναντάμε σε διαφορετικούς καιρούς και τόπους δεν θα 
μπορούσε να προέρχεται παρά μόνο από τις ιδέες και τη βού-
ληση ενός'Οντος που υπάρχει αναγκαία,3. 

0 Νεύτων δεν αναφέρεται στη Βίβλο: γνωρίζουμε το Θεό μόνο όταν 
στοχαζόμαστε τον κόσμο. Έως τώρα το δόγμα της δημιουργίας εξέ-
φραζε μια πνευματική αλήθεια: είχε εισαχθεί αργά τόσο στον Ιουδαϊ-
σμό όσο και στο Χριστιανισμό και ήταν πάντα κάπως προβληματικό. 
Τώρα η νέα επιστήμη έφερνε τη δημιουργία στο κέντρο της σκηνής και 
έκανε μια κυριολεκτική και μηχανιστική κατανόηση του δόγματος 
κρίσιμη για τη σύλληψη του Θεού. 'Οταν σήμερα οι άνθρωποι αρνού-
νται την ύπαρξη του Θεού συχνά απορρίπτουν το Θεό του Νεύτωνα, 
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την απαρχή και το στήριγμα του σύμπαντος, πράγματα που οι επι-
στήμονες δεν μπορούν πλέον να δεχθούν. 0 ίδιος ο Νεύτων έπρεπε να 
καταφύγει σε ορισμένες εκπληκτικές λύσεις προκειμένου να βρει 
χώρο για το Θεό στο σύστημά του, που έπρεπε από την ίδια του τη 
φύση να είναι περιεκτικό. Αν ο χώρος ήταν αμετάβλητος και άπειρος 
- δύο κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος- πού μπορούσε να βρί-
σκεται ο Θεός μέσα του; Ο ίδιος ο χώρος δεν ήταν κατά κάποιο τρόπο 
θεϊκός αφού κατείχε τις ιδιότητες της αιωνιότητας και του απείρου; 
Δεν ήταν άραγε μια δεύτερη θεία οντότητα,η οποία υπήρχε ανέκαθεν 
δίπλα στο Θεό; Τον Νεύτωνα πάντα τον απασχολούσε αυτό το πρό-
βλημα. Στο πρώιμο δοκίμιό του De Gravitatione et Aequipondio Flui-
dorm, επέστρεφε στο παλαιό πλατωνικό δόγμα της εκπόρευσης. Αφού 
ο Θεός είναι άπειρος, έπρεπε να υπάρχει παντού. 0 χώρος είναι μια 
συνέπεια της ύπαρξης του Θεού, που απορρέει αιωνίως από την πα-
νταχού παρουσία του Θείου. Δεν δημιουργήθηκε απ' αυτόν μέσω μιας 
βουλητικής πράξης, αλλά υπήρχε ως αναγκαία συνέπεια ή επέκταση 
του πανταχού παρόντος Είναι του. Με τον ίδιο τρόπο, επειδή ο θεός 
είναι αιώνιος, εκπορεύεται και ο χρόνος. Μπορούμε, ως εκ τούτου, να 
πούμε ότι ο Θεός συνιστά το χώρο και το χρόνο μέσα στον οποίο ζούμε 
και κινούμαστε και υπάρχουμε. Η ύλη, από την άλλη μεριά, δημιουρ-
γήθηκε όντως από το Θεό την ημέρα της δημιουργίας μέσω μιας βουλη-
τικής πράξης, θα μπορούσε ίσως να πει κανείς ότι ο θεός αποφάσισε 
να προικίσει μερικά μέρη του χώρου με σχήμα, πυκνότητα, αισθητότη-
τα και κινητικότητα. Έτσι ο Νεύτων μπορούσε να στηριχτεί στο χριστια-
νικό δόγμα της εκ του μηδενός δημιουργίας, επειδή ο θεός είχε γεννήσει 
την υλική ουσία από τον άδειο χώρο: είχε παραγάγει ύλη από το κενό. 

Όπως και ο Ντεκάρτ, ο Νεύτων δεν είχε χρόνο για το μυστήριο, το 
οποίο άλλωστε εξίσωνε με την άγνοια και με τις προλήψεις. Βιαζόταν 
να αποκαθάρει το Χριστιανισμό από το θαυμαστό,έστω και αν αυτό 
τον έφερνε σε σύγκρουση με κρίσιμα δόγματα όπως εκείνο της θείας 
φύσεως του Χριστού. Στη δεκαετία του 1670 ξεκίνησε μια σοβαρή 
θεολογική μελέτη του δόγματος της Τριάδος και κατέληξε στο συμπέ-
ρασμα ότι είχε επιβληθεί στην Εκκλησία από τον Αθανάσιο σαν μια 
αληθοφανής δήλωση για τους παγανιστές προσηλύτους. Ο Αρειος είχε 
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δίκιο: ο Ιησούς Χριστός οπωσδήποτε δεν ήταν Θεός και τα χωρία μέ-
σα στην Καινή Διαθήκη τα οποία χρησιμοποιούνταν για ν' αποδείξουν 
τα δόγματα της Τριάδας και της ενσάρκωσης ήταν πλαστά. Τα είχαν 
χαλκεύσει ο Αθανάσιος και οι συνεργάτες του και τα πρόσθεσαν στον 
κανόνα,γοητεύοντας με αυτόν τον τρόπο την ταπεινή,πρωτόγονη φα-
ντασία των μαζών: «Είναι η τάση του ορμητικού και προληπτικού κομ-
ματιού της ανθρωπότητας σε θέματα θρησκείας να ελκύεται πάντα 
από μυστήρια, και για το λόγο αυτό να γοητεύεται περισσότερο απ' 
ό,τι καταλαβαίνει λιγότερο»14. Η καταπολέμηση αυτής της απόκλισης 
από τη χριστιανική πίστη έγινε ένα είδος έμμονης ιδέας για τον Νεύ-
τωνα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1680, λίγο πριν εκδόσει τα Princi-
pia, ο Νεύτων άρχισε να εργάζεται σε μια πραγματεία την οποία ονό-
μαζε Τα φιλοσοφικά θεμέλια της θεολογίας των Εθνικών. Εκεί υπο-
στήριζε ότι ο Νώε είχε ιδρύσει την αρχέγονη θρησκεία -μια Εθνική θεο-
λογία- η οποία ήταν απαλλαγμένη από προλήψεις, και είχε υπερα-
σπιστεί μιαν ορθολογική λατρεία ενός Θεού. Οι μοναδικές εντολές 
ήταν η αγάπη προς το Θεό και η αγάπη προς τον πλησίον. Οι άνθρω-
ποι παροτρύνονταν να διαλογίζονται πάνω στη Φύση, τον μοναδικό 
ναό του μεγάλου Θεού. Οι κατοπινές γενιές παρέφθειραν αυτήν την κα-
θαρή θρησκεία με ιστορίες θαυμάτων και υπερφυσικών γεγονότων. Με-
ρικοί έπεσαν εκ νέου στην ειδωλολατρία και τις προλήψεις. Όμως ο 
Θεός έστειλε μια σειρά από προφήτες για να τους φέρουν πίσω στον 
ορθό δρόμο. Ο Πυθαγόρας είχε γνωρίσει αυτή τη θρησκεία και την έφε-
ρε στη Δύση. Ο Ιησούς ήταν ένας από αυτούς τους προφήτες τους σταλ-
μένους για να φέρουν την ανθρωπότητα πίσω στην αλήθεια, αλλά η 
καθαρή του θρησκεία παρεφθάρη και πάλι από τον Αθανάσιο και τους 
συμβούλους του. Το Βιβλίο της Αποκάλυψης είχε προφητεύσει την 
άνοδο του Τρινιταριανισμού -«αυτής της παράξενης θρησκείας της Δύ-
σης», «της λατρείας τριών ισοδύναμων θεών»- ως ολέθριο βδέλυγμα15. 

Οι δυτικοί Χριστιανοί είχαν πάντοτε δυσκολίες με το δόγμα της 
Τριάδας και ο καινούργιος ορθολογισμός τους έκανε τους φιλοσό-
φους και τους επιστήμονες του Διαφωτισμού να αδημονούν να απαλ-
λαγούν απ' αυτό. Ο Νεύτων, ολοφάνερα, δεν κατανοούσε καθόλου το 
ρόλο του μυστηρίου στη θρησκευτική ζωή. Οι Έλληνες είχαν διατηρή-
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σει την Τριάδα ως ένα μέσο συγκράτησης του πνεύματος σε μια κα-
τάσταση θαυμασμού και ως υπόμνηση του ότι η ανθρώπινη διάνοια 
δεν μπορούσε ποτέ να κατανοήσει τη φύση του Θεού. Για έναν επι-
στήμονα όπως ο Νεύτων, ωστόσο, ήταν πολύ δύσκολο να καλλιεργή-
σει μια τέτοια στάση. Στην επιστήμη οι άνθρωποι μάθαιναν πως έπρε-
πε να είναι έτοιμοι ν' αποκοπούν από το παρελθόν και να ξεκινούν εκ 
νέου από νέες αρχές προκειμένου να βρουν την αλήθεια. Η θρησκεία 
ωστόσο, όπως και η τέχνη, συνίσταται συχνά σε ένα διάλογο με το 
παρελθόν προκειμένου να βρει μια προοπτική υπό την οποία να φωτί-
σει το παρόν. Η παράδοση δίνει ένα αφετηριακό σημείο, το οποίο 
βοηθάει άνδρες και γυναίκες να καταπιαστούν με τα αιώνια ερωτή-
ματα γύρω από το έσχατο νόημα της ζωής. Η θρησκεία και η τέχνη, 
ως εκ τούτου, δεν εργάζονται όπως η επιστήμη. Τον δέκατο όγδοο 
αιώνα, ωστόσο, οι Χριστιανοί άρχιζαν να εφαρμόζουν τις νέες επιστη-
μονικές μεθόδους στη χριστιανική πίστη και έφτασαν στα ίδια συμπε-
ράσματα με τον Νεύτωνα. Στην Αγγλία, ριζοσπάστες θεολόγοι όπως 
ο Μάθιου Τάινταλ (Matthew Tindal) και ο Τζων Τόλαντ (John Toland) 
ζητούσαν επειγόντως να επιστρέψουν στον θεμελιώδη, αποκαθαρμένο 
από μυστήρια Χριστιανισμό και να εδραιώσουν μια αληθινά ορθολο-
γική θρησκεία. Στο Απομυστιχοποιημένος Χριστιανισμός (1696), ο 
Τόλαντ υποστήριζε ότι το μυστήριο οδηγούσε απλώς «στην τυραννία 
και τις προλήψεις»16. Ήταν προσβλητικό να φανταζόμαστε ότι ο θεός 
δεν μπορούσε να εκφράσει τον εαυτό του με σαφήνεια. Η θρησκεία 
έπρεπε να είναι έλλογη. Στο Χριστιανισμός παλαιός όσο χαι η Δημι-
ουργία (1730),ο Τάινταλ προσπαθούσε,όπως και ο Νεύτων, να ανα-
δημιουργήσει την αρχέγονη θρησκεία και να την αποκαθάρει από με-
ταγενέστερες προσθήκες. Η ορθολογικότητα ήταν ο ακρογωνιαίος λί-
θος κάθε αληθινής θρησκείας: «Τπάρχει μια θρησκεία της φύσης και 
του λόγου γραμμένη στην καρδιά του καθενός από μας από την αρχή 
της δημιουργίας, με μέτρο την οποία η ανθρωπότητα πρέπει να κρίνει 
την αλήθεια της οποιασδήποτε θεσμοποιημένης θρησκείας»17. Κατά 
συνέπεια η αποκάλυψη ήταν άχρηστη, αφού η αλήθεια μπορούσε να 
βρεθεί μόνο με δική μας ορθολογική έρευνα* μυστήρια όπως αυτά της 
Τριάδας και της ενσάρκωσης είχαν μια απολύτως κατανοητή εξήγηση 
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χαι δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για να κρατούν τον απλό πι-
στό αιχμάλωτο στις προλήψεις και τη θεσμοποιημένη Εκκλησία. 

Καθώς αυτές οι ριζοσπαστικές ιδέες διαδίδονταν στην Ευρώπη, 
μια νέα γενιά ιστορικών άρχισε να εξετάζει αντικειμενικά την εκκλη-
σιαστική ιστορία. Έτσι το 1699 ο Γκότφριντ Άρνολντ (Gottfried Arnold) 
εξέδωσε την αμερόληπτη Ιστορία των Εκκλησιών από τις αρχές της 
Καινής Διαθήκης μέχρι το 1688, υποστηρίζοντας ότι αυτό που σήμερα 
θεωρούνταν ορθόδοξο δεν εντοπίζεται στο παρελθόν έως πίσω στην 
πρώιμη Εκκλησία. 0 Γιόχαν Λόρεντς φον Μοσχάιμ (Johan Lorenz von 
Mosheim) (1694-1755) διαχώριζε εσκεμμένα την ιστορία από τη θεο-
λογία στο μνημειώδες έργο του Θεσμοί της Εκκλησιαστικής Ιστορίας 
(1726) και κατέγραφε τις εξελίξεις του δόγματος χωρίς να συζητάει 
το πρόβλημα της αλήθειας του. Αλλοι ιστορικοί όπως ο Γκέοργκ Βάλχ 
(Geoig Walch), ο Τζοβάνι Μπουτ (Giovanni But) και ο Χένρι Νόρις, 
(Henri Noris) εξέταζαν την ιστορία δύσκολων δογματικών συγκρού-
σεων όπως ο Αρειανισμός, το σχίσμα του filioque και οι διάφορες χρι-
στολογικές διαμάχες του τέταρτου και του πέμπτου αιώνα. Ήταν ενο-
χλητικό για πολλούς πιστούς να βλέπουν ότι τέτοια ριζικά δόγματα 
γύρω από τη φύση του Θεού και του Χριστού, τα οποία είχαν αναπτυ-
χθεί μέσα στους αιώνες, δεν υπήρχαν στην Καινή Διαθήκη: σήμαινε 
αυτό άραγε ότι ήταν ψευδή; Αλλοι προχωρούσαν ακόμη μακρύτερα 
και εφάρμοζαν αυτή τη νέα αντικειμενικότητα στην ίδια την Καινή Δια-
θήκη. 0 Χέρμαν Σάμουελ Ρεϊμάρους (Hermann Samuel Reimarus) 
(1694-1768) αποπειράθηκε μια κριτική βιογραφία του ίδιου του Ιησού: 
το πρόβλημα της ανθρώπινης φύσης του Χριστού δεν ήταν πια μυστι-
κό ή δογματικό ζήτημα, αλλά υπέκειτο στην επιστημονική διερεύνηση 
της Εποχής του Λόγου. Από τη στιγμή που έγινε αυτό, η μοντέρνα 
περίοδος του σκεπτικισμού εγκαινιάστηκε οριστικά και πραγματικά. 
Ο Ρεϊμάρους υποστήριξε ότι ο Ιησούς ήθελε απλώς να ιδρύσει ένα 
θεϊκό κράτος και όταν η μεσσιανική του αποστολή απέτυχε πέθανε 
μέσα στην απελπισία. Έδειχνε ότι ποτέ μέσα στα Ευαγγέλια ο Ιησούς 
δεν ισχυρίστηκε πως ήρθε για να εξιλεώσει τις αμαρτίες του ανθρώπι-
νου γένους. Η ιδέα αυτή,η οποία έγινε κεντρική για τον δυτικό Χρι-
στιανισμό, μπορούσε να εντοπιστεί μόνο στον Παύλο, τον αληθινό 
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ιδρυτή του Χριστιανισμού. Δεν θα έπρεπε να λατρεύουμε τον Ιησού 
ως Θεό, κατά συνέπεια, αλλά ως το δάσκαλο μιας «αξιόλογης, απλής, 
εξυψωμένης και πρακτικής θρησκείας»18. 

Αυτές οι αντικειμενικές μελέτες βασίζονταν σε μια κυριολεκτική 
ανάγνωση των Γραφών και αγνοούσαν τη συμβολική ή μεταφορική 
φύση της πίστης. Θα μπορούσε κανείς να προβάλει την αντίρρηση ότι 
αυτό το είδος κριτικισμού ήταν τόσο αναρμόδιο στη θρησκεία όσο θα 
μπορούσε να είναι,για παράδειγμα, στην τέχνη ή την ποίηση. Αλλά 
από τη στιγμή που το επιστημονικό πνεύμα έγινε κανονιστικό για 
πολλούς ανθρώπους, ήταν δύσκολο να διαβάσουν τα Ευαγγέλια με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οι δυτικοί Χριστιανοί είχαν τώρα δεσμευ-
θεί σε μια κατά γράμμα κατανόηση της πίστης τους και είχαν κάνει 
ένα ανέκκλητο βήμα εντεύθεν του μύθου: μια ιστορία ήταν είτε πραγ-
ματολογικά αληθής είτε αυταπάτη. Ερωτήματα σχετικά με την κατα-
γωγή της θρησκείας ήταν πιο σημαντικά για τους Χριστιανούς απ' 
ό ,τι, ας πούμε, για τους Βουδιστές, εφόσον η μονοθεϊστική παράδοση 
πάντοτε ισχυριζόταν ότι ο Θεός αποκαλύπτεται μέσα στα ιστορικά 
γεγονότα. Ως εκ τούτου, αν ο Χριστιανισμός ήθελε να διατηρήσει τη 
συνοχή του στην επιστημονική εποχή, έπρεπε να απαντήσει σ' αυτά 
τα ερωτήματα. Μερικοί Χριστιανοί που διατηρούσαν μια πιο συμβα-
τική πίστη από αυτήν του Τάινταλ ή του Ρεϊμάρους άρχιζαν να αμφι-
σβητούν την παραδοσιακή δυτική κατανόηση του Θεού. Στην πραγ-
ματεία του Η αθωότητα του Wittenburg (1681), ο Λουθηρανός Τζων 
Φρήντμαν Μάγιερ (John Friedmann Mayer) έγραφε ότι το παραδο-
σιακό δόγμα της εξιλέωσης, όπως είχε σκιαγραφηθεί από τον Άνσελ-
μο, το οποίο παρουσίαζε το Θεό να απαιτεί το θάνατο του ίδιου του 
Υιού του,ήταν μια ανεπαρκής σύλληψη του Θείου. Ήταν ο «ηθικολο-
γικός Θεός, ο οργισμένος Θεός» και ο «μνησίκακος Θεός»,του οποίου 
οι απαιτήσεις για αυστηρή ανταπόδοση γέμιζαν τόσους Χριστιανούς 
με φόβο και τους δίδασκαν να αποστρέφονται την ίδια τους την 
«αμαρτωλότητα»19. Όλο και περισσότεροι Χριστιανοί ένιωθαν αμή-
χανοι απέναντι στις ωμότητες ενός τόσο μεγάλου μέρους της χριστια-
νικής ιστορίας, η οποία ενέπνευσε τρομακτικές σταυροφορίες, ιερές 
εξετάσεις και διωγμούς στο όνομα αυτού του δίκαιου Θεού. 0 εξανα-
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γκασμός των ανθρώπων να πιστέψουν σε ορθόδοξα δόγματα φαινό-
ταν ιδιαίτερα αποκρουστικός στα μάτια μιας εποχής που ερωτοτρο-
πούσε όλο και περισσότερο με τα ατομικά δικαιώματα και την ελευ-
θερία της συνείδησης. Το λουτρό αίματος που προκάλεσε η Μεταρ-
ρύθμιση και οι απώτατες συνέπειές της δεν ήταν παρά η σταγόνα που 
ξεχείλισε το ποτήρι. 

0 λόγος φαινόταν να είναι η μόνη απάντηση. Αλλά μπορούσε ένας 
Θεός αποστεγνωμένος από το μυστήριο, που επί αιώνες τον έκανε να 
είναι μια αποτελεσματική θρησκευτική αξία σε άλλες παραδόσεις, να 
ελκύει τους πιο φαντασιακά προικισμένους και ενορατικούς Χρι-
στιανούς ; 0 Πουριτανός ποιητής Τζων Μίλτον (1608-74) ήταν ιδιαί-
τερα ενοχλημένος από την αδιαλλαξία της Εκκλησίας. Αληθινό τέκνο 
της εποχής του, προσπάθησε στην αδημοσίευτη πραγματεία του Για 
το χριστιανικό δόγμα να μεταρρυθμίσει τη Μεταρρύθμιση και να επε-
ξεργαστεί ένα θρησκευτικό πιστεύω για τον εαυτό του, το οποίο δεν 
θα στηριζόταν στις πεποιθήσεις και τις κρίσεις των άλλων. Ήταν επί-
σης σκεπτικός απέναντι σε παραδοσιακά δόγματα όπως αυτό της 
Τριάδος. Είναι πάντως σημαντικό το ότι ο αληθινός ήρωας του αρι-
στουργήματός του Ο απολεσθείς Παράδεισος είναι μάλλον ο Σατα-
νάς παρά ο Θεός, του οποίου οι πράξεις είχαν σκοπό να δικαιώσουν 
τον άνθρωπο. Ο Σατανάς έχει πολλές από τις ποιότητες του σύγχρο-
νου ανθρώπου της Ευρώπης: αρνείται την εξουσία, ρίχνεται θαρρα-
λέα στο άγνωστο και στα τολμηρά του ταξίδια μέσα από την Κόλαση, 
περνώντας από το Χάος στη νεοδημιούργητη γη και γίνεται ο πρώ-
τος εξερευνητής. 0 Θεός του Μίλτον, ωστόσο, φαίνεται να προβάλλει 
τις εγγενείς αδυναμίες του δυτικού σχολαστικισμού. Δίχως τη μυστι-
κή κατανόηση της Τριάδας, η θέση του Τιού είναι εξαιρετικά αμφί-
σημη μέσα στο ποίημα. Δεν είναι με κανένα τρόπο σαφές εάν πρό-
κειται για ένα δεύτερο θείο ον ή ένα πλάσμα παρόμοιο -αν και κά-
πως υψηλότερης φύσεως - με τους αγγέλους. Σε κάθε περίπτωση, 
αυτός και ο Πατέρας είναι δύο εντελώς ξεχωριστές οντότητες που 
εμπλέκονται σε μακροσκελείς και ανιαρές συζητήσεις για να μάθουν 
τις προθέσεις ο ένας του άλλου, ακόμα και αν ο Τιός είναι ο αναγνω-
ρισμένος Λόγος και η Σοφία του Πατρός. 
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Ο τρόπος, ωστόσο, που ο Μίλτον πραγματεύεται την προκαταβο-
λική γνώση των επίγειων συμβάντων εκ μέρους του Θεού κάνει τη 
θεότητά του απίστευτη. Αφού κατ' ανάγκην ο Θεός γνώριζε ήδη πως 
ο Αδάμ και η Εύα θα πέσουν -πριν καν ο Σατανάς έρθει στη γ η -
προσπαθεί με τρόπο αληθοφανή να δικαιολογήσει τις πράξεις του 
πριν από το συμβάν. Δεν τον ευχαριστούσε η επιβεβλημένη υπακοή, 
εξηγεί στον Τιό του, και έδωσε στον Αδάμ και την Εύα την ικανότητα 
να αντιστέκονται στο Σατανά. Ως εκ τούτου δεν είχαν δικαιολογία, 
υποστηρίζει ο Θεός αμυντικά, να κατηγορούν 

Το δημιουργό τους ή τη δημιουργία τους ή το Πεπρωμένο· 
Λες χαι ο Προκαθορισμός κυβερνούσε 
Τη θέληση τους, ορισμένος με απόλυτη Εντολή 
Ή γνώση ακριβή των μελλουμένων μόνοι τους αποφάσισαν 
Την εξέγερση τους, όχι Εγώ· κι αν το γνώριζα, 
Η γνώση καμία επίπτωση δεν είχε στο σφάλμα τους, 
Που όμοια απρόβλεπτο αποδείχτηκε... 

Τους όρισα ελεύθερους χι ελεύθεροι πρέπει να μείνουν, 
Μέχρις ότου μόνοι τους υποδουλωθούν αλλιώς πρέπει ν' αλλάξω 
Τη φύση τους και ν' ανακαλέσω την υψηλή Εντολή 
Την Αμετάβλητη, την Αιώνια, που όρισε 
Την ελευθερία τους- μόνοι τους όρισαν την πτώση τους2°. 

Είναι δύσκολο να σεβαστεί κανείς αυτό τον πλαστό τρόπο του σκέπτε-
σθαι, όπου ο ίδιος ο Θεός εμφανίζεται πωρωμένος, αυτοϊκανοποιού-
μενος και στερημένος από κάθε ίχνος συμπόνιας,την οποία η θρησκεία 
του υποτίθεται ότι ήθελε να εμπνεύσει. Ο εξαναγκασμός του θεού να 
μιλά και να σκέφτεται σαν ένας απο μάς κατ' αυτόν τον τρόπο δείχνει 
τις ανεπάρκειες μιας τέτοιας ανθρωπομορφικής και προσωποποιημέ-
νης σύλληψης του θείου. Οι αντιφάσεις ενός τέτοιου θεού είναι πάρα 
πολλές για να έχει λογικό ειρμό ή για ν' αξίζει το σεβασμό μας. 

Η κατά γράμμα κατανόηση δογμάτων όπως η παντογνωσία του 
Θεού δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ο Θεός του Μίλτον δεν είναι μόνο 
ψυχρός και νομικιστής, είναι επίσης βαθιά ανεπαρκής. Στα τελευταία 
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δύο βιβλία του Απολεσθέντος Παραδείσου, ο Θεός στέλνει τον Αρχάγ-
γελο Μιχαήλ να παρηγορήσει τον Αδάμ για το αμάρτημά του, δείχνο-
ντάς του πώς θα λυτρωθούν οι απόγονοί του. Η όλη πορεία της ιστο-
ρίας της σωτηρίας αποκαλύπτεται στον Αδάμ μέσα από μια σειρά 
σκηνών που συνοδεύονται από ένα σχόλιο του Μιχαήλ: βλέπει το φό-
νο του Άβελ από τον Κάιν,τον Κατακλυσμό και την Κιβωτό του Νώε, 
τον Πύργο της Βαβέλ, την κλήση του Αβραάμ, την Έξοδο από την 
Αίγυπτο και την παραλαβή του Νόμου στο όρος Σινά. Η ανεπάρκεια 
της Τορά, που βασάνισε τον άτυχο εκλεκτό λαό του Θεού επί αιώνες, 
είναι -εξηγεί ο Μιχαήλ - ένα τέχνασμα για να τους ωθήσει ν' αναζη-
τήσουν έναν πιο πνευματικό νόμο. Καθώς προχωρεί αυτή η περιγρα-
φή της μελλοντικής σωτηρίας του κόσμου - μέσ' από τα κατορθώ-
ματα του βασιλιά Δαβίδ,τη βαβυλωνιακή αιχμαλωσία,τη γέννηση του 
Χριστού, κ.ο.κ.- ο αναγνώστης σκέφτεται ότι θα έπρεπε να υπάρχει 
ένας ευκολότερος και πιο άμεσος τρόπος σωτηρίας για το ανθρώπινο 
γένος. Το γεγονός ότι αυτό το βασανιστικό σχέδιο με τις σταθερές 
του αποτυχίες και εσφαλμένες εκκινήσεις έχει εκ των προτέρων θε-
σπιστεί, το μόνο που μπορεί είναι να προκαλέσει σοβαρές αμφιβολίες 
για τη νοημοσύνη του Εμπνευστή του. Ο Θεός του Μίλτον ελάχιστη 
εμπιστοσύνη μπορεί να εμπνεύσει. Έχει κάποια σημασία το ότι μετά 
τον Απολεσθέντα Παράδεισο κανένας άλλος μεγάλος Αγγλος δημι-
ουργικός συγγραφέας δεν προσπάθησε να περιγράψει τον υπερφυ-
σικό κόσμο. Δεν υπήρξαν άλλοι Σπένσερ ή Μίλτον. Απο δώ και πέρα 
το υπερφυσικό και το πνευματικό θα γινόταν η περιοχή πιο περιθω-
ριακών συγγραφέων, όπως ο Τζωρτζ Μακντόναλντ (George MacDonald) 
και ο Κ. Σ. Λιούις (C.S. Lewis). Όμως ένας Θεός που δεν μπορεί να 
ελκύσει τη φαντασία είναι πάντοτε προβληματικός. 

Στο τέλος του Απολεσθέντος Παραδείσου, ο Αδάμ και η Εύα παίρ-
νουν τον μοναχικό δρόμο τους έξω από τους Κήπους της Εδέμ, μέσα 
στον κόσμο. Στη Δύση, επίσης, οι Χριστιανοί βρίσκονταν στο κατώφλι 
μιας πιο εκκοσμικευμένης εποχής, αν και ακόμα ήταν προσκολλημέ-
νοι στην πίστη του Θεού. Η νέα θρησκεία του λόγου θα γινόταν γνω-
στή ως Ντεϊσμός. Δεν είχε χρόνο για τις φαντασιακές ασκήσεις του μυ-
στικισμού και τη μυθολογία. Έστρεφε τα νώτα της στο μύθο της απο-
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κάλυψης και σε παραδοσιακά «μυστήρια» όπως η Τριάδα, τα οποία 
επί τόσο καιρό είχαν κρατήσει τους ανθρώπους δέσμιους των προλή-
ψεων. Διεκήρυσσε, αντίθετα, την πίστη της στον απρόσωπο «Deus», 
τον οποίον ο άνθρωπος μπορούσε ν' ανακαλύψει με δικές του προ-
σπάθειες. 0 Francois-Marie de Voltaire^ ενσάρκωση του κινήματος 
το οποίο επρόκειτο τα επόμενα χρόνια να γίνει γνωστό ως Διαφωτι-
σμός, όρισε αυτήν την ιδεώδη θρησκεία στο Φιλοσοφικό Σημειωματά-
ριο (1764). Έπρεπε,πάνω απ' όλα, να είναι όσο πιο απλή γινόταν. 

Δεν θα ήταν εκείνη που θα δίδασκε περισσότερη ηθικότητα και 
ελάχιστο δόγμα; εκείνη που θα έτεινε να κάνει δίκαιους τους 
ανθρώπους δίχως να τους κάνει παράλογους; εκείνη που δεν θα 
ζητούσε από κανένα να πιστέψει σε πράγματα που είναι αδύ-
νατα, αντιφατικά, συκοφαντικά για τη θεότητα και ολέθρια για 
το ανθρώπινο γένος και που δεν θα απειλούσε με αιώνια τιμω-
ρία οποιονδήποτε διέθετε λίγο κοινό νου; Δεν θα ήταν εκείνη 
που δεν θα στήριζε την πίστη της με διώκτες και δεν θα πλημ-
μύριζε τη γη με αίμα προς χάριν ακατανόητων σοφισμάτων;... 
που θα δίδασκε μόνο τη λατρεία ενός Θεού, δικαιοσύνη, ανεκτι-
κότητα και ανθρωπιά21; 

Οι Εκκλησίες μόνο τον εαυτό τους μπορούσαν να ψέξουν γι' αυτήν την 
εξέγερση,γιατί επί αιώνες βάρυναν τους πιστούς με έναν εξοντωτικό 
αριθμό δογμάτων. Η αντίδραση ήταν αναπόφευκτη και θα έφτανε να 
είναι μέχρι και θετική. 

Ωστόσο, οι φιλόσοφοι του Διαφωτισμού δεν απέρριπταν την ιδέα 
του Θεού. Αρνιόνταν τον βάρβαρο Θεό της ορθοδοξίας, που απειλούσε 
το ανθρώπινο γένος με την αιώνια φωτιά. Απέρριπταν μυστηριώδη δόγ-
ματα γύρω απ' αυτόν, τα οποία ήταν αποκρουστικά για το λόγο. Αλλά 
η πίστη τους σε ένα Υπέρτατο Ον παρέμεινε άθικτη. 0 Βολταίρος έχτι-
σε ένα παρεκκλήσιο στο Φερναί με την επιγραφή «Deo erexit Voltaire» 
χαραγμένη στο τόξο της πόρτας και έφτασε μέχρι του σημείου να υπο-
στηρίξει ότι και αν ο Θεός δεν υπήρχε θα ήταν αναγκαίο να τον επι-
νοήσουμε. Στο Φιλοσοφικό Λεξικό, είχε υποστηρίξει ότι η πίστη σε ένα 
Θεό ήταν πιο ορθολογική και φυσική για την ανθρωπότητα απ' ό ,τι η 
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πίστη σε πολλές θεότητες. Αρχικά οι άνθρωποι ζούσαν σε απομονω-
μένους οικισμούς και οι κοινότητες αναγνώριζαν ότι ένας μοναδικός 
Θεός όριζε το πεπρωμένο τους: η πολυθεΐα ήταν μια μεταγενέστερη 
εξέλιξη. Τόσο η επιστήμη όσο και η ορθολογική φιλοσοφία έδειχναν 
και οι δύο προς την ύπαρξη ενός Υπέρτατου Όντος: «Τι συμπέρασμα 
μπορούμε να βγάλουμε απ' όλα αυτά;» ρωτά ο Βολταίρος στο τέλος 
του δοκιμίου του για τον «Αθεϊσμό» στο Λεξικό. Απαντάει: 

Ο αθεϊσμός είναι ένα τερατώδες χαχό για εχείνους τους οποί-
ους χυβερνά- χι επίσης για τους μορφωμένους ανθρώπους αχό-
μη χαι αν οι ζωές τους είναι αθώες, γιατί με τις μελέτες τους μπο-
ρούν να επηρεάσουν εχείνους που χατέχουν αξιώματα· χαι αυτό, 
αχόμη χαι αν δεν είναι τόσο ολέθριο όσο ο φανατισμός, είναι 
σχεδόν πάντα μοιραίο για την αρετή. Πάνω απ' όλα, ας προ-
σθέσω ότι υπάρχουν λιγότεροι άθεοι σήμερα απ' ό,τι οποιαδή-
ποτε άλλη εποχή, αφού οι φιλόσο(ροι έχουν μάθει ότι δεν υπάρ-
χει βλάστηση χωρίς σπόρο, ούτε σπόρος χωρίς σχέδιο, χλπ 22. 

0 Βολταίρος εξίσωνε τον αθεϊσμό με τις προλήψεις και το φανατισμό 
που οι φιλόσοφοι πάσχιζαν τόσο φλογερά να ξεριζώσουν. Το πρό-
βλημά του δεν ήταν ο Θεός, αλλά τα δόγματα σχετικά μ' αυτόν, τα 
οποία πρόσβαλλαν το ιερό κριτήριο του λόγου. 

Οι Εβραίοι της Ευρώπης είχαν κι αυτοί επίσης επηρεαστεί από τις 
νέες ιδέες. Ο Μπαρούχ Σπινόζα (1632-77), ένας Ολλανδός Εβραίος 
ισπανικής καταγωγής, έμεινε ανικανοποίητος από τη μελέτη της 
Τορά και προσχώρησε σε ένα φιλοσοφικό κύκλο ελεύθερων Εθνικών 
στοχαστών. Ανέπτυξε ιδέες πολύ διαφορετικές από τον συμβατικό 
Ιουδαϊσμό, οι οποίες ήταν επηρεασμένες από στοχαστές όπως ο Ντε-
κάρτ και οι Χριστιανοί σχολαστικοί. Το 1656, σε ηλικία είκοσι τεσ-
σάρων χρονών, αποβλήθηκε τυπικά από τη συναγωγή του Αμστερ-
νταμ. 'Οταν διαβάστηκε επισήμως ο αφορισμός του,τα φώτα της συ-
ναγωγής έσβηναν λίγο-λίγο μέχρι που η συνάθροιση διαλύθηκε μέσα 
σε απόλυτο σκοτάδι, συμβολίζοντας κάτι από τη σκοτεινιά της ψυχής 
του Σπινόζα μακριά από το Θεό: 
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Καταραμένος να είναι την ημέρα χαι καταραμένος τη νύχτα· 
χαταραμένος όταν χοιμάται χαι όταν ξυπνάει, όταν βγαίνει έξω 
χαι όταν μπαίνει μέσα. Είθε ο Θεός να μην τον συγχωρήσει πο-
τέ! Είθε η οργή του Θεού να χαίει στο εξής εναντίον αυτού του 
ανθρώπου, να επισύρει πάνω του όλες τις κατάρες που είναι 
γραμμένες στο βιβλίο του Νόμου, χαι να σβήσει το όνομά του 
χάτω από τον ουρανό23 . 

Από εδώ και πέρα ο Σπινόζα δεν ανήκε σε καμία από τις θρησκευτικές 
κοινότητες της Ευρώπης. Ως τέτοιος, στάθηκε το πρότυπο της αυτό-
νομης, εκκοσμικευμένης φιγούρας που θα γινόταν κυρίαρχη στη Δύση. 
Στις αρχές του εικοστού αιώνα, πολλοί τιμούσαν το Σπινόζα ως ήρωα 
της νεωτερικότητας, νιώθοντας συγγένεια με τη συμβολική του εξορία, 
το διωγμό του και την αναζήτηση μιας εγκόσμιας σωτηρίας. 

0 Σπινόζα έχει χαρακτηριστεί άθεος, αλλά στην πραγματικότητα 
είχε μια πίστη στο Θεό, έστω και αν αυτός δεν ήταν ο Θεός της Βί-
βλου. Όπως οι Φαϊλασούφ, θεωρούσε την αποκεκαλυμμένη θρησκεία 
κατώτερη από την επιστημονική γνώση του Θεού που μπορούσε να 
αποκτήσει ο φιλόσοφος. Η φύση της θρησκευτικής πίστης είχε παρα-
νοηθεί, υποστήριζε στη Θεολογικο-πολιτική Πραγματεία. Είχε γίνει 
«ένα απλό συνονθύλευμα από ευπιστία και προκαταλήψεις», ένα 
«σύμπλεγμα μυστηρίων χωρίς κανένα νόημα»24. Κοίταζε κριτικά τη 
βιβλική ιστορία. Οι Ισραηλίτες οποιοδήποτε φαινόμενο δεν καταλά-
βαιναν το αποκαλούσαν «Θεό». Οι προφήτες, για παράδειγμα, πι-
στευόταν πως είχαν εμπνευστεί από το Πνεύμα του θεού, απλώς 
επειδή ήταν άνθρωποι εξαιρετικής ευφυΐας και ηθικότητας. Όμως 
αυτό το είδος «φώτισης» δεν περιοριζόταν σε κάποια ελίτ, αλλά ήταν 
προσιτό στον καθένα μέσω του φυσικού λόγου: οι τελετουργίες και 
τα σύμβολα της πίστης ήταν μόνο για να βοηθούν τις μάζες που ήταν 
ανίκανες για επιστημονική, ορθολογική σκέψη. 

Όπως και ο Ντεκάρτ, ο Σπινόζα επέστρεφε στην «οντολογική από-
δειξη» της ύπαρξης του θεού. Η ίδια η ιδέα του «θεού» ισοδυναμεί 
με επικύρωση της ύπαρξής του, επειδή ένα τέλειο Είναι το οποίο δεν 
υπάρχει συνιστά εξ ορισμού αντίφαση. Η ύπαρξη του θεού ήταν ανα-
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γκαία, επειδή μόνο αυτή παρείχε την απαραίτητη βεβαιότητα και 
εμπιστοσύνη για να κάνουμε οποιαδήποτε άλλη συναγωγή σε σχέση 
με την πραγματικότητα. Η επιστημονική κατανόηση του κόσμου δεί-
χνει ότι αυτός κυβερνάται από αμετάβλητους νόμους. Για τον Σπι-
νόζα ο θεός είναι απλώς η αρχή του νόμου, το σύνολο όλων των αιώ-
νιων νόμων που υπάρχουν. Ο θεός είναι ένα υλικό Είναι, ταυτόσημο 
και ισοδύναμο με την τάξη που κυβερνάει το σύμπαν. Όπως και ο 
Νεύτων, ο Σπινόζα επέστρεφε στην παλαιά φιλοσοφική ιδέα της 
εκπόρευσης. Επειδή ο Θεός είναι έμφυτος και εμμενής σε όλα τα 
πράγματα - υλικά και πνευματικά - μπορεί να οριστεί ως ο νόμος 
που ρυθμίζει την ύπαρξή τους. Το να μιλάει κανείς για δράση του θεού 
μέσα στον κόσμο ήταν απλώς ένας τρόπος για να περιγράψει τις μα-
θηματικές και αιτιακές αρχές της ύπαρξης. Ήταν μια απόλυτη άρνηση 
της υπερβατικότητας. 

Φαίνεται κάπως μελαγχολικό αυτό το δόγμα, αλλά ο θεός του 
Σπινόζα τον πλημμύριζε με αληθινά μυστικό δέος. Ως το σύνολο όλων 
των νόμων που υπάρχουν, ο θεός ήταν η υψηλότερη τελειότητα που 
συνέδεε τα πάντα σε ενότητα και αρμονία. Όταν τα ανθρώπινα όντα 
στοχάζονταν τις λειτουργίες της νόησής τους, με τον τρόπο που το είχε 
παραγγείλει ο Ντεκάρτ, άνοιγαν τον εαυτό τους στο αιώνιο και άπει-
ρο Είναι του θεού που εργάζεται μέσα τους. Όπως ο Πλάτων, ο Σπι-
νόζα πίστευε πως η ενορατική και αυθόρμητη γνώση αποκαλύπτει την 
παρουσία του θεού περισσότερο από την επίμοχθη συλλογή δεδομέ-
νων. Η ανάταση και η χαρά που μας δίνει η γνώση είναι ισοδύναμη με 
την αγάπη του Θεού, μιας πραγματικότητας η οποία δεν είναι ένα 
αιώνιο αντικείμενο σκέψης, αλλά η αιτία και η αρχή αυτής της σκέ-
ψης, βαθιά ταυτισμένη με κάθε ατομικό ανθρώπινο ον. Δεν υπάρχει 
ανάγκη αποκάλυψης του θείου νόμου: αυτός ο Θεός είναι προσιτός σε 
ολόκληρη την ανθρωπότητα, ενώ η μοναδική Τορά είναι ο αιώνιος 
νόμος της Φύσης. Ο Σπινόζα ευθυγράμμισε την παλαιά μεταφυσική 
με τη νέα επιστήμη: ο Θεός του δεν ήταν το άγνωστο Εν των Νεοπλα-
τωνιστών, αλλά βρισκόταν πιο κοντά στο απόλυτο Ον που περιέγρα-
φαν φιλόσοφοι όπως ο Ακινάτης. Βρισκόταν όμως επίσης κοντά στον 
μυστικό Θεό τον οποίο βίωναν μέσα τους οι ορθόδοξοι μονοθεϊστές. 
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Εβραίοι, Χριστιανοί και φιλόσοφοι, έτειναν να βλέπουν τον Σπινόζα 
ως άθεο: δεν υπήρχε τίποτα το προσωπικό σε αυτόν το Θεό, ο οποίος 
ήταν αδιαχώριστος από την υπόλοιπη πραγματικότητα. Πράγματι, ο 
Σπινόζα είχε χρησιμοποιήσει το όνομα «Θεός» μόνο για ιστορικούς 
λόγους: συμφωνούσε με τους αθεϊστές, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η 
πραγματικότητα δεν μπορούσε να χωρίζεται σε ένα κομμάτι που είναι 
«Θεός» και σ' ένα κομμάτι που είναι μη-Θεός. Αν ο Θεός δεν μπορεί 
να διαχωριστεί απ' οτιδήποτε άλλο, τότε είναι αδύνατο να πούμε ότι 
«αυτός» υπάρχει με οποιαδήποτε έννοια. Εκείνο που στην πράξη 
έλεγε ο Σπινόζα ήταν ότι δεν υπήρχε Θεός που να ανταποκρίνεται στο 
νόημα που συνήθως προσδίδουμε στην εν λόγω λέξη. Αλλά Μυστικοί 
και φιλόσοφοι τόνιζαν το ίδιο πράγμα εδώ και αιώνες. Μερικοί είχαν 
πει ότι δεν υπήρχε «Τίποτα» έξω από τον κόσμο που γνωρίζουμε. Με 
μόνη εξαίρεση την απουσία του υπερβατικού Αιν Σοφ, ο πανθεϊσμός 
του Σπινόζα έμοιαζε πολύ με την Καββάλα και μπορούμε να νιώ-
σουμε μια συγγένεια ανάμεσα στον ριζικό μυστικισμό και στον νεοα-
ναδυόμενο αθεϊσμό. 

Πάντως, αυτός που άνοιξε το δρόμο για να ενταχθούν οι Εβραίοι 
στη σύγχρονη Ευρώπη ήταν ο Γερμανός φιλόσοφος Μωυσής Μέντελ-
σον (Moses Mendelssohn) (1729-1786), παρ' όλο που δεν είχε καμία 
πρόθεση να ιδρύσει μια ειδικά εβραϊκή φιλοσοφία. Ενδιαφερόταν για 
την ψυχολογία και την αισθητική, παράλληλα με τη θρησκεία, ενώ τα 
πρώιμα έργα του Φαίδων και Πρωινές Ώρες είχαν γραφτεί απλώς 
μέσα στα πλαίσια του ευρύτερου γερμανικού Διαφωτισμού: ζητούσαν 
να εδραιώσουν την ύπαρξη του Θεού πάνω σε ορθολογικά θεμέλια και 
δεν αντίκριζαν το ζήτημα υπό ειδικά εβραϊκή σκοπιά. Σε χώρες όπως 
η Γαλλία και η Γερμανία, οι φιλελεύθερες ιδέες του Διαφωτισμού 
έφερναν τη χειραφέτηση και έκαναν τους Εβραίους ικανούς να εντα-
χθούν στην κοινωνία. Δεν ήταν δύσκολο γι' αυτούς τους μασκιλίμ, 
όπως ονομάζονταν οι διαφωτισμένοι Εβραίοι, να δεχθούν τη θρησκευ-
τική φιλοσοφία του γερμανικού Διαφωτισμού. 0 Ιουδαϊσμός δεν είχε 
ποτέ τις δογματικές εμμονές της δυτικής Χριστιανοσύνης. Οι βασικές 
του αρχές ήταν πρακτικά ταυτόσημες με την ορθολογική θρησκεία του 
Διαφωτισμού, ο οποίος στη Γερμανία δεχόταν ακόμα τα θαύματα και 
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την παρέμβαση του Θεού στις ανθρώπινες υποθέσεις. Στις Πρωινές 
Ώρες, ο φιλοσοφικός Θεός του Μέντελσον ήταν πολύ όμοιος με το Θεό 
της Βίβλου. Ήταν ένας προσωπικός Θεός, όχι μια μεταφυσική αφαί-
ρεση. Ανθρώπινα χαρακτηριστικά όπως η σοφία, η αγαθότητα,η δι-
καιοσύνη, η ευγένεια και η ευφυΐα, μπορούσαν όλα στην υψηλότερη 
έννοιά τους να εφαρμοστούν στο ϊπέρτατο Ον. 

Αλλά αυτό κάνει το Θεό του Μέντελσον πολύ όμοιο με μάς. Η πί-
στη του ήταν μια τυπική διαφωτιστική πίστη: ψυχρή, απαθής και με 
την τάση να αγνοεί τα παράδοξα και τις αμφισημίες της θρησκευτικής 
εμπειρίας. Ο Μέντελσον, έβλεπε τη ζωή χωρίς Θεό στερημένη από 
νόημα, αλλά δεν επρόκειτο για μια φλογερή πίστη: ήταν αρκετά ικα-
νοποιημένη με τη γνώση του Θεού που μπορούσε να επιτύχει ο λόγος. 
Η αγαθότητα του Θεού ήταν ο αρμός στον οποίο ήταν προσδεδεμένη 
η θεολογία του. Αν οι άνθρωποι έπρεπε να βασίζονται στην αποκά-
λυψη και μόνο, υποστήριζε ο Μέντελσον, αυτό θα ήταν ασύμβατο με 
την αγαθότητα του Θεού, αφού τόσοι πολλοί άνθρωποι ήταν καταφα-
νώς αποκλεισμένοι από το θείο σχέδιο. Έτσι η φιλοσοφία του άφηνε 
κατά μέρος τις περίπλοκες νοητικές ικανότητες που απαιτούσε η 
Φαλσαφά -τις οποίες κατείχαν μόνο λίγοι άνθρωποι - και βασιζόταν 
μόνο στην κοινή λογική,που ήταν μέσα στις δυνατότητες όλων. Υπάρ-
χει ένας κίνδυνος σε μια τέτοια προσέγγιση, ωστόσο,γιατί είναι πολύ 
εύκολο να φέρουμε έναν τέτοιο θεό στα μέτρα των προκαταλήψεών 
μας και μ' αυτόν τον τρόπο να τις απολυτοποιήσουμε. 

'Οταν εκδόθηκε ο Φαίδων το 1767,η φιλοσοφική υπεράσπιση που 
έκανε στην αθανασία της ψυχής έγινε θετικά,για να μην πούμε πατερ-
ναλιστικά, δεκτή από τους εθνικούς και χριστιανικούς κύκλους. Ένας 
νεαρός Ελβετός πάστορας, ο Γιόχαν Κάσπαρ Λάβατερ (Johann Caspar 
Lavater), έγραψε ότι ο συγγραφέας ήταν έτοιμος να μεταστραφεί στο 
Χριστιανισμό και προκάλεσε τον Μέντελσον να υπερασπιστεί δημό-
σια τον Ιουδαϊσμό του. 0 Μέντελσον τότε σύρθηκε, σχεδόν παρά τη 
θέλησή του, σε μια ορθολογική υπεράσπιση του Ιουδαϊσμού,έστω και 
αν δεν ασπαζόταν παραδοσιακές πίστεις όπως αυτή του εκλεκτού λαού 
ή της Γης της Επαγγελίας. Έπρεπε να βρει μια χρυσή τομή: δεν ήθελε 
ούτε ν' ακολουθήσει το δρόμο του Σπινόζα ούτε να επισύρει την οργή 
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των Χριστιανών εναντίον του λαού του,στην περίπτωση που η απο-
λογία του για τον Ιουδαϊσμό αποδεικνυόταν υπερβολικά επιτυχής. 
'Οπως και άλλοι Ντεϊστές*, υποστήριζε ότι η αποκάλυψη μπορούσε να 
γίνει δεκτή μόνο εάν οι αλήθειες της αποδεικνύονταν από το λόγο. Το 
δόγμα της Τριάδας δεν πληρούσε το κριτήριό του. 0 Ιουδαϊσμός δεν 
ήταν μια αποκεκαλυμμένη θρησκεία, αλλά ένας αποκεκαλυμμένος 
Νόμος. Η ιουδαϊκή αντίληψη για το Θεό ήταν ουσιαστικά ταυτόσημη 
με τη φυσική θρησκεία,η οποία ανήκε σε ολόκληρη την ανθρωπότητα 
και μπορούσε να αποδειχθεί με τον καθαρό λόγο. Ο Μέντελσον στηρι-
ζόταν στις παλαιές κοσμολογικές και οντολογικές αποδείξεις, υπο-
στηρίζοντας ότι η λειτουργία του Νόμου ήταν να βοηθά τους Εβραί-
ους να καλλιεργούν μια σωστή αντίληψη για το Θεό και να αποφεύ-
γουν την ειδωλολατρία. Κατέληγε με μια έκκληση για ανοχή. Η οικου-
μενική θρησκεία του λόγου έπρεπε να οδηγεί σε σεβασμό απέναντι 
στους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης του θεού, συμπεριλαμβα-
νομένου του Ιουδαϊσμού, τον οποίον οι Εκκλησίες της Ευρώπης είχαν 
επί αιώνες καταδιώξει. 

Οι Εβραίοι επηρεάστηκαν λιγότερο από τον Μέντελσον απ' ό,τι 
από τη φιλοσοφία του Ιμμάνουελ Καντ, του οποίου η Κριτική του 
Καθαρού Λόγου (1781) παρουσιάστηκε την τελευταία δεκαετία της 
ζωής του Μέντελσον. 0 Καντ είχε ορίσει το Διαφωτισμό ως την «έξο-
δο του ανθρώπου από την αυτοεπιβεβλημένη του ανωριμότητα», τη 
στήριξή του δηλαδή στην εξωτερική αυθεντία25. 0 μοναδικός δρόμος 
προς το Θεό είναι μέσω της αυτόνομης περιοχής της ηθικής συνείδη-
σης,την οποία αποκαλούσε «πρακτικό λόγο». Απέρριπτε πολλές από 
τις παγίδες της θρησκείας, όπως είναι η δογματική αυθεντία των Εκ-
κλησιών , οι τελετουργίες και η προσευχή, όλα όσα απέτρεπαν τα ανθρώ-
πινα όντα απ' το να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις και τους 
παρότρυναν να εξαρτώνται απ' τους άλλους. Αλλά ο Καντ δεν ενα-
ντιωνόταν στην ιδέα του Θεού καθ' εαυτήν. Όπως ο αλ-Γκαζαλί αιώ-

* Deists: Οπαδοί του Deismus, δηλαδή της τάσης εκείνης η οποία. σε αντίθεση 
με τον theismus, απορρίπτει την «αποκάλυψη» και την υπερβατικότητα, θεω-
ρώντας ως πηγή της πεπερασμένης ύπαρξης το Υπέρτατο Ον. [Σ.τ.Μ.] 
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νες πριν, υποστήριζε ότι τα παραδοσιακά επιχειρήματα για την ύπαρ-
ξη του θεού ήταν άχρηστα, επειδή το πνεύμα μας μπορεί να κατανοή-
σει μόνο πράγματα που υπάρχουν στο χώρο και στο χρόνο και αδυ-
νατεί να συλλάβει πραγματικότητες που βρίσκονται πέρα από αυτές 
τις κατηγορίες. Αλλά δεχόταν ότι η ανθρωπότητα είχε μια φυσική τάση 
να υπερβαίνει αυτά τα όρια και ν' αναζητεί μια αρχή ενότητας,η οποία 
θα μπορούσε να μας δώσει ένα όραμα της πραγματικότητας ως συνε-
κτικού όλου. Αυτή ήταν η ιδέα του θεού. Δεν μπορούσε να αποδειχθεί 
η ύπαρξη του θεού λογικά, αλλά ούτε και ν* ανασκευαστεί. Η ιδέα του 
θεού ήταν ουσιώδης για μας: αντιπροσώπευε το ιδεώδες όριο που μας 
βοηθούσε να συγκροτήσουμε μια περιεκτική ιδέα του κόσμου. 

Για τον Καντ, ως εκ τούτου, ο θεός ήταν απλώς μια διευκόλυνση, 
της οποίας μπορούσε να γίνει κατάχρηση. Η ιδέα ενός σοφού και πα-
ντοδύναμου Δημιουργού μπορούσε να υπονομεύσει την επιστημονική 
έρευνα και να οδηγήσει σε παθητικότητα απέναντι σε κάποιον από 
μηχανής θεό, ένα θεό που γεμίζει τα κενά της γνώσης μας. Μπορεί 
επίσης να είναι πηγή ανώφελων μυστικοποιήσεων, οι οποίες οδήγη-
σαν σε οξύτατες διαμάχες, όπως αυτές που σκιάζουν την ιστορία των 
Εκκλησιών. 0 Καντ θα αρνιόταν πως ήταν άθεος. Οι σύγχρονοί του 
τον περιέγραφαν ως έναν ευσεβή άνθρωπο, που είχε βαθιά επίγνωση 
της ικανότητας του ανθρώπινου γένους για το κακό. Αυτό ακριβώς 
έκανε ουσιαστική γι* αυτόν την ιδέα του θεού. Στην Κριτική του Πρα-
κτικού Λόγου, ο Καντ υποστήριζε ότι προκειμένου να ζήσουν μια 
ηθική ζωή, άνδρες και γυναίκες χρειάζονταν έναν κυβερνήτη ο οποίος 
θα αντάμειβε την αρετή με ευτυχία. Σε αυτήν την προοπτική, ο θεός 
αποτελούσε μια εκ των υστέρων προσθήκη στο ηθικό σύστημα. Επί-
κεντρο της θρησκείας δεν ήταν πλέον το μυστήριο του θεού, αλλά ο 
ίδιος ο άνθρωπος. Ο θεός είχε γίνει μια στρατηγική,η οποία μας έκανε 
ικανούς να ενεργούμε πιο αποτελεσματικά και ηθικά και δεν ήταν 
πλέον το πεδίο όλης της ύπαρξης. Δεν θα περνούσε πολύς καιρός ως 
τη στιγμή που κάποιοι θα ωθούσαν ένα βήμα πιο πέρα το ιδεώδες της 
αυτονομίας και θα ξεφορτώνονταν τελειωτικά αυτόν τον κάπως απι-
σχνασμένο θεό. Ο Καντ ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους στη 
Δύση που αμφέβαλαν για την εγκυρότητα των παραδοσιακών απο-
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δείξεων, δείχνοντας ότι στην πραγματικότητα δεν αποδείκνυαν τίπο-
τε. Ποτέ στο εξής δεν θα παρουσιάζονταν τόσο πειστικές. 

Αυτό, ωστόσο, φάνηκε απελευθερωτικό για μερικούς Χριστιανούς, 
οι οποίοι πίστευαν σταθερά ότι ο Θεός έκλεινε ένα μονοπάτι στην πί-
στη μόνο και μόνο για ν' ανοίξει κάποιο άλλο. Στο Μια λιτή περιγρα-
φή του αυθεντικού Χριστιανισμού, ο Τζων Γουέσλεϋ (John Wesley) 
(1703-1791) έγραφε: 

Τείνω μερικές φορές σχεδόν να πιστέψω πως η σοφία του θεού 
έχει στους νεότερους καιρούς επιτρέψει στην απολογητική του 
Χριστιανισμού να μπερδευτεί και να δυσκολευτεί για έναν και 
μόνο σκοπό, για να μη στηρίζονται οι άνθρωποι (και ειδικά οι 
άνθρωποι του στοχασμού) αποκλειστικά σε αυτήν, αλλά να 
υποχρεωθούν να κοιτάξουν μέσα στον εαυτό τους και να προ-
σηλωθούν στο φως που ακτινοβολεί μέσα στην καρδιά τους 26. 

Ένας νέος τύπος ευσέβειας αναπτυσσόταν παράλληλα με τον ορθο-
λογισμό του Διαφωτισμού. Πρόκειται για τη λεγόμενη «θρησκεία της 
καρδιάς». Παρ' όλο που επικεντρωνόταν περισσότερο στην καρδιά 
παρά στο νου, συμμεριζόταν πολλές κοινές προκαταλήψεις με τον 
Ντεϊσμό. Ανάγκαζε άνδρες και γυναίκες να αφήνουν τις εξωτερικές 
αποδείξεις και τις αυθεντίες και ν' ανακαλύπτουν το Θεό μέσα στην 
καρδιά και τις ικανότητές τους. Όπως και πολλοί Ντεϊστές, οι μαθη-
τές των αδελφών Γουέσλεϋ και του Γερμανού Ευσεβιστή Νικόλαους 
Λούτβιχφον Τσίντσεντορφ (Nikolaus Ludwig von Zinzendorf) (1700-
1760) ένιωθαν ότι αφαιρούσαν προσθήκες τις οποίες είχαν επισωρεύ-
σει οι αιώνες και επέστρεφαν στον «λιτό» και «αυθεντικό» Χριστια-
νισμό του Χριστού και των πρώτων Χριστιανών. 

