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Σημείωμα του μεταφραστή
Το βιβλίο του Ludwig Feuerbach Η ουσία του Χριστιανισμού γνώρισε τρεις
εκδόσεις στη διάρκεια ζωής του συγγραφέα. Η πρώτη έκδοση έγινε το 1841,
η δεύτερη το 1843 και η τρίτη ολοκληρώ θηκε το 1848 και κυκλοφόρησε
το 1849. Οι εκδόσεις αυτές συνοδεύονταν από αλλαγές, αναθεωρήσεις και
εμπλουτισμό του κειμένου με νέο υλικό, κυρίως από την πρώτη στη δεύτε
ρη έκδοση. Το ανά χείρας μεταφρασμένο κείμενο βασίζεται στην τρίτη, τελι
κή έκδοση, όπως αυτή δημοσιεύθηκε με επιμέλεια του Karl Löw ith το 1969
(χωρίς τον Επίλογο του Löwith), ενώ ελήφθησαν 'αντιστικτικά' υπόψη οι
πρώτες δύο εκδόσεις. Ορισμένες επισημάνσεις ως προς τις αλλαγές μεταξύ
των εκδόσεων έχουν συμπεριληφθεί στις σημειώσεις του μεταφραστή. Για
μια διεξοδική μελέτη του κειμένου στο πρωτότυπο, ο αναγνώστης καλείται
να στραφεί στον τόμο 5 των Έργων (Gesammelte Werke, Akademie Verlag,
2006) του Feuerbach, με επιμέλεια του W erner Schuffenhauer, ο οποίος πε
ριλαμβάνει όλες τις αλλαγές μεταξύ των τριών εκδόσεων. Για περισσότερες
εργοβιογραφικές πληροφορίες ο αναγνώστης μπορεί να σ υμβουλευθεί το
Επίμετρο του μεταφραστή στον παρόντα τόμο.
Το κείμενο «Για την κριτική του συγγράμματος Η ουσία του Χριστιανι
σμού» δημοσιεύθηκε αρχικά το 1842 στη Γερμανική Επετηρίδα (Deutsche
Jahrbücher), αρ. 39 κ.ε. Αναδημοσιεύθηκε αναθεωρημένο και συντομευμένο στον πρώτο τόμο των Sämmtliche Werke του Feuerbach το 1846. Η μετά
φραση βασίστηκε στο πρωτότυπο του 1842, λαμβάνοντας υπόψη τις αναθε
ωρήσεις και τις διαγραφές του 1846 (τα τμήματα που δεν συμπεριλήφθηκαν
στη δεύτερη έκδοση παρατίθενται εντός αγκίστρων {}).
Το κείμενο «Η ουσία της θρησκείας» δημοσιεύθηκε το 1846 στο πρώτο
τεύχος του περιοδικού Οι Επίγονοι (Die Epigonen). Συμπεριλήφθηκε, ελαφρά
αναθεωρημένο, στον πρώτο τόμο των Sämmtliche Werke του Feuerbach το
1846, ενώ κυκλοφόρησε ως ξεχωριστή έκδοση το 1849. Η μετάφραση έγινε
με βάση την πρώτη έκδοση. Τα αποσπάσματα της πρώτης έκδοσης που δεν
συμπεριλήφθηκαν στην έκδοση των Έργων περιλαμβάνονται σε άγκιστρα {}.
Οι υποσημειώσεις του συγγραφέα είναι υποσέλιδες. Παραθέματα της αρ
χαίας γραμματολογίας και της Βίβλου, τα οποία ο συγγραφέας παραθέτει σε
γερμανική μετάφραση (συχνά χωρίς παραπομπή στην πηγή), τίθενται εδώ
στην πρωτότυπη μορφή τους, ενώ δίνεται και η μετάφρασή τους. Ό λα τα
κείμενα είναι πλήρη, χωρίς περικοπές. Σε όλα τα κείμενα οι προσθήκες του
μεταφραστή είναι μέσα σε αγκύλες, ενώ οι επεξηγηματικές σημειώσεις του
διακρίνονται με αστερίσκο στα περιθώρια του κειμένου.
Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται Ευρετήριο Ό ρων και Ευρετήριο Ονο
μάτων τα οποία αφορούν αποκλειστικά τα κείμενα του Feuerbach και δεν
περιλαμβάνουν όρους ή ονόματα που αναφέρονται στις σημειώσεις και στο
Επίμετρο του μεταφραστή.
Θ ανάση Γκιούρα5
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Η ουσία ίο υ Χριστιανισμού
(1841/ 1843/ 1849)

Πρόλογοβ στην πρώτη έκδοση
Tis σκέψει* του συγγραφέα για τη θρησκεία και το Χριστιανισμό, για τη θεο
λογία και τη θεωρησιακή φιλοσοφία Tns θρησκείας, οι onoies ήταν διεσπαρ
μένε* σε διάφορε* εργασίες, και συνήθως με απλό» ευκαιριακό, αφοριστικό
και πολεμικό χαρακτήρα, τις βρίσκει ο ευμενώς [όσο] και ο δυόμενα« διακείμενος αναγνώστης στο παρόν έργο συγκεντρωμένε*, αλλά πλέον διαμορ
φωμένες, ανεπτυγμένε*, θεμελιω μένε* - διατηρημένε* και μεταρρυθμισμέ
νε*, περιορισμένε* και διευρυμένες, μετριασμένε* και οξυμμένε*, αναλόγως
αν ήταν προσήκον και ακολούθω ς αναγκαίο, αλλά, σημειωτέον!, επ' ουδενΙ
δεν τις βρίσκει εξαντλητικά ανεπτυγμένε*· και μάλιστα, ήδη επειδή ο συγ
γραφέα*, αποστρεφόμενοί όλε* τΐ5 ν εφ ελώ δες γενικότητες, όπως σε όλα τα
κείμενά του, έτσι και σε αυτό ακολούθησε μόνο ένα συγκεκριμένο θέμα.
Το παρόν έργο περιέχει τα στοιχεία, σημειωτέον!, μόνο τα στοιχεία και δη
τα κριτικά στοιχεία, για μια φιλοσοφία τη* θετικής θρησκείας ή της Αποκά
λυψης, αλλά φυσικά, όπως μπορεί να προσδοκάται εκ των προτέρων, μια
φιλοσοφία τη* θρησκείας όχι με την παιδική φανταστική έννοια της χριστια
νικής μυθολογίας μας, η οποία σερβίρει στην ιστορία ως [απτό] δεδομένο
κάθε παραμύθι της γιαγιάς, ούτε με τη σχολαστική έννοια της θεωρησιακή*
φιλοσοφίας της θρησκείας μας, η οποία, όπως παλαιότερα ο σχολαστικι
σμός, επιδεικνύει το Articulus fidei [Άρθρο πίστης] ή παρόμοια πράγματα ο»
μια λογική-μεταφυσική αλήθεια.
Η θεωρησιακή φιλοσοφία της θρησκείας θυσιάζει τη θρησκεία στη φ ιλο 
σοφία, η χριστιανική μυθολογία θυσιάζει τη φιλοσοφία στη θρησκεία- η μεν
καθιστά τη θρησκεία το τόπι της θεωρησιακής αυθαιρεσίας, η δε καθιστά το
Λόγο το τόπι ενός φανταστικού θρησκευτικού υλισμού- η μεν βάζει τη θρη
σκεία να λέει μόνο αυτό που η ίδια σκέφτηκε και είπε πολύ καλύτερα, η δε
βάζει τη θρησκεία να μιλά αντί του Λόγου· η μεν, ανίκανη να βγει από τον
εαυτό ms, καθιστά τις εικόνες u is θρησκεία* δικές της σκέψεις, η δε, ανίκανη
να έλθει στον εαυτό ms, καθιστά τις εικόνες πράγματα.
Είναι βεβαίως αυτονόητο ότι η φιλοσ οφία και η θρησκεία γενικά, πέρα
δηλαδή από την ειδική διαφορά τους, είναι ταυτόσημες, ότι, επειδή είναι
ένα και το αυτό ον αυτό που σκέφτεται και πιστεύει, οι εικόνες της θρησκεί
ας εκφράζουν ταυτόχρονα σκέψεις και πράγματα, μάλιστα, ότι κάθε συ
γκεκριμένη θρησκεία, κάθε τρόπος πίστης είναι ταυτόχρονα ένας τρόπος
σκέψης, καθώς είναι εντελώς αδύνατον κάποιος άνθρωπος να πιστεύει κάτι
το οποίο αντιφάσκει πραγματικά τουλάχιστον στη δική του ικανότητα σκέ
ψης και παράσταση*. Έτσι, το θαύμα δεν είναι για τον πιστό του θαύματος
κάτι που αντιφάσκει με το Λόγο, αλλά είναι πολύ περισσότερο κάτι πολύ
φυσικό, μια αφ' εαυτής προκύπτουσα συνέπεια της θείας παντοδυναμίας,
η οποία είναι επίσης γ ι' αυτόν μια πολύ φυσική παράσταση. Έτσι, για την
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πίσιη η ανάσταση in s σάρκας από τον τάφο είναι τόσο σαφής, τόσο φυσική
όσο και η επιστροφή ίο υ ήλιου μετά τη δύση του, το ξύπνημα ins άνοιξης
μετά το χειμώνα, η γέννηση του φυτού από το σπόρο που τέθηκε στο έδα
φος. Μ όνο όταν ο άνθρωπος δεν είναι, δεν αισθάνεται και δεν σκέφτεται σε
αρμονία με την πίστη του, όταν δηλαδή η πίστη δεν είναι πλέον μια αλή
θεια που διαπερνά τον άνθρωπο, μόνο τότε τονίζεται με ιδιαίτερη έμφαση η
αντίφαση της πίστης, της θρησκείας με το Λόγο. Βεβαίως, ακόμη και η πίστη
που δεν είναι διχασμένη διακηρύσσει τα αντικείμενά της ως ακατάληπτα, ως
αντιφάσκοντα στο Λόγο, αλλά διαχωρίζει μεταξύ Λόγου χριστιανικού και
ειδω λολατρικού, μεταξύ φωτισμένου και φυσικού Λόγου. Μια διαφορά
η οποία, κατά τα άλλα, δηλώνει μόνο το εξής: Μόνο στην απιστία είναι τα
αντικείμενα της πίστης ενάντια στο Λόγο, αλλά όποιος τα πιστέψει αυτός
είναι πεπεισμένος για την αλήθεια τους, γι' αυτόν ισχύουν ως ο ίδιος ο
ανώτατος Λόγος.
Α λλά ακόμη και εν μέσω αυτής της αρμονίας μεταξύ της χριστιανικής ή
θρησκευτικής πίστης και του χριστιανικού ή θρησκευτικού Λόγου παραμένει
μια ουσιώδης διαφορά μεταξύ της πίστης και του Λόγου, διότι ακόμη και
η πίστη δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον φυσικό Λόγο. Ο φυσικός Λόγος
όμως δεν είναι τίποτε ά λλο από το Λόγο κατ' έξο χ ή ν \ τον
* Ελληνικά
I γενικό Λόγο, το Λόγο με γενικές αλήθειες και με νόμους·
στο κείμενο.
\ αντιθέτως, η χριστιανική πίστη ή, πράγμα που είναι το ίδιο,
ο χριστιανικός Λόγος είναι ένα σύνολο ιδιαίτερων αληθει
ών, ιδιαίτερων προνομίων και απαλλαγών, δηλαδή ένας ιδιαίτεροε Λόγος.
Συνοπτικότερα και σαφέστερα: Ο Λόγος είναι ο κανόνας, η πίστη είναι η
εξαίρεση από τον κανόνα. Ακόμη και στην καλύτερη αρμονία λοιπόν είναι
αναπόφευκτη μια σύγκρουση μεταξύ των δύο, διότι η ειδικότητα της πίστης
και η οικουμενικότητα του Λόγου δεν αλληλοκαλύπτονται, δεν πληρούνται,
αλλά παραμένει ένα πλεόνασμα ελεύθερου Λόγου το οποίο γίνεται, τουλά
χιστον σε ιδιαίτερες στιγμές, αισθητό για τον εαυτό του, σε αντίφαση με το
Λόγο που είναι δεσμευμένος στη βάση της πίστης. Έτσι, η διαφορά μεταξύ
πίστης και Λόγου γίνεται η ίδια ένα ψυχολογικό δεδομένο.
Αυτό δε που θεμελιώνει την ουσία της πίστης δεν είναι αυτό στο οποίο η
πίστη συμφωνεί με τον γενικό Λόγο, αλλά αυτό που τη διαφοροποιεί από
αυτόν. Η ιδιαιτερότητα είναι η ρίζα της πίστης - γΓ αυτό και το περιεχόμενό
της είναι ακόμη και εξωτερικά δεσμευμένο σε μια ιδιαίτερη, ιστορική περίο
δο, σε έναν ιδιαίτερο τόπο, σε ένα ιδιαίτερο όνομα. Το να ταυτίζεται η πίστη
με το Λόγο σημαίνει τη διάλυση της πίστης, την εξάλειψη της διαφοράς της.
Όταν, για παράδειγμα, θεωρώ ότι η πίστη στο προπατορικό αμάρτημα δεν
δηλώνει τίποτε ά λλο από το ότι ο άνθρωπος δεν είναι εκ φύσεως έτσι όπως
θα έπρεπε να είναι, τότε της βάζω απλώς στο στόμα μια γενική, ορθολο
γιστική αλήθεια, μια αλήθεια την οποία γνωρίζει κάθε άνθρωπος, και την
επιβεβαιώνει ακόμη και ο άξεστος πρωτόγονος άνθρωπος, έστω και όταν
καλύπτει το φ ύ λο του απλώς με μια προβιά, διότι τι άλλο δηλώνει με αυτή
την κάλυψη εκτός από το ότι το ανθρώπινο άτομο δεν είναι εκ φύσεως όπως
θα έπρεπε να είναι. Σαφώς, το προπατορικό αμάρτημα περιέχει ως βάση και
αυτή τη γενική σκέψη, αλλά αυτό που το καθιστά αντικείμενο πίστης, [αυτό
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που το καθιστά] μια θρησκευτική αλήθεια, αυτό είναι ακριβά« το ιδιαίτερο,
χο διαφορετικό, αυτό που δεν συμπίπτει με τον γενικό Λόγο.
Βεβαίοκ, η σχέση ms vönons με τα αντικείμενα τπ5 θρησκείαε είναι πά
ντα και κατ' ανάγκην μια σχέση που τα χ τ ί ζ ε ι και τα διασαφηνίζει [be- und
erleuchtendes], μια σχέση η οποία στα μάτια ms 0pnoKeias ή τουλάχιστον
uis θεολογίαβ χα διαλύει και τα καταστρέφει -άλλω σ τε η αποστολή αυτού
του συγγράμματοε είναι να αποδείξει ότι τα υπερφυσικά μυστήρια xns θρη
σ κ ε ία έχουν cos βάση απλούσχαχεβ, φυσικέΒ αλήθειεβ-, αλλά χαυχόχρονα
είναι απαραίτητο να διατηρείται πάντα η ο υ σ ιώ δ η διαφορά ms φιλοσοφίαβ
και ms θρπσκείαε, εάν θέλει κανεί5 να φανερώσει* τη θρησκεία και όχι τον
εαυτό του τον ίδιο. Α λλά την ουσιώδη διαφο
ρά uis Θρησκεία5 από τη φιλοσοφία τη θεμε
* Ο Feuerbach χρησιμοποιεί εδώ
λιώνει η εικόνα. Η θρησκεία είναι ουσιαστικά
το ρήμα «expectorieren» που
δραματική. Ο 0eös ο iöios είναι ένα δραματι
σημαίνει την απόχρεμψη και
κό, δηλαδή ένα εμπρόσωπο ον. O noios παίρ
μεταφορικά την εκμυστήρευση,
νει από τη θρησκεία την εικόνα u is παίρνει το
το φανέρωμα.
πράγμα, έχει μόνο το caput mortuum** στα
**Λατινική έκφραση που αποδί
χέρια. Η εικόνα είναι cos εικόνα πράγμα.
δεται κυριολεκτικά ως «κεφαλή
Στο κείμενο αυτό λοιπόν, οι εικόνε* ins
του θανάτου». Η μεταφορική
OpnoKEias δεν γίνονται ούτε σκέψειβ -το υ λ ά 
έννοιά της, προερχόμενη από τη
χιστον όχι με την έννοια ins θεωρπσιακήβ φιμεσαιωνική αλχημεία, σημαίνει
λοσοφία$ tns θρησκείαε- ούτε και πράγμαχα,
το υπόλειμμα άνευ αξίας.
αλλά θεωρούνχαι <us εικόνεε - δηλαδή η θεο
λογία δεν αντιμετωπίζεται ούτε cos μια μυστική
πραγματολογία, öncos την αντιμετωπίζει η χριστιανική μυθολογία, ούτε cos
οντολογία, öncos την αντιμετωπίζει η θεωρησιακή φιλοσοφία ms θρησκείας
αλλά cos ψυχική παθολογία.
Η μέθοδθ5 την οποία όμακ ακολουθεί εδώ ο συγγραφέαε είναι εντελοκ
αντικειμενική - είναι η μέθσδθ5 Tns αναλυτικήε χημείαβ. ΓΓ αυτό και παντού
όπου ήταν αναγκαίο και δυνατό παρατίθενται παραθέματα είτε κάτω από το
κείμενο είτε σε ένα ιδιαίτερο παράρχημα, για να νομιμοποιηθούν χα αποχελέσματα που έχουν προκύψει από χην ανάλυση, δηλαδή για να αποδειχχούν cos
ανχικειμενικά θεμελιωμένα. Εάν λοιπόν βρίσκει κανείβ χα αποχελέσμαχα xns
μεθόδου χου εντυπωσιακά, παράνομα, τόχε as είναι χόσο snieiKns, ώστε να
αποδώσει χο χρέο$ όχι σχον ίδιο [χο συγγραφέα] αλλά στο αντικείμενο.
Το γεγονό5 ότι ο συγγραφέα5 ανέσυρε αυτέ5 τΐ5 μαρτυρίε5 του από το
αρχείο αιώνων που έχουν προ πολλού παρέλθει έχει xis σαφεί5 aiTies χου.
Ο Χρισχιανισμόβ είχε και auxös τη δική του κλασική περίοδο - και μόνο το
Αληθινό, το Μ εγάλο, το Κλασικό αξίζει να γίνεται αντικείμενο στοχασμού· το
μη κλασικό ανήκει στο forum xns κωμικόχηχα5 ή xns aäxipas. Για να μπορέ
σει λοιπόν να επικενχρώσει στο Χριστιανισμό cos ένα αξιονόητο αντικείμενο,
ο συγγραφέα5 έπρεπε να αφαιρέσει από τον δειλό, αχαρακτήριστο, ευδιάθετο, λογοτεχνικό, φιλάρεσκο, επικούρειο Χριστιανισμό του σύγχρονου κό
σμου, να οπισθοχωρήσει σε εποχέ5 όπου η νύφη του Χριστού ήταν ακόμη
μια αγνή, άσπιλη παρθένα, όπου δεν είχε ακόμη μπλέξει στο αγκάθινο στε
φάνι του ουράνιου νυμφίου ins τα ρόδα και ns μυρτιέ5 m s ειδωλολαχρικήβ
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Α φ ρ ο δ ίτη για να μη λιποθυμήσει από χο θέαμα χου ndoxovxos θεού- όπου
ήταν μεν φτωχή σε yrnvous θη σ α υρο ί^, αλλά υπερπλούσια και υπερευχυχή5 στην απόλαυση του μυστικού pias υπερφυσικήβ αγάπηε.
Ο oüYxpovos Xpioxiaviopös δεν έχει να παρουσιάσει άλλεε papxuples
παρά μόνο τα Testimonia paupertatis*. Αυτό που εν πάση περιπτώσει το
έχει ακόμη -δ εν το έχει α φ ' εα υ το ύ - ζει από ns ελεημοσύνε5 περασμένων
αιώνων. Εάν ο oüYxpovos Xpicniaviopbs ήταν ένα αντικείμενο άξιο φιλοσ οφικήε κριχική5, ο συγγραφέα5 θα μπορούσε να αποφύγει χον κόπο χου
ανασχοχασμού και xns μελέτηβ, που χου κόσχισε το σύγγραμμά του. Αυτό
δηλαδή που αποδεικνύεται σε αυτό το σύγγραμμα τρόπον τινά a priori, ότι
το μυστικό m s θεοήογία5 είναι η ανθρωπολογία, το έχει αποδείξει και επιβε
βαιώσει a posteriori η ιστορία ins θεολογία$.
«Η ιστορία του δόγματοε», γενικότερα: τηε θε* Λατινική ονομασία των
ofloyias εν γένει, είναι η «κριτική του δόγμαπιστοποιητικών ένδειας,
to s » , in s θεολογία5 εν γένει. Η θεολογία έχει
τα οποία χορηγούντα ν από
γίνει προ πολλού ανθρωπολογία. Έτσι, η ιστο
τις διοικητικές αρχές για την
ρία πραγματοποίησε, έκανε αντικείμενο uis συ
επιβεβαίωση της ανικανότητας
νείδησ ης αυτό χο οποίο ήχαν κ α θ' εαυτό -εδώ
του κατόχου τους να
είναι ορθόχαχη, ιστορικά θεμελιωμένη, η μέθοδιαχειριστεί μια συγκεκριμένη
öos χου H egel- η ουσία xns θεολογία5.
οικονομική επιχείρηση ή
Ενώ όμα» «η άπειρη ελευθερία και προσωνα καταβάλει δίδακτρα.
πικόχηχα» χου σύγχρονου κόσμου καχακυριάρ** Σ το πρωτότυπο «naturalisiert
χησε έχσι στη χριστιανική θρησκεία και θεολο
und anthropomorphosiert».
γία, ώστε να έχει αρθεί η διαφορά μεχαξύ χου
Ένα από τα πολλά
παραγωγικού αγίου π νεύμ ακκ ins 0eias Απο
λογοπαίγνια από τα οποία
κ ά λ υ ψ ή και του καταναλωτικού ανθρώπινου
βρίθει το κείμενο του Feuerbach.
π νεύμακ», [ενώ] το πάλαι ποτέ υπερφυσικό και
Ο χαρακτηρισμός
υπεράνθρωπο περιεχόμενο του Χριστιανισμού
«naturalisiert» σημαίνει σε
έχει προ πολλού φυσικοποιηθεί και ανθρωποκυριολεκτική μετάφραση
μορφοποιηθεί**, eviouiois, η υπερανθρώπινη
τη φυσικοποίηση' ενός
και υπερφυσική ουσία του αρχαίου Χριστιανι
πράγματος, ενώ η τρέχουσα
σμού στοιχειώνει ακόμη, τουλάχιστον tos φά 
σημασία του είναι η
ντασμα μέσα στο κεφάλι, την εποχή pas και τη
"πολιτογράφηση' ενός ατόμου.
θεολογία μα5, λόγω του αναποφάσιστου, ημιΟ Feuerbach ‘π αίζει' και
leflous και ελλιπού$ χαρακτήρα ins. θ α ήταν
μ ε τις δύο σημασίες.
όμω5 ένα έργο xoopis κανένα φ ιλοσ οφικό ενδι
αφέρον εάν ο συγγραφέαβ είχε θέσει cos στόχο
w s εργασίαε του να αποδείξει ότι αυτό το σύγχρονο φάντασμα είναι απλό»
μια ψευδαίσθηση, μια αυταπάτη του ανθρώπου. Τα φαντάσματα είναι σκιέ5
του παρελθόν«» - pas οδηγούν αναγκαστικά πίσω στο ερώτημα: Τι ήταν
κάποτε το φάντασμα, όχαν ακόμη ήταν ένα ον με σάρκα και αίμα;
Ο συγγραφέα5 θα πρέπει εντούτοΐ5 να παρακαλέσει τον ευμενάκ, αλλά
ιδιαίτερα τον δυσμενα» διακείμενο αναγνώστη να μην παραβλέψει το γεγοv0s ότι, ενώ μεν αντλεί στοιχεία από την αρχαία εποχή, εντούτοιβ δεν γράφει
στην αρχαία αλλά ε ν ιό ί in s νέα5 εποχήε και για τη νέα εποχή, ότι δηλαδή
δεν παραβλέπει το σύγχρονο φάντασμα κατά την παρατήρηση Tns apxiKns
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ουσίας του, ότι εν γένει το περιεχόμενο αυτού του συγγράμματο$ είναι μεν
παθολογικό ή ψυχολογικό, αλλά ο OKonös του είναι ταυτόχρονα θεραπευ
τικός ή πρακτικός.
Ο σκοπός αυτόβ είναι: προώθηση της πνευματικής υδριατρικής· διδα
σκαλία για τη χρήση και το όφελος του κρύου νερού του φυσικού Λόγουαποκατάσταση της apxaias απλής ιωνικής υδρολογίας στο πεδίο ms θεωρησιακής φιλοσοφία*, εν π ρ ώ το ι σε εκείνο της θεωρησιακή* φιλοσ οφία*
ins θρησκεία*. Os γνωστόν, η αρχαία ιωνική διδασκαλία, ιδιαίτερα εκείνη
του Θαλή, έχει cos εξή* στην αρχική μορφή της: Το νερό είναι η πηγή όλων
των πραγμάτων και των όντων, συνεπώς και των θεών· διότι το πνεύμα ή ο
Θεό5, ο onoios σύμφωνα με τον Κικέρωνα βοηθά το νερό στη γέννηση των
πραγμάτων ως ένα ιδιαίτερο ον, είναι προφανώς μόνο μια προσθήκη του
ύστερου ειδω λολατρικού θεϊσμού.
Το σωκρατικό Γνώθι σαύτόν*, το οποίο είναι το αληθινό επίγραμμα και
θέμα του παρόντος κειμένου, δεν αντιφάσκει στο απλό φυσικό στοιχείο της
ιωνικής κοσμοσοφία*, όταν τουλάχισ τον σ υλληφθεί αλη
θινά. Το νερό δεν είναι μόνο ένα φ υσιολογικό μέσο γέννηI * Ελληνικά
ans και τροφή5, ιδιότητες tis οποίες είχε αποκλειστικά για
| στο κείμενο.
την αρχαία περιορισμένη υδρολογία· είναι επίσης και ένα
άκρω ί δοκιμασμένο ψυχικό και οπτικό φάρμακο. Το κρύο νερό κάνει το υ ί
οφθαλμού* διαυγεί*. Και τι απόλαυση είναι απλώδ και μόνο να κοιτά κανείϊ
σε κρυστάλλινο νερό! Τι ψυχαγωγικό, τι διασαφηνιστικό για το πνεύμα ένα
τέτοιο οπτικό λουτρό! Βεβαίως, το νερό μάς έλκει με μαγικά θέλγητρα βαθιά
στο βυθό της φύση*, αλλά αντικαθρεφτίζει και στον άνθρωπο τη δική του
εικόνα. Το νερό είναι το ομοίωμα u is αυτοσυνείδηση*, το ομοίωμα του αν
θρώπινου οφθαλμού - το νερό είναι ο <puoiK0s καθρέφτη* του ανθρώπου.
Στο νερό ο άνθρωποί απεκδύεται xcopis αιδώ όλα τα μυστικά καλύμματα·
στο νερό εμπιστεύεται την αληθινή, τη γυμνή μορφή του· στο νερό εξαφα
νίζονται ό λ ε ί οι υπερνατουραλιστικέ* ψευδαισθήσεις. Έτσι έσβησε κάποτε
στο ύδωρ ms ιωνικής φιλοσοφίας της φύσης ο δαυλός της ειδωλολατρικής
αστροθεολογίας.
Εδώ ακριβώς βρίσκεται η θαυματουργή θεραπευτική δύναμη του νερού
- εδώ βρίσκεται η ευεργεσία και η αναγκαιότητα ms πνευματική$ υδριατρικήβ, ιδιαίτερα για ένα γένο5 [ανθρώπων] önios είναι εν πολλοί* το παρόν, το
οποίο είναι τόσο υδροφοβικό, το οποίο αυταπατάται και εκθηλύνεται.
Πόρρω απέχουμε όμως από το να γενικεύουμε ψευδαισθήσεις για το
νερό, για το διαυγές, πεντακάθαρο νερό του φυσικού Λόγου, [πόρρω απέ
χουμε] από το να συνδυάζουμε ξανά υπερνατουραλιστικές παραστάσεις με το αντίδοτο του υπερνατουραλισμού.
I ** Ελληνικά
Άρισ τον ύδωρ βεβαίως, αλλά και Ά ρισ τον μέτρον**. Ακό| στο κείμενο.
μη και η δύναμη του νερού είναι εν εαυτή περιορισμένη,
με όρια στο μέτρο και στο στόχο της. Ακόμη και για το νερό υπάρχουν ανί
ατες ασθένειεϊ. Έτσι, είναι προπάντων ανίατη η αφροδισιακότητα, η σύφιήις
των σύγχρονων ψευδευσεβών, ψευδοποιητών και ψευδοφιλότεχνων, οι
οποίοι, εκτιμώντας την αξία των πραγμάτων μόνο σύμφωνα με το ποιητικό
θέλγητρό τους, είναι τόσο άτιμοι και ξεδιάντροποι, ώστε υπερασπίζονται την
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ψευδαίσθηση, που έχει αναγνωριστεί o s ψευδαίσθηση επειδή είναι όμορφη
και ευεργετική, είναι τόσο ανούσιοι και αναληθείε, ώστε δεν αισθάνονται
καν ότι μια ψευδαίσθηση παραμένει όμορφη εφόσον δεν ισχύει o s ψευδαί
σθηση αλλά o s αλήθεια. Α λλά ο πνευματικό5 uöpiatpos δεν απευθύνεται
σε τέτοια κατά βάση ματαιόδοξα και φιλήδονα υποκείμενα. Μόνο önoios
εκτιμά το απλό πνεύμα m s αλήθειαβ υψηλότερα από την ολισθηρή φιλοτεχνία του ψέμα«», μόνο önoios βρίσκει την αλήθεια όμορφη, αλλά το ψέμα
άσχημο, μόνο αυτ05 είναι άξΐ05 και iKavös να λάβει την αγία βάπτιση.
[ 1841]

npofloYos στη δεύτερη έκδοση
Οι μ ω ρό σ ο φ κ και ύπ ο υ λεί κρίσ εΐί που διατυπώθηκαν γι' αυτό το σύγγραμ
μα από την περίοδο in s npcinns έκδοσή* του δεν με ξένισαν καθόλου, διότι
δεν περίμενα διαφορετικέ* και δεν μπορούσα, δίκαια και λογικό, να περι
μένω διαφορετικέ*. Μ ε αυτό το σύγγραμμα τα χάλασα με το θ εό και με
τον κόσμο. Είχα τη «μ/αρή χυδαιότητα» να δηλώσω ήδη στον Πρόλογο ότι:
«Ο Χριστιανισμό* είχε και αυτό* τη δική του κλασική περίοδο - και μόνο το
Αληθινό, το Μ εγάλο, το Κλασικό αξίζει να γίνεται αντικείμενο στοχασμού■το
μη κλασικό ανήκει στο fo ru m m s κω μικότηταί ή m s σάτιρας για να μπορέ
σω λοιπόν να επικεντρώσω στο Χριστιανισμό cos ένα αξιονόητο αντικείμενο,
έπρεπε να αφαιρέσω από τον δειλό, αχαρακτήριστο, άνετο, λογοτεχνικό,
φιλάρεσκο, επικούρειο Χριστιανισμό του σύγχρονου κόσμου, να οπισθο
χωρήσω σε εποχέί όπου η νύφη του Χριστού ήταν ακόμη μια αγνή, άσπιλη
παρθένα, όπου δεν είχε ακόμη μπλέξει στο αγκάθινο στεφάνι του ουράνιου
νυμφίου m s τα ρόδα και ns μυρτιέε in s ε ιδ ω λ ο λ α τ ρ ία Acppoöiins για να
μη λιποθυμήσει από το θέαμα του πάσχοντο5 θεού- όπου ήταν μεν φτωχή
σε ym vous θησαυρού*, αλλά υπερπλούσια και υπερευτυχή$ στην απόλαυ
ση του μυστικού μια$ υπερφυσική5 ayänns». Είχα λοιπόν τη μιαρή χυδαιό
τητα να σύρω ξανά στο <pü>s από το σκοτάδι του π αρελθόν«» τον αληθινό
Χριστιανισμό, ο onoios γίνεται otöxos μ ετα μ φ ίεσ ή και anäp vn o n s από rous
σ ύ γ χ ρ ο ν ο ί ψευδοχριστιανού$, αλλά όχι με την αξιέπαινη και έλλογη πρό
θεση να τον θέσω cos το non plus u ltra του ανθρώπινου πνεύματος και της
καρδιάς, όχι!, αλλά με την αντίθετη πρόθεση, την εξίσου «ανόητη» όσο και
«διαβολική» πρόθεση, να τον υπαγάγω σε μια ανώτερη, γενική αρχή - και
λόγω a u m s m s μιαρήβ χυδαιότητα* έγινα ορ θ ώ ί και δικα ίω ϊ ο επάρατοί
των σύγχρονων Χριστιανών, ιδιαίτερα των θεολόγων. Προσέβαλα τη θεωρησιακή φιλοσοφία στο πιο ευαίσθητο σημείο m s, στο ιδιαίτερό m s p o in t
d 'honneur, καιαστρέφοντα* ανελέητα τη φαινομενική ομόνοια την οποία
είχε ιδρύσει μεταξύ au m s και m s Θρησκεία5 - αποδεικνύονταβ ότι, για να
έρθει σε συμφωνία με τη θρησκεία, έκλεψε από τη θρησκεία το αληθινό,
ουσιώδεδ περιεχόμενό m s, αλλά ταυτόχρονα έθεσε και τη λεγόμενη θετική
φ ιλοσοφία υπό ένα άκρο» μοιραίο <pcos, καθώς έδειξα ότι το πρωτότυπο του
ειδώλου m s είναι ο άνθρωποε, ότι στην προσωπικότητα ανήκουν ουσιαστι
κά η σάρκα και το αίμα - ώστε με το εξαιρετικό σύγγραμμά μου χτύπησα
κατακέφαλα rous τακτικού$ ε ιδ ικ ε υ μ έ ν ο ι φ ιλ ο σ ό φ ο υ . Επιπλέον, με τον
άκρω5 απολιτικό, δυστυχώβ!, αλλά διανοητικά και ηθικά αναγκαίο διαφω τι
σμό που παρέθεσα για τη σκοτεινή ουσία m s θρησκείαβ, προκάλεσα και τη
δυσμένεια των πολιτικών - τόσο εκείνων των πολιτικών οι οποίοι θεωρούν
τη θρησκεία cos το πλέον πολιτικό μέσο για την υποταγή και την καταπίε
ση του ανθρώπου, όσο και εκείνων οι οποίοι θεωρούν τη θρησκεία cos το
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πλέον πολιτικά αδιάφορο πράγμα, και συνεπάκ στο πεδίο ms βιομηχανίαβ
και m s πολιτικήβ είναι φ ίλοι, αλλά στο πεδίο xns θρησκείαε είναι μάλιστα
εχθροί του cponös και m s ελευθερίαε. Τέλο$, ήδη λόγω ms απροκατάληπτα
γλώσσα5 με την οποία ονομάζω κάθε πράγμα με το πραγματικό ονομά του,
προσέβαλα φρικωδώε και ασυγχώρητα την εθιμοτυπία m s εποχή5.
Ο lövos των «καλών κύκλων», ο ουδέτερος απαθήβ lövos των συμβατι
κών ψευδαισθήσεων και αναληθειών είναι ο Kupiapxos, ο kovovikös xövos
m s εποχή5 - είναι εκείνο5 ο lövos με τον οποίο πρέπει να γίνουν αντικείμενα
πραγμάτευση$ και σχολιασμού όχι μόνο οι ιδιαίτερα πολιτικέ$ υπ οθέσει,
πράγμα αυτονόητο, αλλά και οι θρησκευτικές και επιστημονικές υπ οθέσει,
id est [δηλαδή] τα δεινά ms εποχή5. Η επίφαση είναι η ουσία ins εποχής
- επίφαση η πολιτική μα5, επίφαση η ηθικότητά μα5, επίφαση η θρησκεία
μα$, επίφαση η επιστήμη μα5. Onoios λέει σήμερα την αλήθεια είναι απρεnns, «αήθη5», και önoios είναι «andns» είναι ανήθικοε. Η αλήθεια είναι για
την εποχή μα5 ανηθικότητα. Ηθική, και μάλιστα εξοπλισμένη με αυθεντία και
τιμή, είναι η υποκριτική άρνηση του Χριστιανισμού η οποία δίνει στον εαυτό
ms την επίφαση ms κατάφασήε του- αλλά ανήθικη και κακόφημη είναι η
αληθινή, η ηθική απάρνηση του Χριστιανισμού - εκείνη η απάρνηση η οποία
εκφράζεται cos απάρνηση. Ηθικό είναι το παιχνίδι ms αυθαιρεσία5 με το Χρι
στιανισμό, η οποία καταρρίπτει πραγματικά το ένα βασικό άρθρο nioms ms
χριστιανική$ mams και αφήνει το άλλο κατ' επίφαση να ισχύει, διότι önoios
ανατρέπει ένα άρθρο nioms τα ανατρέπει, öncos έχει πει ήδη ο Λούθηροβ1,
όλα, τουλάχιστον κατ' αρχήν· αλλά ανήθικη είναι η σοβαρότητα ms ελευθερ/as από το Χριστιανισμό λόγω m s εσωτερική5 αναγκαιότητα5· ηθική είναι
η αδιάκριτη ημιτέλεια, αλλά ανήθικη η βέβαιη για τον εαυτό τns και σίγουρη
ολότητα, ηθική είναι η γελοία αντίφαση, αλλά ανήθικη η αυστηρότητα ms
συνέπε/as, ηθική η μετριότητα, διότι δεν καταφέρνει να τελειώσει τίποτε, δεν
καταλήγει πουθενά στη βάση, αλλά ανήθικη η ιδιοφυία, διότι συμμαζεύει,
εξαντλεί το αντικείμενό ms· εν ο λ ίγ ο ι, ηθικό είναι μόνο το ψέμα διότι απο
κρύπτει το κακό m s αλήθεια5 ή -πράγμα το οποίο τώρα είναι το αυτό- πα
ρακάμπτει την αλήθεια του κακού.
Η αλήθεια άμα» στην εποχή μα5 δεν είναι μόνο ανηθικότητα, η αλή
θεια είναι και ανεπιστημονικότητα - η αλήθεια είναι το όριο ms επιστήμη.
Oncos ακριβά» η ελευθερία m s Υερμανικήε noiaponfloTas του Ρήνου φτά
νει jusques ά la mer [μέχρι τη θάλασσα], έτσι και η ελευθερία ms γερμανική$ επ ισ τή μ η εκτείνεται jusques ά la v i r it i [μέχρι την αλήθεια]. Εκεί όπου
η επιστήμη φτάνει στην αλήθεια, εκεί όπου γίνεται αλήθεια παύει να είναι
επιστήμη, εκεί γίνεται ένα αντικείμενο ms αστυνομία5 - η αστυνομία είναι
το όριο μεταξύ αλήθεια$ και επ ισ τήμη. Αλήθεια είναι ο äv6pconos, όχι ο
1.
Ο Λούθηρος εκφράζεται επ' αυιού cos εξής: «Οήόπήευρα και καθαρά, εντεΛώί τα πάντα
υπόκεινται στην πίστη ή δεν υπόκειται τίποτε σε αυτήν. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεΙ να χωρι
στεί ή να καταμεριστεί, ώστε να διδαχτεί ή να πιστευτεί ότι το ένα κομμάτι είναι αληθινό και
το άλλο είναι εσφαλμένο [...). Όταν το σήμαντρο ραγίσει σε ένα σημείο, δεν βγάζει πλέον
κανέναν ήχο και είναι τελείως άχρηστο». Πόσο αληθινόΙ Πόσο προσβάλλουν τη μουσική
αίσθηση οι κωδωνοκρουσίες tns σύγχρονης πίστης! Αλλά, βέβαια, πόσο ραγισμένο είναι
και το σήμαντροΙ
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Aöyos in abstracto, ο ßlos, όχι η σκέψη που μένει στο χαρτί και βρίσκει
στο χαρτί την πλήρη, αντίστοιχη ύπαρξή tns. Κατά συνέπεια οι σκέψεκ που
μεταβαίνουν άμεσα από την πένα στο αίμα, από το Λ όγο orous avGpcbnous,
δεν είναι πλέον επιστημονικέ* afln0eies. Η επιστήμη είναι ουσιαστικά απλά»
ένα αβλαβέδ αλλά και άχρηστο παιχνίδι του φαύλου Λόγου· η επιστήμη
είναι απλά» μια απασχόληση με πράγματα αδιάφορα για το βίο, για τον
άνθρωπο ή, αφού ασχολείται και με μη αδιάφορα πράγματα, είναι μια αδι
άφορη [indifferente, gleichgültige] απασχόληση, ώστε κανένας άνθρωπος
δεν ασχολείται με αυτήν. Qs εκ τούτου η αμηχανία στο μυαλό και η απρα
γία στην καρδιά -η έλλειψ η Tns αλήθειαε και του φρονήμ ακ», εν ο λ ίγ ο ι η
έλλειψη χαρακτήρα- είναι τώρα η αναγκαία συνέπεια ενό$ γνήσιου, άξιου
σύστασηβ, αγνού λογίου - τουλάχιστον 8v0s λογίου η επιστήμη του οποίου
τον φέρνει αναγκαστικά σε επαφή με τα ευαίσθητα σημεία Tns εποχή*. Αλλά
ένα5 flÖYios με αδιάφθορο αίσθημα αλή θεια ς με αποφασιστικό χαρακτήρα,
ο onofos ακριβό» για αυτόν το λόγο χτυπά το καρφί στο κεφάλι, ο οποίos αδράχνει το κακό στη ρίζα του και εισάγει ακατάπαυστα το σημείο Tns
Kpions, Tns απ όφ α σ ή , ένα* x iio ios λύγισε δεν είναι πλέον flöyios -0e0s
φ υ λ ά ξο ι!-, είναι έναε «Ηρόστρατος», συνεπώ5 πρέπει να καταλήξει αμέσο»
στο ικρίωμα ή τουλάχισ τον στο στύλο Tns διαπ όμπ ευσή!* Μάλιστα, μόνο
στη διαπόμπευση- διότι ο θάνατος στο ικρίωμα είναι, σύμφωνα με tis ρητέ5
βασικέε npotäoeis του σύγχρονου «χριστιανικού κρατικού δικαίου», ένα5
anoflixiKÖs και «αχριστιανικός» θ ά να κ», διότι έχει διακηρυχτεί ανοιχτά και
είναι αναντίρρηκ»- ο θ ό ν α κ » όμο» μέσα από τη διαπόμπευση, ο acrciKÖs
θάν α κ » είναι έναβ άκρα» πολιτικό5 και xpiaiiaviK ös θάναχος επειδή είναι
ύπουλθ5, υποκριχικόβ - ένα$ Oävaxos ο onoios δεν φαίνεται να είναι θάναxos. Και η επίφαση, η καθαρή επίφαση είναι η ουσία ins εποχή5 σε όλα χα
σημεία που είναι έσιω και κατ' ελάχιστον λεπτά.
Δεν αποτελεί λοιπόν θαύμα το ότι η εποχή του φαινομενικού, του αυταπατώμενου, του κομπαστικού Χριστιανισμού θεώρησε τέτοιο σκάνδαλο
την ουσία του Χριστιανισμού. Αλλωστε, ο Χριστιανισμ05 είναι τόσο εκφυλισμένο5 και τόσο ανεφάρμοσ««, ώστε ακόμη και οι επίσημοι και μορφω
μένοι εκπρόσωποι χου Χρισχιανισμού, οι θεολόγοι, δεν γνωρίζουν καν ή
τουλάχιστον δεν θέλουν να γνωρίζουν τι είναι
ο Χριστιανισμόε. Για να πειστεί κανεί5 επ' αυ
* Ο Feuerbach αναψέρεται στο
τού ιδίοις όμμασι, as συγκρίνει tis μομφέ5 που
«Pranger» (άλλες ονομασίες:
μου απηύθυναν οι θεολόγοι, για παράδειγμα,
Schandpfahl, Schandbühne, λατ.
αναφορικά με την πίστη, το θαύμα, την Πρό
Palus infamans), έναν τόπο όπου
νοια, την ποταπότητα του κόσμου [αφενό5], με
ο κατάδικος δενόταν με έναν
us ιστορικές μαρτυρίες us onoies παραθέτω στο
σιδερένιο κρίκο στο λαιμό και
κείμενό μου [αφετέρου], ιδιαίτερα εδώ στη
εκτίθετο σε κοινή θέα.
δεύτερη έκδοση, η οποία ακριβά» γ ι' αυτόν το
Η τιμωρία αυτή συνδυαζόταν
λόγο είναι σημαντικά εμπλουτισμένη με παρα
στο παλαιότερο γερμανικό δί
θέματα, και θα καχαλάβει όχι αυχέ$ οι μομφέ5
καιο με ποινές ακρωτηριασμού,
δεν αφορούν εμένα αλλά χο Χρισχιανισμό, όχι
αλλά εφαρμοζόταν και ως
η «αγανάκτησή» xous για χο σύγγραμμά μου
αυτοτελής μορφ ή τιμωρίας.
είναι απλά» μια αγανάκιηση για το αληθινό
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περιεχόμενο της χριστιανικής θρησκείας, to
οποίο όμως έχει πλήρως αποξενωθεί από to
νόημά ins. Όχι! Δεν είναι κάποιο θαύμα ότι σε
μια εποχή η οποία -παρεμπιπτόντως, προφα
νώς λόγω ανίας- αναζωπύρωσε με προσποιημένη εμπάθεια την ξεπερασμένη, και σήμερα,
αχ! τόσο μικροπρεπή αντίθεση μεταξύ Προτε
σταντισμού και Καθολικισμού -μ ια αντίθεση,
την οποία προσφάτως είχαν ξεπεράσει ακόμη
και ο παπουτσής και ο ράπτης-, και δεν ντρά
πηκε να λάβει την έριδα για τους μεικτούς γό
μους* ως μια σοβαρή, άκρως σημαντική υπό
θεση, [σε μια τέτοια εποχή] ένα σύγγραμμα, το
οποίο, στη βάση ιστορικών μαρτυριών, αποδεικνύει ότι όχι μόνο ο μεικτός γάμος, ο γάμος
μεταξύ πιστών και απίστων, αλλά ο γάμος εν
γένει αντιφάσκει στον αληθινό Χριστιανισμό,
ότι ο αληθινόs Χριστιανός -δ εν είναι όμως το
καθήκον των «χριστιανικών κυβερνήσεων»,
των Χριστιανών ποιμαντόρων, των Χριστιανών
διδασκάλων να μεριμνούν για να είμαστε όλοι
α ληθινοί Χριστιανοί;- δεν γνωρίζει καμία άλλη
γέννηση από τη γέννηση εν Αγίω Πνεύματι, τη
μετάνοια, την εγκατοίκηση του ουρανού, αλλά
όχι της γης - όχι!, δεν είναι θαύμα το ότι σε μια
τέτοια εποχή ένα τέτοιο κείμενο είναι ένας εξορ
γιστικός αναχρονισμός.
Ακριβώς όμως γι' αυτόν το λόγο, επειδή
δεν αποτελεί κάποιο θαύμα, δεν με μετακίνησε
ούτε στο ελάχιστο από τη θέση μου το ξεφωνη
τό γύρω από το σύγγραμμά μου και ενάντια σ'
αυτό. Πολύ περισσότερο, υπέβαλα με όλη την ησυχία για άλλη μια φορά
το σύγγραμμά μου στην αυστηρότερη, ιστορική όσο και φιλοσοφική, κρι
τική, το αποκαθήρα όσο το δυνατόν από όλες τις τυπικές ελλείψεις του και
το εμπλούτισα με νέες εξελίξεις, διαφωτίσεις και ιστορικές μαρτυρίες - με
άκρως τρανταχτές, αναντίρρητες μαρτυρίες. Ελπίζω ότι τώρα, όπου διακό
πτω και ενισχύω βήμα το βήμα τη νοητική πορεία της ανάλυσής μου με
ιστορικές αποδείξεις, θα πειστεί κανείς, εφόσον δεν είναι αόμματο5, και θα
παραδεχτεί, έστω και παρά τη θέλησή του, ότι το σύγγραμμά μου είναι μια
πιστή, ορθή μετάφραση της χριστιανικής θρησκείας από την ανατολίτικη
εικαστική γλώσσα της φαντασίας σε καλά, ευνόητα γερμανικά. Άλλωστε
το κείμενό μου δεν θέλει να είναι τίποτε άλλο από μια πιστή στο νόημα
μετάφραση - για να το πούμε χωρίς εικόνες: μια εμπειρική ή ιστορικοφιλοσοφική ανάλυση, μια λύση του αινίγματος της χριστιανικής θρησκείας. Οι
γενικές προτάσεις τις οποίες παραθέτω προοιμιακά στην Εισαγωγή δεν είναι
a priori αυτοαναφερόμενες, δεν είναι προϊόντα της θεωρησιακής σκέψης·

* Ο Feuerbach αναφέρεται εδώ
στην έριδα για τους γά μονς
μεταξύ Π ροτεσταντώ ν καί
Καθολικών, η οποία, επειδή
ξέσπασε στην Κολωνία το
1837, τιήρε το όνομα ‘έριδα της
Κ ολω νίας'('Kölner Wirren").
Η έριδα ξεκίνησε με την
απόφαση τον αρχιεπισκόπου
της Κολωνίας Klemens August
Droste zu Vischering να επι
τρέπει μεικτούς γά μο νς μόνο
υπό τον όρο ότι τα τέκνα που
θα προέκυπταν σε α υτούς θα
λάμβαναν καθολική εκπαίδευ
ση και βάπιιση, π ρά γμα που
αντίκειτο στους νόμους τον
πρωσικού κράτους. Έπειτα
από μακροχρόνιες διαπρα γμα
τεύσεις, η έριδα έληξε το 1842
εν πολλοίς υπέρ της Καθολι
κής Εκκλησίας.
Το ζήτημα αυτό είχε απασχο
λήσει και τον Karl Marx
στο πρώτο δημοσιευμένο
κείμενό τον με τίτλο «Π αρα
τηρήσεις για την πρόσφατη
πρωσική οδηγία περί
λογοκρισίας» (1842).
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έχουν γεννηθεί από την ανάλυση tns θρησκείας, είναι απλά», öncos εν γένει
οι βασικές σκέψεις του συγγράμματος, εκφράσεκ ins ανθρώ π ινα ouoias
αναδιατυπωμένε5 σε σκέψεις δηλαδή σε γενικέ* εκφράσεκ, και με αυτό τον
τρόπο βατές στην κατανόηση - και μάλιστα εκφράσεΐ5 u is θρησκευτική$ o u
oias και Tns σ υ ν είδ η σ ή του ανθρώπου. Οι σκέψεΐ5 του κειμένου μου είναι
απλά» συμπεράσματα, συνεπαγωγέε από προκείμενες οι οπο(ε5 με τη σειρά
xous δεν είναι και πάλι σκέφε/s, αλλά δεδομένα αντικειμενικά, είτε ζωντανά
είτε ιστορικά - δεδομένα τα οποία λόγω Tns άκομψηε ύπ αρ ξή w us σε μεγάλο
σχήμα δεν είχαν καμία θέση στο μυαλό μου. Απορρίπτω εν γένει άνευ όρων
την απόλυτη, την άυλη θεωρησιακότητα, η οποία είναι ικανοποιημένη με τον
εαυτό rns - εκείνη τη θεωρησιακότητα η οποία αντλεί το υλικό Tns από αυτή
την ίδια. Απέχω πόρρω από εκείνουε xous φιλοσόφους οι οποίοι βγάζουν
τα μάτια από το κεφάλι xous για να μπορούν να σκέφτονται καλύτερα- για
τη σκέψη χρειάζομαι τις αισθήσεις, προπάντων τα μάτια, θεμελιώ νω tis σκέψεΐ5 μου σε υλικά τα οποία μπορούμε πάντα να ιδιοποιηθούμε μόνο μέσω
Tns αισθητηριακήβ δραστηριότητας δεν γεννώ το αντικείμενο από τη σκέ
ψη, αλλά αντιστρόφου τη σκέψη από το αντικείμενο, αλλά αντικείμενο είναι
μόνο αυτό που υπάρχει έξω από το μυαλό. Είμαι ιδεαλιστήs μόνο στο πεδίο
Tns πρακτικήί φιλοσοφίας, δηλαδή δεν καθιστώ εδώ τα όρια του napövros
και του παρελθόν«» όρια Tns ανθρω πότη««, του μ έλλοντος αλλά πολύ
περισσότερο πιστεύω ακράδαντα ότι ορισμένα πράγματα, μάλιστα αρκετά
πράγματα, που ισχύουν σήμερα για tous κοντόθωρους, tous μικρόψυχους
πρακτικούς ως φαντασία, ως μια μη πραγματοποιήσιμη ιδέα, μάλιστα cos
απλή χίμαιρα, ήδη αύριο, δηλαδή τον επόμενο αιώνα -ο ι aicov8s με τη σκο
πιά του μεμονωμένου ανθρώπου είναι ημέρες με τη σκοπιά και το βίο Tns
ανθρωπότητας-, θα ίστανται cos πλήρως πραγματικά. Εν ολίγοις, η ιδέα είναι
για εμένα μόνο η πίστη στο ιστορικό μέλλον, στη νίκη Tns αλήθεια5 και Tns
αρετή5, έχει για εμένα μόνο πολιτική και ηθική σημασία· στο πεδίο όμα» Tns
ιδιαίτερης θεωρητικής φιλοσοφίας ισχύει για εμένα το ακριβώς αντίθετο αυ
τού που συμβαίνει στην εγελιανή φιλοσοφία, [ισχύει] απλώς ο ρεαλισμός,
ο υλισμός με την προαναφερθείσα έννοια. Τη βασική πρόταση της μέχρι
σήμερα θεωρησιακής φιλοσοφίας: Ό λα όσα είναι δικά μου τα φέρω μαζί
μου, το αρχαίο Omnia mea mecum porto,* δεν μπορώ, δυστυχώς!, να την
εφαρμόσω στον εαυτό μου. Έχω πολλά πράγματα έξω από εμένα, τα οποία
δεν μπορώ να μεταφέρω μαζί μου στην τσέπη ή στο μυαλό, αλλά παρ' όλα
αυτά τα θεωρώ δικά μου, όχι δικά μου απλώς ως ανθρώπου, για τον οποίο
δεν γίνεται εδώ λόγος, αλλά δικά μου ως φιλοσόφου. Δεν είμαι τίποτε άλλο
από ένας πνευμαυκό5 φυσιοδίφπ5, ο φυσιο
* Η φράση, την οποία έχει
δίφης όμως δεν μπορεί να κάνει τίποτε χωρίς
όιασώσει ο Κικέρωνας, απο
εργαλεία, χωρίς υλικά μέσα. Ως τέτοιος, ως
δίδεται στον Βία τον Πριηνεν
πνευματικός φυσιοδίφ ης, έγραψα λοιπόν αυτό
(μέσα τον 6ον προχριστιανικού
το σύγγραμμά μου, το οποίο συνεπώς δεν περι
αιώνα), έναν από τους λεγάμε
έχει τίποτε άλλο από την αρχή, και μάλιστα ήδη
νους Επτά Σ οφούς. Η φράση
δοκιμασμένη πρακτικά, δηλαδή in concreto,
σημαίνει «φέρω επάνω μου
σε ένα ιδιαίτερο αντικείμενο -ένα αντικείμενο,
ό,τι μου ανήκει».
κατά τα άλλα, γενικής σημασίας-, την αρχή
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μιας φιλοσοφίας η οποία παρατίθεται στη θρησκεία, είναι η εξελιγμένη και
διεκπεραιωμένη αρχή μιας φιλοσοφίας νέας, ουσ/ωδώί διαφορετικής από
τη μέχρι σήμερα φιλοσοφία, που αντιστοιχεί στην αληθινή, την πραγματική,
την ολόκληρη ουσία του ανθρώπου, αλλά βέβαια ακριβώς για αυτόν το
λόγο μιας φιλοσοφίας η οποία αντιφάσκει με όλους τους ανθρώπους οι
οποίοι έχουν διαφθαρεί και διαστρεβλωθεί από μια υπερανθρώπινη, δηλα
δή αντιανθρώηινη, αντιφυσική θρησκεία και θεωρησιακότητα - μιας φ ιλο 
σοφίας η οποία, όπως το έχω διατυπώσει ήδη αλλού, δεν θεωρεί το φτερό
της χήνας* ως το μοναδικό κατάλληλο όργανο Αποκάλυψης της αλήθειας,
αλλά έχει μάτια και αυτιά, χέρια και πόδια, δεν ταυτίζει τη σκέψη του πράγμα
τος με το ίδιο το πράγμα ώστε να υποβαθμίσει μέσα από το δίαυλο του κονδυλογρόφου την πραγματική ύπαρξη σε μια χάρτινη ύπαρξη, αλλά χωρίζει
και τα δύο. Ακριβώς όμως μέσα από αυτόν το
* Μέχρι τουλάχιστον και το
διαχωρισμό καταλήγει στο ίδιο το πράγμα, όχι
πρώτο μισό του 19ου αιώνα
στο πράγμα όπως είναι αντικείμενο του αφηρηη πένα γρ αφ ής που προερχό
μένου Λόγου, αλλά όπως είναι αντικείμενο του
ταν από επεξεργασία φτερών
πραγματικού, του συνολικού ανθρώπου, άρα
χήνας αποτελοϋαε ένα από τα
είναι το ίδιο ένα συνολικό, πραγματικό πράγμα,
κυριότερα εργαλεία γραφής.
το αναγνωρίζει ως το αληθινό πράγμα - η αρχή
μιας φιλοσοφίας η οποία, επειδή δεν βασίζεται
σε μια διάνοια δ ι' εαυτήν, σε μια απόλυτη, ανώνυμη διάνοια, για την οποία
δεν γνωρίζει κανείς σε ποιον ανήκει, αλλά στη διάνοια του ανθρώπου -σαφώς όχι του ανθρώπου που έχει αναχθεί σε θεωρησιακότητα και Χριστια
νισμό-, μιλά επίσης την ανθρώπινη γλώσσα, όχι μια ανούσια και ανώνυμη
γλώσσα, η οποία μάλιστα, όπως σύμφωνα με το πράγμα έτσι και σύμφωνα
με τη γλώσσα, θέτει την ουσία της φιλοσοφίας ακριβώς στην άρνηση ms
φιλοσοφίαε, διακηρύττει ως αληθινή φιλοσοφία μόνο τη φιλοσοφία που
έχει μετουσιωθεί in ς υ ^ Γ η et ςβηςιιίηβηη [σε χυμό και αίμα], σε σάρκα και
αίμα, την ενανθρωπισμένη φιλοσοφία, και συνεπώς βρίσκει τον μεγαλύτε
ρο θρίαμβό της στο ότι φαίνεται ότι δεν είναι διόλου φιλοσοφία σε όλα τα
άκομψα και σχολαστικά μυαλά, τα οποία θέτουν την ουσία της φιλοσοφίας
στην επίφαση της φιλοσοφίας.
Ως ένα δείγμα λοιπόν αυτής της φιλοσοφίας, η οποία έχει ως αρχή της
όχι την υπόσταση του Spinoza, όχι το Εγώ του Kant και του Fichte, όχι την
απόλυτη ταυτότητα του Schelling, όχι το απόλυτο Πνεύμα του Hegel, εν
ολίγοις όχι ένα αφηρημένο, απλώς νοητό ή φανταστικό ον, αλλά ένα πραγ
ματικό ή, πολύ περισσότερο, το πραγματικότερο ον όλων, το αληθινό Εης
realissimum: τον άνθρωπο, δηλαδή τη θετικότερη πραγματική αρχή, η οποία
γεννά τη σκέψη από το αντίθετό της, από το υλικό, από την ουσία, από τις
αισθήσεΐ5, φέρεται στο αντικείμενό της εν πρώτοις αισθητηριακά, δηλαδή
πάσχουσα, παθητικά, πριν να το προσδιορίσει νοητικά, είναι λοιπόν το σύγ
γραμμά μου -α ν και από την ά λλη πλευρά είναι το πραγματικό αποτέλε
σμα τής μέχρι τώρα φιλοσοφίας, το οποίο έχει μετουσιωθεί σε σάρκα και
αίμ α - τόσο λίγο ένα προϊόν που πρέπει να καταχωριστεί στην κατηγορία
της θεωρησιακότητας, ώστε πολύ περισσότερο είναι το ακριβώς αντίθετο,
είναι μάλιστα η διάλυση της θεωρησιακότητας. Η θεωρησιακή σκέψη βάζει

Η ουσία rau Χριστιανισμού

απλώς τη θρησκεία να λέει αυτό που η ίδια έχει σκεφτεί και έχει πει πολύ
καλύτερα από τη θρησκεία- προσδιορίζει τη θρησκεία xcopis να αφήνεται να
προσδιοριστεί από αυτή· δεν βγαίνει από τον εαυτό τns. Εγώ όμως αφήνω
τη θρησκεία να μιλήσει αφ ’ εαυins- κάνω μόνο τον ακροατή και το διερ
μηνέα Tns, όχι τον υποβολέα Tns. Ο μοναδικό* σκοπός μου δεν ήταν να
επινοήσω - ήταν να ανακαλύψω, «να αποκαλύψω μια ύπαρξη»· η μοναδική
προσπάθειά μου ήταν να δω σωστά. Όχι εγώ, αλλά η θρησκεία προσκυνά
τον άνθρωπο, αν και η ίδια, ή πολύ περισσότερο η θεολογία, το αρνείται·
όχι απλά« η μηδαμινότητά μου, αλλά η ίδια η θρησκεία λέει: ο θεός είναι
άνθρωπο*, ο άνθρω ποί θ εό *· όχι εγώ, η ίδια η θρησκεία απορρίπτει και
απαρνείται εκείνον το θ εό ο onoios δεν είναι άνθρωπος αλλά απλώς ένα ens
rationis, καθώς βάζει το θ εό να γίνει άνθρωπος και μόνο τότε καθιστά αυτό
τον ανθρώπινα διαμορφωμένο, ανθρώπινα αισθανόμενο και σκεπτόμενο
θ εό αντικείμενο του προσκυνήματος και ins λατρείας. Απλώς πρόδωσα το
μυστικό της χριστιανική* θρησκείας απλώς το απέσπασα από το αντιφατικό
πλέγμα του ψέματος και της andrns tns θεολογία* - αλλά έτσι διέπραξα μια
αληθινή ιεροσυλία. Εάν λοιπόν το σύγγραμμά μου είναι αρνητικό, άθρησκο, άθεο, τότε as σκεφτεί κανείς ότι ο αθεϊσμός -τουλάχιστον με την έννοια
αυτού του συγγράμματος- είναι το ίδιο το μυστικό της θρησκεία*, ότι η ίδια
η θρησκεία όχι μεν στην επιφάνεια, αλλά κατά βάση, όχι μεν στη γνώμη
και στη φαντασία της, αλλά στην καρδιά uis, στην αληθινή ουσία της, δεν
πιστεύει σε τίποτε άλλο από την αλήθεια και τη θεϊκότητα του ανθρώπινου
όντος. Αλλιώς, as μου αποδείξει κάποιοε ότι τόσο τα ιστορικά όσο και τα λο 
γικά επιχειρήματα του συγγράμματό* μου είναι ψευδή, αναληθή -ας τα αντικρούσει-, αλλά, παρακαλώ πολύ, όχι με νομικές προσβολές ή θεολογικές
Ιερεμιάδες ή τετριμμένε* θεωρησιακέ* φράσεις ή ακατονόμαστες αθλιότητες,
αλλά με βασικούς λόγους, και μάλιστα με τέτοιους λόγους τους οποίους δεν
έχω ήδη θεμελιω δώς αντικρούσει.
Βεβαίως, το σύγγραμμά μου είναι αρνητικό, απαρνητικό, αλλά, σημειωτέον!, μόνο ενάντια στην απάνθρωπη, όχι ενάντια στην ανθρώπινη ουσία της
θρησκείας. Ως εκ τούτου διαιρείται σε δύο μέρη, εκ των οποίων, σύμφωνα
με το κυρίως θέμα, το πρώτο είναι το καταφατικό, το δεύτερο -συμπεριλαμ
βανομένου και του Παραρτήματος-, όχι εξολο κλήρου, αλλά στο μεγαλύτε
ρο τμήμα του, το αρνητικό■αλλά και στα δύο αποδεικνύεται το ίδιο, απλώς
με διαφορετικό ή, πολύ περισσότερο, αντιθετικό τρόπο. Το πρώτο μέρος
είναι η διάλυση της θρησκείας στην ουσία της, η αλήθεια της, το δεύτερο
η διάλυση της ίδιας στις αντιφάσεις της- το πρώτο είναι εξέλιξη, το δεύτερο
πολεμική, συνεπώς το πρώτο είναι, σύμφωνα με τη φύση του πράγματο5,
νηφαλιότερο, το δεύτερο πιο ζωηρό. Η εξέλιξη βαίνει αργά, αλλά γοργά
βαίνει ο αγώνας, διότι η εξέλιξη είναι σε κάθε σταθμό ικανοποιημένη εν
εαυτή, ο αγώνας όμως μόνο στον ύστατο στόχο. Επιφυλακτική είναι η εξέ
λιξη, αλλά αποφασιστικός ο αγώνας. Η εξέλιξη απαιτεί φω5, αλλά φωτιά ο
αγώνα*. Από εδώ και η διαφορά των δύο μερών ήδη από την τυπική σχέση
του*. Στο πρώτο μέρος λοιπόν δείχνω ότι το αληθινό νόημα της θεολογίας
είναι η ανθρωπολογία, ότι μεταξύ των κατηγορημάτων του θείου και του
ανθρώπινου όντος συνεπώς -διό τι παντού όπου τα κατηγορήματα, όπως

9

e

Ludwig Feuerbach

συμβαίνει προπάντων στα θεολογικά κατηγορήματα, δεν είναι τυχαίες ιδι
ότητες, ακολουθήματα, α λλά εκφράζουν την ουσία του υποκειμένου, δεν
υπάρχει μεταξύ κατηγορήματος και υποκειμένου καμία διαφορά, το κατη
γόρημα μπορεί να τεθεί στη θέση του υποκειμένου, και γΓ αυτόν το λόγο
παραπέμπω στα Αναλυτικά του Αριστοτέλη ή και απλώς στην Εισαγωγή του
Π ορφ ύριου*- συνεπώς δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ του θείου και
του ανθρώπινου υποκειμένου ή όντος, [δεί
χνω] ότι είναι ταυτόσημα· στο δεύτερο δείχνω,
* Ο Π ορφύριος (232/233-304
αντιθέτως, ότι η διαφορά που συντελείται ή,
μ.Χ .) ήταν φ ιλόσοφος της
πολύ περισσότερο, που πρέπει να συντελεστεί
νεοπλατωνικής κατεύθυνσης,
μεταξύ των θεολογικώ ν και των ανθρωπολογιμαθητής τον Λ ο γγίνο υ
κών κατηγορημάτων διαλύεται στο μηδέν, στην
και του Πλωτίνου.
ανοησία. Ένα απτό παράδειγμα. Στο πρώτο μέ
Ο Feuerbach αναφέρεται στο
ρος αποδεικνύω ότι ο Υιός του θ εο ύ στη θρη
έργο του «Εισαγωγή», το
σκεία είναι πραγματικόs Υιός, Υιό5 θεού, με την
οποίο αποσκοπούσε να είναι
ίδια έννοια με την οποία ο άνθρωπος είναι υιός
μια εισαγωγή στη Λογική
του ανθρώπου, και βρίσκω εδώ την αλήθεια,
(σε κατοπινή περίοδο κνκλοτην ουσία της θρησκείας, το ότι συλλαμβάνει
φορούσε μ α ζί με τις « Κ ατηγο
και αποδέχεται μια βαθιά ανθρώπινη σχέση ως
ρίες» του Α ριστοτέλη).
μια θεία σχέση- αντιθέτως, στο δεύτερο μέρος
Στο έργο αυτό ο Π ορφύριος
[αποδεικνύω] ότι ο Υιός του θ εο ύ -βεβαίως,
θέτει το ερώτημα εάν τα γένη
όχι άμεσα στην ίδια τη θρησκεία, αλλά στον
και τα είδη (οι γενικές έννοιες)
αναστοχασμό της γι' αυτή την ίδ ια - δεν είναι
είναι κάτι πραγματικό ή απλές
υιός με τη φυσική, την ανθρώπινη έννοια,
σκέψεις, ένα ερώτημα μέσα
αλλά με έναν τελείωε διαφορετικό τρόπο, που
από το οποίο το Μεσαίωνα
αντιφάσκει στη φύση και στο Λόγο, και κατά
αναπτύχθηκε η έριδα μεταξύ
συνέπεια είναι κενό νοήματο5 και κατανόησηε,
ρεαλισμού και νομιναλισμού.
και βρίσκω σε αυτή την απάρνηση της ανθρώ
πινης αίσθησης και διάνοιας την αναλήθεια,
το αρνητικό της θρησκείας. Το πρώτο μέρος είναι συνεπώς η άμεση και το
δεύτερο η έμμεση απόδειξη ότι η θεολογία είναι ανθρωπολογία- ως εκ τού
του το δεύτερο οδηγεί κατ' ανάγκην πίσω στο πρώτο- αυτοτελώς δεν έχει
καμία σημασία- έχει μόνο ως σκοπό να αποδείξει ότι η έννοια με την οποία
εκλαμβάνει τη θρησκεία πρέπει να είναι η ορθή, διότι το αντίθετο νόημα
είναι ανοησία. Κοντολογίς, στο πρώτο μέρος ασχολήθηκα κυρίως -κυρίω ς,
λέγω, διότι ήταν αναπόφευκτο να συμπεριλάβω στο πρώτο μέρος ήδη τη
θεολογία, όπως στο δεύτερο συμπεριέλαβα τη θρησκεία- με τη θρησκεία,
στο δεύτερο με τη θεολογία, όχι όμως απλώς, όπως υποστηρίχτηκε εσφαλ
μένα εδώ κι εκεί, με την κοινή θεολογία, της οποίας άλλωστε το γνωστό
σύμφυρμα απέφυγα όσο περισσότερο μπορούσα, περιοριζόμενος παντού
μόνο στον ουσιαστικότερο, τον αυστηρότερο, τον αναγκαιότερο προσδιορι
σμό του αντικειμένου, όπως, για παράδειγμα, στα Μυστήρια περιορίστηκα
μόνο σε δύο, διότι με την αυστηρότερη έννοια (πρβλ. Λούθηροε, τόμ. XVII,
σ. 558 της αναφερόμενης έκδοσης) υπάρχουν μόνο δύο μυστήρια, δηλαδή
[στράφηκα] σε εκείνο τον προσδιορισμό ο οποίος αποδίδει γενικό ενδια
φέρον σε ένα αντικείμενο, το ανυψώνει πάνω από την περιορισμένη σφαίρα

Η ουσία tou Χριστιανισμού

9

w s dEofloylas, αλλά enlons, πράγμα που φαίνεται διά γυμνού οφθαλμού,
[ασχολήθηκα] με τη θεωρησιακή θεολογία ή φιλοσοφία. Με τη θεολογία,
λέγω, και όχι με tous θεολόγου*· διότι μπορώ παντού να εστιάσω σε αυτό
που είναι prim a causa [πρώτη αιτία] - στο πρωτότυπο, όχι στο αντίγραφο, σε
αρχές όχι σε πρόσωπα, σε γένη, όχι σε άτομα, σε αντικείμενα rns icnopias,
αλλά όχι σε αντικείμενα öncos του Chronique scandaleuse'.
Εάν το κείμενό μου περιείχε μόνο το δεύτερο μέρο$, τότε βεβαίωε θα
είχε κανεί$ απολύτο» δίκιο να του προσάψει μια απλά» αρνητική τάση να χαρακτηρίσει την πρόταση: Η θρησκεία είναι μηδέν, είναι ανοησία, cos
το ουσιώδε5 περιεχόμενό του. Α λλά δεν λέω
πουθενά -τι εύκολα θα μπορούσα τότε να έχω
* Σχανόαλι,στιχό χρονικό
κάνει τα πράγματα για εμένα!-: ο θεόε είναι
(γαλλ.). Π ρόκειται για ένα
Μηδέν, η [Αγία] Τριάδα είναι Μηδέν, ο λόγο$
είδος χρονικού με υπερτονισμέ
του θ εο ύ είναι Μ ηδέν κ.λπ. Εγώ απλά» δεί
να τα κωμικά και σεξουαλικά
χνω ότι δεν είναι αυτά cos τα οποία εκλαμβά
συμβάντα. Την ονομασία αυτή
νονται στην ψευδαίσθηση in s θ εο λ ο γ ία ί - ότι
έφερε από το 1611 και ένα
δεν είναι αλλοδαπά αλλά ημεδαπά, τα μυστή
χρονικό, συνταγμένο από τον
ρια ins α ν θ ρ ώ π ιν έ cpuons· δείχνω ότι η θρη
Jean de Roye, το οποίο δ ιηγού
σκεία εκλαμβάνει τη φαινομενική, επιφανεια
νταν τα ‘οκανδαλιστικά ’
κή ουσία Tns <püons και Tns ανθρωπότητα5 για
α νδραγαθήματα του βασιλιά
την αληθινή, την εσωτερική ουσία tous , και
της Γαλλίας την περίοδο
συνεπάκ παριστά την αληθινή, την εσωτερι
1460-1483.
κή ουσία tous cos μια άλλη, cos μια ιδιαίτερη
ουσία, ότι συνεπά» η θρησκεία crious προσδιορισμού$ που παραθέτει για το θεό, φέρ' ειπείν για το λόγο του θ εού
-τουλάχιστον σε εκείνου5 tous προσδιορισμού5 οι οποίοι δεν είναι αρνητι
κοί με την προαναφερθείσα έννοια-, ορίζει και εξαντικειμενικεύει μόνο την
αληθινή ουσία του ανθρώπινου λόγου. Η μομφή ότι σύμφωνα με το κείμενό
μου η θρησκεία είναι μια ανοησία, μηδέν, καθαρή ψευδαίσθηση μόνο τότε
θα είχε βάση όταν σύμφωνα με αυτήν enions και αυτό στο οποίο ανάγω τη
θρησκεία, αυτό που υποδεικνύω cos το αληθινό αντικείμενο και περιεχόμενό
Tns, ο ävOpconos, η ανθρωπολογία, θα ήταν ανοησία, μηδέν, καθαρή ψευδαί
σθηση. Πόρρω απέχονταε άμα» από το να δώσω στην ανθρωπολογία μια
μηδαμινή ή έστω υποδεέστερη σημασία -μ ια σημασία η οποία ins προσήκει
ακριβά» όσο πάνω από αυτήν και ενάντια σε αυτήν βρίσκεται μια θεολογία-, καθά» υποβιβάζω τη θεολογία σε ανθρωπολογία, πολύ περισσότερο
ανυψώνω την ανθρωπολογία σε θεολογία, ακριβά» öncos ο Χριστιανισμό5,
καθάκ υποβίβαζε το θ εό στον άνθρωπο, καθιστούσε τον άνθρωπο θεό,
βεβαία» και πάλι ένα θ εό αλλοτριωμένο από τον άνθρωπο, υπερβατικό,
φανταστικό - λαμβάνω λοιπόν τη λέξη ανθρωπολογία, öncos είναι αυτονό
ητο, όχι με την έννοια Tns εγελιανήβ ή Tns μέχρι σήμερα cptfooocpias εν γένει,
αλλά με μια απείροκ ανώτερη και γενικότερη έννοια.
Η θρησκεία είναι το όνειρο του ανθρώπινου πνεύματο5. Α λλά και στο
όνειρο δεν βρισκόμαστε στο Μ ηδέν ή στον ουρανό, αλλά στη γη - στο βα
σίλειο Tns πραγματικότητας με την απλή διαφορά ότι δεν αντικρίζουμε τα
πραγματικά πράγματα στο cpcos ins πραγματικότηταί και Tns αναγκαιότητας
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αλλά στη γοητευτική επίφαση Tns φαντασίας και της αυθαιρεσίας. Δεν κάνω
λοιπόν στη θρησκεία -επίσης και στη θεωρησιακή φιλοσοφία και θεολογίατίποτε ά λλο από το να της ανοίγω τα μάτια ή, πολύ περισσότερο, να κατευ
θύνω τα εσωστρεφή μάτια της προς τα έξω, δηλαδή μετατρέπω απλώς το
αντικείμενο [που είναι] στην παράσταση ή τη φαντασία στο αντικείμενο [που
είναι] στην πραγματικότητα.
Βεβαίως όμως, γΓ αυτή την εποχή, η οποία προτιμά την εικόνα του
πράγματος [από το πράγμα], το αντίγραφο από το πρωτότυπο, την παρά
σταση από την πραγματικότητα, την επίφαση από την ουσία, αυτή η μετα
μόρφωση, επειδή είναι απογοήτευση, είναι απόλυτη ολόθρευση ή, τέλος
πάντων, μιαρή ανιερότητα- διότι γι' αυτήν ιερή είναι μόνο η ψευδαίσθηση,
ανίερη όμως η αλήθεια. Μάλιστα η ιερότητα αυξάνεται στα μάτια της στον
ίδιο βαθμό που μειώνεται η αλήθεια και αυξάνεται η ψευδαίσθηση, έτσι
ώστε ο μεγαλύτερο5 βαθμόs ms ψ ευδαίσθηση είναι γι' αυτήν επίσης ο μεγαήύτεροε βαθμόε ιερότητα5. Η θρησκεία έχει εξαφανιστεί και στη θέση της,
στους Προτεστάντες, έχει έρθει η επίφαση της θρησκείας, η Εκκλησία, για
να διαδώσει, τουλάχιστον στο αδαές και άκριτο πλήθος, εκείνη την πίστη
κατά την οποία υπάρχει ακόμη η χριστιανική πίστη, διότι οι χριστιανικοί
ναοί στέκουν ακόμη και σήμερα όπως και πριν από χιλιάδες χρόνια, όπως
ακόμη σήμερα είναι του συρμού τα εξωτερικά σημεία της πίστης. Αυτό που
δεν έχει πλέον καμία ύπαρξη στην πίστη -η πίστη του σύγχρονου κόσμου
είναι μόνο μια φαινομενική πίστη, μια πίστη που δεν πιστεύει αυτό που
φαντάζεται ότι πιστεύει, είναι μόνο μια αναποφάσιστη, μικρόνοη απιστία,
όπως έχει αποδειχτεί επαρκώς από εμένα και από άλλο υ ς - αυτό θα πρέπει
εντούτοις να ισχύει στη γνώμη, αυτό που δεν είναι πλέον εν εαυτώ, στ' αλή
θεια ιερό, θα πρέπει τουλάχιστον να φαίνεται ιερό. Από εδώ η φαινομενικά
θρησκευτική οργή της παρούσας περιόδου, της περιόδου της επίφασης και
της ψευδαίσθησης για την ανάλυσή μου, ιδιαίτερα για τα Μυστήρια. Ας
μην απαιτεί όμως κανείς από ένα συγγραφέα, ο οποίος θέτει ως στόχο όχι
την εύνοια της εποχής αλλά μόνο την αλήθεια, την απροκάλυπτη, γυμνή
αλήθεια, να έχει ή να υποκρίνεται σεβασμό μπροστά σε μια κενή επίφαση,
τόσο λιγότερο δε όσο το αντικείμενο αυτής της επίφασης είναι καθ' εαυτό
και δΓ εαυτό το σημείο κορύφωσης της θρησκείας, δηλαδή το σημείο όπου
η θρησκευτικότητα μετατρέπεται σε αθρησκευτικότητα. Αυτό προς δικαί
ωση, όχι προς παράκληση συγγνώμης σχετικά με την ανάλυσή μου για
τα Μυστήρια.
Α ναφορικά εξάλλου με την ιδιαίτερη έννοια της ανάλυσης στα τελικά
συμπεράσματα η οποία σχετίζεται με τα Μυστήρια, σημειώνω απλώς ότι
απεικονίζω εδώ σε ένα αισ θητηριακό παράδειγμα το ουσιώδες περιεχόμενο
του συγγράμματός μου, το ιδιαίτερο θέμα του, προπάντων σε σχέση με την
πρακτική σημασία του· επικαλούμαι εδώ ως μάρτυρες της αλήθειας της ανά
λυσής μου τις αισθήσεις και κάποιες σκέψεις, παραθέτω ad οουΙος [ορατά],
μάλιστα ad tactum [απτά], ad ουςΐυιη [γευστικά] αυτό που έχω διατυπώσει
σε όλο το κείμενο ad captum [νοητά]. Όπως δηλαδή το νερό της βάπτισης,
ο οίνος και ο άρτος της Μετάληψης, εάν ληφθούν με τη φυσική δύναμη
και σημασία τους, είναι και δρουν ως κάτι απείρως περισσότερο απ' ό,τι με
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μια υπερνατουραλιστική, ψευδαισθησιακή σημασία, έτσι είναι εν γένει το
αντικείμενο της θρησκείας, με την έννοια του συγγράμματός μου, δηλαδή
συλλαμβανόμενο με την ανθρωπολογική έννοια, ένα απείρως αποδοτικό
τερο και πραγματικότερο αντικείμενο της θεωρίας και της πράξης απ' ό,τι
με την έννοια της θεολογίας- διότι, όπως αυτό το οποίο μεταλαμβάνεται ή,
πολύ περισσότερο, πρέπει να μεταλαμβάνεται μέσα από το νερό, τον οίνο
και τον άρτο ως κάτι διαφορετικό από αυτά τα φυσικά υλικά είναι απλώς
κάτι στην παράσταση, στη φαντασία, αλλά δεν είναι τίποτε στην αλήθεια,
στην πραγματικότητα, έτσι και το αντικείμενο της θρησκείας εν γένει, το θείο
ον σε διαφορά από το ον της φύσης και της ανθρωπότητας, δηλαδή όταν
οι προσδιορισμοί του όπως διάνοια, αγάπη κ.λπ. πρέπει να είναι και να ση
μαίνουν κάτι ά λλο από αυτούς ακριβώς τους προσδιορισμούς, όπως αυτοί
αποτελούν την ουσία του ανθρώπου και της φύσης, είναι μόνο κάτι στην
παράσταση, στη φαντασία, αλλά δεν είναι τίποτε στην αλήθεια και στην
πραγματικότητα. Δεν θα πρέπει λοιπόν -α υτό είναι το δίδαγμα του μ ύθουνα καταστήσουμε τους προσδιορισμούς και τις δυνάμεις της πραγματικότη
τας, εν γένει τα πραγματικά όντα και πράγματα, όπως το κάνει η θεολογία
και η θεωρησιακή φιλοσοφία, αυθαίρετα σημεία, οχήματα, σύμβολα ή κα
τηγορήματα ενός όντος διαφορετικού από αυτά, υπερβατικού, απόλυτου,
δηλαδή αφηρημένου, α λλά πρέπει να τα εκλάβουμε και να τα συλλάβουμε
με εκείνη τη σημασία την οποία έχουν για αυτά τα Ιδια, η οποία είναι ταυτό
σημη με την ποιότητά τους, με εκείνη την προσδιοριστικότητα η οποία τα
καθιστά αυτό που είναι - μόνο έτσι θα έχουμε το κλειδί για μια πραγματική
θεωρία και πράξη, θέτω , όντως και αληθώς, στη θέση του άκαρπου νερού
της βάπτισης την ευεργεσία του πραγματικού νερού. Πόσο «νερωμένο»,
πόσο τετριμμένο! Μ άλιστα, πολύ τετριμμένο. Α λλά μια ιδιαίτερα τετριμμένη
αλήθεια ήταν την εποχή του και ο γάμος, τον οποίο ο Λούθηρος, στη βάση
του φυσικού ανθρώπινου αισθήματός του, αντιπαρέθεσε στην ψευτοϊερή
ψευδαίσθηση της άγαμης τάξης [των ιερέων]. Το νερό είναι συνεπώς για
εμένα βεβαίως πράγμα, αλλά και πάλι μόνο όχημα, εικόνα, παράδειγμα,
σύμβολο του «ανίερου» πνεύματος του συγγράμματός μου, ανεξάρτητα
από το εάν το νερό της βάπτισης -το αντικείμενο της ανάλυσής μ ο υ - είναι
ταυτόχρονα πραγματικό και εικονικό ή συμβολικό νερό. Το ίδιο συμβαίνει
και με τον οίνο και τον άρτο. Η κακία άντλησε από εδώ το γελοίο συμπέρα
σμα: ότι το λουτρό, η βρώση και η πόση είναι η summa ςυΓηΓηβΓυπΊ, το θε
τικό αποτέλεσμα του συγγράμματός μου. Απαντώ επ' αυτού μόνο το εξής:
Εάν το συνολικό περιεχόμενο της θρησκείας περιέχεται στα Μυστήρια, και
συνεπώς εάν δεν υπάρχουν άλλες θρησκευτικές πράξεις ή δραστηριότητες
από εκείνες που επιτελούνται στη βάπτιση και στη Μετάληψη, τότε βεβαίως
το συνολικό περιεχόμενο και το θετικό αποτέλεσμα του συγγράμματός μου
είναι το λουτρό, η βρώση και η πόση, επειδή το σύγγραμμά μου δεν είναι
τίποτε άλλο από μια ιστορικοφ ιλοσοφ ική ανάλυση πιστή στα πράγματα,
προσκολλημένη αυστηρά στο αντικείμενό της - η αι/τοαπογοήτευση, η αυ
τοσυνείδηση της θρησκείας.
Μια ιστορικοφιλοσοφική ανάλυση διαφορετική από τις απλώς ιστορι
κές αναλύσεις του Χριστιανισμού. Ο ιστορικός, όπως, για παράδειγμα, ο
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* 0 Georg Friedrich Daumer (18001875) ήταν ένας εκκεντρικός σ υ γ
γραφέας, οι απόψεις του οποίου περί
της θρησκείας υπέστησαν πολλές
μεταλλάξεις, από τον Ευσεβισμό
μέχρι το σκεπτικισμό, το Μ ωαμεθα
νισμό και, τέλος, τον Καθολικισμό.
Ο Feuerbach αναφέρεται σε ορισμένα
λεγάμενα «αντιχριστιανικά» έργα του
από τη σχετικά πρώιμη περίοδό του,
όπως: «Φιλοσοφία, θρησκεία και α ρ
χαιότητα» («Philosophie. Religion und
Altertum», 1833), «Χαρακτηριστικά
μιας νέας φιλοσοφίας της θρησκείας
της θρησκευτικής ιστορίας» («Züge
zu einer neuen Philosophie der Religion
und Religionsgeschichte», 1835), «H
λατρεία του πυρός και του Μολώχ
στους Εβραίους» («Der Feuer- und
Molochdienst der Hebräer», 1842),
και «Τα μυστικά της χριστιανικής
αρχαιότητας» («Die Geheimnisse des
christlichen Altertums», 1847), στα
οποία επιδίωκε να αποδείξει ότι τόσο
οι Εβραίοι σε αρχαϊκές περιόδους
όσο και οι Χριστιανοί στους πρώτους
αιώνες έκαναν ανθρωποθυσίες.
** Ο Ernst Karl Julius Uitzelberger
(1802-1877) ήταν θεολόγος που επηρε
άστηκε σε τέτοιο βαθμό από το έργο
του David Friedrich Strauß «Ο βίος του
Ιησού», 1835 (βλ. επόμενη σημείωση),
ώστε το 1838 εγκατέλειψ ε το ιερατικό
αξίωμά του. Την εποχή που γράφει
ο Feuerbach είχαν δημόσιενθεί τα
βιβλία του «Βασικά χαρακτηριστι
κά της Π ανλειας διδασκαλίας περί
πίστης» («Grundzüge der Paulinischen
Glaubenslehre». 1839) και «Η εκκλησι
αστική παράδοση για τον Απόστολο
Ιωάννη και τα κείμενά του.
αποδεδειγμένη ως προς την αβασιμότητά της» («Die kirchliche Tradition
über den Apostel Johannes und seine
Schriften, in ihrer Grundlosigkeit
nachgewiesen», 1840), στα οποία και
παραπέμπει ο Feuerbach παρακάτω
στο δικό του σ ύγγραμμα.

Daumer*, δείχνει ότι η Μετάληψη είναι
μια τελετή που προέρχεται από την αρχαία
λατρεία της ανθρωποθυσίας, ότι κάποτε
αντί για τον οίνο και τον άρτο οι άνθρω
ποι απολάμβαναν πραγματική ανθρώπινη
σάρκα και αίμα. Αντιθέτως, εγώ καθιστώ
αντικείμενο της ανάλυσης και του συλλο
γισμού μου μόνο τη χριστιανική, την από
το Χριστιανισμό επικυρωμένη σημασία της
[Μετάληψης], ακολουθώντας παράλληλα
τη βασική πρόταση ότι μόνο εκείνη η σημα
σία την οποία έχει στο Χριστιανισμό, φυσικά
όχι στον σύγχρονο αλλά στον αρχαίο, τον
αληθινό Χριστιανισμό, ένα δόγμα ή ένας
θεσμός, είτε αυτός απαντά σε άλλες θρη
σκείες είτε όχι, είναι και η αληθινή προέλευ
σή του, κατά πόσο είναι χριστιανικόε. Από
την άλλη, ο ιστορικός, όπως φέρ' ειπείν
ο Lützelberger**, δείχνει ότι οι αφηγήσεις
για τα θαύματα του Χριστού ανάγονται σε
κραυγαλέες αντιφάσεις και αναντισχοιχίες, ότι είναι κατοπινές επινοήσεις, ότι συ
νεπώς ο Χριστός δεν ήταν θαυματοποιός,
εν γένει δεν ήταν αυτό που κατασκεύασε
η Βίβλος από αυτόν. Αντιθέτως, εγώ δεν
ρωτώ τι ήταν ή τι θα μπορούσε να είναι ο
πραγματικός, φυσικός Χριστός σε διαφορά
από τον κατασκευασμένο ή επιγενόμενο
υπερνατουραλιστικό Χριστό- πολύ περισ
σότερο, αποδέχομαι αυτόν το θρησκευτικό
Χριστό, αλλά δείχνω ότι αυτό το υπεράν
θρωπο ον δεν είναι τίποτε άλλο από ένα
προϊόν και αντικείμενο του υπερφυσικού
ανθρώπινου θυμικού. Δεν ρωτώ εάν αυτό
ή εκείνο το θαύμα, εν γένει ένα θαύμα
μπορεί να συμβεί ή όχι· δείχνω απλώς τι
είναι το θαύμα, και μάλιστα όχι a priori,
α λλά με βάση τα παραδείγματα των θαυ
μάτων, τα οποία παρατίθενται στη Βίβλο
ως πραγματικά συμβάντα· ταυτόχρονα
απαντώ ακριβώς το ερώτημα για τη δυνα
τότητα ή την πραγματικότητα ή ακόμη και
την αναγκαιότητα του θαύματος με έναν
τρόπο ο οποίος αίρει την ίδια τη δυνατότη
τα όλω ν αυτών των ερωτημάτων. Αυτά για
τη διαφορά μου από τους αντιχριστιανι-
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KoCis loxopiKOLis. Όσον αφορά όμα» τη σχέση μου με tous Strauß και Bruno
Bauer*, σε συνδυασμό με tous onoious αναφέρομαι διαρκά», επισημαίνω
απλά» εδώ ότι ήδη στη διαφορά του αντικειμένου, όπα» δηλώνεται ήδη
από τον τίτλο, υποδηλώνεται και η διαφορά των έργων μαί. Ο B[auer] έχει
cos αντικείμενο Tns KpitiKns του την ευαγγελική ιστορία, δηλαδή τον β ιβλικό
Χριστιανισμό ή, πολύ περισσότερο, τη βιβλική θεολογία· ο Str[auß] τη χρι
στιανική διδασκαλία niorns και το βίο του Ιη
*0 Feuerbach αναφέρεται στα
σού, ο onoios όμα» μπορεί να υπαχθεί επίεξής έρ γα των όνο συγγραφέω ν:
ons στον τίτλο Tns χριστιανική5 διδασκαλία5
David Friedrich Strauß, «Ο βίος
niorns, άρα τον δογματικό Χριστιανισμό ή,
του Ιησού, σε κριτική πραγμάπολύ περισσότερο, τη δογματική θεολογία·
τευση» («Das Leben Jesu, kritish
[ενώ] εγώ το Χριστιανισμό εν γένει, δηλαδή
bearbeitet»,
1835), ένα από τα ση
τη χριστιανική θρησκεία, και, cos συνέπεια,
μαντικότερα έργα τον πρώτον μι
μόνο τη χριστιανική φιλοσοφία ή θεολογία.
σού
τον
19ον
αιώνα■Bruno Bauer,
ΓΓ αυτόν το λόγο παραπέμπω κυρία» μόνο
«Κριτική της ιστορίας της Αποσε τ έ τ ο ιο ι άνδρε5 οι οποίοι θεωρούσαν το
κάλνψης»
(«Kritik
der Geschichte
Χριστιανισμό όχι απλά» ένα θεωρητικό ή
der Offenbarung», 1838), «Κριτική
δογματικό αντικείμενο, όχι μόνο θεολογία,
αλλά θρησκεία. Το κύριο αντικείμενό μου
της ευαγγελικής ιστορίας τον
Ιωάννη» («Kritik der evangelischen
είναι ο Χριστιανισμό*, η θρησκεία tos άμεσο
αντικείμενο, cos άμεση ουσία του ανθρώπου.
Geschichte des Johannes», 1840),
Η λογιότητα και η φιλοσοφία είναι για εμένα
«Κριτική της ενα γγελικής ιστο
απλά» τα μέσα για να ανασύρω το θησαυρό
ρίας των Συνοπτικών» («Kritik
που κρύβεται μέσα στον άνθρωπο.
der evangelischen Geschichte der
Πρέπει επιπλέον να υπενθυμίσω ότι το
Synoptiker», 1841-42).
κείμενό μου κατέληξε στο γενικό κοινό εντελά» ενάντια στην πρόθεση και την προσδοκία μου. Βεβαία», παλαιόθεν
λάμβανα cos μέτρο Tns αληθινή5 διδακτικήβ και συγγραφική* δραστηριότηTas όχι τον λόγιο, όχι τον αφηρημένο και επιμέρουβ πανεπιστημιακό φ ιλό 
σοφο, αλλά τον οικουμενικό άνθρωπο, θεωρούσα εν γένει τον άνθρωπο
-όχι αυτόν ή εκείνο το φ ιλ ό σ ο φ ο - ο» το κριτήριο Tns αλήθειαε, παλαιόθεν
έθετα την ανώτατη δεξιοτεχνία του φ ιλοσόφου στην αυταπάρνηση του φ ι
λοσόφου, δηλαδή στο γεγονόβ ότι δεν επιδεικνύει το φιλόσ οφο ούτε cos άν
θρωπο ούτε cos συγγραφέα, δηλαδή ότι είναι ένα5 φ ιλόσ οςκ» κατ' ουσίαν,
αλλά όχι κατά μορφή, ότι είναι σιωπηλός και όχι κραυγαλέθ5 ή Oopußcoöns
φιλόσοφο5· cos εκ τούτου σε όλα τα συγγράμματά μου, άρα και σε αυτό,
έκανα νόμο μου την ανώτατη σαφήνεια, απλότητα και προσδιοριστικότητα,
την οποία επιτρέπει πάντα το αντικείμενο, ούτα» ώστε κάθε μορφωμένος και
νοήμων άνθρωποε, τουλάχιστον σύμφωνα με την κύρια υπόθεση, να μπο
ρεί να το κατανοήσει. Πέρα όμα» από αυτό, το σύγγραμμά μου μπορεί να
εκτιμηθεί και να κατανοηθεί πλήρα» μόνο από τον λόγιο - εννοείται, μόνο
από τον φιλαλήθη, τον ικανό πρσς κρίση, τον υπεράνω των φρονημάτων και
των προκαταλήψεων του μορφωμένου και του αμόρφωτου πλήθους λόγιο·
διότι, αν και είναι ένα εντελά» αυτοτελέε προϊόν, είναι εντούτοΐ5 παράλλη
λα απλά» μια αναγκαία συνέπεια Tns latopias. Πολύ συχνά αναφέρομαι σε
αυτό ή σε εκείνο το ιστορικό φαινόμενο xcopis να το χαρακτηρίζω έστω με
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to όνομά tou, διότι to θεώρησα περιττό - αναφορές λοιπόν οι οποίες είναι
κατανοητές μόνο στον λόγιο. Έτσι, για παράδειγμα, ήδη στο πρώτο κεφά
λαιο, όπου αναπτύσσω τις αναγκαίες συνέπειες της αισθηματικής σκοπιάς,
αναφέρομαι στους φιλοσόφους Jacobi και Schleiermacher, στο δεύτερο κε
φά λαιο αναφέρομαι εξαρχής κυρίως στον καντιανισμό, το σκεπτικισμό, το
θεϊσμό, τον πανθεϊσμό, στο κεφάλαιο για τη «Σκοπιά της θρησκείας», εκεί
όπου σχολιάζω την αντίφαση μεταξύ της θρησκευτικής ή της θεολογικής και
της φυσικοεπιστημονικής ή φυσικοφιλοσοφικής εποπτείας της φύσης, αναφέρομαι στη φιλοσοφία την περίοδο της ορθοδοξίας, και μάλιστα κυρίως
στην καρτεσιανή και τη λαϊβνίτεια φιλοσοφία, στην οποία αυτή η αντίφα
ση εμφανίζεται με έναν ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο. Όποιος λοιπόν δεν
γνωρίζει τις ιστορικές προϋποθέσεις και τα διαμεσολαβητικά επίπεδα του
συγγράμματός μου, αυτός δεν διαθέτει τα σημεία επαφής των επιχειρημάτων
και των σκέψεών μου- δεν πρόκειται [συνεπώς] για θαύμα όταν οι διατυ
πώσεις μου φαίνονται συχνά σε αυτόν ωσάν να είναι στον αέρα, ακόμη και
αν στέκουν σε τόσο σταθερά πόδια. Το αντικείμενο του συγγράμματός μου
είναι, βέβαια, γενικού ανθρώπινου ενδιαφέροντος· κάποτε οι βασικές σκέ
ψεις του -βεβαίως, όχι με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται εδώ και δεν
μπορούσαν παρά να εκφραστούν υπό τις παρούσες χρονικές συνθήκες- θα
γίνουν σίγουρα κτήμα της ανθρωπότητας, διότι αυτό που τους αντιπαρατίθεται σήμερα είναι μόνο κούφιες και ανίσχυρες ψευδαισθήσεις και προκαταλή
ψεις οι οποίες αντιφάσκουν στην αληθινή ουσία του ανθρώπου. Εν πρώτοις
όμως πραγματεύτηκα το αντικείμενό μου απλώς ως μια επιστημονική υπό
θεση, ως ένα αντικείμενο της φιλοσοφίας, και δεν μπορούσα αρχικά να το
πραγματευτώ με διαφορετικό τρόπο. Και ενώ διορθώνω τις παρεκκλίσεις της
θρησκείας, της θεολογίας και της θεωρησιακής σκέψης, θα πρέπει βεβαίως
να χρησιμοποιήσω και τις εκφράσεις τους, θα πρέπει μάλιστα να φαίνεται ότι
επιδίδομαι ο ίδιος σε θεωρησιακή σκέψη ή -πράγμα που είναι το αυτό- σε
θεολογική σκέψη, ενώ ακριβώς διαλύω τη θεωρησιακή σκέψη, δηλαδή υπο
βιβάζω τη θεολογία στην ανθρωπολογία. Είπα προηγουμένως ότι το κείμενό
μου περιέχει την αρχή, και μάλιστα την in concreto ανεπτυγμένη αρχή μιας
νέας, όχι σχολαστικής αλλά ανθρωπρεπούς φιλοσοφίας [nicht ς^ ιυ Ι- aber
m e^chgerechten Philosophie]. Ναι, την περιέχει, αλλά μόνο εφόσον τη γεν
νά, και μάλιστα από τα σωθικά της θρησκείας - συνεπώς, για να το πούμε
παρεμπιπτόντως, η νέα φιλοσοφία δεν μπορεί και δεν πρόκειται, όπως ο
παλαιός καθολικός και ο σύγχρονος προτεσταντικός σχολαστικισμός, να περιέλθει στον πειρασμό να προσπαθήσει να αποδείξει την ομοφωνία της με
τη θρησκεία μέσα από την ομοφωνία της με τη χριστιανική δογματική· πολύ
περισσότερο, ως γεννημένη από την ουσία της θρησκείας, περιέχει την αλη
θινή ουσία της θρησκείας εντός της, και είναι καθ' εαυτήν και δΓ εαυτήν, ως
φιλοσοφία, θρησκεία. Ακριβώς όμως ένα γενετικό και συνεπώς εξηγητικό
και αποδεικτικό σύγγραμμα είναι ήδη χάριν αυτής της τυπικής συγκρότησής
του ένα σύγγραμμα ακατάλληλο για το γενικό κοινό.
Τέλος, προς συμπλήρωση αυτού του συγγράμματός μου αναφορικά με
ορισμένους φαινομενικά αναιτιολόγητους χαρακτηρισμούς, παραπέμπω σε
προηγούμενα κείμενά μου, ιδιαίτερα στα «P. Bayle. Μια συμβολή στην ιστο-
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ρΐα της φιλοσοφίας και της ανθρωπότη
τας» [1838] και «Φιλοσοφία και Χριστιανι
σμός» [1839], όπου με λίγες, αλλά έντονες
γραμμές περιέγραψα την ιστορική διάλυση
του Χριστιανισμού και έδειξα ότι ο Χριστια
νισμός έχει προ πολλού εξαφανιστεί όχι
μόνο από το Λόγο αλλά και από το βίο της
ανθρωπότητας, ότι δεν είναι τίποτε άλλο
από μια έμμονη ιδέα, η οποία βρίσκεται σε
κραυγαλέα αντίφαση με τα ιδρύματά μας
πυροπροστασίας και ασφάλειας ζωής, με
τους σιδηροδρόμους και τις ατμομηχανές
μας, με τις πινακοθήκες και τις γλυπτοθή
κες μας, με τις πολεμικές και επιτηδευματικές σχολές μας, με τα θέατρά μας και τα
μουσεία φυσικής ιστορίας.
Μπρούκμηεργκ, 14 Φεβρουαρίου 1843
L.F.

Υστερόγραφο: Όταν έγραφα αυτό τον Πρό
λογο η νεοσεήινγκιανή φιλοσοφία -αυτή η
φιλοσοφία της κακήε συνείδησηε, η οποία
επί χρόνια σέρνεται στο σκοτάδι αποστρεφόμενη το φως, διότι γνωρίζει ότι η ημέρα
της δημοσίευσής της θα είναι η ημέρα του
αφανισμού της-, αυτή η φιλοσοφία της γελοιωδέστερηβ ματαιοδοξίαε, η οποία για τα
επιχειρήματά της έχει μόνο ονόματα και τίτ
λουβ -κ α ι τι ονομάτα και τίτλους!-, αυτή η
θεοσοφική φάρσα του φιλοσοφικού Καλιόστρο* του δεκάτου ενάτου αιώνα2 δεν είχε
ανακηρυχτεί ακόμη επίσημα από τις εφημε
ρίδες «κρατική εξουσία». Αλήθεια, εάν αυτή
η φάρσα ήταν ήδη συντελεσμένη, θα είχα
συντάξει διαφορετικά τον Πρόλογό μου.
31 Μαρτίου [1843]

2.
Οι καιαγεγραμμένϋ αποδείξεις για την αλή
θεια autfis ins εικόνας υπάρχουν με κάθε πλη
ρότητα στο κατηγορικό κείμενο του Kapp για τον
Schelling.**

^

* Ο Ιταλός βαρόνος Alexander
Cagliostro, το πραγματικό όνομα
τον οποίον ήταν Joseph Balsamo
(1743-1795), είναι μια από τις
κλασικές προσωπικότητες τον
δ εύτερον μισού τον 18ον αιώνα.
Μ ετά την αποτωμπή τον από το
μοναστήρι τον Καλτατζιρόνε,
όπου απέκτησε ιατρικές, χημικές
και φ αρμακευτικές γνώσεις,
ξεκίνησε μια σταδιοδρομία
η οποία τον έφερε σε όλες τις
πόλεις της Ενρώπης, από τη
Βαρκελώνη μέχρι το Λονδίνο
και την Π ετρούπολη, με την
ιδιότητα τον αλχημιστή, τον
θεραπεντή, τον ονειροσκόπον
και του μάγον. Εμπλεγμένος
παράλληλα με κύκλους ελενθεροτεκτόνω ν και διατηρώντας
επαφές με μέλη των βασιλικών
ανλών της Ενρώπης, ο Καλιόστρο α ποτελεί την κλασική
αναφορά για τον εκμαυλιστή
απατεώνα από την πλενρά της
φιλοσοφίας του Διαφωτισμού,
όπως αναφέρεται ήδη ως τέτοιος
στην «Ανθρω πολογία» τον Kant.
** Εννοείται το (ανώνυμα
δημοσιευμένο) κείμενο τον
επί σειρά ετών φίλον τον
Feuerbach Christian Kapp
«Friedrich Wilhelm Joseph
Schelling. Μια σνμβολή στην
ιστορία της ημέρας από έναν
πολυετή παρατηρητή»
(«Friedrich Wilhelm Joseph
Schelling. Ein Beitrag zur
Geschichte des Tages von einem
vieljährigen Beobachter», Λιψία
1843), στο οποίο o Kapp,
μαθητής τον Hegel, νποβάλλει
σε δριμεία κριτική
τις απόψεις τον Schelling για
τη θρησκεία.

φ
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*
O Friedrich Carl von Savigny Καημένη Γερμανία! Ήδη πολλές φορές
(1779-186!) ήταν ένας από τους ση
σου είπαν πρωταπριλιάτικα αστεία, ακόμη
μαντικότερους νομικούς του 19ου
και στο πεδίο της φιλοσοφίας, ιδιαίτερα ο
αιώνα, θεμελιωτής της λεγάμενης
προαναφερθείς Καλιόστρο, ο οποίος διαριστορικής σχολής του δικαίου.
κώς προσποιούνταν κάτι νεφελώδες, δεν
τήρησε ποτέ αυτό που υποσχέθηκε, δεν
Τόσο μέσα από το έργο του, το
απέδειξε ποτέ αυτό που υποστήριξε. Παοποίο άσκησε μεγάλη επιρροή στη
λαιότερα όμως βασιζόταν τουλάχιστον στο
νομική διδασκαλία του 19ου αιώνα,
όνομα του Λόγου, στο όνομα της φύσης
όσο και μέσα από τις πολιτικές και
-δηλ α δή σε ονόματα πραγμάτων-, τώρα
ακαδημαϊκές θέσεις τιου κατείχε
όμως θέλει τελικά να σε αποβλακώσει με
υπήρξε αντίπαλος της φυσικοδικαονόματα προσώπων, με τα ονόματα ενός
ϊκής αντίληψης, την οποία θεω
Savigny, ενός Twesten και ενός Neander!*
ρούσε ανιστορική. Ο August Detlev
Καημένη Γερμανία! θ έλ ο υ ν να σου στερή
Christian Twesten (1789-1876) ήταν
σουν ακόμη και την επιστημονική τιμή σου.
Προτεστάντης θεολόγος, διάδοχος,
Οι υπογραφές θέλουν να ισχύουν ως επι
από το 1835, στο Πανεπιστήμιο του
στημονικές αποδείξεις, ως έλλογες βάσεις!
Βερολίνου, του Schleiermacher, τη
Α λλά εσύ δεν αποβλακώνεσαι. Γνωρίζεις
θεολογική α ντίληψη του οποίου
πολύ καλά την ιστορία με τον Αυγουστινιεπαναδιατύπωσε στο πλαίσιο της
ανό μοναχό**. Γνωρίζεις ότι ποτέ μέχρι σή
λουθηρανικής ευσέβειας. Ο Johann
μερα μια αλήθεια δεν ήρθε διακοσμημένη
August Wilhelm Neander (1789-1850)
στον κόσμο, ποτέ δεν ήρθε με τη λάμψη
ή ταν ένας από τους σημαντικότε
ενός θρόνου υπό τον ήχο τυμπάνων και
ρους εκκλησιαστικούς ιστορικούς,
σαλπιγγών, αλλά ότι πάντα γεννιόταν στο
από το 1813 καθηγητής θ εο λο γία ς
σκοτάδι της αφάνειας με δάκρυα και στε
στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου,
ναγμούς·
γνωρίζεις ότι τα κύματα της πα
όπου εκπροσωπούσε με έμφαση
γκόσμιας ιστορίας δεν έπιασαν ποτέ τους
τη λεγάμενη 'εγκάρδια θεο λο γία'
«.υψηλά ισταμένουί», ακριβώς επειδή ίστα('Pektoraltheologie'), μια κ α τεύ
νται πολύ ψηλά, αλλά πάντα μόνο τους χα
θυνση εντός της προτεσταντικής
μηλά ισταμένους.
θεολογίας η οποία υποστήριζε ότι
το κριτήριο των θεολόγων είναι
1η Απριλίου [1843]
η καρδιά, η θυμική διάθεση.
** Εννοείται ο Λούθηρος.

ripöiloYOS στην τρίτη έκδοση
Πεπεισμένο* ότι δεν μπορεί κα νείί να μιλά και να γράφει αρκετά λ(γο, συ
νηθισμένο* όμως να σιωπώ εκεί όπου μιλούν οι πράξεις δεν αναλαμβάνω
και σε αυτή την έκδοση να πω στον αναγνώστη a priori αυτό για το οποίο
μπορεί να πειστεί ο (6ios a posteriori löiois όμμασι. θ έλ ω μόνο να επισημάνω εκ των ηροτέρων ότι σε αυτή την έκδοση απέφυγα όσο το δυνατόν όλε5
τΐ5 ξένε* λέξεΐ5 και μετέφρασα όλα, τουλάχισ τον τα μεγαλύτερα, λατινικά και
ελληνικά παραθέματα, για να τα καταστήσω κατανοητά και στον μη ειδήμο
να, αλλά εηίση$ ότι σε αυτέ* us μεταφράσει* παρέμεινα αυστηρά δεσμευμέvos στο νόημα αλλά όχι πάντα στη λέξη του πρωτοτύπου.
[ 1848]

Πρώτο κεφάλαιο

Η ουσία του ανθρώπου γενικά
Η θρησκεία βασίζεται στην ουσιώδη διαφορά του ανθρώπου από το ζώο - τα
ζώα δεν' έχουν θρησκεία. Οι παλαιότεροι άκριτοι ζωογράφοι απέδιδαν στον
ελέφαντα, μαζί με άλλες αξιέπαινε* ιδιότητες, επίση* την αρετή τη* θρησκευ
τικότητας· αλλά η θρησκεία των ελεφάντων ανήκει στο βασίλειο των μύθων.
Ο Cuvier*, ένας από tous μεγαλύτερου* γνώστες του ζωικού κόσμου, βασι
ζόμενο* σε ιδίες παρατηρήσει*, θέτει τον ελέφαντα σε πνευματικό επίπεδο
όχι ανώτερο του σκύλου.
Σε τι συνίσταται όμως αυτή η ουσιώδης δι
* Ο βαρόνος Georges Cuvier
αφορά του ανθρώπου από το ζώο; Η αηλού(1769-1832) είχε σπουδάσει
στερη, γενικότερη και, επίση*, δημοφιλέστε
στην Καρολίόεια Ακαδημία της
ρη απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι: στη
Σ τουτγάρδη ς και από το 1795
συνείδηση - αλλά συνείδηση με την αυστηρή
ξεκίνησε μια σταδιοδρομία η
έννοια· διότι συνείδηση με την έννοια ins αυ
οποία επρόκειτο να τον επι
τοεκτίμηση*, της αισθητηριακή* διαφοροποιηφέρει πολλούς ακαδημαϊκούς
τικής δύναμης, τη* πρόσληψης και ακόμη της
τίτλους και αξιώματα. Υττήρξε
εκτίμησης των εξωτερικών πραγμάτων σύμ
ο θεμελιωτής της σνγκριτικής
φωνα με ορισμένα αισθητά χαρακτηριστικά,
οστεολογίας, την οποία α ρ γό 
τέτοια συνείδηση δεν μπορεί να την αρνηθεί
τερα εφάρμοσαν αναρίθμητοι
κανείς στα ζώα. Συνείδηση με την αυστηρή έν
άλλοι επιστήμονες.
νοια υφίσταται μόνο εκεί όπου το αντικείμενο
για ένα ον είναι το yivos του, η οντότητά του. Το ζώο είναι, βέβαια, για τον
εαυτό του αντικείμενο ως άτομο -γΓ αυτόν το λόγο έχει και αυτοεκτίμησηαλλά όχι ως γένος - γι' αυτόν το λόγο τού λείπει η συνείδηση, η οποία ετυ
μολογικά προέρχεται από το ειδέναι. Όπου υπάρχει συνείδηση εκεί υπάρχει
ικανότητα για επιστήμη. Η επιστήμη είναι η συνείδηση των γενών. Στο βίο
συναναστρεφόμαστε με άτομα, στην επιστήμη με γένη. Μ όνο όμως ένα ον
για το οποίο το αντικείμενό του είναι το ίδιο το γένος του, η ίδια η οντότητά
του, μπορεί να καταστήσει αντικείμενο ά λλα πράγματα ή άλλα όντα σύμφω
να με την ουσιώδη φύση τους.
Ως εκ τούτου το ζώο έχει μόνο έναν απλό βίο, ενώ ο άνθρωπος [έχει]
διπλό βίο: στο ζώο ο εσωτερικός βίος είναι ένα με τον εξωτερικό - ο άν
θρωπος έχει έναν εσωτερικό και έναν εξωτερικό βίο. Ο εσωτερικός βίος του
ανθρώπου είναι ο βίος σε σχέση με το γένος του, την ουσία του. Ο άνθρωπος
σκέφτεται, δηλαδή συνδιαλέγεται, μιλά με τον εαυτό του. Το ζώο δεν μπορεί
να επιτελέσει καμία λειτουργία γένους χωρίς ένα άλλο άτομο έξω από αυτό·
ο άνθρωπος όμως μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία γένους της σκέψης, της
ομιλίας -διότι η σκέψη, η ομιλία είναι αληθινές λ ε ιτο υ ρ γ ά γένου5-, χωρίς
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κάποιον άλλο. Ο άνθρωπος είναι για to v εαυτό του ταυτόχρονα Εγώ και Εσύ·
μπορεί να θέσει εαυτόν στη θέση του άλλου, ακριβώς διότι γΓ αυτόν είναι
αντικείμενο το γένος του, η οντότητά του και όχι μόνο η ατομικότητά του.
Η ουσία του ανθρώπου σε διαφορά με εκείνη του ζώου δεν αποτελεί
μόνο τη βάση, αλλά και το αντικείμενο της θρησκείας. Α λλά η θρησκεία
είναι η συνείδηση του απείρου· είναι λοιπόν και δεν μπορεί να είναι τίποτε
άλλο από τη συνείδηση του ανθρώπου για τη δική του ουσία, και μάλιστα
όχι την περατή, την περιορισμένη, αλλά την άπειρη ουσία. Ένα πραγματικά
περατό ον δεν έχει την παραμικρή υποψία, πολύ λιγότερο δε μια συνείδηση
για ένα άπειρο ον, διότι το όριο ms ouaias είναι και το όριο ms συ νείδη σ η. Η
συνείδηση της κάμπιας, ο βίος και η ουσία της οποίας είναι περιορισμένα σε
ένα συγκεκριμένο είδος φυτού, δεν εκτείνεται πέρα από αυτό το περιορισμέ
νο πεδίο- διακρίνει, βέβαια, αυτό το φυτό από άλλα φυτά, αλλά δεν γνωρί
ζει τίποτε περισσότερο. Μια τέτοια περιορισμένη συνείδηση, η οποία ακρι
βώς λόγω της περιοριστικότητάς της είναι αλάνθαστη, αξεγέλαστη, δεν την
ονομάζουμε, ακριβώς γι' αυτόν το λόγο, συνείδηση, αλλά ένστικτο. Συνεί
δηση με την αυστηρή ή την ιδιαίτερη έννοια και συνείδηση του απείρου είναι
αξεχώρισres- η περιορισμένη συνείδηση είναι καμία συνείδηση· η συνείδηση
είναι ουσιαστικά περιεκτικής, άπειρης φύσης. Η συνείδηση του απείρου δεν
είναι τίποτε ά λλο από τη συνείδηση για την απειρότητα ms συ νείδη σ η . Ή:
στη συνειδητοποίηση του απείρου είναι για το ενσυνείδητο [ον] αντικείμενο
η απειρότητα ms ouaias του.
Α λλά τι είναι η ουσία του ανθρώπου, την οποία αυτός συνειδητοποιεί, ή
τι αποτελεί το γένος, την ιδιαίτερη ανθρωπότητα στον άνθρωπο;1 Ο Λόγο5,
η βούληση, η καρδιά. Σε έναν ολοκληρω μένο άνθρωπο ανήκει η δύναμη
της σκέψης, η δύναμη της βούλησης, η δύναμη της καρδιάς. Η δύναμη του
Λόγου είναι το φως της γνώσης, η δύναμη της βούλησης η ενέργεια του χα
ρακτήρα, η δύναμη της καρδιάς η αγάπη. Ο Λόγος, η αγάπη, η δύναμη της
βούλησης είναι εντέλειε5, είναι οι ανώτατεβ δυνάμειβ, είναι η απόλυτη ουσία
του ανθρώπου ως ανθρώπου και ο σκοπός της ύπαρξής του. Ο άνθρωπος
είναι για να γιγνώσκει, για να αγαπά, για να βούλεται. Α λλά ποιος είναι ο
σκοπός του Λόγου; Ο Λόγος. Της αγάπης; Η αγάπη. Της βούλησης; Η ελευ
θερία της βούλησης. Γνωρίζουμε για να γνωρίζουμε, αγαπάμε για να αγαπά
με, θέλουμε για να θέλουμε, δηλαδή να είμαστε ελεύθεροι. Το αληθινό ον
είναι το σκεπτόμενο, το αγαπών, το βουλόμενο ον. Αληθινό, εντελές, θείο
είναι μόνο αυτό το οποίο υπάρχει χάριν εαυτού.Έτσι όμως είναι η αγάπη, έτσι
ο Λόγος, έτσι η βούληση. Η θεία τριάδα στον άνθρωπο πάνω από τον ατομι
κό άνθρωπο είναι η ενότητα του Λόγου, της αγάπης, της βούλησης. Ο Λόγος
(δύναμη και ικανότητα φαντασίας [Einbildungskraft, Ρήβηίβςΐβ], παράσταση,
γνώμη), η βούληση, η αγάπη ή η καρδιά δεν είναι δυνάμεις [Kräfte] τις οποί-

1.
Ο μικρόμυαλο* υλιστήε λέει: «Ο άνθρωηοε διαφέρει από το ζώο μόνο cos npos in
συνείδηση, είναι ένα ζώο, αλλά με συνείδηση»- δεν σκέφτεται λοιπόν ότι σε ένα ον το οποίο
αφυπνίζεται συνειδησιακά επιτελείται μια ποιοτική αήήαγή του συνολικού övxos. Άλλωστε με
τα λεγόμενα αυτά δεν υπάρχει διόλου η πρόθεση υποβιβασμού ins ouoias των ζώων. Δεν
είναι εδώ ο τόποε όμως για να εμβαθύνουμε σ' αυτό.
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έχει ο άνθρωπος -διότι δεν είναι τίποτε χωρίς αυτές, είναι αυτό που είναι
μόνο μέσα από αυτές-, είναι τα στοιχεία που θεμελιώνουν την ουσία του,
την οποία ούτε έχει ούτε συγκροτεί, είναι οι ενεργέε δ υ ν ά μ ε ι [Mächte] που
τον εμψυχώνουν, τον καθορίζουν, που κυριαρχούν επ' αυτού - Θείε5, απόήυr£s δυνάμε/s, στις οποίες δεν μπορεί να αντιτάξει καμία αντίσταση.2
Πώς θα μπορούσε ο αισθηματικός άνθρωπος να αντισταθεί στο αίσθημα,
ο αγαπών στην αγάπη, ο έλλογος στο Λόγο; Ποιος δεν έχει βιώσει τη συντρι
πτική δύναμη των μουσικών τόνων; Τι άλλο είναι όμως η δύναμη των τόνων
παρά η δύναμη των αισθημάτων; Η μουσική είναι η γλώσσα του αισθήματος
- ο τόνος είναι το έντονο αίσθημα, το αίσθημα που κοινοποιείται. Ποιος δεν
έχει βιώσει τη δύναμη της αγάπης ή τουλάχιστον δεν έχει ακούσει γΓ αυτήν;
Ποιο είναι ισχυρότερο, η αγάπη ή ο ατομικός άνθρωπος; Έχει ο άνθρωπος
την αγάπη ή μήπως πολύ περισσότερο έχει η αγάπη τον άνθρωπο; Όταν η
αγάπη ωθεί τον άνθρωπο να βαδίσει ακόμη και με χαρά στο θάνατο για το
αγαπημένο του πρόσωπο, δεν είναι άραγε αυτή η δύναμη, που ξεπερνά το
θάνατο, η δική του ατομική δύναμη ή, πολύ περισσότερο, η δύναμη της αγά
πης; Και όποιος κάποτε σκέφτηκε αληθινά δεν ένιωσε τη δύναμη της σκέψης,
τη σαφώς σιωπηλή, αθόρυβη δύναμη της σκέψης; Ό ταν βυθίζεσαι σε βαθύ
αναστοχασμό, ξεχνώντας τον εαυτό σου και τον περίγυρό σου, είσαι εσύ που
κυριαρχείς στο Λ όγο ή μήπως είσαι εσύ που κυριαρχείσαι και απορροφάσαι
από αυτόν; Δεν είναι ο επιστημονικός ενθουσιασμός ο ομορφότερος θρίαμ
βος που γιορτάζει για εσένα ο Λόγος; Η δύναμη που έχει η ορμή τής γνώσης
δεν είναι μια πολύ απλά ακαταμάχητη, τα πάντα υπερθαίνουσα δύναμη; Και
όταν καταπιέζεις ένα πάθος, όταν αποβάλλεις μια συνήθεια, κοντολογίς όταν
επιφέρεις μια νίκη πάνω στον ίδιο τον εαυτό σου, αυτή η νικηφόρα δύναμη
δεν είναι η δική σου προσωπική δύναμη, νοούμενη 6Γ εαυτή, ή μήπως δεν
είναι πολύ περισσότερο η βουλητική ενέργεια, η δύναμη της ηθικότητας,
εκείνη η οποία σε καταλαμβάνει διά της βίας και σε γεμίζει με αγανάκτηση
ενάντια στον εαυτό σου και στις ατομικές αδυναμίες σου;3
Ο άνθρωπος δεν είναι τίποτε χωρί$ αντικείμενο. Μ εγάλοι, υποδειγματι
κοί άνθρωποι, τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι μας αποκαλύπτουν την ουσία
του ανθρώπου, επιβεβαιώνουν αυτή την πρόταση μέσα από το βίο τους.
Είχαν μόνο ένα κυρίαρχο βασικό πάθος: την πραγματοποίηση του σκοπού,
ο οποίος ήταν το ουσιώδες αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Α λλά το
es

2. «Toute opinion est assez forte pour se faire exposer au prix de la vie» [Κάθε άποψη
είναι τόσο ισχυρή, ώστε μπορεί να εκπροσωπηθεί με τίμημα τη ζωή]. Montaigne.
3. Εάν αυτή η διαφορά μεταξύ του ατόμου -μια λέξη η οποία, όπα» öfte οι αφηρημένε$
λέξεις βεβαίως, είναι άκρωϊ απροσδιόριστη, αμφίσημη, παραπλανητική- και Tns ayänns, του
Λόγου, Tns βούλησης είναι μια διαφορά θεμελιωμένη ή όχι στη φύση είναι τελείως αδιάφο
ρο για το θέμα αυτού του συγγράμματο$. Η θρησκεία αφαιρεί Tis δυνάμει, Tis ιδιότητες, tous
ουσιώδες προσδιορισμού* του ανθρώπου από τον άνθρωπο και tis αποθεώνει ως αυτοτελή
όντα -ασχέτακ εάν, öncos στον πολυθεϊσμό, καθιστά καθεμιά tous δΓ εαυτή ένα ον ή, όπως
στο μονοθεϊσμό, tis συγκεντρώνει dries σε ένα ον-, άρα θα πρέπει και στην εξήγηση και στην
αναγωγή αυτών των θείων όντων στον άνθρωπο να γίνει αυτή η διαφοροποίηση, η οποία
άλλωστε δεν επιβάλλεται μόνο από το αντικείμενο, αλλά είναι επίσ™ γλωσσικά και, πράγμα
που είναι το ίδιο, λογικά θεμελιωμένη, διότι ο άνθρωπος διαφοροποιεί εαυτόν αηό το πνεύ
μα του, το μυαλό του, την καρδιά του cos εάν να ήταν κάτι χωρίς αυτά.
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αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται ουσιωδώε, αναγκαστικά ένα υποκείμενο
δεν είναι τίποτε ά λλο από την ιδία, αλλά αντικειμενική ουσία αυτού του υπο
κειμένου. Εάν είναι ένα αντικείμενο κοινό σε άτομα του αυτού γένους, αλλά
διαφορετικά ως npos το είδος, τότε είναι, τουλάχιστον έτσι όπως είναι αντι
κείμενο γ ι' αυτά τα άτομα σύμφωνα με τη διαφορά τους, [είναι] η δική τους
μεν, αλλά αντικειμενική ουσία.
Έτσι, ο Ή λιος είναι το κοινό αντικείμενο των πλανητών, αλλά έτσι όπως
είναι αντικείμενο για τον Ερμή, την Αφροδίτη, τον Κρόνο, τον Ουρανό, έτσι
δεν είναι αντικείμενο για τη Γη. Κάθε πλανήτηβ έχει τον δικό του ήλιο. Ο
Ήλιος, όπως φωτίζει και ζεσταίνει τον Ουρανό με συγκεκριμένο τρόπο, δεν
έχει καμία φυσιολογική (αλλά μόνο αστρονομική, επιστημονική) ύπαρξη
για τη Γη· και ο Ήλιος δεν εμφανίζεται μόνο διαφορετικά, είναι πραγματικά
διαφορετικός στον Ουρανό, είναι ένας ό /Μ οίΉ λιο ς απ' ό,τι στη Γη. Η στάση
της Γης προς τον Ή λιο συνεπώς είναι ταυτόχρονα μια στάση της Γης προς
τον εαυτό της και προς την ίδια την ουσία της, διότι το μέτρο του μεγέθους
και της έντασης του φωτός, με βάση το οποίο ο Ή λιος είναι αντικείμενο για
τη Γη, είναι το μέτρο της απόστασης που θεμελιώνει την ιδιόμορφη φύση
της Γης. Κάθε πλανήτης έχει συνεπώς στονΉ λιο του τον καθρέφτη της δικής
του ουσίας.
Στο αντικείμενο συνειδητοποιεί λοιπόν ο άνθρωπος τον εαυτό του: η
συνείδηση του αντικειμένου είναι η αυτοσυνείδηση του ανθρώπου. Από το
αντικείμενο αναγνωρίζεις τον άνθρωπο- σε αυτό σου εμφανίζεται η ουσία
του: το αντικείμενο είναι η φανερωμένη ουσία του, το αληθινό, αντικειμενικό
Εγώ. Και αυτό διόλου δεν ισχύει μόνο για τα πνευματικά, αλλά [ισχύει] και
για τα αισθητηριακά αντικείμενα. Ακόμη και τα αντικείμενα που είναι τα πιο
απόμακρα για τον άνθρωπο, επειδή και εφόσον του είναι αντικείμενα, είναι
αποκαλύψεις της ανθρώπινης ουσίας. Ακόμη και το φεγγάρι, ακόμη και ο
ήλιος, ακόμη και τα αστέρια φωνάζουν στον άνθρωπο το Γνώθι σαύτόν*.
Το γεγονός ότι τα βλέπει και ότι τα βλέπει έτσι όπως τα βλέπει αποτελεί
μαρτυρία για τη δική του ουσία. Το ζώο δεσμεύεται
*
Ελληνικά
I απλώς από την αχτίδα φωτός που είναι αναγκαία για
στο 7ΐρωτότυπο.
I το βίο, ενώ ο άνθρωπος επίσης και από την αδιάφορη
αχτίδα του πιο μακρινού άστρου. Μόνο ο άνθρωπος
έχει καθαρές, διανοητικές, άνευ συμφέροντος χαρές και αψιθυμίες - μόνο
ο άνθρωπος εορτάζει θεωρητικά πανηγύρια οφθαλμών. Το μάτι που κοι
τά στον ουρανό και θωρεί εκείνο το άνευ χρήσης και άνευ Βλάβπε φως, το
οποίο δεν έχει τίποτε κοινό με τη γη και με τις ανάγκες της, αντικρίζει σε αυτό
το φως την ίδια την ουσία του, την ίδια την προέλευσή του. Το μάτι είναι
ουράνιας φύσης. Γι' αυτό και ο άνθρωπος σηκώνεται πάνω από τη γη μόνο
με το μάτι- γι' αυτόν το λόγο ξεκινά η θεωρία με τη θωριά του ουρανού. Οι
πρώτοι φ ιλόσοφοι ήταν αστρονόμοι. Ο ουρανός υπενθυμίζει στον άνθρωπο
τον προσδιορισμό του, ότι δεν είναι προσδιορισμένος μόνο για την πράξη
αλλά και για τη θέαση.
Η απόλυτη ουσία, ο θεός του ανθρώπου, είναι η δική του ουσία. Η δ ύ
ναμη του αντικειμένου πάνω του είναι συνεπώς η δύναμη rns δική5 του ουoias. Έτσι, η δύναμη του αντικειμένου του αισθήματος είναι η δύναμη του
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αισθήματος, η δύναμη του αντικειμένου του Λόγου η δύναμη του (διου του
Λόγου, η δύναμη του αντικειμένου της βούλησης η δύναμη της βούλησηε.
Ο άνθρωπος, η ουσία του οποίου προσδιορίζεται από τον [μουσικό] τόνο,
κυριαρχείται από το αίσθημα, τουλάχισ τον από το αίσθημα το οποίο βρίσκει
στον τόνο το αντίστοιχο στοιχείο του. Όχι όμως ο τόνος δΓ εαυτόν, αλλά
μόνο ο περιεχομενικός, ο εννοηματικός και συναισθηματικός τόνος έχει δύ
ναμη πάνω στο αίσθημα. Το αίσθημα καθορίζεται μόνο από το αισθηματικό,
δηλαδή μόνο από τον ίδιο τον εαυτό του, από την Ιδια την ουσία του. Έτσι
η βούληση, έτσι και ο Λόγος. Όποιο αντικείμενο και αν συνειδητοποιούμε:
πάντα συνειδητοποιούμε ταυτόχρονα τη δική μας ουσία- δεν μπορούμε να
ενεργοποιήσουμε τίποτε άλλο χωρίς να ενεργοποιήσουμε τον εαυτό μα$. Και
επειδή το βούλεσθαι, το σκέητεσθαι είναι εντέλειες, ουσιότητες, πραγματικό
τητες, έτσι είναι αδύνατον να αισθανόμαστε ή να προσλαμβάνουμε μ ε Λόγο
το Λόγο, με αίσθημα το αίσθημα, με βούληση τη βούληση ως μια περιορι
σμένη, περατή, δηλαδή μηδαμινή δύναμη. Διότι η περατότητα και η μηδαμινότητα είναι ένα και το αυτό- η περατότητα είναι μόνο ένας ευφημισμός για
τη μηδαμινότητα. Η περατότητα είναι η μεταφυσική, η θεωρητική, η μηδαμινότητα η παθολογική, η πρακτική έκφραση. Ό,τι είναι περατό για τη διάνοια
είναι μηδαμινό για την καρδιά. Είναι όμως αδύνατον να συνειδητοποιήσουμε
τη βούληση, το αίσθημα, το Λόγο ως περατές δυνάμεις, διότι κάθε εντέλεια,
κάθε δύναμη και ουσιότητα είναι η άμεση απόδειξη και επιβεβαίωση του
ίδιου του εαυτού ms. Δεν μπορεί κανείς να αγαπά, να βούλεται, να σκέφτε
ται χωρίς να αισθάνεται αυτές τις δραστηριότητες ως εντέλειες, να αισθάνεται
ότι είναι ένα αγαπών, βουλόμενο, σκεπτόμενο ον χωρίς να νιώθει γΓ αυτό
μια άπειρη χαρά. Η συνείδηση είναι το Προς-εαυτόν-αντικείμενο-Είναι ενός
όντος- ως εκ τούτου δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι διαφορετικό από το ον
που έχει συνειδητοποιήσει τον εαυτό του. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να έχει
συνείδηση του εαυτού του; Γι' αυτόν το λόγο είναι αδύνατον να συνειδητο
ποιήσει μια εντέλεια ως ατέλεια, είναι αδύνατον να αισθανθεί το αίσθημα a>s
περιορισμένο, είναι αδύνατον να σκεφτεί τη σκέψη ως περιορισμένη.
Η συνείδηση είναι αυτενέργεια, αυτοκατάφαση, αυτοαγάπη, χαρά για την
ιδία εντέλεια. Η συνείδηση είναι το χαρακτηριστικό σημείο evös πλήρου5 όντosη συνείδηση υπάρχει μόνο σε ένα κορεσμένο, πλήρες ον. Ακόμη και η αν
θρώπινη ματαιοδοξία επιβεβαιώνει αυτή την αλήθεια. Ο άνθρωπος βλέπει
στον καθρέφτη- αρέσκεται στη μορφή του. Αυτή η ευαρέσκεια είναι μια ανα
γκαία, όχι αυθαίρετη συνέπεια της πληρότητας, της ομορφιάς της μορφής
του. Η όμορφη μορφή είναι εν εαυτή κορεσμένη, έχει αναγκαστικά χαρά για
τον εαυτό της, καθρεφτίζεται αναγκαστικά εντός της. Για ματαιοδοξία πρόκει
ται μόνο όταν ο άνθρωπος γλυκοκοιτάζει τη δική του ατομική μορφή, όχι
όμως όταν θαυμάζει την ανθρώπινη μορφή. Πρέπει να τη θαυμάζει- δεν μπο
ρεί να φανταστεί καμία ομορφότερη, καμία μεγαλοπρεπέστερη μορφή από
την ανθρώπινη4. Βεβαίως, κάθε ον αγαπά εαυτό, το Είναι του, και πρέπει να
4.
«Ο άνθρωπος είναι to ομορφότερο πράγμα για τον άνθρωπο» (Κικέρων; De nat. D.. lib.
I.). Αυτό δε δεν είναι ένα σημείο ηεριοριστικότηταε, διότι βρίσκει όμορφα και άλλα όντα πέρα
από τον Ιδιο· χαίρεται και για την ομορφιά των ζωικών μορφών, την ομορφιά των φυτικών
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το αγαπά. To Είναι είναι ένα αγαθό. «Οτιδήποτε» λέει ο Bacon «είναι άξιο του
Είναι είναι επίσης άξιο για γνώση». Οτιδήποτε υπάρχει έχει αξία, είναι ένα
ον με διάκριση· γ ι' αυτόν το λόγο καταφάσκει, επιβεβαιώνει εαυτό. Α λλά η
ανώτατη μορφή της αυτοκατάφασης, η μορφή η οποία είναι μια διάκριση,
μια εντέλεια, μια ευτυχία, ένα αγαθό, είναι η συνείδηση.
Κάθε περιορισμός του Λόγου ή εν γένει της ουσίας του ανθρώπου βασί
ζεται σε μια πλάνη, σε ένα σφάλμα. Βεβαίως, το ανθρώπινο άτομο μπορεί και
πρέπει -εδώ συνίσταται η διαφορά του από το ζωικό άτομο- να αισθάνεται
και να γιγνώσκει εαυτό ως περιορισμένο· μπορεί όμως να συνειδητοποιήσει
τα όρια, την περατότητά του, διότι η εντέλεια, η απειρότητα του γένους είναι
το αντικείμενό του, είτε ως αντικείμενο του αισθήματος είτε της ηθικής συ
νείδησης είτε της νοούσας συνείδησης. Εάν ταυτόχρονα καθιστά τα δικά του
όρια όρια του yivous, τότε αυτό βασίζεται στην πλάνη ότι θεωρεί εαυτό ένα
με το γένος - μια πλάνη η οποία συναρτάται στενά με την αγάπη της άνεσης,
την αδράνεια, τη ματαιοδοξία και την αυταρέσκεια του ατόμου. Ένα όριο δη
λαδή το οποίο γνωρίζω ως απλώς δικό μ ου όριο με αποθαρρύνει, με ντρο
πιάζει και με ανησυχεί. Για να απελευθερωθώ λοιπόν από αυτό το αίσθημα
ντροπής, από αυτή την ανησυχία, κάνω τα όρια ms ατομικότητά5 μου όρια του
ίδιου του ανθρώπινου όντος. Αυτό που είναι ακατάληπτο για εμένα είναι και
για τους άλλους ακατάληπτο· γιατί να πρέπει να νοιάζομαι περισσότερο; Δεν
είναι άλλωστε δικό μου φταίξιμο· δεν έγκειται στη δική μου διάνοια· έγκειται
στη διάνοια του γένους εν γένει. Είναι όμως τρέλα, γελοία και ταυτόχρονα
ανόσια τρέλα, να προσδιορίζεται αυτό που αποτελεί τη φύση του ανθρώ
που, την ουσία του γένους, η οποία είναι η απόλυτη ουσία του υποκειμένου,
ως περατό, ως περιορισμένο. Κάθε ον είναι αρκετό για τον εαυτό του. Κανένα
ον δεν μπορεί να αρνηθεί εαυτό, δηλαδή την ουσιότητά του- κανένα ον δεν
είναι για τον εαυτό του περιορισμένο. Πολύ περισσότερο, κάθε ον είναι εν
εαυτώ και δ ι' εαυτό άπειρο, έχει το θ εό του, το υπέρτατο ον του εντός του
ιδίου. Κάθε όριο ενός όντος υπάρχει μόνο για ένα άλλο ον έξω και πάνω από
αυτό. Ο βίος των εφημερόπτερων είναι εξαιρετικά βραχύς σε σύγκριση με
ζώα που ζουν περισσότερο· ταυτόχρονα όμως αυτός ο βραχύς βίος είναι γι'
αυτά τόσο μακρύς όσο για τα άλλα ζώα ένας βίος ετών. Το φ ύ λλο πάνω στο
οποίο ζει η κάμπια είναι γι' αυτήν ένας κόσμος, ένας άπειρος χώρος.
Αυτό που κάνει ένα ον αυτό που είναι είναι ακριβώς το ταλέντο του, η δυνα
τότητά του, ο πλούτος του, το στολίδι του. Πώς θα ήταν δυνατόν να προσλάβει το Είναι του ως Μη Είναι, τον πλούτο του ως έλλειψη, το ταλέντο του ως
ανικανότητα; Εάν τα φυτά είχαν μάτια, γούστο και κριτική δύναμη, τότε κάθε
φυτό θα ανακήρυττε το άνθος του ως το ωραιότερο· διότι η διάνοιά του, το
γούστο του δεν θα πήγαινε πιο μακριά από την παραγωγική ουσιώδη δύναμή
του [produzierende Wesenskraft]. Αυτό που θα δημιουργούσε η παραγωγι
κή ουσιώδης δύναμή του, αυτό θα έπρεπε επίσης να το ενισχύσει και να το
αναγνωρίσει ως ανώτερο το γούστο του, η κριτική δύναμή του. Αυτό το οποίο
η ουσία καταφάσκει δεν μπορεί να το αρνηθεί η διάνοια, το γούστο, η κρίσημορφών, την ομορφιά Tns φύσηε εν γένει. AArid μόνο η απόλυτη, η ολοκληρωμένη μορφή
μπορεί να χαρεί xcupls φθόνο για tis μορφές άλλων όντων.
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αλλιά « η διάνοια, η κριτική δύναμη, δεν θα ήταν πλέον η διάνοια, η κριτική
δύναμη αυτού του συγκεκριμένου övros, αλλά ενό5 οποιουδήποτε άλλου.
Το μέτρο του övros είναι επίσηβ το μέτρο τns διάνο/as. Εάν το ον είναι περιορι
σμένο, τότε είναι και το αίσθημα, είναι και η διάνοια περιορισμένη. Αλλά για
ένα περιορισμένο ον η περιορισμένη διάνοιά του δεν αποτελεί ένα όριο- πολύ
περισσότερο είναι εντελάκ ευτυχέί και ικανοποιημένο με αυτήν· τη νιώθει,
την επαινεί και την εξυμνεί u s μια εξαίσια, θεία δύναμη- και η περιορισμένη
διάνοια εξυμνεί από την πλευρά ms το περιορισμένο ον, του οποίου είναι η
διάνοια. Και οι δύο ταιριάζουν ακριβέστατα μεταξύ raus- nebs είναι δυνατόν
να καταλήξουν σε έριδα; Η διάνοια είναι η οπτική ακτίνα ενόβ övros. Όσο πιο
μακριά β λ έπ ει, τόσο εκτείνεται η ουσία σου, και αντιστρόφου. Το μάτι του
ζώου δεν φθάνει πιο μακριά από την ανάγκη του, όπα» και η ουσία του δεν
φθάνει πιο μακριά από την ανάγκη του. Και όσο μακριά φθάνει η ουσία σου,
τόσο μακριά φθάνει η απεριόριστη αυτοαίσθησή σου, σε τέτοιο εύρο5 είσαι
θεόε. Ο διχασμ05 μεταξύ öiävoias και ouofas, vonuKns δύναμηί και παραγωγικήβ δύναμηβ στην ανθρώπινη συνείδηση είναι αφεν05 απλά« ατομικός
xeopis γενική σημασία, αφετέρου δε μόνο φαινομενικό5. Onoios αναγνωρίζει
τα άσχημα ποιήματά του cos άσχημα, αυτό5, επειδή δεν είναι περιορισμένοε
στη γνώση του, δεν είναι και στην ουσία του τόσο περιορισμένο5 όσο εκείνοε
ο onoios θεωρεί καλό, με τη διάνοιά του, τα άσχημα ποιήματά του.
Εάν, ακολούθω ε, σκέφτεσαι το Άπειρο, τότε σκέφτεσαι και ενεργοποι
εί^ την Απειρότητα m s vonm ns δύναμπ5· εάν αισθάνεσαι το Άπειρο, τότε
αισθάνεσαι και ενεργοποιείβ την Απειρότητα ms αισθηματικήs δύναμπβ. Το
αντικείμενο του Λόγου είναι ο αυτοεξαντικειμενικευμένοβ Aöyos, το αντικεί
μενο του α ισ θή μ α κκ το αυτοεξαντικειμενικευμένο αίσθημα. Εάν δεν έχειβ
καμία αίσθηση, κανένα αίσθημα για τη μουσική, τότε δεν αισθάνεσαι ακόμη
και στην καλύτερη μουσική τίποτε περισσότερο απ' ό,τι στον άνεμο που
σφυρίζει στα αυτιά σου και στο ρυάκι που κυλά μπροστά στα πόδια σου. Τι
σε καταλαμβάνει λοιπόν όταν σε καταλαμβάνει ο [μουσίΜί«] tövos; Τ ι προ
σ λα μ β ά ν ει από αυτόν; Τι άλλο από τη φωνή
* Ο Hermann Samuel Reimarus
m s δική5 σου Kapöiäs; Γι' αυτό και το αίσθημα
(1694-1768) ήταν μία από τις
μιλά μόνο στο αίσθημα, γι' αυτό και το αίσθη
κύριότερες
φιλοσοφικές και
μα είναι κατανοητό μόνο στο αίσθημα, δηλα
θεολογικές κεφαλές της περιό
δή στον εαυτό του - επειδή το αντικείμενο του
δου
του
Δ
ιαφωτισμού
στη Γεραισθήματο5 είναι αυτό το ίδιο μόνο αίσθημα.
μανία. Από το 1761 καθηγητής
Η μουσική είναι έναβ μονόλογο$ του αισθήμαΑνατολικών Σπουδών στο Γκέk>s. Α λλά και ο δ ιά λ ο γ ο ί ins φιλοσοφία5 είναι
τινγκεν, ο Reimarus ανέλαβε να
στ' αλήθεια μόνο ivas μονόλογοβ του Λόγου:
υπερασπίσει τη θεμελίωση μιας
η σκέψη μιλά μόνο στη σκέψη. Η χρωματική
φυσικής θρησκείας απέναντι
λάμψη των κρυστάλλων γοητεύει τΐ5 αισθήστις δ ογματικές παραδοχές της
oeis· το Λόγο τον ενδιαφέρουν μόνο οι νόμοι
βιβλικής παράδοσης. Σ ε αυτή
m s κρυσταλλονομία5. Ο Aöyos είναι μόνο το
έλλογο αντικείμενο.5
την προοπτική σ ννέταξε
5.
«Η διάνοια είναι αποκλειστικά ευαίσθητη για τη διάνοια και για ό,τι απορρέει από αυ
τήν»· Reimarus (Wahrh. der natürl. Religion, IV. Abt., § 8.).*
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το βιβλίο (το οττοίο αναφέρει
και ο Feuerbach) «Οι κυριότερες
αλήθειες της φυσικής θρησκείας»
(«Die vornehmsten Wahrheiten der
natürlichen Religion», 1754), όπως
και την «(Απολογία ή) κείμενο υπε
ράσπισης για τους ορθολογικούς
λάτρεις του θεο ύ» («(Apologie oder]
Schutzschrifft fiir die vernünftigen
Verehrer Gottes»), Τα κείμενα αυτά
εξασφάλισαν τη θέση τον στην
ιστορία του Διαφωτισμού και της
σύγχρονης ερμηνευτικής θρησκει
ολογίας. Δ εδομένου ότι ο Reimarus
δεν τόλμησε να δημοσιεύσει το
κείμενο της Απολογίας όσο ζούσε
-καθώς δεν υπερασπιζόταν απλώς
μια ντε'ίστική αντίληψη, αλλά ουσι
αστικά αρνιόταν τον Αποκαλυπτικό
χαρακτήρα τον Χ ριστιανισμού-,
το κείμενο δημοσιεύθηκε μετά το
θάνατο του Reimarus, αποσπα
σματικά και με ψενδώννμο, από
τον Lessing, ο οποίος νποστήριξε
ότι επρόκειτο για αποσπάσματα
(Fragmente) ενός αγνώστου τα
οποία βρέθηκαν στη Βιβλιοθήκη
του Βόλφενμπιτελ, την οποία δια
χειριζόταν ο ίδιος. Η δημοσίευση
των «Αποσπασμάτων του Βόλφενμπιτελ» ξεκίνησε το 1774 και
συνεχίστηκε το 1777, προκαλώ ντας
μια ολόκληρη σειρά απαντήσεων
και αντιδράσεων, τη λεγόμενη
« Έριδα περί των Αποσπασμάτων»
(Fragmentenstreit). Η ταυτότητα τον
συντάκτη εξακρφώ θηκε μόλις
το 1814, όταν ο γιος τού Reimarus
δημοσίευσε ολόκληρη την
Απολογία. Ο ρισμένες απόψεις του
Reimarus περί τον Ιησού και των
μαθητών του χρησιμέυσαν ως βάση
για την ακόλουθη Έρευνα-για-τοβίο-του-Ιησού η οποία
αναπτύχθηκε τον 19ο αιώνα.