0 Τζων Γουέσλεϋ υπήρξε πάντα φλογερός Χριστιανός. Όταν ήταν 
νεαρός Εταίρος του Κολλεγίου Λίνκολν της Οξφόρδης, αυτός και ο 
αδελφός του Τσαρλς είχαν ιδρύσει μια εταιρία για προπτυχιακούς φοι-
τητές, γνωστή ως Ιερή Λέσχη. Ήταν σκληρή στη μέθοδο και την πειθαρ-
χία, έτσι τα μέλη της έγιναν γνωστά ως Μεθοδιστές. Το 1735, ο Τζών 
και ο Τσαρλς έπλευσαν στην αποικία της Τζώρτζια στην Αμερική ως 
ιεραπόστολοι, αλλά ο Τζων επέστρεψε απαρηγόρητος δύο χρόνια 
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αργότερα, σημειώνοντας στο ημερολόγιό του: «Πήγα στην Αμερική 
για να προσηλυτίσω τους Ινδιάνους· αλλά, αλίμονο, ποιος θα προση-
λυτίσει εμένα;»27 Στη διάρκεια του ταξιδιού τους, οι Γουέσλεϋ είχαν 
εντυπωσιαστεί πολύ από μερικούς ιεραποστόλους της Μοραβιανής 
αδελφότητας, οι οποίοι είχαν ξεφορτωθεί κάθε δόγμα και υποστήριζαν 
ότι η θρησκεία ήταν αποκλειστικά υπόθεση της καρδιάς. Το 1738 ο Τζων 
έζησε μια εμπειρία μεταστροφής στη διάρκεια μιας συνάντησης των 
Μοραβιανών σ' ένα παρεκκλήσιο στην Aldersgate Street του Λονδίνου, 
η οποία τον έπεισε πως είχε λάβει άμεσο μήνυμα από τον ίδιο το Θεό 
να κηρύξει αυτό το νέο είδος Χριστιανισμού σε ολόκληρη την Αγγλία. 
Από τότε αυτός και οι μαθητές του γύριζαν τη χώρα, κηρύσσοντας στις 
εργαζόμενες τάξεις και στους αγρότες, στις αγορές και στα χωράφια. 

Η εμπειρία της «θρησκευτικής αφύπνισης» ήταν κρίσιμη. Ήταν 
«απολύτως αναγκαίο» να βιώνει κανείς «το Θεό να πνέει ασταμά-
τητα, θα μπορούσαμε να πούμε, μέσα στην ανθρώπινη ψυχή», να γε-
μίζει τους Χριστιανούς με «μια συνεχή,γεμάτη ευγνωμοσύνη αγάπη 
προς το Θεό»,η οποία βιωνόταν συνειδητά και έκανε «φυσικό, και 
κατά μια έννοια απαραίτητο, να αγαπάει κανείς κάθε παιδί του Θεού 
με καλοσύνη,ευγένεια και ανεξάντλητη υπομονή»28. Τα δόγματα σχε-
τικά με το Θεό ήταν άχρηστα και θα μπορούσαν μάλιστα να είναι και 
επιβλαβή. Η ψυχολογική επίδραση των λόγων του Χριστού στον πι-
στό ήταν η καλύτερη απόδειξη για την αλήθεια της θρησκείας. Όπως 
και στον Πουριτανισμό, μια συγκινησιακή εμπειρία της θρησκείας 
ήταν η μοναδική απόδειξη της αυθεντικής πίστης και ως εκ τούτου της 
σωτηρίας. Αλλά αυτός ο μυστικισμός γενικής χρήσεως μπορούσε να 
είναι επικίνδυνος. Οι Μυστικοί τόνιζαν πάντα τους κινδύνους που 
έκρυβαν τα μυστικά μονοπάτια και προειδοποιούσαν απέναντι στην 
υστερία: ειρήνη και γαλήνη ήταν τα σημάδια του αληθινού μυστικι-
σμού. Αυτός ο Αναβιωμένος Χριστιανισμός μπορούσε να προκαλέσει 
μανιώδεις συμπεριφορές, όπως στις βίαιες εκστάσεις των Κουάκερων 
και των Σαίηκερς. Μπορούσε επίσης να οδηγήσει στην απελπισία: ο 
ποιητής Ουίλλιαμ Κόουπερ (Willian Cowper) (1731-1800) τρελάθηκε 
όταν δεν ένιωθε πλέον σωσμένος, πιστεύοντας ότι η απώλεια αυτής 
της αίσθησης ήταν σημάδι της καταδίκης του. 



Διαφωτισμός 469 

Στη θρησκεία της καρδιάς, τα δόγματα σχετικά με το Θεό μετα-
τρέπονταν σε εσωτερικές συναισθηματικές καταστάσεις. Έτσι ο κό-
μης Τσίντσεντορφ, προστάτης αρκετών θρησκευτικών κοινοτήτων που 
ζούσαν στα κτήματά του στη Σαξωνία, υποστήριζε όπως ο Γουέσλεϋ 
ότι «η πίστη δεν βρισκόταν στις σκέψεις ούτε στο κεφάλι, αλλά στην 
καρδιά, ένα φως που ακτινοβολούσε μέσα στην καρδιά29». Οι ακα-
δημαϊκοί μπορούσαν να συνεχίζουν «να φλυαρούν γύρω από το μυ-
στήριο της Τριάδας», αλλά το νόημα του δόγματος δεν ήταν οι σχέ-
σεις ανάμεσα στα τρία πρόσωπα αλλά «αυτό που σημαίνει για μας»30. 
Η ενσάρκωση εξέφραζε το μυστήριο της νέας γέννησης του ανθρώπου 
ως Χριστιανού, όταν ο Χριστός γίνει «ο Βασιλιάς της καρδιάς». Αυτός 
ο συναισθηματικός τύπος πνευματικότητας είχε αναφανεί και στη 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και συγκεκριμένα στη λατρεία της Ιερής 
Καρδιάς του Ιησού, η οποία εδραιώθηκε παρά την ισχυρή αντίθεση 
των Ιησουιτών και του κατεστημένου, που ήταν καχύποπτοι απέναντι 
στη συχνά δακρύβρεχτη συναισθηματικότητά της. Έχει επιβιώσει μέ-
χρι σήμερα: σε πολλές ρωμαιοκαθολικές εκκλησίες υπάρχει ένα άγαλ-
μα του Ιησού που γυμνώνει το στήθος του για να δείξει μια υπερτρο-
φική καρδιά περιβεβλημένη από ένα πύρινο στεφάνι. Ήταν ο τρόπος 
με τον οποίο φανερώθηκε ο Χριστός στη Marguerite-Marie Alacoque 
(1647-1690) στο μοναστήρι του P&ray-le-Monial στη Γαλλία. Δεν υπάρ-
χει ομοιότητα ανάμεσα σε αυτόν τον Ιησού και την αδρή μορφή των 
Ευαγγελίων. Μέσα στον κλαψιάρικο αυτο-οικτιρμό της, η ευσέβεια 
αυτή δείχνει τους κινδύνους μιας υπερβολικής επικέντρωσης στην 
καρδιά αποκλείοντας το κεφάλι: Το 1682 η Marguerite-Marie θυμόταν 
ότι ο Ιησούς τής εμφανίστηκε στην αρχή της Μεγάλης Σαρακοστής 

γεμάτος όλος πληγές και μελανιές. Το Άγιο Αίμα του έτρεχε 
από χάθε πλευρά: «Υπάρχει κανείς», είπε σε τόνο θλιβερό χαι 
θρηνητικό, «να Με λυττηθεί και να Με συμπονέσει, χαι να πάρει 
μέρος στη θλίψη Μου, σε αυτή την αξιοθρήνητη κατάσταση που 
Με έφεραν οι αμαρτωλοί ειδικά αυτή τη στιγμή;»31. 

Μια εξαιρετικά νευρωτική γυναίκα, που ομολογούσε μιαν απέχθεια 
απέναντι ακόμα και στην ιδέα του σεξ, που υπέφερε από διαταραχές 
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της επιθυμίας για τροφή και παραδιδόταν σε νοσηρές μαζοχιστικές 
πράξεις προκειμένου να αποδείξει την «αγάπη» της για την Ιερή Καρ-
διά, η Marguerite-Marie δείχνει πώς μια θρησκεία της καρδιάς από 
μόνη της μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις. 0 Χριστός της συχνά 
δεν είναι παρά μια εκπλήρωση επιθυμιών, του οποίου η Ιερή Καρδιά 
την αποζημιώνει για τον έρωτα που ποτέ δεν είχε βιώσει: «Θα είσαι 
για πάντα η αγαπημένη Του δούλη,το αντικείμενο της αγαθής Του από-
λαυσης και θύμα των βουλήσεών Του», της λέει ο Ιησούς. «Θα είναι η 
μόνη ικανοποίηση όλων σου των επιθυμιών θα σε αποκαταστήσει και 
θα συμπληρώσει κάθε σου έλλειψη, και θα απαλείψει για λογαριασμό 
σου όλες σου τις οφειλές»32. Επικεντρούμενη αποκλειστικά στον 
άνθρωπο Ιησού, μια τέτοια ευσέβεια είναι απλώς μία προβολή που 
φυλακίζει το Χριστιανό σε ένα νευρωτικό εγωκεντρισμό. 

Είμαστε ολοφάνερα πολύ μακριά από τον ψυχρό ορθολογισμό του 
Διαφωτισμού, όμως υπήρχε μια σύνδεση ανάμεσα στη θρησκεία της 
καρδιάς, στις καλύτερες στιγμές της, και στον Ντεϊσμό. 0 Καντ,για 
παράδειγμα, ανατράφηκε στο Καίνιγκσμπεργκ ως Ευσεβιστής και 
μπήκε στη λουθηρανική σέκτα στην οποία είχε τις ρίζες του και ο 
Τσίντσεντορφ. Οι προτάσεις του Καντ για μια θρησκεία μέσα στα όρια 
του απλού λόγου είναι συγγενικές περισσότερο με την εμμονή των 
Ευσεβιστών σε μια θρησκεία «θεμελιωμένη στην ίδια τη σύσταση της 
ψυχής»33 παρά σε μια αποκάλυψη ενθηκευμένη στα δόγματα μιας 
αυταρχικής Εκκλησίας. Όταν έγινε γνωστός για τις ριζοσπαστικές του 
απόψεις περί θρησκείας, ο Καντ λέγεται ότι καθησύχασε τον Ευσεβι-
στή υπηρέτη του λέγοντάς του ότι κατέστρεψε μόνο το δόγμα για να 
κάνει χώρο στην πίστη34. 0 Τζων Γουέσλεϋ ήταν γοητευμένος από το 
Διαφωτισμό και ιδιαίτερα ευνοϊκά διατεθειμένος απέναντι στο ιδεώ-
δες της ελευθερίας. Ενδιαφερόταν για την επιστήμη και την τεχνολο-
γία, καταπιανόταν με ηλεκτρικά πειράματα και συμμεριζόταν την 
αισιοδοξία του Διαφωτισμού σχετικά με την ανθρώπινη φύση και τη 
δυνατότητα της προόδου. 0 Αμερικανός μελετητής Άλμπερτ Άουτλερ 
(Albert C. Outler) δείχνει ότι τόσο η νέα θρησκεία της καρδιάς όσο και 
ο ορθολογισμός του Διαφωτισμού ήταν εχθροί του κατεστημένου και 
δυσπιστούσαν απέναντι στην εξωτερική αυθεντία- και η μία και ο άλ-
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λος θεωρούσαν τον εαυτό τους μέρος της μοντέρνας αντιπαράθεσης 
στο παραδοσιακό στοιχείο· και η μία και ο άλλος συμμερίζονταν το 
μίσος για την απανθρωπιά και τον ενθουσιασμό για τη φιλανθρωπία. 
Πράγματι, φαίνεται ότι μια ριζική ευσέβεια έστρωσε το δρόμο ώστε 
να ριζώσουν τα ιδεώδη του Διαφωτισμού τόσο ανάμεσα σε Χριστια-
νούς όσο και σε Εβραίους. Υπάρχουν αξιοσημείωτες ομοιότητες σε 
μερικά από αυτά τα ακραία κινήματα > Πολλές από τις σέκτες αυτές 
φαίνονταν ν' απαντούν στις τεράστιες αλλαγές της περιόδου, παρα-
βιάζοντας θρησκευτικά ταμπού. Μερικές φαίνονταν βλάσφημες* μερι-
κές κατηγορούνταν ως αθεϊστικές, ενώ άλλες είχαν ηγέτες που υπο-
στήριζαν ότι ήταν ενσαρκώσεις του Θεού. Πολλές απ' αυτές τις σέκτες 
ήταν μεσσιανικές στον τόνο και εξήγγελλαν την επικείμενη έλευση 
ενός εντελώς νέου κόσμου. 

Υπήρξε ένα ξέσπασμα αποκαλυπτικού πυρετού στην Αγγλία κατά 
την πουριτανική διακυβέρνηση του Όλιβερ Κρόμβελ, ειδικά μετά την 
εκτέλεση του βασιλιά Καρόλου Α' το 1649. Οι πουριτανικές αρχές 
βρήκαν δύσκολο να ελέγξουν τον θρησκευτικό ζήλο που ξέσπασε στο 
στρατό και στους απλούς πολίτες, πολλοί από τους οποίους πίστευαν 
ότι η Ημέρα του Κυρίου έφτασε. 0 Θεός θα έστελνε το Πνεύμα του σε 
ολόκληρο το λαό του, όπως είχε υποσχεθεί η Βίβλος, και θα θεμελίωνε 
οριστικά το Βασίλειό του στην Αγγλία. Ο ίδιος ο Κρόμβελ φαίνεται 
πως συμμεριζόταν τέτοιες ελπίδες, όπως άλλωστε και οι Πουριτανοί 
που είχαν εγκατασταθεί στη Νέα Αγγλία τη δεκαετία του 1620. Το 
1649 ο Gerard Winstanley ίδρυσε την κοινότητα των Diggers (Σκα-
φτιάδων) κοντά στο Cobham του Σάρρεη, με σκοπό να επαναφέρει το 
ανθρώπινο γένος στην αρχική του κατάσταση,τότε που ο Αδάμ καλ-
λιεργούσε τον κήπο της Εδέμ: σε αυτή τη νέα κοινωνία θα εξαλείφο-
νταν η ατομική ιδιοκτησία, οι ταξικές διακρίσεις και η ανθρώπινη 
εξουσία. Οι πρώτοι Κουάκεροι - ο Τζωρτζ Φοξ (George Fox) και ο 
Τζέημς Νέηλορ (James Naylor) με τους μαθητές τους - κήρυσσαν ότι 
όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούσαν να προσεγγίσουν το Θεό 
άμεσα. Υπήρχε ένα Εσωτερικό Φως μέσα σε κάθε άνθρωπο* από τη 
στιγμή που θα το ανακάλυπτε και θα το καλλιεργούσε ο καθένας, ανε-
ξαρτήτως τάξης ή κοινωνικής θέσης, μπορούσε να κερδίσει τη σωτη-
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ρία εδώ στη γη. 0 ίδιος ο Φοξ κήρυσσε τον ειρηνισμό, τη μη βία και 
έναν ριζικό εξισωτισμό για την «Κοινωνία των Φίλων». Η ελπίδα για 
ελευθερία, ισότητα και αδελφότητα είχε αναδυθεί στην Αγγλία κάπου 
140 χρόνια πριν ο λαός του Παρισιού εισβάλει στη Βαστίλλη. 

Τα πιο ακραία παραδείγματα αυτού του νέου θρησκευτικού πνεύ-
ματος έχουν πολλά κοινά με όψιμες μεσαιωνικές αιρέσεις* για παρά-
δειγμα οι Αδελφοί του Ελεύθερου Πνεύματος. Όπως εξηγεί ο Βρετα-
νός ιστορικός Νόρμαν Κον στο έργο του Η χιλιαστική επιδίωξη: επα-
ναστατικοί χιλιοστές και μυστικοί αναρχικοί του Μεσαίωνα, οι Αδελ-
φοί κατηγορούνταν από τους εχθρούς τους για πανθεϊσμό. Αυτοί «δεν 
δίσταζαν να πουν: ο Θεός είναι όλα όσα υπάρχουν«, «ο Θεός είναι σε 
κάθε πέτρα και σε κάθε μόριο του ανθρώπινου σώματος όσο και μέσα 
στον άρτο της ευχαριστίας». «Κάθε δημιουργημένο ον είναι θείο»35. 
Ήταν μια επανερμηνεία του οράματος του Πλωτίνου. Η αιώνια ουσία 
όλων των πραγμάτων, η οποία εκπορευόταν από το Εν, ήταν θεία. 
Καθετί που υπήρχε ποθούσε να επιστρέψει στη Θεία του Πηγή και 
στο τέλος επρόκειτο να απορροφηθεί και πάλι μέσα στο Θεό: ακόμα 
και τα πρόσωπα της Τριάδας θα διαλύονταν τελικά μέσα στην αρχέ-
γονη Ενότητα. Η σωτηρία κερδιζόταν με την αναγνώριση της θείας 
φύσης του κάθε ανθρώπου εδώ στη γη. Μια πραγματεία γραμμένη 
από ένα μέλος των Αδελφών, η οποία βρέθηκε στο κελλί ενός ερημίτη 
κοντά στο Ρήνο, εξηγούσε: «Η θεία ουσία είναι η ουσία μου και η 
ουσία μου είναι η θεία ουσία». Οι Αδελφοί επανειλημμένα διαβεβαί-
ωναν: «Κάθε λογικό πλάσμα είναι κατά φύση ευλογημένο»36. Δεν 
ήταν τόσο ένα φιλοσοφικό πιστεύω όσο ένας φλογερός πόθος να υπερ-
βούν τα ανθρώπινα όρια. Όπως έλεγε ο επίσκοπος του Στρασβούρ-
γου, οι Αδελφοί «υποστηρίζουν πως είναι ο Θεός από τη φύση τους, 
δίχως καμιά διάκριση. Πιστεύουν ότι όλη η θεία τελειότητα βρίσκεται 
μέσα τους, ότι είναι αιώνιοι μέσα στην αιωνιότητα»37. 

Ο Κον υποστηρίζει ότι οι εξτρεμιστικές χριστιανικές σέκτες στην 
Αγγλία του Κρόμβελ, όπως οι Κουακέροι, οι Levelers (Ισοπεδωτές) 
και οι Ranters (Κήρυκες),ήταν μια αναβίωση της αίρεσης του Ελεύθε-
ρου Πνεύματος του δέκατου τέταρτου αιώνα. Δεν ήταν μια συνειδητή 
αναβίωση, βέβαια, αλλά αυτοί οι ζηλωτές του δέκατου έβδομου αιώ-
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να είχαν φτάσει ανεξάρτητα σε ένα πανθεϊστικό όραμα,το οποίο είναι 
δύσκολο να μη δει κανείς σαν μια λαϊκή εκδοχή του φιλοσοφικού παν-
θεϊσμού τον οποίο σύντομα θα εξέθετε ο Σπινόζα. 0 Winstanley προ-
φανώς δεν πίστευε καθόλου σε έναν υπερβατικό Θεό, παρ' όλο που ο 
ίδιος -όπως και άλλοι ριζοσπάστες - δίσταζε να διατυπώσει την πί-
στη του με εννοιολογικούς όρους. Καμία από αυτές τις επαναστατι-
κές σέκτες δ?ν πίστευε πραγματικά ότι όφειλαν τη σωτηρία τους στην 
εξιλέωση που κέρδισε για λογαριασμό τους ο ιστορικός Ιησούς. Ο 
Χριστός που μετρούσε γι' αυτούς ήταν μια παρουσία διαχεόμενη μέσα 
στα μέλη της κοινότητας και η οποία ήταν ουσιαστικά αδιαχώριστη 
από το Αγιο Πνεύμα. Όλοι συμφωνούσαν ότι η προφητεία ήταν ακό-
μα το κύριο μέσο προσέγγισης του θεού και ότι η άμεση φώτιση του 
Πνεύματος ήταν ανώτερη από τη διδασκαλία των καθιερωμένων θρη-
σκειών. 0 Φοξ δίδασκε τους Κουάκερούς του να περιμένουν το θεό μέ-
σα σε μια σιωπή που θύμιζε τον ελληνικό ησυχασμό ή τη via negative* 
των μεσαιωνικών φιλοσόφων. Η παλαιά ιδέα ενός Τριαδικού Θεού 
έσβηνε: αυτή η εμμενής θεία παρουσία δεν μπορούσε να διαιρεθεί σε 
τρία πρόσωπα. Το αναγνωριστικό της σημείο ήταν η Ενικότητα, αντα-
νακλώμενη στην ενότητα και τον εξισωτισμό των διαφόρων κοινοτή-
των. Όπως και οι Αδελφοί, μερικοί από τους Ranters πίστευαν ότι 
ήταν θεϊκοί: κάποιοι υποστήριζαν ότι ήταν ο Χριστός ή μια νέα ενσάρ-
κωση του Θεού. Ως Μεσσίες, κήρυσσαν ένα επαναστατικό δόγμα και 
μια νέα παγκόσμια τάξη. Έτσι στην πολεμική του πραγματεία Γάγ-
γραινα ή ένας κατάλογος των σφαλμάτων των αιρέσεων, των βλασφη-
μιών και των ολέθριων πρακτικών των αιρετικών του καιρού μας 
(1640), ο Πρεσβυτεριανός τιμητής τους, Τόμας Έντουαρντς (Thomas 
Edwards), συνόψιζε την πίστη των Ranters ως εξής: 

Κάθε πλάσμα στην πρώτη κατάσταση της δημιουργίας ήταν 
Θεός και κάθε πλάσμα είναι Θεός, α<ρού κάθε πλάσμα που έχει 
ζωή είναι μια απόρροια του Θεού και θα επιστρέφει και πάλι 
στο Θεό, για να χαθεί μέσα του όπως μια σταγόνα στον ωκε-

* Αρνητική οδός [Σ.τ.Μ.] 
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ανό.,.Ένας άνθρωπος βαπτισμένος με το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει 
τα πάντα σχεδόν όπως τα γνωρίζει χαι ο Θεός, πράγμα που 
είναι ένα βαθύ μυστήριο... Γιατί αν ένας άνθρωπος με τη μεσο-
λάβηση του Πνεύματος γνωρίζει ότι βρίσκεται σε κατάσταση 
χάριτος, ακόμα κι αν έχει διαπράξει έγκλημα ή είναι πότης, ο 
Θεός δεν βλέπει κανένα αμάρτημα σε αυτόν... Ολόκληρη η γη 
είναι οι Άγιοι, ενώ πρέπει να υπάρχει μια κοινότητα αγαθών 
και οι Άγιοι να μοιράζονται τη γη και τα Κτήματα των Ευγενών 
και των ομοίων τους»36. 

'Οπως και τον Σπινόζα,τους Ranters τους κατηγορούσαν για αθεϊσμό. 
Παραβίαζαν εσκεμμένα τα χριστιανικά ταμπού μέσα στο φιλελεύθερο 
πιστεύω τους και υποστήριζαν με τρόπο βλάσφημο ότι δεν υπήρχε 
διάκριση ανάμεσα στο θεό και τον άνθρωπο. Δεν ήταν ο καθένας ικα-
νός για τις επιστημονικές αφαιρέσεις του Καντ ή του Σπινόζα, αλλά 
στην αυτοεξύψωση των Ranters ή στο Εσωτερικό Φως των Κουάκε-
ρων μπορούμε να δούμε μια οπτική παρόμοια μ' εκείνη που εκφρά-
στηκε έναν αιώνα αργότερα από τους Γάλλους επαναστάτες, οι 
οποίοι ενθρόνισαν τη θεότητα του Ορθού Λόγου στο Πάνθεον. 

Αρκετοί από τους Ranters ισχυρίστηκαν πως είναι ο Μεσσίας, μια 
μετενσάρκωση του θεού που ήρθε για να ιδρύσει το καινούργιο Βασί-
λειο. Οι περιγραφές της ζωής τους που έχουμε στα χέρια μας μαρτυ-
ρούν διανοητική διαταραχή σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά παρ' όλ' 
αυτά φαίνεται ότι είλκυαν ένα ακροατήριο, αγγίζοντας προφανώς μια 
πνευματική και κοινωνική ανάγκη της Αγγλίας της εποχής τους. Έτσι 
ο Ουίλλιαμ Φράνκλιν (Willian Franklin), ένας αξιοσέβαστος νοικοκύ-
ρης, διαταράχτηκε διανοητικά το 1646 όταν η οικογένειά του αφανί-
στηκε από λοιμό. Τρομοκράτησε τους άλλους Χριστιανούς διακηρύσ-
σοντας ότι ο ίδιος είναι θεός και Χριστός, αλλά αργότερα επανήλθε 
και ζήτησε συγχώρεση. Φαινόταν να βρίσκεται σε πλήρη διαύγεια, 
αλλά και πάλι άφησε τη γυναίκα του και άρχισε να κοιμάται με άλλες 
γυναίκες, κάνοντας μία καταφανώς αξιοκατάκριτη ζωή ζητιάνου. Μία 
από αυτές τις γυναίκες, η Μαίρη Κάντμπερυ (Mary Gadbury), άρχισε 
να βλέπει οράματα και ν' ακούει φωνές, προφητεύοντας μια νέα κοι-
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νωνική τάξη,η οποία θα καταργούσε όλες τις κοινωνικές διαφορές. 
Ασπάστηκε τον Φράνκλιν ως Κύριο και Χριστό της. Φαίνεται ότι προ-
σείλκυσαν έναν αριθμό μαθητών, αλλά το 1650 συνελήφθησαν, μαστι-
γώθηκαν και φυλακίστηκαν στο Bridwell. Την ίδια περίπου εποχή, 
κάποιος Τζων Ρόμπινς (John Robbins) λατρευόταν κι αυτός ως Θεός: 
υποστήριζε πως ήταν ο Θεός-Πατέρας και πίστευε πως η γυναίκα του 
σύντομα θα γεννούσε το Σωτήρα του κόσμου. 

Μερικοί ιστορικοί αρνούνται ότι άνθρωποι όπως ο Ρόμπινς και ο 
Φράνκλιν ήταν Ranters, επισημαίνοντας ότι μαθαίνουμε για τις δρα-
στηριότητές τους μόνο από τους αντιπάλους τους, οι οποίοι μπορεί 
να έχουν παραμορφώσει τις απόψεις τους για πολεμικούς λόγους. 
Αλλά μερικά κείμενα γραμμένα από σημαντικούς Ranters, όπως ο Τζέι-
κομπ Μπόθεμλυ (Jacob Bauthumely), ο Ρίτσαρντ Κόππιν (Richard 
Coppin) και ο Λώρενς Κλάρκσον (Lawrence Clarkson), έχουν διασωθεί 
και μας δείχνουν το ίδιο σύμπλεγμα ιδεών: και αυτοί κήρυσσαν ένα 
επαναστατικό κοινωνικό πιστεύω. Στην πραγματεία Η φωτεινή χαι η 
σκοτεινή πλευρά του Θεού (1650), ο Μπόθεμλυ μιλάει για το Θεό με 
όρους που μας θυμίζουν τη σουφική πίστη ότι ο Θεός ήταν το Μάτι, 
το Αυτί και το Χέρι του ανθρώπου που στρέφεται σε αυτόν: «Θεέ μου, 
τι να πω ότι είσαι;» ρωτάει. «Γιατί αν πω πως σε βλέπω, δεν είσαι 
παρά εσύ που βλέπεις τον εαυτό σου· γιατί τίποτα δεν υπάρχει μέσα 
σε μένα που να μπορεί να σε δει εκτός από εσένα τον ίδιον: αν πω πως 
σε ξέρω, δεν είναι παρά η δική σου αυτογνωσία»39. 'Οπως και οι ορθο-
λογιστές, ο Μπόθεμλυ απορρίπτει το δόγμα της Τριάδας και επίσης 
όπως οι Σούφι περιορίζει την πίστη στη θεότητα του Χριστού λέγο-
ντας ότι, παρ' όλο που ήταν θεϊκός, ο Θεός δεν μπορούσε να εκδηλω-
θεί σε έναν και μόνο άνθρωπο: «Εξίσου αληθινά και ουσιαστικά ζει 
μέσα στη σάρκα και των άλλων άνθρώπων και πλασμάτων, όσο και 
μέσα στον άνθρωπο Χριστό»40. Η λατρεία ενός ξεχωριστού, εντοπι-
σμένου Θεού είναι μια μορφή ειδωλολατρίας· ο ουρανός δεν είναι ένας 
τόπος, αλλά η πνευματική παρουσία του Χριστού. Η βιβλική ιδέα του 
Θεού, πίστευε ο Μπόθεμλυ,ήταν ανεπαρκής: η αμαρτία δεν είναι μια 
πράξη αλλά μια συνθήκη, μια υστέρηση ως προς τη θεία μας φύση. 
Όμως κατά μυστηριώδη τρόπο, ο Θεός ήταν παρών στην αμαρτία, η 



476 Η Ιστορία του θ ε ο ύ 

οποία ήταν απλώς «η σκοτεινή πλευρά του Θεού, μια απλή απώλεια 
φωτός»41. 0 Μπόθεμλυ κατηγορήθηκε ως άθεος από τους αντιπά-
λους του, αλλά η πνευματική του φυσιογνωμία δεν είναι μακριά από 
αυτήν του Φοξ, του Γουέσλεϋ και του Τσίτσεντορφ, παρ' όλο που 
εκφράζεται με πιο αδρό τρόπο. Όπως και οι κατοπινοί Ευσεβιστές 
και Μεθοδιστές, προσπαθούσε να δώσει εσωτερικότητα σε ένα Θεό 
που είχε γίνει απόμακρος και απάνθρωπα αντικειμενικός και παράλ-
ληλα ν' αντιπαραθέσει στο παραδοσιακό δόγμα τη θρησκευτική εμπει-
ρία. Συμμεριζόταν επίσης την απόρριψη των αυθεντιών και την ουσια-
στικά οπτιμιστική άποψη για την ανθρωπότητα, θέσεις που θα υιοθε-
τούσαν αργότερα οι φιλόσοφοι του Διαφωτισμού, καθώς και αυτοί 
που υποστήριζαν μια θρησκεία της καρδιάς. 

0 Μπόθεμλυ ερωτοτροπούσε με τη βαθιά γοητευτική και ανατρε-
πτική ιδέα της ιερότητας της αμαρτίας. Αν ο Θεός ήταν καθετί, η 
αμαρτία δεν ήταν τίποτα - μια πρόταση την οποία Ranters όπως ο 
Λώρενς Κλάρκσον και ο Αλλασντάιρ Κόουπ προσπαθούσαν επίσης 
να αποδείξουν, παραβιάζοντας κατάφωρα τον κυρίαρχο σεξουαλικό 
κώδικα ή κάνοντας όρκους και βρίζοντας δημόσια. Ο Κόουπ ήταν 
διαβόητος ως πότης και καπνιστής. Από τη στιγμή που έγινε Ranter, 
παραδόθηκε σε αυτό που ήταν προφανώς μια επί μακρόν καταπιε-
σμένη του επιθυμία, δηλαδή στο να βρίζει και να καταριέται. Τον 
ακούμε να βρίζει επί μια ολόκληρη ώρα από τον άμβωνα μιας εκκλη-
σίας του Λονδίνου και να καταριέται τόσο τρομακτικά μια ταβερνιά-
ρισσα που αυτή έτρεμε για ώρες μετά. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια 
αντίδραση στην καταπιεστική πουριτανική ηθική, με τη νοσηρή της 
εμμονή στην αμαρτωλότητα του ανθρώπινου γένους. Ο Φοξ και οι 
Κουάκεροί του επέμεναν πως η αμαρτία δεν ήταν με κανένα τρόπο 
αναπόφευκτη. Οπωσδήποτε δεν παρότρυνε του Φίλους του να αμαρ-
τάνουν και απεχθανόταν τη φιληδονία των Ranters, αλλά προσπα-
θούσε να κηρύξει μια πιο οπτιμιστική ανθρωπολογία και να εξισορ-
ροπήσει τη ζυγαριά. Στην πραγματεία Ένα μοναδικό μάτι, ο Λώρενς 
Κλάρκσον υποστήριζε ότι αφού ο Θεός έκανε όλα τα πράγματα καλά, 
η «αμαρτία» υπήρχε μόνο στη φαντασία του ανθρώπου. 0 ίδιος ο 
θεός είχε ισχυριστεί στη Βίβλο πως θα έκανε το σκοτάδι φως. Οι μονο-
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θεϊστές έβρισκαν πάντοτε δύσκολο να συμφιλιωθούν με την πραγμα-
τικότητα της αμαρτίας, ενώ οι Μυστικοί προσπαθούσαν ν' ανακαλύ-
ψουν μια ολιστικότερη οπτική. Η Ιουλιανή από τη Νορβηγία πίστευε 
πως η αμαρτία ήταν «επιβεβλημένη» και κατά κάποιο τρόπο ανα-
γκαία. Οι Καββαλιστές υποστήριξαν πως η αμαρτία είχε κατά κάποιο 
μυστηριώδη τρόπο τις ρίζες της στον ίδιο το Θεό. Η ακραία ελευθεριό-
τητα ορισμένων Ranters, όπως ο Κόουπ και ο Κλάρκσον, μπορεί να 
θεωρηθεί ως μια χονδροειδής προσπάθεια απελευθέρωσης από έναν 
καταπιεστικό Χριστιανισμό που είχε τρομοκρατήσει τους πιστούς με 
την εικόνα ενός οργισμένου, εκδικητικού θεού. Ορθολογιστές και «δια-
φωτισμένοι» Χριστιανοί προσπαθούσαν επίσης ν' απαλλαγούν από τα 
δεσμά μιας θρησκείας που παρουσίαζε το θεό σαν μια ωμή και αυταρ-
χική μορφή και ταυτόχρονα ν' ανακαλύψουν μιαν αβρότερη θεότητα. 

Οι ιστορικοί της κοινωνίας επισημαίνουν ότι ο δυτικός Χριστιανι-
σμός είναι μοναδικός ανάμεσα στις παγκόσμιες θρησκείες όσον αφο-
ρά τις βίαιες εναλλαγές καταστολής και επιτρεπτικότητας που τον 
χαρακτηρίζουν. Επισημαίνουν επίσης ότι οι φάσεις της καταστολής 
συμπίπτουν συνήθως με μια θρησκευτική αναζωπύρωση. Το πιο χα-
λαρό ηθικό κλίμα του Διαφωτισμού έμελλε να το διαδεχθεί στο μεγα-
λύτερο μέρος της Δύσης η καταπίεση της βικτωριανής περιόδου, η 
οποία συνοδεύτηκε από την ανάδυση μιας πιο θεμελιακής θρησκευτι-
κότητας. Στις ημέρες μας υπήρξαμε μάρτυρες της μετάβασης από την 
ανεκτική κοινωνία της δεκαετίας του '60 στην πιο πουριτανική ηθική 
της δεκαετίας του '80,η οποία συνέπεσε επίσης με την άνοδο του χρι-
στιανικού φονταμενταλισμού στη Δύση. Πρόκειται για ένα σύνθετο 
φαινόμενο, το οποίο αναμφίβολα δεν έχει μία και μοναδική αιτία. 
Μπαίνει ωστόσο κανείς στον πειρασμό να το συνδέσει με την ιδέα 
του θεού, την οποία οι Δυτικοί έχουν βρει προβληματική. Οι θεολό-
γοι και οι Μυστικοί του Μεσαίωνα μπορεί να κήρυτταν το θεό της 
αγάπης, αλλά η φοβερή Κρίση στις θύρες των καθεδρικών που απει-
κόνιζε τα μαρτύρια των κολασμένων έλεγε μια άλλη ιστορία. Η αίσθη-
ση του θεού συχνά χαρακτηριζόταν από ζόφο και αγώνα στη Δύση, 
όπως έχουμε δει. Ranters όπως ο Κλάρκσον και ο Κόουπ χλεύαζαν τα 
χριστιανικά ταμπού και διακήρυσσαν την ιερότητα της αμαρτίας, την 
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ίδια στιγμή που το κυνήγι των μαγισσών μαινόταν σε διάφορες χώρες 
της Ευρώπης. Οι ριζοσπάστες Χριστιανοί της Αγγλίας του Κρόμβελ 
εξεγείρονταν επίσης εναντίον ενός θεού και μιας θρησκείας πάρα 
πολύ απαιτητικών και τρομακτικών. 

Ο νεο-αναγεννημένος Χριστιανισμός που άρχισε να εμφανίζεται 
στη Δύση τον δέκατο έβδομο και δέκατο όγδοο αιώνα ήταν συχνά 
νοσηρός και χαρακτηριζόταν από βίαιες και συχνά επικίνδυνες συγκι-
νησιακές εκρήξεις και μεταβολές. Μπορούμε να το δούμε αυτό σ' 
εκείνο το κύμα θρησκευτικού πυρετού που έγινε γνωστό ως η Μεγάλη 
Αφύπνιση και σάρωσε τη Νέα Αγγλία στη δεκαετία του 1730. Εμπνεύ-
σθηκε από το ευαγγελικό κήρυγμα του Τζων Χουίτφηλντ (John Whit-
field), ενός μαθητή και συνεργάτη των Γουέσλεϋ, καθώς και από τα 
κηρύγματα για τις φλόγες της Κόλασης ενός αποφοίτου του Γέηλ, του 
Τζόναθαν Έντουαρντς (Jonathan Edwards) (1703-1758). Ο Έντου-
αρντς περιγράφει αυτήν την αφύπνιση στο δοκίμιό του «Μια πιστή 
αφήγηση του εκπληκτικού έργου του θεού στο Νόρθαμπτον του Κον-
νέκτικατ». Περιγράφει εκεί τους ενορίτες του ως ανθρώπους που δεν 
ξέφευγαν από τα συνηθισμένα: ήταν σοβαροί,πειθαρχημένοι και έντι-
μοι, αλλά τους έλειπε το θρησκευτικό πάθος. Δεν ήταν καλύτεροι ούτε 
χειρότεροι από τους άνδρες και τις γυναίκες σε οποιαδήποτε άλλη 
αποικία. Αλλά το 1734 δύο νέοι άνδρες πέθαναν με συγκλονιστικά 
αιφνίδιο θάνατο και αυτό (με τη συνδρομή, όπως φαίνεται, μερικών 
φοβερών λόγων του ίδιου του Έντουαρντς) έριξε την πόλη σε μια ξέ-
φρενη θρησκευτική παραφορά. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να μιλή-
σουν για τίποτε άλλο πέρα από τη θρησκεία· άφηναν τη δουλειά τους 
και περνούσαν όλη την ημέρα διαβάζοντας τη Βίβλο. Σε έξι περίπου 
μήνες, υπήρξαν περίπου τριακόσιες εμπειρίες αναγεννητικής μετα-
στροφής απ' όλες τις τάξεις της κοινωνίας: μερικές φορές συνέβαιναν 
με ρυθμό πέντε την εβδομάδα. Ο Έντουαρντς είδε αυτή την τρέλα ως 
έργο του ίδιου του θεού: και αυτό το εννοούσε απολύτως κυριολε-
κτικά, δεν ήταν ένας απλός τρόπος του λέγειν. Όπως επανειλημμένα 
έλεγε, «ο θεός φαίνεται ότι βγήκε από τον συνηθισμένο του τρόπο» 
συμπεριφοράς στη Νέα Αγγλία και κινούσε τους ανθρώπους με έναν 
θαυμαστό και απίστευτο τρόπο. Πρέπει να ειπωθεί, ωστόσο, ότι το 
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Αγιο Πνεύμα μερικές φορές εκδηλωνόταν με κάπως υστερικά συμ-
πτώματα. Κάποιες φορές, μας λέει ο Έντουαρντς, «τσακίζονταν» 
από το φόβο του Θεού και «βυθίζονταν σε μιαν άβυσσο από μια αίσθη-
ση ένοχης που τους έκανε να πιστεύουν πως βρίσκονται πέρα από το 
έλεος του Θεού». Αυτό το ακολουθούσε μια εξίσου ακραία ευφορία, 
όταν στο τέλος ένιωθαν σωσμένοι. Τότε «ξεσπούσαν σε γέλια,τα δά-
κρυα συχνά ανάβλυζαν την ίδια στιγμή σαν ποτάμι και ανακατεύο-
νταν μ' ένα δυνατό κλάμα. Μερικές φορές δεν μπορούσαν να βαστή-
ξουν μια δυνατή κραυγή, εκφράζοντας τον μεγάλο τους θαυμασμό»42. 
Είμαστε ολοφάνερα μακριά από τον ήρεμο έλεγχο,τον οποίον οι Μυ-
στικοί όλων των μεγάλων θρησκευτικών παραδόσεων θεωρούσαν ως 
αναγνωριστικό σημείο της αληθινής φώτισης. 

Αυτές οι έντονα συγκινησιακές μεταπτώσεις συνέχισαν να χαρα-
κτηρίζουν τη θρησκευτική αναβίωση στην Αμερική. Ήταν μια δεύτερη 
γέννηση, συνοδευόμενη από βίαιους παροξυσμούς πόνου και προ-
σπάθειας, μια νέα εκδοχή του αγώνα του δυτικού ανθρώπου με το θεό. 
Η Αφύπνιση εξαπλώθηκε σαν επιδημία στις γειτονικές πόλεις και τα 
χωριά, όπως ακριβώς θα γινόταν και έναν αιώνα αργότερα όταν η 
πολιτεία της Νέας Τόρκης θα ονομαζόταν Φλεγόμενη Επικράτεια, 
επειδή πολύ τακτικά τυλιγόταν στις φλόγες του θρησκευτικού ζήλου. 
Σε αυτήν την εκστατική κατάσταση, ο Έντουαρντς αναφέρει ότι οι πι-
στοί του ένιωθαν πως ολόκληρος ο κόσμος ήταν υπέροχος. Δεν μπο-
ρούσαν να ξεκολλήσουν από τη Βίβλο τους, ενώ ξεχνούσαν ακόμα και 
να φάνε. Δεν είναι παράξενο, λοιπόν, που η συγκίνησή τους γρήγορα 
εξέπνευσε και δύο χρόνια αργότερα ο Έντουαρντς παρατηρούσε ότι 
«άρχισε να γίνεται αισθητό πως το Πνεύμα του Θεού λίγο λίγο απο-
συρόταν απο μάς». Και πάλι δεν μιλούσε μεταφορικά: ο Έντουαρντς 
ήταν αληθινός δυτικός αντι-αλληγορικός μελετητής των θρησκευτικών 
ζητημάτων. Ήταν πεπεισμένος πως η Αφύπνιση υπήρξε μια αποκά-
λυψη του Θεού ανάμεσά τους, η απτή δραστηριότητα του Αγίου Πνεύ-
ματος, όπως κατά την πρώτη Πεντηκοστή. 'Οταν ο Θεός είχε αποσυρ-
θεί, το ίδιο αιφνίδια όπως είχε έρθει, τη θέση του πήρε -και πάλι 
κυριολεκτικά- ο Σατανάς. Την έκσταση ακολούθησε αυτοκτονική 
απελπισία. Πρώτα κάποιος δυστυχισμένος σκοτώθηκε κόβοντας το 
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λαιμό του και «μετά απ' αυτό το γεγονός πλήθη σε αυτή και σε άλλες 
πόλεις ένιωθαν σαν κάποιος να τους έβαλε την ιδέα και να τους πίεζε 
φορτικά σ' αυτό, να κάνουν δηλαδή ό ,τι έκανε κι εκείνο το άτομο. 
Πολλοί ένιωθαν μιαν ακατανίκητη παρόρμηση σαν κάποιος να τους 
έλεγε: Κόψε το λαιμό σου,τώρα είναι καλή ευκαιρία. Τώρα!». Δύο 
άνθρωποι τρελάθηκαν με «παράξενα, ενθουσιαστικά παραληρήμα-
τα»43 . Δεν υπήρξαν άλλες μεταστροφές, αλλά όσοι επέζησαν μετά 
από αυτήν την εμπειρία ήταν πιο ήρεμοι και ευτυχείς απ' ό,τι πριν την 
Αφύπνιση ή τουλάχιστον έτσι θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε ο 
Έντουαρντς. Ο Θεός του Τζόναθαν Έντουαρντς και των προσηλύτων 
του, που αποκάλυπτε τον εαυτό του μέσα σε τέτοια ανωμαλία και 
σύγχυση,ήταν ολοφάνερα τρομακτικότερος και αυταρχικότερος στη 
σχέση του με τους ανθρώπους παρά ποτέ. Οι βίαιες συγκινησιακές 
μεταπτώσεις,η ξέφρενη χαρά κι η βαθιά απελπισία, δείχνουν ότι πολ-
λοί που προέρχονταν από τα λιγότερο προνομιούχα στρώματα της 
Αμερικής έβρισκαν δύσκολο να διατηρούν την ισορροπία τους όταν 
είχαν να κάνουν με το «Θεό». Δείχνει και μια πεποίθηση την οποία 
συναντάμε επίσης στην επιστημονική θρησκεία του Νεύτωνα ότι ο 
Θεός είναι άμεσα υπεύθυνος για καθετί που συμβαίνει στον κόσμο, 
όσο φρικτό κι αν είναι αυτό. 

Είναι δύσκολο να συνδέσουμε αυτή τη φρενιτιώδη και ανορθολο-
γική θρησκευτικότητα με τη μετρημένη γαλήνη των πρώτων Πατέρων. 
Ο Έντουαρντς είχε πολλούς αντιπάλους που ήταν εξαιρετικά επικρι-
τικοί ως προς την Αφύπνιση. Ο Θεός μόνο ορθολογικά μπορούσε να 
εκφραστεί, ισχυρίζονταν οι φιλελεύθεροι, όχι με βίαιες επεμβάσεις 
στα ανθρώπινα πράγματα. Αλλά στο Η θρησκεία και το αμερικανικό 
πνεύμα από τη μεγάλη Αφύ7τνιση μέχρι την Επανάσταση, ο Άλαν Χάι-
μαρτ (Alan Heimart) υποστηρίζει ότι η αναβίωση της Αφύπνισης ήταν 
μια ευαγγελική εκδοχή του διαφωτιστικού ιδεώδους της επιδίωξης 
της ευτυχίας: αντιπροσώπευε μια «υπαρξιακή απελευθέρωση από 
έναν κόσμο μέσα στον οποίο "καθετί εμπνέει βαθιά ανησυχία"»44. Η 
Αφύπνιση εμφανίστηκε στις φτωχότερες αποικίες, όπου οι άνθρωποι 
είχαν ελάχιστες ελπίδες ευτυχίας σε αυτόν τον κόσμο, παρά τις προσ-
δοκίες του Διαφωτισμού των διανοούμενων. Η εμπειρία της αναγέν-
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νησης, υποστήριζε ο Έντουαρντς, οδηγούσε σε ένα αίσθημα χαράς και 
μια αίσθηση ομορφιάς που ήταν διαφορετικές από κάθε άλλη φυσική 
αίσθηση. Στην Αφύπνιση, ως εκ τούτου, μια εμπειρία του Θεού έκανε 
το Διαφωτισμό στον Νέο Κόσμο προσιτό στους ευρύτερους κύκλους 
των λιγότερο επιτυχημένων αποίκων. Πρέπει επίσης να θυμόμαστε 
ότι ο φιλοσοφικός Διαφωτισμός βιώθηκε και ο ίδιος ως μια οιονεί θρη-
σκευτική απελευθέρωση. Οι όροι £claircissement και Aufklarung έχουν 
ρητές θρησκευτικές συνδηλώσεις. Ο Θεός του Τζόναθαν Έντουαρντς 
συνέβαλε επίσης στον επαναστατικό ενθουσιασμό του 1775. Στα 
μάτια των Αφυπνιστών,η Βρετανία είχε χάσει εκείνο το φως που τόσο 
εκτυφλωτικά έλαμπε στα χρόνια της Πουριτανικής Επανάστασης, η 
οποία που τώρα τους φαινόταν πως είχε περιπέσει σε παρακμή και 
οπισθοδρόμηση. Ήταν ο Έντουαρντς και οι συνεργάτες του που οδή-
γησαν τις κατώτερες τάξεις της Αμερικής στα πρώτα τους επαναστα-
τικά βήματα. 0 Μεσσιανισμός ήταν ουσιώδης για τη θρησκεία του 
Έντουαρντς: η ανθρώπινη προσπάθεια θα επέσπευδε την έλευση της 
Βασιλείας του Θεού, η οποία ήταν εφικτή και επικείμενη στον Νέο 
Κόσμο. Η ίδια η Αφύπνιση (παρά την τραγική της κατάληξη) έκανε 
τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι η διαδικασία της λύτρωσης την 
οποία περιέγραφε η Βίβλος είχε ήδη αρχίσει. 0 Έντουαρντς έδινε στο 
δόγμα της Τριάδας μια πολιτική ερμηνεία: ο Τιός ήταν «η θεότητα 
που απέρρεε από την κατανόηση του Θεού» και ως εκ τούτου το σύμ-
βολο της νέας Ομοσπονδίας· το Πνεύμα ήταν «η θεότητα η ενυπάρ-
χουσα στη δράση», ήταν η δύναμη που θα πραγματοποιούσε αυτό το 
σχέδιο μέσα στο χρόνο45. Στον Νέο Κόσμο της Αμερικής, ο Θεός μπο-
ρούσε έτσι να επισκοπεί την αυτο-τελείωσή του πάνω στη γη. Η κοι-
νωνία επρόκειτο να εκφράσει την «τελειότητα» του ίδιου του Θεού. 
Η Νέα Αγγλία θα γινόταν μια «πόλη πάνω στο λόφο», ένα φως στους 
Εθνικούς «που θα έλαμπε με τη λάμψη της δόξας του Ιεχωβά, που θα 
τους μάγευε και θα τους συνέπαιρνε όλους»46. Ο Θεός του Τζόναθαν 
Έντουαρντς, λοιπόν, θα ενσαρκωνόταν στην Ομοσπονδία: ο Χριστός 
ήταν ένα σύμβολο της δίκαιης κοινωνίας. 

Αλλοι Καλβινιστές είχαν πάρει το τρένο της προόδου: εισήγαγαν 
τη χημεία στο αμερικανικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ο Τίμοθυ 
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Ντουάιτ (Timothy Dwight), εγγονός του Έντουαρτνς, έβλεπε την επι-
στημονική γνώση σαν ένα πρελούδιο στην τελείωση της ανθρωπότη-
τας. Ο Θεός τους δεν σήμαινε κατ' ανάγκη σκοταδισμό, όπως πίστευαν 
μερικές φορές οι Αμερικανοί φιλελεύθεροι. Οι Καλβινιστές αντιπα-
θούσαν την κοσμολογία του Νεύτωνα,η οποία ελάχιστα άφηνε να κά-
νει ο Θεός από τη στιγμή που έβαλε τα πράγματα σε κίνηση. Όπως 
έχουμε δει, προτιμούσαν ένα Θεό που ήταν κυριολεκτικά ενεργός 
μέσα στον κόσμο: το δόγμα του προκαθορισμού έδειχνε ότι στα μά-
τια τους ο Θεός ήταν πραγματικά υπεύθυνος για καθετί που συνέ-
βαινε εδώ κάτω, και για το καλό και για το κακό. Αυτό σήμαινε πως η 
επιστήμη το μόνο που μπορούσε ήταν ν' ανακαλύψει το Θεό, ο οποίος 
διακρινόταν μέσα σε όλες τις δραστηριότητες των πλασμάτων του 
-φυσικές, πολιτικές, σωματικές και πνευματικές - ακόμα και στις 
δραστηριότητες εκείνες που φαίνονταν τυχαίες. Από ορισμένες από-
ψεις, οι Καλβινιστές ήταν πιο τολμηροί στη σκέψη απ' ό ,τι οι Φιλελεύ-
θεροι, οι οποίοι αντιτάσσονταν στο αφυπνιστικό ρεύμα και προτιμού-
σαν την απλή πίστη «από τις θεωρητικές, περίπλοκες έννοιες», που τους 
έκαναν να ενοχλούνται αφόρητα στο κήρυγμα αφυπνιστών όπως ο 
Χουίτφηλντ και ο Έντουαρντς. Ο Άλαν Χάιμαρτ υποστηρίζει πως τα 
θεμέλια του αντιδιανοουμενισμού στην αμερικανική κοινωνία ίσως να 
μη βρίσκονται στους Καλβινιστές και τους Ευαγγελικούς, αλλά σε πιο 
ορθολογιστές Βοστωνέζους όπως ο Τσαρλς Τσώνσυ (Charles Chauncey) 
ή ο Σάμουελ Κούινσυ (Samuel Quincey), 01 οποίοι προτιμούσαν ιδέες 
περί του Θεού «πιο απλές και προφανείς»47. 

Είχαν συμβεί κάποιες παρόμοιες εξελίξεις στον Ιουδαϊσμό, οι οποίες 
από τη μια προετοίμασαν και το δρόμο για την εξάπλωση του ορθο-
λογιστικού ιδεώδους μεταξύ των Εβραίων και από την άλλη οδήγη-
σαν πολλούς ν' αφομοιωθούν με τους Εθνικούς πληθυσμούς της Ευρώ-
πης. Τη σημαδιακή χρονιά του 1666, ένας Εβραίος Μεσσίας διακήρυξε 
ότι η ώρα της λύτρωσης είχε σημάνει και έγινε εκστατικά δεκτός από 
τους Εβραίους σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Σαμπετάι Τσεβί είχε γεννη-
θεί την επέτειο της καταστροφής του Ναού το 1626 από μια οικογέ-
νεια εύπορων Σεφαραδίμ Εβραίων στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας. 
Μεγαλώνοντας ανέπτυσσε παράξενες τάσεις, τις οποίες σήμερα ίσως 
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θ' αποκαλούσαμε μανιοκαταθλιπτικές. Περνούσε περιόδους βαθιάς 
απελπισίας, κατά τις οποίες αποσυρόταν από την οικογένειά του και 
ζούσε σε απομόνωση. Τις ακολουθούσαν ξεσπάσματα χαράς που 
έφταναν ως την έκσταση. Στη διάρκεια αυτών των «μανιοκαταθλι-
πτικών» περιόδων, μερικές φορές εσκεμμένα και επιδεικτικά παρα-
βίαζε τον μωσαϊκό Νόμο: έτρωγε δημοσίως απαγορευμένες τροφές, 
πρόφερε το ιερό Όνομα του Θεού και ισχυριζόταν πως είχε φωτιστεί 
να πράττει μ' αυτόν τον τρόπο από μια ειδική αποκάλυψη. Πίστευε ότι 
ήταν ο πολυπόθητος Μεσσίας. Τελικά οι ραββίνοι έπαψαν να τον ανέ-
χονται και το 1656 έδιωξαν τον Σαμπετάι από την πόλη. Αρχισε να 
περιπλανιέται στις ιουδαϊκές κοινότητες της Οθωμανικής αυτοκρατο-
ρίας. Στη διάρκεια μιας μανικής έκστασης στην Ισταμπούλ, ανακοί-
νωσε ότι η Τορά είχε ανακληθεί, αναφωνώντας: «Ευλογημένος είσαι 
Εσύ, Κύριε και Θεέ μας, που επιτρέπεις το απαγορευμένο!» Στο Κάι-
ρο προκάλεσε σκάνδαλο όταν παντρεύτηκε μια γυναίκα που είχε δια-
φύγει από τα δολοφονικά πογκρόμ της Πολωνίας το 1648 και ζούσε 
πια σαν πόρνη. Το 1662 ο Σαμπετάι εγκαταστάθηκε στην Ιερουσα-
λήμ : εκείνη την εποχή βρισκόταν σε καταθλιπτική φάση και πίστευε 
ότι είχε καταληφθεί από δαίμονες. Στην Παλαιστίνη άκουσε για ένα 
νέο, καλλιεργημένο ραββίνο ονόματι Νάθαν,που ήταν προικισμένος 
εξορκιστής και ξεκίνησε να τον βρει στην πατρίδα του τη Γάζα. 

Όπως και ο Σαμπετάι, ο Νάθαν είχε μελετήσει την Καββάλα του 
Ισαάκ Λούρια. Όταν συνάντησε τον δυστυχισμένο Εβραίο από τη 
Σμύρνη, του είπε ότι δεν τον κατείχαν δαίμονες: η βαθιά του από-
γνωση αποδείκνυε ότι ήταν πράγματι ο Μεσσίας. Όταν κατέβαινε σε 
τέτοια βάθη, πολεμούσε με τις κακοποιές δυνάμεις της Αλλης Πλευ-
ράς, απελευθερώνοντας τις θεϊκές σπίθες στην περιοχή των χελιπώτ, 
τις οποίες μόνο ο ίδιος ο Μεσσίας μπορούσε να λυτρώσει. 0 Σαμπε-
τάι είχε την αποστολή να κατέβει στην Κόλαση πριν κατορθώσει την 
τελική λύτρωση του Ισραήλ. Στην αρχή ο Σαμπετάι δεν καταλάβαινε 
τίποτα, αλλά τελικά η ευγλωττία του Νάθαν τον έπεισε. Στις 31 Μαΐου 
1665 κατελήφθη ξαφνικά από μια μανική χαρά και με την ενθάρρυνση 
του Νάθαν εξήγγειλε τη μεσσιανική του αποστολή. Οι σοβαρότεροι 
ραββίνοι τα καταδίκασαν όλα αυτά ως επικίνδυνες ανοησίες, αλλά 
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πολλοί από τους Εβραίους της Παλαιστίνης συνέρρευσαν στον Σα-
μπετάι, ο οποίος διάλεξε δώδεκα μαθητές του για να γίνουν οι κριτές 
των φυλών του Ισραήλ, που σύντομα θα ξανασχηματίζονταν. Ο Νάθαν 
ανακοίνωσε τα καλά νέα με επιστολές του στις εβραϊκές κοινότητες 
της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας, καθώς 
και στις πόλεις της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ενώ ο μεσσιανικός 
αναβρασμός εξαπλώθηκε σαν πυρκαγιά στον ιουδαϊκό κόσμο. Αιώνες 
διώξεων και εξοστρακισμού είχαν αποκόψει τους Εβραίους της Ευρώ-
πης από το κύριο ρεύμα τους και αυτή η παραμορφωμένη κατάσταση 
των πραγμάτων έκανε πολλούς να πιστεύουν ότι το μέλλον του κό-
σμου εξαρτιόταν αποκλειστικά από τους Εβραίους. Οι Σεφαραδίμ, 
απόγονοι των εξόριστων Εβραίων της Ισπανίας, είχαν κλεισμένη τη 
λουριανική Καββάλα στις καρδιές τους και πολλοί άρχισαν να πι-
στεύουν στο επικείμενο Τέλος των Ημερών. Όλα αυτά βοήθησαν τη 
λατρεία του Σαμπετάι Τσεβί. Σε ολόκληρη την ιουδαϊκή ιστορία υπήρ-
ξαν πολλοί επίδοξοι Μεσσίες, αλλά κανείς δεν είχε κερδίσει ποτέ τέ-
τοια μαζική υποστήριξη. Για τους Εβραίους που είχαν επιφυλάξεις 
απέναντι στον Σαμπετάι Τσεβί ήταν επικίνδυνο να εκφράζονται δη-
μόσια. Οι υποστηριχτές του προέρχονταν απ* όλες τις τάξεις της εβραϊ-
κής κοινωνίας: πλούσιοι και φτωχοί, μορφωμένοι και αμόρφωτοι. 
Φυλλάδια και εκτενή κείμενα διέδιδαν τα ευχάριστα νέα στην Αγγλία, 
την Ολλανδία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Στην Πολωνία και τη Λι-
θουανία γίνονταν δημόσιες λιτανείες προς τιμήν του. Στην Οθωμανική 
αυτοκρατορία, προφήτες περιπλανιόνταν στους δρόμους περιγράφο-
ντας οράματα στα οποία είχαν δει τον Σαμπετάι καθισμένο σε θρόνο. 
Όλες οι εργασίες σταμάτησαν και το χειρότερο, οι Εβραίοι της Τουρ-
κίας έπαψαν να μνημονεύουν το όνομα του Σουλτάνου στις προσευ-
χές του Σαββάτου αντικαθιστώντας το με το όνομα του Σαμπετάι. Εν 
τέλει, όταν ο Σαμπετάι έφτασε στην Ισταμπούλ τον Ιανουάριο του 
1666, συνελήφθη ως στασιαστής και φυλακίστηκε στην Καλλίπολη. 

Μετά από αιώνες διώξεων, εξοριών και ταπεινώσεων, επιτέλους 
υπήρχε ελπίδα. Σε ολόκληρο τον κόσμο,οι Εβραίοι βίωναν μια εσωτε-
ρική ελευθερία που φαινόταν όμοια με την έκσταση την οποία βίωναν 
για σύντομα διαστήματα οι Καββαλιστές όταν διαλογίζονταν πάνω 
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στον μυστηριώδη κόσμο των σεφιρώτ. Τώρα αυτή η πρόγευση της 
λύτρωσης δεν ήταν πια ένα προνόμιο λίγων και προικισμένων, αλλά 
φαινόταν ως κοινό κτήμα. Για πρώτη φορά οι Εβραίοι ένιωσαν ότι οι 
ζωές τους είχαν αξία· η λύτρωση δεν ήταν πλέον μια αδιόρατη ελπίδα 
για το μέλλον, αλλά ήταν αληθινή και γεμάτη νόημα στο παρόν. Η 
σωτηρία είχε έρθει! Αυτή η ξαφνική αναστροφή έκανε μια τρομερή 
εντύπωση. Τα μάτια ολόκληρου του Ιουδαϊσμού ήταν καρφωμένα 
στην Καλλίπολη, όπου ο Σαμπετάι εντυπωσίασε ακόμα και τους φύ-
λακές του. 0 Τούρκος βεζύρης του πρόσφερε αρκετές ανέσεις. 0 Σα-
μπετάι άρχισε να τραγουδάει το τραγούδι του: «Είμαι ο Κύριος και ο 
Θεός σας, ο Σαμπετάι Τσεβί». Αλλά όταν μεταφέρθηκε πίσω στην 
Ισταμπούλ για τη δίκη του, είχε πέσει για μια ακόμη φορά σε κατά-
θλιψη. 0 Σουλτάνος του έδωσε την επιλογή να ασπαστεί το Ισλάμ ή 
να πεθάνει: ο Σαμπετάι διάλεξε το Ισλάμ και αφέθηκε αμέσως ελεύ-
θερος. Του δόθηκε μια αυτοκρατορική σύνταξη και πέθανε σαν νομο-
ταγής Μουσουλμάνος στις 17 Σεπτεμβρίου 1676. 

Φυσικά τα φοβερά νέα αποθάρρυναν τους υποστηρικτές του, πολ-
λοί από τους οποίους έχασαν ακαριαία την πίστη τους. Οι ραββίνοι 
προσπάθησαν να σβήσουν τη μνήμη του από τη γη: κατάστρεψαν όλες 
τις επιστολές, τα φυλλάδια και τις πραγματείες γύρω από τον Σα-
μπετάι που μπόρεσαν να βρουν. Μέχρι σήμερα, πολλοί Εβραίοι νιώ-
θουν αμήχανοι απέναντι σε αυτή τη μεσσιανική κατάρρευση και δυ-
σκολεύονται να καταπιαστούν μ' αυτήν. Ραββίνοι και ορθολογιστές 
από κοινού έχουν υποβιβάσει τη σημασία της. Πρόσφατα, ωστόσο, 
κάποιοι διανοούμενοι ακολούθησαν τον Γκέρσομ Σόλεμ στην προ-
σπάθειά του να καταλάβει αυτό το παράξενο επεισόδιο και τα ακόμη 
πιο σημαντικά επακόλουθά του48. Όσο εκπληκτικό κι αν φαίνεται, 
πολλοί Εβραίοι παρέμειναν πιστοί στο Μεσσία τους, παρ' όλο το σκάν-
δαλο της αποστασίας του. Η εμπειρία της λύτρωσης ήταν τόσο βαθιά 
που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο Θεός τούς είχε αφήσει να εξα-
πατηθούν. Πρόκειται για ένα από τα πιο χτυπητά παραδείγματα του 
πώς η θρησκευτική εμπειρία της σωτηρίας μπορεί να υποσκελίσει τα 
απλά γεγονότα και το λόγο. Αντιμέτωποι με το δίλημμα να εγκατα-
λείψουν τη νεογέννητη ελπίδα τους ή να δεχθούν έναν αποστάτη Μεσ-
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σία, ένας εκπληκτικός αριθμός Εβραίων απ' όλες τις τάξεις αρνήθηκε 
να υποταχθεί στα σκληρά ιστορικά γεγονότα. 0 Νάθαν της Γάζας 
αφιέρωσε την υπόλοιπη ζωή του να κηρύσσει το μυστήριο του Σαμπε-
τάι: μεταστρεφόμενος στο Ισλάμ, συνέχιζε τον ασταμάτητο αγώνα 
του με τις δυνάμεις του κακού. Όμως και πάλι εδώ παρακινήθηκε να 
καταπατήσει τα βαθύτερα ιερά του λαού του προκειμένου να κατέβει 
στη σφαίρα του σκότους για να ελευθερώσει τις χελιπώτ. Αποδέχθηκε 
το τραγικό φορτίο της αποστολής του και κατέβηκε στα απώτατα βά-
θη για να κατακτήσει από τα μέσα τον κόσμο που ήταν μακριά από 
το θεό. Στην Τουρκία και στην Ελλάδα,περίπου διακόσιες οικογέ-
νειες παρέμειναν πιστές στον Σαμπετάι: μετά το θάνατό του αποφά-
σισαν ν' ακολουθήσουν το παράδειγμά του προκειμένου να συνεχί-
σουν τη μάχη του με το κακό και μεταστράφηκαν μαζικά στο Ισλάμ 
το 1683. Διατήρησαν μυστικά την εβραϊκή τους πίστη, μένοντας σε 
στενή επαφή με τους ραββίνους και κάνοντας συναθροίσεις σε μυστι-
κές συναγωγές ή στα σπίτια τους. Το 1689 ο ηγέτης τους Γιάκομπ 
Κερίδο (Jacob Querido) έκανε το ταξίδι του προσκηνύματος (χατζ) στη 
Μέκκα, ενώ η χήρα του Μεσσία διεκήρυξε ότι ήταν η μετενσάρκωση 
του Σαμπετάι Τσεβί. Υπάρχει ακόμα μια μικρή ομάδα Ντονμέ (απο-
στάτες) στην Τουρκία, οι οποίοι ζουν εξωτερικά άψογο ισλαμικό βίο, 
αλλά μυστικά είναι με ζήλο προσκολλημένοι στον Ιουδαϊσμό. 

Άλλοι Σαββατιστές δεν έφτασαν τόσο μακριά, προτιμώντας μεν να 
παραμείνουν πιστοί στο Μεσσία τους αλλά και στη Συναγωγή. Φαί-
νεται πως υπήρχαν περισσότεροι τέτοιοι κρυφο-Σαββατιστές απ' όσο 
ίσως περίμενε κανείς. Τον δέκατο ένατο αιώνα, πολλοί Εβραίοι που 
είχαν αφομοιωθεί ή είχαν υιοθετήσει μια πιο φιλελεύθερη μορφή Ιου-
δαϊσμού θεωρούσαν υποτιμητικό να έχουν Σαββατιστές προγόνους, 
αλλά φαίνεται ότι πολλοί εξέχοντες ραββίνοι του δέκατου όγδοου 
αιώνα πίστευαν πως ο Σαμπετάι ήταν ο Μεσσίας. 0 Σόλεμ υποστηρί-
ζει ότι ακόμα και αν ο Μεσσιανισμός δεν έγινε ποτέ μαζικό κίνημα 
στον Ιουδαϊσμό, οι αριθμοί του δεν πρέπει να υποτιμώνται. Είχε ιδι-
αίτερη επιρροή στους Μαρράνος, που είχαν αναγκαστεί από τους 
Ισπανούς ν' ασπαστούν το Χριστιανισμό, αλλά τελικά επανήλθαν στον 
Ιουδαϊσμό. Η έννοια της αποστασίας ως μυστήριο ανακούφιζε την 
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ενοχή και τη λύπη τους. 0 Σαββατισμός άκμασε στις σεφαραδικές 
κοινότητες του Μαρόκου,των Βαλκανίων,της Ιταλίας και της Λιθουα-
νίας. Μερικοί, όπως ο Μπέντζαμιν Κον (Benjamin Kohn) από το Ρέντζο 
και ο Λβραάμ Ρορίγκο (Abraham Rorigo) από τη Μόδενα, υπήρξαν 
περίφημοι Καββαλιστές, οι οποίοι διατήρησαν μυστικούς τους δε-
σμούς τους με το κίνημα. Από τα Βαλκάνια,το μεσσιανικό ρεύμα δια-
δόθηκε στους Ασκεναζίμ Εβραίους της Πολωνίας, όι οποίοι ήταν απο-
θαρρυμένοι και εξαντλημένοι από τον κλιμακούμενο αντισημιτισμό 
της Ανατολικής Ευρώπης. Το 1759 οι μαθητές του παράξενου και ζο-
φερού προφήτη Γιάκομπ Φρανκ (Jacob Frank) ακολούθησαν το παρά-
δειγμα του Μεσσία τους και μεταστράφηκαν μαζικά στο Χριστιανι-
σμό, μένοντας κρυφά πιστοί στον Ιουδαϊσμό. 

0 Σόλεμ προτείνει μια διαφωτιστική σύγκριση με το Χριστιανι-
σμό. Κάπου χίλια εξακόσια χρόνια νωρίτερα, μια άλλη ομάδα Εβραίων 
δεν μπόρεσε να παραιτηθεί από την ελπίδα της σε έναν σκανδαλώδη 
Μεσσία, ο οποίος πέθανε με το θάνατο ενός κοινού εγκληματία στην 
Ιερουσαλήμ. Αυτό που ο απόστολος Παύλος αποκαλούσε το σκάν-
δαλο του σταυρού ήταν εξίσου συγκλονιστικό με το σκάνδαλο ενός 
αποστάτη Μεσσία. Και στις δύο περιπτώσεις, οι μαθητές εξήγγειλαν 
τη γέννηση μιας νέας μορφής Ιουδαϊσμού που θα αντικαθιστούσε τον 
παλαιό· ασπάστηκαν ένα παράδοξο πιστεύω. Η χριστιανική πίστη 
πως μέσα στην ήττα του Σταυρού υπήρχε μια καινούργια ζωή ήταν 
παρόμοια με τη σαββατιστική πεποίθηση ότι η αποστασία ήταν ένα 
ιερό μυστήριο. Και οι δύο ομάδες πίστευαν πως ο σπόρος είχε θαφτεί 
μέσα στη γη προκειμένου να δώσει καρπό· πίστευαν ότι η παλαιά 
Τορά ήταν νεκρή και είχε αντικατασταθεί από τον καινούργιο νόμο 
του Πνεύματος. Και οι δύο ανέπτυξαν τριαδικές και ενσαρκωτικές 
συλλήψεις του Θείου. 

Όπως πολλοί Χριστιανοί κατά τον δέκατο έβδομο και δέκατο 
όγδοο αιώνα, οι Σαββατιστές πίστευαν κι αυτοί ότι βρίσκονται στο 
κατώφλι ενός νέου κόσμου. Οι Καββαλιστές επανειλημμένα υποστή-
ριζαν ότι κατά τις Έσχατες Ημέρες τα αληθινά μυστήρια του Θεού, 
που είχαν παραμείνει σκοτεινά τον καιρό της εξορίας, θα αποκαλύ-
πτονταν. Οι Σαββατιστές που πίστευαν ότι ζούσαν στη μεσσιανική 
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εποχή ένιωθαν ελεύθεροι να εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές ιδέες 
περί του Θεού, ακόμη και αν αυτό σήμαινε ότι θ' αποδέχονταν μια κα-
ταφανώς βλάσφημη θεολογία. Έτσι ο Αβραάμ Καρντάτσο (Abraham 
Cardazo) (έτος θαν. 1706), που είχε γεννηθεί ως Μαρράνο και ξεκί-
νησε μελετώντας τη χριστιανική θεολογία, πίστευε ότι λόγω των αμαρ-
τιών τους όλοι οι Εβραίοι έπρεπε να γίνουν αποστάτες. Αυτή θα ήταν η 
τιμωρία τους. Αλλά ο Θεός έσωσε το λαό του από αυτό το τρομερό πε-
πρωμένο αφήνοντας το Μεσσία να κάνει την υπέρτατη θυσία για χάρη 
τους. Κατέληξε στο τρομακτικό συμπέρασμα ότι στη διάρκεια της 
εξορίας τους οι Εβραίοι είχαν χάσει κάθε αληθινή γνώση του Θεού. 

Όπως οι Χριστιανοί και οι Ντεϊστές του Διαφωτισμού, ο Καρντά-
τσο προσπαθούσε κι αυτός να απαλείψει από τη θρησκεία ό,τι θεω-
ρούσε ως αναυθεντική προσθήκη και να επιστρέψει στην καθαρή πί-
στη της Βίβλου. Πρέπει να θυμόμαστε ότι κατά τον δεύτερο αιώνα, 
μερικοί Χριστιανοί Γνωστικοί είχαν αναπτύξει ένα είδος μεταφυσικού 
αντισημιτισμού διακρίνοντας τον Κρυμμένο Θεό του Ιησού Χριστού 
από το σκληρό Θεό των Εβραίων, που ήταν υπεύθυνος για τη δημι-
ουργία του κόσμου. Τώρα ο Κορντάτσο αναβίωνε ασυνείδητα αυτήν 
την παλαιά ιδέα, αλλά αντιστρέφοντάς την. Δίδασκε επίσης ότι υπήρ-
χαν δύο Θεοί: ένας που είχε αποκαλύψει τον εαυτό του στο Ισραήλ 
και ένας άλλος που αποτελούσε κοινή γνώση όλων. Σε κάθε πολιτι-
σμό οι άνθρωποι είχαν αποδείξει την ύπαρξη μιας Πρώτης Αιτίας: 
επρόκειτο για το Θεό του Αριστοτέλη, που είχε λατρευτεί σε ολόκληρο 
τον παγανιστικό κόσμο. Αυτή η θεότητα δεν είχε θρησκευτική αξία: 
δεν είχε δημιουργήσει τον κόσμο και δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για 
την ανθρωπότητα· δεν είχε, λοιπόν, αποκαλυφθεί στη Βίβλο και ποτέ 
δεν αναφέρεται σ' αυτήν. Ο δεύτερος Θεός, που είχε αποκαλύψει τον 
εαυτό του στον Αβραάμ,τον Μωυσή και τους προφήτες,ήταν αρκετά 
διαφορετικός: είχε δημιουργήσει τον κόσμο από το μηδέν, είχε σώσει 
τον Ισραήλ και ήταν ο Θεός του. Στην εξορία, ωστόσο, φιλόσοφοι 
όπως ο Σααντία και ο Μαϊμονίδης περιβάλλονταν από τους γχοείμ 
και είχαν αφομοιώσει μερικές από τις ιδέες τους. Κατά συνέπεια συ-
νέχεαν τους δύο Θεούς και δίδασκαν τους Εβραίους ότι επρόκειτο μό-
νο για έναν. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι Εβραίοι έφτασαν να λατρεύ-
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ουν το Θεό των φιλοσόφων σαν να ήταν ο Θεός των Πατέρων τους. 
Πώς σχετίζονταν μεταξύ τους οι δύο Θεοί; Ο Καρντάτσο ανέπτυξε 

μια τριαδική θεολογία προκειμένου να εξηγήσει αυτήν την πρόσθετη 
θεότητα δίχως να εγκαταλείψει τον ιουδαϊκό μονοθεϊσμό. Υπήρχε μια 
κεφαλή του Θεού, η οποία αποτελούνταν από τρεις υποστάσεις ή 
παρτζουφίμ (πρόσωπα): η πρώτη από αυτές λεγόταν Ατίκα Καντίσα, 
(Αιώνιο Ιερό). Αυτή ήταν η Πρώτη Αιτία. Η δεύτερη,η οποία εκπο-
ρευόταν από την πρώτη, ονομαζόταν Μαλκά Καντίσα- ήταν ο Θεός 
του Ισραήλ. Η τρίτη ήταν η Σεκινάχ, που είχε εξοριστεί από την κε-
φαλή του Θεού με τον τρόπο που είχε περιγράψει ο Ισαάκ Λούρια. Ο 
Καρντάτσο υποστήριζε ότι αυτοί «οι τρεις κόμποι της πίστης» δεν 
ήταν τρεις διαφορετικοί θεοί, αλλά κατά μυστηριώδη τρόπο ένας, 
αφού όλοι εκδήλωναν την ίδια Κεφαλή του θεού. Ο Καρντάτσο ήταν 
ένας μετριοπαθής Σαββατιστής. Δεν πίστευε ότι είχε καθήκον να απο-
στατήσει, μιας και ο Σαμπετάι Τσεβί είχε εκπληρώσει για χάρη του 
αυτό το επώδυνο καθήκον. Αλλά προτείνοντας μια Τριάδα, παρα-
βίαζε ένα ταμπού. Αιώνες τώρα οι Εβραίοι είχαν μάθει να μισούν τον 
τριαδισμό, τον οποίον θεωρούσαν βλάσφημο και ειδωλολατρικό. Αλ-
λά τώρα ένας εκπληκτικός αριθμός Εβραίων προσερχόταν στο απα-
γορευμένο δόγμα. Καθώς τα χρόνια περνούσαν χωρίς τίποτα στον κό-
σμο ν' αλλάζει, οι Σαββατιστές άρχισαν να μετριάζουν τις μεσσιανικές 
τους ελπίδες. Σαββατιστές όπως ο Νεεμίας Χαγίμ (Nehemiah Hayim), 
ο Σαμουήλ Πρίμο (Samuel Primo) και ο Ιωνάθαν Άιμπεσυτς (Jonathan 
Eibeschutz) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το «μυστήριο της Κεφα-
λής» (σοντ χα-ελοχούτ) του θεού δεν είχε αποκαλυφθεί πλήρως το 
1666. Η Σεκινάχ άρχισε ν' «αναδύεται από τη σκόνη», όπως είχε προ-
φητεύσει ο Λούρια, αλλά δεν είχε επιστρέψει ακόμα στην κεφαλή του 
Θεού. Η απολύτρωση θα ήταν μια σταδιακή διαδικασία και στη διάρ-
κεια αυτού του μεταβατικού χρόνου ήταν επιτρεπτό να συνεχίζεται η 
άσκηση του Παλαιού Νόμου και η λατρεία στη Συναγωγή, ενώ μυστι-
κά θα ακολουθούνταν το μεσσιανικό δόγμα. Αυτός ο αναθεωρημένος 
Σαββατισμός εξηγούσε πώς πολλοί ραββίνοι που πίστευαν ότι ο Σα-
μπετάι Τσεβί ήταν ο Μεσσίας μπορούσαν να στέκονται στον άμβωνα 
κατά τον δέκατο όγδοο αιώνα. 
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Οι εξτρεμιστές, οι οποίοι όντως αποστάτησαν, υιοθέτησαν μια 
θεολογία της ενσάρκωσης, παραβιάζοντας έτσι άλλο ένα ιουδαϊκό 
ταμπού. Αυτοί έφτασαν στην πίστη ότι ο Σαμπετάι Τσεβί ήταν όχι 
απλώς ο Μεσσίας, αλλά μια ενσάρκωση του Θεού. Όπως και στο Χρι-
στιανισμό, αυτή η πεποίθηση αναπτύχθηκε βαθμιαία. 0 Αβραάμ Καρ-
ντάτσο δίδασκε ένα δόγμα που ήταν παρόμοιο με την πίστη του απο-
στόλου Παύλου στο θρίαμβο του Ιησού μετά την ανάστασή του: όταν 
εγκαινιάστηκε η σωτηρία την εποχή της αποστασίας του, ο Σαμπετάι 
εξυψώθηκε στην Τριάδα των παρτζουφίμ: «το Αγιο Ένα [Μαλκά Κα-
ντ ίσα] που ευλογημένο να είναι τ' όνομά Του, κινήθηκε προς τα ύψη 
και ο Σαμπετάι Τσεβί εξυψώθηκε ως Θεός στη θέση του»49. Προσέ-
λαβε, ως εκ τούτου, θεία φύση και πήρε τη θέση του Θεού του Ισραήλ, 
του δεύτερου παρτζούφ. Σύντομα οι Ντονμέ,που είχαν μεταστραφεί 
στο Ισλάμ, οδήγησαν την ιδέα ένα βήμα μακρύτερα και αποφάσισαν 
ότι ο Θεός του Ισραήλ είχε κατεβεί και ενσαρκωθεί στον Σαμπετάι. 
Από τη στιγμή που άρχισαν να πιστεύουν επίσης ότι καθένας από 
τους ηγέτες τους ήταν μια μετενσάρκωση του Μεσσία, έγιναν και 
αυτοί αβατάρας κατά τρόπο παρόμοιο ίσως με τους Ιμάμηδες των 
Σιιτών. Κάθε γενιά αποστατών, λοιπόν, είχε έναν ηγέτη που ήταν μια 
ενσάρκωση του Θείου. 

0 Γιάκομπ Φρανκ (1726-1791), ο οποίος οδήγησε τους Ασκεναζίμ 
οπαδούς του στο βάπτισμα το 1759, υπονόησε ήδη από την αρχή της 
σταδιοδρομίας του ότι ήταν ένας ενσαρκωμένος Θεός. Τον έχουν πε-
ριγράψει ως την πιο τρομακτική φιγούρα σε ολόκληρη την ιστορία του 
Ισραήλ. Ήταν αμόρφωτος και υπερήφανος γι' αυτό, αλλά είχε την 
ικανότητα ν' αναπτύσσει μια σκοτεινή μυθολογία, η οποία γοήτευε 
πολλούς Εβραίους που έβρισκαν κενή και ελάχιστα ικανοποιητική την 
πίστη τους. 0 Φρανκ κήρυσσε ότι ο Παλαιός Νόμος είχε καταργηθεί. 
Στην πραγματικότητα, όλες οι θρησκείες έπρεπε να καταστραφούν 
ώστε ο Θεός να λάμψει ολοκάθαρα. Στο έργο του Slowa Panski (Τα 
αποφθέγματα του Κυρίου), οδηγούσε το Σαββατισμό ως το χείλος 
του μηδενισμού. Τα πάντα έπρεπε να καταστραφούν: «Εκεί που ο 
Αδάμ πάτησε το πόδι του, μια πόλη έχει χτιστεί, αλλά όπου εγώ πα-
τήσω το πόδι μου πρέπει τα πάντα να γκρεμιστούν,γιατί ήρθα σ' αυτό 
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τον χόσμο μόνο για να καταστρέψω και ν' αφανίσω»50, ϊπάρχει μια 
ενοχλητική ομοιότητα με μερικές από τις ρήσεις του Χριστού, ο οποίος 
επίσης ισχυρίστηκε ότι ήρθε όχι για να φέρει ειρήνη αλλά μάχαιρα. 
Αντίθετα από τον Ιησού και τον απόστολο Παύλο, ωστόσο, ο Φρανκ 
δεν επρότεινε τίποτα για να μπει στη θέση των παλαιών ιερών. Το 
μηδενιστικό του πιστεύω δεν ήταν και τόσο διαφορετικό, ίσως, από 
εκείνο του λίγο νεότερου συγχρόνου του,του Μαρκησίου ντε Σαντ. 
Μόνο κατεβαίνοντας στα έσχατα βάθη του εξευτελισμού θα μπορού-
σαν οι άνθρωποι να ανυψωθούν και πάλι για να συναντήσουν τον Αγα-
θό Θεό. Αυτό σήμαινε όχι μόνο την απόρριψη όλων των θρησκειών, 
αλλά και την εμπλοκή σε «παράξενες πράξεις» που οδηγούσαν σε 
εθελοντικό υποβιβασμό και έσχατη αδιαντροπιά. 

Ο Φρανκ δεν ήταν Καββαλιστής, αλλά κήρυσσε μια πιο ακατέργα-
στη εκδοχή της θεολογίας του Καρντάτσο. Πίστευε ότι καθεμιά από 
τις τρεις υποστάσεις της Σαββατιστικής Τριάδας θα αντιπροσωπευό-
ταν στη γη από έναν διαφορετικό Μεσσία. 0 Σαμπετάι Τσεβί,τον 
οποίον ο Φρανκ συνήθιζε να αποκαλεί «ο Πρώτος»,ήταν η ενσάρκωση 
του «Αγαθού Θεού», που ήταν ο Ατίχα Καντίσα (Αιώνιο Ιερό)· αυτός 
ο ίδιος ήταν η ενσάρκωση της δεύτερης υπόστασης,του Θεού του Ισ-
ραήλ. 0 τρίτος Μεσσίας, που θα ενσάρκωνε τη Σεκινάχ, θα ήταν γυναί-
κα, την οποία ο Φρανκ ονόμαζε «η Παρθένα». Προς το παρόν, ωστό-
σο, ο κόσμος ήταν αιχμάλωτος των δαιμονικών δυνάμεων. Δεν επρό-
κειτο να λυτρωθεί, μέχρις ότου οι άνθρωποι να υιοθετήσουν το μηδε-
νιστικό ευαγγέλιο του Φρανκ. Η κλίμακα του Ιακώβ είχε τη μορφή V: 
για να ανέβει κανείς στο Θεό έπρεπε πρώτα να κατέβει στα βάθη όπως 
ο Ιησούς και ο Σαμπετάι: «Αυτό έχω να σας πω», διεκήρυσσε ο Φρανκ: 
«Ο Χριστός, όπως γνωρίζετε, είπε πως ήρθε για να λυτρώσει τον κό-
σμο από τη δύναμη του κακού, αλλά εγώ έχω έρθει για να τον λυτρώ-
σω απ' όλους τους νόμους και τις συνήθειες που υπήρξαν ποτέ. Κα-
θήκον μου είναι να τα εκμηδενίσω όλ' αυτά ώστε ο αγαθός Θεός να 
μπορέσει να αποκαλυφθεί»51. Εκείνοι που ήθελαν να βρουν το Θεό 
και να ελευθερώσουν τον εαυτό τους από τις δαιμονικές δυνάμεις έπρε-
πε να ακολουθούν τον ηγέτη τους βήμα προς βήμα στην άβυσσο, πα-
ραβιάζοντας όλους τους νόμους που θεωρούσαν ιερούς: «Σας λέω ότι 
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όλοι εσείς που θα γίνετε πολεμιστές θα είστε χωρίς θρησκεία, που σημαί-
νει ότι πρέπει να φτάσετε στην ελευθερία με τις δικές σας δυνάμεις»52. 

Σε αυτή την τελευταία ρήση, μπορούμε να νιώσουμε τη σχέση που 
υπάρχει ανάμεσα στο ζοφερό όραμα του Φρανκ και τον ορθολογικό 
Διαφωτισμό. Οι Πολωνοεβραίοι που υιοθέτησαν το ευαγγέλιό του έβρι-
σκαν ολοφάνερα τη θρησκεία τους ανίκανη να τους βοηθήσει να προ-
σαρμοστούν στις φρικτές συνθήκες ενός κόσμου που δεν παρείχε την 
παραμικρή ασφάλεια στους Εβραίους. Μετά το θάνατο του Φρανκ, η 
θεολογία του έχασε μεγάλο μέρος του αναρχισμού της, διατηρώντας 
μόνο μια πίστη στον Φρανκ ως ενσαρκωμένο Θεό και σε ό,τι ο Σόλεμ 
αποκαλεί «έντονη, διαυγή αίσθηση της σωτηρίας»53. Είδαν τη Γαλ-
λική Επανάσταση ως ένα σημάδι από το Θεό για χάρη τους: εγκατέ-
λειψαν τον αντινομισμό τους χάριν της πολιτικής δράσης, οραματιζό-
μενοι μια επανάσταση που θα ανοικοδομούσε τον κόσμο. Παρομοίως, 
οι Ντονμέ που είχαν μεταστραφεί στο Ισλάμ έγιναν σε πολλές περι-
πτώσεις δραστήριοι Νεότουρκοι στις αρχές του εικοστού αιώνα και 
πολλοί αφομοιώθηκαν εντελώς στο λαϊκό κράτος του Κεμάλ Ατατούρκ. 
Η εχθρότητα την οποία έδειχναν όλοι οι Σαββατιστές προς την εξω-
τερική λατρεία ήταν με μια έννοια μία εξέγερση ενάντια στις συνθή-
κες του γκέττο. Ο Σαββατισμός, ο οποίος φαίνεται σε μας σαν μια 
οπισθοδρομική, σκοταδιστική θρησκεία,τους βοήθησε να ελευθερω-
θούν από τους παλαιούς τρόπους και να γίνουν δεκτικοί απέναντι 
στις καινούργιες ιδέες. Οι μετριοπαθείς Σαββατιστές, που παρέμει-
ναν εξωτερικά πιστοί στον Ιουδαϊσμό, έγιναν συχνά πρωτοπόροι του 
ιουδαϊκού Διαφωτισμού (Χασχαλά)· έπαιξαν επίσης ενεργό ρόλο στη 
δημιουργία του Μεταρρυθμισμένου Ιουδαϊσμού στη διάρκεια του δέ-
κατου ένατου αιώνα. Συχνά αυτοί οι μεταρρυθμιστές χασχιλίμ είχαν 
ιδέες που ήταν ένα παράξενο αμάλγαμα του παλαιού και του νέου. 
Έτσι ο Γιόζεφ Βέχτε (Joseph Wehte) από την Πράγα, ο οποίος έγραψε 
γύρω στα 1800, έλεγε ότι τα ινδάλματά του ήταν ο Μωυσής Μέντελ-
σον, ο Ιμμάνουελ Καντ, ο Σαμπετάι Τσεβί και ο Ισαάκ Λούρια. Δεν 
περνούσαν όλοι στη νεωτερικότητα μέσα από τα δύσβατα μονοπάτια 
της επιστήμης και της φιλοσοφίας: τα μυστικά πιστεύω των ριζοσπα-
στών Χριστιανών και Εβραίων τους οδήγησαν σε μια μορφή εκκοσμί-
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κευσης, την οποία άλλοτε θα έβρισκαν αποκρουστική. Τα πιστεύω 
αυτά απευθύνονταν στα βαθύτερα, πιο αρχέγονα στρώματα της ψυ-
χής. Μερικοί υιοθέτησαν νέες και βλάσφημες ιδέες περί του Θεού, οι 
οποίες θα επέτρεπαν στα παιδιά τους να τον εγκαταλείψουν τελείως. 

Την ίδια στιγμή που ο Γιάκομπ Φρανκ ανέπτυσσε το μηδενιστικό 
του ευαγγέλιο, άλλοι Πολωνοεβραίοι είχαν βρει έναν πολύ διαφορε-
τικό Μεσσία. Μετά τα πογκρόμ του 1648, ο Ιουδαϊσμός της Πολωνίας 
είχε υποστεί ένα βαθύ τραύμα που τον άφησε παραλυμένο και απο-
θαρρυμένο , κατ' ανάλογο τρόπο με την εξορία των Σεφαραδίμ από 
την Ισπανία. Πολλές από τις πιο μορφωμένες και πνευματικές εβραϊ-
κές οικογένειες της Πολωνίας είτε είχαν ξεκληριστεί είτε μετανάστευ-
σαν στη σχετικά ασφαλή Δυτική Ευρώτα]. Δέκα χιλιάδες Εβραίοι εκπα-
τρίστηκαν και πολλοί κατέληξαν περιπλανώμενοι, γυρίζοντας από 
πόλη σε πόλη χωρίς την ελπίδα μιας μόνιμης εγκατάστασης. Οι ραββί-
νοι που παρέμειναν ήταν συχνά μικρού διαμετρήματος και άφησαν το 
μελετητήριο να γίνει γι' αυτούς μια προστατευτική ασπίδα απέναντι 
στη ζοφερή εξωτερική πραγματικότητα. Οι περιπλανώμενοι Καββα-
λιστές μιλούσαν για το δαιμονικό σκοτάδι του κόσμου της άκρα σ(-
τρα,της Αλλης Πλευράς,η οποία ήταν χωρισμένη από το Θεό. Η κα-
ταστροφή του Σαμπετάι Τσεβί είχε επίσης συμβάλει στη γενική απο-
γοήτευση και ανομία. Μερικοί Εβραίοι από την Ουκρανία είχαν επη-
ρεαστεί από τα χριστιανικά ευσεβιστικά κινήματα, που είχαν επίσης 
εξαπλωθεί στη ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι Εβραίοι άρχισαν να 
παράγουν ένα παρόμοιο είδος χαρισματικής θρησκείας. Υπήρχαν ανα-
φορές για Εβραίους που έπεφταν σε έκσταση, ξεσπώντας σε τραγούδι 
και χτυπώντας τα χέρια τους στη διάρκεια της προσευχής. Στη δεκα-
ετία του 1730 ένας από αυτούς τους εκστατικούς παρουσιάστηκε ως 
αδιαμφισβήτητος ηγέτης αυτής της ιουδαϊκής θρησκείας της καρδιάς 
και ίδρυσε τη σχολή που έγινε γνωστή ως Χασιδισμός. 

Ο Γισραέλ μπεν Ελιέζερ δεν ήταν λόγιος. Προτιμούσε να περπα-
τάει στα δάση, να τραγουδάει τραγούδια και ν' αφηγείται ιστορίες 
στα παιδιά, να μελετάει το Ταλμούδ. Αυτός και η γυναίκα του ζού-
σαν σε βαθύτατη φτώχια στη νότια Πολωνία, σε μια καλύβα στα Καρ-
πάθια όρη. Για ένα διάστημα έβγαζε ασβέστη και τον πουλούσε στους 
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ανθρώπους της γειτονικής πόλης. Μετά αυτός και η γυναίκα του έγι-
ναν πανδοχείς. Τελικά, όταν ήταν περίπου τριάντα έξι χρονών, ανα-
κοίνωσε ότι είχε γίνει θρησκευτικός θεραπευτής και εξορκιστής. Ταξί-
δευε στα χωριά της Πολωνίας θεραπεύοντας τις ασθένειες των χωρι-
κών και των κατοίκων της πόλης με φαρμακευτικά βότανα, φυλαχτά 
και προσευχές. Υπήρχαν πολλοί θεραπευτές εκείνη την εποχή, που 
υποστήριζαν ότι γιατρεύουν στο Όνομα του Θεού τους δυστυχισμέ-
νους. 0 Γισραέλ είχε γίνει, λοιπόν, ένας Μπάαλ Σεμ Τοβ, ένας Κύριος 
του Ιερού Ονόματος. Αν και ποτέ δεν έλαβε επισήμως το αξίωμα, οι 
οπαδοί του άρχισαν να τον αποκαλούν Ραββί Γισραέλ Μπάαλ Σεμ 
Τοβ ή απλά Μπεστ. Οι περισσότεροι από τους θεραπευτές αρκούνταν 
στη μαγεία, αλλά ο Μπεστ ήταν ταυτόχρονα και Μυστικός. Το επει-
σόδιο του Σαμπετάι Τσεβί τον είχε πείσει για τους κινδύνους που 
έκρυβε ο συνδυασμός μυστικισμού και μεσσιανισμού και επέστρεψε 
σε μια παλαιότερη μορφή Καββαλισμού,η οποία ωστόσο δεν προορι-
ζόταν για μια ελίτ αλλά για τον καθένα. Αντί να βλέπει σαν κατα-
στροφή την πτώση των θείων σπιθών στον κόσμο, ο Μπεστ δίδασκε 
τους Χασιδίμ του να βλέπουν τη φωτεινή πλευρά. Αυτές οι σπίθες 
κατοικούσαν σε κάθε κομμάτι της Δημιουργίας, κάτι που σήμαινε ότι 
όλος ο κόσμος ήταν γεμάτος από την παρουσία του Θεού. Ένας αφο-
σιωμένος Εβραίος μπορούσε να βιώσει το Θεό και στην πιο ασήμαντη 
πράξη της καθημερινής του ζωής -καθώς θα έτρωγε, καθώς θα έπινε 
ή θα έκανε έρωτα με τη γυναίκα του - επειδή οι θεϊκές σπίθες ήταν 
παντού. Ανδρες και γυναίκες δεν περιβάλλονταν από ορδές δαιμό-
νων, λοιπόν, αλλά από ένα Θεό που ήταν παρών σε κάθε ριπή του ανέ-
μου και σε κάθε φύλλο της χλόης: ήθελε οι Εβραίοι να τον πλησιάζουν 
με εμπιστοσύνη και χαρά. 

Ο Μπεστ εγκατέλειψε τα μεγάλα σχήματα του Αούρια για τη 
σωτηρία του κόσμου. Ο Χασίδ ήταν μόνο υπεύθυνος να ενώσει τις 
σπίθες που ήταν κλεισμένες στα πράγματα του προσωπικού του 
κόσμου - στη γυναίκα του, στους υπηρέτες του, στα πράγματα του 
σπιτιού του και στην τροφή. Όπως εξηγούσε ο Χιλέλ Τσάιτλιν (Hillel 
Zeitlin), ένας από τους μαθητές του Μπεστ, ο Χασίδ είχε μια μονα-
δική ευθύνη απέναντι στον προσωπικό του περίγυρο, την οποία μόνο 
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αυτός ο ίδιος μπορούσε να εκπληρώσει: «Κάθε άνθρωπος είναι λυ-
τρωτής ενός κόσμου που είναι όλος δικός του. Βλέπει εκείνο που αυτός, 
και μόνον αυτός, πρέπει να δει και νιώθει μόνο ό,τι αυτός είναι προ-
σωπικά προορισμένος να νιώσει»54. Οι Καββαλιστές είχαν επινοήσει 
μια άσκηση αυτοσυγκέντρωσης (ντεβεχούτ), η οποία βοηθούσε τους 
Μυστικούς να αποκτήσουν συνείδηση της παρουσίας του Θεού όπου 
κι αν στρέφονταν. Όπως είχε εξηγήσει ένας Καββαλιστής του δέκατου 
έβδομου αιώνα από τη Σάφεντ, οι Μυστικοί μπορούσαν να κάθονται 
μέσα στη μοναξιά, διακόπτοντας τη μελέτη της Τορά και «οραματιζό-
μενοι το φως της Σεκινάχ πάνω από τα κεφάλια τους, σαν να ρέει ολό-
γυρά τους και σαν αυτοί να κάθονται στη μέση του φωτός»55. Αυτή η 
αίσθηση της παρουσίας του Θεού τους έφερνε σε μια τρομώδη, εκστα-
τική χαρά. 0 Μπεστ δίδασκε τους οπαδούς του ότι αυτή η έκσταση δεν 
προοριζόταν για μια προνομιούχα μυστική ελίτ, αλλά ότι κάθε Εβραίος 
είχε καθήκον να ασκεί την ντεβεχούτ και ν' αποκτάει συνείδηση της 
πανταχού παρουσίας του Θεού: στην πραγματικότητα, η αποτυχία 
στην ντεβεχούτ ισοδυναμούσε με ειδωλολατρία, μια άρνηση του γεγο-
νότος πως τίποτα δεν υπάρχει ξέχωρα από το Θεό. Αυτό έφερε τον 
Μπεστ σε σύγκρουση με τους ανθρώπους του κατεστημένου, που φο-
βήθηκαν ότι οι Εβραίοι θα εγκατέλειπαν τη μελέτη της Τορά για χάρη 
αυτών των δυνητικά επικίνδυνων και εκκεντρικών ασκήσεων. 

0 Χασιδισμός ωστόσο, εξαπλώθηκε γρήγορα, επειδή έφερνε στους 
αποκαρδιωμένους Εβραίους ένα μύνημα χαράς: πολλοί από τους 
προσηλύτους του φαίνεται πως υπήρξαν προηγουμένως Σαββατιστές. 
0 Μπεστ δεν ήθελε οι μαθητές του να εγκαταλείψουν την Τορά. Αντί-
θετα της έδωσε μια νέα μυστικιστική ερμηνεία: η λέξη μιτσβά (εντο-
λή) σήμαινε ένα δεσμό. Όταν ο Χασίδ εκτελούσε μία από τις εντολές 
του Νόμου και ασκούσε ταυτόχρονα την ντεβεχούτ, προσέδενε τον 
εαυτό του στο Θεό, το Θεμέλιο όλης της ύπαρξης, επανενώνοντας έτσι 
τις θεϊκές σπίθες του προσώπου ή του πράγματος που τον απασχο-
λούσε εκείνη τη στιγμή με την Κεφαλή του Θεού. Η Τορά ανέκαθεν 
ενθάρρυνε τους Εβραίους να ιεροποιούν τον κόσμο μέσα από την τή-
ρηση των μιτσβώτ,ενώ ο Μπεστ απλώς έδινε σε αυτό μια μυστική ερ-
μηνεία. Μερικές φορές οι Χασιδίμ έφταναν κάπως μακριά στο ζήλο 
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τους να σώσουν τον κόσμο: πολλοί κάπνιζαν υπερβολικές ποσότητες 
προκειμένου να σώσουν τις σπίθες που βρίσκονται μέσα στον καπνό 
τους! Ο Μπαρούχτου Medzibozh (1757-1810), ένας άλλος από τους 
επιγόνους του Μπεστ, είχε ένα λαμπρό ανάκτορο με πολυτελή έπι-
πλα και χαλιά,τα οποία δικαιολογούσε με τον ισχυρισμό ότι ενδιαφε-
ρόταν μόνο για τις σπίθες που ήταν κλεισμένες μέσα σε αυτά τα θαυ-
μαστά πράγματα. Ο Αβραάμ Γιοσούα Χέσελ (Abraham Joshua Heschel) 
του Apt (έτος θαν. 1825) συνήθιζε να τρώει μεγάλα γεύματα για να σώ-
σει τις θεϊκές σπίθες της τροφής του56. Μπορεί κανείς, ωστόσο, να δει 
το χασιδικό εγχείρημα σαν μια προσπάθεια να βρεθεί νόημα σε έναν 
σκληρό και επικίνδυνο κόσμο. Οι ασκήσεις της ντεβεχούτ ήταν μια 
ευφάνταστη προσπάθεια να αφαιρεθεί το πέπλο της οικειότητας από 
τον κόσμο και ν' αποκαλυφθεί έτσι η δόξα που κρύβεται μέσα του. 
Δεν ήταν πολύ διαφορετικό από το ευφάνταστο όραμα των σύγχρο-
νών του Άγγλων ρομαντικών Ουίλλιαμ Γουέρντσγουορθ (1770-1850) 
και Σάμουελ Τέηλορ Κόλριντζ (1772-1834), που ένιωθαν τη Μοναδική 
Ζωή που ενοποιούσε ολόκληρη την πραγματικότητα μέσα σε καθετί 
που έβλεπαν. Οι Χασιδίμ επίσης αντιλαμβάνονταν όλα όσα έβλεπαν 
σαν μια θεία ενέργεια που διέτρεχε ολόκληρο τον δημιουργημένο κό-
σμο και τον μεταμόρφωνε σ' έναν τόπο δόξας, παρ' όλες τις θλίψεις 
της εξορίας και της καταδίωξης. Λίγο λίγο ο υλικός κόσμος θα χανό-
ταν μέσα στην ασημαντότητα και καθετί θα γινόταν επιφάνεια: ο Μω-
υσής Τάιτελμπαουμ (Moses Teitelbaum) του Ujhaly (1759-1841) έλεγε 
ότι, όταν ο Μωυσής είδε τη Φλεγόμενη Βάτο, είχε απλώς δει τη θεία 
παρουσία που καίει κάθε μεμονωμένο θάμνο και τον συντηρεί στη 
ζωή57. Ολόκληρος ο κόσμος εμφανιζόταν λουσμένος σε ουράνιο φως 
και οι Χασιδίμ κραύγαζαν από χαρά μέσα στην έκσταση τους,χτυπώ-
ντας τις παλάμες τους και ξεσπώντας σε τραγούδι. Μερικοί συνήθιζαν 
να κάνουνε τούμπες, δείχνοντας ότι η δόξα του οράματός τους είχε 
φέρει τον κόσμο τα πάνω κάτω. 

Αντίθετα με τον Σπινόζα και ορισμένους Χριστιανούς ριζοσπά-
στες, ο Μπεστ δεν εννοούσε ότι τα πάντα ήταν Θεός, αλλά ότι όλα τα 
όντα υπήρχαν μέσα στο Θεό, ο οποίος τους παρείχε ζωή και ύπαρξη. 
Δεν πίστευε ότι οι Χασιδίμ θα γίνονταν θεϊκοί μέσα από την άσκηση 
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της ντεβεχούτ ή αχόμα ότι θα ενώνονταν με το Θεό -ένα τέτοιο θρά-
σος φαινόταν πάντα ακραίο σε όλους τους Εβραίους Μυστικούς. Αντί-
θετα, οι Χασιδίμ θα έρχονταν πιο κοντά στο Θεό και θα αποκτούσαν 
συνείδηση της παρουσίας του. Οι περισσότεροι ήταν απλοί, ανεπιτή-
δευτοι άνθρωποι και συχνά εκφράζονταν με ακραίο τρόπο, αλλά είχαν 
επίγνωση του ότι η μυθολογία τους δεν έπρεπε να εκλαμβάνεται κυ-
ριολεκτικά. Προτιμούσαν τις ιστορίες από τις φιλοσοφικές ή ταλμου-
δικές συζητήσεις, θεωρώντας το μύθο ως το πιο πρόσφορο όχημα για 
τη μεταβίβαση μιας εμπειρίας που είχε να κάνει ελάχιστα με γεγονότα 
ή με το λόγο. Το όραμά τους ήταν μια φαντασιακή απόπειρα ν' απει-
κονίσουν την αμοιβαία εξάρτηση Θεού και ανθρωπότητας. 0 Θεός δεν 
ήταν μια εξωτερική, αντικειμενική πραγματικότητα: στην ουσία, οι 
Χασιδιστές πίστευαν ότι με κάποια έννοια τον δημιουργούσαν οι ίδιοι 
επανενοποιώντας τον μετά το διαμελισμό του. Αποκτώντας συνείδηση 
της θεϊκής σπίθας μέσα τους, θα γίνονταν πλήρως ανθρώπινοι. Από την 
άλλη, εξέφραζαν αυτήν την ενόραση με τους μυθολογικούς όρους της 
Καββάλα. 0 Ντοβ Μπαέρ (Dov Baer), ο διάδοχος του Μπεστ, έλεγε 
ότι ο Θεός και ο άνθρωπος συνιστούσαν μια ενότητα: ο άνθρωπος θα 
γινόταν αδάμ, όπως τον είχε σχεδιάσει ο Θεός την ημέρα της Δημιουρ-
γίας, όταν θα έχανε την αίσθηση του αποχωρισμού του από την υπό-
λοιπη ύπαρξη και θα μεταμορφωνόταν στην «κοσμική φιγούρα του 
αρχέγονου ανθρώπου, το περίγραμμα του οποίου είδε ο Ιεζεκιήλ να 
κάθεται στο θρόνο»58. Ήταν μια χαρακτηριστικά εβραϊκή έκφραση 
της ελληνικής ή της βουδιστικής πίστης στη φώτιση που έκανε τα 
ανθρώπινα όντα να συνειδητοποιούν την υπερβατική τους διάσταση. 

Οι Έλληνες είχαν εκφράσει αυτήν την ενόραση στο δόγμα τους περί 
ενσαρκώσεως και θεϊκής φύσεως του Χριστού. Οι Χασιδίμ ανέπτυξαν 
το δικό τους δόγμα περί ενσαρκώσεως. Ο Τσαντίχ, ο Χασιδιστής ραβ-
βίνος, έγινε ο αβατάρα της γενιάς του, ένας σύνδεσμος ανάμεσα στον 
ουρανό και τη γη και εκπρόσωπος της θείας παρουσίας. Όπως έγρα-
φε ο Rabbi Menahem Nahum του Chernobyl (1730-1797), ο Τσαντίχ 
«είναι στ' αλήθεια μέρος του Θεού και καταλαμβάνει έναν τόπο, σαν 
να λέμε, μέσα σ' Εκείνον»59. Όπως οι Χριστιανοί μιμούνταν τον Χρι-
στό σε μια προσπάθεια να έρθουν κοντά στο Θεό, ο Χασίδ μιμούνταν 
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τον Τσαντίκ,που είχε ήδη ανέβει στο Θεό και ασκούσε την τέλεια ντε-
βεχούτ. Ήταν μια ζωντανή απόδειξη ότι αυτού του είδους η φώτιση 
ήταν εφικτή. Επειδή ο Τσαντίχ ήταν κοντά στο Θεό, οι Χασιδίμ μπο-
ρούσαν να πλησιάζουν τον Κύριο του Σύμπαντος μέσα από αυτόν. 
Συνωστίζονταν γύρω από τον Τσαντίχ τους και κρέμονταν από κάθε 
του λέξη καθώς τους αφηγείτο μια ιστορία γύρω από τον Μπεστ ή 
εξέθετε ένα εδάφιο της Τορά. Όπως συνέβαινε και με τις ενθουσιώ-
δεις χριστιανικές σέκτες, ο Χασιδισμός δεν ήταν μια μοναχική θρη-
σκεία αλλά έντονα κοινοτικός. Οι Χασιδίμ προσπαθούσαν να ακολου-
θήσουν ομαδικά τον Τσαντίχ τους στην άνοδό του. Δεν είναι παράξενο 
λοιπόν που οι πιο ορθόδοξοι ραββίνοι της Πολωνίας τρομοκρατήθη-
καν από αυτήν την προσωποκεντρική λατρεία, η οποία παραγκώνιζε 
τους μορφωμένους ραββίνους που επί μακρόν τους έβλεπαν ως ενσάρ-
κωση της Τορά. Πρωτεργάτης αυτής της αντίδρασης ήταν ο Rabbi 
Elijiah ben Solomon Zalman (1720-1797), Γκαόν ή κεφαλή της ακαδη-
μίας της Βίλνα. Η πανωλεθρία του Σαμπετάι Τσεβί έκανε πολλούς 
Εβραίους εντελώς εχθρικούς απέναντι στο μυστικισμό και ο Γκαόν 
της Βίλνας θεωρούνταν συχνά ως ο εμπνευστής μιας πιο ορθολογικής 
θρησκείας. Ήταν όμως ένας φλογερός Καββαλιστής όσο και δάσκα-
λος του Ταλμούδ. Ο στενός μαθητής του, ο ραβίννος Χαγίμ του Volo-
zhin εκθείαζε την «ολοκληρωμένη και βαθιά κατοχή [εκ μέρους του 
δασκάλου του] ολόκληρου του Ζοχάρ... το οποίο μελετούσε με τη 
φλόγα της αγάπης και του φόβου της δύναμης του Θεού, με αγιότητα 
και αγνότητα και με τέλεια ντεβεκούτ»60. Όποτε μιλούσε για τον 
Ισαάκ Λούρια, ολόκληρο το σώμα του έτρεμε. Είχε θαυμαστά όνειρα 
και αποκαλύψεις, όμως πάντα επέμενε ότι η μελέτη της Τορά ήταν ο 
κύριος δρόμος επικοινωνίας με το Θεό. Έδειχνε αξιοσημείωτη κατα-
νόηση, ωστόσο, του σκοπού των ονείρων όσον αφορά την απελευθέ-
ρωση θαμμένων ενοράσεων. Και ο ραββίνος Χαγίμ συνεχίζει: «Συνή-
θιζε να λέει ότι ο Θεός δημιούργησε τον ύπνο γι' αυτόν το σκοπό και 
μόνο· πως ο άνθρωπος θα κέρδιζε την ενόραση που μπορούσε να 
κερδίσει, ακόμα και μετά από πολύ μόχθο και προσπάθεια, όταν η 
ψυχή ενωνόταν με το σώμα, επειδή το σώμα είναι σαν ένα παραπέ-
τασμα που χωρίζει»61. 
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Δεν υπάρχει τόσο μεγάλο χάσμα ανάμεσα στο μυστικισμό και τον 
ορθολογισμό όσο τείνουμε να φανταζόμαστε. Οι παρατηρήσεις του 
Γκαόν της Βίλνας για τον ύπνο δείχνουν μια σαφή κατανόηση του ρό-
λου του ασυνειδήτου: όλοι μας έχει τύχει να συμβουλεύσουμε φίλους 
να «κοιμηθούν πάνω» σ' ένα πρόβλημα με την ελπίδα ότι θα βρουν 
μια λύση που τους έχει διαφύγει τις ώρες της εγρήγορσης τους. Όταν 
το πνεύμα μας είναι δεκτικό και χαλαρό, έρχονται ιδέες από μια βα-
θύτερη περιοχή της ψυχής. Αυτή ήταν και η εμπειρία επιστημόνων 
όπως ο Αρχιμήδης, ο οποίος ανακάλυψε την περίφημη Αρχή του στο 
μπάνιο. Ένας αληθινά δημιουργικός φιλόσοφος ή επιστήμονας έχει, 
όπως κι ένας Μυστικός, ν' αντιμετωπίσει τον σκοτεινό κόσμο της αδη-
μιούργητης πραγματικότητας και τα νέφη της άγνοιας με την ελπίδα 
ότι θα τα διαπεράσει. Καθώς αναμετριούνται με τη λογική και με τις 
έννοιες, αναγκαστικά φυλακίζονται μέσα σε καθιερωμένες ιδέες ή 
μορφές σκέψης. Συχνά οι ανακαλύψεις τους φαίνεται σαν να τους 
«δίνονται» απ' έξω. Μιλούν με όρους οράματος και έμπνευσης. Έτσι 
ο Έντουαρντ Γίββων (1734-94), ο οποίος απεχθανόταν τον θρησκευ-
τικό ενθουσιασμό, είχε κάτι σαν μια οραματική στιγμή καθώς περι-
διάβαζε ανάμεσα στα ερείπια του Καπιτωλίου της Ρώμης,η οποία και 
τον έκανε να γράψει την Παρακμή χαι την πτώση της ρωμαϊκής αυτο-
κρατορίας. Σχολιάζοντας την εμπειρία του, ο ιστορικός του εικοστού 
αιώνα Άρνολντ Τόυνμπυ την περιέγραφε ως μια «επικοινωνία»: «συ-
νειδητοποίησε άμεσα το πέρασμα της ιστορίας σαν ένα μυστικό ρεύ-
μα μέσα του και την ίδια του τη ζωή να ξεχειλίζει μέσα στη ροή μιας 
μεγάλης παλίρροιας». Μια τέτοια στιγμή έμπνευσης, καταλήγει ο Τό-
υνμπυ, συγγενεύει με την «εμπειρία που έχει περιγραφεί ως το Ευδαι-
μονικό Όραμα από τις ψυχές που το έχουν αξιωθεί»62. Ο Άλμπερτ 
Αϊνστάιν επίσης ισχυριζόταν πως ο μυστικισμός ήταν «ο σπόρος κάθε 
αλήθειας και επιστήμης»: 

Το να γνωρίζουμε ότι αυτό που μας είναι απροσπέλαστο 
πράγματι υπάρχει, εκδηλούμενο σε μας ως υψηλή σοφία και ως 
υπέρλαμπρη ομορφιά, την οποία οι περιορισμένες μας λει-
τουργίες μπορούν να προσλάβουν μόνο στις πρωτόγονες μορ-
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φές - αυτή η γνώση, αυτό το αίσθημα, βρίσκεται στο κέντρο 
κάθε αληθινής θρησκευτικότητας. Με αυτή την έννοια, και μόνο 
μ' αυτή την έννοια, ανήκω στους κύκλους των ευλαβικά θρη-
σκευόμενων ανθρώπων63. 

Με αυτή την έννοια, ο θρησκευτικός διαφωτισμός τον οποίο ανακά-
λυψαν Μυστικοί όπως ο Μπεστ μπορεί να φανεί συγγενικός με με-
ρικά άλλα επιτεύγματα της Εποχής του Λόγου: βοηθούσε τους πιο 
απλούς άνδρες και γυναίκες να πραγματοποιήσουν τη φαντασιακή 
τους μετάβαση στον Καινούργιο Κόσμο της νεωτερικότητας. Στη 
δεκαετία του 1780, ο Rabbi Shneur Zalman του Lyaday (1745-1813) 
δεν έβρισκε τη συναισθηματική υπερβολή του Χασιδισμού ξένη προς 
την πνευματική αναζήτηση. Ίδρυσε μια καινούργια μορφή Χασιδι-
σμού που προσπαθούσε να αναμίξει μυστικισμό και ορθολογικό στο-
χασμό. Έγινε γνωστή ως Χαμπάντ, μια ακροστιχίδα από τις τρεις 
ιδιότητες του Θεού: Χοχμά (Σοφία), Μπινά (Ευφυΐα) και Ντάατ (Γνώ-
ση) . Όπως οι πρώιμοι Μυστικοί που ανεμίγνυαν τη φιλοσοφία με τον 
πνευματισμό, ο Zalman πίστευε ότι ο μεταφυσικός στοχασμός ήταν 
ουσιώδες προκαταρκτικό για την προσευχή, επειδή αποκάλυπτε τους 
περιορισμούς της διάνοιας. Η τεχνική του ξεκινούσε από το θεμελιώ-
δες χασιδικό όραμα του Θεού που είναι παρών σε όλα τα πράγματα 
και οδηγούσε τους Μυστικούς, μέσα από μια διαλεκτική διαδικασία, 
να συνειδητοποιήσουν ότι ο Θεός ήταν η μόνη πραγματικότητα. 0 
Zalman εξηγούσε: «Από τη σκοπιά του Απολύτου, που ευλογημένο 
να είναι το όνομά Του, όλοι οι κόσμοι είναι τίποτα και ματαιότητα»64. 
Ο δημιουργημένος κόσμος δεν είχε ύπαρξη ξέχωρη από το Θεό, τη 
ζωτική του δύναμη. Μόνο για την περιορισμένη μας αντίληψη φαίνε-
ται να υπάρχει χωριστά, αλλά πρόκειται για μια αυταπάτη. Ο Θεός, 
ως εκ τούτου, δεν είναι ένα πραγματικά υπερβατικό ον που καταλαμ-
βάνει μια εναλλακτική σφαίρα της πραγματικότητας: δεν είναι εξω-
τερικός ως προς τον κόσμο. Στην πραγματικότητα,το δόγμα της υπερ-
βατικότητας του Θεού είναι μία ακόμη ψευδαίσθηση του νου μας, για 
τον οποίον είναι σχεδόν αδύνατο να πάει πέρα από τις εντυπώσεις 
των αισθήσεων. Οι μυστικές ασκήσεις της Χαμπάντ θα βοηθούσαν 
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τους Εβραίους να πάνε πέρα από την αισθητηριακή αντίληψη και να 
δουν τα πράγματα από τη σκοπιά του Θεού. Για ένα αδιαφώτιστο 
μάτι ο κόσμος φαίνεται άδειος από το Θεό: ο διαλογισμός της Καβ-
βάλα θα διαπεράσει τα ορθολογικά όρια για να μας βοηθήσει ν' ανα-
καλύψουμε το Θεό μέσα στον κόσμο που μας περιβάλλει. 