Οτιδήποτε λοιπόν έχει, με την έννοια
Tns υπεράνθρωπη* θεώρηση* και της θρη
σκεία*, απλώς τη σημασία του συνεπαγό
μενου, του υποκειμενικού ή του ανθρώπι
νου, του μέσου, του οργάνου, αυτό έχει, με
την έννοια της αλήθεια*, τη σημασία του
πρωταρχικού, του θείου, Tns ouaias, του
ίδιου του αντικειμένου. Εάν, για παράδειγ
μα, το αίσθημα είναι το ουσιώδε* όργανο
της θρησκεία*, τότε η ουσία του θ εο ύ δεν
εκφράζει τίποτε άλλο από την ουσία του
αισθήματο5. Το αληθινό, αλλά κρυφό νό
ημα του ρητού «Το αίσθημα είναι το όρ
γανο του θείου» είναι: το αίσθημα είναι
το ευγενέστερο, το επαξιότερο, δηλαδή το
θείο στον άνθρωπο. Πώς θα μπορούσε*
να προσλαμβάνεις το θ είο μέσα από το
αίσθημα εάν το ίδιο το αίσθημα δεν ήταν
θεία* φύσης; Το θ είο γνωρίζεται άλλωστε
μόνο μέσα από το θ είο, «ο θ ε ό ί γιγνώσκεται μόνο μέσω του ιδίου». Η θεία ουσία,
την οποία προσλαμβάνει το αίσθημα, δεν
είναι ουσιαστικά τίποτε άλλο από την ου
σία του αισθήματο* η οποία έχει γοητευθεί
και μαγευτεί από τον εαυτό τns - το έμπλεο
xopds, εν εαυτώ μακάριο αίσθημα.
Από αυτά καθίσταται ήδη προφανέ* ότι
εκεί όπου το αίσθημα γίνεται όργανο του
Απείρου, υποκειμενική ουσία της θρησκείas, εκεί χάνει την αντικειμενική αξία του
το αντικείμενο τ η ϊ θρησκεία*. Έτσι, από τη
στιγμή που έγινε το αίσθημα η κύρια υπό
θεση τη* θρησκείας, κατέστη αδιάφορο το
κατά τα άλλα τόσο ιερό περιεχόμενο πί
στη* του Χριστιανισμού. Οταν από τη σκο
πιά του αισθήματο* παραχωρείται ακόμη
αξία στο αντικείμενο, τότε αυτό την έχει
μόνο χάρη στο αίσθημα, το οποίο συνδέε
ται μαζί του ενδεχομένου μόνο για συγκυ
ριακούς λόγους- εάν ένα άλλο αντικείμενο
μπορούσε να διεγείρει τα ίδια αισθήματα,
θα ήταν εξίσου ευπρόσδεκτο. Το αντικεί
μενο του αισθήματος καθίσταται όμως
αδιάφορο απλώς διότι εκεί όπου μια φορά
το αίσθημα δηλώνεται ως η υποκειμενική
ουσία της θρησκείας, στην πραγματικότητα

Η ουσία χου Χριστιανισμού

είναι επίσα και η αντικειμενική ουσία ins, ακόμη και εάν δεν δηλώνεται,
τουλάχιστον άμεσα, os τέτοια. Άμεσα, λέγω- διόιι έμμεσα κάτι τέτοιο βεβαίos ομολογείται από το ότι το αίσθημα a>s τέτοιο δηλώνεται os θρησκευτικό,
δηλαδή αίρεται η διαφορά μεταξύ ιδιαίτερα θρησκευτικών και αθρησκευτικών
ή τουλάχιστον μη θρησκευτικών αισθημάτων - μια αναγκαία συνέπεια Tns
OKomäs για την οποία μόνο το αίσθημα ισχύει os το όργανο του θείου. Δι
ότι για ποιον άλλο λόγο εκτό5 από την ουσία του, τη φύση του, καθιστά5 το
αίσθημα όργανο ms άπειρα, ms Bsias ouaias; Δεν είναι όμα» η φύση του
αισθήμακ« εν γένει επίσα η φύση κάθε ειδικού αισθήμακ«, άσχετα από το
ποιο μπορεί να είναι το αντικείμενό του; Τι καθιστά λοιπόν αυτό το αίσθημα
θρησκευτικό; Το συγκεκριμένο αντικείμενο-, Επ' ουδενί, διότι αυτό το αντι
κείμενο είναι το ίδιο αηήώε θρησκευτικό, όταν δεν είναι ένα αντικείμενο Tns
ijjuxpns Siävoias ή ms μνήμα, αλλα του αισθήματοε. Τι [το καθιστά] λοιπόν;
Η φύση του αισθήμακκ, στην οποία μετέχει κάθε αίσθημα, xcopis διαφορά
του αντικειμένου. Το αίσθημα λοιπόν δηλώνεται os ιερό απλά« και μόνο
επειδή είναι αίσθημα· η Βάση ms θρησκευτικότητάβ του είναι η φύση του
αισθήματοε, έγκειται σε αυτό το ίδιο. Με αυτό τον τρόπο όμοβ δεν έχει δηλοθεί άραγε το αίσθημα os το Απόλυτο, os το ίδιο το θείο; Όταν το αίσθημα
μέσω του εαυτού του είναι καλό, θρησκευτικό, δηλαδή ιερό, θείο, δεν έχει
τότε το αίσθημα το θεό του εντόε του;
Όταν όμο5 παρ' όλα αυτά Θέλεΐ5 να ορίσ ει ένα αντικείμενο του αισθήματο5, αλλά ταυτόχρονα Θέλεΐ5 να ερμηνεύσει αληθινά το αίσθημά σου,
xopis να αναμείξεΐ5 στον αναστοχασμό σου κάτι ξένο, τι σου απομένει από
το να διαφοροποιήσει τα ατομικά αισθήματά σου από τη γενική ουσία, τη
φύση του αισθήμακ», να διακρίνει την ουσία του αισθήμακκ από us ενοχληχικέΞ, μιαρέ5 επιρροέί με tis onoiES 8vxös σου, στο καθορισμένο άτομο,
είναι δεσμευμένο το αίσθημα; Αυτό λοιπόν που μπορείε αποκλειστικά να
εξαντικειμενικεύσεΐ5, να δηλώ σει os το Απειρο, να προσδιορίσει os την
ουσία του είναι μόνο η φύση του αισθήμα«». Δεν έχεκ εδώ κανέναν άλλο
προσδιορισμό για το θεό από αυτόν: ο öeds είναι το καθαρό, το απεριόριστο,
το ελεύθερο αίσθημα. Κάθε άλλθ5 θεόε, τον οποίο Θέτεΐ5 εδώ, είναι έναε
Θεό5 που έχει επιβληθεί έξοθεν στο αίσθημά σου. Το αίσθημα είναι αθεϊστικό με την έννοια ms ορθόδοξα πίστα, με την οποία η θρησκεία συνδέεται
με ένα εξοτερικό αντικείμενο· αρνείται έναν αντικειμενικό Θεό - είναι Θε05
για τον εαυτό του. Η απάρνηση του αισθήματοε και μόνο είναι από τη σκοπιά
του αισθήμακκ η απάρνηση του θεού. Είσαι απλά» πολύ δειλό5 ή πολύ
περιορισμένο5 για να ομολογήσει με λέξεΐ5 αυτό στο οποίο το αίσθημά
σου καταφάσκει σιοπηλά. Δεσμευμένοε σε εξοτερικέ5 npoonxiKäs, ανίκαvos να συλλάβεΐ5 το ψυχικό μέγεθθ5 του αισθήματοβ, τρομάζει μπροστά
στον θρησκευτικό αθεϊσμό Tns Kapöiäs σου και καταστρέφει σε αυτό τον
τρόμο την ενότητα του αισθήματό$ σου με αυτό το ίδιο, καθάκ καθρεφτίζει
στον εαυτό σου ένα ον διαφορετικό από το αίσθημα, αντικειμενικό, και με
τον τρόπο αυτό επαναπίπτεΐ5 αναγκαστικά στα παλιά εροτήματα και oris αμ
φ ίβ ο λ έ: Εάν υπάρχει Θεό5 ή όχι. Εροτήματα και αμφιβολίε$ οι οποίε5 εξα
φανίζονται, μάλιστα είναι αδύνατεβ, εκεί όπου το αίσθημα προσδιορίζεται os
η ουσία ms θρησκείαε. Το αίσθημα είναι η δική σου εσοτερική δύναμη και

φ
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ταυτόχρονα μια δύναμη διαφορετική και ανε
ξάρτητη από εσένα, είναι εντό5 σου και πάνω
από εσένα: είναι η ολοδική σου ουσία, η οποία
όμοκ σε καταλαμβάνει cos μια άλλη ουσία και
με τον τρόπο μ/as äfifins oualas, εν ο λ ίγ ο ι είναι
ο Θεό5 σου - nebs θέλεΐί λοιπόν από αυτή την
ουσία μέσα σου να ξεχωρίσει ακόμα μία άλλη
αντικειμενική ουσία; Πά» να βγειε πέρα από το
αίσθημά σου;
Το αίσθημα τονίστηκε όμωί εδώ μόνον u>s
παράδειγμα. Η ίδια κατάσταση ισχύει με κάθε
άλλη δύναμη, ικανότητα, δυνητικότητα, πραγ
ματικότητα, δραστηριότητα -το όνομα είναι
αδιάφορο- η οποία προσδιορίζεται cos το ουσιώδεs όργανο ενόί αντικειμένου. Αυτό που
υποκειμενικά, ή από την πλευρά του ανθρώ
που, έχει τη σημασία ms ouoias, ακριβά» γι'
αυτόν το λόγο έχει και αντικειμενικά, ή από την
πλευρά του αντικειμένου, τη σημασία ms ουσίas. Ο άνθρωποβ δεν μπορεί, τέλθ5 πάντων, να
υπερβεί την αληθινή ουσία του. Μπορεί βεβαίcos, μέσω m s φαντασίαε, να φαντάζεται άτομα
ενό5 άλλου, υποτίθεται ανώτερου είδουε, αλλά
από το γένο5 του, από την ουσία του δεν μπορεί
ποτέ να αφαιρέσει· οι ουσιώδες προσδιορισμοί m us onoious αποδίδει σε
αυτά τα άτομα είναι πάντα προσδιορισμοί που προέρχονται από τη δική του
ουσία - προσδιορισμοί otous onoious στ' αλήθεια καθρεφτίζει και εξαντικειμενικεύει μόνο τον εαυτό του. Σαφάκ, εκτόε από τον άνθρωπο υπάρχουν
στα ουράνια σώματα και άλλα νοήμονα όντα- αλλά μέσα από την παραδοχή
τέτοιων όντων δεν αλλάζουμε τη σκοπιά μα$ - απλάκ την εμπλουτίζουμε
ποσοτικά, όχι ποιοτικά- διότι, 0ncos εκεί ισχύουν οι ίδιοι νόμοι ms Kivnons,
έτσι ισχύουν εκεί επίση$ οι ίδιοι νόμοι ms aicränons και m s σκέψη$, öncos
εδώ. Στην πραγματικότητα αποδίδουμε ζωή στα άστρα όχι με το ότι εκεί
υπάρχουν άήήα όντα από εμάβ, αλλά μόνο με το ότι υπάρχουν εκεί περισσό
τερα όντα ίδια ή όμοια με εμά5.6

* Ο Christiaan Huygens (16291695) ήταν ένας από τους
μεγαλύτερο υς φυσικούς και
μαθηματικούς του Π ο υ αιώνα.
Τα έργα του περιλαμβάνουν
θεωρίες περί του φωτός αλλά
και περί των πλανητών (είχε
εφεύρει δικό τον τηλεσκόπιο).
Οι θεωρίες του επηρέασαν κα
τοπινούς φυσικούς, όπως τον
Newton. Τα τελευταία χρόνια
της ζωής του ο Huygens σννέταξε μια φιλοσοφική πρα γμ α 
τεία (στα λατινικά)
η οποία περιείχε τις νποθέσεις
του για τη δημιουργία του
σύμπαντος και την κατοικησιμότητα των πλανητών.
Έπειτα από καθυστερήσεις,
το έργο αυτό δημοσιεύθηκε
το 1698 με τον ελληνικό τίτλο

6.
Έισι λέει, για παράδειγμα, ο Christ. Huygens* στο έργο του Cosmotheoros, lib. I. «Πι
θανόν η απόλαυση ins μουσικής και των μαθηματικών δεν είναι αποκλειστικά περιορισμένη
σε εμάς tous ανθρώπους, αλλά εκτείνεται σε περισσότερα όντα». Αυτό σημαίνει ακριβώς: η
ποιότητα είναι όμοια- η Ιδια αίσθηση για μουσική, για επιστήμη- απλώς ο αριθμός των απολαμβανόντων θεωρείται απεριόριστο5.

Δεύτερο κεφάλαιο

Η ουσία m s θρησκεία γενικά
Αυτό που υποστηρίχτηκε μέχρι τώρα γενικά -ακόμη και όσον αφορά τη
σχέση με τα αισθητηριακά αντικείμενα- για τη σχέση του ανθρώπου npos
το αντικείμενο ισχύει ιδιαίτερα για τη σχέση του ιδίου με το θρησκευτικό
αντικείμενο.
Σε σχέση με τα αισθητηριακά αντικείμενα, η συνείδηση του αντικειμέ
νου είναι σαφάκ διαφοροποιήσιμη από την αυτοσυνείδηση- αλλά στο θρη
σκευτικό αντικείμενο η συνείδηση συμπίπτει άμεσα με την αυτοσυνείδηση.
Το αισθητηριακό αντικείμενο υπάρχει εκτός του ανθρώπου, το θρησκευτικό
εντό5 του, είναι το ίδιο ένα εσωτερικό -γι' αυτό και είναι ένα αντικείμενο το
οποίο τον εγκαταλείπει τόσο λίγο, όσο τον εγκαταλείπει η αυτοσυνείδησή
του, η συνείδησή του-, ένα αντικείμενο οικείο, μάλιστα το οικειότερο όλων,
το εγγύτερο όλων. «Ο Θεό5» λέει, για παράδειγμα, ο Αυγουστίνο* «είναι
σε εμά* εγγύτερα, πλησιέστερα και συνεπάκ [γίνεται] ευκολότερα γνωστό*
από τα αισθητηριακά, τα ενσώματα πράγματα».7Το αισθητηριακό αντικείμε
νο είναι καθ' εαυτό αδιάφορο, ανεξάρτητο από το φρόνημα, από την κριτική
δύναμη· το αντικείμενο uis θρησκεία* όμωί είναι ένα εκλεκτό αντικείμενο:
το εξοχότερο, το πρώτο, το υπέρτατο ον· προϋποθέτει ουσιαστικά μια κριτι
κή κρίση, τη διαφορά μεταξύ του θείου και του Μη Θείου, του Αξιολάτρευ
του και του Μη Αξιολάτρευτου.8 Εδώ ισχύει
* Ρωμαίος νομικός και εκλαϊ
συνεπώδ, χωρ/s κανέναν περιορισμό, η ρήση:
κευτικός φιλόσοφος, ο οποί
Το αντικείμενο του ανθρώπου δεν είναι τίποτε
ος
συνέταξε, πιθανόν γύρω
άλλο από την αντικειμενική ουσία του. Oncos
στο 180, μια υπεράσπιση του
σκέφτεται ο άνθρωπο*, öncos είναι το φρόνη
Χ
ριστιανισμού
με τον τίτλο
μά του, έτσι είναι και ο θεό* του: όση αξία έχει
«Οκτάβιος» υπό τη μορφή
ο άνθρωπο*, τόση αξία, και όχι περισσότερη,
φιλοσοφικού
διαλόγου.
έχει ο Θεό5 του. Η συνείδηση του θεού είναι
Το έργο αυτό γνώρισε πολλές
η αυτοσυνείδηση του ανθρώπου, η γνώση του
θεού είναι η αυτογνωσία του ανθρώπου. Από
εκδόσεις τον 19ο αιώνα.
το θεό του γνωρίζει τον άνθρωπο και πάλι
από τον άνθρωπο το θεό του· τα δυο to u s είναι ένα. Αυτό που για τον άν
θρωπο είναι θεό*, αυτό είναι το πνεύμα του, η ψυχή του, και αυτό που είναι
του ανθρώπου το πνεύμα, η ψυχή, η καρδιά του, αυτό είναι ο θεόε του: ο

7. De Genesi ad litteram. lib. V,c. 16.
8. «Δεν σκέφτεστε» λέει ο Minucius Felix*, στο έργο του Οκτάβιο*. κεφ. 24, otous ειδωflofläxpes «ότι πρέπει κανεΙ; περισσότερο να γνωρίσει παρά να ήατρέψει το θεό».
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θεός είναι to φανερωμένο Εσώτερο, ο δπήωμένο5 Eautös tou ανθρώπου·
η θρησκεία είναι η εορταστική αποκάλυψη των κρυμμένων θησαυρών του
ανθρώπου, η ομολογία των εσώτερων σκέψεών του, η δημόσια εξομολό
γηση των ερωτικών μυστικών του.
Όταν όμα« η θρησκεία, η συνείδηση του θεού, χαρακτηρίζεται cos η αυ
τοσυνείδηση του ανθρώπου, αυτό δεν θα πρέπει να γίνει κατανοητό cos εάν
ο θρήσκοε ävOpconos να ήταν άμεσα συνειδητοποιημένο5, ότι η συνείδησή
του περί του θεού είναι η αυτοσυνείδηση ms ouofas του, διότι είναι ακριßcos η έλλειψη αυτής ins συνείδησή η οποία θεμελιώνει την ιδιόμορφη
ουσία Tns θρησκείας. Για να παραμερίσουμε αυτή την παρεξήγηση, είναι
καλύτερο να πούμε: η θρησκεία είναι η πρώτη και μάλιστα έμμεση αυτοσυ
νείδηση του ανθρώπου. Η θρησκεία cos εκ τούτου προηγείται παντού Tns
φιλοσοφία5, öncos στην ιστορία Tns ανθρωπότητα5 έτσι και στην ιστορία
των μεμονωμένων ατόμων. Ο άνθρωποβ μεταθέτει εν πρώτοις την ουσία
του έξω από τον εαυτό του, πριν τη βρει εντόβ του. Η δική του ουσία είναι
γΓ αυτόν αρχικά αντικείμενο cos μία άλλη ουσία. Η θρησκεία είναι η παιδική
ουσία της ανθρωπότητας- αλλά το παιδί βλέπει την ουσία του, τον άνθρω
πο, έξω από το ίδιο - cos παιδί ο ävOpconos είναι αντικείμενο για τον εαυτό
του cos έναε άλλθ5 άνθρωποβ. Η ιστορική πορεία Tns θρησκείας συνίσταται
γι' αυτόν το λόγο στο ότι αυτό που στις πρώιμες θρησκείες ίσχυε ως κάτι
αντικειμενικό τώρα θεωρείται και λατρεύεται ως κάτι υποκειμενικό, δηλαδή
αυτό που θεωρούνταν και λατρευόταν ως Θεό5 τώρα αναγνωρίζεται ως
κάτι ανθρώπινο. Η πρώιμη θρησκεία είναι για τις κατοπινές ειδωλολατρία·
ο άνθρωπος λάτρευε τη δική του ουσία. Ο άνθρωπος εξαντικειμενικεύτηκε,
αλλά δεν γνώρισε το αντικείμενο ως την ουσία του- η κατοπινή θρησκεία
κάνει αυτό το βήμα- κάθε πρόοδος στη θρησκεία είναι συνεπώς μια βαθύτε
ρη αυτογνωσία. Αλλά κάθε συγκεκριμένη θρησκεία, η οποία χαρακτηρίζει
τις μεγαλύτερες αδελφές της ως ειδωλολάτρισσες, εξαιρεί εαυτήν-και μάλι
στα κατ' ανάγκην, διότι αλλιώς δεν θα ήταν θρησκεία- από το πεπρωμένο,
από τη γενική ουσία της θρησκείας· προσάπτει μόνο aus άλλεε Θρησκείε5
αυτό που όντως -εάν υπάρχει ενοχή- είναι η ενοχή Tns Θρησκεία5 εν γένει.
Επειδή έχει ένα άλλο αντικείμενο, ένα άλλο περιεχόμενο, επειδή έχει ανυ
ψωθεί πάνω από το περιεχόμενο των παλαιότερων, φαντάζεται ότι είναι
υπεράνω των αναγκαίων και αιώνιων νόμων οι οποίοι θεμελιώνουν την
ουσία Tns θρησκείας, φαντάζεται ότι το αντικείμενό της, το περιεχόμενό της
είναι υπερανθρώπινο. Αντ' αυτού όμως ο στοχαστής για τον οποίο η θρη
σκεία είναι αντικείμενο διαβλέπει την ουσία που είναι κρυμμένη γι' αυτή την
ίδια, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να επιτελέσει η θρησκεία. Και το έργο μας
είναι ακριβώς να αποδείξουμε ότι η αντίθεση του θείου και του Ανθρώ
πινου είναι απατηλή, δηλαδή ότι δεν είναι τίποτε άλλο από την αντίθεση
μεταξύ Tns ανθρώπινέ ουσίας και του ανθρώπινου ατόμου, ότι συνεπώς
επίσης και το αντικείμενο και το περιεχόμενο Tns χριστιανικής θρησκείας
είναι εντελώς ανθρώπινο.
Η θρησκεία, τουλάχιστον η χριστιανική, είναι η συμπεριφορά του ανθρώ
που npos εαυτόν ή, ορθότερα, npos την ουσία του, αλλά η συμπεριφορά
npos την ουσία του aw μία άλλη ουσία. Το θείο ον δεν είναι τίποτε άλλο
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* To έργο τον φιλοσόφου
από την ανθρώπινη ουσία ή, καλύτερα, η ου
σία του ανθρώπου, διαχωρισμένη από τα όρια
Gottfried Wilhelm Leibniz «Essais
του ατομικού, δηλαδή του πραγματικού, του
de Thtodicäe sur la bontt de Dieu,
ενσώματου ανθρώπου, εξαντικειμενικευμένη,
la liberty de l'homme et Γorigine
δηλαδή θεωρούμενη και λατρευόμενη cos μια
du mal» [«Δοκίμια της θεοδιουσία άλλη, ιδιαίτερη, διαφορετική από αυτόν
κίας περί της καλοσύνης του
- όλοι οι προσδιορισμοί του θείου ö v ro s είναι
θ εο ύ , της ελευθερίας του αν
γΓ αυτόν το λόγο προσδιορισμοί Tns ανθρώ
θρώπου και της προέλευσης του
π ινα o u o ia s .9
Κακού») δημοσιεύθηκε αρχικά
Αλλωστε, αναφορικό με τα κατηγορήματα,
στο Α μστερνταμ το 1710. Ο
δηλαδή vs ιδιότητεΞ ή tous προσδιορισμού5
τίτλος του έρ γου του Γρηγορίτου θεού, αυτό γίνεται xcopis επιφύλαξη παρα
ου Ν ύσσης είναι «Λόγος περί
δεκτό, επ' ουδενί 0pcos αναφορικά με το υπο
ψ υχής και αναστάσεως». Το
κείμενο, δηλαδή με τη βασική ουσία αυτών των
έρ γο του Κλήμη Α λεξάνδρει
κατηγορημάτων. Η άρνηση του υποκειμένου
άς «Π αιδαγω γός» είναι από
ισχύει cos αθρησκευτικότητα, cos αθεϊσμός όχι
τα σημαντικότερα κείμενα
όμα« και η άρνηση των κατηγορημάτων. Αυτό
του πρώιμου Χριστιανισμούόμα« που δεν έχει καθόλου προσδιορισμούβ
ο Feuerbach παραθέτει την
δεν έχει και καμία επίδραση επάνω μου- αυτό
αρχική πρόταση από το πρώτο
που δεν έχει επίδραση επάνω μου δεν έχει
κεφάλαιο του τρίτου βιβλίου:
ύπαρξη για εμένα. Η άρση όλων των προσδιο
«Ήν άρα, ώς έοικεν, πάντων
ρισμών είναι το αυτό με την άρση του ίδιου χου
μέγιστον μαθημάτων το γνώναι
όνκ«.Ένα απροσδιόριστο ον είναι ένα μη αντι
α υτόν■έαυτόν γ ά ρ τις εάν γνώ,
κειμενικό ον, ένα μη αντικειμενικό ον είναι ένα
θεόν ε'ίσεται!...!».
μηδενικό ον. Εκεί λοιπόν όπου ο ävOpconos
απομακρύνει όλου5 tous προσδιορισμού5 από
το θεό, εκεί ο Θεό5 είναι γΓ αυτόν απλά« ένα αρνητικό, δηλαδή ένα μηδενικό
ον. Για τον πραγματικά θρήσκο άνθρωπο ο Θεό5 δεν είναι ένα απροσδιόρι
στο ον, διότι είναι γΓ αυτόν ένα βέβαιο, ένα πραγματικό ον. Η απροσδιοριστία
και η ταυτόσημη με αυτήν ανεγνωρισιμότητα του θεού είναι συνεπά« απλά«
έν<« Kapnös Tns σύγχρονα enoxns, ένα προϊόν Tns vecoiEpiKns a n ia ila s .
Oncos ο Λόγο5 προσδιορίζεται και μπορεί να προσδιοριστεί μόνο εκεί cos
περατόβ όπου για τον άνθρωπο η αισθητηριακή απόλαυση ή το θρησκευτικό
αίσθημα ή η αισθητική εποπτεία ή το ηθικό φρόνημα ισχύουν cos το Απόλυ
το, το Αληθινό, έτσι και η ανεγνωρισιμότητα και η απροσδιοριστία του θεού
μπορούν να δηλωθούν και να παγιωθούν cos ένα δόγμα μόνο εκεί όπου
αυτό το αντικείμενο δεν έχει πλέον κανένα ενδιαφέρον για τη γνώση, όπου η
πραγματικότητα καταλαμβάνει αποκλειστικά τον άνθρωπο, το Πραγματικό
9.
«Οι εντέήειει του θεού είναι οι ενιέήειει tns δικής μα$ ψυχής, απλώς Αυτός us κατέχει
απεριόριστα [...]. Εμείς κατέχουμε κάποια δυνατότητα, κάποια γνώση, κάηοια καλοσύνη,
αλλά όλα αυτά είναι εντελή στον θεό»· Leibniz ( TheodPriface.). «Όλα τα πράγματα μέσω
των οποίων διακρίνεται η ανθρώπινη ψυχή προσιδιάζουν επίσης και στο θείο ον. Οτιδήπο
τε αποκλείεται από το θεό δεν ανήκει ούτε στον ουσιώδη προσδιορισμό tns ψυχή5»· ηρβλ.
rpnyöpios ο Nüaans (De anima, Lips. 1837, σ. 42.). «Από όλες τις μαθήσεις είναι συνεπώς η
κυριότερη και σημαντικότερη η αυτογνωσία, διότι, όταν κάποιος γνωρίζει εαυτόν, τότε θα
γνωρίσει και το θεό»· Κήήμηί ο ΑΑεξανδρεύί (Paedag. lib. Ill, c.1.).*
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έχει αποκλειστικά γΓ αυτόν τη σημασία του ουσιώδουί, του απόλυτου, του
θείου αντικειμένου, αλλά παράλληλα υπάρχει ακόμη σε αντ(ς>αση με αυτή
την καθαρά εγκόσμια κατεύθυνση ένα αρχαίο υπόλειμμα θρησκευτικότηταβ.
Με την ανεγνωρισιμότητα του θεού ο άνθρωποε δικαιολογεί ενώπιον ms
υπολειπόμενηί θρησκευτικήί συνείδησήί του τη λήθη του θεού, τη δική του
κατάσταση απώλειαί μέσα στον κόσμο· αρνείται το θεό πρακτικά, μέσω ins
πράξηί -όλες tis αισθήσεκ και us σκέψείί του us κατέχει ο κόσμο5-, αλλά δεν
τον αρνείται θεωρητικά- δεν επιτίθεται στην ύπαρξή του- τον αφήνει να υπάρ
χει. Αλλά αυτή η ύπαρξη δεν τον αγγίζει και δεν τον ενοχλεί· είναι απλά« μια
αρνητική ύπαρξη, μια ύπαρξη χωρ/s ύπαρξη, μια αυτοαντιφάσκουσα ύπαρξη
- ένα Είναι το οποίο, cos npos ns επενέργειέ5 του, είναι αδιαφοροποίητο από
ένα Μη Είναι. Η άρνηση συγκεκριμένων, θετικών κατηγορημάτων του θείου
övros δεν είναι τίποτε άλλο από την άρνηση ms θρησκείαε, η οποία όμωβ δια
τηρεί ακόμη μια επίφαση Θρησκεία5, ώστε δεν αναγνωρίζεται cos άρνηση - δεν
είναι τίποτε άλλο από έναν λεπτό, χλιαρό αθεϊσμό. Το υποτιθέμενα θρησκευ
τικό δέθ5 να καταστεί περατό5 ο θεόε μέσα από την απόδοση συγκεκριμένων
κατηγορημάτων είναι απλάκ η άθρησκη ευχή ότι δεν θέλει navels να γνωρίζει
τίποτε για το θεό, ότι θέλει να διαγράψει το θεό από tis αισθήσεΐ5 του. Onoios
διστάζει να είναι περατόβ διστάζει να υπάρχει. Κάθε πραγματική [reale] ύπαρξη,
δηλαδή κάθε ύπαρξη η οποία είναι πραγματικά [wirklich] ύπαρξη, είναι ποιο
τική, συγκεκριμένη ύπαρξη. Onoios πιστεύει ειλικρινά, αληθινά στην ύπαρξη
του θεού, autös δεν απωθείται ούτε καν από tis πιο τραχιέ5 αισθητηριακέ*
ιδιότητες του θεού. Onoios δεν θέλει να προσβάλει μέσα από την ύπαρξή
του, önoios δεν θέλει να είναι Tpaxüs, as αποφύγει την ύπαρξη. "Evas Qeös
ο onoios αισθάνεται προσβεβλημένο5 από την προσδιοριστικότητα δεν έχει
το 0äppos και δεν έχει τη δύναμη να υπάρχει. Η ποιότητα είναι το πυρ, το
οξυγόνο, το άλas ms ύπαρξηβ. Μια ύπαρξη εν γένει, μια ύπαρξη xcopis ποιό
τητα, είναι μια άγευστη, μια άνοστη ύπαρξη. Στο θεό όμακ δεν υπάρχει τίποτε
περισσότερο απ' ό,τι υπάρχει στη θρησκεία. Μόνο εκεί όπου ο ävOpconos
χάνει τη γεύση για τη θρησκεία, εκεί δηλαδή όπου η ίδια η θρησκεία γίνεται
άγευστη, μόνο εκεί γίνεται και η ύπαρξη του θεού μια άνοστη ύπαρξη.
Υπάρχει άλλωστε μια ηπιότερη μορφή ms äpvnons των θείων κατηγορη
μάτων από την άμεση, την αμέσα» προαναφερθείσα. Παραδέχεται κανεί$ ότι
τα κατηγορήματα του θείου övros είναι περατοί, ιδιαίτερα ανθρώπινοι προσ
διορισμοί- αλλά απορρίπτει την απόρριψή tous - τα προστατεύει μάλιστα,
διότι υποτίθεται ότι είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο να έχει ορισμένε* παραστάσεκ για το θεό, και επειδή, τέλοβ πάντων, είναι άνθρωποβ δεν μπορεί
να έχει παρά ακριβά» ανθρώπινε5 παραστάσεκ γι' αυτόν. Αναφορικά με το
θεό, λέγεται, αυτοί οι προσδιορισμοί είναι βεβαία« άνευ σημασία, αλλά για
εμένα, επειδή θέλει και όταν θελήσει να είναι εκεί για εμένα, δεν μπορεί να
εμφανιστεί αλλιά» από τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται, δηλαδή cos ένα
ον ανθρώπινο ή τουλάχιστον όμοιο με τον άνθρωπο. Αυτή η διαφορά όμα«
μεταξύ αυτού που ο θεόβ είναι καθ'εαυτόν και αυτού που είναι για εμένα δι
αρρηγνύει την ειρήνη ms Θρησκεία5 και είναι επιπλέον καθ' εαυτή μια αβάσιμη και ανεδαφική διάκριση. Δεν μπορώ διόλου να γνωρίζω εάν ο θεό$
είναι κάτι άλλο καθ' εαυτόν ή δι' εαυτόν απ' ό,τι είναι για εμένα■όπωs είναι
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για εμένα έτσι autös είναι χα πάντα για εμένα. Για εμένα ακριβά» σε αυτούβ
tous προσδιορισμού* με to u s onofous auxös είναι για εμένα βρίσκεται το
Καθ' εαυτόν-εΐναι του, η ίδια η ουσία του- είναι για εμένα έτσι όπακ μπορεί
πάντα να είναι για εμένα. Σε αυτό που είναι ο θεό* αναφορικά με αυτόν -και
δεν γνωρίζει διόλου κάποια άλλη σχέση- ο 0pnoKOS άνθρωποβ είναι πλήρω5 ικανοποιημένο5, διότι ο θεό* είναι γι' αυτόν αυτό που μπ ορεί να είναι
εν γένει για τον άνθρωπο. Στη διάκριση εκείνη ο ävOpconos τίθεται υπεράνω
εαυτού, δηλαδή πάνω από την ουσία του, πέρα από το απόλυτο μέτρο του,
αλλά αυτή η μετατόπιση είναι μόνο μια ψευδαίσθηση. Τη διάκριση δηλαδή
μεταξύ του αντικειμένου όπα« είναι καθ' εαυτό και του αντικειμένου όπα«
είναι για εμένα μπορώ να την κάνω μόνο εκεί όπου ένα αντικείμενο μπορεί
πράγματι να μ ο υ εμφανιστεί δια φορετικά απ' ό,τι εμφανίζεται· όχι όμα« εκεί
όπου εμφανίζεται έτσι όπα« μου εμφανίζεται σύμφωνα με το απόλυτο μέτρο
μου, όπα« πρέπει να μου εμφανίζεται. Βεβαία«, η παράστασή μου μπορεί
να είναι υποκειμενική, δηλαδή τέτοια στην οποία δεν είναι δεσμευμένο το
γένο5. Αλλά, όταν η παράστασή μου αντιστοιχεί στο μέτρο του γένουε, κατα
πίπτει η διάκριση μεταξύ του Καθ' εαυτόν-είναι και του Για-εμένα-είναι- διότι
αυτή η παράσταση είναι η ίδια απόλυτη. Το μέτρο του γένου5 είναι το α πόλυ
το μέτρο, νόμο5 και κριτήριο του ανθρώπου. Αλλά η θρησκεία έχει ακριβά«
την πεποίθηση ότι οι παραστάσεΐ5 Tns, οι προσδιορισμοί Tns για το θεό είναι
τέτοιοι to u s onoious ο φ είλει και πρέπει να έχει κάθε άνθρωπο$ όταν θέλει
να έχει to u s αλπθινούε προσδιορισμούs, ότι είναι οι αναγκαίε5 παρασιάσεκ
Tns ανθρώπινέ φύσηβ, μάλιστα οι αντικειμενικέ*, οι προσήκουσε5 στο θεό
παραστάσε«. Για κάθε θρησκεία οι θεοί των άλλων θρησκειών είναι απλά«
παραστάσεΐί του θ ε ο ύ , αλλά εκείνη η παράσταση την οποία αυτή έχει για το
θεό είναι ο θεόδ Tns ο iöios, ο θ εό ί öncos τον παριστά, ο γνήσιθ5, ο αληθιv0s θεό*, ο θ εό ί όπα« είναι κ α θ' εαυτόν. Η θρησκεία αρκείται μόνο με έναν
πλήρη, αδίστακτο θ ε ό ■δεν θέλει ένα απλό φαινόμενο του θεού· θ έλει το
θ ε ό τον ίδιο, το θ ε ό αυτοπροσώπω5. Η θρησκεία εγκαταλείπει εαυτήν όταν
εγκαταλείπει την ουσία του θεού· δεν συνιστά πλέον αλήθεια εκεί όπου
εγκαταλείπει την κατοχή του αληθινού θεού. Ο σκεπτικισμό* είναι ο θανά
σιμο* εχθρός Tns θρησκεία*. Αλλά η διάκριση μεταξύ του αντικειμένου και
Tns παράστασή, μεταξύ του θεού καθ' εαυτόν και του θεού για εμένα είναι
μια σκεπτικιστική, δηλαδή μια αθρησκευτική διάκριση.
Αυτό που για τον άνθρωπο έχει τη σημασία τού Καθ' εαυτόν-είναι, αυτό
που είναι γι' αυτόν το υπέρτατο ον, αυτό πάνω από το οποίο δεν μπορεί να
φανταστεί κάτι ανώτερο, αυτό είναι ακριβά« γι' αυτόν το θείο ον. Πώϊ θα
μπορούσε λοιπόν να ρωτήσει επιπλέον με αυτό το αντικείμενο τι είναι καθ'
εαυτό; Εάν ο θεός ήταν αντικείμενο για το πτηνό, τότε θα του ήταν αντικείμε
νο μόνον α« ένα πτερωτό ον: το πτηνό δεν γνωρίζει τίποτε ανώτερο, τίποτε
μακαριότερο από την πτερυγοφορία. Πόσο γελοίο θα ήταν εάν αυτό το πτη
νό διατύπωνε την κρίση: εμένα μου φαίνεται ο θ εό ϊ σαν ένα πτηνό, αλλά
το τι είναι καθ' εαυτόν δεν το γνωρίζω. Το υπέρτατο ον είναι για το πτηνό
ακριβά« η ουσία του πτηνού. Εάν του αφαιρέσεΐ5 την παράσταση uis ouaias
του πτηνού, τότε του αφαιρεί5 την παράσταση του υπέρτατου όντos. Πά«
θα μπορούσε λοιπόν να ρωτήσει εάν ο θ εό ί καθ' εαυτόν είναι πτερωτός; Η
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ερώτηση εάν ο θεόε είναι καθ' εαυτόν έτσι όπως είναι για εμένα σημαίνει την
ερώτηση εάν ο θεός είναι θεόε, σημαίνει να ανυψώνεται κανείς πάνω από το
θεό του, να εξεγείρεται ενάντιά του.
Εκεί λοιπόν όπου κάποτε καταλαμβάνει εκείνη η συνείδηση τον άνθρωπο
σύμφωνα με την οποία τα θρησκευτικά κατηγορήματα είναι μόνο ανθρωπο
μορφισμοί, δηλαδή ανθρώπινες παραστάσεις, εκεί έχει καταλάβει την πίστη
ήδη η αμφιβολία, η απιστία. Και είναι μόνο λόγω της ασυνέπειας της δειλίας
της καρδιάς και της αδυναμίας της διάνοιας που από αυτή τη συνείδηση δεν
βαίνει κανείς μέχρι την τυπική άρνηση των κατηγορημάτων και από αυτήν
μέχρι την άρνηση του όντος που αποτελεί τη βάση τους. Εάν αμφιβάλλεις
για την αντικειμενική αλήθεια των κατηγορημάτων, τότε πρέπει να αμφιβάλ
λεις και για την αντικειμενική αλήθεια του υποκειμένου αυτών των κατηγο
ρημάτων. Εάν τα κατηγορήματά σου είναι ανθρωπομορφισμοί, τότε και το
υποκείμενό τους είναι ένας ανθρωπομορφισμός. Εάν η αγάπη, η καλοσύνη,
η προσωπικότητα είναι ανθρώπινοι προσδιορισμοί, τότε και το βασικό ον
τους, το οποίο προϋποθέτεις γι' αυτούς, επίσης η ύπαρξη του θεού, επίσης
η πίστη ότι υπάρχει εν γένει ένας θεός είναι ένας ανθρωπομορφισμός - μια
εντελώς ανθρώπινη προϋπόθεση. Πώς γνωρίζεις ότι η πίστη στο θεό εν γένει δεν είναι ένα όριο του ανθρώπινου τρόπου παράστασης; Τα ανώτερα
όντα -τα οποία άλλωστε παραδέχεσαι- είναι ενδεχομένως τόσο μακάρια εν
εαυτοίς, βρίσκονται σε τέτοια ομόνοια με τον εαυτό τους, ώστε δεν βρίσκο
νται πλέον σε ένταση μεταξύ αυτών και ενός ανώτερου όντος. Να γνωρίζεις
το θεό και να μην είσαι εσύ ο ίδιος θεός, να γνωρίζεις τη μακαριότητα και
να μην την απολαμβάνεις εσύ ο ίδιος, αυτό είναι διχασμός, δυστυχία.10 Τα
ανώτερα όντα δεν γνωρίζουν τίποτε από αυτή τη δυστυχία- δεν έχουν καμία
παράσταση περί αυτού το οποίο αυτά δεν είναι.
Πιστεύεις στην αγάπη ως θεία ιδιότητα γιατί εσύ ο ίδιος αγαπάς, πιστεύεις
ότι ο θεός είναι ένα σοφό, καλοπροαίρετο ον επειδή δεν γνωρίζεις τίποτε
καλύτερο για τον εαυτό σου από καλοσύνη και κατανόηση, και πιστεύεις
ότι ο θεός υπάρχει, ότι δηλαδή είναι υποκείμενο ή ον -ό,τι υπάρχει είναι ον,
είτε προσδιορίζεται και χαρακτηρίζεται ως υπόσταση ή ως πρόσωπο ή όπως
αλλιώς-, διότι εσύ ο ίδιος υπάρχεις, είσαι ο ίδιος ον. Δεν γνωρίζεις κανένα
ανώτερο ανθρώπινο αγαθό από το να αγαπάς, από το να είσαι καλός και
σοφός, και επίσης δεν γνωρίζεις καμία ανώτερη ευτυχία από το να υπάρχεις
εν γένει, να είσαι ον- διότι η συνείδηση κάθε αγαθού, κάθε ευτυχίας είναι
σ' εσένα δεσμευμένη στη συνείδηση της οντότητας, της ύπαρξης. Ο θεός
είναι για εσένα ένα Υπάρχον, ένα ον για τον ίδιο λόγο για τον οποίο είναι για
εσένα ένα σοφό, ένα μακάριο, ένα καλοσυνάτο ον. Η διαφορά μεταξύ των
θείων ιδιοτήτων και του θείου όντος είναι μόνο αυτή, το ότι εσένα δεν σου
10.
Στο Επέκεινα αίρεται άλλωστε αυτός ο διχασμός μεταξύ θεού και ανθρώπου. Στο
Επέκεινα ο άνθρωπος δεν είναι πλέον άνθρωπος -το πολύ σύμφωνα με τη φαντασία-, δεν
έχει καμία δική του βούληση, διαφορετική από τη θεία βούληση, συνεπώς -διότι τι είναι ένα
ον χωρίς βούληση;- δεν έχει καμία δική του ουσία· είναι ένα με το θεό· εξαφανίζεται λοιπόν
στο Επέκεινα η διαφορά και η αντίθεση μεταξύ θεού και ανθρώπου. Αλλά εκεί όπου είναι
μόνον ο θεός δεν υπάρχει πλέον κανέναε θεός. Εκεί όπου δεν υπάρχει καμία αντίθεση της
υψηλότητας δεν υπάρχει καμία υψηλότητα.
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φαίνεται το ον, η ύπαρξη ως ένας ανθρωπομορφισμός, διότι σε αυτή την
οντότητά σου βρίσκεται η αναγκαιότητα ο θεός να είναι για εσένα ένα Υπάρχον, ένα ον, ενώ οι ιδιότητες εμφανίζονται ως ανθρωπομορφισμοί, διότι η
αναγκαιότητά τους, η αναγκαιότητα ο θεός να είναι σοφός, καλός, δίκαιος
κ.λπ., δεν είναι άμεση, δεν είναι ταυτόσημη με το Είναι του ανθρώπου, αλλά
είναι μια αναγκαιότητα διαμεσολαβημένη από την αυτοσυνείδησή του, από
τη δραστηριότητα της σκέψης. Υποκείμενο, ον, είμαι εγώ, υπάρχω, ασχέτως
αν είμαι σοφός ή άσοφος, καλός ή κακός. Το να υπάρχει είναι για τον άν
θρωπο το πρώτο, το βασικό ον στην παράστασή του, η προϋπόθεση των
κατηγορημάτων. Ως εκ τούτου χαρίζει τα κατηγορήματα, αλλά η ύπαρξη του
θεού είναι γι' αυτόν μια τετελεσμένη, ανέγγιχτη, απόλυτα βέβαιη, αντικειμε
νική αλήθεια. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτή η διαφορά είναι απλώς φαινομε
νική. Η αναγκαιότητα του υποκειμένου συνίσταται μόνο στην αναγκαιότητα
του κατηγορήματος. Είσαι ον μόνο ως ανθρώπινο ον· η βεβαιότητα και η
πραγματικότητα της ύπαρξής σου συνίσταται μόνο στη βεβαιότητα και την
πραγματικότητα των ανθρώπινων ιδιοτήτων σου. Το τι είναι το υποκείμενο
βρίσκεται μόνο στο κατηγόρημα· το κατηγόρημα είναι η αλήθεια του υποκει
μένου· το υποκείμενο είναι απλώς το προσωποποιημένο, το υπάρχον κατη
γόρημα. Υποκείμενο και κατηγόρημα διαφέρουν μόνο όπως η ύπαρξη και το
ον. Η άρνηση των κατηγορημάτων είναι συνεπώε η άρνηση του υποκειμένου.
Τι σου απομένει από το ανθρώπινο ον εάν του πάρεις τις ανθρώπινες ιδιότη
τες; Ακόμη και στην καθημερινή γλώσσα θέτει κανείς τις θείες ιδιότητες, την
πρόνοια, τη σοφία, την παντοδυναμία στη θέση του θείου όντος.
Η βεβαιότητα της ύπαρξης του θεού, για την οποία έχει ειπωθεί ότι είναι
για τον άνθρωπο τόσο σίγουρη, μάλιστα πολύ πιο σίγουρη απ' ό,τι η δική
του ύπαρξη, εξαρτάται συνεπώς μόνο από τη βεβαιότητα της ποιότηταε του
θεού - δεν είναι άμεση βεβαιότητα. Για το Χριστιανό βεβαιότητα είναι μόνο
η ύπαρξη του χριστιανικού θεού, για τον ειδωλολάτρη η ύπαρξη του ειδωλολατρικού θεού. Ο ειδωλολάτρης δεν αμφισβητούσε την ύπαρξη του Δία,
διότι δεν είχε καμία αμφιβολία για το ον του Δία, διότι δεν μπορούσε να
φανταστεί το θεό με καμία άλλη ποιότητα, διότι γι' αυτόν αυτή η ποιότητα
ήταν μια βεβαιότητα, μια θεία αλήθεια. Η αλήθεια του κατηγορήματος είναι
αποκλειστικά η εγγύηση rns ύπαρξηε.
Αυτό που ο άνθρωπος παριστάνει ως αληθινό το παριστάνει άμεσα aw
πραγματικό, διότι γι' αυτόν αρχικά είναι αληθινό μόνο ό,τι είναι πραγματικό
- αληθινό σε αντίθεση προς το απλώς παριστάμενο, το ονειρεμένο, το φα
νταστικό. Η έννοια του Είναι, ms ύπαρξηε, είναι η πρώτη, η πρωταρχική έννοια
ms οΛήθε/os.'H: αρχικά ο άνθρωπος εξαρτά την αλήθεια από την ύπαρξη, και
μόνο αργότερα την ύπαρξη από την αλήθεια. Ο θεός είναι λοιπόν η ουσία
του ανθρώπου, θεωρούμενη ως η υπέρτατη αλήθεια· το θεό όμως ή, πράγ
μα που είναι το ίδιο, τη θρησκεία, τόσο διαφορετική όσο διαφορετική είναι
η προσδιοριστικότητα στην οποία ο άνθρωπος συλλαμβάνει αυτή την ουσία
του, τη θεωρεί ως υπέρτατο ον. Αυτή η προσδιοριστικότητα συνεπώς, στην
οποία ο άνθρωπος σκέφτεται το θεό, είναι γι' αυτόν η αλήθεια, και ακριβώς
γι' αυτόν το λόγο είναι ταυτόχρονα η ανώτατη ύπαρξη ή, πολύ περισσότερο,
η ύπαρξη και μόνο · διότι μόνο η ανώτατη ύπαρξη είναι ουσιαστικά ύπαρξη
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και αξίζει αυτό το όνομα. Ο θεός είναι γι' αυτόν το λόγο ένα υπάρχον, ένα
πραγματικό ον, για τον οποίο είναι αυτό το συγκεκριμένο ον- διότι η ποιότητα
ή η ηροσδιοριστικότητα του θεού δεν είναι τίποτε άλλο από την ουσιώδη
ποιότητα του ίδιου του ανθρώπου, συνεπώς ο συγκεκριμένο* άνθρωπο* εί
ναι απλώς αυτό που είναι, έχει απλώς την ύπαρξή του, την πραγματικότητά του
στην ηροσδιοριστικότητα του. Δεν μπορεί κανεί* να πάρει από τονΈλληνα us
ελληνικέ* ιδιότητες χωρίς να του πάρει την ύπαρξή του. Βεβαίως, συνεπάγε
ται ότι για μια συγκεκριμένη θρησκεία, δηλαδή σχετικά, η βεβαιότητα για την
ύπαρξη του θεού είναι άμεση· διότι όσο αναυθαίρετα, όσο αναγκαστικά ήταν
Έλληνα* ο'Ελληνας, τόσο αναγκαία ήταν και οι θεοί του ελληνικά όντα, τόσο
αναγκαία πραγματικά υπάρχοντα όντα. Η θρησκεία είναι η ταυτόσημη με την
ουσία του ανθρώπου εποπτεία της ouoias του κόσμου και του ανθρώπου. Ο
άνθρωποί δεν στέκει όμως πάνω από την ουσιώδη εποπτεία του, αλλά αυτή
στέκει πάνω από αυτόν· αυτή τον εμψυχώνει, τον προσδιορίζει, κυριαρχεί επ'
αυτού. Ως εκ τούτου εκπίπτει η αναγκαιότητα να αποδειχτεί, να διαμεσολαβηθεί το ον ή η ποιότητα με την ύπαρξη, η δυνατότητα αμφιβολία*. Μόνο
αυτό που διαχωρίζω από την ουσία μου είναι για εμένα κάτι αμφίβολο. Πώϊ
θα μπορούσα λοιπόν να αμφιβάλλω για το θεό, ο onoios είναι η ουσία μου;
Το να αμφισβητώ το θεό μου σημαίνει να αμφισβητώ τον εαυτό μου. Μόνο
εκεί όπου ο θεός νοείται αφηρημένα, εκεί όπου τα κατηγορήματά του είναι
μεσολαβημένα από φιλοσοφική αφαίρεση, προκύπτει η διαφορά ή ο διαχω
ρισμός μεταξύ υποκειμένου και κατηγορήματος, ύπαρξης και όντος - προ
κύπτει η επίφαση ότι η ύπαρξη ή το υποκείμενο είναι κάτι άλλο από το κατη
γόρημα, κάτι άμεσο, αναμφισβήτητο, σε διαφορά από το αμφισβητούμενο
κατηγόρημα. Αλλά είναι μόνο μια επίφαση. Ένας θεός που έχει αφηρημένα
κατηγορήματα έχει επίσης και μια αφηρημένη ύπαρξη. Η ύπαρξη, το Είναι είναι
τόσο διαφορετικό, όσο διαφορετική είναι και η ποιότητα.
Η ταυτότητα του υποκειμένου και του κατηγορήματος φωτίζεται με σα
φήνεια από την εξελικτική πορεία της θρησκείας, η οποία είναι ταυτόσημη με
την εξελικτική πορεία της ανθρώπινης καλλιέργειας. Όσο προσιδιάζει στον
άνθρωπο το κατηγόρημα ενός απλού φυσικού ανθρώπου, τόσο είναι και ο
θεός του ένας απλός φυσικός θεός. Όπου ο άνθρωπο* κλείνεται σε οικίες,
εκεί κλείνει και τους θεούς του σε ναούς. Ο ναός είναι μόνο ένα φαινόμενο
της αξίας την οποία ο άνθρωπος θέτει σε όμορφα κτίρια. Οι ναοί προς τιμήν
της θρησκείας είναι στ' αλήθεια ναοί προς τιμήν rns αρχιτεκτονική5. Με την
ανόρθωση του ανθρώπου από την κατάσταση της ωμότητας και της αγριότη
τας στην καλλιέργεια, με τη διαφοροποίηση μεταξύ αυτού που προσήκει και
αυτού που δεν προσήκει στον άνθρωπο, γεννιέται ταυτόχρονα και η διαφορά
μεταξύ αυτού που προσήκει και αυτού που δεν προσήκει στο θεό. Ο θεό*
είναι η έννοια της μεγαλειότητας, της υπέρτατης αξιοπρέπειας, το θρησκευ
τικό αίσθημα είναι το ανώτατο αίσθημα της ευπρέπειας. Μόνο οι κατοπινοί
μορφωμένοι καλλιτέχνες της Ελλάδας ενσάρκωναν στα αγάλματα των θεών
τις έννοιες ms αξιοπρέπεια*, του ψυχικού μεγέθους, ms ακίνητης ηρεμίας
και ευθυμία5. Αλλά γιατί ήταν γι' αυτούς οι συγκεκριμένες ιδιότητε5 κατη
γορήματα του θεού; Διότι αυτέ$ οι ίδιες ίσχυαν γι' αυτούς καθ' εαυτέ5 cos
θεότητεε. Γιατί απέκλειαν όλε5 ns evävues και ποταπές αψιθυμίες; Ακριβώς
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επειδή tis γνώριζαν ως κάτι απρεπές, αναξιοπρεπές, απάνθρωπο, συνεπα»
μη θείο. Οι ομηρικοί θεοί τρώνε και πίνουν - αυτό σημαίνει: η βρώση και η
πόση είναι Θείε5 απολαύσεις. Η σωματική ρώμη είναι μια ιδιότητα των ομη
ρικών θεών: Ο Δίας είναι ο ισχυρότερος των θεών. Γιατί; Διότι η σωματική
ρώμη ίσχυε καθ' εαυτήν και δι' εαυτήν cos κάτι εξαίσιο, θείο. Η αρετή του
πολεμιστή ήταν για to u s apxaious Γερμανούε η ανώτατη αρετή· γι' αυτόν
το λόγο όμα» ήταν και ο ανώτα«» θεόβ to u s ο πολεμικ05 080s: ο Όντιν - ο
πόλεμο5 ήταν «ο αρχέγονοε νόμοε ή ο αρχαιότερος νόμος». Οχι η ιδιότητα
της θεότητας, αλλά η θεϊκότητα ή η θεότητα της ιδιότητας είναι το πρώτο
αληθινό θείο ον. Άρα αυτό που μέχρι τώρα για τη θεολογία και τη φιλο
σοφία ίσχυε ως θεός, ως το Απόλυτο, το ουσιώδες, δεν είναι ο θεός· αυτό
όμως που γι' αυτές δεν ίσχυε ως θεός, αυτό ακριβώς είναι θεός - δηλαδή η
ιδιότητα, η ποιότητα, η προσδιοριστικότητα, η πραγματικότητα εν γένει. "Evas
αληθινό5 αθεϊστήβ, δηλαδή ένα$ αθεϊστή5 με τη συνηθισμένη έννοια, είναι
κατά συνέπεια μόνο εκείνος για τον οποίο τα κατηγορήματα του θείου όντος,
όπως φέρ' ειπείν η αγάπη, η σοφία, η δικαιοσύνη, δεν είναι τίποτε, όχι όμως
εκείνος για τον οποίο μόνο το υποκείμενο αυτών των κατηγορημάτων είναι
ένα τίποτε. Αλλωστε η άρνηση του υποκειμένου επ' ουδενί δεν είναι επίσης
κατ' ανάγκην και άρνηση των κατηγορημάτων καθ' εαυτά. Τα κατηγορήματα
έχουν ιδία, αυτοτελή σημασία· μέσα από το περιεχόμενό τους επιβάλλουν
στον άνθρωπο την αναγνώρισή τους· του αποδεικνύονται μέσω αυτών των
ιδίων ως αληθινά· δραστηριοποιούν, γεννούν εαυτά. Η καλοσύνη, η δικαιο
σύνη, η σοφία δεν είναι χίμαιρες επειδή η ύπαρξη του θεού είναι μια χίμαι
ρα, ούτε είναι αλήθειες επειδή αυτή είναι μια αλήθεια. Η έννοια του θεού
εξαρτάται από την έννοια της δικαιοσύνης, Tns καλοσύνης, της oocpias -ένας
θεός ο οποίος δεν είναι καλός, δεν είναι δίκαιος, δεν είναι σοφός δεν είναι
θεός- αλλά δεν ισχύει το αντίστροφο. Μια ποιότητα δεν είναι θεία επειδή
την έχει ο θεός, αλλά ο Θεό5 την έχει επειδή αυτή καθ' εαυτήν και δι' εαυτήν
είναι θεία, διότι ο θεός χωρίς αυτή θα ήταν ένα ελλιπέ5 ον. Η δικαιοσύνη,
η σοφία, εν γένει κάθε προσδιορισμός ο οποίος αποτελεί τη θεϊκότητα του
θεού καθορίζεται και γιγνώσκεται από τον ίδιο τον εαυτό του, αλλά ο θεός
μέσα από τον προσδιορισμό, την ποιότητα· μόνο στην περίπτωση όπου νοώ
το θεό και τη δικαιοσύνη ως το αυτό, όπου νοώ το θεό άμεσα ως rnv πραγ
ματικότητα τns ιδέα5 ms δικαιοσύνη ή κάποιας άλλης ποιότητας, προσδιορί
ζω το θεό μέσα από τον ίδιο. Όταν όμως ο θεός ως το υποκείμενο είναι το
προσδιορισμένο, η ποιότητα, αλλά το κατηγόρημα είναι το προσδιοριστικό,
τότε οφείλεται αληθινά στο κατηγόρημα και όχι στο υποκείμενο ο βαθμός
του πρώτου όντος, ο βαθμός της θεότητας.
Μόνο όταν περισσότερες, αντιφάσκουσες μάλιστα ιδιότητες ενώνονται σε
ένα ον και αυτό το ον συλλαμβάνεται ως εμπρόσωπο, όταν δηλαδή τονίζεται
ιδιαίτερα η προσωπικότητα, μόνο εκεί ξεχνά κανείς την προέλευση της θρη
σκείας, ξεχνά ότι αυτό που στην παράσταση του αναστοχασμού είναι ένα κα
τηγόρημα διακριτό ή ξεχωριστό από το υποκείμενο ήταν αρχικά το αληθινό
υποκείμενο. Έτσι, θεοποιούσαν οι Ρωμαίοι και οι Έλληνες συμβεβηκότα ως
υποστάσεις, αρετές, θυμικές καταστάσεις, αψιθυμίε5 α» αυτοδύναμα όντα. Ο
ävOpconos, ιδιαίτερα ο θρήσκος, είναι για τον εαυτό του το μέτρο όλων των
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πραγμάτων, κάθε πραγματικότητας. Αυτό που εντυπωσιάζει τον άνθρωπο,
αυτό που πάντα ασκεί μια ιδιαίτερη εντύπωση στο θυμικό του -έστω και αν
πρόκειται για έναν αξιοπερίεργο, ανεξήγητο ήχο ή τόνο- το εξαντικειμενικεύει ως ένα ιδιαίτερο, ως ένα θείο ον. Η θρησκεία περιλαμβάνει όλα τα
αντικείμενα του κόσμου· οποιοδήποτε πράγμα υπήρξε αντικείμενο θρησκευ
τικής λατρείας· στην ουσία και στη συνείδηση ms θρησκείας δεν υπάρχει τί
ποτε άλλο από αυτό που εν γένει βρίσκεται στην ουσία και στη συνείδηση του
ανθρώπου για τον εαυτό του και για τον κόσμο. Η θρησκεία δεν έχει κανένα
δικό ms, ιδιαίτερο περιεχόμενο. Ακόμη και τα αισθήματα του φόβου και του
τρόμου είχαν στη Ρώμη το ναό τους. Ακόμη και οι Χριστιανοί καθιστούσαν
όντα τα θυμικά φαινόμενα, τα αισθήματά τους ποιότητες των πραγμάτων, τις
αψιθυμίες που τους κυριαρχούσαν κοσμοκυρίαρχες δυνάμεις, κοντολογίς
τις ιδιότητες της δικής τους, είτε γνωστής είτε άγνωστης, ουσίας αυτοτελή
όντα. Οι διάβολοι, τα ξωτικά, οι μάγισσες, τα φαντάσματα, οι άγγελοι ήταν
ιερές αλήθειες όσο διάστημα το θρησκευτικό θυμικό κυριαρχούσε αδιάρρηκτο, αδιαίρετο την ανθρωπότητα.
Για να αποδιώξει κανείς την ενότητα των θείων και των ανθρώπινων κα
τηγορημάτων, ώστε να αποδιώξει την ενότητα του θείου και του ανθρώπι
νου όντος από το μυαλό του, προσφεύγει στην παράσταση κατά την οποία
ο θεός ως άπειρο ον είναι μια άπειρη πληθώρα διάφορων κατηγορημάτων,
εκ των οποίων εμείς εδώ γνωρίζουμε μόνο ορισμένα, και μάλιστα εκείνα
που είναι ανάλογα ή όμοια με εμάς, ενώ τα άλλα, σύμφωνα με τα οποία ο
θεός είναι ένα τελείως διαφορετικό ον από ένα ανθρώπινο ή παρόμοιο με
τον άνθρωπο, τα γνωρίζουμε μόνο στο μέλλον, δηλαδή στο Επέκεινα. Αλλά
μια άπειρη πληθώρα ή ένα πλήθος κατηγορημάτων τα οποία είναι πραγμα
τικά διαφορετικά, τόσο διαφορετικά ώστε με το ένα δεν γιγνώσκεται και δεν
τίθεται άμεσα επίσης το άλλο, πραγματοποιείται και επιβεβαιώνεται μόνο σε
μια άπειρη πληθώρα ή σε ένα πλήθος διαφορετικών όντων ή ατόμων. Έτσι,
το ανθρώπινο ον είναι ένας άπειρος πλούτος διαφορετικών κατηγορημά
των, αλλά ακριβώς γΓ αυτόν το λόγο ένας άπειρος πλούτος διαφορετικών
ατόμων. Κάθε νέος άνθρωπος είναι ταυτόχρονα ένα νέο κατηγόρημα, ένα
νέο ταλέντο της ανθρωπότητας. Όσοι άνθρωποι υπάρχουν, τόσες δυνάμεις,
τόσες ιδιότητες έχει η ανθρωπότητα. Η ίδια δύναμη που υπάρχει σε όλους
υπάρχει σαφώς και σε κάθε μεμονωμένο [άτομο], προσδιορισμένη όμως
και διαμορφωμένη με τέτοιον τρόπο, ώστε εμφανίζεται ως μία ιδία, ως μία
νέα δύναμη. Το μυστικό της ανεξάντλητης πληθώρας των θείων προσδιορι
σμών δεν είναι συνεπώς τίποτε άλλο από το μυστικό του ανθρώπινου όντος
ως ενός απείρωε διαφοροποιημένου, απείρω5 προσδιορίσιμου, αλλά ακρι
βώς γΓ αυτόν το λόγο αισθητηριακού όντος. Μόνο στην αισθητηριακότητα,
μόνο στο χώρο και το χρόνο έχει θέση ένα ον άπειρο, πραγματικά άπειρο,
έμπλεο προσδιορισμών. Εκεί όπου υπάρχουν αληθινά διαφορετικά κατηγο
ρήματα υπάρχουν διαφορετικοί χρόνοι. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας έξοχος
μουσικός, ένας έξοχος συγγραφέας, ένας έξοχος γιατρός· αλλά δεν μπορεί
ταυτόχρονα να παίζει μουσική, να γράφει και να γιατρεύει. Όχι η εγελιανή
διαλεκτική, ο χρόνος είναι το μέσο ένωσης αντιθέσεων, αντιφάσεων σε ένα
και το αυτό ον. Συνδεόμενη όμως με την έννοια του θεού, διαφοροποιη
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μένη και διαχωρισμένη από την ουσία του ανθρώπου, η άπειρη πολλότητα
των διάφορων κατηγορημάτων είναι μια παράσταση χωρίς πραγματικότητα
-μια απλή φαντασίωση-, η παράσταση ms αισθητηριακότηros, αλλά χωρίς
τους ουσιώδεις όρους, χωρίς την αλήθεια της αισθητηριακότητας - μια παρά
σταση η οποία βρίσκεται σε άμεση αντίφαση με το θείο ον ως ένα πνευματι
κό, δηλαδή ένα αφηρημένο, απλό, μοναδικό ον· διότι τα κατηγορήματα του
θεού έχουν ακριβώς τέτοια ιδιοσυγκρασία, ώστε με το ένα έχω ταυτόχρονα
όλα τα άλλα, διότι δεν υπάρχει καμία πραγματική διαφορά μεταξύ τους. Εάν
λοιπόν δεν έχω με τα ενεστώτα κατηγορήματα και τα μελλοντικά, εάν δεν
έχω στον ενεστώτα θεό τον μελλοντικό, τότε δεν έχω και στον μελλοντικό
θεό τον ενεστώτα, αλλά έχω δύο διαφορετικά όντα." Αλλά ακριβώς αυτή η
διαφορά αντιφάσκει προς τη μοναδικότητα, την ενότητα και την απλότητα
του θεού. Γιατί είναι αυτό το κατηγόρημα ένα κατηγόρημα του θεού; Διότι
είναι θείας φύσης, δηλαδή διότι δεν εκφράζει κανένα όριο, καμία έλλειψη.
Γιατί συμβαίνει το ίδιο με άλλα κατηγορήματα; Διότι, όσο διαφορετικά και
αν είναι καθ' εαυτά, συμφωνούν στο ότι εκφράζουν και αυτά επίσης εντέ
λεια, απεριοριστικότητα. ΓΓ αυτόν το λόγο μπορώ να φανταστώ αναρίθμητα
κατηγορήματα του θεού, διότι όλα συμφωνούν στην αφηρημένη έννοια του
θεού, πρέπει να έχουν κοινό εκείνο το στοιχείο το οποίο καθιστά κάθε μεμο
νωμένο κατηγόρημα ένα θείο κατηγόρημα.Έτσι είναι στον Spinoza. Μιλά για
άπειρα κατηγορήματα της θείας υπόστασης, αλλά εκτός από τη νόηση και
την έκταση δεν αναφέρει κανένα. Γιατί; Διότι είναι τελείως αδιάφορο να τα
γνωρίζει κανείς, διότι είναι καθ' εαυτά αδιάφορα, περιττά, διότι με όλα αυτά
τα αναρίθμητα πολλά κατηγορήματα θα έλεγα και πάλι το ίδιο που λέω με
αυτά τα δύο, τη νόηση και την έκταση. Γιατί είναι η νόηση κατηγόρημα της
υπόστασης; Διότι, σύμφωνα με τον Spinoza, νοείται μέσω της ιδίας, διότι εκ
φράζει κάτι αδιαίρετο, πλήρες, άπειρο. Γιατί η έκταση, η ύλη; Διότι εκφράζει
το ίδιο σε σχέση με την ίδια. Άρα η υπόσταση μπορεί να έχει απροσδιόρι
στα πολλά κατηγορήματα, επειδή τα καθιστά κατηγορήματα της υπόστασης
όχι η προσδιοριστικότητα, η διαφορά, αλλά η μη διαφορά, η ομοιότητα.
Ή, πολύ περισσότερο: η υπόσταση έχει μόνο γι' αυτόν το λόγο αναρίθμητα
πολλά κατηγορήματα επειδή αυτή, ναι, επειδή αυτή -τι περίεργο!- δεν έχει
ουσιαστικά κανένα κατηγόρημα, δηλαδή κανένα συγκεκριμένο, πραγματι
κό κατηγόρημα. Το απροσδιόριστο Ένα της νόησης συμπληρώνεται από την
απροσδιόριστη Πολλότητα της φαντασίας. Επειδή το κατηγόρημα δεν είναι
Multum, είναι Multa. Στ' αλήθεια τα θετικά κατηγορήματα είναι: νόηση και
έκταση. Με αυτά τα δύο έχουν ειπωθεί απείρως περισσότερα πράγματα απ'
ό,τι με τα ανώνυμα αναρίθμητα κατηγορήματα- διότι εκφράζεται κάτι συγκε
κριμένο· με αυτά γνωρίζω κάτι. Αλλά η υπόσταση είναι εξαιρετικά αδιάφορη,
εξαιρετικά απαθής, για να μπορέσει να ενθουσιαστεί και να αποφασίσει για
κάτι- για να μην είναι κάτι, είναι καλύτερα τίποτε.
11.
Για τη θρησκευτική πίστη δεν υπάρχει μεταξύ του ενεστώτα και του μελλοντικού
θεού καμία άλλη διαφορά από το ότι ο μεν είναι αντικείμενο ins πίστης, ins παράστασης,
της φαντασίας, και ο δε είναι αντικείμενο της άμεσης, δηλαδή της προσωπικής αισθητηριακής
εποπτείας. Εδώ και εκεί είναι ο ίδιος, εκεί όμως ασαφώς, εδώ με σαφήνεια.
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Εάν όμως αποδειχτεί ότι αυτό που είναι το υποκείμενο ή το ον συνίοταται απλώς στους προσδιορισμούs του, δηλαδή ότι το κατηγόρημα είναι το
αληθινό υποκείμενο, τότε αποδεικνύεται ότι, εάν τα θεία κατηγορήματα είναι
προσδιορισμοί του ανθρώπινου όντος, τότε και το υποκείμενό τους είναι αν
θρώπινέ ουσ/as. Ωστόσο, τα θεία κατηγορήματα είναι αφενός γενικά, αφε
τέρου εμπρόσωπα. Τα γενικά είναι τα μεταφυσικά, αλλά αυτά χρησιμεύουν
στη θρησκεία μόνο ως το πιο εξωτερικό σημείο σύνδεσης ή ως θεμέλιο- δεν
είναι οι χαρακτηριστικοί προσδιορισμοί της θρησκείας. Μόνο τα εμπρόσωπα
κατηγορήματα είναι εκείνα που θεμελιώνουν την ουσία της θρησκείας, στα
οποία αντικείμενο είναι το θείο ον της θρησκείας. Τέτοια κατηγορήματα είναι,
για παράδειγμα, ότι ο θεός είναι πρόσωπο, ότι είναι ο ηθικός νομοθέτης, ο
Πατέρας των ανθρώπων, ο Άγιος, ο Δίκαιος, ο Καλός, ο Φιλεύσπλαχνος.
Γίνεται όμως σαφές από αυτούς και από άλλους προσδιορισμούς, ή τουλάχι
στον θα γίνει σαφές στην πορεία, ότι αυτοί, ιδιαίτερα ως εμπρόσωποι προσ
διορισμοί, είναι καθαρά ανθρώπινοι προσδιορισμοί και ότι συνεπώς ο άν
θρωπος στη θρησκεία με τη συμπεριφορά του προς το θεό συμπεριφέρεται
npos τη δική του ουσία, διότι για τη θρησκεία αυτά τα κατηγορήματα δεν είναι
παραστάσεΐ5, δεν είναι εικόνεε τις οποίες δημιουργεί ο άνθρωπος για το θεό
διαφορετικές από αυτό που είναι καθ' εαυτόν ο θεός, αλλά είναι αλήθειες,
πράγματα, πραγματικότητες. Η θρησκεία δεν γνωρίζει τίποτε περί ανθρωπο
μορφισμών: οι ανθρωπομορφισμοί δεν είναι γι' αυτήν ανθρωπομορφισμοί.
Η ουσία της θρησκείας έγκειται ακριβώς στο ότι γι' αυτήν οι προσδιορισμοί
αυτοί εκφράζουν την ουσία του θεού. Μόνο η διάνοια η οποία στοχάζεται
επί της θρησκείας και καθώς την υπερασπίζεται την απαρνείται ενώπιόν τns
είναι εκείνη που δηλώνει τους προσδιορισμούς ως εικόνες. Αλλά για τη θρη
σκεία ο θεός είναι πραγματικό5 Πατέρας, πραγματική αγάπη και φιλευσπλα
χνία, διότι είναι γι' αυτήν ένα πραγματικό, ένα ζωντανό, ένα εμπρόσωπο ονοι αληθινοί προσδιορισμοί του είναι συνεπώς επίσης ζωντανοί, εμπρόσωποι
προσδιορισμοί. Μάλιστα, ακριβώς οι αντίστοιχοι προσδιορισμοί είναι εκείνοι
που δίνουν τη μεγαλύτερη ώθηση στη διάνοια, τους οποίους και αυτή αρνείται στον αναστοχασμό επί της θρησκείας. Υποκειμενικά η θρησκεία είναι
αψιθυμία- κατ' ανάγκη λοιπόν η αψιθυμία θα είναι γι' αυτήν και αντικειμενικά
ένας φορέας θείας ουσίας. Ακόμη και η οργή δεν είναι γι' αυτήν μια αψιθυμία
ανάξια του θεού, εφόσον αυτή η οργή δεν έχει ως βάση κάτι κακό.
θα πρέπει όμως αμέσως να παρατηρήσουμε εδώ ουσιαστικά -και αυτό
το φαινόμενο είναι ένα από τα πιο αξιοπερίεργα, που χαρακτηρίζει την εσω
τερική ουσία της θρησκείας - ότι, όσο πιο ανθρώπινος είναι ο θεός ως προς
την ουσία του, τόσο μεγαλύτερη είναι φαινομενικά η διαφορά μεταξύ αυτού
και του ανθρώπου, δηλαδή τόσο περισσότερο ο αναστοχασμόs επί ms θρησκείαϊ, η θεολογία αρνείται την ταυτότητα, την ενότητα του θείου και του αν
θρώπινου όντος, και τόσο περισσότερο υποβιβάζεται το Ανθρώπινο, όπως
είναι ως τέτοιο για τον άνθρωπο αντικείμενο ms συνείδησήε του.12Αυτό συμ
12.
«Όσο μεγάλη και αν μπορεί να νοηθεί η ομοιότητα μεταξύ του δημιουργού και του
δημιουργήματος, η ανομοιότητα μεταξύ τους θα πρέπει να νοηθεί ως ακόμη μεγαλύτερη»·
Later. Cone. can. 2. (Summa omn. Cone. Carranza, Antw. 1559, a. 526.) - Η τελευταία διαφο
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βαίνει: επειδή το ουσιώδες στην εποπτεία ή στον προσδιορισμό του θείου
όντος είναι αποκλειστικά τα ανθρώπινο, έτσι η εποπτεία του ανθρώπου,
όπως αυτός είναι αντικείμενο της συνείδησης, μπορεί να είναι μόνο αρνητι
κή, μισάνθρωπη. Για να πλουτίσει το θεό, ο άνθρωπος πρέπει να φτωχύνειγια να είναι τα πάντα ο θεός, πρέπει ο άνθρωπος να είναι τίποτε. Δεν χρειά
ζεται όμως να είναι τίποτε για τον Ιδιο τον εαυτό του, διότι αυτά που αφαιρεί
από τον εαυτό του δεν χάνονται στο θεό, αλλά συντηρούνται. Ο άνθρωπος
έχει την ουσία του στο θεό, πώς θα μπορούσε λοιπόν να την έχει εντός του
και για τον ίδιο; Γιατί θα ήταν αναγκαίο να θέσει κανείς το ίδιο πράγμα δύο
φορές, να το έχει δύο φορές; Αυτό που στερείται ο άνθρωπος, αυτό που ο
ίδιος καθ' εαυτόν εγκαταλείπει, το απολαμβάνει άλλωστε σε τόσο ασύγκριτα
ανώτερο και πλουσιότερο βαθμό στο θεό.
Οι μοναχοί αφιέρωναν την αγνότητα στο θείο ον, καταπίεζαν τη σεξου
αλικότητα καθ' εαυτήν, αλλά αντ' αυτού είχαν στον ουρανό, στο θεό, στην
Παρθένο Μαρία την εικόνα της γυναίκας - μια εικόνα του έρωτα. Τόσο
περισσότερο μπορούσαν να στερούνται την πραγματική γυναίκα, όσο πε
ρισσότερο μια ιδεατή, μια αναπαριστάμενη γυναίκα ήταν το αντικείμενο
πραγματικού έρωτα. Όσο μεγαλύτερη σημασία έθεταν στον αφανισμό της
αισθητηριακότητας, τόσο μεγαλύτερη σημασία είχε γι' αυτούς η ουράνια
Παρθένος: ετίθετο γι' αυτούς ακόμη και στη θέση του Χριστού, στη θέση
του θεού. Όσο περισσότερο καθίσταται στόχος apvnans το αισθητηριακό,
τόσο πιο αισθητηριακό5 είναι ο θεός στον οποίο θυσιάζεται το αισθητηριακό.
Αυτό δηλαδή που θυσιάζει κανείς στη θεότη
* Ο Feuerbach παραπέμπει
τα - σε αυτό έχει θέσει ιδιαίτερη αξία, σε αυτό
στο «Λευιτιχόν» 3:11, όπου
αρέσκεται ιδιαίτερα ο θεός. Αυτό που είναι
περιγράφεται
η τελετουργία
ανώτερο με την έννοια του ανθρώπου, αυτό
της θυσίας και, στη μετάφραση
είναι βεβαίως ανώτερο και με την έννοια του
των
Εβδομήκοντα,
γίνεται
θεού του· αυτό που αρέσει εν γένει στον κό
λόγος για «κάρπωμα Κυρίου»,
σμο αρέσει και στο θεό. Οι Εβραίοι δεν θυσί
για
την
τροφή
του
θεο
ύ.
αζαν στον Γιαχβέ ακάθαρτα, μιαρά ζώα, αλλά
τα ζώα που είχαν γι' αυτούς την ανώτερη αξία·
εκείνα τα οποία έτρωγαν οι ίδιοι, εκείνα ήταν και η τροφή του οεου.13 tK8i
λοιπόν όπου από την άρνηση της αισθητηριακότητας δημιουργείται ένα ιδι
αίτερο ον, μια θεάρεστη θυσία, εκεί ακριβώς τίθεται η ανώτερη αξία στην
αισθητηριακότητα, και η εγκαταλελειμμένη αισθητηριακότητα αποκαθίσταται απρόθετα μέσα από το ότι ο θεός μπαίνει στη θέση του αισθητηριακού
όντos το οποίο είχε εγκαταλείψει ο άνθρωπος. Η μοναχή νυμφεύεται το θεό·
έχει έναν ουράνιο νυμφίο, ο μοναχός μια ουράνια νύφη. Αλλά η ουράνια
Παρθένος είναι απλώς ένα χειροπιαστό φαινόμενο μιας αλήθειας γενικής,
η οποία αφορά την ουσία της θρησκείας. Ο άνθρωπο5 καταφάσκει στο θεό

ρά μεταξύ του ανθρώπου και του θεού, του περατού και του άπειρου övios εν γένει, στην
οποία ανέρχεται η θρησκευτική-θεωρησιακή φαντασία, είναι η διαφορά μεταξύ Κάτι και Μηδενό5, Ens και Non-Ens■διότι μόνο στο Μηδέν αίρεται κάθε κοινότητα με όλα τα άλλα όντα.
13. Cibus Dei. Λευιιικόν 3:11.*
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* Ο Ά νσελμος τον
Κ αντέρμπουρυ (1033-1109)
θεωρείται ιδρυτής τον
σχολαστικισμού. Υπεράσπιζε
την πρωτοκαθεδρία της πίστης
απέναντι στο Λόγο, αλλά και
την αποστολή της επιστήμης
να μεσολαβήσει στοχαστικά
στο περιεχόμενο της πίστης.
Α πέκτησε μεγάλη επιρροή,
ιδιαίτερα μ ε τη λεγάμενη
οντολογική απόδειξη της
ύπαρξης τον θ εο ύ, την οποία
πρώτος διατύπωσε στο έργο
του «Proslogium». Το έργα
τον Ά νσελμον δημοσιεύτηκαν
πρώτη φ ορά στη Ν υρεμβέργη
το 1491 και το 1494, και
έκτοτε στο Παρίσι
(κυρίως από το 1675 και εξής).

αυτό που αρνείται στον Ιδιο τον εαυτό του.'* Η
θρησκεία αφαιρεί από τον άνθρωπο, από τον
κόσμο· αλλά μπορεί να αφαιρέσει μόνο είτε
από τις πραγματικές είτε από τις υποτιθέμενες
ελλείψεις και από τα όρια, από το μηδαμινό,
όχι από την ουσία, όχι από το θετικό του κό
σμου και ms ανθρωπότητας■ πρέπει συνεπώς
να επαναπροσλάβει στην αφαίρεση και στην
άρνηση αυτό από το οποίο αφαίρεσε ή πιστεύ
ει ότι έχει αφαιρέσει. Και έτσι θέτει πραγματικά
η θρησκεία όλα όσα έχει συνειδητά αρνηθεί
-υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό που
έχει αρνηθεί είναι κάτι καθ' εαυτό ουσιώδες,
αληθινό, συνεπώς κάτι που δεν μπορεί να αρνηθεί- ασυνείδητα και πάλι στο θεό. Ο άνθρω
πος απαρνείται έτσι στη θρησκεία το Λόγο του:
δεν γνωρίζει τίποτε εξ ιδίων για το θεό, οι σκέ
ψεις του είναι μόνο εγκόσμιες, γήινες· μπορεί
μόνο να πιστεύει αυτό που του αποκαλύπτει ο
θεός. Αντ' αυτού όμως οι σκέψεις του θεού εί
ναι ανθρώπινες, γήινες σκέψεις· έχει, όπως και
ο άνθρωπος, σχέδια στο μυαλό του- προσαρμόζεται ανάλογα με τις συν
θήκες και τις διανοητικές δυνάμεις των ανθρώπων, όπως ένας δάσκαλος
προσαρμόζεται στην αντιληπτική ικανότητα των μαθητών του· υπολογίζει
ακριβώς το αποτέλεσμα των δωρεών και των Αποκαλύψεών του- παρατη
ρεί τον άνθρωπο σε κάθε πράξη και ενέργειά του· γνωρίζει τα πάντα - ακό
μη και το πιο γήινο, το πιο χυδαίο, το πιο άσχημο. Εν ολίγοις, ο άνθρωπος
αρνείται απέναντι στο θεό τη γνώση του, τη σκέψη του, για να θέσει στο
θεό τη γνώση του, τη σκέψη του. Ο άνθρωπος εγκαταλείπει το πρόσωπό
του, αλλά αντ' αυτού ο θεός, το παντοδύναμο, το απεριόριστο ον, είναι γΓ
αυτόν ένα εμπρόσωπο ον- αρνείται την ανθρώπινη τιμή, το ανθρώπινο Εγώ·
αντ' αυτού όμως ο θεός είναι γΓ αυτόν ένα εγωκεντρικό, εγωιστικό ον, το
οποίο στα πάντα αναζητά μόνο τον εαυτό του, μόνο την τιμή του, το δικό
του όφελος, ο θεός είναι ακριβώς η αυτοϊκανοποίηση του ιδίου εγωκεντρι
σμού ο οποίος διάκειται δυσμενώς απέναντι σε οτιδήποτε άλλο, ο θεός
είναι η αυτοαπόλαυση του εγωισμού.'* Η θρησκεία αρνείται επιπλέον το
Καλό ως στοιχείο της ιδιοσυγκρασίας του ανθρώπινου όντος: ο άνθρωπος
14. «Onoios δηλαδή» λέει, φέρ' ειπεΙν, ο Anselmus* «περιφρονεΙ εαυτόν, αυτός κερδίζει
σεβασμό στο θεό. Όποιος δεν αρέσει στον εαυτό του αρέσει στο θεό.Έσο λοιπόν μικρός προ
των οφθαλμών σου, ώστε να είσαι μεγάλος προ των Οφθαλμών του θεού- διότι θα χαίρεις
τόσο μεγαλύτερης εκτίμησης στο θεό, όσο πιο περιφρονημένος είσαι από τους ανθρώπους»
(Anselmi Ορρ., Parisiis 1721, σ. 191.)
15. «Ο θεός μπορεί να αγαπήσει μόνο τον εαυτό του, μπορεί να σκεφτεί μόνο τον εαυτό
του, μπορεί να εργαστεί μόνο για τον εαυτό του. Δημιουργώντας τον άνθρωπο ο θεός αναζη
τά γο δικό του όφελος, τη δική του δόξα» κ.λπ. Πρβλ. [L. Feuerbach] P. Bayle. Μια συμβολή
στην ιστορία rns φιλοσοφίαs και ms ανθρωπότητα$ [1838].

Η ουσία ίο υ Χριστιανισμού

είναι KOK0S, διεφθαρμένος ανίκανοί για το Καλό- αντ' αυτού ο θεός είναι
μόνο καλός, ο θεός είναι το καλό ον. Διατυπώνεται η ουσιώδης απαίτηση
ότι το Καλό αποτελεί cos θεός αντικείμενο για τον άνθρωπο· δεν δηλώνεται
όμως έτσι το Καλό ως ένας ουσιώδης προσδιορισμός του ανθρώπου; Όταν
είμαι απολύτως, δηλαδή εκ φύσεως, εκ της ουσίας μου κακός, ανίερος,
πώς μπορεί το Ιερό, το Καλό να είναι αντικείμενο για εμένα; Αδιάφορο δε
εάν αυτό το αντικείμενο μου έχει δοθεί έξωθεν ή έσωθεν. Όταν η καρδιά
μου είναι κακή, όταν η διάνοιά μου είναι διεφθαρμένη, πώς μπορώ να προσλάβω και να αισθανθώ κάτι ιερό ως ιερό, κάτι καλό ως καλό; Πώς μπορώ
να προσλάβω μια ζωγραφιά ως ωραία όταν η
* Πρόκειται για τη διδασκαλία
ψυχή μου είναι μια αισθητική ασχήμια; Ακόμη
τον Π ελά γιου (περ. 360-420■ το
και αν δεν είμαι ο ίδιος ζωγράφος, ακόμη και
αν δεν έχω τη δύναμη να παράγω εξ ιδίων
όνομά του είναι μετάφραση του
κάτι ωραίο, εντούτοις έχω αισθητική αίσθη
κελτικού Morgan), ενός μονα
ση, αισθητική διάνοια, καθώς προσλαμβάνω
χού βρετανικής ή ιρλανδικής
κάτι ωραίο έξω από εμένα. Το Καλό είτε δεν
καταγω γής που εγκαταστάθηκε
υφίσταται καθόλου για τον άνθρωπο είτε, εάν
στη Ρώμη το 400 και α ργό τε
υφίσταται γι' αυτόν, τότε αποκαλύπτεται με
ρα, μα ζ ί με το σύντροφό του
αυτό στον άνθρωπο η ιερότητα και η καλο
Celestius, μετέβη σ την Αφρική,
σύνη της ανθρώπινης ουσίας. Αυτό που πολύ
όπου και καταδικάστηκε για
απλά είναι ενάντια στη φύση μου, αυτό με το
αίρεση. Ο Π ελάγιος απέρριπτε
οποίο δεν με συνδέει κανένας δεσμός κοινό
την αντίληψη του προπατορι
τητας, αυτό δεν είναι διανοητό ή αισθητό για
κού αμαρτήματος και του προο
εμένα. Το Ιερό είναι για εμένα μόνο αντίθεση
ρισμού, τονίζοντας την ελεύθε
στην προσωπικότητά μου, αλλά ως ενότητα
ρη βούληση του ανθρώπου
με την ουσία μου είναι αντικείμενο. Το Ιερό εί
και την ικανότητα για
ναι η μομφή της αμαρτωλής κατάστασής μου·
καλοσύνη. Μ εταξύ άλλων,
αναγνωρίζω εαυτόν εντός του ως αμαρτωλό·
προκάλεσε την κριτική του
γι' αυτό όμως μέμφομαι τον εαυτό μου, γνω
Α υγουστίνου, ο οποίος α ντιθέ
ρίζω τι δεν είμαι και τι οφείλω να είμαι, και
τως έδινε αποκλειστική έμφαση
ακριβώς γι' αυτόν το λόγο αυτό που μπορώ
να είμαι αυτός καθ' εαυτόν, σύμφωνα με τον
προσδιορισμό μου- διότι ένα Δέον χωρίς ένα Δύνασθαι είναι μια γελοία
χίμαιρα, δεν συναρπάζει το θυμικό. Αλλά ακριβώς όταν γνωρίζω το Καλό
ως προσδιορισμό μου, ως το νόμο μου, τότε γνωρίζω, είτε συνειδητά είτε
ασυνείδητα, το ίδιο ως τη δική μου ουσία. Ένα άλλο ον, διαφορετικό ως
προς τη φύση του από εμένα, δεν με αφορά διόλου. Μπορώ να αισθανθώ
την αμαρτία ως αμαρτία μόνο όταν την αισθανθώ ως μια αντίφασή μου με
τον εαυτό μου, δηλαδή ms προσωπικότητάε μου με την οντότητό μου. Νοού
μενο ως αντίφαση με το θείο ον ως ένα άλλο ον, το αίσθημα της αμαρτίας
είναι ανεξήγητο, άνευ νοήματος.
Η διαφορά του Αυγουστινιανισμού από τον Πελαγιανισμό* έγκειται μόνο
στο ότι ο πρώτος εκφράζει με τον τρόπο ms θρησκείαε αυτό που ο δεύτερος
εκφράζει με τον τρόπο του ορθολογισμού. Και οι δύο λένε το ίδιο, και οι δύο
αφιερώνουν στον άνθρωπο το Καλό - αλλά ο Πελαγιανισμός άμεσα, με ορ
θολογικό, ηθικό τρόπο, ενώ ο Αυγουστινιανισμός έμμεσα, με μυστικιστικό,
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δηλαδή με θρησκευτικό τρόπο.16Διότι αυτό που δίνεται στο θεό του ανθρώ
που, αυτό δίνεται στ' αλήθεια στον ίδιο τον άνθρωπο■αυτό που ομολογεί ο
άνθρωπο5 για το θεό το λέει στ' αλήθεια για τον ίδιο τον εαυτό του. Ο Αυγουστινιανισμ05 μόνο τότε θα ήταν μια αλήθεια, και μάλιστα μια αλήθεια αντιτιθέμενη στον Πελαγιανισμό, όταν ο άνθρωποβ θα είχε το Διάβολο cos θεό του,
το Διάβολο και μάλιστα με τη συνείδηση ότι είναι ο Διάβολοβ, εάν τον λάτρευε
και τον γιόρταζε cos το υπέρτατο ον του. Όσο όμακ ο άνθρωπο5 λατρεύει ένα
καλό ον cos θεό, τόσο αντικρίζει στο θεό τη δική του καλή ουσία.
Αυτό που δηλώνεται με τη διδασκαλία ins θεμελιώδουε 6ia<p0opäs του
ανθρώπινου övros δηλώνεται και με την ταυτόσημη διδασκαλία ότι ο άνθρωnos δεν δύναται τίποτε καλό, δηλαδή στ' αλήθεια δεν μπορεί τίποτε εξ ιδίων,
με τη δική του δύναμη. Η άρνηση ms ανθρώπινέ δύναμηβ και δραστηριότηTas μόνο τότε θα ήταν αληθινή, όταν ο ävÖpconos αρνιόταν enians και στο θεό
την ηθική δραστηριότητα και έλεγε, öncos ο Ανατολίτη μη δ ένισ ή ή πανθεϊστήβ: Το θείο ον είναι εντελά» άβουλο και άπραγο, αδιάφορο, και δεν γνω
ρίζει τίποτε για τη διαφορά του Κακού και του Καλού. Onoios όμα» ορίζει το
θεό tos ένα δραστήριο ον, και μάλιστα cos ένα ηθικά δραστήριο, cos ένα ηθικά
κριτικό ον, cos ένα ον το οποίο αγαπά, επιτυγχάνει, αμείβει το Καλό, τιμωρεί,
απορρίπτει, καταδικάζει το Κακό, önoios ορίζει έτσι το θεό, autös μόνο φαι
νομενικά αρνείται την ανθρώπινη δραστηριότητα, [ενώ] στ' αλήθεια την καθι
στά την ανώτερη, την πλέον πραγματική δραστηριότητα. Onoios βάζει το θεό
να δράσει ανθρώπινα, autös δηλώνει την ανθρώπινη δραστηριότητα cos μια
θεία δραστηριότητα- autös λέει:"Evas 0s0s ο onoios δεν είναι δραστήριοβ, και
μάλιστα ηθικά ή ανθρώπινα δραστήριοβ, δεν είναι θεό$- εξαρτά ouvencos την
έννοια Tns 0£0tmas από την έννοια Tns δραστηριότηταβ, δηλαδή Tns ανθρώ
π ινέ Spaaxnpiöinias - διότι δεν γνωρίζει κάποια ανώτερη.
Ο άνθρωποε -αυτό είναι το μυστικό Tns θρησκεΐα$- εξαντικειμενικεύει17
την ουσία του και ακολούθο» καθιστά εαυτόν εκ νέου αντικείμενο aums Tns
εξαντικειμενικευμένηβ ouaias, η οποία έχει μεταμορφωθεί σε ένα υποκείμε
νο, σε ένα πρόσωπο- νοεί εαυτόν, είναι αντικείμενο για τον εαυτό του, αλλά
16. Ο Πελαγιανισμός αρνείται το θεό, τη θρησκεία -isti tantam tribuunt potestatem voluntati, ut pietati auferant orationem [αυτοί αποδίδουν στη βούληση τόσο μεγάλη δύναμη,
ώστε αποστερούν την προσευχή από την ευσέβεια] (Αυγουστίνος, De not. etgrat. cont. Pelagium, c. 58.)-, έχει cos βάση μόνο τον Δημιουργό, δηλαδή τη φύση, όχι το Λυτρωτή, εκείνον
που αποκλειστικά είναι θρησκευτικός θεός - εν ολίγοις, αρνείται το θεό, αλλά αντ' αυτού
ανυψώνει τον άνθρωπο στο θεό, καθώς τον καθιστά ένα ον που δεν χρειάζεται το θεό, είναι
αύταρκες και ανεξάρτητο (πρβλ. εδώ τον Λούθηρο ενάντια στον Έρασμο και τον Αυγουστί
νο, ό.η., κεφ. 33). Ο Αυγουστινιανισμός αρνείται τον άνθρωπο, αλλά αντ' αυτού υποβιβάζει
το θεό στον άνθρωπο μέχρι την ταπείνωση του σταυρικού θανάτου χάριν του ανθρώπου. Ο
μεν θέτει τον άνθρωπο στη θέση του θεού, και ο δε το θεό στη θέση του ανθρώπου- και οι
δύο καταλήγουν στο ίδιο- η διαφορά είναι μόνο μια επίφαση, μια ευσεβής ψευδαίσθηση. Ο
Αυγουστινισνισμός είναι απλώς ένας αντεστραμμένος Πελαγιανισμός, αυτό που ο ένας θέτει
ως υποκείμενο ο άλλος το θέτει ως αντικείμενο.
17. Αλλωστε, η θρησκευτική, η πρωταρχική αυτοεξαντικειμενίκευση του ανθρώπου,
όπως έχει διατυπωθεί με αρκετή σαφήνεια σε αυτό το σύγγραμμα, θα πρέπει να διαχωριστεί
από την αυτοεξαντικειμενίκευση του αναστοχασμού και της θεωρησιακότητας- η μεν είναι
αυθαίρετη, η δε είναι αναυθαίρετη, αναγκαία, τόσο αναγκαία όσο η τέχνη, όσο η γλώσσα.
Συν τω χρόνω ταυτίζεται, βεβαίως, πάντα η θεολογία με τη θρησκεία.
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ως αντικείμενο ενό5 αντικειμένου, ενός άήήου όντος. Έτσι και εδώ. Ο άνθρω
πος είναι ένα αντικείμενο του θεού. Το αν ο άνθρωπος είναι καλός ή κακός
δεν είναι αδιάφορο για το θεό- όχι! Έχει ένα ζωηρό, εσώτερο συμφέρον να
είναι καλός- θέλει να είναι καλός, να είναι μακάριος - διότι χωρίς καλοσύνη
δεν υπάρχει μακαριότητα. Τη μπδαμινότητα της ανθρώπινης δραστηριότητας
ο θρήσκος άνθρωπος την ανακαλεί και πάλι καθιστώντας τα φρονήματα και
τις πράξεις του αντικείμενο του θεού, καθιστώντας τον άνθρωπο σκοπό του
θεού -διότι αυτό που είναι αντικείμενο στο πνεύμα είναι σκοπός στην πρά
ξη-, καθιστώντας τη θεία δραστηριότητα μέσο της ανθρώπινη σωτηρΙαε. Ο
θεός είναι δραστήριος για να γίνει ο άνθρωπος καλός και μακάριος. Έτσι, ο
άνθρωπος, ενώ φαινομενικά ταπεινώνεται βαθύτατα, στ' αλήθεια ανυψώνε
ται στο ανώτερο ύψος. Έτσι, ο άνθρωπο5 σκοπεύει στον εαυτό του μέσα στον
και μέσω του θεού. Βεβαίως, ο άνθρωπος σκοπεύει στο θεό, αλλά ο θεός
δεν σκοπεύει σε τίποτε άλλο από την ηθική και αιώνια σωτηρία του ανθρώ
που, άρα ο άνθρωπος σκοπεύει μόνο στον εαυτό του. Η θεία δραστηριότητα
δεν διαφέρει από την ανθρώπινη.
Πώς θα μπορούσε άλλωστε η θεία δραστηριότητα να επιδράσει σε εμένα
ως το αντικείμενό της, μάλιστα ακόμη και εντός μου, εάν ήταν μια άλλη,
μια ουσιωδώς άλλη, πώς θα μπορούσε να έχει έναν ανθρώπινο σκοπό, το
σκοπό να βελτιώσει τον άνθρωπο, να τον κάνει ευτυχή, εάν δεν ήταν η ίδια
ανθρώπινη; Δεν καθορίζει ο σκοπός την πράξη; Όταν ο άνθρωπος θέτει ως
σκοπό την ηθική βελτίωσή του, τότε λαμβάνει θείες αποφάσεις, έχει θείες
προθέσεις, αλλά, όταν ο θεός σκοπεύει στη σωτηρία του ανθρώπου, τότε
έχει ανθρώπινους σκοπούς και μια ανθρώπινη δραστηριότητα αντίστοιχη με
αυτούς τους σκοπούς. Έτσι, για τον άνθρωπο αντικείμενό του στο θεό είναι
μόνο η δική του δραστηριότητα. Ακριβώς όμως επειδή θεωρεί τη δική του
δραστηριότητα απλώς ως αντικειμενική, διαφορετική από αυτόν, επειδή θε
ωρεί το Καλό μόνο ως αντικείμενο, έτσι λαμβάνει αναγκαστικά την παρόρμηση, την ώθηση όχι από τον εαυτό του, αλλά από αυτό το αντικείμενο, θεωρεί
την ουσία του έξω από αυτόν και θεωρεί αυτή την ουσία ως το Καλό- είναι
λοιπόν αυτονόητο, είναι απλώς μια ταυτολογία, ότι γΓ αυτόν η παρόρμηση
για το Καλό έρχεται μόνο από εκεί όπου ο ίδιος έχει μεταθέσει το Καλό.
Ο θεός είναι η ξεχωριστή και η διαχωρισμένη, η πιο υποκειμενική, η πιο
ιδιάζουσα ουσία του ανθρώπου, άρα δεν μπορεί να δράσει από μόνοε του,
άρα κάθε Καλό έρχεται από το θεό. Όσο πιο υποκειμενικόs, όσο πιο ανθρώnivos είναι ο θεός, τόσο περισσότερο εκποιεί ο άνθρωπος την υποκειμενικότητά του, την ανθρωπότητά του, διότι ο θεός είναι καθ' εαυτόν και 6Γ εαυτόν
ο εκποιημένος εαυτός του, τον οποίο όμως ιδιοποιείται και πάλι. Όπως η
δραστηριότητα των αρτηριών ωθεί το αίμα μέχρι τα απώτατα άκρα, ενώ η
δραστηριότητα των φλεβών το φέρνει πίσω, όπως η ζωή εν γένει συνίσταται
σε μια διαρκή συστολή και διαστολή, έτσι και η θρησκεία. Στη θρησκευτική
συστολή ο άνθρωπος απωθεί από τον εαυτό του την ίδια την ουσία του,
αποδιώχνει, απορρίπτει τον εαυτό του- στη θρησκευτική διαστολή επανα
προσλαμβάνει στην καρδιά του τη διωγμένη ουσία. Μόνο ο θεός είναι το ον
που πράττει και δρα από τον εαυτό του - αυτή είναι η πράξη της θρησκευτικής
απωθητικής δύναμης- ο θεός είναι το ον που δρα εντός μου, μαζί με εμένα,
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μέσα από εμένα, πάνω a t εμένα, για εμένα, η αρχή της δικήs μου σωτηρίας,
των δικών μου καλών φρονημάτων και πράξεων, συνεπώς η δική μου καλή
αρχή και ουσία - αυτή είναι η πράξη της θρησκευτικής ελκτικής δύναμης.
Η εξελικτική πορεία της θρησκείας,* που διατυπώθηκε προηγουμένως
με γενικό τρόπο, συνίσταται ως εκ τούτου στο ότι ο άνθρωπος όλο και πε
ρισσότερο αρνείται το θεό και όλο και περισσότερο καταφάσκει στον εαυτό
του. Αρχικά ο άνθρωπος θέτει τα πάντα αδιαφοροποίητα έξω από τον εαυτό
του. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στην πίστη στην Αποκάλυψη. Αυτό που σε μια
ύστερη περίοδο ή σε έναν καλλιεργημένο λαό
το δίνει η φύση ή ο Λόγος, αυτό σε μια πρώιμη
* Η παράγρα φος αυτή
περίοδο ή σε έναν ακόμη ακαλλιέργητο λαό το
προστέθηκε
δίνει ο θεός. Ακόμη και τις πιο φυσικές ορμές
στη δεύτερη έκδοση.
του ανθρώπου -ακόμη και την ορμή για καθα
** Ο Feuerbach παραπέμπει
ριότητα- οι Ισραηλίτες τις φαντάζονταν ως μια
εδώ στον Ο λλανδό θεολόγο
θετική θεία εντολή. Από αυτό το παράδειγμα
Jean Le Clerc (1657-1736), ο
βλέπουμε και πάλι ότι ο θεός είναι ακριβώς
οποίος έγινε γνω στός με τη
τόσο πιο ταπεινός, τόσο πιο κοινά ανθρώπινος,
λατινική ονομασία τον ονόόσο περισσότερο ο άνθρωπος αρνείται εαυτόν.
ματός τον, Clericus. Υπήρξε
Πώς μπορεί η ταπεινοφροσύνη, η αυταπάρνηση
οπαδός τον Arminius, και από
του ανθρώπου να προχωρήσει περαιτέρω όταν
το το 1684 κ αθηγητής Εβραϊ
αρνείται στον εαυτό του ακόμη και τη δύναμη
κής Γλώσσας, Φ ιλοσοφίας και
και την ικανότητα να εκπληρώσει αυτοδύναμα,
(από το 1712) Εκκλησιαστικής
με δικές του παρωθήσεις, τις εντολές της πιο
Ιστορίας στο Άμστερνταμ.
κοινής ευπρέπειας!18 Αντιθέτως, η χριστιανική
Α φησε πλούσιο συγγραφ ικό
θρησκεία διαχώρισε τις ορμές και τα αισθήματα
έρ γο ■ένα από τα βιβλία του
του ανθρώπου σύμφωνα με την ιδιοσυγκρα
είναι το «Moses prophetae libri
σία τους, σύμφωνα με το περιεχόμενό τουςquattuor; Exodus, Leviticus,
κατέστησε μόνο τα καλά αισθήματα, τα καλά
Numeri et Deuteronomium»,
φρονήματα, τις καλές σκέψεις Αποκαλύψεις,
Τίμπινγκεν 1733.
επενέργειες, δηλαδή φρονήματα, αισθήματα,
σκέψεις του θεού· διότι αυτό που αποκαλύπτει
ο θεός είναι ένας προσδιορισμός του ίδιου του θεού· όποιου η καρδιά εί
ναι γεμάτη, αυτού γεμίζει και το στόμα, όπως η επίδραση, έτσι και η αιτία,
όπωε η Αποκάλυψη, έτσι και το ον που αποκαλύπτεται. Ένας θεός που απο
καλύπτεται μόνο σε καλά φρονήματα είναι ο ίδιος ένας θεός η ουσιώδης
ιδιότητα του οποίου είναι μόνο η ηθική καλοσύνη. Η χριστιανική θρησκεία
διαχώρισε την εσωτερική ηθική αγνότητα από την εξωτερική σωματική, η
ισραηλιτική τις ταύτισε.19 Η χριστιανική θρησκεία, σε αντίθεση με την ισραηλιτική, είναι η θρησκεία της κριτικής και της ελευθερίας. Ο Ισραηλίτης δεν
εμπιστευόταν τον εαυτό του να κάνει οτιδήποτε, εκτός από αυτό που είχε
διατάξει ο θεός- ήταν άβουλος ακόμη και στα εξωτερικά πράγματα· μέχρι
και στις τροφές εκτεινόταν η δύναμη της θρησκείας. Αντιθέτως, η χριστιανική
18. Δευζερονόμιον 23:12,13.
19. Πρβλ., για παράδειγμα, Γένεσιε 35:2, Λευιιικόν 11:44, 20-26, και to σχόλιο tou Cle
ricus** για αυιά ta χωρία.
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θρησκεία έθεσε σε όλα αυτά ta εξωτερικά πράγματα τον άνθρωπο στον Ιδιο
τον εαυτό του, δηλαδή έθεσε στον άνθρωπο αυτό που ο Ισραηλίτης έθετε
έξω από τον εαυτό του, στο θεό. Η πληρέστερη παράθεση του θετικισμού
είναι ο Ισραήλ. Απέναντι στον Ισραηλίτη ο Χριστιανόε είναι ένα Esprit fort,
tvas ελευθερόφρων. Έτσι αλλάζουν τα πράγματα. Αυτό που μέχρι x Ges ήταν
ακόμη θρησκεία σήμερα δεν είναι πια, και αυτό που σήμερα ισχύει cos αθεϊσμόε ισχύει αύριο cos θρησκεία.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η αληθινή,
δηλαδή η ανθρωποΑογική ουσία
ms θρησκεία*

* Ο τίτλος της Πρώτης Ενότητας
στην πρώτη έκδοση ήταν:
«Η θρησκεία σ την ταυτοσημία της
με την ουσία του ανθρώπου».
Στη δεύτερη έκδοση ο Feuerbach
άλλαξε τον τίτλο με τον παρόντα.

Τρίτο κεφάλαιο

0 0E0s (os ον ins 6i6voias*
Η θρησκεία είναι ο διχασμός ίου ανθρώπου με τον εαυτό του: θέτει το θεό
ως ένα ον αντιτιθέμενο npos τον ίδιο. Ο θεός δεν είναι αυτό που είναι ο
άνθρωπος, ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που είναι ο θεός. Ο θεός είναι το
άπειρο και ο άνθρωπος το περατό ον- ο θεός είναι τέλειος, ο άνθρωπος
ατελής- ο θεός αιώνιος, ο άνθρωπος εν τω χρόνω· ο θεός παντοδύναμος,
ο άνθρωπος αδύναμος- ο θεός ιερός, ο άνθρωπος αμαρτωλός. Ο θεός και
ο άνθρωπος είναι [μεταξύ τους] άκρα: ο θεός το πολύ απλά θετικό, το σύ
νολο όλων των πραγματικοτήτων, ο άνθρωπος
* Στην πρώτη έκδοση ο τίτλος
το πολύ απλά Αρνητικό, το σύνολο όλων των
αυτού του κεφαλαίου ήταν:
μηδαμινοτήτων.
«Ο θ ε ό ς ως νόμος ή ως ον
Αλλά ο άνθρωπος εξαντικειμενικεύει στη
της διάνοιας». Η αλλαγή
θρησκεία τη δική του μυστική ουσία. Πρέπει
λοιπόν να αποδειχτεί ότι αυτή η αντίθεση, αυ
έγινε στη δεύτερη έκδοση, και
τός ο διχασμός θεού και ανθρώπου, με τον
συνοδεύτηκε από την ανάπτυξη
οποίο ξεκινά η θρησκεία, είναι ένας διχασμός
και τη διαίρεση τον κεφαλαίου
του ανθρώπου με τη δική του ουσία.
στο τρίτο και το τέταρτο
Η εσωτερική αναγκαιότητα αυτής της από
κεφάλαιο. Η αρίθμηση των
δειξης προκύπτει ήδη από το ότι, εάν πραγμα
κεφαλαίων ειαάγεται
τικά το θείο ον, το οποίο είναι αντικείμενο της
με τη δεύτερη έκδοση.
θρησκείας, ήταν ένα άλλο από το ον του αν
θρώπου, τότε δεν θα μπορούσε διόλου να πραγματοποιηθεί μια διαίρεση,
ένας διχασμός. Εάν ο θεός είναι πραγματικά ένα άλλο ον, τότε τι με νοιάζει
η τελειότητά του; Ο διχασμός λαμβάνει χώρα μόνο μεταξύ δύο όντων τα
οποία έχουν περιέλθει σε μεταξύ τους έριδα, αλλά πρέπει, και μπορούν, να
είναι ένα, ώστε κατ' ουσίαν, κατ' αλήθειαν είναι ένα. Ήδη λοιπόν γΓ αυτόν
το γενικό λόγο πρέπει εκείνο το ον με το οποίο ο άνθρωπος αισθάνεται
διχασμένος να είναι ένα ον εγγενές σε αυτόν, αλλά ταυτόχρονα ένα ον δια
φορετικής ιδιοσυγκρασίας από εκείνο το ον ή εκείνη τη δύναμη η οποία του
παρέχει το αίσθημα, τη συνείδηση της συμφιλίωσης, της ενότητας με το θεό
ή, πράγμα που είναι το αυτό, με τον ίδιο τον εαυτό του.
Το ον αυτό δεν είναι άλλο από τη νόηση - το Λόγο ή τη διάνοια. Ο θεός ως
άκρο του ανθρώπου, νοούμενος ως μη ανθρώπινο, δηλαδή ως εμπρόσωπο
ανθρώπινο ον, είναι η εξαντικειμενικευμένη ουσία της διάνοιας. Το καθαρό,
τέλειο, εντελές θείο ον είναι η αυτοσυνείδηση της διάνοιας, η συνείδηση της
διάνοιας για τη δική της τελειότητα. Η διάνοια δεν γνωρίζει τίποτε για τα πάθη
της καρδιάς· δεν έχει επιθυμίες, δεν έχει πάθη, δεν έχει ανάγκες και ακριβώς
γΓ αυτόν το λόγο δεν έχει ελλείψεις και αδυναμίες όπως η καρδιά. Καθαρά
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διανοητικοί άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι απεικονίζουν και προσωποποι
ούν για εμάς την ουσία της διάνοιας, αν και με μονόπλευρη, αλλά ακριβώς
γΓ αυτόν το λόγο χαρακτηριστική ηροσδιοριστικότητα, είναι υπεράνω των
θυμικών βασάνων, των παθών, των ακροτήτων των συναισθηματικών αν
θρώπων- δεν είναι παθιασμένα συνεπαρμένοι για κανένα περατό, δηλαδή
για κανένα συγκεκριμένο αντικείμενο- δεν «υποθηκεύονται»· είναι ελεύθε
ροι. «Να μη χρειάζομαι τίποτε, και μέσα από αυτή την έλλειψη ανάγκης να
μοιάζω στους αθάνατους θεούς»· «να μην υποτάσσομαι στα πράγματα αλλά
να υποτάσσω τα πράγματα»· «τα πάντα ματαιότης» - αυτές και παρόμοιες
ρήσεις είναι συνθήματα αφηρημένων διανοητικών ανθρώπων. Η διάνοια
είναι η ουδέτερη, η αδιάφορη, η αδιάφθορη, η ατύφλωτη ουσία εντός μας
- το καθαρό, απαθές φως της νόησης. Είναι η κατηγορική, απροκατάληπτη
συνείδηση του πράγματοε ως πράγματοε, διότι είναι η ίδια αντικειμενικής φύ
σης· η συνείδηση του πράγματος άνευ αντιφάσεων, διότι αυτή η ίδια είναι
η άνευ αντιφάσεων ενότητα, η πηγή της λογικής ταυτότητας- η συνείδηση
του νόμου, της αναγκαιότηταε, του κανόνα, του μέτρου, διότι είναι αυτή η
ίδια η δραστηριότητα του νόμου, η αναγκαιότητα τns φύσηε των πραγμάτων
ως αυτενέργεια, ο κανόνας των κανόνων, το απόλυτο μέτρο, το μέτρο των
μέτρων. Μόνο μέσα από τη διάνοια μπορεί ο άνθρωπος να κρίνει και να
πράττει σε αντίφαση με τα ακριβότερα ανθρώπινό του, δηλαδή τα προσω
πικά αισθήματά του, όταν δηλαδή το απαιτεί ο θεός της διάνοιας, ο νόμος,
η αναγκαιότητα, το δίκαιο. Ο πατέρας που κρίνει τον ίδιο το γιο του ένοχο
και, ως δικαστής, τον καταδικάζει σε θάνατο μπορεί να το κάνει αυτό μόνο
ως διανοητικός, όχι ως συναισθηματικός άνθρωπος. Η διάνοια μας δείχνει
τα σφάλματα και τις αδυναμίες ακόμη και των αγαπημένων μας - ακόμη και
τα δικά μας. ΓΓ αυτόν το λόγο μάς θέτει τόσο συχνά σε επώδυνη σύγκρου
ση με εμάς τους ίδιους, με την καρδιά μας. Δεν θέλουμε να δώσουμε δίκιο
στη διάνοια: εξαιτίας της φειδούς, της επιείκειας, δεν θέλουμε να εκτελέσουμε την αληθινή, αλλά σκληρή, απροκατάληπτη κρίση της διάνοιας. Η
διάνοια είναι η ιδιαίτερη δυνατότητα γένου5· η καρδιά αντιπροσωπεύει τις
ιδιαίτερεε περιπτώσεις, τα άτομα, η διάνοια τις γενικέ5 περιπτώσεις· είναι η
υπεράνθρωπη, δηλαδή η υπερπρόσωπη και απρόσωπη δύναμη, η ουσιαστικότητα εντόε του ανθρώπου. Μόνο μέσα από τη διάνοια και μέσα στη
διάνοια έχει ο άνθρωπος τη δύναμη να αφαιρεί από τον εαυτό του, δηλαδή
από την υποκειμενική, την προσωπική ουσία του, και να ανορθώνεται σε
γενικές έννοιες και σχέσεις, να διαχωρίζει το αντικείμενο από τις εντυπώσεις
που ασκεί στο θυμικό, να το θεωρεί καθ' εαυτό και δι' εαυτό, χωρίς τη σχέση
προς τον άνθρωπο. Η φιλοσοφία, τα μαθηματικά, η αστρονομία, η φυσική,
κοντολογίς η επιστήμη εν γένει είναι η πραγματική απόδειξη, επειδή είναι το
προϊόν, αυτής της εν αληθεία άπειρης και θείας δραστηριότητας. Στη διάνοια
αντιφάσκουν συνεπώς επίσης και οι θρησκευτικοί ανθρωπομορφισμοί■τους
αρνείται στο θεό, τους απαρνείται. Αλλά αυτός ο ελεύθεροε ανθρωπομορφι
σμών, ο απροκατάήηπτοε, ο απαθήε θεός δεν είναι τίποτε άλλο από την ιδία,
αντικειμενική ουσία τns 6i0voias.
Ο θεός ω$ θεόε, δηλαδή ως μη περατό, ως μη ανθρώπινο, ως μη υλικά
προσδιορισμένο, μη αισθητηριακό ον, είναι απλώς αντικείμενο τns διάνο/as.
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Είναι το αναισθητηριακό, άμορφο, ασύλληπτο, ανεικονικό - το αφηρημένο, το
αρνητικό ον· γνωρίζεται μόνο μέσα από αφαίρεση και άρνηση (via negationis),
[είναι] δηλαδή αντικείμενο. Γιατί; Διότι δεν είναι τίποτε άλλο από την αντι
κειμενική ουσία ms νοητική5 δύναμηβ, εν γένει ms δύναμηβ ή xns δραστηpiötnxas, as την ονομάσει κανείς όπως θέλει, μέσω tns onoias ο άνθρωπο$
συνειδητοποιεί το Λόγο, το πνεύμα, τη νόηση. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να
πιστέψει, να υποψιαστεί, να παραστήσει, να σκεφτεί κανένα άλλο πνεύμα,
δηλαδή -καθώς η έννοια του ηνεύματο5 είναι απλά« η έννοια ms σκέφηε,
tns γνώσηs, ms διάνο/as, και κάθε άλλο πνεύμα ένα φάντασμα ms φανταaias- καμία άλλη νόηση η οποία να τον φωτίζει και να ενεργοποιείται εντός
του. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε περισσότερο από το να διαχωρίσει τη νόηση
από τα όρια ms ατομικότητάε του. Το «άπειρο πνεύμα», σε διαφορά από το
περατό, δεν είναι λοιπόν τίποτε άλλο από νόηση διαχωρισμένη από τα όρια
ms ατομικότπταε και ms σωματικότηταε -διότι ατομικότητα και σωματικότητα
είναι αξεχώριστε5-, η νόηση τιθέμενη ή νοούμενη δι'εαυτήν. Ο θεός, έλεγαν
οι Σχολαστικοί, οι Πατέρες της Εκκλησίας και πολύ πριν από αυτούς ήδη οι
ειδωλολάιρεί φιλόσοφοι, ο θεός είναι άυλο ον, νόηση, πνεύμα, καθαρή
διάνοια. Δεν μπορεί κανείς να δημιουργήσει μια ιδέα του θεού ως θεού·
μπορει'ς όμως να δημιουργήσεις μια εικόνα περί της διανοίας, περί της νό
ησης; Έχει μια μορφή; Δεν είναι η δραστηριότητά της η πλέον ασύλληπτη,
η πλέον αδύναμη να παρατεθεί; Ο θεός είναι ασύλληπτος· γνωρίζεις όμως
την ουσία της νόησης; Έχεις ερευνήσει τη μυστική λειτουργία της νόησης, τη
μυστική ουσία της αυτοσυνείδησης; Δεν είναι η αυτοσυνείδηση το αίνιγμα
των αινιγμάτων; Δεν σχολίασαν και δεν συνέκριναν ήδη οι αρχαίοι μυστικιστέβ, οι Σχολαστικοί και οι Πατέρες της Εκκλησίας το ασύλληπτο και το
απαράθετο του θείου övtos με το ασύλληπτο και το απαράθετο του ανθρώ
πινου πνεύματοε; Δεν ταύτισαν λοιπόν στ' αλήθεια την ουσία του θεού με
την ουσία του ανθρώπου;20 Ο θεός ως θεός -cüs ένα απλώs νοούμενο ον,
αντικειμενικό μόνο για το Λόγο- δεν είναι λοιπόν τίποτε άλλο από το Λόγο
που είναι αντικειμενικός για τον εαυτό του. Τι είναι η διάνοια ή ο Λόγος; Αυτό
σ' το λέει μόνο ο θεός. Τα πάντα πρέπει να δηλωθούν, να αποκαλυφθούν,
να εξαντικειμενικευτούν, να δεχθούν κατάφαση. Ο θεός είναι ο Λόγο5 που
δηλώνεται cos το ανώτατο ον και καταφάσκει εαυτόν. Για τη φαντασία ο Λόγος
είναι η Αποκάλυψη ή μία Αποκάλυψη του θεού- για το Λόγο όμως είναι ο
θεόί η Αποκάλυψη του Λόγου, καθά« αυτό που είναι και αυτό που δύναται ο
A ö yo s είναι μόνο στο θεό αντικείμενο. Ο θεός, λέγεται εδώ, είναι μια ανάγκη
ms σκέψ^, μια αναγκαία σκέψη - ο awüraros βαθμ05 Tns νοητικήβ δύναμηβ.
«Ο Aöyos δεν μπορεί να μείνει στάσιμοβ στα αισθητηριακά πράγματα και
όντα»· μόνο όταν έχει ανατρέξει στο ανώτατο, στο πρώτο, στο αναγκαίο ον,
20.
Στο σύγγραμμά ιου Contra Academicos, ιο οποίο ο Αυγουστίνος συνέταξε όντας κατά
κάποιον τρόπο ακόμη ειδωλολάτρης, λέει (lib. Ill, c. 12) ότι το ανώτατο αγαθό του ανθρώπου
συνίσταται στο πνεύμα ή στο Λόγο. Αντιθέτως, στο έργο του Libr. retractationum, το οποίο
ο Αυγουστίνος έγραψε ως διακεκριμένος Χριστιανός θεολόγος, σχολιάζει (lib. I, c. 1) με τον
εξής τρόπο αυτή τη δήλωση: «Ορθότερα θα έπρεπε να πω: στο θεό- διότι το πνεύμα, για να
είναι μακάριο, απολαμβάνει το θεό ως to ανώιαιο αγαθό ίου». Έχει τεθεί όμως έτσι κάποια
διαφορά; Δεν είναι η ουσία μου μόνο εκεί όπου είναι το ανώτατο αγαθό μου;
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το οποίο μόνο για το Λόγο είναι αντικειμενικό, τότε είναι ικανοποιημένος.
Γιατί; Γιατί μόνο με αυτό το ον είναι μεθ' εαυτόν, διότι μόνο στη σκέψη του
ανώτατου όντος τίθεται η ανώτατη ουσία του Λόγου, επιτυγχάνεται το ανώ
τατο επίπεδο της δύναμης της σκέψης και της αφαίρεσης· και εμείς αισθανό
μαστε εν γένει ένα χάσμα, ένα κενό, μια έλλειψη εντός μας, είμαστε συνε
πώς δυστυχείς και ανικανοποίητοι, όσο δεν έχουμε
* Η λατινική φράση
περιέλθει στον ύστατο βαθμό της δυνατότητάς μας,
«Κ άτι για το οποίο δεν
σε αυτό quo nihil majus cogitari potest,* όσο δεν
μπορεί να νοηθεί κάτι
επιτυγχάνουμε την ανώτατη δεξιότητα στην εγγενή
μεγαλύτερο» προέρχεται
ικανότητά μας γΓ αυτήν ή εκείνη την τέχνη, γΓ αυ
από το έργο τον πρώιμον
τήν ή εκείνη την επιστήμη. Διότι μόνο η ανώτατη
σχολαστικού θεολόγον
δεξιότητα της τέχνης είναι τέχνη, μόνο ο ανώτατος
Α νσέλμον τον
βαθμός της σκέψης είναι σκέψη, Λόγος. Μόνο εκεί
Κ αντέρμπονρν (1033-1109)
όπου σκέφτεσαι το θεό σκέφτεσαι πραγματικά, με
με τίτλο «Proslogium»
την αυστηρή έννοια του όρου· διότι μόνο ο θεός
είναι η πραγματοποιημένη, η εκπληρωμένη, η εξα
(1077) όπον διατυπώνει
ντλημένη νοητική δύναμη. Μόνο όταν σκέφτεσαι
τη λεγάμενη οντολογική
το θεό σκέφτεσαι επίσης και το Λόγο, όπως είναι
απόδειξη τον θεο ύ.
στην αλήθεια, ανεξαρτήτως εάν φαντάζεσαι και πάλι
αυτό το ον ως ένα ον ξεχωριστό από το Λόγο μέσα από τη δύναμη της φα
ντασίας, διότι ως αισθητηριακό ον είσαι συνηθισμένος να ξεχωρίζεις πάντα
το αντικείμενο της εποπτείας, το πραγματικό αντικείμενο από την παράστα
σή του, και τώρα μέσω της δύναμης της φαντασίας μεταβιβάζεις αυτή τη
συνήθεια στο έλλογο ον, υπεισάγοντας έτσι με αντεστραμμένο τρόπο στην
έλλογη ύπαρξη, στο νοητό Είναι, την αισθητηριακή ύπαρξη, από την οποία
εντούτοις έχεις αφαιρέσει.
Ο θεός ως μεταφυσικό ον είναι η εν εαυτή ικανοποιημένη νόηση ή, πολύ
περισσότερο, αντιστρόφως: Η εν εαυτή ικανοποιημένη νόηση, η νόηση που
νοεί εαυτήν ως το απόλυτο ον, είναι ο θεός ως μεταφυσικό ον. Όλοι οι μετα
φυσικοί προσδιορισμοί του θεού είναι συνεπώς απλώς πραγματικοί προσδι
ορισμοί όταν γίνονται γνωστοί ως νοητικοί προσδιορισμοί, ως προσδιορισμοί
της νόησης, της διάνοιας.
Η διάνοια είναι «η πρωτότυπη, η πρωτόγονη» ουσία. Η διάνοια συνάγει
όλα τα πράγματα από το θεό ως την πρώτη αιτία, χωρίς μια κατανοητή αιτία
θεωρεί τον κόσμο παραδομένο στην άνευ νοήματος και σκοπού τυχαιότητα·
δηλαδή: μόνο εντός της, μόνο στην ουσία της, βρίσκει τη βάση και το σκοπό
του κόσμου, βρίσκει την ύπαρξή του μόνο τότε σαφή και ευσύλληπτη όταν
την εξηγεί από την πηγή όλων των ξεκάθαρων και σαφών εννοιών, δηλαδή
από τον ίδιο τον εαυτό της. Μόνο εκείνο το ον που δρα με πρόθεση, σύμφω
να με σκοπούς, δηλαδή σύμφωνα με διάνοια, είναι για τη διάνοια ένα άμεσα
εξ ιδίων ξεκάθαρο και σαφές ον, αυτοθεμελιωμένο, αληθινό.21 Αυτό λοιπόν
που δεν έχει για τον εαυτό του καμία πρόθεση πρέπει να έχει τη βάση της
ύπαρξής του στην πρόθεση ενός άλλου όντος και μάλιστα ενός κατανοητού
21.
Δηλαδή, όπως είναι αυχονόηχο, για χη διάνοια όπως θεωρείται εδώ, τη διάνοια που εί
ναι διαχωρισμένη από χην αισθηχηριακόχηχα, αποξενωμένη από χη φύση, χη θεϊσιική διάνοια.
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όντος. Έτσι λοιπόν, η διάνοια θέτει την ουσία της ως το αιυακό, το πρώτο, το
προκοσμικό ον - δηλαδή καθιστά εαυτήν εκείνο το ον που είναι ωε npos τη
σειρά το πρώτο, αλλά καθιστά το cos npos το χρόνο τελευταίο ον Tns φύσης
επίσης το πρώτο ον ωε npos το χρόνο.
Η διάνοια είναι το κριτήριο κάθε πραγματικότηταε, κάθε ενεργού πραγμα
τικότητας. Αυτό που είναι άνευ διάνοιας, αυτό που αντιφάσκει npos εαυτόν,
είναι Μηδέν· αυτό που αντιφάσκει στο Λόγο αντιφάσκει στο θεό. Έτσι, για
παράδειγμα, αποτελεί αντίφαση npos το Λόγο να συνδέονται με την έννοια
της ανώτατης πραγματικότητας τα όρια της χρονικότητας και της τοπικότητας,
συνεπώς ο Λόγος τα αρνείται για το θεό ως αντιφάσκοντα στην ουσία του. Ο
Λόγος μπορεί να πιστεύει μόνο σε ένα θεό ο onoios συμφωνεί με την ουσία
του [του Λόγου], σε ένα θεό ο οποίος δεν είναι υποδεέστεροε ms αξιοσύνη
του Λόγου, ο οποίος, πολύ περισσότερο, παριστάνει απλώε τη δική του ουσία
- δηλαδή ο Λόγος πιστεύει μόνο στον εαυτό του, στην πραγματικότητα, στην
αλήθεια ms δικήε του ouaias. Ο Λόγος δεν καθιστά εαυτόν εξαρτημένο από το
θεό, αλλά το θεό εξαρτημένο από αυτόν. Ακόμη και την περίοδο της πίστης
στην αυθεντία, η οποία πίστευε σε θαύματα, η διάνοια κατέστησε εαυτήν,
τουλάχιστον τυπικά, το κριτήριο της θεότητας. Ο θεός είναι τα πάντα και δύναται τα πάντα, έτσι λεγόταν, λόγω της άπειρης παντοδυναμίας του· ταυτό
χρονα όμως είναι Μηδέν και δεν μπορεί να κάνει τίποτε το οποίο αντιφάσκει
προς εαυτόν, δηλαδή προς το Λόγο. Ακόμη και η παντοδυναμία δεν μπορεί
να κάνει κάτι ανορθολογικό. Πάνω από τη δύναμη ms παντοδυναμία5 στέκει
λοιπόν η ανώτερη δύναμη του Λόγου■πάνω από την ουσία του θεού η ουσία
ms διάνοιαε ως το κριτήριο του αποδεκτού και του απορριφθέντος από το
θεό, του θετικού και του Αρνητικού. Μηορείς να πιστέψεις σε ένα θεό ο
οποίος είναι ένα ανορθολογικό και εμπαθές ον; Ουδέποτε· αλλά γιατί όχι;
Διότι αντιφάσκει στη διάνοιά σου να παραδέχεσαι ένα εμπαθές και ανορθολογικό ον ως θείο ον. Τι καταφάσκεις, τι εξαντικειμενικεύεις λοιπόν στο
θεό; Τη δική σου διάνοια. Ο θεός είναι η ανώτερή σου έννοια και διάνοια,
η ανώτερή σου νοητική δυνατότητα. Ο θεός είναι το «σύνολο όλων των
πραγματικοτήτων», δηλαδή το σύνολο όλων των διανοητικών αληθειών.
Αυτό που γνωρίζω στη διάνοια ως ουσιώδεε το θέτω στο θεό ως ον: ο θεός
είναι αυτό που η διάνοια σκέφτεται ως το ανώτερο. Αυτό όμως που γνωρίζω
ως ουσιώδες, σε αυτό αποκαλύπτεται η ουσία της διάνοιάς μου, σε αυτό
φαίνεται η δύναμη της νοητικής δυνατότητάς μου.
Η διάνοια είναι λοιπόν το Ens καΙιεεΐιηυηΊ, το πλέον πραγματικό ον της
παλαιάς οντοθεολογίας. «Κατά βάση δεν μπορούμε» λέει η οντοθεολογία
«να σκεφτούμε το θεό με άλλον τρόπο από το να αποδώσουμε σε αυ
τόν χωρίε κανένα όριο καθετί πραγματικό το οποίο απαντούμε σε εμάε τουε
ίδιουε».22 Οι θετικές, οι ουσιώδεις ιδιότητές μας, οι πραγματικότητές μας εί
ναι λοιπόν πραγματικότητες του θεού, σε εμάς όμως είναι μετά ορίων, στο
θεό άνευ ορίων. Ποιος όμως αφαιρεί από τις πραγματικότητες τα όρια, ποιος
τα απομακρύνει; Η διάνοια. Τι άλλο είναι συνεπώς το ον που νοείται χωρίς
κανένα όριο από την ουσία της διάνοιας η οποία έχει εγκαταλείψει και έχει
22. Kant, Παραδόσεις ms φιλοσοφικής διδασκαλίας ms θρησκείας, Αιψία 1817, σ. 39.
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αφαιρέσει κάθε όριο; Όπως σκέφτεσαι το θεό, έτσι σκέφτεσαι τον εαυτό σου
- το μέτρο του θεού σου είναι το μέτρο της διάνοιάς σου. Εάν σκέφτεσαι το
θεό περιορισμένο, τότε είναι περιορισμένη η διάνοιά σου- εάν σκέφτεσαι το
θεό απεριόριστο, τότε δεν είναι περιορισμένη και η διάνοιά σου. Εάν, για πα
ράδειγμα, σκέφτεσαι το θεό ως ένα ενσώματο ον, τότε η σωματικότητα είναι
το σύνορο, το όριο της διάνοιάς σου, δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτε χωρίς
σώμα· εάν, αντιθέτως, αρνηθείς στο θεό τη σωματικότητα, τότε ενισχύεις και
ενεργοποιείς την ελευθερία της διάνοιάς σου από το όριο της σωματικότητας. Στο απεριόριστο ον απεικονίζεις μόνο την απεριόριστη διάνοιά σου. Και
καθώς συνεπώς δηλώνεις αυτό το απεριόριστο ον ως το ουσιωδέστερο, το
ανώτατο ον, στ' αλήθεια δεν λες τίποτε άλλο από το ότι: Η διάνοια είναι το
£tre suprime, το ανώτατο ον.
Επιπλέον, η διάνοια είναι η αυτοδύναμη και ανεξάρτητη ουσία. Εξαρτη
μένο και ετεροκαθορισμένο είναι αυτό που δεν έχει καμία διάνοια. Ένας άν
θρωπος χωρ/s διάνοια είναι ένας άνθρωπος χωρ/s βούληση. Όποιος δεν έχει
διάνοια μπορεί να πλανηθεί, να τυφλωθεί, να χρησιμοποιηθεί από άλλους
ως μέσο. Πώς θα μπορούσε κάποιος να έχει αυτενέργεια στη βούλησή του
όταν στη διάνοιά του είναι το μέσον άλλων; Μόνο όποιος σκέφτεται είναι
ελεύθερος και αυτοδύναμος. Μόνο μέσα από τη διάνοιά του υποβιβάζει ο
άνθρωπος τα όντα έξω και κάτω από αυτόν σε απλά μέσα της ύπαρξής του.
Αυτοδύναμο και ανεξάρτητο είναι εν γένει μόνο αυτό που είναι o k o h ö s για
τον εαυτό του, αντικείμενο για τον εαυτό του. Ό,τι είναι σκοπός και αντικείμε
νο για τον εαυτό του τον ίδιο, αυτό, και ακριβώς γΓ αυτόν το λόγο -εφόσον
είναι αντικείμενο για τον εαυτό του-, δεν είναι πλέον μέσο και αντικείμενο
για ένα άλλο ον. Η αδιανοησία, για να το πούμε με μία λέξη, αποτελεί Είναι
για άλλο, αντικείμενο, [ενώ] η διάνοια αποτελεί Είναι δι' εαυτήν, υποκείμε
νο. Ό,τι όμως δεν είναι πλέον για άλλο αλλά δι' εαυτόν, αυτό απορρίπτει
κάθε εξάρτηση από ένα άλλο ον. Βεβαίως, εξαρτόμαστε από τα όντα έξω
από εμάς ακόμη και τη στιγμή της σκέψης- αλλά, εφόσον σκεφτόμαστε, στη
νοητική δραστηριότητα ως τέτοια δεν εξαρτόμαστε από κανένα άλλο ον.23
Η νοητική δραστηριότητα είναι αυτενέργεια. «Όταν σκέφτομαι» λέει ο Kant
στο προαναφερθέν σύγγραμμά του «τότε συνειδητοποιώ ότι εντός μου σκέ
φτεται το Εγώ μου και όχι ένα άλλο πράγμα. Συμπεραίνω λοιπόν ότι αυτή
η σκέψη εντός μου δεν είναι έμφυτη σε ένα άλλο πράγμα έξω από εμένα
αλλά σε εμένα τον ίδιο, και συνεπώς ότι είμαι μια υπόσταση, δηλαδή ότι
υπάρχω για εμένα τον ίδιο, χωρ/s να είμαι το κατηγόρημα ενό5 άλλου πράγματο5». Αν και πάντα χρειαζόμαστε τον αέρα, εντούτοις καθιστούμε ταυτό
χρονα ως φυσικοί επιστήμονες τον αέρα από ένα αντικείμενο της ανάγκης
ένα αντικείμενο της άνευ αναγκών δραστηριότητας ms σκέψη, δηλαδή ένα
απλό πράγμα για εμά5. Κατά την αναπνοή είμαι το αντικείμενο του αέρα, ο
αέρας το υποκείμενο· καθιστώντας όμως τον αέρα αντικείμενο της σκέψης,
της έρευνας, της ανάλυσης, αντιστρέφω αυτή τη σχέση, καθιστώ εμένα υπο
Αυτό ισχύει εξίσου και για τη νοητική πράξη ως σωματική πράξη, διότι η εγκεφαλική
23.
δραστηριότητα, αν και προϋποθέτει την πράξη της αναπνοής και άλλες διαδικασίες, είναι μια
αυτοτελής, αυτοδύναμη δραστηριότητα.

Η ουσία tou Χριστιανισμού

tov αέρα αντικείμενο δικό μου. Εξαρτημένο είναι όμωε μόνο αυτό
που είναι αντικείμενο evös ά λλ ο υ övios. Έτσι, το φυτό είναι εξαρτημένο από
τον αέρα και το <pcos, δηλαδή είναι ένα αντικείμενο για τον αέρα και το <pcos,
όχι για τον εαυτό του. Βεβαία«, αποτελεί και πάλι ο αέραε και το qxos αντικεί
μενο για το φυτό. Ο σωματικόε ßlos δεν είναι εν γένει τίποτε άλλο από αυτή
τη διηνεκή εναλλαγή υποκειμένου και αντικειμένου, Σκοπόε-και-μέσο-Είναι.
Καταναλώνουμε τον αέρα και καταναλωνόμαστε από αυτόν- απολαμβάνου
με και γινόμαστε αντικείμενα απόλαυσή. Μόνο η διάνοια είναι το ον που
απολαμβάνει όλα τα πράγματα xcopis η ίδια να
γίνεται αντικείμενο απόλαυσή από αυτά - το
(1638-1715) ήταν ένας από
αποκλειστικά αυτοαπολαμβόνον, το αύταρκες
τους μ εγαλύτερ ους μεταφ υσ ι
ον - το απόλυτο υποκείμενο - εκείνο το ον το
κούς φιλοσόφους της Γαλλίας.
οποίο δεν μπορεί να υποβιβαστεί πλέον σε
Επηρεασμένος αρχικά από τον
αντικείμενο ενόβ ά λλ ο υ övios, διότι καθιστά
Descartes, στη βάση της φιλο
όλα τα αντικείμενα αντικείμενα, κατηγορήμα
σοφίας του ojioCov συνέταξε
τα του εαυτού του, εκείνο που περιλαμβάνει
το έρ γο του «De la recherche
όλα τα πράγματα, επειδή αυτό το ίδιο δεν είναι
de Ια νέΗιέ» (Π αρίσι 1674), ο
ένα πράγμα, επειδή είναι ελ εύθ ερ ο από όλα τα

κείμενο,

πράγματα.

Malebranche υποστήριξε α κο

λούθως ότι γνω ρίζουμε όλα τα
Η ενότητα ms διάνοιαε είναι η ενότητα του
πρά γματα -νοη τά και αισθη
θεού. Για τη διάνοια είναι ουσιώδηβ η συνεί
τηριακά- μέσω της ιδέας που
δηση ms ενότηταε και ms οικουμενικότητάβ
υπάρχει σ την ψ υχή μας, ενώ
ms, αυτή η ίδια δεν είναι τίποτε άλλο από τη
αυτή η ιδέα υπάρχει στο θ ε ό ως
συνείδηση του εαυτού τns aw rns απόλυτηε
η οντολογική βάση των πάντων.
ενότm as, δηλαδή: αυτό που ισχύει για τη διά
Από εδώ αναπτύχθηκε ένας
νοια ü)s κατανοητό, αυτό είναι για αυτήν έναβ
δίαυλος προς τη φ ιλοσοφία του
απόλυτο5 νόμο$ με γενική ισχύ- είναι αδύνα
Spinoza. Σημαντικά κείμενά
τον γι' αυτή να σκεφτεί ότι αυτό που αντιφά
τον: «Conversations chrätiennes»
σκει npos εαυτόν, αυτό που είναι εσφαλμένο,
ανόητο, μπορεί να είναι κάπου αληθινό, και
(1676)· «Traitd de la nature
αντιστρόφα» ότι αυτό που είναι αληθινό, αυτό
et de la gräce» (1680)·
που είναι έλλογο, μπορεί να είναι κάπου ανα«Traitä de la morale» (1684)·
ληθέε και παράλογο. «Μπορεί να υπάρχουν
«Entretiens sur la mätaphysique
νοήμονα όντα τα οποία δεν μου μοιάζουν,
et la religion» (1688).
εντούτοΐ5 είμαι σίγουροβ ότι δεν υπάρχουν νο
ήμονα όντα τα οποία γνωρίζουν άλλουε νόμουε και αλήθειεs απ' ό,τι εγώ,
διότι κάθε πνεύμα βλέπει κατ' ανάγκην ότι δύο φορέ$ το δύο κάνει τέσσερα
και ότι πρέπει κανεί5 να προτιμά το φίλο του από το σκύλο του».24 Δεν έχω
ούτε την παραμικρή παράσταση, ούτε την παραμικρή υποψία για μια διάνοια
διαφορετική από τη διάνοια που ενεργοποιείται στον άνθρωπο. Πολύ περισ
σότερο, εκείνη η υποτιθέμενα άλλη διάνοια την οποία θέτω είναι απλά« μια

24.
Malebranche.* Επίσης, ο αστρονόμος Chr. Hugenius λέει στο ηροαναφερθέν έργο
του Κοαμοθεωρόϊ: «θα μπορούσε να υπάρχει κάπου αλλού ένας Λόγος διαφορετικός από
τον δικό μας, και να ισχύει στον Κρόνο και στον Άρη ως αδικία και μιαρότητα αυτό που ισχύει
σε εμάς ως δίκαιο και αξιέπαινο; Αληθινά, αυτό δεν είναι πιθανό και ούτε και δυνατό».
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κατάφαση στη δική μου διάνοια, δηλαδή μια ιδέα δική μου, μια παράσταση
η οποία εμπίπτει στη νοητική δυνατότητά μου, δηλαδή εκφράζει χη διάνοιά
μου. Αυτό που σκέφτομαι, αυτό και το επιτελώ ο iöios -φυσικά, μόνο σε
καθαρά διανοητικά πράγματα-, αυτό που σκέφτομαι ως συνδεόμενο το συν
δέω, αυτό που σκέφτομαι ο» χωρισμένο το διαχωρίζω, αυτό που σκέφτομαι
cos αρθέν, tos αρνούμενο, αυτό το αρνούμαι εγώ ο ίδ/os. Εάν, για παράδειγ
μα, σκέφτομαι μια διάνοια στην οποία η εποπτεία ή η πραγματικότητα του
αντικειμένου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη σκέψη του αντικειμένου, τότε
τα συνδέω πραγματικά· η διάνοιά μου ή η δύναμη Tns «pavraoias μου είναι
η ίδια η δύναμη σύνδεσηε αυτών των διαφορών ή αντιθέσεων. Πώβ θα ήταν
λοιπόν δυνατόν να tis παριστάνει cos συνδεδεμένε5 -ανεξαρτήτου εάν αυτή
η σύνδεση είναι oaqms ή συγκεχυμένη- εάν δεν xis συνέδεε$ ο iöios εντόβ
σου; Ontos όμα« και αν προσδιοριστεί η διάνοια την οποία παραδέχεται ένα
συγκεκριμένο ανθρώπινο άτομο σε διαφορά από τη δική του, αυτή η άλλη
διάνοια είναι απλά« η διάνοια που ενεργοποιείται στον άνθρωπο, η διάνοια
που νοείται ξεχωριστά από αυτό το συγκεκριμένο, χρονικό άτομο. Η ενότητα
βρίσκεται στην έννοια Tns öiävoias. Η αδυναμία Tns öiävoias να σκεφτεί δύο
ανώτατα όντα, δύο άπειρε$ υποστάσεις δύο θεού$ είναι η αδυναμία Tns öi
ävoias να αντιφάσκει npos εαυτήν, να απαρνηθεί την ίδια την ουσία Tns, να
σκεφτεί εαυτήν uis διαιρεμένη και πολλαπλασιασμένη.
Η διάνοια είναι η άπειρη ουσία. Η απειρότητα τίθεται άμεσα με την ενότη
τα, η περατότητα με την πολλότητα. Η περατότητα -με τη μεταφυσική έννοιαβασίζεται στη διαφορά u is ύπαρξή από την ουσία, ins ατομικότηταβ από το
γένοβ- η απειρότητα βασίζεται στην ενότητα Tns ύπαρξηβ και Tns ouoias. Περατό είναι γΓ αυτόν το λόγο εκείνο που μπορεί να συγκριθεί με άλλα άτομα
του ίδιου γένου$- άπειρο, αυτό που είναι όμοιο μόνο με τον εαυτό του, που
δεν έχει όμοιό του, συνεπά« δεν στέκει cos άτομο υπό ένα γένοβ, αλλά είναι
με αδιαφοροποίητο τρόπο ταυτόχρονα γένο$ και άτομο, ουσία και ύπαρξη.
Έτσι όμα« είναι η διάνοια· έχει την ουσία Tns εντός ms, συνεπά« δεν έχει τί
ποτε δίπλα και έξω από αυτήν το οποίο θα μπορούσε να συγκριθεί μαζί Tnsείναι ασύγκριτη, διότι είναι η ίδια η πηγή όλων των συγκρίσεων- απροσμέ
τρητη, διότι είναι το μέτρο όλων των μέτρων, μετράμε τα πάντα μόνο μέσα
από τη διάνοια- δεν μπορεί να υπαχθεί σε κανένα ανώτερο ον, σε κανένα
γένο5, διότι αυτή η ίδια είναι η ανώτατη αρχή όλων των υπαγωγών, υπάγει
όλα τα πράγματα και τα όντα στον εαυτό Tns. Οι ορισμοί των θεωρησιακών
φιλοσόφων και θεολόγων για το θεό cos το ον στο οποίο δεν διακρίνεται η
ύπαρξη από την ουσία, το οποίο είναι το ίδιο όλε$ οι ιδιότητεβ που έχει, ούiu>s ώστε το κατηγόρημα και το υποκείμενο είναι ταυτόσημα σε αυτόν, όλοι
αυτοί οι προσδιορισμοί είναι λοιπόν απλά« έννοιες που έχουν αποσπαστεί
από την ουσία ms διάνοια5.
Η διάνοια ή ο Aöyos είναι, τέλθ5, η αναγκαία ουσία. Ο Aöyos είναι, διότι
μόνο η ύπαρξη του Λόγου είναι Λόγος, διότι, εάν δεν υπήρχε Aöyos, δεν θα
υπήρχε συνείδηση, θα ήταν τα πάντα Μηδέν, το Είναι θα ήταν ταυτόσημο με
το Μη Είναι. Πρώτη η συνείδηση θεμελιώνει τη διαφορά μεταξύ Είναι και Μη
Είναι. Πρώτα στη συνείδηση αποκαλύπτεται η αξία του Είναι, η αξία Tns φύons. Γιατί υπάρχει εν γένει κάτι, γιατί υπάρχει ο κόσμοβ; Διότι απλά, εάν δεν
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υπήρχε κάτι, θα υπήρχε το Μηδέν, εάν δεν υπήρχε ο Aöyos, θα υπήρχε μόνο
ο Μη Aöyos - γΓ αυτό λοιπόν υπάρχει ο κόσμος, διότι είναι μια ανοησία να
μην υπάρχει ο κόσμος. Στην ανοησία τού Μη Είναι του βρίσκει το αληθινό
νόημα του Είναι του, στην αβασιμότητα ins παραδοχής ότι τάχα δεν υπάρχει
βρίσκεις το λόγο γιατί υπάρχει. Το Μηδέν, το Μη Είναι είναι άσκοπο, ανόητο,
ακατανόητο. Μόνο το Είναι έχει σκοπό, έχει βάση και νόημα- το Είναι είναι,
διότι μόνο το Είναι είναι Λόγο5 και αλήθεια· το Είναι είναι η απόλυτη ανάγκη,
η απόλυτη αναγκαιότητα. Ποια είναι η βάση του αυτοαισθανόμενου Είναι,
του βίου; Η ανάγκη του βίου. Αλλά για ποιον είναι ανάγκη; ΓΓ αυτόν που
δεν ζει. Δεν δημιούργησε το μάτι ένα οπτικό ον, διότι, εάν ήδη βλέπει, npos
τι δημιουργεί το μάτι; ΌχιΙ Μόνο το ον που δεν βλέπει χρειάζεται το μάτι.
Ερχόμαστε όλοι στον κόσμο χωρ/s γνώση και βούληση - αλλά ερχόμαστε
μόνο επειδή υπάρχει γνώση και βούληση. Πόθεν λοιπόν ο κόσμος; Από τη
χρεία, από την ανάγκη, από την αναγκαιότητα, αλλά όχι από μια αναγκαιότη
τα η οποία βρίσκεται σε ένα άλλο ον, δ ια ιρ ετικ ό από αυτήν -πράγμα που
αποτελεί καθαρή αντίφαση-, αλλά από την ιδία, την εσώτερη αναγκαιότητα,
από την αναγκαιότητα ws αναγκαιότηταε, διότι xcopis κόσμο δεν υπάρχει ανα
γκαιότητα, χωρίς αναγκαιότητα δεν υπάρχει Λόγος, δεν υπάρχει διάνοια.
Το Μηδέν, από το οποίο ήρθε ο κόσμος είναι το Μηδέν xcopis τον κόσμο.
Βεβαίως, η αρνητικότητα, όπως το διατυπώνουν οι θεωρησιακοί φιλόσοφοι,
το Μηδέν, είναι η βάση του κόσμου - αλλά ένα Μηδέν που αίρει εαυτό, δη
λαδή το Μηδέν το οποίο θα υπήρχε per impossibile, εάν δεν υπήρχε Kavivas
κόσμο5. Βεβαίως, ο κόσμος πηγάζει από μια έλλειψη, από την πενία, ωστόσο
είναι εσφαλμένη θεωρησιακότητα να καθίσταται αυτή η πενία οντολογική
ουσία - η έλλειψη αυτή είναι απλώς εκείνη η έλλειψη η οποία βρίσκεται στο
υποτιθέμενο Μη Είναι του κόσμου. Άρα ο κόσμος είναι αναγκαίος μόνο αφ'
εαυτού και μέσω του εαυτού του. Η αναγκαιότητα του κόσμου όμως είναι η
αναγκαιότητα του Λόγου. Ο Λόγος ως το σύνολο όλων των πραγματικοτή
των -διότι τι είναι όλα τα εξαίσια πράγματα του κόσμου χωρίς το φως, και
τι είναι το εξωτερικό φως χωρίς το εσωτερικό φως;-, ο Λόγος είναι η πιο
απαραίτητη ουσία - η βαθύτερη και ουσιωδέστερη ανάγκη. Πρώτος ο Λόγος
είναι η αυτοσυνείδηση του Είναι, το αυτοσυνείδητο Είναι■πρώτα στο Λόγο
αποκαλύπτεται ο σκοπός, το νόημα του Είναι. Ο Λόγο5 είναι το Είναι, που
είναι αντικειμενικό ως αυτοσκοπό5 - η τελική αιτία των πραγμάτων. Αυτό που
είναι npos εαυτόν αντικείμενο, αυτό είναι το ανώτατο, το ύστατο ον, αυτό που
δύναται τον εαυτό του είναι παντοδύναμο. [Πρβλ. για αυτό το κεφάλαιο τις
Παραγράφους Ι-ΙΙΙ από το Παράρτημα.]
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Τέταρτο κεφάλαιο

0 θεόs u s

ηθικό ον ή cos νόμοβ

Ο θ εό ί cos Qeös -το άπειρο, γενικό, άνευ ανθρωπομορφισμών ον τηί διάvoias- δεν έχει για τη θρησκεία περισσότερη σημασία απ' ό,τι έχει για μια ιδι
αίτερη επιστήμη έναί γενικόί κανόναϊ, με τον οποίο αυτή ξεκινά· είναι απfl tos
το ανώτατο, το ύστατο σημείο στήριξή και σύνδεσή, είναι το μαθηματικό
σημείο ms θρήσ κε^. Η συνείδηση ms ανθρώπινέ περιοριστικότητα5 και
μηδαμινότηταβ, η οποία συνδέεται με τη συνειδητοποίηση αυτού του όντος
δεν είναι επ' ουδενί θρησκευτική συνείδηση· πολύ περισσότερο, χαρακτηρί
ζει το σκεπτικιστή, τον υλιστή, το νατουραλιστή, τον πανθεϊστή. Η πίστη στο
θεό -τουλάχιστον στο θεό ms Θρησκεία5- χάνεται μόνο εκεί όπου, öncos
στο σκεπτικισμό, τον πανθεϊσμό, τον υλισμό, χάνεται η πίστη στον άνθρωπο,
τουλάχιστον στον άνθρωπο öncos autös ισχύει στη θρησκεία. Όσο λίγο λοι
πόν παίρνει και μπορεί να πάρει στα σοβαρά η θρησκεία τη μηδαμινότητα
του ανθρώπου,25 τόσο λίγο παίρνει στα σοβαρά αυτό το αφηρημένο ον,
με το οποίο συνδέεται η συνείδηση aums ms μηδαμινότητα5. Η θρησκεία
παίρνει στα σοβαρά μόνο εκείνουε mus προσδιορισμού5 οι οποίοι εξαντικειμενικεύουν τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Το να αρνείσαι τον άνθρωπο
σημαίνει: να αρνείσαι τη θρησκεία.
Είναι βεβαία» npos το συμφέρον ms θρησκείαβ το ότι το ον που είναι
γΓ αυτήν αντικειμενικό είναι άήήο από τον άνθρωπο· αλλά είναι επίσηβ, και
μάλιστα πολύ περισσότερο, npos το συμφέρον ms το ότι αυτό το ον είναι
ταυτόχρονα ένα ανθρώπινο ον. Το ότι είναι ένα άήήο αφορά μόνο την ύπαρ
ξη. το ότι όμωβ είναι ανθρώπινο αφορά την εσωτερική ουσιαστικότητά του.
Εάν ήταν cos npos την ουσία ένα άλλο ον, τι θα
*
Π ρόκειται για την πλήρη
ενδιέφερε τον άνθρωπο cos npos το Είναι ή το
συλλογή των Συμβολικών
Μη Είναι του; neos θα μπορούσε να αναπτύξει
Βιβλίων η οποία αποτέλεσε
τόσο εσωτερικό ενδιαφέρον για την ύπαρξή του
τον Κ ανόνα της λουθηρανικής
εάν δεν συμμετείχε και η δική του ουσία;
Εκκλησίας. Το Συμβολικό
Ένα παράδειγμα. «Όταν πιστεύω» λέγεται
Βιβλίο δημοσιεύθηκε στις 25
στο Συμβολικό Βιβλίο* «ότι μόνο η ανθρώπινη
Ιουνίου 1580 στη Δρέσδη και
φύση υπέφερε για εμένα, τότε ο Xpicnös είναι
25.
Η παράσταση ή η έκφραση περί της μηδαμινότητας του ανθρώπου ενώπιον του θεού
εντόί της θρησκείας είναι η οργή του θεού- διότι, όπως η αγάπη του θεού είναι η κατάφα
ση, έτσι και η οργή του είναι η άρνηση του ανθρώπου. ΑΑΑά ακριβώς αυτή η οργή δεν
είναι σοβαρή. «Ο θεός [...] δεν είναι στα σοβαρά οργισμένος. Δεν πρόκειται για την αυστηρή
σοθαρότητά του, όταν πιστεύει κανείς ότι οργίζεται και τιμωρεί». Λούθηροί. Άπαντα τα έργα,
Λιψία 1729, τόμ. VIII, σ. 208. Από αυτή την έκδοση θα γίνεται εφεξής η παραπομπή, μόνο με
αναφορά του εκάστοτε τόμου.
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περιέχει τα τρία λεγάμενα
για εμένα έναε κακόs Σωτήρας, τότε χρειάζεται
Οικουμενικά Σύμβολα
ο iöios ένα Σωτήρα». Πηγαίνουμε λοιπόν πιο
(το Αποστολνκό, της Συνόδου
πέρα από τον άνθρωπο- για λόγου$ σωτηριατης Νίκαιας και του Α θανασί
Kiis ανάγκη απαιτείται ένα ον άλλο, διαφορετι
κό από τον άνθρωπο. Αλλά από τη στιγμή που
ου), την Α υγουσταία Ομολο
τίθεται αυτό το άλλο ον, προκύπτει αμέσα« η
γία και Απολογία, τα Σμαλεπιθυμία του ανθρώπου για τον εαυτό του, για
καλόικά Αρθρα, τη Μ εγάλη
την ουσία του, και έτσι τίθεται αμέσα« και πάλι
και τη Μ ικρή Κατήχηση του
ο άνθρωποβ. «Εδώ είναι ο θεός ο onoios δεν
Λούθηρου, καθώς και το κεί
είναι ävOpainos και δεν έγινε ποτέ άνθρωηοε.
μενο της Formula Concordiae
Για εμένα όμως δεν είναι ο 0e0s [...]. θα παρατου 1577, η οποία διασφάλιζε
μείνει για εμένα έναβ k o k ö s Xpiorös εκείνοβ [...]
την καθαρότητα της λουθηρα
που είναι ένα$ απλώς ξεχωριστός θεός και ένα
νικής διδασκαλίας.
θείο πρόσωπο [...] χωρίς ανθρωπότητα. Όχι,
* Ο Johannes Tauter (1300-1361)
φίλε, εκεί όπου μου θέτεις το θεό εκεί πρέπει να
είναι ένας από τους διασημόμου θέσεις επίσης την ανθρωπότητα».
τερους
μυστικούς του Μ εσαί
Ο άνθρωπος θέλει να ικανοποιηθεί στη θρη
ωνα. Η μυστική αντίληψή του
σκεία- η θρησκεία είναι το ανώτατο αγαθό του.
είναι
σαφής
στα κ η ρύγματά
Αλλά nobs θα μπορούσε να βρει παρηγοριά και
του, και η διδασκαλία του
ειρήνη εάν ο θεός ήταν ένα ουσιωδώς άλλο ον;
δεν
ταυτίζεται
ούτε με τον
Πα» μπορώ να συμμετέχω στην ειρήνη evös
Μ άγιστρο Eckart ούτε με την
övxos όταν δεν είμαι εκ ins ouaias του; Εάν η ου
αρνησίκοσμη
διάθεση
τον βοσία του είναι άλλη, τότε είναι και η ειρήνη του
ρειοευρωπαϊκού Η συχα σμού.
ουσκύδώς άλλη, δεν είναι ειρήνη για εμένα. Πά»
μπορώ λοιπόν να μετέχω στην ειρήνη χου εάν
δεν μπορώ να μετέχω στην ουσία του, πά» μπορώ να μετέχω στην ουσία του
όταν είμαι πραγματικά άλλη$ ouaias; Ειρήνη αισθάνεται το καθετί που ζει μόνο
στο δικό του στοιχείο, μόνο στη δική του ουσία. Όταν λοιπόν ο άνθρωποβ αι
σθάνεται ειρήνη στο θεό, τότε την αισθάνεται μόνο διότι ο θεός είναι η αληθινή
ουσία του, διότι εδώ είναι μεθ' εαυτόν, διότι όλα εκείνα στα οποία αναζητούσε
μέχρι τώρα ειρήνη και όλα όσα λάμβανε μέχρι τώρα cos την ουσία του ήταν μια
άλλη, μια ξένη ουσία. Εφόσον λοιπόν πρέπει και μπορεί ο άνθρωπο$ να ικα
νοποιηθεί στο θεό, τότε πρέπει να βρει τον εαυτό του στο θεό. «Kaveis δεν θα
γευτεί τη θεότητα με τρόπο διαφορετικό από αυτόν με τον οποίο θέλει η ίδια
να είναι γευστική, δηλαδή να θεωρείται στην ανθρώπινη ιδιότητα του Χριστού,
και, εάν δεν βρίσκε« έτσι τη θεότητα, τότε δεν θα έχειβ ποτέ σου γαλήνη».26
«Κάθε πράγμα βασίζεται στον τόπο όπου γεννήθηκε. Ο Tönos στον οποίο γεννήθηκα είναι η θεότητα. Η θεότητα είναι η πατρίδα μου. Έχω έναν πατέρα στη
θεότητα; Ναι, έχω όχι μόνο έναν πατέρα σ' αυτήν, αλλά έχω τον ίδιο τον εαυτό
μου- πριν γίνω ο iöios o u tö s που είμαι, γεννήθηκα στη θεότητα».27
"Evas θεόε ο onoios εκφράζει μόνο την ουσία Tns öiävoias δεν ικανοποιεί,
εξαιτία5 auuis ακριβά« Tns έκφρασή, τη θρησκεία, δεν είναι ο 0e0s Tns θρη
26. Λούθηρος, τώμ. Ill, σ. 589.
27. Κηρύγματα διδασκάλων πριν και καιά ιη διάρκεια ms περιόδου ιου Tauter*. Αμβούργο
1621,0.81.
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σκείας. Η διάνοια δεν ενδιαφέρεται μόνο για τον άνθρωπο αλλά και για τα
όντα εκτ05 του ανθρώπου, για τη φύση. Ο διανοητικός άνθρωπος ξεχνά μάλι
στα τον εαυτό του σκεπτόμενος τη φύση. Οι Χριστιανοί κορόιδευαν tous ειδωλολάτρες φιλοσόφους διότι, αντί να σκέφτονται για τον εαυτό tous , για τη
σωτηρία tous , σκέφτονταν μόνο για τα πράγματα έξω από αυτούς. Ο Χριστιαv0s σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Η διάνοια παρατηρεί με τον ίδιο ενθουσι
ασμό τον ψύλλο, την ψείρα, öncos και την εικόνα του θεού, τον άνθρωπο. Η
διάνοια είναι η «απόλυτη αδιαφορία και ταυτότητα» όλων των πραγμάτων και
όντων. Όχι στο Χριστιανισμό, ούτε στον θρησκευτικό ενθουσιασμό - αλλά
μόνο στον διανοητικό ενθουσιασμό οφείλουμε την ύπαρξη μιας βοτανολογίας, pias ορυκτολογίας μιαε ζωολογίας μκ» φυσική$ και μκκ αστρονομίας.
Κοντολογί5, η διάνοια είναι μια οικουμενική, πανθεϊστική ουσία, η αγάπη για
το σύμπαν■ο χαρακτηριστικόε προσδιορισμό* Tns θρησκείας όμως, ιδιαίτε
ρα τns χριστιανικήε, είναι ότι αποτελεί μια εντελώς ανθρωποθεϊστική ουσία,
την αποκλειστική αγάπη του ανθρώπου για τον εαυτό του, την αποκλειστική
αυτοκατάφαση στην ανθρώπινη και μάλιστα στην υποκειμενικά ανθρώπινη
ουσία· διότι βεβαίως και η διάνοια καταφάσκει στην ουσία του ανθρώπου,
αλλά στην αντικειμενική ουσία, η οποία σχετίζεται με το αντικείμενο χάριν
του αντικειμένου, η ανάπτυξη Tns onoias είναι ακριβά» η επιστήμη, θα πρέ
πει λοιπόν στη θρησκεία να καταστεί αντικείμενο για τον άνθρωπο κάτι τελεί
α» διαφορετικό από την ουσία Tns διάνοιας, εφόσον ο άνθρωπος θέλει και
πρέπει να ικανοποιήσει εαυτόν σι η θρησκεία, και αυτό το κάτι θα περιέχει και
πρέπει να περιέχει τον ιδιαίτερο πυρήνα Tns θρησκείας.
Ο διανοητικός ή ορθολογικός προσδιορισμός του θεού, ο onoios εξέχει
πάνω απ' όλους tous άλλους στη θρησκεία, προπάντων στη χριστιανική,
είναι εκείνος της ηθική5 τελειότηταε. Ο θεός ως το ηθικά τέλειο ον δεν εί
ναι όμως τίποτε άλλο από την πραγματοποιημένη ιδέα, από τον εμπρόσωπο
νόμο ms ηθικής,28 από την ηθική ουσία του ανθρώπου που τίθεται aw από
λυτη ουσία - η ιδία ουσία του ανθρώπου· διότι ο ηθικός Θε05 θέτει στον
άνθρωπο την απαίτηση να είναι όπως είναι αυτό5 ο Ιδιοε [ο θεός]: «Άγ/os ο
θεός, πρέπει να γίνετε άγιοι ως ο θεός» - η ιδία συνείδηση του ανθρώπου,
διότι πώς θα μπορούσε αλλιώς να τρέμει ενώπιον του θείου 0vros, να δια
μαρτύρεται ενώπιόν του, να το καθιστά δικαστή για tis εσώτερες σκέψεις και
τα φρονήματά του;
Αλλά η συνείδηση του ηθικά τέλειου övros ως συνείδηση ενός όντος
αφηρημένου, αποκομμένου από κάθε ανθρωποπάθεια, μας αφήνει ψυχρούε και κενούε, διότι αισθανόμαστε την απόσταση, το κενό μεταξύ ημών
και αυτού του όντος - είναι μια άκαρδη συνείδηση· διότι είναι η συνείδηση
της προσωπική5 μηδαμινότητάς μας, και μάλιστα της πιο ευαίσθητης, της
ηθικής μηδαμινότητας. Η συνειδητοποίηση της θείας παντοδυναμίας και αιωνιότητας σε αντίθεση npos τη δική μου περιοριστικότητα στο χώρο και στο
χρόνο δεν με πονά- διότι η παντοδυναμία δεν με προστάζει να είμαι ο ίδιος
28.
Ο Ιδιος ο Kant λέει otis ήδη πολλόκις αναφερθεΐσες παραδόσεις tou για τη φιλοσο
φική διδασκαλία της θρησκείας, τις οποίες εκφώνησε υπό τη βασιλεία του Φρειδερίκου Β", σ.
135: «Ο θεός είναι ταυτόχρονα ο ISios ο ηθικός νόμοs, νοούμενος όμως ω$ εμηρόσωηο! ».
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παντοδύναμοβ, ούτε η αιωνιότητα να είμαι ο föios αιώνιοί. Αλλά δεν μπορώ
να συνειδητοποιήσω την ηθική τελειότητα xcopis να τη συνειδητοποιήσω
ταυτόχρονα cos ένα νόμο για εμένα. Η ηθική τελειότητα εξαρτάται, τουλά
χιστον για την ηθική συνείδηση, όχι από τη φύση αλλά αποκλειστικά από
τη βούληση, είναι μια βουλητική τελειότητα, η τέλεια βούληση. Την τέλεια
βούληση, τη βούληση η οποία είναι ένα με το νόμο, η οποία είναι η ίδια
νόμος δεν μπορώ να τη σκεφτώ xcopls ταυτόχρονα να τη σκεφτώ cos βουλη
τικό αντικείμενο, δηλαδή cos Δέον για εμένα. Κοντολογίς η παράσταση του
ηθικά τέλειου övros δεν είναι απλά» θεωρητική, ειρηνική παράσταση, αλλά
ταυτόχρονα πρακτική, διατυπώνουσα απαίτηση για πράξη, για μίμηση, μια
παράσταση που με θέτει σε ένταση, σε διχασμό με εμένα τον ίδιο- διότι,
καθώβ μου φωνάζει τι πρέπει να είμαι, μου λέει ταυτόχρονα, xcopis καμία
κολακεία και καταπρόσωπο, αυτό που δεν είμαι.29A utös δε ο διχασμό5 είναι
ακόμη πιο ßaoavicniKös στη θρησκεία, ακόμη πιο τρομερό5, καθά» αντιπαραθέτει στον άνθρωπο την ίδια τη βούλησή του cos ένα άλλο ον και, ακόμη
περισσότερο, cos ένα εμπρόσωπο ον, ένα ον το οποίο αποκλείει, μισεί, κατα
ριέται τον αμαρτωλό μπροστά στην χάριν του, την πηγή κάθε aonnpias και
ευτυχία5. neos όμακ λυτρώνεται ο άνθρωποβ από αυτόν το διχασμό μεταξύ
αυτού και του τέλειου övros, από τον πόνο ms αμαρτωλή5 συνείδησή, από
το βάσανο του αισθήματο$ ms μηδαμινότηταβ; ilcos αμβλύνει το θανατερό
κεντρί ms αμαρτία5; Μόνο συνειδητοποιώντα5 την καρδιά, την αγάπη cos την
ανώτατη, cos την απόλυτη δύναμη και αλήθεια, θεωρώνταε το θείο ον όχι
μόνο cos νόμο, cos ηθικό ον, cos διανοητικό ον, αλλά πολύ περισσότερο cos
ένα αγαπών, εγκάρδιο, cos αυτό το ίδιο υποκειμενικό ανθρώπινο ον.
Η διάνοια κρίνει μόνο σύμφωνα με την αυστηρότητα του νόμου- η καρδιά
προσαρμόζεται, είναι επιεική$, ανεξίκακη, γεμάτη μέριμνα, κατ' άνθρωπον*.
Kaveis δεν πληροί το νόμο ο onoios μα$ αντιπαραθέτει την
ηθική τελειότητα- γΓ αυτόν το λόγο όμωί δεν επαρκεί ο I * Ελληνικά
νόμο5 για τον άνθρωπο, για την καρδιά. Ο νόμο5 καταστο κείμενο.
δικάζει- η καρδιά σπλαχνίζεται ακόμη και τον αμαρτωλό.
Ο νόμοί με δέχεται μόνο cos αφηρπμένο ον, η καρδιά cos πραγματικό ον. Η
καρδιά μού δίνει τη συνείδηση ότι είμαι ävOpconos- ο νόμο$ μόνο τη συνεί
δηση ότι είμαι αμαρτωλόί, ότι είμαι μηδαμινόε.30 Ο νόμοί υποτάσσει τον
άνθρωπο, η αγάπη τον απελευθερώνει.
Η αγάπη είναι ο δεσμό5, η διαμεσολαβητική αρχή μεταξύ του τέλειου και
του ατελούβ, του αναμάρτητου και του αμαρτωλού övros, του Γενικού και
του Ατομικού, του νόμου και Tns καρδιά5, του θείου και του ανθρώπινου.
Η αγάπη είναι ο iöios ο θεόε, και έξω από αυτήν δεν υπάρχει κανένα5 Θε05.
Η αγάπη κάνει τον άνθρωπο θεό και το θεό άνθρωπο. Η αγάπη δυναμώνει

I

29. «Αυτό λοιπών που διακόπτει τη δική μας κρίση μέσα στη δική μας έπαρση, αυτό
μας ταπεινώνει. Άρα ο ηθικός νόμος ταπεινώνει αναπόφευκτα κάθε άνθρωπο, καθώς αυτός
συγκρίνει το νόμο με την ηθική ροπή της φύσης του»· Kant, Κριτική του πρακτικού Λόγου,
4η έκδοση, ο. 132.
30. «Όλοι έχουμε αμαρτήσει [...]. Με το νόμο ξεκίνησαν οι πατροκτόνοι»· Σενέκας. «Ο
νόμος μάς σκοτώνει»· Λούθπρο$ (τόμ. XVI, σ. 320).
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το αδύναμο και αποδυναμώνει το δυνατό, μειώνει το υψηλό και ανυψώνει
το χαμηλό, εξιδανικεύει την ύλη και υλοποιεί το πνεύμα. Η αγάπη είναι η
αληθινή ενότητα θεού και ανθρώπου, πνεύματος και φύσης. Στην αγάπη η
κοινή φύση είναι πνεύμα και το έξοχο πνεύμα είναι φύση. Από την πλευρά
του πνεύματος αγάπη σημαίνει άρση του πνεύματος, από την πλευρά της
ύλης σημαίνει άρση της ύλης. Η αγάπη είναι υήισμόε- άυλη αγάπη είναι
μια ανοησία. Στον πόθο της αγάπης για το απόμακρο αντικείμενο ενισχύει ο
αφηρημένος ιδεαλιστής, ενάντια στη θέλησή του, την αλήθεια ins αισθητηριακότηταε. Ταυτόχρονα όμως η αγάπη είναι ο ιδεαλισμός της φύσης· η αγά
πη είναι πνεύμα, Esprit. Μόνο η αγάπη κάνει το αηδόνι τραγουδιστή- μόνο η
αγάπη κοσμεί τα γονιμοποιητικά όργανα του φυτού με ένα άνθος. Και ποιο
θαύμα δεν κάνει η αγάπη ακόμη και στον κοινό αστικό βίο μας! Αυτό που
το χωρίζει η πίστη, η θρησκευτική ομολογία, η χίμαιρα το ενώνει η αγάπη.
Ακόμη και η υψηλή αριστοκρατία μας ταυτίζει με αρκετό χιούμορ την αγάπη
με τον αστικό όχλο. Αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι μύστες για το θεό, ότι είναι
το ανώτατο και εντούτοις το κοινότερο ον, αυτό ισχύει στ' αλήθεια για την
αγάπη, και μάλιστα όχι για μια ονειρεμένη, μια φανταστική αγάπη, όχι! - για
την πραγματική αγάπη, για την αγάπη που έχει σάρκα και αίμα.
Μάλιστα, μόνο για την αγάπη που έχει σάρκα και αίμα, διότι μόνο αυτή
μπορεί να συγχωρήσει τις αμαρτίες που έχουν διαπράξει η σάρκα και το
αίμα. Ένα μόνο ηθικό ον δεν μπορεί να συγχωρήσει αυτό που είναι ενάντια
στο νόμο της ηθικής. Αυτό που αρνείται το νόμο, το ίδιο το αρνείται ο νόμος.
Ο ηθικός δικαστής, ο οποίος δεν αφήνει να κυλήσει ανθρώπινο αίμα στην
ετυμηγορία του, καταδικάζει τον αμαρτωλό χωρίς μέριμνα, αδυσώπητα. Κα
θώς λοιπόν ο θεός θεωρείται ένα ον που παρέχει άφεση αμαρτιών, τότε
τίθεται ως ένα ον όχι μεν ανήθικο, αλλά ως ένα ον μη ηθικό, ως ένα ον πε
ρισσότερο από ηθικό, κοντολογίς ως ένα ανθρώπινο ον. Η άρση της αμαρτίας
είναι η άρση της αφηρημένης ανθρώπινης δικαιοσύνης - η κατάφαση στην
αγάπη, στη φιλευσπλαχνία, στην αισθητηριακότητα. Όχι τα αφηρημένα, όχι!
Μόνο τα αισθητηριακά όντα είναι φιλεύσπλαχνα. Η φιλευσπλαχνία είναι το
περί δικαίου αίσθημα rns αισθητηριακότηταβ. ΓΓ αυτόν το λόγο ο θεός δεν
συγχωρεί τις αμαρτίες του ανθρώπου εντός του ως αφηρημένο5 διανοηυκ05
θεός, αλλά εντό5 του ως άνθρωπο5, στον ενσαρκωμένο, στον αισθητηριακό
θεό. Ο θεός ως άνθρωπος δεν αμαρτάνει μεν, αλλά γνωρίζει, αναλαμβάνει
ο ίδιος τα δεινά, τις ανάγκες, τη χρεία της αισθητηριακότητας. Το αίμα του
Χριστού μάς καθαρίζει στα μάτια του θεού από τις αμαρτίες μας, μάλιστα
μόνο το ανθρώπινο αίμα του κάνει το θεό φιλεύσπλαχνο, ηρεμεί την οργή
του- δηλαδή αφίενται οι αμαρτίες μας διότι δεν είμαστε αφηρημένα όντα,
αλλά όντα με σάρκα και αίμα.31 [Πρβλ. Παράρτημα, Παράγραφοι Ι-ΙΙΙ, IV.]

31.
«Αυτός ο θεός και Κύριός μου ανέλαβε τη φύση μου, σάρκα και αίμα όπως έχω εγώ,
και μόχθησε και έπαθε ακριβώς όπως εγώ, αλλά χωρίς αμαρτία- γι' αυτό και μπορεί να συ
μπονά την αδυναμία μου. npos Εβραίους 5»- Λούθηρος (τόμ. XVI, σ. 533). «Όσο πιο βαθιά
μπορούμε να φέρουμε τον Χριστό στη σάρκα τόσο καλύτερα» (ό.π., σ. 565). «Ο ίδιος ο θεός,
όταν κανείς θέλει να διαπραγματευτεί μαζί του έξω από τον Χριστό, είναι ένας τρομερός θεός,
καθώς δεν βρίσκει κανείς παρηγοριά, αλλά μάταιη οργή και δυσμένεια» (τόμ. XV, σ. 298).

Πέμπτο κεφάλαιο

Το μυστικό m s ενσάρκωσικ
ή ο θεόβ u s ον ins καρδιάε’
Με τη συνείδηση τηί αγάπηί ο άνθρωποί συμφιλιώνεται με το θεό ή, πολύ
περισσότερο, με τον εαυτό του, με την ουσία του, την οποία αντιπαραθέτει
στον εαυτό του μέσα από το νόμο. Η συνείδηση τηί θείαί αγάπηί ή, πράγμα
που είναι το ίδιο, η εποπτεία του θεού cos ενόί ανθρώπινου όντοί καθ' εαυ
τό είναι το μυστικό τηί ενσάρκωση, τηί ενσάρκωσηί
* Ο τίτλος αντον τον
ή ενανθρώπησηί του θεού. Η ενσάρκωση δεν είναι
κεφαλαίου στην πρώτη
τίποτε άλλο από την πραγματική, αισθητηριακή εμ
φάνιση τηί ανθρώπινη φ ύσ η του θεού. Ο θ εό ϊ δεν
και τη δ εύτερη έκδοση
έγινε άνθρωποί χάριν του ιδίου· η βάση τηί ενσάρείναι: «Το μυστικό
κωσηί ήταν η χρεία, η ανάγκη του ανθρώπου - μια
της ενσάρκωσης
ανάγκη η οποία παρεμπιπτόντωί είναι ακόμη σήμερα
ή ο θ ε ό ς ως αγάπη,
μια ανάγκη του θρησκευτικού θυμικού. Ο θ εό ί έγινε
ως ον της καρδιάς».
άνθρωποί από φιλευσπλαχνία - ήταν λοιπόν ήδη εν
εαυτώ ο ίδιοί έναί ανθρώπινοί θ εό ί πριν γίνει πραγματικόί άνθρωποί- διότι
συγκίνησε την καρδιά του η ανθρώπινη ανάγκη, η ανθρώπινη αθλιότητα. Η
ενσάρκωση ήταν ένα δάκρυ τη ί θείαί συμπόνιας άρα απλώί μια εμφάνιση
ενόί όντοί ανθρώπινα αισθανόμενου, και γΓ αυτό ουσιωδώε ανθρώπινου.
Εάν στην ενσάρκωση επιμείνει κανείί μόνο στον ενανθρωπισμένο θεό,
τότε η ενανθρώπηση εμφανίζεται βεβαίωί ω ί ένα εκπληκτικό, ένα ανεξή
γητο, ένα θαυμαστό συμβάν. Αλλά ο ενανθρωπισμένοί θ εό ί είναι μόνο η
εμφάνιση του θεωμένου ανθρώπου- διότι του υποβιβασμού του θεού στον
άνθρωπο προηγείται αναγκαστικά η ανύψωση του ανθρώπου στο θεό. Ο άν
θρωποί ήταν ήδη εν θεώ, ήταν ήδη θ εό ί ο ίδιοί, πριν ο θ εό ί γίνει άνθρω
ποί, δηλαδή προτού εμφανιστεί cos άνθρωπο5.32 Πώί θα μπορούσε αλλιώί
ο θ εό ί να γίνει άνθρωποί; Ο αρχαίοϊ κανόναί «Εκ του μηδενόί μηδέν»
ισχύει και εδώ. Έναί βασιλιάί που δεν φέρει στην καρδιά του την ευημερία
των υπηκόων του, ο onoios όνταί στο θρόνο του δεν διαμένει με το πνεύμα
του στίί οικίεί τους που δεν είναι στο φρόνημά του, όπωί λέει ο λαόί, έναί
«k o ivö s άνθρωποί», έναί τέτοιοί βασιλιάί δεν θα κατέβει ούτε σωματικά

32.
«Τέτοιες περιγραφές, όπου η Γραφή μιλά για ίο θεό ωσάν να είναι άνθρωπος και tou
αποδίδει όλα όσα είναι ανθρώπινα, είναι αξιαγάπητες και παρηγορητικές, δηλαδή ότι μιλά
μαζί μας φιλικά και για πράγματα τέτοια όπως αυτά που είθισται να συζητούν μεταξύ τους οι
άνθρωποι, ότι ο Ιδιος χαίρεται, θλίβεται και πάσχει όπωί έναί άνθρωποί, χάριν του μυστικού
τηί μελλοντικά ανθρωπότηταί του Χριστού»· Λούθηροε (τόμ. II. σ. 334).
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από to θρόνο του για να δώσει ευτυχία στο λαό του με την προσωπική πα
ρουσία του. Δεν έχει ανυψωθεί λοιπόν ήδη ο υπήκοο5 στο βασιλιά πριν ο
βασιλιάβ κατέλθει στον υπήκοο; Και όταν ο υηήκοο5 αισθάνεται τιμημένοε
και ευτυχήβ από την προσωπική παρουσία του βασιλιά του, αυτό το αίσθη
μα αναφέρεται μόνο σε αυτό το ορατό φαινόμενο cos τέτοιο ή μήπα« πολύ
περισσότερο στην εμφάνιση του φρονήμα««, Tns φιλάνθρωπε ouoias, η
οποία είναι η βάση αυτού του φαινομένου; Αλλά αυτό που αληθινά είναι για
τη θρησκεία η βάση, αυτό στη συνείδηση Tns 0pnoKeias προσδιορίζεται ais
επ α κόλουθο ■έτσι, εδώ η ανύψωση του ανθρώπου στο θεό γίνεται επακό
λο υ θο του υποβιβασμού ή Tns μείω σε του θεού στον άνθρωπο. Ο θεός
λέει η θρησκεία, ενανθρωπίστηκε για να θεώσει τον άνθρωπο.33
Το βαθύ και ασύλληπτο, δηλαδή το αντιφατικό στοιχείο που βρίσκει κανείε στην πρόταση «Ο θεόβ είναι ή γίνεται άνθρωπο5» προέρχεται απλά«
από το ότι αναμειγνύει και μπερδεύει κανεί5 την έννοια ή tous προσδιορισμού5 του γενικού, απεριόριστου, μεταφυσικού övros με την έννοια ή tous
προσδιορισμού5 του θρησκευτικού θεού, δηλαδή tous προσδιορισμού5
Tns öiävoias με tous προσδιορισμούβ Tns Kapöiäs - μια σύγχυση η οποία
αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ορθή γνώση Tns θρησκείαβ. Αλλά
στην πραγματικότητα πρόκειται μόνο για την ανθρώπινη μορφή evös θεού,
ο onoios ήδη κατ' ουσίαν είναι στη βαθύτερη βάση Tns ifiuxns του έναβ φιλεύσπλαχνοβ, δηλαδή ένα$ ανθρώπινο* 0eös.
Στην εκκλησιαστική διδασκαλία αυτό εκφράζεται cos εξήβ: δεν ενσαρκώ
θηκε το πρώτο πρόσωπο Tns Θεότητα5 αλλά το δεύτερο, το οποίο εκπροσω
πεί τον άνθρωπο εν θεώ και ενώπιον του θεού - το δεύτερο πρόσωπο, το
οποίο όμα«, öncos θα δειχθεί, είναι το αληθινό, το συνολικό, το πρώτο πρό
σωπο Tns θρησκεία$. Μόνο δε χωρ/s αυτή την ενδιάμεση έννοια, η οποία είναι
η αφετηρία Tns ενσάρκωσε, εμφανίζεται αυτή η τελευταία cos μυστηριώδε,
ασύλληπτη, «θεωρησιακή», ενώ, εάν θεωρηθεί σε συνάφεια με αυτήν, είναι
ένα αναγκαίο, και μάλιστα αυτονόητο επακόλουθο. Ο ισχυρισμό5 λοιπόν
ότι η ενσάρκωση είναι ένα καθαρά εμπειρικό ή ιστορικό δεδομένο, το οποίο
πληροφορείται κανεί$ μόνο από μια θεολογική Αποκάλυψη, είναι μια διατύ
πωση του ηλιθιότερου θρησκευτικού υλισμού- διότι η ενσάρκωση είναι ένα
συμπέρασμα που βασίζεται σε μια άκρα« καταληπτή προκείμενη. Είναι όμα«
εξίσου αντεστραμμένο όταν θέλει κανείε να συναγάγει την ενσάρκωση από
καθαρά θεωρησιακού5, δηλαδή μεταφυσικούβ, αφηρημένουβ λόγουβ, διότι
η μεταφυσική ανήκει μόνο στο πρώτο πρόσωπο, το οποίο δεν ενσαρκώνε
ται, δεν είναι ένα δραματικό πρόσωπο. Μια τέτοια συνεπαγωγή θα μπορού
σε, στην καλύτερη περίπτωση, μόνο τότε να δικαιολογηθεί, όταν κανεί5 θα
συνήγε συνειδητά από τη μεταφυσική την άρνηση Tns μεταφυσική*.
33.
«Ο θεός έγινε άνθρωποί, ούτως ώστε ο άνθρωπος να γίνει θεός»· Αυγουστίνος
(Serm. ad pop). Στον Λούθηρο και σε αρκετούς Εκκλησιαστικούς Πατέρες απαντούν εντούτοις
χωρία τα οποία υποδηλώνουν την αληθινή σχέση. Ο Λούθηρος λέει, για παράδειγμα (τόμ. I,
σ. 334), ότι, καθώς ο Μωυσής ονομάζει τον άνθρωπο «εικόνα και ομοίωση του θεού » [Γένεσις
1: 26], ήθελε να υπονοήσει με σκοτεινό τρόπο ότι «ο θεός πρέπει να γίνει άνθρωπος». Εδώ
λοιπόν η ενανθρώπηση του θεού εκφράζεται με σχετική σαφήνεια ως ένα επακόλουθο της
θεότητας του ανθρώπου.

Η ουσία του Χριστιανισμού

Από αυτό το παράδειγμα καθίσταται σαφϋ nebs διαφέρει η ανθρωπολο
γία από τη θεωρησιακή φιλοσοφία. Η ανθρωπολογία δεν θεωρεί την εναν
θρώπηση (os ένα ιδιαίτερο, εκπληκτικό μυστήριο, öncos η θεωρησιακότητα,
που έχει τυφλωθεί από τη μυστικιστική επίφαση- πολύ περισσότερο, κατα
στρέφει την αυταπάτη ότι τάχα κρύβεται πίσω Tns ένα ιδιαίτερο, υπερφυσικό
μυστικό- υποβάλλει σε κριτική το δόγμα και το υποβιβάζει στα φυσικά, εγ
γενή στον άνθρωπο στοιχεία του, στην εσωτερική προέλευση και στο επίκε
ντρό του - στην αγάπη.
Το δόγμα μά5 παραθέτει δύο πράγματα: το θεό και την αγάπη. Ο Θεό5
είναι η αγάπη- τι σημαίνει όμακ αυτό; Είναι ο θεόβ κάτι άλλο εκτόί από την
αγάπη; Ένα ον διαφορετικό από την αγάπη; Έχει άραγε την ίδια σημασία
öncos όταν δηλώνω περιπαθάκ για ένα ανθρώπινο πρόσωπο: είναι η ίδια
η αγάπη; Βεβαίως διότι αλλιώε θα έπρεπε να εγκαταλείψω το όνομα Θεό5,
το οποίο εκφράζει ένα ιδιαίτερο, ένα εμπρόσωπο ον, ένα υποκείμενο σε
διαφορά από το κατηγόρημα. Άρα η αγάπη γίνεται κάτι ιδιαίτερο: ο 0e0s
έστειλε τον μονογενή υιό του ήόγω αγάππ5. Η αγάπη υποχωρεί και μειώνε
ται από το σκοτεινό υπόβαθρο: το θεό. Γίνεται μια ιδιότητα εμπρόσωπη, αν
και προσδιοριστική του övros- διατηρεί λοιπόν στο πνεύμα και στο θυμικό,
αντικειμενικά και υποκειμενικά, μόνο τη βαθμίδα 8V0s κατηγορήματοβ, όχι
του υποκειμένου, όχι Tns ouaias- ολισθαίνει μακριά από τα μάτια μου cos
κάτι παράπλευρο, cos ένα συμβεβηκό$· ενίοτε εμφανίζεται us κάτι ouaicböes
ενώπιόν μου- ενίοτε εξαφανίζεται ξανά. Ο Θε05 μού εμφανίζεται και με άλλη
μορφή απ' ό,τι στην αγάπη- μου εμφανίζεται με τη μορφή Tns παντοδυναμί
ας Mias δύναμηε σκοτεινή5, αδέσμευτέ από την αγάπη, μια5 δύναμή στην
οποία, αν και σε μικρότερο βαθμό, μετέχουν και οι δαίμονε5, οι διάβολοι.
Όσο η αγάπη δεν ανυψώνεται στην υπόσταση, στο ον, τόσο παραμονεύει
στο παρασκήνιο Tns αγάπηε ένα υποκείμενο το οποίο είναι κάτι δι' εαυτό
έστω και χωρ/s αγάπη, είναι ένα άστοργο τέρα5, ένα δαιμονικό ον, η προσω
πικότητα του οποίου, διαφοροποιημένη από την αγάπη και πραγματικά δια
φορετική από αυτήν, τέρπεται με το αίμα των αιρετικών και των απίστων - το
φάντασμα του θρησκευτικού φανατισμού! Παρ' όλα αυτά ά μ α « , το ouoicL>6es
στην ενσάρκωση, αν και ακόμη δεσμευμένο στη νύχτα xns θρησκευτική*
συνείδησή, είναι η αγάπη. Η αγάπη καθόρισε το θεό στην εξωτερίκευση Tns
0E0ini0s του.34 Η απάρνηση Tns θεότητάβ του δεν ήρθε από τη θεότητά του
cos τέτοια, σύμφωνα με την οποία είναι το υποκείμενο στην πρόταση: ο Θε05
είναι η αγάπη, αλλά από την αγάπη, από το κατηγόρημα [στην πρόταση]·
34.
Έτσι, με αυτή την έννοια, εόρταζε η αρχαία άνευ όρων, έμπλεη ενθουσιασμού πίστη
την ενσάρκωση. Η αγάπη υπερνικά το θεό. Amor triumphat de Deo, λέει, για παράδειγμα,
ο Άγιος Βερνάρδος. Και μόνο στη σημασία μιας πραγματικής αυτοεκποίησης, μιας αυταπάρ
νησης της θεότητας βρίσκεται η πραγματικότητα, η δύναμη και η σημασία της ενσάρκωσης,
αν και αυτή η αυτοάρνηση καθ' εαυτήν είναι απλώς μια φανταστική παράσταση, διότι, θεω
ρούμενη υπό το ψως, δεν αρνείται ο θεός εαυτόν στην ενσάρκωση, αλλά απλώς φαίνεται
ως αυτό που είναι, ως ένα ανθρώπινο ον. Αυτά που αντιπαρέθεσε το ψέμα της κατοπινής ορθολογιστικής-ορθόδοξης και βιβλικής-ευσεβιστικής-ορθολογιστικής θεολογίας ενάντια στις
μεθυστικές παραστάσεις και εκφράσεις της αρχαίας πίστης αναφορικά με την ενσάρκωση δεν
αξίζουν καμία αναφορά, ακόμη λιγότερο δε αναίρεση.
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συνεπώί η αγάπη είναι μια ανώτερη δύναμη και αλήθεια από τη θεότητα. Η
αγάπη υπερβαίνει το θεό. Η αγάπη ήταν εκείνη στην οποία θυσίασε ο θ εό ί
τη θεία μεγαλειότητά του. Και τι είδουί αγάπη ήταν αυτή; Διαφορετική από
τη δική μας Διαφορετική από αυτή στην οποία θυσιάζουμε αγαθά και αίμα;
Ήταν η αγάπη npos εαυτόν; npos εαυτόν tos θεό; Όχι! Ήταν η αγάπη για τον
άνθρωπο. Αλλά η αγάπη για τον άνθρωπο δεν είναι άραγε ανθρώπινη αγά
πη; Μπορώ να αγαπώ τον άνθρωπο xcopis να τον αγαπώ ανθρώπινα, χωρίί
να τον αγαπώ με τέτοιον τρόπο όπωί αγαπά αυτόί όταν αγαπά αληθινά; Δεν
θα ήταν αλλιώί η αγάπη ενδεχομένου διαβολική αγάπη; Ο διάβολος άλ
λωστε, αγαπά και αυτόί τον άνθρωπο, όχι όμωί χάριν του ανθρώπου αλλά
χάριν του εαυτού του, δηλαδή λόγω εγωισμού, για να μεγεθυνθεί, για να
επεκτείνει τη δύναμή του. Αλλά, όταν ο θ εό ί αγαπά τον άνθρωπο, τον αγα
πά χάριν του ανθρώπου, δηλαδή για να τον κάνει καλό, ευτυχισμένο, μα
κάριο. Δεν αγαπά λοιπόν τον άνθρωπο όπωί ο αληθινόί άνθρωποί αγαπά
τον άνθρωπο; Έχει η αγάπη εν γένει πληθυντικό αριθμό; Δεν είναι παντού
όμοια με τον εαυτό ms; Τι άλλο είναι λοιπόν το αληθινό, το απαραχάρακτο
κείμενο ms ενσάρκωσή από το κείμενο πολύ απλά ms αγάπης xcopis πρό
θεμα, xcopis τη διαφορά Θεία5 και ανθρώπινέ αγάπηί; Διότι, αν και υπάρχει
ιδιοτελήί αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, εντούτοΐί η αληθινή ανθρώπινη
αγάπη, η μοναδική επάξια αυτού του ονόματος είναι εκείνη που χάριν του
άλλου θυσιάζει το ίδιον. Iloios είναι λοιπόν ο λυτρωτήί και ο συμφιλιωτήί
μαί; Ο θ εό ί ή η αγάπη; Η αγάπη- διότι δεν μαί έχει λυτρώσει ο θ εό ί cos
θ εό ί αλλά η αγάπη, η οποία είναι υπεράνω τηί διαφοράί μεταξύ τηί θείαί
και τηί ανθρώπινηί προσωπικότηταί. Όπωί ο θ εό ί παραδόθηκε λόγω αγά
πηί, έτσι και εμείί πρέπει λόγω αγάπηί να αφήσουμε το θεό- διότι, εάν δεν
θυσιάσουμε το θεό στην αγάπη, τότε θα θυσιάσουμε την αγάπη στο θεό, και
παρ' όλο το κατηγόρημα τηί αγάπηί δεν θα έχουμε παρά μόνο το θεό, το
κακό ον του θρησκευτικού φανατισμού.
Συνάγονται όμωί αυτή τη διατύπωση από την ενσάρκωση, έχουμε ταυτό
χρονα παραθέσει το δόγμα στην αναλήθειά του, έχουμε αναγάγει το φαινο
μενικά υπερφυσικό και υπερλογικό μυστήριο σε μια απλή αλήθεια, καθ'εαυτή φυσική για τον άνθρωπο - μια αλήθεια η οποία δεν ανήκει αποκλειστικά
στη χριστιανική θρησκεία, αλλά, τουλάχιστον με υπανάπτυκτη μορφή, λιγότερο ή περισσότερο σε κάθε θρησκεία ω ί θρησκεία. Κάθε θρησκεία που έχει
αξίωση να φέρει αυτό το όνομα προϋποθέτει ότι ο θ εό ί δεν είναι αδιάφοροί
απέναντι στα όντα που τον λατρεύουν, ότι δηλαδή το ανθρώπινο δεν του
είναι ξένο, ότι ω ί αντικείμενο ανθρώπινηί λατρείαί είναι ο ίδιοί έναί ανθρώ
πινοί θεόί. Κάθε προσευχή αποκαλύπτει το μυστικό τηί ενσάρκωσης κάθε
προσευχή είναι πραγματικά μια ενσάρκωση του θεού. Στην προσευχή εισάγω
το θεό στην ανθρώπινη αθλιότητα, τον αφήνω να συμμετάσχει στα δεινά μου
και στίί ανάγκεί μου. Ο θ εό ί δεν κωφεύει στα παράπονά μου- με λυπάταιαρνείται λοιπόν τη θεία μεγαλειότητά του, τη μεγαλοπρέπειά του πάνω από
καθετί περατό και ανθρώπινο- γίνεται άνθρωποεμε wus ανθρώπουs- διότι, αν
με εισακούει, αν με λυπάται, τότε πλήττεται από τα δεινά μου. Ο θ εό ί αγαπά
τον άνθρωπο - δηλαδή: ο θ εό ί πάσχει από τον άνθρωπο. Η αγάπη δεν υφίσταται χωρίί συναίσθημα, το συναίσθημα δεν είναι νοητό χωρίί συμπόνια.

Η ουσία ιο υ Χριστιανισμού

Έχω συναίσθηση για ένα αναίσθητο ον;
Όχι! Μόνο για ένα αισθανόμενο αισθάνο
μαι και εγώ - μόνο για αυτό που το νιώ
θω να είναι εκ ins ouoias μου, εκεί όπου
ο iöios νιώθω τον εαυτό μου, με τα δεινά
του οποίου συμπάσχω και εγώ. Η συμπό
νια προϋποθέτει όμοια ουσία. Η έκφραση
του αδιαφοροποίητου ins ouoias του θεού
από τον άνθρωπο είναι η ενσάρκωση, είναι
η Πρόνοια, είναι η προσευχή.35
Η θεολογία βεβαία», η οποία έχει και
συντηρεί στο μυαλό uis raus μεταφυσικού*
vomiKoüs προσδιορισμού* ins αιωνιότη
τας tns απροσδιοριστία*, ins αμεταβλητότηταί και άλλου* παρόμοιου* αφηρημένουί
προσδιορισμού* που εκφράζουν την ουσία
της διάνοιας η θεολογία βεβαία» αρνείται
την ικανότητα του θεού να πάσχει, αλλά
έτσι αρνείται ακριβά» και την αλήθεια ms
θρησκε/as,36 Διότι η θρησκεία, ο θρήσκο*
άνθρωπος πιστεύει ότι στην πράξη Tns ευλάβειαβ Tns προσευχήβ συμμετέχει πραγμα
τικά ένα θείο ον στα δεινά και oris ανάγκες
του, πιστεύει σε μια βούληση του θεού η
οποία είναι ηροσδιορίσιμη από την εσωτερι
κότητα Tns προσευχής, δηλαδή από τη δύ
ναμη ms καρδιάε, πιστεύει σε ένα πραγματι
κό, σε ένα παρόν εισάκουσμα, που είναι το
αποτέλεσμα ms προσευχήε. Ο πραγματικά
θρήσκος άνθρωπος αποθέτει ανεπιφύλα
κτα την καρδιά του στο θεό· ο θεός είναι γΓ
αυτό μια καρδιά δεκτική για καθετί ανθρά)πινο. Η καρδιά μόνο στην καρδιά μπορεί να
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* Η απόδοση α υτής της λέξης
αφορά μια ερμηνεία και ένα σχόλιο
του ίδιου του Λούθηρου, καθώς η
μετάφ ραση των Εβδομήκοντα μιλά
για «δάκρυα», η Β ουλγάτα για
«lacrimas» και η αρχική μετάφραση
της Βίβλου από τον Λ ούθηρο το
1545 για «Threnen».
** Ο Ά γιος Β ερνάρδος του Κλερβό
(1090-1153) είναι ο σ ημαντικότε
ρος λατινόφωνος μυστικιστής τον
Μεσαίωνα, η δράση του οποίον δεν
περιορίστηκε στη δογματική διδα
σκαλία αλλά και στις πολιτικές αντι
παραθέσεις της παπικής εξουσίας -οι
οποίες σνμπεριλάμβαναν καταδίκες
αντιπάλων τ ο ν - καθώς και στην υποστήριξη της Β 'Σ τανροφ ορία ς. Υπήρ
ξε θεμελιωτής τον Τ άγματος των Κιστερσιανών. Το 1174 ανακηρύχθηκε
Αγιος από τον Πάπα Α λέξανδρο Γ .
Τα σημαντικότερα κείμενά του είναι
το «De consideratione libri V» και
το «Sermones de cantico canticorum»
(σε α υτό το τελευταίο παραπέμπει
ο Feuerbach). Στην πρώτη έκδοση
της «Ουσίας του Χριστιανισμού»
ο Feuerbach είχε κυρίως παραπέμψει
στα έργα τον Βερνάρδον, ενώ
στη δεύτερη έκδοση έδωσε α νάλογο
βάρος στις παραπομπές στο έργο
του Λούθηρου.

35. «Γνωρίζουμε ότι ο Θεό5 καταλαμβάνεται από συμπόνια για εμάς και όχι μόνο βλέπει
τα δάκρυά pas, αλλά μετρά και τα "δακρυάκια"* pas öncos λέγεται στον Ψαλμό 56 [:9]». «Ο
Yi6s του θεού καταλαμβάνεται αληθινά από το αίσθημα των δεινών μαβ»· Melanchthonis et
alorium Declamat. Argentor., ίόμ. Ill, a. 286, 450. «Κανένα δακρυάκι» λέει ο AoüOnpos για
τον προαναφερθέντα ένατο στίχο του 56ου Ψαλμού «δεν πρέπει να χύνεται ματαίοκ, γράφε
ται με μεγάλα ισχυρά γράμματα στον ουρανό», αλλά ένα ον το οποίο μετρά και «μαζεύει» τα
δάκρυα του ανθρώπου, σίγουρα είναι ένα άκρα» συναισθηματικό ον.
36. 0 Ayios Bepväpöos** καταφεύγει για βοήθεια σε ένα απολαυστικά σοφιστικό λο
γοπαίγνιο: Impasslbilis est Deus, sed non Incompaslbills, cui proprium est misereri semper et
parcere [AnaOns είναι ο θεόβ, αλλά όχι xtopls συμπόνια, άλλωστε του προσιδιάζει να είναι
φιλεύσπλαχνοΒ και στοργικός] (Sup. Cant., serm. 26). Os εάν η συμπόνια να μην ήταν ένα δει
νό, βεβαίακ δεινό Tns αγάπηβ, δεινό Tns καρδιάς. Τι είναι 0pcos αυτό που πάσχει αν δεν είναι
η συμπονετική καρδιά; Χωρίς αγάπη, κανένα δεινό. Η ύλη, η πηγή του δεινού, είναι ακριβά»
η γενική καρδιά, ο γενικόβ δεσμός όλων των όντων.

Ludwig Feuerbach

αποταθεί- βρίσκει παρηγοριά μόνο εν εαυ
τή, στην ίδια την ουσία ms.
Ο ισχυρισμ05 ότι η εκπλήρωση ms
προσευχήβ είναι προσδιορισμένη από την
αιωνιότητα, ότι έχει συμπεριληφθεί αρχικά
ήδη στο σχέδιο ms δ η μ ιο υ ρ γέ του κό
σμου, είναι μια κενή, ανούσια φαντασίωση
8V0S μηχανικού τρόπου σκέψηε, ο onoios
αντιφάσκει εντελώ5 npos την ουσία uis
Θρησκεία5. «Χρειαζόμαστε» λέει ορθότατα
κάπου ο Lavater* αναφορικά με τη θρη
σκεία «έναν αυθαίρετο θεό». Άλλωστε, και
σε αυτή τη φαντασίωση ο θεόε είναι εξί
σου ένα ον προσδιορισμένο από τον άν
θρωπο, öncos και στο πραγματικό, παρόν
εισάκουσμα που ακολουθεί τη δύναμη ms
προσευχής με τη διαφορά ότι η αντίφαση
με την αμεταβλητότητα και την απροσδι
οριστία του θεού, δηλαδή η δυσκολία,
μετατοπίζεται στην απατηλή απόσταση
του παρελθόντο5 ή ms αιωνιότηταε. Εάν ο
0e0s αποφασίζει τώρα να εκπληρώσει την
προσευχή μου ή εάν το είχε αποφασίσει
κάποτε, είναι κατά βάση το ίδιο πράγμα.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ασυνέπεια
όταν απορρίπτεται η παράσταση ενόϊ θεού
προσδιορίσιμου από την προσευχή, δη
λαδή από τη δύναμη του θυμικού, cos μια
ανάξια ανθρώπινη παράσταση. Εφόσον πι
στεύει κανεί5 σε ένα ον το οποίο είναι αντι
κείμενο ms flaxpeias, αντικείμενο ms προ
σευχής αντικείμενο του θυμικού, σε ένα ον
το οποίο προνοεί και μεριμνά -μια πρόνοια
η οποία δεν νοείται xcopis αγάπη-, σε ένα ον λοιπόν το οποίο είναι ον αγάπη,
έχει την αγάπη cos προσδιοριστική βάση των πράξεών του, τότε πιστεύει κανεί5 επίσηε σε ένα ον το οποίο, αν και δεν έχει μια ανατομική καρδιά, εντούτοκ
έχει μια ψυχική ανθρώπινη καρδιά. Oncos τονίστηκε, το θρησκευτικό θυμικό
θέτει τα πάντα στο θεό - εξαιρουμένου αυτού το οποίο περιφρονεί αυτό το
ίδιο. Οι Χριστιανοί δεν έδωσαν, βέβαια, στο θεό tous κάποια αισθήματα που
αντέφασκαν npos us ηθικέ5 έννοιέε tous, αλλά του έδωσαν xcopis περίσκεψη
τα αισθήματα και us αψιθυμίε$ ms αγάπη5, ms φιλευσπλαχνίας και έπρεπε
να του τα δώσουν. Η δε αγάπη την οποία το θρησκευτικό θυμικό θέτει στο
θεό είναι μια ιδιαίτερη, όχι απλά» προσποιητή, αναπαριστάμενη αγάπη - εί
ναι μια πραγματική, αληθινή αγάπη. Ο 0eös αγαπιέται και αγαπά ο iöios, στη
θεία αγάπη εξαντικειμενικεύεται, καταφάσκει εαυτήν μόνο η ανθρώπινη αγά
πη. Στο θεό εμβαθύνει η αγάπη στον εαυτό ms cos τη δική Tns αλήθεια.

* Ο Johann Kaspar Lavater (17411801) υπήρξε μία από τις σημαντι
κότερες προσωπικότητες της λεγά 
μενης της θ ύ ελ λ α ς και Ορμής',
η οποία εντοπίζεται στην καμπή
του 19ου αιώνα. Γεννημένος στη
Ζυρίχη, ο Lavater έδειξε από νωρίς
την ασκητική-μυστικιστική τάση
του, παράλληλα με μια κριτική στά
ση απέναντι στην αριστοκρατική
διοίκηση των ελβετικών πόλεων. Το
1786 έγινε πάστορας στη Ζυρίχη,
όπου και α πέκτησε μεγάλη διασημότητα λόγω των κηρυγμάτω ν τον.
Ο Lavater δεν παρέλειψε να αντιταχθεί τόσο στις αριστοκρατικές
απόψεις των ελβετικών κυβερνή
σεων όσο και στις βιαιότητες της
Γαλλικής Επανάστασης. Σ ημαντικά
κείμενά τον είναι οι «Χριστιανι
κές Ωδές» (1776, 1780), το δράμα
«Αβραάμ και Ισα άκ» (1776), τα έπη
«Ιησούς Μ εσαίας ή το μέλλον τον
Κνρίον» (1780), «Ιωσήφ της Αριμαθείας» (1794), τα «Κ ηρύγματα για
το Βιβλίο τον Ιω νά» και «Περί της
αγάπης»· μ εγάλη επίδραση άσκησε
το έργο του «Φυσιογνωμικά αποσπάσματα για την προώθηση της
ανθρωπογνωσίας και της ανθρώπι
νης αγάπης» (1775-78).

Η ουσία ίο υ Χριστιανισμού

Ενάντια στη σημασία τηί ενσάρκωσης που αναπτύχθηκε εδώ μπορεί κανείί να φέρει την αντίρρηση ότι με τη χριστιανική ενσάρκωση υπάρχει μια
εντελώί ιδιαίτερη, τουλάχιστον διαφορετική τροπή -πράγμα που βεβαίωί εί
ναι αληθινό υπό άλλη προοπτική, όπωί θα δειχθεί αργότερα- απ' ό,τι με τΐί
ενανθρωπήσεΐί των ειδωλολατρικών, φέρ' ειπείν των ελληνικών ή ινδικών
θεών. Αυτοί είναι δήθεν απλά ανθρώπινα προϊόντα ή θεωμένοι άνθρωποιαλλά στο Χριστιανισμό υποτίθεται ότι είναι δεδομένη η ιδέα του αληθινού
θεού· μόνο εδώ γίνεται πρώτη φορά η ένωση του θείου όντοί με το ανθρώ
πινο ον σημαντική και «θεωρησιακή». Ο Δίαί μεταμορφώνεται επίσηί και σε
ταύρο- λέγεται ότι οι ειδωλολατρικέί ενανθρωπήσεΐί των θεών είναι απλέί
φαντασιώσεις Στην ειδωλολατρία δεν υπάρχει στην ουσία του θεού κάτι
περισσότερο απ' ό,τι στην εμφάνισή του- αντιθέτως στο Χριστιανισμό είναι
ο θεόί, ένα άλλο, υπερανθρώπινο ον, το οποίο εμφανίζεται ω ί άνθρωποί.
Αλλά αυτή η αντίρρηση αντικρούεται από την ήδη διατυπωμένη παρατή
ρηση ότι και η προκείμενη τηί χριστιανικήί ενσάρκωσηί περιέχει ήδη το
ανθρώπινο ον. Ο θ εό ί αγαπά τον άνθρωπο- επιπλέον ο θ εό ί έχει έναν Υιό
εντόί του- ο θ εό ί είναι Πατέραε- οι σχέσεΐί τηί ανθρωπότητα! δεν αποκλείο
νται από το θεό- το ανθρώπινο [στοιχείο] δεν είναι απόμακρο στο θεό, δεν
του είναι άγνωστο. Συνεπώί δεν υπάρχει και εδώ τίποτε περισσότερο στην
ουσία του θεού απ' ό,τι υπάρχει στην εμφάνιση του θεού. Στην ενσάρκωση
απλώί παραδέχεται η θρησκεία αυτό που η ίδια στον αυτοαναστοχασμό τηί,
ω ί θεολογία, δεν θέλει να εκφράσει, ότι ο θ εό ί είναι ένα εντελώί ανθρώ
πινο ον. Η ενσάρκωση, το μυστικό του «θεανθρώπου», δεν είναι συνεπώί
μια μυστηριώδη σύνθεση αντιθέσεων, δεν είναι ένα συνθετικό γεγονός το
οποίο ω ί τέτοιο ισχύει για τη θεωρησιακή φιλοσοφία τηί θρησκείας διότι
αυτή η τελευταία χαίρεται ιδιαίτερα με την αντίφαση- είναι ένα αναλυτικό
γεγονόί - είναι μια ανθρώπινη λέξη με ανθρώπινο νόημα. Εάν υπήρχε εδώ
μια αντίφαση, τότε αυτή θα βρισκόταν πριν από και έξω από την ενσάρκωση,
ήδη στη σύνδεση τηί Πρόνοιαε, τηί αγάπη με τη θεότητα· διότι, εάν αυτή η
αγάπη είναι πραγματική, τότε δεν είναι μια αγάπη ουσιωδώί διαφορετική
από τη δική μαί -πρέπει μόνο να παραμεριστούν τα όρια-, και έτσι η ενσάρ
κωση είναι απλώί η πιο ισχυρή, εσώτερη, αισθητηριακή και ανοιχτόκαρδη
έκφραση αυτήί τηί Πρόνοιας αυτήί τηί αγάπηί. Η αγάπη δεν γνωρίζει πώί
μπορεί να δώσει με άλλον τρόπο ευτυχία στο αντικείμενό τηί παρά με το να
του δώσει χαρά με την προσωπική παρουσία της με το ότι γίνεται ορατή. Το
να αντικρίσει κανείί τον αόρατο ευεργέτη κατά πρόσωπο είναι ο διακαήί πόθοί τηί αγάπηί. Η όραση είναι μια θεία πράξη. Η μακαριότητα βρίσκεται στην
απλή θέαση του αγαπημένου. Η ματιά είναι η βεβαιότητα τηί αγάπηί. Και
η ενσάρκωση δεν πρόκειται να είναι τίποτε άλλο, να σημαίνει τίποτε άλλο,
[δεν πρόκειται] να έχει κανένα άλλο αποτέλεσμα από την αναμφισβήτητη
βεβαιότητα τηί αγάπηί του θεού προί τον άνθρωπο. Η αγάπη μένει, αλλά
η ενσάρκωση επί γηί είναι περαστική- η εμφάνιση ήταν χρονικά και χωρικά
περιορισμένη, προσβάσιμη σε λίγους αλλά η ουσία τηί εμφάνισηί είναι
αιώνια και γενική. Πρέπει ακόμη να πιστεύουμε στην εμφάνιση, όχι όμωί
χάριν τηί εμφάνισηί αλλά χάριν τηί ουσίας διότι σε εμάί έχει απομείνει
μόνο η εποπτεία τηί αγάπηί.
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Η σαφέστερη, αναντίρρητη απόδειξη ότι ο άνθρωποί θεωρεί εαυτόν στη
θρησκεία θείο αντικείμενο, θείο σκοπό, ότι δηλαδή εντόί τηί θρησκείαί φέρεται μόνο προί τη δική του ουσία, μόνο προί τον ίδιο τον εαυτό του η σαφέστερη, η αναντίρρητη απόδειξη είναι η αγάπη του θεού προί τον
άνθρωπο, η βάση και το επίκεντρο τηί θρησκείαί. Ο θ εό ί εξωτερικεύει τη
θεότητά του χάριν του ανθρώπου. Εδώ βρίσκεται η εγερτική εντύπωση τηί
ενσάρκωσηί: το ανώτατο, το άνευ αναγκών ον ταπεινώνει, μειώνει εαυτό
χάριν του ανθρώπου. Στο θεό έρχεται στην εποπτεία μου η ίδια η ουσία μουέχω αξία για το θεό- μου αποκαλύπτεται η θεία σημασία τηί ουσίαί μου.
Πώί μπορεί άλλωστε να εκφραστεί με ανώτερο τρόπο η αξία του ανθρώπου
παρά με το ότι ο θ εό ί γίνεται άνθρωποί χάριν του ανθρώπου, [παρά με] το
ότι ο άνθρωποί γίνεται ο τελικόί σκοπόί, το αντικείμενο τηί θείαί αγάπηί;
Η αγάπη του θεού για τον άνθρωπο είναι έναί ουσιώδηs προσδιορισμόε του
θείου όντοί: ο θ εό ί είναι έναί θ εό ί που αγαπά εμένα, αγαπά τον άνθρωπο εν
γένει. Εδώ βρίσκεται η έμφαση, εδώ βρίσκεται το βασικό αίσθημα τηί θρη
σκείαί. Η αγάπη του θεού με κάνει να αγαπώ· η αγάπη του θεού προί τον
άνθρωπο είναι η βάση τηί αγάπηί του ανθρώπου προί το θεό: η θεία αγάπη
προκαλεί, ξυπνά την ανθρώπινη αγάπη. <Μμεϊί άγαπώμεν αύτόν, δτι αύτόί
πρώτοί ήγάπησεν ήμάί».37 Τι αγαπώ λοιπόν μέσα και στο θεό; Την αγάπη,
και μάλιστα την αγάπη προί τον άνθρωπο. Όταν όμωί αγαπώ και λατρεύω
την αγάπη, με την οποία ο θ εό ί αγαπά τον άνθρωπο, δεν αγαπώ τον άνθρω
πο, δεν είναι η θεία αγάπη μου, έστω και έμμεσα, ανθρώπινη αγάπη; Δεν είναι
άραγε ο θ εό ί το περιεχόμενο του θεού όταν ο θ εό ί αγαπά τον άνθρωπο;
Δεν είναι το εσώτερό μου αυτό που αγαπώ; Έχω καρδιά όταν δεν αγαπώ;
Όχι! Μόνο η αγάπη είναι η καρδιά του ανθρώπου. Αλλά τι είναι η αγάπη χω
ρίί αυτό που αγαπώ; Αυτό λοιπόν που αγαπώ, αυτό είναι η καρδιά μου, αυτό
είναι το περιεχόμενό μου, αυτή είναι η ουσία μου. Γιατί θρηνεί ο άνθρωποί,
γιατί χάνει την όρεξη για τη ζωή όταν έχει χάσει το αγαπημένο αντικείμενο;
Γιατί; Διότι με το αγαπημένο αντικείμενο έχει χάσει την καρδιά του, την αρχή
του βίου του. Εφόσον λοιπόν ο θ εό ί αγαπά τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωποί
είναι η καρδιά του θεού - η ευημερία του ανθρώπου είναι η εσώτερη υπό
θεσή του. Δεν είναι λοιπόν, όταν ο άνθρωποί είναι αντικείμενο του θεού,
ο ίδιθ5 ο άνθρωπο5 αντικείμενο του εαυτού του στο θεό; Δεν είναι άραγε το
περιεχόμενο του θείου όντοί το ανθρώπινο ον, εφόσον ο θ εό ί είναι μεν αγά
πη αλλά το ουσιώδεί περιεχόμενο αυτήί τηί αγάπηί είναι ο άνθρωποί; Δεν
είναι άραγε η αγάπη του θεού npos τον άνθρωπο η βάση και το επίκεντρο
τηί θρησκείαί, η αγάπη του ανθρώπου npos εαυτόν, εξαντικειμενικευμένη,
θεωρημένη ω ί η ανώτατη αλήθεια, ω ί η ανώτατη ουσία του ανθρώπου;
Δεν είναι άραγε η πρόταση «Ο θ εό ί αγαπά τον άνθρωπο» μια ανατολίτικη
ρήση -η θρησκεία είναι, ουσιαστικά, ανατολίτικη-, η οποία πρόταση στα
γερμανικά σημαίνει: το Υπέρτατο είναι η αγάπη των ανθρώπων; Η αλήθεια, στην οποία ανήχθη εδώ το μυστήριο τηί ενσάρκωσηί μέσα
από την ανάλυση, έχει εμπέσει και στην ίδια τη θρησκευτική συνείδηση.
Έτσι, λέει, για παράδειγμα, ο Λούθηροs: «Όποιοί μπορεί να δημιουργήσει
37. Ιωάννου Α'4:19.
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κάτι τέτοιο (δηλαδή την ενανθρώπηση του θεού) στην καρδιά του, aurös,
χάριν ins σάρκαε και ιου αίματοε τα οποία είναι εκεί εκ δεξιών του θεού, θα
πρέπει να αγαπά εδώ, επί Tns yns, κάθε σάρκα και αίμα και να μην οργίζεται
πλέον με κανέναν άνθρωπο. Δηλαδή η λεπτή ανθρωπότητα του Χριστού,
του θεού pas, θα έπρεπε να πληροί με μια ματιά κάθε καρδιά με χαρά, ώστε
να μην μπορεί πλέον να εισχωρήσει εκεί κάποια οργισμένη ή εχθρική σκέ
ψη. θα έπρεπε μάλιστα πολύ απλά κάθε άνθρωπο$ να κουβαλά τον άλλο
με μεγάλη χαρά στα χέρια του, χάριν auräs Tns oäpKas και του αίματό5 pas».
«Αυτό είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να pas συγκινεί γεννώντα5
μεγάλη χαρά και ψυχική ανάταση, το ότι δηλαδή είμαστε rψημένοι πάνω
από κάθε πλάσμα, επίση5 και πάνω από tous αγγέλους ώστε να μπορούμε
αληθινά να δοξολογούμε: Η σάρκα και το αίμα μου είναι εκ δεξιών του θεού
και κυβερνούν τα πάντα. Τέτοια τιμή δεν την έχει κανένα δημιούργημα, ούτε
και κανένα5 άγγελο$. θα έπρεπε αυτό να είναι έναε cpoüpvos ο onoios να μα5
έλιωνε όλουε σε μία καρδιά και να προκαλούσε έναν τέτοιο οργασμό μετα
ξύ ημών των ανθρώπων, ώστε να αγαπούμε αλλήλου5 εκ καρδιά».3* Αλλά
αυτό που αληθινά στη θρησκεία είναι η ουσία του μύθου, το κυρίω5 θέμα,
αυτό στη θρησκευτική συνείδηση είναι απλα« το ηθικό δίδαγμα του μύθου,
το δευιερεύον θέμα. [Πρβλ. Παράρτημα, Παράγραφοι V, VII.]

38. Λούθηρος, τόμ. XV, σ. 44.

Έκτο κεφάλαιο
Το μυστικό του πάσχοντοβ θεού
Έναί ουσιώδηί προσδιορισμό! του ενανθρωπισμένου ή, πράγμα που είναι
ιο Ιδιο, ιου ανθρώπινου θεού, δηλαδή του Χριστού, είναι to Πάθοε. Η αγά
πη αποδεικνύεται μέσα από το πάθοε. Όλες οι σκέψείί και τα αισθήματα τα
οποία προσαρτώνται στον Χριστό συγκεντρώνονται στην έννοια του πάθους.
Ο θ εό ί ως θ εό ί είναι το σύνολο όληί τηί ανθρώπινηί τελειότητας, ο θ εό ί
ω ί Χριστόί είναι το σύνολο κάθε ανθρώπινηί αθλιότηταί. Οι ειδωλολάτρεί
φιλόσοφοι εόρταζαν τη δραστηριότητα, ιδιαίτερα την αυτενέργεια τηί διάνοιαί ω ί την ανώτατη, τη θεία δραστηριότητα· οι Χριστιανοί καθαγίασαν το
πάθοί, έθεσαν το πάθοί στον ίδιο το θεό. Όταν ο θ εό ί ω ί Actui purus, ω ί
καθαρή δραστηριότητα, είναι ο θ εό ί τηί αφηρημένηί φιλοσοφίαί, είναι αντιθέτωί ο Χριστόί, ο θ εό ί των Χριστιανών, το Paiiio pura, το καθαρό Πάθοί η ανώτατη μεταφυσική σκέψη, το ftre suprime τηί καρδιάί. Διότι τι προξενεί
περισσότερη εντύπωση στην καρδιά από το πάθοί; Και μάλιστα το πάθοί
τού καθ' εαυτό απαθούί, του υπεράνω κάθε πάθουί, το πάθοί του αθώου,
του αναμάρτητου, το πάθοί πολύ απλά για το όφελοί άλλων, το πάθοί τηί
αγάπηί, τηί αυτοθυσίαί; Ακριβώί όμωί γΓ αυτόν το λόγο, επειδή η ιστορία
των παθών τηί αγάπηί είναι η πιο συγκινητική ιστορία για την ανθρώπινη
καρδιά ή εν γένει για την καρδιά -διότι θα ήταν μια γελοία φαντασίωση του
ανθρώπου να θέλει να παριστάνει μια καρδιά διαφορετική από την ανθρώ
πινη-, συνεπάγεται από εδώ, χωρίί καμία αμφισβήτηση, ότι εντόί τηί δεν
έχει εκφραστεί, δεν έχει εξαντικειμενικευτεί τίποτε άλλο από την ουσία τηί
καρδιάί, ότι δεν είναι μια επινόηση τηί ανθρώπινηί διάνοιαί ή της ποιητικήί
ικανότηταί, αλλά σαφώί τηί ανθρώπινηί καρδιάί. Αλλά η καρδιά δεν επι
νοεί όπωί η ελεύθερη φαντασία ή η διάνοια- συμπεριφέρεται ω ί πάσχουσα,
ω ί παθητική- οτιδήποτε προέρχεται από αυτήν τηί εμφανίζεται ω ί δεδομένο,
αναδεικνύεται διά τηί βίαί, επενεργεί με τη δύναμη τηί επείγουσαί αναγκαι
ότητας. Η καρδιά κυριαρχεί, διαφεντεύει τον άνθρωπο- όποιοί κάποτε έχει
καταληφθεί από αυτήν έχει καταληφθεί όπωί από το δαίμονα, το θεό του.
Η καρδιά δεν γνωρίζει κανέναν άλλο θεό, κανένα καταλληλότερο ον από
αυτή την ίδια, από ένα θεό το όνομα του οποίου μπορεί μεν να είναι ένα ιδι
αίτερο, ένα άλλο, αλλά η ουσία του, η υπόστασή του είναι η ιδία ουσία τηί
καρδιάί. Και ακριβώί από την καρδιά, από την εσωτερική ώθηση να κάνει το
καλό, να ζει και να πεθάνει για τουί ανθρώπους, από τη θεία ορμή τηί αγαθοεργίαε, η οποία θέλει να δώσει ευτυχία σε όλουί, η οποία δεν αποκλείει
από τον εαυτό τηί κανέναν, ούτε καν τον πλέον απορριφθέντα, τον κατώ
τερο, από το ηθικό καθήκον τηί αγαθοεργίαί με την ανώτερη έννοια, όπωί
έχει μετεξελιχτεί σε μια εσωτερική αναγκαιότητα, δηλαδή σε καρδιά, από την
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ανθρώπινη ουσία λοιπόν, όπως αυτή αποκαλύπτεται cos καρδιά και μέσα
από την καρδιά, προήλθε η καλύτερη, η αήπθινή, δηλαδή η αποκαθαρμένη
από θεολογικά στοιχεία και αντιφάσεκ ουσία του Χριστιανισμού.
Αυτό δηλαδή που είναι στη θρησκεία κατηγόρημα, αυτό, σύμφωνα με
τα προανσφερθέντα, μπορούμε να το κάνουμε υποκείμενο, και αυτό που
σε αυτήν είναι υποκείμενο να το κάνουμε κατηγόρημα, δηλαδή να αντιστρέ
φουμε tous χρησμούβ Tns θρησκείαβ, να tous συλλάβουμε cos contre-viritäs
- έτσι θα έχουμε το αληθέ5. Ο θεόβ πάσχει -το πάθος είναι κατηγόρημααλλά πάσχει για tous ανθρώπους για tous άλλου5, όχι για τον εαυτό του. Τι
σημαίνει αυτό στα γερμανικά; Τίποτε άλλο από το εξή$: Πάσχειν για äfifious
είναι θεϊκό- önoios πάσχει για άλλου$, önoios αφήνει την ψυχή του, δρα
θεϊκά, είναι για tous ανθρώπου θεόε.39
Το nö0os του Χριστού δεν αντιπροσωπεύει εντούτοΐ5 μόνο το ηθικό, το
αυτενεργό nä0os, το πάθο5 Tns αγάπε, Tns δ ύναμ ε να θυσιάζει KavEis εαυ
τόν για την ευτυχία των άλλων· αντιπροσωπεύει επ ίσ ε το πάθθ5 a>s τέτοιο,
το näOos στο βαθμό που είναι μια έκφραση Tns ικανότητα5 näOous εν γένει.
Η χριστιανική θρησκεία είναι τόσο λίγο υπερανθρώπινη, ώστε αυτή η ίδια
καθαγιάζει την ανθρώπινη αδυναμία. Ο ειδω λολάτρε φιλόσοφοβ ακόμη
και με την είδηση του θανάτου του δικού του παιδιού εκφράζει τη δήλωση:
«Το ήξερα ότι είχα γεννήσει έναν θνητό»· αντιθέτως ο Χριστός -τουλάχιστον
ο βιβλικό5 Χριστός μια και για τον προ- και μη βιβλικό Χριστό δεν γνωρί
ζουμε τίποτε- δεν ξεχνά να χύσει δάκρυα για το θάνατο του Λαζάρου - ένα
θάνατο ο onoios στ' αλήθεια ήταν μόνο θάνατοε κατ' επίφαση. Ο Σωκράτε
με ασυγκίνητη ψυχή αδειάζει το κύπελλο με το κώνειο- ο Xpiorös αντιθέ
του φωνάζει: «El δυνατόν έστιν, παρελθάτω άπ' έμοϋ τό ποτήριον τοϋτο»40
[Ματθαίοε 26:39]. Από αυτή την άποψη ο Xpiorös είναι η αυτοομολογία Tns
ανθρώπινε ευαισθησιε. Σε αντίθεση με την ειδωλολατρική, ιδιαίτερα τη
στωική αρχή με την άκαμπτη βουλητική ενέργεια και αυτοτέλειά Tns, ο Χρι

39. Η θρησκεία μιλά μέσα από παραδείγματα. Το παράδειγμα είναι λοιπόν ο νόμος ins
θρησκείας. Αυτό που έκανε ο Χριστός είναι νόμος. Ο Χριστός υπέφερε για άλλους, άρα πρέ
πει να κάνουμε το Ιδιο. «Ο Κύριος έηρεηε να κενώσει, να ταπεινώσει, να μειώσει τον εαυτό
του τόσο πολύ μόνο για το λόγο ότι πρέπει και εσείς να κάνετε το Ιδιο»- Βερνάρδος (In die
nat. Domini.), «θα πρέπει να δούμε με ζήλο το παράδειγμα του Χριστού [...]. Κάτι τέτοιο θα
μας κινούσε και θα μας ωθούσε, ώστε θα μπορούσαμε εκ καρδίας να βοηθήσουμε και να
εξυπηρετήσουμε ευχαρίστως άλλους ανθρώπους, ακόμη και αν ήταν δυσάρεστο και εμείς
έπρεπε να υποφέρουμε από αυτό»· Λούθηρος (ιόμ. XV, ο. 40.)
40. «Οι περισσότεροι» λέει ο Άγιος Αμβρόσιος «δυσανασχετούν με αυτό το χωρίο. Εγώ
όμως δεν θαυμάζω πουθενά αλλού περισσότερο την ταπεινότητα και τη μεγαλειότητα του
Χριστού, διότι θα μου ήταν πολύ λιγότερο χρήσιμος εάν δεν είχε προσλάβει το δικό μου
πάθος» (Expos, in Lucae Ev., lib. X, c. 22). «Πώς θα μπορούσαμε να τολμήσουμε να προσεγ
γίσουμε το θεό εάν αυτός παρέμενε απαθής (in sua impassibilitate)»· Βερνάρδος (Tract, de
XII grad. humil. et superb.). «Αν και» λέει ο Χριστιανός γιατρός J. Milichius, ο φίλος του Μελάγχθονος, «φαίνεται γελοίο στους Στωικούς να αποδίδονται στο θεό αισθήματα ή θυμικές
συγκινήσεις (offectus), εντούτοις οι γονείς, όταν νιώθουν τις πληγές της αγάπης τους και τους
πόνους τους για μια ατυχία των παιδιών τους, θα πρέπει να σκέφτονται ότι υπάρχει στο θεό
μια παρόμοια αγάπη για τον Υιό του και για εμάς [...]. Ο θεός έχει μια αληθινή, όχι μια ψυχρή
ή διαστρεβλωμένη αγάπη» (Declam. Melanchth., ιόμ. II, σ. 147).

Ludwig Feuerbach

στιανός έχει προσλάβει τη συνείδηση tns ιδίας διεγερσιμότητας και ευαισθη
σίας στη συνείδηση του θεού- τη βρίσκει στο θεό, αρκεί να μην είναι μια
αμαρτωλή αδυναμία, να μην είναι στόχος απάρνησης και καταδίκη.
Το πάσχειν είναι η ανώτατη εντολή του Χριστιανισμού - η ιστορία του
Χριστιανισμού είναι η ίδια η ιστορία των παθών ms ανθρωπότηταε. Ενώ
(nous ειδωλολάτρε5 αναμειγνυόταν στη λατρεία των θεών ο αλαλαγμός
του αισθητηριακού πόθου, στους Χριστιανούς Θεβαίω5 cnous apxaious Χριcmavotjs, ανήκουν τα δάκρυα και ο στεναγμός ins καρδιάς, του θυμικού,
στη θεία λειτουργία. Όπως όμως λατρεύεται ένας αισθητηριακός θεός, ένας
θεός τη5 ζωής, εκεί όπου στη λατρεία του ανήκει μόνο μια αισθητηριακή
κραυγή χαράς μάλιστα όπως αυτή η ιαχή είναι απλώς ένας αισθητηριακός
ορισμός της ουσίας των θεών, για τους οποίους αντηχεί αυτή η κραυγή, έτσι
και οι στεναγμοί της καρδιάς των Χριστιανών είναι τόνοι που έρχονται από
την εσώτερη ψυχή, από την εσώτερη ουσία του θεού τους. Ο θεός της θείας
λειτουργίας, στους δε Χριστιανούς ο θεός της εσωτερικής θείας λειτουργίας,
και όχι ο θεός της σοφιστικής θεολογίας είναι ο αληθινός θεός του ανθρώ
που. Με δάκρυα όμως, με τα δάκρυα ms μετüvoias και του πόθου, πίστευαν
οι Χριστιανοί, οι αρχαίοι, βεθαίω5, Χριστιανοί, ότι απέδιδαν την ανώτερη τιμή
στο θεό τους. Τα δάκρυα είναι λοιπόν τα αισθητηριακά σημεία λάμψης του
χριστιανικού θρησκευτικού θυμικού, στα οποία αντικαθρεφτίζεται η ουσία
του θεού τους. Αλλά ένας θεός ο οποίος αρέσκεται σε δάκρυα δεν εκφράζει
τίποτε άλλο από την ουσία της καρδιάς ιδιαίτερα του θυμικού. Βέβαια, λέγε
ται στη χριστιανική θρησκεία: ο Χριστός έχει κάνει τα πάντα για εμάς, μας έχει
λυτρώσει, μας έχει συμφιλιώσει με το θεό- και από εδώ μπορεί να αντληθεί
το συμπέρασμα: Ας είμαστε χαρούμενοι- τι χρειάζεται να νοιαζόμαστε εμείς
για το πώς θα πρέπει να συμφιλιωθούμε με το θεό- άλλωστε, είμαστε ήδη
συμφιλιωμένοι. Αλλά ο παρατατικός χρόνος του πάθους γεννά μια έντονη,
διαρκή εντύπωση σε σύγκριση με τον παρακείμενο χρόνο της λύτρωσης. Η
λύτρωση είναι μόνο το αποτέλεσμα του πάθους- το πάθος είναι η βάση της
λύτρωσης. Συνεπώς το πάθος σταθεροποιείται βαθύτερα στο θυμικό- το πά
θος γίνεται αντικείμενο μίμησης- η λύτρωση όχι. Όταν ο ο ίδιος ο θεός έπαθε
χάριν εμού, πώς μπορώ να είμαι χαρούμενος, πώς μπορώ να απολαύσω μια
χαρά, τουλάχιστον σε αυτή τη διεφθαρμένη γη, η οποία υπήρξε το θέατρο
των παθών του;41 Είμαι τάχα καλύτερος από το θεό; Δεν θα πρέπει δηλαδή
να ιδιοποιηθώ το πάθος του; Αυτό που κάνει ο Κύριος ο θεός μου δεν είναι
το πρότυπό μου; Ή μήπως πρέπει να εισπράξω μόνο το κέρδος, χωρίς να
συμμετέχω στα κόστη; Γνωρίζω όμως, άραγε, ότι με έχει λυτρώσει; Δεν είναι
για εμένα η ιστορία του πάθους του ένα αντικείμενο; Πρέπει να μου είναι
άραγε απλώς ένα αντικείμενο ψυχρής ανάμνησης ή μάλιστα και ένα αντικεί
μενο χαράς, διότι αυτό το πάθος εξαγοράζει για εμένα τη μακαριότητα; Ποιος
μπορεί όμως να σκέφτεται έτσι, ποιος θέλει να αποκλειστεί από το πάθος του
θεού του;
41.
«Ο θεός μου επικρέμαται στο σιαυρό και εγώ θα κάνω θελήματα στον πόθο;» (Form,
hon. vitoe. Από τα ψευδεπίγραφα κείμενα του Αγίου Βερνάρδου). «Η σκέψη του Εσταυρωμέ
νου σταυρώνει εντός σου τη σάρκα»· Joh. Gerhard (Medit. sacrae, med. 37).
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Η χριστιανική θρησκεία είναι η θρησκεία του πάθουί.42 Οι εικόνεί του
Εσταυρωμένου, us ono(8s απαντούμε ακόμη σήμερα σε όλου! tous ναού!,
δεν απεικονίζουν ένα Λυτρωτή, αλλά απλώ! τον Εσταυρωμένο, τον Πάσχοντα. Ακόμη και οι αυτοσταυρώσεΐ5 μεταξύ των Χριστιανών είναι κάποιε! ψυ
χολογικά βαθιά θεμελιωμένε! συνέπειε! τη! θρησκευτική! αντίληψή! τουί.
Πώ5 να μην αποκτήσει κανείϊ την επιθυμία να σταυρώσει τον εαυτό του
ή άλλου! όταν έχει διαρκά» υπόψη του την εικόνα ενό! Εσταυρωμένου;
Είμαστε τουλάχιστον τόσο δικαιολογημένοι γΓ αυτό το συμπέρασμα όσο δι
καιολογημένο! ήταν ο Αυγουστίνο! και άλλοι Εκκλησιαστικοί Πατέρε! στην
κατηγορία ότι οι ανήθικε! εικόνεί των ειδωλολατρών τού! ωθούσαν και
tous έδιναν την άδεια για την ακολασία.
Το ο θεός πάσχει δεν σημαίνει όμω! στ' αλήθεια τίποτε άλλο από το ο
θεός είναι μια καρδιά. Η καρδιά είναι η πηγή, το σύνολο όλων των παθών.
Ένα ον χωρ/s πάθη είναι ένα ον χωρίς καρδιά. Το μυστικό του πάσχοντος
θεού είναι συνεπώί το μυστικό του αισθήματος- έναί πάσχων θεό! είναι
ένα! αισθανόμενος, έναί ευαίσθητο5 θεός.*3 Αλλά η πρόταση: Ο θ εό ί είναι
ένα αισθανόμενο ον είναι απλώ! η θρησκευτική έκφραση τη! πρόταση:: Το
αίσθημα είναι θε/os ουσ/as.
Ο άνθρωποί έχει εντό! του όχι μόνο τη συνείδηση μια! πηγή! δραστη
ριότητα!, αλλά και μια! πηγή! πάθου!. Αισθάνομαι, και αισθάνομαι την αί
σθηση, όχι απλώ! τη βούληση, τη νόηση, η οποία πολύ συχνά βρίσκεται
σε αντίθεση με εμένα και με τα αισθήματά μου, ω! προσήκουσα στην ουσία
μου, και, ενώ είναι η πηγή όλων των παθών, των αδυναμιών και των πόνων,
την αισθάνομαι ω! μια έξοχη, θεία δύναμη και εντέλεια. Τι θα ήταν ο άνθρω
πο! χωρί! αίσθημα; Η μουσική είναι μια δύναμη στον άνθρωπο. Αλλά τι
θα ήταν ο άνθρωπο! χωρί! [μουσικό] τόνο; Όσο καλά λοιπόν ο άνθρωπο!
νιώθει εντό! του μια μουσική ορμή, έναν εσωτερικό αναγκασμό να εκφράσει
τα αισθήματά του σε τόνου!, σε τραγούδια, με τέτοια αναγκαιότητα πλημ
μυρίζει με του! θρησκευτικού! στεναγμού! και τα δάκρυα την ουσία του
αισθήματο! ω! αντικειμενικού, θείου όντο!.
Η θρησκεία είναι ο αναστοχασμός, το αντικαθρέφτισμα του ανθρώπινου
όντος εντός του. Αυτό που είναι αρέσκεται αναγκαστικά στον εαυτό του, βρί
σκει μια χαρά στον εαυτό του, αγαπά εαυτό και αγαπά εαυτό δικαίω!- εάν το
μέμφεσαι διότι αγαπά εαυτό, τότε το μέμφεσαι επειδή είναι. Είναι σημαίνει
εξ ιδίων ισχυρισμό!, αυτοκατάφαση, προ! εαυτόν αγάπη- όποιο! είναι κου
ρασμένο! με τη ζωή αυτοκτονεί. Εκεί λοιπόν όπου το αίσθημα δεν υποβιβά
ζεται και δεν καταπιέζεται, όπωϊ στουϊ Στωικούί, εκεί όπου του αποδίδεται
Είναι, εκεί του έχει παραχωρηθεί επίσηί ήδη θρησκευτική δύναμη και σημα
σία, εκεί έχει ήδη ανέλθει σε εκείνο το επίπεδο στο οποίο μπορεί να αυτοκαθρεφτιστεί και να αναστοχαστεί, μπορεί να κοιτάξει στο θεό όπω! στον δικό
του καθρέφτη. Ο Θε05 είναι ο καθρέφτης του ανθρώπου.
42. «Το να υφιστάμεθα άσχημα δεινά είναι κατά πολύ καλύτερο από το να κάνουμε το
καήό»· Λούθηροs (τόμ. IV, σ. 15).
43. «Ήθελε να πάσχει, για να μάθει να συμπάσχει, ήθελε να γίνει ελεεινός, για να μάθει
το έλεος»· Βερνάρδος (De grad.). «Εήέησέ μας, διότι βίωσες μέσα από το δικό σου πάθοί την
αδυναμία τηί σάρκα$»- Κήήμηί Αήεξανδρείαζ (Paedag., lib. I, c. 8).
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Αυτό που για τον άνθρωπο έχει ουσιώδη αξία, αυτό που ισχύει γι' αυτόν
ως το τέλειο, το κατάλληλο, αυτό για το οποίο εκδηλώνει πραγματική ευα
ρέσκεια, αυτό και μόνο είναι Θεό5 γι' αυτόν. Εάν το αίσθημα είναι για εσένα
κάτι το θαυμάσιο, τότε είναι για εσένα ακριβώς γΓ αυτόν το λόγο μια θεία ιδι
ότητα. Γι' αυτό και πιστεύει ο αισθανόμενος, ο αισθηματικός άνθρωπος μόνο
σε έναν αισθανόμενο, αισθηματικό θεό, δηλαδή πιστεύει μόνο στην αλήθεια
του δικού του Είναι και της δικής του ουσίας, διότι δεν μπορεί να πιστέψει κάτι
άλλο από αυτό που είναι ο iöios στην ουσία του. Η πίστη του είναι η συνεί
δηση του πράγματος που του είναι ιερό· αλλά ιερό είναι για τον άνθρωπο
μόνο αυτό που είναι το εσώτερό του, το ίδιόν του, η ύστατη βάση, η ουσία
της ατομικότητά5 του. Για τον πλήρη αισθημάτων άνθρωπο είναι ένας άνευ
αισθημάτων θεός ένας κενός, αφηρημένος, αρνητικός θεός, δηλαδή Μη
δέν, διότι του λείπει αυτό που είναι άξιο και ιερό για τον άνθρωπο. Ο θεός
είναι για τον άνθρωπο το Λεξικό κοινοτοπιών των ανώτατων αισθημάτων και
σκέψεών του, το Γενεαλογικό βιβλίο όπου καταγράφει τα ονόματα των όντων
που είναι γι' αυτόν τα σημαντικότερα και ιερότερα.
Πρόκειται για ένα σημάδι μιας νοικοκυρεμένης άνεσης, για μια θηλυ
κή ορμή, όταν κανείς συλλέγει και συντηρεί τα συλλεχθέντα χωρίς να τα
αποθέτει και να τα εμπιστεύεται στα κύματα της λήθης, στη σύμπτωση της
ανάμνησης, όταν εν γένει δεν εγκαταλείπει έρμαιο mis δυνάμει του τίποτε
που αξίζει να το γνωρίσει. Ο ελευθερόφρων είναι εκτεθειμένος στον κίνδυ
νο ενός σπάταλου, διεσπαρμένου, διαλυμένου βίου· ο θρήσκος, ο οποίος
συνδέει τα πάντα σε ένα, δεν χάνεται στον αισθητηριακό βίο· αντ' αυτού
όμως είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο της μικρομυαλιάς, της πνευματικής
εγωπάθειας και της κερδοθηρίας. Ο άθρησκος, ή τουλάχιστον ο μη θρή
σκος, εμφανίζεται συνεπώς επίσης, τουλάχιστον στον θρήσκο, ως ένας
υποκειμενικός, αυτοδύναμος, αλαζονικός, επιπόλαιος άνθρωπος, όχι όμως
επειδή στον μεν καθ' εαυτόν δεν είναι ιερό αυτό που είναι ιερό στον δε,
αλλά επειδή αυτό που ο μη θρήσκος κρατά μόνο στο μυαλό του ο θρήσκος
το θέτει εκτός του ως αντικείμενο και ταυτόχρονα πάνω από τον ίδιο, και γι'
αυτό προσλαμβάνει εντός του τη σχέση μιας τυπικής υποταγής. Κοντολογίς,
ο θρήσκος, επειδή έχει, ένα Λεξικό κοινοτοπιών, επειδή έχει ένα κεντρικό
σημείο, έχει ένα σκοπό, και επειδή έχει ένα σκοπό έχει μια σταθερή βάση.
Όχι η βούληση ως τέτοια, όχι η αόριστη γνώση - μόνο η ένσκοηη δραστη
ριότητα, η οποία είναι η ενότητα της θεωρητικής και της πρακτικής δραστη
ριότητας, δίνει στον άνθρωπο μια ηθική βάση και ένα στήριγμα, δηλαδή
χαρακτήρα. Κάθε άνθρωπος θα πρέπει λοιπόν να θέσει στον εαυτό του
ένα θεό, δηλαδή έναν τελικό σκοπό. Ο τελικός σκοπός είναι η συνειδητή
και ηθελημένη ουσιώδης ζωτική ορμή, η ματιά της ιδιοφυίας, το φωτεινό
σημείο της αυτογνωσίας - η ενότητα ms φύση5 και του πνεύματος στον
άνθρωπο. Όποιος έχει έναν τελικό σκοπό έχει ένα νόμο από πάνω του■δεν
οδηγεί μόνο τον εαυτό του· οδηγείται. Όποιος δεν έχει τελικό σκοπό δεν
έχει καμία πατρίδα, κανένα ιερό. Η απουσία σκοπού είναι η μεγαλύτερη
δυστυχία. Ακόμη και εκείνος που θέτει ευτελείς σκοπούς τα περνά καλύτε
ρα, αν και δεν είναι καλύτερος, από εκείνον που δεν θέτει στον εαυτό του
κανένα σκοπό. Ο σκοπός περιορίζει· αλλά το όριο είναι ο άρχοντας της αρε-
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ins. Onoios έχει ένα σκοπό, ένα σκοπό που είναι καθ' εαυτόν αληθινός και
ουσιώδης έχει ακριβώς με αυτό τον τρόπο μια θρησκεία, αν και όχι με την
περιορισμένη έννοια του θεολογικού όχλου, αλλά σαφώς -και μόνο αυτό
έχει σημασία- με την έννοια του Λόγου, με την έννοια της αλήθειας. [Πρβλ.
Παράρτημα, Παράγραφοι IV-VIII.]

Έβδομο κεφάλαιο
Το μυστήριο xns Τριαδικόιηταβ
και xns θεομήτορο$
Οσο λίγο αρκεί στον άνθρωπο ως ένα αισθανόμενο, ένα πάσχον ον ένας
θεός χωρίς αίσθημα, χωρίς ικανότητα πάθους, τόσο λίγο του αρκεί και πάλι
ένα ον μόνο με αίσθημα, ένα ον χωρίς διάνοια και βούληση. Μόνο ένα ον
το οποίο φέρει εντός του τον συνολικό άνθρωπο μπορεί να ικανοποιήσει
τον συνολικό άνθρωπο. Η συνείδηση του ανθρώπου για τον εαυτό του στην
ολότητά του είναι η συνείδηση της Τριαδικότητας. Η Τριαδικότητα συνέχει σε
μία ενότητα τους προσδιορισμούς ή τις δυνάμεις που μέχρι τώρα θεωρού
νταν χωρισμένες, και με αυτό τον τρόπο υποβιβάζει το γενικό ον της διάνοι
ας, δηλαδή το θεό ως θεό, σε ένα ιδιαίτερο ον, σε μια ιδιαίτερη δύναμη.
Εάν αυτό που η θεολογία χαρακτηρίζει απεικόνιση, εικόνα, ομοίωμα της Τρι
αδικότητας μπορούμε να το συλλάβουμε ως το πράγμα καθ' εαυτό, την ουσία,
το αρχέτυπο, το πρωτότυπο, τότε θα έχουμε λύσει το αίνιγμα. Οι υποτιθέμενες
εικόνες μέσα από τις οποίες επιδίωξαν οι άνθρωποι να αναπαραστήσουν, να
καταστήσουν εύληπτη την Τριαδικότητα ήταν κυρίως: πνεύμα, διάνοια, μνή
μη, βούληση, αγάπη, mens, intellectus, memoria, voluntas, amor ή caritas.
Ο θεός σκέφτεται, ο θεός αγαπά, και μάλιστα σκέφτεται και αγαπά τον
εαυτό του· το νοητό, το εγνωσμένο, το αγαπημένο είναι ο θεός ο ίδιος. Η εξαντικειμενίκευση της αυτοσυνείδησης είναι το πρώτο [πράγμα] που απαντούμε
στην Τριαδικότητα. Η αυτοσυνείδηση επιβάλλεται αναγκαστικά, αθέλητα στον
άνθρωπο ως κάτι απόλυτο. Το Είναι είναι γι' αυτόν ένα με την αυτοσυνείδησηΕίναι με συνείδηση είναι γι' αυτόν πολύ απλό Είναι. Εάν δεν είμαι διόλου ή
εάν είμαι χωρίς να γνωρίζω ότι είμαι είναι ένα και το αυτό. Η αυτοσυνείδηση
έχει σημασία για τον άνθρωπο, έχει όντως αυτή καθ' εαυτήν απόλυτη σημα
σία. Ένας θεός που δεν γνωρίζει εαυτόν, ένας θεός χωρίς συνείδηση, δεν εί
ναι θεός. Οπως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί εαυτόν χωρίς συνείδηση,
έτσι δεν μπορεί και ο θεός. Η θεία αυτοσυνείδηση δεν είναι τίποτε άλλο από τη
συνείδηση ms συνείδησηβ ως απόλυτηε ή θείαε οντότηταε. Άλλωστε, με αυτό
τον τρόπο δεν έχει εξαντληθεί επ' ουδενί η Τριαδικότητα. Πολύ περισσότερο,
θα προβαίναμε σε μια εντελώς αυθαίρετη μεθόδευση εάν θέλαμε να επαναγάγουμε και να περιορίσουμε μόνο εδώ το μυστικό της Τριαδικότητας. Η συ
νείδηση, η διάνοια, η βούληση, η αγάπη με τη σημασία αφηρημένων ουσιών
ή προσδιορισμών ανήκουν μόνο στην αφηρημένη φιλοσοφία. Η θρησκεία
όμως είναι η συνείδηση του ανθρώπου για τον εαυτό του στη ζωντανή ολότη
τά του, στην οποία η ενότητα της αυτοσυνείδησης υπάρχει μόνο ως η έμπλεη
σχέσεων, πληρωμένη ενότητα του Εγώ και του Εσύ.