Η Χαμπάντ συμμεριζόταν την εμπιστοσύνη του Διαφωτισμού στην 
ικανότητα του ανθρώπινου πνεύματος να φτάσει στο Θεό, αλλά το 
έκανε με την παλαιά γνωστή μέθοδο του παραδόξου και της μυστικής 
αυτοσυγκέντρωσης. Όπως και ο Μπεστ, ο Zalman ήταν πεπεισμένος 
ότι ο καθένας μπορούσε να επιτύχει ένα όραμα του Θεού: η Χαμπάντ 
δεν ήταν για μια ελίτ Μυστικών. Ακόμη και αν από τους ανθρώπους 
έλειπε το μυστικιστικό ταλέντο, μπορούσαν να αποκτήσουν τη φώτιση. 
Όπως εξηγούσε ο ραββίνος Ντοβ Μπαέρ του Lubavitch (1773-1827), 
γιος του Zalman, στην Πραγματεία περίεχστάσεως, έπρεπε κανείς να 
αρχίζει με μια σπαρακτική συνειδητοποίηση της ανεπάρκειάς του. Οι 
απλοί εγκεφαλικοί συλλογισμοί δεν αρκούσαν: έπρεπε να συνοδεύο-
νται από αυτοανάλυση, μελέτη της Τορά και προσευχή. Ήταν οδυνηρό 
να διαλύουμε τις πνευματικές και φαντασιακές μας προκαταλήψεις 
απέναντι στον κόσμο και οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν απρόθυμοι 
να εγκαταλείψουν την οπτική τους γωνία. Από τη στιγμή που πήγαινε 
πέρα από τον εγωισμό, ο Χασίδ μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι δεν 
υπήρχε άλλη πραγματικότητα εκτός από το Θεό. Όπως και ο Σούφι 
που είχε βιώσει τη φανά, ο Χασίδ θα επιτύγχανε την έκσταση. 0 Μπαέρ 
εξηγούσε πως πήγαινε πέρα από τον εαυτό του: ολόκληρο το είναι του 
απορροφάται σε τέτοιο βαθμό που δεν μένει τίποτα και δεν έχει πια 
κανενός είδους αυτοσυνείδηση»65. Οι ασκήσεις της Χαμπάντ έκαναν 
την Καββάλα ένα εργαλείο ψυχολογικής ανάλυσης και αυτογνωσίας, 
διδάσκοντας τον Χασίδ να κατεβαίνει, σφαίρα με τη σφαίρα, όλο και 
βαθύτερα στον εσωτερικό του κόσμο μέχρι να φτάσει στο κέντρο της 
ύπαρξής του. Εκεί ανακάλυπτε ότι ο Θεός ήταν η μόνη αληθινή πραγ-
ματικότητα. Το πνεύμα μπορούσε ν' ανακαλύψει το Θεό με την άσκηση 
του λόγου και της φαντασίας, όμως αυτός δεν θα ήταν ο αντικειμενικός 
Θεός φιλοσόφων και επιστημόνων όπως ο Νεύτων, αλλά μια βαθιά 
υποκειμενική πραγματικότητα αδιαχώριστη από το εγώ. 
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0 δέκατος έβδομος και δέκατος όγδοος αιώνας ήταν μια περίοδος 
οδυνηρού εξτρεμισμού και έξαψης των πνευμάτων που αντανακλού-
σαν τον επαναστατικό αναβρασμό του πολιτικού και κοινωνικού 
κόσμου. Τίποτα συγκρίσιμο δεν υπήρξε στον μουσουλμανικό κόσμο 
αυτής της περιόδου, παρ' όλο που για έναν Δυτικό είναι δύσκολο να 
το βεβαιώσει αυτό, αφού η ισλαμική σκέψη του δέκατου όγδοου αιώ-
να ελάχιστα έχει μελετηθεί. Γενικά οι δυτικοί ερευνητές την υποτι-
μούν με μεγάλη ευκολία ως μη ενδιαφέρουσα περίοδο και έχει υπο-
στηριχτεί ότι την εποχή που η Ευρώπη περνούσε στην περίοδο του 
Διαφωτισμού,το Ισλάμ βρισκόταν σε παρακμή. Πρόσφατα, ωστόσο, 
αυτή η άποψη αμφισβητείται ως υπερβολικά απλουστευτική. Ακόμα 
και μετά την υπαγωγή της Ινδίας στον βρετανικό έλεγχο το 1767, ο 
μουσουλμανικός κόσμος δεν είχε πλήρως συνειδητοποιήσει τον άνευ 
προηγουμένου χαρακτήρα της δυτικής πρόκλησης. 0 Ινδός Σούφι Σαχ 
Ουαλλί-Ουλλάχ από το Δελχί (1703-1762) ήταν ίσως ο πρώτος που ένιω-
σε το καινούργιο πνεύμα. Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό στοχαστή, 
που ήταν υποψιασμένος απέναντι στον πολιτισμικό ουκουμενισμό 
αλλά πίστευε πως οι Μουσουλμάνοι έπρεπε να διατηρήσουν την κλη-
ρονομιά τους. Παρ' όλο που δεν συμπαθούσε τους Σιίτες, πίστευε ότι 
Σουννίτες και Σιίτες έπρεπε να βρουν ένα κοινό έδαφος. Προσπάθησε 
να αναμορφώσει τη Σαριά, ώστε να την κάνει ν' ανταποκρίνεται στις 
καινούργιες συνθήκες στην Ινδία. Ο Ουαλλί-Ουλλάχ φαίνεται ότι προ-
αισθάνθηκε τις συνέπειες της αποικιοκρατίας: ο γιος του επρόκειτο 
να ηγηθεί ενός τζιχάντ εναντίον των Βρετανών. Η θρησκευτική του 
σκέψη ήταν πιο συντηρητική, εξαρτημένη στενά από τον ιμπν ελ-Αρα-
μπί: ο άνθρωπος δεν μπορούσε να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές 
του δίχως το θεό. Οι Μουσουλμάνοι ήταν ακόμη ευτυχείς να αντλούν 
από τα πλούτη του παρελθόντος σε θρησκευτικά ζητήματα και ο Ουαλ-
λί-Ουλλάχ είναι ένα παράδειγμα της δύναμης την οποία ο Σουφισμός 
μπορούσε ακόμα να εμπνέει. Σε πολλά μέρη του κόσμου, ωστόσο, ο 
Σουφισμός είχε αρχίσει να παρακμάζει κι ένα νέο μεταρρυθμιστικό 
κίνημα στην Αραβία προανήγγειλε τη μετατόπιση από το μυστικισμό, 
η οποία θα χαρακτήριζε τη μουσουλμανική αντίληψη του θεού τον δέ-
κατο ένατο αιώνα και την ισλαμική απάντηση στη δυτική πρόκληση. 
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Όπως οι Χριστιανοί μεταρρυθμιστές του δέκατου έκτου αιώνα, ο 
Μωχάμετ ιμπν αλ-Βαχάμπ (έτος θαν. 1784), ένας νομομαθής από τη 
Νατζ στην Αραβική χερσόνησο, ήθελε κι αυτός να επαναφέρει το Ισλάμ 
στην καθαρότητα των απαρχών του και να το απαλλάξει απ' όλες τις 
μεταγενέστερες προσθήκες. Ήταν ιδιαίτερα εχθρικός απέναντι στο 
μυστικισμό. Αντετίθετο ακόμα και στη λατρεία του μνήματος του Προ-
φήτη στη Μεδίνα: κανένας απλός άνθρωπος, όσο ένδοξος κι αν ήταν 
αυτός, δεν θα έπρεπε να αποσπά την προσοχή από το Θεό. Ο αλ-Βα-
χάμπ κατάφερε να προσηλυτίσει τον Μωχάμετ ιμπν Σαούντ, κυβερ-
νήτη ενός μικρού πριγκηπάτου στην Κεντρική Αραβία, και μαζί εγκαι-
νίασαν μια μεταρρύθμιση,η οποία αποτέλεσε μια προσπάθεια ανα-
βίωσης της αρχικής ούμμα του Προφήτη και των συντρόφων του. Πο-
λέμησαν την καταπίεση των φτωχών,την αδιαφορία απέναντι στα βά-
σανα που έδερναν χήρες και ορφανά, την ανηθικότητα και την ειδω-
λολατρία. Διεξήγαγαν επίσης ένα τζιχάντ εναντίον των αυτοκρατορι-
κών τους κυριάρχων,των Οθωμανών, πιστεύοντας ότι Άραβες κι όχι 
Τούρκοι έπρεπε να ηγούνται των μουσουλμανικών λαών. Κατάφεραν 
να ελευθερώσουν ένα σημαντικό κομμάτι της Χιτζάζ από τον οθωμα-
νικό έλεγχο,το οποίο οι Τούρκοι δεν θα επανακτούσαν πριν το 1818· 
η καινούργια σέκτα είχε κυριεύσει τη φαντασία πολλών μέσα στον 
ισλαμικό κόσμο. Προσκυνητές στη Μέκκα ήταν εντυπωσιασμένοι από 
αυτήν την καινούργια ευσέβεια, η οποία φαινόταν πιο φρέσκια και ζω-
ηρή από το μεγαλύτερο μέρος του Σουφισμού της εποχής. Στον δέκατο 
ένατο αιώνα, το ρεύμα του Βαχάμπ επρόκειτο να γίνει η κυρίαρχη ισλα-
μική στάση και ο Σουφισμός όλο και πιο περιθωριακός και ως εκ τού-
του παράξενος και δεισιδαιμονικός. Όπως οι Χριστιανοί και οι Εβραίοι, 
οι Μουσουλμάνοι άρχιζαν και αυτοί ν' απομακρύνονται από τις μυστι-
κιστικές ιδέες και να υιοθετούν έναν πιο ορθολογικό τύπο λατρείας. 

Στην Ευρώπη, μερικοί άνθρωποι άρχιζαν να απομακρύνονται πλέον 
από τον ίδιο το Θεό. Το 1729 ο Ζαν Μεσλιέ (Jean Meslier), ένας επαρ-
χιακός ιερέας που είχε ζήσει μια άμεμπτη ζωή, πέθανε ως άθεος. 
Άφησε ένα ημερολόγιο το οποίο κυκλοφόρησε από τον Βολταίρο. Εκεί 
εξέφραζε μια αηδία για την ανθρωπότητα και την αδυναμία του να 
πιστέψει στο Θεό. Το άπειρο διάστημα του Νεύτωνα, πίστευε ο Μεσλιέ, 
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ήταν η μόνη αιώνια πραγματικότητα: τίποτα δεν υπήρχε εκτός από 
την ύλη. Η θρησκεία ήταν ένα τέχνασμα που χρησιμοποιούσαν οι πλού-
σιοι για να καταπιέζουν τους φτωχούς και να τους κρατούν υποταγ-
μένους. Ο Χριστιανισμός ξεχώριζε για τα ιδιαίτερα γελοία του δόγ-
ματα, όπως αυτά της Τριάδας και της ενσάρκωσης. Αυτή η άρνηση 
του Θεού ήταν υπερβολική ακόμα και για τους φιλοσόφους. 0 Βολ-
ταίρος αφαίρεσε τα ιδιαίτερα αθεϊστικά αποσπάσματα και μεταμόρ-
φωσε τον αββά σε Ντεϊστή. Στα τέλη του αιώνα, ωστόσο, υπήρχαν 
ορισμένοι φιλόσοφοι οι οποίοι καυχώνταν να αποκαλούνται αθε'ιστές, 
αν και εξακολουθούσαν να είναι μια ελάχιστη μειοψηφία. Αυτή ήταν 
μια εντελώς καινούργια εξέλιξη.Έως τώρα ο όρος «αθεϊστής» ήταν 
βρισιά, μια ιδιαίτερα προσβλητική έκφραση για να την απευθύνει 
κανείς στον αντίπαλό του. Τώρα άρχιζε να φέρεται ως εύσημο τιμής. 
Ο Σκώτος φιλόσοφος Ντέηβιντ Χιουμ (1711-1776) είχε οδηγήσει τον 
λογικό εμπειρισμό στα ακρότατα όριά του. Δεν υπήρχε ανάγκη να 
υπερβούμε την επιστημονική εξήγηση της πραγματικότητας και κα-
νένας φιλοσοφικός λόγος να πιστέψουμε πως οτιδήποτε κείται πέραν 
των αισθητηριακών μας εμπειριών. Στους Διαλόγους για τη φυσική θρη-
σκεία , ο Χιουμ εξέταζε το επιχείρημα που προσπαθούσε να αποδείξει 
την ύπαρξη του Θεού από το σχέδιο του σύμπαντος, υποστηρίζοντας 
ότι βασίζεται σε αναλογικούς συλλογισμούς ελάχιστα πειστικούς. Θα 
μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η τάξη που βλέπουμε στον φυσι-
κό κόσμο υποδεικνύει έναν ευφυή Ρυθμιστή, αλλά πώς τότε θα εξη-
γούσαμε το κακό και την προφανή αταξία; Δεν υπήρχε λογική απάντη-
ση σε αυτό και ο Χιουμ, που έγραφε τους Διαλόγους το 1750, πράττο-
ντας σοφά τους άφησε αδημοσίευτους. Κάπου δώδεκα μήνες νωρίτερα, 
ο Γάλλος φιλόσοφος Ντενί Ντιντερό (1713-1784) είχε φυλακιστεί επειδή 
έθετε το ίδιο ερώτημα σε μια Επιστολή σε έναν τυφλό προς όφελος 
εκείνων που βλέπουν, η οποία εισήγαγε έναν ολοκληρωτικό αθεϊσμό. 

0 ίδιος ο Ντιντερό αρνιόταν πως ήταν άθεος. Απλώς έλεγε ότι δεν 
τον ενδιέφερε αν ο Θεός υπήρχε ή όχι. 'Οταν ο Βολταίρος αντιτάχθηκε 
στο βιβλίο του, απάντησε: «Πιστεύω στο Θεό,παρ' όλο που ζω πάρα 
πολύ καλά με τους αθέους [...] Είναι [...] πολύ σημαντικό να μην 
μπερδεύει κανείς την τσουκνίδα με το μαϊντανό· αλλά το να πιστεύει 



Διαφωτισμός 5 

ή να μην πιστεύει στο Θεό δεν είναι σημαντικό καθόλου». Με αλάν-
θαστη ακρίβεια, ο Ντιντερό είχε θέσει το δάχτυλό του στο ουσιώδες 
σημείο. Από τη στιγμή που ο «Θεός» έχει πάψει να είναι μια περιπα-
θώς υποκειμενική εμπειρία, δεν υπάρχει. Όπως έδειχνε ο Ντιντερό 
στην ίδια επιστολή,ήταν άσκοπο να πιστεύει κανείς στο Θεό των φιλο-
σόφων που ποτέ δεν ανακατευόταν στα πράγματα του κόσμου. 0 
Κρυμμένος Θεός είχε γίνει Deus Otiosus*: «Το αν ο Θεός υπάρχει ή όχι 
συγκαταλέγεται στις πιο υψηλές και ασήμαντες αλήθειες»66. Είχε κα-
ταλήξει στο αντίθετο συμπέρασμα από αυτό του Πασκάλ, που θεω-
ρούσε το στοίχημα γεγονός τεράστιας σημασίας για τον άνθρωπο και 
απολύτως αδύνατο να το αγνοήσει. Στους Φιλοσοφικούς στοχασμούς, 
που εκδόθηκαν το 1746, ο Ντιντερό απέρριπτε τη θρησκευτική εμπει-
ρία του Πασκάλ ως υπερβολικά υποκειμενική. Και αυτός και οι Ιησου-
ίτες είχαν ασχοληθεί παθιασμένα με το Θεό, αλλά είχαν πολύ διαφο-
ρετικές ιδέες σχετικά μ' αυτόν. Πώς να διαλέξει κανείς; Ένας τέτοιος 
«Θεός» δεν ήταν παρά ένα ζήτημα ιδιοσυγκρασίας. Εκείνη την εποχή, 
τρία χρόνια πριν από την έκδοση της Επιστολής προς έναν τυφλό, ο 
Ντιντερό πίστευε ακόμα πως η επιστήμη -και μόνο η επιστήμη - μπο-
ρούσε να ανασκευάσει τον αθεϊσμό. Ανέπτυξε μια εντυπωσιακή νέα 
ερμηνεία του επιχειρήματος του σχεδίου. Αντί να εξετάζουν τις απέ-
ραντες κινήσεις του σύμπαντος, παρότρυνε τους ανθρώπους να εξε-
τάσουν την υποκείμενη δομή της φύσης. Η οργάνωση ενός σπόρου, 
μια πεταλούδα ή ένα έντομο ήταν πάρα πολύ πολύπλοκα για να έχουν 
προκύψει τυχαία. Στους Στοχασμούς ο Ντιντερό πίστευε ακόμα ότι ο 
λόγος μπορούσε να αποδείξει την ύπαρξη του Θεού. 0 Νεύτων είχε 
απαλλαγεί από τις προλήψεις και τον παραλογισμό της θρησκείας: 
ένας Θεός που έκανε θαύματα ήταν σαν τους καλικάντζαρους με τους 
οποίους τρομάζουμε τα παιδιά. 

Τρία χρόνια αργότερα, ωστόσο, ο Ντιντερό έφτασε να αμφισβητεί 
τον Νεύτωνα και δεν ήταν πλέον πεπεισμένος ότι ο εξωτερικός κόσμος 
έδινε την οποιαδήποτε μαρτυρία για το θεό. Είδε καθαρά ότι ο Θεός 
δεν είχε τίποτα να κάνει με την καινούργια επιστήμη. Αλλά μόνο με μυ-

* Ασήμαντος θεός [Σ.τ.Μ.] 
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θιστορηματική μορφή μπορούσε να εκφράσει αυτήν την επαναστατική 
και εμπρηστική σκέψη. Στην Επιστολή προς έναν τυφλό, ο Ντιντερό φα-
ντάστηκε μια συζήτηση ανάμεσα σ* έναν οπαδό του Νεύτωνα,τον οποίον 
αποκαλούσε «κ. Χολμς», και τον Nicholas Saunderson (1682-1739),τον 
πρώην μαθηματικό του Καίμπριτζ που είχε χάσει από παιδί την όρασή 
του. 0 Ντιντερό παρουσιάζει τον Saunderson να ρωτάει τον Χολμς πώς 
το επιχείρημα του σχεδίου μπορούσε να συμφιλιωθεί με «τερατωδίες» 
και δυστυχήματα όπως αυτό που αποτελούσε και ο ίδιος, ο οποίος ποτέ 
δεν είχε επιδείξει τίποτε άλλο από ευφυΐα και αγαθά σχέδια: 

Τι άλλο είναι αυτός ο χόσμος, χ. Χολμς, από ένα χουβάρι υπο-
κείμενο στα γυρίσματα της αλλαγής, που όλα σ' αυτήν δείχνουν 
μια συνεχή τάση προς την καταστροφή· μια αστραπιαία δια-
δοχή από όντα που εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο, ακμά-
ζουν κι εξαφανίζονται· μια απλώς μεταβατική συμμετρία και 
μια στιγμιαία ψευδαίσθηση τάξης;67 

Ο Θεός του Νεύτωνα, και στην πραγματικότητα πολλών συμβατικών 
Χριστιανών, ο οποίος υποτίθεται ότι ευθυνόταν κυριολεκτικά για οτι-
δήποτε συνέβαινε στον κόσμο, δεν ήταν μόνο παραλογισμός αλλά και 
μια φρικτή ιδέα. Το να εισαγάγουμε το «θεό» για να εξηγήσουμε πράγ-
ματα τα οποία δεν μπορούν προς το παρόν να εξηγηθούν ήταν τουλά-
χιστον έλλειψη ταπεινότητας. «Καλέ μου φίλε, κ. Χολμς», καταλήγει 
ο Saunderson του Ντιντερό, «παραδεχθείτε την άγνοιά σας». 

Κατά την άποψη του Ντιντερό δεν υπήρχε η ανάγκη ενός Δημιουρ-
γού. Η ύλη δεν ήταν ένα παθητικό,χυδαίο υλικό όπως φαντάζονταν ο 
Νεύτων και οι Προτεστάντες, αλλά είχε τη δική της δυναμική που 
υπάκουε στους δικούς της νόμους. Είναι αυτός ο νόμος της ύλης -και 
όχι ένας θείος Μηχανικός - που είναι υπεύθυνος για το πρόδηλο σχέ-
διο που νομίζουμε πως βλέπουμε. Τίποτα δεν υπήρχε εκτός από την 
ύλη. Ο Ντιντερό οδηγούσε τον Σπινόζα ένα βήμα μακρύτερα. Αντί να 
λέει πως δεν υπάρχει θεός άλλος από τη Φύση, ο Ντιντερό ισχυριζό-
ταν πως υπάρχει μόνο Φύση και καθόλου θεός. Δεν ήταν μόνος του 
σε αυτήν την πίστη: επιστήμονες όπως ο Abraham Trembley και ο John 
Turbeville Needham είχαν ανακαλύψει τη αρχή της δημιουργικής ύλης, 
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η οποία επικρατούσε τώρα ως υπόθεση στη βιολογία,τη ζωολογία,τη 
φυσική ιστορία και τη γεωλογία. Λίγοι, ωστόσο,ήταν έτοιμοι να έρθουν 
σε τελική ρήξη με το Θεό. Ακόμα και οι φιλόσοφοι που σύχναζαν στο 
σαλόνι του Paul Heinrich, Βαρώνου του Holbach (1723-1789), δεν ασπά-
ζονταν δημόσια τον αθεϊσμό, παρ' όλο που συμμετείχαν σε ανοιχτές 
και τολμηρές συζητήσεις. Από αυτές τις συζητήσεις προήλθε το βιβλίο 
του Χόλμπαχ Το σύστημα της Φύσης: νόμοι του ηθικού και φυσικού 
κόσμου (1770), που έγινε γνωστό ως η βίβλος του αθεϊστικού υλισμού. 
Δεν υπήρχε κανένας υπερφυσικός ανταγωνιστής της Φύσης, η οποία 
όπως υποστήριζε ο Χόλμπαχ δεν ήταν παρά «μια τεράστια αλυσίδα 
αιτιών και αποτελεσμάτων που ασταμάτητα πήγαζαν το ένα από το 
άλλο»68. Το να πιστεύουμε σ' ένα Θεό ήταν ανεντιμότητα και άρνηση 
της αληθινής μας εμπειρίας. Ήταν επίσης μια πράξη απόγνωσης. Η 
θρησκεία δημιουργούσε θεούς, επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να 
βρουν άλλη εξήγηση για να παρηγορηθούν μπροστά στην τραγωδία 
της ζωής σε αυτόν τον κόσμο. Στρέφονταν στα φανταστικά γιατρικά 
της θρησκείας και της φιλοσοφίας στην προσπάθειά τους να δημιουρ-
γήσουν μιαν αυταπάτη ελέγχου, ζητώντας να εξευμενίσουν έναν «πα-
ράγοντα» που πίστευαν ότι κρύβεται στα παρασκήνια για να ξεφύ-
γουν από τη συμφορά και τον τρόμο. Ο Αριστοτέλης έσφαλλε: η φιλο-
σοφία δεν ήταν το αποτέλεσμα ενός ευγενούς πόθου για γνώση, αλλά 
μια απεγνωσμένη προσπάθεια αποφυγής του τρόμου. Το λίκνο της 
θρησκείας, ως εκ τούτου, ήταν η άγνοια και ο φόβος, κι ένας ώριμος, 
διαφωτισμένος άνθρωπος έπρεπε να ξεφύγει από αυτά. 

Ο Χόλμπαχ αποπειράθηκε τη δική του ιστορία του Θεού. Πρώτα οι 
άνθρωποι λάτρεψαν τις δυνάμεις της φύσης. Αυτός ο πρωτόγονος ανι-
μισμός γινόταν δεκτός, επειδή δεν προσπαθούσε να πάει πέρα από 
αυτό τον κόσμο. Η διαφθορά ξεκίνησε όταν οι άνθρωποι άρχισαν να 
προσωποποιούν τον ήλιο, τον άνεμο ή τη θάλασσα και να δημιουργούν 
θεούς κατ' εικόνα και ομοίωσή τους. Τελικά διέλυσαν όλους αυτούς 
τους επιμέρους θεούς σε μια μεγάλη θεότητα, η οποία δεν ήταν τίποτε 
άλλο από μια προβολή κι ένα κουβάρι από αντιφάσεις. Ποιητές και 
θεολόγοι ανά τους αιώνες δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να 
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κατασκευάζουν έναν γιγάντιο, παραφουσκωμένο άνθρωπο, τον 
οποίο έκαναν ψευδαισθητικό στοιβάζοντας ασύμβατες μεταξύ 
τους ποιότητες. Τα ανθρώπινα όντα ποτέ δεν θα δουν το Θεό, 
ένα ον του δικού τους είδους στο οποίο προσπαθούν να επε-
κτείνουν τις αναλογίες, μέχρις ότου να έχουν δημιουργήσει ένα 
ολότελα αδιανόητο ον. 

Η ιστορία δείχνει πως είναι αδύνατο να συμφιλιώσουμε τη λεγόμενη 
αγαθότητα του Θεού με την παντοδυναμία του. Επειδή της έλειπε η 
συνοχή, η ιδέα του Θεού ήταν καταδικασμένη σε διάλυση. Φιλόσοφοι 
και επιστήμονες έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για να τη σώσουν, 
αλλά δεν τα κατάφεραν καλύτερα από τους ποιητές και τους θεολό-
γους. Η «υπέρτατη τελειότητα» την οποία ο Ντεκάρτ ισχυριζόταν ότι 
είχε αποδείξει ήταν απλώς προϊόν της φαντασίας του. Ακόμα και ο με-
γάλος Νεύτων ήταν «υπόδουλος των βρεφικών του προκαταλήψεων». 
Είχε ανακαλύψει τον απόλυτο χώρο και δημιούργησε ένα Θεό από το 
κενό, ο οποίος ήταν απλώς ένας «homme puissant»*, ένας θείος δε-
σπότης που τρομοκρατούσε τους ανθρώπινους δημιουργούς του και 
τους κρατούσε στην κατάσταση του σκλάβου69. 

Ευτυχώς, ο Διαφωτισμός θα βοηθούσε την ανθρωπότητα να βγει 
από τη βρεφική της ηλικία. Η επιστήμη θα υποκαθιστούσε τη θρη-
σκεία. «Αν η άγνοια της φύσης γέννησε τους Θεούς,η γνώση της φύ-
σης θα τους καταστρέψει»70. Δεν υπάρχουν ανώτερες αλήθειες ή κρυ-
φά πρότυπα, κανένα μεγάλο σχέδιο. Τπάρχει μόνο η ίδια η Φύση. 

Η Φύση δεν είναι έργο κανενός· υπήρξε ανέκαθεν αυθύπαρκτη· 
μέσα στα βάθη της ενεργούνται τα πάντα· είναι ένα τεράστιο εργα-
στήριο, που διαθέτει τα ίδια του τα υλικά και κατασκευάζει τα εργα-
λεία με τα οποία ενεργεί. Όλα της τα έργα είναι προϊόντα της δικής 
της ενέργειας και εκείνων των αιτιών ή των παραγόντων που δημι-
ουργεί, που περιέχει, που θέτει σε κίνηση71. 

Ο Θεός δεν ήταν απλώς άχρηστος, αλλά και ουσιαστικά επιζήμιος. 
Στα τέλη του αιώνα, ο Πιερ-Σιμόν ντε Λαπλάς (1749-1827) είχε πετάξει 

* Ένας ισχυρός άνθρωπος [Σ.τ.Μ.]. 
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το Θεό έξω από τη φυσική. Το πλανητικό σύστημα ήταν φωτεινή ακτι-
νοβολία προερχόμενη από τον ήλιο,η οποία σιγά σιγά πάγωνε. 'Οταν ο 
Ναπολέων τον ρώτησε: «Και ποιος τα ρυθμίζει όλ' αυτά;» ο Λαπλάς 
απλώς απάντησε: «Je n'avais pas besoin de cette hypothdse-li».' 

Επί αιώνες μονοθεϊστές και από τις τρεις θεοκεντρικές θρησκείες 
είχαν επιμείνει ότι ο Θεός δεν ήταν ένα επιπλέον ον. Δεν υπήρχε όπως 
τα άλλα φαινόμενα που βιώνουμε. Στη Δύση, ωστόσο, οι Χριστιανοί 
θεολόγοι συνήθισαν να μιλούν για το Θεό σαν να επρόκειτο όντως για 
ένα πράγμα που υπήρχε. Ρίχτηκαν με ζήλο στη νέα επιστήμη για ν' 
αποδείξουν την αντικειμενική πραγματικότητα του Θεού σαν να μπο-
ρούσε αυτός να ελεγχθεί και ν' αναλυθεί όπως καθετί άλλο μέσα στο 
εργαστήριο. 0 Ντιντερό, ο Χόλμπαχ και ο Λαπλάς αντέστρεψαν ολο-
κληρωτικά αυτήν την προσπάθεια και έφτασαν στο ίδιο συμπέρασμα 
με τους πιο ακραίους Μυστικούς: τίποτε δεν υπήρχε εκεί πέρα. Δεν 
θα αργούσε η στιγμή που άλλοι επιστήμονες και φιλόσοφοι θα ανήγ-
γελλαν θριαμβευτικά το θάνατο του Θεού. 

Δεν έχω ανάγκη αυτή την υπόθεση εδώ [Σ.τ.Μ.). 





Κεφάλαιο 10ο 

Ο θάνατος του Θεού; 

Στις αρχές του δέκατου ένατου αιώνα, ο αθεϊσμός ήταν οριστικά στην 
ημερήσια διάταξη. Οι εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία δη-
μιουργούσαν ένα καινούργιο πνεύμα αυτονομίας και ανεξαρτησίας,το 
οποίο οδήγησε ορισμένους να διακηρύξουν την ανεξαρτησία τους απέ-
ναντι στο Θεό. Πρόκειται για τον αιώνα στον οποίον ο Λουδοβίκος Φώυ-
ερμπαχ, ο Κάρολος Δαρβίνος, ο Φρειδερίκος Νίτσε και ο Σίγκμουντ 
Φρόυντ θα διαμόρφωναν φιλοσοφίες και επιστημονικές ερμηνείες της 
πραγματικότητας στις οποίες δεν υπήρχε θέση για το Θεό. Πράγματι, 
στα τέλη του αιώνα, ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων άρχισε να 
αισθάνεται ότι κι αν ο θεός δεν ήταν ακόμα νεκρός, ήταν καθήκον των 
ορθολογικών, χειραφετημένων ανθρώπινων όντων να τον σκοτώσουν. 
Η ιδέα περί θεού την οποία επί αιώνες τροφοδοτούσε η χριστιανική Δύ-
ση τώρα εμφανιζόταν απελπιστικά ανεπαρκής και η εποχή του Λόγου 
φαίνεται ότι είχε θριαμβεύσει πάνω σε αιώνες προλήψεων και μισαλ-
λοδοξίας. Ή μήπως όχι; Η Δύση ήταν αυτή που έκανε εδώ την αρχή και 
οι ενέργειές της θα είχαν μοιραίες συνέπειες πάνω σε Εβραίους και 
Μουσουλμάνους, οι οποίοι θα αναγκάζονταν ν' αναθεωρήσουν και τη 
δική τους θέση. Πολλές από τις ιδεολογίες που απέρριπταν την ιδέα 
του Θεού είχαν ευρεία απήχηση. Ο ανθρωπομορφικός, προσωπικός 
Θεός του δυτικού Χριστιανισμού ήταν ευάλωτος. Αποτρόπαια εγκλή-
ματα είχαν διαπραχθεί στ' όνομά του. Όμως η έκλειψή του δεν βιώ-
θηκε σαν χαρμόσυνη απελευθέρωση αλλά την ακολούθησε η αμφιβο-
λία, ο τρόμος και σε ορισμένες περιπτώσεις η αγωνιώδης σύγκρουση. 
Μερικοί προσπάθησαν να διασώσουν το Θεό αναπτύσσοντας νέες θεο-
λογίες που θα τον ελευθέρωναν από τα περιοριστικά συστήματα της 
εμπειρικής σκέψης, αλλά ο αθεϊσμός είχε εγκατασταθεί για καλά. 
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Τπήρξε επίσης μια αντίδραση απέναντι στη λατρεία του λόγου. Οι 
ποιητές, μυθιστοριογράφοι χαι φιλόσοφοι του ρομαντικού κινήματος 
έδειξαν ότι ένας πλήρης ορθολογισμός ήταν αναγωγιστικός και πε-
ριοριστικός, επειδή άφηνε έξω τις φαντασιακές κι ενορατικές δυνά-
μεις του ανθρώπινου πνεύματος. Μερικοί επανερμήνευαν τα δόγ-
ματα και τα μυστήρια του Χριστιανισμού μ' έναν εκκοσμικευμένο 
τρόπο. Αυτή η ανασυστημένη θεολογία μετέφραζε τα παλαιά θέματα 
του Παράδεισου και της Κόλασης,της αναγέννησης και της σωτηρίας 
σ' ένα ιδίωμα το οποίο τα έκανε διανοητικώς αποδεκτά από τον 
μετα-Διαφωτισμό, αποκόβοντάς τα από τη σχέση τους με μια υπερ-
φυσική πραγματικότητα «εκεί πέρα». Ένα από τα θέματα αυτού του 
«εγκόσμιου υπερβατισμού», όπως τον αποκάλεσε ο Αμερικανός κρι-
τικός Μ.Ρ. Αμπραμς (M.R. Abrams)1, ήταν το θέμα της δημιουργι-
κής φαντασίας. Αυτή γινόταν αντιληπτή ως μια ικανότητα η οποία 
μπορούσε να συμπλακεί με την εξωτερική πραγματικότητα έτσι που 
να δημιουργήσει μια νέα αλήθεια. Ο Άγγλος ποιητής Τζων Κητς (John 
Keats) (1795-1821) το έθεσε επιγραμματικά: «Η φαντασία είναι σαν 
το όνειρο του Αδάμ -ξύπνησε και το βρήκε να έχει αληθεύσει». 
Αναφερόταν στην ιστορία της δημιουργίας της Εύας στον Απολεσθέ-
ντα Παράδεισο του Μίλτον, όπου, αφού ονειρεύτηκε μιαν ανύπαρ-
κτη ως εκείνη τη στιγμή πραγματικότητα, ο Αδάμ ξύπνησε για να τη 
συναντήσει στη γυναίκα που έστεκε απέναντί του. Στην ίδια επι-
στολή, ο Κητς έγραφε για τη φαντασία ως μια ιερή λειτουργία: «Για 
τίποτε άλλο δεν είμαι βέβαιος εκτός από την ιερότητα των συγκινή-
σεων της καρδιάς και την αλήθεια της φαντασίας - ότι αυτό που η 
φαντασία καταλαβαίνει σαν ομορφιά πρέπει να είναι αλήθεια, είτε 
υπήρξε ως τότε είτε όχι» 2. 0 Λόγος είχε μόνο έναν περιορισμένο ρό-
λο σε αυτή τη δημιουργική διαδικασία. 0 Κητς περιέγραφε επίσης 
μια κατάσταση της συνείδησης την οποία αποκαλούσε «αρνητική 
ικανότητα», «όπου ένας άνθρωπος είναι ικανός να βρίσκεται μέσα 
σε αβεβαιότητες, μυστήρια, αμφιβολίες,χωρίς να προσπαθεί βεβια-
σμένα να αρπαχτεί από το γεγονός και το λόγο»3. Όπως κι ένας Μυ-
στικός, ο ποιητής πρέπει να υπερβεί το λόγο και να κρατάει τον εαυ-
τό του σε μια στάση σιωπηρής αναμονής. 
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Οι Μυστικοί του Μεσαίωνα είχαν περιγράψει την εμπειρία του 
Θεού κατά τρόπο μάλλον παρόμοιο. 0 ιμπν ελ-Αραμπί είχε κι αυτός 
πει ότι η φαντασία του δημιουργούσε την εμπειρία της αδημιούργη-
της πραγματικότητας του θεού μέσα στα βάθη του εαυτού του. Παρ' 
όλο που ο Κητς ήταν επικριτικός απέναντι στον Ουίλλιαμ Γουέρ-
ντσγουορθ (1770-1850), πρωτοπόρο του ρομαντικού κινήματος στην 
Αγγλία μαζί με τον Σάμουελ Τέηλορ Κόλριντζ (1772-1834), συμμερι-
ζόταν μια παρόμοια αντίληψη για τη φαντασία. Η καλύτερη ποίηση 
του Γουέρντσγουορθ υποστήριζε το ζευγάρωμα του ανθρώπινου πνεύ-
ματος με τον φυσικό κόσμο,τα οποία δρούσαν και αλληλεπιδρούσαν 
το ένα στο άλλο για να παραγάγουν όραμα και νόημα4. Ο Γουέρ-
ντσγουορθ ήταν ο ίδιος ένας Μυστικός στον οποίο η εμπειρία της Φύ-
σης ήταν παρόμοια με την εμπειρία του θεού. Στο «Lines Composed 
a Few Miles Above Tintem Abbey», περιέγραφε τη δεκτική κατά-
σταση του πνεύματος,η οποία οδηγούσε σ' ένα εκστατικό όραμα της 
πραγματικότητας: 

Αυτή η ευλογημένη διάθεση 
Στην οποία το βάρος του μυστηρίου 
Το σκληρό κι επίμοχθο φορτίο 
Όλου αυτού του ακατανόητου κόσμου, 
Φωτίζεται· αυτή η μακάρια κι ευλογημένη διάθεση 
Όπου οι συγκινήσεις αδιόρατα μας οδηγούν 
Μέχρι που η ανάσα αυτού του περιγράμματος 
Ακόμα και η κίνηση του ανθρώπινου αίματός μας 
Σχεδόν σταματούν, το σώμα μας βυθίζεται 
Σε ύπνο και γινόμαστε μια ζώσα ψυχή· 
Ενώ με το μάτι άγρυπνο από τη δύναμη 
Της αρμονίας και με τη βαθιά δύναμη της χαράς, 
Βλέπουμε μέσα στη ζωή των πραγμάτων 5. 

Το όραμα προήλθε από την καρδιά των συγκινήσεων και όχι από ό,τι ο 
Γουέρντσγουορθ αποκαλούσε «επεμβαίνουσα διάνοια», της οποίας οι 
καθαρά αναλυτικές δυνάμεις μπορούσαν να καταστρέψουν αυτό το είδος 
της ενόρασης. Οι άνθρωποι δεν χρειάζονταν σοφά βιβλία και θεωρίες. 
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Το μόνο που απαιτείται είναι μία «σοφή παθητικότητα» και «μια καρ-
διά που παρατηρεί και δέχεται»6. Η ενόραση ξεκινούσε με μια υποκει-
μενική εμπειρία, παρ' όλο που όφειλε να είναι «σοφή», καθόλου απλη-
ροφόρητη και αυτοϊκανοποιούμενη. Όπως θα έλεγε ο Κητς, μια αλήθεια 
δεν γίνεται αληθινή παρά μόνο τη στιγμή που τη νιώθει κανείς πάνω στο 
σφυγμό του και μεταφέρεται ζωντανή στην καρδιά από το πάθος. 

Ο Γουέρντσγουορθ είχε διακρίνει ένα «πνεύμα» που ήταν την ίδια 
στιγμή εμμενές όσο και διακριτό από τα φυσικά φαινόμενα: 

Μια παρουσία που με ταράζει με τη χαρά 
Των εξυψωμένων σκέψεων μια αίσθηση υψηλή 
Από κάτι βαθιά αναμεμιγμένο 
Που κατοικία του είναι το φοος των δυόντων ήλιων, 
Και ο στρογγυλός ωκεανός και ο ζωντανός αέρας, 
Κι ο γαλάζιος ουρανός και το πνεύμα του ανθρώπου: 
Μια κίνηση κι ένα πνεύμα, που διώχνει όλες τις σκέψεις, 
Όλα τ' αντικείμενα του στοχασμού 
Και κυλάει μέσα από τα πράγματα όλα7. 

Φιλόσοφοι όπως ο Χέγκελ θα ανακάλυπταν ένα τέτοιο πνεύμα μέσα 
στα ίδια τα γεγονότα της ιστορίας. 0 Γουέρντσγουορθ πρόσεξε να μη 
δώσει σε αυτήν την εμπειρία μια συμβατικά θρησκευτική ερμηνεία, 
μολονότι σε άλλες περιπτώσεις χαιρόταν αρκετά να μιλάει για το 
«Θεό», ιδίως μέσα σε ηθικά συμφραζόμενα8. Οι Άγγλοι Προτεστά-
ντες δεν ήταν εξοικειωμένοι με το Θεό των Μυστικών, τον οποίο απο-
κάθαραν οι Μεταρρυθμιστές. 0 Θεός μιλούσε μέσα από τη συνείδηση 
και τις επιταγές του καθήκοντος· μπορούσε να διορθώνει τις επιθυ-
μίες της καρδιάς, αλλά ελάχιστα κοινά έμοιαζε να έχει μ* εκείνη την 
«παρουσία» την οποία αισθανόταν ο Γουέρντσγουορθ στη Φύση. Επι-
μένοντας πάντα στην ακρίβεια της έκφρασης, ο Γουέρντσγουορθ θα 
το ονόμαζε απλώς «κάτι», λέξη η οποία συχνά χρησιμοποιείται ως 
υποκατάσταστο κάποιου ακριβούς ορισμού. 0 Γουέρντσγουορθ τη 
χρησιμοποιούσε για να περιγράψει το πνεύμα που -με αληθινά μυ-
στικιστικό αγνωστικισμό - αρνιόταν να κατονομάσει αφού δεν ταί-
ριαζε σε καμία από τις κατηγορίες που ήξερε. 
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Ένας άλλος Μυστικός ποιητής της περιόδου απηχούσε μια πιο απο-
καλυπτική νότα και εξήγγελλε το Θάνατο του Θεού. Στη νεανική του 
ποίηση, ο Ουίλλιαμ Μπλέηκ (William Blake) (1757-1827) χρησιμοποι-
ούσε μια διαλεκτική μέθοδο: όροι όπως «αθωότητα» και «εμπειρία», 
οι οποίοι έμοιαζαν ν' αντιτίθενται μεταξύ τους, αποκαλύπτονταν ως 
επιμέρους αλήθειες μιας πιο σύνθετης πραγματικότητας. Ο Μπλέηκ 
είχε μεταμορφώσει τη ζυγιασμένη αντίθεση, η οποία χαρακτήριζε τις 
ομοιοκατάληκτες στροφές της ποίησης κατά τον Αιώνα του Λόγου 
στην Αγγλία, σε μέθοδο σφυρηλάτησης ενός προσωπικού και υποκει-
μενικού οράματος. Στα Τραγούδια της αθωότητας χαι της εμπειρίας, 
δύο αντιθετικές καταστάσεις της ανθρώπινης ψυχής αποκαλύπτονταν 
ως ανεπαρκείς και οι δύο μέχρι τη στιγμή της σύνθεσης τους: η αθωό-
τητα μπορεί να γίνει εμπειρία και η ίδια η εμπειρία να συρθεί στα πιο 
αβυσσαλέα βάθη μέχρι την ανάκτηση της αληθινής αθωότητας. 0 ποι-
ητής έχει γίνει προφήτης «που Παρόν, Παρελθόν και Μέλλον βλέπει» 
και που ακούει τον ιερό Λόγο ο οποίος μίλησε στην ανθρωπότητα σε 
μια πρωτεϊκή εποχή: 

Καλώντας πίσω την πλανεμένη Ψυχή, 
Και θρηνώντας στη βραδινή δροσιά 
Μπορούσε να κυβερνήσει 
Τον αστροφώτιστο πόλο, 
Και το εχπεσμένο, εχπεσμένο φως να ξαναλάμφει9 . 

Όπως οι Γνωστικοί και οι Καββαλιστές, ο Μπλέηκ οραματιζόταν μια 
κατάσταση απόλυτης πτώσης. Δεν μπορούσε να υπάρξει αληθινό όρα-
μα μέχρις ότου τα ανθρώπινα όντα αναγνωρίσουν την εκπεσούσα συν-
θήκη τους. Όπως κι εκείνοι οι πρώιμοι Μυστικοί, ο Μπλέηκ χρησιμο-
ποιούσε την ιδέα μιας πρωταρχικής πτώσης για να συμβολίσει μια 
διαδικασία που είναι αδιάκοπα παρούσα στην κοσμική πραγματικό-
τητα που μας περιβάλλει. 

0 Μπλέηκ είχε εξεγερθεί απέναντι στο όραμα του Διαφωτισμού, 
που προσπαθούσε να συστηματοποιήσει την αλήθεια. Είχε επίσης 
εξεγερθεί απέναντι στο Θεό του Χριστιανισμού, που χρησιμοποιήθηκε 
για ν* αποξενώσει τους ανθρώπους από τη φύση τους. Αυτός ο Θεός 
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οδήγησε στη διακήρυξη αφύσικων νόμων που καταπίεζαν τη σεξουα-
λικότητα, την ελευθερία και την αυθόρμητη χαρά. Ο Μπλέηκ επέ-
πληττε την «ολέθρια συμμετρία» αυτού του απάνθρωπου Θεού στον 
«Τίγρη», που τον έβλεπε απόμακρο από τον κόσμο σε ανεκλάλητα 
«μακρινά βάθη και ουρανούς». Όμως ο παντελώς άλλος Θεός, ο Δη-
μιουργός του Κόσμου, μεταμορφώνεται μέσα στα ποιήματα. 0 ίδιος 
ο Θεός έπρεπε να εκπέσει στον κόσμο και να πεθάνει στο πρόσωπο 
του Ιησού10. Θα γίνει ακόμα και Σατανάς, ο εχθρός του ανθρώπινου 
γένους. Όπως οι Γνωστικοί, οι Καββαλιστές και οι πρώτοι Τριαδι-
στές, ο Μπλέηκ οραματιζόταν μία κένωση, μια αυτοεκκένωση στην 
Κεφαλή του Θεού, που εκπίπτει από τον μοναχικό του ουρανό και εν-
σαρκώνεται μέσα στον κόσμο. Δεν υφίσταται πλέον καμία αυτόνομη 
θεότητα σε μια δική της περιοχή,που απαιτεί από άνδρες και γυναί-
κες να συμμορφώνονται σε έναν εξωτερικό, ετεροκίνητο νόμο. Δεν 
υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα που να είναι ξένη στο Θεό· ακόμα 
και η σεξουαλικότητα την οποία έχει καταπιέσει η Εκκλησία είναι 
έκδηλη μέσα στο πάθος του ίδιου του Ιησού. Ο Θεός έχει ηθελημένα 
πεθάνει στον Ιησού και ο υπερβατικός, αποξενωμένος Θεός δεν υφί-
σταται πλέον. Όταν ο θάνατος του Θεού γίνει πλήρης, θα εμφανιστεί 
το Θείο Ανθρώπινο Πρόσωπο: 

Είπε ο Ιησούς· «Θα αγαπούσατε ποτέ κάποιον που δεν 
'Εδωσε τη ζωή του για σας ή θα πεθαίνατε για κάποιον 
Που δεν πέθανε για σας; Και αν ο Θεός δεν πέθαινε 
Για τον Άνθρωπο και δεν πρόσφερε αιωνίως τον εαυτό του 
Χάριν του Ανθρώπου, ο Άνθρωπος δεν θα υπήρχε· γιατί 
Ο Άνθρωπος είναι Αγάπη επειδή κι ο Θεός είναι Αγάτνη-
Κάθε καλοσύνη προς τον άλλον είναι ένας μικρός Θάνατος 
Στη Θεϊκή Εικόνα, ούτε μπορεί ο άνθρωπος να υπάρξει 
Έξω από την αδελ<ροσύνη11. 

Ο Μπλέηκ εξεγειρόταν εναντίον των θεσμοποιημένων Εκκλησιών, αλ-
λά μερικοί θεολόγοι προσπαθούσαν να ενσωματώσουν αυτό το ρομα-
ντικό όραμα στον επίσημο Χριστιανισμό. Αυτοί έβρισκαν επίσης την 
ιδέα ενός απόμακρου υπερβατικού Θεού αποκρουστική και σφαλερή, 
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τονίζονΐας αντίθετα τη σημασία της υποκειμενικής θρησκευτικής εμπει-
ρίας. Το 1799, ένα χρόνο αφότου ο Γουέρντσγουορθ και ο Κόλριντζ 
είχαν δημοσιεύσει τις Λυρικές Μπαλλάντες στην Αγγλία, ο Φρήντριχ 
Σλαϊερμάχερ (Friedrich Schleiermacher) (1768-1843) δημοσίευε το 
Για τη θρησκεία: Λόγοι προς τους πεπαιδευμένους επικριτές της, το 
δικό του ρομαντικό μανιφέστο, στη Γερμανία. Τα δόγματα δεν ήταν 
θεία γεγονότα, αλλά απλώς «περιγραφές των χριστιανικών θρησκευ-
τικών συγκινήσεων όπως αυτές συγκροτούνται μέσα στο λόγο»12. Η 
θρησκευτική πίστη δεν θα μπορούσε να περιοριστεί στις προτάσεις 
των διαφόρων πιστεύω: προϋπέθετε μια συγκινησιακή δεκτικότητα 
και μια εσωτερική παράδοση. Η σκέψη και ο λόγος έχουν βέβαια τη 
θέση τους, αλλά δεν μπορούν να μας πάνε παρά μέχρι ένα ορισμένο 
σημείο. 'Οταν έχουμε φτάσει στα όρια του λόγου, μόνο το συναίσθημα 
μπορεί να ολοκληρώσει το ταξίδι προς το Απόλυτο. 'Οταν μιλούσε για 
«συναίσθημα», ο Σλαϊερμάχερ δεν εννοούσε έναν δακρύβρεχτο συναι-
σθηματισμό, αλλά εκείνη την ενόραση που οδηγούσε τους ανθρώπους 
στο άπειρο. Το συναίσθημα δεν ήταν αντίθετο στον ανθρώπινο λόγο, 
αλλά ένα άλμα της φαντασίας που μας πηγαίνει πέρα από το επιμέ-
ρους σε μια πρόσληψη του όλου. Η αίσθηση του Θεού που μπορούσε 
με αυτό τον τρόπο ν' αποκτηθεί πήγαζε μάλλον από τα βάθη του κάθε 
ατόμου παρά από τη συνάντησή του μ' ένα αντικειμενικό γεγονός. 

Η δυτική θεολογία ήδη από την εποχή του Θωμά του Ακινάτη έτει-
νε να υπερτονίζει τη σημασία της ορθολογικότητας, τάση η οποία ενι-
σχύθηκε μετά τη Μεταρρύθμιση. Η ρομαντική θεολογία του Σλαϊερ-
μάχερ ήταν μια προσπάθεια να εξισορροπηθεί η ζυγαριά. Έκανε σα-
φές ότι το συναίσθημα δεν ήταν αυτοσκοπός και δεν μπορούσε να εξη-
γήσει πλήρως τη θρησκεία. Λόγος και συναίσθημα έδειχναν από κοι-
νού πέρα απ' αυτά τα ίδια, προς μια μη περιγράψιμη Πραγματικό-
τητα. 0 Σλαϊερμάχερ όρισε την ουσία της θρησκείας ως «το αίσθημα 
της απόλυτης εξάρτησης»,3. Αυτό,όπως θα δούμε,ήταν μια στάση η 
οποία επρόκειτο να γίνει ανάθεμα για τους προοδευτικούς στοχαστές 
του δέκατου ένατου αιώνα, αλλά ο Σλαϊερμάχερ δεν εννοούσε,προ-
φανώς, μια χαμερπή δουλοπρέπεια απέναντι στο θεό. Μέσα στα 
συμφραζόμενά της, η φράση αναφερόταν στο αίσθημα της ευλάβειας 
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και του σεβασμού που γεννιέται μέσα μας όταν αναλογιζόμαστε το μυ-
στήριο της ζωής. Αυτή η κατάσταση του δέους πήγαζε από την οικου-
μενική ανθρώπινη εμπειρία του νουμενικού στοιχείου. Οι προφήτες 
του Ισραήλ το είχαν βιώσει αυτό σαν έναν βαθύτατο κλονισμό μέσα 
από τα ιερά τους οράματα. Ρομαντικοί όπως ο Γουέρντσγουορθ είχαν 
νιώσει παρόμοιο σεβασμό και μια αίσθηση εξάρτησης από το πνεύμα 
που συνάντησαν μέσα στη Φύση. 0 διακεκριμένος μαθητής του Σλαϊ-
ερμάχερ, ο Ρούντολφ 'Οττο, επρόκειτο να εξερευνήσει αυτή την εμπει-
ρία στο σημαντικό του βιβλίο Η ιδέα του Θείου, δείχνοντας ότι όταν τα 
ανθρώπινα όντα συναπαντούν αυτό το υπερβατικό στοιχείο, δεν αισθά-
νονται πλέον ότι αποτελούν το άλφα και το ωμέγα της ύπαρξης. 

Προς το τέλος της ζωής του ο Σλάίερμάχερ ένιωσε ότι ίσως είχε 
υπερτονίσει τη σημασία του συναισθήματος και της υποκειμενικότη-
τας. Είχε επίγνωση του γεγονότος ότι ο Χριστιανισμός άρχιζε να φαί-
νεται ένα κάπως ξεπερασμένο πιστεύω: ορισμένα χριστιανικά δόγ-
ματα ήταν παραπλανητικά και έκαναν τρωτή την πίστη στον σύγ-
χρονο σκεπτικισμό. Το δόγμα της Τριάδας,για παράδειγμα, έμοιαζε 
να υπονοεί πως υπήρχαν τρεις θεοί. 0 μαθητής του, ο Άλμπρεχτ Ριτσλ 
(Albrecht Ritschl) (1822-1889), έβλεπε το δόγμα σαν ένα σκανδαλώ-
δες παράδειγμα εξελληνισμού. Είχε αλλοιώσει το χριστιανικό μήνυμα 
εισάγοντας ένα ξένο προς αυτό «στρώμα μεταφυσικών εννοιών, που 
προέρχονταν από τη φυσική φιλοσοφία των Ελλήνων» και δεν είχε 
τίποτα να κάνει με την αρχέγονη χριστιανική εμπειρία15. Ωστόσο, ο 
Σλαϊερμάχερ και ο Ριτσλ δεν μπόρεσαν να δουν ότι κάθε γενιά όφειλε 
να παράγει τη δική της φαντασιακή σύλληψη του θεού, όπως και κάθε 
ρομαντικός ποιητής όφειλε να βιώνει την αλήθεια επάνω στο δικό του 
σφυγμό. Οι Έλληνες Πατέρες είχαν απλώς προσπαθήσει να κάνουν 
λειτουργική για τους εαυτούς τους τη σημιτική αντίληψη του θεού, 
μεταφράζοντάς την στους όρους της δικής τους κουλτούρας. Καθώς η 
Δύση εισερχόταν στη σύγχρονη τεχνολογική εποχή, οι παλαιότερες 
ιδέες περί θεού θ' αποδεικνύονταν ανεπαρκείς. Πάντως μέχρι το τέ-
λος, ο Σλαϊερμάχερ επέμενε ότι η θρησκευτική συγκίνηση δεν ήταν 
αντίθετη προς το λόγο. Πάνω στο νεκρικό του κρεβάτι είπε: «Πρέπει 
να σκεφτώ τις βαθύτερες μεταφυσικές σκέψεις που για μένα είναι σε 
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πλήρη ταυτότητα με τα πιο ενδόμυχα Θρησκευτικά μου αισθήματα»16. 
Οι συλλήψεις περί Θεού ήταν άχρηστες, αν δεν μεταμορφώνονταν φαντα-
σιακά από το συναίσθημα και την προσωπική θρησκευτική εμπειρία. 

Τον δέκατο ένατο αιώνα, ο ένας μετά τον άλλον οι μεγαλύτεροι 
φιλόσοφοι άρχιζαν να αμφισβητούν την παραδοσιακή άποψη περί 
Θεού, εκείνου του «Θεού» τουλάχιστον που είχε επικρατήσει στη Δύ-
ση. Τους ενοχλούσε ιδιαίτερα η ιδέα ενός υπερφυσικού όντος «εκεί 
πέρα», που είχε κατά κάποιον τρόπο μια αντικειμενική ύπαρξη. Έχου-
με δει ότι, παρ* όλο που η ιδέα του θεού ως Υπέρτατου Όντος είχε 
κερδίσει σε αποδοχή στη Δύση, άλλες μονοθεϊστικές παραδόσεις 
είχαν λοξοδρομήσει προκειμένου να διαχωρίσουν τον εαυτό τους από 
αυτόν τον τύπο θεολογίας. Εβραίοι, Μουσουλμάνοι και Ορθόδοξοι Χρι-
στιανοί, είχαν όλοι τους με διάφορους τρόπους επιμείνει πως οι αν-
θρώπινες ιδέες περί του Θεού δεν ανταποκρινόταν στην άρρητη πραγ-
ματικότητα της οποίας αποτελούσαν απλά σύμβολα. Όλοι τους είχαν 
υπονοήσει, κατά τη μια ή την άλλη εποχή, ότι ήταν πιο ακριβές να πε-
ριγράφουμε το Θεό ως «Τίποτα» παρά ως Υπέρτατο Ον, δεδομένου 
ότι «αυτός» δεν υπήρχε με κανέναν από τους τρόπους που θα μπο-
ρούσαμε να συλλάβουμε. Με το πέρασμα των αιώνων,η Δύση έχασε 
από την οπτική της αυτήν την πιο φαντασιώδη σύλληψη του Θεού. Κα-
θολικοί και Προτεστάντες έφτασαν να «τον» θεωρούν σαν ένα Ον που 
αποτελούσε μια άλλη πραγματικότητα, πρόσθετη στον κόσμο που 
γνωρίζουμε, που επιβλέπει τις δραστηριότητές μας σαν ένας ουρά-
νιος Μεγάλος Αδελφός. Δεν μας εκπλήσσει λοιπόν το ότι αυτή η έν-
νοια του Θεού έγινε απαράδεκτη για πολλούς ανθρώπους στον μετε-
παναστατικό κόσμο, αφού έμοιαζε να καταδικάζει τα ανθρώπινα όντα 
σε δουλική υποτέλεια και σε αναξιοπρεπή εξάρτηση που ήταν ασύμ-
βατες με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οι αθεϊστές φιλόσοφοι του δέ-
κατου ένατου αιώνα είχαν σοβαρούς λόγους να εξεγερθούν εναντίον 
αυτού του Θεού. Οι κριτικές τους παρακίνησαν πολλούς από τους 
συγχρόνους τους να κάνουν το ίδιο· έδειχναν να λένε κάτι το εντελώς 
καινούργιο, όμως όταν καταπιάνονταν με το πρόβλημα του «Θεού», 
συχνά επαναλάμβαναν ασυνείδητα παλιές ενοράσεις άλλων μονοθεϊ-
στών του παρελθόντος. 
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Έτσι ο Γκέοργχ Βίλχελμ Χέγκελ (1770-1831) ανέπτυξε μια φιλο-
σοφία η οποία ήταν από ορισμένες απόψεις χτυπητά όμοια με την 
Καββάλα. Υπήρχε αρκετή ειρωνεία σ' αυτό το γεγονός δεδομένου ότι 
θεωρούσε τον Ιουδαϊσμό μια δουλική θρησκεία, η οποία ήταν υπεύ-
θυνη για την πρωτόγονη σύλληψη του Θεού που είχε διαποτίσει ένα 
μεγάλο μέρος της ανθρώπινης σκέψης. Ο ιουδαϊκός θεός ήταν στα 
μάτια του Χέγκελ ένας τύραννος που απαιτούσε αδιαμφισβήτητη υπο-
ταγή σ* έναν ανυπόφορο Νόμο. Ο Ιησούς προσπάθησε να ελευθερώσει 
τους ανθρώπους από αυτή τη χαμερπή δουλοπρέπεια, αλλά ο Χρι-
στιανισμός είχε πέσει στην ίδια παγίδα με τους Εβραίους προωθώ-
ντας την ιδέα ενός θεϊκού Δεσπότη. Τώρα ήταν η ώρα ν' αφήσουμε κα-
τά μέρος αυτή τη βαρβαρική θεότητα και ν' αναπτύξουμε μια πιο δια-
φωτισμένη αντίληψη της ανθρώπινης συνθήκης. Η εξαιρετικά ανακρι-
βής άποψη του Ιουδαϊσμού που είχε ο Χέγκελ, βασισμένη στην πολε-
μική της Καινής Διαθήκης, ήταν ένας νέος τύπος μεταφυσικού αντιση-
μιτισμού. Όπως και ο Καντ, ο Χέγκελ θεωρούσε τον Ιουδαϊσμό ως 
τυπικό παράδειγμα όλων εκείνων που ήταν εσφαλμένα στη θρησκεία. 
Στη Φαινομενολογία του Πνεύματος (1807), στη θέση της συμβατικής 
θεότητας έβαζε την ιδέα ενός Πνεύματος το οποίο ήταν η ζωτική δύ-
ναμη του κόσμου. Όμως, όπως και στην Καββάλα, το Πνεύμα ήταν 
πρόθυμο να υποστεί τον περιορισμό και την εξορία προκειμένου να 
κατακτήσει την αληθινή πνευματικότητα και αυτοσυνειδησία. Επίσης 
όπως στην Καββάλα, το Πνεύμα εξαρτιόταν για την εκπλήρωσή του 
από τον κόσμο και από τα ανθρώπινα όντα. Με αυτόν τον τρόπο ο 
Χέγκελ επιβεβαίώνε την παλαιά μονοθεϊστική ενόραση -που χαρα-
κτήρισε επίσης το Χριστιανισμό και το Ισλάμ - ότι ο «θεός» δεν ήταν 
χωριστός από την εγκόσμια πραγματικότητα, μια αυτόνομη προσθή-
κη σ' αυτή με δική της ύπαρξη, αλλά ήταν αδιαχώριστα συνδεδεμένος 
με την ανθρωπότητα. Όπως και ο Μπλέηκ, εξέφραζε διαλεκτικά αυτή 
την ενόραση, αντικρύζοντας την ανθρωπότητα και το Πνεύμα, το πε-
περασμένο και το Απειρο, σαν τα δύο μισά μιας και μοναδικής αλή-
θειας, τα οποία είναι αλληλοεξαρτώμενα και εμπλεγμένα στην ίδια 
διαδικασία αυτοπραγμάτωσης. Αντί να κατευνάζει μιαν απόμακρη 
θεότητα τηρώντας έναν ξένο, ανεπιθύμητο Νόμο, ο Χέγκελ ουσία-
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στικά διακήρυσσε ότι το Θείο ήταν μια διάσταση της ανθρώπινης φύ-
σης μας. Στην πραγματικότητα, η εγελιανή άποψη περί της κενώσεως 
του Πνεύματος, το οποίο αρνείται τον εαυτό του για να ενσαρκωθεί 
και να γίνει εμμενές στον κόσμο, έχει πολλά κοινά με τις θεολογίες 
της ενσαρκώσεως που ανέπτυξαν και οι τρεις πίστεις. 

0 Χέγκελ, ωστόσο, ήταν τόσο άνθρωπος του Διαφωτισμού όσο και 
Ρομαντικός και ως εκ τούτου εκτιμούσε το λόγο περισσότερο απ' ό,τι 
τη φαντασία. Και στο σημείο αυτό, απηχούσε άθελά του συλλήψεις 
του παρελθόντος. Όπως και οι Φαϊλασούφ, θεωρούσε το λόγο και τη 
φιλοσοφία ως ανώτερα από τη θρησκεία,η οποία ήταν προσκολλημένη 
σε αναπαραστατικούς τρόπους σκέψης. Επίσης όπως οι Φαϊλασούφ, ο 
Χέγκελ αντλούσε τα συμπεράσματά του εν σχέσει προς το Απόλυτο 
από τις διεργασίες του ατομικού πνεύματος, τις οποίες περιέγραφε ως 
αρθρωμένες σε μια διαλεκτική διαδικασία που καθρέφτιζε το όλον. 

Η φιλοσοφία του φάνταζε παράλογα οπτιμιστική στα μάτια του 
Αρθουρ Σοπενχάουερ (1788-1860), ο οποίος υπεροπτικά προγραμμά-
τισε τις παραδόσεις του την ίδια ώρα που έδινε ο Χέγκελ τις δικές του 
το 1819 στο Βερολίνο,το χρόνο δηλαδή που δημοσιεύθηκε το βιβλίο 
του Ο κόσμος ως βούληση και παράσταση. Δεν υπήρχε, πίστευε ο Σο-
πενχάουερ, ούτε Απόλυτο,ούτε Λόγος,ούτε θεός,ούτε Πνεύμα εν 
δράσει μέσα στον κόσμο: τίποτα, εκτός από μια ενστικτώδη ορμή για 
ζωή. Αυτό το ζοφερό όραμα είλκυσε τα σκοτεινότερα πνεύματα του 
ρομαντικού κινήματος. Ωστόσο δεν απέρριπτε όλες τις θρησκευτικές 
ενοράσεις. 0 Σοπενχάουερ πίστευε ότι ο Ινδουισμός και ο Βουδισμός 
(κι εκείνοι οι Χριστιανοί που βεβαίωναν ότι όλα ήταν ματαιότητα) 
είχαν φτάσει σε μια ακριβή σύλληψη της πραγματικότητας όταν υπο-
στήριζαν ότι καθετί μέσα στον κόσμο ήταν ψευδαίσθηση. Αφού δεν 
υπήρχε «θεός» για να μας σώσει, μόνο η τέχνη, η μουσική και μια 
άσκηση απάρνησης και συμπόνιας μπορούσε να μας προσφέρει κά-
ποιο βαθμό γαλήνης. Ο Σοπενχάουερ δεν είχε χρόνο για τον Ιουδαϊ-
σμό και το Ισλάμ, που στα μάτια του είχαν μια παράλογα απλου-
στευτική και τελεολογική άποψη για την Ιστορία. Σε αυτό αποδεί-
χθηκε προφητικός: θα δούμε ότι στον αιώνα μας, Ιουδαίοι και Μου-
σουλμάνοι ανακάλυψαν πως η παλαιά τους αντίληψη περί Ιστορίας 
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ως θεοφάνειας δεν ήταν υποστηρίξιμη πλέον. Πολλοί δεν θα μπορού-
σαν πια να μιλούν για ένα Θεό που είναι Κύριος της Ιστορίας. Αλλά η 
άποψη του Σοπενχάουερ για τη σωτηρία ήταν αρκετά κοντά στις ιου-
δαϊκές και μουσουλμανικές αντιλήψεις που θεωρούσαν ότι τα άτομα 
έπρεπε να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους μια αίσθηση εσχάτου 
νοήματος. Δεν είχε τίποτα κοινό με την προτεσταντική σύλληψη της 
απόλυτης κυριότητας του Θεού, η οποία σήμαινε ότι οι άνθρωποι κα-
τά τίποτα δεν μπορούσαν να συμβάλουν στην ίδια τους τη σωτηρία 
και ότι ως προς αυτήν εξαρτιόταν απολύτως από μια θεότητα έξω 
από τον εαυτό τους. 

Αυτά τα παλαιά δόγματα περί του θεού καταδικάζονταν τώρα 
όλο και περισσότερο ως εύθραυστα και ανεπαρκή. 0 Δανός φιλόσο-
φος Σαίρεν Κίρκεγκωρ (1813-1855) επέμενε ότι όλες οι παλαιές πί-
στεις και τα δόγματα είχαν γίνει είδωλα, αυτοσκοποί και υποκατά-
στατα της άρρητης πραγματικότητας του θεού. Η αληθινή χριστια-
νική πίστη ήταν ένα άλμα έξω από τον κόσμο, μακριά από τις απολι-
θωμένες ανθρώπινες πεποιθήσεις και τις ξεπερασμένες στάσεις, μέσα 
στο άγνωστο. Άλλοι, ωστόσο, ήθελαν να ριζώσουν την ανθρώπινη 
πραγματικότητα σε αυτόν τον κόσμο και να εξαλείψουν την ιδέα ενός 
Μεγάλου Άλλου. 0 Γερμανός φιλόσοφος Αούτβιχ Αντρέας Φώυερ-
μπαχ (1804-1872), στο βιβλίο του Η ουσία του Χριστιανισμού (1841), 
το οποίο άσκησε τεράστια επίδραση, υποστήριξε ότι ο θεός ήταν 
απλώς μια ανθρώπινη προβολή. Η ιδέα του θεού μάς αποξένωνε από 
την ίδια μας τη φύση θέτοντας αξιωματικά μιαν αδύνατη τελειότητα 
απέναντι στην ανθρώπινη αδυναμία μας. Έτσι ο Θεός ήταν άπειρος, ο 
άνθρωπος πεπερασμένος· ο Θεός παντοδύναμος, ο άνθρωπος ανίσχυ-
ρος· ο Θεός άγιος, ο άνθρωπος αμαρτωλός. Ο Φώυερμπαχ έθεσε το 
δάχτυλο σε μια ουσιώδη αδυναμία της δυτικής παράδοσης που υπήρξε 
πάντοτε ένας ελλοχεύων κίνδυνος του μονοθεϊσμού. Το είδος της 
προβολής που ωθεί το Θεό έξω από την ανθρώπινη κατάσταση μπο-
ρεί να οδηγήσει στην κατασκευή ενός ειδώλου. Άλλες παραδόσεις 
επινόησαν διάφορους τρόπους να αντιρροπήσουν αυτόν τον κίνδυνο, 
αλλά στη Δύση είναι δυστυχώς αλήθεια ότι η ιδέα του Θεού γινόταν 
όλο και πιο εξωτερική, συμβάλλοντας σε μια ιδιαζόντως αρνητική 
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εκτίμηση της ανθρώπινης φύσης. Σε αυτή τη δυτική θρησκεία του 
Θεού, από την εποχή του Αυγουστίνου,δόθηκε μια έμφαση στην ενοχή 
και την αμαρτία, στην ένταση και τον αγώνα, στοιχεία που ήταν ξένα, 
για παράδειγμα, στην ελληνορθόδοξη θεολογία. Δεν εκπλήσσει λοι-
πόν το ότι φιλόσοφοι όπως ο Φώυερμπαχ ή ο Αύγουστος Κοντ (1798-
1857), που είχαν μια πιο θετική αντίληψη για την ανθρωπότητα,ήθε-
λαν να απαλλαγούν απ' αυτόν το θεό, ο οποίος στο παρελθόν είχε 
προκαλέσει τέτοια πλήγματα στην ανθρώπινη αυτοπεποίθηση. 

Ο αθεϊσμός υπήρξε πάντα μια άρνηση των τρεχουσών αντιλήψεων 
περί του θείου. Ο ίδιος ο Ιησούς και οι Χριστιανοί είχαν κηρυχτεί 
«άθεοι» επειδή αρνιόνταν τις παγανιστικές αντιλήψεις περί της θεό-
τητας, έστω κι αν είχαν πραγματικά πίστη σε κάποιο θεό. Οι και-
νούργιοι άθεοι του δέκατου ένατου αιώνα καταφέρονταν μάλλον ενα-
ντίον της συγκεκριμένης αντίληψης του Θεού που ήταν τρέχουσα στη 
Δύση παρά εναντίον άλλων εννοιών του θείου. Έτσι ο Καρλ Μαρξ 
(1818-1883) έβλεπε τη θρησκεία ως «τον αναστεναγμό του καταπιε-
σμένου... ως το όπιο του λαού, που έκανε ανεκτή όλη αυτή τη δυστυ-
χία»16. Ακόμα κι αν υιοθετούσε μια μεσσιανική αντίληψη της Ιστορίας 
εξαρτημένη βαθύτατα από την ιουδαιοχριστιανική παράδοση, απέρ-
ριπτε κατηγορηματικά την ιδέα του Θεού. Αφού δεν υπήρχε νόημα, 
αξία ή σκοπός έξω από την ιστορική διαδικασία, η ιδέα του Θεού δεν 
μπορούσε να βοηθήσει την ανθρωπότητα. Ο αθεϊσμός, η άρνηση του 
Θεού,ήταν κι αυτή μια σπατάλη χρόνου. Ωστόσο,ο «Θεός» έγινε δια-
βλητός για τη μαρξιστική κριτική στο βαθμό που συχνά χρησιμοποιή-
θηκε από το κατεστημένο για να επικυρώσει μια κοινωνική τάξη, στα 
όρια της οποίας ο πλούσιος απολάμβανε στο παλάτι του ενώ ο φτω-
χός στεκόταν σαν σκύλος μπροστά στα εξώθυρά του. Αυτό βέβαια 
δεν ίσχυε για το σύνολο της μονοθεϊστικής θρησκείας. Ένας Θεός που 
συγκάλυπτε την κοινωνική αδικία θα ήταν αποκρουστικός για τον 
Αμώς,τον Ησαΐα ή τον Μωχάμετ, που μπορεί μεν να χρησιμοποίησαν 
την ιδέα του Θεού για διαφορετικούς σκοπούς ο καθένας, βρίσκονταν 
όμως αρκετά κοντά στο μαρξιστικό ιδεώδες. 

Παρομοίως, η κυριολεκτική κατανόηση του Θεού και της Γραφής 
έκανε την πίστη πολλών Χριστιανών διαβλητή στις επιστημονικές ανα-



5°° Η Ιστορία του Θεού 

καλύψεις της περιόδου. Οι Αρχές της Γεωλογίας (1830-1833) του 
Charles Lyell, ο οποίος ανακάλυψε τις τεράστιες προοπτικές του γεω-
λογικού χρόνου, και Η καταγωγή των ειδών (1859) του Δαρβίνου, που 
διατύπωνε για πρώτη φορά την εξελικτική θεωρία, έμοιαζαν να αντι-
φάσκουν με τη βιβλική περιγραφή της δημιουργίας στη Γένεση. Από 
την εποχή του Νεύτωνα, η δημιουργία έπαιζε κεντρικό ρόλο για ένα 
μεγάλο μέρος της κατανόησης του Θεού στη Δύση και οι άνθρωποι 
είχαν χάσει από το οπτικό πεδίο τους το γεγονός ότι η βιβλική ιστορία 
δεν είχε ποτέ την πρόθεση να είναι μια κυριολεκτική περιγραφή των 
φυσικών απαρχών του σύμπαντος. Στην πραγματικότητα, το δόγμα 
της ex nihilo δημιουργίας υπήρξε για πολύ καιρό προβληματικό και 
σχετικά αργά εντάχθηκε στον Ιουδαϊσμό και το Χριστιανισμό· στο 
Ισλάμ η δημιουργία του κόσμου από τον αλ-Λαχ θεωρείται δεδομένη, 
αλλά δεν υπάρχει καμία λεπτομερής συζήτηση σχετικά με το πώς 
έγινε. Όπως και όλος ο κορανικός λόγος περί του θεού, το δόγμα της 
δημιουργίας δεν είναι παρά μια «παραβολή», ένα σημείο ή ένα σύμ-
βολο. Οι μονοθεϊστές και των τριών θρησκειών θεωρούσαν τη δημιουρ-
γία ως μύθο, με την πιο θετική σημασία της λέξης: επρόκειτο για μια 
συμβολική περιγραφή που βοηθούσε άνδρες και γυναίκες να καλλιερ-
γούν μια ιδιαίτερη θρησκευτική στάση. Μερικοί Εβραίοι και Μουσουλ-
μάνοι είχαν εσκεμμένα παραγάγει φανταστικές ερμηνείες της ιστορίας 
της Δημιουργίας, οι οποίες διαχωρίζονταν ριζικά από κάθε κυριολε-
κτική έννοια. Αλλά στη Δύση υπήρξε η τάση να θεωρούν τη Βίβλο 
πραγματολογικά αληθή σε κάθε της λεπτομέρεια. Πολλοί άνθρωποι 
έφτασαν να βλέπουν το θεό ως κυριολεκτικά και φυσικά υπεύθυνο για 
καθετί που συνέβαινε στη γη, κατά τρόπο μάλλον παρόμοιο με αυτόν 
που εμείς φτιάχνουμε ή θέτουμε σε κίνηση τα πράγματα. 

ϊπήρχε, ωστόσο, ένας σημαντικός αριθμός Χριστιανών που έβλε-
παν άμεσα ότι οι ανακαλύψεις του Δαρβίνου δεν ήταν με κανένα τρό-
πο μοιραίες για την ιδέα του Θεού. Γενικώς, ο Χριστιανισμός κατόρ-
θωσε να προσαρμοστεί στην εξελικτική θεωρία, ενώ οι Εβραίοι και οι 
Μουσουλμάνοι ποτέ δεν ενοχλήθηκαν σοβαρά από τις νέες επιστημο-
νικές ανακαλύψεις γύρω από την προέλευση της ζωής: οι ανησυχίες 
τους σε σχέση με το Θεό πήγαζαν, γενικά μιλώντας, από μια αρκετά 
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διαφορετική πηγή, όπως Θα δούμε. Είναι αλήθεια, ωστόσο, ότι καθώς 
η δυτική τάση προς εκκοσμίκευση εξαπλωνόταν, αναπόφευκτα επη-
ρέαζε και μέλη των άλλων πίστεων. Η κυριολεκτική αντίληψη του 
Θεού είναι ακόμα κυρίαρχη και πολλοί άνθρωποι στον δυτικό κόσμο 
-όλων των πεποιθήσεων- θεωρούν δεδομένο ότι η σύγχρονη κοσμο-
λογία έχει δόσει τη χαριστική βολή στην ιδέα του Θεού. 

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας οι άνθρωποι έτειναν να απαλλάσ-
σονται από μια σύλληψη του Θεού όταν αυτή έπαυε να είναι λειτουρ-
γική. Μερικές φορές αυτό προσλάμβανε τη μορφή ενός βίαιου εικο-
νοκλαστισμού, όπως όταν οι αρχαίοι Ισραηλίτες κατέστρεφαν τους 
βωμούς των Χαναανιτών ή όταν οι προφήτες κατακεραύνωναν τους 
Θεούς των παγανιστών γειτόνων τους. Το 1882 ο Φρειδερίκος Νίτσε 
προσέφευγε σε παρόμοιες, βίαιες τακτικές όταν εξήγγειλε ότι ο θεός 
ήταν νεκρός. Ανήγγειλε αυτό το κατακλυσμιαίο συμβάν με την παρα-
βολή του τρελού που έτρεχε ένα πρωί στην αγορά, κραυγάζοντας 
«Ζητώ το θεό! Ζητώ το Θεό!». 'Οταν οι υπεροπτικοί παριστάμενοι 
τον ερώτησαν πού νόμιζε ότι είχε πάει ο θεός -είχε φύγει ή μήπως με-
ταναστεύσει;- ο τρελός τους αγριοκοίταξε. «Πού έχει πάει ο θεός;» 
φώναξε, «θα σας πω αφού το θέλετε. Εμείς τον σκοτώσαμε -εσείς κι 
εγώ! Εμείς όλοι είμαστε οι φονιάδες του!» Ένα αδιανόητο αλλά μη 
αναστρέψιμο γεγονός είχε αποκόψει το ανθρώπινο είδος από τις ρίζες 
του, είχε βγάλει τη γη από την πορεία της και την είχε εγκαταλείψει 
αδέσποτη σ' ένα ακατανόητο σύμπαν. Καθετί που προηγουμένως 
έδινε μια αίσθηση κατεύθυνσης στα ανθρώπινα όντα είχε τώρα εξα-
φανιστεί. 0 θάνατος του Θεού θα οδηγούσε σε μια άνευ προηγουμέ-
νου απελπισία, καθώς και σε πανικό. «Υπάρχει ακόμα πάνω και κάτω;» 
ξεφώνισε ο τρελός μέσα στην αγωνία του. «Δεν ξεστρατίζουμε σαν 
μέσα σε μιαν ατελείωτη ανυπαρξία;»17 

0 Νίτσε συνειδητοποίησε ότι υπήρξε ένα ριζικό σχίσμα στη συνεί-
δηση της Δύσης, το οποίο έκανε όλο και πιο δύσκολη την πίστη στο 
φαινόμενο που οι άνθρωποι περιέγραφαν ως «θεό». 'Οχι μόνο η επι-
στήμη μας εξασθένισε ιδέες όπως αυτή της κατά γράμμα εννοούμενης 
Δημιουργίας, αλλά και ο αυξανόμενος βαθμός ελέγχου και δύναμης 
που αποκτούσαμε έκαναν απαράδεκτη την ιδέα ενός θείου επιστάτη. 
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Οι άνθρωποι ένιωθαν ότι γίνονται μάρτυρες μιας καινούργιας αυγής. 
Ο τρελός του Νίτσε επέμενε ότι ο θάνατος του Θεού θα άνοιγε μια 
καινούργια, ανώτερη φάση στην ανθρώπινη ιστορία. Για να γίνουν 
αντάξια της θεοκτονίας τους, τα ανθρώπινα όντα έπρεπε να γίνουν 
θεοί τα ίδια. Στο Τάδε έφη Ζαρατούστρα (1883), ο Νίτσε εξήγγειλε 
τη γέννηση του Υπεράνθρωπου, ο οποίος θα αντικαθιστούσε το θεό-

ο νέος διαφωτισμένος άνθρωπος θα κήρυσσε τον πόλεμο στις παλιές 
χριστιανικές αξίες, θα ποδοπατούσε τα ταπεινά ήθη του όχλου και θα 
γινόταν ο άγγελος μιας καινούργιας, πανίσχυρης ανθρωπότητας που 
δεν θα είχε καμία από τις νοσηρές χριστιανικές αρετές της αγάπης και 
της συμπόνιας. Στρεφόταν επίσης στον αρχαίο μύθο της αιώνιας επι-
στροφής και αναγέννησης, ο οποίος μπορούσε να βρεθεί σε θρησκείες 
όπως ο Βουδισμός. Τώρα που ο Θεός ήταν νεκρός, αυτός ο κόσμος θα 
έπαιρνε τη θέση του ως υπέρτατη αξία. Ό,τι φεύγει,ξαναγυρίζει· ό,τι 
πεθαίνει, ξανανθίζει· ό,τι διαλύεται,ανασυντίθεται. 0 κόσμος μας θα 
μπορούσε να λατρεύεται ως αιώνιος και θείος, ιδιότητες οι οποίες κά-
ποτε αποδίδονταν μόνο στον απόμακρο, υπερβατικό Θεό. 

0 χριστιανικός Θεός, δίδασκε ο Νίτσε,ήταν αξιολύπητος, παράλο-
γος κι αποτέλεσε «ένα έγκλημα ενάντια στη ζωή»18. Ωθούσε τους αν-
θρώπους να φοβούνται το σώμα τους,τα πάθη τους και τη σεξουαλι-
κότητά τους και είχε επιβάλει μια κλαψιάρικη ηθικότητα της συμπό-
νιας που μας έκανε αδύναμους. Δεν υπήρχε έσχατο νόημα ή αξία και 
τα ανθρώπινα όντα δεν είχαν κανένα λόγο να προσφέρουν μια επιεική 
εναλλακτική εκδοχή στη μορφή του «Θεού». Πρέπει και πάλι εδώ να 
πούμε ότι ο δυτικός θεός ήταν διαβλητός σε αυτού του είδους την κρι-
τική. Είχε πράγματι χρησιμοποιηθεί για ν' αποξενώσει τους ανθρώ-
πους από την ανθρώπινη ουσία τους και από το σεξουαλικό τους πά-
θος μέσω ενός ασκητισμού εχθρικού προς τη ζωή. Είχε επίσης γίνει 
μια εύκολη πανάκεια και μια εναλλακτική πραγματικότητα απέναντι 
στη ζωή εδώ κάτω. 

Ο Σίγκμουντ Φρόυντ (1856-1939) οπωσδήποτε θεωρούσε την πί-
στη στο θεό μιαν αυταπάτη, από την οποία οι ώριμοι άνδρες και γυ-
ναίκες όφειλαν να παραιτηθούν. Η ιδέα του θεού δεν ήταν ένα ψέμα, 
αλλά μια επινόηση του ασυνειδήτου η οποία έπρεπε ν' αποκωδικο-
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ποιηθεί με ψυχολογικά μέσα. Ένας προσωπικός Θεός δεν ήταν τίποτα 
περισσότερο από μια εξιδανικευμένη πατρική φιγούρα: η επιθυμία 
για μια τέτοια θεότητα πήγαζε από νηπιακούς πόθους για έναν πανί-
σχυρο, προστατευτικό πατέρα,για δικαιοσύνη και ωραιότητα και για 
αιώνια ζωή. Μια προβολή αυτών των επιθυμιών είναι απλά ο Θεός, 
τον οποίο φοβούνται και λατρεύουν τα ανθρώπινα όντα εξαιτίας ενός 
μόνιμου αισθήματος αδυναμίας. Η θρησκεία ανήκε στην παιδική ηλι-
κία του ανθρώπινου γένους· ήταν ένα αναγκαίο στάδιο για τη μετά-
βαση από την παιδική ηλικία στην ωριμότητα. Είχε προαγάγει ηθικές 
αξίες οι οποίες ήταν ουσιαστικές για την κοινωνία. Ωστόσο,τώρα που 
η ανθρωπότητα είχε ενηλικιωθεί, θα έπρεπε να εγκαταλειφθούν. Η 
επιστήμη, ο νέος Λόγος, θα έπαιρνε τη θέση του θεού. θα πρόσφερε 
μια νέα βάση για την ηθικότητα και θα μας βοηθούσε να αντιμετωπί-
σουμε τους φόβους μας. 0 Φρόυντ ήταν εμφατικός όσον αφορά την 
πίστη του στην επιστήμη,η οποία έμοιαζε κάπως θρησκευτική στην 
υπερβολή της: «'Οχι, η επιστήμη μας δεν είναι μια αυταπάτη! Αυτα-
πάτη θα ήταν να πιστέψουμε ότι μπορούμε να πάρουμε από αλλού 
αυτά που η επιστήμη δεν μπορεί να μας δώσει»19. 

Δεν συμφωνούσαν όλοι οι ψυχαναλυτές με την άποψη του Φρόυντ 
για το θεό. 0 Αλφρεντ Άντλερ (1870-1937) παραδεχόταν ότι ο Θεός 
ήταν μια προβολή, αλλά πίστευε ότι ήταν υποβοηθητική για την ανθρω-
πότητα· ήταν ένα λαμπρό και αποτελεσματικό σύμβολο της τελειότη-
τας. Ο θεός του Κ.Γκ. Γιουνγκ (1875-1961) ήταν παρόμοιος με το θεό 
των Μυστικών, μια ψυχολογική αλήθεια βιούμενη υποκειμενικά από 
κάθε άτομο. Όταν ρωτήθηκε από τον Τζων Φρήμαν (John Freeman) στην 
περίφημη Πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξη του αν πίστευε στο θεό, ο 
Γιουνγκ απάντησε με έμφαση: «Δεν χρειάζεται να πιστεύω. Γνωρίζω!» 
Η εμφατική πίστη του Γιουνγκ δείχνει ότι ένας υποκειμενικός θεός, 
μυστηριωδώς ταυτιζόμενος με το θεμέλιο του Είναι στα βάθη του εαυ-
τού , μπορεί να επιβιώσει της ψυχαναλυτικής επιστήμης με τρόπο που 
μια πιο προσωπική, ανθρωπομορφική θεότητα, η οποία μπορεί πράγ-
ματι να υποθάλπει μια παρατεταμένη ανωριμότητα,δεν θα μπορούσε. 

Όπως και πολλοί άλλοι Δυτικοί, ο Φρόυντ φαινόταν να αγνοεί αυτόν 
τον εσωτερικευμένο, υποκειμενικό θεό. Πάντως, έκανε μια έγκυρη 
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και διορατική υπόδειξη όταν επέμενε ότι ήταν επικίνδυνο να προσπα-
θούμε να καταργήσουμε τη θρησκεία. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να υπερ-
βούν το Θεό στον δικό τους κατάλληλο χρόνο: το να εξαναγκαστούν 
στον αθεϊσμό ή σε μια εκκοσμικευμένη στάση πριν να είναι έτοιμοι γι' 
αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νοσηρή άρνηση και απώθηση. 
Έχουμε δει ότι ο εικονοκλαστισμός μπορεί να ξεπηδήσει από ένα κα-
ταχωνιασμένο άγχος και μια προβολή των δικών μας φόβων απέναντι 
στο «άλλο». Μερικοί από τους αθεϊστές που ήθελαν να καταργήσουν 
το Θεό οπωσδήποτε έδειχναν σημάδια αγωνίας. Έτσι, παρ' όλο που 
υποστήριζε μια ηθική της συμπόνιας, ο Σοπενχάουερ δεν μπορούσε να 
σχετιστεί με τα ανθρώπινα όντα και έγινε ένας ερημίτης που επικοι-
νωνούσε μόνο με το σκυλάκι του,το Ατμαν. 0 Νίτσε ήταν ένας ευά-
λωτος, μοναχικός άνθρωπος, βασανιζόμενος από μια διανοητική ασθέ-
νεια, πολύ διαφορετικός από τον Τπεράνθρωπό του. Στο τέλος τρελά-
θηκε. Δεν εγκατέλειψε χαρούμενα το θεό, όπως μας αφήνει να φα-
νταστούμε η έκσταση της πρόζας του. Σε ένα ποίημα που βγήκε «μέ-
σα από πολλή αγωνία, ρίγος και συσπάσεις», βάζει τον Ζαρατούστρα 
να παρακαλεί το θεό να επιστρέψει: 

Όχι! γύρισε πίσω, 
Με όλα σου τα α<ρόρψα άλγη! 
Ω, γύρισε πίσω 
Στον τελευταίο απ' όλους τους αναχωρητές! 
Όλα τα ρεύματα των δακρύων μου 
Κυλούν για σένα! 

Και η τελευταία φλόγα της καρδιάς μου 
Καίει για σένα! Ω, γύρισε πίσω 
Άγνωστέ μου θεέ! Πόνε μου! τελευταία μου χαρά 2°. 

Οι θεωρίες του Νίτσε, όπως άλλωστε κι εκείνες του Χέγκελ, χρησιμο-
ποιήθηκαν από μια κατοπινή γενιά για να δικαιώσουν την πολιτική 
του εθνικοσοσιαλισμού, πράγμα που μας υπενθυμίζει ότι μια αθεϊ-
στική ιδεολογία είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μια τόσο ωμή σταυροφο-
ρική ηθική όσο και η ιδέα του «θεού». 
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0 Θεός υπήρξε πάντα ένας αγώνας στη Δύση. Και η έκλειψή του 
επίσης συνοδεύτηκε από ένταση, ερημιά και ανησυχία. Έτσι στο «In 
Memoriam»,TO μεγάλο βικτωριανό ποίημα της αμφιβολίας, ο Άλφρεντ 
Τέννυσον οπισθοχωρούσε με τρόμο απέναντι στην προοπτική μιας 
αδιάφορης, δίχως σκοπό φύσης, στην οποία αντιστεκόταν με νύχια και 
με δόντια. Δημοσιευμένο το 1850, εννέα χρόνια πριν από την έκδοση 
της Καταγωγής των ειδών, το ποίημα δείχνει ότι ο Τέννυσον είχε ήδη 
νιώσει την πίστη του να θρυμματίζεται και τον εαυτό του να γίνεται 

Ένα βρέφος που κλαίει τη νύχτα· 
Ένα βρέφος που ζητάει το φως 
Δίχως γλώσσα, μόνο με κραυγές21. 

Στις «ακτές του Ντόβερ», ο Μάθιου Άρνολντ είχε θρηνήσει την ανελέ-
ητη οπισθοχώρηση της θάλασσας της πίστης, που άφησε το ανθρώ-
πινο γένος να περιπλανιέται σε σκοτεινές ερημιές. Η αμφιβολία και η 
ανησυχία είχαν εξαπλωθεί και στον ορθόδοξο κόσμο, αν και εδώ η 
άρνηση του Θεού δεν προσέλαβε ακριβώς τα χαρακτηριστικά της 
δυτικής αμφιβολίας, αλλά είχε περισσότερο το χαρακτήρα μιας άρνη-
σης του έσχατου νοήματος. Ο Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι,του οποίου το 
μυθιστόρημα Αδελφοί Καραμάζοφ (1880) μπορεί να θεωρηθεί ότι 
περιγράφει το θάνατο του Θεού, εξέφραζε την προσωπική του σύγκρου-
ση ανάμεσα στην πίστη και το δόγμα σε μια επιστολή του προς έναν 
φίλο,γραμμένη τον Μάρτιο του 1854: 

Βλέπω τον εαυτό μου σαν παιδί του αιώνα, παιδί της απιστίας 
και της αμφιβολίας· είναι πιθανόν - ή μάλλον το ξέρω σίγουρα -
ότι θα παραμείνω τέτοιο μέχρι την ημέρα του θανάτου μου. 
Έχω βασανιστεί από την επιθυμία μου να πιστέψω -και βασα-
νίζομαι, στην πραγματικότητα, ακόμα και τώρα· και ο πόθος 
μου δυναμώνει τόσο περισσότερο όσο πειστικότερες γίνονται 
οι λογικές αντιρρήσεις που υψώνονται στο δρόμο μου22. 

Το μυθιστόρημά του το χαρακτηρίζει η ίδια αμφιταλάντευση. Ο Ιβάν, 
που περιγράφεται σαν αθεϊστής από τους υπόλοιπους χαρακτήρες (οι 
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οποίοι του αποδίδουν το περίφημο πια απόφθεγμα: «αν δεν υπάρχει 
Θεός, όλα επιτρέπονται»), δηλώνει κατηγορηματικά ότι πιστεύει στο 
Θεό. Όμως δεν βρίσκει αποδεκτό το Θεό που δεν μπορεί να προσφέ-
ρει ένα έσχατο νόημα στην τραγωδία της ζωής. Τον Ιβάν δεν τον απα-
σχολεί η επαναστατική θεωρία, αλλά το μαρτύριο της ανθρωπότητας 
μέσα στην ιστορία: ο θάνατος κι ενός μόνο παιδιού ήταν πάρα πολύ 
υψηλό τίμημα για να εξαγοράσει τη θρησκευτική προοπτική ότι όλα 
θα δικαιωθούν. Θα δούμε πιο κάτω σε αυτό το κεφάλαιο ότι οι Εβραίοι 
θα κατέληγαν κι αυτοί στο ίδιο συμπέρασμα. Από την άλλη μεριά, 
είναι ο ενάρετος Αλιόσα ο οποίος παραδέχεται ότι δεν πιστεύει στο 
Θεό - παραδοχή που φαίνεται να ξεσπάει μέσα από την άγνοιά του, 
να ξεπηδάει από κάποια ανεξερεύνητα βάθη του ασυνειδήτου του. Η 
αμφιταλάντευση και μια ζοφερή αίσθηση εγκατάλειψης συνέχισαν να 
στοιχειώνουν τη λογοτεχνία του εικοστού αιώνα, μια λογοτεχνία γε-
μάτη από τις εικόνες μιας έρημης χώρας και μιας ανθρωπότητας που 
περιμένει έναν Γκοντό που ποτέ δεν έρχεται. 

Μια παρόμοια δυσφορία και ανησυχία υπάρχει και στον μουσουλ-
μανικό κόσμο, αν και αυτή ξεπήδησε από διαφορετικές πηγές. Περί 
τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, η mission civilisatrice* της Ευρώ-
πης βρισκόταν στο απόγειό της. Οι Γάλλοι είχαν αποικιοποιήσει την 
Αλγερία το 1830 και το 1839 οι Βρετανοί αποίκισαν το Άντεν. Λίγο 
μετά κατελήφθη η Τυνησία (1881), η Αίγυπτος (1882), το Σουδάν 
(1898),η Λιβύη και το Μαρόκο (1912). Το 1920,η Βρετανία και η Γαλ-
λία μοίρασαν μεταξύ τους τη Μέση Ανατολή σε προτεκτοράτα και 
επιτροπευόμενες περιοχές. Αυτό το αποικιακό σχέδιο απλώς επιση-
μοποίησε μια πιο αθόρυβη διαδικασία εκδυτικισμού, δεδομένου ότι 
οι Ευρωπαίοι εγκαθίδρυαν σε ολόκληρο τον δέκατο ένατο αιώνα μια 
πολιτιστική και οικονομική ηγεμονία στον όνομα του εκσυγχρονι-
σμού. Η τεχνολογικοποιημένη Ευρώπη είχε γίνει ηγέτιδα δύναμη και 
κυριαρχούσε στον κόσμο. Εμπορικές αντιπροσωπείες και διπλωματι-
κές αποστολές είχαν ήδη εγκατασταθεί στην Τουρκία και στη Μέση 
Ανατολή, υπονομεύοντας τις παραδοσιακές δομές αυτών των κοινω-

* Η εκπολιτιστική αποστολή,σύμφωνα με τη ρητορεία των αποικιοκρατών. [Σ.τ.Μ.] 
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νιων πολύ πριν από την άμεση δυτική διακυβέρνηση. Επρόκειτο για 
μια εντελώς νέα μορφή αποικιοποίησης. Όταν οι Μογγόλοι κατέλα-
βαν την Ινδία, ο ινδουϊστικός πληθυσμός απορρόφησε πολλά μου-
σουλμανικά στοιχεία, με τον καιρό όμως η ντόπια κουλτούρα επικρά-
τησε και πάλι. Η νέα αποικιακή τάξη μεταμόρφωσε τις ζωές των υπο-
τελών της λαών για πάντα, εδραιώνοντας μια πολιτική της εξάρτησης. 

Ήταν αδύνατον οι αποικιοποιημένες χώρες να αναλάβουν. Οι 
παλιοί θεσμοί είχαν μοιραία κλονιστεί και η ίδια η μουσουλμανική 
κοινωνία ήταν διαιρεμένη ανάμεσα στους «δυτικότροπους» και τους 
«άλλους». Μερικοί Μουσουλμάνοι έφτασαν μέχρι το σημείο να απο-
δέχονται την ευρωπαϊκή ταξινόμηση τους ως «Ανατολιτών», στοιβα-
ζόμενοι αδιακρίτως μαζί με τους Ινδούς και τους Κινέζους. Μερικοί 
στράφηκαν ενάντια στα πιο παραδοσιακά αγροτικά στρώματα. Στο 
Ιράν, ο Σαχ Νασιρουντίν (1848-1896) δήλωνε πως ένιωθε καταφρόνια 
για τους υπηκόους του. Ό,τι ήταν προηγουμένως ένας ζωντανός πολι-
τισμός με δική του ταυτότητα και συνοχή μεταμορφωνόταν βαθμιαία 
σε ένα σύνολο εξαρτημένων κρατών που ήταν ατελή αντίγραφα ενός 
κόσμου ξένου. Ουσία της εκσυγχρονιστικής διαδικασίας στην Ευρώπη 
και τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο νεωτερισμός: δεν μπορούσε να επι-
τευχθεί με τη μίμηση. Σήμερα, ανθρωπολόγοι οι οποίοι μελετούν εκδυ-
τικισμένες χώρες ή πόλεις στον αραβικό κόσμο, όπως το Κάιρο, δεί-
χνουν ότι η αρχιτεκτονική και ο χωροταξικός σχεδιασμός αντανα-
κλούν κυριαρχία μάλλον παρά πρόοδο ,23 

Από τη μεριά τους οι Ευρωπαίοι άρχιζαν να πιστεύουν ότι η δική 
τους κουλτούρα δεν ήταν μόνο ανώτερη στην παρούσα φάση, αλλά 
βρισκόταν ανέκαθεν στο βαγόνι της προόδου. Συχνά επεδείκνυαν μια 
αλαζονική άγνοια της παγκόσμιας ιστορίας. Ινδοί, Σύροι και Αιγύ-
πτιοι όφειλαν να εκσυγχρονιστούν για το δικό τους καλό. Η αποικια-
κή στάση εκφράστηκε τυπικά από τον λόρδο Cromer, ύπατο αρμοστή 
της Αιγύπτου από το 1883 ως το 1907: 

Ο Sir Alfred Lyall μου είπε κάποτε: «Το πνεύμα του Ανατολίτη 
απεχθάνεται την ακρίβεια. Κάθε Αγγλοίνδός οφείλει να το 
θυμάται πάντα αυτό». Η έλλειψη ακρίβειας, που εύκολα εκφυ-
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λίζεται σε ψευδολογία, είναι στην πραγματικότητα το κύριο 
χαρακτηριστικό του ανατολίτικου πνεύματος. 
0 Ευρωπαίος είναι ορθολογιστής- οι προτάσεις του αποκλείουν 
την αμφισημία· είναι εκ φύσεως λογικιστης, ακόμα και αν ποτέ 
δεν έχει σπουδάσει λογική- ρέπει αυθόρμητα στο σκεπτικισμό και 
ζητάει αποδείξεις πριν αποδεχθεί την αλήθεια οποιασδήποτε πρό-
τασης- η εκπαιδευμένη του διάνοια λειτουργεί σαν τμήμα ενός 
μηχανισμού. Το πνεύμα του Ανατολίτη, από την άλλη μεριά, όπως 
και τα γραφικά του σοκάκια, πάσχει εγγενώς από ασυμμετρία. 
Οι αιτιολογήσεις του είναι του πιο πρόχειρου είδους. Παρ' όλο 
που οι αρχαίοι Άραβες είχαν αναπτύξει σε υψηλό βαθμό την επι-
στήμη της διαλεκτικής, οι απόγονοι τους είναι εντυπωσιακά στε-
ρημένοι ως προς τη λογική ικανότητα. Συχνά είναι ανίκανοι να συ-
ναγάγουν τα πιο προφανή συμπεράσματα απ' οποιοδήποτε απλό 
λογικό αξίωμα του οποίου την αλήθεια μπορεί ν' αποδέχονται24. 

Ένα από τα προβλήματα που έπρεπε να υπερπηδηθούν ήταν το Ισλάμ. 
Μια αρνητική εικόνα του Προφήτη Μωχάμετ και της θρησκείας του 
είχε αναπτυχθεί στον χριστιανικό κόσμο από την εποχή των Σταυρο-
φοριών και αυτή η εικόνα παρέμενε δίπλα στον αντισημιτισμό της 
Ευρώπης. Κατά την αποικιακή περίοδο,το Ισλάμ παρουσιαζόταν σαν 
μια μοιρολατρική θρησκεία που αντετίθετο στην πρόοδο. 0 λόρδος 
Cromer, για παράδειγμα, αποδοκίμαζε τις προσπάθειες του Αιγύ-
πτιου μεταρρυθμιστή Μωχάμετ Αμπντούχ, υποστηρίζοντας ότι ήταν 
αδύνατο το «Ισλάμ» να μεταρρυθμίσει τον εαυτό του. 

Οι Μουσουλμάνοι διέθεταν ελάχιστο χρόνο και ενέργεια για ν' 
αναπτύξουν τη δική τους παραδοσιακή αντίληψη για το θεό. Ήταν 
καταπιασμένοι σ' έναν αγώνα να προλάβουν τη Δύση. Μερικοί έβλε-
παν σαν απάντηση τον εκκοσμικευμένο προσανατολισμό της Δύσης, 
αλλά ό,τι στην Ευρώπη ήταν θετικό και αναζωογονητικό στον ισλα-
μικό κόσμο μόνο αταίριαστο και ξένο μπορούσε να φαίνεται, αφού 
δεν είχε αναπτυχθεί φυσικά μέσα από τη δική του παράδοση και στο 
δικό του χρόνο. Στη Δύση, ο «θεός» φάνταζε τώρα σαν η φωνή της 
αποξένωσης· στον μουσουλμανικό κόσμο ήταν η αποικιακή διαδικα-
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σία. Αποκομμένοι από τις ρίζες του πολιτισμού τους, οι άνθρωποι 
ένιωθαν απροσανατόλιστοι και χαμένοι. Μερικοί Μουσουλμάνοι μεταρ-
ρυθμιστές προσπάθησαν να επισπεύσουν τη διαδικασία προς την πρό-
οδο υποβαθμίζοντας δυναμικά το ρόλο του Ισλάμ. Τα αποτελέσματα 
δεν ήταν καθόλου αυτά που περίμεναν. Στο νέο έθνος-κράτος της Τουρ-
κίας, πΟυ αναδύθηκε από την ήττα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το 
1917,0 Μουσταφά Κεμάλ (1881 -1938),γνωστός αργότερα ως Κεμάλ 
Ατατούρκ, προσπάθησε να μεταμορφώσει τη χώρα του σ' ένα δυτικό 
έθνος: καθαίρεσε το Ισλάμ, κάνοντας τη θρησκεία καθαρά ιδιωτική 
υπόθεση. Τα σουφικά τάγματα διαλύθηκαν κι έγιναν παράνομα· οι 
μεντρεσέδες έκλεισαν κι έπαψε η κρατική εκπαίδευση των ουλεμά-
δων. Αυτή η πολιτική αποθρησκειοποίησης συμβολίστηκε με την απα-
γόρευση του φεσιού, η οποία υποβάθμισε την φυσιογνωμία των θρη-
σκευτικών τάξεων κι ήταν επίσης μια ψυχολογική προσπάθεια να 
υποχρεωθεί ο κόσμος στη δυτική αμφίεση: το «να βάλει καπέλο» αντί 
για φέσι σήμαινε τελικά «να εξευρωπαϊστεί». Ο Ρεζά Χαν, σάχης του 
Ιράν από το 1925 ώς το 1941, θαύμαζε τον Ατατούρκ και αποπειρά-
θηκε μια παρόμοια πολιτική: το πέπλο απαγορεύτηκε· οι μουλλάδες 
αναγκάστηκαν να ξυριστούν και να φορούν το κεπί αντί για το παρα-
δοσιακό τουρμπάνι- οι παραδοσιακές γιορτές προς τιμήν του Σιίτη 
Ιμάμη και μάρτυρα Χουσεΐν απαγορεύτηκαν. 

Ο Φρόυντ είχε σοφά προβλέψει πως κάθε επιβεβλημένη απώθηση 
της θρησκείας μόνο καταστροφικά αποτελέσματα μπορούσε να έχει. 
Όπως και η σεξουαλικότητα,η θρησκεία είναι μια ανθρώπινη ανάγκη 
που επηρεάζει τη ζωή σε κάθε επίπεδο. Αν καταπιεστεί,τα αποτελέ-
σματα ενδέχεται να είναι τόσο εκρηκτικά και καταστρεπτικά όσο και 
σε κάθε βαριά σεξουαλική απώθηση. Οι Μουσουλμάνοι αντιμετώπι-
ζαν με καχυποψία και θαυμασμό την Τουρκία και το Ιράν. Στο Ιράν 
υπήρχε ήδη μια καθιερωμένη παράδοση όπου οι μουλλάδες αντιστέ-
κονταν στον Σάχη εν ονόματι του λαού. Μερικές φορές είχαν ασυνή-
θιστη επιτυχία. Το 1872,όταν ο Σάχης πούλησε το μονοπώλιο της πα-
ραγωγής, της πώλησης και της εξαγωγής του καπνού στους Βρετα-
νούς, θέτοντας εκτός αγοράς τους Ιρανούς παραγωγούς, οι μουλλά-
δες εξέδωσαν έναν φετβά που απαγόρευε στους Ιρανούς να καπνί-
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ζουν. 0 Σάχης αναγκάστηκε να ακυρώσει τις παραχωρήσεις. Η αγία 
πόλη του Κομ έγινε κέντρο αντίστασης στο δεσποτικό και όλο και πιο 
δρακόντειο καθεστώς της Τεχεράνης. Η καταπίεση της θρησκείας 
μπορεί να οδηγήσει στον φονταμενταλισμό, όπως ακριβώς οι ατελείς 
μορφές θεϊσμού μπορούν να προκαλέσουν μιαν άρνηση του Θεού. 
Στην Τουρκία,το κλείσιμο των μεντρεσέδων οδήγησε αναπόφευκτα 
στην παρακμή της εξουσίας των ουλεμάδων. Αυτό σήμαινε ότι το πιο 
μορφωμένο, αυστηρό και υπεύθυνο στοιχείο του Ισλάμ υποχωρούσε, 
ενώ οι μόνες μορφές θρησκείας που απέμεναν ήταν οι πιο ακραίες 
μορφές του παράνομου Σουφισμού. 

Αλλοι μεταρρυθμιστές ήταν πεπεισμένοι ότι η δυναμική κατα-
στολή δεν ήταν η λύση. Το Ισλάμ ευδοκίμησε πάντοτε σε επαφή με 
άλλους πολιτισμούς και οι εκπρόσωποι του πάντοτε πίστευαν ότι η 
θρησκεία ήταν ουσιαστική για κάθε βαθιά και διαρκή μεταρρύθμιση 
της κοινωνίας τους. ϊπήρχαν πάρα πολλά που έπρεπε ν' αλλάξουν 
πολλά τώρα φαίνονταν οπισθοδρομικά* υπήρχαν προλήψεις και άγ-
νοια. Όμως το Ισλάμ είχε επίσης βοηθήσει τους ανθρώπους να καλ-
λιεργήσουν μια σοβαρή επίγνωση: αν αφηνόταν να παρακμάσει, θα 
δοκιμαζόταν και η πνευματική ευημερία των Μουσουλμάνων σε ολό-
κληρο τον κόσμο. Οι Μουσουλμάνοι μεταρρυθμιστές δεν ήταν εχθρι-
κοί απέναντι στη Δύση. Οι περισσότεροι έβρισκαν συγγενικές τις δυ-
τικές ιδέες περί ισότητας και αδελφότητας, αφού το Ισλάμ συμμερι-
ζόταν τις αξίες του Ιουδαιοχριστιανισμού, οι οποίες υπήρξαν μια τόσο 
σημαντική επιρροή για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο 
εκμοντερνισμός της δυτικής κοινωνίας είχε -από ορισμένες απόψεις -
δημιουργήσει έναν νέο τύπο ισότητας και οι μεταρρυθμιστές έλεγαν 
στο λαό τους ότι εκείνοι οι Χριστιανοί έμοιαζαν να ζουν καλύτερες 
ισλαμικές ζωές απ' ό,τι οι Μουσουλμάνοι. Υπήρχε τεράστιος ενθου-
σιασμός και έξαψη σε αυτή τη νέα συνάντηση με την Ευρώπη. Τα υγιέ-
στερα μουσουλμανικά στοιχεία ήταν εκπαιδευμένα στην Ευρώπη, 
είχαν αφομοιώσει τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία και τα ιδεώδη της, ενώ 
επέστρεφαν στις χώρες τους ανυπόμονοι να εφαρμόσουν όσα είχαν 
μάθει. Στις αρχές του εικοστού αιώνα, σχεδόν κάθε Μουσουλμάνος 
διανοούμενος ήταν κι ένας φλογερός θαυμαστής της Δύσης. 
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Οι μεταρρυθμιστές είχαν όλοι μια διανοουμενίστικη κλίση,αλλά 
όλοι σχεδόν ήταν συνδεδεμένοι με κάποια μορφή ισλαμικού Μυστικι-
σμού. Οι πιο ευφάνταστες και ευφυείς μορφές Σουφισμού και ισρα-
κινού (Ishraqui) μυστικισμού είχαν βοηθήσει τους Μουσουλμάνους σε 
προηγούμενες κρίσεις, γι' αυτό και τώρα στρέφονταν πάλι σ' αυτές. Η 
εμπειρία του Θεού δεν θεωρούνταν μια τροχοπέδη, αλλά μια δύναμη 
μετασχηματισμού σ' ένα βαθύ επίπεδο που μπορούσε να επισπεύσει 
τη μετάβαση στη νεωτερικότητα. Έτσι ο Ιρανός μεταρρυθμιστής Τζα-
μαλουντίν αλ-Αφγκανί (1838-1887) ήταν οπαδός του ισρακινού μυστι-
κισμού του Σουχραβαρντί και την ίδια στιγμή φλογερός υπέρμαχος 
του εκμοντερνισμού. Καθώς περιηγείτο το Ιράν,το Αφγανιστάν, την 
Αίγυπτο και την Ινδία, ο αλ-Αφγκανί προσπαθούσε να είναι όλα τα 
πράγματα μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Ήταν ικανός να παρου-
σιάζεται σαν Σουννίτης στους Σουννίτες, σαν Σιίτης μάρτυρας στους 
Σιίτες, σαν επαναστάτης, σαν θρησκευτικός φιλόσοφος και σαν υπο-
στηρικτής του κοινοβουλίου. Οι εσωτερικές ασκήσεις του ισρακινού 
μυστικισμού βοηθούσαν τους Μουσουλμάνους να αισθάνονται ένα με 
τον κόσμο γύρω τους και να βιώνουν μιαν απελευθερωτική κατάρ-
γηση των ορίων του εαυτού τους. Θεωρήθηκε πιθανό ότι η τολμηρό-
τητα του αλ-Αφγκανί και η υιοθέτηση διαφόρων ρόλων εκ μέρους του 
είχε επηρεαστεί από τη μυστική άσκηση, με τη διευρυμένη της αντί-
ληψη περί εαυτού25. Η θρησκεία ήταν ουσιώδης, ενώ η μεταρρύθμιση 
αναγκαία. 0 αλ-Αφγκανί ήταν ένας πεπεισμένος, φλογερός θα έλεγε 
κανείς θεϊστής, αλλά ελάχιστες αναφορές στο Θεό υπήρχαν στην Ανα-
σκευή των ματεριαλιστών, το μοναδικό του βιβλίο. Επειδή γνώριζε 
ότι η Δύση εκτιμούσε το λόγο και θεωρούσε το Ισλάμ και τους Ανατο-
λίτες ανορθολογικούς, ο αλ-Αφγκανί προσπαθούσε να παρουσιάσει 
το Ισλάμ σαν μια πίστη σφραγισμένη από μιαν αδιάλλακτη λατρεία 
του λόγου. Στην πραγματικότητα, ακόμα και ορθολογιστές όπως οι 
Μουταζιλί θα έβρισκαν παράξενη μια τέτοια περιγραφή της θρησκείας 
τους. 0 αλ-Αφγκανί ήταν περισσότερο ακτιβιστής παρά φιλόσοφος. 
Είναι σημαντικό, λοιπόν, να μην κρίνουμε τη σταδιοδρομία και τις 
πεποιθήσεις του από τη μοναδική του φιλολογική απόπειρα. Πάντως 
αυτή η απεικόνιση του Ισλάμ, έτσι ώστε να ταιριάζει με ό,τι θεωρού-
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νταν ως ένα δυτικό ιδεώδες, δείχνει μια καινούργια έλλειψη εμπιστο-
σύνης στον μουσουλμανικό κόσμο, στοιχείο που σύντομα θα γινόταν 
ακραία καταστροφικό. 

Ο Μωχάμετ Αμπντούχ (1849-1905), ο Αιγύπτιος μαθητής του αλ-
Αφγκανί,είχε μια διαφορετική προσέγγιση. Αποφάσισε να εστιάσει 
τις δραστηριότητές του αποκλειστικά στην Αίγυπτο και να επικε-
ντρωθεί στην πνευματική εκπαίδευση των Μουσουλμάνων του. 0 ίδιος 
είχε μεγαλώσει μ* έναν παραδοσιακά μουσουλμανικό τρόπο, που τον 
έφερε κάτω από την επιρροή του Σούφι Σεΐχ Νταρβίς, ο οποίος τον 
δίδαξε ότι η επιστήμη και η φιλοσοφία ήταν τα δύο πιο σίγουρα μονο-
πάτια για τη γνώση του Θεού. Κατά συνέπεια, όταν ο Αμπντούχ άρ-
χισε να σπουδάζει στο περίφημο τζαμί του Αλ-Αζάρ στο Κάιρο,γρή-
γορα απογοητεύτηκε από το απαρχαιωμένο του πρόγραμμα. Αντίθε-
τα τον είλκυσε ο αλ-Αφγκανί, ο οποίος τον μύησε στη λογική,τη θεο-
λογία, την αστρονομία,τη φυσική και το μυστικισμό. Μερικοί Χρι-
στιανοί στη Δύση ένιωθαν ότι η επιστήμη ήταν εχθρός της πίστης, αλλά 
οι Μουσουλμάνοι Μυστικοί συχνά χρησιμοποιούσαν τα μαθηματικά 
και την επιστήμη ως βοήθημα στο διαλογισμό τους. Σήμερα οι Μου-
σουλμάνοι σε μερικές από τις πιο ακραίες μυστικές σέκτες των Σιι-
τών, όπως οι Δρούζοι ή οι Αλεβίδες, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη 
σύγχρονη επιστήμη. Στον ισλαμικό κόσμο υπάρχουν βαθιές επιφυλά-
ξεις ως προς τη δυτική πολιτική, αλλά ελάχιστοι έχουν πρόβλημα να 
συμφιλιώσουν την πίστη τους προς το Θεό με τη δυτική επιστήμη. 