Η ουσία ιο υ Χριστιανισμού

Η θρησκεία, τουλάχιστον η χριστιανική, αφαιρεί από τον κόσμο· στην ου
σία Tns ανήκει η εσωτερικότητα. Ο θρήσκο$ άνθρωπο* διάγει ένα βίο μακριά
από τον κόσμο, κρυμμένο στο θεό, γαλήνιο, κενό εγκόσμιων χαρών. Απο
μακρύνεται όμα« απλά« από τον κόσμο, διότι ο iöios ο Oeös είναι ένα ον
ξεχωριστό από τον κόσμο, ένα ον εξωκοσμικό και υπερκοσμικό - με αυστη
ρή, αφηρημένα φιλοσοφική έκφραση, είναι το Μη Είναι του κόσμου. Ο Θεό5
us εξωκοσμικό ον δεν είναι όμα« τίποτε άλλο από την ουσία του ανθρώπου
η οποία έχει αποσυρθεί από τον κόσμο στον εαυτό ms, έχει απελευθερωθεί
από öfious wus δεσμούε και ris διαπλοκέε με αυτόν, έχει τεθεί πάνω από τον
κόσμο και έχει πραγματοποιηθεί, έχει θεωρηθεί cos αντικειμενική ουσία· ή δεν
είναι τίποτε άλλο από τη συνείδηση Tns δύναμή να μπορεί να αφαιρεί από
όλα τα άλλα εκτό5 από τον εαυτό ms και να μπορεί να είναι αποκλειστικά μεθ'
εαυτήν, öncos evrds Tns Θρησκεία5, δηλαδή cos ένα ον ιδιαίτερο, διαφορετικό
από τον άνθρωπο, καθίσταται για τον άνθρωπο αντικείμενο.44 Ο θεόβ cos
Θεό5, cos απλό ον, είναι το πολύ απλά μεμονωμένο, το μοναχικό ον - η από
λυτη μοναξιά και αυτοδυναμία· διότι μοναχικό μπορεί να είναι μόνο εκείνο
που είναι αυτοδύναμο. Το να μπορεί κανείϊ να είναι μοναχικό* είναι σημάδι
χαρακτήρα και νοητική5 δύναμη5· η μοναξιά είναι η ανάγκη του στοχαστή, η
κοινότητα είναι η ανάγκη Tns καρδιά5. Τη σκέψη μπορεί κανεί$ να την ασκήσει
μόνοβ, την αγάπη μόνο με άλλον. Στην αγάπη είμαστε εξαρτημένοι διότι είναι
η ανάγκη για ένα άλλο ον· αυτοδύναμοι είμαστε μόνο στη μοναχική νοητική
πράξη. Η μοναξιά είναι αυτάρκεια, αυτεπάρκεια.
Αλλά σε έναν μοναχικό θεό αποκλείεται η ουσιώδη ανάγκη Tns διττόrnros, Tns ayänns, Tns κοινότητα5, Tns πραγματική*, πληρωμένη* αυτοσυνεί
δηση*, του άλλου Εγώ. Αυτή την ανάγκη λοιπόν η θρησκεία την ικανοποιεί
θέτοντα* στη γαλήνια μοναξιά του θείου övros ένα ον άλλο, δεύτερο, δια
φορετικό από το θεό cos npos την προσωπικότητα, αλλά cos npos την ουσία
ταυτόσημο με αυτόν - ο θεόε cos Yiös, σε διαφορά npos το θεό cos Πατέρα.
Ο θ εό ϊ Πατήρ είναι Εγώ, ο θεόβ Yiös είναι Εσύ. Το Εγώ είναι διάνοια, το Εσύ
αγάπη■η αγάπη όμα« με διάνοια και η διάνοια με αγάπη είναι πρώτα αυτά
πνεύμα, είναι πρώτα αυτά ο ολόκληρο5 ävOpconos.
Μόνο ο KOIV0S Bios είναι αληθινόs, εν εαυτώ ικανοποιημένο5, θείθ5 Bios
- αυτή η απλή σκέψη, αυτή η φυσική και εγγενήβ στον άνθρωπο αλήθεια
είναι το μυστικό του υπερφυσικού μυστηρίου Tns TpiaöiKöunas. Αλλά η
θρησκεία εκφράζει αυτήν, öncos και κάθε άλλη αλήθεια, μόνο έμμεσα, δη
λαδή αντεστραμμένα, καθιστά και εδώ μια γενική αλήθεια ιδιαίτερη και το
αληθινό υποκείμενο απλό κατηγόρημα, λέγοντα5: ο θεόε είναι ivas koivös
44.
«Η ουσία ιου θεού είναι έξω από όλα τα πλάσματα, ακριβώς όπως ο θεός ήταν από
την αιωνιότητα εντός του εαυτού ιου■πρέπει ήοιπόν να αποσύρεις ζην αγάπη σου από όλα ζα
πήάσμαζα»· Job. Gerhard (Medit. sacrae, med. 31). «Εάν θέήεΐί να έχεις ζον Δημιουργό ζων
πήασμάζων, τότε πρέπει να απαρνηθείς ζα πήάσμαζα [...). Όσο ήιγότερα πήάσμαζα τόσο περισ
σότερος θεόί. Γι' αυτό πρέπει να διώξεις και να αποκλεΐσεις όλα τα πλάσματα, με όλη την
παρηγοριά τους»· J. Tauter (Postilla, Αμβούργο 1621, σ. 312). «Εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί
να πει στην καρδιά του με αλήθεια: Μόνο εγώ και ο θεός είμαστε στον κόσμο, τίποτε άλλο,
τότε δεν έχει ακόμη γαλήνη μέσα του»· G. Arnold (Von Verschmähung der Welt. Wahre Ab
bild, der ereten C ^ t e n . Lib. 4, c. 2, § 7).
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0/os, έναί ßios και μια ουσία τηί αγάπηί και τηί φιλίαί. Το τρίτο πρόσωπο
στην Τριάδα δεν εκφράζει άλλωστε τίποτε περισσότερο από την αγάπη των
δύο θείων προσώπων προί άλληλα, είναι η ενότητα του Υιού και του Πατρόί, η έννοια τηί κοινότηταί, τιθέμενη με αρκετά παράλογο τρόπο εκ νέου
ω ί ένα ιδιαίτερο, εμπρόσωπο ον.
Το Άγιο Πνεύμα οφείλει την προσωπική ύπαρξή του μόνο σε ένα όνομα,
σε μια λέξη. Ω ί γνωστόν, ακόμη και οι αρχαιότεροι Εκκλησιαστικοί Πατέρεί
ταύτιζαν το Πνεύμα με τον Υιό. Η συνοχή λείπει ακόμη και στην κατοπινή
δογματική προσωπικότητά του. Είναι η αγάπη με την οποία ο θ εό ί αγαπά
εαυτόν και τουί ανθρώπουί, και είναι πάλι η αγάπη με την οποία ο άνθρω
ποί αγαπά το θεό και τον άνθρωπο. Είναι λοιπόν η ενότητα του θεού και
του ανθρώπου, όπωί καθίσταται εντόί τηί θρησκείαί αντικείμενο για τον άν
θρωπο, δηλαδή ω ί ένα ιδιαίτερο ον καθ' εαυτήν. Αλλά για εμάί η ενότητα
βρίσκεται ήδη στον Πατέρα, ακόμη δε περισσότερο στον Υιό. Δεν χρειάζεται
λοιπόν να κάνουμε το Άγιο Πνεύμα ένα ιδιαίτερο αντικείμενο τηί ανάλυσήί
μαί. Μόνο η εξήί παρατήρηση. Στο βαθμό που το Άγιο Πνεύμα αντιπροσω
πεύει την υποκειμενική πλευρά, είναι ουσιαστικά η αντιπροσώπευση του
θρησκευτικού θυμικού σε αυτό το Ιδιο, είναι η αντιπροσώπευση τηί θρη
σκευτικής αψιθυμίας, του θρησκευτικού ενθουσιασμού ή η προσωποποίηση,
η εξαντικειμενίκευση rns θρησκείας στη θρησκεία. Το Άγιο Πνεύμα είναι συ
νεπώί το αναστενάζον πλάσμα, ο πόθος του δημιουργήματοί για το θεό.
Το γεγονόί όμωί ότι κατά βάση δεν είναι περισσότερα από δύο πρόσω
πα, διότι, όπωί αναφέρθηκε, το τρίτο αντιπροσωπεύει μόνο την αγάπη, συνίσταται στο ότι στην αυστηρή έννοια τηί αγάπηί αρκεί το Δύο. Το Δύο είναι
η αρχή και ακριβώί γΓ αυτόν το λόγο το υποκατάστατο τηί πολλότηταί. Εάν
ετίθεντο περισσότερα πρόσωπα, τότε απλώί θα μειωνόταν η δύναμη τηί
αγάπηί· θα διασκορπιζόταν. Αλλά η αγάπη και η καρδιά είναι ένα- η καρδιά
δεν είναι μια ιδιαίτερη δυνατότητα - η καρδιά είναι ο άνθρωποί, ο οποίος
αγαπά και εφόσον αγαπά. Το δεύτερο πρόσωπο είναι συνεπώί η αυτοκατά
φαση της ανθρώπινης καρδιάς ως της αρχής της διπότητας, του κοινού βίου
- η ζεστασιά■ο Πατήρ είναι το φως, αν και το φω ί ήταν κυρίωί ένα κατηγό
ρημα του Υιού, διότι πρώτα σε αυτόν καθίσταται η θεότητα για τον άνθρω
πο σαφήί, διαυγήί, κατανοητή. Ανεξαρτήτωί όμωί από αυτό, μπορούμε
να αποδώσουμε στον Πατέρα ω ί τον εκπρόσωπο τηί θεότηταί ω ί τέτοιαί,
τηί ψυχρήί ουσίαί τηί διάνοιαί, το φωί ω ί υπεργήινο ον, και στον Υιό τη
ζεστασιά ω ί γήινο ον - πρώτα ο θ εό ί ω ί Υιόί ζεσταίνει τον άνθρωπο· εδώ ο
θ εό ί από ένα αντικείμενο του οφθαλμού, τηί αδιάφορηί οπτικήί αίσθησηί,
γίνεται ένα αντικείμενο του αισθήματοί, τηί αψιθυμίαί, του ενθουσιασμού,
τηί έκστασηί, αλλά μόνο επειδή ο Υιόί ο ίδιοί δεν είναι τίποτε άλλο από τη
λάβρα της αγάπης, του ενθουσιασμού. Ο θ εό ί ω ί Υιόί είναι η πρωταρχική
ενσάρκωση, η πρωταρχική αυταπάρνηση του θεού, η απάρνηση του θεού
εν θεώ· διότι ω ί Υιόί είναι ένα περατό ον, διότι είναι ab alio, εκ βάσεωί,
ενώ αντιθέτωί ο Πατέραί είναι άνευ βάσηί, εξ εαυτού, ο se. Στο δεύτερο
πρόσωπο λοιπόν εγκαταλείπεται ο ουσιώδηί προσδιορισμό! τηί θεότηταί,
ο προσδιορισμό! του Εξ-εαυτού-Είναι. Αλλά ο θ εό ί Πατήρ γεννά ο ίδιοί τον
Υιό- παραιτείται συνεπώί από την άκαμπτη, την αποκλειστική θεϊκότητά του·
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ταπεινώνει, υποβιβάζει εαυτόν, θέτει εντόβ του την ουσία tns περατότητα*,
του Εκ-βάσεο«-Είναι· καθίσταται στον Υιό άνθρωπος, αρχικά βέβαια όχι cos
npos τη μορφή αλλά tos npos την ουσία. Αλλά ακριβά« έτσι γίνεται και ο
Θεό5 πρώτα cos Yiös αντικείμενο του ανθρώπου, αντικείμενο του αισθήμαtos, Tns καρδιά*.
Η καρδιά συλλαμβάνει μόνο αυτό που προέρχεται από την καρδιά. Με
βάση την ιδιορρυθμία Tns υποκειμενική* εντύπωση*, είναι αδιάψευσκ« ο
συλλογισμό* για την ιδιορρυθμία του αντικειμένου. Η καθαρή, ελεύθερη
διάνοια αρνείται τον Υιό, ενώ η διάνοια που καθορίζεται από το αίσθημα και
υπερκαλύπτεται από την καρδιά δεν τον αρνείται· βρίσκει πολύ περισσότερο
το βάθος Tns Θεότητα5 στον Υιό, διότι βρίσκει σε αυτόν το αίσθημα, το αίσθη
μα το οποίο είναι καθ' εαυτό και δι' εαυτό κάτι σκοτεινό και γι' αυτό εμφα
νίζεται στον άνθρωπο us ένα μυστήριο. Ο Yiös καταλαμβάνει την καρδιά,
διότι ο αληθινόs Πατέρας του θείου Υιού είναι η ανθρώπινη καρδιά, ο iöios ο
Yiös δεν είναι τίποτε άλλο από τη θεία καρδιά**, από την ανθρώπινη καρδιά η
οποία είναι αντικειμενική npos εαυτήν cos θείο ον.
"Evas θεόβ στον οποίο δεν βρίσκεται η ουσία tns περατότητας η αρχή Tns
αισθητηριακότηταβ, η ουσία του αισθήματος εξάρτησης, ένας τέτοιθ5 θεό*
δεν είναι Θεό5 για ένα περατό, αισθητηριακό ον. Όσο λίγο ο θρήσκο$ άνθρωποϊ μπορεί να αγαπά ένα θεό ο onoios δεν περιέχει την ουσία tns αγάnns, τόσο λίγο μπορεί ο άνθρωποί, μπορεί εν γένει ένα περατό ον, να είναι
αντικείμενο ενόε θεού ο onoios δεν περιέχει τη βάση ins περατότηταβ. Σε
έναν τέτοιο θεό λείπει το νόημα, η διάνοια, η συμμετοχή στο περατό. Πά«
μπορεί ο θεόδ να είναι ο Πατέραί των ανθρώπων, πά« μπορεί να αγαπά
6vta άλλα, υπαγόμενα σε αυτόν, εάν δεν έχει εντός του ένα ον υπαγόμε
νο σε αυτόν, έναν Υιό, εάν, τρόπον τινά, δεν γνωρίζει εξ löias πείραί, εάν
δεν γνωρίζει με αναφορά στον εαυτό του τι σημαίνει να ayanäs; Έτσι, και ο
μεμονωμένο5 ävOpconos συμμετέχει λιγότερο στα οικογενειακά δεινά ενόί
άλλου ο onoios ζει σε οικογενειακού* δεσμούβ. Ο θεόβ Πατήρ αγαπά συνεπά« tous ανθρώπου* μόνο στον Υιό και χάριν του Υιού. Η αγάπη npos tous
ανθρώπου* είναι μια αγάπη που προκύπτει από την αγάπη npos τον Υιό.
ΓΓ αυτόν το λόγο ο Πατήρ και ο Yiös στην Τριαδικότητα δεν είναι Πατήρ
και Yiös με την εικονική έννοια, αλλά με την ουσιαστικότατη έννοια. Ο Πατήρ
είναι πραγματικός Πατήρ αναφορικά με τον Υιό, ο Yiös είναι πραγματικός Yiös
αναφορικά με τον Πατέρα ή με το θεό cos Πατέρα. Η ουσιώδης προσωπική δι
αφορά tous συνίσταται απλά« στο ότι ο μεν είναι ο yEwntopas και ο δε είναι
ο γεννημένο5. Εάν αφαιρέσει κανείί αυτή τη φυσική, αισθητηριακή προσδιοριστικότπτα, τότε αίρει την προσωπική ύπαρξη και πραγματικότητά tous. Οι
Χριστιανοί, οι αρχαίοι βεβαίως Χριστιανοί, οι οποίοι δύσκολα θα αναγνώρι
ζαν cos αδελφού5 tous εν Χριστώ tous εκκοσμικευμένουβ, ματαιόδοξοι,
ειδωλολάτρεβ Χριστιανούβ του σύγχρονου κόσμου, έθεταν στη θέση Tns
εγγενούβ στον άνθρωπο φυσική$ ayänns και ενότητα5 μια θρησκευτική
45.
Ακριβώς όπωε το θηήυκό θυμικό του Καθολικισμού -σε διαφορά npos τον Προ
τεσταντισμό, η αρχή του οποίου είναι ο αρσενικός Qeös, το αρσενικό θυμικό, η καρδιά σε
διαφορά npos τον Καθολικισμό- είναι η Μήτηρ θεού.
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μόνο αγάπη και ενότητα- απέρριπταν τον πραγματικό οικογενειακό β(ο, τουί
εσωτερικού! δεσμούς τηί φυσικοπθικής αγάπηί ω ί άθεουί, ανουράνιουί,
δηλαδή στ' αλήθεια ω ί μηδαμινά πράγματα. Αντ' αυτού όμωί είχαν ω ί υπο
κατάστατο στο θεό έναν Πατέρα και έναν Υιό οι οποίοι τουί περιέβαλλαν με
εσώτερη αγάπη, με εκείνη την αγάπη την οποία εμπνέει μόνο η φυσική συγ
γένεια. Το μυστήριο τηί Τριαδικότητας ήταν ακριβώί γΓ αυτόν το λόγο για
τουί αρχαίου! Χριστιανού! ένα αντικείμενο του πληθωρικότερου θαυμα
σμού, του ενθουσιασμού και τηί εκστατικότηταί, διότι εδώ ήταν αντικείμενο
τηί εποπτεία! εν θεώ η ικανοποίηση των εσώτερων ανθρώπινων αναγκών,
τι! οποίεί αρνούνταν στην πραγματικότητα, στο ö/o.44
Ήταν λοιπόν εντελώί ορθό το ότι, για να συμπληρωθεί η θεία οικογέ
νεια, ο δεσμό! αγάπηί μεταξύ Πατρόί και Υιού, προσλήφθηκε ένα τρίτο και
μάλιστα ένα θηλυκό πρόσωπο στον ουρανό- διότι η προσωπικότητα του
Αγίου Πνεύματοί είναι πολύ ασαφήί και επισφαλή! -είναι μια προφανέστα
τη απλώί ποιητική προσωποποίηση τηί αμοιβαία! αγάπηί του Πατρόί και
του Υιού- για να αποτελέσει αυτό το τρίτο συμπληρωματικό ον. Η Μαρία
δεν ετέθη μεν με τέτοιον τρόπο μεταξύ του Πατρόί και του Υιού ω ί εάν ο Πα
τήρ να είχε γεννήσει τον Υιό με τη μεσολάβησή τηί, διότι ο συγκερασμό! του
άνδρα και τηί γυναίκα! ήταν για τουί Χριστιανού! κάτι ανίερο, αμαρτωλόαρκεί όμωί ότι το μητρικό ον ετέθη δίπλα στον Πατέρα και τον Υιό.
Όντωί, δεν μπορεί να δει κανεί! γιατί η Μητέρα θα πρέπει να είναι κάτι
ανίερο, δηλαδή ανάξιο του θεού, όταν ο θ εό ί είναι Πατήρ και Υιόί. Αν και
ο θεό! δεν είναι Πατήρ με την έννοια τηί φυσική! γέννησηί, καθώί η γέν
νηση του θεού πρέπει πολύ περισσότερο να είναι άλλη από τη φυσική, την
ανθρώπινη, εντούτοΐί είναι Πατήρ πραγματικό!, όχι λεγόμενοί ή εικονικό!
Πατήρ αναφορικά με τον Υιό. Η δε σύνθεση τη! θεομήτοροί, που μέχρι
τώρα μαί ξένιζε τόσο πολύ, δεν είναι περισσότερο ξένη ή παράδοξη απ' ό,τι
ο Υιόί θεού, δεν αντιφάσκει περισσότερο προί τουί γενικού!, αφηρημένουί
προσδιορισμού! τηί θεότητα! απ' ό,τι η πατρότητα ή η υιότητα. Πολύ πε
ρισσότερο, η Μαρία ταιριάζει στην κατηγορία τηί Τριαδική! σχέση!, καθώί
συλλαμβάνει χωρίς άνδρα τον Υιό, τον οποίο ο Πατήρ γεννά χωρίς γυναίκα,*7
ούτωί ώστε η Μαρία αποτελεί μια αναγκαία, έσωθεν απαιτούμενη αντίθεση
προί τον Πατέρα στον κόλπο τηί Τριαδικότητα!. Άλλωστε, έχουμε ήδη, αν
και όχι ω ί πρόσωπο και όχι ανεπτυγμένη, εντούτοΐί νοητά και υπανάπτυκτη
τη θηλυκή αρχή στον Υιό. Ο Υιόί θεό! είναι το ήπιο, πράο, συγχωρητικό,
συμφιλιωτικό ον, το θηλυκό θυμικό του θεού. Ο θ εό ί ω ί Πατήρ είναι μόνο
γεννήτορα!, η αρχή τη! ανδρική! αυτενέργεια!· αλλά ο Υιόί είναι γεννημέ
νο! χωρί! ο ίδιοί να γεννά, Deus gen/ί us, το πάσχον, το λαμβάνον ον: ο Yiös
λαμβάνει από τον Πατέρα το Είναι του. Ο Υιόί είναι ω! Υιόί, φυσικά όχι ω ί
46. «Είναι τερπνό να παρατηρεί κανείς τις ιδιότητες και την κοινότητα του Πατρός και του
Υιού, αλλά το τερπνότερο είναι η αμοιβαία αγάπη τους»· Ανσεήμοί (στην Ιστορία τns φιλοσο
φίας του Rixner, II. Β., Anh., σ. 18).
47. «Από τον Πατέρα γεννιέται διαρκώς, από τη Μητέρα άπαξ, από τον Πατέρα χωρίς
φύλο, από τη Μητέρα χωρίς χρήση του φύλου. Στον Πατέρα έλειπε ο κόήποί rns σύήήηφης,
στη Μητέρα έλειπε η περίπτυξη των γεννητόρων»· Αυγουστίνος (Serm. ad pop., serm. 372, c.
1. Ed. Bened., Αμβέρσα 1701).
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θεός εξαρτημένο* από τον Πατέρα, είναι υποταγμένο* στην πατρική αυθε
ντία. Ο Yiös είναι λοιπόν το θηλυκό αίσθημα εξάρτησή εν θεώ· ο Yiös μό$
επιβάλλει απρόθετα την ανάγκη για ένα πραγματικό θηλυκό ον.48
Ο uiös -εννοώ τον φυσικό, τον ανθρώπινο Υιό- είναι καθ' εαυτόν και
δι' εαυτόν ένα ενδιάμεσο ον μεταξύ του αρσενικού övxos του πατέρα και
του θηλυκού Tns μητέρα*· είναι ταυτόχρονα ακόμη μισό$ ävöpas και μισό$
γυναίκα, καθα» δεν έχει ακόμη την πλήρη,
* Π ρόκειται για μία π αραφ υά
άκαμπτη συνείδηση αυτοδυναμία* η οποία
δα του Ευσεβισμού, η οποία ο ρ
χαρακτηρίζει τον άνδρα, και αισθάνεται να έλγανώθηκε γύρω από το βαρόνο
κεται περισσότερο npos τη μητέρα παρά npos
Nicolaus Ludwig von Zinzendorf
τον πατέρα. Η αγάπη του υιού npos τη μητέ
(1700-1760) στην τοποθεσία
ρα είναι η πρώτη αγάπη του αρσενικού övras
Χ έρ νχουτ στη Σαξονία, απ'
npos το θηλυκό. Η αγάπη του άνδρα npos τη
όπου και η ονομασία τους
γυναίκα, του νεαρού npos την παρθένα, προ
Herrnhüter,
την οποία χρησιμο
σλαμβάνει τον θρησκευτικό καθαγιασμό ins
ποιεί και ο Feuerbach.
-τον μοναδικά αληθινό θρησκευτικό καθαγι
Ο Zinzendorf φιλοξένησε στις
ασμό Tns- στην αγάπη του υιού npos τη μητέ
αρχές της δεκαετίας του 1720
ρα. Η αγάπη του υιού npos τη μητέρα είναι ο
στην τοποθεσία αυτή την Unitas
npcbTOS nöOos, η πρώτη ταπείνωση του άνδρα
Fratrum, μια προτεσταντική
ενώπιον Tns Yuvakas.
κίνηση που είχε αναπτυχθεί αρ
Κατ' ανάγκη λοιπόν συνδέεται με τη σκέψη
χικά στη Βοημία (απ'όπου είχε
για τον Υιό ιου θεού η σκέψη για τη θεομήλάβει και την ονομασία Βοημοί
ιορα - η ίδια καρδιά, εκείνη 8vös Υιού θεού,
Αδελφοί) και ευρισκόμενη υτιό
χρειάζεται και μια θεομήτορα. Εκεί όπου είναι
διωγμό στη Μοραβία κατέληξε
ο Yiös δεν μπορεί να λείπει η Μητέρα, για τον
στη Σαξονία. Ο Zinzendorf ήρθε
Πατέρα έχει γεννηθεί ο Yiös, αλλά για τον Υιό
σε επαφή με τους διωκόμε
η Μητέρα. Για τον Πατέρα ο Yiös αντικαθιστά
νους Μ οραβιανούς Α δελφ ούς
την ανάγκη Tns Mnxäpas, αλλά δεν κάνει το
(Mährische Brüder), μέσω των
ίδιο ο Πατήρ για τον Υιό. Για τον Υιό η Μητέ
ρα είναι απαραίτητη- η καρδιά του Υιού είναι
οποίων ενίσχυσε τις απόψεις
του για το σχηματισμό μικρών
η καρδιά Tns Μητέρα5. Γιατί τότε έγινε ο 08Ös
εκκλησιασμάτων διεκκλησιαYiös μόνο στη γυναίκα άνθρωποε; Δεν μπο
στικής εμβέλειας, με έμφαση
ρούσε άραγε ο Παντοδύναμο* να παρουσια
στο ρόλο του συναισθήματος
στεί με άλλον τρόπο στον άνθρωπο, και όχι
και της εσωτερικότητας για την
άμεσα u>s άνθρωπο*; Γιατί στράφηκε λοιπόν ο
πίστη, ενάντια σ ’αυτό
Yi0s στον κόλπο Tns Mmpös;49 Για ποιον άλλο
που εκλάμβανε ως υπερτονισμό
λόγο από το ότι ο Yiös είναι ο πόθοδ για τη
του λογικού στοιχείου
Μητέρα, επειδή η θηλυκή, η αγαπώσα καρδιά
στη θρησκεία.
βρήκε την κατάλληλη έκφραση μόνο σε ένα
48. Σιον ιουδαϊκό μυσχικισμό ο θεός, σύμφωνα με μια πλευρά, είναι ένα αρχέγονο αρ
σενικό ον, χο Άγιο Πνεύμα είναι ένα θηλυκό αρχέγονο ον, από χον σεξουαλικό συγκερασμό
χων οποίων γεννήθηκε ο Υιό* και μαζί χου ο κόσμος- Gfrörer, Jahrh. d. H., I. Abt., σ. 332-34.
Enfons και οι ΜοραβιανοΙ Αδελφοί* ονόμαζαν χο Άγιο Πνεύμα Μηχέρα χου Σωχήρα.
49. «Διόχι δεν θα ήχαν δύσκοήο ή αδύνατο για χο θεό να φέρει χον Υιό χου σιον κόσμο
χωρίς μια Μηχέρα- ήθελε όμως για αυχόν χο σκοπό να χρησιμοποιήσει χο γυναικείο φύήο»·
Λούθηρος (χόμ. II, σ. 384).
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γυναικείο σώμα; Βεβαία», ο uiös cos φυσικό* άνθρωπο* διαμένει μόνο εν
νέα μήνεβ υπό ιη σκέπη ins γυναικείαβ καρδιάς αλλά οι εντυπώσει που
αποκτά εδώ είναι ανεξίτηλε*· η Μητέρα δεν φεύγει ποτέ από το νου και την
καρδιά του Υιού. Εφόσον λοιπόν η λατρεία του Υιού θεού δεν είναι ειδωλο
λατρία, έτσι δεν είναι ειδωλολατρία και η λατρεία uis θεομήτορος. Εφόσον
θα πρέπει από εδώ να γνωρίσουμε την αγάπη του θεού npos ημάβ, από το
γεγονόϊ ότι έδωσε για τη δική μαβ σωτηρία τον μονογενή Υιό του, δηλαδή
το πιο αγαπημένο και ακριβό του που είχε εντόβ του, τότε θα μπορέσουμε
να γνωρίσουμε καλύτερα αυτή την αγάπη όταν στο θεό χτυπά για εμάβ μια
μητρική καρδιά. Η ανώτερη και η βαθύτερη αγάπη είναι η μητρική αγάπη.
Ο Πατέρα* παρηγοριέται για την απώλεια του Υιού· εμπεριέχει μια στωική
αρχή. Αντιθέτω*, η Μητέρα είναι απαρηγόρητη - η Μητέρα είναι η έμπλεη
πόνων, αλλά η απαρηγορησία είναι η αλήθεια uis αγάπη*.
Εκεί όπου μειώνεται η πίστη στη θεομήτορα, εκεί μειώνεται και η πίστη
στον Υιό θεού και στο θεό Πατέρα. Ο Πατήρ είναι αλήθεια μόνο εκεί όπου
είναι αλήθεια η Μητέρα. Η αγάπη είναι καθ' εαυτήν και δι' εαυτήν γυναικείου
φύλου και ouoias. Η πίστη στην αγάπη του θεού είναι η πίστη στο γυναικείο
ον cos ένα θείο ον.50 Αγάπη χωρ/s φύση είναι μια ανοησία, ένα φάντασμα.
Στην αγάπη αναγνωρίζεται η ιερή αναγκαιότητα και το βάθοβ Tns φ ύσ ε)
Ο Προτεσταντισμόβ έθεσε τη θεομήτορα παράμερα·5' αλλά το παραμελημένο θήλυ τον εκδικήθηκε πικρά. Τα όπλα που χρησιμοποίησε ενάντια
στη θεομήτορα στράφηκαν ενάντιά του, ενάντια στον Υιό του θεού, ενάντια
στη συνολική Τριαδικότητα. Onoios μια φορά θυσιάζει τη θεομήτορα στη
διάνοια δεν απέχει πλέον πολύ από το να θυσιάζει και το Μυστήριο του
Υιού του θεού cos ανθρωπομορφισμό. Ο ανθρωπομορφισμό* καλύπτεται,
βέβαια, και δεν αίρεται, όταν αποκλεισθεί το θηλυκό ον. Σαφά«, ο Προτεσταντισμόβ δεν είχε καμία ανάγκη για ένα ουράνιο θήλυ, διότι προσέλαβε με
ανοιχτέβ αγκάλεβ στην καρδιά του το γήινο θήλυ. Ακριβά» όμα« γι' αυτόν
το λόγο έπρεπε να είναι συνεπή* και θαρραλέο$, ώστε μαζί με τη Μητέρα να
εγκαταλείψει τον Υιό και τον Πατέρα. Μόνο önoios δεν έχει ymvous γονείδ
χρειάζεται oupävious γονεί5. Ο τριαδικόβ θεόβ είναι ο θεόβ του Καθολικι
σμού· έχει μια εσωτερική, ένθερμη, αναγκαία, αληθινά θρησκευτική σημασία
μόνο σε αντίθεση npos την απάρνηση όλων των ουσιωδών δεσμών, σε αντί
θεση npos τον Αναχωρητισμό και το Μοναχισμό52. Ο τριαδικό* θεό$ είναι
ένα5 περιεκτικόε θεόί, και αποτελεί γι' αυτόν το λόγο μια ανάγκη εκεί όπου
πραγματοποιείται αφαίρεση από το περιεχόμενο του πραγματικού βίου. Όσο
50. Όντως, η γυναικεία αγάπη είναι η βάση ms γενικής αγάπη5. Onoios δεν αγαπά τη
γυναίκα δεν αγαπά ιον άνθρωπο.
51. Εντούτοις, στο Συμβολικό ΒιθήΙο, Εξηγήσεις, Αρθρο 8 και στην Απολογία ins Αυγουσταίας Ομοήογίας χαρακτηρίζεται ακόμη η Μαρία «δοξασμένη Παρθένος, η οποία είναι
αληθινά θεομήτωρ και ιαυιόχρονα παρέμεινε Παρθένος», «άξια κάθε υψηλού επαίνου».
52. «Ο μοναχός να είναι όπως ο Μελχισεδέκ, χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, χωρίς γενεαήογία και να μην ονομάζει κανέναν επί γης παιέρα ίου. Πολύ περισσότερο, να σκέφτεται για
τον εαυτό του ως εάν να ήταν μόνο αυτός και ο θεός»· Specul. Monach. (Ψευδοβερνάρδος).
«Ακολουθώντας το παράδειγμα του Μελχισεδέκ, ο ιερέας πρέπει να είναι χωρίς χωρίς πατέ
ρα και χωρίς μητέρα»· Αμβρόσιος (σε κάποιο σημείο).
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πιο κενός ο ßlos, τόσο πληρέστερος, τόσο πιο συγκεκριμένος είναι ο θεός.
Η κένωση του πραγματικού κόσμου και η πλήρωση της θεότητας είναι μία
και η αυτή πράξη. Μόνο ο φτωχός άνθρωπος έχει έναν πλούσιο θεό. Ο
θεός πηγάζει από το αίσθημα μιας έλλειψης· αυτό που απολείπεται από τον
άνθρωπο -είτε πρόκειται για μια συγκεκριμένη, και γΓ αυτόν το λόγο συνει
δητή, ή για μια ασυνείδητη έλλειψη-, αυτό είναι ο θεός. Έτσι, το απαρηγό
ρητο αίσθημα του κενού και της μοναξιάς χρειάζεται ένα θεό, στον οποίο
βρίσκεται κοινωνία, μια ένωση όντων που αγαπιούνται ένθερμα.
Εδώ έχουμε την αληθινή βάση εξήγησης γιατί η Τριαδικότητα στη σύγ
χρονη εποχή έχασε αρχικά την πρακτική και τελικά επίσης τη θεωρητική ση
μασία της. [Πρβλ. Παράρτημα, Παράγραφος IX.]

Όγδοο κεφάλαιο
Το μυστικό του ‘Λόγου*
και του θείου ομοιώματο$*
Η ουσιώδης σημασία tns Τριαδικότητας για τη θρησκεία συγκεντρώνεται
εντούτοις πάντα στην ουσία του δεύτερου προσώπου. Το θερμό ενδιαφέρον
της χριστιανικής ανθρωπότητας για την Αγία Τριάδα ήταν κατά κύριο λόγο το
ενδιαφέρον για το πρόσωπο του Υιού του θεού.53 Η έντονη έριδα για τους
όρους ομοούσιος και ομο/ούσ/os** δεν ήταν διόλου κενή νοήματος, αν και
είναι μόνο ένα γράμμα που κάνει τη διαφορά. Επρόκειτο εδώ για την ισοτι
μία npos το θεό, για τη θεία αξιοσύνη του δεύτερου προσώπου, συνεπώς
για την τιμή της ίδιας της χριστιανικής θρησκείας· διότι το ουσιώδες χαρα
κτηριστικό αντικείμενό της είναι ακριβώς το
*Εφεξής, όπου ο Feuerbach
δεύτερο πρόσωπο· αυτό όμως που είναι το
χρησιμοποιεί τη λέξη «Logos»,
ουσιώδες αντικείμενο μιας θρησκείας, αυτό
εννοώντας τον θείο λόγο,
είναι και ο αληθινός, ο ουσιώδης θεός της.
Ο αληθινός, ο πραγματικός θεός μιας θρη
η ελληνική απόδοση θα είναι
σκείας είναι εν γένει πρώτος αυτός ο λεγό
σε απλά εισαγωγικά, για να
μενος μεσάζων, διότι μόνο αυτός είναι το
διαφοροποιείται σημασιολογικά
άμεσο αντικείμενο της θρησκείας. Όποιος
από τον ορθό Λ ό γο (Vernunft).
αντί για το θεό στρέφεται στον Άγιο στρέ
Αντιστοίχως, η λέξη «Wort»
φεται σε αυτόν μόνο υπό την προϋπόθεση
θα αποδίδεται ως ρήμα
ότι αυτός δύναται τα πάντα πάνω από το
όταν αναφέρεται στον θείο λόγο.
θεό, ότι αυτό που δέεται, δηλαδή εύχεται
** Ο θεολογικός προσδιορισμός
και θέλει, ο θεός το πραγματοποιεί ευχαρί
του χαρακτήρα του Ιησού,
στως, ότι δηλαδή ο θεός είναι πλήρως στα
δηλαδή η σχέση του με το θ εό , και
χέρια του Αγίου. Η δέηση είναι το μέσο,
αντιστοίχως της δικής του ‘φ ύσ η ς’,
υπό την επίφαση της ταπεινότητας και της
αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη έριδα
υποτακτικότητας, να ασκεί κανείς την κυρι
του πρώιμου Χριστιανισμού, η
αρχία και την ανωτερότητά του σε ένα άλλο
οποία διαπερνά τους πρώτους έξι
ον. Αυτό στο οποίο στρέφομαι αρχικά στο
αιώνες της διάδοσής τον. Α ν και τα
πνεύμα μου, αυτό είναι για εμένα αληθι
αντίστοιχα ερωτήματα είχαν
νά το πρώτο ον. Στρέφομαι στον Άγιο όχι
53.
«Ο Χριστιανός έχει το όνομά του από τον Χριστό. Onoios λοιπόν δεν ομολογεί τον
Χρισιό ω ί τον Κύριο και θεό του ποΛύ απήά δεν μπορεί να είναι Χριστιανός»· Fulgentius (Ad
Donatum, lib. unus.). Για τον Ιδιο λόγο επέμενε και η λατινική Εκκλησία τόσο πολύ στο δόγμα
ότι το Άγιο Πνεύμα προηγείται όχι μόνο του Πατρόί, öncos υποστήριζε η ελληνική Εκκλησία,
αλλά ταυτόχρονα και του Υιού- πρβλ. επ' αυτού J.G. Walchii Hist. Contr. Gr. et Lat. de proc.
spir. s.. Ιένα 1751.
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επειδή ο Ayios εξαρτάται από το θεό, αλλά
επειδή ο θεό ί εξαρτάται από τον Άγιο, επει
δή ο Qzös καθορίζεται και κυριαρχείται από
us δεήσεκ, δηλαδή από τη βούληση ή την
καρδιά του Αγίου. Οι διαφορέβ us onoles
διατύπωναν οι Καθολικοί θεολόγοι μεταξύ
ήατρείαί, öourtslas και υπερδουήεία5 είναι
ανούσιε5, αβάσιμε$ σοφιστείε5. Κοντολο
γίς ο θεόε πίσω από το μεσάζοντα είναι
μόνο μια αφηρημένη, περιττή παράσταση,
η παράσταση ή η ιδέα Tns Θεότητα5 γενι
κά· ο δε μεσάζων μπαίνει στη μέση όχι για
να συμφιλιωθεί με αυτή την ιδέα, αλλά για
να την απομακρύνει, να την αρνηθεί, διότι
δεν αποτελεί κανένα αντικείμενο για τη θρη
σκείαΜ. Ο 0eös πάνω από το μεσάζοντα
δεν είναι τίποτε άλλο από την ψυχρή διά
νοια πάνω από την καρδιά - παρόμοια με τη
μοίρα πάνω από tous Ολύμπιου θεούδ.
Τον άνθρωπο cos ένα ευδιάθετο και
αισθητηριακό ον τον κυριαρχεί και τον
εμψυχώνει μόνο η εικόνα. Ο εικονικ05, ο
ευδιάθετοε, ο αισθητηριακ05 Λόγοβ είναι
η φαντασία. Το δεύτερο ον στο θεό, στ'
αλήθεια το πρώτο ον Tns 0pnoKe(as, εί
ναι η αντικειμενική ουσία ins φαντασίαε. Οι
προσδιορισμοί του δεύτερου προσώπου
είναι κατά κύριο λόγο εικόνε$. Αυτέε δε οι
εικόνε$ δεν προέρχονται από την αδυναμία
των ανθρώπων να νοούν το αντικείμενο με
τρόπο διαφορετικό από την εικόνα -πράγ
μα που αποτελεί μια εντελά» εσφαλμένη
ερμηνεία-, αλλά το πράγμα δεν μπορεί
να νοηθεί με κανέναν τρόπο διαφορετικά
παρά μόνο εικονικά, για το λόγο ότι το ίδιο
το πράγμα είναι εικόνα. Γι' αυτό άλλωστε
ονομάζεται ο Yiös ρητά ομοίωμα του θεού·
η ουσία του συνίσταται στο ότι είναι εικόνα

φ

απασχολήσει θεράποντες της
χριστιανικής πίστης πριν από την
επίσημη αναγνώ ριση της θρησκείας
από τον Κωνσταντίνο, η συστη
ματική αντιπαράθεση για τη φύση
του Ιησού ξεκινά υπό τη δική του
εξουσία και κορυφώ νεται στη
Σύνοδο της Νίκαιας (325), στην
οποία συγκρούονται η άποψη του
Αρείου και (αρχικά) του Α λεξάν
δρου, επισκόπου της Αλεξάνδρειας.
Ο Άρειος υποστήριζε ότι μόνο
ο θ ε ό ς Π ατήρ είναι ‘άναρχος’,
δηλαδή ότι όεν έχει γεννηθεί,
πρά γμα που όεν ίσχυε για τον Υιό.
Π ρος επίλυση της αντιπαράθεσης
ο Κωνσταντίνος συγκά λεσε τη
Σ ύνοδο της Νίκαιας, στην οποία
παρέστη και ο ίδιος, επιβάλλοντας
ουσιαστικά τη συμβιβαστική λύση
περί του «ομοούσιου» χαρακτήρα
του Υιού με τον Π ατέρα. Η έννοια
'ομοούσιος'προερχόταν από την
ερμητική παράδοση, και δεν έγινε
δεκτή από τη μεγαλύτερ η μερίδα
των παρενρισκομένων στη Σύνοδο,
παρά την επιβεβλημένη ομοφωνία,
η οποία άλλωστε περιλάμβανε στην
απόφασή της τη ρ ητή καταδίκη
του Α ρείου. Εντούτοις η έριδα όεν
έπαψε με α υτή την απόφαση, αλλά
συνεχίστηκε καθ ’όλο
τον 4ο αιώνα με τον Α θανάσιο
(διάκονο του Αλεξάνδρου και από
το 326 ή 328 διάδοχό του στον επι
σκοπικό θρόνο στην Αλεξάνδρεια).
Ο Α θανάσιος σταδιακά κ αταλήγει

54.
Αυτό έχει δηλωθεί με ιδιαίτερη σαφήνεια στην Ενανθρώπηση. Ο θεός εγκαταλείπει,
αρνείται τη μεγαλειότητα, τη δύναμη και την αηειρότητά του για να γίνει άνθρωπος, δηλαδή
ο άνθρωπος αρνείται το θεό που δεν είναι άνθρωπος ο Ιδιος, καταφάσκει μόνο στο θεό ο
οποίος καταφάσκει στον άνθρωπο. «Exinanivit» λέει ο Αγιος Βερνάρδος «majestate et potentia, non bonitate et misericordia» [Εγκατάλειψε την εξοχότητα και τη δύναμή του, όχι την
καλοσύνη και τη φιλευσπλαχνία του]. Το ανεκποίητο, αυτό που δεν δύναται να γίνει στόχος
άρνησης, είναι λοιπόν η θεία καλοσύνη και εγκαρδιότητα, δηλαδή η αυτοκατάφαση της αν
θρώπινης καρδιάς.

Ludwig Feuerbach

η φαντασία του θεο
τητα του αόρατου θεού. Ο Yiös είναι η ικα
νοποιημένη επιθυμία Tns θ έα σ ε των ει
κόνων· η εξαντικειμενικευμένη ουσία Tns
ενέργειαβ των εικόνων cos μια απόλυτη,
θεία ενέργεια. Ο άνθρωποβ κατασκευάζει
μια εικόνα του θεού, δηλαδή μετατρέπει
γο αφηρημένο ον του Λόγου, την ουσία ms
νοητικήε δύναμπε, σε ένα αισθητηριακό
αντικείμενο ή σε ένα φανταστικό ον.55 θέ
τει όμα« αυτή την εικόνα στον ίδιο το θεό
διότι, φυσικά, δεν θα αντιστοιχούσε στην
ανάγκη του εάν δεν γνώριζε αυτή την ει
κόνα cos αντικειμενική αλήθεια, εάν αυτή
η εικόνα ήταν για αυτόν απλά» υποκειμε
νική, διαφορετική από το θεό, κατασκευα
σμένη από τον άνθρωπο. Όντα», δεν είναι
μια κατασκευασμένη, μια αυθαίρετη εικό
να· διότι εκφράζει την αναγκαιότητα τηβ
φαντασίας την αναγκαιότητα να καταφά
σκει κανεί$ στη φαντασία cos θεία δύναμη.
Ο Yiös είναι η αντανάκλαση Tns φαντασίas, το αγαπημένο τέκνο Tns καρδιάβ· ακρι
βά» όμα» γι' αυτόν το λόγο, επειδή, σε
αντίθεση npos το θεό cos το προσωποποιημένο ον Tns αφαίρεσε, είναι αντικείμενο
μόνο για τη φαντασία, είναι απλά» η αντι
κειμενική ουσία Tns (pavraoias.56 Αποδεικνύεται από εδώ πόσο προκατειλημμένη είναι η δογματική θεώρηση όταν,
παραβλέπονταβ εντελά» την εσωτερική γένεση του Υιού του θεού ο» του
ομοιώματο5 του θεού, επιδεικνύει τον Υιό cos ένα μεταφυσικό Ens, cos μια
νοητή οντότητα, ενώ ο Yiös είναι ακριβά» μια διαφορά, μια πτώση από τη
μεταφυσική ιδέα Tns θεότητα$ - μια πτώση την οποία, βεβαία», η θρησκεία
θέτει στον ίδιο το θεό, για να δικαιολογήσει την πτώση και να μην την
αισθανθεί ο» τέτοια. Ο Yiös είναι η ανώτερη και ύστατη αρχή τηε εικονολα-

στη χρήση του όρον 'ομοσύσιος'
προς καταπολέμηση των αρειανιστών. Η αντιπαράθεση αποτέλεσε
στόχο πραγμάτευσης πολλαπλών
συνόδων σε όλη τη διάρκεια του
αιώνα,χωρίς εντούτοις να καταλήγει
σε κάποια σταθερή λύση.
Από το δεύτερο μισό του 4ου αιώνα,
και ενώ το 336 μία Σύνοδος στην
Ιερουσαλήμ κηρύττει την άποψη του
Αρείου ορθή, εκφράζεται από την
αντοκρατορική πλευρά (από το 337
ήταν αντοκράτορας στην Ανατολή ο
Κωνστάντιος) η άποψη ότι
ο Υιός είναι 'όμοιος τω πατρί'.
Στη Σύνοδο της Α γκ νρα ς (358)
ο Βασίλειος από την Κ αππαδοκία
επανέφερε την έκφραση «όμοιος
κατά την ονσίαν», η οποία ως ‘ομοιοονσιανισμός"έμελλε να κ αταστεί ο
μεταβατικός δίανλος για τη νεονικανική ορθοδοξία. Η Σύνοδος της
Κωνσταντινούπολης το 381 επιβε
βαίωσε εν πολλοίς τη διατύπωση περί
του 'ομοιούσιον'και καταδίκασε
τελεσίδικα τον Αρειανισμό.

55. Είναι αυτονόητο ότι το ομοίωμα του θεού έχει και μια άλλη σημασία, δηλαδή ότι ο
εμηρόσωηος, ο ορατός άνθρωποί είναι θεός ο Ιδιος. Αλλά εδώ θεωρείται μόνο η εικόνα cos
εικόνα.
56. «Ο αιώνιος Πατέρας» λέει ο Μελόγχθων στο βιβλίο του De anima «γεννά, αντικρίζο
ντας τον εαυτό του, την εικόνα του. Διότι το ότι μέσω ins σκέψης γεννιούνται εικόνες το βλέ
πουμε και σε εμάς τους Ιδιους. Και καθώς ο θεόε χρησιμοποιεί tis λέξεις μας, ήθελε με αυτό
να δείξει ότι ο Yi0s γεννιέται μέσω της σκέψης». «Ο θεός ήθελε» λέει παρακάτω «οι σκέψεις
μας να είναι εικόνες των αντικειμένων, διότι ήθελε εντός μας να υπάρχουν αλληγορίες του
ιδίου. Ο Πατέρας δηλαδή, αντικρίζοντας τον εαυτό του, γεννά μέσα από τη σκέψη τον Υιό, ο
οποίος είναι η εικόνα του αιώνιου Πατέρα». Τι άλλο έχουμε λοιπόν εξαντικειμενικεύσει στον
Υιό του θεού από τη φαντασιακή δύναμη, από τη φαντασία;
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τρίας- διότι είναι η εικόνα ίου θεού- η εικόνα περιέρχεται όμως αναγκαστικά
στη θέση του πράγματος. Η λατρεία του Αγίου στην εικόνα είναι η λατρεία
rns εικόνας ως του Αγίου. Η εικόνα είναι η ουσία Tns θρησκεία! εκεί όπου η
εικόνα είναι η ουσιώδης έκφραση, το όργανο Tns θρησκεΙαε.
Os αυθεντία για τη θρησκευτική χρήση των εικόνων η Σύνοδος Tns ΝίKaias χρησιμοποίησε μεταξύ άλλων τον Γρηγόριο Νύσσης, ο o n o io s λέει ότι
δεν μπόρεσε ποτέ να αντικρίσει μια εικόνα που παρίστανε τη θυσία του Ισαάκ
xcopis να συγκινηθεί μέχρι δακρύων, διότι του αναπαριστούσε αυτή την ιερή
ιστορία με τόσο ζωντανό τρόπο.* Η επενέργεια
όμω5 του εικονιζόμενου αντικειμένου δεν είναι I * Το παράδειγμα αναφέρεται
η επενέργεια του αντικειμένου ως τέτοιου, αλλά
στον «Περί θ εό τη τα ς Υιού
η επενέργεια της εικόνας. Το ιερό αντικείμενο εί- | χαι Π νεύματος Λ όγο».
ναι μόνο η επίφαση της ιερότητας, με την οποία η
εικόνα καλύπτει τη μυστηριώδη επίδρασή ins. Το θρησκευτικό αντικείμενο
είναι μόνο μια πρόφαση Tns τέχνης ή Tns cpavraoias για να μπορεί να ασκεί
ανεμπόδιστη την εξουσία Tns στον άνθρωπο. Για τη θρησκευτική συνείδηση
η ιερότητα Tns εικόνας συνδέεται, βέβαια, και μάλιστα κατ' ανάγκην, μόνο με
την ιερότητα του αντικειμένου· η θρησκευτική συνείδηση όμως δεν είναι το
μέτρο Tns αλήθειας. Άλλωστε, όσο και αν η Εκκλησία έκανε διάκριση μεταξύ
Tns εικόνας και του αντικειμένου, όσο και αν αρνήθηκε ότι η λατρεία απευ
θύνεται στην εικόνα, εντούτοις παραδέχτηκε και πάλι άθελά Tns την αλήθεια,
τουλάχιστον έμμεσα, και δήλωσε την ιερότητα Tns iö ia s Tns εικόνας.57
Αλλά η τελευταία, η ανώτατη βάση Tns εικονολατρίας είναι η λατρεία
Tns εικόνας του θεού στο θεό. Η «ανταύγεια του θεού» είναι η γοητευτική
ανταύγεια Tns <pavraofas, η οποία έχει καταλήξει σε εξωτερική εμφάνιση
μόνο oris ορατέ5 εικόνε5. Oncos εσωτερικά, έτσι και εξωτερικά η εικόνα Tns
εικόνας του θεού ήταν η εικόνα των εικόνων. Οι εικόνες των Αγίων είναι
απλά» οπτικές αναπαραγωγέ5 Tns μίας και a u m s εικόνας. Η θεωρησιακή
συνεπαγωγή Tns θείας εικόνας δεν είναι συνεπώς τίποτε άλλο από μια ασυ
νείδητη συνεπαγωγή και θεμελίωση Tns εικονολατρία5- διότι ο καθαγιασμό$
Tns αρχής είναι αναγκαστικά και ο καθαγιασμό$ των αναγκαίων συνεπειών
Tns· ο καθαγιασμό5 όμως Tns αρχέτυπά εικόνα5 είναι ο καθαγιασμό$ του
ομοιώματος. Όταν ο θεός έχει μια εικόνα για τον εαυτό του, γιατί να μην
έχω εγώ μια εικόνα του θεού; Όταν ο θεός αγαπά το ομοίωμά του όπως τον
εαυτό του, γιατί να μην αγαπώ εγώ την εικόνα του θεού όπως το θεό τον
ίδιο; Όταν η εικόνα του θεού είναι ο ίδιος ο θεός, γιατί να μην είναι η εικόνα
του Αγίου ο ίδιος ο Άγιος; Όταν δεν είναι δεισιδαιμονία το ότι η εικόνα την
οποία κατασκευάζει ο θεός για τον εαυτό του δεν είναι εικόνα, δεν είναι
παράσταση, αλλά ον, πρόσωπο, γιατί θα πρέπει να είναι δεισιδαιμονία το
ότι η εικόνα του Αγίου είναι η αισθανόμενη ουσία του ίδιου του Αγίου; Η
εικόνα του θεού δακρύζει και ματώνει· γιατί τότε να μη δακρύζει και να μη
ματώνει η εικόνα του Αγίου; Μήπως η διαφορά συνίσταται στο ότι η εικόνα
του Αγίου είναι ένα προϊόν των ανθρώπινων χεριών; Μα δεν είναι τα χέρια
57.
«Διατάζουμε να απευθύνεται στην ιερή εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού όπως
και στο Ιερό Ευαγγέλιο η τιμή της λατρείας κ.λπ.»· Gener. Const. Concil. VIII, Act. 10, can. 3.
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που έκαναν αυτή την εικόνα, αλλά to πνεύμα που εμψύχωσε αυτά ία χέρια,
η φαντασία, και όταν ο 080s κάνει μια εικόνα του εαυτού του, τότε είναι
και αυτή η εικόνα απλά» ένα προϊόν Tns φαντασιακή$ δύναμή. Ή μήπο»
πρόερχεται η διαφορά από το ότι η εικόνα του θεού έχει παραχθεί από το
θεό, ενώ η εικόνα του Αγίου έχει γίνει από ένα άλλο ον; Μα η εικόνα του
Αγίου είναι και αυτή μια αυτενέργεια του Αγίου- διότι ο Άγιοε εμφανίζεται
στον καλλιτέχνη- ο καλλιτέχνη απλά» τον αναπαριστά όπακ autös ο I6 ios
παρίσταται σε αυτόν.
"Evas dflflos προσδιορισμό: του δεύτερου προσώπου, ο onoios βρίσκεται
σε συνάφεια με την ουσία Tns εικόνα5, είναι ότι είναι το ρήμα του θεού.58
Το ρήμα είναι μια αφηρημένη εικόνα, το φανταστικό πράγμα, ή, εφόσον
κάθε πράγμα είναι πάντα σε τελική ανάλυση και ένα αντικείμενο Tns νοητική5 δύναμή, είναι η φανταστική σκέψη, γΓ αυτό και οι άνθρωποι, όταν
γνωρίζουν τη λέξη, το όνομα εν05 πράγματο$, φαντάζονται ότι γνωρίζουν το
ίδιο το πράγμα. Η λέξη είναι ένα πράγμα Tns φαντασια* Η έκφραση είναι I κή5 δύναμή- οι κοιμώμενοι που ονειρεύονται ζωντα\ νά όνειρα, οι άρρωστοι που έχουν φαντασιώσεΐ5, όλοι
ελληνικά στο κείμενο.
μιλούν. Αυτό το οποίο εγείρει η φαντασία το καθιστά
λαλίστατο, αυτό που είναι ενθουσιασμένο μιλά. Η γλωσσική ικανότητα εί
ναι ένα ποιητικό ταλέντο- τα ζώα δεν μιλούν, διότι δεν διαθέτουν ποίηση.
Η σκέψη εκφράζεται μόνο εικονικά- η εκφραστική δύναμη Tns σκέψΠ5 εί
ναι η φαντασιακή δύναμη- αλλά η εκφραζόμενη φαντασιακή δύναμη είναι
η γλώσσα. Onoios μιλά γοητεύει, μαγεύει εκείνον στον οποίο μιλά- αλλά
η δύναμη του λόγου είναι η δύναμη Tns φ α ν τα σ ία ^ δύναμηβ. ΓΓ αυτόν
το λόγο η λέξη ήταν για to u s apxaious flaous, cos τέκνα Tns φαντασιακή5
δύναμης μια ουσία, μια μυστηριώδη ουσία με μαγική επενέργεια. Ακόμη
και οι Χριστιανοί, και όχι μόνο οι κοινοί αλλά και οι μορφωμένοι, οι Εκ
κλησιαστικοί Πατέρε5, συνέδεαν με το απλό όνομα Xpmös μυστηριώδες
σωτηριακέβ δυνάμει.59 Και μέχρι σήμερα πιστεύει ο απλό5 λαόβ ότι μπορεί
Kav8is να μαγέψει έναν άνθρωπο με απλέ$ λέξεις. Πόθεν αυτή η πίστη o tis
φ α ντασ τώ δυνάμει Tns λέξη5; Μόνο από το ότι η ίδια η λέξη είναι απλά»
ένα ον Tns φαντασιακήβ δύναμη5, αλλά ακριβά» γΓ αυτόν το λόγο ασκεί
ναρκωτική επίδραση στον άνθρωπο και τον δεσμεύει στην κυριαρχία Tns

58. Για ιη σημασία του όρου 'Aöyos' στην Καινή Διαθήκη έχουν γραφτεί ηοΑΑά. Εμείς
διατηρούμε εδώ την έκφραση ήόγοϊ θεού ως τη σημασία που καθαγιάστηκε στο Χριστια
νισμό, [ενώ) για το 'Λόγο' στον Φίλωνα πρβλ. Gfrörer. Ο Φίλων χρησιμοποιεί αντί για το
'Λόγο' επίσης το φήμα θεού*. Πρβλ. επίσης Τερτυλλιανός, Adv. Praxeam, c. 5, όπου δείχνει
ότι είναι το αυτό εάν μεταφράσει κανείς το 'Λόγο' ως Sermo ή ως Ratio. Το ότι το ρήμα είναι
η ορθή σημασία του 'Λόγου' αποδεικνύεται άλλωστε ήδη από το ότι η Δημιουργία στην
Παλαιό Διαθήκη εξαρτάται από μια ρητή διαταγή, και ότι παλαιόθεν έβλεπε κανείς σε αυτή
τη δημιουργική ρήση το 'Λόγο'. Βεβαίως, ο 'Λόγος' έχει επίσης και την έννοια του Virtus, του
Spiritus, της δύναμης, της διάνοιας κ.λπ., διότι τι είναι το ρήμα χωρίς νόημα, χωρίς διάνοια,
δηλαδή χωρίς δύναμη;
59. «Τόσο μεγάλη δύναμη έχει το όνομα του Ιησού πάνω στους δαίμονες, ώστε ενίοτε,
ακόμη και όταν προφέρεται από κακούς, ενεργεί»· Origenes adv. Celsum, lib. I. Πρβλ. επίσης
lib. III.

Η ουσία ιου Χριστιανισμού

(pavtaoias. Οι λέξε« κατέχουν επαναστατική δύναμη, οι λέξεις κυριαρχούν
στην ανθρωπότητα. Ιερό είναι το ρήμα■αλλά κακόφημο είναι το πράγμα του
Λόγου και Tns αλήθειας.
Η κατάφαση ή η εξαντικειμενίκευση ms ouaias ms φαντασίαε συνδέεται
συνεπά« συγχρόνα« με την κατάφαση ή την εξαντικειμενίκευση ms ouaias
Tns γλάισσας ms λέξη. Ο ävOpunos δεν έχει μόνο την ορμή, την αναγκαι
ότητα να σκέφτεται, να στοχάζεται, να φαντάζεται· έχει και την ορμή να μιλά,
να εκφράζει us σκέψεις του, να us κοινοποιεί, θεία είναι αυτή η ορμή, θεία
η δύναμη ms λέξηδ. Η λέξη είναι η εικονική, η προφανή5, η εκπέμπουσα, η
λαμπρή, η φαεινή σκέψη. Η λέξη είναι το <pcos του κόσμου. Η λέξη οδηγεί σε
κάθε αλήθεια, ανοίγει όλα τα μυστικά, απεικονίζει το αόρατο, ενεστωποιεί το
παρελθόν και το απόμακρο, περατοποιεί το άπειρο, διαιωνίζει το χρονικό. Οι
άνθρωποι παρέρχονται, η λέξη παραμένει· η λέξη είναι ζωή και αλήθεια. Στη
λέξη έχει δοθεί όλη η δύναμη: η λέξη δίνει όραση στους τυφλούς, βάδισμα
στους avännpous, υγεία cnous ασθενεί, ζωή otous νεκρούδ - η λέξη κάνει
θαύματα, και μάλιστα τα μοναδικά έλλογα θαύματα. Η λέξη είναι το ευαγγέ
λιο, ο napäKfimos, ο φορέα$ παρηγορά για την ανθρωπότητα. Για να πειστεί5 για τη θεία οντότητα Tns γλώσσαβ, σκέψου τον εαυτό σου μοναχικό και
παρατημένο, αλλά με γνώση Tns γλώσσα$ και υπόθεσε ότι okoüs για πρώτη
φορά το λόγο εν05 ανθρώπου: Δεν θα σου φαινόταν auT0s ο λόγοβ cos έναε
άγγελοδ, us η ίδια η φωνή του θεού, δεν θα σου ακουγόταν us ουράνια
μουσική; Πραγματικά, η λέξη δεν είναι φτωχότερη, δεν είναι λιγότερο εμψυ
χωμένη από τον μουσικό τόνο, αν και ο tövos φαίνειαι να λέει περισσότερα
από τη λέξη, και γΓ αυτό, επειδή τον περιβάλλει αυτή η επίφαση, αυτή η
ψευδαίσθηση, εμφανίζεται βαθύτεροβ και πλουσιότερο5 από τη λέξη.
Η λέξη έχει λυτρωτική, συμφιλιωτική, ευδαιμονική, απελευθερωτική
δύναμη. Οι αμαρτίε5 που ομολογούμε μα$ συγχωρούνται μέσω Tns 0eias
δύναμης Tns λέξης. Συμφιλιωμένο5 φεύγει ο ετοιμοθάνατος που έχει ομο
λογήσει την επί μακρόν ανομολόγητη αμαρτία. Η συγχώρεση Tns αμαρτίas συνίσταται στην παραδοχή ms αμαρτι^. Οι πόνοι tous onoious απο
καλύπτουμε στο φίλο είναι ήδη κατά το ήμισυ θεραπευμένοι. Όταν μιλάμε
για κάτι, αμβλύνονται για αυτό τα πάθη μα$· απλώνεται <pcos eviö s μαδ· το
αντικείμενο Tns οργή$, του θυμού, ms έγνοια5 pas εμφανίζεται σε ένα <pcos
στο οποίο γνωρίζουμε την αναξιοσύνη του πάθουβ. Αρκεί να μιλήσουμε γι'
αυτό για το οποίο έχουμε σύγχυση και αμφιβολία και συχνά, ήδη εκείνη τη
στιγμή που ανοίγουμε το στόμα για να ρωτήσουμε το φίλο, εξαφανίζονται η
αμφιβολία και η σκότιση. Η λέξη κάνει τον άνθρωπο ελεύθερο. Onoios δεν
μπορεί να εκφραστεί είναι έναβ δούλθ5. Γι' αυτό και το υπέρμετρο nä0os, η
υπέρμετρη χαρά, ο υπέρμετροδ növos είναι άγλωσσα. Η ομιλία είναι μια πρά
ξη ελευθερία5· η ίδια η λέξη είναι ελευθερία. Δικαία« συνεπά« η διαμόρφω
ση Tns γλώσσα5 αποτελεί τη ρίζα Tns εκπαίδευσή· εκεί όπου καλλιεργείται
ο λόγο5 εκεί καλλιεργείται η ανθρωπότητα. Η βαρβαρότητα του Μεσαίωνα
εξαφανίστηκε με την καλλιέργεια ms γλώσσας.
Onus δεν μπορούμε να διαισθανθούμε, να παραστήσουμε, να σκεφτούμε τίποτε άλλο us το θείο ον παρά μόνο το έλλογο το οποίο σκεφτόμαστε,
μόνο το Καλό που αγαπούμε, μόνο το όμορφο που αισθανόμαστε, έτσι δεν
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γνωρίζουμε και καμία ανώτερη πνευματική ενεργό δύναμη και εκδήλωση
δ ύναμ ε από τη δύναμη Tns λ έ ξ ε .60 Ο Θεό5 είναι το σύνολο κάθε πραγματικότητας, δηλαδή κάθε ουσιαστικότηταε και τελειότητα5. Οτιδήποτε ο άνθρωnos αισθάνεται ή γνωρίζει tos πραγματικότητα πρέπει να το θέσει στο θεό ή
cos θεό. Os εκ τούτου η θρησκεία πρέπει να συνειδητοποιήσει και τη δύναμη
Tns λέξηβ cos μια θεία δύναμη. Το ρήμα θεού είναι η θεϊκότητα του ρήματοε,
öncos γίνεται αντικείμενο για τον άνθρωπο εντόβ ms θρησκείαβ - η αληθινή
ουσία του ανθρώπινου λόγου. Το ρήμα θεού πρέπει να διαχωρίζεται από
τον ανθρώπινο λόγο u)S npos το ότι δεν είναι μια πρόσκαιρη πνοή, αλλά
είναι το ίδιο μια κοινοποιημένη ουσία. Αλλά δεν περιέχει και ο λόγοε του
ανθρώπου την ουσία του ανθρώπου, τον κοινοποιημένο εαυτό του, όταν
είναι τουλάχιστον ένα5 αληθινό5 λόγοβ; Η θρησκεία λαμβάνει λοιπόν την
επίφαση του ανθρώπινου λόγου cos ουσία του· αναγκαστικά λοιπόν παρι
στάνει την αληθινή ουσία του cos μια ιδιαίτερη ουσία, διαφορετική από τον
ανθρώπινο λόγο. [Πρβλ. Παράρτημα, Παράγραφο$ IX.]

60.
«Έτσι μας αποκαλύπτεται ο θεόε, Ομιλών, έχοντας έναν αιώνιο, αδημιούργητο λόγο,
με τον οποίο έκανε τον κόσμο και τα πάντα, με ένα εύκολο έργο, δηλαδή μόνο με την ομιλία,
δηλαδή για το θεό το δημιούργημα δεν είναι δυσκολότερο απ' ό,τι είναι για εμάς η ομιλία»
Λούθηρος (τόμ. I, ο. 302).

Ένατο κεφάλαιο
Το μυστικό

xns κοσμογονικήε apxAs στο θεό

Το δεύτερο πρόσωπο είναι ο αυτοαποκαλυπτόμενο5, ο εκφραζόμενο*, ο δη
λωτικό* θεό* (Deus se dicit), η κοσμογονική αρχή στο θεό.
Ο κόσμος δεν είναι θεό*, είναι το Άλλο, η αντίθεση του θεού ή τουλά
χιστον -εάν αυτή η έκφραση ακούγεται πολύ έντονη, επειδή ονομάζει το τέ
κνο με το σωστό του όνομα- το διαφορετικό από το θεό. Αλλά το διαφορε
τικό από το θεό δεν μπορεί να προέλθει άμεσα από το θεό, αλλά μόνο από
μια διαφορά από το θεό εντό* του θεού. Το άλλο πρόσωπο είναι ο θεό*
που είναι εντός του διαφορετικός από τον εαυτό του, που αντιπαρατίθεται
και αντιτίθεται εντός του npos τον Ιδιο, και γΓ αυτόν το λόγο είναι ο συνει
δητός θεός που είναι αντικείμενο για τον εαυτό του. Η αυτοδιαφοροποίηση
του θεού από τον εαυτό του είναι η Βάση του διαφορετικού από αυτόν - η
αυτοσυνείδηση είναι λοιπόν η προέλευση του κόσμου. Ο θεός σκέφτεται
τον κόσμο πρώτα μέσω της σκέψης για τον εαυτό του - η αυτονόηση είναι
αυτογέννηση, το να σκέφτεσαι τον κόσμο σημαίνει να γεννάς τον κόσμο. Η
γέννηση προηγείται της δημιουργίας. Η παραγωγική ιδέα του κόσμου, ενός
άλλου όντος το οποίο δεν είναι θεός, διαμεσολαβείται από την παραγωγική
ιδέα ενός άλλου όντος το οποίο είναι όμοιο με το θεό.
Αυτή η κοσμογεννητική διαδικασία όμως δεν είναι τίποτε άλλο από τη
μυστικιστική περίφραση μιας φυχο-λογικήs διαδικασία*, δεν είναι τίποτε
άλλο από την εξαντικειμενίκευση τηϊ ενότmas ms συνείδησή και ms αυτο
συνείδησή. Ο θ εό ί νοεί εαυτόν -έτσι είναι αυτοσυνείδητοί-, ο θ εό ί είναι
η αυτοσυνείδηση τιθέμενη tos αντικείμενο, cüs ον· αλλά, καθώί γνωρίζει
εαυτόν, νοεί εαυτόν, έτσι νοεί ταυτόχρονα και ένα άλλο από αυτό που είναι·
διότι η αυτογνωσία είναι αυτοδιαφοροποίηση από το άλλο, είτε αυτό είναι
κάτι δυνατό, απλώς αναπαριστάμενο, είτε πραγματικό.Έτσι λοιπόν ο κόσμος
-τουλάχιστον η δυνατότητα, η ιδέα του κόσμου- τίθεται με τη συνείδηση
ή, πολύ περισσότερο, διαμεσολαβείται από αυτήν. Ο Υιός που έχει νοήσει
εαυτόν, ο αντικειμενικό*, ο αρχετυπικόϊ, ο άλλοί θ εό ί είναι η αρχή Tns κο
σμογονία*. Η αλήθεια που βρίσκεται στη βάση είναι η ουσία του ανθρώπου:
η ενότητα Tns αυτοσυνείδησή* του με τη συνείδηση ενόί άλλου το οποίο
είναι ένα με αυτόν και με ένα άλλο το οποίο δεν είναι ένα με αυτόν. Και το
δεύτερο, το ομοούσιο άλλο είναι αναγκαστικά το ενδιάμεσο σκέλο$ μεταξύ
του πρώτου και του τρίτου. Η σκέψη ενόί άλλου εν γένει, evös ουσιωδώε
άλλου μού γεννιέται πρώτα μέσα από τη σκέψη ενό5 άλλου το οποίο είναι
ουσιωδώε όμοιο με εμένα.
Η συνείδηση του κόσμου είναι η συνείδηση ms περιοριστικότητά5 μου
-εάν δεν γνώριζα τίποτε για τον κόσμο, δεν θα γνώριζα τίποτε για τα όριά
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αλλά η συνείδηση ins περιοριστικότητάς μου βρίσκεται σε αντίφαση
με την ορμή Tns εαυτότητάς μου για αηεριοριστικότητα. Από την εαυτότητα
λοιπόν, εφόσον νοηθεί με απόλυτο τρόπο -ο Θε05 είναι ο απόλυτος Εαυτός-,
δεν μπορώ να μεταβώ άμεσα στο αντίθετό της- πρέπει αυτή την αντίφαση να
την εισαγάγω, να την προετοιμάσω, να τη μετριάσω μέσα από τη συνείδηση
ενόβ övros το οποίο είναι μεν 8nions ένα άλλο, και, στο βαθμό αυτό, μου πα
ρέχει την εποπτεία Tns n e pio picrtiK Ö tn tä s μου, αλλά με τέτοιον τρόπο ώστε
ταυτόχρονα να καταφάσκει στην ουσία μου, να εξαντικειμενικεύει για εμένα
την ουσία μου. Η συνείδηση του κόσμου είναι μια ταπεινωτική συνείδηση
-η Δημιουργία ήταν μια «πράξη ταπεινοφροσύνης»-, αλλά η πρώτη πέτρα
του σκανδάλου στην οποία καταθραύεται η περηφάνια Tns Εγώτηταε είναι
το Εσύ, το άλλο Εγώ. Το Εγώ ατσαλώνει πρώτα τη ματιά του στο μάτι 8v0s
Εσύ, πριν αντέξει την εποπτεία 8v0s övros το οποίο δεν του αντανακλά τη
δική του εικόνα. Ο άλλος άνθρωπος είναι ο δεσμός μεταξύ εμού και του
κόσμου. Είμαι και αισθάνομαι εξαρτημένος από τον κόσμο διότι αισθάνο
μαι αρχικά εξαρτημένο5 από άλλουβ ανθρώπους. Εάν δεν χρειαζόμουν τον
άνθρωπο, δεν θα χρειαζόμουν και τον κόσμο. Συμφιλιώνομαι, φιλιώνω με
τον κόσμο μόνο μέσα από τον άλλο άνθρωπο. Xcopis τον Άλλο ο κόσμο5 θα
ήταν για εμένα όχι μόνο VEKpös και κενό5, αλλά 8nions άνευ νοήματος και
ακατανόηκκ. Μόνο στον Άλλο γίνεται ο άνθρωπος σαφής για τον εαυτό του
και αυτοσυνείδητος- εφόσον όμως πρώτα είμαι σαφής για τον εαυτό μου,
γίνεται για εμένα σαφής και ο κόσμος. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα υπήρχε
αποκλειστικά για τον εαυτό του θα χανόταν χωρίς εαυτό και χωρίς διαφορά
στον ωκεανό της φύσης- δεν θα μπορούσε να συλλάβει ούτε τον εαυτό του
ως άνθρωπο ούτε τη φύση ως φύση. Το πρώτο αντικείμενο του ανθρώπου
είναι ο άνθρωπος. Η αίσθηση για τη φύση, η οποία πρώτη αυτή μας ανοίγει
τη συνείδηση του κόσμου ως κόσμου, είναι ένα ύστερο προϊόν- διότι προ
κύπτει πρώτα μέσα από την πράξη του διαχωρισμού του ανθρώπου από τον
εαυτό του. Από τους φυσικούς φιλοσόφους της Ελλάδας προηγούνται οι
λεγόμενοι επτά σοφοί, η σοφία των οποίων αναφερόταν άμεσα μόνο στον
ανθρώπινο βίο.
Η συνείδηση του κόσμου είναι λοιπόν διαμεσολαβημένη για το Εγώ από
τη συνείδηση του Εσύ. Έτσι, ο άνθρωπος είναι ο θεός του ανθρώπου. Το ότι
είναι το οφείλει στη φύση, το ότι είναι άνθρωπος το οφείλει στον άνθρωπο.
Oncos δεν καταφέρνει τίποτε σωματικά χωρίς τον άλλο άνθρωπο, έτσι δεν
καταφέρνει και τίποτε πνευματικά. Τέσσερα χέρια μπορούν περισσότερα από
δύο- αλλά και τέσσερα μάτια βλέπουν περισσότερο από δύο. Αυτή δε η
ενωμένη δύναμη δεν διαφέρει μόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά από τη με
μονωμένη. Μεμονωμένη, η ανθρώπινη δύναμη είναι περιορισμένη- ενωμέ
νη, είναι μια άπειρη δύναμη. Περιορισμένη είναι η γνώση του μεμονωμένου
ατόμου, απεριόριστος όμως είναι ο Λόγος, απεριόριστη η επιστήμη, διότι
είναι μια κοινή πράξη Tns ανθρωπότητας, και μάλιστα όχι μόνο επειδή εργά
ζονται αναρίθμητα πολλοί στο οικοδόμημα Tns επιστήμης, αλλά και με την
εσωτερική έννοια ότι η επιστημονική ιδιοφυία μιας συγκεκριμένης περιόδου
ενώνει εντός της τις νοητικές δυνάμεις των προηγούμενων ιδιοφυιών, αν και
πάλι με έναν συγκεκριμένο, ατομικό τρόπο, ώστε η δύναμή της δεν είναι μια
[ to u ] - ,
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μεμονωμένη δύναμη. Ευστροφία, οξυδέρκεια, φαντασία, αίσθημα [Gefühl],
ως διαφορετικό από την αίσθηση [Empfindung], Λόγος - όλες αυτές οι λεγά
μενες ψυχικές δυνάμεις είναι δυνάμει ms ανθρωπότηταε, όχι του ανθρώπου
ως ενός μεμονωμένου όντος, είναι πολιτισμικά προϊόντα, προϊόντα της αν
θρώπινης κοινωνίας. Μόνο εκεί όπου ο άνθρωπος συγκρούεται και συγχρω
τίζεται με τον άνθρωπο ανάβει η ευστροφία και η οξυδέρκεια -περισσότερη
ευστροφία υπάρχει συνεπώς στην πόλη παρά στην ύπαιθρο, περισσότερη
σε μεγάλες παρά σε μικρές πόλεις-, μόνο εκεί όπου ο άνθρωπος λιάζεται και
ζεσταίνεται από τον άνθρωπο γεννιέται αίσθημα και φαντασία -η αγάπη, μια
κοινή πράξη, και γι' αυτό όταν δεν έχει ανταπόκριση [γίνεται] ο μεγαλύτερος
πόνος, είναι η πρωταρχική πηγή της ποίησης-, και μόνο όπου ο άνθρωπος
μιλά με τον άνθρωπο, μόνο στην ομιλία, σε μια κοινή πράξη, γεννιέται ο Λό
γος. Ερωτήσεις και απαντήσεις είναι οι πρώτες νοητικές πράξεις. Στη σκέψη
ανήκουν αρχικά δύο. Μόνο [τιθέμενος] στη σκοπιά μιας ανώτερης καλλιέρ
γειας αναδιπλασιάζεται ο άνθρωπος, ώστε τώρα πλέον να μπορεί εν εαυτώ
και δι' εαυτόν να παίζει ο ίδιος εντός του το ρόλο του άλλου. Γι' αυτόν το
λόγο η σκέψη και η ομιλία είναι για όλους τους αρχαίους και αισθητηρια
κούς λαούς ένα και το αυτό· σκέφτονται μόνο μιλώντας, η σκέψη τους είναι
μόνο συζήτηση. Κοινοί άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι που δεν έχουν αφηρημένη μόρφωση, ακόμη και σήμερα δεν κατανοούν ένα γραπτό εάν δεν το
διαβάσουν δυνατά, εάν δεν προφέρουν αυτό που διαβάζουν. Πόσο σωστό
είναι από αυτή την άποψη όταν ο ΗοΙ)0θς συνάγει τη διάνοια του ανθρώπου
από τα αυτιά!
Εάν αναχθεί σε αφηρημένες λογικές κατηγορίες, η κοσμογονική αρχή
στο θεό δεν εκφράζει τίποτε άλλο από την ταυτολογική πρόταση: Το διαφο
ρετικό μπορεί να γεννηθεί μόνο από μια αρχή της διαφορετικότητας, όχι από
ένα απλό ον. Όσο και αν οι Χριστιανοί φιλόσοφοι και θεολόγοι προσπάθη
σαν να υπερασπιστούν τη Δημιουργία εκ του μηδενός, εντούτοις δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τον παλαιό κανόνα: εκ μηδενός μηδέν, διότι εκφράζει
ένα νόμο της σκέψης. Βεβαίως, δεν έθεσαν κάποια πραγματική ύλη ως βάση
των διάφορων υλικών πραγμάτων, αλλά κατέστησαν τη θεία διάνοια -ο
Υιός όμως είναι η σοφία, η επιστήμη, η διάνοια του Πατρός- το σύνολο
όλων των πραγμάτων, κατέστησαν την πνευματική ύλη τη βάση της πραγμα
τικής ύλης. Η διαφορά μεταξύ της ειδωλολατρικής αιωνιότητας της ύλης και
της χριστιανικής Δημιουργίας αναφορικά με αυτή τη σχέση είναι απλώς ότι
οι ειδωλολάτρες απέδωσαν στον κόσμο μια πραγματική, μια αντικειμενική
αιωνιότητα, ενώ οι Χριστιανοί μια μη αντικειμενική αιωνιότητα. Τα πράγματα
ήταν προτού υπάρξουν, όχι όμως ως αντικείμενο της αίσθησης αλλά του
Πνεύματος. Οι Χριστιανοί, η αρχή των οποίων είναι η αρχή της απόλυτης
υποκειμενικότητας61, νοούν τα πάντα διαμεσολαβημένα μόνο από αυτή την

61.
Ήδη σιη δεύτερη έκδοση [αυτού του συγγράμματος] επιδίωξα να διώξω από το κεί
μενό μου, όπως πολλές άλλες ξένες λέξεις, έτσι και ιδιαίτερα αυτή την ανυπόφορη για εμένα
λέξη: την υποκειμενικότητα. Οι αντίστοιχες γερμανικές εκφράσεις για αυτό είναι πότε η ιδιο
τυπία [Eigenheit], η εαυτότητα [Selbstheit], η εγώτητα [Ichheit], πότε η ψυχή, η ευδιαθεσία,
πότε η ανθρωπότητα, πότε η πνευματικότητα, η μη αισθητηριακότητα. Αλλά στο βαθμό που
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αρχή. Qs εκ τούτου η ύλη που έχει τεθεί από την υποκειμενική σκέψη tous ,
η αναπαριστάμενη, η υποκειμενική ύλη, είναι γι' αυτούβ η πρώτη ύλη - κατά
πολύ εξοχότερη από την πραγματική, την αισθητηριακή ύλη. Πέραν όμα»
τούτου, η διαφορά αυτή είναι απλά» μια διαφορά στον τρόπο Tns ύπαρξε.
Ο κόσμοε είναι αιών/os στο θεό.Ή μήπα» γεννήθηκε όπα« μια ξαφνική ιδέα,
όπα» ένα κέφι; Βεβαία», και αυτό μπορεί να το παραστήσει ο άνθρωποί,
αλλά τότε ο άνθρωπο* αποθεώνει απλά» τη δική του ανοησία. Εάν, αντιθέτα», είμαι με το Λόγο, τότε μπορώ να συνάγω τον κόσμο μόνο από την
ουσία του, από την ιδέα του, δηλαδή μπορώ να συνάγω ένα 8iöos ύπαρξε
από ένα άλλο είδοβ - με άλλα λόγια: Μπορώ να συνάγω τον κόσμο μόνο
από αυτό τον Ιδιο. Ο κόσμο5 έχει τη βάση του εντόε του, όπα« τα πάντα στον
κόσμο, όσα αξιώνουν μια αληθινή ουσιαστικότητα. Η differentia specifica,
η ιδιόμορφη ουσία, αυτό μέσω του οποίου ένα συγκεκριμένο ον είναι αυτό
που είναι, αυτό είναι πάντα με την κοινή έννοια ανεξήγητο, ασύνακτο, είναι
μέσω του ιδίου, έχει τη βάση του εντό5 του.
Η διαφορά μεταξύ του κόσμου και του θεού ο» Δημιουργού του κόσμου
είναι συνεπά» μόνο τυπική, όχι ουσιώ δε διαφορά. Η ουσία του θεού -διότι
η θεία διάνοια, το σύνολο όλων των πραγμάτων, είναι το ίδιο το θείο ον, και
συνεπά« ο θεόβ, όταν νοεί εαυτόν, όταν γνωρίζει εαυτόν, νοεί και γνωρίζει
ταυτόχρονα τον κόσμο-, η ουσία του θεού δεν είναι τίποτε άλλο από την
αφηρημένη, την αποσπασμένη, τη νοούμενη ουσία του κόσμου· η ουσία του
κόσμου δεν είναι άρα τίποτε άλλο από την πραγματική, τη συγκεκριμένη,
την αισθητηριακά θεωρημένη ουσία του θεού - η Δημιουργία δεν είναι κατά
συνέπεια τίποτε περισσότερο από μια τυπική πράξη, διότι αυτό που μέσω Tns
Δημιουργία$ γίνεται αντικείμενο Tns σκέψε, Tns 6i0voias, αυτό τίθεται μέσω
Tns Δημιουργία* απλά« α» ένα αντικείμενο Tns αίσθησης, αλλά α» npos το
περιεχόμενο είναι το ίδιο, αν και παραμένει πολύ απλά ανεξήγητο πά» από
ένα νοητό πράγμα θα πρέπει να πηγάσει ένα πραγματικό, υλικό πράγμα.62
Έτσι έχουν τα πράγματα και με την πολυσχιδία και τη διαφορετικότητα,
όταν υποβιβάζουμε τον κόσμο σε αυτή την αφηρημένη νοητική μορφή σε
αντίθεση npos την απλότητα και την ενότητα του θείου övros. Η πραγματική
διαφορετικότητα μπορεί να συναχθεί μόνο από ένα ον το οποίο είναι εν
εαυτώ διαφορετικό, θέτω όμα» τη διαφορετικότητα μόνο στο πρωταρχικό
ον, διότι ήδη αρχικά η διαφορετικότητα είναι για εμένα μια αλήθεια και μια
ουσιαστικότητα. Εκεί όπου και όταν η διαφορετικότητα αυτή καθ' εαυτή δεν
είναι τίποτε, εκεί δεν νοείται κατ' αρχήν καμία διαφορετικότητα, θέτω τη
διαφορετικότητα α» ουσιαστικότητα, α» αλήθεια, εκεί όπου τη συνάγω από
το πρωταρχικό ον, και αντιστρόφα»: και τα δύο είναι το ίδιο, [ώστε] η ορθο
λογική έκφραση είναι πα» η διαφορετικότητα βρίσκεται με την ίδια αναγκαι
ότητα στο Λόγο όπα» και η ενότητα.

εκφράζει ακριβώς την αντίθεση npos το αντικειμενικό, δεν έχουμε για τη λέξη υποκειμενικό
τητα ή υποκειμενικό καμία γερμανική λέξη, τουλάχιστον καμία εύχρηστη λέξη. Το ίδιο ισχύει
και για ορισμένες άλλες λέξεις.
62.
Πρόκειται λοιπόν για μια απλή αυταπάτη το να πιστεύει κανείς ότι έχει εξηγήσει την
ύπαρξη του κόσμου με την παραδοχή ενός Δημιουργού.
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Καθώ: όμω: τώρα η διαφορετικότητα είναι ένα: ουσιώδη: προσδιορι
σμό: του Λόγου, δεν μπορώ πλέον να συναγάγω τη διαφορετικότητα χωρί:
να προϋποθέσω ήδη τη διαφορετικότητα· δεν μπορώ να την εξηγήσω παρά
μόνο μέσα από αυτή την ίδια, διότι είναι ένα πράγμα πρωταρχικό, αυτοδιασαφηνιζόμενο, αυτοαποδεικνυόμενο. Πώ: γεννιέται ο κόσμο:, το διαφορε
τικό από το θεό; Μέσα από τη διαφορά του θεού από τον Ιδιο εντό: του
ίδιου του θεού. Ο θεό: νοεί εαυτόν, είναι αντικείμενο για τον εαυτό του,
διαφοροποιείται από τον ίδιο τον εαυτό του - άρα προκύπτει αυτή η διαφορά,
[προκύπτει] ο κόσμο: μόνο από μια διαφορά άλλου είδου:, η εξωτερική
από μια εσωτερική, η ούσα από μια ενεργό, από μια πράξη διαφορά:· άρα
θεμελιώνω τη διαφορά μόνο μέσα από αυτή την ίδια, δηλαδή είναι μια πρω
ταρχική έννοια, ένα όριο τη: σκέψη: μου, ένα: νόμο:, μια αναγκαιότητα, μια
αλήθεια. Η τελευταία διαφορά που μπορώ να σκεφτώ είναι η διαφορά ενό:
όντο: από τον εαυτό του και εντός του εαυτού του. Η διαφορά ενό: όντο:
από ένα άλλο είναι αυτονόητη, έχει τεθεί ήδη από την ύπαρξή του, είναι μια
αισθητή αλήθεια: πρόκειται για δύο [όντα]. Για τη σκέψη όμω: θεμελιώνω
τη διαφορά μόνο όταν την προσλάβω σε ένα και το αυτό ον, όταν τη συν
δυάζω με το νόμο της ταυτότητας. Εδώ βρίσκεται η τελευταία αλήθεια τη:
διαφορά:. Η κοσμογονική αρχή στο θεό, αναχθείσα στι: ύστατε: βάσει: τη:,
δεν είναι τίποτε άλλο από τη νοητική πράξη που έχει εξαντικειμενικευτεί στα
απλούστατα στοιχεία τη:. Εάν αφαιρέσω τη διαφορά από το θεό, αυτό: δεν
μου δίνει κανένα υλικό για τη σκέψη· παύει να είναι ένα νοητικό αντικείμε
νο- διότι η διαφορά είναι μια ουσιώδης νοητική αρχή. Όταν λοιπόν θέτω τη
διαφορά στο θεό, τι θεμελιώνω, τι άλλο εξαντικειμενικεύω από την αλήθεια
και την αναγκαιότητα αυτή: τη: νοητική: αρχή:; [Πρβλ. Παράρτημα, Παρά
γραφοι X, XI.]

Δέκατο κεφάλαιο
Το μυστικό του μυστικισμού
ή zns tpuons στο Θεό*
Ένα ενδιαφέρον υλικό για την κριτική στις κοσμογονικές και θεογονικές φα
ντασίες προσφέρει η διδασκαλία της αιώνιας φύσης στο θεό, την οποία φρε
σκάρισε ο Schelling και η οποία προέρχεται από τον Jakob Böhme**.
Ο θεός είναι αιώνιο πνεύμα, φαεινή αυτοσυνείδηση, ηθική προσωπι
κότητα- αντιθέτως, η φύση, τουλάχιστον κατά τόπους, είναι συγκεχυμένη,
σκοτεινή, χέρσα, ανήθικη, ή τουλάχιστον μη ηθική. Είναι όμως αντιφατικό
το ότι από το ακάθαρτο προέρχεται το καθαρό, το ότι το σκοτάδι προέρχε
ται από το φως. Πώς μπορούμε λοιπόν να
συναγάγουμε από το θεό αυτά τα στοιχεία
* Σ την πρώτη έκδοση ο τίτλος
που είναι προφανώς ενάντια σε μια θεία
αυτού του κεφαλαίου είναι:
προέλευση; Μόνο θέτοντας αυτό το μια
«Το μυστικό της φύσης στο θεό».
ρό, αυτό το σκοτεινό [στοιχείο] στον ίδιο το
** Ο Jakob Böhme (1575-1624) είναι
θεό, διακρίνοντας μέσα στον ίδιο το θεό
από τους μεγαλύτερο υς Γ ερμανούς
μια αρχή του φωτός και του σκότους. Με
μυστιχιστές. Έχοντας επηρεαστεί
άλλα λόγια: μπορούμε να εξηγήσουμε την
από κείμενα του Π αράκελοου και
προέλευση του σκότους μόνο εγκαταλείτου Schwenkfeld, καθώς και από
ποντας την παράσταση μιας προέλευσης εν
δική του εντρύφηση στη Βίβλο, ο
γένει, προϋποθέτοντας εξαρχής το σκότος
Böhme άρχισε να βλέπει οράματα
ως υπάρχον.63
το περιεχόμενο ορισμένων εκ των
Το σκοτεινό στη φύση όμως είναι το
οποίων κατέγραψ ε το 1610 με τον
ανορθολογικό, το υλικό, είναι η ιδιαίτερη
τίτλο «Εώς, ή η α υ γή στην ανάδυσή
φύση σε διαφορά προς τη διάνοια. Το απλό
της» («Aurora, oder die Morgenröte
νόημα αυτής της διδασκαλίας είναι συνε
im Ausgang»). Το αποτέλεσμα
πώς: Η φύση, η ύλη, δεν μπορεί να εξηγη
αυτού του κειμένου ήταν η ρητή
θεί και να συναχθεί από τη διάνοια- είναι,
απαγόρευση από τον άρχοντα του
πολύ περισσότερο, η Βάση της διάνοιας,
Γκέρλιτς (της πατρικής πόλης του)
η βάση της προσωπικότητας χωρίς η ίδια
να γράφει. Ο Böhme ξεκίνησε και
να έχει μια βάση- το πνεύμα χωρίς φύση
πάλι να γράφ ει το 1619,
είναι ένα απλό νοητό ον- η συνείδηση ανα
63.
Η κριτική αυτής της μυστικιστικής άποψης δεν περιλαμβάνεται στο σκοπό μας. θα πα
ρατηρήσουμε μόνο εδώ ότι το σκότος μόνο τότε μπορεί να εξηγηθεί, όταν συνάγεται από το
φως- όμως μόνο τότε η συνεπαγωγή του σκότους στη φύση από το φως εμφανίζεται ως κάτι
το αδύνατο, όταν κανείς είναι τόσο τυφλός, ώστε δεν θεωρεί το φως ακόμη και στο σκότος,
όταν δεν παρατηρεί ότι το σκότος της φύσης δεν είναι απόλυτο, αλλά μετριασμένο, είναι ένα
σκοτάδι περισταλμένο από το φως.
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σνντάσσοντας μέχρι το θάνατό του
πτύσσεται μόνο μέσα από τη φύση. Αυτή
άλλα 21 βιβλία. Ο Böhme προσπαθεί
η υλιστική διδασκαλία όμο» περιβάλλεται
να εξηγήσει την προβληματική
με ένα μυστικιστικό, αλλά άνετο σκοτάδι
σχέση τον θ ε ο ύ ως Δ ημιουργού
όταν δεν διατυπώνεται με τρόπο γενικό,
ενός τέλειου κόσμου με το Κακό
δεν διατυπώνεται με tis oaq>e(s, απλέ$ λέξεκ του Λόγου, αλλά τονίζεται με την ιερή
το οποίο υπάρχει στον κόσμο.
συναισθηματική λέξη: θεόε. Όταν το cpcos
Η λύση που βρίσκει, και την
στο θεό πηγάζει από το σκοτάδι στο θεό,
οποία επαναλαμβάνει όχι μόνο
τότε πηγάζει μόνο διότι η έννοια του φωο Feuerbach, αλλά ουσιαστικά
τ05 συνίσταται εν γένει στο ότι αυτό φωτίζει
το μεγαλύτερ ο τμήμα της
το σκοτάδι, άρα προϋποθέτει το σκοτάδι
θεωρησιακής φιλοσοφίας, αρχής
αλλά δεν το γεννά. Όταν λοιπόν υπάγει
γενομένης από τον Jacobi, είναι
το θεό σε έναν γενικό νόμο -πράγμα το
ότι ο ίδιος ο θ ε ό ς εμπεριέχει τη
οποίο άλλωστε είναι αναγκαίο, εφόσον
διαφορά (Schiedlichkeit), ώστε
δεν θέλεκ να κάνε^ το θεό μια παλαίστρα
το Κακό είναι αυτό που έχει
των πιο ανόητων επινοήσεων-, όταν λοι
αποκοπεί από το θ ε ό και
πόν στο θεό cos καθ' εαυτόν και δΓ εαυτόν
έχει αποκτήσει μια ξεχωριστή
η αυτοσυνείδηση εν γένει καθορίζεται από
«ποιότητα», σε αντίθεση προς το
μια φυσική αρχή, γιατί δεν αφαιρείς από
θ ε ό ο οτιοίος είναι τα πάντα και
το θεό; Αυτό που κάποτε ήταν νόμοβ Tns
τίποτε ιδιαίτερο. Η διδασκαλία
συνείδησή καθ' εαυτήν είναι νόμοβ για τη
τον Böhme είχε επηρεάσει αρκετές
συνείδηση κάθε εμπρόσωπου övxos, είτε
ριζοσπαστικές αντιλήψεις στην
πρόκειται για άνθρωπο είτε για άγγελο είτε
Α γγ λ ία του Π ου αιώνα και βρήκε
για δαίμονα είτε για το θεό είτε για οτιδή
διαφορετική απήχηση στα έργα
ποτε άλλο θέλεκ να φαντάζεσαι cos ον. Σε
του Fichte, τον Hegel και
τι ανάγονται λοιπόν, θεωρούμενε! υπό το
του Schelling. Ο Feuerbach αναλύει
cpcos, οι δύο αρχέ$ στο θεό; Η μία στη φύση,
ορισμένες απόψεις του Böhme
τουλάχιστον στη φύση öncos αυτή υπάρχει
παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο.
στην παράστασή σου, αποσπασμένη από
την πραγματικότητά ms, η άλλη στο πνεύ
μα, στη συνείδηση, στην προσωπικότητα. Σύμφωνα με το ένα ήμισύ του,
σύμφωνα με την οπίσθια και την ανάποδη πλευρά του, δεν ονομάζει θεό
το θεό, αλλά μόνο στην εμπρόσθια πλευρά του, στην όψη του, σύμφωνα
με την οποία σου δείχνει πνεύμα, συνείδηση: άρα η χαρακτηριστική ουσία
του, μέσω Tns onoias είναι θεός, είναι το πνεύμα, η διάνοια, η συνείδηση.
Γιατί όμακ κάνειε αυτό που είναι το ιδιαίτερο υποκείμενο στο θεό ω ί θεό,
δηλαδή cos πνεύμα, ένα απλό κατηγόρημα, cos εάν ο Θε05 να ήταν cos 080s
xcopis πνεύμα, xcopis συνείδηση; Για ποιον άλλο λόγο παρά γιατί σκέφτεσαι
cos δούλθ5 tns μυστικιστικά Θρησκευτική5 φ α ν τα σ ία ^ δύναμή, γιατί νιώ
θ ε ι άνετα και οικεία μόνο στο απατηλό λυκόφα» του μυστικισμού.
Ο μυσχικισμόΒ είναι δευτεροσκοπία. Ο μυστικιστήβ σκέφτεται θεωρησιακά την ουσία ms cpüons ή του ανθρώπου, αλλά εντός της φαντασίας και με
τη φαντασία ότι [τάχα] σκέφτεται θεωρησιακά για ένα άλλο εμπρόσωπο ον,
διαφορετικό και από τα δύο. Ο μυστικιστήί έχει τα ίδια αντικείμενα όπωί
ο απλό5, αυτοσυνείδη«« στοχαστή5· αλλά το πραγματικό αντικείμενο δεν
είναι για το μυστικιστή αντικείμενο ως αυτό το ίδιο, αλλά cos ένα φανταστικό,
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και γΓ αυτό το φανταστικό αντικείμενο είναι γι' αυτόν το πραγματικό αντικεί
μενο. Έτσι, εδώ, στη μυστικιστική διδασκαλία των δύο αρχών στο θεό, το
πραγματικό αντικείμενο είναι η παθολογία, το φανταστικό είναι η θεολογίαδηλαδή η παθολογία γίνεται θεολογία. Ενάντια σε αυτό δεν θα μπορούσε
να διατυπωθεί κάτι εάν η πραγματική παθολογία είχε με συνείδηση αναγνω
ριστεί και δηλωθεί ως θεολογία- ο στόχος μας είναι άλλωστε να δείξουμε
ότι η θεολογία δεν είναι τίποτε άλλο από μια κρυμμένη από τον εαυτό της,
εσωτερική παθολογία, ανθρωπολογία και ψυχολογία, και ότι συνεπώς η
πραγματική ανθρωπολογία, η πραγματική παθολογία, η πραγματική ψυχο
λογία έχουν πολύ μεγαλύτερη αξίωση στο όνομα: θεολογία από την ίδια τη
θεολογία, διότι αυτή η τελευταία δεν είναι τίποτε άλλο από μια φανταστική
ψυχολογία και ανθρωπολογία. Το περιεχόμενο όμως αυτής της διδασκαλίας
ή εποπτείας -και γι' αυτό είναι ακριβώς μυστικισμός και φαντασιοκοπία- δεν
πρέπει να είναι παθολογία, αλλά θεολογία, θεολογία με το παλαιό και συ
νηθισμένο νόημα του όρου- εδώ πρέπει να αποκαλυφθεί ο βίος ενός όντος
διαφορετικού από εμάς, ενώ ουσιαστικά αποκαλύπτεται μόνο η δική μας
ουσία, αλλά και πάλι είναι κλειστή, διότι υποτίθεται ότι είναι η ουσία ενός
άλλου όντος. Στο θεό, όχι σε εμάς τα ανθρώπινα άτομα -αυτό θα ήταν μια
πολύ κοινότοπη αλήθεια-, θα πρέπει ο Λόγος να εγκατασταθεί μετά το πά
θος της φύσης, όχι εμείς αλλά ο θεός θα πρέπει να αναδειχτεί από το σκότος
των συγκεχυμένων αισθημάτων και των ορμών στη σαφήνεια της γνώσης,
όχι στον δικό μας τρόπο παράστασης αλλά στον ίδιο το θεό θα πρέπει να
υπάρχει πρώτα ο νευρικός φόβος της νύχτας και μετά η χαρούμενη συνεί
δηση του φωτός- εν ολίγοις, εδώ δεν πρέπει να διατυπωθεί μια ιστορία της
ανθρώπινης νόσου, αλλά η εξελικτική ιστορία, δηλαδή η ιστορία τns νόσου
του θεού - διότι οι εξελίξεις είναι νόσοι.
Όταν συνεπώς η κοσμογονική διαφοροποιητική διαδικασία στο θεό μάς
φέρνει στην εποπτεία το φως της διαφοροηοιηυκής δύναμης ως μια θεία ουσιαστικότητα, τότε αντιθέτως η νύχτα ή η φύση στο θεό αντιπροσωπεύει για
εμάς τις λαϊβνίτιες Pensies confuses [συγκεχυμένες σκέψεις] ως θείες δυνά
μεις ή δυνατότητες. Αλλά οι Pensäes confuses, οι συγκεχυμένες, σκοτεινές
παραστάσεις και σκέψεις, ή ορθότερα εικόνες, αντιπροσωπεύουν τη σάρκα,
την ύλη- μια διάνοια καθαρή, διαχωρισμένη από την ύλη, έχει μόνο φαει
νές, ελεύθερες σκέψεις, δεν έχει σκοτεινές, δηλαδή σαρκικές παραστάσεις,
δεν έχει καθόλου υλικές εικόνες, οι οποίες να ερεθίζουν τη φαντασία και
να αναστατώνουν το αίμα. Η νύχτα στο θεό δεν λέει συνεπώς τίποτε άλλο
από το ότι ο θεός δεν είναι μόνο ένα πνευματικό, αλλά και ένα υλικό, ένα
ενσώματο, ένα σάρκινο ον- όπως όμως ο άνθρωπος είναι και ονομάζεται άν
θρωπος όχι σύμφωνα με τη σάρκα του, αλλά σύμφωνα με το πνεύμα του,
έτσι και ο θεός.
Η νύχτα όμως το εκφράζει αυτό μόνο με σκοτεινές, μυστικές, ακαθόρι
στες, ύπουλες εικόνες. Αντί για τη σθεναρή, αλλά ακριβώς γι' αυτόν το λόγο
ακριβή και πικάντικη έκφραση σάρκα, θέτει τις πολυσήμαντες, αφηρημένες
λέξεις φύση και βάση. «Καθώς τίποτε δεν είναι πριν ή έξω από το θεό, τότε
αυτός πρέπει να έχει τη βάση της ύπαρξής του εντός του. Αυτό το λένε όλες
οι φιλοσοφίες, αλλά μιλούν γι' αυτή τη βάση ως μια απλή έννοια, χωρίς να
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την καθιστούν κάτι εμπράγματο και πραγματικό [Reellem und Wirklichem].
Αυτή η βάση ms ύπαρξής του, την οποία έχει ο θεός εντός του, δεν είναι
ο θεός θεωρούμενος απόλυτα, δηλαδή εφόσον υπάρχει· διότι είναι μόνο
η βάση της ύπαρξής του. Είναι η φύση - εν θεώ· μια αδιαχώριστη μεν από
αυτόν, αλλά εντούτοις δ ια ιρ ετική ουσία. Αυτή η σχέση μπορεί να σχο
λιαστεί αναλογικά (;) μέσω της δύναμη rns βαρύτητα5 και του φωτός στη
φύση». Αλλά αυτή η βάση είναι το μη διανοητικό στο θεό. «Αυτό που είναι
η απαρχή μιας διάνοιας (εντός της ιδίας) δεν μπορεί να είναι και αυτό διανοη
τικό». «Από αυτό το αδιανόητο γεννιέται με την ιδιαίτερη σημασία η διάνοια.
Χωρίς αυτό το προβλεπόμενο σκότος δεν υπάρχει καμία πραγματικότητα του
δημιουργήματος». «Με τέτοιες αφηρημένες έννοιες περί του θεού ως Actus
purissimus, όπως τις παρέθετε η αρχαία φιλοσοφία, ή με τέτοιες όπως τις
γεννά διαρκώς η νεότερη φιλοσοφία λόγω της μέριμνας να απομακρύνει το
θεό αρκετά μακριά από τη φύση, δεν μπορεί να επιτευχθεί τίποτε. Ο θεός
είναι κάτι πολύ πιο πραγματικό από μια απλή ηθική διάταξη του κόσμου και
έχει εντός του τελείως άλλες και ζωτικότερες κινητήριες δυνάμεις από εκείνες
που του καταχωρεί η φτωχική λεπτολογία των αφηρημένων ιδεαλιστών. - Ο
ιδεαλισμός, όταν δεν έχει ως βάση έναν ζωντανό ρεαλισμό, γίνεται τόσο κενό
και αφηρημένο σύστημα όπως το λαϊβνίτειο, το σπινοζικό ή οποιοδήποτε
άλλο δογματικό». «Όσο ο θεός του σύγχρονου θεϊσμού παραμένει το απλό
ον που πρέπει να είναι καθαρά ουσιώδες αλλά στην πραγματικότητα είναι
ανούσιο -όπως είναι σε όλα τα νεότερα συστήματα-, όσο μια πραγματική
διττότητα στο θεό δεν έχει γίνει αντικείμενο γνώσης και δεν έχει αντιπαρατεθεί μια περιοριστική, αρνητική δύναμη στην καταφάσκουσα, εκτεινόμενη
δύναμη, για τόσο διάστημα η απάρνηση ενός εμπρόσωπου θεού θα αποτε
λεί επιστημονική ακεραιότητα». «Κάθε συνείδηση είναι συγκέντρωση, είναι
συλλογή, είναι συνάρθρωση, είναι σύνοψη του εαυτού της. Αυτή η αρνούμενη, επανακάμπτουσα στον εαυτό της δύναμη ενός όντος είναι η αληθινή
δύναμη της προσωπικότητας εντός του, η δύναμη της εαυτότητας, της εγώτητας». «Πώς θα μπορούσε να υπάρχει φόβος θεού εάν δεν υπήρχε εντός
του κανένα σθένος; Το ότι όμως υπάρχει κάτι στο θεό το οποίο είναι απλώς
δύναμη και σθένος δεν πρέπει να παραξενεύει, αρκεί να μην υποστηρίζεται
ότι είναι αποκλειστικά αυτό και τίποτε άλλο».®4
Τι είναι όμως η δύναμη και το σθένος, τα οποία είναι μόνο δύναμη και
σθένος, διαφορετικά από την ενσώματη δύναμη και το ενσώματο σθένος;
Γνωρίζεις άραγε μια δύναμη άλλη από εκείνη της καλοσύνης και του Λόγου
που να είναι στη διάθεσή σου και να είναι διαφορετική από τη μυϊκή δύναμη;
Όταν δεν μπορείς να επιτύχεις τίποτε μέσα από την καλοσύνη και τους έλ
λογους ισχυρισμούς, τότε πρέπει να καταφύγεις στο σθένος. Μπορείς όμως
να «επιτύχει» κάτι χωρίς σθεναρά χέρια και γροθιές; Γνωρίζεις εκτός από τη
δύναμη της ηθικής διάταξης του κόσμου «άλλες και ζωτικότερες κινητήριες
δυνάμεις» που να μην είναι ο μοχλός του ποινικού δικαίου; Δεν είναι η φύση
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xcopis σώμα επίσηβ μια «κενή, αφηρημένη» έννοια, μια «φτωχική λεπτολογΙα»; Δεν είναι το μυστικό Tns <piions το μυστικό του σώματος; Δεν είναι το
σύστημα του «ζωντανού ρεαλισμού» το σύστημα του οργανικού σώματος;
Υπάρχει εν γένει μια δύναμη άλλη, αντιτιθέμενη στη διάνοια από τη δύνα
μη Tns σάρκαε και του αίματος, ένα άλλο σθένο$ Tns <püons από το σθένο$
των αισθητηριακών ορμών; Δεν είναι όμως η σθεναρότερη φυσική ορμή η
γενετήσια ορμή; noios δεν θυμάται την αρχαία ρήση: Amare et Sapere vix
Deo competit [Ακόμη και ένας 0e6s το βρίσκει δύσκολο να αγαπά και να
είναι σοφόε την ίδια στιγμή]; Όταν λοιπόν θέλουμε να θέσουμε στο θεό μια
φύση, μια ουσία αντιτιθέμενη στο <po)S Tns διάνοιας μπορούμε άραγε να
σκεφτούμε μια πιο ζωντανή, μια πιο πραγματική αντίθεση από την αντίθεση
Tns σκέψης και Tns αγάπης, του πνεύματος και Tns σάρκας, Tns ελευθερίας και
Tns γενετήσιας ορμής; Φρίττει για αυτέε tis προελεύσεις και tis συνέπειες; Ω!
Είναι οι νόμιμοι καρποί Tns ιερήβ γαμήλιαβ ένωσηβ μεταξύ θεού και cpüons.
Εσύ ο iöios tis έχεκ γεννήσει υπό tous ευνοϊκού5 οιωνούβ Tns vuxtos. Τώρα
σου tis δείχνω στο φως.
Η προσωπικότητα, η «εγώτητα», η συνείδηση xcopis φύση δεν είναι τίπο
τε ή, πράγμα που είναι το ίδιο, είναι μια κούφια, ανούσια αφαίρεση. Αλλά η
φύση, öncos αποδείχτηκε και είναι από μόνο του σαφές, δεν είναι τίποτε χω
ρίς σώμα. Μόνο το σώμα είναι εκείνη η αρνητική, η περιοριστική, η συσταλ
τική, η στενόχωρη δύναμη χωρίς την οποία δεν νοείται καμία προσωπικότητα.
Πάρε από την προσωπικότητα το σώμα Tns - και Tns παίρνει τη συνοχή Tns.
Το σώμα είναι η βάση, το υποκείμενο της προσωπικότητας. Μόνο μέσα από
το σώμα διαφοροποιείται η πραγματική προσωπικότητα από τη φανταστική
εν05 φαντάσματος. Τι είδουβ αφηρημένες, αόριστες, κενές προσωπικότητες
θα ήμασταν εάν δεν κατείχαμε το κατηγόρημα Tns αδιαπερατότητα5, εάν
στον ίδιο τόπο, στην ίδια μορφή στην οποία βρισκόμαστε θα μπορούσαν
ταυτόχρονα να βρίσκονται και άλλοι; Μόνο μέσα από τον χωρικό αποκλει
σμό επιβεβαιώνεται η προσωπικότητα cos πραγματική. Αλλά το σώμα δεν
είναι τίποτε xcopis σάρκα και αίμα. Η σάρκα και το αίμα είναι ζωή, και μόνο
η ζωή είναι η πραγματικότητα του σώμα«». Αλλά η σάρκα και το αίμα δεν
είναι τίποτε xcopis το οξυγόνο Tns διαφοράς των δύο φύλων. Η διαφορά των
δύο φύλων δεν είναι μια διαφορά επιφανειακή ή περιορισμένη μόνο σε
συγκεκριμένα σημεία του σώματο5- είναι ουσιώδης· διαπερνά το μεδούλι
και τα οστά. Η ουσία του άνδρα είναι η αρρενωπότητα και Tns Yuvakas η
θηλυκότητα. Όσο και αν ο άνδρας μπορεί να είναι τόσο πνευματικό$ και
υπερσωματικόβ, παραμένει εντούτοκ ävöpas· το ίδιο και η γυναίκα. Η προ
σωπικότητα δεν είναι συνεπώς τίποτε χωρίς διαφορά φύλου · η προσωπικό
τητα διακρίνεται ουσιωδώς σε ανδρική και γυναικεία προσωπικότητα. Όπου
δεν υπάρχει κανένα Εσύ δεν υπάρχει κανένα Εγώ· αλλά η διαφορά του Εγώ
και του Εσύ, ο θεμελιώδης όρος κάθε προσωπικότητας, κάθε συνείδησή,
είναι απλώς πιο πραγματική, πιο ζωντανή, πιο ένθερμη από τη διαφορά του
άνδρα και της γυναίκας. Το Εσύ μεταξύ άνδρα και γυναίκας έχει έναν τελεία»
διαφορετικό ήχο από το μονότονο Εσύ μεταξύ φίλων.
Η φύση σε διαφορά από την προσωπικότητα δεν μπορεί να σημαίνει τί
ποτε άλλο από τη διαφορά του φύλου. Ένα εμπρόσωπο ον xcopis φύση δεν
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είναι τίποτε άλλο από ένα ον xcopis φύλο, και αντιστρόφα». Η φύση πρέπει
να αποδοθεί στο θεό «με την ίδια έννοια όπα» λέγεται για έναν άνθρωπο
ότι είναι μια δυνατή, μια ενάρετη, μια uyms φύση». Τι είναι όμακ πιο νο
σηρό, πιο ανυπόφορο, πιο αφύσικο από ένα πρόσωπο xcopis φύλο ή από
ένα πρόσωπο το οποίο στο χαρακτήρα του, στα ήθη του, στα αισθήματά
του απαρνείται το φύλο του; Τι είναι η αρετή, η ικανότητα του ανθρώπου
cos άνδρα; Η αρρενωπότητα. Του ανθρώπου us γυναίκα; Η θηλυκότητα.
Αλλά ο άνθρωποί υπάρχει μόνο us ävöpas και us γυναίκα. Η ικανότητα,
η υγεία του ανθρώπου συνίσταται συνεπά» μόνο στο ότι είναι us γυναίκα
έτσι 0nus πρέπει να είναι us γυναίκα, είναι us ävöpas έτσι 0nus πρέπει
να είναι us övöpas. Απορρίπτει «την απέχθεια απέναντι σε καθετί πραγ
ματικό, μια πεποίθηση η οποία πιστεύει ότι το πνευματικό μιαίνεται μέσα
από κάθε άγγιγμά του». Αρα πρέπει προπάν«ον να απορρίψεΐ5 τη δική σου
απέχθεια απέναντι στη διαφορά uov δύο φ ύ λ ^ . Εάν ο θ εό ί δεν μιαίνεται
από τη φύση, τότε δεν μιαίνεται και από το φύλο. Το δέθ5 σου ενώπιον ενό5
έμφυλου θεού είναι μια εσφαλμένη αιδά» - εσφαλμένη για διπλό λόγο.
Εν πρώτοι διότι η νύχτα την οποία θέτειβ στο θεό σε απαλλάσσει από
την αιδώ· η αιδά» ταιριάζει μόνο για το <pus· α κο λο ύθ^, διότι με αυτήν
εγκαταλείπει τη συνολική αρχή σου. "Evas n0iK0s 080s xupis φύση είναι
xupis βάση- αλλά η βάση ms n0iK 0uuas είναι η διαφορά των δύο φ ύ λ ^ .
Ακόμη και το ζώο είναι ικανό για θυσιαστική αγάπη μέσα από τη διαφορά
«ον φύλων. Όλη η μεγαλειότητα Tns φ ύ σ ε, όλη Tns η δύναμη, όλη η
σοφία και το ßäOos Tns συγκεντρώνονται και ατομικεύονται στη διαφορά
των δύο φύλων. Γιατί ντρέπεσαι λοιπόν να ονομάσει τη φύση του θεού με
το αληθινό όνομά Tns; Προφανά» διότι νιώ θει εν γένει bios ενώπιον tu v
πραγμάτων στην αλήθεια και στην πραγματικότητά wus, διότι θεωρείβ τα
πάντα μέσα από την απατηλή ομίχλη του μυστικισμού. Ακριβά» όμα» γι'
αυτόν το λόγο, διότι η φύση στο θεό είναι μόνο ένα απατηλό, ανούσιο επι
φαινόμενο, ένα φανταστικό φάντασμα Tns φ ύ σ ε -διότι, öncos αναφέρθηκε,
δεν στηρίζεται σε σάρκα και αίμα, δεν στηρίζεται σε μια πραγματική βάση-,
άρα και αυτή η θεμελίωση ενόε εμπρόσωπου θεού είναι εσφαλμένη, έτσι
καταλήγω και εγώ με tis λέξεΐ5: «Η απάρνηση ενό5 εμπρόσωπου θεού θα
αποτελεί μια επιστημονική ακεραιότητα»· και προσθέτω: θα είναι μια επι
στημονική αλήθεια, όσο κανεί$ δεν δηλώνει και δεν αποδεικνύει με σαφείς,
αναμφίβολεs λέξειβ, πρώτον, a priori, για θεωρησιακού5 λόγουβ, ότι η μορ
φή, η τοπικότητα, η σαρκικότητα, η κατοχή φύλου δεν αντιφάσκουν με
την ιδιότητα Tns θεότηταβ, δεύτερον, a posteriori -διότι η πραγματικότητα
ενό5 εμπρόσωπου övros βασίζεται μόνο σε εμπειρικούβ λόγου5-, τι είδους
μορφή έχει ο Θε05, πού υπάρχει -φέρ' ειπείν, στον ουρανό- και τέλθ5 τι
φύλο είναι, εάν είναι άνδραε ή γυναίκα ή μήneos ένα ερμαφρόδιτο. Άλλωστε
ήδη το 1682 έναε ιερέαί διατύπωσε το τολμηρό ερώτημα: «Εάν ο θεός είναι
έγγαμο5 και έχει μια γυναίκα; Και πόσους τρόπους (modos) έχει για να γεννά
ανθρώπους;». As πάρουν λοιπόν οι βαθυστόχαστοι θεωρησιακοί θρπσκειοφιλόσοφοι Tns Γερμανία5 αυτόν τον έντιμο, απλό ιερέα cos πρότυπο! As
ξεφορτωθούν θαρραλέα το λεγόμενο υπόλειμμα του ορθολογισμού, το
οποίο επικολλάται ακόμη επάνω tous σε κραυγαλέα αντίφαση npos την

φ

Ludwig Feuerbach

αληθινή ουσία τους, και as πραγματοποιήσουν επιτέλους τη μυστικιστική
δυνητικότητα της φύσης του θεού σε έναν πραγματικά ικανό, με σθένος για
γέννηση θεό. Αμήν.

Η διδασκαλία για τη φύση στο θεό προέρχεται από τον Jakob Böhme. Αλλά
στην πρωτότυπη διατύπωσή της έχει μια κατά πολύ βαθύτερη και πιο ενδι
αφέρουσα σημασία απ' ό,τι στη δεύτερη ευνουχισμένη και εκσυγχρονισμέ
νη εκδοχή της. Ο Jakob Böhme είναι ένα εσωτερικότατο και βαθυστόχαστο
θρησκευτικό θυμικό· η θρησκεία είναι το κέντρο της ζωής και της σκέψης
του. Ταυτόχρονα όμως το θρησκευτικό θυμικό του έχει επηρεαστεί από τη
σημασία που απέκτησε τη νεότερη περίοδο η φύση - με τη μελέτη των φυ
σικών επιστημών, με το σπινοζισμό, τον υλισμό, τον εμπειρισμό. Ο Böhme
άνοιξε την αίσθησή του στη φύση, έριξε μια ματιά στη μυστηριώδη ουσία
της- αλλά τον τρομάζει, και δεν μπορεί να συναρμονίσει αυτόν το φόβο
ενώπιον της φύσης με τις θρησκευτικές παραστάσεις του. «Όταν αντίκρισα
το μεγάλο βάθος αυτού του κόσμου, τον ήλιο και τα άστρα, τα σύννεφα,
τη βροχή και το χιόνι, και θεώρησα στο πνεύμα μου όλη τη δημιουργία
αυτού του κόσμου- βρήκα εκεί σε όλα τα πράγματα κακό και καλό, αγάπη
και οργή, τόσο στα δημιουργήματα άνευ Λόγου, όπως το ξύλο, οι πέτρες,
το χώμα και τα στοιχεία, όσο και στους ανθρώπους και στα ζώα [...]. Επειδή
όμως βρήκα ότι σε όλα τα πράγματα υπήρχε κακό και καλό, τόσο στα στοι
χεία όσο και στα πλάσματα, και ότι στον κόσμο ο άθεος τα κατάφερνε τόσο
καλά όσο και ο ευσεβής, ότι οι βάρβαροι λαοί είχαν τις καλύτερες χώρες
και ότι η τύχη τούς βοηθούσε περισσότερο από τους ευσεβείς· γι' αυτόν το
λόγο έπεσα σε μελαγχολία και θλίψη και δεν μπορούσε να με παρηγορήσει
καμία γραφή η οποία μου ήταν σχεδόν γνωστή: ενώ σίγουρα ο διάβολος
δεν θα γιόρταζε, ο οποίος μου εμφυσούσε συχνά ειδωλολατρικές σκέψεις,
τις οποίες δεν θέλω εδώ να αποκαλύψω».65Όσο όμως και αν το θυμικό του
τρομάζει από τη σκοτεινή ουσία της φύσης η οποία δεν συναρμονίζεται με τις
θρησκευτικές παραστάσεις ενός ουράνιου Δημιουργού, τόσο τον ενθουσιά
ζει από την άλλη πλευρά η λαμπρή πλευρά της φύσης. Ο J. Böhme έχει αί
σθηση για τη φύση. Διαισθάνεται, και μάλιστα αισθάνεται ρητά τις χαρές του
ορυκτολόγου, τις χαρές του βοτανολόγου, του χημικού, εν ολίγοις τις χαρές
της «άθεης φυσικής επιστήμης». Τον ενθουσιάζει η λάμψη των πολύτιμων
λίθων, ο ήχος των μετάλλων, η μυρωδιά και ο χρωματιστός διάκοσμος των
φυτών, το αξιαγάπητο και η πραότητα πολλών ζώων. «Δεν μπορώ» λέει
σε μια άλλη θέση (αναφερόμενος στη θεία Αποκάλυψη στον φαεινό κό
σμο, τη διαδικασία όπου ανάγεται στη θεότητα η αξιοθαύμαστη και όμορφη
διαμόρφωση του ουρανού σε πολλαπλά χρώματα και τρόπους και κάθε
πνεύμα αναδεικνύεται ιδιαίτερα μέσα από τη μορφή του) «να τη συγκρίνω
με τίποτε άλλο παρά με τους πολυτιμότερους λίθους των ρουμπινιών, των
65.
Kernhafter Auszug... J. Böhms, Αμσιερνιαμ 1718, a. 58. Τα ακόλουθα παραθέματα
σ. 480. 338. 340. 323.
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σμαραγδιών, του επίδοτου, του όνυχα, των ζαφειριών, των διαμαντιών, του
ίασπη, του υάκινθου, του αμέθυστου, της βήρυλλου, του σαρδόνυχα, του
γρανάτη και άλλων παρόμοιων». Κάπου αλλού λέει: «Αναφορικά όμως με
τους πολύτιμους λίθους, όπως ο γρανάτης, το ρουμπίνι, το σμαράγδι, το
επίδοτο, ο όνυχας και οι λοιποί, που είναι οι καλύτεροι, αυτοί έχουν την
προέλευσή τους εκεί όπου η αναλαμπή του φωτός μετασχηματίστηκε σε
αγάπη. Διότι η Ιδια αναλαμπή γεννιέται στην πραότητα και είναι η καρδιά
στο κέντρο των πηγαίων στοιχείων, και γι' αυτό οι λίθοι αυτοί είναι πράοι,
σθεναροί και αξιαγάπητοι». Βλέπουμε: ο J. Böhmfe] δεν είχε καθόλου άσχη
μο ορυκτολογικό γούστο. Το γεγονός όμως ότι εκδήλωνε ευαρέσκεια και
με τα άνθη, άρα είχε και βοτανολογική αίσθηση, το αποδεικνύουν μεταξύ
άλλων τα ακόλουθα παραθέματα: «Οι ουράνιες δυνάμεις γεννούν ουράνι
ους περιχαρείς καρπούς και χρώματα, όλων των ειδών τα δέντρα και τους
θάμνους, στα οποία φυτρώνει ο όμορφος και αξιαγάπητος καρπός της ζωής:
Σε αυτές τις δυνάμεις λοιπόν φυτρώνουν όλων των ειδών τα άνθη με ωραία
ουράνια χρώματα και μυρωδιές. Η γεύση τους είναι ποικίλη, το καθένα με
την ποιότητα και το είδος του, εντελώς ιερά, θεία και περιχαρή». «Εάν θέλεις
να θεωρήσεις την ουράνια θεία λαμπρότητα και μεγαλειότητα όπως αυτή
είναι, τι είδους φύτρα, ευχαρίστηση ή χαρά υπάρχει εκεί, τότε να θωρείβ με
ζήλο αυτό τον κόσμο, τι είδους καρποί και φύτρα μεγαλώνουν από το νίτρο
της γης και γίνονται δέντρα, θάμνοι, βότανα, ρίζες, άνθη, έλαια, οίνοι, σιτη
ρά και όλα όσα είναι εκεί και μόνο η καρδιά σου μπορεί να ερευνήσει: Όλα
αυτά είναι ένα πρότυπο της ουράνιας λαμπρότητας».
Για τον J. Böhme δεν αρκούσε μια δεσποτική διαταγή ως βάση εξήγηση
της φύσης- γΓ αυτόν η φύση ήταν πολύ κοντά στην αίσθηση και στην καρδιά
του- αποπειράθηκε συνεπώς να εξηγήσει φυσικά τη φύση· αλλά με φυσι
κό και αναγκαίο τρόπο δεν βρήκε άλλη βάση εξήγησης από ris ιδιότητε5
της φύσης, οι οποίες ασκούσαν βαθύτατη επενέργεια στο θυμικό του. Ο J.
Böhm[e] -αυτή είναι η ουσιώδης σημασία του- είναι ένας μυστικιστής φιλό
σοφος της φύσης, ένας θεοσοφικός βουλκανιστής και ποσειδωνιστής, διότι
«σύμφωνα με αυτόν, όλα τα πράγματα γεννιόνταν στο πυρ και στο ύδωρ».
Η φύση είχε μαγέψει το θρησκευτικό θυμικό του Jakob -και όχι μάταια λάμβανε από τη λάμψη ενός τσίγκινου δοχείου το μυστικό φως του- αλλά το
θρησκευτικό θυμικό κυκλογυρίζει μόνο εντός του ίδιου· δεν έχει τη δύναμη,
δεν έχει το θάρρος να διεισδύσει στην εποπτεία των πραγμάτων μέχρι την
πραγματικότητά τους- αντικρίζει τα πάντα διαμέσου της θρησκείας, τα πάντα
εν θεώ, δηλαδή τα πάντα στην ενθουσιώδη λάμψη της φαντασίας η οποία
καταλαμβάνει το θυμικό, τα πάντα σε εικόνα και ως εικόνα. Αλλά η φύση
επηρέαζε το θυμικό του με αντίθετο τρόπο- έπρεπε λοιπόν να θέσει αυτή την
αντίθεση στον ίδιο το θεό -διότι η παραδοχή ότι υπάρχουν δύο αυτοτελώς
υπάρχουσες αντιθετικές βασικές αρχές θα είχε διαλύσει το θρησκευτικό θυ
μικό του-, έπρεπε μέσα στον ίδιο το θεό να διακρίνει μια ήπια, ευεργετική
και μια ζοφερή, αναλωτική ουσία. Καθετί πύρινο, πικρό, στυφό, συσταλτικό,
σκοτεινό, ψυχρό προέρχεται από μια θεία στυφότητα, πικρότητα, ψυχρότητα
και σκοτεινότητα, καθετί ήπιο, λαμπρό, θερμό, απαλό, μαλακό, υποχωρητι
κό προέρχεται από μια ήπια, απαλή, φωτεινή ιδιότητα στο θεό. Κοντολογίς,
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o ουρανός είναι τόσο πλούσιος όσο η γη. Όσα είναι στη γη είναι και σιον
ουρανό,“ ό,τι είναι στη φύση είναι στο θ ε ό . Αλλά εδώ είναι θείο, ουράνιο,
και εκεί είναι γήινο, ορατό, εξωτερικό, υλικό, αλλά εντούτοΐ5 το ίδιο. «Αυτό
λοιπόν που γράφω για τα δέντρα, tous θάμνουβ και tous Kapnoüs δεν πρέ
πει να το κατανοήσει cos γήινο, cos όμοιο με αυτό τον κόσμο, διότι η άποψή
μου δεν είναι ότι στον ουρανό φυτρώνει ένα νεκρό σκληρό ξύλινο δέντρο ή
μια πέτρα η οποία στέκει με γήινη ιδιότητα. Όχι, η άποψή μου είναι ουράνια
και πνευματική, αλλά εντούτοις αληθινή και ιδιόμορφη, δηλαδή δεν εννοώ
ένα ά λλο πράγμα από αυτό που διατυπώνω μ ε τα γράμματα», δηλαδή στον
ουρανό είναι τα ίδια δέντρα και άνθη, αλλά τα δέντρα στον ουρανό είναι τα
δέντρα öncos ευωδιάζουν και ανθίζουν στη δική μ ο υ φαντασιακή δύναμη,
xcopis να μου ασκούν χονδροειδείς υλικές εντυπώσει- τα δέντρα επί yns εί
ναι τα δέντρα στην αισθητηριακή, πραγματική εποπτεία μ ο υ. Η διαφορά είναι
διαφορά μετα ξύ φαντασίας και εποπτείας. «Η πρόθεσή μου» λέει ο iöios «δεν
ήταν να περιγράφω την πορεία, τον τόπο και τα ονόματα όλων των άστρων
ή neos έχουν κάθε έ« κ τη σύγκλιση ή την αντίθεση ή το τετράγωνο Tns πεpicpopäs tous ή τα παρόμοια, ή nebs κινούνται κάθε έτοε και κάθε ώρα. Δεν
έχω μάθει και δεν έχω σπουδάσει κάτι τέτοιο, και αφήνω την ηραγμάτευσή
του otous ειδήμονεί: η πρόθεσή μου είναι να γράψω σύμφω να μ ε το πνεύμα
και την α ίσθηση, και όχι σύμφω να μ ε την εποπτεία».67

Η διδασκαλία για τη φύση εν θεώ θέλει μέσα από το νατουραλισμό να
θεμελιώσει το θεϊσμό, δηλαδή το θεϊσμό ο onoios θεωρεί το υπέρτατο ον
εμπρόσωπο ον. Ο εμπρόσωπο$ Θεϊσμ05 νοεί όμα» το θεό cos ένα εμπρόσωπο ον ξεχωριστό από καθετί υλικό- τον αποκλείει από κάθε εξέλιξη,
διότι αυτή δεν είναι τίποτε άλλο από την αυτοαφαίρεση ενόε övros από
συνθήκεβ και καταστάσεΐ5 οι οποίεβ δεν αντιστοιχούν στην αληθινή έννοιά
του. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει στο θεό, διότι σε αυτόν δεν μπορούν να δια
χωριστούν η αρχή, το τέλο$ και η μέση, διότι είναι μεμιά5 αυτό που είναι, εί
ναι εξαρχή5 έτσι öncos πρέπει να είναι, öncos μπορεί να είναι- είναι η καθαρή
ενότητα Είναι και ouoias, πραγματικότηταβ και ιδέαε, πράξηβ και βούλησή.
Deus suum Esse est. Ο Θεϊσμό5 συμφωνεί εδώ με την ουσία Tns θρησκείας.
Όλε5 οι έστω και τόσο Θετικέ5 θρησκείεβ βασίζονται στην αφαίρεση · διαφέ
ρουν μόνο cos npos το αντικείμενο Tns αφαίρεσή. Ακόμη και οι ομηρικοί
θεοί, παρ' όλη τη ζωτικότητα και την ομοιότητά tous με tous avOpconous,
είναι αφηρημένες μ ο ρ φ ές · έχουν σώματα öncos οι άνθρωποι, αλλά σώματα
από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα όρια και οι δυσχέρειε5 του ανθρώπινου
σώματοβ. Ο πρώτος προσδιορισμόβ του θείου övros είναι: ότι αποτελεί ένα
ξεχωριστό, αποσταγμένο ον. Είναι αυτονόητο ότι αυτή η αφαίρεση δ εν είναι

66. Σύμφωνα με tov Swedenborg, ακόμη και οι άγγελοι σιον ουρανό έχουν ενδύματα και
κατοικίες. «Οι κατοικίεί tous είναι ακριβώε όπω5 οι οικίες επί γηε. οι onote ονομάζονται σπί
τια, αλλά πολύ ωραιότερες- πρόκειται για θαλάμους, δωμάτια και κοιτώνες σε μεγάλο αριθμό
και με προαύλια και γύρω με κήπους, ανθοσειρές και λιβάδια » (E. v. S. Εκλεκτά κείμενα, τόμ.
I., Φραγκφούρτη επί του Μάιν. 1776, σ. 190 και 96). Έτσι, για το μυστικιστή το Εντεύθεν είναι
Επέκεινα, αλλά ακριβό» για αυτό είναι το Επέκεινα Εντεύθεν.
67. Στο προαναφερθέν κείμενο, σ. 339, σ. 69.
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αυθαίρετη, είναι προσδιορισμένη από την ουσιώδη σκοπιά χου ανθρώπου.
Έτσι όπως είναι ο iöios, έτσι όπως σκέφτεται εν γένει, έτσι αφαιρεί enions.
Η αφαίρεση εκφράζει μια κρίση - ταυτόχρονα καταφατική και αρνητική,
έπαινο και ψόγο. Αυτό που ο άνθρωποί επαινεί και τιμά, αυτό είναι γι' αυτόν
θεός·68 αυτό που μέμφεται, που απορρίπτει, είναι το μη θεϊκό. Η θρησκεία
είναι μια κρίση [Urteil]. Ο ουσιωδέστερος προσδιορισμός στη θρησκεία,
στην ιδέα του θείου όντος, είναι συνεπά» ο διαχωρισμό5 του αξιόλογου από
το αξιόμεμπτο, του τέλειου από το ατελές, κοντολογίς του ουσιώδους από
το μηδαμινό. Η ίδια η λατρεία δεν συνίσταται σε τίποτε άλλο από τη διαρκή
ανανέωση in s προέλευσης ms θρησκείας - στην κριτική, αλλά εορταστική
διάκριση του θείου από το μη θεϊκό.
Το θείο ον είναι το ανθρώπινο ον που έχει δοξαστεί μέσα από το θάνατο
ms αφαίρεσηε - είναι το αποχωρισμένο πνεύμα του ανθρώπου. Στη θρησκεία
ο άνθρωποβ απελευθερώνεται από τα όρια του βίου· εδώ εγκαταλείπει αυτό
που τον πιέζει, τον εμποδίζει, τον προσβάλλει αποκρουστικά· ο θ εό ί είναι η
αυτοεκτίμηση του ανθρώπου απελευθερωμένη από κάθε αποκρουστικότηταελεύθερος, ευτυχής, μακάριος αισθάνεται ο άνθρωπος μόνο στη δική του
θρησκεία, διότι μόνο εδώ ζει σύμφωνα με το φύλακα-δαίμονά του [Geni^],
εδώ γιορτάζει την Κυριακή του. Η διαμεσολάβηση, η θεμελίωση της θείας
ιδέας βρίσκεται γι' αυτόν έξω από αυτή την ιδέα - η αλήθεια της είναι ήδη
στην κρίση, είναι ήδη στο ότι τα πάντα όσα αποκλείει από το θεό έχουν τη
σημασία του μη θεϊκού, αλλά το μη θεϊκό έχει τη σημασία του μηδαμινού.
Εάν συμπεριλάμβανε τη διαμεσολάβηση αυτής της ιδέας στην ίδια την ιδέα,
τότε αυτή θα έχανε την ουσιωδέστερη σημασία της, την αληθινή αξία της, τη
μακάρια μαγεία της. Η διαδικασία της διάκρισης, του διαχωρισμού του νο
ητού από το μη νοητό, της προσωπικότητας από τη φύση, του τέλειου από
το ατελές εμπίπτει συνεπώς αναγκαστικά στον άνθρωπο, όχι στο θεό, και η
ιδέα της θεότητας δεν τίθεται στην αρχή αλλά στο τέλοε της αισθηχηριακότητας, του κόσμου, της φύσης -«εκεί όπου τελειώνει η φύση αρχίζει ο θεός»-,
διότι ο θεός είναι το τελευταίο όριο ms αφαίρεσηε. Αυτό από το οποίο δεν
μπορώ πλέον να αφαιρέσω είναι ο θεός - η τελευταία σκέψη την οποία είμαι
ικανός να συλλάβω, η τελευταία, δηλαδή η υπέρτατη. Id quo majus nihil
cogitari potest, Deus est [Αυτό πέρα από το οποίο δεν μπορώ να σκεφτώ
κάτι μεγαλύτερο είναι ο θεός]. Το ότι λοιπόν αυτό το Ωμέγα της αισθητηριακότητας θα γίνει και το Άλφα είναι ευνόητο, αλλά το ουσιώδες είναι πως
είναι Ωμέγα. Το Άλφα είναι κατ' αρχάς η συνέπεια- επειδή είναι το τελευταίο,
είναι και το πρώτο. Το δε κατηγόρημα: το πρώτο ον δεν έχει διόλου αμέσως
δημιουργική σημασία, αλλά μόνο τη σημασία του ανώτατου βαθμού. Η Δη
μιουργία στη μωσαϊκή θρησκεία έχει το σκοπό να διασφαλίσει για τον Γιαχβέ
το κατηγόρημα του ανώτατου και πρώτου, του αληθινού, αποκλειστικού
θεού σε αντίθεση προς τα είδωλα.69
68. «Αυτό που θέτει κανείς πάντα πάνω από όλα τα άλλα, αυτό είναι και ο θεός του»·
Ωριγένης (Explan. in epist. Pauli ad Rom., c. f.).
69. «έγώ Κύριος ό συντεΑών πάντα» [44:24]. «δτι έγώ Κύριος ό θεός, καί ούκ έστι πλήν
έμοΰ θεός» [45:5]. «έγώ θεός πρώτος, καί els τά έπερχόμενα έγώ είμι» [41:4]· HaaTos 41-47.
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Η απόπειρα τού να θέλει «aveís να θεμελιώσει την προσωπικότητα του
θεού μέσω Tns púons έχει συνεπά» us βάση μια συγκεχυμένη, αθεόφο
βη σύγχυση ins φιλοσοφίαε και Tns Θρησκεία5, μ ια παντελή έλλειψη κριτική5
και συνειδητοποίησα για τη γέννηση του εμπρόσωπου θεού. Εκεί όπου η
προσωπικότητα ισχύει a» o ouoicbóns προσδιορισμός του θεού, εκεί όπου
λέγεται: Ivas απρόσωπος 0eós δεν είναι Θεό5, εκεί ισχύει η προσωπικότητα
ήδη καθ' εαυτήν και δι' εαυτήν ο» το ανώτατο και το πλέον πραγματικό, εκεί
αποτελεί τη βάση η κρίση: Ό,τι δεν είναι πρόσωπο είναι νεκρό, είναι μηδένμόνο το εμπρόσωπο Είναι είναι βίθ5 και αλήθεια- αλλά η φύση είναι απρό
σωπη, άρα ένα μηδαμινό πράγμα. Η αλήθεια Tns npooconiKóuuas βασίζεται
μόνο στην αναλήθεια Tns púons. Το να δηλώνεται η προσωπικότητα του
θεού δεν σημαίνει τίποτε άλλο από το ότι διακηρύσσεται η προσωπικότητα
α» απόλυτη ουσία- αλλά η προσωπικότητα συλλαμβάνεται μόνο σε διαφο
ρά, στην αφαίρεση από τη φύση. Βεβαίως évas μόνο εμπρόσωποβ θεόβ είναι
évas αφηρημένοε Θεό5· αλλά πρέπει να είναι αυτό, αυτό υπάρχει στην έννοιά
του- διότι δεν είναι τίποτε άλλο από την προσωπική ουσία του ανθρώπου η
οποία τίθεται έξω από κάθε συνάφεια μ ε τον κόσμο, απελευθερώνεται από
κάθε εξάρτηση από τη φύση. Στην προσωπικότητα του θεο ύ ο άνθρωηοε
γιορτάζει την υπερφυσικότητα, την αθανασία, την ανεξαρτησία και την απεριοριστικότητα rns ôikhs του ηροσωηικότηταε.