0 Αμπντούχ ήταν συνεπαρμένος από την επαφή του με τη δυτική 
κουλτούρα και είχε ιδιαίτερα επηρεαστεί από τον Κοντ,τον Τολστόι 
και τον Χέρμπερτ Σπένσερ,του οποίου ήταν προσωπικός φίλος. Ποτέ 
δεν υιοθέτησε έναν εξ ολοκλήρου δυτικό τρόπο ζωής, αλλά του άρεσε 
να επισκέπτεται τακτικά την Ευρώπη για να ανανεώνεται διανοητικά. 
Αυτό δεν σήμαινε ότι εγκατέλειψε το Ισλάμ. Κάθε άλλο· όπως όλοι οι 
μεταρρυθμιστές, ο Αμπντούχ ήθελε να επιστρέψει στις ρίζες της πί-
στης του. Ως εκ τούτου, υποστήριξε μιαν αναβίωση του πνεύματος 
του Προφήτη και των τεσσάρων πρώτων Ορθά Καθοδηγημένων Χαλι-
φών (ρασιντούν). Ωστόσο,αυτό δεν σήμαινε μια φονταμενταλιστική 
αποκήρυξη της νεωτερικότητας. Ο Αμπντούχ επέμενε ότι οι Μου-
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σουλμάνοι έπρεπε να μελετήσουν την επιστήμη, την τεχνολογία και 
την κοσμική φιλοσοφία προκειμένου να πάρουν τη Θέση τους στον 
σύγχρονο κόσμο. 0 Νόμος της Σαριά έπρεπε να μεταρρυθμιστεί, για 
να μπορέσουν οι Μουσουλμάνοι να αποκτήσουν τη διανοητική ελευ-
θερία που χρειάζονταν. Όπως ο αλ-Αφγκανί, προσπάθησε κι αυτός 
να παρουσιάσει το Ισλάμ σαν μια ορθολογική πίστη, υποστηρίζοντας 
ότι στο Κοράνι λόγος και θρησκεία είχαν βαδίσει χέρι-χέρι για πρώτη 
φορά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Πριν από την εμφάνιση του Προ-
φήτη, οι αποκαλύψεις συνοδεύονταν πάντα από θαύματα, θρύλους 
και ανορθολογική ρητορεία, όμως το Κοράνι δεν κατέφυγε σε τέτοιες 
πρωτόγονες μεθόδους. Είχε «προωθήσει την απόδειξη και τη λογική 
επιχειρηματολογία, είχε εκθέσει τις απόψεις των απίστων και τις είχε 
ορθολογικά καταπολεμήσει»26. Η επίθεση κατά των Φαϊλασούφ, η 
οποία κορυφώθηκε με τον αλ-Γκαζαλί,ήταν άμετρη. Επέφερε σχίσμα 
ανάμεσα στην ευσέβεια και τον ορθολογισμό,πράγμα που επηρέασε 
τη διανοητική κατάσταση των ουλεμάδων. Αυτό ήταν εμφανές στο 
απαρχαιωμένο πρόγραμμα του αλ-Αζάρ. Οι Μουσουλμάνοι έπρεπε, 
ως εκ τούτου, να επιστρέψουν στο πιο δεκτικό και ορθολογικό πνεύ-
μα του Κορανίου. Όμως ο Αμπντούχ οπισθοχωρούσε απέναντι σ* έναν 
εξ ολοκλήρου αναγωγικό ρασιοναλισμό. Παρέθετε συχνά το χαντίθ: 
«Να στοχάζεστε τη Δημιουργία του θεού και όχι την ουσία του, αλλιώς 
θα χαθείτε». Ο λόγος δεν μπορεί να συλλάβει το ουσιώδες είναι του 
θεού που παραμένει τυλιγμένο στο μυστήριο. Το μόνο που μπορούμε 
να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα είναι πως ο θεός δεν μοιάζει με 
κανένα άλλο ον. Όλα τα άλλα ερωτήματα που θέτουν οι θεολόγοι 
είναι απλώς επιπόλαια και το Κοράνι τα απορρίπτει ως ζαννά. 

Στην Ινδία ο σημαντικότερος μεταρρυθμιστής ήταν ο Σερ Μωχά-
μετ Ικμπάλ (1877-1938), ο οποίος έγινε για τους Μουσουλμάνους της 
Ινδίας ό,τι ο Γκάντι για τους Ινδουιστές. Ήταν ουσιαστικά ένας άν-
θρωπος του διαλογισμού -Σούφι και ποιητής που έγραφε στη γλώσ-
σα Ούρντου- αλλά είχε επίσης μια δυτική εκπαίδευση και διδακτο-
ρικό στη φιλοσοφία. Ήταν γεμάτος ενθουσιασμό για τον Μπεργκσόν, 
τον Νίτσε και τον Α.Ν. Χουάιτχεντ (Α.Ν. Whitehead), και προσπά-
θησε να αναζωογονήσει τη Φαλσαφά στο φως των δικών τους ενορά-
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σεων, θεωρώντας τον εαυτό του ως μία γέφυρα ανάμεσα σε Ανατολή 
και Δύση. Τον ανησυχούσε αυτό που έβλεπε ως παρακμή του Ισλάμ 
στην Ινδία. Από την εποχή της παρακμής της μογγολικής αυτοκρατο-
ρίας τον δέκατο όγδοο αιώνα, οι Μουσουλμάνοι της Ινδίας ένιωθαν να 
βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Δεν είχαν την αυτοπεποίθηση των αδελ-
φών τους στη Μέση Ανατολή, όπου το Ισλάμ βρισκόταν στο οικείο του 
έδαφος. Κατά συνέπεια ήταν ακόμα πιο αμυντικοί και ανασφαλείς 
έναντι των Βρετανών. Ο Ικμπάλ προσπάθησε να θεραπεύσει την ανη-
συχία του λαού του με μια δημιουργική αναδόμηση των ισλαμικών 
αρχών μέσα από την ποίηση και τη φιλοσοφία. 

Από τους δυτικούς φιλοσόφους, όπως λόγου χάρη ο Νίτσε, ο Ικ-
μπάλ είχε αφομοιώσει τη σημασία του ατομικισμού. Ολόκληρο το 
σύμπαν εκπροσωπούσε ένα Απόλυτο που ήταν η υψηλότερη μορφή 
ατομικότητας και την οποία οι άνθρωποι αποκαλούσαν «Θεό». Προ-
κειμένου να πραγματώσουν τη μοναδική τους φύση, όλα τα ανθρώ-
πινα όντα έπρεπε να γίνουν όσο πιο όμοια γίνεται με το Θεό. Αυτό 
σήμαινε ότι ο καθένας έπρεπε να γίνει περισσότερο άτομο, περισσό-
τερο δημιουργικός και να εκφράζει αυτή του τη δημιουργικότητα στην 
πράξη. Η παθητικότητα και η δειλή αυτοεκμηδένιση (την οποία ο Ικ-
μπάλ απέδιδε στην περσική επιρροή) των Μουσουλμάνων στην Ινδία 
έπρεπε να σταματήσει. Η μουσουλμανική αρχή του ιζτιχάντ (ανεξάρ-
τητη κρίση) θα έπρεπε να τους ενθαρρύνει να γίνουν δεκτικοί στις 
νέες ιδέες: το ίδιο το Κοράνι απαιτούσε σταθερή αναθεώρηση και 
αυτοεξέταση. Όπως ο αλ-Αφγκανί και ο Αμπντούχ, ο Ικμπάλ προ-
σπάθησε να δείξει ότι η εμπειρική στάση,η οποία ήταν το κλειδί της 
προόδου, είχε ξεκινήσει από το Ισλάμ και πέρασε στη Δύση μέσα 
από τη μουσουλμανική επιστήμη και τα μαθηματικά κατά τον Με-
σαίωνα. Πριν από την εμφάνιση των μεγάλων ομολογιακών θρησκειών 
κατά την Αξονική Εποχή,η πρόοδος της ανθρωπότητας ήταν τυφλή, 
εξαρτημένη από εμπνευσμένα και χαρισματικά άτομα. Το προφη-
τικό έργο του Μωχάμετ υπήρξε το αποκορύφωμα αυτών των ενορά-
τικών προσπαθειών και έκανε άχρηστη κάθε περαιτέρω αποκάλυψη. 
Από εδώ και πέρα οι άνθρωποι μπορούσαν να βασίζονται στο λόγο 
και την επιστήμη. 
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Δυστυχώς ο ατομικισμός έγινε μια καινούργια μορφή ειδωλολα-
τρίας στη Δύση, αφού τώρα ήταν αυτοσκοπός. Οι άνθρωποι είχαν 
ξεχάσει πως κάθε αληθινή ατομικότητα πήγαζε από το Θεό. Η ευφυΐα 
του ατόμου μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με επικίνδυνες συνέπειες αν 
αφηνόταν απόλυτα ελεύθερη. Μια φυλή ϊπερανθρώπων που θεωρού-
σαν τους εαυτούς τους θεούς, όπως αυτή που οραματίστηκε ο Νίτσε, 
ήταν μια τρομακτική προοπτική: οι άνθρωποι χρειάζονταν την απο-
δοχή ενός κανόνα, ο οποίος θα υπερέβαινε τα καπρίτσια και της δια-
θέσεις της στιγμής. Αποστολή του Ισλάμ ήταν να υπερασπίσει τη φύ-
ση του αληθινού ατομικισμού απέναντι στη δυτική διαφθορά αυτού 
του ιδεώδους. Διέθεταν άλλωστε το σουφικό ιδεώδες του Τέλειου 
Ανθρώπου,το τέλος της Δημιουργίας και το σκοπό της ύπαρξής της. 
Αντίθετα με τον Υπεράνθρωπο που θεωρούσε τον εαυτό του ως το 
ύψιστο και περιφρονούσε τον όχλο, ο Τέλειος Άνθρωπος χαρακτηρι-
ζόταν από απόλυτη δεκτικότητα απέναντι στο Απόλυτο και μπο-
ρούσε να πάρει μαζί του τις μάζες. Η παρούσα κατάσταση του κόσμου 
σήμαινε ότι η πρόοδος εξαρτιόταν από τα χαρίσματα μιας ελίτ, η 
οποία μπορούσε να δει πέρα από το άμεσο παρόν και να μεταφέρει 
την ανθρωπότητα στο μέλλον. Τελικά, ο καθένας θα επιτύγχανε την 
τέλεια ατομικότητα μέσα στο Θεό. Η άποψη του Ικμπάλ για το ρόλο 
του Ισλάμ ήταν οπωσδήποτε μεροληπτική, αλλά ήταν πιο επεξεργα-
σμένη απ' ό,τι πολλές σύγχρονες δυτικές προσπάθειες να δικαιώσουν 
το Χριστιανισμό εις βάρος του Ισλάμ. Οι επιφυλάξεις του απέναντι 
στο ιδεώδες του Τπερανθρώπου δικαιώθηκαν πλήρως από τα γεγο-
νότα στη Γερμανία κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του. 

Κατά την εν λόγω εποχή, οι Αραβες Μουσουλμάνοι της Μέσης 
Ανατολής δεν είχαν πια και τόση εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους 
να αντεπεξέλθουν στη δυτική απειλή. Η χρονιά του 1920, όταν η Βρε-
τανία και η Γαλλία προέλασαν στη Μέση Ανατολή, έγινε γνωστή ως 
αμφ-αλ-ναχμπά, Χρόνος της Καταστροφής, λέξη η οποία έφερε τις 
συνδηλώσεις μιας κοσμικής καταστροφής. Οι Άραβες είχαν ελπίσει σε 
ανεξαρτησία μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, 
αλλά αυτή η καινούργια κυριαρχία τους έκανε να αισθάνονται ότι 
ποτέ δεν θα έλεγχαν το πεπρωμένο τους: υπήρχε ακόμα η φήμη πως 
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οι Βρετανοί επρόκειτο να παραδόσουν την Παλαιστίνη στους Σιωνι-
στές, σαν να μην υπήρχαν καν οι Άραβες κάτοικοι της. Η αίσθηση της 
ντροπής και της ταπείνωσης ήταν βαθιά. Ο Καναδός ερευνητής Γουίλ-
φρεντ Κάντγουελ Σμιθ (Wilfred Cantwell Smith) έδειξε ότι αυτή επι-
δεινωνόταν από την ανάμνησή του περασμένου τους μεγαλείου: «Στη 
ρήξη ανάμεσα [στους σύγχρονους Άραβες] και, για παράδειγμα, τους 
σύγχρονους Αμερικανούς, ένα ζήτημα πρώτιστης σημασίας ήταν ακρι-
βώς η βαθιά διαφορά ανάμεσα σε μια κοινωνία με αναμνήσεις ενός 
παρελθόντος μεγαλείου και σε μια κοινωνία με το αίσθημα της πα-
ρούσας ισχύος»27. Αυτό είχε κρίσιμες θρησκευτικές συνεπαγωγές. Ο 
Χριστιανισμός υπήρξε προπάντων μια θρησκεία της δυστυχίας και 
του πόνου και -τουλάχιστον στη Δύση- εμφανιζόταν οπωσδήποτε 
πιο αυθεντικός σε περιόδους μεγάλων αντιξοοτήτων: δεν είναι εύκολο 
να συνταυτίσουμε τον εγκόσμιο θρίαμβο με την εικόνα του εσταυρω-
μένου Ιησού. Το Ισλάμ, αντίθετα, είναι μια θρησκεία της επιτυχίας. 
Το Κοράνι δίδασκε ότι μια θρησκεία που ήταν σύμφωνη με το θέλημα 
του Θεού (εφαρμόζοντας τη δικαιοσύνη, την ισότητα και τη δίκαιη 
κατανομή του πλούτου) δεν μπορούσε να αποτύχει. Η μουσουλμα-
νική ιστορία έδειχνε να το επιβεβαιώνει αυτό. Σε αντίθεση με τον Χρι-
στό, ο Μωχάμετ δεν ήταν ένας εμφανώς αποτυχημένος αλλά ένας 
λαμπρός θριαμβευτής. Τα επιτεύγματά του συμπληρώθηκαν από τη 
φανερή επέκταση της Μουσουλμανικής αυτοκρατορίας τον έβδομο 
και τον όγδοο αιώνα. Αυτό φυσικά έτεινε να ενισχύσει τη μουσουλ-
μανική πίστη στο Θεό: ο αλ-Λαχ αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελε-
σματικός και πραγματοποίησε το λόγο του στο πεδίο της Ιστορίας. Η 
μουσουλμανική επιτυχία συνεχίστηκε. Ακόμα και καταστροφές όπως 
οι εισβολές των Μογγόλων μπόρεσαν να ξεπεραστούν. Μέσα στους 
αιώνες, η ούμμα είχε προσλάβει μια σχεδόν ιερουργική σημασία και 
αποκάλυπτε την παρουσία του Θεού. Τώρα, όμως, κάτι φαινόταν να 
πηγαίνει εντελώς στραβά στη μουσουλμανική ιστορία και αυτό ανα-
πόφευκτα επηρέαζε την αντίληψη για το Θεό. Από δω και πέρα πολ-
λοί Μουσουλμάνοι θα έβαζαν σκοπό τους να επαναφέρουν την ισλα-
μική ιστορία στην τροχιά της, κάνοντας το κορανικό όραμα και πάλι 
αποτελεσματικό μέσα στον κόσμο. 
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Η αίσθηση της ντροπής επιδεινώθηκε όταν η στενότερη γνωριμία 
με την Ευρώπη αποκάλυψε το βάθος της δυτικής περιφρόνησης για 
τον Προφήτη και τη θρησκεία του. Η μουσουλμανική λογιοσύνη αφιε-
ρωνόταν όλο χαι περισσότερο στην απολογητική ή στην αναπόληση 
περασμένων θριάμβων - ένα επικίνδυνο παρασκεύασμα. Ο Θεός δεν 
βρισκόταν πια στο επίκεντρο. 0 Κάντγουελ Σμιθ ανιχνεύει αυτή τη 
διαδικασία μέσα από μια λεπτομερή εξέταση της αιγυπτιακής εφη-
μερίδας Αλ Αχράμ από το 1930 ως το 1948. Στη διάρκεια αυτής της 
περιόδου,^ εφημερίδα είχε δύο διευθυντές. Από το 1930 ως το 1933 
την διηύθυνε ο Αλ-Κιντρ Χουσεΐν, ένας παραδοσιοκράτης του καλύ-
τερου είδους, ο οποίος έβλεπε τη θρησκεία του περισσότερο σαν μια 
υπερβατιχή ιδέα παρά ως ιστορική και πολιτική οντότητα. Το Ισλάμ 
ήταν μά?λον μια επιταγή, μια καθοδήγηση για μελλοντική δράση, 
παρά μι« πραγματικότητα πλήρως οικοδομημένη. Επειδή ήταν πά-
ντα δύσωλο -έως αδύνατο - να ενσαρκωθεί το θεϊκό ιδεώδες στην 
ανθρώτινη ζωή, τον Χουσεΐν δεν τον ανησυχούσαν οι περασμένες ή οι 
σημερνές αποτυχίες της ούμμα. Είχε αρκετή αυτοπεποίθηση ώστε να 
επικρνει τη μουσουλμανική συμπεριφορά και οι λέξεις «πρέπει» και 
«όφελε» διατρέχουν ασταμάτητα όλα τα φύλλα της εφημερίδας στη 
διάριεια της θητείας του. Αλλά είναι εξίσου ξεκάθαρο ότι ο Χουσεΐν 
δενμπορούσε να φανταστεί τη θέση ενός ανθρώπου που θα ήθελε 
μεν αλλά έβρισκε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει: η πραγματικότητα 
το> αλ-Λαχ θεωρείται δεδομένη. Σ' ένα πρώιμο φύλλο, ένα άρθρο 
γραμμένο από τον Γιουσούφ αλ-Ντιτζνί σκιαγραφούσε το παλιό τε-
λολογικό επιχείρημα περί της υπάρξεως του Θεού. Ο Σμιθ σημειώ-

νει ότι το ύφος ήταν ουσιαστικά ευλαβικό και εξέφραζε μια έντονη 
και ζωηρή εκτίμηση της ωραιότητας και της τελειότητας της Φύσης,η 
οποία αποκάλυπτε τη θεία παρουσία. Ο αλ-Ντιτζνί δεν είχε καμιά 
αμφιβολία πως ο αλ-Λαχ υπήρχε. Το άρθρο του είναι μάλλον μια 
προσευχή παρά μια λογική κατάδειξη της ύπαρξης του Θεού και 
έμοιαζε να μην ενδιαφέρεται καθόλου για το γεγονός ότι οι δυτικοί 
επιστήμονες είχαν από καιρό ανατινάξει αυτήν την ειδική «απόδει-
ξη». Όμως αυτή η στάση ήταν ξεπερασμένη. Η κυκλοφορία της εφη-
μερίδας έπεσε. 
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'Οταν ο Φαρίντ Ουατζντί ανέλαβε το 1933, το αναγνωστικό κοινό 
της εφημερίδας διπλασιάστηκε. Το πρώτο μέλημα του Ουατζντί ήταν 
να διαβεβαιώσει τους αναγνώστες του ότι το Ισλάμ ήταν «εντάξει». 
Ποτέ δεν θα περνούσε από το μυαλό του Χουσεΐν ότι το Ισλάμ, μια 
υπερβατική ιδέα μέσα στο νου του Θεού, μπορεί να χ^ιαζόταν από 
καιρού εις καιρόν ένα χέρι βοηθείας, αλλά ο Ουατζντί έβλεπε το Ισλάμ 
σαν έναν ανθρώπινο θεσμό υπό απειλήν. Η πρώτη του ανάγκη ήταν 
να δικαιώσει, να επαινέσει, να επευφημήσει. Όπως δεί>νει ο Κάντ-
γουελ Σμιθ, μια βαθιά έλλειψη θρησκευτικότητας διαπερνά το έργο 
του Ουατζντί. Όπως και άλλοι πριν απ' αυτόν, υποστήριζε σταθερά 
ότι η Δύση απλώς δίδασκε όσα το Ισλάμ είχε ανακαλύψει αώνες πριν, 
αλλά αντίθετα από εκείνους αναφερόταν ελάχιστα στο Θεό.Το κυριό-
τερο ενδιαφέρον του ήταν η ανθρώπινη πραγματικότητα του «Ισλάμ»: 
και αυτή η εγκόσμια αξία είχε με κάποια έννοια υποκατασ-ήσει τον 
υπερβατικό Θεό. Ο Σμιθ καταλήγει: 

Ένας αληθινός Μουσουλμάνος δεν είναι ένας άνθρωπος που 
πιστεύει στο Ισλάμ - και ειδικά στο ιστορικό Ισλάμ· είναι μίλ-
λον κάποιος που πιστεύει στο Θεό και αποδέχεται την απο)ά-
λυφη μέσ' από τον Προφήτη του. Για τον τελευταίο υπάρχει αρ-
κετός θαυμασμός εδώ. Λείπει φως η έκδηλη πίστη. Και ο Θε(ς 
εμφανίζεται αξιοσημείωτα σπάνια μέσα σ' αυτές τις σελίδεςΆ 

Αντίθετα, υπάρχει αστάθεια και έλλειψη αυτοεκτίμησης: η γνώμη -ης 
Δύσης έχει φτάσει να βαραίνει απελπιστικά. Άνθρωποι όπως ο Χο>-
σεΐν είχαν καταλάβει τη θρησκεία και την κεντρική σπουδαιότητα τα 
Θεού, αλλά είχαν χάσει την επαφή με τον σύγχρονο κόσμο. Οι άνθρω-
ποι που ήταν σε επαφή με τη νεωτερικότητα είχαν χάσει την αίσθηση 
του Θεού. Από αυτή την αστάθεια θα ξεπηδούσε ο πολιτικός ακτιβι-
σμός που χαρακτηρίζει το σύγχρονο φονταμενταλισμό, ο οποίος απο-
τελεί επίσης μια απομάκρυνση από το Θεό. 

Οι Εβραίοι της Ευρώπης είχαν επίσης επηρεαστεί από τις πολεμι-
κές επικρίσεις έναντι της πίστης τους. Στη Γερμανία, Εβραίοι φιλόσο-
φοι ανέπτυξαν αυτό που ονόμαζαν «επιστήμη του Ιουδαϊσμού»,η οποία 
ξανάγραφε την ιουδαϊκή ιστορία με εγελιανούς όρους προκειμένου ν* 
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αποσείσει την κατηγορία ότι ο Ιουδαϊσμός ήταν μια δουλική, αλλο-
τριωτική πίστη. 0 πρώτος που αποπειράθηκε μια τέτοια επανερμη-
νεία της ιστορίας του Ισραήλ ήταν ο Solomon Formstecher (1808-
1889). Στην Θρησκεία του πνεύματος (1841) περιέγραφε το Θεό σαν 
μια παγκόσμια Ψυχή, έμφυτη σε όλα τα πράγματα. Το πνεύμα, ωστό -
σο, δεν ήταν εξαρτημένο από τον κόσμο, όπως υποστήριζε ο Χέγκελ. 
Ο Formstecher επέμενε ότι βρισκόταν πέρα από τη δικαιοδοσία του 
λόγου, επιστρέφοντας έτσι στην παλιά διάκριση ανάμεσα στην ουσία 
και τις ενέργειες του Θεού. Εκεί που ο Χέγκελ απαξίωνε τη χρήση της 
αναπαραστατικής γλώσσας, ο Formstecher υποστήριζε ότι ο συμβολι-
σμός ήταν το μόνο κατάλληλο όχημα προκειμένου να μιλήσει κανείς 
για το Θεό, αφού αυτός βρισκόταν πέρα από τις φιλοσοφικές έννοιες. 
Πάντως, ο Ιουδαϊσμός ήταν η πρώτη θρησκεία που έφτασε σε μια εξε-
λιγμένη έννοια του Θείου και σύντομα θα έδειχνε σε ολόκληρο τον 
κόσμο τι σήμαινε μια πραγματικά πνευματική θρησκεία. 

Η πρωτόγονη, παγανιστική θρησκεία ταύτιζε το θεό με τη Φύση, 
υποστήριζε ο Formstecher. Αυτή η αυθόρμητη, μη συνειδητή περίοδος 
εκπροσωπούσε τη βρεφική ηλικία του ανθρώπινου γένους. 'Οταν τα 
ανθρώπινα όντα πέτυχαν έναν ανώτερο βαθμό αυτοσυνείδησης, ήταν 
έτοιμα να προχωρήσουν σε μια πιο επεξεργασμένη ιδέα σχετικά με τη 
θεότητα. Άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι αυτός ο «θεός» ή το «Πνεύ-
μα» δεν βρισκόταν μέσα στους κόλπους της Φύσης, αλλά υπήρχε 
πάνω και πέρα από αυτήν. Οι προφήτες που έφτασαν σε αυτή την 
καινούργια σύλληψη του Θείου κήρυσσαν μια ηθική θρησκεία. Στην 
αρχή πίστεψαν πως οι αποκαλύψεις τους προέρχονταν από μια 
δύναμη έξω από τον εαυτό τους, όμως με τον καιρό κατάλαβαν ότι 
δεν εξαρτιόταν από έναν απόλυτα εξωτερικό Θεό, αλλά εμπνέονταν 
από την ίδια τους τη διαποτισμένη από το Πνεύμα φύση. Οι Εβραίοι 
ήταν ο πρώτος λαός που επέτυχε αυτή την ηθική σύλληψη του Θεού. 
Η μακρά περίοδος της εξορία τους και η απώλεια του Ναού τούς απέ-
κοψαν από κάθε εξωτερικό στήριγμα και έλεγχο. Έτσι προχώρησαν 
σε έναν ανώτερο τύπο θρησκευτικής συνείδησης, ο οποίος τους βοή-
θησε να προσεγγίζουν ελεύθερα το Θεό. Δεν εξαρτιόταν από μεσολα-
βητές ιερείς ούτε ελέγχονταν από έναν ξένο Νόμο, όπως είχαν υπο-
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στηρίξει ο Χέγκελ χαι ο Καντ. Αντίθετα είχαν μάθει να βρίσκουν το 
Θεό μέσα στο ίδιο το πνεύμα και την ατομικότητά τους. 0 Χριστιανι-
σμός και το Ισλάμ είχαν προσπαθήσει να μιμηθούν τον Ιουδαϊσμό, αλ-
λά με λιγότερη επιτυχία. 0 Χριστιανισμός,για παράδειγμα, είχε δια-
τηρήσει πολλά παγανιστικά στοιχεία στον τρόπο που απεικόνιζε το 
θεό. Τώρα που οι Εβραίοι είχαν χειραφετηθεί, θα μπορούσαν σύντο-
μα να επιτύχουν την απόλυτη απελευθέρωση· έπρεπε να ετοιμάζο-
νται γι* αυτό το τελικό στάδιο της εξέλιξής τους αφήνοντας κατά μέ-
ρος τους τελετουργικούς νόμους, που αποτελούσαν το κληροδότημα 
μιας παλαιότερης, λιγότερο ανεπτυγμένης φάσης της ιστορίας τους. 

Όπως και οι Μουσουλμάνοι μεταρρυθμιστές, οι δημιουργοί της 
Επιστήμης του Ιουδαϊσμού προσπαθούσαν να παρουσιάσουν τη θρη-
σκεία τους σαν μια εξ ολοκλήρου ορθολογική πίστη. Βιάζονταν ιδιαί-
τερα να απαλλαγούν από την Καββάλα,η οποία είχε γίνει πηγή αμη-
χανίας μετά το φιάσκο του Σαμπετάι Τσεβί και την άνοδο του Χασι-
δισμού. Σε αυτό το κλίμα ο Samuel Hirsch, που δημοσίευσε τη Θρη-
σκευτική Φιλοσοφία των Εβραίων το 1842, έγραψε μια ιστορία του 
Ισραήλ που αγνοούσε τη μυστική διάσταση του Ιουδαϊσμού και 
παρουσίαζε μια ηθική, ορθολογική ιστορία του θεού, επικεντρωμένη 
στην ιδέα της ελευθερίας. Ένα ανθρώπινο ον χαρακτηριζόταν από την 
ικανότητά του να λέει «εγώ». Αυτή η αυτοσυνείδηση εκπροσωπούσε 
μιαν αναπαλλοτρίωτη προσωπική ελευθερία. Η παγανιστική θρησκεία 
δεν ήταν σε θέση να καλλιεργήσει αυτήν την αυτονομία, αφού στα πολύ 
πρώιμα στάδια της ανθρώπινης εξέλιξης το δώρο της αυτοσυνείδησης 
φαινόταν να έρχεται από τα πάνω. Οι παγανιστές τοποθετούσαν την 
πηγή της προσωπικής τους ελευθερίας στη Φύση και πίστευαν ότι 
ορισμένα πάθη τους ήταν αναπόφευκτα. 0 Αβραάμ, ωστόσο, αρνή-
θηκε αυτήν την παγανιστική μοιρολατρία και εξάρτηση. Στάθηκε μόνος 
ενώπιον του θεού, θέτοντας απολύτως τον εαυτό του υπό την εντολή 
του. Ένας τέτοιος άνθρωπος θα έβρισκε το θεό μέσα σε κάθε όψη της 
ζωής. Ο θεός, ο Κύριος του Σύμπαντος, είχε έτσι φτιάξει τον κόσμο 
ώστε να μας βοηθά να επιτυγχάνουμε αυτήν την εσωτερική ελευθερία* 
κάθε άνθρωπος είναι εκπαιδευμένος γι' αυτό από τον ίδιο το θεό και 
κανέναν άλλον. Ο Ιουδαϊσμός δεν ήταν η δουλική πίστη την οποία 
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φαντάζονταν οι Εθνικοί, Υπήρξε ανέκαθεν μια πιο εξελιγμένη θρη-
σκεία απ* ό,τι,για παράδειγμα, ο Χριστιανισμός, που έστρεψε τα νώ-
τα του στις ιουδαϊκές του ρίζες και παλινδρόμησε στον ανορθολογι-
σμό και στις προλήψεις του παγανισμού. 

0 Νάχμαν Κρόχμαλ (Nachman Krochmal) (1785-1840),του οποίου 
ο Οδηγός για τους παραπλανημένους της εποχής μας δημοσιεύθηκε 
μετά το θάνατό του το 1841, δεν αποκήρυσσε τον μυστικισμό όπως οι 
άλλοι Εβραίοι συγγραφείς. Του άρεσε να αποκαλεί το «Θεό» ή το 
«Πνεύμα» «Τίποτα», όπως οι Καββαλιστές, και να χρησιμοποιεί την 
καββαλιστική μεταφορά της εκπόρευσης για να περιγράφει την εκδι-
πλούμενη αυτοαποκάλυψη του Θεού. Υποστήριζε ότι τα επιτεύγματα 
των Εβραίων δεν ήταν αποτέλεσμα μιας δουλικής εξάρτησης από το 
Θεό, αλλά προϊόν της λειτουργίας της συλλογικής συνείδησης. Με 
τους αιώνες, οι Εβραίοι εκλέπτυναν σταδιακά την αντίληψή τους για 
το Θεό. Έτσι,την εποχή της Εξόδου ο Θεός χρειαζόταν ακόμα ν' απο-
καλύπτει την παρουσία του με θαύματα. Την εποχή της επιστροφής 
από τη Βαβυλώνα, ωστόσο, οι Εβραίοι είχαν επιτύχει μια πολύ πιο 
εξελιγμένη αντίληψη του Θείου και δεν ήταν πλέον απαραίτητα τα 
σημεία ή τα θαύματα. Η ιουδαϊκή σύλληψη της λατρείας του Θεού δεν 
ήταν η δουλική εξάρτηση την οποία φαντάζονταν οι γχοείμ, αλλά 
ανταποκρινόταν σχεδόν με ακρίβεια στο φιλοσοφικό ιδεώδες. Η μόνη 
διαφορά ανάμεσα στη θρησκεία και τη φιλοσοφία ήταν ότι η τελευ-
ταία εκφραζόταν με έννοιες, ενώ η θρησκεία χρησιμοποιούσε αναπα-
ραστατική γλώσσα, όπως είχε δείξει ο Χέγκελ. Όμως αυτός ο τύπος 
συμβολικής γλώσσας ήταν κατάλληλος, αφού ο Θεός υπερβαίνει όλες 
τις ιδέες που έχουμε γι* αυτόν. Στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε 
να πούμε ούτε καν ότι υπάρχει, αφού η εμπειρία που έχουμε για την 
ύπαρξη είναι τόσο μερική και περιορισμένη. 

Αυτή η καινούργια αυτοπεποίθηση που προκάλεσε η χειραφέτηση 
δέχθηκε ένα ισχυρό πλήγμα με το ξέσπασμα ενός άγριου αντισημιτι-
σμού στη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη επί τσάρου Αλεξάνδρου 
Γ' το 1881, που εξαπλώθηκε και στη δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, την 
πρώτη χώρα στην οποία χειραφετήθηκαν οι Εβραίοι, υπήρξε ένα 
υστερικό κύμα αντισημιτισμού όταν ο Εβραίος αξιωματικός Άλφρεντ 
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Ντρέυφους καταδικάστηκε άδικα για προδοσία το 1894. Τον ίδιο 
χρόνο ο Καρλ Λούγκερ, ένας γνωστός αντισημίτης, εξελέγη Δήμαρχος 
της Βιέννης. Όμως στη Γερμανία, πριν ο Χίτλερ έρθει στην εξουσία, οι 
Εβραίοι φαντάζονταν ακόμα πως ήταν ασφαλείς. Έτσι ο Χέρμαν 
Κοέν (Hermann Cohen) (1842-1918) φαινόταν ακόμη απασχολημένος 
με τον μεταφυσικό αντισημιτισμό του Καντ και του Χέγκελ. Ασχο-
λούμενος προπάντων με την κατηγορία ότι ο Ιουδαϊσμός ήταν μια δου-
λική πίστη, ο Κοέν αρνιόταν ότι ο Θεός ήταν μια εξωτερική πραγμα-
τικότητα που επέβαλε άνωθεν την υπακοή. Ο Θεός ήταν απλώς μια 
ιδέα που κατασκεύασε ο ανθρώπινος νους, ένα σύμβολο του ηθικού 
ιδεώδους. Συζητώντας τη βιβλική ιστορία της Φλεγομένης Βάτου, 
όπου ο Θεός όρισε τον εαυτό του ως «Είμαι αυτό που είμαι», ο Κοέν 
υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια πρωτόγονη έκφραση του γεγονότος 
ότι αυτό που αποκαλούμε «Θεό» είναι απλώς αυτό καθ' εαυτό το 
Είναι. Είναι αρκετά διακριτό από τα επιμέρους όντα που γνωρίζουμε, 
τα οποία μπορούν μόνο να συμμετέχουν σε αυτήν την ουσιώδη ύπαρξη. 
Στο Η θρησκεία του Λόγου αντλημένη από τις πηγές του Ιουδαϊσμού 
(που δημοσιεύθηκε μετά το θάνατό του το 1919), ο Κοέν επέμενε ακό-
μα πως ο Θεός ήταν μια ανθρώπινη ιδέα. Είχε όμως δεχθεί τον συγκι-
νησιακό ρόλο που έπαιζε η θρησκεία στην ανθρώπινη ζωή. Μια απλή 
ηθική ιδέα -όπως ο «Θεός»- δεν αρκεί για να μας παρηγορήσει. Η 
θρησκεία μάς διδάσκει να αγαπάμε τον πλησίον μας- έτσι είναι δυνα-
τό να πούμε ότι ο Θεός της θρησκείας -σε αντίθεση με το Θεό της ηθι-
κής και της φιλοσοφίας - είναι η συναισθηματική αγάπη. 

Αυτές οι ιδέες καλλιεργήθηκαν αφανώς από τον Φραντς Ρόζεν-
τσβαϊχ (Franz Rosenzweig) (1886-1929), ο οποίος ανέπτυξε μια εντε-
λώς διαφορετική κατανόηση του Ιουδαϊσμού που τον ξεχώρισε από 
τους συγχρόνους του. Δεν ήταν μόνο ένας από τους πρώτους υπαρξι-
στές, αλλά επίσης διατύπωσε ιδέες που ήταν κοντά στις ανατολικές 
θρησκείες. Η ανεξαρτησία του μπορεί ίσως να εξηγηθεί από το γεγο-
νός ότι εγκατέλειψε τον Ιουδαϊσμό όταν ήταν νέος, έγινε αγνωστικι-
στής και ύστερα σκέφτηκε να μεταστραφεί στο Χριστιανισμό πριν 
επιστρέψει τελικά στον ορθόδοξο Ιουδαϊσμό. 0 Ρόζεντσβαϊχ αρνή-
θηκε με πάθος ότι η τήρηση της Τορά ενθάρρυνε μια δουλική,ταπει-
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νωτική εξάρτηση από έναν τυραννικό Θεό. Η θρησκεία δεν ήταν απλώς 
ηθικότητα, αλλά ήταν ουσιαστικά μια συνάντηση με το Θείο. Πώς 
όμως μπορούσαν απλά ανθρώπινα όντα να συναντηθούν με τον υπερ-
βατικό Θεό; Ο Ρόζεντσβαϊχ ποτέ δεν μας περιγράφει αυτή τη συνά-
ντηση -και αυτή είναι μια αδυναμία της φιλοσοφίας του. Ήταν καχύ-
ποπτος απέναντι στην προσπάθεια του Χέγκελ να συμπλέξει το Πνεύ-
μα με τον άνθρωπο και τη Φύση: αν απλώς βλέπουμε την ανθρώπινη 
συνείδηση σαν μια όψη της Παγκόσμιας Ψυχής, δεν είμαστε πλέον 
πραγματικά άτομα. Σαν αληθινός υπαρξιστής,ο Ρόζεντσβαϊχ τόνιζε 
την απόλυτη χωριστότητα κάθε συγκεκριμένου ανθρώπινου όντος. 0 
καθένας μας είναι μόνος του,χαμένος και έντρομος μέσα στο απέρα-
ντο πλήθος της ανθρωπότητας. Μόνο όταν ο Θεός στρέφεται προς 
εμάς λυτρωνόμαστε από την ανωνυμία και το φόβο. 0 Θεός δεν κατα-
λύει την ατομικότητά μας, λοιπόν, αλλά μας βοηθάει να επιτύχουμε 
πλήρη αυτοσυνειδησία. 

Είναι αδύνατο για μας να συναντήσουμε το Θεό με οποιονδήποτε 
ανθρωπομορφικό τρόπο. Ο Θεός είναι το Έδαφος του Είναι, σε τέτοιο 
βαθμό συνυφασμένος με την ίδια μας την ύπαρξη που δεν μπορούμε 
καν να του μιλήσουμε, σαν να ήταν απλώς ένα άλλο πρόσωπο όπως 
εμείς. Δεν υπάρχουν λέξεις ή ιδέες που να περιγράφουν το Θεό. Το 
χάσμα ανάμεσα σε αυτόν και στα ανθρώπινα όντα γεφυρώνεται μόνο 
από τις εντολές της Τορά. Και δεν πρόκειται απλώς για νομικές επι-
ταγές, όπως φαντάζονται οι γχοείμ. Πρόκειται για μυστήρια, συμβο-
λικές πράξεις που δείχνουν πέρα από αυτές τις ίδιες και εισάγουν 
τους Εβραίους στη θεϊκή διάσταση που υπάρχει στα θεμέλια της ύπαρ-
ξης καθενός μας. Όπως και οι ραββίνοι, ο Ρόζεντσβαϊχ υποστήριζε ότι 
οι εντολές ήταν τόσο φανερά συμβολικές -αφού συχνά δεν έχουν 
κανένα νόημα από μόνες τους-που μας οδηγούν πέρα από τις περιο-
ρισμένες μας λέξεις και έννοιες στο ίδιο το άρρητο Είναι. Μας βοη-
θούν να καλλιεργούμε μια στάση ακρόασης και αναμονής ώστε να 
στεκόμαστε νηφάλιοι και προσεκτικοί πάνω στο Έδαφος της ύπαρ-
ξής μας. Οι μιτσβώτ δεν λειτουργούν αυτομάτως, λοιπόν. Το άτομο 
πρέπει πρώτα να τις κάνει δικές του, έτσι ώστε κάθε μιτσβά να πάψει 
να είναι μια εξωτερική εντολή και να εκφράζει την εσωτερική μου διά-
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θεση,το εσωτερικό μου οφείλειν. Όμως παρ' όλο που η Τορά ήταν μια 
ειδικά ιουδαϊκή θρησκευτική πρακτική,η αποκάλυψη δεν περιοριζό-
ταν στο λαό του Ισραήλ. Αυτός, ο Ρόζεντσβαϊχ, θα συναντούσε το Θεό 
μέσα από τις συμβολικές χειρονομίες που ήταν παραδοσιακά ιουδαϊ-
κές, αλλά ένας Χριστιανός θα χρησιμοποιούσε διαφορετικά σύμβολα. 
Τα δόγματα περί του Θεού δεν ήταν στην ουσία τους ομολογιακές δη-
λώσεις, αλλά σύμβολα εσωτερικών διαθέσεων. Τα δόγματα της Δημι-
ουργίας και της αποκάλυψης, για παράδειγμα, δεν ήταν κυριολεκτι-
κές περιγραφές πραγματικών γεγονότων από τη ζωή του Θεού και 
του κόσμου. Οι μύθοι της αποκάλυψης εξέφραζαν την προσωπική μας 
εμπειρία για το Θεό. Οι μύθοι της Δημιουργίας συμβόλιζαν την από-
λυτη ενδεχομενικότητα της ανθρώπινης ύπαρξής μας, τη συντριπτική 
επίγνωση της απώτατης εξάρτησής μας από το Έδαφος του Είναι που 
έκανε δυνατή αυτή την ύπαρξη. Ως δημιουργός, ο Θεός δεν ασχολεί-
ται ειδικά με τα πλάσματά του, μέχρι τη στιγμή που αποκαλύπτει τον 
εαυτό του σε καθένα από αυτά· αλλά αν δεν ήταν ο Δημιουργός, δη-
λαδή το Έδαφος όλης της ύπαρξης,η θρησκευτική εμπειρία δεν θα είχε 
κανένα νόημα για την ανθρωπότητα στο σύνολό της. Θα παρέμενε μια 
αλληλουχία από αλλόκοτα περιστατικά. Το οικουμενικό όραμα της 
θρησκείας του Ρόζεντσβαϊχ τον έκανε ύποπτο στα μάτια του νέου πο-
λιτικού Ιουδαϊσμού που αναδυόταν ως απάντηση στον καινούργιο 
αντισημιτισμό. 0 Ισραήλ, υποστήριζε, είχε συγκροτηθεί ως λαός στην 
Αίγυπτο, όχι στη Γη της Επαγγελίας, και μόνο τότε θα εκπλήρωνε τα 
πεπρωμένα του ως αιώνιος λαός, όταν θα έκοβε τους δεσμούς του με 
αυτόν το γήινο κόσμο και θα απείχε από κάθε πολιτική εμπλοκή. 

Αλλά οι Εβραίοι που ένιωθαν θύματα του κλιμακούμενου αντιση-
μιτισμού δεν ήταν δυνατόν ν' αντισταθούν στην πολιτική στράτευση. 
Δεν μπορούσαν να κάθονται περιμένοντας τον Μεσσία ή τον ίδιο το 
Θεό να τους σώσει, αλλά έπρεπε μόνοι τους να λυτρώσουν το λαό τους. 
Το 1882, τη χρονιά μετά τα πρώτα πογκρόμ στη Ρωσία, μια μικρή 
ομάδα Εβραίων εγκατέλειψαν την Ανατολική Ευρώπη για να εγκατα-
σταθούν στην Παλαιστίνη. Ήταν πεπεισμένοι ότι οι Εβραίοι δεν επρό-
κειτο να γίνουν ολοκληρωμένα ανθρώπινα όντα με πλήρη δικαιώματα 
παρά μόνο αν αποκτήσουν μια δική τους πατρίδα. Ο πόθος για την 
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επιστροφή στη Σιών (έναν από τους δεσπόζοντες λόφους της Ιερου-
σαλήμ) ξεκίνησε σαν απροκάλυπτα κοσμικό κίνημα, αφού οι αντιξοό-
τητες της ιστορίας είχαν πείσει τους Σιωνιστές ότι η θρησκεία και ο 
Θεός τους δεν λειτουργούσαν. Στη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη, 
ο Σιωνισμός ήταν ένα παρακλάδι του επαναστατικού σοσιαλισμού 
που προσπαθούσε να εφαρμόσει στην πράξη τις θεωρίες του Καρλ 
Μαρξ. Οι Εβραίοι επαναστάτες συνειδητοποιούσαν ότι οι σύντροφοι 
τους ήταν εξίσου αντισημίτες όσο κι ο τσάρος και φοβούνταν ότι η 
μοίρα τους δεν θα καλυτέρευε σ' ένα κομμουνιστικό καθεστώς: τα 
γεγονότα απέδειξαν ότι είχαν δίκιο. Έτσι φλογεροί νεαροί σοσιαλι-
στές όπως ο Μπεν Γκουριόν (1886-1973) απλώς τύλιξαν το σάκο τους 
και σαλπάρησαν για την Παλαιστίνη, με στόχο να δημιουργήσουν μια 
κοινωνία-πρότυπο που θα ήταν ένα φως ανάμεσα στους Εθνικούς και 
θα ανήγγελλε τη σοσιαλιστική χιλιετία. Άλλοι όμως δεν είχαν χρόνο 
για τέτοια μαρξιστικά όνειρα. 0 χαρισματικός Αυστριακός δικηγόρος 
Τέοντορ Χερτσλ (Theodor Herzl) (1860-1904) έβλεπε το νέο ιουδαϊκό 
τόλμημα σαν ένα αποικιακό εγχείρημα: κάτω από την προστατευτική 
φτερούγα μιας από τις ευρωπαϊκές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, το ιου-
δαϊκό κράτος θα ήταν ένα προκεχωρημένο φυλάκιο της προόδου μέσα 
στον ισλαμικό πρωτογονισμό. 

Παρ' όλο τον διακηρυγμένο του κοσμικό χαρακτήρα, ο Σιωνισμός 
εκφραζόταν ενστικτωδώς με παραδοσιακά θρησκευτική εννοιολογία 
και ουσιαστικά ήταν μια θρησκεία χωρίς Θεό. Έβριθε από εκστατικές 
και μυστικές ελπίδες για το μέλλον, βασισμένες στα αρχαία θέματα 
της απολύτρωσης, του προσκυνήματος και της αναγέννησης. Οι Σιω-
νιστές υιοθέτησαν ακόμα και την πρακτική του να δίνουν στον εαυτό 
τους νέα ονόματα σαν σημάδι του αναγεννημένου εαυτού. Έτσι ο 
Ασέρ Γκίνσμπεργκ (Asher Ginzberg), ένας προπαγανδιστής της πρώ-
της περιόδου, αυτοονομάστηκε Αχάντ Χαάμ (Ένας από το Λαό). 
Τώρα ανήκε στον εαυτό του αφού ταυτιζόταν με το νέο εθνικό πνεύ-
μα, παρ' όλο που δεν πίστευε ότι ένα ιουδαϊκό κράτος ήταν πραγμα-
τοποιήσιμο στην Παλαιστίνη. Απλώς αναζητούσε εκεί ένα «πνευμα-
τικό κέντρο», το οποίο θα έπαιρνε τη θέση του Θεού ως μοναδική 
εστία του λαού του Ισραήλ. Θα γινόταν «ένας οδηγός για όλα τα θέ-



5°° Η Ιστορία του Θεού 

ματα της ζωής», θα έφτανε «στα βάθη της καρδιάς» και θα συνέδεε 
«τα αισθήματα καθενός μ' εκείνα όλων». Οι Σιωνιστές είχαν αναστρέ-
ψει την παλαιά θρησκευτική τάση. Αντί να στρέφονται προς έναν υπερ-
βατικό Θεό, οι Εβραίοι ζητούσαν την εκπλήρωση εδώ κάτω. Ο εβραϊ-
κός όρος χαγχσχαμά (επί λέξει, «συγκεκριμενοποίηση») ήταν ένας 
αρνητικός όρος στη μεσαιωνική ιουδαϊκή φιλοσοφία, αναφερόμενος 
στη συνήθεια να αποδίδονται ανθρώπινα ή φυσικά χαρακτηριστικά 
στο Θεό. Στο Σιωνισμό, χαγχσχαμά έφτασε να σημαίνει εκπλήρωση, 
ενσάρκωση των ελπίδων του Ισραήλ στον γήινο κόσμο. Η ιερότητα δεν 
έδρευε πια στον ουρανό: η Παλαιστίνη ήταν η «ιερή» γη με την πιο 
πλήρη έννοια της λέξης. 

Το πόσο ιερή, μπορεί να το δει κανείς στα γραπτά ενός από τους 
πρωτοπόρους,του Ααρών Ντέηβιντ Γκόρντον (Aaron David Gordon) 
(έτος θαν.1922),που είχε υπάρξει ορθόδοξος Εβραίος και Καββαλι-
στής μέχρι την ηλικία των σαράντα επτά, όταν μεταστράφηκε στο Σιω-
νισμό. Ένας αδύναμος και ασθενικός άνθρωπος με άσπρα μαλλιά και 
γενειάδα, ο Γκόρντον δούλευε στα χωράφια δίπλα στους νεότερους 
εποίκους, αναπηδώντας μαζί τους τη νύχτα σε έκσταση, κραυγάζο-
ντας «Χαρά!... Χαρά!». Σε παλαιότερους καιρούς, έγραφε,η εμπει-
ρία της επανένωσης με τη γη του Ισραήλ θα ονομαζόταν αποκάλυψη 
της Σεκινάχ. Η Ιερή Γη είχε γίνει μια ιερή αξία· διέθετε μια πνευμα-
τική δύναμη προσιτή αποκλειστικά στους Εβραίους, που είχαν δημι-
ουργήσει το μοναδικό ιουδαϊκό πνεύμα. 'Οταν περιέγραφε αυτή την 
ιερότητα, ο Γκόρντον χρησιμοποιούσε καββαλιστικούς όρους που 
άλλοτε χρησιμοποιούνταν για τη μυστηριώδη περιοχή του Θεού: 

Η ψυχή του Εβραίου είναι το γέννημα του φυσιχού περιβάλλο-
ντος της γης του Ισραήλ. Καθαρότητα, το βάθος ενός ατελείωτα 
διαυγούς ουρανού, μια χαθαρή προοπτιχή, ομίχλες αγνότητας. 
Αχόμα χαι το θεϊκό άγνωστο μοιάζει να εξαφανίζεται σε αυτή 
την καθαρότητα, γλιστρώντας από το περιορισμένο έχδηλο φως 
στο άπειρο απόχρυφο φως. Οι άνθρωποι αυτού του κόσμου δεν 
καταλαβαίνουν ούτε αυτήν την καθαρή προοπτική ούτε αυτό 
το φωτεινό άγνωστο της εβραϊκής ψυχής30. 
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Αρχικά αυτό το μεσανατολικό τοπίο ήταν τόσο διαφορετικό από τη 
Ρωσία, τη φυσική του γενέθλια γη, την οποία ο Γκόρντον έβρισκε τρο -
μακτική και ξένη. Αλλά συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να το κάνει 
δικό του με την εργασία (αβοντάχ, μια λέξη που αναφέρεται επίσης 
στις θρησκευτικές τελετουργίες). Αλλά δουλεύοντας τη γη, η οποία 
υποστήριζαν οι Σιωνιστές είχε παραμεληθεί από τους Αραβες, οι 
Εβραίοι θα την κατακτούσαν για λογαριασμό τους και την ίδια στιγμή 
θ' απολύτρωναν τους εαυτούς τους από την αποξένωση της εξορίας. 

Οι σοσιαλιστές Σιωνιστές αποκαλούσαν το εποικιστικό τους κίνη-
μα Κατάκτηση μέσω της Εργασίας: τα κιμπουτσίμ τους έγιναν κο-
σμικά μοναστήρια, όπου ζούσαν από κοινού και επεξεργάζονταν την 
ίδια τους τη σωτηρία. Η καλλιέργεια της γης τους οδηγούσε σε μια 
μυστική εμπειρία αναγέννησης και παγκόσμιας αγάπης. Όπως εξη-
γούσε ο Γκόρντον: 

Στο βαθμό που τα χέρια μου συνηθίζουν στη δουλειά, που τα 
μάτια μου χαι τ' αυτιά μου μαθαίνουνε να βλέπουν χαι χαι ν' 
αχούν χαι η χαρδιά μου να χαταλαβαίνει αυτό που χρύβεται 
μέσα της, η ψυχή μου μαθαίνει χι αυτή ν' αναπηδάει στους λό-
φους, να υψώνεται, να πετάει - να απλώνεται σε εχτάσεις που 
δεν εγνώριζε, να αγκαλιάζει όλη τη γη που την περιτριγυρίζει, 
τον χόσμο χαι όλα όσα βρίσκονται μέσα σ' αυτόν χαι να βλέπει 
τον εαυτό της μέσα στην αγκαλιά όλου του σύμπαντος 3°. 

Η εργασία τους ήταν μια εγκόσμια προσευχή. Περί τα 1927, ο νεα-
ρός πρωτοπόρος και λόγιος Avraham Schlonsky (1900-73), ο οποίος 
εργαζόταν ως μηχανικός κατασκευής δρόμων, έγραψε αυτό το ποίημα 
για τη γη του Ισραήλ: 

Ντύσε με, αγαθή μητέρα, με λαμπρό πολύχρωμο φόρεμα, 
Και την αυγή οδήγησέ με στο μόχθο μου. 
Η γη μου είναι τυλιγμένη στο φως σαν σε σάλι προσευχής. 
Τα σπίτια στέκουν ορθά σαν μετώπες· 
Και οι πέτρες, στρωμένες με το χέρι, κατεβαίνουν 

σαν κορδόνια φυλαχτών. 
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Εδώ η χαριτωμένη πόλη λέει την πρωινή της προσευχή 
στον δημιουργό της. 

Και ανάμεσα στους δημιουργούς είναι ο γιος σου ο Αβραάμ 
Ένας βάρδος μηχανικός στο Ισραήλ31. 

Ο Σιωνιστής δεν είχε πλέον ανάγκη το Θεό· είχε ο ίδιος γίνει δημιουρ-
γός. Αλλοι Σιωνιστές διατήρησαν μια πιο συμβατική πίστη. 0 Καβ-
βαλιστής Abraham Isaac Kook (1865-1935), που έκανε χρέη αρχιραβ-
βίνου για τον παλαιστινιακό Ιουδαϊσμό, είχε ελάχιστη επαφή με τον 
κόσμο των Εθνικών πριν από την άφιξή του στη Γη του Ισραήλ. Επέ-
μενε ότι όσο η έννοια της υπηρεσίας στο Θεό οριζόταν ως υπηρεσία 
σε κάποια συγκεκριμένη οντότητα, ξέχωρη από τα ιδεώδη και τα κα-
θήκοντα της θρησκείας, δεν θα «ελευθερωνόταν από την ανώριμη αντί-
ληψη που εστιάζεται πάντοτε στα επιμέρους όντα»32. 0 Θεός δεν 
ήταν ένα ακόμη Ον: 0 Άιν Σοφ υπερέβαινε όλες τις ανθρώπινες έννοιες 
όπως αυτή της προσωπικότητας. Το να σκεφτόμαστε το Θεό σαν επι-
μέρους ον ήταν ειδωλολατρία και σημάδι μιας πρωτόγονης νοοτρο-
πίας. Ο Kook ήταν εμποτισμένος στην ιουδαϊκή παράδοση, αλλά δεν 
τον ανησυχούσε η σιωνιστική ιδεολογία. Είναι αλήθεια,το κίνημα της 
Εργασίας πίστευε ότι είχε ξεκαθαρίσει με τη θρησκεία, αλλά αυτός ο 
αθεϊστικός Σιωνισμός δεν ήταν παρά μόνο μια φάση. Ο Θεός ήταν 
ενεργός μέσα στους πρωτοπόρους: οι θεϊκές «σπίθες» είχαν παγιδευ-
τεί σε αυτά τα «κελύφη» του σκότους και περίμεναν τη λύτρωση. Είτε 
σκέφτονταν με αυτό τον τρόπο είτε όχι, οι Εβραίοι ήταν στην ουσία 
τους αδιαχώριστοι από το Θεό και εκπλήρωναν το σχέδιο του Θεού 
χωρίς να το συνειδητοποιούν. Στη διάρκεια της εξορίας,το Άγιο Πνεύ-
μα είχε εγκαταλείψει το λαό του. Είχαν κρύψει τη Σεκινάχ μέσα σε 
Συναγωγές και αναγνωστήρια, αλλά σύντομα το Ισραήλ θα γινόταν 
το πνευματικό κέντρο του κόσμου και θα αποκάλυπτε την αληθινή 
έννοια του Θεού στους Εθνικούς. 

Αυτός ο τύπος πνευματικότητας μπορούσε να γίνει επικίνδυνος. Η 
αφοσίωση στην Άγια Χώρα θα οδηγούσε στη νέα ειδωλολατρία του 
εβραϊκού φονταμενταλισμού των ημερών μας. Η αφοσίωση στο ιστο-
ρικό «Ισλάμ» συνέβαλε σ' έναν παρόμοιο φονταμενταλισμό στον μου-
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σουλμανικό κόσμο. Εβραίοι και Μουσουλμάνοι μάχονταν για να 
βρουν νόημα σ' έναν ζοφερό κόσμο. 0 Θεός της ιστορίας έμοιαζε να 
τους έχει εξαπατήσει. Οι Σιωνιστές είχαν δίκιο να φοβούνται την 
τελική εξόντωση του λαού τους. Για πολλούς Εβραίους,η παραδο-
σιακή ιδέα περί Θεού θα γινόταν μια τερατολογία μετά το Ολοκαύ-
τωμα. 0 νομπελίστας Ηλί Βήζελ (Elie Wiesel) έζησε μόνο για το Θεό 
τα παιδικά του χρόνια στην Ουγγαρία- η ζωή του ήταν σφραγισμένη 
από τις διδασκαλίες του Ταλμούδ και ήλπιζε κάποια μέρα να μυηθεί 
στα μυστήρια της Καββάλα. Παιδί ακόμα τον πήραν στο Άουσβιτς 
και αργότερα στο Μπούχενβαλντ. Την πρώτη του νύχτα στο στρατό-
πεδο του θανάτου, βλέποντας τον μαύρο καπνό να ξετυλίγεται στον 
ουρανό από τα κρεματόρια όπου επρόκειτο να ριχτούν τα σώματα της 
μητέρας και της αδερφής του, ήξερε ότι οι φλόγες είχαν αναλώσει την 
πίστη του για πάντα. 0 κόσμος στον οποίο βρισκόταν ήταν το αντι-
κειμενικό σύστοιχο του έρημου από Θεό τόπου του Νίτσε. «Ποτέ δεν 
θα ξεχάσω τη νυχτερινή σιωπή που μου στέρησε, για όλη την αιωνιό-
τητα, κάθε επιθυμία να ζήσω», θα έγραφε χρόνια αργότερα. «Ποτέ 
δεν θα ξεχάσω εκείνες τις στιγμές που σκότωσαν το Θεό μου και την 
ψυχή μου κι έκαναν τα όνειρά μου στάχτη»33. 