Η ανάγκη για έναν εμπρόσωπο θεό έχει εν γένει τη βάση ms στο ότι ο
npoooúniKós ávOpconos έρχεται στον εαυτό του πρώτα μέσα από την προσω

πικότητα, πρώτα σε αυτή βρίσκει εαυτόν. Η υπόσταση, το καθαρό πνεύμα,
o anflós Aóyos δεν του αρκούν, του είναι πολύ αφηρημένα, δηλαδή δεν
εκφράζουν αυτό τον ίδιο, δεν τον επανοδηγούν στον εαυτό του. Ικανοποιnpévos, euruxñs είναι όμα» o ávOpainos μόνο εκεί όπου είναι μεθ' εαυτόν,
με την ουσία του. Όσο πιο npooajniKÓs είναι συνεπά» évas άνθρωπος τόσο
εντονότερη είναι γΓ αυτόν η ανάγκη ενός εμπρόσωπου θεού. Το αφηρημέ
να ελεύθερο πνεύμα δεν γνωρίζει τίποτε ανώτερο από την ελευθερία- δεν
χρειάζεται να τη συνδέσει με ένα εμπρόσωπο ον- η ελευθερία είναι γΓ αυτό
[το πνεύμα] μέσα από αυτή την ίδια, α» τέτοια, μια πραγματική, αληθινή ου
σία. Ένα μαθηματικό, ένα αστρονομικό μυαλό, évas καθαρά óiavonuKós άν
θρωπος évas αντικειμενικ05 ávOpajnos που δεν είναι προκατειλημμένος ο
onoios αισθάνεται ελεύθερο5 και ευτυχής μόνο στην εποπτεία αντικειμενικά
έλλογων σχέσεων, στον ορθό Λόγο o onoios βρίσκεται στα ίδια τα πράγ
ματα, évas Téroios άνθρωποε θα εορτάσει τη
*
Ο Friedrich Heinrich Jacobi
σπινοζική υπόσταση ή μια παρόμοια ιδέα α»
(1743-1819) ήταν ένας από
το υπέρτατο ον του, έμπλεο$ αντιπάθειας για
τους εταφανέστερους σ υ γ 
έναν εμπρόσωπο, δηλαδή υποκειμενικό θεό.
γραφ είς της καμπής του 19ου
Για το λόγο αυτό ο Jacobi* ήταν évas φιλόσοαιώνα στη Γερμανία. Έ γραψ ε
<pos κλασικόβ, διότι (τουλάχιστον υπό αυτή την
φιλοσοφικά και επιστολιμαία
προοπτική) ήταν συνεπής, σύμφωνος με τον
μνθκπορήματα, και απέκτησε
εαυτό του. Όπα» ήταν o θεός του, ήταν και η
μεγάλη φήμη με τις «Ε πιστολές
φιλοσοφία του - προσωπική, υποκειμενική. Ο
Από εδώ προκύπτει η σημασία ins Kxlons, η οποία αργότερα θα αναπτυχθεί διεξοδικό.
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για τη διδασκαλία τον Spinoza»
εμπρόσωποδ 6 eós δεν μπορεί να θεμελιωθεί
(1785), με τις οποίες υποστήριζε
επιστημονικά με διαφορετικό τρόπο απ' ό,τι
ότι ο σπινοζισμός οδηγεί στον
τον θεμελίωσαν ο Jacobi και οι μαθητϋ του. Η
προσωπικότητα αποδεικνύεται μόνο με έναν
αθεϊσμό. Η δημοσίευση αυτή
τρόπο προσωπικό καθ' εαυτόν.
οδήγησε στη λεγόμενη έριδα
Βεβαίως μπορεί, και μάλιστα πρέπει, η προ
περί του αθεϊσμού και σε διεξο
σωπικότητα να θεμελιωθεί με φυσικό τρόπο·
δική ενασχόληση της γερμα νι
αλλά μόνο τότε όταν παύω να ψηλαφώ στο
κής διανόησης με τη φιλοσοφία
σκοτάδι του μυστικισμού, όταν εξέρχομαι στη
τον Spinoza.
λαμπρή ημέρα ms πραγματικής cpúons και
αντικαθιστώ την έννοια του εμπρόσωπου θεού με την έννοια ms προσω
πικότητας εν γένει. Αλλά στην έννοια του εμπρόσωπου θεού, η ουσία του
οποίου είναι ακριβά» η απελευθερωμένη, η διαχωρισμένη προσωπικότητα
που έχει λυτρωθεί από την περιοριστική δύναμη rns φύσης, το να συσκοτίζω
και πάλι αυτή τη φύση είναι εξίσου ανάποδο όπως εάν ήθελα να αναμείξω
στο θείο νέκταρ μπίρα του Μπράουνσβαϊγκ, για να δώσω στο αιθέριο ποτό
μια σταθερή βάση. Βεβαίωε, από τον ουράνιο χυμό o onoíos θρέφει tous
08oús δεν μπορούν να συναχθούν τα συστατικά του ζωικού αίματο$. Το
áv0os ins εξιδανίκευσηΒ γεννιέται μόνο μέσα από την εξάτμιση ms ύλη$·
neos μπορείς λοιπόν να θεωρείς από την εξιδανικευμένη υπόσταση ακριβώς
εκείνα τα υλικά από τα οποία τη διαχώρισες; Βεβαίως, η απρόσωπη ουσία
ms <púons δεν μπορεί να εξηγηθεί από την έννοια ms προσωπικότητα5. Εξή
γηση σημαίνει θεμελίωση· αλλά εκεί όπου η προσωπικότητα είναι μια αλή
θεια ή, πολύ περισσότερο, η ανώτατη, η μοναδική αλήθεια, εκεί δεν έχει η
φύση καμία ουσιώ δη σημασία και συνεπώς καμία ουσιώδη βάση. Η ιδιαίτερη
Δημιουργία εκ του μηδενός είναι εδώ η μοναδική επαρκής βάση εξήγησηςδιότι δεν δηλώνει τίποτε περισσότερο από το: Η φύση είναι μηδέν, εκφράζει
δηλαδή με ακρίβεια εκείνη τη σημασία την οποία έχει η φύση για την από
λυτη προσωπικότητα. [Πρβλ. Παράρτημα, Παράγραφοι IX, X.]

Ενδέκατο κεφάλαιο

Το μυστικό ins flpóvoias
και rns Δημιουργίαβ εκ του pnóevós
Η Δημιουργία είναι ο δηλωμένο5 ñóyos του θεού, η δημιουργική λέξη είναι
η εσωτερική, η ταυτισμένη με τη σκέψη λέξη. Η εκφώνηση είναι μια βουλη
τική πράξη, συνεπά» η Δημιουργία είναι προϊόν rns Boúñnons. Oncos ο άν
θρωπο* στο θείο ρήμα καταφάσκει τη θεϊκότητα του λόγου, έτσι καταφάσκει
και στη Δημιουργία τη θεϊκότητα ms Boúñnons, και μάλιστα όχι Tns βούληons του Λόγου, aflflá Tns Boúñnons ms φαντασιακής δύναμηε, Tns απόήυτα
υποκειμενικής, απεριόριστης Boúñnons. Η υπέρτατη κορυφή Tns apxñs Tns
υποκειμενικότητα5 είναι η δημιουργία εκ του μηδενό*. Oncos η αιωνιότητα
του κόσμου ή Tns úflns δεν σημαίνει τίποτε áflflo από την ουσιαστικότητα Tns
úflns, έτσι και η δημιουργία του κόσμου εκ του μηδενόβ δεν σημαίνει τίποτε
περισσότερο από τη μηδαμινότητα του κόσμου. Με την απαρχή ενό5 πράγματοί έχει τεθεί άμεσα, σύμφωνα με την έννοια, αν και όχι σύμφωνα με το
χρόνο, το Téflos του. Η απαρχή του κόσμου είναι η απαρχή του Téflous του.
Ανεμοζαμώματα, ανεμοσκορπίσματα. Η βούληση τον κάΑεσε στην ύπαρξη,
η βούληση τον καΑεί και náfli στο Μηδέν. Πότε; O xpóvos είναι aóiácpopos.
Το Είναι ή το Μη Είναι του εξαρτάται μόνο από τη Boúñnan. Η βούληση για
το ότι είναι είναι μεμιά5 η βούληση, τουλάχιστον η δυνατή βούληση, ότι
δεν είναι. Η ύπαρξη του κόσμου είναι συνεπο» μια στιγμιαία, μια αυθαίρετη,
αφερέγγυα, δηλαδή ακριβό» μια μηδαμινή ύπαρξη.
Η Δημιουργία εκ του μηδενόβ είναι η υπέρτατη έκφραση xns παντοδυ
ναμίας. Αλλά η παντοδυναμία δεν είναι τίποτε άλλο από την υποκειμενικό
τητα η οποία έχει αποδεσμευτεί από όλου5 tous αντικειμενικού* προσδιορισμούΐ και περιορισμού5 και εορτάζει αυτή τη μη δεσμευτικότητά xns cos
την ανώτερη δύναμη και ουσιαστικότητα - είναι η δύναμη ms δυνατότητα*
[Vermôgen] να θέτει υποκειμενικά καθετί πραγματικό cos μη πραγματικό,
καθετί αναπαριστάμενο cos κάτι δυνατό, η δύναμη ms φανταοιακή5 δύναμης
ή Tns βούλησή που είναι ταυτόσημη με τη φαντασιακή δύναμη, η δύναμη
ms αυθαιρεσίας.70 Η χαρακτηριστικότερη, η εντονότερη έκφραση Tns υποκειμενικήΐ αυθαιρεσία* είναι η αρέσκεια, η ευδοκία -«Ευδόκησε ο θ εό ΐ να
καλέσει στην ύπαρξη έναν σωματικό και έναν πνευματικό κόσμο»-, η πλέον

70.
Η βαθύτερη προέλευση tns Δ η μ ιο υ ρ γ έ εκ tou μηδενός βρίσκεται στο θυμικό πράγμα το οποίο δηλώνεται και αποδεικνύεται σε αυτό το σύγγραμμα τόσο άμεσα όσο και
έμμεσα. Η αυθαιρεσία όμοκ είναι ακριβώς η βούληση του θυμικού, η δυναμική έκφραση του
θυμικού npos τα έξω.
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αναντίρρητη απόδειξη ότι η ιδία υποκειμενικότητα, η ιδία αυθαιρεσία τίθεται
cos το υπέρτατο ον, cos μια παντοδύναμη κοσμική αρχή. Η Δημιουργία εκ του
μηδενό* cos ένα έργο ins παντοδύναμέ βούλησή εμπίπτει γΓ αυτόν το
λόγο σε μία κατηγορία με το θαύμα ή, πολύ περισσότερο, είναι το πρώτο
θαύμα όχι μόνο σύμφωνα με το χρόνο αλλά και σύμφωνα με τη βαθμίδα η αρχή από την οποία προκύπτουν αφ' εαυτών όλα τα υπόλοιπα θαύματα.
Η απόδειξη είναι η ίδια η ιστορία. Όλα τα θαύματα δικαιολογήθηκαν, εξηγήθηκαν και απεικονίστηκαν από την παντοδυναμία η οποία δημιούργησε τον
κόσμο εκ του μηδενό$. Onoíos δημιούργησε τον κόσμο εκ του μηδενό$ δεν
θα μπορούσε άραγε να κάνει το νερό κρασί, να κάνει έναν όνο να προφέρει
ανθρώπινε5 λέξεκ, να γεννήσει cos διά μαγείαβ νερό από ένα βράχο; Αλλά,
óncos θα δούμε παρακάτω, το θαύμα είναι απλά» ένα έργο και ένα αντικείμε
νο ms φαντάσιακή5 δύναμης - πράγμα που ισχύει και για τη Δημιουργία εκ
του μηδενό* cos το πρωταρχικό θαύμα. Για το λόγο αυτό η διδασκαλία ms
εκ του μηδενό$ Δημιουργία$ θεωρήθηκε υπερφυσική, πράγμα στο οποίο ο
Aóyos δεν θα μπορούσε να καταλήξει από μόνο5 του και επικαλέστηκε tous
ειδωλολάτρεδ φιλοσόφους οι οποίοι θεωρούσαν ότι ο θείθ5 Aóyos έπλασε
τον κόσμο από μία ήδη δεδομένη ύλη. Αλλά αυτή η υπερφυσική αρχή δεν
είναι άλλη από την αρχή ms υποκειμενικότηταβ, η οποία στο Χριστιανισμό
ανήλθε σε απεριόριστη οικουμενική μοναρχία, ενώ οι αρχαίοι φιλόσοφοι
δεν ήταν τόσο υποκειμενικοί για να συλλάβουν το απόλυτα υποκειμενικό
ον cos το πολύ απλά, cos το αποκλειστικά απόλυτο ον, διότι περιόριζαν την
υποκειμενικότητα μέσα από την εποπτεία του κόσμου ή ms πραγματικότηTOS - διότι γΓ auTOÚs ο κόσμοβ ήταν μια αλήθεια.
Η Δημιουργία εκ του μηδενός cos ταυτόσημη με το θαύμα, είναι ταυτό
σημη με την Πρόνοια- διότι η ιδέα rns Πρόνοιας είναι -αρχικά, στην αληθινή
θρησκευτική σημασία Tns, όπου δεν έχει ακόμη απωθηθεί και περιοριστεί
από την άπιστη διάνοια- ταυτόσημη μ ε την ιδέα του θαύματος. Η απόδειξη ms
ripóvoias είναι το θαύμα.71 Η πίστη στην Πρόνοια είναι η πίστη σε μια δύνα
μη στη διάθεση Tns onoías βρίσκονται όλα τα πράγματα για κατά προτίμηση
χρήση, η δύναμη Tns onoías απέναντι σε κάθε δύναμη της πραγματικότητας
είναι Μηδέν. Η Πρόνοια αίρει tous νόμου$ Tns cpúans- διακόπτει την πορεία
ms αναγκαιότητα5, τον σιδερένιο δεσμό o onoíos συνδέει αναπόφευκτα τη
συνέπεια στην αιτία- κοντολογί5, είναι η ίδια απεριόριστη, πανίσχυρη βούλη
ση, η οποία κάλεσε τον κόσμο από το Μηδέν στο Είναι. Το θαύμα είναι μια
Creatio ex nihilo, μια Δημιουργία εκ του μηδενός. Onoios κάνει κρασί από
νερό κάνει κρασί από το Μηδέν, διότι το υλικό του κρασιού δεν βρίσκεται
στο νερό- στην αντίθετη περίπτωση η δημιουργία του κρασιού δεν θα ήταν
μια θαυματουργή αλλά μια φυσική πράξη. Αλλά μόνο στο θαύμα επιβεβαι
ώνεται, αποδεικνύεται η Πρόνοια. Το ίδιο λοιπόν που εκφράζει η Δημιουργία
εκ του μηδεν05 το εκφράζει και η Πρόνοια. Η Δημιουργία εκ του μηδενός
μπορεί να συλληφ θεί και να εξηγηθεί μόνο σε συνάφεια με την Πρόνοια, με
το θαύμα- διότι το θαύμα ουσιαστικά δεν θέλει να πει τίποτε άλλο από το ότι
71.
«Οι πιο αξιόπιστες μαρτυρίες για μια θεία Πρόνοια είναι τα θαύματα»· Η. Grotíus. (De
verit. rel. christ., lib. I, § 13).
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ο θαυματουργό$ είναι o íóios o onoios δημιούργησε τα πράγματα μέσα από
την απλή βούλησή του εκ του Μηδενόβ - 08ós ο Δημιουργό5.
Αλλά η Πρόνοια αναφέρεται ουσιαστικά στον άνθρωπο. Χάριν του ανθρώ
που κάνει η Πρόνοια με τα πράγματα ότ,ι θέλει, χάριν του ιδίου αίρει την
ισχύ τού κατά τα άλλα παντοδύναμου νόμου. Ο θαυμασμόΒ Tns n p ó v o ia s
στη φύση, ιδιαίτερα στον ζωικό κόσμο, δεν είναι τίποτε άλλο από évas θαυμασμό5 Tns cpúons και συνεπά» ανήκει μόνο στο νατουραλισμό, έστω τον
θρησκευτικό72· διότι στη φύση αποκαλύπτεται μόνο η φυσική, όχι η θεία
Πρόνοια, η Πρόνοια óncos είναι αντικείμενο rns θρήσκε las. Η θρησκευτική
Πρόνοια αποκαλύπτεται μόνο στο θαύμα - προπάντων στο θαύμα Tns εναν

θρώπησης το επίκεντρο Tns 0pnoK8ías. Πουθενά όμα» δεν διαβάζουμε ότι
ο Θεό5 έγινε ζώο χάριν των ζώων -μια τέτοια σκέψη είναι ήδη στα μάτια
Tns θρησκεία μια σκέψη μιαρή, άθεη- ή ότι ο θεόε έκανε εν γένει θαύματα
χάριν των ζώων ή των φυτών. Αντιθέτα»: διαβάζουμε ότι μια φτωχή συκο
μουριά έγινε otóxos Kaxápas επειδή δεν είχε Kapn oú s, σε μια περίοδο όπου
δεν μπορούσε να έχει Kapn oú s, απλά» για να δοθεί ένα παράδειγμα (n o u s
avO pconous τι δύναται να κάνει η πίστη υπεράνω Tns (púons, ότι τα δαιμονι
κά πνεύματα εξέρχονται μεν από τον άνθρωπο αλλά εισέρχονται στα κτήνη.
Βεβαία» λέγεται: «§ν [στρουθίον] où πεσεΤται έπΐ τήν γην άνευ τοΰ naxpôs
ύμών» [Ματθαίοε 10:29]· αλλά αυτά τα σπουργίτια δεν έχουν περισσότερη
αξία και σημασία από tis τρίχε5 Tns a v 0 p á )m v n s κεφαλή$, οι οποίε5 είναι
όλε$ μετρημένεβ.
Το ζώο - ekió s από το ένστικτο- δεν έχει κανένα άλλο προστατευτικό
πνεύμα, καμία άλλη Πρόνοια από tis αισθήσεκ ή εν γένει τα όργανά του.
Ένα πουλί που χάνει το μάτι του έχει χάσει το φύλακα-άγγελό του· θα καταπέσει αναγκαστικά εάν δεν συμβεί ένα θαύμα. Διαβάζουμε όμα» ότι ένα
κοράκι έφερνε στον προφήτη Ηλία τροφή, αλλά όχι (τουλάχιστον απ' όσο
γνωρίζω) ότι κάποιο ζώο διατηρήθηκε στη ζωή με τρόπο διαφορετικό από
τον φυσικό. Όταν όμα» évas ávOpconos πιστεύει ότι δεν έχει καμία άλλη
Πρόνοια από tis δυνάμει του Yévous του, tis aio0ñoeis του, τη διάνοιά του,
τότε είναι στα μάτια Tns Θρησκεία5 και όλων εκείνων που υπερασπίζονται
τη θρησκεία évas á0pnoKOS άνθρωπος διότι πιστεύει μόνο σε μια φυσική
Πρόνοια, αλλά ακριβά» στα μάτια Tns Θρησκεία5 η φυσική Πρόνοια δεν
είναι τίποτε. ΓΓ αυτόν το λόγο η Πρόνοια αναφέρεται ουσιαστικά μόνο στον
άνθρωπο - ακόμη και μεταξύ των ανθρώπων μόνο στον θρήσκο, «θεέ»
έστι σωτήρ πάντων άνθρώπων, μάλιστα πιστών » [npos Τιμόθεον Α ' 4:10· η
έμφαση του συγγραφέα]. Ανήκει, όπα» και η θρησκεία, μόνο στον άνθρω
πο - οφείλει να εκφράζει την ουσιώδη διαφορά του ανθρώπου από το ζώο,
να αποσπά τον άνθρωπο από τη βία των φυσικών δυνάμεων. O la>vás στην
72.
Ο θρησκευτικός νατουραλισμός είναι βεβαίως απλώς μια στιγμή της χριστιανικής
θρησκείας - ακόμη περισσότερο δε της μωσαϊκής θρησκείας, της τόσο φιλικής προς τα ζώα.
Αλλά δεν είναι διόλου η χαρακτηριστική, η χριστιανική στιγμή της χριστιανικής θρησκείας.
Η χριστιανική, η θρησκευτική Πρόνοια είναι τελείως διαφορετική από την Πρόνοια η οποία
ντύνει τα κρίνα και ταΐζει τα κοράκια. Η φυσική Πρόνοια αφήνει τον άνθρωπο να βυθιστεί στο
νερό όταν αυτός δεν έχει μάθει να κολυμπά, αλλά η χριστιανική, η θρησκευτική Πρόνοια τον
οδηγεί άθικτο με το χέρι της παντοδυναμίας πάνω από το νερό.
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κοιλιά του Kñxous, ο Δανιήλ στο λάκκο των λεόντων είναι παραδείγματα
του nebs η Πρόνοια διακρίνει τον (θρήσκο) άνθρωπο από το ζώο. Εάν λοιπόν
η Πρόνοια που φανερώνεται στα αρπακτικά και κοπτικά εργαλεία των ζώων
και θαυμάζεται τόσο πολύ από tous ευσεβεί5 Χριστιανοί» φυσιοδίφεε είναι
μια αλήθεια, τότε η Πρόνοια Tns Βίβλου, η Πρόνοια Tns θρησκεία είναι ένα
ψέμα, και αντιστρόφα». Τι αξιοθρήνητη και ταυτόχρονα γελοία υποκρισία
να θέλει κανει^ να σέβεται ταυτόχρονα και τis δύο, τη φύση και τη Βίβλο! Η
φύση, nebs αντιφάσκει στη Βίβλο! Η Bípños, neos αντιφάσκει στη φύση! Ο
θεόε Tns φύση* αποκαλύπτεται από το ότι δίνει στο λεοντάρι τη δύναμη και
τα κατάλληλα όργανα ώστε, για τη διατήρηση Tns ζωήε του, να μπορεί στην
ανάγκη να καταπνίξει και να κατασπαράξει ένα ανθρώπινο άτομο- ο θεό$
Tns Βίβλου αποκαλύπτεται όμα» από το ότι αποσπά και πάλι το ανθρώπινο
άτομο από τα κοπτικά εργαλεία του λέοντα!73
Η Πρόνοια είναι ένα προτέρημα του ανθρώπου- εκφράζει την αξία του
ανθρώπου σε διαφορά npos τα άλλα φυσικά όντα και πράγματα- τον απο
σπά από τη συνάφεια του κοσμικού óñou. Η Πρόνοια είναι η πεποίθηση του
ανθρώπου για την άπειρη αξία Tns ύπαρξή* του -μια πεποίθηση στην οποία
εγκαταλείπει την πίστη στην αλήθεια των εξωτερικών πραγμάτων-, ο ιδεαλισμό5 Tns θρησκεία- η πίστη στην Πρόνοια είναι συνεπιί» ένα και το αυτό με
την πίστη στην προσωπική αθανασία, απλά» με τη διαφορά ότι εδώ αναφο
ρικά με το χρόνο η άπειρη αξία προσδιορίζει εαυτήν cos άπειρη διάρκεια Tns
ύπαρξή. Onoíos δεν έχει ιδιαίτερεε αξιώ σει, ónoios είναι αδιάφορο* npos
τον εαυτό του, ónoios δεν διαφοροποιείται από τη φύση, ónoios βλέπει τον
εαυτό του να εξαφανίζεται cos ένα τμήμα του όλου, autós δεν πιστεύει σε
καμία Πρόνοια, δηλαδή σε καμία ιδιαίτερη Πρόνοια- αλλά μόνο η ιδιαίτερη
Πρόνοια είναι Πρόνοια με την έννοια Tns Θρησκεία5. Η πίστη στην Πρόνοια
είναι η πίστη στην ιδία αξία -από εδώ και οι αγαθοεργέβ συνέπειε5 aums
Tns nícnins, αλλά και η ψευδή5 ταπεινοφροσύνη, η θρησκευτική έπαρση, η
οποία δεν επαφίεται μεν στον εαυτό Tns αλλά αντ' αυτού εναποθέτει στον
καλό θεό την έγνοια για αυτήν-, η πίστη του ανθρώπου στον ίδιο τον εαυτό
του. Ο θ ε ό ϊ νοιάζεται για εμένα- σκοπεί στην ευτυχία μου, στη σωτηρία μουθέλει να γίνω μακάρισε · αλλά το ίδιο θέλω και εγώ■ το δικό μου συμφέρον
είναι ñomóv το συμφέρον του θεού, η δική μου βούληση είναι η βούληση
του θεού, ο δικόε μου τεήικόε σκοπόε είναι σκοπόε του θεο ύ - η αγάπη του
θεού npos εμένα δεν είναι τίποτε άλλο από την αποθεωμένη npos-εαυτόναγάπη μου.
Εκεί όμα» όπου πιστεύεται η Πρόνοια, εκεί εξαρτάται η πίστη στο θεό από
την πίστη στην Πρόνοια. Onoíos αρνείται ότι υπάρχει Πρόνοια αρνείται ότι ο
Θεό5 είναι ή -πράγμα που είναι το ίδιο- ότι ο Θε05 είναι θεό*· διότι évas 0eós

o onoíos δεν είναι η Πρόνοια του ανθρώπου είναι évas γελοίο$ 0sós, évas
Θεό5 στον οποίο λείπει η θεϊκότερη, η πιο αξιολάτρευτη ουσιώδη ιδιότητα.
Συνεπο» η πίστη στο θ εό δεν είναι τίποτε άλλο από την πίστη στην ανθρώπινη
73.
Σε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ της θρησκευτικής ή βιβλικής και της φυσικής Πρό
νοιας ο συντάκτης είχε περισσότερο υπόψη του την ανιαρή, μικρόμυαλη θεολογία των Άγ
γλων φυσιοδιφών.
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η πίστη στη θεία σημασία του ανθρώπινου óvtos . Αλλά η πίστη
στην (θρησκευτική) Πρόνοια είναι ένα και το αυτό με την πίστη στην εκ του
μηδενό5 Δημιουργία, και αντιστρόφακ: αυτή ñomóv δεν μπορεί να έχει καμία
άλλη σημασία από τη μόλκ ανεπτυγμένη σημασία ms npóvoias, και όντα»
δεν έχει καμία άλλη. Η θρησκεία το εκφράζει επαρκά» αυτό, θέτονταδ τον
άνθρωπο ο» το σκοπό Tns Δημιουργία$. Όλα τα πράγματα είναι χάριν του αν
θρώπου, όχι χάριν αυτών των ιδίων. Onoíos χαρακτηρίζει αυτή τη διδασκα
λία έπαρση, óncos το κάνουν οι ευσεβεί5 Χριστιανοί φυσιοδίφε5, θεωρεί τον
ίδιο το Χριστιανισμό έπαρση· διότι το ότι ο «υλικός κόσμος» είναι χάριν του
ανθρώπου σημαίνει απείρα» λιγότερα από το ότι ο Θεό5 ή τουλάχιστον, εφό
σον ακολουθήσουμε τον Παύλο, ένα ον το οποίο είναι σχεδόν θεός το οποίο
μόλκ που διαφέρει από το θεό, γίνεται άνθρωπος χάριν του ανθρώπου.
Εάν όμα» o ávOpconos είναι o OKonós Tns Anpioupyías, τότε είναι και η
αληθινή βάση Tns, διότι o oKonós είναι η αρχή Tns δραστηριότητα5. Η δια
φορά μεταξύ του ανθρώπου ci» σκοπού Tns Δημιουργία$ και του ανθρώ
που cos β ά σ ^ Tns είναι απλά» ότι η βάση είναι η αφηρημένη, αποσπασμένη
ουσία του ανθρώπου, αλλά o oKonós είναι ο πραγματικόβ, ατομικόβ άνθρωnos· ότι o ávOpconos γνωρίζει εαυτόν σαφά» cos το σκοπό Tns Δημιουργίαβ,
όχι όμα» τη βάση Tns, διότι διακρίνει από τον εαυτό του τη βάση, την ουσία
α» ένα άλλο εμπρόσωπο ον.75 Αλλά αυτό το άλλο εμπρόσωπο, δημιουργι
κό ον δεν είναι στην πραγματικότητα τίποτε άλλο από την ανθρώπινη προ
σωπικότητα η οποία έχει τεθεί εκτόβ κάθε ouváq^ias με τον κόσμο, η οποία
μέσα από τη Δημιουργία, δηλαδή το θέτειν του κόσμου, του αντικειμενικού,
του Άλλου α» μιας ετεροκαθορισμένπς, περατής, μηδαμινής ύπαρξης, δίνει
στον εαυτό Tns τη βεβαιότητα της αποκλειστικής πραγματικότητάς της. Όσον
αφορά την Κτίση, δεν πρόκειται για την αλήθεια και την πραγματικότητα Tns
cpúons ή του κόσμου, αλλά για την αλήθεια και την πραγματικότητα της προ
σωπικότητας. της υποκειμενικότητας σε διαφορά προς τον κόσμο. Πρόκειται
για την προσωπικότητα του θεού· αλλά η προσωπικότητα του θεού είναι η
αξιοπρέπεια

από όλους τους προσδιορισμούς και περιορισμούς της φύσης απελευθερω
μένη προσωπικότητα του ανθρώπου. Από εδώ και η εσωτερική συμμετοχή
στην Κτίση, η απέχθεια απέναντι στις πανθεϊστικές κοσμογονίες- η Κτίση είναι.
74. «Εκείνοι που αρνούνται το θεό αίρουν την ευγένεια του ανθρώπινου γένους»- Baco
Verul. (Serm. fidel., 16).
75. Στον Κλήμη Αλεξανδρείας ( Coh. ad gentes) υπάρχει ένα ενδιαφέρον παράθεμα. Έχει
ως εξής στη λατινική μετάφραση (της κακής έκδοσης του ΒΙρτσμπουργκ, 1778): A t nos ante
mundi constitutionem fuimus, ratione futurae nostrae productionis, in ipso Deo quodammodo turn praeexistentes. Divini igitur Verbi sive Rationis, nos creaturas rationales sumus, et per
eum prim i esse dicimur, quoniam in principio erat Verbum [Εμείς όμως ήμασταν πριν από τη
δημιουργία του κόσμου, εμείς οι οποίοι, εφόσον ήμασταν προσδιορισμένοι να είμαστε εντός
του, είχαμε δημιουργηθεΙ από πριν για το θεό, εμείς, τα έλλογα πλάσματα του θείου λόγου,
οι οποίοι έχουμε γίνει πανάρχαιοι μέσα από αυτόν, διότι αυτός ήταν εν αρχή). Με ακόμη με
γαλύτερη σαφήνεια εξέφρασε όμως ο χριστιανικός μυστικισμός την ανθρώπινη ουσία ως τη
βάση του κόσμου. «O άνθρωηοε, ο οποίος είναι προ του χρόνου στην αιωνιότητα, επενεργεί
με το θεό σε όλα τα έργα τα οποία ο θεός έχει ενεργήσει πριν από χίλια χρόνια και θα ενερ
γήσει μετά από χίλια χρόνια». «Από τον άνθρωπο εξέρρευσαν óña τα πλάσματα»- Κηρύγματα
διδασκάλων πριν και κατά τη διάρκεια rns περιόδου του Tauter (Ed. c., 5. 5, 5. 119).
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óntos και ο εμπρόσωπο5 0 eós εν γένει, όχι μια επιστημονική αλλά μια προ
σωπική υπόθεση, δεν είναι ένα αντικείμενο tns ελ εύ θ ερ η διανόησηε, αλλά
του θυμικού ενδιαφέρονκ»- διότι αναφορικά με την Κτίση πρόκειται απλά»
για την εγγύηση, για την ύστατη νοητή επιβεβαίωση tns προσωπικότηταβ
ή Tns υηοκειμενικότητα5 u s μια$ ovxÓTnxas τελεία» αποκομμένα, η οποία
δεν έχει τίποτε κοινό με την ουσία Tns «púons, μια$ ovxótntas υηερκόσμιαε
και εξωκόσμιαε.76
Ο άνθρωηο5 διαφοροποιείται από τη φύση. Αυτή η διαφορά του είναι ο
Θεό5 του - η διαφορά του θεο ύ από τη φύση δεν είναι τίποτε áñño από τη
διαφορά του ανθρώπου από τη φύση. Η αντίθεση πανθεϊσμού και περσονα
λισμού ανάγεται στο ερώτημα: Είναι η ουσία του ανθρώπου μια εξωκοσμική
ή μια ενδοκοσμική, μια υπερφυσική ή μια φυσική ουσία; Os εκ τούτου οι θε-

ωρησιακοί στοχασμοί και οι έριδε5 για την προσωπικότητα ή την απροσωπικότητα του θεού είναι άκαρπες ματαιόδοξεε, άκριτεε και αηδιαστικέε- διότι
οι θεωρησιακοί oroxacrrés, ιδιαίτερα οι θεωρησιακοί στοχαστέβ Tns προσω
πικότητας δεν ονομάζουν το τέκνο με το σωστό όνομα- είναι μετριόφρονε5·
στ' αλήθεια σκέφτονται θεωρησιακά μόνο για τον εαυτό tous, σκέφτονται
θεωρησιακό μόνο npos το συμφέρον ms δικήε tous ορμήε ευδαιμονίας, και
εντούτοΐ5 δεν θέλουν να το παραδεχτούν ότι σπάνε τα κεφάλια tous μόνο
για τον εαυτό tous, σκέφτονται θεωρησιακά με τη φαντασίωση ότι κρυφακούν τα μυστικά evós άλλου óvros. Ο πανθεϊσμό5 ταυτίζει τον άνθρωπο με
τη φύση -είτε με την προφανή εμφάνισή Tns είτε με την αφηρημένη ουσία
Tns-, ο περσοναλισμό$ τον απομονώνει, τον διαχωρίζει από τη φύση, τον
καθιστά από ένα τμήμα óñov, σε ένα απόλυτο ον δ ι' εαυτό. Αυτή είναι η
διαφορά. Εάν θέλετε να καταλήξετε σε KaOapés απόψεΐ5 γΓ αυτά τα πράγ
ματα, τότε ανταλλάξτε τη μυστική, αντεστραμμένη ανθρωπολογία oas, την
οποία ονομάζετε θεολογία, με την πραγματική ανθρωπολογία και σκεφτείτε
θεωρησιακά στο <pu)s Tns συνείδησή και Tns φύσηε για τη διαφορετικότητα
ή την ενότητα Tns ανθρώπινα ouoías με την ουσία Tns púons. Eoeís οι ίδιοι
παραδέχεστε ότι η ουσία του πανθεϊστικού θεού δεν είναι τίποτε άλλο από
την ουσία Tns <púons. Γιατί λοιπόν βλέπετε μόνο τη σκλήθρα στα μάτια των
αντιπάλων oas αλλά όχι τον τόσο ευδιάκριτο πάσσαλο στα δικά oas μάτια,
γιατί θέλετε να κάνετε με εσά$ μια εξαίρεση από ένα νόμο γενική5 io xú o s ;
Παραδεχτείτε λοιπόν ότι ο εμπρόσωπο5 0eós oas δεν είναι τίποτε άλλο από
την ίδια την εμηρόσωπη ουσία σας ότι εσείς καθιί» πιστεύετε και αποδεικνύετε την υπερφυσικότητα και εξωφυσικότητα του θεού oas, δεν πιστεύετε
και δεν αποδεικνύετε τίποτε ά λλο από την υπερφυσικότητα και εξωφυσικότη
τα του ίδιου του εαυτού oas.

'Oncos παντού, έτσι και στην Κτίση οι ανάμεικτοι γενικοί, μεταφυσικοί ή
ακόμη και οι πανθεϊστικοί προσδιορισμοί καλύπτουν το ιδιαίτερο ον Tns Κτί-

76.
Από εδώ εξηγείται γιατί αποτυγχάνουν και πρέπει να αποτυγχάνουν όλες οι προσπά
θειες της θεωρησιακής θεολογίας, και της ομόθυμης προς αυτή φιλοσοφίας, να έρθει κανείς
από το θεό στον κόσμο ή να συνεπαχθεΙ ο κόσμος από το θεό. Δηλαδή, ακριβώς επειδή
είναι εκ βάθρων εσφαλμένες και αντεστραμμένες, δεν γνωρίζουν ποιο είναι το ιδιαίτερο ζή
τημα στην Κτίση.
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Αρκεί όμα» kove Is να είναι απλά» προσεκτικός αναφορικά με tous εγγύ
τερου* προσδιορισμού* για να πειστεί ότι o n u p ñ v a s Tns K tíon s δεν είναι τίπο
τε á ñ ñ o από την αυτοεπιβεβαίωση του ανθρώπινου óvtos σε διαφορά np os
τη φύση. Ο Θεό5 παράγει τη φύση έξω από αυτόν - αρχικά είναι μόνο σκέψη,
πρόγραμμα, απόφαση, τώρα γίνεται πράξη και έτσι εξέρχεται από το θεό us
ένα ον διαφορετικό από αυτόν, τουλάχιστον σχετικά, œs ένα αυτοτελές ον.
Με τον ίδιο τρόπο όμα» και ο άνθρωπο*, έτσι ón a is διαφοροποιείται από τον
κόσμο, όπως συλλαμβάνει εαυτόν cos ένα ον διαφορετικό από αυτόν, θέτει
τον κόσμο έξω από αυτόν cos ένα άλλο ον - μάλιστα αυτό το Εκτόε-εαυτούθέτειν και η αυτοδιαφοροποίηση είναι μία και η αυτή πράξη. Καθώΐ λοιπόν ο
κόσμο* τίθεται εκτόs θεού, τότε o θεός τίθεται, για τον ίδιο τον εαυτό του, cos
διαφορετικόί από τον κόσμο. Τι άλλο λοιπόν είναι o 0 e ó s από τη δική oas,
υποκειμενική ουσία, όταν ο κόσμος εξέρχεται από αυτόν;77Όταν προσέρχεται
o n a vo ú p y o s αναστοχασμό*, τότε βέβαια η διαφορά μεταξύ εξωτερικού και
εσωτερικού γίνεται στόχος á p v n o n s cos μια περατή, μια ανθρώπινη (;) διαφο
ρά. Αλλά στην άρνηση Tns ôià v o ia s , η οποία είναι μια καθαρή παρανόηση
και ακατανοησία Tns θρησκείας δεν πρέπει να δοθεί τίποτε. Εάν έχει σοβαρή
πρόθεση, τότε καταστρέφει το θεμέλιο Tns Θρησκευτική5 συνείδηση*· αίρει τη
δυνατότητα, μάλιστα την ουσία Tns Δημιουργία*, διότι αυτή βασίζεται μόνο
στην αλήθεια αυτής Tns διαφοράς. Άλλωστε το αποτέλεσμα Tns Δημιουργία*,
η μεγαλειότητα αυτής Tns πράξης για το θυμικό και για τη φαντασία χάνεται
τελεία» εάν δεν ληφθεί με την πραγματική έννοια το Εκτός-εαυτού-θέτειν. Τι
σημαίνει άλλωστε διαπράττω, δημιουργώ, γεννώ, παρά ότι κάτι που είναι
εν πρώτοις μόνο υποκειμενικό, και γΓ αυτό αόρατο, ανύπαρκτο, το καθι
στώ αντικειμενικό, το αισθητικοποιώ, δηλαδή το θέτω εκτός εαυτού, το κάνω
κάτι διαφορετικό από εμένα; Εκεί όπου δεν υπάρχει η πραγματικότητα ή η
δυνατότητα ενό5 Εκτ05-εμού-Είναι, εκεί δεν μπορεί να γίνει λόγος για καμία
πράξη και δημιουργία. Ο θεός είναι aicóvios, αλλά ο κόσμος είναι γεννημέvos· ο θ εό ΐ υπήρχε πριν υπάρξει ακόμη ο κόσμοί- ο θ εό ΐ είναι αόρατος, μη
αισθητός- αλλά ο κόσμοδ είναι αισθητό*, υλικός, και συνεπώς εκτός θεούδιότι πώς θα ήταν το υλικό ως τέτοιο, η μάζα, το υλικό στο θεό; Ο κόσμος
είναι με την ίδια έννοια εκτός θεού ôncos το δέντρο, το ζώο, ο κόσμος εν
γένει είναι έξω από την παράστασή μου, έξω από εμένα - ένα ον διαφορετι
κό από την υποκειμενικότητα. Μόνο εκεί όπου γίνεται παραδεκτό ένα τέτοιο
Εκτός-εαυτού-θέτειν, όπως στους παλαιόχερουί φιλοσόφους και θεολόγους,
έχουμε συνεπώς την απαραχάρακτη, την απρόσμεικτη διδασκαλία της θρηans.

77.
Σε αυτό δεν μπορεί κανείς να φέρει ως αντίρρηση την πανταχού παρουσία του θεού,
το Είναι του θεού σε όλα τα πράγματα ή το Είναι των πραγμάτων στο θεό. Διότι, πέραν του ότι
μέσα από την κάποτε πραγματική πτώση του κόσμου έχει εκφραστεί με αρκετή σαφήνεια το
Εκτός-θεού-Είναι του κόσμου, δηλαδή η αθεϊκότητά του, ο θεός είναι μόνο εντός του ανθρώ
που με ειδικό τρόπο- είμαι όμως οικείος μόνο εκεί όπου είμαι ειδικά οικείος. «Πουθενά αλλού
δεν είναι ο θεός παρά εκεί όπου ο θεός είναι ιδιαίτερα στην ψυχή. Σε όλα τα πλάσματα υπάρχει
κάτι από το θεό, αλλά στην ψυχή ο θεός είναι θεϊκός, διότι αυτή είναι το αναπαυτήριό του»·
Κηρύγματα διδασκάλων κ.ήπ., σ. 19. Το δε Είναι των πραγμάτων στο θεό, ιδιαίτερα εκεί όπου
δεν έχει καμία πανθεϊστική σημασία, η οποία άλλωστε παραβλέπεται εδώ, είναι επίσης απλώς
μια παράσταση χωρίς πραγματικότητα, και δεν εκφράζει τα ειδικά φρονήματα της θρησκείας.

Η ουσία to u Χριστιανισμού

OKEUtiKñs ouve(6nons. Αντιθέτου, οι θεωρησιακοΙ θεολόγοι και φιλόσοφοι
tns νεότερη5 περιόδου αναμειγνύουν όλων των ειδών tous nav0EÍcriiKoús
προσδιορισμού5, αν και απορρίπτουν την αρχή του πανθεϊσμού, αλλά γΓ
αυτόν το λόγο φέρνουν στον κόσμο ένα δημιούργημα το οποίο αντιφάσκει
απολύτακ npos τον εαυτό του και είναι ανυπόφορο.
Ο δημιουργό5 του κόσμου δεν είναι λοιπόν άλλο$ από τον άνθρωπο,
o onoíos μέσα από την απόδειξη ή τη συνείδηση ότι ο κόσμοδ δημιουργήθηκε, ότι είναι ένα έργο rns Boúñnons, δηλαδή μια ύπαρξη xcopís εαυτό,
χωρ/s δύναμη, μηδαμινή, δίνει στον εαυτό του τη βεβαιότητα Tns óiKns του
σοβαρότητα*, αλήθεια$ και απειρότητα5. Το Μηδέν από το οποίο γεννήθηκε ο κόσμοβ είναι το δικό του Μηδέν. Όταν λεβ: Ο κόσμο5 έγινε από το
Μηδέν, σκέφτεσαι τον ίδιο τον κόσμο cos Μηδέν, αφαιρεί5 όλα τα όρια Tns
«pavxaoías, του θυμικού σου, Tns βούλησήδ σου, διότι ο κόσμος είναι το όριο
rns βούλησης, του θυμικού σου- μόνο ο κόσμοι πιέζει την ψυχή σου- μόνο
auTÓs είναι το χώρισμα ανάμεσα σε εσένα και στο θεό, τη δική σου μακάρια
τέλεια ουσία. Εξολοθρεύει λοιπόν υποκειμενικά τον κόσμο· σκέφτεσαι το
θεό μόνο για εσένα, δηλαδή την πολύ απλά απεριόριστη υποκειμενικότητα,
την ψυχή, η οποία απολαμβάνει τον εαυτό της, η οποία δεν χρειάζεται τον κό
σμο, η οποία δεν γνωρίζει τίποτε για τους επώδυνους δεσμούς της ύλης. Στην
εσώτερη βάση Tns ψυχή$ σου θέλεκ να μην υπάρχει Kavévas κόσμοβ- διότι

εκεί όπου είναι ο κόσμο5 εκεί είναι ύλη, και όπου ύλη εκεί είναι πίεση και
σύγκρουση, xcópos και xpóvos, όριο και αναγκαιότητα. Evtoútois, υπάρχει
όντως évas κόσμος όντως μια ύλη. ricos βγαίνει από τη στενωπό aum s
ins αντίφασή; ricos διώ χνει από tis αισθήσε^ σου τον κόσμο ώστε να μη
σε ενοχλεί στο ευχάριστο αίσθημα Tns απεριόριστέ ψυχή5; Μόνο καθιστώvras τον ίδιο τον κόσμο ένα προϊόν Tns βούλησέ, óívovrás του μια ύπαρ
ξη αυθαίρετη, κυμαινόμενη διαρκά» μεταξύ Είναι και Μηδέν, προσδοκώσα
συνέχεια τον αφανισμό Tns. Βεβαία», ο κόσμο$ ή η ύλη -διότι αυτά τα δύο
δεν χωρίζονται- δεν μπορούν να εξηγηθούν από την πράξη Tns KTÍons· πρό
κειται ópcos για πλήρη παρανόηση να τίθεται τέτοια απαίτηση στην Κτίση·
διότι η βάση Tns είναι η εξήδ σκέψη: δεν πρέπει να υπάρχει Kavévas κόσμο5,
καμία ύλη- και γΓ αυτόν το λόγο προσδοκάται καθημερινά με πόθο το τέλο$
Tns. Ο κόσμο5 στην αλήθεια του δεν υπάρχει εδώ διόλου· είναι αντικείμενο
μόνο cos η πίεση, το όριο Tns ανθρώπινέ ipuxñs και προσωπικότηταβ· neos
θα μπορούσε ο κόσμοβ στην αλήθεια και στην πραγματικότητά του να συνεπαχθεί, να θεμελιωθεί από μια αρχή η οποία αρνείται τον κόσμο;
Για να γνωρίσει κανει^ την ανεπτυγμένη σημασία Tns KTÍons cos την ορθή,
as σκεφτεί σοβαρά μόνο αυτό, ότι στην Κτίση η κύρια υπόθεση δεν είναι
διόλου η Δημιουργία φυτών και ζώων, νερού και γης για τα οποία άλλω
στε δεν υπάρχει θεός αλλά η Δημιουργία εμπρόσωπων όντων, πνευμά
των, ôncos είθισται να λέγεται. Ο Θεό5 είναι η έννοια, η ιδέα της ίδιας της
προσωπικότητας ως προσώπου, η εν εαυτή υπάρχουσα υποκειμενικότητα,
αποκομμένη από τον κόσμο, το άνευ αναγκών ΔΓ εαυτόν-Είναι που έχει τε
θεί cos απόλυτο Είναι και ουσία, το Εγώ xcopís Εσύ. KaOcós όμακ το απόλυτο
Μόνο-ΔΓ εαυτόν-Είναι αντιφάσκει στην έννοια του αληθινού βίου, στην έν
νοια Tns αγάπης καθακ η αυτοσυνείδηση είναι ouoicoôcos δεσμευμένη στη
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συνείδηση evós Εσύ, καθάκ μακροπρόθεσμα τουλάχιστον η μοναξιά δεν
μπορεί να προφυλαχτεί από το αίσθημα Tns avías και Tns μονοτονία*, έτσι
γίνεται άμεση πρόβαση από το θείο ον σε άλλα συνειδητά όντα· η έννοια
Tns προσωπικότητα*, η οποία αρχικά είναι συμπιεσμένη μόνο σε ένα ον,
διευρύνεται σε μια πολλότητα προσώπων.78 Εάν το πρόσωπο συλληφθεί
σωματικά tos πραγματικόδ άνθρωπος και cos τέτοιοί είναι ένα ον με ανάγκεε, τότε [αυτό] προκύπτει μόλΐ5 στο τέλοΐ του φυσικού κόσμου, όταν είναι
δεδομένοι οι όροι Tns ύπαρξή* του, [εμφανίζεται] œs ο τελικό* σκοπόδ Tns
Ktíons. Εάν αντιθέτο» ο άνθρωποί νοηθεί αφηρημένα œs πρόσωπο, óncos
συμβαίνει στη θρησκευτική θεωρησιακή σκέψη, τότε αυτή η παράκαμψη δι
ακόπτεται: πρόκειται κατευθείαν για την αυτοθεμεήίωσπ, την τελευταία αυτοεπιβεθα/ωση Tns ανθρώπινα προσωπικότητα*. Βεβαίο», η θεία προσωπικό
τητα διακρίνεται με óAous tous óuvaraús Tpónous από την ανθρώπινη, για
να αποκρυφθεί η μη διαφορά Tns από αυτήν- αλλά auTés οι 6ia<popés είναι
είτε καθαρά φανταστικέ* ή σοφιστικέ*. Όλοι οι ουσιώδε/s λόγοι Tns Ktíons
ανάγονται μόνο orous προσδιορισμού*, otous λόγουί οι οποίοι επιβάλλουν
στο Εγώ τη συνείδηση Tns αναγκαιότητα5 evós άλλου εμπρόσωπου óvtos .
Σκεφτείτε θεωρησιακά όσο θέλετε: δεν θα βγάλετε ποτέ την προσωπικότητά
oas από το θεό εάν δεν την έχετε ήδη εκ των προτέρων εισαγάγει εκεί, εάν
o íóios ο θεόδ δεν είναι ήδη η υποκειμενική ή η εμπρόσωπη ουσία oas.
[Πρβλ. Παράρτημα, Παράγραφοι Χ-ΧΙΙ.]

78.
Εδώ είναι το σημείο όπου η Κτίση δεν αντιπροσωπεύει για εμάς απλώς τη θεία δύ
ναμη αλλά και τη θεία αγάπη. « Υπάρχουμε διότι ο θεός είναι καλός» {Αυγουστίνος). Αρχικά,
προ του κόσμου, ο θεός ήταν μόνο για τον εαυτό του. «Πριν από όλα τα πράγματα ο θεός
ήταν μόνος, ήταν για τον εαυτό του ο κόσμος και ο τόπος και όλα.Ήταν όμως μόνο διότι δεν
υπήρχε ουδένέξω από αυτόν» (Τερτυήλιανός). Δεν υπάρχει όμως ανώτερη ευτυχία από το να
κάνεις άλλους ευτυχείς, η μακαριότητα βρίσκεται στην πράξη της συμμετοχής [Mitteilung].
Συμμετέχουσα είναι όμως μόνο η χαρά, η αγάπη. Ο άνθρωπος θέτει συνεπώς τη συμπάσχουσα αγάπη ως αρχή του Είναι. «Η έκσταση της καλοσύνης θέτει το θεό εκτός εαυτού»
(Διονύσιος Α.). Καθετί ουσιώδες θεμελιώνεται μόνο μέσω του εαυτού του. Η θεία αγάπη είναι
η Βιοτική χαρά που θεμελιώνει εαυτήν, και καταφάσκει εαυτήν. Το ανώτατο αυτοαίσθημα του
βίου, η ανώτατη βιοτική χαρά είναι όμως η αγάπη που δίνει ευτυχία, ο θεός ως καλοπροαίρε
το ον είναι η προσωηοποιημένη και εξαντικειμενικευμένη ευτυχία της ύπαρξης.

Δωδέκατο κεφάλαιο

Η σημασία zns Ktíons στον Ιουδαϊσμό
Η διδασκαλία ins Ktíons προέρχεται από τον Ιουδαϊσμό- αυτή η (δια εί
ναι η χαρακτηριστική διδασκαλία, η θεμελιώ δη διδασκαλία Tns εβραϊκήβ
GpnoKEÍas. Η αρχή η οποία τίθεται εδώ u s βάση Tns δεν είναι τόσο η αρχή
Tns υποκειμενικότηταβ όσο, πολύ περισσότερο, εκείνη του εγωισμού. Η δι
δασκαλία Tns Ktíons στη χαρακτηριστική σημασία Tns πηγάζει μόνο από
εκείνο το σημείο όπου o ávOpconos υποτάσσει πρακτικά τη φύση στη βού
ληση και στην ανάγκη του, και συνεπά» επίσα στην παραστατική δύναμή
του την υποβαθμίζει σε ένα απλό έργο, σε ένα προϊόν Tns βούλησα. Τώρα
έχει εξηγηθεί η ύπαρξή Tns γΓ αυτόν, καθά» την ερμηνεύει από ιο ν εαυτό
του, με τη δική του έννοια. Το ερώτημα: Πόθεν η φύση ή ο κόσμοε; προϋ
ποθέτει ουσιαστικά ένα θαυμασμό για το ότι υπάρχει, ή το ερώτημα: Γιατί
υπάρχει;. Αλλά auTós ο θαυμασμόε, αυτό το ερώτημα προκύπτουν μόνο
εκεί όπου o ávOpconos έχει ήδη αποστασιοποιηθεί από τη φύση και την έχει
καταστήσει ένα απλό αντικείμενο βούλησα. Ο συντάκτα του Βιβήίου rns
Γοφ/as λέει ορθά» ότι «Μάταιοι μέν γάρ πάντεβ άνθρωποι φύσει, oTs napñv
θεού άγνωσία καί έκ χών όρωμένων άγαθών ούκ ϊσχυσαν είδέναι τόν δντα
ούτε toïs ípyois προσχόντε5 έπέγνωσαν τόν τεχνίτην» [Σοφία Σολομώντοε
13:1]. Για όποιον η φύση είναι ένα ωραίο ον, σε αυτόν εμφανίζεται η ίδια
cos αυτοσκοπ05, γΓ αυτόν εμπεριέχει η ίδια τη βάση Tns ύπαρξή5 Tns, στην
οποία δεν προκύπτει το ερώτημα: Γιατί υπάρχει;. Η έννοια Tns φύσπ5 και
Tns θεότητας δεν διαφέρει στη δική του συνείδηση, στην εποπτεία του για
τον κόσμο. Η φύση, óncos εμπίπτει στην αίσθησή του, έχει για αυτόν σαφά»
προκόψει, γεννηθεί, αλλά δεν είναι δημιουργημένη με την ιδιαίτερη έννοια,
με την έννοια Tns θρησκεία, δεν είναι ένα αυθαίρετο προϊόν, δεν έχει κα
τασκευαστεί. Με αυτή δε την αντίληψη Tns γένεσα δεν εκφράζει κάτι κακόη γένεση δεν έχει γΓ αυτόν κάτι μιαρό, κάτι αθεϊκό καθ' εαυτή- θεωρεί tous
îôious tous θεούβ του cos γεννηθέντε5. Η γενετήσια δύναμη είναι για αυτόν
η πρώτη δύναμη: θέτει συνεπά» cos βάση ins φ ύσ α μια δύναμη Tns φ ύσ α
- μια δύναμη παρούσα, ενεργοποιημένη στην αισθητηριακή εποπτεία του
cos βάση των πραγμάτων. Έτσι σκέφτεται o ávOpconos εκεί όπου αντιμετωπί
ζει τον κόσμο αισθητικά ή θεωρητικά -διότι η θεωρητική εποπτεία είναι αρ
χικά η αισθητική, η αισθητική είναι η prima philosophia-, εκεί όπου η έννοια
του κόσμου [Welt] είναι γΓ αυτόν η έννοια του διάκοσμου [Kosmos], Tns
εξοχότηταβ, Tns θεϊκότηταβ Tns íóias. Μόνο εκεί όπου μια τέτοια εποπτεία
εμψύχωνε τον άνθρωπο μπορούσαν να συλληφθούν και να εκφραστούν
σκέψειβ óncos εκείνη του Αναξαγόρα: ότι o áv0pconos είναι γεννημένο5 για
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τη θέαση του κόσμου.79 Η σκοπιά tn s θεωρίαδ είναι η σκοπιά tn s αρμονία5
με τον κόσμο. Η υποκειμενική δραστηριότητα, εκείνη στην οποία ο άνθρωnos ικανοποιεί εαυτόν, όπου αφήνει στον εαυτό του ελεύθερο χώρο, εί

ναι εδώ αποκλειστικά η αισθητηριακή φαντασιακή δύναμη, k a v o n o ic b v ta s
εδώ τον εαυτό του αφήνει ταυτόχρονα τη φύση να διάκειται και να υπάρχει
εν ειρήνη, καθάκ συνθέτει τα αέρινα κάστρα του, tis n o m m é s κοσμογονία
του μόνο από φυσικά υλικά. Αντιθέτωε, εκεί όπου o ávOpconos τίθεται μόνο
στην πρακτική σκοπιά και θεωρεί από αυτήν τον κόσμο, εκεί όπου καθιστά
την πρακτική σκοπιά θεωρητική, εκεί είναι ô ix a o p é v o s με τη φύση, εκεί
καθιστά τη φύση την υποτελέστερη υπηρέτρια του εγωιστικού συμφέροντό$
του, του πρακτικού εγωισμού του. Η θεωρητική έκφραση αυτής rns εγωιστι
κής, rns πρακτικής εποπτείας, για την οποία η φύση είναι η ίδια καθ' εαυτήν
και δ ι' εαυτή Μηδέν, έχει cos εξήε: Η φύση ή o K ó op os είναι κατασκευασμέ
νος δημιουργημένο5, ένα προϊόν εντολής. Ο Θε05 είπε: Γεννηθήτω ο κόσμο5, και εγένετο ο κόσμο$, δηλαδή ο Θε05 διέταξε: Γεννηθήτω ο κόσμοι,
και xcopís καθυστέρηση a u ró s στάθηκε εκεί κατόπιν εντολή5.®°
Ο ωφελιμισμός, το όφελθ5, είναι η ανώτατη αρχή του Ιουδαϊσμού. Η
πίστη σε μια ιδιαίτερη θεία Πρόνοια είναι η χαρακτηριστική πίστη του Ιου
δαϊσμού, η πίστη στην Πρόνοια, η πίστη στα θαύματα- στην πίστη στα θαύ
ματα όμα», η φύση θεωρείται απλά» ένα αντικείμενο ins auOaipeoías, του
εγωισμού, o onoíos χρησιμοποιεί τη φύση ακριβά» μόνο για α υθα ίρετοί
OKonoús. Τα ύδατα χωρίζονται ή συγκεντρώνονται cos μια σταθερή μάζα,
η σκόνη μετατρέπεται σε ψύλλου5, το ραβδί σε φίδι, το ποτάμι σε αίμα, ο
βράχο5 σε πηγή, στον ίδιο τόπο είναι ταυτόχρονα φα» και σκοτάδι, ο ήλιθ5
πότε σταματά την πορεία του και πότε βαίνει ανάποδα. Και όλεβ auTés οι
αντιφυσικότητε5 συμβαίνουν npos όφελος του Ισραήλ, απλά» με εντολή του
Γιαχθέ, o onoíos δεν νοιάζεται για τίποτε άλλο εκτό5 από τον Ισραήλ, δεν εί
ναι τίποτε άλλο από τον προσωποποιημένο εγωκεντρισμό του ισραηλιτικού
λαού, με αποκλεισμό όλων των άλλων λαών, η απόλυτη μισαλλοδοξία - το
μυστικό του μονοθεϊσμού.
Οι Έλληνεβ θεωρούσαν τη φύση με us Θεωρητικέ5 αισθήσες- άκουγαν
ουράνια μουσική στην αρμονική πορεία των άστρων- έβλεπαν στον αφρό
του γεννήτορα Ωκεανού τη φύση να ανέρχεται με τη μορφή Tns Αναδυομέvns A<ppo6íxns. Αντιθέτα», οι Ισραηλίτε5 άνοιγαν στη φύση μόνο tis γαστριμαργικέδ αισθήσε^- μόνο στον ουρανίσκο tous αρέσκονταν τη φύση- μόνο
στην απόλαυση του μάννα αντιλαμβάνονταν το θεό tous . ΟιΈλληνεβ θερά
πευαν α νθρω π ισ τή onouóés, tis ελεύθερεβ τέχνεε, τη φιλοσοφία- ο Ισρα79. Στον Διογένη Λαέρχιο, βιβλίο II, κεφ. Ill, nap. 6 λέγεται κατά λέξη: «Els θεωρίαν [...]
ήλΙου καί σελήνης κα) ουρανού». Παρόμοιες σκέψεις απαντούν και σε άλλους φιλοσόφους.
Έτσι έλεγαν και οι ΣτωικοΙ: «Ο άνθρωπος είναι γεννημένος για τη θέαση και τη μίμηση του
κόσμου»- Κικέρων (De not.)
80. «Οι Εβραίοι λένε ότι ο θεός ενεργεί τα πάντα διά του λόγου, ότι τα πάντα έχουν δημιουργηθεί από την εντολή του, για να δείξουν έτσι πόσο εύκολα ενεργοποιεί τη βούλησή του
και πόσο μεγάλη είναι η παντοδυναμία του. Ψαλμός 33:6: τω λόγω τού Κυρίου οί ούρανο)
έστερεώθησαν. Ψαλμός 148:5\ δτι αύτός είπε, καί έγενήθησαν»· J. Clericus (Comment. in
Mosem, Genes., /., J).
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nñítns δεν ξεπέρασε tnv πειναλέα σπουδή της θεολογίας. «Tô npôs έσπέραν
έδεσθε κρέα καί tô πρωί πλησθήσεσθε άρτων· καί γνώσεσθε ότι έγώ Kúpios
ό θεός ύμών».81 «Καί ηύξαχο Ιακώβ εύχήν λέγων· έάν i¡i Kúpios ό ©8Ós
μετ' έμοϋ καί διαφυλάξη με έν τη όδω ταύτη, ñ έγώ πορεύομαι, καί δω μοι
άρτον φαγεϊν καί Ιμάτιον περιβαλέσθαι καί άποστρέψη με μετά ocompias cis
τόν οΤκον του πατρόβ μου, καί έσται Kúpiós μοι t\s θεόν».82 Η βρώση είναι
η εορταστικότερη πράξη ή ακόμη και η μύηση ms εβραϊκή5 θρησκείαβ. Στη
βρώση o Ισραηλίτα εορτάζει και ανανεώνει την πράξη ms Κτίσηε· στη βρώ
ση διακηρύττει ο άνθρωποε τη φύση cos ένα κ α θ ' εαυτό μηδαμινό πράγμα.
Οταν οι εβδομήντα γέροντεβ ανέβηκαν στο ópos μαζί με τον Μωυσή, εκεί
«ώφθησαν έν τω τόπω τοΰ θεοΰ καί έφαγον καί έπιον»85. Η θέα του υπέρ
τατου óvros διέγειρε λοιπόν σε o u to ú s μόνο την όρεξη για φαγητό.
Οι Εβραίοι διατήρησαν την ιδιομορφία to u s μέχρι σήμερα. Η αρχή to u s ,
ο θεός to u s , είναι η πρακτική αρχή του κόσμου - ο εγωισμ05, και μάλιστα
ο εγω ισμόε μ ε τη μο ρ φ ή w s θρησκείας. Ο εγωισμός είναι ο Oeós που δεν
αφήνει to u s υπηρέτε5 του να καταστραφούν. Ο εγωισμό$ είναι ouoicoócos
μονοθεϊστικός, διότι έχει cos σκοπό μόνο Ένα πράγμα, μόνο τον εαυτό του.
Ο εγωισμός συλλέγει, συγκεντρώνει τον άνθρωπο στον ίδιο- του δίνει μια
σταθερή, μια συμπαγή βιοτική αρχή- αλλά τον καθιστά θεωρητικά μικρό
μυαλο, διότι [τον καθιστά] αδιάφορο απέναντι σε όλα όσα δεν αναφέρονται
άμεσα στην ευτυχία του εαυτού. Η επιστήμη γεννιέται συνεπώς, óncos και
η τέχνη, από τον π ολυθεϊσμό, διότι ο πολυθεϊσμ05 είναι η ανοιχτή, xcopís
φθόνο αίσθηση για καθετί ωραίο και καλό xcopís διαφορά, η αίσθηση για
τον κόσμο, για το σύμπαν. Οι Έλλη ves έβλεπαν γύρω to u s στον ευρύ κόσμο
για να διευρύνουν τον ορίζοντά to u s - ο ι Εβραίοι προσεύχονται ακόμη και
σήμερα με την όψη στραμμένη στην Ιερουσαλήμ. Κοντολογίς, ο μονοθεϊστιkós εγωισμό5 στέρησε από to u s Ισραηλίτε5 την ελεύθερη θεωρητική ορμή
και αίσθηση. Βεβαίως ο Σαλωμών ξεπέρασε «πάντων άρχαίων άνθρώπων»
σε διάνοια και σε σοφία και μιλούσε (έπραττε, agebat ) μάλιστα «ύπέρ των
ξύλων άπό τής κέδρου Tñs έν τω Λιβάνω καί £cos ms ύσσώπου ms έκπορευομένης διά τοϋ τοίχου», entons «περί τών κτηνών καί περί των πετεινών
καί περί τών έρπετών καί περί τών Ιχθύων».84 Αλλά ο Σαλωμών δεν υπηρε
τούσε τον Γιαχβέ με όλη την καρδιά του· ο Σαλωμών λάτρευε ξένους θεού$
και γυναίκε5· ο Σαλωμών είχε λοιπόν πολυθεϊστική αίσθηση και γούστο.
Η π ολυθεϊστική αίσθηση, το επαναλαμβάνω, είναι το θεμ έλ ιο της επιστήμης
και της τέχνης.

Ταυτόσημη λοιπόν με αυτή τη σημασία την οποία είχε η φύση εν γένει
για tous Εβραίουβ είναι και η σημασία Tns προέλευσής Tns. Στον τρόπο με
τον οποίο εξηγώ τη γένεση ενός πράγμακκ εκφράζω απλοκ ανενδοίαστα

81. Εξοδο* 16:12.
82. Γένεσα 28:20 [-21].
83. Έξοδοί 24:10-11. Tantum abest, ut mortui sint, ut contra convivium hilares celebrarint [Πόρρω anéxovtos από to va σκοτωθούν, εόρτασαν noñú περισσότερο ένα χαρούμενο
γεύμα] (Clericus).
84. Βασιήειών Γ 5:5-13.
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τη γνώμη μου, το φρόνημά μου γΓ αυτό. Εάν σκέφτομαι περιφρονητικά
γΓ αυτό, τότε σκέφτομαι ότι η προέλευσή του είναι άξια περιφρόνησή.
Τα ζωύφια, τα έντομα οι άνθρωποι τα θεωρούσαν προερχόμενα από τα
κουφάρια και από παρόμοιε* ακαθαρσίες. Δεν σκέφτονταν για τα ζωύφια
τόσο περιφρονητικά επειδή θεωρούσαν ότι προέρχονταν από μια τέτοια
απωθητική προέλευση, αλλά επειδή τα θεωρούσαν με τέτοιον τρόπο, επει
δή η ουσία tous φαινόταν τόσο περιφρονητική, επινόησαν μια προέλευση
άξια περιφρόνηση* αντιστοιχούσα σε αυτή την ουσία. Για tous Ε β ρ α ίο ι η
φύση ήταν ένα απλό μέσο για το σκοπό του εγωισμού, ένα απλό βουλητικό
αντικείμενο. Το ιδεώδε5, το ίνδαλμα Tns εγωιστικής βούληση* είναι όμακ
η βούληση η οποία διατάζει απεριόριστα, η οποία, για να επιτύχει το σκο
πό Tns, για να πραγματοποιήσει το αντικείμενό Tns, δεν χρειάζεται κανένα
μέσο, η οποία ό,τι και να θέλει το καλεί στην ύπαρξη μέσα από αυτή την
ίδια, δηλαδή την απλή βούληση. Για τον εγωιστή είναι οδυνηρό το ότι η
ικανοποίηση των επιθυμιών και των αναγκών του είναι μεσολαβημένη, το
ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του αντικειμένου και Tns επιθυμία*, μεταξύ
του σκοπού στην πραγματικότητα και του σκοπού στην παράσταση. Για να
θεραπεύσει συνεπώς αυτό τον πόνο, για να γίνει ελεύθερο* από τα όρια Tns
πραγματικότητας θέτει cus το υπέρτατο ον του εκείνο το ον το οποίο γεννά
το αντικείμενο μέσα από το απλό: Εγώ θέλω. Για το λόγο αυτό ήταν για
tous Εβραίου* η φύση, ο κόσμο* το προϊόν ενό5 δικτατορικού λόγου, μ /as
κατηγορικήί προσταγήε, μ /as μαγικήε εντολήε.

Αυτό που δεν έχει για εμένα καμία θεωρητική σημασία, αυτό που δεν
είναι για εμένα κανένα ον στη θεωρία ή στο Λόγο, για αυτό δεν έχω καμία
θεωρητική, καμία ουσιώδη βάση. Μέσα από τη βούληση ενισχύω, πραγμα
τοποιώ μόνο τη θεωρητική μηδαμινότητά του. Αυτό που περιφρονούμε δεν
του αφιερώνουμε ούτε ένα βλέμμα. Αυτό που βλέπει κανεί$ το σέβεται- η
θέαση είναι αναγνώριση. Αυτό που θεάται κανείς, αυτό και δεσμεύει μέσα
από μυστικέ* δυνάμεις έλξης, αυτό ξεπερνά μέσα από τη μαγεία που ασκεί
στο μάτι την ανόσια έπαρση της βούλησης η οποία θέλει να υποτάξει τα πά
ντα στον εαυτό της. Αυτό που ασκεί μια εντύπωση στη θεωρητική αίσθηση,
στο Λόγο, αυτό αφαιρείται από την κυριαρχία της εγωιστικής βούλησηςαντιδρά, προβάλλει αντίσταση. Αυτό που ο εγωισμός με την εξολοθρευτι
κή μανία του αποδίδει στο θάνατο, αυτό η έμπλεη αγάπης θεωρία το δίνει
πίσω στη ζωή.
Η τόσο παραγνωρισμένη αιωνιότητα Tns ύλης ή του κόσμου otous ειδωλολάτρε5 φιλοσόφου δεν έχει λοιπόν άλλη έννοια από το ότι γι' αυtoús η φύση ήταν μια θεωρητική αλήθεια ®5. Οι ειδωλολάτρες ήταν λάτρεις
ειδώλων, δηλαδή αντίκριζαν τη φύση- δεν έκαναν τίποτε άλλο από αυτό
που κάνουν σήμερα οι βαθιά χριστιανικοί λαοί όταν καθιστούν τη φύση
αντικείμενο του θαυμασμού tous , της ακατάπαυστη* έρευνάς tous . «Αλλά
οι ειδωλολάτρες λάτρευαν φυσικά αντικείμενα». Βεβαία»· αλλά η λατρεία
85.
Κατά ία áñña, είναι γνωστό ότι είχαν διαφορετικέ; σκέψειε επ' αυτού (πρβλ., για πα
ράδειγμα, ApiatoUñns, De coelo, lib. I, c. 10). Αλλά η διαφορά tous είναι υποδεέστερη, καθ<ίκ
το δημιουργικό ον σε auroús είναι περισσότερο ή Αιγότερο αυτό το ίδιο ένα εγκόσμιο ον.
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είναι απλά» η παιδική, η θρησκευτική μορφή rns θέασπε. Η θέαση και η λα
τρεία δεν διαφέρουν ουσιωδώς. Αυτό που αντικρίζω, μπροστά του ταπεινώ
νομαι, σε αυτό θυσιάζω το εξοχότερο που έχω, την καρδιά μου, τη διάνοιά
μου. Eníons και ο φυσιοδίφης γονατίζει ενώπιον Tns φ ύσ α όταν ξεθάβει
με κίνδυνο Tns ζωή5 του από τα βάθη ins γης μια λειχήνα, ένα έντομο, ένα
πέτρωμα, για να το αποθεώσει στο φως Tns εποπτείας και για να το διαιωνίσει στη μνήμη Tns επιστημονική5 ανθρωπότητας. Η μελέτη ms φύσηε είναι
λατρεία ms φύσηε, είναι ειδωλολατρία με την έννοια του ισραηλιτικού και
του χριστιανικού θεού, και ειδωλολατρία δεν είναι τίποτε άλλο από την πρώ
τη φυσική εποπτεία του ανθρώπου· διότι η θρησκεία δεν είναι τίποτε άλλο
από την πρώτη, και για αυτόν το λόγο παιδική, λαϊκή, αλλά περιορισμένη,
ανελεύθερη εποπτεία Tns φύσης και του εαυτού από τον άνθρωπο. Αντιθέ
τως, οι Εβραίοι ανυψώθηκαν πάνω από την ειδωλολατρία, στη θεολατρία,
πάνω από το κτίσμα, στην εποπτεία του Κτίστη, δηλαδή ανυψώθηκαν πάνω
από τη θεωρητική εποπτεία της φύσης, η οποία μάγευε τον ειδωλολάτρη,
στην καθαρά πρακτική εποπτεία, η οποία υποτάσσει τη φύση απλώς στους
σκοπούς του εγωισμού. «Καί μή άναβλέψας els τόν ούρανόν καί Ιδών τόν
ήλιον καί τήν σελήνην καί τούς άστέρας καί πάντα τόν κόσμον τοϋ ούρανοϋ,
πλανηθείς προσκύνησης σύτοϊς καί λατρεύσης αύτοϊς, ά άπένειμε Κύριος ó
θεός σου αύτά πασι το7ς έθνεσι τοϊς ύποκάτω του ούρανοϋ» [Δευτερονόμιον
4:19].“ Μόνο στο ανεξερεύνητο βάθος και στη βία του εβραϊκού εγωισμού
έχει λοιπόν την προέλευσή της η Δημιουργία εκ του μηδενός, δηλαδή η
Δημιουργία ως μια απλή διατακτική πράξη.
Για το λόγο αυτό η Δημιουργία εκ του μηδενός δεν αποτελεί αντικείμε
νο της φιλοσοφίας -τουλάχιστον με κανέναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν
που είναι εδώ αντικείμενο- διότι κόβει σύρριζα κάθε αληθινή θεωρησιακή
σκέψη, δεν προσφέρει στη σκέψη, στη θεωρία κανένα σημείο στήριξης· για
τη θεωρία αποτελεί μια ανεδαφική, πλανώμενη στον αέρα διδασκαλία, η
οποία πρέπει να αποδείξει μόνο τον ωφελιμισμό, τον εγωισμό, δεν περιέχει
τίποτε, δεν εκφράζει τίποτε άλλο από την εντολή να καταστεί η φύση όχι ένα
αντικείμενο της σκέψης, της εποπτείας, αλλά της χρήσης και της απόλαυσης.
Σαφώς όμως, όσο πιο κενή είναι για τη φυσική φιλοσοφία, τόσο πιο βαθιά
είναι η «θεωρησιακή» σημασία της· διότι ακριβώς επειδή δεν έχει κανένα
θεωρητικό σημείο στήριξης αφήνει στη θεωρησιακή σκέψη έναν άπειρο
χώρο δράσης για αυθαίρετη ανεδαφική ερμηνεία και στοχασμό [Deutelei
und Grübelei].
Στην ιστορία των δογμάτων και των θεωρησιακών απόψεων ισχύει ό,τι
και στην ιστορία των κρατών. Πανάρχαια έθιμα, δικαιώματα και θεσμοί σέρ
νονται μαζί τους, αφού έχουν προ πολλού χάσει το νόημά τους. Αυτό που
υπήρξε κάποτε δεν θέλει να στερηθεί το δικαίωμα να είναι για πάντα· αυτό
που κάποτε ήταν καλό θέλει να είναι καλό εσαεί. Από πίσω ακολουθούν
λοιπόν οι ερμηνευτές, οι θεωρησιακοί στοχαστές και μιλούν για το βαθύ
86.
«Αν και τα ουράνια σώματα δεν είναι έργα των ανθρώπων, εντούτοις έχουν δημιουργπθεΙ απλώς χάριν των ανθρώπων. As μη λατρεύει λοιπόν κανείς τον ήλιο, αλλά as ανυψωθεί
στον Δημιουργό του ήλιου»· Κλήμπς ΑλεξανδρεΚκ ( Coh. ad gentes).
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νόημα, διότι δεν γνωρίζουν πλέον το αληθινό νόημα.87 Έτσι θεωρεί και η
θρησκευτική θεωρησιακή σκέψη τα δόγματα ο» αποκομμένα από τη συνά
φεια στην οποία, και μόνο, έχουν νόημα· δεν τα ανάγει κριτικά στην αληθινή
εσωτερική προέλευσή tous· πολύ περισσότερο, καθιστά το συνεπαγόμενο
πρωταρχικό και, αντιστρόφων το πρωταρχικό συνεπαγόμενο. O eeós είναι
γΓ αυτήν το Πρώτο- o άνθρωπο* το Δεύτερο. Έτσι, αντιστρέφει τη φυσική
τάξη των πραγμάτων! Το Πρώτο είναι ακριβά» o ávOpconos, το Δεύτερο η
npos εαυτήν αντικειμενική ουσία του ανθρώπου: o ©eós. Μόνο στην κατο
πινή περίοδο όπου η θρησκεία έχει γίνει ήδη σάρκα και αίμα μπορεί κανει^
να πει: όπα» o 0eós, έτσι και o áv0pconos, αν και ακόμη και αυτή η πρό
ταση εκφράζει πάντα μια ταυτολογία. Αλλά στην προέλευση είναι αλλιά»,
και μόνο στην προέλευση μπορεί κανεί$ να αναγνωρίσει κάτι στην αληθι
νή ουσία του. Πρώτα δημιουργεί ο άνθρωποί χωρ/s γνώση και βούληση το
θ εό σύμφωνα μ ε την εικόνα του, και μόνο κατόπιν δημιουργεί ξανά αυτόε
ο θεόε, με γνώση και Βούληση, τον άνθρωπο κατ' εικόνα του. Αυτό το επι
βεβαιώνει προπάντων η εξελικτική πορεία Tns ισραηλιτικήε θρησκεία*. Από
εδώ και η πρόταση Tns θεολογική* ημιτελού5 σκέψ έ ότι η Αποκάλυψη του
θεού βαίνει παράλληλα με την εξέλιξη του ανθρώπινου yévous. Φυσικάδιότι η Αποκάλυψη του θεού δεν είναι τίποτε άλλο από την Αποκάλυψη, την
αυτοεκδίπλωση Tns ανθρώπινη* ouoías. Ο υπερνατουραλιστικόε εγωισμό*
των Εβραίων δεν πήγασε από τον Κτίστη, αλλά, αντιστρόφα», ο Κ τιστέ από
εκείνον: απλά» στην Κτίση ο Ισραηλίτέ δικαιολόγησε ενώπιον του forum
του Λόγου του τον εγωισμό του.
Βεβαία», ακόμη και ο Ισραηλίτέ a» ávOpajnos, όπα» είναι ευνόητο, δεν
μπορούσε, για npaKUKOús λόγουβ, να αφαιρέσει από τη θεωρητική εποπτεία και το θαυμασμό Tns <púons. Εορτάζει λοιπόν μόνο τη δύναμη και το
μέγεθθ5 του Γιαχβέ εορτάζοντα* τη δύναμη και το μέγεθοβ Tns q>úons. Και
αυτή η δύναμη του Γιαχβέ έχει δειχτεί με τη μεγαλύτερη μεγαλειότητα στα
θαυμαστά έργα που επιτέλεσε npos όφελθ5 του Ισραήλ. Στον εορτασμό λοι
πόν αυτήε Tns δύναμης ο Ισραηλίτέ αναφέρεται σε τελική ανάλυση μόνο
στον εαυτό του· εορτάζει το μέγεθοδ Tns φύση* μόνο ορμώμενο5 από το ίδιο
συμφέρον που έχει ο νικητήβ να μεγεθύνει την ισχύ του αντιπάλου του για
να αυξήσει έτσι την αυτοπεποίθησή του, να διαιωνίσει τη δόξα του. Μεγάλη
και επιβλητική είναι η φύση την οποία δημιούρ* Ο Φίλων της Αλεξάνδρειας
γησε ο Γιαχβέ, αλλά επιβλητικότερη, μεγαλύτερη
(έζησε περίπου (no διάστημα
είναι η αυτοπεποίθηση του Ισραήλ. Χάριν αυτού
15 π.Χ . - 45 μ Χ .) ήταν
σταματά την πορεία του ο ήλιοβ- χάριν αυτού συ
Εβραίος φ ιλόσοφος και
γκλονίζεται, σύμφωνα με τον Φίλωνα*, η γη μετά
συγγραφ έα ς, ο οποίος
την ανακοίνωση του Νόμου· κοντολογί5, χάριν
μέσα από διάφορα έργα
αυτού αλλάζει η συνολική φύση την ουσία uis.
αποπειράθηκε να συνδυάσει
«όλη γάρ ή k iío is έν Ιδίω γένει πάλιν άνωθεν διε87.
Φυσικά όμως μόνο στην απόλυτη θρησκεία, διότι utis άλλες θρησκεΙεί τονίζονται οι
ξένες για εμά5 και ojs npos το αρχικό νόημα και σκοπό τους άγνωστες παραστάσεις και τα
έθιμα ως ανόητα και γελοία, ενώ στην πραγματικότητα η Λατρεία των ούρων της αγελάδας
τα οποία πίνουν ο Πάρθος και ο Ινδός για να λάβουν άφεση αμαρτιών δεν είναι γελοιότερα
από τη λατρεία της χτένας ή ενός κομματιού από το ένδυμα της θεομήτορος.
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και να συνενώσει την
τυποϋτο ύπηρετοϋσα toïs oaïs έπιταγαΤε. iva οΙ
ελληνιστική με την ιουδαϊκή
σο) naîSes φυλαχθώσιν άβλαβεϊε».88 Σύμφω
παράδοση. Σημαντική επίδραση
να με χον Φίλωνα, o 0eós έδωσε στον Μωυσή
άσκησαν τα έργα του για τη
εξουσία πάνω σε óñn τη φύση- καθένα εκ των
ζωή του Μωυσή καθώς και
στοιχείων τον υπάκουε cos τον κύριο rns φύ 
η ερμηνεία της Π εντατεύχου.
σ η . Η ανάγκη του Ισραήλ είναι o navloxupos
Στα κείμενά του ο Φίλωνας
παγκόσμιοε Nópos, η χρεία του Ισραήλ είναι το
συνδυάζει στωικά σχήματα,
πεπρωμένο του κόσμου. Ο Γιαχβέ είναι η συνεί
διονυσιακές-ορφικές μυστικές
δηση του Ισραήλ για την ιερότητα και την ανα
γκαιότητα Tns ύπαρξή5 του -μια αναγκαιότητα
αντιλήψεις, καθώς και
ενώπιον tns onoías εξαφανίζεται στο Μηδέν
γνω στικές απόψεις.
το Είναι Tns (púons, το Είναι των άλλων λαών-,
ο Γιαχβέ είναι η Salus populi, η σωτηρία του Ισραήλ, στην οποία πρέπει να
θυσιαστούν τα πάντα όσα βρίσκονται εμπόδιο στο δρόμο του, ο Γιαχβέ είναι
η αποκλειστική, μοναρχική αυτοπεποίθηση, η ολοθρευτική πυρά Tns opyñs
στο εκδικητικό βλέμμα του Ισραήλ που διψά για εξολόθρευση, κοντολογί5,
ο Γιαχβέ, το Εγώ του Ισραήλ, το οποίο είναι npos εαυτόν αντικείμενο cos ο
τελικό5 σκοπόβ και o Kúpios Tns (púons. Έτσι λοιπόν, ο Ισραηλίτα εορτάζει
στη δύναμη Tns (púons τη δύναμη του Γιαχβέ και στη δύναμη του Γιαχβέ
τη δύναμη Tns iôias Tns αυτοσυνείδησή5 του. «Εύλογητόβ ó 0eós μου καί
ύψωθήτω ό θ εέ* rñs σωτnpías μου» [Ψαήμοί 17:47]. «Κύριε, ή loxús μου»
[Ψαήμοί 17:2]. «Ώστε έπακοΰσαι θ εό ν όνθρώπου [Inooûs Ναυή], ότι Kúpios
συνεξεπολέμησε τω Ισραήλ» [Inooús Ναυή 10:14]. «Kúpios συντρίβων πολέμους» [Έξοδοε 15:3].89
Αν και στη διάρκεια του χρόνου η έννοια του Γιαχβέ διευρύνθηκε σε ορι
σμένα μυαλά, και η αγάπη του, óncos με το συντάκτη του Βιβλίου του Ιωνά,
επεκτάθηκε otous ανθρώπου εν γένει, εντούτοΐ5 αυτό δεν ανήκει στον ου
σιώδη χαρακτήρα Tns lo p a n ñ m K ñ s 0pnoKeías. O e e ó s των πατέρων, με τον
οποίο συνδέονται οι πολυτιμότερε5 αναμνήσεΐ5, o apxalos ιστορικόί Qtós
παραμένει πάντα το θεμέλιο μκκ θρησκείαβ.90 [Πρβλ. Παράρτημα, Παρά
γραφοι X, XI.]

88. Σοφία Σοήομώντο* 19:6.
89. Σύμφωνα με τον Herder.
90. As προστεθεί εδώ η παρατήρηση ότι βεβαίως ο θαυμασμός Tns δύναμης και Tns μεγαλειότητα5 του θεού εν γένει, άρα και του Γιαχβέ στη φύση, δεν υπάρχει μεν σιη συνείδηση
του Ισραηλίτη, αλλά στ' αλήθεια είναι μόνο η συνείδηση Tns δ ύναμή και ins μεγαλειότητας
ins φύσης (πρβλ. P. Bayle. Ein Beitrag κ.λπ.). Η τυπική απόδειξη όμως αυτού του πράγματος
βρίσκεται εκτός του σχεδίου μας, καθώς εδώ περιοριζόμαστε μόνο στο Χριστιανισμό, δηλαδή
στη λατρεία του θεού στον άνθρωπο. Εντούτοις η αρχή αυτής της απόδειξης έχει εκφραστεί
και σε αυτό το σύγγραμμα.

Δέκατο τρίτο κεφάλαιο

Η παντοδυναμία του θυμικού
ή το μυστήριο xns npooeuxñs
Ο Ισραήλ είναι ο ιστορικός ορισμός της ιδιόμορφης φύσης της θρησκευτικής
συνείδησης, με την απλή διαφορά ότι εδώ είναι προσκολλημένος ακόμη
στο όριο ενός ιδιαίτερου συμφέροντος, του εθνικού. Εάν λοιπόν αφήσουμε
αυτό το όριο να καταπέσει, θα έχουμε τη χριστιανική θρησκεία. Ο Ιουδαϊ
σμός είναι ο κοσμικόs Χριστιανισμός, ο Χριστιανισμός είναι ο πνευματικός Ιου
δαϊσμός. Η χριστιανική θρησκεία είναι η εβραϊκή θρησκεία αποκαθαρμένη
από τον εθνικό εγωισμό, βεβαίως ταυτόχρονα μια νέα, άλλη θρησκεία· διότι
κάθε μεταρρύθμιση, κάθε κάθαρση προκαλεί μια ουσιώδη αλλαγή, ιδιαίτε
ρα στα θρησκευτικά πράγματα όπου ακόμη και το ασήμαντο έχει σημασία.
Για τον Εβραίο ο Ισραηλίτης ήταν ο μεσολαβητής, ο δεσμός μεταξύ θεού
και ανθρώπου· στη σχέση του προς τον Γιαχβέ αναφερόταν στον εαυτό του
ως Ισραηλίτη- ο ίδιος ο Γιαχβέ δεν ήταν τίποτε άλλο από την ενότητα, από
την αυτοσυνείδηση του Ισραήλ, η οποία ήταν για την ίδια αντικείμενο ως
απόλυτη ουσία, η εθνική συνείδηση, ο γενικός Νόμος, το κεντρικό σημείο
της πολιτικής91. Εάν αφήσουμε να καταπέσει το όριο της εθνικής συνείδησης,
τότε αντί για τον Ισραηλίτη αποκτούμε τον άνθρωπο. Οπως ο Ισραηλίτης εξαντικειμενίκευε στον Γιαχβέ την εθνική ουσία του, έτσι εξαντικειμενίκευε και
ο Χριστιανός στο θεό την ανθρώπινη ουσία του, και μάλιστα την υποκειμε
νικά ανθρώπινη ουσία του, απελευθερωμένη από το όριο της εθνικότητας.92
Οπως ο Ισραήλ έκανε την ανάγκη, τη χρεία της ύπαρξής του το Νόμο του
κόσμου, όπως σε αυτή την ανάγκη αποθέωσε αυτή την ίδια τη μανία πολιτι
κής εκδίκησης, έτσι και ο Χριστιανός έκανε τις ανάγκες του ανθρώπινου θυμικού τις παντοδύναμες δυνάμεις και νόμους του κόσμου. Τα θαύματα του
Χριστιανισμού, τα οποία ανήκουν εξίσου ουσιωδώς στα χαρακτηριστικά του
όπως τα θαύματα της Παλαιάς Διαθήκης ανήκουν στα χαρακτηριστικά του
Ιουδαϊσμού, δεν έχουν ως αντικείμενο την ευτυχία ενός έθνους αλλά την
ευτυχία του ανθρώπου - βεβαίως μόνο εκείνου που πιστεύει στον Χριστό,
διότι ο Χριστιανισμός αναγνώρισε τον άνθρωπο μόνο υπό τον όρο, υπό τον

91. «Το μεγαλύτερο τμήμα Tns ε βρα ϊκά nofnons, η οποία συχνά θεωρείται anñúis ιερα
τική, είναι ηοήιιικό»· Herder.
92. Η υποκειμενικά ανθρώπινη ουσία, επειδή είναι ανθρώπινη ουσία, ónces η ουσία του
Χριστιανισμού, είναι μια υπερνατουραήιστική ουσία η οποία αποκλείει από εαυτήν τη φύση,
το σώμα, την αισθητηριακότητα, μέσα από την οποία και μόνο μα$ είναι δεδομένοε évas
αντικειμενικό$ κόσμο*.
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περιορισμό tns χριστιανικότητας σε αντίφαση npos την αληθινή, την οικου

μενικά ανθρώπινη καρδιά - αυτός ο μοιραίο* περιορισμό* εκφράζεται πολύ
αργότερα. Ο Χριστιανισμό5 ανύψωσε [vergeistigt] στη σφαίρα Tns υποκειμεviKÓtmas τον εγωισμό του Ιουδαϊσμού -αν και evxós του Χριστιανισμού αυτή
η υποκειμενικότητα εκφράστηκε και πάλι ακ γνήσιοί εγωισμό*-, μετέτρεψε
τον πόθο για γήινη ευτυχία, το στόχο ms ισραηλιτική5 θρησκείας στην επι
θυμία για ουράνια μακαριότητα, το στόχο του Χριστιανισμού.
Η ανώτατη έννοια, ο Θεό5 pías πολιτική* KoivómTas, evós λαού η πολιτι
κή του οποίου όμα» εκφράζεται με τη μορφή rns θρησκείας, είναι ο Νόμο5, η
συνείδηση του νόμου ακ pías απόλυτη*, θεία* δύναμη*· η ανώτατη έννοια,
ο θεό* του ακοσμικού, του απολιτικού ανθρώπινου θυμικού, είναι η αγά
π η - η αγάπη η οποία θυσιάζει στον αγαπημένο όλουε tous Onoaupoús και
us εξοχότητεδ στον ουρανό και επί ms γης η
αγάπη ο νόμο5 Tns onoías είναι η επιθυμία του
* O Ralph Cudworih
αγαπημένου και η δύναμή Tns είναι η απεριό
(1617-1688) ήταν καθηγητής
ριστη δύναμη m s cpavraoias, m s διανοητική*
Φ ιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο
θαυματουργικήδ ικανότητα*.
τον Κέιμπριτζ. Αποτελεί
Ο θεόβ είναι η αγάπη η οποία ικανοποιεί tis
έναν από τους κνριότερονς
Euxés pas, tis ανάγκεδ του θυμικού pas - auxós
εκπροσώπους της πλατωνικής
ο iôios είναι η πραγματοποιημένη ευχή ms καρΣχολής τον Κέιμπριτζ.
διάς η ευχή που έχει ανορθωθεί στη βεβαιότη
O Cudworth σ τράφηκε
τα Tns εκπλήρωση*, ms io xúo s Tns, στην αναμ
ενάντια στον αθεϊσμό και
φίβολη βεβαιότητα ενώπιον Tns onoías δεν
τον εμπειρισμό όπως και
υπάρχει καμία αντίφαση Tns óiávoias, καμία έν
στην ά τεγκ τη στάση των
σταση Tns εμπειρίας του εξωτερικού κόσμου.
Πονριτανών.
Η βεβαιότητα είναι για τον άνθρωπο η ανώτατη
Το σημαντικότερο έργο τον,
δύναμη- αυτό που του είναι βέβαιο, αυτό είναι
στο οποίο παραπέμπει και
για αυτόν το ον, το θείο. Ο θεό* είναι η αγάπη
ο Feuerbach, είναι το
- αυτή η ρήση, η ανώτατη του Χριστιανισμού,
«The true intellectual System
είναι απλα» η έκφραση Tns αυτοβεβαιότηταε
universe». 1678.
του ανθρώπινου θυμικού, Tns βεβαιότητά* του
a» Tns μοναδικά δικα ιω μ ένη, δηλαδή a>s θε/os
δύ να μη- η έκφραση ms βεβαιότητα$ ότι οι εσωτερικέ$ εγκάρδιε* ευχέ* του
ανθρώπου έχουν άνευ όρων ισχύ και αλήθεια, ότι δεν υπάρχει κανένα όριο,
καμία αντίθεση του ανθρώπινου θυμικού, ότι ο συνολικό* κόσμοί με όλη την
εξοχότητα και το μεγαλείο δεν είναι τίποτε απέναντι στο ανθρώπινο θυμικό.93
Ο θ εό ΐ είναι η αγάπη - δηλαδή το θυμικό είναι ο θ εόε του ανθρώπου, μά93.
«Δεν υπάρχει τίποτε το οποίο o Kañós και δίκαιος άνθρωπος δεν θα μπορούσε να
προσδοκά από τη θεία καλοσύνη■óña τα αγαθά για τα οποία είναι ικανό το ανθρώπινο ον,
πράγματα τα οποία δεν είδε κανένα μάτι και κανένα αυτί δεν άκουσε και καμία ανθρώπινη
διάνοια δεν συνέάαβε, μπορεί να τα υποσχεθεί στον εαυτό του εκείνος που πιστεύει σε ένα
θεό- διότι αναγκαστικά έχουν άπειρα ελπίδεε εκείνοι που πιστεύουν ότι ένα ον με άπειρη
καλοσύνη και δύναμη μεριμνά για τις υποθέσεις των ανθρώπων και ότι οι ψυχές μας είναι
αθάνατες. Και noflú anflá τίποτε δεν μπορεί να εκμηδενίσει ή έστω και να κΑονΙσει αυτές τις
εάπΙδες, αρκεί κανείς να μην επιδίδεται στην αμαρτία και να μη διάγει έναν άθεο βίο»- Cudworth * (Syst. Intellect., cap. 5, sect. 5, § 27).

φ
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λίστα o θεός αδιακρίτως, το απόλυτο ον. Ο θεός
είναι η προς εαυτήν αντικειμενική ουσία του θυμικού, το απεριόριστο, καθαρό θυμικό - ο θεός
είναι η ευκτική της ανθρώπινης καρδιάς που έχει
μετατραπεί στο Temp^ finitum, στο σίγουρο
μακάριο Είναι [1st], είναι η απροκατάληπτη πα
ντοδυναμία του συναισθήματος, η προσευχή
που εισακούει τον εαυτό της, το θυμικό που προ
σλαμβάνει τον εαυτό του, η ηχώ των φωνημάτων
του πόνου μας. Ο πόνος πρέπει να εκφραστεί- ο
καλλιτέχνης στρέφεται άθελά του στα φωνήμα
τα για να εμφυσήσει στους δικούς τους τόνους
τον δικό του πόνο. Ικανοποιεί τον πόνο του προσλαμβάνοντάς τον, εξαντικειμενικεύοντάς τον·
ελαφρύνει το βάρος που βαραίνει στην καρδιά
του κοινοποιώντας το στον αέρα, καθιστώντας
τον πόνο του μια γενική ουσία. Αλλά η φύση δεν
εισακούει τους οδυρμούς του ανθρώπου - είναι
χωρίς αισθήματα απέναντι στα δεινά του. Ο άν
θρωπος στρέφεται λοιπόν μακριά από τη θρη
σκεία, μακριά από τα ορατά αντικείμενα εν γένει
στρέφεται εντός του, για να ε
για τα δεινά του, κρυμμένος και ασφαλής από
τις άνευ αισθημάτων δυνάμεις. Εδώ εκφράζει τα
πιεστικά μυστικό του, εδώ αφήνει να αναπνεύσει
η πιεσμένη καρδιά του. Αυτή η ελεύθερη πνοή
της καρδιάε, αυτό το δηλωμένο μυστικό, αυτός ο
εκποιημένος ψυχικός πόνος είναι ο θεός. Ο θεός είναι ένα δάκρυ της αγά
πης, που έχει κυλήσει μέσα στο βαθύτερο κρησφύγετο, για την ανθρώπινη
αθλιότητα. «Ο θεός είναι ένας άδηλος στεναγμός, ευρισκόμενος στο θεμέλιο
των ψυχών» - το ρητό αυτό94 είναι το πιο αξιοθαύμαστο, το πιο βαθύ, το πιο
αληθινό ρητό του χριστιανικού μυστικισμού.
Τη βαθύτερη ουσία της θρησκείας την αποκαλύπτει η απλούστερη πράξη
της θρησκείας -η προσευχή-, μια πράξη η οποία λέει απείρως περισσότε
ρα ή τουλάχιστον εξίσου πολλά όσο το δόγμα της Ενσάρκωσης, αν και η
θρησκευτική θεωρησιακή σκέψη θεωρεί την τελευταία ως το μεγαλύτερο
Μυστήριο. Σαφώς όμως όχι η προσευχή πριν και μετά το γεύμα, η παχυντική
προσευχή του εγωισμού, αλλά η οδυνηρή προσευχή, η προσευχή της απα
ρηγόρητης αγάπης, η προσευχή που εκφράζει τη δύναμη της καρδιάς του
ανθρώπου η οποία τον έχει συντρίψει στο έδαφος.
Στην προσευχή ο άνθρωπος απευθύνεται στο θεό με το εσύ· δηλώνει
δηλαδή δυνατά και εύληπτα το θεό ως το άλλο Εγώ του· εξομολογείται
στο θεό, ως το ον που του είναι εγγύτερο, εσώτερο, τις πιο κρυφές σκέψεις

* Ο Sebastian Franck (14991542) ξεκίνησε τη σταδιο
δρομία του ως ιερέας, αλλά
εγκατέλειψ ε το αξίωμα αυτό
μετά το γά μο τον με την
Ottilie Behaim. Διώχτηκε από
αρκετές πόλεις της Γερμανίας λόγω της συγγραφ ική ς
και εκδοτικής δραστηριότητάς τον. Το έργο τον περι
λαμβάνει τόσο θρησκεντικά
όσο και ιστοριογραφικά και
κοσμογραφικά συ γγρ ά μ μ α 
τα, καθώς και ποιήματα, και
σ ννδνάζει ανθρωπιστικές,
μεταρρνθμιστικές, πνεύμα·
τοκρατικές και, στο ύστερο
στάδιο τον, μυστικιστικές
επιρροές. Ιδιαίτερη σημασία
έχει η αντίληψη του Franck,
η οποία έγινε σαφής μέσα
από την κατοπινή έρευνα, ότι
στην κπορία ενεργοποιείται
ο νόμος της εξωτερίκευσης
τον εσώτερον.

94.
Sebastian Franck von Word,* oto βιβλίο tou Zinkgref Apophthegmata deutscher Na
tion [1626].
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του, us πιο εσωτερικά επιθυμώ tou, tis onote ντρέπεται να εκφράσει δυ
νατά εκτόβ αυτού. Εκφράζει όμακ autés tis επιθυμώ με τη σιγουριά, μ ε τη
βεβαιότητα ότι θα εκπληρωθούν, ricos θα μπορούσε να στραφεί σε ένα ον
το οποίο δεν θα είχε αυτιά για tous oóuppoús του; Τι áñño είναι λοιπόν η
προσευχή από την ευχή rns καρδιάς η οποία εκφράζεται με τη σιγουριά rns
εκπλήρωσής rns;95Τι άλλο είναι εκείνο το ον που εκπληρώνει auTés tis euxés
από το ανθρώπινο θυμικό που εισακούει εαυτό, που επικυρώνει εαυτό, που
καταφάσκει εαυτό xcopís ενστάσειβ και αντιρρήσε^; O ávOpconos o onoios
δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του την παράσταση του κόσμου, την
παράσταση ότι τα πάντα εδώ είναι anñcos μεσολαβημένα, ότι κάθε αποτέλε
σμα έχει τη φυσική αιτία του, ότι κάθε ευχή μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν
γίνει oKonós και όταν αναληφθούν τα αντίστοιχα μέσα, évas réroios άνθρωnos δεν προσεύχεται, απfleos εργάζεται· μετατρέπει tis εφικτέβ euxés σε σκοnoús εγκόσμια5 ópaornpióuuas, tis unófloines euxés, tis onoíes γνωρίζει cos
υποκειμενικές tis καταπιέζει ή tis θεωρεί ακριβοκ υποκειμενικές ευσεβείβ
ευχέ5. Εν ο λίγοι, περιορίζει, καθορίζει την ουσία του μέσα από τον κόσμο
cos μέλοβ του οποίου νοεί τον εαυτό του, [περιορίζει] tis ευχέ5 του μέσα από
την παράσταση Tns αναγκαιότητα5. Αντιθέτου, στην προσευχή o ávOpconos
αποκλείει από τον εαυτό του τον κόσμο και με αυτόν όλε5 tis σκέψεΐ5 Tns
διαμεσολάβησα, Tns εξάρτησα, Tns θλιβερήε αναγκαιότηταε· καθιστά tis
euxés του, tis υποθέσει Tns Kapóiás του αντικείμενα του ανεξάρτητου, του
παντοδύναμου, του απόλυτου óvros, δηλαδή ris καταφάσκει απεριόριστα. Ο
θεός είναι το Ναι του ανθρώπινου θυμικού - η προσευχή είναι η άνευ όρων
βεβαιότητα του ανθρώπινου θυμικού για την απόλυτη ταυτότητα του υπο
κειμενικού και του αντικειμενικού, η βεβαιότητα ότι η δύναμη Tns καρδιά5
είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη Tns φύσα, ότι η ανάγκη rns καρδιάς είναι
η αναγκαιότητα που προστάζει τα πάντα, είναι το πεπρωμένο του κόσμου. Η
προσευχή αλλάζει την πορεία rns φύσης - προσδιορίζει το θεό για τη γέννη
ση ενόβ αποτελέσμακ» το οποίο βρίσκεται σε αντίφαση με τους νόμους της
φύσης. Η προσευχή είναι η συμπεριφορά της ανθρώπινης καρδιάς προς τον
εαυτό της, προς την ίδια την ουσία της - στην προσευχή o ávOpconos ξεχνά ότι
υπάρχει ένα όριο των ευχών του και είναι paxápios σε αυτή τη λήθη.
Η προσευχή είναι ο αυτοκαταμερισμός του ανθρώπου σε δύο όντα - μια
συνομιλία του ανθρώπου με τον εαυτό του, με την καρδιά του. Στην επενέργεια Tns προσευχήβ ανήκει το ότι λέγεται φωναχτά, ευκρινα», εμφαντικά. Χωpís πρότερη βούληση αναβλύζει η προσευχή από τα χείλη - η πίεση Tns καρ
95.
θα επρόκειτο για μια ανόητη ένσταση εάν υποστηριζόταν ότι o Qeós εκπληρώνει
μόνο εκείνες tis ευχέΐ, εκείνες tis δεήσεις οι οποίες γίνονται εν ονόματί του ή npos το συμφέ
ρον ins του Χριστού Εκκλησίας, κοντολογίς μόνο τις ευχές που συμφωνούν με τη βούλησή
του· διότι η θεία θούήηση είναι ακριβώς η Boúñnan ιου ανθρώπου ή, πολύ περισσότερο, ο
θεός έχει τη δύναμη και ο άνθρωπος έχει τη Ooúñnan: ο θεός κάνει τον άνθρωπο μακάριο,
αλλά ο άνθρωπος θέήει να είναι μακάριος. Μια μεμονωμένη ευχή, η μία ή η άλλη, δεν μηορεΙ βεβαίως να εισακουστεΙ- αλλά δεν είναι αυτό που έχει σημασία, εφόσον έχει επικυρωθεί
το γένος, η ουσιώδης τάση. Ο ευσεβής του οποίου η δέηση αποτυγχάνει παρηγοριέται με
το ότι η εκπλήρωσή της δεν θα ήταν ωφέλιμη για αυτόν. Πρβλ. Oratio de precatione, στο
Declamat. Melanchthonte, τόμ. III.
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διάς διαρρηγνύει την κλειδαριά του στόματος. Αλλά η φωναχτή προσευχή
είναι απλώς η προσευχή που αποκαλύπτει την ουσία της: η προσευχή είναι
ουσιώδης, αν και όχι εξωτερικά εκφρασμένη ομιλία -ο λατινικός όρος oratio
σημαίνει και τα δύο-, στην προσευχή ο άνθρωπος εκφράζεται απερίφραστα
για αυτό που τον πιέζει, για αυτό που εν γένει τον αφορά εγγύτερα- εξαντικειμενικεύει την καρδιά του - από εδώ και η ηθική δύναμη της προσευχής.
Η περισυλλογή, λέγεται, είναι ο όρος της προσευχής. Αλλά είναι κάτι περισ
σότερο από όρος: η ίδια η προσευχή είναι περισυλλογή - παραμερισμός
όλων των διάσπαρτων παραστάσεων, όλων των έξωθεν ενοχλητικών επιρ
ροών, επιστροφή στον εαυτό, ώστε να αντιμετωπιστεί η ιδία ουσία. Μόνο
μια σίγουρη, ειλικρινής, εγκάρδια προσευχή, λέγεται, μπορεί να βοηθήσει,
αλλά αυτή η βοήθεια βρίσκεται στην ίδια την προσευχή. Όπως παντού στη
θρησκεία το υποκειμενικό, το ανθρώπινο, το υποδεέστερο είναι στ' αλήθεια
το πρώτο, η prima causa, το πράγμα καθ' εαυτό, έτσι και εδώ αυτές οι υποκει
μενικές ιδιότητες είναι η αντικειμενική ουσία της ίδιας της προσευχής.96
Η πλέον επιφανειακή άποψη της προσευχής είναι το να τη θεωρεί κανείς
απλή έκφραση του αισθήματος εξάρτησης. Βεβαίως, εκφράζει ένα τέτοιο αί
σθημα, αλλά την εξάρτηση του ανθρώπου από την καρδιά του, από τα αισθήματά του. Όποιος αισθάνεται μόνο εξαρτημένος δεν ανοίγει το στόμα του για
να προσευχηθεί- το αίσθημα εξάρτησης του παίρνει την όρεξη, το θάρρος
για κάτι τέτοιο- διότι το αίσθημα εξάρτησης είναι αίσθημα αναγκαιότητας.
Πολύ περισσότερο, η προσευχή έχει τη ρίζα της στην άνευ όρων και αδιά
φορη για κάθε αναγκαιότητα εμπιστοσύνη της καρδιάς ότι οι υποθέσεις της
είναι αντικείμενο του απόλυτου όντος, ότι το παντοδύναμο, απεριόριστο ον
είναι ο Πατέρας των ανθρώπων, ένα συμπάσχον, αισθηματικό, αγαπητικό ον,
ότι δηλαδή τα αισθήματα και οι ευχές που είναι οι ακριβότερες και ιερότερες
για τον άνθρωπο είναι θείες αλήθειες. Το παιδί δεν αισθάνεται όμως εξαρτη
μένο από τον πατέρα ως πατέρα■ πολύ περισσότερο διαθέτει μέσα από τον
πατέρα το αίσθημα της δύναμής του, τη συνείδηση της αξίας του, την εγγύ
ηση της ύπαρξής του, τη βεβαιότητα της εκπλήρωσης των ευχών του- στον
πατέρα στηρίζεται το βάρος της μέριμνας- αντιθέτως, το παιδί ζει ξέγνοιαστα
και ευτυχισμένα μέσα στην εμπιστοσύνη προς τον πατέρα, το ζωντανό πνεύμα-φύλακά του, το οποίο δεν θέλει τίποτε άλλο από την ευημερία και την
ευτυχία του παιδιού. Ο πατέρας κάνει το παιδί σκοπό και τον εαυτό του μέσο
για την ύπαρξή του. Το παιδί που παρακαλεί τον πατέρα του για κάτι δεν
στρέφεται σε αυτόν ως ένα ον διαφορετικό από το ίδιο, αυτόνομο, ως κύριο,
ως πρόσωπο εν γένει, αλλά στρέφεται σε αυτόν óncos και εφόσον αυτός είναι
εξαρτημένος, προσδιορισμένος από τα πατρικά αισθήματά του, από την αγάπη
96.
Για υποκειμενικούς λόγους η από κοινού προσευχή δύναται περισσότερα από ιην
κατά μόνας προσευχή. Η κοινότητα ανυψώνει τη δύναμη του θυμικού, αυξάνει την αυτο
πεποίθηση. Ό,τι δεν μπορεί κανείς μόνο* του, το μπορεί μαζί με áñflous. Το αίσθημα της
μοναξιάς είναι αίσθημα περιορισμού- το αίσθημα της κοινότητας είναι αίσθημα ελευθερίας.
Για το λόγο αυτό οι άνθρωποι συνωθούνται όλοι μαζί, απειλημένοι από τις φυσικές δυνάμεις.
«Είναι αδύνατον, όπως λέει ο Αμβρόσιος, οι προσευχές πολλών ανθρώπων να μην επιτυγχά
νουν τίποτε [...). Η μοναδικότητα εισπράττει άρνηση για αυτό στο οποίο η αγάπη εισπράττει
έγκριση»- P. Paul Mezger (Sacra hist, de gentis hebr. ortu., Aug. V. 1700, a. 668-669).
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για το παιδί του. Η παράκληση είναι απλά» μια έκφραση Tns εξουσίας που το
παιδί ασκεί στον πατέρα - εάν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει εδώ κανείδ την
έκφραση εξουσία, μια και η εξουσία του παιδιού δεν είναι τίποτε áñño από
την εξουσία rns ίδιας rns πατρικής καρδιάς. Η γλώσσα έχει για ris παρακλήσεΐ5 και tis εντολέδ την ίδια μορφή - την προστακτική. Η παράκληση είναι η
προστακτική της αγάπης. Και αυτή η προστακτική έχει απείρο» περισσότερη
δύναμη από τη δεσποτική. Η αγάπη δεν προστάζει- η αγάπη αρκεί να υπο
δηλώνει σιωπηλά tis ευχέδ Tns για να είναι ήδη σίγουρη για την εκπλήρωσή
tous - ο δεσπότηβ πρέπει ήδη στον τόνο [Tns εντολή5] να θέσει βία ώστε
να καταστήσει άλλα όντα, αδιάφορα καθ' εαυτά απέναντί του, εκτελεστέ5
των ευχών του. Η προστακτική Tns ayánns επενεργεί με ηλεκτρομαγνητική
δύναμη, η δεσποτική προσταγή με τη μηχανική δύναμη ενόβ ξύλινου τη
λέγραφου. Η εσώτερη έκφραση του θεού στην προσευχή είναι: Πάτερ - η
εσώτερη, διότι εδώ ο άνθρωποδ φέρεται στο απόλυτο ον ais το δικό του,
η λέξη Πάτερ είναι ακριβό» η έκφραση Tns εσώ τερέ ενότηταδ, εκείνη η
έκφραση στην οποία βρίσκεται άμεσα η έγκριση των ευχών μου, η εγγύηση
ins oannpías μου. Η παντοδυναμία στην οποία o ávOpconos στρέφεται με
την προσευχή δεν είναι τίποτε άλλο από την παντοδυναμία της καλοσύνης,
η οποία για τη σωτηρία του ανθρώπου κάνει και τα αδύνατα δυνατά - στ'
αλήθεια δεν είναι τίποτε άλλο από την παντοδυναμία της καρδιάς, του αισθή
ματος, το οποίο διαρρηγνύει όλα τα διανοητικά όρια, ξεπερνά όλα τα όρια
Tns q>úons, και θέλει να μην είναι τίποτε άλλο από αίσθημα, να μην υπάρχει
τίποτε που αντιφάσκει στην καρδιά. Η πίστη στην παντοδυναμία είναι η πίστη
στη μηδαμινότητα του εξωτερικού κόσμου, Tns αντικειμενικότηταβ - η πίστη
στην απόλυτη αλήθεια και ισχύ του θυμικού. Η ουσία της παντοδυναμίας
δεν εκφράζει τίποτε άλλο από την ουσία του θυμικού. Η παντοδυναμία είναι
η δύναμη ενώπιον Tns onoías δεν ισχύει και δεν υφίσταται Kavévas νόμος
Kavévas φυσικόδ προσδιορισμός κανένα όριο, αλλά αυτή η δύναμη είναι
ακριβό» το θυμικό το οποίο αισθάνεται κάθε αναγκαιότητα, κάθε νόμο ως
όριο, και γι' αυτό τα αίρει. Η παντοδυναμία δεν κάνει τίποτε άλλο από το να
εκτελεί, να πραγματοποιεί την εσώτερη Βούληση του θυμικού. Στην προσευ
χή o ávOpconos απευθύνεται στην παντοδυναμία Tns καλοσύνη - δηλα
δή αυτό δεν σημαίνει τίποτε άλλο από το ότι: στην προσευχή ο άνθρωπος
λατρεύει την ίδια την καρδιά του, θεωρεί την ουσία του θυμικού του cos το
ανώτερο, το θείο ον. [Πρβλ. Παράρτημα, napÓYpacpos XIII.]

Δέκατο τέταρτο κεφάλαιο

Το μυστήριο xns morns Το μυστήριο του θαύματοβ
Η πίστη στη δύναμη Tns npooeuxns -και μόνο εκεί όπου αποδίδεται στην
προσευχή μια δύναμη, και μάλιστα μια δύναμη επί των αντικειμένων έξω
από τον άνθρωπο, είναι ακόμη η προσευχή μια θρησκευτική αλήθεια- είναι
ταυτόσημη με την πίστη στη θαυματουργό δύναμη, και η πίστη στη θαυμα
τουργό δύναμη είναι ταυτόσημη με την ουσία Tns níorns εν γένει. Μόνο η
πίστη προσεύχεται· μόνο η προσευχή Tns níorns έχει δύναμη. Η πίστη δεν
είναι όμα» τίποτε άλλο από την πεπεισμένη Βεβαιότητα για την πραγματικότη
τα, δηλαδή την άνευ όρων ισχύ και αλήθεια του υποκειμενικού σε αντίθεση
npos τα όρια, δηλαδή tous νόμου$ Tns (púons και του Λόγου. Το χαρακτηρι
στικό αντικείμενο Tns níorns είναι συνεπά» το θαύμα - η πίστη είναι πίστη σε
θαύματα, πίστη και θαύμα είναι εντελώ ί αδιαχώριστα. Ό,τι είναι αντικειμενικά
το θαύμα ή η θαυματουργόε δύναμη είναι υποκειμενικά η πίστη -το θαύ
μα είναι η εξωτερική όψη Tns níorns-, η πίστη είναι η ενδότερη ψυχή του
θαύματοβ, η πίστη είναι το θαύμα του πνεύματοε, το θαύμα του θυμικού, το
οποίο απλό» εξαντικειμενικεύεται στο εξωτερικό θαύμα. Για την πίστη τίποτε
δεν είναι αδύνατο - και αυτή την παντοδυναμία rns n/orns την πραγματοποιεί
μόνο το θαύμα. Το θαύμα είναι μόνο ένα αισθητηριακό παράδειγμα αυτού
που δύναται η πίστη. Απεριοριστικότητα του θυμικού, διαχυτικότητα του
αισθήμακ», με μια λέξη: υπερνατουραλισμόβ, υπερφυσικότητα είναι συνεπάκ η ουσία Tns níorns. Η πίστη αναφέρεται μόνο σε πράγματα τα οποία,
σε αντίθεση npos τα όρια, δηλαδή tous νόμουε Tns (púons και του Λόγου,
εξαντικειμενικεύουν την παντοδυναμία του ανθρώπινου θυμικού, των αν
θρώπινων ευχών. Η πίστη αποδεσμεύει tis ευχέ$ του ανθρώπου από tous
δεσμού$ του φυσικού Λόγου· επιτρέπει αυτό που απαγορεύουν η φύση και
o Aóyos· γΓ αυτόν το λόγο καθιστά τον άνθρωπο μακάριο, διότι ικανοποιεί
tis πιο υ π ο κείμ ενά ευχέ$ του. Και καμία αμφιβολία δεν ανησυχεί την αλη
θινή πίστη. Η αμφιβολία προκύπτει μόνο εκεί όπου εγώ ο iôios υπερβαίνω
τον εαυτό μου, ξεπερνώ τα όρια Tns υποκειμενικότητά$ μου, εκεί όπου πα
ραχωρώ αλήθεια και δικαίωμα ψήφου επίσα και στο άλλο έξω από εμένα,
στο διαφορετικό από εμένα, εκεί όπου γνωρίζω τον εαυτό μου cos ένα υπο
κειμενικό, δηλαδή περιορισμένο ον και επιδιώκω πλέον μέσα από το άλλο
έξω από εμένα να διερύνω τα όριά μου. Αλλά στην πίστη έχει εξαφανιστεί η
ίδια η αρχή rns αμφιβολίαε, διότι για την πίστη ισχύει ακριβά» καθ' εαυτό και
δι' εαυτό το υποκειμενικό œs το αντικειμενικό, cos το ίδιο το Απόλυτο. Η πίστη
δεν είναι τίποτε άλλο από την πίστη στη θεϊκότητα του ανθρώπου.
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«Η πίστη αποτελεί ένα τέτοιο θάρρος στην καρδιά, ώστε κανείς προ
μηθεύεται καθετί καλό από το θεό. Μια τέτοια πίστη, στην οποία η καρδιά
εναποθέτει κάθε πεποίθηση αποκλειστικά στο θεό, την απαιτεί ο θεός στην
πρώτη εντολή, όταν λέει: έγώ είμι Κύριος ó θεός σου [...]. Αυτό σημαίνει
ότι μόνο εγώ θέλω να είμαι ο θεός σου, δεν πρέπει να αναζητάς κανέναν
άλλο θεό· θα σε βοηθώ σε κάθε ανάγκη [...]. Δεν πρέπει να νομίζεις ότι είμαι
εχθρός σου και ότι δεν θέλω να σε βοηθήσω. Εκεί λοιπόν όπου σκέφτεσαι
με κάνεις στην καρδιά σου έναν άλλο θεό από αυτόν που είμαι. ΓΓ αυτό να
το θεωρείς βέβαιο ότι θα είμαι ελεήμω ν απέναντί σου». «Όπως φέρεσαι εσύ,
έτσι φέρεται και ο Θε05. Εάν σκέφτεσαι ότι οργίζεται μαζί σου, τότε είναι οργισμένο5. Εάν σκέφτεσαι ότι είναι ανελέητος μαζί σου και θέλει να σε ρίξει στην
Κόλαση, τότε έτσι είναι. Ό,τι π ισ τεύ ει για το θεό, έτσι και τον έχε/s». «Αν γο
πιστεύει, το έχε/s- εάν όμω5 δεν το π ισ τεύει, τότε δεν έχε/s τίποτε από αυτό».
«Έτσι όπως πιστεύουμε, μ ε τον ίδιο τρόπο μαβ συμβαίνουν τα πράγματα. Εάν
τον θεωρούμε δικό pas θεό, τότε βέβαια δεν θα είναι ο διάβολός μας. Εάν
όμως δεν τον θεωρούμε δικό μας θεό, τότε βέβαια δεν θα γίνει ó ikós μαβ
Θεό5 αλλά θα πρέπει να είναι μια καταστρεπτική πυρά». «Μέσα από την
απιστία κάνουμε το θεό διάβολο».97 Όταν λοιπόν πιστεύω σε ένα θεό, τότε
έχω ένα θ εό. δηλαδή η πίστη στο θ εό είναι ο Θεό5 του ανθρώπου. Όταν ο
θεός είναι αυτός που πιστεύω και με τον τρόπο που πιστεύω, τι άλλο είναι η
ουσία του θεο ύ από την ουσία rns πίστης; Μπορείς όμως να πιστεύεις σε ένα
θεό καλό για εσένα χωρίς να είσαι o ίδιος καλός μ ε τον εαυτό σου, όταν αμφι
βάλλεις για τον άνθρωπο, όταν αυτός δεν είναι τίποτε για εσένα; Εάν πιστεύεις
ότι ο Θεό5 είναι για εσένα, τότε πιστεύεις ότι τίποτε δεν είναι και δεν μπορεί να
είναι ενάντια σε εσένα, ότι τίποτε δεν αντιφάσκει σε εσένα. Εάν όμως πιστεύεις

ότι τίποτε δεν είναι και δεν μπορεί να είναι ενάντιά σου, τότε πιστεύεις -τι;τίποτε λιγότερο από το ότι εσύ είσαι θεός.98Το ότι ο θεός είναι ένα άλλο ον,
αυτό είναι μόνο επιφαινόμενο, μόνο φαντασία. Το ότι είναι η ίδια η ουσία
σου το εκφράζεις λέγοντας ότι ο θεός είναι ένα ον για εσένα. Τι άλλο είναι
λοιπόν η πίστη από την αυτοπεποίθηση του ανθρώπου, την αναμφισβήτητη
βεβαιότητα ότι η δική του υποκειμενική ουσία είναι η αντικειμενική, μάλιστα
η απόλυτη ουσία, η ουσία των ουσιών;
Η πίστη δεν περιορίζεται από την παράσταση evós κόσμου, ενός κοσμικού
όλου, μιας αναγκαιότητα5. Για την πίστη υπάρχει μόνο ο Θε05, δηλαδή η απε
ριόριστη υποκειμενικότητα. Εκεί όπου η πίστη ανάγεται στον άνθρωπο, εκεί
ο κόσμος καταπίπτει, έχει μάλιστα ήδη καταπέσει. Η πίστη στην πραγματική
πτώση, και μάλιστα σε μια άμεσα επικείμενη, [η πίστη] σε μια ενεστώσα στο
θυμικό πτώση αυτού του κόσμου που αντιφάσκει mis χριστιανικές ευχές, εί
ναι συνεπώς ένα φαινόμενο από την ενδότερη ουσία της χριστιανικής πίστης,

97. Λούθηρος (τόμ. XV, σ. 282 ιόμ. XVI, σ. 491-493).
98. «Ο θεός είναι παντοδύναμος- εκεΐνοί όμως που πιστεύει είναι ο tôios évas θεό!»·
Λούθηρος (τόμ. XIV, σ. 320). Σε μια áññn θέση ο Λούθηρος χαρακτηρίζει ακριβώς την πίστη
τον «Δημιουργό ms θεότητας»· βεβαίως, με τρόπο αναγκαίο για τη σκοπιά του, προσθέτει
αμέσως τον περιορισμό: «όχι με την έννοια ότι δημιουργεί κάτι στο θείο αιώνιο ον, aññá με
την έννοια ότι το δημιουργεί εντός μας» (τόμ. XI, σ. 161).