Μια μέρα η Γκεστάπο κρέμασε ένα παιδί. Ακόμα και τα Ες-Ες 
είχαν ενοχληθεί από την προοπτική να κρεμαστεί ένα παιδί μπροστά σε 
εκατοντάδες θεατές. Το παιδί που -θυμάται ο Βήζελ- είχε το πρόσω-
πο «θλιμμένου αγγέλου»,ήταν σιωπηλό,ζωηρά ωχρό και σχεδόν γαλή-
νιο καθώς ανέβαινε στην αγχόνη. Πίσω από τον Βήζελ, ένας από τους 
άλλους κρατούμενους φώναξε: «Πού είναι ο Θεός; Πού είναι;» Το παιδί 
έκανε μισή ώρα να πεθάνει, ενώ οι κρατούμενοι ήταν αναγκασμένοι να 
το κοιτούν στο πρόσωπο. Ο ίδιος άνδρας ξαναφώναξε: «Πού είναι ο 
Θεός τώρα;» Και ο Βήζελ άκουσε μια φωνή μέσα του να δίνει την απά-
ντηση: «Εδώ είναι, νάτος - κρέμεται εδώ σ' αυτήν την αγχόνη»34. 

Ο Ντοστογιέφσκι είχε πει ότι ο θάνατος κι ενός μόνο παιδιού μπο-
ρούσε να κάνει το Θεό απαράδεκτο, αλλά ακόμα κι αυτός -που η 
απανθρωπιά δεν του ήταν ξένη- δεν είχε ποτέ φανταστεί το θάνατο 
ενός παιδιού υπό τέτοιες συνθήκες. Η φρίκη του Άουσβιτς είναι μια 
αδυσώπητη πρόκληση απέναντι σε όλες τις συμβατικές ιδέες περί 
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Θεού. 0 απόμακρος Θεός των φιλοσόφων,χαμένος στην υπερβατική 
του απάθεια,γίνεται αβάσταχτος. Πολλοί Εβραίοι δεν μπορούν πλέον 
να δεχθούν τη βιβλική ιδέα ενός Θεού που φανερώνεται μέσα στην 
ιστορία,γιατί αυτός -λένε μαζί με τον Βήζελ- πέθανε στο Άουσβιτς. 
Η ιδέα ενός προσωπικού Θεού, όμοιου μ' εμάς σε μεγέθυνση, είναι 
στοιχειωμένη με ανυπέρβλητες δυσκολίες. Αν αυτός ο Θεός ήταν πα-
ντοδύναμος, θα μπορούσε να έχει αποτρέψει το Ολοκαύτωμα. Αν ήταν 
ανίκανος να το σταματήσει, είναι αδύναμος και ανώφελος· αν μπο-
ρούσε να το σταματήσει και δεν το έκανε, είναι ένα τέρας. Οι Εβραίοι 
δεν είναι οι μόνοι που πιστεύουν ότι το Ολοκαύτωμα έβαλε τέρμα στη 
συμβατική θεολογία. 

Όμως είναι επίσης αλήθεια ότι ακόμα και στο Άουσβιτς μερικοί 
Εβραίοι συνέχιζαν να μελετούν το Ταλμούδ και να τηρούν τις παρα-
δοσιακές γιορτές, όχι επειδή ήλπιζαν ότι ο Θεός θα τους έσωζε, αλλά 
επειδή μόνο έτσι η ζωή τους αποκτούσε κάποιο νόημα. Υπάρχει μια 
ιστορία ότι κάποια μέρα στο Άουσβιτς, μια ομάδα Εβραίων πέρασε 
το Θεό από δίκη. Τον κατηγόρησαν για ωμότητα και προδοσία. Όπως 
και ο Ιώβ, δεν έβρισκαν παρηγοριά στις συνήθεις απαντήσεις στο πρ-
όβλημα του κακού και του πόνου εν μέσω αυτής της φρικωδίας. Δεν 
μπόρεσαν να βρουν δικαιολογία για το Θεό, ούτε ελαφρυντικά, έτσι 
τον κήρυξαν ένοχο και πιθανότατα άξιο της ποινής του θανάτου. Ο 
ραββίνος εξήγγειλε την ετυμηγορία. Ύστερα κοίταξε πάνω και είπε 
ότι η δίκη τελείωσε: ήταν ώρα για τη βραδινή προσευχή. 



Κεφάλαιο 11ο 

Έχει μέλλον ο Θεός; 

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της δεύτερης χιλιετίας, ο κόσμος που 
γνωρίζουμε φαίνεται να εξαφανίζεται. Για δεκαετίες έχουμε ζήσει με 
την επίγνωση ότι δημιουργήσαμε όπλα που μπορούν να εξαλείψουν 
την ανθρώπινη ζωή πάνω στον πλανήτη. Ο Ψυχρός Πόλεμος μπορεί 
να τελείωσε, αλλά η νέα παγκόσμια τάξη δεν είναι λιγότερο τρομα-
κτική από την παλιά. Αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο του οικολογι-
κού ολέθρου. 0 ιός του AIDS απειλεί να γίνει μια μάστιγα ανυπολό-
γιστων διαστάσεων. Μέσα σε δύο ή τρεις γενιές, ο πληθυσμός θα ξε-
περάσει τον αριθμό που μπορεί να συντηρήσει ο πλανήτης. Χιλιάδες 
πεθαίνουν καθημερινά από λιμό και ξηρασία. Πώς θα επιβιώσει η 
ιδέα του Θεού τα χρόνια που έρχονται; Επί 4.000 χρόνια προσαρμο-
ζόταν σταθερά ώστε ν' απαντάει στις απαιτήσεις του παρόντος, αλλά 
στον αιώνα μας όλο και περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν ότι γι' αυτούς 
δεν λειτουργεί πια· και όταν οι θρησκευτικές ιδέες παύουν να είναι 
αποτελεσματικές εξαφανίζονται. Ίσως ο Θεός να είναι πράγματι μια 
ιδέα του παρελθόντος. Ο Αμερικανός ερευνητής Πήτερ Μπέργκερ 
(Peter Berger) παρατηρεί ότι συχνά έχουμε ένα διπλό κριτήριο όταν 
συγκρίνουμε το παρελθόν με την εποχή μας. Ενώ το παρελθόν ανα-
λύεται και καθίσταται σχετικό, το παρόν θεωρείται απρόσβλητο από 
μια τέτοια διαδικασία και οι παρούσες θέσεις απολυτοποιούνται: 
έτσι «οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης φαίνονται απελπιστικά 
σφραγισμένοι από την ψευδή συνείδηση της εποχής τους, αλλά ο 
ερευνητής θεωρεί τη συνείδηση της δικής του εποχής καθαρή διανοη-
τική ευλογία»1. Οι κοσμικιστές του δέκατου ένατου αιώνα έβλεπαν 
τον αθεϊσμό ως τη μη αντιστρεπτή συνθήκη της ανθρωπότητας κατά 
την επιστημονική εποχή. 
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Υπάρχουν πολλές ενδείξεις για κάτι τέτοιο. Στην Ευρώπη, οι εκ-
κλησίες αδειάζουν ο αθεϊσμός δεν είναι πια η οδυνηρά κερδισμένη 
ιδεολογία λίγων πρωτοπόρων του πνεύματος αλλά μια επικρατούσα 
διάθεση. Στο παρελθόν την πυροδοτούσε πάντα μια ειδική ιδέα περί 
Θεού, αλλά σήμερα φαίνεται να έχει χάσει την ενδόμυχη σχέση της με 
το θεϊσμό και να έχει γίνει μια αυτόματη αντίδραση στην εμπειρία του 
να ζει κανείς σε μια εκκοσμικευμένη κοινωνία. Όπως το πλήθος που 
διασκέδαζε συνωστισμένο γύρω από τον τρελό του Νίτσε, πολλοί μέ-
νουν ασυγκίνητοι απέναντι στην προοπτική μιας ζωής χωρίς Θεό. Αλ-
λοι βρίσκουν μια θετική ανακούφιση στην παρουσία του. Όσοι από 
μας περάσαμε δύσκολες στιγμές με τη θρησκεία στο παρελθόν βρί-
σκουμε απελεθερωτικό το ν' απαλλαγούμε από το Θεό που τρομο-
κρατούσε τα παιδικά μας χρόνια. Είναι θαυμάσιο να μην πρέπει να 
τρέμουμε απέναντι σε μια εκδικητική θεότητα που μας απειλεί με την 
αιώνια καταδίκη όταν δεν συμμορφωνόμαστε με τις εντολές της. Δια-
θέτουμε μια πρωτόγνωρη πνευματική ελευθερία και μπορούμε ν' ακο-
λουθούμε τολμηρά τις ιδέες μας, δίχως να χρειάζεται να πατάμε σαν 
τη γάτα γύρω από δύσκολα άρθρα πίστεως ή νιώθοντας εν τω μεταξύ 
μια καταποντιστική έλλειψη συνοχής. Φανταζόμαστε πως αυτή η 
ειδεχθής θεότητα που έχουμε βιώσει είναι ο αυθεντικός Θεός των Ιου-
δαίων, των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων, και δεν συνειδητο-
ποιούμε πάντα ότι ενδέχεται να είναι μια ατυχής παραμόρφωση. 

Υπάρχει επίσης η ερημιά. Ο Ζαν-Πωλ Σαρτρ (1905-1980) μιλούσε 
για την τρύπα στο σχήμα του Θεού μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση, 
εκεί που ήταν πάντοτε ο Θεός στο παρελθόν. Πάντως, επέμενε ότι ακό-
μα κι αν ο Θεός υπήρχε, θα έπρεπε και πάλι να τον αρνηθούμε, αφού 
η ιδέα του Θεού αρνείται την ελευθερία μας. Η παραδοσιακή θρη-
σκεία μας λέει πως πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τις συνέπειες της 
ιδέας του Θεού για την ανθρωπότητα, αν θέλουμε να γίνουμε πλήρως 
ανθρώπινοι. Εντούτοις όμως, πρέπει να βλέπουμε τα ανθρώπινα όντα 
ως ενσαρκώσεις της ελευθερίας. Ο αθεϊσμός του Σαρτρ δεν ήταν κα-
νένα παρηγορητικό πιστεύω, άλλοι υπαρξισμοί όμως έβλεπαν την 
απουσία του Θεού σαν μια θετική απελευθέρωση. Ο Μωρίς Μερλώ-
Ποντύ (1908-1961) υποστήριξε ότι ο Θεός, αντί να αυξάνει την αίσθη-
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ση του θαυμασμού μας, ουσιαστικά την αρνείται. Επειδή ο Θεός αντι-
προσωπεύει την απόλυτη τελειότητα, δεν μένει τίποτε για μας να κά-
νουμε ή να επιτύχουμε. 0 Αλμπέρ Καμύ (1913-1960 ) κήρυξε έναν 
ηρωικό αθεϊσμό. Οι άνθρωποι έπρεπε ν' αρνηθούν κατάφωρα το Θεό, 
για να μπορέσουν να προσφέρουν όλη τους την αγάπη και την αγωνία 
προς το ανθρώπινο γένος. Όπως πάντα, οι αθεϊστές έχουν αρκετό δί-
κιο : ο Θεός έχει πράγματι χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για ν' ανακό-
ψει τη δημιουργικότητα· αν έχει γίνει η απάντηση-κουβέρτα που συ-
γκαλύπτει κάθε πρόβλημα και ενδεχομενικότητα, μπορεί πράγματι να 
καταπνίξει κάθε αίσθηση θαυμασμού ή κάθε επίτευγμά μας.,Ένας 
φλογερός και στρατευμένος αθεϊσμός μπορεί να είναι πιο θρησκευτι-
κός από έναν τετριμμένο ή ανεπαρκή θεϊσμό. 

Στη δεκαετία του 1950, ο λογικός θετικιστής A.J. Ayer (1910-91) 
ρωτούσε αν είχε καμιά σημασία να πιστεύει κανείς στο Θεό. Οι φυσι-
κές επιστήμες παρείχαν τη μόνη αξιόπιστη πηγή γνώσης, μιας και μπο-
ρούσε να ελεγχθεί εμπειρικά. Ο Ayer δεν ερωτούσε αν ο Θεός υπήρχε 
ή όχι, αλλά εάν η ιδέα του Θεού είχε κάποιο νόημα. Υποστήριζε ότι 
μια πρόταση είναι κενή νοήματος αν δεν βλέπουμε πώς μπορεί να επα-
ληθευθεί ή να καταδειχθεί ως ψευδής. Το να πούμε «Υπάρχει νοήμων 
ζωή στον Άρη» δεν είναι άνευ νοήματος αφού αντιλαμβανόμαστε πώς 
θα μπορούσε να επαληθευθεί αν διαθέταμε την απαραίτητη τεχνολο-
γία. Αντίστοιχα, κάποιος που πιστεύει απλοϊκά στον παραδοσιακό 
Γέροντα στους Ουρανούς δεν εκφέρει μια πρόταση κενή νοήματος 
όταν λέει «Πιστεύω στο Θεό»,γιατί μετά το θάνατό του θα μπορέσει 
να διαπιστώσει αν αυτή αληθεύει ή όχι. Το πρόβλημα βρίσκεται στον 
πιο διανοούμενο πιστό, όταν λέει: «Ο Θεός δεν υπάρχει με καμία 
έννοια απ' αυτές που καταλαβαίνουμε» ή «Ο Θεός δεν είναι καλός με 
την ανθρώπινη έννοια του όρου». Αυτές οι προτάσεις είναι εξαιρετι-
κά ασαφείς· είναι αδύνατο να δούμε πώς θα μπορούσαν να επαληθευ-
θούν κατά συνέπεια, είναι δίχως νόημα. Όπως έλεγε ο Άγιερ: «Ο θεϊ-
σμός είναι τόσο συγκεχυμένος και οι προτάσεις στις οποίες εμφανίζε-
ται ο "Θεός" τόσο ασυνεπείς και απρόσφορες είτε στην επαληθευσι-
μότητα είτε στη διαψευσιμότητα που είναι λογικά αδύνατο να μιλή-
σουμε για πίστη ή απιστία, προσήλωση ή απόκλιση»2. Ο αθεϊσμός 
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είναι εξίσου ακατανόητος και κενός νοήματος με τον θεϊσμό. Δεν υπάρ-
χει τίποτα στην έννοια του «Θεού» το οποίο να μπορεί κανείς να 
αρνηθεί ή για το οποίο να είναι σκεπτικιστής. 

Όπως και ο Φρόυντ, οι θετικιστές πίστευαν πως η θρησκευτική πί-
στη αντιπροσώπευε μιαν ανωριμότητα την οποία η επιστήμη θα ξε-
περνούσε. Από τη δεκαετία του '50, η φιλοσοφία της γλώσσας έχει 
ασκήσει κριτική στον λογικό θετικισμό, δείχνοντας ότι εκείνο που ο 
Ayer αποκαλούσε Αρχή της Επαληθευσιμότητας δεν μπορούσε το ίδιο 
να επαληθευθεί. Σήμερα τείνουμε να είμαστε λιγότερο οπτιμιστές 
απέναντι στην επιστήμη, η οποία μπορεί να εξηγήσει μόνο τον κόσμο 
των φυσικών φαινομένων. Ο Γουίλφρεντ Κάντγουελ Σμιθ έδειξε πως 
οι λογικοί θετικιστές συγκροτήθηκαν ως επιστήμονες σε μία περίοδο 
που -για πρώτη φορά στην ιστορία - η επιστήμη έβλεπε τον φυσικό 
κόσμο σε ρητή διάκριση από το ανθρώπινο στοιχείο3. Το είδος των 
προτάσεων στις οποίες αναφερόταν ο Ayer λειτουργούν πολύ ικανο-
ποιητικά όσον αφορά τα αντικειμενικά δεδομένα της επιστήμης, αλλά 
δεν είναι κατάλληλες για τις λιγότερο ευκρινείς ανθρώπινες εμπειρίες. 
Όπως η ποίηση ή η μουσική, η θρησκεία δεν είναι επιδεκτική αυτού 
του είδους του λόγου και της επαλήθευσης. Πιο πρόσφατα, φιλόσο-
φοι της γλώσσας όπως ο Άντονυ Φλιου (Anthony Flew) υποστήριξαν 
ότι είναι πιο ορθολογικό να βρούμε μια φυσική εξήγηση παρά μια θρη-
σκευτική. Οι παλιές «αποδείξεις» δεν λειτουργούν: το επιχείρημα του 
σχεδίου καταρρέει, επειδή θα έπρεπε να βγούμε έξω από το σύστημα 
για να μπορέσουμε να δούμε αν τα φυσικά φαινόμενα κινούνται από 
τους ίδιους τους τούς νόμους ή από Κάτι έξω απ' αυτά. Το επιχείρημα 
ότι είμαστε όντα «τυχαία» ή «ατελή» δεν αποδεικνύει τίποτα, αφού 
για όλα θα μπορούσε να υπάρξει μια εξήγηση που να είναι τελική αλλά 
όχι υπερφυσική. Ο Φλιου είναι λιγότερο οπτιμιστής από τον Φώυερ-
μπαχ, τον Μαρξ ή τους υπαρξιστές. Δεν υπάρχει αγωνιστική προο-
πτική ούτε ηρωικές διακηρύξεις, αλλά απλώς μια εκ των πραγμάτων 
δέσμευση στο λόγο και την επιστήμη ως τον μόνο δρόμο που υπάρχει. 

Έχουμε δει, ωστόσο, ότι δεν ζητούσαν όλοι οι θρησκευόμενοι από 
το «Θεό» να τους προσφέρει μια εξήγηση του κόσμου. Πολλοί αντι-
μετώπιζαν το θέμα των αποδείξεων σαν ένα παραπλανητικό στοιχείο. 
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Η επιστήμη ένιωσε ν' απειλείται μόνο από εκείνους τους Χριστιανούς 
στη Δύση που απέκτησαν τη συνήθεια να διαβάζουν κυριολεκτικά τις 
Γραφές και να ερμηνεύουν τα δόγματα σαν να επρόκειτο για ζητήμα-
τα αντικειμενικών δεδομένων. Επιστήμονες και φιλόσοφοι οι οποίοι 
δεν έβρισκαν χώρο για το Θεό μέσα στα συστήματά τους, αναφέρο-
νταν συχνά στην ιδέα του θεού ως Πρώτη Αιτία, έννοια την οποία 
είχαν από το Μεσαίωνα εγκαταλείψει Εβραίοι, Μουσουλμάνοι και 
Έλληνες Ορθόδοξοι. 0 πιο υποκειμενικός «θεός» που ζητούσαν δεν 
μπορούσε ν' αποδειχθεί σαν να επρόκειτο για ένα αντικειμενικό γεγο-
νός που ήταν το ίδιο για τον καθένα. Δεν μπορούσε να ενταχθεί μέσα 
σ' ένα φυσικό σύστημα του σύμπαντος περισσότερο απ' ό,τι,για πα-
ράδειγμα, η βουδιστική νιρβάνα. 

Πιο εμφαντικοί από τους φιλοσόφους της γλώσσας ήταν οι ριζο-
σπάστες θεολόγοι της δεκαετίας του '60, οι οποίοι με ενθουσιασμό 
ακολουθούσαν τον Νίτσε και ανήγγελλαν το θάνατο του θεού. Στο 
Ευαγγέλιο του χριστιανικού αθεϊσμού (1966), ο Thomas Τ. Altizer 
ισχυριζόταν ότι τα «χαρμόσυνα νέα» του θανάτου του θεού μάς είχαν 
ελευθερώσει από τη σκλαβιά σε μία τυραννική υπερβατική θεότητα: 
«Μόνο αν δεχθούμε ή ακόμα θελήσουμε το θάνατο του θεού μέσα 
στην εμπειρία μας, μπορούμε να ελευθερωθούμε από το υπερβατικό 
επέκεινα, ένα ξένο επέκεινα που έχει εκκενωθεί και σκοτεινιάσει από 
την αυτοαποξένωση του θεού στο Χριστό»4.0 Altizer μιλούσε με μυ-
στικούς όρους για τη σκοτεινή νύχτα της ψυχής και τον πόνο της εγκα-
τάλειψης. Ο θάνατος του θεού αντιπροσώπευε τη σιγή που ήταν απα-
ραίτητη πριν ο θεός αποκτήσει και πάλι νόημα. Όλες μας οι συλλή-
ψεις για τη θεότητα έπρεπε να πεθάνουν πριν η θεολογία μπορέσει 
να αναγεννηθεί και πάλι. Περιμένουμε μία γλώσσα κι ένα ύφος μέσα 
στο οποίο ο Θεός θα ξαναμπορέσει να γίνει πιθανότητα. Η θεολογία 
του Altizer ήταν μια φλογερή διαλεκτική, η οποία πολεμούσε τον 
ζοφερό δίχως Θεό κόσμο με την ελπίδα ότι θα της παρέδιδε τα μυ-
στικά του. Ο Paul Van Buren ήταν πιο ακριβής και λογικός. Στο Κο-
σμικό μήνυμα του Ευαγγελίου (1963), ισχυριζόταν ότι δεν ήταν πια 
δυνατό να μιλάμε για το Θεό ενόσω ενεργούμε μέσα στον κόσμο. Η 
επιστήμη και η τεχνολογία έκαναν άκυρη την παλιά μυθολογία. Η 
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απλοϊκή πίστη στον Γέροντα που βρίσκεται στους Ουρανούς ήταν 
ολοφάνερα αδύνατη, αλλά το ίδιο και η πιο εκλεπτυσμένη πίστη των 
θεολόγων. Πρέπει να κάνουμε δίχως Θεό και να κρατηθούμε από τον 
Ιησού της Ναζαρέτ. Το Ευαγγέλιο ήταν «τα χαρμόσυνα νέα ενός ελεύ-
θερου ανθρώπου που ελευθέρωσε και τους υπόλοιπους». Ο Ιησούς 
από τη Ναζαρέτ ήταν ο ελευθερωτής, «ο άνθρωπος που ορίζει τι ση-
μαίνει να είσαι άνθρωπος»5. 

Στο Ριζοσπαστική θεολογία χαι ο θάνατος του Θεού (1966), ο 
Ουίλλιαμ Χάμιλτον (William Hamilton) παρατηρούσε ότι αυτό το 
είδος θεολογίας είχε τις ρίζες του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πά-
ντα υπήρχε εν σπέρματι μια ουτοπική τάση και οι οποίες δεν είχαν τη 
δική τους μεγάλη θεολογική παράδοση. Η εικονοποιία του θανάτου 
του Θεού εκπροσωπούσε την ανομία και το βαρβαρισμό της τεχνολο-
γικής εποχής, που έκανε αδύνατο να πιστεύουμε στο βιβλικό Θεό με 
τον παλαιό τρόπο. Ο ίδιος ο Χάμιλτον έβλεπε αυτή τη θεολογική στά-
ση σαν έναν τρόπο να είναι κανείς Προτεστάντης στον εικοστό αιώνα. 
Ο Λούθηρος είχε αφήσει το μοναστήρι του και μπήκε δυναμικά στον 
κόσμο. Κατά τον ίδιο τρόπο, αυτός και άλλοι Χριστιανοί ριζοσπάστες 
ήταν δεδηλωμένοι κοσμικοί. Είχαν βγει από τον ιερό τόπο που ήταν 
άλλοτε ο Θεός για να βρουν στο πρόσωπο του πλησίον τους τον άν-
θρωπο Ιησού, εκεί στον κόσμο της τεχνολογίας,της εξουσίας,του σεξ, 
του χρήματος και της πόλης. Οι σύγχρονοι κοσμικοί δεν είχαν ανάγκη 
το Θεό. Δεν υπήρχε τρύπα στο σχήμα του Θεού μέσα στον Χάμιλτον: 
ήταν σε θέση να βρει τη δική του λύση στον κόσμο. 

Υπάρχει κάτι μάλλον ειρωνικό σε αυτόν τον ανάλαφρο οπτιμισμό 
της δεκαετίας του '60. Οι ριζοσπάστες είχαν οπωσδήποτε δίκιο ότι οι 
παλαιοί τρόποι να μιλάμε για το Θεό είχαν γίνει αδύνατοι για τους 
περισσότερους ανθρώπους. Αλλά στη δεκαετία του "90 είναι απελπι-
στικά δύσκολο να αισθανθούμε αυτή την απελευθέρωση και μια νέα 
επικείμενη αυγή. Ακόμη και στην εποχή τους,οι θεολόγοι του θανά-
του του Θεού δέχονταν σφοδρές επικρίσεις ότι η σκοπιά τους ήταν 
αυτή του ευκατάστατου Αμερικανού της μεσαίας τάξης. Μαύροι θεο-
λόγοι όπως ο Τζέημς Κόουν (James Η. Cone) ρωτούσαν πώς άραγε οι 
λευκοί ένιωθαν ότι είχαν το δικαίωμα να επικυρώνουν την ελευθερία 
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μέσα από το θάνατο του Θεού,τη στιγμή που στην πράξη είχαν υπο-
δουλωμένους ανθρώπους στο όνομα του θεού. 0 Εβραίος θεολόγος Ρί-
τσαρντ Ρουμπινστάιν (Richard Rubenstein) ήταν αδύνατο να καταλά-
βει πώς μπορούσε να νιώθει κανείς τόσο θετικά για τη δίχως Θεό ανθρω-
πότητα, ενώ ήταν ακόμη τόσο πρόσφατο το ναζιστικό Ολοκαύτωμα. 0 
ίδιος ήταν πεπεισμένος πως η θεότητα που αντιλαμβανόταν ως Θεό 
της ιστορίας είχε πεθάνει για πάντα στο Αουσβιτς. Όμως ο Ρουμπιν-
στάιν δεν αισθανόταν ότι οι Εβραίοι μπορούσαν ν' απαλλαγούν από 
τη θρησκεία. Μετά την παρ' ολίγο εξάλειψη του ευρωπαϊκού Εβραϊ-
σμού, δεν έπρεπε ν' αποκοπούν από το παρελθόν τους. 0 καλός, ηθικός 
Θεός του φιλελεύθερου Ιουδαϊσμού δεν ωφελούσε βέβαια. Ήταν υπερ-
βολικά αντισηπτικός· αγνοούσε την τραγωδία της ζωής και πίστευε ότι 
ο κόσμος θα βελτιωνόταν. Ο ίδιος ο Ρουμπινστάιν προτιμούσε το Θεό 
των Ιουδαίων Μυστικών. Τον συγκινούσε το δόγμα του τσιμτσούν του 
Ισαάκ Λούρια, δηλαδή η εθελούσια αυτοαποξένωση του Θεού,η οποία 
έφερε στην ύπαρξη τον δημιουργημένο κόσμο. Όλοι οι Μυστικοί έβλε-
παν το Θεό σαν ένα Τίποτα από το οποίο ερχόμαστε και στο οποίο θα 
επιστρέψουμε. 0 Ρουμπινστάιν συμφωνούσε με τον Σαρτρ ότι η ζωή 
ήταν κενή· έβλεπε μάλιστα το Θεό των Μυστικών ως ένα φαντασιακό 
τρόπο να διεισδύσει σε αυτήν την ανθρώπινη εμπειρία του μηδενός6. 

Κι άλλοι Εβραίοι θεολόγοι βρήκαν καταφύγιο στη λουριανική Καβ-
βάλα. Ο Hans Jonas πίστευε ότι μετά το Άουσβιτς δεν μπορούμε να 
μιλάμε για παντοδυναμία του Θεού. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον 
κόσμο, περιόρισε εθελοντικά τον εαυτό του και μοιράστηκε την αδυ-
ναμία των ανθρώπινων πλασμάτων. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα πε-
ρισσότερο τώρα,γι' αυτό τα ανθρώπινα όντα πρέπει να αποκαταστή-
σουν την πληρότητα στην κεφαλή του Θεού και τον κόσμο με την προ-
σευχή και την Τορά. Στον Βρετανό θεολόγο Louis Jacobs, όμως, δεν 
άρεσε καθόλου η ιδέα και έβρισκε την εικόνα του τσιμτσούν χονδρο-
ειδή και ανθρωπομορφική: μας ωθούσε να ρωτούμε πώς ήταν δυνα-
τόν ο Θεός να δημιούργησε τον κόσμο με τόσο πολύ κυριολεκτικό τρό-
πο. 0 Θεός δεν αυτοπεριορίζεται κρατώντας την ανάσα του, ας πούμε, 
πριν εκπνεύσει. Ένας ανίσχυρος Θεός είναι άχρηστος και δεν μπορεί 
να είναι το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι καλύτερα να επι-
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στρέψουμε στην κλασική εξήγηση ότι ο Θεός υπερβαίνει τα ανθρώ-
πινα όντα και ότι η σκέψη και οι τρόποι του διαφέρουν από τους δικούς 
μας. 0 Θεός μπορεί να είναι ακατάληπτος, αλλά οι άνθρωποι έχουν την 
επιλογή να εμπιστευθούν αυτόν τον άρρητο Θεό και να επικυρώσουν 
ένα νόημα, ακόμα κι εν μέσω της κατάρρευσης όλων των νοημάτων. 0 
Ρωμαιοκαθολικός θεολόγος Hans Krug συμφωνεί με τον Jacobs, προτι-
μώντας μια πιο εύλογη εξήγηση για την τραγωδία από τη φαντασιώδη 
θεωρία του τσιμτσούν. Παρατηρεί ότι τα ανθρώπινα όντα δεν μπορούν 
να έχουν πίστη σε έναν ανίσχυρο Θεό αλλά στον ζωντανό Θεό που 
έδινε στους ανθρώπους τη δύναμη να προσεύχονται στο Άουσβιτς. 

Μερικοί παρά ταύτα νιώθουν πως είναι αδύνατον να βρουν νόημα 
στην ιδέα του Θεού. 0 Ελβετός θεολόγος Καρλ Μπαρτ (1886-1968) 
αντιτάχθηκε στον φιλελεύθερο Προτεσταντισμό του Σλαϊερμάχερ, που 
έδινε έμφαση στη θρησκευτική εμπειρία. Αλλά υπήρξε επίσης και ξεχω-
ριστός αντίπαλος της φυσικής θεολογίας. Ήταν, σκεφτόταν, ριζικό σφάλ-
μα να προσπαθούμε να εξηγήσουμε το θεό με ορθολογικούς όρους, όχι 
μόνο εξαιτίας των περιορισμών του ανθρώπινου πνεύματος, αλλά και 
επειδή η ανθρωπότητα είχε αλλοιωθεί από την Πτώση. Κάθε φυσική ιδέα 
που διαμορφώνουμε περί του θεού είναι καταδικασμένη να την πάρει 
ο άνεμος, συνεπώς το να λατρεύει κάποιος έναν τέτοιο θεό είναι ειδω-
λολατρία. Η μόνη έγκυρη πηγή γνώσης γύρω από το Θεό είναι η Βίβλος. 
Η εμπειρία λοιπόν αποκλείεται· ο φυσικός λόγος αποκλείεται· το ανθρώ-
πινο πνεύμα είναι αλλοιωμένο και αναξιόπιστο και δεν υπάρχει πιθανό-
τητα να μάθουμε τίποτε από άλλες πίστεις, αφού η Βίβλος εκπροσωπεί 
τη μόνη έγκυρη αποκάλυψη. Φαίνεται όμως κάπως προβληματικό να 
συνδέουμε έναν τέτοιο ριζικό σκεπτικισμό απέναντι στις δυνάμεις του 
πνεύματος με μια τόσο αβασάνιστη αποδοχή της αλήθειας των Γραφών. 

0 Πάουλ Τίλλιχ (1868-1965) ήταν πεπεισμένος ότι ο προσωπικός 
Θεός του παραδοσιακού δυτικού θεϊσμού έπρεπε να διαλυθεί, αλλά 
πίστευε επίσης ότι η θρησκεία ήταν απαραίτητη για την ανθρωπότητα. 
Μια βαθιά ριζωμένη αγωνία αποτελεί μέρος της ανθρώπινης συνθήκης: 
δεν είναι νευρωτική, επειδή είναι ανεξάλειπτη και καμία θεραπεία δεν 
μπορεί να την εξαλείψει. Βλέποντας το σώμα μας να παρακμάζει βαθ-
μιαία αλλά αδυσώπητα, νιώθουμε σταθερά έναν φόβο απώλειας και 
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τον τρόμο της εκμηδένισης. 0 Τίλλιχ συμφωνούσε με τον Νίτσε ότι ο 
προσωπικός Θεός ήταν μια επιζήμια ιδέα και της άξιζε να πεθάνει: 

Η έννοια ενός «Προσωπικού Θεού» που συμφύρεται στα φυ-
σικά γεγονότα ή που είναι «μια ανεξάρτητη αιτία των φυσικών 
γεγονότων» κάνει το Θεό ένα φυσικό αντικείμενο δίπλα σε όλα 
τ' άλλα, ένα ον ανάμεσα στα όντα, πιθανώς το υπέρτατο, αλλά 
πάντως ένα ον. Αυτό δεν είναι στην πραγματικότητα μόνο η κα-
ταστροφή του φυσικού συστήματος, αλλά ακόμα περισσότερο η 
καταστροφή κάθε μεστής από νόημα ιδέας περί Θεού1. 

Ένας Θεός που πάσχιζε να βελτιώσει τον κόσμο ήταν παράλογος· ένας 
Θεός που επενέβαινε στην ανθρώπινη ελευθερία και δημιουργικότητα 
ήταν τύραννος. Αν ο Θεός γίνεται αντιληπτός σαν ένα πρόσωπο (ένας 
εαυτός) σε δικό του κόσμο, ένα εγώ που σχετίζεται μ' ένα εσύ, μια αιτία 
ανεξάρτητη [χωριστή] από τ' αποτελέσματά της, τότε γίνεται ένα ον, 
όχι το καθαυτό Είναι. Ένας παντοδύναμος, παντογνώστης τύραννος 
δεν είναι και τόσο διαφορετικός από τους εγκόσμιους δικτάτορες που 
έκαναν το καθετί και τον καθένα γρανάζια στη μηχανή που διοικούσαν. 
0 αθεϊστής που αρνείται έναν τέτοιο Θεό είναι πλήρως δικαιωμένος. 

Θα έπρεπε αντίθετα να ψάξουμε να βρούμε ένα «Θεό» πάνω από 
αυτόν τον προσωπικό θεό. Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο σ* αυτήν την 
ιδέα. Ήδη από τη βιβλική εποχή, οι θεϊστές είχαν επίγνωση της παρά-
δοξης φύσης του θεού στον οποίον προσεύχονταν, γνωρίζοντας ότι ο 
προσωποποιημένος θεός εξισορροπούνταν από την ουσιαστικά υπερ-
προσωπική θεότητα. Κάθε προσευχή ήταν και μια αντίφαση, αφού 
προσπαθούσε να μιλήσει σε κάποιον για τον οποίον ο λόγος ήταν αδύ-
νατος· ζητούσε χάρη από κάποιον που την είχε δώσει ή όχι πριν ζητη-
θεί· έλεγε «συ» σε έναν θεό ο οποίος, ως το καθαυτό Είναι, βρισκόταν 
εγγύτερα στο εγώ μας απ' ό,τι ο ίδιος μας ο εαυτός. Ο Τίλλιχ προτι-
μούσε τον ορισμό του Θεού ως Έδαφος της ύπαρξης. Η συμμετοχή σ' 
έναν τέτοιο Θεό πάνω από το «Θεό» δεν μας αποξενώνει από τον κό-
σμο, αλλά αντίθετα μας εμβαπτίζει στην πραγματικότητα. Μας φέρνει 
πίσω στον εαυτό μας. Οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμο-
ποιούν σύμβολα όταν μιλούν για το καθαυτό Είναι: το να μιλήσουμε 
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γι' αυτό ρεαλιστικά ή κυριολεκτικά είναι ανακριβές και αναληθές. Επί 
αιώνες τα σύμβολα «Θεός», «πρόνοια» και «αθανασία» βοήθησαν 
τους ανθρώπους ν' αντέξουν την ωμότητα της ζωής και τον τρόμο του 
θανάτου, αλλά όταν αυτά τα σύμβολα χάσουν τη δύναμή τους έρχεται 
ο φόβος και η αμφιβολία. Οι άνθρωποι που βιώνουν αυτόν τον τρόμο και 
την αγωνία οφείλουν ν' αναζητήσουν το Θεό πάνω από τον παρωχημένο 
«Θεό» ενός θεϊσμού που έχει απολέσει τη συμβολική του δύναμη. 

Όταν ο Τίλλιχ μιλούσε σε ευρύτερο ακροατήριο, προτιμούσε ν' 
αντικαθιστά τον μάλλον τεχνικό όρο «Έδαφος της ύπαρξης» με τη 
φράση «έσχατη μέριμνα». Τόνιζε ότι η ανθρώπινη εμπειρία της πίστης 
σ' αυτόν το «Θεό πάνω απ' το Θεό» δεν ήταν μία ιδιαίτερη κατάσταση 
ξεχωριστή από άλλες μέσα στη συγκινησιακή ή πνευματική μας εμπει-
ρία. Δεν μπορούμε να πούμε: «Δεν έχω καμία ιδιαίτερη "θρησκευτική 
εμπειρία", διότι ο Θεός που είναι το Είναι βρίσκεται στη ρίζα και απο-
τελεί το θεμέλιο κάθε μας αίσθησης θάρρους, ελπίδας και απελπισίας. 
Δεν είναι μία ξεχωριστή κατάσταση με δικό της όνομα, αλλά διαποτί-
ζει όλες τις κοινές μας ανθρώπινες εμπειρίες. Έναν αιώνα νωρίτερα, ο 
Φώυερμπαχ είχε προβάλει μια παρόμοια αξίωση όταν έλεγε ότι ο Θεός 
ήταν αδιαχώριστος από τη φυσική ανθρώπινη ψυχολογία. Τώρα αυτός 
ο αθεϊσμός είχε μεταμορφωθεί σε μια καινούργια μορφή θεϊσμού. 

Οι φιλελεύθεροι θεολόγοι προσπαθούσαν ν' ανακαλύψουν εάν ήταν 
δυνατόν να πιστεύουμε και ταυτόχρονα ν' ανήκουμε στον σύγχρονο 
πνευματικό κόσμο. Επεξεργαζόμενοι την καινούργια τους άποψη για 
το Θεό στρέφονταν προς άλλες περιοχές: επιστήμη,ψυχολογία,κοινω-
νιολογία και άλλες θρησκείες. Και βέβαια, δεν υπήρχε τίποτα το και-
νούργιο σ' αυτήν την προσπάθεια. 0 Ωριγένης και ο Κλήμης ο Αλεξαν-
δρεύς υπήρξαν φιλελεύθεροι Χριστιανοί με αυτήν την έννοια τον τρίτο 
αιώνα, όταν εισήγαγαν τον πλατωνισμό στη σημιτική θρησκεία του 
Γιαχβέ. Τώρα ο Ιησουίτης Πιερ Τεγιάρ ντε Σαρντέν (1881-1955) συν-
δύαζε την πίστη του στο Θεό με τη σύγχρονη επιστήμη. Ήταν παλαιο-
ντολόγος με ειδικό ενδιαφέρον για την προϊστορική ζωή και βασίστηκε 
στην κατανόηση της εξέλιξης που είχε προκειμένου να γράψει μια νέα 
θεολογία. Έβλεπε ολόκληρο τον εξελικτικό αγώνα σαν μια θεϊκή δύνα-
μη που ωθούσε το σύμπαν από την ύλη στο πνεύμα και την προσωπι-
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κότητα και τελικά πέρα κι από την προσωπικότητα, στο Θεό. 0 θεός 
ήταν εμμενής και ενσαρκωμένος στον κόσμο, που είχε γίνει ένα μυστή-
ριο χάρη στην παρουσία του. 0 ντε Σαρντέν υπονοούσε ότι αντί να επι-
κεντρώνονται στον άνθρωπο Ιησού, οι Χριστιανοί έπρεπε να καλλιερ-
γούν την κοσμική εικόνα του Χριστού που περιέχεται στις προς Κολοσ-
σαείς και Εφεσίους επιστολές του Παύλου: ο Χριστός σύμφωνα με αυτή 
την άποψη ήταν το «σημείο ωμέγα» του σύμπαντος, η κλίμακα της εξε-
λικτικής διαδικασίας κατά την οποία ο θεός γίνεται καθετί μέσα στα 
πάντα. Η Γραφή μάς λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη και η επιστήμη δείχνει 
ότι ο φυσικός κόσμος προχωρεί προς όλο και μεγαλύτερη συνθετότητα 
και προς όλο και μεγαλύτερη ενότητα μέσα στην ποικιλία. Αυτή η ενό-
τητα μέσα στη διαφοροποίηση ήταν ένας άλλος τρόπος να δούμε την 
αγάπη που εμψυχώνει ολόκληρη τη Δημιουργία. 0 ντε Σαρντέν επικρί-
θηκε για το ότι ταύτισε τόσο ολοκληρωτικά το θεό με τον κόσμο που 
εξαλείφθηκε κάθε αίσθηση της υπερβατικότητάς του, αλλά η ενδοκοσμι-
κή του θεολογία ήταν μια ευπρόσδεκτη μεταστροφή από τον contemptus 
mundi* που τόσο συχνά χαρακτήριζε την Καθολική πνευματικότητα. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες στη δεκαετία του '60, ο Daniel Day Wil-
liams (γεν. 1910) ανέπτυξε αυτό που είναι γνωστό ως «διαδικασιακή 
θεολογία»,η οποία τόνιζε επίσης την ενότητα του Θεού με τον κόσμο. 
Είχε επηρεαστεί πολύ από τον Βρετανό φιλόσοφο Άλφρεντ Νορθ Χου-
άιτχεντ (1861-1947), ο οποίος έβλεπε το Θεό ως αδιαχώριστα συνυ-
φασμένο με την κοσμική διαδικασία. Ο Χουάιτχεντ ήταν σε θέση να 
παρουσιάζει το Θεό όχι με την έννοια ενός ακόμη όντος, αυτοπερι-
κλειόμενου και απαθούς, αλλά σύμφωνα με μια εκδοχή του εικοστού 
αιώνα περί του θείου πάθους: 

Υποστηρίζω ότι ο Θεός πάσχει καθώς συμμετέχει στην εκδιπλού-
μενη ζωή της κοινωνίας του όντος. Η συμμετοχή του στο πάθος του 
κόσμου είναι το ύψιστο παράδειγμα της γνώσης, της αποδοχής 
και της μεταμόρφωσης σε αγάπη της οδύνης που αναφύεται στον 
κόσμο. Επιβεβαιώνω την ύπαρξη της θείας ευαισθησίας. Χωρίς 
αυτήν, δεν μπορώ να βρω καμιά σημασία στην ύπαρξη του Θεού6. 

* Περιφρόνηση του κόσμου [Σ.τ.Μ.] 
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Περιγράφει το Θεό ως τον «μεγάλο σύντροφο, τον συμπάσχοντα, που 
καταλάβαινει». Στον Ουίλλιαμς άρεσε ο ορισμός του Χουάιτχεντ του 
άρεσε να μιλάει για το Θεό ως μία «συμπεριφορά» του κόσμου ή ως 
ένα «συμβάν»9. Ήταν σφάλμα να αντιπαραθέτουμε την υπερφυσική 
τάξη στον φυσικό κόσμο μέσα στα όρια της εμπειρίας μας. Δεν υπήρ-
χε παρά μία μόνο τάξη του όντος. Και αυτή δεν ήταν αναγωγική, βέ-
βαια. Στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το φυσικό θα έπρεπε να 
συμπεριλάβουμε όλες τις βλέψεις, τις ικανότητες και τις δυναμικές 
που κάποτε φαίνονταν θαυμαστές. Θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε 
επίσης τις «θρησκευτικές εμπειρίες» μας, όπως πάντοτε βεβαίωναν οι 
Βουδιστές. Όταν ερωτήθηκε αν πίστευε ότι ο Θεός ήταν κάτι άλλο 
από τη Φύση, ο Ουίλλιαμς απάντησε πως δεν ήταν βέβαιος. Απεχθα-
νόταν την παλαιά ελληνική ιδέα της απάθειας, την οποία έβρισκε σχε-
δόν βλάσφημη: παρουσίαζε το Θεό ως απόμακρο, αδιάφορο κι εγωι-
στή. Αρνήθηκε ότι υποστήριζε τον πανθεϊσμό. Η θεολογία του προ-
σπαθούσε απλώς να θεραπεύσει μιαν ανισορροπία, η οποία είχε οδη-
γήσει σε έναν αποξενωτικό Θεό που δεν μπορούσε πια να γίνει δεκτός 
μετά το Άουσβιτς και τη Χιροσίμα. 

Άλλοι ήταν λιγότερο οπτιμιστές όσον αφορά τα επιτεύγματα του 
σύγχρονου κόσμου και ήθελαν να διατηρήσουν την υπερβατικότητα 
του Θεού ως πρόκληση προς τους άνδρες και τις γυναίκες. 0 Ιησουί-
της Karl Rahner ανέπτυξε μια πιο υπερβατική θεολογία, η οποία αντι-
μετωπίζει το Θεό ως το υπέρτατο μυστήριο και τον Ιησού ως την απο-
φασιστική έκφραση του τι μπορεί να γίνει η ανθρωπότητα. Ο Bernard 
Lonergan τόνιζε επίσης τη σημασία της υπέρβασης και της σκέψης σε 
αντίθεση με την εμπειρία. Από μόνη της η νόηση δεν μπορεί να φτά-
σεις στο όραμα που αναζητάει: προσκρούει διαρκώς σε φραγμούς της 
κατανόησης οι οποίοι απαιτούν να αλλάξουμε στάση. Σε όλες τις 
κουλτούρες,τα ανθρώπινα όντα κατευθύνθηκαν από τις ίδιες επιτα-
γές : να καταλαβαίνουν, να είναι υπεύθυνα και λογικά, να έχουν αγά-
πη, κι όταν χρειάζεται να αλλάζουν. Η ίδια η φύση του ανθρώπου, λοι-
πόν, απαιτεί να υπερβαίνουμε τους εαυτούς μας και τις τωρινές μας 
προοπτικές και αυτή ακριβώς η αρχή υποδεικνύει την παρουσία αυτού 
που ονομάζουμε Θείο μέσα στην ίδια την ανθρώπινη αναζήτηση. Όμως 
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ο Ελβετός θεολόγος Hans Urs von Baltasar πιστεύει ότι, αντί ν' αναζη-
τούμε το Θεό στη λογική και τις αφαιρέσεις, θα έπρεπε μάλλον να ψά-
ξουμε στην τέχνη: η Καθολική αποκάλυψη υπήρξε ουσιαστικά μια απο-
κάλυψη της ενσάρκωσης. Στις λαμπρές μελέτες του πάνω στον Δάντη 
και τον Μποναβεντούρα, ο Baltasar δείχνει πως οι Καθολικοί έχουν «δει» 
το θεό με ανθρώπινη μορφή. Η έμφασή τους στην ομορφιά μέσα από 
τις τελετουργικές χειρονομίες, το δράμα και τη μεγάλη Καθολική τέχνη 
δείχνει ότι ο θεός μπορεί να ανακαλυφθεί με τις αισθήσεις και όχι 
απλώς με τις εγκεφαλικές και αφηρημένες λειτουργίες του ανθρώπου. 

Οι Μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι προσπάθησαν επίσης να κοιτά-
ξουν πίσω στο παρελθόν τους προκειμένου να βρουν ιδέες περί του 
θεού βιώσιμες στο παρόν. 0 Αμπού αλ-Καλάμ Αζάντ (έτος θαν. 1959), 
ένας σημαντικός Πακιστανός θεολόγος, στράφηκε στο Κοράνι για να 
βρει έναν τρόπο να δει το θεό ως λιγότερο υπερβατικό, ώστε να μην γί-
νεται σχεδόν ανύπαρκτος, κι ως λιγότερο προσωπικό, ώστε να μην γί-
νεται είδωλο. Κατέδειξε τον συμβολικό χαρακτήρα του κορανικού λό-
γου, επισημαίνοντας την ισορροπία μεταξύ μεταφορικών,εικονιστι-
κών και ανθρωπομορφικών περιγραφών, από τη μία μεριά, και των στα-
θερών υπομνήσεων ότι ο θεός είναι πέραν πάσης συγκρίσεως, από την 
άλλη. Αλλοι στρέφονταν προς τους Σούφι για να κατανοήσουν εκ νέου 
τη σχέση του θεού με τον κόσμο. 0 Ελβετός Σούφι Frithjof Schuon ανα-
βίωσε το δόγμα της Ενικότητας του Όντος (Ουαχντάτ αλ-Βουτζούντ) 
που αργότερα αποδόθηκε στον ιμπν ελ-Αραμπί,το οποίο βεβαίωνε 
ότι, αν ο θεός είναι η μόνη πραγματικότητα,τίποτα δεν υπάρχει έξω 
απ' αυτόν, και ο κόσμος αυτός καθ' εαυτόν είναι εξ ολοκλήρου θείος. 
Αυτό το μετριάζει κάπως με την υπόμνηση ότι εδώ πρόκειται για μια 
εσωτερική αλήθεια που δεν μπορεί να κατανοηθεί παρά μόνο μέσα 
στα πλαίσια των μυστικών ασκήσεων του Σουφισμού. 

Αλλοι έκαναν το θεό πιο προσιτό στον κόσμο και σχετικό με την 
πολιτική πρόκληση των καιρών. Τα χρόνια που οδήγησαν στην ιρανική 
επανάσταση, ο νεαρός κοσμικός φιλόσοφος δρ. Αλί Σαριατί είλκυσε 
τεράστια πλήθη από τις μορφωμένες μεσαίες τάξεις. Ήταν σε μεγάλο 
βαθμό υπεύθυνος για τη στράτευσή τους εναντίον του Σάχη, παρ' όλο 
που οι μουλλάδες αποδοκίμαζαν ένα μεγάλο μέρος του θρησκευτικού 
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του μηνύματος. Στη διάρκεια διαδηλώσεων, το πλήθος συνήθιζε να 
κρατάει πορτραίτα του μαζί μ' εκείνα του Αγιατολλάχ Χομεϊνί, παρ' 
όλο που δεν φαίνεται καθόλου πως θα μπορούσε να έχει ευημερήσει 
στο Ιράν του Χομεϊνί. 0 Σαριατί ήταν πεπεισμένος ότι ο εκδυτικισμός 
είχε αποκόψει τους Μουσουλμάνους από τις πολιτιστικές τους ρίζες 
και ότι για να θεραπεύσουν αυτό το κακό έπρεπε να επανερμηνεύσουν 
τα παλιά σύμβολα της πίστης τους. 0 Μωχάμετ είχε κάνει το ίδιο όταν 
έδωσε μονοθεϊστικό νόημα στην αρχαία παγανιστική τελετουργία του 
χατζ. Στο βιβλίο του με τον ομώνυμο τίτλο, Χάτζ, ο Σαριατί έπαιρνε 
τους αναγνώστες του σε ένα προσκύνημα στη Μέκκα, αρθρώνοντας 
σταδιακά μια δυναμική σύλληψη του Θεού,την οποία κάθε προσκυνη-
τής έπρεπε να δημιουργήσει με τη φαντασία του. Έτσι, καθώς έφτα-
ναν στην Καάβα, οι προσκυνητές συνειδητοποιούσαν τη σημασία που 
είχε το γεγονός ότι έβρισκαν το ιερό αδειανό: «Δεν είναι αυτός ο τελι-
κός προορισμός σου- η Καάβα είναι μόνο ένα σημάδι ότι δεν έχεις χά-
σει το δρόμο· σου δείχνει απλώς την κατεύθυνση»10. Η Καάβα μαρτυ-
ρεί τη σημασία της υπέρβασης κάθε ανθρώπινης έκφρασης του Θείου,η 
οποία δεν πρέπει ποτέ να γίνει αυτοσκοπός. Γιατί είναι η Καάβα ένας 
απλός κύβος, δίχως διακόσμηση και στολίδια; Επειδή αναπαριστά «το 
μυστήριο του Θεού στον κόσμο: ο Θεός είναι χωρίς σχήμα, χωρίς χρώ-
μα, χωρίς τίποτα όμοιό του· οποιαδήποτε μορφή ή κατάσταση διαλέ-
γουν, βλέπουν ή φαντάζονται οι άνθρωποι, δεν είναι Θεός»11. Το ίδιο 
το χατζ ήταν το αντίθετο της αποξένωσης που βίωναν τόσοι πολλοί Ιρα-
νοί κατά την μετα-αποικιακή περίοδο. Αντιπροσωπεύει την υπαρξιακή 
πορεία κάθε ανθρώπινου όντος που περιστρέφει τη ζωή του γύρω από 
τον άρρητο Θεό και την κατευθύνει προς αυτόν. Η ακτιβιστική πίστη 
του Σαριατί ήταν επικίνδυνη: η μυστική αστυνομία του Σάχη τον βα-
σάνισε και τον εξόρισε, ενώ είναι πιθανό να ευθύνεται ακόμα και για 
το θάνατό του στο Λονδίνο το 1977. 

Ο Μάρτιν Μπούμπερ (1878-1965) είχε ένα εξίσου δυναμικό όραμα 
του Ιουδαϊσμού ως πνευματικής διαδικασίας και ως αναζήτησης μιας 
στοιχειώδους ενότητας. Η θρησκεία συνίστατο εξολοκλήρου σε μία 
συνάντηση με έναν προσωπικό Θεό, που σχεδόν πάντα αναφυόταν 
στη συνάντηση μας με άλλα ανθρώπινα όντα. Υπήρχαν δύο περιοχές: 
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η μία ήταν η περιοχή του χώρου και του χρόνου, όπου σχετιζόμαστε 
με τα άλλα όντα ως υποκείμενα προς αντικείμενα, ως Εγώ-Αυτό. Στη 
δεύτερη περιοχή σχετιζόμαστε με τους άλλους όπως πραγματικά 
είναι, θεωρώντας τους ως αυτοσκοπούς. Αυτή είναι η περιοχή του 
Εγώ-Εσύ, η οποία αποκαλύπτει την παρουσία του Θεού. Η ζωή ήταν 
ένας ατέρμονος διάλογος με το Θεό, ο οποίος δεν διακυβεύει την ελευ-
θερία ή τη δημιουργικότητά μας, αφού ο Θεός ποτέ δεν μας λέει τι 
ακριβώς μας ζητάει. Τον βιώνουμε απλώς ως παρουσία και ως επι-
ταγή της οποίας πρέπει μόνοι μας να επεξεργαστούμε το νόημα. 
Αυτό σήμαινε τη ρήξη μ' ένα μεγάλο μέρος της ιουδαϊκής παράδοσης, 
ενώ η εξήγηση των παραδοσιακών κειμένων που έδινε ο Μπούμπερ 
ήταν κάπως τραβηγμένη. Ως καντιανός, ο Μπούμπερ δεν είχε χρόνο 
για την Τορά, την οποία έβρισκε αποξενωτική: ο Θεός δεν ήταν κά-
ποιος που υπαγόρευε νόμους! Η Εγώ-Εσύ συνάντηση σήμαινε ελευ-
θερία και αυθορμητισμό, όχι το βάρος μιας παρελθούσας παράδοσης. 
Όμως οι μιτσβώτ είχαν κεντρική θέση μέσα στην ιουδαϊκή πνευματι-
κότητα και αυτό ίσως εξηγεί γιατί ο Μπούμπερ υπήρξε πιο δημοφιλής 
στους Χριστιανούς απ' ό,τι στους Εβραίους. 

Ο Μπούμπερ συνειδητοποιούσε ότι ο όρος «Θεός» ήταν παρωχη-
μένος και φθαρμένος, αλλά αρνήθηκε να τον απαλείψει. «Πού θα έβρι-
σκα μια λέξη αντάξιά της που να περιγράφει την ίδια πραγματικό-
τητα;» Κομίζει ένα πολύ μεγάλο και σύνθετο νόημα, έχει πάρα πολ-
λές ιερές συνδηλώσεις. Πρέπει να σεβόμαστε όμως όσους αρνούνται 
τη λέξη «Θεός», αφού τόσο φρικιαστικά πράγματα έχουν διαπραχθεί 
στ' όνομά της. 

Είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί μερικοί προτείνουν μια 
περίοδο σιωπής γύρω από τα «έσχατα ζητήματα», ώστε ν' 
απολυτρωθούν οι φθαρμένες από την κατάχρηση λέξεις. Αλλά 
δεν είναι αυτός ο τρόπος ν' απολυτρωθούν. Δεν μπορούμε ν' 
αποκαθάρουμε τον όρο «Θεός» και δεν μπορούμε να τον απο-
καταστήσουμε ως όλον αλλά έτσι κηλιδωμένος και μωλωπισμέ-
νος που είναι, μπορούμε να τον σηκώσουμε από το έδα<ρος και 
να τον υψώσουμε σε μια ώρα μεγάλης θλίψης12. 
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Αντίθετα με άλλους ορθολογιστές, ο Μπούμπερ δεν ήταν αντίθετος 
στο μύθο: έβρισκε ότι ο λουριανικός μύθος των θεϊκών σπιθών που 
είναι παγιδευμένες μέσα στον κόσμο είχε μια κρίσιμη συμβολική ση-
μασία. Αυτός ο χωρισμός των σπιθών από την Κεφαλή του Θεού αντι-
προσωπεύει την ανθρώπινη εμπειρία της αποξένωσης. 'Οταν ερχόμα-
στε σε σχέση με τους άλλους, αποκαθιστούμε την πρωταρχική ενό-
τητα και μαχόμαστε την αποξένωση στον κόσμο. 