φ

Ludwig Feuerbach

μια πίστη η οποία δεν μπορεί διό λου να αποκοπεί από το λοιπό περιεχόμενο
Tns xpiOTiaviKñs níorns, με την εγκατάλειψη uis onoías εγκαταλείπεται, γίνε
ται otóxos anápvnans ο αληθινό$ θετικόδ Χριστιανισμόδ.99 Η ουσία Tns πίorns, η οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί μέσα από όλα τα αντικείμενά Tns μέχρι
το ειδικότερο, είναι ότι είναι αυτό που εύχεται ο άνθρωποε - εύχεται να είναι
αθάνατοδ, άρα είναι αθάνατοβ- εύχεται να υπάρχει ένα ον που δύναται τα
πάντα όσα είναι αδύνατα για τη φύση και το Λόγο, άρα υπάρχει ένα τέτοιο ον·
εύχεται να υπάρχει évas κόσμο5 που να αντιστοιχεί ans ευχέ5 του θυμικού,
évas κόσμο5 τη5 απεριόριστης υποκειμενικότητας, δηλαδή Tns ανενόχλητα
áveons, Tns αδιάκοηηε μακαριότηταδ· αλλά υπάρχει εντούτοις évas κόσμο$
αντίθετοδ σε αυτό τον άνετο κόσμο, άρα auTÓs ο κόσμοδ πρέπει να καταπέσει - να καταπέσει με τόσο αναγκαίο τρόπο, όσο αναγκαία υπάρχει évas
@8Ós, το απόλυτο ον του ανθρώπινου θυμικού. Πίστη, αγάπη, ελπίδα είναι
η χριστιανική Αγία Τριάδα. Η ελπίδα αναφέρεται στην
* «'Έν όέ τούτο
εκπλήρωση των υποσχέσεων - εκείνων των ευχών που
μη λανθανέτω ύμάς,
δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμη, αλλά θα εκπληρωθούνάγαπητοί, δτι μία
η αγάπη αναφέρεται στο ον που δίνει και εκπληρώνει
ήμέρα παρά Κ νρίφ
auïés tis υποσχέσεΐ5, η πίστη oris υποσχέσεΐδ, ans euxés
ώς χίλια έτη,
που έχουν ήδη εκπληρωθεί, είναι ιστορικά δεδομένα,
xai χίλια ετη
Το θαύμα είναι ένα ουσιώδε* αντικείμενο του Χριώς ήμέρα μία».
στιανισμού, ουσιαστικό περιεχόμενο níorns. Αλλά τι
είναι το θαύμα; Μια πραγματοποιημένη υπερνατουραλιστική ευχή - τίποτε άλλο. Ο Απόστολοβ Παύλοε σχολιάζει την ουσία Tns
xpioriaviKñs níorns με το παράδειγμα του Αβραάμ. Ο Αβραάμ δεν μπορού
σε πλέον να ελπίζει για απογόνου διά Tns «puoiKñs οδού. Αμέσα» ο Γιαχβέ
τού υποσχέθηκε ότι θα αποκτήσει μέσα από ιδιαίτερη χάριν. Και ο Αβραάμ
πίστεψε, παρά τη φύση. Για το λόγο αυτό η πίστη τού καταλογίστηκε üjs
δικαιοσύνη, u>s επαξιότητα- διότι απαιτείται μεγάλη δύναμη Tns φαντασίαδ
για να παραδεχτεί κανεί5 ότι αντιφάσκει με την εμπειρία, τουλάχιστον με την
έλλογη, τη νομοτελειακή εμπειρία. Αλλά τι ήταν το αντικείμενο auw s Tns
θείαε υπόσχεσή; Απόγονοι: το αντικείμενο μιαβ ανθρώπινα euxñs. Και σε
τι πίστεψε ο Αβραάμ όταν πίστεψε τον Γιαχβέ; Σε ένα ον το οποίο δύναται τα
πάντα, που μπορεί να εκπληρώσει όλεδ tis ανθρώπινε* ευχέδ. «Μή άδυνατήσει παρά τφ θεώ ρήμα;»100
99. Η πίστη αυτή είναι τόσο ουσιώδης για τη Βίβλο, ώστε αυτή δεν μπορεί καν να γίνει κα
τανοητή xwpls την πρώτη. Το χωρίο της Επιστολής Πέτρου Β' 3:8* δεν μιλά, όπως προκύπτει
από το συνολικό κεφάλαιο, ενάντια σε μια επικείμενη πτώση, διότι σαφώς 1000 χρόνια είναι
όπως μία ημέρα παρά τω ΚυρΙω, αλλά και μία ημέρα είναι όπως 1000 χρόνια, ώστε ο κόσμος
ήδη αύριο μπορεί να μην υπάρχει. Μόνο ένας ψεύτns ή ένας tutpñós μπορεί να αρνηθεΙ ότι εν
γένει στη Βίβλο προσδοκάται και προφητεύεται ένα εγγύτατο τέλος του κόσμου, αν και δεν
ορίζεται ημέρα και ώρα. Πρβλ. επ' αυτού τα κείμενα του Lützelberger. Οι θρήσκοι Χριστιανοί
πίστευαν συνεπώς σχεδόν σε κάθε περίοδο στο επικείμενο τέλος του κόσμου -ο Λούθηρος,
για παράδειγμα, λέει συχνά ότι «δεν αργεί η Ημέρα της Κρίσης» (για παράδειγμα, τόμ. XVI,
ο. 26)- ή τουλάχιστον ποθούσαν με το θυμικό τους το τέλος του κόσμου, αν και για λόγους
φρόνησης το άφηναν ακαθόριστο εάν είναι επικείμενο ή αργεί. Πρβλ. για παράδειγμα, Αυ
γουστίνος (De fíne saeculi ad Hesychium, c. 13).
100. Γένεαis 18:14.
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Αλλά γιατί να ανέβουμε μέχρι τον Αβραάμ; Tis πιο τρανταχτέβ αποδεί
ξ ε ι tis έχουμε πολύ πιο κοντά μας. Το θαύμα χορταίνει tous πεινασμένου5,
γιατρεύει tous εκ φύσεως τυφλούβ, κωφούς, napáflutous, σώζει από θα
νά σ ιμ ο ι κινδύνους ανασταίνει ακόμη και νεκρού5 με την παράκληση των
συγγενών tous . Ικανοποιεί λοιπόν ανθρώπινεε ευχέε - ευχέ5 οι οποίε5 όμω5
ταυτόχρονα είναι διαχυτικά, υπερνατουραήιστικέε ευχές, όχι μεν πάντα arnés
καθ' εαυτέ5, óncos η ευχή Tns ανάστασα των νεκρών, αλλά εφόσον αναφέρονται στη θαυματουργό δύναμη, στη θαυματουργό βοήθεια. Αλλά το
θαύμα διαφέρει από τον φυσικό και έλλογο τρόπο ικανοποίησα των αν
θρώπινων ευχών και αναγκών, καθώς ικανοποιεί tis ευχές του ανθρώπου
με έναν τρόπο αντίστοιχο npos την ουσία rns euxñs, με τον πλέον ευκταίο τρό
πο. Η ευχή δεν δεσμεύεται από κανένα όριο, από κανένα νόμο, από κανένα
χρόνο· θέλει να εκπληρωθεί αμέσως, στη στιγμή. Και για δε5! Όσο γρήγορη
είναι η ευχή, τόσο γοργό είναι και το θαύμα. Η θαυματουργός δύναμη πραγ
ματοποιεί αυτοστιγμεί, μεμ/ás, xcopís κανένα εμπόδιο ris ανθρώπινες ευχές.
Το ότι οι άρρωστοι θεραπεύονται δεν αποτελεί θαύμα, αλλά το ότι θερα
πεύονται άμεσα με μια απλή διαταγή, αυτό είναι το μυστικό του θαύματο$. Η
θαυματουργός δραστηριότητα δεν διαφέρει λοιπόν από τη δραστηριότητα
Tns φ ύσ α και του Λόγου cos npos το προϊόν ή το αντικείμενο το οποίο δη
μιουργεί -εάν η θαυματουργόβ δύναμη πραγματοποιούσε κάτι απολύτα»
Νέο, που δεν είχε δει ή φανταστεί και ούτε καν είχε διανοηθεί κανείβ, τότε
θα είχε αποδειχτεί cos μία ουσιωδώε άλλη και ταυτόχρονα αντικειμενική δρα
στηριότητα-, αλλά διαφέρει αποκλειστικά μέσα από τον τρόπο [den Modus,
die A rt und Weise]. Η δραστηριότητα ópeos η οποία cos npos την ουσία, cos
npos το περιεχόμενο είναι φυσική, αισθητηριακή, και μόνο cos npos το εί6os ή τη μορφή είναι υπερφυσική, υπεραισθητή, αυτή η δραστηριότητα είναι
μόνο η φαντασία ή η φαντασιακή δύναμη. Η δύναμη του θαύματοε δεν είναι
συνεπά» τίποτε άλλο από τη δύναμη rns φαντασιακή5 δύναμηε.
Η θαυματουργός δραστηριότητα είναι μια ένσκοπη δραστηριότητα. Ο πό
θος για τον χαμένο Λάζαρο, η ευχή των συγγενών του να τον έχουν ξανά,
ήταν το κίνητρο τ α θαυματουργήβ αφύπνισα - η ίδια η πράξη, η ικανοποίη
ση αυτήβ Tns ευχή$, ήταν o OKonós. Βεβαία» το θαύμα συνέβη «ύπέρ rns δόÇns τοΰ θεοΰ, ΐνα δοξασθη ó ulós του θεοΰ 6Γ aúms» [Iwáwns 11:4], αλλά
οι αδελφέ5 του Λαζάρου, οι οποίεβ έστειλαν μήνυμα στον Κύριο να έρθει με
τα λόγια: «Κύριε, ίδε δν <pif)eîs άσθενεΤ» [lœàwns 11:3], και τα δάκρυα που
έχυσε o Inooús διεκδικούν για το θαύμα μια ανθρώπινη προέλευση και έναν
ανθρώπινο σκοπό. Το νόημα είναι ότι: για εκείνη τη δύναμη η οποία μπορεί
και νεκρού$ να αναστήσει δεν είναι ανεκπλήρωτη καμία ανθρώπινη ευχή.'01
101.
«Σε όλο τον κόσμο είναι αδύνατον να αναστήσει κανείς ένα νεκρό, αλλά για τον
Κύριο Χριστό όχι μόνο δεν είναι αδύνατον, αλλά δεν του κοστίζει ούτε κόπο ούτε εργασία
[...]. Αυτό το διέηραξε ο Χριστός ως μαρτυρία και ένδειξη ότι μπορεί και θέήει να σώσει από
το θάνατο. Δεν το κάνει πάντα και για τον καθένα [...]. Αρκεί το ότι το έκανε κάποια φορά,
και την άλλη φορά την κρατά για την Ημέρα της ΚρΙσεως»· Λούθηρος (τόμ. XVI, σ. 518). Η
θετική, ουσιώδης σημασία του θαύματος είναι συνεπώς ότι το θείο ον δεν είναι άλλο παρά
το ανθρώπινο. Τα θαύματα επιβεβαιώνουν, επικυρώνουν τη διδασκαλία. Ποια διδασκαλία;
Ακριβώς εκείνη ότι ο θεός είναι ένας Σωτήρας των ανθρώπων, ένας σωτήρας στη χρεία, δη
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Και η δόξα του Υιού συνίσταται ακριβώς στο ότι γνωρίζεται και δοξάζεται ως
το ον το οποίο δύναται αυτό που δεν δύναται ο άνθρωπος aññá εύχεται να
μπορούσε. Η ένσκοπη δραστηριότητα περιγράφει έναν KÚKño: στο τέλος της
καταλήγει στην αρχή της. Aññá η θαυματουργός δραστηριότητα διαφέρει
από την κοινή πραγματοποίηση του σκοπού στο ότι πραγματοποιεί ένα σκο
πό χωρ/s μέσα, στο ότι επιτυγχάνει μια άμεση ενότητα ευχής και εκπλήρω ση,
στο ότι συνεπώς διαγράφει έναν κύκλο, όχι όμω5 μ ε την καμπύλη aññá με
την ευθεία γραμμή, δηλαδή διά της συντομότερης γραμμής. Ένας κύκλος
σε ευθεία γραμμή είναι η μαθηματική εικόνα και το ομοίωμα του θαύματος.
Όσο γελοίο και αν είναι λοιπόν να θέλει κανείς να χαράξει έναν κύκλο σε
ευθεία γραμμή, τόσο γελοίο είναι να θέλει να θεμελιώσει κανείς φιλοσοφι
κά το θαύμα. Το θαύμα είναι για το Λόγο άνευ νοήματος, αδιανόητο, τόσο
αδιανόητο όσο ένα ξύλινο σίδερο, ένας κύκλος χωρίς περιφέρεια. Πριν σχο
λιάσει κανείς τη δυνατότητα εάν μπορεί να συμβεί ένα θαύμα, ας δείξει τη
δυνατότητα εάν το θαύμα, δηλαδή το αδιανόητο, είναι νοητό.
Αυτό που η φανταστική παράσταση της νοητικότητας του θαύματος μα
θαίνει στον άνθρωπο είναι ότι το θαύμα παριστάνεται ως μια αισθητηριακή
υπόθεση και συνεπώς ο άνθρωπος ξεγελά το Λόγο του με αισθητηριακές πα
ραστάσεις οι οποίες παρεισφρέουν μέσα στην αντίφαση. Το θαύμα της μετα
τροπής του νερού σε κρασί, για παράδειγμα, δεν λέει στ' αλήθεια τίποτε άλλο
από το ότι: το νερό είναι κρασί, τίποτε άλλο από την ενότητα δύο κατηγο
ρημάτων ή υποκειμένων τα οποία αλληλοαντιφάσκουν με απόλυτο τρόπο·
διότι στο χέρι του θαυματουργού δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των δύο
ουσιών· η μετατροπή είναι απλώς η αισθητηριακή εμφάνιση αυτής της ενότη
τας των αλληλοαντιφασκόντων. Αλλά η μετατροπή καλύπτει την αντίφαση,
διότι η φυσική παράσταση της αλλαγή5 παρεισφρέει εντός της. Αλλά δεν εί
ναι μια σταδιακή, μια φυσική, τρόπον τινά μια οργανική, αλλά μια απόλυτη,
άυλη μετατροπή - μια καθαρή δημιουργία εκ του μηδενός. Στη μυστηριώ
δη και μοιραία θαυματουργό πράξη, στην πράξη η οποία καθιστά θαύμα το
θαύμα, είναι το νερό ξαφνικά και αδιαφοροποίητα κρασί - πράγμα το οποίο
θέλει να πει το ίδιο όπως: το σίδερο είναι ξύλο ή ένα ξύλινο σίδερο.
Η θαυματουργός πράξη -και το θαύμα είναι απλώς μια πρόσκαιρη πρά
ξη- δεν είναι συνεπώς μια διανοητή πράξη, διότι αίρει την αρχή της διανοητότητας - αλλά εξίσου λίγο είναι ένα αντικείμενο της αίσθησης, ένα αντικείμενο
πραγματικής ή έστω δυνατής εμπειρίας. Το νερό είναι σαφώς αντικείμενο της
αίσθησης, επίσης και το κρασί· τώρα βλέπω το νερό, και μετά το κρασί· αλλά
το θαύμα το ίδιο, αυτό που κάνει αυτό το νερό έξαφνα κρασί, αυτό, επειδή
δεν είναι μια φυσική διαδικασία, δεν είναι ένα αντικείμενο πραγματικής ή
δυνατής εμπειρίας. Το θαύμα είναι ένα πράγμα rns φαντασίαε - ακριβώς γΓ
αυτόν το λόγο είναι τόσο άνετο, διότι η φαντασία είναι η δραστηριότητα
που αντιστοιχεί στο θυμικό, επειδή παραμερίζει όλα τα όρια, όλους τους νό
μους που πλήττουν το θυμικό, εξαντικειμενικεύοντας έτσι την άμεση, πολύ
λαδή ένα ον αντίστοιχο npos τις ανάγκες και τις ευχές του ανθρώπου, δηΑαδή ένα ανθρώπινο
ον. Αυτό που εκφράζει με λέξεις ο θεάνθρωπος, αυτό το επιδεικνύει με πράξεις το θαύμα ad
oculos [προ οφθαλμών].
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απλά απεριόριστη ικανοποίηση των υποκειμενικότερων ευχών του.102 Η
άνεση είναι η ουσιώδα ιδιότητα του θαύμακκ. Βεβαίακ, και το θαύμα κάνει
μια μεγαλοπρεπή, συγκλονιστική εντύπωση, εφόσον εκφράζει μια δύναμη
ενώπιον uis onoías δεν αντέχει τίποτε - τη δύναμη uis cpavraoías. Αλλά
αυτή η εντύπωση βρίσκεται μόνο στην πρόσκαιρη πράξη rns επιτέλεσα - η
μόνιμη, ουσιώδα εντύπωση είναι η εντύπωση Tns áveons. Τη στιγμή όπου
αφυπνίζεται ο αγαπημένοβ νεκρόε, τρομάζουν, βέβαια, οι παρευρισκόμενοι
συγγενείβ και φίλοι για την έκτακτη, πανίσχυρη δύναμη η οποία μετατρέπει
tous νεκρούβ σε ζωντανού5· αλλά την (δια αδιαίρετη στιγμή -διότι οι επενέργειεε τηβ θαυματουργού δύναμα είναι ταχύτατε5- όπου ανασταίνεται, όπου
έχει επιτελεστεΙ το θαύμα, οι συγγενείβ του αναστημένου πέφτουν ήδη στην
αγκαλιά του και τον οδηγούν με δάκρυα xapás στο σπίτι, για να γιορτάσουν
εκεί μια άνετη γιορτή. Από το θυμικό πηγάζει το
* Στο πρω τότυπο: «Aus dem
θαύμα, στο θυμικό καταλήγει και π ά λι* Ακόμη
Gemiite entspringt das Wunder, auf
και στην παράθεση δεν αρνείται την προέλευ
das Gemiit gehl es wieder zuriick».
σή του. Η κατάλληλη παράθεση είναι μόνο η
O Feuerbach διατυπώνει εδώ
άνετη, rioios θα παραγνώριζε στη διήγηση για
ένα λογοπαίγνιο το οποίο
την ανάσταση του Λαζάρου, του μεγαλύτερου
βασίζεται
στο ότι η λέξη
θαύματο5, τον άνετο, ευδιάθετο τόνο του θρύ
Gemiit. θνμικό, αποτελεί τη
λου;'03 Αλλά, óncos ειπώθηκε, το θαύμα είναι
βάση
της
λέξης
Gemütlichkeit,
άνετο διότι ικανοποιεί tis ευχές του ανθρώπου
της άνεσης, της αμεριμνησίας.
xcopís εργασία, xcopís κόπο. Η εργασία είναι
Ο
αναγνώ
στης
πρέπει
να
ράθυμη, άπιστη, ορθολογική- διότι ο άνθρωέχει νπόψη α υτόν το διφυή
nos καθιστά εδώ την ύπαρξή του εξαρτημένη
χαρακτήρα τον όρου ό ταν
από την ένσκοπη δραστηριότητα, η οποία από
χρησιμοποιείται το κατηγόρημα
την πλευρά Tns είναι απλακ διαμεσολαβημέ'θυμικό', ιδιαίτερα, για
νη από την εποπτεία του αντικειμενικού κό
σμου. Αλλά το θυμικό δεν νοιάζεται διόλου
παράδειγμα, στις αρχικές
για τον αντικειμενικό κόσμο· δεν βγαίνει πέρα
παραγρά φους τον δέχατον
και πάνω από τον εαυτό του· είναι μακάριο εν
εαυτώ. Το στοιχείο Tns μόρφωσης η βορειοευρωπαϊκή αρχή Tns αυτοεξωτερίκευσα, φεύγει από το θυμικό. Το κλα
σικό πνεύμα, το πνεύμα Tns μόρφωσα είναι το αντικειμενικό πνεύμα που
περιορίζει εαυτό με νόμουβ, και προσδιορίζει το αίσθημα και τη φαντασία
με την εποπτεία του κόσμου, με την αναγκαιότητα, την αλήθεια rns <púans
των πραγμάτων. Στη θέση αυτού του πνεύμακ» ήρθε με το Χριστιανισμό
η απεριόριστη, άμετρη, διαχυτική, υπερνατουραλιστική υποκειμενικότητα μια αρχή αντίθετη στην ενδότερη ουσία Tns npos την αρχή Tns επιστήμα.
102. Βεβαίως, αυτή η ικανοποίηση -μια παρατήρηση η οποία άλλωστε είναι αυτονόητηείναι περιορισμένη εφόσον είναι δεσμευμένη στη θρησκεία, στην πίστη στο θεό. Αλλά αυτός
ο περιορισμός δεν είναι στ' αλήθεια κανένας περιορισμός, διότι ο ίδιος ο θεός είναι η απεριό
ριστη, η απόλυτα ικανοποιημένη, η εν εαυτώ κορεσμένη ουσία του ανθρώπινου θυμικού.
103. Οι θρύλοι του Καθολικισμού -φυσικά, μόνο οι καλύτεροι, οι αληθινά άνετοι- είναι
παράλληλα μόνο η ηχώ του βασικού τόνου ο οποίος κυριαρχεί ήδη σε αυτή τη νεοδιαθηκική αφήγηση. Συνεπώς θα μπορούσε κανείς να ορίσει το θαύμα ως το θρησκευτικό χιούμορ.
Ιδιαίτερα ο Καθολικισμός διαμόρφωσε το θαύμα από αυτή τη χιουμοριστική πλευρά του.

Ludwig Feuerbach

ins μόρφωσα.104 Με to Χριστιανισμό o άνθρωπος έχασε την αίσθηση, την
ικανότητα va εμβαθύνει σκεπτόμενος στη φύση, στο σύμπαν. Όσο υπήρχε
o αληθινός, ο ανυπόκριτος, ο απαραχάρακτος, ο απροκατάληπτος Χριστιανι
σμός, όσο ο Χριστιανισμός ήταν μια ζωντανή, πρακτική αλήθεια, τόσο συνέβαιναν πραγματικά θαύματα, και συνεβαιναν κατ' ανάγκη, διότι η πίστη σε
νεκρά, ιστορικά, παρελθόντα θαύματα είναι η ίδια μια νεκρή πίστη, η πρώτη
αφετηρία για την απιστία ή, πολύ περισσότερο, o πρώτος και ακριβώς γι' αυ
τόν το λόγο συνεσταλμένος, αναληθής ανελεύθερος τρόπος τού πώς η απι
στία βρίσκει διέξοδο από το θαύμα. Αλλά εκεί όπου συμβαίνουν θαύματα,
εκεί όλες οι συγκεκριμένες μορφές διαλύονται στην ομίχλη της φαντασίας
και του θυμικού· εκεί ο κόσμος, η πραγματικότητα, δεν είναι μια αλήθεια,
εκεί ισχύει ως το αληθινό, πραγματικό ον μόνο το θαυματουργό, το άνετο,
δηλαδή το υποκειμενικό ον.
Για τον απλό θυμικό άνθρωπο, χωρίς αυτός να το θέλει και να το γνωρί
ζει, η φαντασιακή δύναμη είναι η υπέρτατη δραστηριότητα, εκείνη που τον
κατεξουσιάζει· είναι η υπέρτατη δραστηριότητα, η δραστηριότητα του θεού,
η δημιουργική δραστηριότητα. Το θυμικό του είναι μια άμεση αλήθεια και
αρχή [Autoritàt]· όσο αληθινό είναι γι' αυτόν το θυμικό του -και του είναι
το αληθινότερο, το ουσιωδέστερο, δεν μπορεί να αφαιρέσει από το θυμικό
του, δεν μπορεί να βγει από αυτό-, τόσο αληθινή είναι γι' αυτόν η φαντασία.
Η φαντασία ή η φαντασιακή δύναμη (οι οποίες δεν διαφοροποιούνται εδώ,
αν και είναι καθ' εαυτές διαφορετικές) δεν του είναι αντικείμενο έτσι όπως
είναι για εμάς τους διανοητικούς ανθρώπους, οι οποίοι τις διακρίνουμε ως
την υποκειμενική εποπτεία από την αντικειμενική εποπτεία- είναι άμεσα ένα
με αυτό τον ίδιο, ένα με το θυμικό του, και, ως ένα μ ε την ουσία του, η ου
σιώδης, αντικειμενική, αναγκαία εποπτεία καθ' εαυτή. Για εμάς βεβαίως η
φαντασία είναι μια αυθαίρετη δραστηριότητα, αλλά εκεί όπου ο άνθρωπος
δεν έχει προσλάβει εντός του την αρχή της μόρφωσης, της κοσμοθεώρησης,
εκεί όπου ζει και δρα μόνο στο θυμικό του, εκεί η φαντασία είναι μια άμεση,
αναγκαία δραστηριότητα.
Βεβαίως, η εξήγηση των θαυμάτων μέσα από το θυμικό και τη φαντα
σία ισχύει για πολλούς σήμερα ως επιφανειακή. Ας μεταφερθεί όμως νο
ητά κανείς στις εποχές όπου γίνονταν ακόμη πιστευτά ζωντανά, ενεστώτα
θαύματα, όπου η αλήθεια και η ύπαρξη των πραγμάτων έξω από εμάς δεν
ήταν ακόμη ένα καθιερωμένο άρθρο πίστης, όπου οι άνθρωποι ζούσαν τόσο
αποτραβηγμένοι από την κοσμοθεώρηση, ώστε κάθε μέρα πρόσμεναν το
τέλος του κόσμου, όπου ζούσαν μόνο στη μεθυσμένη προοπτική και ελπί
δα του ουρανού, δηλαδή στη φαντασία -διότι ο ουρανός μπορεί να είναι
ό,τι θέλει, αλλά τουλάχιστον γι' αυτούς, όσο ζούσαν επί της γης, υπήρχε
μόνο στη φαντασιακή δύναμη-, εκεί όπου αυτή η φαντασία δεν ήταν φαντα-

104.
Ακρως χαρακτηριστικό για το Χριστιανισμό -μια δημοφιλής απόδειξη των λεγομέ
νων- είναι ότι μόνο η γλώσσα της Βίβλου και όχι εκείνη ενός Σοφοκλή ή Πλάτωνα, δηλαδή
μόνο η απροσδιόριστη, άνευ νόμου γλώσσα του θυμικού, όχι η γλώσσα της τέχνης και της
φιλοσοφίας, ίσχυε, και ισχύει ακόμη σήμερα, ως η γλώσσα, η Αποκάλυψη του θείου πνεύ
ματος στο Χριστιανισμό.
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ala aññá αλήθεια, μάλιστα η αιώνια, μοναδική υπάρχουσα αλήθεια και όχι
απλάκ ένα άπραγο, οκνηρό παρηγορητικό μέσο, αλλά μια πρακτική ηθική
αρχή που καθόριζε us πράξεΐ5, στην οποία οι άνθρωποι θυσίαζαν περιχαρείς
τον πραγματικό βίο, τον πραγματικό κόσμο με όλεδ tis εξοχότητέδ του - as
μεταφερθεί κανείβ εκεί νοητά και τότε θα πρέπει κανεί5 να είναι óvuos πολύ

επιφανειακό5 εάν θεωρήσει την ψυχολογική εξήγηση επιφανειακή. Δεν πρό
κειται για καμία ακλόνητη ένσταση το ότι τα θαύματα αυτά συνέβαιναν ή
υποτίθεται ότι συνέβαιναν μπροστά σε ολόκληρεδ συνελεύσεκ: Kavévas άνθρωπο5 δεν ήταν νηφάλιος ήταν όλοι έμπλεοι από διαχυτικές υπερνατουpañioriKés παραστάσε^ και αισθήσε^· óñous toús εμψύχωνε η ίδια πίστη,
η ίδια ελπίδα, η ίδια φαντασία. Σε ποιον όμακ είναι άγνωστο ότι υπάρχουν
και κοινά ή ομοειδή όνειρα, Koivés ή ομοειδείβ οπτασίες ιδιαίτερα σε άτομα
θυμικά, περιορισμένα γύρω και μέσα στον εαυτό to u s , με στενούβ μεταξύ
to u s δεσμού*; Αλλά as είναι óncos θέλει. Εάν η εξήγηση των θαυμάτων από
το θυμικό και τη φαντασία είναι επιφανειακή, τότε η κατηγορία Tns επιφανειακότηταβ δεν πέφτει στον εξηγητή αλλά στο ίδιο το αντικείμενο - στο θαύμα·
διότι το θαύμα, θεωρούμενο υπό το <po)S, δεν εκφράζει ακριβά» τίποτε άλλο
από τη μαγική δύναμη Tns cpavxaoías η οποία εκπληρώνει xcopís αντίρρηση
όλε$ tis ευχέ5 Tns Kapóiás.105 [Πρβλ. Παράρτημα, Παράγραφοι Xll-XIV.j

105.
Ορισμένα θαύματα ενδέχεται να είχαν πραγματικά αρχικά ένα φυσικοεπιστημονικό
ή φυσιολογικά φαινόμενο cüs θεμέλιο. Αλλά εδώ πρόκειται μόνο για τη θρησκευτική σημασία
και γένεση του θαύματος.

Δέκατο πέμπτο κεφάλαιο

Το μυστήριο xns Aváoiaons
και xns υπερφυσικήβ γέννησηβ
Η ποιότητα ms θυμικήε áveons δεν ισχύει μόνο για τα πρακτικά θαύματα,
όπου άλλωστε είναι προφανέστατη, μια και αυτά αφορούν άμεσα την ευτυ
χία, την ευχή του ανθρώπινου ατόμου· ισχύει επίση5 και για τα θεωρητικά ή
τα ιδιαίτερα δογματικά θαύματα. Έτσι ισχύει και για το θαύμα Tns Ανάστασή
και Tns υπερφυσικήε γέννησή.
O ávOpconos, τουλάχιστον στην κατάσταση Tns ευτυχίας έχει την επι
θυμία να μην πεθάνει. Η επιθυμία αυτή είναι αρχικά η ίδια με την ορμή αυ
τοσυντήρησή. Ο,τι ζει θέλει να υποστηρίξει τον εαυτό του, θέλει να ζήσει,
συνεπακ να μην πεθάνει. Αυτή η αρχικά αρνητική επιθυμία καθίσταται στον
κατοπινό αναστοχασμό και στο θυμικό, υπό την πίεση του βίου, ιδιαίτερα
του αστικού και πολιτικού βίου, μια θετική επιθυμία, μια επιθυμία evós βίου,
και μάλιστα ενό5 καλύτερου βίου μετά θάνατον. Αλλά σε αυτή την επιθυμία
βρίσκεται ταυτόχρονα η επιθυμία Tns βεβαιόιηιαδ auiñs Tns Eñníóas. Ο Λόyos δεν μπορεί να εκπληρώσει αυτή την επιθυμία. Os εκ τούτου έχει ειπωθεί:
Όλε$ οι αποδείξει για την αθανασία είναι ανεπαρκεί$ ή μάλιστα είναι TéroiES
tis onoÍES o Aóyos δεν μπορεί διόλου να γνωρίζει αφ' εαυτού, πολύ λιγότερο δε va tis αποδείξει. Και δικαίο»: o Aóyos παρέχει μόνο γενικέε, αφηρημένες αποδείξει- δεν μπορεί να μου δώσει τη βεβαιότητα Tns προσωπική5
ouvéxEiás μου, και ακριβακ αυτή η βεβαιότητα είναι το απαιτούμενο. Αλλά
για μια τέτοια βεβαιότητα χρειάζεται μια άμεση, αισθητηριακή διασφάλιση,
μια πραγματική επιβεβαίωση. Αυτή μπορεί να μου δοθεί μόνο μέσω του ότι
évas νεκρό$, για το θάνατο του οποίου ήμασταν σίγουροι, ανασταίνεται και
πάλι από τον τάφο, και μάλιστα évas νεκρόε o onoíos δεν είναι Kánoios αδιátpopos, αλλά πολύ περισσότερο είναι το πρότυπο, η εγγύηση Tns Ανάσταons των άλλων. Η Ανάσταση του Χριστού είναι συνεπώ5 η ικανοποιημένη
απαίτηση του ανθρώπου για την άμεση βεβαιότητα Tns προσωηικήε συνέχειάβ
του μετά θάνατον - η προσωπική αθανασία cús ένα αισθητηριακό, αναμφι
σβήτητο γεγονόε.
Η αναζήτηση Tns aOavaoías ήταν otous ειδωλολάτρεδ φιλοσόφου ένα
ερώτημα στο οποίο το συμφέρον Tns npooconiKÓTmas είχε δευτερεύουσα
σημασία. Εδώ επρόκειτο κυρίακ μόνο για τη φύση ins i|iuxñs, του πνεύμαTos, Tns βιοτικήβ βάσ έ. Στη σκέψη περί Tns aOavaoías Tns βιοτική$ β ά σ έ
δεν υπάρχει διόλου άμεσα η σκέψη, πολύ δε λιγότερο η βεβαιότητα, Tns
προσωπική5 aOavaoías. ΓΓ αυτό και οι αρχαίοι εκφράζονται τόσο απροσδι
όριστα, τόσο αντιφατικά, τόσο αμφίβολα γΓ αυτό το αντικείμενο. Αντιθέτως
οι Χριστιανοί, στην αναμφισβήτητη βεβαιότητά tous ότι οι npoatúniKés, οι
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ευδιάθετεβ επιθυμίεβ xous θα εκπληρωθούν, δηλαδή στη βεβαιότητα για
τη θεία ουσία του θυμικού tous, για την αλήθεια και την ιερότητα των αι
σθημάτων tous, κατέστησαν αυτό που otous apxalous είχε τη σημασία evós
θεω ρητικού προβλήματος ένα άμεσο δεδομένο, έκαναν ένα θεω ρητικό, ένα
κα θ' εαυτό ελεύθερ ο ερώτημα δεσμευτικό θέμα πίστης, η απάρνηση του
οποίου ισοδυναμούσε με το έσχατο έγκλημα του αθεϊσμού. Onoios αρνείται την Ανάσταση αρνείται την Ανάσταση του Χριστού, και ónoios αρνείται
την Ανάσταση του Χριστού αρνείται τον Χριστό, ónoios όμα» αρνείται τον
Χριστό αρνείται το θεό. Έτσι, ο «πνευματικόδ» Χριστιανισμόε μετέτρεψε ένα
πνευματικό θέμα σε ένα αβέλτερο θέμα!* Για
tous XpiOTiavoús η αθανασία του Λόγου, του
* Π ρόκειται για ακόμη ένα
πνεύματο5 ήταν υπερβολικά «αφηρημένη»
λογοπαίγνιο τον Feuerbach,
και «αρνητική»· η εγκάρδια μέριμνά tous ήταν
καθώς χρησιμοποιεί αντίστοιχα
μόνο η προσωπική, η θυμική αθανασία- αλλά
τονς όρονς geisiig (πνευματικό)
η εγγύηση γΓ αυτή βρίσκεται μόνο στη σαρ
και geistlos (αβέλτερο, άνευ
κική Ανάσταση. Η Ανάσταση Tns oápKas είναι
πνεύματος).
ο avonaios θρίαμβοε του Χριστιανισμού επί
Tns μεγαλειώδου$, αλλά βέβαια αφηρημένα
πνευματικότηταδ και αντικειμενικότηταε των αρχαίων. ΓΓ αυτόν το λόγο δεν
χωρούσε διόλου η Ανάσταση στο μυαλό των ειδωλολατρών.
Αλλά όπακ η Ανάσταση, το τέλθ5 Tns lEpns lOTopías -μιαβ laropías η
οποία όμοκ δεν έχει τη σημασία Tns loropiKñs αφήγησα, αλλά Tns lôias
Tns αλήθεια$-, είναι μια εκπληρωμένη επιθυμία, έτσι είναι και η αρχή Tns,
η υπερφυσική γέννηση, αν και αυτή δεν αναφέρεται σε ένα άμεσα προσω
πικό συμφέρον, αλλά περισσότερο απλά» σε ένα διακριτό, υποκειμενικό
αίσθημα.
Οσο περισσότερο o ávOptonos αποξενώνεται από τη φύση, όσο πιο υπο
κειμενική, δηλαδή πιο υπερφυσική και αντιφυσική γίνεται η εποπτεία του,
τόσο μεγαλύτερη αιδώ αποκτά για τη φύση ή τουλάχιστον για εκείνα τα φυ
σικά πράγματα και tis διαδικασίεΐ που δυσαρεστούν τη φαντασία του, που
του προκαλούν απώθηση.106Ο ελεύθερος αντικειμενικό5 ávOpcjnos βρίσκει
βεβαίακ και autós αηδιαστικά και αποκρουστικά πράγματα στη φύση, αλλά
τα συλλαμβάνει cos μια φυσική, αναπόφευκτη συνέπεια και υπερβαίνει υπό
αυτή την προοπτική τα αισθήματά του tos απλά» υποκειμενικά, αναληθή
αισθήματα. Αντιθέτο», ο ávOpconos που ζει μόνο στο θυμικό και στη φα

106.
«Εάν ο Αδάμ δεν έπεφτε στην αμαρτία, τότε δεν θα γνώριζε κανείς τίποτε για τη
φρικωδία των λύκων, των λεονταριών, των αρκούδων κ.λπ. και απολύτως τίποτε στην κτίση
δεν θα ήταν δυσάρεσιο και βλαβερό για τον άνθρωπο [...), δεν θα υπήρχαν αγκάθια, ούτε
τσουκνίδες, ούτε ασθένειες [...), το μέτωπό του δεν θα ήταν συνοφρυωμένο, κανένα πόδι,
κανένα χέρι, ούτε ένα κάποιο áñño μέλος του σώματος θα ήταν αδύναμο, καταπονημένο ή
ασθενικό». «Τώρα όμως, μετά την Πτώση, γνωρίζουμε και αισθανόμαστε όλοι τι οργή κρύ
βεται στη σάρκα μας, η οποία δεν έχει μόνο ορέξεις και πόθους με οργή και οργασμό, αλλά
και αηδιάζει όταν έχει καταλάβει αυτό που ποθούσε». «Αλλά σε αυτό φταίει το προπατορικό
αμάρτημα, από το οποίο μιάστηκε όλη η Κτίση, ώστε θεωρώ πως πριν από την Πτώση o Míos
ήταν ήαμηρόιεροί, το νερό ήταν πιο γάργαρο και καθαρό, και η γη ήταν πλουσιότερη και πλη
ρέστερη σε όλα τα φυτά»· Λούθηρος (τόμ. I, ο. 322-3 23, 329, 337).

Ludwig Feuerbach

ντασία επικεντρώνει, αμφισβητεί αυτά τα πράγματα με μια άκρως ιδιαίτερη
απροθυμία. Έχει τη ματιά εκείνου του δυστυχισμένου έκθετου το οποίο ακό
μη και στο ομορφότερο áveos έβλεπε μόνο τα μικρά «μαύρα ζωύφια» που
κυκλοφορούσαν επάνω του, και με την πρόσληψη αυτή πίκραινε την από
λαυση στη θέαση του άνθους. Ο υποκειμενικός άνθρωπος καθιστά όμως τα
αισθήματά του μέτρο του δέοντοε. Ό,τι δεν του αρέσει, ό,τι προσβάλλει το
υπερφυσικό ή αντιφυσικό αίσθημά του, αυτό δεν πρέπει να είναι. Ακόμη και
εάν αυτό που του αρέσει δεν μπορεί να είναι χωρίς αυτό που τον δυσαρεστεί
-ο υποκειμενικός άνθρωπος δεν προσανατολίζεται σύμφωνα με τους βαρε
τούς νόμους της λογικής και της φυσικής, αλλά σύμφωνα με την αυθαιρεσία
της φαντασίας-, αφήνει το δυσάρεστο παράμερα και κρατά το ευχάριστο.
Έτσι, του αρέσει η αγνή, η άμωμη παρθένα· αλλά του αρέσει επίσης και η
μητέρα, αλλά μόνο η μητέρα που δεν υφίσταται πόνους, η μητέρα που ήδη
έχει το παιδάκι στην αγκαλιά.
Καθ' εαυτήν και δι' εαυτήν η παρθενία είναι στην εσώτερη ουσία του
πνεύματός του, της πίστης του, η ανώτατη ηθική έννοιά του, το κέρας της
Αμάλθειας των υπερνατουραλιστικών αισθημάτων και παραστάσεών του, το
προσωποποιημένο αίσθημα της τιμής και της αιδούς του ενώπιον της κοινής
φύσης.107 Παράλληλα όμως εγείρεται ένα φυσικό αίσθημα στο στήθος του,
το ελεήμον αίσθημα της μητρικής αγάπης. Τι μπορεί λοιπόν να γίνει σε αυτή
την ανάγκη της καρδιάς, σε αυτόν το διχασμό μεταξύ ενός φυσικού και ενός
αντιφυσικού αισθήματος; Ο υπερνατουραλιστής πρέπει να τα συνδυάσει και
τα δύο, να συνοψίσει σε ένα και το αυτό ον δύο αλληλοαποκλειόμενες ιδι
ότητες. Ω, τι πλήθος ευδιάθετων, χαριτόβρυτων, υπεραισθητών αισθητών
αισθημάτων βρίσκεται σε αυτόν το συνδυασμό!
Εδώ έχουμε το κλειδί για την αντίφαση στον Καθολικισμό, ότι είναι ταυ
τόχρονα ιερά ο γάμος και η αγαμία. Η δογματική αντίφαση rns Παρθένου
Mmépas ή της μητρικής παρθένου έχει πραγματοποιηθεί εδώ απλώς ως
μια πρακτική αντίφαση. Ταυτόχρονα όμως, αυτή η αξιοθαύμαστη σύνδεση
της παρθενίας και της μητρότητας, η οποία αντιφάσκει προς τη φύση και το
Λόγο, αλλά αρμόζει στον ύψιστο βαθμό στο θυμικό και στη φαντασία, δεν
είναι προϊόν του Καθολικισμού· βρίσκεται ήδη στον αμφίσημο ρόλο που
παίζει ο γάμος στη Βίβλο, δηλαδή με την έννοια του Αποστόλου Παύλου.
Η διδασκαλία περί της υπερφυσικής γέννησης και σύλληψης του Χριστού
είναι μια ουσιώδη5 διδασκαλία του Χριστιανισμού, μια διδασκαλία η οποία
διατυπώνει την εσώτερη δογματική ουσία του, μια διδασκαλία η οποία βα107.
Tantum denique abest incesti cupido, ut nonnullis rubori sit etiam púdica conjunctio
[Τόσο απέχουμε από τον πόθο της αιμομιξίας, ώστε ορισμένοι ντρέπονται ακόμη και να εισέλθουν σε μια αθώα σχέση]· Μ. Felicis Oct., c. 31. Ο πατήρ Γιλ ήταν τόσο εξαιρετικά αγνός, ώστε
δεν γνώριζε εξ όψεως καμία γυναίκα, και μάλιστα φοβόταν να αγγίξει ακόμη και τον εαυτό
του. Ο πατήρ Κοτόν είχε τόσο λεπτή όσφρηση σε αυτό το σημείο, ώστε με την προσέγγιση
μιαρών προσώπων οσφραίνονταν μια αβάσταχτη δυσωδία· Bayle (Diet., Art. Mariana Rem.
C). Αλλά η ανώτατη, η θεία αρχή αυτού του υπερφυσικού λιχνεύματος είναι η Παρθένος
Μαρία- γι' αυτό και λέγεται στους Καθολικούς: Virginum gloria, Virginitatis corona, Virginitatis typus et forma puritatis, Virginum vexillifera, Virginitatis magistra, Virginum prima,
Virginitatis primiceria.
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σΐζεται στο ίδιο θεμέλιο όπως όλα τα υπόλοιπα θαύματα και άρθρα πίστης.
Όπως οι Χριστιανοί σκανδαλίστηκαν με το θάνατο, τον οποίο ο φιλόσοφος,
ο φυσιοδίφης ο ελεύθερος απροκατάληπτος άνθρωπος εν γένει αναγνωρί
ζει ως μια φυσική αναγκαιότητα, όπως σκανδαλίστηκαν εν γένει με τα όρια
ms φύσης τα οποία θέτουν στο θυμικό φραγμούς, αλλά για το Λόγο αποτελούν έλλογους νόμους, και συνεπώς τους παραμέρισαν μέσω της δύναμης
της θαυματουργίας, έτσι έπρεπε να σκανδαλιστούν με τη φυσική διαδικασία
της γέννησης και να την άρουν μέσα από τη θαυματουργό δύναμη. Και όπως
η Ανάσταση, έτσι και η υπερφυσική γέννηση ωφελεί όλους, δηλαδή τους
πιστούς- διότι η σύλληψη της Μαρίας, ως άμωμης από το ανδρικό σπέρμα,
το οποίο ήταν άλλωστε το ιδιάζον μεταδοτικό στοιχείο του προπατορικού
αμαρτήματος, υπήρξε η πρώτη πράξη κάθαρσης της μιασμένης από την
αμαρτία, δηλαδή από τη φύση, ανθρωπότητας. Μόνο επειδή ο θεάνθρω
πος δεν είχε μολυνθεί από το προπατορικό αμάρτημα μπορούσε, αυτός ο
Αγνός, να εξαγνίσει την ανθρωπότητα στα μάτια του θεού, για τα οποία η
φυσική διαδικασία γέννησης είναι μια φρίκη, διότι αυτός ο ίδιος δεν είναι
τίποτε άλλο από το υπερφυσικό θυμικό.
Ακόμη και οι στεγνοί, οι τόσο αυθαίρετα κριτικοί ορθόδοξοι Προτεστάντες θεωρούσαν ακόμη τη σύλληψη της Θεοτόκου Παρθένου ως ένα με
γάλο μυστήριο της πίστης, άξιο λατρείας και θαυμασμού, ιερό, υπερλογι
κό.103Αλλά για τους Προτεστάντες, οι οποίοι υποβίβασαν και περιόρισαν το
Χριστιανό μόνο στην πίστη, αλλά στο βίο τον άφησαν να είναι άνθρωπος,
επίσης και αυτό το μυστήριο είχε μόνο δογματική και όχι πλέον πρακτική
σημασία. Δεν επέτρεψαν στον εαυτό τους να τους προκαλέσει σύγχυση αυτό
το μυστήριο στη γαμική επιθυμία τους. Αντιθέτως, στους Καθολικούς, εν
γένει στους παλαιούς άνευ όρων, άκριτους Χριστιανούς, αυτό που ήταν ένα
μυστήριο rns nícnns ήταν και ένα μυστήριο του βίου, rns ηθικής. Η καθολική
ηθική είναι χριστιανική, μυστική, η προτεσταντική ηθική ήταν ήδη εξαρχής
ορθολογική. Η προτεσταντική ηθική είναι και ήταν μια σαρκική ανάμειξη του
Χριστιανού με τον άνθρωπο -τον φυσικό, τον πολιτικό, τον αστικό, τον κοι
νωνικό άνθρωπο ή όπως αλλιώς θέλετε να τον ονομάσετε σε διαφορά από
τον χριστιανικό άνθρωπο-, η καθολική ηθική διατήρησε στην καρδιά της το
μυστικό της άμωμης παρθενίας. Η καθολική ηθική ήταν η M ater dolorosa,
η προτεσταντική ήταν μια σωματώδης, καρπερή νοικοκυρά. Ο Προτεσταντι
σμός είναι εκ θεμελίων η αντίφαση μεταξύ nímns και βίου - γι' αυτό όμως
και έγινε η πηγή ή έστω ο όρος της ελευθερίαε. Ακριβώς γι' αυτόν το λόγο,
επειδή το μυστήριο της Θεοτόκου Παρθένου ίσχυε στους Προτεστάντες
πλέον μόνο στη θεωρία ή στη δογματική, αλλά όχι πλέον στο βίο, έλεγαν
ότι δεν μπορεί κανείς να εκφραστεί επ' αυτού με υπερβολική προσοχή, με
υπερβολική επιφύλαξη, ότι δεν έπρεπε να το καταστήσει κανείς αντικείμε
νο της θεωρπσιακότπταε. Ό,τι αρνείται κανείς πρακτικά, αυτό δεν έχει πλέον
καμία αληθινή βάση και ύπαρξη στον άνθρωπο, είναι απλώς ένα φάντασμα
της παράστασης. ΓΓ αυτό και το κρύβει, το αποσύρει κανείς από τη διάνοια.
Τα φαντάσματα δεν αντέχουν το φως της ημέρας.
108. ΠρβΑ. J.D. Winckler (Philolog. Lactant. s. Brunsvigae 1754, a. 247-254).
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Ακόμη και η κατοπινή παράσταση πίστης, η οποία εντούτοις έχει ήδη
διατυπωθεί σε μια επιστολή npos τον Άγιο Βερνάρδο, ο οποίος όμως την
απορρίπτει, ότι επίσης και η Μαρία συνελήφθη άμωμα ή χωρίς προπατορικό
αμάρτημα δεν είναι διόλου μια «παράξενη σχολαστική αντίληψη », όπως την
ονομάζει ένας σύγχρονος ιστορικός. Πολύ περισσότερο προέκυψε από έναν
φυσικό στοχασμό και από ένα ευσεβές, ευγνώμον φρόνημα απέναντι στη
Μητέρα θεού. Αυτό που είναι ένα θαύμα, αυτό που γεννά το θεό, πρέπει
το ίδιο να είναι θαυματουργού, θείας προέλευσης και ουσίας. Πώς θα μπο
ρούσε η Μαρία να έχει την τιμή να την επισκεφτεί το Άγιο Πνεύμα, εάν αυτή
η ίδια δεν είχε εξαγνιστεί ήδη από την καταγωγή της; θα μπορούσε το Άγιο
Πνεύμα να εγκατοικήσει σε ένα σώμα μιασμένο από το προπατορικό αμάρ
τημα; Εάν δεν βρίσκετε ιδιόρρυθμη την αρχή του Χριστιανισμού, την ιερή
και θαυματουργή γέννηση του Σωτήρα - ω! τότε δεν βρίσκετε ιδιόρρυθμα
ούτε τα αγαθά, αφελή, ευδιάθετα συμπεράσματα του Καθολικισμού! [Πρβλ.
Παράρτημα, Παράγραφοι VI, XV, XVI, XVIII.]

Δέκατο έκτο κεφάλαιο

Το μυστικό του χριστιανικού Χριστού
ή του εμπρόσωπου θεού
Τα βασικά δόγματα του Χριστιανισμού είναι εκπληρωμένεε επιθυμίεβ ins
Kapóiás - η ουσία του Χριστιανισμού είναι η ουσία του θυμικού. Είναι θυμικά πολύ πιο άνετο να πάσχει Kav8ís από το να πράττει, είναι πιο άνετο να
σώζεται και να απελευθερώνεται από έναν áñño παρά να απελευθερώνει
κανείε τον εαυτό του, είναι πιο άνετο να εξαρτά Kaveís από ένα [άλλο] πρό
σωπο παρά από τη δύναμη Tns αυτενέρψειάε του τη σωτηρία του, είναι πιο
άνετο va ayanás παρά να αγωνίζεσαι, είναι πιο άνετο να γνωρίζει ότι σε
αγαπά ο θ ε ό ί παρά va ayanás τον εαυτό σου με την απλή, φυσική npos
εαυτόν αγάπη η οποία είναι έμφυτη σε όλα τα όντα, είναι πιο άνετο να αντα
νακλάσαι στα μάτια ενόβ άλλου εμπρόσωπου óvtos τα οποία εκπέμπουν
αγάπη παρά να κοιτάζεσαι στον κοίλο καθρέφτη του εαυτού σου ή στο ψυ
χρό βάθθ5 του σιωπηλού ωκεανού Tns φύσης είναι εν γένει πιο άνετο να
αφήνεσαι να προσδιοριστεί5 από το ίδιο το θυμικό σου œs ένα áñño ον,
το οποίο είναι κατά βάση το ίδιο, παρά να προσδιορίζεσαι από το Λόγο. Το
θυμικό είναι εν γένει το Casus obliquus του Εγώ, το Εγώ στην αιτιατική. Το
φιχτιανό Εγώ είναι άθυμο, διότι η αιτιατική είναι η ίδια με την ονομαστική,
διότι είναι άκλιτο. Αλλά το θυμικό είναι το αυτοπροσδιοριζόμενο Εγώ, και
μάλιστα το Εγώ που προσδιορίζεται από τον εαυτό του œs εάν να ήταν ένα
áñño ον - το πάσχον Εγώ. Το θυμικό μετατρέπει το ενεργητικό στον άνθρω
πο σε παθητικό και το παθητικό σε ενεργητικό: το νοούν είναι στο θυμικό το
νοούμενο, το νοούμενο το νοούν. Το θυμικό είναι ονειρική5 <púons- γΓ αυτό
και δεν γνωρίζει τίποτε πιο μακάριο, τίποτε πιο βαθύ από το όνειρο. Αλλά
τι είναι το όνειρο; Η αντιστροφή Tns evapyoús συνείδησα. Στο όνειρο το
πράττον είναι το πάσχον, το πάσχον είναι το πράττον· στο όνειρο συλλαμβά
νω tous αυτοπροσδιορισμού5 μου cos έξωθεν προσδιορισμού$, tis θυμικέε
κινήσει œs συμβάντα, tis napacnáoeis και τα αισθήματά μου cos όντα έξω
από εμένα, πάσχω αυτό που κατά τα άλλα πράττω. Το όνειρο διαθλά διπλά
tis αχτίδεβ του qxoTós - από εδώ και η ανείπωτη θελκτικότητά του. Είναι το
ίδιο Εγώ, το ίδιο ον στο όνειρο óncos και στην ενάργεια- η διαφορά είναι
μόνο ότι στην ενάργεια το Εγώ αυτοπροσδιορίζεται, στο όνειρο προσδιορί
ζεται από αυτό το ίδιο ωσάν από ένα άλλο ον. Νοώ τον εαυτό μου - είναι
άθυμο, ορθολογιστικό- νοούμαι από το θ εό και με νοώ os νοούμενο από το
θεό - είναι εύθυμο, είναι θρησκευτικό. Το θυμικό είναι το όνειρο με ανοικτά
μάτια- η θρησκεία είναι το όνειρο Tns εναργούβ συνείδησα· το όνειρο είναι
το κλειδί για τα μυστικά Tns Θρησκεία5.
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Ο ανώτατος νόμος του θυμικού είναι η άμεση ενότητα της βούλησης
και της πράξης, της επιθυμίας και της πραγματικότητας. Το νόμο αυτόν τον
πληροί ο Λυτρωτής. Όπως το εξωτερικό θαύμα σε αντίθεση npos τη φυσι
κή δραστηριότητα εκπληρώνει άμεσα τις φυσιολογικές ανάγκες και επιθυ
μίες του ανθρώπου, έτσι και ο Λυτρωτής, ο Συμφιλιωτής, ο θεάνθρωπος
σε αντίθεση προς την ηθική αυτενέργεια του φυσικού ή του ορθολογικού
ανθρώπου ικανοποιεί άμεσα τις εσωτερικές ηθικές ανάγκες και επιθυμίες
απαλλάσσοντας από την πλευρά του τον άνθρωπο από τη διαμεσολαβητική
δραστηριότητα. Αυτό που επιθυμείς είναι ήδη συντελεσμένο, θέλεις να απο
κτήσεις, να κερδίσεις τη μακαριότητα.
Η ηθική είναι ο όρος, το μέσο της μακαριότητας. Αλλά δεν το μπορείς
- δηλαδή, στ' αλήθεια: δεν το χρειάζεσαι. Έχει ήδη συμβεί αυτό που ακόμη
θέλεις να διαπράξεις. Αρκεί να φερθείς ως πάσχων, χρειάζεται μόνο να πι
στεύεις, μόνο να απολαμβάνεις, θέλεις να κάνεις το θεό ευνοϊκό απέναντί
σου, να καταπραΰνεις την οργή του, να έχεις ειρήνη ενώπιον της συνείδησής
σου. Αλλά η ειρήνη αυτή υπάρχει ήδη· η ειρήνη αυτή είναι ο μεσολαβητής, ο
θεάνθρωπος - είναι η καταπραϋμένη συνείδησή σου, είναι η εκπλήρωση του
νόμου και συνεπώς η εκπλήρωση της δικής σου επιθυμίας και προσπάθειας.
Για το λόγο αυτόν όμως το πρότυπο, το καθοδηγητικό νήμα, ο νόμος του
βίου σου δεν είναι πλέον ο νόμος, αλλά ο εκπήηρωτής του νόμου. Όποιος
πληροί το νόμο αίρει το νόμο ως τέτοιον. Ο νόμος έχει μόνο αυθεντία, έχει
μόνο ισχύ απέναντι στην παρανομία. Όποιος όμως πληροί εντελώς το νόμο,
αυτός λέει στο νόμο: Αυτό που θέλεις το θέλω εξ ιδίων, και αυτό που εσύ
απλώς διατάζεις το πραγματοποιώ εγώ με την πράξη· ο βίος μου είναι ο αλη
θινός, ο ζωντανός νόμος. Ο εκπληρωτής του νόμου έρχεται λοιπόν αναγκα
στικά στη θέση του νόμου, και μάλιστα ως ένας νέος νόμος, ένας νόμος ο ζυ
γός του οποίου είναι ελαφρύς και ήπιος. Διότι αντί για τον απλώς διατάζοντα
νόμο θέτει εαυτόν ως παράδειγμα, ως ένα αντικείμενο rns αγάπης, του θαυ
μασμού και της μίμησης και καθίσταται έτσι Λυτρωτής της αμαρτίας. Ο νόμος
δεν μου δίνει τη δύναμη να εκπληρώσω το νόμο· όχι! Είναι βάρβαρος· δια
τάζει μόνο, χωρίς να νοιάζεται εάν μπορώ να τον εκπληρώσω και πώς πρέ
πει να τον εκπληρώσω· με εναποθέτει στον εαυτό μου χωρίς συμβουλή και
βοήθεια. Όποιος όμως μου φωτίζει το δρόμο με το παράδειγμά του, αυτός
με υποβαστάζει, αυτός μου δίνει τη δύναμή του. Ο νόμος δεν ασκεί καμία
αντίσταση στην αμαρτία, αλλά το παράδειγμα διαηράττει θαύματα. Ο νόμος
είναι νεκρός· αλλά το παράδειγμα ζωντανεύει, ενθουσιάζει, συνεπαίρνει τον
άνθρωπο άθελά του. Ο νόμος μιλά μόνο στη διάνοια και τίθεται με άμεσο
τρόπο ενάντια στις ορμές· το παράδειγμα, αντιθέτως, προσαρμόζεται σε μια
ισχυρή, αισθητηριακή ορμή - στην αθέλητη ορμή μίμησης. Το παράδειγμα
επενεργεί στο θυμικό και στη φαντασία. Κοντολογίς, το παράδειγμα έχει μα
γικές, δηλαδή αισθητηριακές δυνάμεις· διότι η μαγική, δηλαδή η αθέλητη
δύναμη έλξης, είναι μια ουσιώδης ιδιότητα, όπως της ύλης εν γένει έτσι και
ιδιαίτερα της αισθητηριακότητας.
Οι αρχαίοι έλεγαν ότι, εάν η αρετή άφηνε να ιδωθεί ή αν μπορούσε να
ιδωθεί, τότε θα κέρδιζε και θα ενθουσίαζε τους πάντες με την ομορφιά της.
Οι Χριστιανοί ήταν τόσο ευτυχείς βλέποντας και αυτή την επιθυμία εκπλη-
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ρώμένη. Οι ειδωλολάτρεβ είχαν έναν άγραφο, οι Εβραίοι έναν γραπτό νόμο,
οι Χριστιανοί ένα υπόδειγμα, ένα πρότυπο, έναν ορατό, προσωπικά ζωντανό
νόμο, έναν ενσαρκωμένο, έναν ανθρώπινο νόμο. Από εδώ και η χαρμό
συνη διάθεση κυρία» των πρώτων Χριστιανών - από εδώ και η φήμη του
Χριστιανισμού ότι μόνο autós έχει και παρέχει τη δύναμη αντίστασηβ στην
αμαρτία. Η φήμη δε αυτή, τουλάχιστον εδώ, δεν θα του αμφισβητηθεί, θα
πρέπει anñcós να σημειωθεί ότι η δύναμη του παραδείγματο$ tns αρετήβ
δεν είναι τόσο η δύναμη Tns aprms όσο, πολύ περισσότερο, η δύναμη του
παραδείγματος εν γένει, óncos η δύναμη Tns Θρησκευτική5 μουσική5 δεν είναι
η δύναμη Tns θρησκεία* αλλά η δύναμη Tns μουσική5,109 ώστε συνεπώβ η
εικόνα Tns αρετήβ έχει μεν cos επακόλουθο ενόρετεβ npàÇeis, αλλά όχι και γΓ
αυτόν το λόγο ενάρετα φρονήματα και κίνητρα. Αλλά αυτό το απλό και αλη
θινό νόημα Tns ñutpcotiKñs και συμφιλιωτική$ δύναμή του παραδείγματο$
σε διαφορά από τη δύναμη του νόμου, στην οποία αναγάγαμε την αντίθε
ση μεταξύ Νόμου και Χριστού, δεν εκφράζει διόλου την πλήρη θρησκευτι
κή σημασία Tns xpiouaviKñs λύτρωσηβ και συμφιλίωσή. Σε αυτήν, πολύ
περισσότερο, περιστρέφονται τα πάντα γύρω από την εμπρόσωπη δύναμη
εκείνου του θαυμάσιου ενδιάμεσου óvros το οποίο δεν είναι αποκλειστικά
ούτε θεόβ ούτε ávepconos, αλλά είναι évas ávOpconos που ταυτόχρονα είναι
θεόβ, και évas 0 e ó s που ταυτόχρονα είναι ávOpconos, και το οποίο συνεπακ
μπορεί να συλληφθεί μόνο σε συνάφεια με τη σημασία του θαύμακ». Στη
σημασία αυτή ο θαυματουργ05 AuTpcoms δεν είναι τίποτε άλλο από την
εκπληρωμένη επιθυμία του θυμικού να είναι ελεύθερο από tous νόμους ins
ηθική$, δηλαδή από tous ópous otous onoíous είναι δεσμευμένη η αρετή διά
Tns φυσικήβ οδού, η εκπληρωμένη επιθυμία λύτρωσηε από τα ηθικά δεινά
με τρόπο στιγμιαίο, άμεσο, με ένα μαγικό χτύπημα, δηλαδή με έναν απολύTcos υποκειμενικό, άνετο τρόπο. «Το ρήμα του θεού» λέει, για παράδειγμα,
ο Λούθηρος «επιτελεί όλα τα πράγματα γοργά, επιφέρει τη συγχώρεση Tns
αμαρτία$ και σου δίνει την αιώνια ζωή, και δεν κοστίζει περισσότερο από το
να ακούσε/s το ρήμα και όταν αχούσες να το πιστέψεις. Εάν το πιστέψει, τότε
το έχεΐ5 xcopís κανέναν κόπο, κόστος, καθυστέρηση και επιβάρυνση»."° Αλλά
το άκουσμα του ρήμακκ του θεού, η συνέπεια του οποίου είναι η πίστη,
είναι αυτό το ίδιο ένα «δώρο θεού». Apa η πίστη δεν είναι τίποτε άλλο από
ένα ψυχολογικό θαύμα, ένα θαυματούργημα του θεού μέσα στον άνθρωπο,
óncos επίση5 λέει o íóios o Aoú0npos. Ελεύθεροβ όμακ από την αμαρτία ή,
πολύ περισσότερο, από την αμαρτωλή συνείδηση o ávOpconos γίνεται μόνο
μέσα από την πίστη -η ηθική εξαρτάται από την πίστη, οι αρετέβ των ειδωλολατρών είναι μόνο λαμπρά ελαττώματα-, δηλαδή γίνεται ηθικά ελεύθερο5
και καλό$ μόνο μέσω του θαύματο$.
Το ότι η θαυματουργ05 δύναμη είναι ένα με την έννοια του ενδιάμεσου
óvros έχει αποδειχτεί ιστορικά ήδη με το ότι τα θαύματα Tns ílaflaiás Διαθή
κης η Νομοθεσία, η Πρόνοια, κοντολογί5 όλοι οι προσδιορισμοί που απο109. Ενδιαφέρουσα είναι από αυτή την άποψη η εξομολόγηση του Αυγουστίνου (Con
fesslib. X. c. 33.).
110. Τόμ. XVI, σ. 490.
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τελούν την ουσία ins θρησκείαβ, ετέθησαν ήδη κατά τον ύστερο Ιουδαϊσμό
σχη θεία σοφία, στο 'Λόγο'. Autós όμα», o 'A óyos ', πλανιέται ακόμη στον
Φίλωνα στον αέρα μεταξύ ουρανού και yns, πότε œs κάτι απλά» νοούμενο,
πότε œs κάτι πραγματικό, δηλαδή ο ΦίλαΜ» κυμαίνεται μεταξύ φιλοσοφία
και Θρπσκεία5, μεταξύ του μεταφυσικού, αφηρημένου και του πραγματικά
θρησκευτικού, πραγματικού θεού. Πρώτα στο Χριστιανισμό σταθεροποιεί
ται και ενσαρκώνεται autós o 'A óyos ', έγινε πραγματικό ον από ένα νοη
τό ον, δηλαδή η θρησκεία επικεντρώθηκε τώρα αποκλειστικά στο ον, στο
αντικείμενο το οποίο θεμελιώνει την ουσιώδη φύση Tns. O 'A ó yos ' είναι το
προσαιποποιημένο ον Tns 0pnoK£Ías. Όταν λοιπόν o 0eós προσδιορίστηκε
œs το ον του θυμικού, τότε αυτή η ρήση βρίσκει την πλήρη αλήθεια Tns
πρώτα στο 'Λόγο'.
Ο θ εό ε œs Θεό5 είναι ακόμη το κλειστό, το κρυφό θυμικό· το ξεκήείδωτο, το ανοιχτό θυμικό ή η καρδιά που είναι npos εαυτήν αντικείμενο είναι
πρώτα o Xpiatós. Πρώτα στον Χριστό είναι το θυμικό nññpcüs σίγουρο και
διασφαΑισμένο για τον εαυτό του, πέρα από κάθε αμφιβοήία για την αήήθεια
και τη θεϊκότητα ms íóias ms ouoías του · διότι o Xpiatós δεν αρνείται τίποτε

στο θυμικό· εκπληρώνει όλε5 tis παρακλήσεκ του. Στο θεό το θυμικό σιœnà ακόμη αυτό που του βαραίνει την καρδιά· απλά» αναστενάζει· αλλά
στον Χριστό εκφράζεται πλήρα»· εδώ δεν κρατά τίποτε για τον εαυτό του. Ο
αναστεναγμό* είναι η ακόμη φοβισμένη επιθυμία· εκφράζεται περισσότερο
μέσα από τη διαμαρτυρία ότι δεν υπάρχει αυτό που επιθυμεί, παρά λέγοντα$
ανοιχτά, προσδιορισμένα τι θέλει· στον αναστεναγμό αμφιβάλλει ακόμη το
θυμικό για τη νομιμότητα Tœv επιθυμιών του. Αλλά στον Χριστό έχει εξα
φανιστεί κάθε ψυχικό áYxos- είναι ο αναστεναγμό$ που έχει μετεξελιχθεί σε
νικητήρια (οδή για την εκπλήραισή του, είναι η αγάλλουσα βεβαιότητα του
θυμικού για την αλήθεια και την πραγματικότητα Tœv επιθυμιών του που
ήταν κρυμμένε5 στο θεό, η πραγματική νίκη πάνα) στο θάνατο, nàvœ σε
κάθε εξουσία του κόσμου και Tns «púons, είναι η όχι πλέον ελπιζόμενη αλλά
ήδη πραγματοποιημένη Ανάσταση· είναι η καρδιά που έχει απαλλαγεί από
óñous tous ni8oriKoús φραγμούς από όλα τα δεινά, είναι το μακάριο θυμικό
- η ορατή θεότητα.11’
Να δει το θεό, αυτή είναι η ανώτατη επιθυμία, o ανώτακ» θρίαμβο* Tns
Kapóiás. O Xpiorós είναι αυτή η εκπληρωμένη επιθυμία, autós ο θρίαμβο*.
Ο Θε05 απλα» œs νοούμενοΒ, απλά» œs νοητό ον, δηλαδή ο ôeôs œs Θε05,
είναι πάντα απλά» ένα απόμακρο ον, η σχέση μαζί του είναι αφηρημένη, ίδια
111.
«Επειδή ο θεός μάς έδωσε τον Υιό του, μας έδωσε óña τα áñña μαζί του, είτε λέ
γονται διάβολος, αμαρτία, θάνατος, κόλαση, ουρανός, δικαιοσύνη, ζωή- óña, óña πρέπει να
είναι δικά pos, διότι o Yiós, ως δώρο, είναι 6ikós μαε, στον οποίο óña είναι μαζί»· Aoúdnpos
(τόμ. XV, σ. 311). «Το καλύτερο μέρος της Ανάστασης έχει ήδη συμβεί- ο Χριστός, η κεφαλή
όλης της Χριστιανοσύνης, αναστήθηκε μέσα από το θάνατο και εκ νεκρών. Επιπλέον, το εξο
χότερο κομμάτι μου, η ψυχή μου, βρίσκεται έτσι μέσα από το θάνατο και με τον Χριστό στο
θείο ον. Τι μπορούν να μου κάνουν ο τάφος και ο θάνατος;» (ιόμ. XVI, σ. 235). «Το να είμαι
Χριστιανός έχει την ίδια δύναμη με τον Χριστό, αποτελεί μια κοινότητα και βρίσκεται μαζί του
στο κοινό τιμάριο» (τόμ. XIII, σ. 648). «Όποιος λοιπόν παραμένει και στηρίζει τον Χριστό έχει
rόσα όσα και εκε/vos» (ιόμ. XVI, σ. 574).
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φ

με τη φιλική σχέση που έχουμε με έναν άνθρωπο χωρικά απομακρυσμένο
και προσωπικά άγνωστο σε εμάς. Όσο και αν τα έργα του, οι αποδείξεις της
αγάπης που μας δίνει, παροντοποιούν για εμάς την ουσία του, εντούτοις πα
ραμένει ένα ανεκπλήρωτο κενό, η καρδιά ανικανοποίητη· ποθούμε να τον
δούμε. Όσο η ουσία του δεν μας είναι γνωστή εξ όψεως, βρισκόμαστε ακόμη
σε αμφιβολία εάν όντως είναι έτσι όπως τον παριστάνουμε- πρώτα στην όψη
βρίσκεται η ύστατη διασφάλιση, ο πλήρης εφησυχασμός. Ο Χριστός είναι ο
προσωπικά γνωστό5 θεός, συνεπώς ο Χριστός είναι η μακάρια βεβαιότητα ότι
ο θεός είναι και ότι είναι έτσι όπωε το θυμικό θέλει και χρειάζεται να είναι.
Ο θεός ως αντικείμενο της προσευχής είναι σαφώς ήδη ένα ανθρώπινο ον,
καθώς συμμετέχει στην ανθρώπινη αθλιότητα, εισακούει ανθρώπινες επι
θυμίες, αλλά δεν είναι ακόμη αντικείμενο της θρησκευτικής συνείδησης ως
πραγματικό5 άνθρωπος. Πρώτα στον Χριστό έχει συνεπώς πραγματοποιηθεί
η τελευταία επιθυμία της θρησκείας, έχει λυθεί το μυστικό του θρησκευτικού
θυμικού -έχει λυθεί όμως στην ιδιάζουσα για τη θρησκεία γλώσσα των ει
κόνων-, διότι αυτό που είναι ο θεός κατ' ουσίαν, αυτό έχει εμφανιστεί με τον
Χριστό. Στο βαθμό αυτό μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει με πλήρες δικαίωμα
τη χριστιανική θρησκεία ως την απόλυτη, την πλήρη. Το ότι ο θεός, ο οποίος
καθ' εαυτόν δεν είναι τίποτε άλλο από την ουσία του ανθρώπου, πραγματο
ποιείται και ω5 τέτoíos [δηλαδή ως ουσία] γίνεται αντικείμενο στη συνείδηση
ως άνθρωπο5, αυτός είναι ο στόχος της θρησκείας. Και αυτό το επέτυχε η χρι
στιανική θρησκεία με την ενανθρώπηση του θεού, η οποία δεν είναι διόλου
μια πρόσκαιρη πράξη, διότι ο Χριστός παραμένει ακόμη και μετά την Ανά
ληψη άνθρωπος, άνθρωπος με καρδιά και άνθρωπος με μορφή, μόνο που
τώρα το σώμα του δεν είναι πλέον γήινο, δεν υπόκειται πλέον στα δεινά.
Οι ενανθρωπήσεις του θεού στους Ανατολίτες, όπως ιδιαίτερα στους Ιν
δούς, δεν έχουν τόσο έντονη σημασία όπως η χριστιανική. Ακριβώς επειδή
συμβαίνουν συχνά, καθίστανται αδιάφορες, χάνουν την αξία τους. Η ανθρω
πότητα του θεο ύ είναι η προσωπικότητά του■ [η φράση:] ο θεός είναι ένα
εμπρόσωπο ον σημαίνει: Ο Θε05 είναι ένα ανθρώπινο ον, ο θεός είναι άνθρωπος. Η προσωπικότητα είναι μια σκέψη η οποία έχει αλήθεια μόνο ως
πραγματικόε άνθρωπο5."2 Το νόημα που αποτελεί το θεμέλιο της ενανθρώ
πησης του θεού επιτυγχάνεται συνεπώς με απείρως καλύτερο τρόπο μέσα
από μία ενανθρώπηση, μέσα από μία προσωπικότητα. Όπου ο θεός εμφα
νίζεται αλλεπάλληλα μέσα από πολλά πρόσωπα, αυτές οι προσωπικότητες
είναι αφανιζόμενες. Αλλά πρόκειται ακριβώς για μία μόνιμη προσωπικότητα,
για μία αποκλειστική προσωπικότητα. Εκεί όπου απαντούν πολλές ενσαρκώ
σεις, εκεί υπάρχει χώρος για αναρίθμητες άλλες· η φαντασία δεν είναι περι
ορισμένη- εκεί, ακόμη και οι ήδη πραγματικές προσωπικότητες εισέρχονται
στην κατηγορία των απλώς δυνατών ή παριστάμενων, στην κατηγορία της
φαντασίας ή των απλών φαινομένων. Εκεί όμως όπου πιστεύεται και θεάται
112.
Από εδώ διασαφηνίζεται η αναλήθεια και η ματαιοδοξία της σύγχρονης θεωρησιακότητας για την προσωπικότητα του θεού. Εάν δεν ντρέπεστε για έναν εμπρόσωπο θεό, τότε
δεν ντρέπεστε και για έναν σαρκωμένο θεό. Μια αφηρημένη, άχρωμη προσωπικότητα, μια
προσωπικότητα χωρίς σάρκα και αίμα είναι ένα κούφιο φάντασμα.
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αποκλειστικά μία προσωπικότητα cos η ενσάρκωση Tns θεότηταε, εκεί αυτή
αποκτά επιβλητικέ* διαστάσεκ με τη δύναμη μιας ιστορικής προσωπικότη
τας· η φαντασία έχει τελειώσει, η ελευθερία παράστασή και άλλων προσω
πικοτήτων έχει εγκαταλειφθεί. Αυτή η μία προσωπικότητα εξαναγκάζει την
πίστη μου στην πραγματικότητά ms. Ο χαρακτήραε ms πραγματικήβ προσωηικότηταβ είναι ακριβά» η αποκλειστικότητά του - η λαϊβνίτεια αρχή Tns
6ia<popás ότι τίποτε υπαρκτό δεν είναι εντελά» όμοιο με το άλλο. O xóvos,
η έμφαση με την οποία δηλώνεται η μία προσωπικότητα ασκεί μια τέτοια
εντύπωση στο θυμικό, ώστε παριστάνεται άμεσα cas τόσο πολύ πραγματικήαπό ένα αντικείμενο Tns «pavxaoías γίνεται ένα αντικείμενο ms Koivns ιστοpiKñs εποπτεία5.
Η λαχτάρα είναι η αναγκαιότητα του θυμικού · και το θυμικό λαχταρά έναν
εμπρόσωπο θεό. Αλλά αυτή η λαχτάρα για την προσωπικότητα του θεού
είναι μόνο τότε αληθινή, σοβαρή, βαθιά, όταν είναι λαχτάρα για μία προ
σωπικότητα, όταν αρκείται με μία προσωπικότητα. Με την ηολλότητα των
προσώπων εξαφανίζεται η αλήθεια της ανάγκης, η προσωπικότητα γίνεται
ένα πολυτελές αντικείμενο της φαντασίας. Ό,τι όμα» επενεργεί με τη δύναμη
της αναγκαιότητας στον άνθρωπο, αυτό επενεργεί με τη δύναμη της πραγ
ματικότητας. Αυτό δηλαδή που για το θυμικό είναι ένα αναγκαίο ον, αυτό
του είναι άμεσα και ένα πραγματικό ον. Η λαχτάρα λέει: Πρέπει να υπάρχει
ένας εμπρόσωπος θεός, δηλαδή δεν μπορεί να μην υπάρχει. Το ικανοποιη
μένο θυμικό: Υπάρχει. Η εγγύηση Tns ύπαρξή$ του βρίσκεται για το θυμι
κό στην αναγκαιότητα ms ύπαρξή5 του - η αναγκαιότητα Tns ικανοποίησή
[βρίσκεται] στη δύναμη [Gewalt] Tns ανάγκη. Η χρεία δεν γνωρίζει άλλο
νόμο έξω από τον εαυτό Tns- η χρεία λυγίζει σίδερα. Το θυμικό όμα» δεν
γνωρίζει άλλη αναγκαιότητα από την αναγκαιότητα του θυμικού, τη λαχτά
ρα: περιφρονεί την αναγκαιότητα ms q>úons, την αναγκαιότητα του Λόγου.
AvaYKaíos είναι λοιπόν για το θυμικό évas υποκειμενικό$, 0upiKÓs, εμπρόotonos 08Ós· αλλά αναγκαία είναι μόνο μία προσωπικότητα, και αυτή η μία
αναγκαία είναι μια ιστορική, μια πραγματική προσωπικότητα. Μόνο στην
ενότητα Tns προσωπικότηταβ ικανοποιείται, συγκεντρώνεται το θυμικό- η
πολλότητα διασκορπίζει.
'Oncos όμα» η αλήθεια Tns npooconiKÓtnxas είναι η ενότητα, η αλήθεια
Tns Evótmas είναι η πραγματικότητα, έτσι και η αλήθεια ms πραγματική$
προσωπικότηταβ είναι το αίμα. Η τελευταία απόδειξη που παραθέτει ο συ
ντάκτη του τέταρτου Ευαγγελίου με ιδιαίτερη έμφαση, ότι το ορατό πρό
σωπο του θεού δεν ήταν ένα φάντασμα, δεν ήταν μια ψευδαίσθηση αλλά
πραγματικό5 ávOpconos, είναι ότι έρρευσε αίμα από το πλευρό του επάνω
στο σταυρό [Ιωάννης 19:34]. Εκεί όπου ο εμπρόσωπο$ 0eós είναι μια αλη
θινή χρεία της καρδιάς, εκεί πρέπει ο iôios να υποστεί δεινά. Μόνο στα δεινά
του βρίσκεται η βεβαιότητα Tns πραγματικότητά5 του- μόνο εδώ βρίσκεται
η ουσιώδη εντύπωση και έμφαση ins ενσάρκωσης. Το να δει το θεό δεν
αρκεί στο θυμικό- τα μάτια δεν παρέχουν επαρκή εγγύηση. Η αλήθεια ms
omiKñs παράστασή απλά» ενισχύει το αίσθημα. Αλλά, όπα» υποκειμενι
κά το αίσθημα είναι το τελευταίο έμβλημα Tns πραγματικότητα5, έτσι είναι
αντικειμενικά αυτό το έμβλημα η αισθητικότητα, η απτικότητα, η ικανότητα
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ιου ηάσχειν - συνεπάκ to ná0os του Χριστού είναι η ανώτατη διασφάλιση, η
ανώτατη αυτοαπόλαυση, η ανώτατη παρηγοριά του θυμικού- διότι μόνο στο
αίμα του Χριστού σβήνει η δίψα για έναν εμπρόσωπο, δηλαδή έναν ανθρώ
πινο, συμπάσχοντα, αισθανόμενο θεό.

«ΓΓ αυτό και το θεωρούμε ένα βλαβερό σφάλμα, μια και o Xpiotós σύμ
φωνα μ ε την ανθρώπινη ιδιότητά του αποσπάστηκε από μια τέτοια (δηλαδή
θεία) εξοχότητα, ώστε έτσι αφαιρέθηκε από to u s Χριστιανούς η ανώτατη
παρηγοριά to u s την οποία έχουν [...] στην υπόσχεση της napouoías και
Tns συμπαράστασή του επικεφαλής to u s , του βασιλέα και αρχιερέα to u s ,
o onoíos to u s υποσχέθηκε ότι όχι μόνο η απλή θεία ιδιότητά του, η οποία
απέναντι σε εμάβ to u s qmiixoús αμαρτωλούς είναι σαν μια αχόρταγη φωτιά
απέναντι σε στεγνά αποκαλαμίδια, αλλά Autós, Autós, ο άνθρωποί που μί
λησε μαζί to u s , o onoíos υπέστη κάθε συμφορά στη ληφθείσα ανθρώπινη
μορφή, o onoíos συνεπακ μπορεί να συμπονά εμά5 και cüs ανθρώπου5 και
ω5 αδελφού s του, αυτός είθε να είναι δίπλα μαβ σε κάθε χρεία μας ακόμη
και σύμφωνα με εκείνη τη φύση κατά την οποία είναι αδελφόs μας και εμεί5
είμαστε σάρκα εκ rns aapKÓs του»."3
Πρόκειται για κάτι επιφανειακό όταν λέγεται ότι ο Χριστιανισμός δεν είναι
η θρησκεία του ενόε εμπρόσωπου θεού, αλλά των τριών προσωπικοτήτων.
Αυτές οι τρειβ προσωηικότητε5 έχουν βεβαίακ μια ύπαρξη στη δογματική
[διδασκαλία]· αλλά και εδώ η προσωπικότητα του Αγίου Πνεύμαιοε είναι
απλά» μια αυθαίρετη διαταγή, η οποία αναιρείται από to u s anpóoconous
προσδιορισμούς, όπως, φέρ' ειπείν, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η δωρεά, το
d onum του Πατρός και του Υιού.114Ήδη η έξο δ ο ί του Αγίου Πνεύματθ5 θέτει
για την προσωπικότητά του μια δυσμενή πρόγνωση, διότι ένα εμπρόσωπο
ον γεννιέται μόνο μέσω Tns γέννησης όχι όμακ μέσω pías απροσδιόριστέ
προέλευσέ και αφετηρίαβ ή μέσω Tns avanvoñs, Tns spiratío. Ακόμη δε και
ο Πατήρ, eos avrmpóoconos Tns auornpñs éwoias Tns Θεότητα5, είναι ένα
εμπρόσωπο ον μόνο u>s npos τη φαντασία και την πεποίθηση, όχι όμως ως
προς τους προσδιορισμούς του: είναι μια αφηρημένη έννοια, ένα απλώς
νοητό ον. Η εύπλαστη προσωπικότητα είναι μόνο ο Χριστός. Στην προσωπι
κότητα ανήκει η μορφή- η μορφή είναι η πραγματικότητα της προσωπικό
τητας. Μόνο ο Χριστός είναι ο εμπρόσωποί θεόε - αυτός είναι ο αληθινός,
πραγματικό5 θεός των Χριστιανών, πράγμα που δεν μπορεί να διατυπωθεί
αρκετά όσες φορές και αν επαναληφθεί.” * Μόνο σε αυτόν συγκεντρώνεται

113. Συμβολικό Βιβλίο, Εξηγήσεις, άρθρο 8.
114. Ήδη ο Faustus Socinus pas to έχει δείξει αυτό με μεγάλη επιτυχία. Πρβλ. ιου ιδίου
Defens. Animodv. in Assert. Theol. Coll. Posnan. de trino et uno Deo Irenopoli. 1656, c. 11.
115. As διαβάσει κανείς ως npos autó ιδιαίτερα xa κείμενα χων ορθόδοξων Χρισχιανών
ενάντια oxous ετερόδοξους, φέρ' ειπείν ενάντια στους Σωκινιανούς. Ως γνωστόν, [ορισμένοι]
νεότεροι θεολόγοι δηλώνουν επίσης και την εκκλησιαστική θεότητα του Χριστού ως μη βι
βλική· παρ' όλα αυτά όμως, αυτή είναι αναμφισβήτητα η χαρακτηριστική αρχή του Χριστια
νισμού- ακόμη δε και αν δεν απαντά με αυτή τη μορφή ήδη στη Βίβλο όπως στη δογματική,
είναι εντούτοις μια αναγκαία συνέπεια της Βίβλου. Τι μπορεί να είναι ένα ον το οποίο είναι η
σωματική πληρότητα της θεότητας, το οποίο είναι παντογνώστης (Icoáwns 16:30) και παντο
δύναμο (ανασταΐνει νεκρούς, κάνει θαύματα), το οποίο προηγείται όλων των πραγμάτων και
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*
Σ ε αυτήν, όπως και στην
η χριστιανική θρησκεία, η ουσία Tns θρηπροηγούμενη υποσημείωση,
σκεία$ εν γένει. Μόνο autós αντιστοιχεί
ο Feuerbach κάνει λό γο για
στην επιθυμία για έναν εμπρόσωπο θεό·
μία από τις σημαντικότερες
μόνο autós είναι μια ύπαρξη αντιστοιχού
σα στην ουσία του θυμικού· μόνο σε αυτόν
χριστιανικές κατευθύνσεις
σωρεύονται óñes οι χαρές rns φαντασίας και
της περιόδου της Μ εταρρύθμισης.
óña τα δεινά του θυμικού · μόνο σε αυτόν
Ο χαρακτηρισμός «Σωκινιανοί»
εξαντλείται το θυμικό και εξαντλείται η φα
αναφέρεται στους οπαδούς του
ντασία. 0 Xpiotós είναι η ενότητα θυμικού
αντιτριαδικού κινήματος, οι οποίοι
και φαντασίας.
εττηρεάστηκαν άμεσα ή έμμεσα
Εδώ διαφέρει ο Χριστιανισμό$ από us
από τον Fausto Sozzini (1539άλλεδ 0pnoKEÍ£S στο ότι σε auTés η καρδιά
1604). Το αντιτριαδικό κίνημα
είχε αναπτυχθεί στις γεω γραφικές
παρυφές της Μ εταρρύθμισης,
δίνοντας έμφαση σ την άρνηση
της τριαδικής θεότητας (από
εδώ και η αντίστοιχη ονομασία
«Unitarier»), και απέκτησε ιδιαίτερα
στην Πολωνία πολλούς οπαδούς.
Η αντιτριαδική αντίληψη νιτήρχε
στην Πολωνία ήδη πριν από την
άφιξη του Sozzini, γύρω m a μέσα
του 16ον αιώνα. Ένας από τους
πρώτους υποστηρικτές της, ο Peter
Giezek, είχε επηρεαστεί από τους
Αναβαπτιστές και, εκτός από την
Τριαδικότητα του θεο ύ, απέρριπτε
τη βάπτιση, τη στρατιωτική θητεία
και την ανάληψη πολιτικών
αξιωμάτων. Η οριστική αποκοπή
αυτής της «Ecclesia minor» από
τη μεταρρυθμιστική Εκκλησία
πραγματοποιήθηκε το 1565
συνοδευόμενη από πολλές
εσωτερικές διαμάχες αναφορικά
με την υπόσταση ή μη των τριών
προσώπων της θεότητας. O Fausto
Sozzini υπήρξε γρ αμματέας του
Κόζιμο Α ' της Φλωρεντίας και
είχε επηρεαστεί από τον θείο του
Lelio Sozzini αναφορικά με τις
διδασκαλίες της Μεταρρύθμισης.
Το 1574 πή γε στη Βασιλεία της
Ελβετίας όπου παρακολούθησε
θεολογικές σπουδές και σ υνέταξε

και η φαντασία αποχωρίζονται άλληλε5,
αλλά στο Χριστιανισμό συμπίπτουν. Εδώ
η φαντασία δεν πλανιέται άσκοπα, εγκαταλελειμμένη στον εαυτό Tns· ακολουθεί την
τροχιά Tns Kapóiás- διαγράφει έναν κύκλο
το κέντρο του οποίου είναι το θυμικό. Η
φαντασία είναι εδώ περιορισμένη από tis
ανάγκε$ Tns καρδιάς εκπληρώνει μόνο
tis επιθυμίεβ του θυμικού, αναφέρεται
μόνο στο ένα πράγμα για το οποίο υπάρ
χει χρεία· κοντολογίς έχει, τουλάχιστον εν
συνόλω, μια τάση πρακτική, συγκεντρω
μένη, όχι μια κυμαινόμενη, απλά» ποιητι
κή τάση. Τα θαύματα του Χριστιανισμού,
συλλαμβανόμενα στον κόλπο του πάσχοvTOs, του χρήζοντοε θυμικού, xcopís να εί
ναι προϊόντα απλά» Tns ελεύθερέ, αυθαί
ρετά αυτενέργειας μαβ μεταθέτουν άμεσα
στο éôacpos του κοινού, του πραγματικού
βίου· επενεργούν στον θυμικό άνθρω
πο με ακαταμάχητη δύναμη, διότι έχουν

των όνχων oto χρόνο και στη βαθμίδα, ιο οποίο έχει
eviós του την (δια τη ζωή (ακόμη και ως δοσμένη),
όπως ο Πατήρ έχει εντός του τη ζωή, τι άΑΑο μπορεί
να είναι αυτό το ον, αν σκεφτούμε με συνέπεια, εκτός
από το θεό; «Ο Χριστός είναι ως προς τη βούλη
ση ένα με τον Πατέρα»· aflflá η βουΑητική ενότητα
προϋποθέτει οντοΑογική ενότητα. «Ο Χριστός είναι
ο ΑπεσταΑμένος, ο Εκπρόσωπος του θεού»· αΑΑά
ο θεός μπορεί να εκπροσωπηθεί μόνο από ένα θείο
ον. Μόνο εκείνον στον οποίο μοιάζω ή στον οποίο
βρίσκω ιδιότητες παρόμοιες με τις δικές μου μπορώ
να τον επιΑέξω ως εκπρόσωπο ή ως απεσταΑμένο
μου, αΑΑιώς απαξιώνω τον ίδιο τον εαυτό μου.*
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υπέρ tous tnv αναγκαιότητα του θυμικού.
Κοντολογίς η δύναμη Tns <pavraoías είναι
εδώ ταυτόχρονα η δύναμη Tns καρδιάς, η
φαντασία είναι anñá>s η νικήτρια, θριαμβεύουσα καρδιά. Στους Ανατολίτες, otous Έλ
ληνες η φαντασία ήταν χειμαρρώδη, αμέ
ριμνη για τη χρεία Tns καρδιά5, βρισκόταν
στην απόλαυση του γήινου μεγαλείου και
Tns εξοχότητα5· στο Χριστιανισμό κατήλθε από το παλάτι των θεών στον οίκο Tns
évÔ8ias, όπου κυριαρχεί μόνο η αναγκαι
ότητα των αναγκών, ταπεινώθηκε υπό την
κυριαρχία Tns καρδιάβ. Όσο όμα« περιορι
ζόταν εξωτερικά, τόσο περισσότερο κέρδιζε
σε δύναμη. Στη χρεία Tns Kapôiàs κατέπεσε
η θαρραλέα βούληση των ολύμπιων θεώναλλά σταδιακά επενεργεί η φαντασία σε
συμμαχία με την καρδιά. Και autós ο δεσμόε Tns ελευθερίαβ Tns qjavraoías με την
αναγκαιότητα Tns Kapóiás είναι o Xpiorós.
Oña τα πράγματα υπόκεινται στον Χριστό-

autós είναι o Kúpios του κόσμου, o onoios
μπορεί να κάνει με αυτόν ό,τι θέλει· αλλά
αυτή η απεριόριστη δύναμη που προστάζει
τη φύση είναι με τη σειρά Tns υποταγμένη
στη δύναμη ms Kapóiás : o Xpiorós προ
στάζει σιωπή στη μανιασμένη φύση, μόνο
άμα» για να εισακούσει tous αναστεναγ
μούβ των πασχόντων. [Πρβλ. Παράρτημα,
Παράγραφοι IX, XVI.]

φ

το κύριο έργο τον «De Jesu Christo
Servatore». Το βασικό επιχείρημά
τον είναι ότι ο Χριστός όεν έγινε
Λ ντρω τής μέσω τον στανρικού
θανάτον αλλά μέσω της διδασκαλίας
και τον ηθικού νποόείγματος
πον νπήρξε ο ίδιος. Το ¡579 ο
Sozzini π ήγε σ την Πολωνία, όπου
έδρασε μεσολαβητικά μεταξύ των
διάφορων τάσεων της αντιτριαδικής
κατεύθυνσης. Το κέντρο της
«Ecclesia minor» έγινε η πόλη
Ρακοβία, η οποία είχε θεμελιωθεί
το 1569. Εδώ σνγκροτήθηκε η
βασική διδασκαλία τον σωκινιανού
κινήματος, η Κατήχηση της
Ρακοβίας, με σ υντάκτες τον Valentin
Schmalz, τον Johannes Volkel και τον
Hieronymus Moskorzowski, οι οποίοι
στηρίχθηκαν σε προεργασίες τον
Sozzini. Α ν και ήδη από τα τέλη
τον Ι6ον αιώνα το όλο κίνημα
άρχισε να νφίσταται διωγμούς, και
το 1658 διώχθηκαν επίσημα από
την Πολωνία, οι Αντιτριαδιστές
άσκησαν μεγάλη επίδραση σε
κατοπινές αντιλήψεις οι οποίες
προετοίμασαν τις ριζοσπαστικές
ιδέες τον 18ον αιώνα.

Δέκατο έβδομο κεφάλαιο

Η διαφορά του Χριστιανισμού
από την ειδωλολατρία
O Xpiotós είναι η παντοδυναμία ins υποκειμενικότητας η καρδιά που έχει
λυτρωθεί από όλουε tous δεσμοί^ και tous νόμουε Tns cpúons, το θυμικό
που, αποκλείοντα$ όλο τον κόσμο, έχει επικεντρωθεί στον εαυτό του, η εκ
πλήρωση όλων των επιθυμιών Tns καρδιάε, η ανάληψη ειβ oupavoús Tns
<pavtaoías, η εορτή Tns aváoraons Tns Kapóiás - o Xptmós είναι auvencós n
διαφορά του Χριστιανισμού από την ειδωλολατρία.

Στο Χριστιανισμό o ávOpconos επικεντρώθηκε μόνο στον εαυτό του, αποκόπηκε από τη συνάφεια του κοσμικού όλου, έκανε τον εαυτό του ένα αύταρKES όλο, ένα απόλυτο, εξωκοσμικό και υπερκοσμικό ον. Ακριβακ γι' αυτόν
το λόγο, επειδή δεν θεωρούσε πλέον τον εαυτό του ένα ον που ανήκε στον
κόσμο, επειδή διέκοψε τη συνάφεια μαζί του, ένιωσε απεριόριστο ον -διότι ο
φραγμόβ Tns υποκειμενικότηταβ είναι ακριβακ ο κόσμο5, η αντικειμενικότη
τα-, δεν είχε πλέον κανένα λόγο να αμφισβητεί την αλήθεια και την ισχύ των
υποκειμενικών επιθυμιών και αισθημάτων του. Αντιθέτως οι ειδωλολάτρες
οι οποίοι δεν είχαν υπαναχωρήσει στον εαυτό tous , δεν είχαν κρυφτεί από
τη φύση στον εαυτό tous , περιόριζαν την υποκειμενικότητά tous μέσα από
την εποπτεία του κόσμου. Όσο και αν οι αρχαίοι γιόρταζαν την εξοχότητα
Tns ôiàvoias, του Λόγου, ήταν εντούτοκ τόσο φιλελεύθεροι, τόσο αντικειμε
νικοί, ώστε να αφήσουν και το Άλλο του πνεύματο$, την ύλη, να ζήσει, και
μάλιστα να ζήσει αιώνια, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό πεδίο·
οι Χριστιανοί βεβαίωσαν τόσο την πρακτική όσο και τη θεωρητική μισαλ
λοδοξία tous ακόμη και στο ότι πίστεψαν ότι μπορούν να διασφαλίσουν
την αιώνια υποκειμενική ζωή tous εξολοθρεύοντα5 μαζί με την πίστη στην
πτώση του κόσμου επ ίσ έ και την αντίθεση Tns υποκειμενικότητας τη φύ
ση.116 Οι αρχαίοι ήταν αφ' εαυτών ελεύθεροι, αλλά η ελευθερία tous ήταν
η ελευθερία Tns a6iaq>opías npos outoús tous íó io u s - οι Χριστιανοί ήταν
ελεύθεροι από τη φύση, αλλά η ελευθερία tous δεν ήταν η ελευθερία του
Λόγου, η αληθινή ελευθερία -η αληθινή ελευθερία είναι μόνο εκείνη που
περιορίζεται μέσω rns κοσμοθεώρησπ5, μέσω Tns <púons-, αλλά η ελευθερία
του θυμικού και rns <pavraaías, η ελευθερία του θαύματοε. Tous apxaíous
toús γοήτευε ο κόσμο5 σε τέτοιο βαθμό, ώστε έχασαν από τα μάτια tous
116.
«Os εκ τούτου οι ειδωλολάτρε5 κορόιδευαν tous Xpiotiavoús για ιο όιι απειλούσαν
μεν με καταστροφή τον ουρανό και τα άστρα, τα οποία εμε(5 αφήναμε óncús τα βρήκαμε,
αλλά για εμά$ tous I6ious, tous ανθρώπουε, οι οποίοι είχαμε τόσο μια αρχή όσο και ένα
τέλοβ, υπόσχονταν αιώνια ζωή μετά θάνατον»· Minucii Felicis Octav., c. 11, § 2.

Η ουσία tou Χριστιανισμού

τον Ιδιο τον εαυτό tous, εξαφανίστηκαν στο όλον· οι Χριστιανοί περιφρόνησαν τον κόσμο· τι είναι το δημιούργημα απέναντι στον δημιουργό; Τι είναι
o ñflios, το φεγγάρι και η γη απέναντι στην ανθρώπινη ψυχή; Ο κόσμθ5 πα
ρέρχεται, aññá o ávOpconos είναι aicovios. Ενώ οι Χριστιανοί απέσπασαν τον
άνθρωπο από κάθε κοινότητα με τη φύση και ενέπεσαν έτσι στο άκρο μια$
εξέχουσαε λεπτότηταβ η οποία χαρακτήριζε ήδη την απόμακρη σύγκριση
του ανθρώπου με το ζώο cos άθεη προσβολή Tns ανθρώπινέ αξιοπρέπεια5,
αντιθέτο» οι ειδωΑολάτρεβ ενέπεσαν στο áñño άκρο, στη χυδαιότητα που
αίρει τη διαφορά μεταξύ ζώου και ανθρώπου ή μάλιστα, óncos για παρά
δειγμα o Kéñoos*, o avrínaños του Χριστιανισμού, υποβαθμίζει τον άνθρω
πο κάτω από τα ζώα. Οι ειδωλολάτρε$ όμα» δεν θεωρούσαν τον άνθρωπο
anñcós σε συνάφεια με το σύμπαν· θεωρούσαν τον άνθρωπο, δηλαδή εδώ
το άτομο, μόνο σε συνάφεια με tous áññous avOpámous, σε σύνδεση με
μια κοινότητα. Διαχώριζαν, τουλάχιστον œs φιλόσοφοι, αυστηρά το άτομο
από το γένος το άτομο cos τμήμα του όλου του ανθρώπινου γένους και
υπήγαν στο όλον τα μεμονωμένα όντα. Οι άν
* O Celsus ηταν ο συντάκτης
θρωποι παρέρχονται αλλά η ανθρωπότητα μέ
τον πρώ τον φ ιλοσοφικού
νει, λέει évas ειδωλολάτρη φιλόσοςκ». «Ileos
κειμένου
ενάντια στο Χ ρισ τια 
6éñeis να διαμαρτυρηθεί5 για την απώλεια Tns
νισμό με τίτλο «Αληθής λόγος»
Kópns σου;» γράφει ο Σουλπίκιθ5 στον Κικέ(«Sermo
verus»).
Τα περιεχόμενα
ρωνα. «Μεγάλες κοσμοξακουστέ5 πόλεΐ5 και
του βιβλίου έχουν διασωθεί
βασίλεια έχουν καταπέσει, και εσύ συμπεριφέαπό την απάντηση τον Ωριγένη
ρεσαι έτσι για το θάνατο ενόε homunculi, ενό$
«Contra Celsum», η οποία συανθρωπάριου; Πού είναι η φιλοσοφία σου;»
ντάσσεται το 248. Το έρ γο τον
Η έννοια του ανθρώπου cos ατόμου ήταν για
tous apxaíous διαμεσολαβημένη, συνεπαγό
Κέλσου, με νεοπλατωνική βάση,
μενη από την έννοια του yévous ή Tns κοινότησνντάσσεται κατά πάσα πιθα
Tas. Ενώ σκέφτονταν υψηλά για το yévos, για
νότητα την περίοδο 178-180, χαι
τα προτερήματα Tns ανθρωπότηκ», ενώ σκέ
είναι σημαντικό όχι μόνο για τη
φτονταν υψηλά και μεγαλόπρεπα για τη διά
γραμματολογική αξία τον αλλά
νοια, εντούτοΐ5 σκέφτονταν υποτιμητικά για το
χαι για το επίπεδο γνώ σης τον
άτομο. Αντιθέτο», ο Χριστιανισμόβ εγκατέλειΧ ριστιανισμού τον 2ο αιώνα.
ψε το yévos, είχε μόνο το άτομο υπόψη του. Ο
Χριστιανισμός, σαφο» όχι o oúyxpovos Χριστιανισμό$ o onoíos έχει προσλάβει τη μόρφωση Tns ειδωλολατρία και έχει διατηρήσει μόνο το όνομα και
ορισμένε5 γενικέε npotáoeis από το Χριστιανισμό, είναι η άμεση αντίθεση ms
ειδωήοΑατρίαε - συλλαμβάνεται αληθινά, και δεν παραποιείται αηό μια αυ
θαίρετη και θεωρησιακή ψευδοερμηνεία, όταν συλλαμβάνεται cos αντίθεσηείναι αληθινός εφόσον η αντίθεσή του είναι ψευδής, αλλά είναι ψευδής εφό
σον η αντίθεσή του είναι αήηθινή. Οι αρχαίοι θυσίαζαν το άτομο στο Yévos· οι
Χριστιανοί το Yévos στο άτομο. Ή: η ειδωλολατρία νοούσε και συλλάμβανε
το άτομο μόνο cos τμήμα σε διαφορά npos το όλον του γένους ο Χριστιανισμόε αντιθέτο» μόνο σε άμεση, αδιαφοροποίητη ενότητα με το Yévos.1'7
117.
Ως γνωστόν, o Αριστοτέλης λέει ρητά στα Ποήιιικά του ότι το μεμονωμένο άτο
μο, επειδή δεν είναι αύταρκες, έχει την Ιδια σχέση npos το κράτος όπως το τμήμα προς το

Ludwig Feuerbach

Για το Χριστιανισμό το άτομο ήταν το αντικείμενο μιας άμεαηε Πρόνοιας,
δηλαδή ένα άμεσο αντικείμενο του θείου óvros. Οι ειδωλολάτρες πίστευαν
σε μια πρόνοια του μεμονωμένου ατόμου μόνο μέσω του γένους, του νό
μου, της κοσμικής διάταξης, δηλαδή σε μια πρόνοια μόνο έμμεση, φυσι
κή, όχι θαυματουργή- οι Χριστιανοί ωστόσο απέρριψαν τη διαμεσολάβηση,
ετέθησαν σε άμεση σύνδεση με το προνοούν, το περιεκτικό, το γενικό ονδηλαδή ταύτισαν άμεσα το γενικό ον με το μεμονωμένο ον.
Η έννοια της θεότητας όμως συμπίπτει με την έννοια της ανθρωπότητας.
Όλοι οι θείοι προσδιορισμοί, όλοι οι προσδιορισμοί που καθιστούν θεό το
θεό, είναι προσδιορισμοί yévous -προσδιορισμοί που είναι περιορισμένοι
στο μεμονωμένο άτομο, στο άτομο, αλλά οι φραγμοί των οποίων έχουν δι
ατηρηθεί στην ουσία του γένους και ακόμη στην ίδια την ύπαρξή του- εφό
σον αυτό έχει την αντίστοιχη ύπαρξή του σε όλους μαζί τους ανθρώπους.
Η γνώση μου, η βούλησή μου είναι περιορισμένες- αλλά ο φραγμός μου
δεν είναι ο φραγμός του άλλου, πολύ λιγότερο δε της ανθρωπότητας- αυτό
που για εμένα είναι δύσκολο είναι για τον άλλο εύκολο- αυτό που για μία
περίοδο είναι αδύνατο, ακατάληπτο, είναι για την επερχόμενη διανοητό και
δυνατό. Ο βίος μου είναι δεσμευμένος σε έναν περιορισμένο χρόνο, ο βίος
της ανθρωπότητας όχι. Η ιστορία rns ανθρωπότηταε δεν συνίσταται σε τίποτε
άλλο παρά σε μια διαρκή υπέρβαση φραγμών, οι οποίοι σε μία συγκεκριμέ
νη περίοδο ισχύουν ως φραγμοί rns ανθρωπότηταε, και γΓ αυτό cos απόλυτοι,
ανυπέρβλητοι φραγμοί. Το μέλλον αποκαλύπτει όμως πάντα ότι οι υποτιθέ
μενοι φραγμοί του γένους ήταν μόνο φραγμοί των ατόμων. Η ιστορία των
επιστημών, ιδιαίτερα της φιλοσοφίας και της φυσικής επιστήμης, παρέχει ως
όλον, ότι συνεπά» to «pátos είναι φύσει πρότερο από την οικογένεια και χο άιομο, διότι χο
όλον είναι κατ' ανάγκην πρότερο από το τμήμα. - Οι Χριστιανοί «θυσίαζαν» σαφώς και «το
άτομο», δηλαδή αυτό σημαίνει εδώ το μεμονωμένο άτομο cos τμήμα στο όλον, στο γένος,
στην κοινότητα. Το τμήμα, λέει ο Άγιος θωμάς ο Ακινάτης, ένας εκ των μεγαλύτερων διανοητών και θεολόγων, θυσιάζει τον εαυτό του εκ του φυσικού ενστίκτου για τη διατήρηση
του όλου. «Κάθε τμήμα αγαπά εκ φύσεως περισσότερο το όλον παρά τον εαυτό του. Και
κάθε μεμονωμένο άτομο αγαπά εκ φύσεως περισσότερο το καλό του γένους του παρά το
μεμονωμένο καλό ή την ευτυχία του. Κάθε ον αγαπά συνεπώς, με τον τρόπο του φυσικά,
το θεό, ως το γενικό αγαθό, περισσότερο από τον εαυτό του» (Summae P. I, Qu. 60. Art.
V.). Οι Χριστιανοί σκέφτονται συνεπώς σε αυτή τη σχέση όπως οι αρχαίοι. Ο θωμάς επαινεί
(De regim. princip., lib. Ill, c. 4) τους Ρωμαίους για το ότι έθεταν την πατρίδα πάνω απ' όλα,
θυσίαζαν τη δική τους ευτυχία για τη δική της. Αλλά όλες αυτές οι σκέψεις και τα φρονήματα
ισχύουν στο Χριστιανισμό μόνο επί rns yns, όχι στον ουρανό, ισχύουν στην ηθική, όχι στη
δογματική, ισχύουν στην ανθρωηοΑογία, όχι στη θεοΑογΙα. Ως αντικείμενο της θεολογίας, το
άτομο, το μεμονωμένο άτομο είναι ένα υπερφυσικό, αθάνατο, αύταρκες, απόλυτο, θείο ον.
Ο ειδωλολάτρης στοχαστής Αριστοτέλης δηλώνει τη φιλία (Ηθικά ΙΝικομάχεια], Βιβλίο 9,
κεφ. 9) ως αναγκαία για την ευδαιμονία, ο Χριστιανός στοχαστής θωμάς Ακινάτης όμως όχι.
«Δεν ανήκει κατ' ανάγκη» λέει «ένας κύκλος φίλων στη μακαριότητα, διότι ο άνθρωπος έχει
την πήήρη εντέΑειά του στο θεό». «Εάν λοιπόν η ψυχή του ήταν μόνη της στην απόλαυση
του θεού, θα ήταν και πάλι μακάρια ακόμη και αν δεν είχε έναν ηΑησίον που να τον αγαπά»
(Prima Secundas, Qu. 4, 8). Ο ειδωλολάτρης θεωρεί λοιπόν τον εαυτό του ακόμη και στην
ευδαιμονία ως μεμονωμένο άτομο, ως άτομο, και για αυτό ως χρήζοντα ενός áññou όντος
cos ομοίου του, ω ί ομογενούς του, αλλά ο Χριστιανός δεν χρειάζεται κανένα άλλο Εγώ, διότι
ως άτομο είναι ταυτόχρονα μη άτομο αλλά γένος, γενικό ον, διότι έχει evtós του «την πλήρη
εντέλειά του στο θεό».

Η ουσία ιο υ Χριστιανισμού

npos αυχό tis πιο ενδιαφέρουσεβ αποδείξει, θα ήταν άκρα» ενδιαφέρον
και διδακτικό να γραφτεί μια ιστορία των επιστημών αποκλειστικά από αυτή
τη σκοπιά, για να δειχτεί σε όλη τη μηδαμινότητά Tns η φαντασίωση του
ατόμου ότι μπορεί να περιορίσει το Yévos του. Απεριόριστο λοιπόν είναι το
yévos, περιορισμένο είναι μόνο το άτομο.1'8
Αλλά το αίσθημα του φραγμού είναι οδυνηρό· από αυτή την οδύνη το
άτομο απελευθερώνεται στην εποπτεία του τέλειου ó v to s · σε αυτή την εποπτεία κατέχει αυτό που του λείπει εκτόδ αυτού. Ο Θεό5 δεν είναι τίποτε άλλο
ckou s Xpicmavoús εκτό5 από την εποπτεία rns άμεοπ5 evórnros του yévous
και rns ατομικότηταί, του γενικού και του μεμονωμένου ó v to s . Ο Θε05 είναι
η έννοια του yévous cos ενό5 ατόμου, η έννοια ή η ουσία του yévous η οποία
cos yévos, cos γενική ουσία, cos το σύνολο όλων των τελειοτήτων, cos αποκαθαρμένη από όλουβ to u s είτε πραγματικούε είτε υποθετικούβ φραγμούδ του
ατόμου, είναι ταυτόχρονα και πάλι ένα ατομικό, μεμονωμένο ον. «Ουσία και
ύπαρξη είναι ταυτόσημε5 στο θεό», δηλαδή αυτό δεν σημαίνει τίποτε άλλο
από το ότι aurós είναι η έννοια του Yévous, το ον Yévous είναι άμεσα enlons
την ίδια στιγμή ύπαρξη, μεμονωμένο ον. Η ανώτατη σκέψη από τη σκοπιά
Tns θρησκείαβ ή Tns θεολογίαβ είναι η e^ñs: Ο θεόβ δεν αγαπά, είναι autós ο
iôios η αγάπη- δεν ζει, είναι autós ο iôios η ζωή· δεν είναι δίκαιος αλλά είναι
o íóios η δικαιοσύνη, δεν είναι ένα πρόσωπο αλλά η ίδια η προσωπικότητα
- το γένος η ιδέα άμεσα cos κάτι πραγματικό.
Ακριβά» εξαιτία5 a u tn s Tns ά μ εσ έ evóTm as μεταξύ Yévous και ατομικόxnia s, auxñs Tns συγκέντρωσέ όλων των γενικοτήτων και ουσιαστικοτήτων σε ένα εμπρόσωπο ον, o 0 e ó s είναι ένα βαθιά θυμικό αντικείμενο που
ερεθίζει τη φαντασία, ενώ η ιδέα Tns ανθρωπότητα5 είναι άθυμη, διότι η
ανθρωπότητα πλανιέται στην παράστασή μαδ μόνο cos μια σκέψη, ενώ cos το
πραγματικό, σε διαφορά από αυτή τη σκέψη, κυμαίνονται στην παράστασή
μα$ τα αναρίθμητα πολλά μεμονωμένα, περιορισμένα άτομα. Αντιθέτως στο
θεό το θυμικό ικανοποιείται άμεσα, διότι εδώ συνέχονται τα πάντα σε ένα, τα
πάντα μεμ/ás, δηλαδή επειδή εδώ το Yévos είναι άμεσα ύπαρξη, μεμονωμέ
νο ον. Ο Θεό5 είναι η αγάπη, η αρετή, η ομορφιά, η σοφία, το τέλειο, γενικό
ον cos ένα ον, το άπειρο 8úpos του yévo us cos μία συνεκτική έννοια. Αλλά
ο Θε05 είναι η ιδία ουσία του ανθρώπου - οι Χριστιανοί διαφέρουν λοιπόν
από to u s ειδωλολάτρε5 στο ότι ταυτίζουν άμεσα το άτομο με το yévos, στο
ότι σε auToús το άτομο έχει τη σημασία του yévo us, το άτομο ισχύει γι' αυτό
το ίδιο eos η n ñ n p n s ύπαρξη του Yévous, στο ότι αποθεώνουν το ανθρώπινο
άτομο, το καθιστούν απόλυτο ον.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η διαφορά του Χριστιανισμού από την ει
δωλολατρία αναφορικά με τη σχέση του ατόμου npos τη διάνοια [Intelligenz,
Verstandj, npos το νου. Οι Χριστιανοί εξατομίκευαν τη διάνοια, οι ειδωλολάtpES την καθιστούσαν ένα οικουμενικό ον. Για to u s ειδωλολάχρεδ η διάνοια
118.
Με την έννοια uis θρησκείας και uis θεοΑογΙαβ δεν είναι, βέβαια, ούτε το yévos απε
ριόριστο, δεν είναι παντογνώστη, δεν είναι παντοδύναμο, aññá επειδή óñes οι θείες ιδιότητες
υπάρχουν μόνο στη φαντασία είναι anñcbs κατηγορήματα, anñcbs εκφράσεις tns ανθρώπινης
θυμικής και παραστατικής ικανότητας, όπως καταδεικνύεται σε αυτό το σύγγραμμα.
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ήταν η ουσία του ανθρώπου, για τους Χριστιανούς ήταν απλώς ένα τμήμα
αυτών των ιδίων · για τους ειδωλολάτρες ήταν γΓ αυτόν το λόγο μόνο η
διάνοια, το yévos, αθάνατο, δηλαδή θείο, ενώ για τους Χριστιανούς μόνο
το άτομο. Από εδώ προκύπτει αφ' εαυτής η περαιτέρω διαφορά μεταξύ της
ειδωλολατρικής και της χριστιανικής φιλοσοφίας.
Η πλέον αναμφισβήτη έκφραση, το χαρακτηριστικότερο σύμβολο αυτής
της άμεσης ενότητας του γένους και της ατομικότητας στο Χριστιανισμό είναι
ο Χριστός, ο πραγματικός θεός των Χριστιανών. Ο Χριστός είναι το αρχέ
τυπο, η υπάρχουσα έννοια της ανθρωπότητας, το σύνολο όλων των ηθι
κών και θείων τελειοτήτων, ο καθαρός, ουράνιος, αναμάρτητος άνθρωπος
με αποκλεισμό καθετί αρνητικού και ελλιπούς, ο άνθρωπος του γένους, ο
Αδάμ Κάδμος, αλλά όχι θεωρούμενος ως η ολότητα του γένους, της ανθρω
πότητας, αλλά άμεσα ως ένα άτομο, ως ένα πρόσωπο. Ο Χριστός, δηλαδή ο
χριστιανικός, ο θρησκευτικός Χριστός, δεν είναι συνεπώς το επίκεντρο, αλλά
το τέλος της ιστορίας. Αυτό προκύπτει τόσο από την έννοια όσο και από την
ιστορία. Οι Χριστιανοί προσδοκούσαν το τέλος του κόσμου, της ιστορίας. Ο
ίδιος ο Χριστός προφητεύει στη Βίβλο, ενάντια σε όλα τα ψέματα και τις σο
φιστείες των ερμηνευτών μας, καθαρά και ξάστερα την εγγύ5 συντέλεια του
κόσμου. Η ιστορία βασίζεται μόνο στη διαφορά του ατόμου από το γένος.
Εκεί όπου παύει αυτή η διαφορά παύει και η ιστορία, σταματά η διάνοια,
το νόημα της ιστορίας. Δεν απομένει στον άνθρωπο τίποτε άλλο από την
εποπτεία και την ιδιοποίηση αυτού του πραγματοποιημένου ιδεώδους και
η κενή ορμή διάδοσης - το κήρυγμα ότι ο θεός εμφανίστηκε και ότι ήρθε η
συντέλεια του κόσμου.
Ακριβώς επειδή η άμεση119ενότητα του γένους και του ατόμου υπερβαί
νει τα όρια του Λόγου και της φύσης, ήταν εντελώς φυσικό και αναγκαίο να
θεωρηθεί αυτό το οικουμενικό, το ιδεώδες άτομο ένα διαχυτικό, υπερφυ
σικό, ουράνιο ον. Είναι συνεπώς ανάποδο το να θέλουμε να συναγάγουμε
από το Λόγο την άμεση ενότητα του γένους και του ατόμου· διότι αυτός που
επιτελεί αυτή την ενότητα είναι μόνο η φαντασία, η φαντασία για την οποία
τίποτε δεν είναι αδύνατο - η ίδια φαντασία που είναι και η δημιουργός των
θαυμάτων· διότι το μεγαλύτερο θαύμα είναι το άτομο, το οποίο ως άτομο
είναι ταυτόχρονα η ιδέα, το γένος, η ανθρωπότητα στην πληρότητα της τε
λειότητας και της απειρότητάς του. Είναι συνεπώς επίσης ανάποδο να δια
τηρείται ο βιβλικός ή δογματικός Χριστός αλλά να μπαίνουν στην άκρη τα
θαύματα. Όταν διατηρείς την αρχή, πώς θέλεις να απαρνηθείς τις αναγκαίες
συνέπειές της;
119.
Σοφά είπα: η άμεση, δηλαδή η υπερνατουραλιστική, η φανταστική, η άφυλη, διότι
η έμμεση, η έλλογη, η φυσικοϊστορική ενότητα του γένους και του ατόμου δεν βασίζεται
μόνο στο φύλο. Είμαι άνθρωπος μόνο ως άνδρας ή ω ί γυναίκα. Είτε είτε, δηλαδή είτε φως
είτε σκοτάδι, είτε άνδρας είτε γυναίκα - αυτό είναι το δημιουργικό ρήμα της φύσης. Αλλά
για το Χριστιανό ο πραγματικός, o θηλυκός, ο αρσενικός άνθρωπος είναι ο «κτηνάνθρω
πος»: το ιδεώδες του, η ουσία του είναι ο ευνούχος, ο άφυλος άνθρωπος του γένους, διότι
ο άνθρωπος τους γένους δεν είναι τίποτε άλλο από εκείνο που έχει προσωποποιηθεί στη
διαφορά από τον άνδρα και τη γυναίκα, διότι είναι και οι δύο άνθρωποι, συνεπώς είναι ο
άφυλος άνθρωπος.
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Η nññpns απουσία tns éwoias ίου yévous στο Χριστιανισμό εκδηλώνεται
ιδιαίτερα με τη χαρακτηριστική διδασκαλία του για τον γενικά αμαρτωλό χα
ρακτήρα των ανθρώπων. Αυτή η διδασκαλία έχει cos θεμέλιο την απαίτηση
ότι το άτομο δεν πρέπει να είναι ένα άτομο, μια απαίτηση η οποία όμως με
τη σειρά Tns έχει ais θεμέλιο την προϋπόθεση ότι το άτομο είναι δι' εαυτό
ένα τέλειο ον, είναι για τον εαυτό του η εξαντλητική παράθεση ή ύπαρξη
του yévous. Εδώ λείπει πλήρακ η αντικειμενική εποπτεία, η συνείδηση ότι
το Εσύ ανήκει στην τελειότητα του Εγώ, ότι οι άνθρωποι αποτελούν τον άν
θρωπο μόνο όταν είναι μαζί, ότι οι άνθρωποι μόνο όταν είναι μαζί είναι αυτό
που είναι και έτσι óncos είναι αυτό που o áv0pconos πρέπει και μπορεί να
είναι. Όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί. Το παραδέχομαι- αλλά δεν είναι
όλοι αμαρτωλοί με τον ίδιο τρόπο- πολύ περισσότερο, πραγματοποιείται μια
πολύ μεγάλη, μάλιστα μια ouoicoôns διαφορά. Ο évas ávOpconos έχει τάση
npos το ψέμα120, o áflflos όμα» όχι: θα προτιμούσε να χάσει τη ζωή του παρά
να παραβεί το λόγο του ή να πει ψέματα- ο ipfios έχει τάση για οινοποσία, ο
téTapTos για ακολασία, ο πέμπτοβ δεν έχει καμία από auTés tis τάσεΐ5 - είτε
μέσω Tns ócopeás Tns <púons είτε μέσω Tns ενεργητικότηταε του χαρακτήρα
του. Οι άνθρωποι λοιπόν αλλπλοσυμπληρώνονται τόσο στο ηθικό όσο και
στο φυσιολογικό και διανοητικό πεδίο, ώστε, αν ληφθούν εν συνόλω, είναι
έτσι óncos πρέπει να είναι, αποτελούν τον τέλειο άνθρωπο.
ΓΓ αυτό και η συναναστροφή βελτιώνει και ανορθώνει, απρόθετα, [διό
τι] xcopís υποκρισία o ávOpconos είναι διαφορετικόβ στη συναναστροφή απ'
ό,τι όταν είναι póvos του. Η αγάπη κάνει θαύματα και μάλιστα η αγάπη των
δύο φύλων. O ávópas και η γυναίκα διορθώνονται και συμπληρώνονται
αμοιβαία, oútcos ώστε μόνο έτσι ενωμένοι αποτελούν το yévos, τον τέλειο
άνθρωπο.121 Xcopís το Yévos η αγάπη είναι αδιανόητη. Η αγάπη δεν είναι
τίποτε άλλο από την αυτοπεποίθηση του γένους evtós Tns 6ia<popás των φύ
λων. Στην αγάπη η αλήθεια του γένους, η οποία κατά τα άλλα είναι μόνο
μια υπόθεση του Λόγου, ένα αντικείμενο Tns σκέψης είναι μια αισθηματική
υπόθεση, μια αισθηματική αλήθεια, διότι στην αγάπη o áv0pconos εκφράζει
για τον εαυτό του την ανεπάρκειά του cos npos την ατομικότητά του, αξιώνει
την ύπαρξη του άλλου cos μια ανάγκη Tns Kapóiás, υπολογίζει τον άλλο
στη δική του ουσία, θεωρεί μόνο το βίο που συνδέεται με τον άλλο μέσω
Tns aYánns cos τον αληθινό, τον ανθρώπινο βίο που αντιστοιχεί στην έννοια
του ανθρώπου, δηλαδή στο yévos. Το άτομο είναι ελλιπέ$, ατελέ5, αδύνα
μο, χρήζον- αλλά δυνατή, τέλεια, ικανοποιημένη, xcopís ανάγκη, αυτάρκα,
άπειρη είναι η αγάπη, διότι εντόβ Tns η αυτοπεποίθηση Tns ατομικότητα* είναι
120. Έτσι, για παράδειγμα, otous Σιαμαίους η υποκρισία και το ψέμα είναι εγγενή ελαττώ
ματα, aflflá και πάΑι έχουν αρετές οι οποίες λείπουν από άΑλους flaoús, οι οποίοι δεν έχουν
αυτά τα εΑαττώματα των Σιαμαίων.
121. Στους Ινδούς (Menu Qes.) μόνο εκείνος «είναι ένας πΑήρης άνδρας ο οποίος αποτεΑεΙται από τρία ενωμένα πρόσωπα, τη γυναίκα του, τον εαυτό του και τον υιό του. Διότι ο
άνδρας, η γυναίκα και ο πατέρας και ο υιός είναι ένα». Επίσης και ο παΑαιοδιαθηκικός γήινος
Αδάμ είναι ατεΑής χωρίς τη γυναίκα, την οποία και ποθεί. ΑΑΑό ο νεοδιαθηκικός, ο χριστια
νικός, ο ουράνιος Αδάμ, ο οποίος Λογίζεται αναφορικά με την παρακμή αυτού του κόσμου,
δεν έχει πΑέον καθόλου γενετήσιες ορμές και λειτουργίες.
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η αυτοπεποίθηση ms χελειόχηχαβ του yévous. Oncos όμα» η αγάπη, έτσι επε
νεργεί και η φιλία, εκεί τουλάχιστον όπου είναι αληθινή και οικεία, εκεί όπου
είναι θρησκεία, ôncos ήχαν o to u s apxaíous. Οι φίλοι αλληλοσυμπληρώνονται· η φιλία είναι ένα μέσο apetñs και κάτι περισσότερο: είναι αυτή η ίδια
μια αρετή, αλλά μια κοινή αρετή. Μόνο μεταξύ ενάρετων μπορεί να υπάρξει
φιλία, óncos έλεγαν οι αρχαίοι. Αλλά και πάλι δεν μπορεί να υπάρξει π λήρ έ
ομοιότητα- πολύ περισσότερο πρέπει να υπάρξει διαφορά, διότι η φιλία βα
σίζεται σε μια ορμή συμπλήρωσή. Ο φίλοε δίνει στον εαυτό του μέσω του
άλλου αυτό που o (6ios δεν κατέχει. Η φιλία εξιλεώνει μέσα από τΐ5 αρετές
του 8vós τα σφάλματα του άλλου. Ο φίλθ5 δικαιολογεί το φίλο ενώπιον του
θεού. Όσο σφαλερό5 και αν είναι évas áv0pconos για τον εαυτό του: αναδεικνύει ήδη έναν ορθό πυρήνα όταν έχει ik o v o ú s ανθρώπου για φίλου5.
Ακόμη και όταν εγώ ο iôios δεν μπορώ να είμαι τέλειθ5, τουλάχιστον αγαπώ
o to u s άλλουβ την αρετή, την τελειότητα. Όταν λοιπόν κάποτε ο καλόβ θεόε
θα θελήσει να λογαριαστεί μαζί μου για xis αμαρτίες, tis α δύνα μέ και χα
σφάλμαχά μου, χόχε θα βάλω cos συνηγόρου, cos μεσολαβηχέ5 us αρετές
των φίλων μου. Πόσο βάρβαρος πόσο παράλογος θα ήταν ο θεόβ που θα
με καταδίκαζε λόγω των αμαρτιών tis onoÍ8S έχω μεν διαπράξει, αλλά ο
onoíos θα με καταδίκαζε ακόμη και για την αγάπη npos to u s φίλου$ μου, οι
οποίοι θα ήταν ελεύθεροι από auTés tis αμαρτίεδ!
Εάν όμοκ ήδη η φιλία, η αγάπη κάνουν ένα, τουλάχιστον σχετικά, τέλειο
όλον από όντα που είναι δΓ εαυτά ατελή, πόσο περισσότερο εξαφανίζονται
οι αμαρτία και τα σφάλματα του μεμονωμένου ανθρώπου στο ίδιο το Yévos,
το οποίο έχει την κατάλληλη ύπαρξή του122 μόνο στην ολότητα των ανθρώ
πων, και γΓ αυτό είναι μόνο ένα αντικείμενο του Λόγου! O Opñvos για την
αμαρτία έρχεται λοιπόν στην ημερήσια διάταξη μόνο εκεί όπου το ανθρώπι
νο άτομο είναι αντικείμενο για αυτό το ίδιο cos ένα ον δι' εαυτό τέλειο, από
λυτο, το οποίο δεν χρειάζεται τον άλλο για την πραγματοποίηση του Yévous,
του τέλειου ανθρώπου, εκεί όπου στη θέση rns συνείδηση του γένους έχει
έρθει η αποκλειστική αυτοσυνείδηση του ατόμου, εκεί όπου το άτομο δεν
γνωρίζει τον εαυτό του cos ένα τμήμα ins ανθρωπότητα5, διαφοροποιείται
από το yévos και γΓ αυτό καθιστά tis αμαρτίες του, to u s φραγμούς του,
tis αδυναμίες του γενικέ$ αμαρτίες, αμαρτίες, φραγμούς και αδυναμίε5 Tns
ίδιας Tns ανθρωπότητας. Παρ' όλα αυτά όμως o άνθρωπος δεν μπορεί να
χάσει τη συνείδηση του yévous, διότι η αυτοσυνείδησή του είναι ουσιωδώς
δεσμευμένη στη συνείδηση του άλλου. Εκεί λοιπόν που γΓ αυτόν το λόγο
το yévos δεν είναι για τον άνθρωπο αντικείμενο cos yévos, εκεί του γίνεται
το yévos αντικείμενο cos Θε05. Συμπληρώνει το έλλειμμα Tns éwoias του
Yévous μέσα από την έννοια του θεού cos εκείνου του ó v to s το οποίο είναι
ελεύθερο από to u s φραγμού5 και tis ελλείψ ει οι onoí8S καταπιέζουν το άτο
μο και, κατά τη γνώμη του, επειδή ταυτίζει το άτομο με το yévos, καταπιέζουν
122.
«Μόνο όλοι μαΟ οι άνθρωποι» λέει o Goethe -λόγια που έχω μεν παραθέσει ήδη
κάπου αλλού, αλλά δεν μπορώ να αποφύγω ιην επανάληψή tous εδώ- «γνωρίζουν τη
φύση- μόνο όλοι μαζί οι άνθρωποι βιώνουν το Ανθρώπινο» [από επιστολή στον Schiller,
5.5.1798].

Η ουσία tou Χριστιανισμού

χο Ιδιο το γένος. Αλλά αυτό το ον που είναι ελεύθερο και απεριόριστο από
τους φραγμούς των ατόμων δεν είναι ακριβώς τίποτε áñño από το γένος, το
οποίο αποκαλύπτει την απειρότητα της ουσίας του στο ότι πραγματώνεται
σε απεριόριστα πολλά και διαφορετικά άτομα. Εάν ήταν όλοι οι άνθρωποι
anoñúiais όμοιοι, τότε δεν θα υπήρχε, βέβαια, καμία διαφορά μεταξύ του
γένους και του ατόμου. Τότε όμως θα ήταν και η ύπαρξη πολλών ανθρώπων
καθαρή πολυτέλεια- θα αρκούσε ένας μοναδικός άνθρωπος για το σκοπό
του γένους. Όλοι μαζί θα είχαν στον Ένα, ο οποίος θα απολάμβανε την ευ
τυχία της ύπαρξης, τον επαρκή αντικαταστάτη τους.
Βεβαίως, η ουσία των ανθρώπων είναι μία, αλλά αυτή η ουσία είναι άπει
ρη ■ η πραγματική ύπαρξή της είναι συνεπώς άπειρη, μια αλληλοσυμπληρούμενη διαφορετικότητα για να αποκαλυφθεί ο πλούτος της ουσίας. Η ενό
τητα στην ουσία είναι ηοήυσχιδία στην ύπαρξη. Μεταξύ εμού και του άλλου
-αλλά ο άλλος είναι ο αντιπρόσωπος του γένους, ακόμη και όταν είναι μόνο
ένας, υποκαθιστά για εμένα την ανάγκη για noññoús άλλους, έχει για εμένα
οικουμενική σημασία, είναι ο εντολοδόχος της ανθρωπότητας ο οποίος μιλά
σε εμένα τον μοναχικό εν ονόματί της, ως εκ τούτου έχω, ακόμη και όταν
συνδέομαι μόνο με έναν, έναν κοινό, ανθρώπινο βίο-, μεταξύ εμού και του
άλλου πραγματοποιείται συνεπώς μια ουσιώδης, ποιοτική διαφορά. Ο άλ
λος είναι το Εσύ μου -αν και αυτό είναι ταυτόχρονα αμοιβαίο-, το áñño Εγώ
μου, ο άνθρωπος που είναι αντικειμενικός για εμένα, το ανοιχτό εσωτερικό
μου - ο εαυτόν ορώμενος οφθαλμός. Πρώτα στον άλλο έχω τη συνείδηση
της ανθρωπότητας- πρώτα μέσα από αυτόν μαθαίνω, αισθάνομαι ότι είμαι
άνθρωποί■πρώτα στην αγάπη προς αυτόν μου γίνεται σαφές ότι αυτός ανή
κει σε εμένα και εγώ ανήκω σε αυτόν, ότι εμείς οι δύο δεν μπορούμε να
είμαστε ο ένας χωρίς τον άλλο, ότι μόνο η κοινότητα [Gemeinsamkeit] απο
τελεί την ανθρωπότητα. Αλλά πραγματοποιείται εξίσου ηθικά μια ποιοτική,
μια κριτική διαφορά μεταξύ του Εγώ και του Εσύ. Ο άλλος είναι η αντικει
μενική συνείδησή μου- με μέμφεται για τα σφάλματά μου, ακόμη και όταν
δεν εκφράζεται ρητά: είναι το προσωποποιημένο αίσθημα της αιδούς μου.
Η συνείδηση του ηθικού νόμου, του δικαίου, του πρέποντος, της ίδιας της
αλήθειας είναι δεσμευμένη μόνο στη συνείδηση του άλλου. Αληθινό είναι
αυτό στο οποίο ο άλλος συμφωνεί μαζί μου - η συμφωνία είναι το πρώτο
γνώρισμα της αλήθειας, αλλά μόνο επειδή το γένοί είναι το ύστατο μέτρο rns
αλήθειαί. Σε αυτό που σκέφτομαι μόνο εγώ με το μέτρο της ατομικότητάς
μου δεν είναι δεσμευμένος ο άλλος, αυτό μπορεί να νοηθεί διαφορετικά,
είναι μια τυχαία, απλώς υποκειμενική άποψη. Αυτό όμως που σκέφτομαι με
το μέτρο του γένους, αυτό το σκέφτομαι όπως μπορεί πάντα να το σκεφτεί
ο άνθρωπος εν γένει, και συνεπώς όπως πρέπει να το σκεφτεί το μεμονωμέ
νο άτομο όταν θέλει να σκέφτεται κανονικά, νόμιμα και συνεπώς αληθινά.
Αληθινό είναι αυτό που συμ<ρωνεί με την ουσία του γένουί, σφαλερό αυτό
που αντιφάσκει με αυτή. Δεν υπάρχει ένας άλλος νόμος της αλήθειας. Αλλά
ο άλλος είναι απέναντί μου ο αντιπρόσωπος του γένους, ο εκπρόσωπος
των άλλων στον πληθυντικό, μάλιστα η δική του κρίση μπορεί να ισχύει
για εμένα περισσότερο από την κρίση του αναρίθμητου πλήθους. «Ο λήρος
αποκτά μαθητές όπως η άμμος της θάλασσας- η άμμος είναι άμμος- δικό μου
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είναι το μαργαριτάρι, εσύ, ω λογικέ μου φίλε!»* Η συμφωνία του άλλου
ισχύει λοιπόν για εμένα ο» το γνώρισμα της νομιμότητας, ins γενικότητας
Tns αλήθειας των σκέψεών μου. Δεν μπορώ να αποστασιοποιηθώ έτσι από
τον εαυτό μου, για να μπορέσω να με κρίνω εντελώς ελεύθερα και απροκα
τάληπτα- ο άλλος όμα» έχει αμερόληπτη κρίση- μέσα από αυτόν διορθώνω,
συμπληρώνω, διευρύνω τη δική μου κρίση, το δικό μου γούστο, τη δική
μου γνώση. Κοντολογίς πραγματοποιείται μια ποιοτική, κριτική διαφορά με
ταξύ των ανθρώπων. Ωστόσο ο Χριστιανισμό* σβήνει αυτές tis ποιοτικές
διαφορές, εφαρμόζει σε óñous tous ανθρώπου ένα καλαπόδι, tous θεωρεί
ένα και το αυτό άτομο, διότι δεν γνωρίζει καμία
*Από τη σ υλλογή ποιημάτων
διαφορά μεταξύ του yévous και του ατόμου: ένα
τον Goethe «Επιγράμματα»,
και το αυτό φάρμακο για óñous tous ανθρώπου
Βενετία 1790. «Mache
xœpis διαφορά, ένα και το αυτό βασικό και πατρο
der Schwàrmer sich Schüler
παράδοτο κακό.
wie Sand am Meere - der Sand
Ακριβά» γΓ αυτόν το λόγο, επειδή ο Χριστιανιist Sand; die Perle sei mein,
σμό5 λόγω Tns διαχυτικής υποκειμενικότητα5 δεν
du, o verniinfiiger Freund».
γνωρίζει τίποτε περί του γένους στο οποίο και
μόνο βρίσκεται η λύση, η δικαιολόγηση, η συμ
φιλίωση και η ίαση των αμαρτιών και των ελλείψεων των ατόμων, χρειαζό
ταν μια υπερφυσική, μια ιδιαίτερη, και πάλι μόνο εμπρόσωπη, υποκειμενική
βοήθεια για να ξεπεράσει την αμαρτία. Όταν εγώ μόνος μου είμαι το yévos,
όταν εκτό5 εμού δεν υπάρχουν άλλοι, ποιοτικά διαφορετικοί άνθρωποι ή,
πράγμα που είναι εντελώς το αυτό, όταν δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ
εμού και των άλλων, όταν είμαστε όλοι εντελώς όμοιοι, όταν οι αμαρτίε5
μου δεν εξουδετερώνονται και δεν αμβλύνονται από tis αντιτιθέμενες ιδιό
τητες άλλων ανθρώπων, τότε βέβαια η αμαρτία μου είναι μια διαβόητη μέχρι
τον ουρανό μελανή κηλίδα, μια εξοργιστική φρικωδία, η οποία μπορεί να
σβήσει μέσα από εξαιρετικά, εξωανθρώπινα, θαυματουργά μέσα. Ευτυχώς
όμα», υπάρχει μια φυσική συμφιλίωση. O áñños είναι καθ' εαυτόν και δι'
εαυτόν ο μεσολαβητής μεταξύ εμού και της ιερής ιδέας του γένους. «Ο άν
θρωπος είναι για τον άνθρωπο θεός». Με αυτό τον τρόπο η αμαρτία μου
έχει επανακάμψει στο όριό της, έχει προσκρούσει στο μηδέν της, ακριβώς
επειδή είναι μόνο δική μου, αλλά γΓ αυτόν το λόγο δεν είναι και η αμαρτία
του άλλου. [Πρβλ. Παράρτημα, Παράγραφοι IV, XVI.]

Δέκατο όγδοο κεφάλαιο

Η χριστιανική σημασία

xns ελεύθερηε ayapías και του μοναχισμού
Η έννοια του yévous και μαζί ins η σημασία του βίου του yévous εξαφανί
στηκαν με το Χριστιανισμό. Η πιο πάνω διατυπωμένη πρόταση ότι ο Χριστιανισμόδ δεν εμπεριέχει την αρχή Tns μόρφωσή αποκτά έτσι μια νέα επι
βεβαίωση. Εκεί όπου o ávOpconos έχει άρει τη διαφορά μεταξύ του yévous
και του ατόμου και έχει θέσει αυτή την ενότητα α» το υπέρτατο ον του, cos
θεό, εκεί δηλαδή όπου η ιδέα ms ανθρωπότηταδ είναι αντικείμενο μόνο
cos η ιδέα ms θεότηταδ, εκεί έχει εξαφανιστεί η ανάγκη Tns μόρ φ ω ση · ο
άνθρωποε περιέχει τα πάντα evxós του, τα πάντα στο θεό του, συνεπά» δεν
έχει καμία ανάγκη να συμπληρωθεί μέσα από τον άλλο, τον αντιπρόσωπο
του yévous, μέσα από την εποπτεία του κόσμου εν γένει - μια ανάγκη στην
οποία βασίζεται αποκλειστικά η ορμή ms μόρφωσηδ. Ο άνθρωποε επιτυγχά
νει το σκοπό του αποκλειστικά για τον εαυτό του - τον επιτυγχάνει στο θεό,
ο ίδιθ5 ο θεόε είναι autós ο επιτευχθεί cnóxos, autós ο πραγματοποιημέvos unépxoios oxonôs rns ανθρωπότηταε■αλλά o 0 eós είναι παρών σε κάθε
άτομο αποκλειστικά γΓ αυτό το ίδιο. Ο θεόδ και μόνο είναι η ανάγκη του
Χριστιανού - τον άλλο, το άνθρωπινο yévos, τον κόσμο δεν τον χρειάζεται
απαραιτήτω5· λείπει η εσωτερική ανάγκη του άλλου. Ο Θεό5 εκπροσωπεί για
εμένα ακριβά» το γένοδ, τον άλλο· μάλιστα, ακριβά» στην αποστροφή από
τον κόσμο, στο διαχωρισμό [από αυτόν] αποκτώ χρεία θεού, αισθάνομαι
με έντονη ζωντάνια την παρουσία του θεού, αισθάνομαι για πρώτη φορά τι
είναι ο θεόε και τι πρέπει να είναι για εμένα. Βεβαίακ, για τον θρήσκο απο
τελεί ανάγκη και η κοινότητα, η από κοινού ηθοπλασία, αλλά η ανάγκη για
τον άλλο είναι αυτή καθ' εαυτήν πάντα κάτι άκρα» υποδεέστερο. Η βασική
ιδέα είναι η σωτηρία Tns ijjuxñs, το κύριο θέμα του Χριστιανισμού, αλλά
αυτή η σωτηρία έγκειται μόνο στο θεό, μόνο στην επικέντρωση σε αυτόν. Η
δραστηριότητα για άλλουδ είναι μεν απαιτούμενη, είναι ópos ms ocompías,
αλλά η βάση Tns ocompías είναι ο θεόδ, η άμεση σχέση με το θεό. Ακόμη
δε και η δραστηριότητα για άλλουβ έχει μόνο θρησκευτική σημασία, έχει cos
Βάση και σκοπό τη σχέση με το θεό - είναι κατ' ουσίαν μόνο μια δραστηριό
τητα για το θεό, αποθέωση του ονόματό5 του, διάδοση Tns δόξαδ του. Αλλά
ο θεόε είναι η απόλυτη υποκειμενικότητα, η υποκειμενικότητα που είναι
φυγοκοσμική, υπερκόσμια, ελεύθερη από την úñn, διαχωρισμένη από το Βίο
του γένου5 και συνεπά» από τη διαφορά των φύλων. Η φυγή από τον κό

σμο, από την ύλη, από το βίο του γένουδ είναι συνεπά» o ouoicoóns aróxos
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του Χριστιανού.123 Και o στόχος autós πραγματοποιήθηκε με αισθητηριακό
τρόπο στον μοναστικό βίο.
Πρόκειται για αυταπάτη το να θέλει να συναγάγει Kaveís το μοναχισμό
αποκλειστικά από την Ανατολή. Τουλάχιστον θα έπρεπε κανείς, εάν πρέπει
να ισχύει αυτή η συνεπαγωγή, να είναι τόσο δίκαιος, ώστε να συναγάγει την
αντίθετη npos το μοναχισμό τάση Tns Χριστιανοσύνη όχι από το Χριστιανι
σμό αλλά από το πνεύμα, από τη φύση Tns Aúons εν γένει. nebs εξηγείται
όμα» εν τοιαύτη περιπτώσει ο ενθουσιασμός Tns Aúans για το μοναχισμό;
Ο μοναχισμός θα πρέπει πολύ περισσότερο να συναχθεί από τον ίδιο το
Χριστιανισμό: αποτέλεσε μια αναγκαία συνέπεια Tns πίστηε στον ουρανό, τον
οποίο υποσχέθηκε ο Χριστιανισμός στην ανθρωπότητα. Εκεί όπου ο ουράνιos píos είναι μια αλήθεια, εκεί ο γήινοβ píos είναι ένα ψέμα - εκεί όπου η φα
ντασία είναι τα πάντα, η πραγματικότητα δεν είναι τίποτε. Για όποιον πιστεύει
σε έναν αιώνιο ουράνιο βίο, γΓ αυτόν autós ο [γήινοβ] píos χάνει την αξία
του.Ή, πολύ περισσότερο, έχει χάσει ήδη την αξία του: Η πίστη στον ουράνιο
βίο είναι ακριβά» η πίστη στη μηδαμινότητα και στην απαξιότητα αυτού του
βίου. Δεν μπορώ να παραστήσω το Επέκεινα xcopís να το επιθυμήσω, xcopís
να κοιτάξω υποτιμητικά με ένα βλέμμα συμπόνιαβ ή περιφρόνησης αυτό τον
αξιολύπητο βίο. Ο ουράνιος βίος δεν μπορεί να είναι ένα αντικείμενο, ένας
νόμο5 rns nímns χωρίς να είναι ταυτόχρονα ένας νόμο5 rns ηθική s: πρέπει να
προσδιορίζει τις πράξεις μου124εφόσον ο Bios μου πρέπει να συμφωνεί με την
πίστη μου ■ δεν επιτρέπεται να προσκολλώμαι στα πεπερασμένα πράγματα
αυτής της γης. Δεν επιτρέπεται, αλλά και δεν το προτιμώ, διότι τι είναι όλα τα
πράγματα εδώ σε σύγκριση με την εξοχότητα του ουράνιου βίου;125
Σαφώς, η ποιότητα του βίου εκείνου εξαρτάται από την ποιότητα, την
ηθική ιδιοσυστασία αυτού του βίου, αλλά η ίδια η ηθικότητα προσδιορίζεται
από την πίστη στον αιώνιο βίο. Και αυτή η ηθικότητα που αντιστοιχεί στον
υπεργήινο βίο είναι απλώς η αποστροφή από αυτό τον κόσμο, η απάρνηση
αυτού του βίου. Η αισθητηριακή επιβεβαίωση αυτής της πνευματικής απο
στροφής είναι ο μοναστικός βίος. Σε τελική ανάλυση, πρέπει τα πάντα να

123. «Ο Bios για to θεό δεν είναι autós ο φυσικός Bios, o onofos υηόκειται σιη φθορά
[...]. Δεν θα έπρεπε τάχα να στενάζουμε για τα μέλλοντα πράγματα και να είμαστε εχθροί
όήων αυτών των πεπερασμένων; [...] Για το λόγο αυτό θα έπρεπε να περιφρονουμε με σιγου
ριά αυτόν το βίο και αυτό τον κόσμο, να στενάζουμε από Kapôfas και να έχουμε την επιθυμία
για τη μελλοντική τιμή και εξοχότητα του αιώνιου βίου»· Λούθηρος (τόμ. I. σ. 466. 467).
124. «Το πνεύμα πρέπει να προσανατολίζεται στην κατεύθυνση την οποία θα διανύσει
κάποτε» (Méditât , sacrae Joh. Gerhardi, med. 46).
125. «Onoios επιθυμεί το ουράνιο δεν έχει γεύση για το γήινο. Onoios ποθεί το αιώνιο
αηδιάζει με το περατό»- Βερνάρδος {Eptet. ex persona Heliae monachi ad parentes). Για το λόγο
αυτό οι αρχαίοι Χριστιανοί δεν γιόρταζαν, óncos οι σύγχρονοι, τη γενέθλια ημέρα, αλλά την
ημέρα θανάτου. (Πρβλ. tis σημειώσει στον Min. Felix, e rec. Gronovii, Lugd. Bat. 1719, σ.
332.) «Για το λόγο αυτό θα έπρεπε να συμβουλεύσει Kaveís ένα Χριστιανό να υποφέρει την
αρροχπια με υπομονή, μάλιστα να επιθυμεί να έρθει ο θάνατος, όσο νωρίτερα τόσο καΑύτερα.
Διότι, óncos λέει o Ayios Kunpiavós, τίποτε δεν είναι ωφεήιμότερο για ένα Χριστιανό από το να
πεθάνει σύντομα. Αλλά εμεί$ προτιμούμε να ακούμε τον ειδωλολάτρη Ιουβενάλιο, o onoios
λέει: Orandum est ut sit mens sana in corpore sano [θα έπρεπε να προσεύχεται Kavels για να
υπάρχει ένα υγιέΐ πνεύμα σε ένα υγιέΐ σώμα]»· AoúOnpos (τόμ. IV, σ. 15).

Η ουσία ίο υ Χριστιανισμού

ηαρασταθούν εξωτερικά, αισθητηριακά.126 Ο μοναστικό*, εν γένει ο ασκηtiK ós píos είναι o oupávios βίος óncos επιβεβαιώνεται και óncos μπορεί να
επιβεβαιώνεται εδώ κάτω. Εάν η ψυχή μου ανήκει στον ουρανό, γιατί πρέ
πει, και μάλιστα neos είναι δυνατόν να ανήκω με το σώμα μου στη γη; Η
ψυχή εμψυχώνει το σώμα. Όταν όμως η ψυχή είναι στον ουρανό, το σώμα
είναι εγκαταλελειμμένο, νεκρό - έχει πεθάνει λοιπόν το όργανο σύνδεση*
μεταξύ του κόσμου και Tns ψυχή*. Ο θάνατοί, ο χωρισμό* Tns ψυχής από
το σώμα, τουλάχιστον από αυτό το χυδαίο υλικό, αμαρτωλό σώμα, είναι η
είσοδοί στον ουρανό. Εάν όμως ο θάνατος είναι o ópos rns μακαριότητας και
της ηθικής τελειότητας, τότε αναγκαστικά η θανάτωση, η αηονέκρωση είναι ο
μοναδικός νόμος της ηθικής. Ο ηθικός θάνατος είναι η αναγκαστική προϋπό
θεση του φυσικού θανάτου - η αναγκαία· διότι θα εηρόκειτο για την υπέρ
τατη ανηθικότητα να εναποθέσει κανείς την απόκτηση του ουρανού στον
αισθητηριακό θάνατο, o onoíos δεν είναι ηθικός αλλά φυσικός θάνατος
ένα πράγμα κοινό στο ζώο και στον άνθρωπο. Ο θάνατος θα πρέπει λοιπόν
να ανυψωθεί σε μια ηθική πράξη, σε μια πράξη αυτενέργειας. «Καθ' ήμέραν
άποθνήσκω» λέει ο Αηόστολθ5 [Παύλθ5- Προς Κορινθίους Α ' 15:31], και τη
ρήση αυτή κατέστησε θέμα του βίου του o Αγιος Αντώνιος ο θ εμ ε λ ίω ν
του μοναχισμού.127
Αλλά ο Χριστιανισμός απαντά κανείς θέλησε μόνο μια πνευματική ελευ
θερία. Βεβαίως- αλλά τι είναι η πνευματική ελευθερία που δεν μεταβαίνει
στην πράξη, που δεν επιβεβαιώνεται αισθητηριακά; Ή μήπως πιστεύει ότι
εξαρτάται μόνο από εσένα, μόνο από τη βούλησή σου, από το φρόνημά
σου, το αν είσαι ελεύθερο$ από κάτι; Ω, τότε σ φ άλλει τερατωδώς και δεν
έχε^ βιώσει ποτέ μια πράξη αληθινής απελευθέρωση*. Όσο είσαι σε μια κα
τάσταση, σε μια ειδίκευση, σε μια σχέση, τόσο προσδιορίζεσαι άθελά σου από
αυτήν. Η βούλησή σου, το φρόνημά σου σε απελευθερώνει μόνο από to u s
συνειδητούς, όχι όμωΐ από to u s κρυφούς, to u s ασυνείδητους φραγμούς και
tis εντυπώσεις που βρίσκονται στη φύση του πράγματος. ΓΓ αυτό και αισθα
νόμαστε ανοίκεια, το στήθος μας είναι σφιγμένο όσο δεν έχουμε φύγει χωρι
κά, αισθητηριακά από αυτό με το οποίο έχουμε κόψει εσωτερικά. Η αισθητη
ριακή ελευθερία είναι αποκλειστικά η αλήθεια Tns πνευματική* ελευθερία*.
Ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε πραγματικά το πνευματικό ενδιαφέρον για
τους γήινους θησαυρούς αυτός και θα τους πετάξει από το παράθυρο για να
ξεφορτώσει πλήρως την καρδιά του. Ό,τι δεν έχω με το φρόνημά μου, αυτό
μου γίνεται βάρος όσο συνεχίζω παρ' όλα αυτά να το έχω, διότι το κατέχω
σε αντίφαση προς το φρόνημά μου. Φύγε λοιπόν! Αυτό που το φρόνημα
απέρριψε δεν το κρατά πλέον σταθερά το χέρι. Μόνο το φρόνημα είναι η δύ
ναμη βάρους της χειραψίας- μόνο το φρόνημα καθαγιάζει τη νομή. Όποιος
θέλει να έχει τη γυναίκα του ως εάν να μην την έχει, τότε καλύτερα να μην
έχει καμία γυναίκα. Να έχεις œs εάν να μην έχεις σημαίνει να έχεις χωρίς το
126. «Ekeívos είναι léñeios o onoíos έχει αποχωριστεί τον κόσμο πνευματικά και σωματι
κά»· De modo bene vivendi, ad sororem, serin. VII. (Μεταξύ ίων ψευδεπίγραφων κειμένων του
Βερνάρδου).
127. ΠρβΑ. ιδιαίτερα επ' αυτού Ιερώνυμο, De vita Pauli primi eremitae.
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φρόνημα χου έχειν, σημαίνει στ' αλήθεια να μην έχείδ. Onoios λοιπόν λέει
όχι θα πρέπει κανείδ να έχει ένα πράγμα cos εάν να μην χο έχει λέει απλά»
με έναν λεπτό, προφυλακχικό χρόπο: όχι δεν πρέπει να χο έχει διόλου. Αυχό
που διώχνω από χην καρδιά μου δεν είναι πλέον δικό μου, είναι αδέσποχο.
O Ayios Avxcóvios έλαβε χην απόφαση να απαρνηθεί χον κόσμο όχαν κάποχε
άκουσε χη ρήση: «El θέλειβ χέλειοε εΤναι, ύπαγε πώλησόν σου χά ύπάρχονχα
καί 60s xoTs mtoxoïs, κα) êÇeis θησαυρόν έν oúpavoTs, καί δεϋρο άκολούθει
μοι» [Ματθαίοε 19:21]. O Ayios Avrcóvios έδωσε την αποκλειστικά αληθινή
ερμηνεία aums Tns pñons. Πήγε και πούλησε χα πλούχη χου και τα έδωσε
oxous qrtcoxoús. Μόνο έχσι επιβεβαίωσε χην πνευμαχική ελευθερία χου από
xous θησαυρούε αυχού χου κόσμου.128
Μια χέχοια ελευθερία, μια τέτοια αλήθεια ανχιφάσκει βέβαια σχον σύγ
χρονο Χρισχιανισμό, σύμφωνα με χον οποίο o Kúpios θέλησε μόνο μια πνευ
μαχική ελευθερία, δηλαδή μια ελευθερία η οποία δεν απαιχεί καμία θυσία,
καμία ενέργεια, μια απατηλή ελευθερία, μια ελευθερία xns αυταπάτη - εκεί
νη χην ελευθερία από χα γήινα αγαθά η οποία συνίσχαχαι σχη νομή και σχην
απόλαυση αυχών χων αγαθών. ΓΓ αυχό άλλωσχε και είπε o Kúpios: «ό γάρ
ζυγόδ μου xpnoxôs και χό φορχίον μου έλαφρόν έσχιν» [Ματθα/os 11:30],
Πόσο βάρβαροε, πόσο avónxos θα ήχαν ο Χρισχιανισμόε εάν απαιτούσε από
tous avOpconous να θυσιάζουν tous Onoaupoús αυτού του κόσμου! Τότε ο
Χριστιανισμόβ δεν θα άρμοζε διόλου σε αυτό τον κόσμο. Αλλά αυτό μακριά
από εμάε! Ο Χριστιανισμόδ είναι άκρα» πρακτικόδ και σώφρων· εναποθέτει
την ελευθερία από tous 0noaupoús και tis απολαύσει αυτού του κόσμου
στον φυσικό θάνατο -η αυτοθανάτωση των μοναχών είναι μια μη χριστια
νική αυτοχειρία-, αλλά εναποθέτει στην αυτενέργεια χον πορισμό και χην
απόλαυση χων γήινων θησαυρών. Οι γνήσιοι Χρισχιανοί δεν αμφιβάλλουν
διόλου για χην αλήθεια χου ουράνιου βίου, Θεό5 φυλάξοι! Σε αυχό συμφω
νούν ακόμη σήμερα με xous apxaíous μοναχού$· αλλά χον προσδοκούν με
υπομονή, παραδομένοι σχη θεία βούληση, δηλαδή στη βούληση rns εγωηάθειας, xns άνεχέ μανία5 απόλαυση αυχού χου κόσμου.129 Αλλά αποσχρέφομαι με αηδία και περιφρόνηση χον σύγχρονο Χρισχιανισμό, όπου η ίδια η
νύμφη χου Χρισχού καλλιεργεί πρόθυμα χην πολυγαμία, χουλάχισχον χη δι
αδοχική πολυγαμία, η οποία όμα» στα μάτια του αληθινού Χριστιανού δεν
διαφέρει από την ταυτόχρονη, αλλά την ίδια στιγμή -ω, άθλια υποκρισία!-

128. Φυσικά, ο Χριστιανισμός είχε τέτοια δύναμη, όπως γράψει ο Ιερώνυμος στη Δημητριάδα, όσο ήταν ακόμη ζεστό το αίμα του Κυρίου μας και η πίστη ήταν ακόμη σε πρωτόγνω
ρη ζέση. Πρβλ. επ' αυτού επίσης G. Arnold, Περί ms αυτάρκειας και ms περιφρόνησης κάθε
lóioiéñeias mous πρώτους Χριστιανούς (L. c. Β. IV, c. 12, § 7-16).
129. Πόσο διαφορετικοί ήταν οι αρχαίοι ΧριστιανοίΙ «Είναι δύσκολο, είναι μάλιστα αδύ
νατον να απολαύσει κανείς ταυτόχρονα τα παρόντα και τα μέλλοντα αγαθά»· Ιερώνυμος
(Ερίςί. Juliano.). «Είσαι πολύ ευαίσθητος, αδελφέ μου, όταν θέλεις να χαίρεσαι εδώ με τον
κόσμο και κατόπιν να κυριαρχήσεις με τον Χριστό»· του ιδίου (fp/st. ad Heliodorum). «θέλετε
να έχετε το θεό και το δημιούργημα, óña μα$. και αυτό είναι αδύνατο. Η επιθυμία του θεού
και η επιθυμία των δημιουργημάτων δεν μπορούν να συνυπάρχουν»· Tauler {Ed. c., σ. 334).
Αλλά σίγουρα ήταν αφαιρετικοί Χριστιανοί. Και τώρα ζούμε στην περίοδο της συμφιΰίωσηςI
Μάλιστα!
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ορκίζεται στην αιώνια, τη δεσμευτική, την αναμφισβήτητη, την ιερή αλήθεια
του ρήματος του θεού, και επιστρέφω με ιερή αιδώ στην παραγνωρισμένη
αλήθεια του αγνού μοναστικού κελιού, εκεί όπου η ψυχή που είχε εναποτεθεί στον ουρανό δεν ανταγωνιζόταν ακόμη με ένα ξένο, γήινο σώμα\
Ο ακοσμικός, ο υπερφυσικός βίος είναι ουσιωδώς επίσης άγαμος βίος. Η
αγαμία -σαφώς, όχι ως νόμος- βρίσκεται λοιπόν επίσης στην εσώτερη ουσία
του Χριστιανισμού. Αυτό έχει δηλωθεί ήδη επαρκώς με την υπερφυσική κα
ταγωγή του Σωτήρα. Σε αυτή την πίστη οι Χριστιανοί καθαγίαζαν την άμωμη
παρθενία œs τη σωτήρια αρχή, ως την αρχή του νέου, του χριστιανικού κόσμου.
Ας μην ανταπαντήσει κανείς με τέτοια χωρία από τη Βίβλο όπως: «Αύξάνεσθε καί πληθύνεσθε» [Γένεσ/s 1:22] ή «δ οΰν ó θεός συνέζευξεν άνθρωπος
μή χωριζέτω» [ΜατθαΙοε 19:6], για να επικυρώσει το γάμο! Το πρώτο χωρίο,
όπως είχαν παρατηρήσει ήδη ο Τερτυλλιανός και ο Ιερώνυμος, αναφέρεται
μόνο στην έρημη και όχι στην ήδη πληρωμένη γη, αναφέρεται μόνο στην
απαρχή, όχι όμως στο τέλος του κόσμου, το οποίο προκύπτει με την άμεση
εμφάνιση του θεού επί γης. Το δε δεύτερο αναφέρεται μόνο στο γάμο ως θε
σμό της Παλαιάς Διαθήκης. Οι Εβραίοι είχαν θέσει το ερώτημα εάν είναι δί
καιο να χωρίσει κανείς από τη γυναίκα του· η σκοπιμότερη λύση αυτού του
ερωτήματος ήταν η προαναφερθείσα απάντηση. Όποιος άπαξ συνάψει γάμο
πρέπει να τον τηρεί ιερό. Ήδη η ματιά σε κάποια άλλη γυναίκα είναι απιστία.
Ο γάμος είναι καθ' εαυτόν και 6Γ εαυτόν ήδη μια παραχώρηση απέναντι
στην αδυναμία ή, πολύ περισσότερο, στην ενέργεια της αισθητηριακότητας,
ένα δεινό το οποίο συνεπώς πρέπει να περιοριστεί το περισσότερο δυνατό.
Το ακατάλυτο του γάμου είναι συνεπώς ένα νεφέλωμα, ένα ιερό φωτοστέ
φανο, το οποίο δηλώνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που αναζητούν πίσω
από αυτό τα τυφλωμένα και συγχυσμένα μυαλά. Ο γάμος είναι αυτός καθ'
εαυτόν, δηλαδή με την έννοια του πλήρους Χριστιανισμού, μια αμαρτία’30
ή, εν πάση περιπτώσει, μια αδυναμία, η οποία σου επιτρέπεται και σου συγχωρείται μόνο υπό τον όρο ότι περιορίζεσαι σε μία και μοναδική -σκέψου το
καλά!-, σε μία και μοναδική γυναίκα για πάντα. Κοντολογίς, ο γάμος είναι
ιερός μόνο στην Παήαιά αλλά όχι πλέον στην Καινή Διαθήκη: η Καινή Δια
θήκη γνωρίζει μια ανώτερη, μια υπερφυσική αρχή, το μυστικό της άμωμης
παρθενίας.'31 «Όποιος μπορεί να το συλλάβει ας το συλλάβει». «Τα τέκνα
αυτού του κόσμου παντρεύονται και εισέρχονται στο γάμο, εκείνα όμως που
θα είναι άξια να αποκτήσουν εκείνο τον κόσμο στην Ανάσταση των νεκρών,
εκείνα ούτε θα παντρεύονται ούτε θα εισέρχονται σε γάμου κοινωνία. Διότι δεν
μπορούν πλέον να πεθάνουν, διότι είναι όμοια με rous ayyéñous και τέκνα
θεού, διότι είναι τέκνα της Ανάστασης». Στον ουρανό λοιπόν δεν παντρεύ
ονται· η αρχή rns γενετήσ/as αγάπηε είναι αποκλεισμένη από τον ουρανό ως

130. «Το να μη 0éfleis να είσαι τέάειοε σημαίνει: να αμαρτάνει»- Ιερώνυμοs (Epist. ad
Heliodorum de laude vitae solit.). Σημειώνω αμέσως όχι ίο αναφερθέν χωρίο ms Βίβλου για
ιο γάμο to ερμηνεύω με την έννοια που έχει αναπτύξει η ιστορία του Χριστιανισμού.
131. «Ο γάμος δεν είναι κάτι νέο ή ασυνήθιστο, και εθεωρείτο entons από tous ειδωñoñátpes, σύμφωνα με την κρίση του Λόγου, Kañós και αξιέπαινος»· Λούθηροί (τόμ. II., σ.
337).
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μια γήινη, εγκόσμια αρχή. Αλλά ο oupävios ßfos είναι ο αληθινός, ο πλήρης,
ο αιώνιος ßios του Χριστιανού. Γιατί θα πρέπει λοιπόν εγώ, που είμαι προσ
διορισμένος για τον ουρανό, να συνάψω ένα δεσμό ο οποίος είναι λυμένος
στον αληθινό προσδιορισμό μου; Γιατί θα πρέπει εγώ, ο οποίος είμαι αυτός
καθ' εαυτόν ένα ουράνιο ον, να μην πραγματοποιήσω ήδη εδώ αυτή τη
δυνατότητα;132 Μάλιστα, ο γάμος έχει εξοριστεί ήδη από την αίσθηση και από
την καρδιά μου, εφόσον έχει εξοριστεί από τον ουρανό, από το ουσιώδες
αντικείμενο της πίστης μου, της ελπίδας και του βίου μου. Πώς μπορεί μια
γήινη γυναίκα να έχει θέση στην καρδιά μου η οποία είναι πλήρης ουρανού;
Πώς μπορώ να μοιράσω την καρδιά μου μεταξύ θεού και ανθρώπου;133
Η αγάπη του Χριστιανού προς το θεό δεν είναι μια αφηρημένη ή γενική
αγάπη όπως η αγάπη της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της επιστήμης- είναι
η αγάπη προς έναν υποκειμενικό, εμπρόσωπο θεό, δηλαδή είναι η ίδια μια
υποκειμενική, προσωπική αγάπη. Μια ουσιώδης ιδιότητα αυτής της αγάπης
είναι ότι είναι μια αποκλειστική, ζηλόφθονη αγάπη, διότι το αντικείμενό της
είναι ένα ον εμπρόσωπο και ταυτόχρονα το υπέρτατο ον, το οποίο δεν είναι
όμοιο με κανένα άλλο. «Μείνε με τον Ιησού (αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ο
θεός των Χριστιανών) στη ζωή και στο θάνατο- εμπιστεύσου την αξιοπιστία
του: μόνο αυτός μπορεί να σε βοηθήσει όταν τα πάντα σε εγκαταλείπουν. Ο
αγαπημένος σου έχει την ιδιότητα να μην ανέχεται κανέναν άλλο δίπλα του:
μόνο αυτός θέλει να έχει την καρδιά σου, θέλει να κυβερνά μόνο αυτός στην
ψυχή σου όπως ένας βασιλιάς στο θρόνο του». «Τι σου χρησιμεύει ο κόσμος
χωρίς τον Ιησού; Το να είσαι χωρίς τον Χριστό είναι κολασμένη τιμωρία- το
να είσαι μαζί με τον Χριστό είναι ουράνια γλυκύτητα». «Χωρίς φίλο μπορείς
να ζήσεις- αλλά, εάν η φιλία του Χριστού δεν ξεπερνά όλα τα άλλα, τότε
θα είσαι πέρα από κάθε όριο θλιμμένος και απαρηγόρητος». «Αγάπα τους
πάντες χάριν του Ιησού, αλλά τον Ιησού χάριν του ιδίου. Μόνο ο Ιησούς Χρι
στός είναι ο Αξιαγάπητο5». «θεέ μου, αγάπη μου (καρδιά μου): είσαι όλθ5
δικό5 μου και είμαι όλοε ö ikös Σου». «Η αγάπη [...] ελπίζει και εμπιστεύεται
πάντα το θεό, ακόμη και όταν ο θεός δεν είναι ελεήμων (ή όταν έχει πικρή
γεύση, non sapit)· διότι χωρ/s πόνο δεν ζει κανείς στην αγάπη [...]». «Χάριν
του αγαπημένου πρέπει ο αγαπών να ανεχτεί τα πάντα ευχαρίστως, ακόμη
και το σκληρό και το πικρό», «θεέ μου και τα πάντα μου [...]. Στη δική σου
παρουσία είναι τα πάντα γλυκά, στη δική σου απουσία είναι όλα αποκρουστικά [...]. Χωρίς Εσένα δεν μου αρέσει τίποτε». «Ω, πότε επιτέλους θα έρθει
εκείνη η μακάρια, εκείνη η ποθούμενη ώρα που θα με γεμίσεις πλέρια με
την παρουσία Σου και θα είσαι τα πάντα για εμένα! Όσο δεν μου παρέχεται
αυτό, η χαρά μου είναι μόνο μισή». «Πότε ήμουν καλά χωρίς Εσένα;Ή πότε
ήμουν άσχημα στην παρουσία Σου; θέλω καλύτερα να είμαι φτωχός για
132. «Εκείνοι που θέλουν να εισέλθουν στον Παράδεισο θα πρέπει να απαρνηθούν αυιό
από to οποίο είναι ελεύθερος ο Παράδεισος»- Tepwflfliavös (De exhort, cast., c. 13). «Η αγαμία είναι η μίμηση των αγγέλων»- Ιωάννηε Δαμασκηνό5 (Orthod. fidei. lib. IV, c. 25).
133. «Η ανύπανδρη απασχολείται μόνο με το θεό και έχει μόνο μία σκέψη- η ύπανδρη
ζει εν μέρει με το θεό και εν μέρει με τον άνδρα»· ΚΑήμηε ΑήεξανδρεΙαί (Paedag., lib. II, c. 10).
«Όποιος επιλέγει έναν μοναχικό βίο σκέφτεται μόνο θεία πράγματα»· θεοδώρητο5 (Haeretic.
fabul., lib: V, 24).
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φ

χάρη Σου παρά πλούσιος χωρ/s Εσένα, θέλω καλύτερα να είμαι με Εσένα
ένας προσκυνητήί στη γη, παρά χωρίί Εσένα κάτοχο$ του ουρανού. Εκεί
όπου είσαι Εσύ είναι ο ουρανόε· θάνατοί και κόλαση όπου δεν είσαι. Μόνο
Εσένα ποθώ». «Δεν μπορείί να υπηρετεί5 το θεό και ταυτόχρονα να χαίρε
σαι με τα πεπερασμένα: πρέπει να απομακρυνθείς από όλους tous γνωστούς
και φίλους και να διαχωρίσεις το πνεύμα σου από κάθε πεπερασμένη παρη
γοριά. Οι πιστοί του Χριστού θα πρέπει, σύμ
φωνα με την εξαγγελία του ιερού Αποστόλου
* O Thomas Hermerken
Πέτρου, να θεωρούν wus εαυτούε wus μόνο
(1380-1471), ονομαζόμενος
προσκυνητέ5 και ξένου5 σε αυτό τον κόσμο».'34
θω μάς τον Κεμπ, ήταν μοναχός
Η αγάπη npos το θεό ως ένα εμπρόσωπο ον
στο ανγονστινιανό μοναστήρι
είναι λοιπόν μια ιδιαίτερη, μορφοποιημένη,
της Α γία ς Α γνή ς στην ολλαν
προσωπική, αποκλειστική αγάπη. Πώς μπορώ
δική πόλη Τσβόλε. Τα κείμενά
λοιπόν να αγαπώ το θεό, το θεό λέγω, και
του είναι χαρακτηριστικά
ταυτόχρονα να αγαπώ μια θνητή γυναίκα; Δεν
δείγματα της λεγάμενης devotio
εξισώνω έτσι το θεό με τη γυναίκα; Όχι! Για
moderna, της αντιμοναστικής
μια ψυχή που αγαπά αληθινά το θεό η αγάπη
τάσης που είχε αναπτνχθεί από
για τη γυναίκα είναι κάτι το αδύνατο - είναι μια
τα μέσα τον Ι3ον αιώνα. Το
απιστία, «ό [...] γαμήσας» λέει ο Απόστολοί
διασημότερο σύ γγρα μμά του,
Παύλοί «μεριμνρ τά του κόσμου, πώς άρέσει
για το οποίο υπήρχε επί μακρόν
τη γυναικί, ό άγαμοί μεριμνφ τά τοϋ Κυρίου,
συζήτηση μεταξύ των θεολό
πώς άρέσει τώ Κυρίω» [npos Κορινθίουε Α'
γων ως προς τον ττραγματικό
7:32-33],
σνντάκτη τον, είναι το «Imitatio
Οπως ο αληθινόί Χριστιανός δεν έχει καμία
Christi», σε τέσσερα βιβλία, το
ανάγκη για τη μόρφωση, διότι αυτή είναι μια
οποίο θεωρείται το πιο διαδε
κοσμική αρχή, αποκρουστική για το θυμικό,
δομένο βιβλίο της παγκόσμιας
έτσι δεν έχει καμία ανάγκη για την (φυσική)
γραμματείας μετά τη Βίβλο.
αγάπη. Ο θ εό ί τού υποκαθιστά την έλλειψη,
την ανάγκη της μόρφωσης, ο θεός επίσης του
υποκαθιστά την έλλειψη, την ανάγκη της αγάπης, της γυναίκας, τηί οικο
γένειας. Ο Χριστιανός ταυτίζει άμεσα το άτομο με το γένος: ως εκ τούτου
διαγράφει τη γενετήσια διαφορά από τον εαυτό του ως ένα φορτικό, τυχαίο
παράρτημα.'35 Πρώτα ο άνδρας και η γυναίκα μαζί συγκροτούν τον πραγ
ματικό άνθρωπο, ο άνδρας και η γυναίκα μαζί είναι η ύπαρξη του γένους
- διότι η σύνδεσή τους είναι η πηγή της πολλαπλότητας, η πηγή άλλων αν
θρώπων. Ο άνθρωπος εκείνος συνεπώς ο οποίος δεν απαρνείται τον ανδρι
σμό του, ο οποίος αισθάνεται ως άνδρας και αναγνωρίζει αυτό το αίσθημα
134. Thomas α Kempis* (De imit. lib. II, c. 7, c. 8; lib. Ill, c. 5, c. 34, c. 53, c. 59). «Ω, πόσο
μακάρια είναι η παρθένος στο στήθος της οποίας δεν υπάρχει καμία άλλη αγάπη από την
αγάπη του Χριστού I»· Ιερώνυμος ( Demetriadi, virgini Deo consecratae). Αλλά, βέβαια, αυτή
είναι και πάλι μια πολύ αφηρημένη αγάπη, η οποία την εποχή της συμφιλίωσης, όπου ο
Χριστός και ο Βελιάρ είναι μια καρδιά και μια ψυχή, δεν είναι πλέον εύγευστη. Ω, πόσο πικρή
είναι η αλήθεια!
135. «Διαφορετικές είναι η γυναίκα και η παρθένος», «Δες πόσο μακάρια είναι εκείνη
που έχει χάσει ακόμη και το όνομα του φύήου της. Η παρθένος δεν ονομάζεται πλέον γυναί
κα»· Ιερώνυμθ5 (Adv. Helvidium de perpet. virg.. a. 14, τόμ. II. Erasmus).

Ludwig Feuerbach

cos ένα αίσθημα φυσικό και νομοτελειακό, aurös αναγνωρίζει και αισθάνεται
εαυτόν cos ένα μερικό ον, το οποίο χρειάζεται ένα άλλο μερικό ον για την
παραγωγή του όλου, Tns αληθινήε ανθρωπότητά. Αντιθέχα», ο Xpicmavös
συλλαμβάνει τον εαυτό του στην πληθωρική, υπερφυσική υποκειμενικότητά του cos ένα ον τέλειο για τον εαυτό του τον ίδιο. Αλλά σε αυτή την αντίλη
ψη ήταν αντίθετη η γενετήσια ορμή· βρισκόταν σε αντίφαση με το ιδεώδε$
Tns, με το υπέρτατο ον Tns- cos εκ τούτου ο Xpiatiavös έπρεπε να καταπιέσει
αυτή την ορμή.
Βέβαια, και ο Xpicrciavös αισθανόταν την ανάγκη Tns γενετήσιαβ αγάπηβ,
αλλά cos μια ανάγκη αντιφάσκουσα npos τον ουράνιο προσδιορισμό του,
cos απλα» φυσική -φυσική με τη χυδαία, περιφρονητική έννοια που έχει
αυτόβ ο öpos στο Χριστιανισμό-, όχι cos μια ηθική, εσώτερη ανάγκη, όχι cos
μια, αν μπορώ να εκφραστώ έτσι, μεταφυσική, δηλαδή ουσιώδη ανάγκη,
την οποία ο ävOpconos μπορεί να αισθανθεί ακριβά» εκεί όπου δεν διαχω
ρίζει από τον εαυτό του τη διαφορά των φύλων, αλλά πολύ περισσότερο
την υπολογίζει στην εσώτερη ουσία του. Για το λόγο αυτό ο γάμοβ δεν είναι
ιερόβ στο Χριστιανισμό -τουλάχιστον [είναι] μόνο φαινομενικά, απατηλά- δι
ότι η φυσική αρχή του γάμου, η γενετήσια αγάπη -ακόμη και εάν ο αστικ05
γάμοβ αντιφάσκει χίλιεβ φορέβ σε αυτή την αρχή-, είναι στο Χριστιανισμό
κάτι ανίερο, κάτι αποκλεισμένο από τον ουρανό.'36Αυτό όμα» που ο άνθρωnos αποκλείει από τον ουρανό του το αποκλείει από την αληθινή ουσία του.
Ο oupavös είναι το μικρό θησαυροφυλάκιό του. Μην πιστεύει αυτό που
ιδρύει εδώ στη γη, αυτό που επιτρέπει και επικυρώνει εδώ: εδώ πρέπει να
συμβιβαστεί· εδώ συναντά ορισμένα εμπόδια τα οποία δεν ταιριάζουν στο
σύστημά του· εδώ αποφεύγει το βλέμμα σου διότι βρίσκεται μεταξύ ξένων
όντων τα οποία τον κάνουν ντροπαλό. Αλλά κρυφάκουσέ τον εκεί όπου
διώχνει το incognito του και εμφανίζεται στην πραγματική αξιοσύνη του, στο
ουράνιο Kpäios του. Στον ουρανό μιλά όπα» σκέφτεται· εκεί προσλαμβάνει
την αληθινή γνώμη του. Όπου ο oupavös του, εκεί και η καρδιά του - ο ou
pavös είναι η ανοιχτή καρδιά του. Ο oupavös δεν είναι τίποτε άλλο από την
136.
Αυτό μπορεί να εκφραστεί και us εξήί: Ο γάμο$ έχει στο Χριστιανισμό μόνο ηθι
κή, αλλά καμία θρησκευτική σημασία, καμία θρησκευτική αρχή και πρότυπο. Αλλκίκ έχει το
πράγμα otous Έλληνε*, όπου, για παράδειγμα, «Ο Alas και η Ήρα είναι το μεγάλο αρχέτυπο
κάθε γάμου» (Creuzer, Συμβολική), otous apxalous Πάρθεί, όπου η γέννηση θεωρείται «us
ο πολλαπλασιασμό* του ανθρώπινου γένου5, us η μείωση του βασιλείου του Αριμάν», δη
λαδή αποτελεί θρησκευτικό καθήκον και πράξη (Ζεντ-Αβέστα), otous Ivöolis, όπου ο yios
είναι ο ξαναγενημμένοs na:£pas.
Όταν ο ävöpas πλησιάζει τη γυναίκα, ξαναγεννιέται αυτός ο iöios από εκείνη η οποία
γίνεται μητέρα από αυτόν.
(Fr. Schlegel)
£u>us Ivöous δεν επιτρέπεται κανέναε ξαναγεννημένο5 να εισέλθει στη νομοκατεστημένη
τάξη evös Σανιάσι, δηλαδή evös ερημίτη που έχει εμβυθιστεί στο θεό, εάν προηγουμένου
δεν έχει πληρώσει τρία χρέη, μεταξύ των οποίων και το να έχει γεννήσει νομίμωs ένα γιο.
Αντιθέτακ, otous Χριστιανού5, τουλάχιστον otous Καθολικούβ, ήταν μια πραγματική χαρά
Θρησκευτική5 γιορτή5 όταν αρραβωνιασμένοι ή ήδη παντρεμένοι -υπό την προϋπόθεση ότι
γινόταν με τη συγκατάθεση και των δύο- εγκατέλειπαν τον έγγαμο βίο, θυσίαζαν την αγάπη
του γάμου στη θρησκευτική αγάπη.
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έννοια ίου αληθινού, του καλού, του ioxüovtos , αυτού που πρέπει να είναιη γη δεν είναι τίποτε άλλο από την έννοια του αναληθούς του άκυρου, αυ
τού που δεν πρέπει να είναι. Ο Χριστιανό5 αποκλείει από τον ουρανό το βίο
του γένουδ: εκεί παύει το γένοε, εκεί υπάρχουν μόνο καθαρά, άφυλα άτομα,
«πνεύματα», εκεί κυριαρχεί η απόλυτη υποκειμενικότητα - άρα ο Xpicmavös
αποκλείει από τον αληθινό βίο του το βίο του γένου$· αρνείται την αρχή ms
αγάπηε tos μια αρχή αμαρτωλή, απορριπτέα· διότι ο αναμάρτητοβ, ο αληθιv0s ßios είναι ο oupävios.137 [Πρβλ. Παράρτημα, Παράγραφοι VI, XVII-XIX.]

137.
Εφόσον η θρησκευτική συνείδηση εντέλει θέτει και πάλι αυτό που αρχικά έχει άρει,
ώστε ο επέκεινα ßios δεν είναι, σε τελική ανάλυση, τίποτε άλλο από τον αποκατεστημένο
εντεύθεν βίο, έτσι θα πρέπει κατά συνέπεια να αποκατασταθεΙ και το γένος, «θα είστε ως
άγγελοι, δηλαδή δεν θα πάψετε να είστε άνθρωποι, ώστε ο Απόστολος θα παραμεΐνει Από
στολος και η Μαρία Μαρία»· Ιερώνυμος (Ad Theodoram viduam). Αλλά, όπως το επέκεινα
σώμα είναι ένα ασώμαιο, φαινομενικό σώμα, έτσι αναγκαστικά και το εκεί γένος είναι ένα
άφυήο, απλώς φαινομενικό γένος.

Δέκατο ένατο κεφάλαιο

0 xpiOTiaviKÓs oupavós
ή η προσωπική αθανασία
Ο άγαμος εν γένει o aoKmiKós píos είναι η ευθεία oóós npos τον ουράνιο
αθάνατο βίο, διότι o oupavós δεν είναι τίποτε άλλο από τον υπερφυσικό,
ελεύθερο γένους άφυλο, απολύτα» υποκειμενικό βίο. Η πίστη στην προ
σωπική αθανασία έχει cos βάση την πίστη ότι η διαφορά των φύλων είναι
μόνο μια εξωτερική απόχρωση rns αχομικόχηχαε, ότι καθ' εαυτό το άτομο
είναι ένα ον άφυλο, ολοκληρωμένο δι' εαυτό, anóñuw. Onoios όμα» δεν
ανήκει σε κανένα φύλο, autós δεν ανήκει σε κανένα Yévos -η διαφορά των
φύλων είναι ο ομφάλιοβ λώρο5 μέσω του οποίου η ατομικότητα συνδέεται
με το yévos-, και ónoios δεν ανήκει σε κανένα yévos, autós ανήκει μόνο
στον εαυτό του, είναι ένα απλούστατα άνευ αναγκών, θείο, απόλυτο ον.
Μόνο εκεί συνεπά» όπου το yévos εξαφανίζεται από τη συνείδηση γίνεται
o oupávios βίθ5 βεβαιότητα. Onoios ζει στη συνείδηση του γένους και συ
νεπά» rns αλήθειας του, autós ζει και στη συνείδηση ms αλήθειας του γε
νετήσιου προσδιορισμού. Δεν τον θεωρεί cos μια μηχανικά τοποθετημένη
πέτρα σκανδάλου· τον θεωρεί tos ένα εσώτερο, α» ένα χημικό συστατικό
Tns ouoías του. Γνωρίζει εαυτόν σαφά» α» άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα με
την προσδιοριστικότητα του φύλου, η οποία δεν διαπερνά μόνο το μεδούλι,
αλλά τον εσώτερο εαυτό, τον ουσιώδη τρόπο ms OKéipns, Tns βούλησή,
του αισθήματ05 του. Onoios συνεπά» ζει στη συνείδηση του yévous, ónoios
περιορίζει το θυμικό και τη φαντασία του, προσδιορισμένο5 από την επο
πτεία του πραγματικού βίου, του πραγματικού ανθρώπου, autós δεν μπορεί
να διανοηθεί κανένα βίο εκεί όπου έχει αρθεί o píos του yévous και συνεπά»
η διαφορά των φύλων: θεωρεί το άφυλο άτομο, το ουράνιο πνεύμα μια
θυμική παράσταση Tns (pavxaoías.
Αλλά ο αληθινόε ávOpconos μπορεί τόσο λίγο να αφαιρέσει από την ηθι
κή ή την πνευματική προσδιοριστικότητά του, η οποία άλλωστε συναρτάται
ενδότερα με τη φυσική προσδιοριστικότητά του, όσο και από τη διαφορά
των φύλων. Ακριβά» επειδή ζει στην εποπτεία του όλου, ζει στην εποπτεία
του εαυτού του απλά» eos evós μερικού óvros, το οποίο είναι αυτό που
είναι μόνο μέσα από την προσδιοριστικότητα η οποία το καθιστά ακριβά»
τμήμα του όλου ή ένα σχετικό όλον. KaOévas θεωρεί λοιπόν δικαία» την
ενασχόλησή του, τη νομοκατεστημένη τάξη του, την τέχνη ή την επιστήμη
του cos την ανώτερη: διότι το πνεύμα του ανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο
από τον ουσιώδη τρόπο Tns ó pa om pióm tós του. Onoios είναι κάτι επάξιο
στη νομοκατεστημένη τάξη του, στην τέχνη του, ónoios, óncos λέγεται στην
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καθημερινότητα, πληροί το πόστο του, ónoios είναι ψυχή τε και σώματι αφιερωμένοε στο επάγγελμά του, autós θεωρεί το επάγγελμά του cos το ανώτε
ρο και το ομορφότερο. íleos θα μπορούσε να αρνηθεί με το πνεύμα του, να
υποβαθμίσει με τη σκέψη του αυτό που εορτάζει με την πράξη του, καθά»
αφιερώνει σε αυτό με χαρά us δυνάμει του; Όταν περιφρονώ κάτι, neos
μπορώ να του αφιερώσω το χρόνο μου, tis δυνάμει μου; Εάν εντούτοκ
πρέπει να το κάνω, τότε η δραστηριότητά μου είναι δυστυχήε, διότι είμαι
διχασμένοε με τον εαυτό μου. Η εργασία είναι υπηρεσία, neos μπορώ όμα»
να υπηρετώ ένα αντικείμενο, να του υποτάσσομαι, εάν δεν το θεωρώ με το
πνεύμα μου υψηλό; Κοντολογίς οι απασχολήσει προσδιορίζουν την κρίση,
τον τρόπο σκέψης το φρόνημα του ανθρώπου. Και όσο ανώτερο το είδο$
Tns απασχόλησή, τόσο περισσότερο ταυτίζεται o áv0pconos με αυτήν. Αυτό
που εν γένει ο áv0pconos καθιστά ουσιώδη σκοπό του βίου του, αυτό το δι
ακηρύττει cos ψυχή του- διότι αποτελεί 8vtós του την αρχή Tns KÍvnans. Αλλά
μέσα από tous OKonoús του, μέσα από τη δραστηριότητα με την οποία πραγ
ματοποιεί auTOÚs tous σκοπούς όπα» o ávOpconos είναι κάτι για τον εαυτό
του, είναι ταυτόχρονα κάτι και για áññous, για το Γενικό, για το Yévos. "Onoios
λοιπόν ζει στη συνείδηση του yévous oís σε μια αλήθεια, autós θεωρεί το
Είναι του για tous άλλοι», το δημόσιο, κοινωφελέε Είναι του cos εκείνο το
Είναι το οποίο είναι ένα με το Είναι Tns δικής του ouoías, cos το αθάνατο Είναι
του. Ζει με όλη την ψυχή, με όλη την καρδιά του για την ανθρωπότητα. Πά»
θα μπορούσε να διαφυλάσσει μια ιδιαίτερη ύπαρξη για τον εαυτό του, neos
θα μπορούσε να διαχωριστεί από την ανθρωπότητα; Πα» θα μπορούσε να
αρνηθεί στο θάνατο αυτό που ενίσχυε στη ζωή;
O oupávios Píos ή -πράγμα που δεν το διαφοροποιούμε εδώ- η προσω
πική αθανασία είναι μια χαρακτηριστική διδασκαλία του Χριστιανισμού. Βέ
βαια», απαντά ήδη εν μέρει cnous ειδωλολάτρε5 φιλοσόφουε, αλλά σε αυio ú s έχει μόνο τη σημασία Tns φαντασίας διότι δεν συναρτάτο με τη βασική
αντίληψή to u s . Πόσο αντιφατικά δεν εκφράζονται, για παράδειγμα, οι Στωικοί γΓ αυτό το αντικείμενο! Πρώτα o to u s Xpiauavoús βρήκε η προσωπική
αθανασία εκείνη την αρχή από την οποία προκύπτει η ίδια αναγκαία ο» μια
αυτονόητη αλήθεια. Για to u s apxaíous η εποπτεία του κόσμου, Tns cpúons,
του yévous ήταν πάντα ένα εμπόδιο, διαφοροποιούσαν τη βιοτική αρχή από
το ζωντανό υποκείμενο, την ψυχή, το πνεύμα από auw ús τους ίδιους- ενώ
o XpiOTiavós ήρε τη διαφορά μεταξύ ψυχήε και προσώπου, μεταξύ Yévous
και ατόμου, θέτονταε συνεπά» άμεσα εντός του αυτό που ανήκει μόνο στην
ολότητα του Yévous. Η άμεση ενότητα όμα» του Yévous και Tns ατομικότητα5
είναι ακριβά» η υπέρτατη αρχή, o 0eós του Χριστιανισμού -το άτομο έχει γΓ
αυτόν τη σημασία του απόλυτου ó v to s - , και η αναγκαία συνέπεια aurós Tns
apxñs είναι ακριβά» η προσωπική αθανασία.
Ή πολύ περισσότερο: Η πίστη στην προσωπική αθανασία είναι εντελά»
ταυτόσημη με την πίστη στον εμπρόσωπο θεό -δηλαδή το ίδιο πράγμα που
εκφράζει η πίστη στον ουράνιο, αθάνατο βίο του προσώπου, το ίδιο πράγμα
εκφράζει και ο θεός όπα» είναι αντικείμενο για το Χριστιανό-, στο ον Tns
anóñums, rns απεριόριστης προσωπικότητας. Η απεριόριστη προσωπικότητα
είναι θεόδ, αλλά η ουράνια, αθάνατη προσωπικότητα δεν είναι αυτή η ίδια
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τίποτε áflflo από την προσωπικότητα που είναι απεριόριστη, απαλλαγμένη
από όλα τα γήινα βάρη και to u s φραγμούς - η διαφορά είναι μόνο η εξή5,
ότι ο θεός είναι ο πνευματικός ουρανός, ο ουρανός είναι ο αισθητηριακός
θεός, ότι στο θεό νοείται αυτό που τίθεται στον ουρανό ως ένα αντικείμενο
της φαντασίαε. Ο θεός είναι απλώς ο υπανάπτυκτος oupavós, ο πραγματικός
oupavós είναι ο ανεπτυγμένος θεός. Στο παρόν ο θεός είναι το ουράνιο βα
σίλειο, στο μέλλον ο ουρανός είναι ο θεός. Ο θεός είναι η εγγύηση, είναι το
ακόμη αφηρημένο παρόν και η ύπαρξη του μέλλοντος - ο προσδοκώμενος, ο
συνεπτυγμένος ουρανός. Η δική μας μελλοντική ουσία, η οποία όμως είναι
διαφορετική από εμάς έτσι όπως υπάρχουμε npos το παρόν σε αυτό τον
κόσμο, σε αυτό το σώμα, και είναι μόνο ιδεατά αντικειμενική, είναι ο θεός
- ο θεός είναι η έννοια γένους, η οποία θα πραγματοποιηθεί και θα ατομικευτεί πρώτα εκεί [στον ουρανό]. Ο θεός είναι η ουράνια, καθαρή, ελεύθε
ρη ουσιαστικότητα, η οποία θα υπάρχει εκεί ως ουράνιο, καθαρό ον, είναι
εκείνη η μακαριότητα η οποία εκδιπλώνεται εκεί σε ένα πλήθος μακάριων
ατόμων. Ο θεός λοιπόν δεν είναι τίποτε άλλο από την έννοια ή την ουσία
του απόλυτου, του μακάριου, του ουράνιου βίου, ο οποίος όμως ακόμη
εδώ συνοψίζεται σε μια ιδεώδη προσωπικότητα. Αυτό εκφράζεται με αρκετή
σαφήνεια στην πίστη ότι ο μακάριος βίος είναι η ενότητα με το θεό. Εδώ
είμαστε διαφορετικοί και διαχωρισμένοι από το θεό, εκεί πέφτει το διαχωριστικό τειχίο· εδώ είμαστε άνθρωποι, εκεί είμαστε θεοί· εδώ η θεότητα είναι
ένα μονοπώλιο, εκεί είναι κοινό αγαθό- εδώ είναι μια αφηρημένη ενότητα,
εκεί μια συγκεκριμένη πολλότητα.138
Αυτό που δυσχεραίνει τη γνώση αυτού του αντικειμένου είναι μόνο η
φαντασία, η οποία διαχωρίζει την ενότητα της éwoias αφενός μέσα από την
παράσταση Tns προσωπικότητας και Tns αυτοδυναμίας του θεού, αφετέρου
μέσα από την παράσταση των πολλών προσωπικοτήτων τις οποίες μεταθέτει
συνήθως ταυτόχρονα σε ένα βασίλειο ζωγραφισμένο με αισθητηριακά χρώ
ματα. Αλλά στ' αλήθεια δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ του απόλυτου
βίου ο οποίος νοείται ως θεός και του απόλυτου βίου ο οποίος νοείται ως
ουρανός · απλώς στον ουρανό εκτείνεται σε μάκρος και πλάτος αυτό που στο
θεό συνοψίζεται σε ένα σημείο. Η πίστη στην αθανασία του ανθρώπου είναι
η πίστη στη θεϊκότητα του ανθρώπου, και αντιστρόφως η πίστη στο θεό εί
ναι η πίστη στην καθαρή προσωπικότητα, η οποία έχει λυτρωθεί από όλους
τους φραγμούς και συνεπώς είναι αθάνατη. Οι διαφορές που θέτει κανείς
μεταξύ της αθάνατης ψυχής και του θεού είναι είτε απλώς σοφιστικές είτε
138.
«Πολύ ωραία λέει η Γραφή (Επιστολή Ιωάννου Α ' 3:2) όχι θα δούμε χο θ εό όπως εί
ναι όταν είμαστε όμοιοι με αυχόν, δηλαδή θα γίνουμε αυχό που είναι ο lôios· διόχι σε όποιους
έχει δοθεί η δύναμη να γίνουν υιοί θεού, σε auxoús έχει δοθεί η δύναμη να μην είναι μεν
θεοί, αλλά ενχούχοις να είναι αυτό που είναι ο θεός»- De vita solit. (Ψευδοθερνάρδοί). «O
σκοπός χης καλής θέλησης είναι η μακαριόχηχα: ο αιών/os Bios είναι όμα» ο lôios ο θ£0ί»·
Αυγουσχίνος (σιον Petrus Lom., lib. Il, dist. 38. c. 1). «H μακαριότητα είναι η ίδια η θεότητα,
κάθε μακάριος είναι συνεπώς ένας θεός»- Bohíos (De consol, phil., lib. Ill, Prosa 10). «Η μα
καριότητα και ο θεός είναι το αυτό»■ θωμάς A kivów s (Summa cont. gentiles, lib. I, c. 101). «0
άλλος άνθρωπος θα ανανεωθεί σχον πνευματικό βίο, θα είναι όμοιοε με to θεό, σχη ζωή, σχη
δικαιοσύνη, σχην εξοχόχηχα, σχη σοφία»· Λούθηρος (τόμ. I, σ. 324).
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φανταστικές όπα» όταν, για παράδειγμα, η μακαριότητα των κατοίκων του
ουρανού περικλείεται και πάλι σε φραγμούβ, κατανέμεται σε βαθμίδεβ, για
να θεμελιωθεί μια διαφορά μεταξύ του θεού και των ουράνιων όντων.
Η ενότητα ms θείαβ και ms oupávias προσωπικότηταβ εμφανίζεται ακόμη
και oris δημοφιλεί$ αποδείξει ms aOavaoías. Εάν δεν υπάρχει Kavévas άλños Kañútepos píos, τότε o 0eós δεν είναι ÓÍKaios και Kañós. Η δικαιοσύνη
και η καλοσύνη του θεού εξαρτώνται έτσι από τη συνέχεια των ατόμων·
αλλά xcopís δικαιοσύνη και καλοσύνη o 0eós δεν είναι θεός - η θεότητα, η
ύπαρξη του θεού εξαρτάται συνεπά» από την ύπαρξη των ατόμων. Εάν δεν
είμαι αθάνακ», τότε δεν πιστεύω σε κανένα θεό- ónoios αρνείται την αθα
νασία αρνείται το θεό. Είναι όμα» αδύνατο να το πιστέψω αυτό: όσο σίγουρα
είναι ο θεός τόσο σίγουρη είναι η μακαριότητά μου. O 0eós είναι ακριβά»
για εμένα η βεβαιότητα tns μακαριότητάβ μου· το συμφέρον για το ότι ο θεός
είναι είναι ταυτόσημα με το συμφέρον ότι εγώ είμαι, ότι είμαι aicbvios. Ο
0EÓS είναι η διαφυλαγμένη, η βέβαιη ύπαρξή μου: είναι η υποκειμενικότητα
των υποκειμένων, η προσωπικότητα των προσώπων. Πά» λοιπόν δεν θα
μπορούσε να προσήκει στα πρόσωπα αυτό που προσήκει στην προσωπι
κότητα; Στο θεό καθιστώ ακριβά» ενεστώτα το μέλλοντά μου ή, πολύ πε
ρισσότερο, καθιστώ ουσιαστικό ένα ρήμα · ηά» θα μπορούσε να χωριστεί το
ένα από το άλλο; Ο Θεό5 είναι η ύπαρξη που αντιστοιχεί otis επιθυμίε5 και
στα αισθήματά μου: είναι o ÓÍKaios, ο καλός autós που εκπληρώνει tis επιΘυμίε5 μου. Η φύση, autós ο κόσμοβ είναι μια ύπαρξη που αντιφάσκει otis
επιθυμίε5 μου, στα αισθήματά μου. Εδώ δεν είναι όπα» θα έπρεπε να είναι
-autós ο κόσμο5 παρέρχεται-, ο θεόβ όμα» είναι εκείνο το Είναι που είναι
έτσι όπα» πρέπει να είναι. Ο θεόβ εκπληρώνει us επιθυμίεβ μου - αυτό είναι
αηλά» μια δημοφιλήβ προσωποποίηση Tns «ppáans: O 0eós είναι o εκπληpcoms, δηλαδή η πραγματικότητα, η εκπλήρωση των επιθυμιών μου.'39Αλλά
o oupavós είναι ακριβά» το Είναι που αντιστοιχεί otis επιθυμίεβ μου, στον
πόθο μου140- δηλαδή δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ θεού και ουρανού.
Ο Θεό5 είναι η δύναμη μέσα από την οποία o ávOpcunos πραγματοποιεί την
αιώνια ευδαιμονία του -o Qtós είναι η απόλυτη προσωπικότητα στην οποία
όλα τα μεμονωμένα πρόσωπα έχουν τη βεβαιότητα Tns μακαριότηταε και
ms a0avaolas to us-, o 0eós είναι η υπέρτατη και ύστατη βεβαιότητα του
ανθρώπου για την απόλυτη αλήθεια ms ouoías του.
Η περί aOavaoías διδασκαλία είναι η τελική διδασκαλία Tns θρησκείαβ
- η διαθήκη ms, με την οποία εκφράζει την τελευταία βούλησή Tns. Για το
λόγο αυτό εκφράζει εδώ ανεπιφύλακτα αυτό που άλλεβ <popés αποσιωπά.
Ενώ otis áññes περιπτώσεΐ5 πρόκειται για την ύπαρξη ενόβ άλλου όντος, εδώ
139. «Εάν ένα άφθαρτο σώμα είναι για εμάς ένα αγαθό, γιατί τότε αμφιβάλλουμε ότι ο
θεός θα μας καταστήσει ένα τέτοιο;»· Αυγουστίνος (Ορρ., Αμβέρσα 1700, τόμ. V., σ. 698).
140. «Το ουράνιο σώμα ονομάζεται πνευματικό σώμα διότι θα υποταχτεί στη βούληση
του πνεύματος. Τίποτε από εσένα τον (διο δεν θα αντιφάσκει σε εσένα, τίποτε εντός σου δεν θα
εξεγείρεται εντός σου. Εκεί όπου θέήεις να είσαι, εκεί θα είσαι την Ιδια στιγμή»· Αυγουστίνος
(ί. c., σ. 705, 703). «Δεν θα υπάρχει εκεί τίποτε ρυπαρό, τίποτε εχθρικό, τίποτε διενεκτικό,
τίποτε δύσμορφο, τίποτε προσβλητικό για την όψη»- του ιδίου (L. c., 707). «Μόνο ο μακάριος
ζει όπως αυτός θέήει»· του ιδίου (De civit. Dei, lib. 10, c. 25).
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πρόκειται προφανάκ για την ιδία ύπαρξη- όταν επιπλέον o άνθρωποε εξαρτά στη θρησκεία το Είναι του από το Είναι του θεού, τότε εξαρτά εδώ την
ύπαρξη του θεού από τη δική του· αυτό που κατά τα άλλα είναι για αυτόν
η πρωτογενήβ, η άμεση αλήθεια τού είναι εδώ μια συνεπαγόμενη, δευτερογενήε αλήθεια: εάν δεν είμαι αιώνιος, τότε ο θεός δεν είναι θεός, εάν δεν
υπάρχει καμία αθανασία, δεν υπάρχει κανένας θεός. Αυτό δε το συμπέρασμα
το διατύπωσε και ο Απόστολοβ [naúños]. Εάν δεν αναστηθούμε, τότε δεν
αναστήθηκε και o Xpiaxós, και τα πάντα είναι μηδέν. Edite, bibite [Φάγετε,
πίετε]. Βεβαίακ, μπορεί κανείε να παραμερίσει το φαινομενικά ή πραγματικά
αποκρουστικό στοιχείο που απαντά otis δημοφιλείε αποδείξει, αποφεύγοvras τη μορφή του συμπεράσματος αλλά αυτό το καταφέρνει μόνο καθιστώνταε την αθανασία μια αναλυτική αλήθεια, ούτακ ώστε η έννοια του θεού
ως ms απόλυτέ προσωπικότητα* ή υποκειμενικότηταε είναι ήδη αφ' εαυτής
η έννοια της αθανασίας. Ο θεός είναι η εγγύηση Tns μελλοντική5 ύπαρξήδ
μου, διότι είναι ήδη η βεβαιότητα και η αλήθεια Tns napoúoas ύπαρξήε μου,
η σωτηρία μου, η παρηγοριά μου, η προστασία μου από tis δυνάμει του
εξωτερικού κόσμου- δεν χρειάζεται λοιπόν διόλου να συμπεράνω ρητά την
αθανασία, να τη διατυπώσω cos μια ξεχωριστή αλήθεια- έχω το θεό, τότε έχω
την αθανασία. Έτσι ακριβάκ ήταν με tous βαθ ύτερο ι Xpiauavoús μυστιKoús- γΓ auToús η έννοια Tns aOavaoías αναγόταν στην έννοια του θεού: ο
θεόε ήταν γΓ outoús ο αθάνατοε βκκ tous - ο iôios ο θεόε ήταν η υποκειμε
νική μακαριότητα, ήταν δηλαδή γι' αυτούς, για τη συνείδησή tous , αυτό που
ήταν αυτός καθ' εαυτόν, δηλαδή αυτό που είναι στην ουσία Tns θρησκείαε.
Αποδεικνύεται έτσι ότι ο θεός είναι o oupavós, ότι οι δυο tous είναι ένα
και το αυτό. Ευκολότερη θα ήταν η αντίστροφη απόδειξη, δηλαδή ότι o ou
pavós είναι ο ιδιαίτεροδ θεός των ανθρώπων. Oncos νοεί ο ávOpconos τον
ουρανό του, έτσι νοεί και το θεό του- η περιεχομενική προσδιοριστικότητα
του ουρανού του είναι η περιεχομενική προσδιοριστικότητα του θεού του,
με τη διαφορά ότι στον ουρανό ζωγραφίζεται και επιτελείται αισθητηριακά
αυτό που στο θεό είναι μόνο σχεδιάγραμμα. O oupavós είναι συνεπά» το
κλειδί στα εσώτερα μυστικά Tns θρησκείαε. Oncos o oupavós είναι αντικειμε
νικά η ανοιχτή ουσία Tns θεότητας έτσι είναι και υποκειμενικά η πιο ανοιχτόκαρδη δήλωση των εσώτερων σκέψεων και φρονημάτων Tns θρησκείαδ. ΓΓ
αυτό και οι θρησκείεε είναι τόσο διαφορετικέ; όσο τα ουράνια βασίλεια, και
υπάρχουν τόσα διαφορετικά ουράνια βασίλεια όσες είναι και οι ουσιώδες
ανθρώπινεδ διαφορέε. Ακόμη και οι ίδιοι οι Χριστιανοί νοούν με διαφορετι
κό τρόπο τον ουρανό.141
Μόνο οι πονηροί από outoús δεν σκέφτονται και δεν λένε κάτι συγκε
κριμένο για τον ουρανό ή για το Επέκεινα εν γένει, διότι υποτίθεται ότι εί
ναι ασύλληπτο και συνεπά» νοείται πάντα σύμφωνα με ένα εντεύθεν μέτρο

141.
Εξίσου διαφορετικό νοούν και το θεό tous. Έτσι, οι ευσεβεί5 Χριστιανοί Γερμανοί
εθνικόφρονες έχουν έναν «Γερμανό θεό», αναγκαστικά ñomóv οι ευσεβείε Ισπανοί έναν Ισπανό
θεό, οι Táññoi έναν ΓάΑΑο θεό. Οι Tóññoi Λένε κυριολεκτικά: Le bon Dieu est Français [O Kañós
θεό$ είναι Táñños]. Στην πραγματικότητα υπάρχει noñu0eíapós όσο υπάρχουν noññof λαοί. Ο
πραγμαυκόε Θεό5 ενό5 ñaoú είναι το Point d'honneur [σημείο τιμήε] ms εθνικότητάβ του.
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που ισχύει μόνο για το Εντεύθεν. Όλεβ οι παραστάσεκ εδώ κάτω είναι μόνο
εικόνε5 με tis onoíss o áv0pconos παροντοποιεΙ το Επέκεινα, που είναι cos
npos την ουσία του άγνωστο, αλλά cos npos την ύπαρξή του βέβαιο. Είναι
εδώ ακριβώ5 όπα» με το θεό: η ύπαρξη του θεού είναι βέβαιη - aflflá τι
είναι ή πώς είναι, αυτό δεν μπορεί να διερευνηθεί. Onoios όμα» μιλά έτσι
έχει ήδη βγάλει από το μυαλό του το Επέκεινα· το διατηρεί απλά» ακόμη
είτε διότι δεν σκέφτεται διόλου για τέτοια πράγματα είτε διότι είναι γΓ αυτόν
ακόμη μια ανάγκη Tns καρδιάς αλλά, καθά» o í6ios είναι υπερπλήρη με
πραγματικά πράγματα, το τοποθετεί όσο πιο μακριά γίνεται από το πρόσωπό
του- αρνείται με το μυαλό του αυτό στο οποίο καταφάσκει με την καρδιά του*
διότι αρνείται το Επέκεινα καθά» του αφαιρεί tis ιδιοσυστασίες του, μέσα
από tis onoíes και μόνο είναι ένα πραγματικό και ενεργό αντικείμενο για
τον άνθρωπο. Η ποιότητα δεν διαφέρει από το Είναι - η ποιότητα δεν είναι
τίποτε άλλο από το πραγματικό Είναι. Ένα Είναι xcopís ιδιοσυστασία είναι μια
χίμαιρα - ένα φάντασμα. Πρώτα μέσα από την ποιότητα μού δίνεται το Είναι·
όχι πρώτα το Είναι και κατόπιν η ποιότητα. Η διδασκαλία για το ακατάληπτο
και το απροσδιόριστο του θεού, όπα» και εκείνη περί του μη εξερευνήσιμου
του Επέκεινα, δεν είναι συνεπά» Kánoiss πρωταρχικά Θρησκευτικέ5 διδασκαλίε$: είναι, πολύ περισσότερο, προϊόντα Tns αθρησκευτικότητας, η οποία
όμα» εμπλέκεται ακόμη στη θρησκεία ή, πολύ περισσότερο, κρύβεται πίσω
από τη Θρησκεία, και μάλιστα διότι αρχικά το Είναι του θεού είναι δεδομένο
μόνο με μία συγκεκριμένη παράσταση του θεού, το Είναι του Επέκεινα είναι
δεδομένο μόνο με μία συγκεκριμένη παράστασή του. Έτσι, για το Χριστιανό
αποτελεί βεβαιότητα μόνο η ύπαρξη του δικού του Παραδείσου, εκείνου του
Παραδείσου o onoios έχει την ποιότητα Tns χριστιανικότητας αλλά όχι ο
Παράδεισοβ των Μωαμεθανών ή τα Ηλύσια Πεδία των Ελλήνων. Η πρώτη
βεβαιότητα είναι παντού η ποιότητα- το Είναι είναι αυτονόητο από τη στιγ
μή που είναι βέβαιη η ποιότητα. Στην Καινή Διαθήκη δεν απαντούν διόλου
αποδείξει ή τέτοιε5 yevikés προτάσειε που να δηλώνουν: Υπάρχει évas θεός
ή υπάρχει évas oupávios píos- αλλά απαριθμούνται μόνο ιδιοσυστασίε5 από
το βίο του ουρανού: «ούτε γαμοϋσιν οΰτε γαμίζονται» [Μάρκος 12:25]. Αυτό
είναι φυσικό, μπορεί να αντιτείνει κανείς διότι ήδη προϋποτίθεται το Είναι.
Αλλά εδώ επιφέρει κανεί$ μια διάκριση του αναστοχασμού στο θρησκευτικό
νόημα, το οποίο αρχικά δεν γνώριζε τίποτε για μια τέτοια διάκριση. Σαφά»,
προϋποτίθεται το Είναι, αλλά μόνο επειδή η ποιότητα είναι ήδη το Είναι, επει
δή το ακατάβλητο θρησκευτικό θυμικό ζει μόνο στην ποιότητα, ακριβά»
όπα» για τον φυσικό άνθρωπο το πραγματικό Είναι, το πράγμα καθ' εαυτό
βρίσκεται μόνο στην ποιότητα που αισθάνεται. Έτσι, σε κάθε νεοδιαθηκικό
χωρίο o napGévos βίθ5 ή, πολύ περισσότερο, o áq>uños βίθ5 προϋποτίθεται
a» o afln6ivós píos, o onoios όμα» αναγκαστικά καθίσταται μελλοντικό$
píos διότι autós ο πραγματικό5 píos αντιφάσκει στο ιδεώδεε του αληθινού
Ρίου. Η ΡεΡαιότητα όμα» αυτού του μελλοντικού Ρίου Ρρίσκεται μόνο στη
βεβαιότητα της ιδιοσυστασίας αυτού του μέλλοντο5 cos του αληθινού, του
ανώτατου Ρίου o onoios αντιστοιχεί στο ιδεώδε5.
Εκεί όπου πιστεύεται πραγματικά ο επέκεινα píos, εκεί όπου είναι évas
βέβαιος píos, εκεί, ακριβώς επειδή είναι βέβαιος, είναι και προσδιορισμένος.
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Εάν δεν γνωρίζω τι θα είμαι και πώς θα είμαι κάποτε, όταν υπάρχει μια ουσι
ώδης, απόλυτη διαφορά μεταξύ του μέλλοντός μου και του παρόντος μου,
τότε δεν θα γνωρίζω τι ήμουν κάποτε και πώς ήμουν παλαιότερα- έτσι, έχει
αρθεί η ενότητα της συνείδησης, έχει έρθει ένα άλλο ον στη θέση μου, το
μελλοντικό Είναι μου δεν διαφέρει στην πραγματικότητα από το Μη Είναι.
Εάν, αντιθέτως, δεν υπάρχει καμία ουσιώδης διαφορά, τότε και το Επέκεινα
είναι ένα αντικείμενο που μπορώ να το προσδιορίσω και να το γνωρίσω. Και
έτσι είναι πραγματικά: εγώ είμαι το μόνιμο ον στην αλλαγή των ιδιοσυστα
σιών, εγώ είμαι η υπόσταση η οποία συνδέει σε μια ενότητα το Επέκεινα και
το Εντεύθεν. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να μου είναι ασαφές το Επέκεινα;
Αντιθέτως: ο βίος αυτού του κόσμου είναι ο σκοτεινός, ο ασύλληπτος βίος,
ο οποίος γίνεται σαφής και λαμπερός μόνο μέσα από το Επέκεινα- εδώ είμαι
ένα μεταμφιεσμένο, ηεριτυλιγμένο ον- εκεί πέφτει η μάσκα: εκεί είμαι όπως
είμαι στ' αλήθεια. Η πεποίθηση λοιπόν ότι υπάρχει μεν ένας άλλος, ουρά
νιος βίος, αλλά το τι είναι και πώς είναι παραμένει μη ερευνήσιμο, αποτελεί
μόνο μια επινόηση του θρησκευτικού σκεπτικισμού, ο οποίος βασίζεται σε
μια απόλυτη παρανόηση της θρησκείας, διότι έχει αποξενωθεί πλήρως από
την ουσία της. Αυτό που ο αθρησκευτικός θρησκευτικός στοχασμός καθιστά
απλώς γνωστή εικόνα ενός άγνωστου αλλά παρ' όλα αυτά βέβαιου πράγ
ματος, αυτό είναι κατ' αρχάς, με την αρχικά αληθινή έννοια της θρησκείας,
όχι μια εικόνα, αλλά το πράγμα, η ίδια η ουσία. Η απιστία, η οποία είναι
ταυτόχρονα πίστη, θέτει το πράγμα εν αμφιβόλω, αλλά είναι πολύ αστόχα
στη και δειλή για να το αμφισβητήσει ευθέως: το θέτει με τέτοιον τρόπο σε
αμφιβολία, ώστε αμφιβάλλει για την εικόνα ή για την παράσταση, δηλαδή
δηλώνει την εικόνα απλώς εικόνα. Αλλά η αναλήθεια και η μηδαμινότητα
αυτού του σκεπτικισμού έχουν ήδη αποδειχτεί ιστορικά. Εκεί όπου αμφι
βάλλει κανείς άπαξ για την αλήθεια των εικόνων της αθανασίας, εκεί όπου
αμφιβάλλει για το ότι μπορεί κανείς να υπάρχει με αυτό τον τρόπο όπως το
παριστάνει η πίστη, για παράδειγμα, χωρίς υλικό, πραγματικό σώμα ή χω
ρίς φύλο, εκεί σύντομα αμφιβάλλει κανείς και για την επέκεινα ύπαρξη εν
γένει. Με την εικόνα καταπίπτει το πράγμα - ακριβώς επειδή η εικόνα είναι
το πράγμα το ίδιο.
Η πίστη στον ουρανό ή εν γένει σε έναν επέκεινα βίο βασίζεται σε μια
κρίση [Urteil]. Εκφράζει έπαινο και ψόγο- είναι κριτικής φύσης- ανθολογεί
από τη χλωρίδα αυτού του κόσμου. Και αυτή η κριτική ανθολογία είναι
ακριβώς ο ουρανός. Αυτό που ο άνθρωπος βρίσκει όμορφο, καλό, ευχά
ριστο, αυτό είναι γι' αυτόν εκείνο το Είναι που είναι το μοναδικό το οποίο
πρέπει να είναι- αυτό που βρίσκει άσχημο, αποκρουστικό, δυσάρεστο, αυτό
είναι γι' αυτόν εκείνο το Είναι που δεν πρέπει να είναι, και συνεπώς, εφόσον
είναι και επειδή παρ' όλα αυτά είναι, είναι ένα Είναι καταδικασμένο στην
πτώση, ένα μηδαμινό Είναι. Εκεί όπου ο βίος δεν βρίσκεται σε αντίφαση
με ένα αίσθημα, με μια παράσταση, με μια ιδέα, και όταν αυτό το αίσθημα,
αυτή η ιδέα δεν ισχύει ως απολύτως αληθινή και δικαιολογημένη, εκεί δεν
γεννιέται η πίστη σε έναν άλλο, ουράνιο βίο. Ο άλλος βίος δεν είναι τίποτε
άλλο από το βίο σε ομοφωνία με το αίσθημα, με την ιδέα στην οποία αντιφά
σκει αυτός ο βίος. Το Επέκεινα δεν έχει καμία άλλη σημασία από το να άρει
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αυτόν το διχασμό, να πραγματοποιήσει μια κατάσταση η οποία αντιστοιχεί
στο αίσθημα, στην οποία ο άνθρωπο; βρίσκεται σε ομοφωνία με τον εαυτό
του. Ένα άγνωστο Επέκεινα είναι μια γελοία χίμαιρα· το Επέκεινα δεν είναι
τίποτε παραπάνω από την πραγματικότητα μια γνωστής ιδέας, την ικανοποί
ηση pías συνειδητή; επιθυμίας την εκπλήρωση μια; ευχή;’42: είναι μόνο ο
παραμερισμόs των φραγμών οι οποίοι εμποδίζουν εδώ την πραγματικότητα
ms lôéas. Πού θα ήταν η παρηγοριά, πού θα ήταν η σημασία του Επέκεινα
εάν το αντίκριζα μέσα σε μια κατασκότεινη νύχτα; Όχι! Εκεί μου φέγγει με τη
λάμψη του αμιγού; μετάλλου αυτό που εδώ λάμπει με τα θαμπά χρώματα
του σκουριασμένου μεταλλεύματος Το Επέκεινα δεν έχει καμία άλλη ση
μασία, κανέναν άλλο λόγο ύπαρξη; από το να είναι ο διαχωρισμό; του με
τάλλου από tis προσμείξει; των ξένων συστατικών του, ο διαχωρισμό; του
καλού από το κακό, του ευχάριστου από το δυσάρεστο, του αξιέπαινου από
το αξιόμεμπτο. Το Επέκεινα είναι ο γάμο5 με τον οποίο ο άνθρωπο; επιτελεί
το δεσμό με την αγαπημένη του. Προ πολλού γνώριζε τη νύφη του, προ
πολλού την επιθυμούσε· αλλά οι εξωτερικέ; σχέσεις η άνευ αισθημάτων
πραγματικότητα εμπόδιζε την ένωσή του μαζί τη;. Στο γάμο η αγαπημένη
του δεν γίνεται ένα άλλο ον· πώ; θα μπορούσε αλλιώ; να την επιθυμεί τόσο
διακαώ;; Γίνεται απλώ; η δική του, γίνεται τώρα απλώ; ένα αντικείμενο τη;
πραγματική; νομή; από ένα αντικείμενο του πόθου. Βεβαίως το Επέκεινα
είναι εδώ κάτω απλώ; μια εικόνα, αλλά όχι μια εικόνα ενό; απόμακρου,
άγνωστου πράγματος αλλά η προσωπογραφία εκείνου του όντο; το οποίο
ο άνθρωπο; αγαπά κατά προτίμηση πάνω από όλα τα άλλα. Αυτό που αγα
πά ο άνθρωπο;, αυτό είναι και η ψυχή του. Ο ειδωλολάτρη; έκλεινε τη
στάχτη των αγαπημένων νεκρών του σε μια τεφροδόχο· στο Χριστιανό το
ουράνιο Επέκεινα είναι το μαυσωλείο στο οποίο περικλείει την ψυχή του.
Για τη γνώση μια; πίστη;, τη; θρησκεία; εν γένει, είναι αναγκαίο να με
λετά κανεί; ακόμη και τα κατώτερα, τα ωμότερα επίπεδα τη; θρησκεία;. Δεν
πρέπει κανεί; να μελετά τη θρησκεία σε μια ανοδική γραμμή, αλλά να την
επιτηρεί στο συνολικό εύρος rns ύπαρξής rns. θα πρέπει κανεί; να έχει τι;
διαφορετικέ; θρησκείε; παρούσες ακόμη και στην απόλυτη θρησκεία, όχι
πίσω από αυτήν, αφημένε; στο παρελθόν, ώστε να μπορεί με ορθότητα να
εκτιμά και να συλλαμβάνει τόσο την απόλυτη όσο και τι; άλλε; θρησκείε;.
Οι χειρότερε; «συγχύσει;», οι αγριότερε; παρεκκλίσει; τη; θρησκευτική; συ
νείδηση; επιτρέπουν συχνά τη βαθύτερη διείσδυση ακόμη και στα μυστικά
τη; απόλυτη; θρησκεία;. Οι φαινομενικά ωμότερε; παραστάσει; είναι συχνά
απλώ; οι πιο παιδιάστικε;, οι πιο αθώε;, οι πιο αληθινέ; παραστάσει;. Αυτό
ισχύει επίση; και για τι; παραστάσει; του Επέκεινα. Ο «άγριο;», η συνείδηση
του οποίου δεν υπερβαίνει τα όρια τη; χώρα; του, ο οποίο; έχει μεγαλώσει
εντελώ; μαζί με αυτήν, παίρνει και τη χώρα του στο Επέκεινα, και μάλιστα
με τέτοιον τρόπο, ώστε είτε αφήνει τη φύση ω; έχει είτε τη βελτιώνει και ξε
142.
Ibi nostra spes erit res [εκεί η ελπίδα μας γίνεται πραγματικότητα]· Αυγουστίνοε (σε
κάποιο σημείο). «Γι' αυτό και προσβλέπουμε otous πρωτόπλαστους του αθάνατου βίου με
την ελπίδα, έως ότου έρθει η τελειότητα της Ημέρας της Κρίσης, ότι θα αισθανθούμε και θα
δούμε τον πεπιστευμένο και τον προσδοκώμενο βίο»· AoúOnpos (τόμ. I, σ. 459).
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περνά με αυτό τον τρόπο τις διαμαρτυρίες του βίου του στην παράσταση του
Επέκεινα.'43Σε αυτή την περιοριστικότητα των ακαλλιέργητων λαών υπάρχει
ένα συγκινητικό χαρακτηριστικό. Το Επέκεινα δεν εκφράζει εδώ τίποτε άλλο
από τη νοσταλγία. Ο θάνατος χωρίζει τον άνθρωπο από τους δικούς του,
από το λαό του, από τη χώρα του. Αλλά ο άνθρωπος που δεν έχει διευρύνει
τη συνείδησή του δεν μπορεί να αντέξει αυτόν το χωρισμό· πρέπει να επι
στρέφει στην πατρίδα του. Οι νέγροι στις Δυτικές Ινδίες αυτοκτονούσαν για
να ξαναζήσουν στην πατρίδα τους. Αυτή η περιοριστικότητα είναι το άμεσα
αντίθετο από τη φανταστική πνευματοκρατία, η οποία καθιστά τον άνθρωπο
έναν πλάνητα ο οποίος, αδιάφορος απέναντι ακόμη και σε αυτή τη γη, τρέχει
από το ένα άστρο στο άλλο. Και βεβαίως, έχει ως βάση μια αλήθεια. Ο άν
θρωπος είναι ό,τι είναι μέσω της φύσης, όσα πράγματα και αν ανήκουν στην
αυτενέργειά του· αλλά και η αυτενέργειά του έχει τη βάση της στη φύση,
συγκεκριμένα στη δική του φύση. Έστε ευγνώμονες απέναντι στη φύση! Ο
άνθρωπος δεν μπορεί να χωριστεί από αυτήν. Ο Γερμανός, η θεότητα του
οποίου είναι η αυτενέργεια, οφείλει το χαρακτήρα του στη φύση τόσο όσο
και ο Ανατολίτης. Ο ψόγος στην ινδική τέχνη, στην ινδική θρησκεία και φι
λοσοφία είναι ένας ψόγος στην ινδική φύση. Διαμαρτύρεστε για τον κριτικό
σχολιαστή, ο οποίος απομονώνει ένα παράθεμα από τα έργα σας για να
το παραδώσει στον εμπαιγμό. Γιατί κάνετε εσείς οι ίδιοι αυτό για το οποίο
μέμφεστε άλλους; Γιατί απομονώνετε την ινδική θρησκεία από τη συνάφεια
στην οποία είναι εξίσου έλλογη όσο και η απόλυτη θρησκεία σας;
Η πίστη σε ένα Επέκεινα, σε μια ζωή μετά θάνατον δεν είναι λοιπόν στους
«άγριους» λαούς κατ' ουσίαν τίποτε περισσότερο από την άμεση πίστη στο
Εντεύθεν, η άμεση, αδιάρρηκτη πίστη σε αυτόν το βίο. Αυτός ο βίος έχει γι'
αυτούς, ακόμη και με όλους τους τοπικούς περιορισμούς του, την πάσα,
την απόλυτη αξία- δεν μπορούν να αφαιρέσουν από αυτόν, δεν μπορούν να
διανοηθούν μια διακοπή του· δηλαδή πιστεύουν ακριβώς στην απειρότητα,
στο ακατάπαυστο αυτού του βίου. Μόνο μέσα από το ότι η πίστη στην αθα
νασία γίνεται μια κριτική πίστη, ότι δηλαδή διακρίνει κανείς μεταξύ αυτού
που απομένει εδώ και εκεί, αυτού που πρέπει εδώ να ηαρέλθει και εκεί να
διατηρηθεί, μόνο έτσι διαμορφώνεται η πίστη στη ζωή μετά θάνατον στην
πίστη σε μια áññn ζωή. Και πάλι όμως, και αυτή επίσης η κριτική, αυτή η
διαφορά εμπίπτει σε αυτόν το βίο. Έτσι οι Χριστιανοί διαφοροποιούσαν με
ταξύ του φυσικού και του χριστιανικού, του αισθητηριακού, του εγκόσμιου
[αφενός] και του πνευματικού, του ιερού βίου [αφετέρου]. Ο ουράνιος, ο
άλλος βίος δεν είναι άλλος από τον πνευματικό βίο που είναι ήδη εδώ δι
αφορετικός από τον απλώς φυσικό βίο αλλά ταυτόχρονα επιβαρυμένος με
τον ίδιο. Αυτό που ο Χριστιανός αποκλείει ήδη εδώ από τον εαυτό του, όπως

143.
Evioúiois, σύμφωνα με ηαλαιότερε* ταξιδιω τικά περιγραφή, ορισμένοι λαοί δεν
νοούν τον μελλοντικό βίο tus ταυτόσημο ή καλύτερο από τον παρόντα, αλλά μάλιστα χειρό
τερο. Ο Parny (Oeuv: chois., ιόμ. I, Mélang.) αφηγείται για έναν ετοιμοθάνατο νέγρο δούλο ο
onoíos αρνήθηκε τον αγιασμό για την αθανασία μέσω Tns βάηχισηΐ με τα εξήε λόγια: «Je ne
veux point d'une autre vie, car peut-être y serais-je encore votre esclave [Δεν θέλω μια άλλη
ζωή, διότι íocús θα ήμουν εκεί ξανά o óoúflos oas]».
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τον γενετήσιο βίο, αυτό είναι αποκλεισμένο και στον άλλο βίο. Η διαφορά
είναι μόνο ότι εκεί είναι εήεύθερο5 από αυτό από το οποίο εδώ επιθυμεί να
είναι ελευθεροε και επιδιώκει να ελευθερωθεί μέσω ms βούλησης ms κα
τάνυξή, του σωφρονισμού. ΓΓ αυτό είναι autós ο βκκ για το Χριστιανό évas
βκ» του βασάνου και του κολασμού, διότι εδώ είναι ακόμη εηιβαρυμένο5
με την αντίθεσή του, διότι πρέπει να αγωνιστεί ενάντια otis opéÇeis ms σάρKas, otous ερεθισμού$ του διαβόλου.
Η πίστη των καλλιεργημένων λαών διαφέρει λοιπόν από την πίστη των
ακαλλιέργητων με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διαφέρει εν γένει η καλλι
έργεια από την ακαλλιεργησία - διαφέρει στο ότι η πίστη ms καλλιέργεια$
είναι μια διαφοροποιπτική, μια διακριτική, μια αφηρημένη πίστη. Εκεί όπου
εμφανίζεται μια διαφορά, εκεί διατυπώνεται μια κρίση· εκεί όμα» όπου δι
ατυπώνεται μια κρίση, εκεί προκύπτει ο διαχωρισμόε μεταξύ θετικού και
αρνητικού, μεταξύ καλού και κακού. Η πίστη των άγριων λαών είναι μια
πίστη xcopís κρίση. Αντιθέτα», η μόρφωση κρίνει: Για τον μορφωμένο άν
θρωπο μόνο ο μορφωμένοβ βίθ5 είναι o añnSivós, για το Χριστιανό μόνο
o xpiOTiaviKós. Ο άξεστχ» cpuoiKÓs áv0pconos εμφανίζεται xcopís ευπρέπεια,
έτσι óncos κινείται, στο Επέκεινα: το Επέκεινα είναι η φυσική γύμνια του.
Αντιθέτα», ο μορφωμένο5 αντιμετωπίζει με ευπρέπεια μια τέτοια αχαλίνωτη
ζωή μετά θάνατον, διότι ήδη εδώ απορρίπτει τον αχαλίνωτο φυσικό βίο. Η
πίστη στον επέκεινα βίο είναι συνεπά» μόνο η πίστη στον εντεύθεν αήηθινό
βίο: η ouoicoôns περιεχομενική προσδιοριστικότητα του Εντεύθεν είναι επίons η ουσιώδηβ περιεχομενική προσδιοριστικότητα του Επέκεινα· η πίστη
στο Επέκεινα δεν είναι συνεπά» μια πίστη σε έναν áñño άγνωστο βίο, αλλά
είναι μια πίστη στην αλήθεια και την απειρότητα, συνεπά» στο ακατάπαυστο
του βίου o onoios ισχύει ήδη εδώ α» ο γνήσ/os Bios. [Πρβλ. Παράρτημα,
Παράγραφοι XIX, XX.]

Όπα» o Qzós δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ουσία του ανθρώπου, αποκαθαρμένη από αυτό που εμφανίζεται στο ανθρώπινο άτομο cos φραγμόβ, cos
δεινό, είτε στο αίσθημα είτε στη σκέψη: έτσι και το Επέκεινα δεν είναι τίπο
τε άλλο από το Εντεύθεν, απελευθερωμένο από αυτό που εμφανίζεται cos
φραγμός cos δεινό. Όσο προσδιορισμένα και με σαφήνεια γιγνώσκεται από
το άτομο ο φραγμόβ cos φραγμό$, το δεινό cos δεινό, με τον ίδιο προσδιορι
σμό και την ίδια σαφήνεια θα γιγνώσκεται από το ίδιο και το Επέκεινα, όπου
αυτοί οι φραγμοί καταπίπτουν. Το Επέκεινα είναι το αίσθημα, η παράσταση
τηβ ελευθερία5 από εκείνουε to u s φραγμούΒ οι οποίοι επηρεάζουν εδώ την
αυτοπεποίθηση, την ύπαρξη του ατόμου. Η πορεία Tns θρησκείαβ διαφέρει
από την πορεία του φυσικού ή του έλλογου ανθρώπου μόνο cos npos το ότι
διανύει με μια καμπύλη, και μάλιστα με μια κυκλική τροχιά, την οδό που au
tós ακολουθεί στην ευθεία α» τη συντομότερη τροχιά. O cpuoiKÓs ávOpconos
παραμένει στην πατρίδα του, διότι του αρέσει εδώ, διότι είναι εντελά» ικανοποιημένο5· η θρησκεία, η οποία ξεκινά με μια δυσαρέσκεια, με μια έριδα,
εγκαταλείπει την πατρίδα, πηγαίνει στα ξένα, αλλά μόνο για να αισθανθεί

Ludwig Feuerbach

με την απόσταση πολύ πιο ζωντανά την ευτυχία τηε πατρίδαε. Σχη θρησκεία
ο άνθρωποβ χωρίζεται από τον εαυτό του, αλλά μόνο για να επανέρχεται
διαρκώε στο ίδιο σημείο από το οποίο ξεκίνησε. Ο ávOpconos αρνείται χον
εαυχό χου, αλλά μόνο για να θέσει ξανά τον εαυτό του, και μάλιστα τώρα
με αποθεωμένη μορφή. Έτσι, απορρίπτει το Εντεύθεν, αλλά μόνο για να το
επαναθέσει στο τέλοε cos Επέκεινα'*4. Το απολεσθέν αλλά επανευρεθέν και
στη χαρά Tns επανεύρεσηε τόσο πιο λαμπερό Εντεύθεν είναι το Επέκεινα. Ο
θρήσκοε ávOpconos παραιτείται από tis xapés αυτού του κόσμου· αλλά μόνο
για να κερδίσει xis oupáviEs xapés, ή, πολύ περισσόχερο, παραιχείχαι από
auxés διόχι βρίσκεχαι ήδη σχην πνευματική τουλάχιστον νομή των ουράνιων
χαρών. Και οι oupávi8s xapés είναι οι ίδιεε óncos εδώ, απλακ απελευθερωμένεε από tous φραγμούς και tis αντιξοότητες αυτού του βίου. Η θρησκεία
έρχεται λοιπόν, μέσα από μια παράκαμψη, στο στόχο, στο στόχο Tns xapás
npos την οποία o «puoiKós ávOpconos σπεύδει κατευθείαν. Η ουσία στην εικό
να είναι η ουσία rns θρησκείαε. Η θρησκεία θυσιάζει το πράγμα στην εικόνα.
Το Επέκεινα είναι το Εντεύθεν στον καθρέφτη Tns φαντασίας - η μαγική ει
κόνα, με την έννοια Tns θρησκεία$ το αρχέτυπο του Επέκεινα: outós ο ηραγματικόε βίο$ είναι μόνο μια επίφαση, μια αχτίδα εκείνου του πνευματικού,
εικονισμένου βίου. Το Επέκεινα είναι το απεικονισμένο Εντεύθεν, καθαρμένο από κάθε χονδροειδή ύλη και καλλωπισμένο. Ο καλλωπισμό$, η βελτί
ωση προϋποθέτουν έναν ψόγο, μια δυσαρέσκεια. Αλλά η δυσαρέσκεια είναι
μόνο επιφανειακή. Δεν απαξιώνω το πράγμα· απλακ, έτσι όπως είναι, δεν
μου αρέσει· απορρίπτω απλάκ tis ιδιοσυστασίεε, όχι την ουσία, αλλιάκ θα
πίεζα για εξαφάνιση. Ένα σπίτι που δεν μου αρέσει διόλου το κατεδαφίζω,
δεν το καλλωπίζω. Η πίστη στο Επέκεινα παραιτείται από τον κόσμο, αλλά
όχι από την ουσία του· απλακ, έτσι óncos είναι, δεν είναι αρεστό5. Η χαρά
αρέσει στον πιστό του Επέκεινα -noios δεν θα αισθανόταν χη χαρά cos κάχι
αληθινό, ουσιώδες;-, αλλά χον δυσαρεσχεί χο όχι εδώ [κάχω] η χαρά έχει
cos επακόλουθα ανχίθεχα αισθήματα, το όχι είναι περαστική, θέχει λοιπόν χη
χαρά επίσης στο Επέκεινα, αλλά cos αιώνια, αδιάκοπη, θεία χαρά -χο Επέκει
να ονομάζεχαι γι' αυχό χο Βασίλειο rns xapás-, óncos εδώ θέχει ήδη χη χαρά
σχο θεό· διόχι o θεός δεν είναι χίποχε άλλο από χην αιώνια, αδιάκοπη χαρά
tos ον. Η αχομικόχηχα χού αρέσει, αλλά απλώς όχι εκείνη που είναι επιβαρυ
μένη με αντικειμενικές ορμές· παίρνει λοιπόν και χην αχομικόχηχα μαζί χου,
αλλά χην καθαρή, χην απολύτως υποκειμενική αχομικόχηχα. To cpcos αρέσει,
αλλά όχι η βαρύτητα, διότι εμφανίζεται cos φραγμό5 στο άτομο, όχι η νύχτα,
διότι στη διάρκειά Tns ο άνθρωποε υπακούει στη φύση- εκεί υπάρχει cpcos,
αλλά καμία βαρύτητα, καμία νύχτα - καθαρό, ανεμπόδιστο cpcos145.
144. Εκεί θα αποκατασταθούν χα πάντα- δεν θα χαθεί «ούχε ένα δόνχι, ούτε ένα νύχι».
Πρβλ. Aurelius Prudent. (Apotheos. de resurr. carnis hum.). Και αυτή η πίστη που είναι για τα
μάτια oas άξεστη, σαρκική και για αυτό απορριφθεΐσα από εσάε είναι η μοναδική συνεπής,
η μοναδική ειλικρινή$, η μοναδική αληθινή πίστη. Στην ταυτότητα του προσώπου ανήκει η
ταυτότητα του σώματοϊ.
145. «Μετά την Ανάσταση o xpóvos δεν θα μετράται πλέον με ημέρεε και νύχτεΐ. Πολύ
περισσότερο, θα είναι μόνο μία ημέρα xupls βράδυ»- Ιωάννης Δαμασκηνός (Orth, fidei, lib.
Il, c. 1).
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Όπως ο άνθρωπος, απομακρυνόμενος από τον εαυτό του, επιστρέφει εν
θεώ απλώς διαρκώς στον εαυτό του, γυρνά πάντα μόνο γύρω από τον εαυτό
του, έτσι ο άνθρωπος μέσα από την απομάκρυνση από το Εντεύθεν επι
στρέφει τελικά διαρκώς μόνο σε αυτό το ίδιο. Όσο πιο εξωανθρώπινος και
υπερανθρώπινος εμφανίζεται αρχικά ο θεός, τόσο πιο ανθρώπινος φαίνεται
κατά τη διάρκεια [της πορείας] ή στο τέλος. Επίσης: όσο πιο υπερφυσικός
εμφανίζεται αρχικά ή εκ του μακρόθεν ο ουράνιος βίος, τόσο περισσότερο
διαπιστώνεται εντέλει ή εκ του σύνεγγυς η ενότητα του ουράνιου βίου με τον
φυσικό βίο - μια ενότητα η οποία σε τελική ανάλυση εκτείνεται μέχρι τη σάρ
κα, μέχρι το σώμα. Εν πρώτοις πρόκειται για το διαχωρισμό της ψυχής από
το σώμα, όπως στην ενατένιση του θεού πρόκειται για το διαχωρισμό της
ουσίας από το άτομο - το άτομο πεθαίνει έναν πνευματικό θάνατο, το νεκρό
σώμα που απομένει είναι το ανθρώπινο άτομο, η ψυχή που έχει χωριστεί
από αυτό είναι θεός. Αλλά ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, της ουσίας
από το άτομο, του θεού από τον άνθρωπο πρέπει να αρθεί και πάλι. Κάθε
χωρισμός συνανηκόντων όντων είναι οδυνηρός. Η ψυχή ποθεί να γυρίσει
στο χαμένο τμήμα της, στο σώμα της, όπως ο θεός, η χωρισμένη ψυχή, πο
θεί να γυρίσει πίσω στον πραγματικό άνθρωπο. Όπως λοιπόν ο θεός γίνεται
άνθρωπος, έτσι επιστρέφει η ψυχή ξανά στο σώμα - και η πήήρης ενότητα
του Εντεύθεν και του Επέκεινα έχει τώρα αποκατασταθεί. Βέβαια, αυτό το
νέο σώμα είναι ένα φωτεινό, εξυμνημένο, θαυμάσιο σώμα, όμως -και αυτό
είναι το κύριο θέμα- είναι ένα σώμα áñño και όμως το ίδιο,14ίόπως ο θεός
είναι ένα ον áñño αλλά και πάλι το ίδιο όπως το ανθρώπινο. Καταλήγουμε
εδώ όπως με την έννοια του θαύματος, η οποία συνδυάζει αντιφατικά στοι
χεία. Το υπερφυσικό σώμα είναι ένα σώμα της φαντασίας, αλλά ακριβώς
γι' αυτόν το λόγο αντιστοιχεί στο θυμικό του ανθρώπου, διότι δεν τον επι
βαρύνει - είναι ένα καθαρά υποκειμενικό σώμα. Η πίστη στο Επέκεινα δεν
είναι τίποτε άλλο από την πίστη στην αλήθεια της φαντασίας, όπως η πίστη
στο θεό είναι η πίστη στην αλήθεια και στην απειρότητα του ανθρώπινου
θυμικού. Ή: όπως η πίστη στο θεό είναι μόνο η πίστη στην αφηρημένη ου
σία του ανθρώπου, έτσι και η πίστη στο Επέκεινα είναι απλώς η πίστη στο
αφηρημένο Εντεύθεν.
Το περιεχόμενο όμως του Επέκεινα είναι η μακαριότητα, η αιώνια μακα
ριότητα της προσωπικότητας, η οποία υπάρχει εδώ περιορισμένη και επη
ρεασμένη από τη φύση. Η πίστη στο Επέκεινα είναι συνεπώς η πίστη στην
εήευθερία της υποκειμενικότητας από τους φραγμούς της φύσης -δηλαδή η
πίστη στην αιωνιότητα και στην απειρότητα της προσωπικότητας, και μάλι
στα όχι στην έννοια του γένους της, η οποία εκδιπλώνεται διαρκώς σε νέα
άτομα, αλλά αυτών των ήδη υπαρχόντων ατόμων-, συνεπώς [είναι] η πίστη
του ανθρώπου στον εαυτό του. Αλλά η πίστη στη βασιλεία των ουρανών
είναι ταυτόσημη με την πίστη στο θεό -αποτελεί το ίδιο περιεχόμενο και στα
δύο-, ο θεός είναι η καθαρή, η απόλυτη, η από όλους του φυσικούς φραγ
μούς απαλλαγμένη προσωπικότητα: είναι, πολύ απλά, αυτό που τα ανθρώ
146.
Ipsum (corpus) erit et non ipsum erit [αυιό (to σώμα) θα είναι to ίδιο και δεν θα είναι
to ίδιο]· Αυγουστίνος (από tov J.Ch. Doederlein, Inst, theol. christ., Αλιορφ 1781, § 280).
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πινα άτομα απλά» πρέπει va είναι, αυτό που θα είναι -η πίστη στο θεό είναι
συνεπά» η πίστη του ανθρώπου στην απειρότητα και στην αήήθεια rns δικήε
του ouoías-, το θείο ον είναι το ανθρώπινο, και μάλιστα το υποκειμενικά
ανθρώπινο ον στην απόλυτη ελευθερία και απεριοριστία του.
Το ουσιωδέστερο έργο μαβ έχει, έτσι, εκπληρωθεί. Αναγάγαμε την εξωκοσμική, την υπερφυσική και υπερανθρώπινη ουσία του θεού στα συστα
τικά ms ανθρώπινέ ouoías cos τα βασικά συστατικά ms. Στο τέλθ5 έχουμε
επιστρέφει και πάλι στην αρχή. Ο ávOpconos είναι η αρχή ms θρησκεία$, ο
ávOpconos είναι το επίκεντρο Tns θρησκείαε, ο àvOpconos είναι το téños Tns
0pnoK£Ías.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η avañn0ns, δηλαδή η θεολογική ουσία
tns 0pnoK£ías*

* Στην πρώτη έκδοση ο τίτλος
της δεύτερης ενότητας ήταν:
«Η θρησκεία σ την αντίφασή της
μ ε την ουσία τον ανθρώπου».

Εικοστό κεφάλαιο

Η ουσιώδικ σκοπιά m s θρησκείαε
Η ουσιώδης σκοπιά της θρησκείας είναι η πρακτική, δηλαδή εδώ η υποκει
μενική [σκοπιά]. O σκοπός ins θρησκεία* είναι η ευημερία, η σωτηρία, η μα
καριότητα του ανθρώπου· η σχέση του ανθρώπου με το θεό δεν είναι τίποτε
άλλο από τη σχέση του ίδιου με τη σωτηρία του: o 0eós είναι η πραγματο
ποιημένη σωτηρία Tns ψυχής ή η απεριόριστη δύναμη πραγματοποίησης Tns
σωτηρίας, Tns μακαριότητας του ανθρώπου.147 Ιδιαίτερα η χριστιανική θρη
σκεία διαφέρει στο σημείο αυτό από άλλες θρησκείες στο ότι καμία δεν τόνι
σε τόσο εμφατικά όσο αυτή τη σωτηρία του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό δεν
ονομάζεται θεολογία [Gotteslehre] αλλά σωτηριολογία [Heiislehre]. Αυτή
η σωτηρία όμως δεν είναι μια εγκόσμια, μια γήινη ευτυχία και ευημερία.
Αντιθέτα», οι βαθύτεροι, οι γνησιότεροι Χριστιανοί είπαν ότι η γήινη ευτυχία
αποσπά τον άνθρωπο από το θεό, ενώ αντιθέτα» η εγκόσμια δυστυχία, τα
δεινά, οι αρρώστιες επιστρέφουν τον άνθρωπο στο θεό και συνεπά» μόνο
αυτές είναι κατάλληλες για το Χριστιανό.148 Γιατί; Διότι στη δυστυχία ο άν
θρωπος σκέφτεται μόνο πρακτικά ή υποκειμενικά, στη δυστυχία ασχολείται
μόνο με το ένα πράγμα για το οποίο υπάρχει χρεία, στη δυστυχία ο θεός
γίνεται αισθητός ως ανάγκη του ανθρώπου. Η ηδονή, η χαρά διαστέλλουν
τον άνθρωπο, η δυστυχία, ο πόνος τον σύρουν και τον συστέλλουν - στον
πόνο ο άνθρωπος αρνείται την αλήθεια του κόσμου· όλα τα πράγματα που
μαγεύουν τη φαντασία του καλλιτέχνη και το Λόγο του στοχαστή χάνουν
το θέλγητρό τους, τη δύναμή τους γΓ αυτόν- βυθίζεται στον εαυτό του, στο
θυμικό του. Αυτό το ον ή το θυμικό που έχει βυθιστεί στον εαυτό του, που
έχει επικεντρωθεί μόνο στον εαυτό του, που έχει εφησυχάσει μόνο στον
εαυτό του, που έχει αρνηθεί τον κόσμο, που είναι ενάντια στον κόσμο, που
για τη φύση εν γένει είναι ιδεαλιστικό και σε αναφορά προς τον άνθρωπο
είναι ρεαλιστικό, που αναφέρεται μόνο στην αναγκαία εσωτερική σωτηριακή
ανάγκη του, είναι - ο Θεό5. Ο θεός ως θεός, ο θεός όπως είναι αντικείμενο
της θρησκείας και μόνο έτσι όπως είναι αυτό το αντικείμενο είναι θεός, δη
λαδή θεός με την έννοια ενός ιδίου ονόματος, όχι ενός γενικού, μεταφυσι

147. «Η σωτηρία σου να είναι η μοναδική σκέψη σου, ο θεός η μοναδική μέριμνά σου»·
θωμάς του Κεμπ (De ¡mit., lib. I. c. 23). «Μη σκέφτεσαι τίποτε ενάντιο στη δική σου σωτηρία.
Λίγα λέω- αντί για ενάντιο θα έπρεπε να πω εκτός από»· Βερνάρδος (De coniid. ad Eugenium,
lib. II.). «Onoios ανακτά το θεό νοιάζεται για τη δική του σωτηρία»· Κήήμπς ΑήεξανδρεΙας
(Coh. ad gentes).
148. Onoios όμα» αποδεικνύει την πραγματικότητα Tns 0pnoKelas μόνο μέσα από τη
δυστυχία αποδεικνύει επίσης και την πραγματικότητα της δεισιδαιμονίας.
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κού óvtos, o θεός είναι ουσιωδώς μόνο ένα αντικείμενο ins θρησκείας, όχι
ins φιλοσοφίας, ίου θυμικού, όχι ίου Λόγου, aññá ms xp8Ías ins Kapôiâs,
όχι ins ελευθερία$ ins σκέψης- κοντολογίς είναι ένα αντικείμενο, ένα ον το
οποίο δεν εκφράζει την ουσία Tns Θεωρητική5 aññá Tns πρακτικής OKoniás.
Η θρησκεία συνδέει με αυτή τη διδασκαλία ευχή και κατάρα, καταδίκη
και μακαριότητα. Μακάριος είναι όποιος πιστεύει, αμακάριστος, χαμένος,
καταδικασμένος όποιος δεν την πιστεύει. Δεν απευθύνεται λοιπόν στο Λόγο
aññá στο θυμικό, στην ορμή ευδαιμονίας, στα αισθήματα του φόβου και της
εñπíδaς. Δεν στέκει στη θεωρητική σκοπιά- αλλκί», θα έπρεπε να έχει την
εñεuθεpía να διατυπώνει τις διδασκαλίες της χωρίς να τις συνδέει με πρα
κτικές συνέπειες, χωρίς, τρόπον τινά, να εξαναγκάζει στην πίστη τους- διότι,
όταν λέγεται: είμαι καταδικασμένος εάν δεν πιστεύω, τότε αυτό είναι ένας
λεπτός εξαναγκασμός συνείδησης για την πίστη- ο φόβος για την Κόλαση
με εξαναγκάζει να πιστέψω. Ακόμη και εάν η πίστη μου ήταν ως προς την
προέλευσή της ελεύθερη - ο φόβος αναμειγνύεται διαρκώς μαζί της- το θυ
μικό μου είναι διαρκώς συνεσταλμένο- η αμφιβολία, η αρχή της θεωρητικής
ελευθερίας μού εμφανίζεται ως έγκλημα. Η ανώτατη έννοια, το υπέρτατο
ον της θρησκείας είναι όμως ο θεός: το υπέρτατο έγκλημα συνεπώς είναι η
αμφιβολία για το θεό ή μάλιστα η αμφιβολία ότι ο θεός υπάρχει. Αυτό που
δεν τολμώ να αμφισβητήσω, αυτό που δεν μπορώ να αμφισβητήσω χωρίς
να αισθανθώ ανήσυχος στο θυμικό μου, χωρίς να επισύρω μια ενοχή για
εμένα, αυτό δεν είναι ένα θέμα της θεωρίας αλλά ένα θέμα της συνείδησης,
δεν είναι ένα ον του Λόγου αλλά του θυμικού.
Καθώς όμως μόνο η πρακτική ή υποκειμενική σκοπιά είναι η σκοπιά Tns
θρησκείας καθώς συνεπώς γΓ αυτή μόνο ο πρακτικός ο εμπρόθετος άν
θρωπος -ο οποίος δρα μόνο σύμφωνα με τους συνειδητούς, είτε σωματι
κούς είτε ηθικούς, σκοπούς του και ατενίζει τον κόσμο μόνο αναφορικά με
αυτούς τους σκοπούς και τις ανάγκε5, όχι αυτόν καθ' εαυτόν- ισχύει a>s ο
ολόκληρος, ο ουσιώδης άνθρωπο$, έτσι οτιδήποτε βρίσκεται γΓ αυτήν πίσω
από την πρακτική συνείδηση αλλά είναι το ουσιώδες αντικείμενο Tns θεωρίas -Tns θεωρίας με το πρωταρχικότερο και γενικότερο νόημα, με το νόημα
Tns αντικειμενικής εποπιείας και εμπειρίας, του Λόγου, της επιστήμης εν γένειΜ9- εκπίπτει από τον άνθρωπο και τη φύση σε ένα ιδιαίτερο εμπρόσωπο
ον. Καθετί καλό, αλλά κυρίως μόνο εκείνο που συλλαμβάνει τον άνθρωπο
άθελά του, το οποίο δεν συναρμονίζεται με πρόθεση και σκοπιμότητα, το
οποίο υπερβαίνει τα όρια Tns πρακτικής συνείδησης προέρχεται από το θεόκαθετί άσχημο, πονηρό, κακό, αλλά κυρίως εκείνο που τον κατακτά άθελά
του καταμεσής στις ηθικές ή θρησκευτικές προθέσεΐ5 του ή τον συνεπαίρνει
με φοβερή βία, προέρχεται από το διάβοήο. Στη γνώση Tns ouoías Tns θρη

149.
Με αυτή την έννοια του όρου Ααμβάνειαι εδώ και σε άλλα μέρη αυτού του συγ
γράμματος η θεωρία, με την οποία είναι η πηγή της αληθινής αντικειμενικής πράξης, διότι ο
άνθρωπος καταφέρνει μόνο τόσα όσα γνωρίζει: tantum potest quantum scit. Η έκφραση: η
υποκειμενική σκοπιά δηλώνει λοιπόν το ίδιο όπως η έκφραση: Η σκοπιά της αμορφωσιάς και
της άγνοιας είναι η σκοπιά της θρησκείας.

Η ουσία ίου Χριστιανισμού

^

* Ο Feuerbach χρησιμοποιεί εδώ
σκείας ανήκει η γνώση του διαβόλου, του
τον όρο «Genie», που αποτελεί
Σατανά, των δαιμόνων.'50 Δεν μπορεί κανείς
τη γαλλική εκδοχή του λα τι
να παραλείψει αυτά τα πράγματα χωρίς να
νικού όρον Genius, ο οποίος
ακρωτηριάσει βίαια τη θρησκεία. Η χάρις και
αρχίζει να χρησιμοποιείται από
οι επενέργειές της είναι το αντίθετο των δια
βολικών επενεργειών. Όπως οι απροαίρετες
τη γερμανική κυρίως διανόηση
αισθητηριακές ορμές που αναζωπυρώνονται
ήδη από τον 16ο αιώνα. Ο όρος
από το βάθος της φύσης, και όπως εν γένει όλα
Genius συνδυάζεται εν προκειτα φαινόμενα τού -είτε πραγματικού είτε φα
μένω με τον αρχαίο ελληνικό
νταστικού- ηθικού και σωματικού κακού που
όρο «δαίμων», και δηλώνει το
είναι ανεξήγητα για τη θρησκεία τής εμφανίζο
ιδιαίτερο πνεύμα που συνοδεύει
νται ως επενέργειες του κακού όντος, έτσι της
ορισμένες προσωπικότητες ή
εμφανίζονται αναγκαστικά και οι απροαίρετες
συγκεκριμένους τύπους πρά
κινήσεις του ενθουσιασμού και της γοητείας ως
ξεων. Η αντίληψη αντή έπαιξε
επενέργειες του καλού όντος, του θεού, του
σημαντικό ρόλο στην αισθητική
Αγίου Πνεύματος ή της χάριτος. Από εδώ και
τον 18ον αιώνα (απαντά, για
η αυθαιρεσία της χάριτος - η διαμαρτυρία των
παράδειγμα, στην τρίτη «Κρι
ευσεβών ότι η χάρις πότε τους εμψυχώνει, τους
τική» τον Kant), και κυρίως στο
επισκέπτεται, και πότε πάλι τους εγκαταλείπει,
έργο τον Schiller και τον Goethe.
τους απωθεί. Ο βίος, η ουσία της χάριτος είναι
** Π ρόκειται για το κείμενο
ο βίος, η ουσία του απροαίρετου θυμικού. Το
με τίτλο «Φιλοσοφικές έρευνες
θυμικό είναι ο παράκλητος των Χριστιανών. Οι
για
την ανθρώπινη ελευθερία
στιγμές άνευ θυμικού και άνευ ενθουσιασμού
και τα συναρτώ μενα με αντήν
είναι οι βιοτικές στιγμές που έχουν εγκαταλειαντικείμενα»
(«Philosophische
φθεί από τη θεία χάριν.
Untersuchungen über das Wesen
Αναφορικά με τον εσωτερικό βίο, μπορεί
der
menschlichen
Freiheit und
άλλωστε κανείς να ορίσει την χάριν ως τη θρη
die damit zusammenhüngenden
σκευτική ιδιοφυία * αναφορικά με τον εξωτερι
»).
1809.
κό βίο όμως, [μπορεί να τη χαρακτηρίσει] ως
τη θρησκευτική σύμπτωση. Ο άνθρωπος δεν
είναι διόλου καλός ή κακός μόνο μέσα από τον εαυτό του, μέσα από τη δική
του δύναμη, μέσα από τη δική του βούληση, αλλά ταυτόχρονα μέσα από
ένα πλήθος κρυφών και φανερών προσδιορισμών, τους οποίους, επειδή
δεν βασίζονται σε καμία απόλυτη ή μεταφυσική αναγκαιότητα, αποδίδουμε
στη δύναμη «rns αυτού εξοχότητο5 rns σύμπτωσης», όπως συνήθιζε να λέει
ο Φρειδερίκος ο Μέγας.151 Η θεία χάρις είναι η μυστικοποιημένη δύναμη της

150. Για iis βιβλικές παραστάσεις περί του Σατανά, περί της δύναμης και της επίδρασής
του πρβλ. το βιβλίο του Lützelberger Βασικά χαρακτηριστικά tns naúñeias περί πίστεωε διδα
σκαλίας (Grundzüge der Paulinischen Glaubenslehre] και του G.Ch. Knapp Παραδόσεις για τη
χριστιανική διδασκαλία tns ηίστειos IVorles. über die christ!. Glaubensl.], § 62-65. Εδώ ανήκουν
επίσης και οι δαιμονικές νόσοι, οι δαιμονισμοί. Και αυτές επίσης οι αρρώστιες είναι θεμελιω
μένες στη Βίβλο. Πρβλ. Knapp (§ 65, III, 2, 3).
151. Στο σύγγραμμά του για την ελευθερία o Schelling" εξηγεί αυτό το αίνιγμα μέσα
από έναν αυτοπροσδιορισμό ο οποίος έχει επιτελεσιεί στην αιωνιότητα, δηλαδή πριν από
αυτόν το βίο. Τι φανταστική, τι ψευδαισθησιακή παραδοχή I Αλλά φαντασιολογία, μάλιστα
απύθμενη, παιδιάστικη φαντασιολογία είναι το εσώτερο μυστικό των λεγάμενων θετικών
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σύμπτωσης. Εδώ έχουμε και πάλι την επιβεβαίωση αυτού που γνωρίσαμε
ως τον ουσιώδη νόμο της θρησκείας. Η θρησκεία αρνείται, απορρίπτει τη
σύμπτωση, εξαρτώντας τα πάντα από το θεό, εξηγώντας τα πάντα μέσα από
αυτόν· αλλά την αρνείται μόνο φαινομενικά· την τοποθετεί απλώς στη θεία
αυθαιρεσία. Διότι η θεία βούληση, η οποία για aaúññnmous ñóyous, δη
λαδή, για να το πούμε ανοιχτά και ειλικρινά, λόγω μιας avalúas, anóñuins
αυθαιρεσίας, εν είδει θείου κεφιού, προσδιορίζει, προορίζει τους μεν για το
κακό, για το χαμό, για τη δυστυχία, και τους δε για το καλό, για τη σωτη
ρία, για τη μακαριότητα, δεν έχει ούτε ένα σαφές χαρακτηριστικό που να τη
διαφοροποιεί από τη δύναμη «της αυτού εξοχότητος της σύμπτωσης». Το
μυστικό της εκλογής χάριτος είναι λοιπόν το μυστικό ή ο μυστικισμόε ms σύ
μπτωσης. Λέγω, ο μυστικισμός της σύμπτωσης· διότι στην πραγματικότητα
η σύμπτωση είναι ένα μυστήριο, αν και προχειροβαλμένο και παραμελημένο από τη θεωρησιακή θρησκευτική φιλοσοφία μας, η οποία μέσα από τα
ψευδαισθησιακά μυστήρια του απόλυτου όντος, δηλαδή της θεολογίας, έχει
ξεχάσει τα αήηθινά μυστήρια της νόησης και του βίου, όπως μέσα από το μυ
στήριο της θείας χάριτος ή της ελευθερίας εκλογής έχει ξεχάσει το κοσμικό
μυστήριο της σύμπτωσης.152
Αλλά ας επιστρέφουμε στο αντικείμενό μας. Ο διάβολος είναι το αρνη
τικό, το κακό, το οποίο προέρχεται από την ουσία, όχι από τη βούληση, ο
θεός είναι το θετικό, το καλό, το οποίο προέρχεται από την ουσία, όχι από τη
συνειδητή βούληση - ο διάβολος είναι το απροαίρετο, το ανεξήγητο κακό,
άσχημο, πονηρό, ο θεός το απροαίρετο, ανεξήγητο καλό. Και τα δύο έχουν
την ίδια πηγή - μόνο η ποιότητα είναι διαφορετική ή αντίθετη. Για το λόγο
αυτό μέχρι και την πρόσφατη περίοδο η πίστη στο διάβολο συνδεόταν έντο
να με την πίστη στο θεό, ώστε η άρνηση του διαβόλου εθεωρείτο εξίσου
αθεϊστική όσο και η άρνηση του θεού. Όχι χωρίς λόγο· όταν αρχίσει κανείς
άπαξ να συνάγει τα φαινόμενα του κακού, του πονηρού από φυσικές αιτίες,
αρχίζει κανείς ταυτόχρονα να συνάγει τα φαινόμενα του καλού, του θείου
από τη φύση των πραγμάτων και όχι από ένα υπερφυσικό ον, καταλήγοντας
εντέλει είτε στο να άρει εντελώς το θεό ή τουλάχιστον να πιστεύει σε ένα
θεό διαφορετικό από το θεό της θρησκείας είτε, πράγμα που είναι και το πιο
σύνηθες, να καταστήσει τη θεότητα ένα αργόσχολο, άπραγο ον, το Είναι του
οποίου είναι ταυτόχρονα Μη Είναι, καθώς δεν παρεμβαίνει πλέον δραστικά
στο βίο, αλλά απλώς τοποθετείται στην κορυφή του κόσμου, στην απαρχή
του ως η πρώτη αιτία, η prima causa. Ο θεός έχει δημιουργήσει τον κόσμο
- αυτό είναι το μοναδικό που απομένει ακόμη από το θεό. Ο παρακείμενος
χρόνος είναι εδώ αναγκαίος· διότι έκτοτε ο κόσμος διανύει την πορεία του
σαν μια μηχανή. Το συμπλήρωμα: συνεχίζει να δημιουργεί, δημιουργεί μέ
χρι και σήμερα, είναι μόνο το συμπλήρωμα ενός εξωτερικού αναστοχασμού-

φιλοσόφων, αυτών των «βαθέων», μάλιστα πολύ βαθέων θρησκευτικών σπεκουλαδόρων.
Όσο πιο στραβά, τόσο πιο βαθιά.
152.
Αυτή την αποκάλυψη του μυστηρίου της εκλογής χάριτος θα την ονομάσει κανείς
αναμφισβήτητα μιαρή, άθεη, διαβολική. Δεν έχω καμία αντίρρηση γι' αυτό: καλύτερα να είμαι
évas διάβολοί σε συμμαχία με την αλήθεια παρά évas άγγελοί σε συμμαχία με to ψέμα.