Ενώ ο Μπούμπερ κοιτούσε πίσω προς τη Βίβλο και τον Χασιδισμό, 
ο Αβραάμ Ιωσίας Χέσκελ (1907-1972) επέστρεφε στο πνεύμα των 
ραββίνων και του Ταλμούδ. Αντίθετα με τον Μπούμπερ, πίστευε ότι 
οι μιτσβώτ θα βοηθούσαν τους Εβραίους ν* αντισταθούν στις απαν-
θρωποποιητικές όψεις της νεωτερικότητας. Ήταν πράξεις οι οποίες 
ικανοποιούσαν ανάγκες του Θεού μάλλον παρά δικές μας. Τη σύγ-
χρονη ζωή τη χαρακτήριζε η αποπροσωποποίηση και η εκμετάλλευση: 
ακόμα και ο Θεός είχε αναχθεί σ* ένα πράγμα προς χειραγώγηση προ-
κειμένου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς μας. Ως εκ τούτου και η θρη-
σκεία έγινε βαρετή και ανούσια- χρειαζόμαστε μια «θεολογία του βά-
θους» για να διεισδύσουμε κάτω από τις δομές και ν* ανακαλύψουμε 
το πρωταρχικό δέος, το θαυμασμό και το μυστήριο. Δεν χρησίμευε σε 
τίποτα το να προσπαθούμε ν' αποδείξουμε την ύπαρξη του Θεού λο-
γικά. Η πίστη στο Θεό πήγαζε από μιαν άμεση ενόραση που δεν είχε 
τίποτα να κάνει με έννοιες και με ορθολογικότητα. Η Βίβλος έπρεπε 
να διαβάζεται μεταφορικά όπως και η ποίηση, αν είναι να μεταδώσει 
αυτήν την αίσθηση του ιερού. Οι μιτσβώτ πρέπει επίσης να κατανοού-
νται σαν συμβολικές χειρονομίες που μας εκπαιδεύουν να ζούμε ενώ-
πιον του Θεού. Κάθε μιτσβά είναι ένας τόπος συνάντησης στις μικρές 
λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής και, όπως ένα έργο τέχνης, ο 
κόσμος των μιτσβώτ έχει τη δική του λογική και ρυθμό. Πάνω απ' όλα, 
πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι ο Θεός χρειάζεται ανθρώπινα όντα. 
Δεν είναι ο απόμακρος Θεός των φιλοσόφων, αλλά ο Θεός του πάθους 
που περιέγραψαν οι προφήτες. 

Κάποιοι αθεϊστές φιλόσοφοι ελκύσθηκαν επίσης από την ιδέα του 
Θεού κατά το δεύτερο ήμισυ του εικοστού αιώνα. Στο Είναι χαι Χρό-
νος (1927) ο Μάρτιν Χάιντεγκερ (1899-1976) αντιμετώπισε το Είναι 
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κατά τρόπο μάλλον παρόμοιο μ* εκείνον του Τίλλιχ, αν και αρνιόταν 
ότι επρόκειτο για το «Θεό» με τη χριστιανική έννοια: ήταν διακριτό 
από τα επιμέρους όντα και αρκετά διαφορετικό από τις φυσιολογικές 
κατηγορίες της σκέψης. Μερικοί Χριστιανοί έχουν εμπνευσθεί από το 
έργο του Χάιντεγκερ, παρ' όλο που η ηθική του αξία αμφισβητήθηκε 
σοβαρά μετά τη σύνδεση του με το ναζιστικό καθεστώς. Στο Τι είναι 
η Μεταφυσική;, την εναρκτήρια διάλεξη του στο Φράιμπουργκ, ο Χάι-
ντεγκερ ανέπτυξε μια σειρά ιδεών που είχαν ήδη εμφανισθεί στο έργο 
του Πλωτίνου, του Διονύσιου και του Εριγένη. Αν το Είναι είναι κάτι 
το «Όλως Έτερον»,τότε στην πραγματικότητα είναι Τίποτα -τίποτα 
το συγκεκριμένο, ούτε αντικείμενο, ούτε επιμέρους ον. Όμως αυτό 
είναι που καθιστά δυνατή κάθε άλλη ύπαρξη. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι 
τίποτα δεν μπορεί να προέλθει από το τίποτα, αλλά ο Χάιντεγκερ 
ανέστρεψε το γνωστό ρητό ως εξής: ex nihilo omne qua ens fit*. 
Έκλεινε τη διάλεξή του με ένα ερώτημα το οποίο είχε διατυπώσει ο 
Λάιμπνιτς: «Γιατί υπάρχουν τα όντα και όχι το τίποτα;» Είναι ένα 
ερώτημα το οποίο προκαλεί την έκπληξη και το θαυμασμό που συνο-
δεύουν σταθερά την ανθρώπινη αντίδραση στον κόσμο: γιατί υπάρχει 
το οτιδήποτε; Στην Εισαγωγή στη Μεταφυσική (1953), ο Χάιντεγκερ 
ξεκινούσε θέτοντας το ίδιο ερώτημα. Η θεολογία πίστευε ότι κατείχε 
την απάντηση και ανίχνευε καθετί πίσω σε Κάτι Αλλο,το Θεό. Αλλά 
αυτός ο Θεός δεν ήταν παρά ένα ακόμη ον και όχι κάτι το όλως έτε-
ρον. Ο Χάιντεγκερ είχε μια κάπως αναγωγική ιδέα για το Θεό της 
θρησκείας -την οποία οπωσδήποτε συμμερίζονταν πολλοί θρησκευό-
μενοι - αλλά συχνά μιλούσε με μυστικούς όρους για το Είναι. Μιλάει 
γι' αυτό σαν ένα μεγάλο παράδοξο- περιγράφει τη διαδικασία του στο-
χασμού σαν μια αναμονή ή ακρόαση του Είναι και φαίνεται να βιώνει 
μια επιστροφή και απόσυρση του Είναι, όπως οι Μυστικοί βιώνουν 
την απουσία του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορούν τα ανθρώ-
πινα όντα να κάνουν για να φέρουν το Είναι στην ύπαρξη. Από τον 
καιρό των Ελλήνων, οι άνθρωποι στον δυτικό κόσμο τείνουν να λη-
σμονούν το Είναι και να επικεντρώνονται στα όντα, διαδικασία η 

* Από το τίποτα προέρχονται τα πάντα. [Σ.τ.Μ.] 
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οποία οδήγησε στη σύγχρονη τεχνολογική επιτυχία. Σε ένα άρθρο 
γραμμένο προς το τέλος της ζωής του με τίτλο «Μόνο ένας Θεός μπο-
ρεί να μας σώσει», ο Χάιντεγκερ υπονοεί ότι η εμπειρία της απου-
σίας του Θεού στην εποχή μας μπορεί να μας ελευθερώσει από την 
αποκλειστική ενασχόλησή μας με τα όντα. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα 
που μπορούμε να κάνουμε για να επαναφέρουμε το Είναι στο παρόν. 
Το μόνο που μπορούμε είναι να ελπίζουμε σε μια καινούργια του 
έλευση στο μέλλον. 

0 μαρξιστής φιλόσοφος Ερνστ Μπλοχ (1885-1977) έβλεπε την ιδέα 
του Θεού ως φυσική στην ανθρωπότητα. Ολόκληρη η ανθρώπινη ζωή 
κατευθύνεται προς το μέλλον: βιώνουμε τις ζωές μας ως ανοιχτές και 
ανολοκλήρωτες. Αντίθετα με τα ζώα, δεν είμαστε ποτέ ικανοποιημέ-
νοι αλλά πάντα ζητάμε περισσότερα. Αυτό είναι που μας αναγκάζει 
να σκεφτόμαστε και να εξελισσόμαστε, αφού κάθε στιγμή στη ζωή 
μας πρέπει να υπερβαίνουμε τους εαυτούς μας και να προχωρούμε σ' 
ένα επόμενο στάδιο: το βρέφος πρέπει να γίνει νήπιο, το νήπιο πρέ-
πει να ξεπεράσει την αδυναμία του και να γίνει παιδί, κ.ο.κ. Όλα μας 
τα όνειρα και οι επιδιώξεις στρέφονται προς τα εμπρός, προς αυτό 
που έρχεται. Κάθε φιλοσοφία αρχίζει με το θαυμασμό, που είναι η 
εμπειρία της μη γνώσης,του όχι-ακόμα. 0 σοσιαλισμός επίσης κοιτά-
ζει μπροστά προς μια ουτοπία, αλλά -παρ' όλο που ο Μαρξ απέρρι-
πτε την πίστη - όπου υπάρχει ελπίδα υπάρχει και θρησκεία. Όπως 
και ο Φώυερμπαχ, ο Μπλοχ έβλεπε το Θεό ως το ανθρώπινο ιδεώδες 
που δεν είχε ακόμα πραγματωθεί, αλλά αντί να το θεωρεί ως μορφή 
αποξένωσης το έβρισκε ουσιώδες για την ανθρώπινη συνθήκη. 

0 Μαξ Χορκχάιμερ (1895-1973), ο Γερμανός κοινωνικός θεωρητι-
κός της Σχολής της Φραγκφούρτης, είδε επίσης το «Θεό» σαν ένα ση-
μαντικό ιδεώδες κατά έναν τρόπο που θύμιζε τους προφήτες. Το αν 
υπήρχε ή όχι ή το αν κάποιος «πίστευε σ' αυτόν» ήταν επουσιώδες. 
Χωρίς την ιδέα του Θεού δεν υπήρχε απόλυτο νόημα, αλήθεια ή ηθι-
κότητα : η ηθική γίνεται απλώς ένα ζήτημα γούστου, ιδιοτροπία ή κα-
πρίτσιο. Αν η πολιτική και η ηθικότητα δεν συμπεριλάβουν με κάποιο 
τρόπο την ιδέα του «Θεού», θα παραμείνουν πραγματιστικές και 
μάλλον πονηρές παρά σοφές. Αν δεν υπάρχει απόλυτο,δεν υπάρχει 
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λόγος να μη μισούμε ή η ειρήνη να θεωρείται καλύτερη από τον πόλε-
μο . Η θρησκεία συνίσταται ουσιαστικά σ' ένα εσωτερικό αίσθημα ότι 
υπάρχει Θεός. Ένα από τα πρώτα μας όνειρα είναι ένας πόθος για 
δικαιοσύνη (πόσο συχνά ακούμε παιδιά να παραπονιούνται: «δεν 
είναι δίκαιο!»). Η θρησκεία καταγράφει τις βλέψεις και το κατηγορη-
τήριο αναρίθμητων ανθρώπων εν όψει του πόνου και της αδικίας. Μας 
κάνει να συνειδητοποιούμε την πεπερασμένη φύση μας· όλοι μας ελπί-
ζουμε ότι το άδικο δεν θα έχει την τελευταία λέξη στον κόσμο. 

Το γεγονός ότι άνθρωποι που δεν έχουν συμβατικές πίστεις θα 
επανέρχονταν σταθερά σε κεντρικά θέματα που έχουμε ανακαλύψει 
στην ιστορία του Θεού δείχνει ότι αυτή η ιδέα δεν είναι τόσο ξένη όσο 
πολλοί μπορεί να υποθέτουν. Αλλά κατά το δεύτερο ήμισυ του εικο-
στού αιώνα, έχει εμφανιστεί μια τάση απόδρασης από την ιδέα του 
προσωπικού Θεού που συμπεριφέρεται σαν μια διευρυμένη ανθρώ-
πινη εικόνα. Δεν υπάρχει τίποτα το καινούργιο σ' αυτό. Όπως έχουμε 
δει, οι εβραϊκές Γραφές, τις οποίες οι Χριστιανοί αποκαλούν «Πα-
λαιά» Διαθήκη, δείχνουν μια παρόμοια διαδικασία- το Κοράνι έβλεπε 
από την αρχή τον αλ-Λαχ με λιγότερο προσωπικούς όρους απ* ό,τι η 
ιουδαίο-χριστιανική παράδοση. Δόγματα όπως αυτό της Τριάδας και 
η μυθολογία ή ο συμβολισμός των μυστικών συστημάτων πάσχιζαν 
όλα να δείξουν ότι ο Θεός ήταν πέραν από τα όρια της προσωπικότη-
τας. Ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να έχει γίνει σαφές σε πολλούς από 
τους πιστούς. Όταν ο John Robinson, επίσκοπος του Woolwich, δημο-
σίευσε το Τίμιοι με το Θεό το 1963, δηλώνοντας ότι δεν μπορούσε πια 
να αποδέχεται τον παλαιό προσωπικό Θεό «εκεί πέρα», επήλθε ανα-
στάτωση στη Βρετανία. Μια παρόμοια αναταραχή υποδέχθηκε ορι-
σμένες παρατηρήσεις του David Jenkins, επισκόπου του Durham, 
έστω κι αν αυτές οι ιδέες ήταν κοινοί τόποι στους ακαδημαϊκούς 
κύκλους. 0 Don Cupitt, πρύτανης του Emmanuel College του Καί-
μπριτζ, έχει επίσης δυσφημισθεί ως «ο άθεος ιερέας»: βρίσκει πλέον 
απαράδεκτο τον παραδοσιακό ρεαλιστικό Θεό του θεϊσμού και προ-
τείνει μια μορφή χριστιανικού Βουδισμού,η οποία θέτει τη θρησκευ-
τική εμπειρία πριν από τη θεολογία. Όπως και ο Robinson, ο Cupitt 
έχει φτάσει με τη σκέψη σε μία ενόραση, στην οποία Μυστικοί και 



574°° Η Ιστορία του Θεού 

από τις τρεις πίστεις είχαν φτάσει από πιο διαισθητικούς δρόμους. Εν 
πάση περιπτώσει,η ιδέα πως ο Θεός δεν υπάρχει πραγματικά και πως 
Τίποτα δεν υπάρχει εκεί πέρα κάθε άλλο παρά καινούργια είναι. 

Τπάρχει μια όλο και αυξανόμενη δυσκολία ως προς την αποδοχή 
των ανεπαρκών εικόνων του Απολύτου. Πρόκειται για έναν υγιή εικο-
νοκλαστισμό, αφού η ιδέα του Θεού έχει στο παρελθόν χρησιμοποιη-
θεί με ολέθρια αποτελέσματα. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές νέες 
εξελίξεις μετά τη δεκαετία του '70 είναι η ανάδυση ενός τύπου θρη-
σκευτικότητας την οποία συνήθως ονομάζουμε «φονταμενταλισμό» 
στις περισσότερες από τις μεγάλες οικουμενικές θρησκείες, συμπερι-
λαμβανομένων και των τριών θρησκειών του Θεού. Ως έντονα πολιτι-
κοποιημένη πνευματικότητα, είναι προσκολλημένη στο γράμμα και 
μισαλλόδοξη ως προς το όραμά της. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, που 
υπήρξαν ανέκαθεν επιρρεπείς στον εξτρεμιστικό και αποκαλυπτικό 
ενθουσιασμό, ο χριστιανικός φονταμενταλισμός έχει προσδεθεί στη 
Νέα Δεξιά. Οι φονταμενταλιστές κάνουν εκστρατείες για την απαγό-
ρευση των νόμιμων αμβλώσεων και για μια σκληρή γραμμή απέναντι 
στην ηθική και κοινωνική κατάπτωση. Η Ηθική Πλειοψηφία του Jerry 
Falwell απέκτησε ανέλπιστη πολιτική δύναμη τα χρόνια του Ρήγκαν. 
Αλλοι Ευαγγελιστές, όπως ο Maurice Cerullo, παίρνοντας κατά γράμ-
μα τις δηλώσεις του Ιησού, πιστεύουν ότι τα θαύματα είναι το ουσια-
στικό σημάδι της ορθής πίστης. Ο Θεός δίνει στον πιστό οτιδήποτε 
αυτός του ζητήσει κατά την προσευχή. Στη Βρετανία, φονταμενταλι-
στές όπως ο Colin Urquhart υποστήριξαν το ίδιο. Οι Χριστιανοί φοντα-
μενταλιστές φαίνεται ότι ελάχιστα έχουν αντιληφθεί τη γεμάτη αγάπη 
συμπόνια του Χριστού. Βιάζονται να καταδικάσουν τους ανθρώπους 
που θεωρούν ως «εχθρούς του Θεού». Οι περισσότεροι θα θεωρούσαν 
τους Εβραίους και τους Μουσουλμάνους προορισμένους για τις φω-
τιές της Κόλασης, και μάλιστα ο Urquhart έχει υποστηρίξει πως όλες 
οι ανατολικές θρησκείες είναι εμπνευσμένες από το διάβολο. 

Ανάλογες εξελίξεις υπήρξαν και στον μουσουλμανικό κόσμο, οι 
οποίες έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα στη Δύση. Μουσουλμάνοι φόντα-
μενταλιστές έχουν ανατρέψει κυβερνήσεις και είτε δολοφόνησαν είτε 
απείλησαν με την ποινή του θανάτου τους εχθρούς του Ισλάμ. Παρο-
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μοίως, Εβραίοι φονταμενταλιστές έχουν αποικίσει τις κατεχόμενες 
περιοχές της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας με τη διακη-
ρυγμένη πρόθεση να εκδιώξουν τους Άραβες κατοίκους, ακόμα και 
με τη χρήση βίας αν χρειαστεί. Έτσι πιστεύουν ότι ανοίγουν ένα δρό-
μο για την έλευση του Μεσσία,η οποία επίκειται. Σε όλες του τις μορ-
φές, ο φονταμενταλισμός είναι μια ασυγκράτητα αναγωγική πίστη. 
Έτσι ο ραββίνος Meir Kahane, το πιο ακραίο μέλος της ισραηλινής 
Άκρας Δεξιάς μέχρι τη δολοφονία του στη Νέα ϊόρκη το 1990, είπε: 

Δεν υπάρχουν πολλά μηνύματα στον Ιουδαϊσμό. Υπάρχει μόνο 
ένα. Και αυτό το μήνυμα είναι να κάνουμε εκείνο που ζητάει ο 
Θεός. Μερικές φορές ο Θεός θέλει να πάμε σε πόλεμο, άλλες 

' φορές θέλει να ζούμε σε ειρήνη... Αλλά μόνο ένα μήνυμα υπάρ-
χει: ο Θεός θέλησε να έρθουμε σε αυτή τη χώρα για να δημιουρ-
γήσουμε ένα εβραϊκό κράτος13 . 

Αυτό όμως εξαλείφει αιώνες ιουδαϊκής εξέλιξης, επιστρέφοντας στη 
δευτερονομιστική οπτική του Βιβλίου του Ιησού του Ναυή. Δεν εκπλήσ-
σει λοιπόν το γεγονός ότι οι άνθρωποι που συμμορφώνονται σε τέ-
τοιου είδους αυτονόητα -που κάνουν το «θεό» να αρνείται τα δικαι-
ώματα των άλλων ανθρώπων - πιστεύουν ότι όσο πιο γρήγορα τους 
εξαφανίσουμε τόσο το καλύτερο. 

Όμως, όπως είδαμε στο τελευταίο κεφάλαιο, αυτός ο τύπος θρη-
σκευτικότητας είναι ουσιαστικά μια φυγή από το θεό. Το να γίνονται 
ανθρώπινα και ιστορικά φαινόμενα όπως οι «Οικογενειακές αξίες», 
το «Ισλάμ» ή η «Αγία Γη» επίκεντρο της θρησκευτικής αφοσίωσης 
είναι μια καινούργια μορφή ειδωλολατρίας. Αυτός ο τύπος πολεμικής 
δικαίωσης υπήρξε ένας σταθερός πειρασμός για τους μονοθεϊστές σε 
όλη τη διάρκεια της μακράς ιστορίας του θεού. Πρέπει να τον απορ-
ρίψουμε ως αναυθεντικό. 0 θεός των Εβραίων, των Χριστιανών και 
των Μουσουλμάνων έκανε ένα ατυχές ξεκίνημα, αφού η φυλετική θεό-
τητα του Γιαχβέ ήταν εγκληματικά μεροληπτική υπέρ του δικού της 
λαού. Οι μεταγενέστεροι Σταυροφόροι που επέστρεφαν σε αυτό το 
πρωτόγονο ήθος ανύψωναν τις αξίες της φυλής σε απαράδεκτα υψηλό 
επίπεδο και έβαζαν τα ανθρώπινα ιδεώδη στη θέση της υπερβατικής 
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πραγματικότητας, η οποία κανονικά θα έπρεπε να υπονομεύει τις 
προκαταλήψεις μας. Αρνιόνταν επίσης ένα κρίσιμο μονοθεϊστικό θέ-
μα. Αφότου οι προφήτες του Ισραήλ μεταρρύθμισαν την παλαιά πα-
γανιστική λατρεία του Γιαχβέ, ο Θεός των μονοθεϊστών έχει προ-
αγάγει το ιδεώδες της συμπόνιας. 

Έχουμε δει ότι η συμπόνια ήταν χαρακτηριστικό των περισσοτέ-
ρων ιδεολογιών της Αξονικής Εποχής. Το ιδεώδες της συμπόνιας 
ώθησε ακόμα και τους Βουδιστές να κάνουν μια μεγάλη αλλαγή στον 
θρησκευτικό τους προσανατολισμό με την εισαγωγή της λατρείας 
(μπάχτι) προς τον Βούδα και τους μποτισάτβας. Οι προφήτες επέμε-
ναν ότι η τελετουργική προσήλωση και η λατρεία ήταν ανώφελες, αν η 
κοινωνία στο σύνολό της δεν υιοθετούσε ένα πιο συμπονετικό ήθος. 
Αυτές οι αντιλήψεις αναπτύχθηκαν από τον Ιησού, τον Παύλο και 
τους ραββίνους, οι οποίοι όλοι συμμερίζονταν τα ίδια ιουδαϊκά ιδε-
ώδη και πρότειναν μείζονες αλλαγές στον Ιουδαϊσμό προκειμένου να 
εφαρμοστούν. Το Κοράνι έκανε τη δημιουργία μιας συμπονετικής και 
δίκαιης κοινωνίας ουσία της μεταρρυθμισμένης θρησκείας του αλ-
Λαχ. Η συμπόνια είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη αρετή. Απαιτεί να πάμε 
πέρα από τους περιορισμούς του εγωισμού μας, την ανασφάλεια και 
την κληρονομημένη προκατάληψη. Δεν εκπλήσσει, λοιπόν,το ότι υπήρ-
ξαν στιγμές που και οι τρεις θεοκεντρικές θρησκείες απέτυχαν να εκ-
πληρώσουν αυτό το ιδεώδες. Τον δέκατο όγδοο αιώνα, οι Ντεϊστές 
αρνήθηκαν τον παραδοσιακό δυτικό Χριστιανισμό, σε μεγάλο βαθμό 
επειδή είχε γίνει τόσο φανερά ωμός και αδιάλλακτος. Και το ίδιο κλί-
μα μοιάζει να επικρατεί σήμερα. Ξαφνικά, συμβατικοί πιστοί, οι οποίοι 
δεν είναι φονταμενταλιστές, υποστηρίζουν το επιθετικό τους δίκαιο. 
Χρησιμοποιούν το «Θεό» για να προωθήσουν τις προσωπικές τους 
συμπάθειες και αντιπάθειες,τις οποίες αποδίδουν στον ίδιο το Θεό. 
Όμως Εβραίοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι, που τηρούν σχολα-
στικά τις θρησκευτικές τους τελετουργίες αλλά δυσφημούν τους αν-
θρώπους που ανήκουν σε διαφορετικά εθνικά ή ιδεολογικά στρατό-
πεδα, αρνούνται μία από τις βασικές αλήθειες της θρησκείας τους. 
Είναι εξίσου απαράδεκτο άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς 
τους Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, να κλείνουν τα μά-
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τια απέναντι σ' ένα άδικο κοινωνικό σύστημα. 0 Θεός του ιστορικού 
μονοθεϊσμού απαιτεί έλεος και όχι θυσία, συμπόνια κι όχι ευπρεπείς 
τελετουργίες. 

Υπάρχει συχνά μια διαφορά ανάμεσα σε ανθρώπους που ασκούν 
μια θρησκευτική μορφή λατρείας και σ' εκείνους που έχουν καλλιερ-
γήσει μια αίσθηση του Θεού ως συμπόνιας. Οι προφήτες κατακεραύ-
νωναν τους συγχρόνους τους που πίστευαν ότι αρκούσε η λατρεία στο 
Ναό. 0 Ιησούς και ο απόστολος Παύλος έκαναν και οι δύο σαφές ότι 
η εξωτερική λατρεία ήταν ανώφελη χωρίς την αγάπη: ήταν κάτι ελάχι-
στα καλύτερο από ηχηρό αυλό ή κύμβαλο αλαλάζον. 0 Μωχάμετ ήρθε 
σε σύγκρουση με τους Αραβες που ήθελαν να λατρεύουν τις παγανι-
στικές θεές δίπλα στον αλ-Λαχ στις αρχαίες τελετές, δίχως να εφαρ-
μόζουν το συμπονετικό ήθος που απαιτούσε ο Θεός σαν προϋπόθεση 
κάθε αληθινής θρησκείας. Ένα παρόμοιο σχίσμα εμφανίστηκε στον 
παγανιστικό κόσμο της Ρώμης: η παλαιά λατρευτική θρησκεία υμνού-
σε το κατεστημένο, ενώ οι φιλόσοφοι κήρυσσαν ένα μήνυμα που πί-
στευαν ότι μπορούσε ν' αλλάξει τον κόσμο. Μπορεί να ειπωθεί ότι η 
συμπονετική θρησκεία του Ενός θεού τηρήθηκε πάντοτε από μια μειο-
ψηφία· για τους περισσότερους ήταν δύσκολο ν' αντιμετωπίσουν την 
ακρότητα της εμπειρίας του θεού με τις ασυμβίβαστες ηθικές της 
απαιτήσεις. Από τότε που ο Μωυσής έφερε τις πλάκες του Νόμου 
από το όρος Σινά, η πλειοψηφία προτιμούσε τη λατρεία του Χρυσού 
Μόσχου: μια παραδοσιακή, εφησυχαστική εικόνα κάποιας θεότητας 
που είχαν κατασκευάσει για λογαριασμό τους, με τα παρηγορητικά, 
πατροπαράδοτα τελετουργικά της. Ο Ααρών, ο αρχιερέας, επέβλεψε 
την κατασκευή του χρυσού ειδώλου. Το ίδιο το θρησκευτικό κατεστη-
μένο είναι συχνά κουφό στις εμπνεύσεις των προφητών και των Μυ-
στικών που φέρνουν την είδηση ενός πολύ πιο απαιτητικού θεού. 

0 θεός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ανάρμοστη πανάκεια, 
ως υποκατάστατο της κοσμικής ζωής και ως αντικείμενο μιας ενδοτι-
κής φαντασίας. Η ιδέα του θεού έχει συχνά χρησιμοποιηθεί ως όπιο για 
το λαό. Και αυτός είναι ο ειδικός κίνδυνος όταν συλλαμβάνεται ως ένα 
ακόμη Ον -όπως εμείς, μόνο μεγαλύτερο και καλύτερο- στον δικό 
του ουρανό, που και αυτός συλλαμβάνεται ως ένας παράδεισος επί-
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γειων απολαύσεων. Όμως αρχικά, ο «θεός» χρησίμευε στο να βοηθά 
τους ανθρώπους να επικεντρώνονται σε αυτόν τον κόσμο και να αντιμε-
τωπίζουν την οδυνηρή πραγματικότητα. Ακόμα και η παγανιστική λα-
τρεία του Γιαχβέ, παρ' όλες τις έκδηλες πλάνες της, τόνιζε την εμπλοκή 
του στα τρέχοντα συμβάντα του εγκόσμιου χρόνου, σε αντίθεση με τον 
ιερό χρόνο της τελετουργίας και του μύθου. Οι προφήτες του Ισραήλ 
ανάγκασαν το λαό τους να δει κατάματα τις κοινωνικές του ενοχές και 
την επικείμενη πολιτική καταστροφή στο όνομα του θεού που αποκά-
λυπτε τον εαυτό του σε αυτά τα ιστορικά συμβάντα. Το χριστιανικό δόγ-
μα της ενσάρκωσης τόνιζε τη θεία ενύπαρξη στον κόσμο της σάρκας και 
του αίματος. Το ενδιαφέρον για το εδώ και τώρα ήταν ιδιαίτερα χτυ-
πητό στο Ισλάμ: κανείς δεν μπορούσε να υπάρξει πιο ρεαλιστής από 
τον Μωχάμετ, που ήταν εξίσου πολιτική όσο και θρησκευτική ιδιοφυΐα. 
Όπως έχουμε δει, οι κατοπινές γενιές των Μουσουλμάνων συμμερίστη-
καν την πρόθεση του να ενσαρκώσει το θείο θέλημα στην ανθρώπινη 
ιστορία ιδρύοντας μια δίκαιη και συνετή κοινωνία. Από την πρώτη στιγ-
μή, ο θεός βιωνόταν ως προτροπή για δράση. Από τη στιγμή που -είτε 
ως Ελ είτε ως Γιαχβέ- ο θεός κάλεσε τον Αβραάμ να αφήσει την οικο-
γένειά του στη Χαράν,η λατρεία απαίτησε συγκεκριμένη δράση σε αυτό 
τον κόσμο και συχνά μια επώδυνη εγκατάλειψη των παλαιών ιεροτήτων. 

Αυτή η εξάρθρωση επίσης επέφερε μεγάλη ένταση. 0 Αγιος θεός, 
που ήταν κάτι όλως διαφορετικό, βιώθηκε ως βαθύς συγκλονισμός από 
τους προφήτες. Απαιτούσε απόλυτη αγιότητα και απόσταση από το 
λαό του. Όταν μίλησε στον Μωυσή πάνω στο Σινά, στους Ισραηλίτες δεν 
επιτρεπόταν να πλησιάσουν στους πρόποδες του βουνού. Ένα πρωτό-
γνωρο χάσμα ανοίχτηκε ξαφνικά ανάμεσα στην ανθρωπότητα και το 
θείο, θραύοντας το ολιστικό όραμα του παγανισμού. Αναφάνηκε, ως 
εκ τούτου,η δυνατότητα μιας αποξένωσης από τον κόσμο,η οποία αντα-
νακλούσε μιαν ανατέλλουσα επίγνωση της αναπαλλοτρίωτης αυτο-
νομίας του ατόμου. Δεν είναι τυχαίο που ο μονοθεϊσμός ρίζωσε τελικά 
στη διάρκεια της εξορίας στη Βαβυλώνα, όπου οι Ισραηλίτες ανέπτυ-
ξαν επίσης το ιδεώδες της προσωπικής υπευθυνότητας, η οποία υπήρξε 
κρίσιμη τόσο για τον Ιουδαϊσμό όσο και για το Ισλάμ14. Έχουμε δει ότι 
οι ραββίνοι χρησιμοποίησαν την ιδέα ενός εμμενούς θεού για να βοη-
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θήσουν τους Εβραίους να καλλιεργήσουν μια αίσθηση των ιερών δικαι-
ωμάτων της ανθρώπινης προσωπικότητας. Όμως η αποξένωση συνέ-
χισε να εκπροσωπεί έναν κίνδυνο και για τις τρεις πίστεις: στη Δύση,η 
εμπειρία του θεού συνέχισε να συνοδεύεται από ενοχή και από μια πεσ-
σιμιστική ανθρωπολογία. Στον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι η τήρηση της Τορά και της Σ αριά αντιμετωπίστηκε με-
ρικές φορές σαν μια ετερόνομη συμμόρφωση προς έναν εξωτερικό νό-
μο, παρ* όλο που έχουμε δει ότι τίποτα δεν ήταν πιο μακριά από τις προ-
θέσεις των ανθρώπων που συνέθεσαν αυτούς τους νομικούς κώδικες. 

Εκείνοι οι αθεϊστές οι οποίοι κήρυσσαν τη χειραφέτηση από ένα 
θεό που απαιτεί τέτοια δουλική υποταγή διαμαρτύρονταν απέναντι 
σε μια ανεπαρκή, αλλά δυστυχώς οικεία εικόνα του θεού. Και πάλι, 
βέβαια, αυτό βασιζόταν σε μια σύλληψη του θείου υπερβολικά προ-
σωπική . Ερμήνευε τις εικόνες των Γραφών για την κρίση του θεού 
πάρα πολύ κυριολεκτικά και υπέβαλλε την ιδέα ότι ο θεός ήταν ένα 
είδος Μεγάλου Αδελφού στον ουρανό. Αυτή η εικόνα του θείου Τυράν-
νου ο οποίος επιβάλλει έναν ξένο νόμο στους απρόθυμους ανθρώπι-
νους υπηρέτες του πρέπει να διαλυθεί. Η τρομοκράτηση του πληθυ-
σμού με απειλές χάριν της πολιτικής υπακοής δεν είναι πλέον αποδε-
κτή ή έστω και εφικτή, όπως έδειξε τόσο δραματικά η κατάρρευση 
των κομμουνιστικών καθεστώτων το φθινόπωρο του 1989. Η ανθρω-
πομορφική ιδέα του θεού ως Νομοθέτη και Κυρίαρχου δεν είναι επαρ-
κής για τις απαιτήσεις της μεταμοντέρνας εποχής. Όμως και οι αθεϊ-
στές που διαμαρτύρονταν ότι η ιδέα του θεού ήταν αφύσικη δεν είχαν 
ολωσδιόλου δίκιο. Έχουμε δει ότι Εβραίοι, Χριστιανοί και Μουσουλ-
μάνοι, ανέπτυξαν αξιοσημείωτα όμοιες ιδέες περί θεού, οι οποίες θυ-
μίζουν επίσης άλλες συλλήψεις του Απόλυτου. Όταν οι άνθρωποι προ-
σπαθούν να βρουν ένα έσχατο νόημα και μια απόλυτη αξία στην αν-
θρώπινη ζωή, ο νους τους φαίνεται να πηγαίνει προς μια ορισμένη κα-
τεύθυνση. Δεν εξαναγκάστηκαν να το κάνουν αυτό· είναι κάτι που 
φαίνεται φυσικό για την ανθρωπότητα. 

Όμως τα αισθήματα για να μην εκφυλιστούν σε ασυγκράτητο, επι-
θετικό ή νοσηρό συναισθηματισμό, πρέπει να διαπερνώνται από μια 
κριτική ευφυΐα. Η εμπειρία του θεού πρέπει να συμβαδίζει με άλλες 
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μορφές ενθουσιασμού, συμπεριλαμβανομένου κι εκείνου της νόησης. 
Το πείραμα της Φαλσαφά ήταν μια προσπάθεια να σχετιστεί η πίστη 
στο Θεό με τη νέα λατρεία του ορθολογισμού μεταξύ Μουσουλμάνων, 
Ιουδαίων και αργότερα δυτικών Χριστιανών. Τελικά οι Μουσουλμά-
νοι και οι Εβραίοι αποτραβήχτηκαν από τη φιλοσοφία. Ο ορθολογι-
σμός αποφάσισαν πως είχε τις χρήσεις του, ειδικά σε εμπειρικά πεδία 
όπως η επιστήμη, η ιατρική και τα μαθηματικά, αλλά ήταν εντελώς 
ακατάλληλος για τη συζήτηση του Θεού που κείται πέρα από τις 
έννοιες. Οι Έλληνες πάντα το ένιωθαν αυτό και ανέπτυξαν από νωρίς 
μια δυσπιστία απέναντι στην αυτόχθονη μεταφυσική τους. Ένα από 
τα μειονεκτήματα της φιλοσοφικής μεθόδου για τη συζήτηση του 
Θεού είναι ότι μπορούσε να τον κάνει να ακούγεται σαν να ήταν απλώς 
ένα ακόμα Ον, το υψηλότερο απ' όλα τα πράγματα που υπάρχουν, 
αντί για μια πραγματικότητα εντελώς διαφορετικής τάξεως. Όμως το 
εγχείρημα της Φαλσαφά ήταν σημαντικό, γιατί έδειχνε μια εκτίμηση 
της ανάγκης να συσχετίσουμε το θεό με άλλες εμπειρίες -αν και πε-
ριοριζόταν μόνο στο πρόβλημα του βαθμού που κάτι τέτοιο ήταν δυ-
νατό. Το να εκτοπίζουμε το θεό σε μια πνευματική απομόνωση σε ένα 
δικό του ιερό γκέττο είναι κάτι νοσηρό και ανώριμο. Μπορεί να ενθαρρύ-
νει τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρ-
μόζουν τα φυσιολογικά κριτήρια της ευπρέπειας και της λογικότητας 
σε συμπεριφορές που υποτίθεται πως είναι εμπνευσμένες από το «Θεό». 

Από την πρώτη στιγμή, η Φαλσαφά ήταν συνδεδεμένη με την επι-
στήμη. Ήταν αυτός ο αρχικός ενθουσιασμός για την ιατρική,την αστρο-
νομία και τα μαθηματικά, που οδήγησε τους πρώτους Μουσουλμάνους 
Φαϊλασούφ να συζητούν τον αλ-Λαχ με μεταφυσικούς όρους. Η επι-
στήμη είχε επιβάλει μια μείζονα αλλαγή στη νοοτροπία τους, και έβρι-
σκαν ότι δεν μπορούσαν να σκέφτονται το θεό με τον ίδιο τρόπο που τον 
σκέφτονταν οι αδελφοί τους Μουσουλμάνοι. Η φιλοσοφική σύλληψη του 
θεού ήταν χτυπητά διαφορετική από το κορανικό όραμα, αλλά οι Φαϊλα-
σούφ όντως διέσωσαν ορισμένες ενοράσεις, οι οποίες κινδύνευαν να χα-
θούν εκείνη την εποχή από την ούμμα. Έτσι το Κοράνι είχε μια εξαιρε-
τικά θετική στάση απέναντι σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις: ο Μωχά-
μετ δεν πίστευε ότι θεμελίωνε μια νέα αποκλειστική θρησκεία και θεω-
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ρούσε πως όλες οι ορθά καθοδηγημένες πίστεις προέρχονταν από τον 
Ένα Θεό. Τον ένατο αιώνα, ωστόσο, οι ουλεμάδες άρχιζαν να το χάνουν 
αυτό από το πεδίο τους και να επιβάλλουν τη λατρεία του Ισλάμ ως τη 
μόνη αληθινή θρησκεία. Οι Φαϊλασούφ επέστρεφαν στην παλαιότερη 
οικουμενιστική προσέγγιση, παρ' όλο που έφταναν σε αυτή μέσω ενός 
διαφορετικού δρόμου. Μια παρόμοια ευκαιρία έχουμε σήμερα. Στον επι-
στημονικό μας αιώνα, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε το Θεό με τον τρό-
πο που τον σκέφτονταν οι πρόγονοι μας, αλλά η πρόκληση της επιστήμης 
θα μπορούσε να μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε κάποιες παλιές αλήθειες. 

Έχουμε δει ότι ο Άλμπερτ Αϊνστάιν εκτιμούσε τη μυστική θρη-
σκεία. Παρ' όλες τις περίφημες παρατηρήσεις για το Θεό που δεν 
έπαιζε ζάρια, δεν πίστευε ότι η θεωρία της σχετικότητας μπορούσε να 
επηρεάσει τη σύλληψη του Θεού. Στη διάρκεια μιας επίσκεψής του 
στην Αγγλία το 1921, ο επίσκοπος του Καντέρμπουρυ τον ρώτησε 
ποιες ήταν οι συνέπειες της σκέψης του για τη θεολογία. Απάντησε: 
«Καμία. Η σχετικότητα είναι ένα καθαρά επιστημονικό ζήτημα και 
δεν έχει να κάνει τίποτα με τη θρησκεία». 'Οταν οι Χριστιανοί ανησυ-
χούν από επιστήμονες όπως ο Στήβεν Χώκιν, που δεν βρίσκουν χώρο 
για το Θεό στην κοσμολογία τους, σκέφτονται ίσως ακόμα το Θεό με 
ανθρωπομορφικούς όρους σαν ένα Ον που δημιούργησε τον κόσμο με 
τον ίδιο τρόπο που θα το είχαμε κάνει εμείς. Όμως η Δημιουργία δεν 
είχε αρχικά συλληφθεί με τέτοιον κυριολεκτικό τρόπο. Το ενδιαφέρον 
για τον Γιαχβέ ως δημιουργό δεν είχε εισδύσει στον Ιουδαϊσμό μέχρι 
την εξορία στη Βαβυλώνα. Ήταν μια έννοια ξένη στον ελληνικό κό-
σμο : η δημιουργία ex nihilo δεν ήταν επίσημο δόγμα του Χριστιανι-
σμού μέχρι τη Σύνοδο της Νικαίας το 341. Η δημιουργία αποτελεί 
κεντρική διδασκαλία στο Κοράνι, αλλά όπως και όλα τα άλλα που λέ-
γονται για το Θεό υποτίθεται πως είναι μία «παραβολή» ή «σημείο» 
(αγιά) μιας άρρητης αλήθειας. Οι Εβραίοι και Μουσουλμάνοι ορθο-
λογιστές τη βρήκαν ένα δύσκολο και προβληματικό δόγμα και πολλοί 
την απέρριψαν. Σούφι και Καββαλιστές προτιμούσαν όλοι τους την 
ελληνική μεταφορά της εκπόρευσης. Σε κάθε περίπτωση, η κοσμολο-
γία δεν ήταν μια επιστημονική περιγραφή των απαρχών του κόσμου, 
αλλά αποτελούσε αρχικά τη συμβολική έκφραση μιας ψυχολογικής 
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και πνευματικής αλήθειας. Υπάρχει κατά συνέπεια ελάχιστη αναστά-
τωση σε σχέση με τη σύγχρονη επιστήμη στον μουσουλμανικό κόσμο: 
όπως έχουμε δει, τα γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας έχουν υπάρξει 
πολύ μεγαλύτερη απειλή απ' ό,τι η επιστήμη για την παραδοσιακή 
σύλληψη του θεού. Στη Δύση, ωστόσο, επικράτησε επί μακρόν μια πιο 
κυριολεκτική κατανόηση των Γραφών. 'Οταν κάποιοι δυτικοί Χριστια-
νοί αισθάνονται την πίστη τους στο θεό να υποσκάπτεται από τη σύγ-
χρονη επιστήμη, φαντάζονται πιθανότατα το θεό σαν τον Μεγάλο Μη-
χανικό του Νεύτωνα, μια προσωπολογική σύλληψη του θεού, η οποία 
θα μπορούσε ίσως να καταρριφθεί τόσο στο θρησκευτικό όσο και στο 
επιστημονικό επίπεδο. Η πρόκληση της επιστήμης θα μπορούσε να 
κλονίσει τις Εκκλησίες, ωθώντας τες σε μια νέα εκτίμηση της συμβολι-
κής φύσης της αφήγησης των Γραφών. 

Η ιδέα ενός προσωπικού θεού φαίνεται όλο και δυσκολότερα απο-
δεκτή στη σημερινή εποχή για πολλούς λόγους: ηθικούς, διανοητικούς, 
επιστημονικούς και πνευματικούς. Οι φεμινίστριες επίσης απωθούνται 
από έναν προσωπικό θεό, ο οποίος λόγω του φύλου «του» παραμένει 
αρσενικός κι αυτό εξαιτίας της φυλετικής, παγανιστικής του καταγω-
γής. Όμως και το να πούμε «αυτή» αντί «αυτός» -κατά διαλεκτικό τρό-
π ο - μπορεί να είναι εξίσου περιοριστικό, αφού περιορίζει τον απερι-
χώρητο θεό σε μια καθαρά ανθρώπινη κατηγορία. Η παλαιά μεταφυσι-
κή έννοια του Θεού ως Υπέρτατου Όντος, η οποία επί μακρόν υπήρξε δη-
μοφιλής στη Δύση, παύει επίσης να είναι ικανοποιητική. 0 θεός των φι-
λοσόφων είναι προϊόν ενός ξεπερασμένου σήμερα ορθολογισμού, μ' απο-
τέλεσμα και οι παραδοσιακές «αποδείξεις» της υπάρξεώς του να μην 
λειτουργούν πια. Η πλατιά αποδοχή του θεού των φιλοσόφων από τους 
Ντεϊστές του Διαφωτισμού μπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο βήμα προς 
τον σημερινό αθεϊσμό. Όπως και ο παλιός θεός-Ουρανός,η θεότητα 
αυτή είναι τόσο απόμακρη από την ανθρωπότητα και τον γήινο κόσμο 
που εύκολα γίνεται Deus Otiosus κι εξαφανίζεται από τη συνείδησή μας. 

Ο Θεός των Μυστικών θα μπορούσε πιθανώς να εκπροσωπήσει μια 
εναλλακτική δυνατότητα. Οι Μυστικοί έχουν επί μακρόν επιμείνει ότι 
ο Θεός δεν είναι ένα Άλλο Ον· έχουν ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει πραγ-
ματικά και ότι είναι καλύτερα να τον ονομάζουμε Τίποτα. Αυτός ο 
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θεός είναι σε αρμονία με την αθεϊστική διάθεση της εκκοσμικευμένης 
κοινωνίας μας, με τη δυσπιστία της απέναντι στις ανεπαρκείς εικόνες 
του Απολύτου. Αντί να δουν το θεό σαν ένα αντικειμενικό γεγονός, 
το οποίο μπορεί να καταδειχθεί με τα μέσα της επιστημονικής από-
δειξης, οι Μυστικοί υποστήριξαν ότι είναι μια υποκειμενική εμπειρία, 
μυστηριωδώς βιούμενη στο έδαφος του Είναι. Αυτός ο θεός πρέπει 
να προσεγγίζεται με τη φαντασία και μπορεί να ιδωθεί σαν μια καλ-
λιτεχνική μορφή, συγγενής με τα άλλα μεγάλα καλλιτεχνικά σύμβολα 
που έχουν εκφράσει το άρρητο μυστήριο,την ομορφιά και την αξία 
της ζωής. Οι Μυστικοί έχουν χρησιμοποιήσει τη μουσική,το χορό,την 
ποίηση,τη λογοτεχνία, ιστορίες, ζωγραφίσματα,γλυπτική και αρχιτε-
κτονική, προκειμένου να εκφράσουν αυτήν την πραγματικότητα που 
πηγαίνει πέρα από τις έννοιες. 'Οπως και κάθε άλλη τέχνη, ωστόσο, ο 
μυστικισμός απαιτεί ευφυΐα, πειθαρχία και αυτοκριτική ως ασφαλι-
στική δικλείδα απέναντι στον καλπάζοντα συναισθηματισμό και τις 
προβολές. 0 θεός των Μυστικών θα μπορούσε ίσως να ικανοποιήσει 
και τις φεμινίστριες, αφού τόσο οι Καββαλιστές όσο και οι Σούφι προ-
σπάθησαν πάντα να εισαγάγουν ένα θηλυκό στοιχείο στο θείο. 

Υπάρχουν ωστόσο μειονεκτήματα. Ο μυστικισμός αντιμετωπίστηκε 
με κάποια καχυποψία από πολλούς Εβραίους και Μουσουλμάνους 
μετά από το φιάσκο του Σαμπετάι Τσεβί και την παρακμή του μεταγε-
νέστερου Σουφισμού. Στη Δύση, ποτέ ο μυστικισμός δεν υπήρξε κύριο 
ρεύμα στον θρησκευτικό ενθουσιασμό. Οι Προτεστάντες και Καθολικοί 
μεταρρυθμιστές είτε τον κήρυξαν εκτός νόμου είτε τον περιθωριοποί-
ησαν, ενώ η επιστημονική εποχή του Λόγου δεν ενθάρρυνε αυτό το είδος 
ενόρασης. Μετά τη δεκαετία του '60, υπήρξε ένα ανανεωμένο ενδιαφέ-
ρον για το μυστικισμό, εκφραζόμενο μέσα από τον ενθουσιασμό για το 
Γιόγκα, το διαλογισμό και το Βουδισμό, αλλά δεν είναι μία προσέγγιση 
που ταιριάζει εύκολα με την εμπειρική, αντικειμενική μας νοοτροπία. 
Ο θεός των Μυστικών δεν συλλαμβάνεται εύκολα. Απαιτεί μακροχρό-
νια άσκηση κοντά σ' έναν γνώστη και σοβαρή επένδυση χρόνου. Ο Μυ-
στικός πρέπει να εργαστεί σκληρά μέχρι ν' αποκτήσει αυτήν την αίσθηση 
της πραγματικότητας που είναι γνωστή ως θεός (τον οποίον πολλοί 
έχουν αρνηθεί να κατονομάσουν). Οι Μυστικοί συχνά επιμένουν ότι τα 
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ανθρώπινα όντα πρέπει συνειδητά να δημιουργήσουν αυτήν την αίσθηση 
του Θεού για λογαριασμό τους, με τον ίδιο βαθμό φροντίδας και προ-
σοχής που άλλοι αφιερώνουν στην καλλιτεχνική δημιουργία. Δεν είναι 
κάτι που μπορεί ν' απευθυνθεί σε ανθρώπους που ζουν σε μια κοινωνία 
εθισμένη στην ταχύτητα, στα φαστ-φουντ και στη στιγμιαία επικοινω-
νία. 0 θεός των Μυστικών δεν έρχεται ετοιμοπαράδοτος και προσυ-
σκευασμένος. Δεν φτάνει να βιωθεί τόσο γρήγορα όσο η στιγμιαία έκ-
σταση την οποία προκαλεί ένας ιεροκήρυκας του κινήματος της Αφύ-
πνισης, που γρήγορα κάνει μια ολόκληρη συνάθροιση να χτυπάει τα 
χέρια ρυθμικά και να μιλάει σε διάφορες γλώσσες. 

Είναι ωστόσο δυνατό να υιοθετήσουμε κάποιες μυστικές στάσεις. 
Ακόμα και αν δεν είμαστε ικανοί για τις υψηλότερες καταστάσεις συ-
νείδησης που μπορεί να επιτύχει ένας Μυστικός, μπορούμε να μά-
θουμε ότι ο θεός δεν υπάρχει κατά μιαν απλουστευτική έννοια, για 
παράδειγμα, ή ότι η ίδια η λέξη «θεός» είναι μόνο το σύμβολο μιας 
πραγματικότητας, η οποία κατά τρόπο άρρητο την υπερβαίνει. 0 μυ-
στικός αγνωστικισμός θα μπορούσε να μας βοηθήσει να θέσουμε έναν 
αυτοπεριορισμό όταν μιλάμε για τέτοια περίπλοκα ζητήματα με δογ-
ματική βεβαιότητα. Αλλά εάν αυτές οι έννοιες δεν βιώνονται στον ίδιο 
μας το σφυγμό και δεν τις κάνουμε σε βάθος δικές μας, θα παραμεί-
νουν πιθανότατα ανούσιες αφαιρέσεις. Ένας μυστικισμός από δεύ-
τερο χέρι μπορεί ν' αποδειχθεί τόσο λίγο ικανοποιητικός όσο και το 
να διαβάζουμε την εξήγηση ενός ποιήματος από κάποιον κριτικό αντί 
για το ίδιο το πρωτότυπο. Έχουμε δει ότι ο μυστικισμός γινόταν συ-
χνά αντιληπτός σαν μια εσωτερική πειθαρχία, όχι επειδή οι Μυστικοί 
ήθελαν να αποκλείσουν τις χυδαίες μάζες, αλλά επειδή οι αλήθειες 
τους μπορούσαν να συλληφθούν μόνο από το ενορατικό μέρος της 
ψυχής μετά από ειδική άσκηση. Σημαίνουν κάτι διαφορετικό όταν 
προσεγγίζονται από αυτόν το συγκεκριμένο δρόμο, που δεν είναι προ-
σιτός στη λογική, ορθολογική λειτουργία. 

Ακόμα και όταν οι προφήτες του Ισραήλ άρχιζαν να αποδίδουν στο 
θεό τα αισθήματα και τις εμπειρίες τους, οι μονοθεϊστές δημιουργού-
σαν με κάποια έννοια ένα θεό για τον εαυτό τους. Σπάνια ο θεός θεω-
ρήθηκε ένα αυταπόδεικτο γεγονός που μπορούσε κανείς να συναντή-
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σει όπως οποιοδήποτε άλλο αντικειμενικά υπάρχον. Σήμερα πολλοί 
άνθρωποι φαίνεται ότι έχουν χάσει την επιθυμία για μια τέτοια φα-
ντασιακή προσπάθεια. Αυτό δεν αποτελεί απαραιτήτως καταστροφή. 
Όταν οι θρησκευτικές ιδέες χάνουν την εγκυρότητά τους, συνήθως εξα-
φανίζονται ανώδυνα: αν η ανθρώπινη ιδέα του Θεού δεν λειτουργεί πια 
για μας στην εμπειρική εποχή, θα χαθεί. Όμως πάντα στο παρελθόν οι 
άνθρωποι δημιουργούσαν καινούργια σύμβολα που λειτουργούσαν ως 
εστίες για την πνευματικότητα. Τα ανθρώπινα όντα πάντα οικοδομού-
σαν μια πίστη για τον εαυτό τους, για να καλλιεργούν μια αίσθηση του 
θαύματος και της άρρητης αξίας της ζωής. Η έλλειψη σκοπού,η απο-
ξένωση , η ανομία και η βία που χαρακτηρίζουν ένα τόσο μεγάλο μέρος 
της σύγχρονης ζωής, μοιάζουν να δείχνουν πως τώρα, που δεν καλ-
λιεργείται πια συνειδητά μία πίστη στο «Θεό» ή σε κάτι άλλο -λίγη 
σημασία έχει τι - πολλοί άνθρωποι πέφτουν σε απελπισία. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε δει ότι ενενήντα εννέα τοις εκατό 
του πληθυσμού ισχυρίζεται ότι πιστεύει στο Θεό, όμως η επικράτηση 
του φονταμενταλισμού,του αποκαλυπτισμού και των «στιγμιαίων» 
χαρισματικών μορφών θρησκευτικότητας στην Αμερική δεν είναι κα-
θόλου ενθαρρυντική. Η κλιμακούμενη εγκληματικότητα,η εξάρτηση 
από τα ναρκωτικά και η αναβίωση της ποινής του θανάτου, δεν είναι 
σημάδια μιας πνευματικά υγιούς κοινωνίας. Στην Ευρώπη υπάρχει 
μια αυξανόμενη σκοτεινιά στη θέση που κατείχε άλλοτε ο Θεός μέσα 
στην ανθρώπινη συνείδηση. Ένας από τους πρώτους ανθρώπους που 
εξέφρασαν αυτήν την ερημιά -με τρόπο αρκετά διαφορετικό από τον 
ηρωικό αθεϊσμό του Νίτσε- ήταν ο Τόμας Χάρντυ. Στη «Νυχτερινή 
Τσίχλα», γραμμένη στις 30 Δεκεμβρίου του 1900, στην καμπή δηλαδή 
του εικοστού αιώνα, εξέφραζε το θάνατο του πνεύματος που δεν ήταν 
ικανό πλέον να γεννήσει μια πίστη στο νόημα της ζωής: 

Στο μονοπάτι στάθηκα του δάσους του μικρού 
Όταν ο πάγος ήταν γκριζωπός καθρέφτης 
Και το πέρασμα του χειμώνα θλιβερό έκανε 
Το μάτι που βασίλευε της μέρας. 
Μπλεγμένοι οι μίσχοι σημαδεύανε τον ουρανό 
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Όμοια χορδές σπασμένης λύρας, 
Και όλοι οι άνθρωποι που σύχναζαν εκεί 
Γυρεύαν τώρα του τζακιού τους τη φωτιά. 

Η όψη η σκληρή της γης μού φαινόταν 
Το πτώμα του αιώνα ξαπλωμένο, 
Κρύπτη του ο συννεφιασμένος ουρανός, 
και μοιρολόι του ο αγέρας. 
0 αρχαίος σφυγμός του σπόρου και της γέννησης 
Ζαρωμένος, ξερός και κρύος τώρα, 
Και κάθε πνεύμα πάνω στη γη 
Έμοιαζε άψυχο σαν κι εμένα. 

Ξάφνου μια φωνή υψώθηκε 
Πάνω από τα μαύρα κλαδιά 
Σ' έναν ολάθερμο εσπερινό Ατέλειωτης Χαράς· 
Μια τσίχλα γέρικη, μικρή, σκελετωμένη, 
Τον κλώνο αυτό που ανέμιζε ο αγέρας, 
Είχε διαλέξει για ν' απλώσει την ψυχή της 
Μέσα στο ζόφο που όλο βάθαινε. 

Τόσο αταίριαστο τέτοιο τραγούδι της χαράς 
Ήχος εκστατικός που ήταν 
Γραμμένοςμέσ' στα πράγματα της γης 
Σιμά πολύ ή μακριά μας, 
Μου φάνηκε, που νόμισα πως είδα να τρεμίζει 
Στον πρόσχαρο νυχτερινό αέρα 
Κάποια ευλογημένη ελπίδα, που ήξερε αυτή 
Κι εγώ αγνοούσα. 

Τα ανθρώπινα όντα δεν μπορούν ν' αντέξουν την κενότητα και την 
ερημιά- θ' αναπληρώσουν το κενό δημιουργώντας μια νέα εστία νοήμα-
τος. Τα είδωλα του φονταμενταλισμού δεν είναι καλά υποκατάστατα 
για το Θεό- αν είναι να δημιουργήσουμε μια παλλόμενη νέα πίστη για 
τον εικοστό αιώνα, θα πρέπει ίσως να στοχαστούμε καλά την ιστορία 
του Θεού για να πάρουμε μερικά μαθήματα και προειδοποιήσεις. 
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Τολστόι, Λέων, 536 

Τόυνμπυ, Άρνολντ, 499 

Τριάδα,185,193,201,311,313,338, 

377,406,412.452.465,504 

Τσαδίκ, Γιοζέφ ιμπν,291 

Τσαδίκ,Τζαφάρ ιμπν, 275 

Τσάίτλίν, Χιλέλ, 494 

Τσεβί, Σαμπετάι, 482-485 

Τσίτσεντορφ, Νικολάους Λούντβιχ 

φον,467 

Τ 

υπόσταση, 184 

Φ 

Φαϊλασούφ, 261,263-264,267,269, 

272,282-283,285,294,364,432 

Φαλσαφά, 261 -265,269,276-277,282 

Φαραμπί, Αμπού Νασρ αλ-, 267-270, 

346 

Φαρισαίοι, 124 

Φεμπρ, Λουσιέν, 425 

Φερδινάνδος, 384 

Φίλων ο Αλεξανδρινός, 119-122 

Φιντιρισκί, Μιρ Αμπού αλ-Κασίμ, 391 

Φλιου, Άντονυ, 558 

Φοξ, Τζωρτζ, 471 -472 

Φραγκίσκος, της Ασίζης ,314,363 

Φρανκ, Γιακόμπ, 487,490-492 

Φράνκλιν, Ουίλλιαμ, 474 

Φρόυντ, Σίγκμουντ, 321,511, 

526-527 

Φώυερμπαχ, Λουδοβίκος, 511,522 

Χ 
Χαγίμ, Νεεμίας, 489 

Χάιντεγκερ, Μάρτιν, 570-572 

Χάιμαρτ, Αλαν, 480 

Χαλεβί, Ιούδας, 291 -292 
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Χάμιλτον, Ουίλλιαμ, 560 

Χανμπάλ, Αχμέντ ιμπν, 254,257 

Χασιδίμ, 495-497 

Χασιδισμός, 495 

Χέγκελ, Γχέοργκ Βίλχελμ,514, 

520-521,547 

Χερτσλ, Τέοντορ,549 

Χέσκελ, Αβραάμ Τζόσουα, 570 

Χιλλέλ, Ραββίνος, 124 

Χιουμ, Ντέηβιντ, 504 

Χόλμπαχ, Π .Χ., 507,509 

Χόντσον, Τζ. Μάρσαλ, 385 

Χορκχάιμερ, Μαξ, 572 

Χουάιτχεντ, Αλφρεντ Νορθ, 537 

Χούκερ, Ρίτσαρντ, 427 

Χούνα Ραββί, 127 

Χουσράβ, Νασιρί αλ-, 271 

Χώκιν, Στήβεν, 581 

Ω 

Ωσηέ, προφήτης, 90-91 

Ωριγένης, 163-165,564 
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