Η ουσία tou Χριστιανισμού

ο παρακείμενος xpóvos εκφράζει εδώ στην εντέλεια το θρησκευτικό νόημα·
διότι το πνεύμα της θρησκείας είναι ένα παρελθόν όπου η επενέργεια του
θεού έχει τεθεί στον παρακείμενο χρόνο. Αλλιώς είναι όταν η πραγματική
θρησκευτική συνείδηση λέει: Ο παρακείμενος είναι σήμερα ακόμη ενεστώ
τας· αυτή η ρήση, μολονότι είναι επίσης κι αυτή προϊόν αναστοχασμού, έχει
ένα νομοτελειακό νόημα, διότι εδώ ο θεός νοείται ως εν γένει δρων.
Η θρησκεία αίρεται εν γένει εκεί όπου μεταξύ θεού και ανθρώπων παρει
σφρέει η παράσταση του κόσμου, των λεγάμενων ενδιάμεσων αιτιών. Εδώ
έχει παρεισφρήσει ήδη ένα ξένο ον, η αρχή της διανοητικής διαμόρφωσης
- έχει διαρρηχτεί η ειρήνη, η αρμονία της θρησκείας, η οποία έγκειται μόνο
στην άμεση συνάφεια του ανθρώπου με το θεό. Η ενδιάμεση αιτία είναι μια
συνθηκολόγηση της άπιστης διάνοιας με την ακόμη πιστή καρδιά. Σύμφωνα
με τη θρησκεία, ο θεός επενεργεί βεβαίως και μέσω άλλων πραγμάτων και
όντων στον άνθρωπο. Αλλά μόνο ο θεός είναι η αιτία, είναι το μοναδικό
δρων και δραστικό ον. Αυτό που σου κάνει ο άλλος, αυτό με την έννοια της
θρησκείας δεν σ' το κάνει ο άλλος αλλά ο θεός. Ο άλλος είναι μόνο επίφα
ση, μέσο, όχημα, όχι αιτία. Αλλά η ενδιάμεση αιτία είναι ένα δυστυχές ενδιά
μεσο πράγμα μεταξύ ενός αυτοδύναμου και ενός εξαρτημένου όντος: ο θεός
δίνει, βέβαια, την πρώτη ώθηση· αλλά μετά ξεκινά η αυτενέργειά της.’53
Η θρησκεία δεν γνωρίζει αφ'εαυτή5 απολύτως τίποτε για την ύπαρξη των
ενδιάμεσων αιτιών· αυτή [η ύπαρξη] είναι πολύ περισσότερο γΓ αυτήν η
πέτρα του σκανδάλου, διότι το βασίλειο των ενδιάμεσων αιτιών, ο αισθητη
ριακός κόσμος, η φύση, είναι ακριβώς αυτό που χωρίζει τον άνθρωπο από
το θεό, αν και πάλι ο θεός ως πραγματικός θεός είναι ένα αισθητηριακό
ον.154 ΓΓ αυτό και πιστεύει η θρησκεία ότι κάποτε θα πέσει αυτό το διαχωριστικό τειχίο. Κάποτε δεν θα υπάρχει καμία φύση, καμία ύλη, κανένα σώμα,
τουλάχιστον τίποτα που να χωρίζει τον άνθρωπο από το θεό: κάποτε θα
153. Εδώ ανήκει και η αβέλτερη και ανούσια ή, πολύ περισσότερο, σοφιστική διδασκα
λία του Concursus Dei, όπου ο θεός δεν δίνει μόνο την πρώτη ώθηση αλλό συνεπιδρά και
στη δραστηριότητα ins causa secunda. Άλλωστε αυτή η διδασκαλία είναι απλώς ένα ιδιαίτερο
φαινόμενο ins έμπλεης αντιφάσεων δυαρχίας μεταξύ θεού και φύσης, η οποία διαπερνά την
ιστορία του Χριστιανισμού. Για το αντικείμενο αυτής Tns υποσημείωσης, óncos και εν γένει Tns
συνολική5 παραγράφου, πρβλ. StrauB: Η χριστιανική περί πίστεωί διδασκαλία [Die christliche
Glaubenslehre], II. B., § 75 και 76.
154. «Όσο είμαστε εν σώματι, είμαστε μακριά από το θεό»· Bepvápóos (Epist. 18 από την
έκδοση Tns Βασιλείας του 1552). Η έννοια του Επέκεινα δεν είναι συνεπώς τίποτε άλλο από
την έννοια Tns αληθινής, Tns ολοκληρωμένης θρησκείας που έχει απελευθερωθεί από tous
εντεύθεν φραγμούς και τα εμπόδια- το Επέκεινα, όπως ήδη επισημάνθηκε, δεν είναι τίποτε
άλλο από την αληθινή γνώμη και το αληθινό φρόνημα, η ανοιχτή καρδιά της θρησκείας. Εδώ
πιστεύουμε- εκεί ατενίζουμε: δηλαδή εκεί δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από το θεό, δεν
υπάρχει λοιπόν τίποτε μεταξύ θεού και ψυχής, αλλά μόνο διότι δεν πρέπει να υπάρχει τίποτε
μεταξύ τους, διότι η άμεση ενότητα του θεού και της ψυχής είναι η αληθινή γνώμη και το
αληθινό φρόνημα της θρησκείας. - «Ακόμη λοιπόν έχουμε να κοπιάσουμε με το θεό, καθώς
μας είναι κρυμμένος και καλυμμένος, και δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη ζωή να μπορέσουμε
να συνδιαλλαγούμε μαζί του πρόσωπο με πρόσωπο. - Όλα ta πλάσματα δεν είναι τώρα τίπο
τε άλλο από ματαιόδοξεί μάσκεί, κάτω από τις οποίες κρύβεται ο θεός και μέσα από τις οποίες
έρχεται σε επαφή μαζί μας»· Λούθηροί (τόμ. XI, σ. 70). «Εάν μπορούσες να ξεφορτωθείς τις ει
κόνες των πλασμάτων, τότε θα μπορούσες να έχεις αδιάκοπα το θεό»- Tauter (ό.π., σ. 313).
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υπάρχει μόνο ο θεός και η ευσεβής ψυχή μόνοι tous. Η θρησκεία μόνο από
την αισθητηριακή, τη φυσική, δηλαδή την σ-θρησκευτική ή τουλάχιστον τη
μη θρησκευτική αντίληψη έχει μάθει για την ύπαρξη των ενδιάμεσων αιτιών,
δηλαδή των πραγμάτων που βρίσκονται μεταξύ θεού και του ανθρώπου μια αντίληψη την οποία εντούτοκ υποβιβάζει αμέσως με το να καθιστά tis
επενέργειες Tns <púons επενέργειε5 του θεού. Σε αυτή τη θρησκευτική ιδέα
αντιφάσκει όμα» η φυσική διάνοια και η αίσθηση, η οποία παραχωρεί στα
φυσικά πράγματα πραγματική αυτενέργεια. Αυτή δε την αντίφαση Tns αισθη
τηριακής αντίληψης με τη δική Tns, τη θρησκευτική αντίληψη η θρησκεία τη
λύνει καθιστώντας τήν αναντίρρητη ενεργητικότητα των πραγμάτων ενεργη
τικότητα του θεού μέσω αυτών των πραγμάτων. Η ουσία, το κυρία» θέμα
είναι εδώ ο Θεό5, η ανουσιότητα, το δευτερεύον θέμα ο κόσμοβ.
Αντιθέτο», εκεί όπου οι ενδιάμεσε5 αιτίες τίθενται σε δραστηριότητα, εκεί
όπου, τρόπον τινά, χειραφετούνται, εκεί ισχύει η αντίστροφη περίπτωση - η
φύση είναι η ουσία, ο θεός η ανουσιότητα. Ο κόσμος είναι αυτοδύναμο5 στο
Είναι του, στη διατήρησή του· είναι εξαρτημένος μόνο ως npos την απαρχή
του. Ο θεός είναι εδώ απλώς ένα ον υποθετικό, συνεπαγόμενο, προερχόμε
νο από τη χρεία pías περιορισμένα ôiàvoias, για την οποία είναι ανεξήγητη
η ύπαρξη 8vós κόσμου που τον έχει καταστήσει μηχανή xojpís μια αρχή
auTOKÍvnans, ένα ον δευτερογενέ5, όχι πλέον αποήύτως αναγκαίο. Ο θεόβ
δεν υπάρχει χάριν του ιδίου, αλλά χάριν του κόσμου, υπάρχει μόνο για να
εξηγεί α» η πρώτη αιτία την κοσμική μηχανή. Ο άνθρωπος Tns περιορισμέ
νης διάνοιας σκανδαλίζεται με την αυτοφυή αυτόνομη ύπαρξη του κόσμου,
διότι τον θεωρεί μόνο από την υποκειμενικά πρακτική σκοπιά, τον θεωρεί
μόνο στη χυδαιότητά του, μόνο ως εργομηχανή, δεν τον θεωρεί στην υψη
λότητα και την εξοχότητά του, δεν τον θεωρεί ως κοσμοσύστημα [Kosmos].
Σπάει λοιπόν το κεφάλι του στον κόσμο. Η σύγκρουση αυτή συγκλονίζει το
μυαλό του - και σε αυτόν λοιπόν το συγκλονισμό εξαντικειμενικεύει έξω
από τον εαυτό του τη δική του σύγκρουση ως την αρχική ώθηση η οποία
εκτόξευσε τον κόσμο στην ύπαρξη, ώστε τώρα, όπα» η ύλη που τίθεται σε
κίνηση από τη μαθηματική ώθηση, κινείται αέναα, δηλαδή νοεί μια μηχανι
κή προέλευση. Μια μηχανή πρέπει να έχει μια αρχή· αυτό ενυπάρχει στην
έννοιά ins- διότι δεν εμπεριέχει το λόγο Tns κίνησής Tns.
Κάθε θρησκευτικά θεωρησιακή κοσμογονία είναι μια ταυτολογία - αυτό
το βλέπουμε και σε αυτό το παράδειγμα. Στην κοσμογονία ο άνθρωπος εξη
γεί ή πραγματοποιεί απλά» την έννοια που έχει για τον κόσμο, λέει το ίδιο
που δηλώνει εκτό5 αυτού για τον κόσμο.Έτσι και εδώ: Εάν ο κόσμο5 είναι μια
μηχανή, τότε είναι αυτονόητο ότι «δεν κατασκεύασε τον εαυτό του», ότι, πολύ
περισσότερο, είναι κατασκευασμένος, δηλαδή έχει μια μηχανική προέήευση.
Εδώ συμφωνεί βεβαία» η θρησκευτική συνείδηση με τη μηχανική στο ότι
και για την πρώτη ο κόσμος είναι ένα απλό κατασκεύασμα, ένα προϊόν Tns
βούλησης. Αλλά συμφωνούν μεταξύ τους μόνο για μία στιγμή, μόνο [για] τη
στιγμή Tns κατασκευής ή Tns δημιουργία5 - όταν αυτό το δημιουργικό Τώρα
εξαφανιστεί, τότε έχει παρέλθει και η αρμονία. Ο μηχανικό5 χρειάζεται το θεό
μόνο για την κατασκευή του κόσμου- από τη στιγμή που έχει κατασκευαστεί,
γυρνά αμέσα» την πλάτη στον αγαπητό θεό και χαίρεται από K apôias για την
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άθεη αυτοτέλειά του. Η θρησκεία άμα» κατασκευάζει τον κόσμο μόνο για να
τον διατηρήσει για πάντα στη συνείδηση rns μηδαμινότηταε, rns εξάρτησή5 του
από το θεό. Η δημιουργία είναι για το μηχανικό το τελευταίο λεπτό νήμα με
το οποίο συναρτάται μαζί του ακόμη η θρησκεία- η θρησκεία, για την οποία
η μηδαμινότητα του κόσμου είναι μια παροντική αλήθεια (διότι κάθε δύναμη
και ενέργεια είναι γΓ αυτή δύναμη και ενέργεια του θεού), είναι για το μη
χανικό απλά» μια ανάμνηση Tns νεότητα*· μεταθέτει λοιπόν τη δημιουργία
του κόσμου, την πράξη rns θρησκε/as, το μη είναι του κόσμου -διότι στην
απαρχή, πριν από τη δημιουργία, δεν υπήρχε Kavévas κόσμο5, ήταν μόνο
o θεό*- στο πέραν, στο παρελθόν, ενώ η αυτοτέλεια του κόσμου, η οποία
καταβροχθίζει όλη τη σκέψη και το στοχασμό του, επενεργεί επάνω του με τη
δύναμη του napóvros. Ο μηχανικό* διακόπτει και συντομεύει τη δραστηριό
τητα του θεόύ μέσα από τη δραστηριότητα του κόσμου. Ο θ εό ΐ έχει, βέβαια,
ακόμη στο μηχανικό ένα ιστορικό δικαίωμα, το οποίο όμακ αντιφάσκει npos
το φυσικό δίκαιό του, και συνεπά» [ο μηχανικό*] περιορίζει όσο το δυνατόν
αυτό το δικαίωμα που προσήκει στο θεό, για να κερδίσει μεγαλύτερο και πιο
ελεύθερο χώρο για us φυσικέδ αιτίεδ του και συνεπά* για τη διάνοιά του.
Η Δημιουργία αντιμετωπίζεται από το μηχανικό με τον ίδιο τρόπο óntos
τα θαύματα, τα οποία μπορεί να τα ανεχτεί, και όντα» τα ανέχεται, διότι τέλθ5
πάντων υπάρχουν, τουλάχιστον στη θρησκευτική αντίληψη. Αλλά -πέραν
του ότι εξηγεί τα θαύματα με φυσικό, δηλαδή με μηχανικό τρόπο- μπορεί να
χωνέψει τα θαύματα μόνο όταν και εφόσον τα τοποθετεί στο παρελθόν· για
το παρόν απαιτεί όμωΐ να είναι τα πάντα με όμορφο τρόπο φυσικά. Όταν κάnoios έχει χάσει κάτι από το Λόγο, από την αίσθηση, όταν δεν πιστεύει κάτι
αυτόβουλα αλλά το πιστεύει μόνο επειδή πιστεύεται ή επειδή για κάποιο
λόγο πρέπει να πιστευτεί, κοντολογίΐ όταν μια πίστη είναι εσωτερικά παρελθούσα, τότε τοποθετεί κανεί5 και εξωτερικά το αντικείμενο τη* πίστη* στο πα
ρελθόν. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει χώρο για την απιστία, αλλά ταυτόχρο
να παραχωρεί ακόμη στην πίστη ένα, τουλάχιστον, ιστορικό δικαίωμα. Το
παρελθόν είναι εδώ το ευτυχέΐ μέσο uis πληροφόρηση* μεταξύ nímns και
ammías: πιστεύω βεβαίακ στα θαύματα, αλλά nota bene όχι θαύματα που γί
νονται, αλλά θαύματα που έγιναν κάποτε, τα οποία, δόξα τω θεώ!, είναι ήδη
στον υπερσυντέλικο. Έτσι και εδώ. Η Δημιουργία είναι μια άμεση πράξη ή
ενέργεια του θεού, ένα θαύμα, διότι δεν υπήρχε άλλωστε τίποτε άλλο εκτόΐ
από το θεό. Στην παράσταση της Δημιουργία* ο άνθρωπο* υπερβαίνει τον
κόσμο, αφαιρεί από αυτόν· τον παριστάνει τη στιγμή τηΐ δημιουργία* cos μη
υπάρχοντα· σβήνει λοιπόν από τα μάτια του αυτό που υπάρχει μεταξύ αυτού
και του θεού, τον αισθητηριακό κόσμο- τίθεται σε άμεση επαφή με το θεό.
Αλλά ο μηχανικό* αποφεύγει αυτή την άμεση επαφή με τη θεότητα- κάνει
λοιπόν τον ενεστώτα, ακόμη και όταν έχει τόσο Opáoos, αμέσως παρακείμε
νο- παρεμβάλλει χιλιετίε5 ανάμεσα στη φυσική ή υλιστική αντίληψή του και
στις απόψεις για μια άμεση επενέργεια του θεού.
Αντιθέτου, με την έννοια uis θρησκεία* ο θ εό ΐ είναι αποκλειστικά η αι
τία όλων των θετικών, καλών επενεργειών,155 μόνο ο θ εό ϊ είναι ο ύστατοί
155. Aññá και όλων των αρνητικών, των κακών, των επιβλαβών, των εχθρικών npos
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αλλά και ο μοναδικός λόγος με τον οποίο [η θρησκεία] απαντά ή, πολύ πε
ρισσότερο, αποπέμπει όλες τις ερωτήσεις που διατυπώνει η θεωρία ή ο Λό
γος- διότι η θρησκεία καταφάσκει σε όλες τις ερωτήσεις με το όχι: δίνει μια
απάντηση η οποία λέει το ίδιο σαν να μη δίνει καμία, καθώς ξεμπερδεύει
τις πλέον διαφορετικές ερωτήσεις με την ίδια απάντηση, καθιστώντας όλες
τις επενέργειες της φύσης άμεσες επενέργειες του θεού, επενέργειες ενός
εμπρόθετου, εμπρόσωπου, εξωφυσικού ή υπερφυσικού όντος. Ο θεός εί
ναι η έννοια που αντικαθιστά την έήήειψη ms θεωρίαε. Είναι η εξήγηση του
ανεξήγητου, η οποία δεν εξηγεί τίποτε διότι πρέπει να εξηγήσει αδιαφοροποίητα τα πάντα -είναι η νύχτα της θεωρίας, η οποία όμως διασαφηνίζει τα
πάντα για το θυμικό μέσω του ότι σβήνει εντός της το μέτρο του σκότους,
το διαφοροποιητικό φως της διάνοιας-, είναι η άγνοια που Λύνει κάθε αμ
φιβολία διότι καταπιέζει κάθε αμφιβολία, που γνωρίζει τα πάντα διότι δεν
γνωρίζει τίποτε συγκεκριμένο, διότι όλα τα πράγματα που εντυπωσιάζουν
το Λόγο εξαφανίζονται μπροστά στη θρησκεία, χάνουν την ατομικότητά
τους, είναι μηδέν μπροστά στον οφθαλμό της θείας δύναμης. Η νύχτα είναι
η μητέρα της θρησκείας.
Η ουσιώδης πράξη της θρησκείας, στην οποία ενεργοποιεί αυτό που
εμείς χαρακτηρίσαμε ως την ουσία της, είναι η προσευχή. Η προσευχή είναι
παντοδύναμη. Αυτό που επιθυμεί ο ευσεβής στην προσευχή το εκπληρώνει
ο θεός. Δεν παρακαλά όμως μόνο για πνευματικά πράγματα156, παρακαλά
και για πράγματα που βρίσκονται έξω από αυτόν, που υπάγονται στη δύνα
μη της φύσης, μια δύναμη την οποία θέλει ακριβώς να υπερβεί μέσα από
την προσευχή- με την προσευχή στρέφεται σε ένα υπερφυσικό μέσο για να
επιτύχει σκοπούς που είναι καθαυτό φυσικοί. Ο θεός δεν είναι γι' αυτόν η
απόμακρη, η πρώτη, αλλά η άμεση, η εγγύτερα δρώσα αιτία όλων των φυ
σικών επενεργειών. Όλες οι λεγάμενες ενδιάμεσες δυνάμεις και ενδιάμεσες
αιτίες δεν του είναι τίποτε μέσα στην προσευχή- εάν σήμαιναν κάτι γΓ αυτόν,
τότε θα κατέπιπτε η δύναμη, η ζέση της προσευχής. Πολύ περισσότερο,
αυτές δεν είναι ένα αντικείμενο γΓ αυτόν- αλλιώς, θα επιδίωκε να επιτύχει
το σκοπό του μέσω της ενδιάμεσης οδού. Αλλά θέλει άμεση βοήθεια. Κα
ταφεύγει στην προσευχή με τη βεβαιότητα ότι μέσα από την προσευχή μπο
ρεί να επιτύχει περισσότερα, απείρως περισσότερα απ' ό,χι με κάθε άλλη
προσπάθεια και δραστηριότητα του Λόγου και της φύσης, ότι η προσευχή
κατέχει υπεράνθρωπες και υπερφυσικές δυνάμεις.157 Στην προσευχή όμως

ιον άνθρωπο επενεργειών, διότι και arnés συμβαίνουν, óncos το διατυπώνει η σοφιστική θε
ολογία, μόνο με την άδεια του θεού- μάλιστα ο διάβολο$, ο γεννήτορα5 καθετί κακού και
πονηρού, δεν είναι τίποτε άλλο από τον κακό θεό, την οργή του θεού προσωηοποιημένη,
παριστάμενη us ένα ιδιαίτερο ον, συνεπακ η οργή του θεού είναι η πηγή κάθε πονηρού. «Οι
oKnvés cppÍKns ins laropías (για παράδειγμα, στην Ιερουσαλήμ, στην Ούτικα) αποσκοπούν στο
να μα5 υπενθυμίσουν την οργή του θεού και να μα$ υποκινήσουν να κατευνάσουμε το θεό
μέσα από αληθινή μετάνοια και εγκάρδια επίκληση»- Μεήάγχθων (Declam., τόμ. Ill, σ. 29).
156. Μόνο η έλλειψη nícrins στην προσευχή έχει περιορίσει με πονηρό τρόπο την προ
σευχή αποκλειστικά σε πνευματικά θέματα.
157. Για την άξεστη αισθητηριακή παράσταση η προσευχή είναι συνεπώε ένα μέσο εξα
ναγκασμού και μαγείαβ. Αυτή η παράσταση όμωε είναι αχριστιανική (αν και η πεποίθηση ότι
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στρέφεται άμεσα npos το θεό. O 08ós είναι λοιπόν γι' αυτόν η άμεση αιτία,
η εκπληρωμένη προσευχή, η δύναμη που πραγματοποιεί την προσευχή.
Aññá μια άμεση επενέργεια του θεού είναι ένα θαύμα - το θαύμα βρίσκε
ται ñomóv ουσιωδά» στην αντίληψη Tns Θρησκε1α$. Η θρησκεία εξηγεί τα
πάντα με θαυματουργό τρόπο. Το ότι δεν συμβαίνουν πάντα θαύματα είναι
τόσο αυτονόητο όσο και το ότι ο άνθρωπο* δεν προσεύχεται πάντα. Ωστό
σο το ότι δεν συμβαίνουν πάντα θαύματα βρίσκεται έξω από την ουσία Tns
Θρησκεία5 [και] μόνο στη φυσική ή αισθητηριακή εποπτεία. Εκεί όμως όπου
ξεκινά η θρησκεία ξεκινά ιο θαύμα. Máñioia, η αληθινή προσευχή είναι ένα
θαύμα, μια πράξη ins θαυματουργού δύναμης. Το ίδιο το εξωτερικό θαύμα
καθιστά απλά» οραιά τα εσωτερικά θαύματα, δnñaδή εδώ εισέρχεται στο
χώρο και το χρόνο, και συνεπά» œs ένα ιδιαίτερο δεδομένο, αυτό που βρί
σκεται στη βασική αντίληψη Tns θρησκεία*, δηλαδή ότι ο θεόδ είναι εν γένει
η υπερφυσική, η άμεση αιτία όλων των πραγμάτων. Το πραγματικό θαύμα
είναι απλά» μια αψίθυμη έκφραση Tns θρησκεία* - μια στιγμή διέγερσα. Τα
θαύματα συμβαίνουν σε έκτακτε5 περιπτώσεΐΐ, σε περιητώσεΐ5 όπου το θυ
μικό εξάπιειαι - γι' αυτό και υπάρχουν επίση* θαύμαια ins οργήε. Με ψυχρό
αίμα δεν συντελείται κανένα θαύμα. Aññá ακριβά» στην αψιθυμία αποκα
λύπτεται το εσώτερο. O ávOpconos δεν προσεύχεται άλλωστε πάντα με την
ίδια θέρμη και δύναμη. ΓΓ αυτό και τέτοιε5 ηροσευχέ5 είναι άνευ αποτελέσματο5. Μόνο η έμπλεη αισθήματοβ προσευχή αποκαλύπτει την ουσία Tns
προσευχή5. Προσευχή επιτελείται εκεί όπου η προσευχή ισχύει καθ' εαυτήν
και δι' εαυτήν ais μια ιερή δύναμη, ο» μια θεία δύναμη. Έτσι συμβαίνει και
με το θαύμα. Τα θαύματα συμβαίνουν -ασχέτα» εάν λίγα ή πολλά- εκεί
όπου το θεμέλιο είναι μια θαυμαιουργόε εποπιεία. Αλλά το θαύμα δεν εί
ναι μια θεωρητική ή αντικειμενική εποπτεία του κόσμου και Tns <púons· το
θαύμα ικανοποιεί πρακτικέ* ανάγκες και μάλιστά σε αντίφαση npos tous
νόμουε που ενιυπωσιάζουν ιο Λόγο · στο θαύμα ο άνθρωποί υποτάσσει
oious σκοπούε rου τη φύση ais μια ύπαρξη δι' εαυιήν μηδαμινή- το θαύμα
είναι ο ανώτατοί βαθμόί του πνευματικού ή θρησκευτικού εγωισμού- στο
θαύμα όλα τα πράγματα είναι στην υπηρεσία του χρήζονκ» ανθρώπου.
Από εδώ γίνεται σαφέ* ότι η ουσιώδη* κοσμοθεώρηση Tns θρησκεία* είναι
η αντίληψη ms πρακτική* ή υποκειμενικήβ OKomás, ότι ο Θεό5 -διότι η ου
σία Tns θαυματουργού δύναμα είναι η ίδια με την ουσία του Θεού- είναι
ένα καθαρά πρακτικό ή υποκειμενικό ον, αλλά τέτοιο που υποκαθιστά την
έλλειψη και την ανάγκη της θεωρητική* εποπτεία$, άρα δεν είναι αντικείμε
νο Tns vónons, Tns γνώσηβ, óncos άλλωστε και το θαύμα, το οποίο οφείλει
την προέλευσή του απλά» στη μη νόηση. Εάν τεθώ στη σκοπιά Tns vónons,
Tns έρευνα*, Tns θεωρία$, όπου θεωρώ τα πράγματα καθ' εαυιά, στη μεταξύ
to u s σχέση, τότε εξαφανίζεται για εμένα το θαυματουργό ον στο μηδέν,
στο μηδέν εξαφανίζεται και το θαύμα - εννοείται, το θρησκευιικό θαύμα, το
η προοευχή εξαναγκάζει το θεό απαντά και σε πολλούς Χριστιανούς), διότι σιο Χριστιανισμό
ο θεός είναι καθ’ εαυτόν και 6Γ εαυτόν το αυτοϊκανοποιούμενο θυμικό, η παντοδυναμία της
καλοσύνης, η οποία δεν αρνείται τίποτε στο (φυσικά θρησκευτικό) θυμικό. Η παράσταση του
εξαναγκασμού έχει όμως ως βάση έναν άθυμο θεό.
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οποίο είναι απολύτως διαφορετικό από το φυσικό θαύμα, αν και διαρκά» τα
συγχέει κανείς μεταξύ τους για να κοροϊδέψει το Λόγο και για να εισαγάγει
το θρησκευτικό θαύμα υπό την επίφαση της φυσικότητας στο βασίλειο της
ορθολογικότητας και της πραγματικότητας.
Ακριβώς όμως γΓ αυτόν το λόγο, επειδή η θρησκεία δεν γνωρίζει τίποτε
για τη σκοπιά, για την ουσία της θεωρίας, προσδιορίζει για τον εαυτό της την
αληθινή, τη γενική ουσία της φύσης και της ανθρωπότητας, η οποία είναι
κρυφή γΓ αυτήν και είναι αντικειμενική μόνο στη θεωρητική ματιά, ως μια
áññn, θαυματουργή, υπερφυσική ουσία - η έννοια του yévous στην έννοια
του θεού, ο οποίος και πάλι είναι ένα ατομικό ον, αλλά διαφέρει από τα
ανθρώπινα άτομα στο ότι κατέχει τις ιδιότητές τους στο μέτρο του γένους.
Στη θρησκεία λοιπόν ο άνθρωπος θέτει αναγκαστικά την ουσία του έξω από
τον εαυτό του, την ουσία του ως ένα áñño ον - αναγκαστικά, διότι η ουσία
της θεωρίας βρίσκεται έξω από αυτόν, διότι όλη η συνειδητή ουσία του ανά
γεται στην πρακτική υποκειμενικότητα. Ο θεός είναι το άλλο Εγώ του, το
άλλο χαμένο μισό του· στο θεό αυτοσυμπΑηρώνεται■πρώτα στο θεό είναι
nrt/ípns άνθρωπος. Ο θεός είναι γΓ αυτόν μια ανάγκη■του λείπει κάτι, χωρίς
να γνωρίζει τι του λείπει - ο θεός είναι αυτό το εññεíπov κάτι, ο θεός τού
είναι απαραίτητος· ο θεός ανήκει στην ουσία του. Ο κόσμος είναι μηδέν για
τη θρησκεία’*8 - ο κόσμος, ο οποίος δεν είναι τίποτε άλλο από το σύνολο
της πραγματικότητας, στην εξοχότητά του αποκαήύπτει μόνο τη θεωρία■οι
θεωρπτικέί χαρές είναι οι ομορφότερες πνευματικές βιοτικές χαρές· αλλά η
θρησκεία δεν γνωρίζει τίποτε για τις χαρές της νόησης, δεν γνωρίζει τίποτε
για τις χαρές του φυσιοδίφη, τίποτε για τις χαρές του καλλιτέχνη. Της λείπει
η εποπτεία του σύμπαντοβ, η συνείδηση του πραγματικού απείρου, η συνεί
δηση του γένους. Μόνο στο θεό συμπληρώνει το έλλειμμα του βίου, το
έλλειμμα του ουσιώδους περιεχομένου, το οποίο προσφέρει σε άπειρη πλη
θώρα στην ορθολογική εποπτεία ο πραγματικός βίος. Ο θεός είναι γΓ αυτήν
το υποκατάστατο του χαμένου κόσμου - ο θεός είναι η καθαρή εποπτεία, ο
dios ms Θεωρία5.
Η πρακτική εποπτεία είναι μια εποπτεία βρόμικη, μιασμένη από τον εγωι
σμό, διότι εντός της συμπεριφέρομαι σε ένα πράγμα μόνο χάριν εμού - είναι
μια εποπτεία ανικανοποίητη evrós rns, διότι συμπεριφέρομαι εδώ σε ένα αντι
κείμενο που δεν είναι ισάξιο με εμένα. Αντιθέτως, η θεωρητική εποπτεία είναι
μια εποπτεία πασιχαρήε, ικανοποιημένη εντό5 rns, μακάρια, διότι γΓ αυτήν
το αντικείμενο είναι ένα αντικείμενο της αγάπηε και του θαυμασμού, λάμπει
θαυμάσια στο φως της ελεύθερης διάνοιας, όπως ένα διαμάντι, με διαφά
νεια, όπως ένας χαλαζίας· η εποπτεία της θεωρίας είναι αισθητική εποπτεία·
αντιθέτως η πρακτική είναι μη αισθητική. Η θρησκεία συμπληρώνει συνεπώς
στο θεό το έññειμμa rns αισθητικήε εποπτεία5. Ο κόσμος δι' εαυτόν είναι γΓ

158.
«Xcopís tn θεία πρόνοια και δύναμη η φύση είναι μηδέν»· Λακτάντ/os (Div. inst., lib.
3, c. 28). «Καθετί δημιουργημένο, αν και έχει φτιαχτεί πολύ καλά από το θεό, είναι εντούτοις
σε σύγκριση με τον Δημιουργό όχι καλό, αν και σε σύγκριση με αυτόν δεν είναι, διότι autós
αποδίδει το Είναι μόνο στον εαυτό του, με την ανώτατη και ιδιαίτερη έννοια του όρου, καθώς
λέγει: Εγώ ειμΙ ο ων»· Αυγουστίνος (De perfect, iust. hom., c. 14).
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αυτή μηδαμινός, ο θαυμασμός του, η εποπτεία του είναι ειδωήοήατρία· διότι
ο κόσμος είναι γι' αυτήν ένα απλό δημιούργημα.’59 Ο θεός είναι συνεπώς η
καθαρή, η άμωμη, δηλαδή η θεωρητική ή αισθητική εποπτεία. Ο θεός είναι
το αντικείμενο προς το οποίο ο θρήσκος άνθρωπος συπεριφέρεται αντικει
μενικά· στο θεό είναι γι' αυτόν το αντικείμενο αντικείμενο χάριν αυτού του
ιδίου. Ο θεός είναι αυτοσκοπός· ο θεός έχει λοιπόν εκείνη τη σημασία για τη
θρησκεία την οποία έχει το αντικείμενο για τη θεωρία εν γένει. Η γενική ουσία
rns θεωρ/as είναι για τη θρησκεία ένα ιδιαίτερο ον.

159.
«Τα μάτια αγαπούν τΐ5 όμορφες και πολυσχιδείς μορφές, τα λαμπερά και χαρούμενα
χρώματα. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να δεσμεύσουν την ψυχή μου· δεσμεύουν
μόνο το θεό, ο onoios τα έχει δημιουργήσει· είναι μεν πολύ καλά, διότι έχουν δημιουργηθεί
από αυτόν, αλλά μόνο autós o lóios είναι το Αγαθό μου, όχι αυτά τα πράγματα»· AuYOuatívos
(Confess., lib. X, c. 34). «H Γραφή μάς απαγορεύει, npos ΚορινθΙοω Β 4:18, να στρέφουμε
την αίσθησή μας στο ορατό. Μόνο ο θεός θα πρέπει συνεπώς να είναι στόχος αγάπης, aññá
óños autós ο κόσμος, δηλαδή καθετί αισθητηριακό, θα πρέπει να περιφρονεΐται. Εντούτοις θα
πρέπει να το χρησιμοποιούμε για την ανάγκη αυτού του βίου»· του ιδίου (De moribus eccl.
cathol., lib. I. c. 20).

Εικοστό πρώτο κεφάλαιο

Η αντίφαση στην ύπαρξη του θεού*
Η θρησκεία είναι η συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντι στη δική του ου
σία -εδώ βρίσκεται η αλήθεια και η ηθική σωτηριακή δύναμή της-, aññá
απέναντι στην ουσία του όχι us ουσία δική του, aññá œs ένα ον áñño, δια
φορετικό από αυτόν, μάήιστα αντίθετο npos αυτόν - εδώ βρίσκεται η αναλή
θειά της ο φραγμός της, η αντίφασή της με το Λόγο και την ηθικότητα, εδώ
βρίσκεται η πηγή του θρησκευτικού φανατισμού που κυοφορεί κακά, εδώ
βρίσκεται η ανώτατη, η μεταφυσική αρχή των αιματηρών ανθρωποθυσιών,
κοντολογίς εδώ βρίσκεται η αρχική βάση όλων των φρικωδιών, όλων των
φρικιαστικών σκηνών στο δράμα της θρησκευτικής ιστορίας.
Εντούτοις η θέαση ins ανθρώπινα ouoías cos ενό$ óvtos άλλου, υπάρχοντος δι' εαυτό, είναι στην πρωταρχική έννοια Tns Θρησκεία5 ακούσια, παι
διάστικη, απροκατάληπτη, δηλαδή είναι μια θέαση η οποία διαχωρίζει τόσο
άμεσα το θεό από τον άνθρωπο όσο, και πάλι, τον ταυτίζει άμεσα με τον
άνθρωπο. Οταν όμα» η θρησκεία μεγαλώνει με
* Στην πρώτη έκδοση ο τίτλος
τα χρόνια και στη διάρκεια των χρόνων αυξάνεται
αυτού του κεφαλαίου ήταν:
η διάνοιά Tns, όταν εντός Tns Θρησκεία5 αφυπνίζε
«Η αντίφαση στην έννοια
ται ο αναστοχασμό5 για τη θρησκεία, όταν αρχίζει
της ύπαρξης του θεού».
να σιγοφέγγει η συνείδηση για την ενότητα Tns
θείας ouoías με την ανθρώπινη, κοντολογί5, όταν
η θρησκεία γίνεται θεοήογία, τότε η αρχικά ακούσια και αβλαβής διάκριση
μεταξύ θεού και ανθρώπου γίνεται μια εκούσια, μελετημένη διαφοροποίη
ση, η οποία δεν έχει κανέναν άλλο σκοπό από το να αποδιώξει ξανά από τη
συνείδηση αυτή την ενότητα η οποία έχει ήδη εισέλθει στη συνείδηση.
Οσο εγγύτερα βρίσκεται η θρησκεία στην καταγωγή Tns, όσο πιο αλη
θινή, πιο ορθή είναι, τόσο λιγότερο αποκρύπτει αυτή την ουσία Tns. Αυτό
σημαίνει: στην καταγωγή Tns θρησκείας δεν υπάρχει καμία ποιοτική ή ουσι
ώδης διαφορά μεταξύ θεού και ανθρώπου. Αυτή δε η ταυτότητα δεν αποτε
λεί πρόκληση για τον θρήσκο άνθρωπο· διότι η διάνοιά του είναι ακόμη σε
αρμονία με τη θρησκεία του. Έτσι, ο Γιαχβέ ήταν στον αρχαίο Ιουδαϊσμό ένα
ον το οποίο διέφερε από το ανθρώπινο άτομο μόνο ως npos την ύπαρξη·
αλλά ποιοτικά, ως npos την εσώτερη ουσία του, ήταν εντελώς όμοιος με
τον άνθρωπο, είχε τα ίδια πάθη, tis ίδιες ανθρώπινες, ακόμη και σωματι
κές ιδιότητες. Μόλΐ5 στον ύστερο Ιουδαϊσμό διαχωρίστηκε αυστηρότατα ο
Γιαχβέ από τον άνθρωπο και κατέφυγε στην aññnyopta, για να υποδηλώσει
στις ανθρωποπάθειες ένα νόημα διαφορετικό από εκείνο που είχαν αρχικά.
Έτσι ήταν και στο Χριστιανισμό. Στα αρχαιότερα κείμενά του η θεότητα του
Χριστού δεν είναι ακόμη τόσο καθοριστικά διαμορφωμένη όπως αργότερα.
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Ιδιαίτερα στον Παύλο o Χριστός είναι ακόμη μεταξύ ουρανού και γης, μετα
ξύ θεού και ανθρώπου ή είναι εν γένει ένα απροσδιόριστο ον που πλανιέται
πάνω από τα όντα που υπάγονται στο υπέρτατο ον - είναι o πρώτος των
αγγέλων, ο πρωτοδημιούργητος μεν αλλά δημιουργημένος- αν θέλετε, είναι
γεννημένος, αλλά τότε είναι και οι άγγελοι, όπως και οι άνθρωποι, όχι δημιουργημένοι αλλά γεννημένοι- διότι και γι' αυτούς ο θεός είναι ο πατέρας
τους. Πρώτη η Εκκλησία τον ταύτισε ρητά με το θεό, τον έκανε αποκλειστικό
Υιό θεού, καθόρισε τη διαφορά του από τους ανθρώπους και τους αγγέλους
και του απέδωσε έτσι το μονοπώλιο ενός αιώνιου, αδημιούργητου όντος.
Ο πρώτος, σύμφωνα με την έννοια, τρόπος με τον οποίο ο αναστοχασμός
για τη θρησκεία, η θεολογία, καθιστά το θείο ον ένα άλλο ον, θέτοντάς το
έξω από τον άνθρωπο, είναι η ύπαρξη του θεού, η οποία γίνεται αντικείμενο
μιας τυπικής απόδειξης.
Οι αποδείξεις για την ύπαρξη του θεού θεωρήθηκαν με αντιφατικό τρόπο
η ουσία της θρησκείας. Και είναι όντως· αλλά μόνο ως προς τη μορφή από
δειξης. Η θρησκεία παριστάνει με άμεσο τρόπο την εσώτερη ουσία του αν
θρώπου ως ένα αντικειμενικό, ως ένα άλλο ον. Η δε απόδειξη δεν σκοπεύει
να αποδείξει τίποτε άλλο από το ότι η θρησκεία έχει δίκιο. Το τελειότερο ον
είναι εκείνο το ον πάνω από το οποίο δεν μπορεί να νοηθεί κανένα ανώτε
ρο - ο θεός είναι το Υπέρτατο που νοεί και μπορεί να νοήσει ο άνθρωπος.
Αυτή η προκείμενη της οντολογικής απόδειξης -της πλέον ενδιαφέρουσας
απόδειξης, διότι βαίνει έσωθεν- εκφράζει την ενδότερη, τη μυστικότερη ου
σία της θρησκείας. Αυτό που είναι το υπέρτατο για τον άνθρωπο, αυτό από
το οποίο δεν μπορεί να αφαιρέσει πια, αυτό που είναι το ουσιώδες όριο του
Λόγου του, του θυμικού του, του φρονήματός του, αυτό είναι για αυτόν ο
θεός - id quo nihil majus cogitari potest. Αλλά αυτό το υπέρτατο ον δεν θα
ήταν το υπέρτατο εάν δεν υπήρχε- διότι τότε θα μπορούσαμε να φανταστού
με ένα ανώτερο ον το οποίο θα υπερείχε του πρώτου λόγω ύπαρξης- αλλά
ήδη εκ των προτέρων η έννοια του τελειότερου όντος δεν μας αφήνει καθό
λου χώρο γι' αυτή τη φαντασία. Η ανυπαρξία είναι μια έλλειψη- το Είναι είναι
τελειότητα, ευτυχία, μακαριότητα. Από ένα ον στο οποίο ο άνθρωπος δίνει
τα πάντα, θυσιάζει όλα όσα είναι γΓ αυτόν υψηλά και ακριβά, δεν μπορεί να
στερήσει το αγαθό, την ευτυχία της ύπαρξης. Το αντιφατικό στοιχείο προς το
θρησκευτικό νόημα βρίσκεται μόνο στο ότι η ύπαρξη νοείται ως ξεχωριστή
και με αυτό τον τρόπο γεννιέται η επίφαση ως εάν ο θεός να ήταν μόνο ένα
ον νοητό, υπαρκτό μόνο στην παράσταση, μια επίφαση η οποία άλλωστε
αίρεται αμέσως- διότι η απόδειξη αποδεικνύει ακριβώς ότι στο θεό προσήκει
ένα Είναι ξεχωριστό από το Νοούμενο, ένα Είναι έξω από τον άνθρωπο, έξω
από τη νόηση, ένα πραγματικό Είναι, ένα Είναι δι' εαυτόν.
Η απόδειξη διαφέρει από τη θρησκεία μόνο ως προς το ότι συλλαμβάνει
και εκδιπλώνει το μυστικό ενθύμημα της θρησκείας σε έναν τυπικό συλλογι
σμό, και για το λόγο αυτό διαχωρίζει αυτό που η θρησκεία συνδέει άμεσαδιότι αυτό που είναι για τη θρησκεία το υπέρτατο, ο θεός, αυτό δεν είναι γΓ
αυτή μια σκέψη, αλλά της είναι άμεσα αλήθεια και πραγματικότητα. Το ότι
όμως κάθε θρησκεία επιτελεί η ίδια έναν μυστικό, μη ανεπτυγμένο συλλο
γισμό το ομολογεί η ίδια στην πολεμική της προς άλλες θρησκείες. Εσείς
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οι ειδωλολάτρεε δεν μπορέσατε να φανταστείτε τίποτε υπέρτατο από tous
08oús oas διότι ήσασταν βυθισμένοι σε αμαρτωλέ* επιρρέπειες. Οι θεοί oas
βασίζονται σε ένα συλλογισμό του οποίου ηγούνται οι αισθητηριακέε ορμέ$
oas, τα πάθη oas. Σκεφτήκατε ο» εξής: Ο εξοχότερο5 βίος είναι εκείνο5 στον
οποίο ζέιε σύμφωνα με tis ορμές σου, και επειδή aurós ο βίθ5 ήταν για εσάε
ο εξοχότερο5, ο πλέον αληθινός βίθ5, τον καταστήσατε θεό oas. Ο θεός
oas ήταν η αισθητηριακή ορμή oas, o oupavós oas ήταν μόνο ο χώρο* Tns
ελεύθερη* ανάπτυξης των παθών που ήταν περιορισμένα στον αστικό, εν
γένει στον πραγματικό βίο. Αλλά αναφορικά με τον εαυτό Tns η θρησκεία
δεν συνειδητοποιεί, φυσικά, κανένα συλλογισμό, διότι η υπέρτατη σκέψη
για την οποία είναι ικανή είναι ο φραγμ05 Tns, αυτή έχει γΓ αυτήν τη δύναμη
Tns αναγκαιότηταί, συνεπά» δεν είναι γΓ αυτή μια σκέψη, μια παράσταση,
αλλά άμεση πραγματικότητα.
Οι αποδείξεις για την ύπαρξη του θεού έχουν σκοπό να εκχωρήσουν
το εσώτερο, να το διαχωρίσουν από τον άνθρωπο.160 Μέσω της ύπαρξης ο
θ εό ΐ γίνεται ένα πράγμα καθ' εαυτό: ο θ εό ΐ δεν είναι μόνο ένα ον για εμάς,
ένα ον στη δική μας πίστη, στο δικό μας θυμικό, στη δική μας ουσία, είναι
επίση* ένα ον δι' εαυτόν, ένα ον έξω από εμά5 - κοντολογίΐ, δεν είναι απλά»
πίστη, αίσθημα, νόηση, αλλά είναι και ένα Είναι διαφορετικό από το πιστεύειν, το αισθάνεσθαι, το νοείν, ένα πραγματικό Είναι. Ένα τέτοιο Είναι όμα» δεν
είναι τίποτε άλλο από το αισθητηριακό Είναι.
Η έννοια Tns αισθητηριακότητα5 βρίσκεται άλλωστε ήδη στη χαρακτη
ριστική έκφραση του Εκτόε-ημών-Είναι. Η σοφιστική θεολογία δεν λαμβά
νει, βέβαια, την έκφραση εκτό5 ημών με το πραγματικό νόημά Tns και στη
θέση Tns θέτει την απροσδιόριστη έκφραση του Είναι που είναι ανεξάρτητο
και διαφορετικό από εμά5. Αλλά, εάν αυτό το Εκτόε-ημών-Είναι δεν είναι
πραγματικό, τότε και η ύπαρξη του θεού δεν είναι πραγματική. Πρόκειται
ακριβά» μόνο για την ύπαρξη στην πραγματική διάνοια, και η πραγματική,
αναπόφευκτη έκφραση για το Διαφέρειν είναι Εκτός-ημών-Είναι.
Το πραγματικό, αισθητηριακό Είναι είναι εκείνο που δεν εξαρτάται από
τον αυτοπροσδιορισμό μου, από τη δραστηριότητά μου, αλλά εκείνο από
το οποίο εγώ προσδιορίζομαι άθελά μου, εκείνο που είναι ακόμη και όταν
εγώ δεν είμαι, όταν δεν το σκέφτομαι, δεν το αισθάνομαι. Το Είναι του θεού
θα έπρεπε λοιπόν να είναι ένα αισθητηριακά προσδιορισμένο Είναι. Ο θεός
όμα» δεν οράται, δεν ακούγεται, δεν γίνεται αισθητηριακά αισθητός. Δεν
είναι διόλου για εμένα όταν εγώ δεν είμαι για αυτόν■όταν δεν πιστεύω και δεν
σκέφτομαι ένα θεό, τότε δεν είναι Kavévas θεός για εμένα. Autós λοιπόν εί
ναι μόνο όταν καθίσταται αντικείμενο vónons και πίστης - η διευκρίνηση για
εμένα είναι άχρηστη. Άρα το Είναι του είναι ένα πραγματικό, το οποίο ταυ
τόχρονα δεν είναι ένα πραγματικό - είναι ένα πνευματικό Είναι, λέει κανείβ
για να βοηθηθεί. Αλλά το πνευματικό Είναι είναι ακριβά» μόνο ένα νοερό
160.
Ταυτόχρονα όμως έχουν και το σκοπό να επαληθεύσουν την ουσία του ανθρώπου.
Οι διαφορετικές αποδείξεις δεν είναι τίποτε óñño από διαφορετικές, άκρως ενδιαφέρουσες
μορφές αυτοκατάφασης της ανθρώπινης ουσίας. Έτσι, για παράδειγμα, η φυσικοθεολογική
απόδειξη είναι η αυτοκατάφαση της σκοποθετικής διάνοιας.
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Είναι, ένα πεπιστευμένο Είναι. Άρα το Είναι του είναι ένα ενδιάμεσο πράγμα
μεταξύ αισθητηριακού Είναι και νοούμενου Είναι, ένα ενδιάμεσο πράγμα
έμπλεο αντίφασα. Ή: είναι ένα αισθητηριακό Είναι από το οποίο λείπουν
όλοι οι προσδιορισμοί Tns αισθητηριακότηταβ - είναι λοιπόν ένα μη αισθη
τηριακό αισθητηριακό Είναι, ένα Είναι το οποίο αντιφάσκει στην έννοια Tns
αισθητηριακότηταδ, ή μια aoaqms ύπαρξη εν γένει η οποία κατά βάση είναι
αισθητηριακή αλλά, για να μην αφήσει αυτή τη βάση να φανεί, στερείται όλα
τα κατηγορήματα pías πραγμαχικήδ αισθητηριακήε ύπαρξα. Αλλά μια τέ
τοια ύπαρξη εν γένει αντιφάσκει npos εαυτήν. Στην ύπαρξη ανήκει η πλήρης
προσδιορισμένη πραγματικότητα.
Μια αναγκαία συνέπεια aurós Tns avrícpaons είναι ο αθεϊσμόs. Η ύπαρξη
του θεού έχει την ουσία pías εμπειρικήδ ή αισθητηριακήδ ύπαρξηδ, xœpis
εντούτοΐδ να έχει τα διακριτικά Tns- είναι καθ' εαυτήν ένα θέμα εμπειρία$ και
8vtoútois στην πραγματικότητα δεν είναι κανένα αντικείμενο Tns εμπειρίαβ.
Αυτή η ίδια καλεί τον άνθρωπο να την αναζητήσει στην πραγματικότητα· τον
εμποτίζει με αισθητηρίου παραστάσεΐ5 και αξιώσει- όταν συνεπα» auTés
δεν ικανοποιούνται, όταν, πολύ περισσότερο, outós βρίσκει την εμπειρία σε
αντίφαση με auTés tis παραστάσεΐ5, τότε autós είναι πλήρα» δικαιολογημέvos να αρνηθεί αυτή την ύπαρξη.
Qs γνωστόν, στην κριτική Tns απόδειξα Tns ύπαρξα του θεού ο Kant
υποστήριξε ότι η ύπαρξη του θεού δεν μπορεί να αποδειχτεί από το Λόγο. Ο
Kant δεν άξιζε γΓ αυτό τη μομφή που εισέπραξε από τον Hegel. Πολύ περισ
σότερο, ο Kant έχει πλήρο» δίκιο: από μία έννοια δεν μπορώ να συναγάγω
την ύπαρξη. Αξίζει μια μομφή μόνο εφόσον ήθελε με αυτό να πει κάτι ιδιαίτε
ρο και ταυτόχρονα να μεμφθεί το Λόγο. Αυτό είναι αυτονόητο. O Aóyos δεν
μπορεί να καταστήσει αντικείμενο των αισθήσεων ένα αντικείμενο δικό του.
Δεν μπορώ στη νόηση αυτό που σκέφτομαι να το παραστήσω ταυτόχρονα
έξω από εμένα cos ένα αισθητηριακό πράγμα. Η απόδειξη Tns ύπαρξα του
θεού υπερβαίνει τα όρια του Λόγου- σωστό- αλλά με το ίδιο νόημα με το
οποίο η όραση, η ακοή, η όσφρηση υπερβαίνουν τα όρια του Λόγου. Είναι
ανόητο να μέμφεται κανείδ το Λόγο για το ότι δεν ικανοποιεί μια απαίτηση η
οποία μπορεί να τεθεί μόνο oris αισθήσεκ. Ύπαρξη, εμπειρική, πραγματική
ύπαρξη, μου δίνουν μόνο οι αισθήσεΐ5. Στο δε ερώτημα για την ύπαρξη του
θεού, το Ώδε-είναι δεν έχει τη σημασία Tns εσωτερικής πραγματικότητας, Tns
αλήθειας αλλά τη σημασία pías τυπικής εξωτερική$ ύπαρξης pías ύπαρξα
που αρμόζει σε ένα ον αισθητηριακό, το οποίο υπάρχει έξω από τον άνθρω
πο και ανεξάρτητα από το φρόνημα και το πνεύμα του.
Στο βαθμό λοιπόν που η θρησκεία θεμελιώνεται στην ύπαρξη του θεού
eos pías εμπειρικήδ, εξωτερικήΐ αλήθειαδ, καθίσταται για το εσωτερικό φρό
νημα μια αδιάφορη υπόθεση. Μάλιστα, óncos κατ' ανάγκη στη λατρεία Tns
θρησκεία η τελετουργία, το έθιμο, το μυστήριο γίνονται για αυτά τα ίδια, χωpís το πνεύμα, xcopís το φρόνημα, ένα πράγμα καθ' εαυτό: έτσι τελικά και η
πίστη μόνο στην ύπαρξη του θεού, πέρα από την εσωτερική ποιότητα, πέρα
από το πνευματικό περιεχόμενο, γίνεται η κύρια υπόθεση Tns θρησκείαδ.
Όταν απλά» πιστεύει στο θεό, όταν πιστεύει εν γένει ότι ο θεόδ είναι, τότε
είσαι ήδη ασφαλήβ. Εάν νοεί5 με αυτό το θεό ένα καλό ον ή ένα τέρας έναν
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Νέρωνα ή έναν Καλιγούλα, μια εικόνα του πάθους σου, ins δίψας σου για
Εκδίκηση ή για δόξα, αυτό είναι αδιάφορο - το κύριο ζήτημα είναι ότι δεν
είσαι άθεο5. Η ιστορία της θρησκείας το έχει αποδείξει αυτό επαρκώς. Εάν η
ύπαρξη του θεού δεν είχε εδραιωθεί γι' αυτή την ίδια ως μια θρησκευτική
αλήθεια στις θυμικές διαθέσεις, τότε δεν θα είχε καταλήξει ποτέ κανείς σε
εκείνες τις επαίσχυντες, ανόητες, φρικώδεις παραστάσεις του θεού οι οποίες
στιγματίζουν την ιστορία της θρησκείας και της θεολογίας. Η ύπαρξη του
θεού ήταν ένα πράγμα χυδαίο, εξωτερικό και εντούτοις ταυτόχρονα ιερό δεν είναι λοιπόν αξιοπερίεργο το ότι στη βάση αυτή φύτρωσαν οι χυδαιότε
ρες, ωμότερες και πλέον ανίερες παραστάσεις και φρονήματα.
Ο αθεϊσμός ίσχυε και ισχύει ακόμη ως η απάρνηση όλων των ηθικών
αρχών, όλων των ηθικών λόγων και δεσμών: εάν δεν είναι ο Θε05, τότε
αίρεται κάθε διαφορά μεταξύ Kañoú και Κακού, μεταξύ apews και φαυήότηras. Η διαφορά συνίσταται λοιπόν μόνο στην ύπαρξη του θεού, η αλήθεια
της αρετής δεν βρίσκεται σε αυτή την ίδια, αλλά έξω από αυτή. Βεβαίως, η
ύπαρξη της αρετής συνδέεται με την ύπαρξη του θεού, όχι όμως λόγω του
ενάρετου φρονήματος, όχι λόγω της πεποίθησης για την εσωτερική αξία και
το περιεχόμενο της αρετής. Αντιθέτως, η πίστη στο θεό ως αναγκαίος όρος
της αρετής είναι η πίστη στη μηδαμινότητα της αρετής δι' εαυτήν.
Είναι επιπλέον αξιοπρόσεκτο ότι η έννοια της εμπειρικής ύπαρξης του
θεού διαμορφώθηκε πλήρως πρώτα στη σύγχρονη περίοδο, όπου εν γένει
αναδείχθηκαν ο εμπειρισμός και ο υλισμός. Βεβαίως, ήδη στο πρωταρχικό,
στο μονοδιάστατο νόημα της θρησκείας ο θεός είναι μια εμπειρική ύπαρξη,
μια ύπαρξη που βρίσκεται η ίδια σε έναν τόπο, υπεργήινο βέβαια. Αλλά εδώ
δεν έχει καμία τόσο γυμνή, πεζή σημασία· η δύναμη rns φαντασίαε ταυτίζει
και πάλι τον εξωτερικό θεό με το θυμικό του ανθρώπου. Η δύναμη της
φαντασίας είναι ο αληθινός τόπος μιας ύπαρξης απούσας μεν, όχι παρούσαε
mis αισθήσε/s, αλλά ταυτόχρονα αισθητπριακή5 œs npos την ουσία rns.161
Μόνο η φαντασία λύνει την αντίφαση μεταξύ μιας ύπαρξης ταυτόχρονα αι
σθητηριακής και μη αισθητηριακής- μόνο η φαντασία προφυλάσσει από τον
αθεϊσμό. Στη φαντασιακή δύναμη η ύπαρξη έχει αισθητηριακέs επενέργει£5 - η ύπαρξη ενεργοποιείται ως μια δύναμη- η φαντασιακή δύναμη εναρ
μονίζει με την ουσία της αισθητηριακής ύπαρξης επίσης και τις εμφανίσεις
της. Εκεί όπου η ύπαρξη του θεού είναι μια ζωντανή αλήθεια, ένα ζήτημα
της φαντασιακής δύναμης, εκεί πιστεύονται και οι εμφανίσει του θεού'62.

161. «O Xpiotós αναλήφθηκε otous oupovoús [...]. Δηλαδή [αυτό σημαίνει ότι] δεν είναι
μόνο εκεί επάνω αλλά και εδώ κάτω. Και μάλιστα, αναλήφθηκε εκεί, ώστε να είναι εδώ κάτω,
για να πληρώσει όλα τα πράγματα και για να μπορεί να είναι σε óñous tous tónous, πράγμα
που δεν θα μπορούσε να κάνει επί yns, διότι εκεί δεν θα μπορούσαν να ιον δουν όλοι οι ενσώ
ματοι οφθαλμοί. Γι' αυτό και κάθισε εκεί πάνω, για να μπορεί να τον βλέπει καθένας, και για να
μπορεί να σχετίζεται με τον καθένα»· Λούθηρος (τόμ. XIII, σ. 643). Αυτό σημαίνει: O XpiOTÓs ή
ο Θεό5 είναι ένα αντικείμενο, μια ύπαρξη ms φ α ν τ α σ ία ^ δύναμή· στη φαντασιακή δύναμη
δεν είναι περιορισμένο5 σε έναν τόπο, είναι παρών για τον καθένα· και αντικειμενικά, ο Qeós
υπάρχει στον ουρανό, αλλά είναι ακριβό» για αυτόν το λόγο πανταχού παρών- διότι autós ο
oupavós είναι η φαντασία, η φαντασιακή δύναμη.
162. «Δεν πρέπει να διαμαρτύρεσαι για το ότι είσαι λιγότερο ασκημένοΣ από ό,τι ήταν ο
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Αντιθέτως εκεί όπου σβήνει η πυρά τ α φαντασιακής δύναμης εκεί όπου
εκπίπτουν οι αισθητηριακές επενέργειες ή εμφανίσεις οι οποίες συνδέονται
αναγκαστικά με μια αισθητηριακή ύπαρξη, εκεί η ύπαρξη γίνεται μια νεκρή,
αυτοαντιφάσκουσα ύπαρξη, η οποία εμπίπτει χωρίς σωτηρία στην άρνηση
του αθεϊσμού.
Η πίστη στην ύπαρξη του θεού είναι η πίστη σε μια ύπαρξη ιδιαίτερη,
διαφορετική από την ύπαρξη του ανθρώπου και της φύσης. Μια ιδιαίτερη
ύπαρξη μπορεί να διαπιστωθεί μόνο με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Συνεπώς αυτή
η πίστη είναι μόνο τότε αληθινή, ζωντανή πίστη, όταν πιστεύονται ιδιαίτερες
επενέργειες, άμεσες εμφανίσεις του θεού, θαύματα. Μόνο εκεί όπου η πίστη
στο θεό ταυτίζεται με την πίστη στον κόσμο, εκεί όπου η πίστη στο θεό δεν
είναι πλέον μια ιδιαίτερη πίστη, εκεί όπου η γενική ουσία του κόσμου κατα
λαμβάνει τον συνολικό άνθρωπο, εξαφανίζεται, φυσικά, και η πίστη σε ιδιαί
τερες επενέργειες και εμφανίσεις του θεού. Η πίστη στο θεό έχει διαρρηχτεί,
έχει προσαράξει στην πίστη στον κόσμο, στις πραγματικές επενέργειες ως τις
μοναδικές πραγματικές. Όπως εδώ η πίστη στα θαύματα είναι ακόμη μόνο η
πίστη σε ιστορικά, παρελθόντα θαύματα, έτσι είναι και η ύπαρξη του θεού
εδώ μόνο μια παράσταση ιστορική, καθ' εαυτήν αθεϊστική.

Αβραάμ ή ο Ισαάκ.Έχεις και εσύ εμφανίσει [...].Έχεις tn θεία Βάπτιση, τον Μυστικό Δείπνο
του Κυρίου, όπου ο άρτος και ο οίνος αποτελούν το σχήμα και τις μορφές εντός των οποίων
και υπό τις οποίες ο θ ε ό ί είναι παρών για εσένα στα αυτιά, στα μάτια και στην καρδιά, μιλώ
ντας και ενεργώντας [...]. Σου εμφανίζεται στη βάπτιση και είναι αυτόs ο lôios που σε βαπτίζει
και σου μιλά [...]. Τα πάντα είναι έμπλεα θε/as εμφάνισns και ομιλιών όταν σχετίζεται μαζί
σου»- Aoúdnpos (τόμ. II, σ. 466■ πρβλ. για αυτό το θέμα επίσης τόμ. XIX, σ. 407).
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Η αντίφαση στην Αποκάλυψη του θεού
Η έννοια ins Αποκάλυψης συναρτάται με την έννοια της ύπαρξης. Η αυταπόδειξη ms ύπαρξή, το πρωταρχικό διαπιστευτήριο ότι ο θεό$ υπάρ
χει, είναι η Αποκάλυψη. Οι απλώς υποκειμενικές αποδείξεις της ύπαρξης
του θεού είναι οι έλλογες αποδείξεις· η αντικειμενική, η μοναδική αληθινή
απόδειξη της ύπαρξής του είναι η Αποκάλυψή του. Ο θεός μιλά στον άν
θρωπο -η Αποκάλυψη είναι το ρήμα του θεού-, εκφωνεί κάτι, έναν ήχο,
ο οποίος καταλαμβάνει το θυμικό και του δίνει τη χαρμόσυνη βεβαιότητα
ότι ο θεός είναι πραγματικός. Το ρήμα είναι το ευαγγέλιο του βίου - το δι
ακριτικό σημείο μεταξύ Είναι και Μη Είναι. Η πίστη στην Αποκάλυψη είναι
το σημείο κορύφωσης του θρησκευτικού αντικειμενισμού. Η υποκειμενική
βεβαιότητα για την ύπαρξη του θεού καθίσταται εδώ ένα αναμφισβήτητο,
εξωτερικό, ιστορικό δεδομένο. Η ύπαρξη του θεού είναι αυτή καθ' εαυτήν
ήδη ως ύπαρξη ένα εξωτερικό, εμπειρικό Είναι, αλλά μόνο ένα νοούμενο,
παριστάμενο, και για αυτόν το λόγο αμφισβητούμενο Είναι - από εδώ και η
πεποίθηση ότι όλες οι αποδείξεις δεν προσφέρουν καμία ικανοποιητική βε
βαιότητα· αυτό το νοούμενο, παριστάμενο Είναι ως πραγματικό Είναι, ως δε
δομένο, είναι η Αποκάλυψη. Ο θεός αποκαλύφθηκε, επέδειξε εαυτόν. Ποιος
μπορεί λοιπόν να αμφιβάλλει ακόμη; Η βεβαιότητα της ύπαρξης έγκειται
για εμένα στη βεβαιότητα της Αποκάλυψης. Ένας θεός ο οποίος μόνο είναι,
χωρίς να αποκαλύπτεται, ο οποίος είναι για εμένα μόνο μέσα από εμένα τον
ίδιο, ένας τέτοιος θεός είναι μόνο ένας αφηρημένος, αναπαριστάμενος, υπο
κειμενικός θεός: μόνο ένας θεός ο οποίος καθίσταται γνωστός σε εμένα μέσα
από αυτόν τον ίδιο είναι ένας θεός πραγματικά υπαρκτός, ενεργοποιούμενος
ως ων, αντικειμενικός. Η πίστη στην Αποκάλυψη είναι η άμεση βεβαιότητα
του θρησκευτικού θυμικού ότι υπάρχει αυτό που πιστεύει, αυτό που εύχεται,
αυτό που παριστάνει. Το θρησκευτικό θυμικό δεν κάνει διάκριση μεταξύ Υπο
κειμενικού και Αντικειμενικού - δεν αμφιβάλλει· δεν έχει τις αισθήσεις για να
βλέπει κάτι áñño, αλλά μόνο για να ορά τis παραστάσειε του έξω από το ίδιο
ως όντα. Για το θρησκευτικό θυμικό ένα καθ' εαυτό θεωρητικό θέμα είναι
ένα θέμα πρακτικό, ένα θέμα συνείδησης - ένα δεδομένο. Δεδομένο είναι
αυτό που από ένα αντικείμενο του Λόγου γίνεται αντικείμενο ms συνείδηση,
δεδομένο είναι αυτό για το οποίο δεν μπορεί κανείς να διαμαρτυρηθεί, δεν
μπορεί να το αγγίξει χωρίς να του επιρριφθεί ότι διέπραξε ιεροσυλία163, δε
163.
Η άρνηση evós δεδομένου δεν έχει μια αβλαβή, μια καθ' εαυτήν αδιάφορη σημασία,
aññá έχει μια άσχημη ηθική σημασία. Το γεγονόε ότι ο Χρισυανισμόε έκανε τα σύμβολα Tns
níorns του αισθητηριακά, δηλαδή αδιαμφισβήτητα, απαραβίαστα δεδομένα, δηλαδή επειδή
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δομένο είναι αυιό που πρέπει κανείβ να πιστέψει nolens volens [εκών άκων],
ιο δεδομένο είναι αισθητηριακή δύναμη, δεν είναι évas λόγοβ, το δεδομένο
αρμόζει στο Λόγο óncos η γροθιά στο μάτι. Ω, εσείε οι Γερμανοί φιλόσο
φοι Tns θρησκείαΒ, που μαδ βομβαρδίζετε με τα δεδομένα Tns Θρησκευτική5
ouv8íónons για να αναισθητοποιήσετε το Λόγο μαε και για να μα$ κάνετε
δούλου5 τηε παιδιάστικα δεισιδαιμονίαε oas, δεν βλέπετε λοιπόν ότι τα
δεδομένα είναι εξίσου σχετικά, είναι τόσο διαφορετικά, τόσο υποκειμενικά
όσο και οι παραστάσει των θρησκειών; Δεν ήταν κάποτε και οι θεοί του
Ολύμπου δεδομένα, αυταπόδεικτεε υπάρξει;164 Δεν ίσχυαν επίσα και οι
γελοιωδέστερε5 ιστορίεε θαυμάτων των ειδωλολατρών ως δεδομένα; Δεν
ήταν και οι άγγελοι και οι δαίμονεε ιστορικά πρόσωπα; Δεν είχαν πραγματι
κά εμφανιστεί; Δεν είχε μιλήσει κάποτε πραγματικά και η óvos του Βαλαάμ
[Αριθμοί 22:28]; Δεν γινόταν πιστευτή ακόμη και από διαφω τισμένοι λόγιous του προηγούμενου αιώνα η ομιλούσα óvos εξίσου óncos ένα πραγμα
τικό θαύμα, óncos το θαύμα Tns ενσάρκωσα ή οποιοδήποτε άλλο; Ω, eo8Ís
οι μεγάλοι βαθυστόχαστοι φιλόσοφοι, μελετήστε προπάντων τη γλώσσα Tns
όνου του Βαλαάμ! Ηχεί ξένη μόνο στον αδαή, αλλά oas εγγυώμαι ότι με την
εγγύτερη μελέτη aums Tns γλώσσα$ θα αναγνωρίσετε ακόμη και τη μητρική
γλώσσα oas και θα ανακαλύψετε ότι αυτή η óvos ήδη πριν από xiñiexíes ξε
στόμισε τα βαθύτερα μυστικά rns θεωρησιακήs aoqtías oas. Δεδομένο, κύριοί
μου!, για va oas το επαναλάβω, είναι μια παράσταση για την αλήθεια Tns
onoías δεν αμφιβάλλει κάνεις διότι το αντικείμενό Tns δεν είναι θέμα Tns θεcopías αλλά του θυμικού, το οποίο επιθυμεί να υπάρχει αυτό που επιθυμεί,
αυτό που πιστεύει, δεδομένο είναι αυτό που απαγορεύεται να το αρνείται
Kav8Ís, αν όχι εξωτερικά, τότε εσωτερικά· δεδομένο είναι κάθε δυνατότητα η
οποία ισχύει cos πραγματικότητα, κάθε παράσταση η οποία, για τη δική Tns
χρονική περίοδο, εκεί δηλαδή ακριβό» όπου είναι δεδομένο, εκφράζει μια
ανάγκη και ακριβό» έτσι είναι évas ανυπέρβλητοβ φραγμόε του πνεύμακ»,
δεδομένο είναι κάθε επιθυμία που παριστάνεται cos εκπληρωμένη, κοντολοYís, δεδομένο είναι οτιδήποτε δεν αμφισβητείται για τον απλό λόγο διότι δεν
αμφισβητείται, δεν πρέπει να αμφισβητείται.
Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα ανεπτυγμένη φύση του, το θρησκευτικό θυ
μικό διέπεται από την άμεση βεβαιότητα ότι όλεδ οι αυθαίρετεδ κινήσει και
οι προσδιορισμοί του είναι έξωθεν εντυπώσει, είναι φαινόμενα zvós άλλου
κατακυρίευσε το Λόγο μέσα από αισθητηριακά δεδομένα, επειδή φυλάκισε to πνεύμα, αποτε
λεί τον αληθινό, τον ύστατο, τον πρωτόγονο λόγο εξήγησης του γιαιΙ και πώΐ μπόρεσε στο
Χριστιανισμό, και μάλιστα όχι μόνο στον καθολικό αλλά και στον προτεσταντικό, να δηλωθεί
και να αποκτήσει ισχύ με κάθε τυπικότητα και τελετουργία ο κανόνας ότι η αίρεση, δηλαδή η
άρνηση μιας παράστασης πίστης ή ενός δεδομένου, είναι ένα ποινικό αντικείμενο της κοσμι
κής αρχής, δηλαδή ότι είναι ένα έγκλημα. Το αισθητηριακό δεδομένο στη θεωρία γίνεται στην
πράξη αισθητηριακή βία. Ο Χριστιανισμός στέκει εδώ πολύ πιο χαμηλά από το Μωαμεθανι
σμό, τουλάχιστον από το Κοράνιο, το οποίο δεν γνωρίζει το έγκλημα της αίρεσης.
164.
«Συχνά οι θεοί καταδεικνύουν την παρουσία τους»· Κικέρων (De nat. d„ lib. II). Ta
βιβλία του Κικέρωνα De natura deorum και De divinatione είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα επίσης
για το λόγο ότι εδώ κατά βάση αναδεικνύονται ως ισχύοντα για την αλήθεια των ειδωλολατρικών αντικειμένων πίστης τα ίδια επιχειρήματα που διατυπώνονται ακόμη σήμερα από θεολό
γους και θετικιστές εν γένει σχετικά με την αλήθεια των χριστιανικών αντικειμένων πίστης.
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όντος. To θρησκευτικό θυμικό καθιστά εαυτό το πάσχον ον και το θεό το
ενεργό ον. Ο θεός είναι η δραστηριότητα· αλλά αυτό που τον προσδιορίζει
ως npos τη δραστηριότητα, αυτό που καθιστά τη δραστηριότητά του, η οποία
εν πρώτοι είναι απλά» μια γενική δυνατότητα, πραγματική δραστηριότητα,
το ιδιαίτερο κίνητρο, o ñóyos, δεν είναι autós o íóios -autós δεν χρειάζεται
τίποτε, είναι άνευ αναγκών- αλλά ο άνθρωπος, το θρησκευτικό υποκείμενο
ή θυμικό. Ταυτόχρονα όμα» o áv0pconos προσδιορίζεται και πάλι από το
θεό, γίνεται κάτι παθητικό· λαμβάνει από το θεό συγκεκριμένες Αποκάλυ
ψες, συγκεκριμένες αποδείξει Tns ύπαρξής του. Στην Αποκάλυψη λοιπόν ο
άνθρωπος προσδιορίζεται εξ ιδίων ως ο προσδιοριστικό5 λόγος του θεού, ως
ο Προσδιορίζων το θεό, δηλαδή η Αποκάλυψη είναι απλώς ο αυτοπροσδιορισμός του ανθρώπου, μόνο που μεταξύ του προσδιοριζόμενου και του προσδιορίζοντος παρεισφρέει ένα αντικείμενο - o 0eós, ένα άλλο ον. Ο άνθρωπος
διαμεσολαβεί μέσα από το θεό τη δική του ουσία με τον εαυτό του - ο θεός
είναι ο προσωποποιημένο5 δεσμός μεταξύ της ουσίας, του γένους και του
ατόμου, μεταξύ ms ανθρώπινέ (púons και Tns ανθρώπινέ συνείδησή.
Η πίστη στην Αποκάλυψη αποκαλύπτει με τη μεγαλύτερη σαφήνεια τη
χαρακτηριστική ψευδαίσθηση ms θρησκευτικής συνείδησή. Οι προκείμενε5
αυτής Tns níorns είναι οι εξής: Ο άνθρωπος δεν μπορεί εξ ιδίων να γνωρίσει
τίποτε για το θεό, όλη του η γνώση είναι απλώς ματαιόδοξη, γήινη, ανθρώ
πινη. Αλλά ο Θεό5 είναι ένα υπερφυσικό ον: ο θεό$ γνωρίζει μόνο εαυτόν.
Δεν γνωρίζουμε συνεπά» για το θεό τίποτε εκτός από αυτό που μα5 αποκα
λύπτει ο iôios. Μόνο το περιεχόμενο που έχει κοινοποιηθεί από το θεό εί
ναι θείο, υπερανθρώπινο, υπερφυσικό περιεχόμενο. Μέσω Tns Αποκάλυψης
γνωρίζουμε λοιπόν το θεό μέσα από αυτόν τον ίδιο· διότι η Αποκάλυψη
είναι άλλωστε το ρήμα του θεού, o 08Ós που έχει εαυτόν. Συνεπά» στην
πίστη στην Αποκάλυψη ο άνθρωποβ αρνείται εαυτόν, βαίνει έξω και πάνω
από τον εαυτό του · αντιπαραθέτει την Αποκάλυψη στην ανθρώπινη γνώση και
γνώμη, σε αυτή λαμβάνει μια κρυφή γνώση, το πλήρωμα όλων των υπε
ραισθητών μυστικών· εδώ o Aóyos πρέπει να σωπάσει. Παράλληλα όμα» η
θεία Αποκάλυψη είναι μια Αποκάλυψη προσδιορισμένη από την ανθρώπινη
φύση. Ο θεόβ δεν μιλά σε ζώα ή σε αγγέλου, αλλά σε ανθρώπου - άρα
μια ανθρώπινη γλώσσα με ανθρώπινες παραστάσεις. O ávOpconos είναι το
αντικείμενο του θεού πριν autós κοινοποιηθεί εξωτερικά στον άνθρωπο·
σκέφτεται τον άνθρωπο- προσδιορίζεται σύμφωνα με τη φύση του, σύμφωνα
με τις ανάγκες του. Ο θεός είναι, βέβαια, ελεύθερο5 ως npos τη βούλησημπορεί να αποκαλύψει ή όχι- αλλά δεν είναι ελεύθερος ως προς τη διάνοιαδεν μπορεί να αποκαλύψει στον άνθρωπο αυτό που μόνο autós θέλει, αλλά
αυτό που αρμόζει στον άνθρωπο, αυτό που προσήκει στη φύση του, όπα»
είναι τέλθ5 πάντων αυτή, εάν θέλει να αποκαλυφτεί με κάποιον άλλο τρό
πο- αποκαλύπτει αυτό που πρέπει να αποκαλύψει, όταν η Αποκάλυψή του
πρέπει να είναι μια Αποκάλυψη για τον άνθρωπο και όχι για κάποιο άλλο
ον. Αυτό λοιπόν που ο θεός σκέφτεται για τον άνθρωπο το σκέφτεται ο»
προσδιορισμένος από την ιδέα του ανθρώπου, αυτό έχει προέλθει από τον
αναστοχασμό για την ανθρώπινη φύση. Ο θεός μετατίθεται στον άνθρωπο
και σκέφτεται για τον εαυτό του, όπως μπορεί και πρέπει να σκέφτεται αυτό
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το áñño ον για αυτόν· σκέφτεται εαυτόν όχι με τη δική του aññá με την αν
θρώπινη νοητική δύναμη. Στο σχεδιασμό της Αποκάλυψής του ο θεός δεν
εξαρτάται από τον εαυτό του αλλά από τη δύναμη σύήήηφης του ανθρώπου.
Αυτό που έρχεται από το θεό στον άνθρωπο, αυτό έρχεται μόνο από τον
άνθρωπο στο θεό προς τον άνθρωπο, δηλαδή μόνο από την ουσία του αν
θρώπου στον συνειδητό άνθρωπο, από το γένος στο άτομο. Μεταξύ λοιπόν
της θείας Αποκάλυψης και του λεγάμενου ανθρώπινου Λόγου ή της φύσης
δεν υπάρχει καμία áññn παρά μια φευδαισθπσιακή διαφορά, καθώς και το
ηεριεχομένο rns θείας Αποκάλυψης είναι ανθρώπινης προέλευσης, διότι [το
περιεχόμενο αυτό] δεν έχει προέλθει από το θεό ως θεό αλλά από το θεό
που είναι προσδιορισμένος από τον ανθρώπινο Λόγο, από την ανθρώπινη
ανάγκη, δηλαδή ακριβώς από τον ανθρώπινο Λόγο, από την ανθρώπινη
ανάγκη. Έτσι, και στην Αποκάλυψη ο άνθρωπος χωρεί μόνο από τον εαυτό
του για να επιστρέφει στον εαυτό του μέσα από μια παράκαμψη! Επιβεβαιώ
νεται έτσι και σε αυτό το αντικείμενο με κραυγαλέο τρόπο ότι το μυστικό της
θεολογίας δεν είναι άλλο από την ανθρωπολογία'.'6*
Άλλωστε η ίδια η θρησκευτική συνείδηση παραδέχεται αναφορικά με
παρελθούσες περιόδους τον ανθρώπινο χαρακτήρα του αποκαλυφθέντος
περιεχομένου. Για τη θρησκευτική συνείδηση μιας ύστερης περιόδου δεν
αρκεί πλέον ένας Γιαχβέ ο οποίος είναι άνθρωπος από την κορφή ως τα νύ
χια και επιδεικνύει άφοβα τον ανθρώπινο χαρακτήρα του. Αυτές ήταν μόνο
παραστάσεις με τις οποίες ο θεός προσαρμοζόταν στην τότε δύναμη σύλ
ληψης του ανθρώπου, δηλαδή ήταν μόνο ανθρώπινες παραστάσεις. Αλλά
αναφορικά με το παρόν περιεχόμενό του, επειδή είναι βυθισμένος σε αυτό,
δεν αποδίδει ισχύ σε κάτι τέτοιο. Παράλληλα, κάθε Αποκάλυψη του θεού
είναι μόνο μια Αποκάλυψη της φύσης του ανθρώπου. Στην Αποκάλυψη
ανοίγεται στον άνθρωπο η κρυφή φύση του, γίνεται αντικείμενό του. Προσ
διορίζεται από την ουσία του, επηρεάζεται σαν από ένα άλλο ον· λαμβάνει
από τα χέρια του θεού αυτό που του επιβάλλει η δική του άγνωστη ουσία
ως μια αναγκαιότητα σε συγκεκριμένες χρονικές συνθήκες.
Η πίστη στην Αποκάλυψη είναι μια παιδιάστικη πίστη και είναι αξιοσέβαστη μόνο όσο είναι παιδιάστικη. Το παιδί όμως προσδιορίζεται έξωθεν. Και η
Αποκάλυψη έχει ακριβώς το σκοπό να επιτύχει με τη βοήθεια του θεού αυτό
που ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιτύχει εξ ιδίων. ΓΓ αυτό και η Αποκάλυψη
ονομάστηκε η εκπαίδευση του ανθρώπινου γένους. Αυτό είναι σωστό· μόνο
που δεν θα πρέπει να μετατοπίζει κανείς την Αποκάλυψη έξω από τη φύση
του ανθρώπου. Όσο ο άνθρωπος ωθείται έσωθεν να παραθέσει ηθικές και
165.
Ποιο είναι λοιπόν το ουσιώδες περιεχόμενο της Αποκάλυψης; Το εξής, ότι ο Χριστός
είναι θεός, δηλαδή ότι ο θεός είναι ένα ανθρώπινο ον. Οι ειδωλολάτρες στράφηκαν στο
θεό με τις ανάγκες τους, αλλά αμφέβαλλαν για το εάν ο θεός εισακούει τις προσευχές των
ανθρώπων, εάν είναι ελεήμων, εάν είναι ανθρώπινος. Οι Χριστιανοί όμως είναι σίγουροι για
την αγάπη του θεού προς τον άνθρωπο: Ο θεός αποκαλύφθηκε ως άνθρωπος. (Πρβλ. επ'
αυτού, για παράδειγμα. Or. de vera Dei invocat., ΜεΛάγχθων. Dec!., τόμ. Ill, και Λούθηρος, για
παράδειγμα, τόμ. IX, σ. 538, 539.) Δηλαδή ακριβώς η Αποκάλυψη του θεού είναι η βεβαι
ότητα του ανθρώπου ότι ο θεός είναι άνθρωπος, ότι ο άνθρωπος είναι θεός. Η βεβαιότητα
είναι ένα δεδομένο.
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φιλοσοφικέε διδασκαλία με τη μορφή αφηγήσεων και μύθων, τόσο παρι
στάνει κατ' ανάγκην cos Αποκάλυψη αυτό που του δίνεται έσωθεν. Ο μυθιkós noinxñs έχει ένα σκοπό - το σκοπό να κάνει tous ανθρώπου καλούε και
σώφρονεε- επιλέγει επί τούτου τη μορφή του μύθου cos τη σκοπιμότερη, την
εποπτικότερη μέθοδο· ταυτόχρονα όμακ έχει διεισδύσει σε αυτό τον τρόπο
διδασκαλία μέσα από την αγάπη του για το μύθο, μέσα από την ίδια την
εσώτερη φύση του.Έτσι είναι και με την Αποκάλυψη, στην κορυφή Tns onoí
as βρίσκεται ένα άτομο. Αυτό έχει ένα σκοπό, αλλά ταυτόχρονα ζει αυτό το
ίδιο oris παραστάσει μέσα από tis onoíes πραγματοποιεί αυτόν το σκοπό.
O áv0pconos απεικονίζει άθελά του μέσα από τη δύναμη rns φαντασίαε την
εσώτερη ουσία του■την παριστάνει έξω από τον ίδιο. Αυτή η απεικονισμένη,
προσωποποιημένη ουσία Tns ανθρώπινα φύσα, η οποία ενεργεί επάνω του
μέσα από την ανυπέρβλητη δύναμη Tns φαντασιακήδ δύναμα, uis νόμο5 Tns
νόησα και Tns πράξα του - είναι ο Θεό5.
Εδώ βρίσκονται οι ευεργετικέδ ηθικέδ επενέργειεδ επί του ανθρώπου Tns
πίστα στην Αποκάλυψη· διότι η ιδία ουσία επενεργεί μόνο στον αμόρφω
το, στον υποκειμενικό άνθρωπο, όταν autós την παριστάνει cos ένα άλλο,
εμπρόσωπο ον, cos ένα ον το οποίο έχει τη δύναμη να τιμωρεί, και κατέχει το
βλέμμα από το οποίο δεν ξεφεύγει τίποτε.
Αλλά óncos η φύση «δημιουργεί έργα χωρ/s συνείδηση, τα οποία φαίνο
νται cos εάν να είχαν δημιουργηθεί με συνείδηση», έτσι γεννά και η Αποκά
λυψη nOiKés πράξειε, xcopís όμακ αυτέε να πηγάζουν από την ηθικότητα ηθικέε πράξειε, αλλά διόλου ηθικά φρονήματα. Οι ηθικέε εντολέε τηρούνται,
βέβαια, αλλά είναι ήδη αποξενωμένε$ από το εσωτερικό φρόνημα, από την
καρδιά, λόγω του ότι παριστάνονται cos εντολέε evós εξωτερικού νομοθέτη,
λόγω του ότι εισέρχονται στην κατηγορία των αυθαίρετων, των αστυνομι
κών εντολών. Αυτό που γίνεται συμβαίνει όχι επειδή είναι καλό και σωστό
να πράττει Kaveís έτσι, αλλά διότι προστάζεται από το θεό. Το περιεχόμενο
αυτό καθ' εαυτό είναι αδιάφορο· οτιδήποτε προστάζει ο θεόε, αυτό είναι το
σωστό.166 Εάν αυτέε οι εντολέ5 συμφωνούν με το Λόγο, με την ηθική, τότε
είναι ευτύχημα, αλλά είναι τυχαίο για την έννοια Tns Αποκάλυψα. Οι τελε
τουργικοί νόμοι των Εβραίων ήταν επίσα αποκαλυφθένres, θείοι νόμοι και
εντούτοκ ήταν αυτοί καθ'εαυτούε τυχαίοι, αυθαίρετοι νόμοι. Οι Εβραίοι έλα
βαν μάλιστα από τον Γιαχβέ τη χαριστική αδειοδότηση να κλέβουν■βέβαια,
σε μια ιδιαίτερη περίπτωση.
Η πίστη στην Αποκάλυψη δεν διαφθείρει όμακ μόνο την ηθική αίσθηση
και καλαισθησία, την αισθητική τ α αρετήε- δηλητηριάζει, και μάλιστα σκο
τώνει τη θεϊκότερη αίσθηση στον άνθρωπο - την αίσθηση rns αλήθειαε, το
αίσθημα rns αλήθε/as. Η Αποκάλυψη του θεού είναι μια προσδιορισμένη.
166.
«Αυτό που είναι φρικιό, εφόσον οι άνθρωποι δεν to κάνουν χωρ/s ιην εντολή ιου
θεού, αυιό ήιαν αναγκασμένοι να ιο κάνουν οι Εβραίοι, διότι διεξήγαγαν τον πόλεμο κατόπιν
εντολής του θεού, του ανώτατου Κυρίου τηε ζωής και του θανάτου»- J. Clericus (Comm, in
Mos., Num., κεφ. 31, 7). «Ο Σαμψών έκανε πολλά πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να
συγχωρεθούν εάν δεν εθεωρείτο ο ίδιος ένα εργαλείο του θεού, από τον οποίο εξαρτώνται
οι άνθρωποι»· ιου ιδίου (Comment in Judicum, κεφ. 14, 19). Πρβλ. επ' αυτού επίσης Λούθη
ρος, για παράδειγμα, ιόμ. I, σ. 339 ιόμ. XVI, σ. 495.
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χρονική Αποκάλυψη: o θεός αποκαλύφθηκε άπαξ διά navtós εν έτει τάδε,
και μάλιστα όχι στον άνθρωπο όλων των εποχών και των τόπων, στον άν
θρωπο του Λόγου, του yévo us, αλλά σε συγκεκριμένα, περιορισμένα άτομα.
Os τοπικά και χρονικά προσδιορισμένη, η Αποκάλυψη πρέπει να διατηρη
θεί γραπτό», ούτο» ώστε η απόλαυση να ωφελήσει αμείωτη και άλλου5. Η
πίστη στην Αποκάλυψη είναι συνεπακ ταυτόχρονα, τουλάχιστον για to u s
KaTOmvoús, η πίστη σε μια γραπτή Αποκάλυψη- αλλά η αναγκαία συνέπεια
και επενέργεια μια5 níorns στην οποία ένα βιβλίο ιστορικό, συνταγμένο κατ'
ανάγκην υπό óñous to u s ópous Tns χρονικότηταε και ms περατότηταε, έχει
τη σημασία evós αιώνιου, απόλυτου, γενικά io x ú o v to s ρήματο5 - είναι η
δεισιδαιμονία και η σοφιστική.
Η πίστη σε μια γραπτή Αποκάλυψη είναι δηλαδή ακόμη πραγματική, αλη
θινή, απροσποίητη και συνεποκ επίσηε αξιοσέβαστη πίστη μόνο εκεί όπου
πιστεύεται ότι τα πάντα όσα αναφέρονται στην Αγία Γραφή είναι σημαντικά,
αληθινά, ιερά, θεία. Αντιθέτο», εκεί όπου γίνεται διάκριση μεταξύ του αν
θρώπινου και του θείου, του σχετικό» και του απολύτακ ioxúovtos , του
ιστορικού και του αιώνιου, εκεί όπου δεν είναι τα πάντα όσα αναφέρονται
στην Αγία Γραφή αδιαφοροποίητα και αδιακρίτακ, άνευ όρων αληθινά, εκεί
η κρίση ms animas, ότι η Βίβλοβ δεν είναι ένα θείο βιβλίο, εισάγεται ήδη στη
Βίβλο, εκεί Tns απορρίπτεται, έμμεσα τουλάχιστον, o xapaK Tñpas μια$ θείas Αποκάλυψα. Ο αποκλειστικό5 xapaKTñpas Tns Θεϊκότητα5 είναι ενότητα,
άνευ όρων, άνευ εξαιρέσεων, άμεση βεβαιότητα. Ένα βιβλίο το οποίο μου
αναθέτει την αναγκαιότητα ms διάκρισηε, την αναγκαιότητα ms κριτικήε, για
να διαχωρίσω το θείο από το ανθρώπινο, το αιώνιο από το πρόσκαιρο, δεν
είναι πλέον ένα θείο, ένα φερέγγυο, ένα αδιάψευστο βιβλίο, έχει παραπέσει
στην τάξη των εγκόσμιων βιβλίων- διότι κάθε εγκόσμιο βιβλίο έχει την ίδια
ιδιότητα, neos δίπλα στο ανθρώπινο ή μέσα στο ανθρώπινο περιέχει το θείο
στοιχείο, δηλαδή δίπλα ή μέσα στο ατομικό περιέχει το γενικό και το αιώνιο.
Ένα αληθινά καλό ή, πολύ περισσότερο, θείο βιβλίο είναι όμα» μόνο εκεί
νο στο οποίο δεν είναι ορισμένα πράγματα καλά και άλλα κακά, ορισμένα
αιώνια και άλλα πρόσκαιρα, αλλά εκείνο στο οποίο τα πάντα είναι από ένα
καλούπι, τα πάντα αιώνια, τα πάντα αληθινά και καλά. Τι είδου$ Αποκάλυψη
είναι όμα» αυτή όπου πρέπει πρώτα να ακούσω τον Απόστολο Παύλο, μετά
τον Πέτρο, μετά τον Ιάκωβο, μετά τον Ιωάννη, μετά τον Ματθαίο, μετά τον
Μάρκο και μετά τον Λουκά, écos ότου επιτέλουβ καταλήξω σε μια θέση όπου
η ψυχή μου, που χρειάζεται το θεό, να μπορεί να αναφω
νήσει: εύρηκα * εδώ μιλά το ίδιο το Αγιο Πνεύμα- εδώ I * Ελληνικά
είναι κάτι για εμένα, κάτι για όλε5 tis περιόδουε και όλου$ I στο κείμενο.
tous ανθρώπου. Πόσο αληθινά σκεφτόταν, αντιθέτο», η
παλιά πίστη όταν επέκτεινε την ίδια την έμπνευση μέχρι τη λέξη, μέχρι και
το φώνημα! Η λέξη δεν είναι κάτι αδιάφορο για τη νόηση- η συγκεκριμένη
σκέψη μπορεί να αποδοθεί μόνο με μία συγκεκριμένη λέξη. Μια άλλη λέξη,
ένα άλλο φώνημα - ένα άλλο νόημα. Βεβαίως μια τέτοια πίστη είναι δεισι
δαιμονία- αλλά αυτή η δεισιδαιμονία είναι μόνο η αληθινή, η απροσποίητη,
η ανοιχτή πίστη που δεν ντρέπεται για τis συνέπειέε ms. Εάν ο Θεό5 μετρά tis
χρίχεδ στην κεφαλή του ανθρώπου, εάν κανένα στρουθίο δεν πέφτει στη
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* Ο Γιανσενισμός ήταν ένα κίνημα
εντός τον Κ αθολικισμόν στη
Γαλλία, το οποίο πήρε το ονομά
τον από τον Ολλανδό θεολόγο
Cornelius Jansen (1585-1638).
Ο Jansen στράφηκε ιδιαίτερα
ενάντια στην ιησουιτική
σωτηριολογία, δίνοντας έμφαση
στην ανεξαρτησία των κατά τόπονς
ιερέων από την κεντρική παπική
εξουσία. Στο πλαίσιο αυτής της
αντιπαράθεσης μεγάλη σημασία
απέκτησε το βιβλίο
του Jansen «Αυγουστίνος», το οποίο
δημοσιεύθηκε το 1640. Έπειτα από
παρακίνηση των Ιησονιτών
το βιβλίο τον Jansen καταδικάστηκε
το 1642 από τον Π άπα Ονρβανό Η'
μ ε τη βούλα «In eminenli»,
την οποία θα ακολουθούσαν και
άλλες αντίστοιχες («Cum occasione»,
1653, «Adsacrum», 1656 και «Vmeam
Domini», 1705). Ο Γιανσενισμός
βρήκε μεγά λη απήχηση
στο μοναστήρι Π ορτ Ρ οναγιάλ, νπό
την ηγονμένη Angelique Arnauld.
** Ο Petrus Lombardus (πέθ. 1164)
ήταν ένας από τονς μεγαλύτερ ο υς
σχολαστικούς του Μεσαίωνα,
αρχιεπίσκοτιος της Ρέμης και του
Παρισιού. Στο βασικό έργο τον
«Sententiarum libri IV» (1154-57)
διατύπωσε ένα ολοκληρωμένο
θεολογικό σύστημα πίστης,
παραθέτοντας τα άρθρα πίστης με
χωρία της Β ίβλου και
των Πατέρων, και ακολούθως
αναδεικνύοντας τις εσωτερικές
αντιφάσεις τους, τιροσφέροντας
λύσεις για αυτές. Το έργο αντό
παρέμεινε επί τρεις αιώνες,
μέχρι και τη Μ εταρρύθμιση,
η βασική θεολογική αναφορά,
ώστε οι δάσκαλοι
της δογματικής ονομάζονταν
Γνωμοδότες (Sentetiarier).

γη xcopís tn θέλησή tou [Maidaíos 10:29
κ.ε.], neos θα μπορούσε να εναποθέσει το
ρήμα του, το ρήμα από το οποίο εξαρτάται η αιώνια μακαριότητα του ανθρώπου,
στην ακατανοησία και την αυθαιρεσία των
συγγραφέων, γιατί να μην tous υπαγόρευε
tis σκέψε^ του για να tis προφυλάξει από
κάθε παραποίηση; «Αλλά, εάν ο ávOpconos
ήταν ένα απλό όργανο του Αγίου Πνεύμα
τος τότε θα είχε καταργηθεί η ανθρώπινη
ελευθερία!»167 Ω, τι αξιοθρήνητη δικαιο
λογία! Αξίζει δηλαδή η ανθρώπινη ελευ
θερία περισσότερο από τη θεία αλήθεια; Ή
μήπα» η ανθρώπινη ελευθερία συνίσταται
μόνο στη γέννηση Tns 6 e(os αλήθεια$;
Όσο αναγκαία όμακ συνδέεται με την
πίστη σε μια συγκεκριμένη ιστορική Απο
κάλυψη tos την απόλυτη αλήθεια η δεισι
δαιμονία, τόσο αναγκαία συνδέεται μαζί
Tns η σοφιστική. Η Βίβλοβ αντιφάσκει στην
ηθική, αντιφάσκει στο Λόγο, αντιφάσκει
στον εαυτό Tns αναρίθμητεε epopés· αλλά
είναι το ρήμα του θεού, η αιώνια αλήθεια,
και «η αλήθεια δεν μπορεί και δεν πρέπει
να αντιφάσκει npos τον εαυτό Tns».168 neos
167. ΠοΑύ σωστά επισήμαναν ήδη οι ΓιανσενιOTés ενάντια otous In o o u to :* Vouloir reconnoitre
dans /'Ecriture quelque chose de la foiblesse et de
l'esprit naturel de l'homme, c'est donner la liberté à
chacun d’en faire le discernement et de rejetter ce qui
lui plaira de ¡'Ecriture, comme venant plûtot de la foi
blesse de l'homme que de l'esprit de Dieu [Το να θέλει
κανείς να βρει στην Αγία Γραφή κάτι από την αδυνα
μία και το φυσικό πνεύμα του ανθρώπου σημαίνει
να δίνεται στον καθένα η ελευθερία να διακρίνει και
να απορρίπτει κατά προτίμηση αυτό που προέρχε
ται περισσότερο από την αδυναμία του ανθρώπου
παρά από το πνεύμα του θεού]· Bayle. (Dikt., λήμμα
Adam ¡Jean], Rem. E.)
168. «Στην Αγία Γραφή δεν μπορεί κανείς να πα
ραδεχτεί καμία αντίφαση» (Πέτρος ΛΙομβαρδόβ].**
lib II, dist. Il, c. /.). Παρόμοιε5 σκέψεις απαντούν και
otous Εκκλησιαστικού5 Πατέρες, otous μεταρρυθμι
στές, όπως, για παράδειγμα, στον Λούθηρο. - Πρέπει
ακόμη να σημειωθεί ότι, όπως o KoOoñiKós Ιησουιιισμόΐ έχει κυρίως την ηθική ως γυμναστήριο Tns σοφιστική5 του, έτσι και o npotemavttKós Inaouiuayós,
o onoios βέβαια, τουλάχιστον απ' όσο γνωρίζω, δεν
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βγαίνει o nioxós ms Αποκάλυψα από αυτή την αντίφαση μεταξύ Tns lôéas
Tns Αποκάλυψή œs 0eías, α ρ μ ό ν ιά aflñ08ias [αφενό5] και Tns υποτιθέμενη5 πραγματική$ Αποκάλυψα [αφετέρου]; Μόνο μέσα από αυταπάτε5,
μόνο μέσα από tous γελοιω δέστεροι κατ' επίφαση λόγους μόνο μέσα από
tis χειρότερε*, tis αναληθέστερε5 σοφιστείε5. Η χριστιανική σοφιστική είναι
προϊόν Tns χριστιανικήί nícnns, ιδιαίτερα Tns níorns στη Βίβλο œs τη θεία
Αποκάλυψη.
Η αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια είναι αντικειμενικά δεδομένη στη Βίβλο,
υποκειμενικά δεδομένη στην πίστη, διότι απέναντι σε αυτό που διατυπώνει
o íóios ο Θεό5 μπορώ να σταθώ μόνο με πίστη, με αφοσίωση, με παρα
δοχή. Για τη διάνοια, για το Λόγο απομένει εδώ μόνο μια τυπική, μια υπο
δεέστερη ενασχόληση· έχει μια θέση εσφαλμένη, αντιφάσκουσα npos την
ουσία του. Η διάνοια δι' εαυτήν είναι εδώ αδιά
* Ο Feuerbach ανατρέχει
φορη απέναντι στο αληθινό, αδιάφορη απέναντι
εδώ σε ένα λογοπαίγνιο
στη διαφορά του αληθινού και του ψευδού$· δεν
τον Μεσαίωνα, το οποίο
έχει κανένα κριτήριο εντόί rns· αυτό που βρίσκε
αναφέρεται στο τάγμα
ται στην Αποκάλυψη είναι αληθινό, ακόμη και
των Δομινικανών μοναχών,
εάν αντιφάσκει άμεσα στη διάνοια· η διάνοια έχει
το οποίο ιδρύθηκε από
παραδοθεί απροστάτευτη στη σύμπτωση ins χείριτον Κ αστιλιάνο μοναχό
orns εμπειρίαβ: οτιδήποτε βρίσκω στη θεία Απο
Δομίνικο (1170-1221), και
κάλυψη πρέπει να το πιστέψω, και η διάνοιά μου,
είχε δομή παρόμοια με των
αν χρειαστεί, πρέπει να το υπερασπιστεί· η διάνοια
Φ ραγκισκανών. Λόγω
είναι ο Canis Domini·* πρέπει να δεχτεί να φορτω
θεί tos αλήθεια τα πάντα δυνατά χωρ/s διαφορο
της προσκόλλησής τονς
ποίηση - η διαφοροποίηση θα ήταν αμφιβολία,
στην παπική εξονσία
θα ήταν βεβήλωση· συνεπακ δεν Tns μένει τίποτε
οι Δ ομινικανοί ονομάστηκαν
άλλο από μια νόηση τυχαία, αδιάφορη, δηλαδή
περιπαικτικά, με αντιστροφή
αναληθή, σοφιστική, συνωμοτική - μια νόηση η
του ονόματός τονς.
οποία σκέφτεται μόνο για tis πλέον αβάσιμε5 διαCanes Domini, οι κννες,
κρίσεΐ5 και διαφυγέ5, για τα πιο αξιοπεριφρόνητα
τα σκυλιά του Κυρίου.
τεχνάσματα και κόλπα. Όσο περισσότερο όμακ,
εν τω χρόνω, ο άνθρωποβ αποξενώνεται από την Αποκάλυψη, όσο περισ
σότερο η διάνοια ωριμάζει σε αυτοτέλεια, τόσο πιο εμφαντικά εμφανίζεται
αναγκαστικά η αντίφαση μεταξύ Tns ôiàvoias και Tns níorns στην Αποκάλυ
ψη. O niOTÓs μπορεί τότε να επαληθεύσει την ιερότητα και τη θεϊκότητα Tns
Αποκάλυψή μόνο σε συνειδητή αντίφαση με τον εαυτό του, με την αλήθεια,
με τη διάνοια, μόνο μέσα από χυδαία αυθαιρεσία, μόνο μέσα από αδιάντροπα
ψεύδη - μόνο μέσα από την αμαρτία ενάντια στο Αγιο Πνεύμα. [Πρβλ. Πα
ράρτημα, napáYpacpos IX.]

αποτελεί κανένα τυπικά οργανωμένο σωματείο, καθιστά γυμναστήριο της σοφιστικής του
κυρίως τη Βίβλο, την εξήγηση.

Εικοστό τρίτο κεφάλαιο

Η αντίφαση στην ουσία του θεού εν γένει*
Η ανώτατη αρχή, το κεντρικό σημείο Tns χριστιανικήε σοφιστικήε είναι η έννοια
του θεού. Ο θεόβ είναι η ανθρώπινη ουσία, και evtoútois πρέπει να είναι ένα
áñño, υπερανθρώπινο ον. Ο θεόε είναι η γενική, η καθαρή ουσία, η ιδέα Tns
ouoías αδιακρίτακ, και εντούτοκ πρέπει να είναι ένα εμπρόσωπο, ατομικό
ον· ή: ο θεόβ είναι πρόσωπο και εντούτοκ πρέπει να είναι θεόδ, [το] γενικό,
δηλαδή όχι ένα εμπρόσωπο ον. O Oeós είναι■η ύπαρξή του είναι βέβαιη, βε
βαιότερη από τη δική μαε- έχει ένα Είναι διακριτό, διαφορετικό από εμάε και
από τα πράγματα, δηλαδή ατομικό, και εντούτοΐ5 πρέπει το Είναι του να είναι
ένα πνευματικό Είναι, δηλαδή να μην προσλαμβάνεται
* Ο προσδιορισμός
cos ένα ιδιαίτερο Είναι. Στο Δέον καθίσταται crcóxos άρνη«εν γένει»
ons αυτό που υποστηρίζεται στο Είναι. Η βασική έννοια
στον τίτλο μπαίνει
είναι μια αντίφαση η οποία καλύπτεται μόνο μέσα από
στη Λεύτερη έκδοση.
σοφιστείεδ. Ivas θεόε που δεν νοιάζεται για εμά5, που
δεν εισακούει us προσευχέε μας που δεν μαε βλέπει και
δεν μα5 αγαπά, δεν είναι Θεό5· άρα καθίσταται η ανθρωπότητα ουσιώδεε κα
τηγόρημα του θεού- ταυτόχρονα όμακ λέγεται και πάλι: Ivas 0eós που δεν
υπάρχει δι' εαυτόν, έξω από τον άνθρωπο, πάνω από τον άνθρωπο, cos ένα
áñño ον, είναι ένα φάντασμα, ώστε καθίστανται η απανθρωπότητα και η υπερανθρωπότητα ουσιώδη κατηγορήματα ins Θεότηταε-Έναβ 08Ós που δεν είναι
όπω5 εμε/s, που δεν έχει συνείδηση, επίγνωση, δηλαδή προσωπική διάνοια,
προσωπική συνείδηση, óncos, φέρ' ειπείν, η υπόσταση του Spinoza, δεν είναι
08ós. Η ουσιώδη ενότητα με εμάε είναι o Kúpios ópos Tns θεότηταε- η έννοια
Tns θεότηταε εξαρτάται από την έννοια Tns προσωπικότητα5, Tns συνείδησης
cos του υπέρτατου που μπορεί να νοηθεί. Αλλά évas θεόε, λέγεται και πάλι
ταυτόχρονα, o onoíos δεν διαφέρει ουσιωδcós από εμά5 δεν είναι 08Ós.
Ο χαρακτήρα5 Tns θρησκείαε είναι η άμεση, αθέλητη, ασυνείδητη επο
πτεία Tns ανθρώπινέ ouoías eos evós άλλου ó vtos . Όταν όμακ αυτό το
αντικειμενικά ορώμενο ον καθίσταται αντικείμενο του αναστοχασμού, Tns
esoñoyías, τότε γίνεται ένα ανεξάντλητο απόθεμα ψεμάτων, απατών, φαντα
σμαγοριών, αντιφάσεων και σοφιστειών.
Ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τέχνασμα και προτέρημα Tns χριστιανική5
ootpiaiiKñs είναι το ανεξιχνίαστο, το ακατάληπτο του θείου óvtos . Το μυστικό
αυτήε Tns ακαταληψίαε όμακ, óncos θα δειχτεί, δεν είναι τίποτε άλλο από το
ότι μια γνωστή ιδιότητα καθίσταται άγνωστη, μια φυσική ποιότητα καθίστα
ται υπερφυσική, δηλαδή αφύσικη ποιότητα, και ακριβακ με αυτό τον τρόπο
γεννιέται η επίφαση, η ψευδαίσθηση ότι το θείο ον είναι ένα άλλο από το
ανθρώπινο και ακριβό* γΓ αυτόν το λόγο είναι ακατάληπτο.
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Στο πρωταρχικό νόημα ms θρησκείας η ακαταληψία του θεού έχει μόνο
τη σημασία μιας αψίθυμης έκφρασης. Έτσι, λέμε και εμεί5 με αψιθυμία στην
περίπτωση ενός εκπληκτικού φαινομένου: είναι απίστευτο, υπερβαίνει κάθε
έννοια, αν και πάλι αργότερα, όταν έχουμε περιέλθει σε σώφρονα κατάστα
ση, δεν βρίσκουμε το αντικείμενο του θαυμασμού μας τίποτε λιγότερο από
ακατάληπτο. Η θρησκευτική ακαταληψία δεν είναι η άτονη τελεία την οποία
ο αναστοχασμός θέτει τόσο συχνά όταν η διάνοια φτάνει στα όριά ms, αλλά
είναι ένα περιπαθές θαυμαστικό για την εντύπωση που ασκεί η φαντασία στο
θυμικό. Η φαντασία είναι το πρωταρχικό όργανο και η ουσία Tns Θρησκεία5.
Στο πρωταρχικό νόημα ms Θρησκεία5 υπάρχει μεταξύ του θεού και του αν
θρώπου αφενό5 μόνο μία διαφορά αναφορικά με την ύπαρξη, το κατά πόσον
o θεός αντιπαρατίθεται eos αυτοτελές ον στον άνθρωπο, αφετέρου δε μόνο
μία ποσοτική διαφορά, δηλαδή μια διαφορά αναφορικά με τη φαντασία, διότι
οι διαφορές Tns φαντασίας είναι μόνο ποσοτικές. Η απειρότητα του θεού στη
θρησκεία είναι ποσοτική απειρότητα· ο Θεό5 είναι και έχει τα πάντα, όσα και
o άνθρωπος, αλλά σε απείρως διευρυμένο μέτρο. Η ουσία του θεού είναι
η εξαντικειμενικευμένη ουσία rns φοντσσ/os.169 Ο θεός είναι ένα αισθητηρια
κό ον, αλλά διαχωρισμένο από tous φραγμούε rns αισθητηριακότηταε - το
απεριόριστο αισθητηριακό ον. Αλλά τι είναι η φαντασία; - Η άνευ φραγμών,
η απεριόριστη αισθητηριακότητα. Ο θεός είναι η αιώνια ύπαρξη, δηλαδή η
διηνεκής ύπαρξη, η ύπαρξη για πάντα■ο θεός είναι η πανταχού παρούσα
ύπαρξη, δηλαδή η ύπαρξη εν παντί τόπω- ο θεός είναι το παντογνωστικό ον,
δηλαδή το ον για το οποίο αποτελεί αντικείμενο καθετί μεμονωμένο, καθετί
αισθητηριακό χωρίς διαφορά, χωρίς χρόνο και χωρίς χωρικό περιορισμό.
Η αιωνιότητα και η πανταχού παρουσία είναι αισθητηριακέ5 ιδιότητες,
διότι σε αυτές δεν καθίσταται αντικείμενο άρνησης η ύπαρξη εν τω χρόνω
και εν τω χώρω, αλλά μόνο ο αποκλειστικός περιορισμός σε έναν συγκε
κριμένο χρόνο, σε έναν συγκεκριμένο χώρο. Και η παντογνωσία είναι επίσης
μια αισθητηριακή ιδιότητα, αισθητηριακή γνώση. Η θρησκεία δεν διστάζει
καθόλου να περιβάλλει τον ίδιο το θεό με τις ευγενέστερες αισθήσεις: ο
θεός βλέπει και ακούει τα πάντα. Αλλά η θεία παντογνωσία είναι μια αισθη
τηριακή γνώση από την οποία έχει αφαιρεθεί η ιδιότητα, η ουσιώδης προσδιοριστικότητα Tns πραγματικής αισθητηριακής γνώσης. Οι αισθήσεΐ5 μου μου
παριστάνουν τα αισθητηριακά αντικείμενα απλώς εξωτερικά και επάλληλαο θεός όμως αναπαριστά καθετί το αισθητηριακό μεμιάς, καθετί χωρικό με
άχωρο τρόπο, καθετί χρονικό με άχρονο τρόπο, καθετί αισθητηριακό με
μη αισθητηριακό τρόπο.'70 Αυτό σημαίνει ότι διευρύνω τον αισθητηριακό
ορίζοντά μου μέσα από τη φαντασία· παροντοποιώ μέσα στη συγκεχυμένη
169. Αυτό φαίνεται, μεταξύ άΑλων, ιδιαίτερα στον υπερθετικό βαθμό και στο πρόθεμα:
iiber, ύπερ, τα οποία τίθενται στα θεία κατηγορήματα και παλαιόθεν -όπως, για παράδειγμα,
στους Νεοπλατωνικούς, tous Χριστιανούς μεταξύ των ειδωλολατρών φιλοσόφων- έπαιζαν
κύριο póño στη θεολογία.
170. «Ο θεός γνωρίζει λοιπόν nóoos είναι ο αριθμός των ψύλλων, των κουνουπιών, των
μυγών και των ψαριών, γνωρίζει πόσα γεννιούνται και πόσα πεθαίνουν, δεν το γνωρίζει όμως
αυτό σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση κατ' επαλληλία, αλλά γνωρίζει τα πάντα ταυτόχρονα
και μεμιάς»· Πέτρος Λομβαρδός (Lib. I, dist. 39, c. 3).
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παράσταση ins oñóxnxas όλα τα πράγματα, ακόμη και τα απομακρυσμένα,
και θέτω αυτή την παράσταση, η οποία με ανυψώνει πάνω από την περιορι
σμένη αισθητηριακή σκοπιά και με επηρεάζει ευεργετικά, tos μια θεία οντό
τητα. Qs φραγμό αισθάνομαι μόνο τη γνώση μου, η οποία είναι δεσμευμένη
στην τοπική σκοπιά, στην αισθητηριακή εμπειρία· αυτό που αισθάνομαι tos
φραγμό το αίρω στη φαντασία μου, η οποία αφήνει ελεύθερο χώρο στα
αισθήματά μου. Αυτή η άρνηση μέσα από τη φαντασία είναι η θέση Tns παvroYVtüoías tos pías Θεία5 δύναμηβ και ovróTmas. Ταυτόχρονα όμα», μεταξύ
Tns navT0YVü)0Ías και Tns Yvcóons μου υπάρχει μόνο μια ποσοτική διαφορά·
η ποιότητα Tns yvcoons είναι η ίδια. Δεν Θα μπορούσα άλλωστε να αποδώσω
την παντογνωσία σε ένα αντικείμενο ή σε ένα ον έξω από εμένα, εάν αυτή
ήταν ουσιωδώs διαφορετική από τη γνώση μου, εάν δεν ήταν évas ipónos
παράσταση εμού του ιδίου, εάν δεν υπήρχε στη δική μου παραστατική δύ
ναμη. Το αισθητηριακό είναι εξίσου αντικείμενο και περιεχόμενο Tns 0eías
navTOYvcooías όσο Tns óiKñs μου yvcoons. Η φαντασία παραμερίζει μόνο το
φραγμό Tns ποσότηταβ, όχι Tns noiÓTnTas. Η γνώση μα$ είναι περιορισμένη·
αυτό σημαίνει: Γνωρίζουμε μόνο ορισμένα πράγματα, λίγα, όχι τα πάντα.
Η ευεργετική επενέργεια Tns GpnoKeías βασίζεται σε αυτή τη διεύρυνση
Tns αισθητηριακήβ συνείδησή. Στη θρησκεία ο àvOpconos είναι στην ύπαι
θρο, sub divo [υπό τη θεία σκέπη]· στην αισθητηριακή συνείδηση είναι στη
δική του, περιορισμένη οικία. Η θρησκεία αναφέρεται ουσιωδακ, πρωταρχι
κά -και μόνο στην πηγή του είναι κάτι ιερό, αληθινό, καθαρό και καλό- μόνο
στην άμεσα αισθητηριακή, την αμόρφωτη συνείδηση· είναι ο παραμερισμόε
των αισθητηριακών φραγμών. Περίκλειστοι, περιορισμένοι άνθρωποι και
λαοί διατηρούν τη θρησκεία στο πρωταρχικό νόημά Tns, διότι αυτοί οι ίδιοι
έχουν παραμείνει στην απαρχή, στην πηγή Tns Θρησκεία5. Όσο πιο περιορι
σμένη η ακτίνα του ανθρώπου, όσο λιγότερα γνωρίζει από την ιστορία, τη
φύση, τη φιλοσοφία, τόσο περισσότερο προσκολλάται στη θρησκεία του.
ΓΓ αυτό και o 0pnoKOS δεν αισθάνεται εντό$ του καμία ανάγκη για μόρ
φωση. Γιατί άραγε δεν είχαν οι Εβραίοι καμία τέχνη, καμία επιστήμη óncos
οιΈλληνεε; Διότι δεν είχαν καμία ανάγκη για κάτι τέτοιο. Και γιατί δεν είχαν
καμία ανάγκη; Ο Γιαχβέ υποκαθιστούσε σε outoús αυτή την ανάγκη. Στη θεία
παντογνωσία ο άνθρωποβ ανυψώνεται πάνω από tous φραγμούε Tns γνώσηβ
του·'7’ στη θεία πανταχού παρουσία πάνω από tous φραγμούβ Tns ToniKñs
OKomás του, στη θεία αιωνιότητα πάνω από tous φραγμού$ του χρόνου του.
Ο 0ρήσκο5 áv6pconos είναι ευτυχισμένο5 στη φαντασία του· έχει τα πάντα in
nuce [εν σπέρματι] μαζί του· το δισάκι του είναι πάντα δεμένο. Ο Γιαχβέ με
συνοδεύει παντού· δεν χρειάζεται να εξέλθω από τον εαυτό μου· έχω στο
θεό μου το σύνολο όλων των θησαυρών και των πολύτιμων πραγμάτων,
όλων των πραγμάτων που είναι άξια γνώσηε και μνημόνευσα. Αλλά η μόρ
φωση εξαρτάται από έξω, έχει Kánoies aváyKes, διότι υπερβαίνει mus φραγμούs ms αισθητηριακήs συνείδηση και του ίδιου του βίου και πάλι μέσα από
πραγματική δραστηριότητα, όχι μέσα από τη μαγική δύναμη Tns θρησκευτι171.
«ΑυχοΙ που γνωρίζουν τον Παντογνώστη δεν μπορούν να μη γνωρίζουν το Μηδέν»·
Liber Méditât., c. 26 (ΨευδοαυγουστΙνος).
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kós φαντασίαβ. ΓΓ αυχό και η χριστιανική θρησκεία, óncos επισημάνθηκε ήδη
αρκεχέε cpopés, δεν εμπεριέχει στην ουσία rns καμία αρχή rns καλλιέργειας,
rns μόρφωσης, διόχι υπερβαίνει xous φραγμού5 και xis δυσχέρειεε χου γή
ινου βίου μόνο μέσα από τη φαντασία, μόνο εν θεώ, στον ουρανό. O 08Ós
είναι όλα όσα η καρδιά ποθεί και επιθυμεί - όλα τα πράγματα, όλα τα αγαθά.
«θέλεκ αγάπη ή πίστη ή αλήθεια, ή παρηγοριά ή διαρκή παρουσία, αυχά
είναι σε αυχόν παντού xcopís μέχρο και χρόπο. Επιθυμείδ ομορφιά, auxós εί
ναι ο πανέμορςκ». Επιθυμείε πλούχο, auxós είναι ο πλουσιότερο5. Επιθυμείβ
εξουσία, auxós είναι o navíoxupos, ή ό,χι και να επιθυμεί η καρδιά σου χο
βρίσκει xíñiES cpopés σε αυχόν, σχο μονοσήμανχο υπέρχαχο αγαθό που είναι
o 08Ós».172'Onoios όμα» έχει χα πάνχα σχο θεό, ónoios απολαμβάνει ουρά
νια μακαριόχηχα ήδη με χη φανχασία χου, neos θα μπορούσε να αισθανθεί
εκείνη χη χρεία, εκείνη χην ένδεια που είναι η ορμή για κάθε καλλιέργεια; Η
καλλιέργεια δεν έχει κανέναν άλλο σκοπό από χο να πραγμαχοποιήσει έναν
επίγειο ουρανό■αλλά και ο Θρησκευχικό5 oupavós πραγματοποιείται ή αποκχάχαι μόνο μέσα από θρησκευτική δρασχηριόχηχα.
Η αρχικά ποσοχική μόνο διαφορά μεχαξύ xns θείαε και xns ανθρώπινέ
ouoías διαμορφώνεχαι όμα» χώρα από χον ανασχοχασμό σε μια ποιοτική δι
αφορά, και με χον χρόπο αυχό εκείνο που αρχικά ήχαν μόνο μια αισθημαχική
έξαψη, μια άμεση έκφραση χου θαυμασμού, xns αγαλλίασή, μια ενχύηωση
xns cpavxaoías σχο θυμικό, χώρα, cos αντικειμενική ιδιοσυστασία, έχει παγιωθεί cos πραγμαχική ακαχαληψία. Ο πιο αγαπημένοε xpónos έκφρασηε χου
ανασχοχασμού σε αυχή χη σχέση είναι όχι από χο θεό καχαλαβαίνουμε χο
Ότι αλλά ποχέ χο Πώς. Το όχι, για παράδειγμα, σχο θεό προσήκει ουσιωδακ
χο καχηγόρημα χου δημιουργού, όχι δημιούργησε χον κόσμο, και μάλισχα
όχι από ένα προδεδομένο υλικό αλλά μέσα από χην πανχοδυναμία χου από
χο μηδέν, αυχό είναι oaepés βέβαια, μάλισχα είναι αναμφισβήχηχα oaepésαλλά χο πώς είναι δυναχό αυχό υπερβαίνει, βέβαια, χην περιορισμένη διάνοιά μαε. Αυχό σημαίνει: η έννοια γένους είναι oacpñs, σίγουρη, αλλά η
έννοια του είδους είναι ασαφήε, αβέβαιη.
Η έννοια της δραστηριότητας, χου πράχχειν, χου δημιουργείν, είναι καθ'
εαυχήν και δι' εαυχήν μια θεία έννοια· εφαρμόζεται λοιπόν xaipís δισχαγμού5
σχο θεό. Σχη δρασχηριόχηχα o ávOpconos αισθάνεται ελεύθεροε, απεριόριoxos, ευχυχή$, στο πάσχειν αισθάνεται περιορισμένοε, πιεσμένοε, δυστυχήε.
Η δραστηριότητα είναι θετική αυτοπεποίθηση, θετικό εν γένει είναι οτιδή
ποτε συνοδεύεται στον άνθρωπο με χαρά - συνεπά» o 08ós, óncos είπα
με ήδη, είναι η έννοια Tns καθαρής, Tns απεριόριστης χαράς. Επιτυγχάνουμε
μόνο αυτό που κάνουμε με ευχαρίστηση- τα πάντα υπερβαίνει η χαρμοσύνη. Μια χαρμόσυνη δραστηριότητα είναι όμα» τέτοια, που συμφωνεί με
την ουσία μα5, την οποία δεν αισθανόμαστε cos φραγμό και συνεπά» cos
καταναγκασμό. Αλλά η ευτυχέστερη, η μακαριότερη δραστηριότητα είναι
η παραγωγική. Η ανάγνωση, για παράδειγμα, είναι ένα εξαίρετο πράγμα· η
ανάγνωση είναι παθητική δραστηριότητα, αλλά η δημιουργία ενόε αξιανά
γνωστου έργου είναι ακόμη πιο εξαίρετη. Ισχύει και εδώ ότι το δούναι είναι

172. J. Tauler. ό.π., σ. 312.
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μακαριότερο του λαβείν. Η έννοια yévo us Tns παραγωγική5 δραστηριότη
τα* χρησιμοποιείται λοιπόν στο θεό, δηλαδή στ' αλήθεια θεωρείται θεία
δραστηριότητα και οντότητα, εξαντικειμενικευμένη. Διαχωρίζεται όμακ κάθε
lôiaiiepos προσδιορισμός, κάθε είδος δραστηριότητα5 - παραμένει μόνο ο
βασικ05 προσδιορισμό5, o o n o ío s ωστόσο είναι ουσιωδακ ανθρώπινοί βαo ikós προσδιορισμό5: η παραγωγή εκτόε ημών. Ο θεός δεν έχει δημιουρ
γήσει κατιτί, αυτό ή εκείνο, ένα ιδιαίτερο ον, óncos ο άνθρωποί, αλλά τα
πάντα, η δραστηριότητά του είναι αδιακρίτως οικουμενική, απεριόριστη. Είναι
λοιπόν αυτονόητο, είναι ένα αναγκαίο επακόλουθο, ότι ο τρόπος του πώς ο
θ εό ϊ δημιούργησε όλα αυτά είναι ακατάληπτο*, διότι αυτή η δραστηριότητα
δεν είναι ένα είδθ5 δραστηριότηταβ, διότι το ερώτημα για το Πώς είναι εδώ
άτοπο, ένα ερώτημα το οποίο απορρίπτεται μέσα από τη βασική έννοια της
απεριόριστης δραστηριότητας καθ' εαυτήν και δι' εαυτήν. Κάθε ιδιαίτερη δρα
στηριότητα δημιουργεί με ιδιαίτερο τρόπο tis επενέργειέ5 Tns, διότι εδώ η ίδια
η δραστηριότητα είναι ένα συγκεκριμένο είδο$ δραστηριότητα*· προκύπτει
λοιπόν αναγκαστικά το ερώτημα: ricos το προκάλεσε αυτό; Η απάντηση όμακ
στο ερώτημα: Πώς δημιούργησε ο θεός τον κόσμο; απαντάται κατ' ανάγκην
αρνητικά, διότι η δραστηριότητα που δημιούργησε τον κόσμο αρνείται για
τον εαυτό της κάθε ιδιαίτερη δραστηριότητα, η οποία θα ήταν και η μοναδική
που θα δικαιολογούσε μια τέτοια ερώτηση, κάθε τρόπο δραστηριότητα* που
είναι δεσμευμένο* σε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, δηλαδή σε ένα υλικό.
Στο ερώτημα αυτό παρεμβάλλεται παρανόμως μεταξύ του υποκειμένου, Tns
δ η μ ιο υ ρ γία δραστηριότητας και του αντικειμένου, του δημιουργήμακκ,
ένα αποκλεισμένο ενδιάμεσο πράγμα, το οποίο δεν ανήκει εδώ: η έννοια Tns
ιδιαιτερότητας. Η δραστηριότητα αναφέρεται μόνο στο συλλογικό ουσιαστι
κό: τα πάντα, ο κόσμοβ- o 08Ós δημιούργησε, έτσι, τα πάντα, αλλά όχι κατιτί
- το απροσδιόριστο όλον, το παν, óncos το συνοψίζει η φαντασία, αλλά όχι
το προσδιορισμένο, το ιδιαίτερο, óncos είναι μέσα από την ιδιαιτερότητά του
αντικείμενο oris αισθήσεΐ5, και μέσα από την ολότητά του cos σύμπαν είναι
αντικείμενο για το Λόγο. Το κατιτί προκύπτει διά Tns cpuoiKñs οδού - είναι
προσδιορισμένο και έχει cos τέτοιο, πράγμα το οποίο είναι μόνο μια ταυτο
λογία, μια συγκεκριμένη βάση, μια συγκεκριμένη αιτία. Δεν είναι ο θεόδ
αυτός που δημιούργησε το διαμάντι, αλλά ο άνθρακα*· το συγκεκριμένο
άλαε οφείλει την προέλευσή του μόνο στο συνδυασμό αυτών των συγκε
κριμένων οξέων με μια συγκεκριμένη βάση, όχι στο θεό. Ο θεόβ απλακ
δημιούργησε τα πάντα óña μαζί χωρίς διαφορά.
Βέβαια, στη θρησκευτική παράσταση ο θεό$ έχει δημιουργήσει καθετί
μεμονωμένο, διότι αυτό συμπεριλαμβάνεται στα πάντα, αλλά μόνο έμμεσαδιότι δεν δημιούργησε το μεμονωμένο με μεμονωμένο τρόπο, το προσδι
ορισμένο με προσδιορισμένο τρόπο- αλλια» θα ήταν ένα συγκεκριμένο
ον. Είναι, βέβαια, ακατάληπτο neos από αυτή τη γενική, την απροσδιόρι
στη δραστηριότητα προέκυψε το ιδιαίτερο, το προσδιορισμένο· αλλά [είναι
ακατάληπτο] μόνο επειδή εισάγω λάθρα το ιδιαίτερο, επειδή υποδηλώνω
στη θεία δραστηριότητα ένα áñño αντικείμενο από εκείνο που Tns προσήκει.
Η θρησκεία δεν έχει καμία φυσικοεπιστημονική εποπτεία του κόσμου· δεν
ενδιαφέρεται για μια φυσική εξήγηση, η οποία μπορεί να διατυπωθεί μόνο
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με τη γένεση. Ωστόσο η γένεση είναι μια έννοια θεωρητική, μια έννοια Tns
φιλοσοφίαε Tns «puons. Οι ειδωλολάτρεε φιλόσοφοι ασχολούνταν με τη γέ
νεση των πραγμάτων. Αλλά η χριστιανική θρησκευτική συνείδηση απεχθανόταν αυτή την έννοια cos ειδωλολατρική, cos άθρησκη, και έθεσε στη θέση
Tns την πρακτική ή υποκειμενικά ανθρώπινη έννοια rns δημιουργίας, η οποία
δεν είναι τίποτε άλλο από μια απαγόρευση να νοεί κανείε τα πράγματα cos
γεννημένα διά Tns φυσική5 οδού, μια απαγόρευση κάθε cpuoiKñs επιστήμη
και φυσικήε φιλοσοφία. Η θρησκευτική συνείδηση συνδέει τον κόσμο άμε
σα με το θεό· συνάγει τα πάντα από το θεό, διότι για αυτή δεν είναι τίποτε
αντικείμενο στην ιδιαιτερότητα και την πραγματικότητά του, δεν Tns είναι
τίποτε αντικείμενο του Λόγου. Τα πάντα προέρχονται από το θεό - αυτό αρ
κεί, αυτό ικανοποιεί πλήρακ τη θρησκευτική συνείδηση. Το ερώτημα: Πώς
δημιούργησε ο θεόβ; είναι μια έμμεση αμφισβήτηση του ότι ο Θεό5 δημιούρ
γησε τον κόσμο. Με αυτό το ερώτημα o áv0pconos κατέληξε στον αθεϊσμό,
στον υλισμό, στο νατουραλισμό. Onoios ρωτά με αυτό τον τρόπο, γΓ αυτόν
ο κόσμοε είναι ήδη αντικείμενο Tns θεωρίας Tns φυσικήβ επιστήμηβ, δηλαδή
είναι αντικείμενο στην πραγματικότητά του, στην προσδιοριστικότητα του
περιεχομένου του. Το περιεχόμενο αυτό αντιφάσκει όμακ στην παράσταση
Tns απροσδιόριστέ, Tns ά υ λ έ, Tns άνευ υλικού δραστηριότηταε. Και η αντί
φαση αυτή οδηγεί στην απάρνηση Tns βασικήε napáaraons.
Η δημιουργία Tns παντοδυναμία βρίσκεται στην κατάλληλη θέση Tns,
αποτελεί μια αλήθεια μόνο εκεί όπου όλα τα συμβάντα και όλα τα φαι
νόμενα του κόσμου συνάγονται από το θεό. Oncos ήδη επισημάνθηκε, [η
δημιουργία αυτή] γίνεται évas μύθοε παλαιότερων εποχών εκεί όπου η φυ
σική επιστήμη εισδύει στο μέσο, εκεί όπου o áv0pconos καθιστά αντικείμενο
Tns épEuvás του tous προσδιορισμένοι λόγουε, το neos των φαινομένων.
Συνεπά* για τη θρησκευτική συνείδηση δεν είναι ούτε και η Δημιουργία
κάτι ακατάληπτο, δηλαδή μη ικανοποιητικό, το πολύ μόνο oris στιγμέε
ekeíves Tns αθρησκευτικότητα5, Tns αμφιβολία όπου αποστρέφεται το θεό
και στρέφεται npos τα πράγματα, σίγουρα όμοκ [είναι ακατάληπτη] για τον
αναστοχασμό, για τη θεολογία, η οποία αλληθωρίζει, με το ένα μάτι στον
ουρανό και με το άλλο στον κόσμο. Ο,τι υπάρχει στην αιτία υπάρχει και
στην επενέργεια. Ivas αυλόε γεννά μόνο ήχουε αυλού, δεν γεννά ñxous
από βαρύαυλο ή από σάλπιγγα. Οταν ακούσεΐ5 ένα βαρύαυλο αλλά δεν
έχεκ ακούσει και δεν έχει δει ποτέ κανένα άλλο πνευστό όργανο εκτό5 από
τον αυλό, τότε βεβαίακ θα σου είναι ακατάληπτο nobs μπορεί να βγαίνει
évas Tétoios ñxos από τον αυλό. Έτσι είναι και εδώ - μόνο που η αναλογία
είναι ακατάλληλη στο βαθμό που o íóios ο αυλόε είναι ένα συγκεκριμένο
όργανο. Φαντάσου όμωε, αν είναι δυνατόν, ένα αδιακρίτα» οικουμενικό
όργανο, το οποίο να ενώνει εντόε του όλα τα όργανα xcopís το ίδιο να είναι
ένα συγκεκριμένο· τότε θα δεΐ5 ότι πρόκειται για μια ανόητη αντίφαση να
απαιτεί κανεί5 έναν ήχο o onoíos ανήκει σε ένα συγκεκριμένο όργανο από
ένα όργανο από το οποίο Móñis αφαίρεσε5 το χαρακτηριστικό όλων των
συγκεκριμένων οργάνων.
Ταυτόχρονα όμοκ, αυτή η ακαταληψία έχει cos βάση το σκοπό να αποξε
νώσει τη θεία δραστηριότητα από την ανθρώπινη, να παραμερίσει την ομοι
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ότητα, την ομοιομορφία ή, πολύ περισσότερο, την ουσιώδη ενότητά Tns με
την ανθρώπινη, για να την καταστήσει μια ουσιωδώs áññn δραστηριότητα.
Αυτή η διαφορά μεταξύ Tns 0e(as και Tns ανθρώπινέ δραστηριότητα5 είναι το
Μηδέν. O 0 eós δημιουργεί - δημιουργεί κατιτί έξω από τον εαυτό του, όηωs
o ávOpconos. Το δημιουργείν είναι μια γνήσια, μια ριζικά άνθρωπινη έννοια. Η
φύση γεννά, κυοφορεί, ο άνθρωπο5 δημιουργεί. Η δημιουργία είναι μια δρά
ση από την οποία μπορώ να απέχω, είναι μια εμπρόθετη, σκόπιμη, εξωτερική
δράση - μια δράση στην οποία δεν συμμετέχει άμεσα η δική μου εσώτερη ου
σία, μια δράση στην οποία δεν είμαι ταυτόχρονα πάσχων, θιγμένο5. Αντιθέτω5, μια μη αδιάφορη δραστηριότητα είναι ταυτισμένη με την ουσία μου, είναι
αναγκαία για εμένα, όπα» η πνευματική παραγωγή την οποία μου προσδίδει
παθολογικά μια εσώτερη ανάγκη και ακριβά» γΓ αυτόν το λόγο με καταλαμ
βάνει βαθύτατα. Τα πνευματικά έργα δεν δημιουργούνται -η δημιουργία είναι
μόνο η πιο εξωτερική δραστηριότητα σε αυτά- αλλά γεννιούνται εντό$ μα5.173
Αλλά η δημιουργία είναι μια δραστηριότητα αδιάφορη, και γΓ αυτό ελεύθερη,
δηλαδή αυθαίρετη. Méxpis εδώ o 0eós είναι λοιπόν πλήρα» σύμφωνο5 με
τον άνθρωπο, δεν διαφέρει διόλου από αυτόν, στο ότι δημιουργεί- αντιθέτα»,
τίθεται ιδιαίτερη έμφαση στο ότι η δημιουργία του είναι ελεύθερη, αυθαίρετη,
μάλιστα κατά την αρέσκειά του. O 0eós είχε την αρέσκεια, είχε την ευαρέσκεια
να δημιουργήσει έναν κόσμο. Με τον τρόπο αυτό o áv0p(onos αποθεώνει
εδώ την προτίμηση για τη δική του ευαρέσκεια, τη δική του αρέσκεια και τη
δική του αναίτια αυθαιρεσία. Ο ριζικά avOpáimvos npooóiopicrpós ms θείas δραστηριότητα5 γίνεται μέσα από την ίδια την παράσταση ms αρέσκειαε
χύδην avOpá)mvos - ο 0eós από καθρέφτη ms ανθρώπινέ ouoías γίνεται
καθρέφτη ms ανθρώπινέ ματαιοδοξίαβ και αυταρέσκεια5.
Τώρα όμως ξαφνικά η αρμονία διαλύεται σε δυσαρμονία- o ávOpconos
που μέχρι τούδε ήταν σε ομοφωνία με τον εαυτό του διχάζεται: o Qsós ενερ
γεί εκ του μηδενόs, δημιουργεί· η ενέργεια εκ του μηδενό$ είναι δημιουρ
γία - αυτή είναι η διαφορά. Ο ouoicbôns προσδιορισμόε είναι avOpáinivosαλλά, καθά» η προσδιοριστικότητα αυτού του βασικού προσδιορισμού εκ
μηδενίζεται αμέσα» και πάλι, ο αναστοχασμό5 την καθιστά μη ανθρώπινη.
Με αυτό τον εκμηδενισμό σβήνει όμϋ» η έννοια, η διάνοια- απομένει μόνο
μια μηδαμινή, κενή περιεχομένου παράσταση, διότι έχει εξαντληθεί ήδη η
νοησιμότητα, η παραστατικότητα, δηλαδή η διαφορά μεταξύ του θείου και
του ανθρώπινου προσδιορισμού είναι στ' αλήθεια ένα Μηδέν, ένα Nihil
negativum Tns ôiàvoias. H αφελή5 αυτοομολογία αυτού του μηδενικού Tns
ôiàvoias είναι το Μηδέν aw αντικείμενο.
173.
Για ιο λόγο αυτό, σιη σύγχρονη εποχή έχει γίνει πραγματικά η δραστηριότητα Tns
ιδιοφυίας μια κοσμογονική δραστηριότητα, και με τον τρόπο αυτό έχει ανοιχτεί ένα νέο πεδίο
για τη φαντασία Tns φιλοσοφίας Tns θρησκείας. -Ένα ενδιαφέρον αντικείμενο Tns κριτικής θα
ήταν ο τρόπος του πώς παλαιόθεν η θρησκευτική θεωρησιακότητα επιδίωκε να διαμεσολα
βήσει την ελευθερία ή, πολύ περισσότερο, την αυθαιρεσία, δηλαδή τη μη αναγκαιότητα Tns
Δημιουργίας, με την αναγκαιότητά Tns, δηλαδή με τη διάνοια. Αλλά η κριτική αυτή βρίσκεται
8kiós του σκοπού μα5. Υποβάλλουμε σε κριτική τη θεωρησιακότητα μόνο μέσα από την
κριτική Tns θρησκείας, περιοριζόμαστε μόνο στο πρωταρχικό, στο θεμελιώδες. Η κριτική στη
θεωρησιακότητα προκύπτει cos απλό συμπέρασμα.
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O θεός είναι αγάπη, αλλά όχι ανθρώπινη αγάπη, [είναι] διάνοια, αλλά όχι
ανθρώπινη, όχιΐ, μια ουσιωδώε άλλη διάνοια. Αλλά σε τι συνίσταται αυτή
η διαφορά; Δεν μπορώ να σκεφτώ ή να φανταστώ καμία διάνοια έξω από
την προσδιοριστικότητα με την οποία ενεργοποιείται εντός μας· δεν μπορώ
να διαιρέσω ή ακόμη να τετραμερίσω τη διάνοια, ούτως ώστε να αποκτήσω
περισσότερες διάνοιες- μπορώ να σκεφτώ μόνο μία και την αυτή διάνοια.
Μπορώ βεβαίως να σκεφτώ τη διάνοια καθ' εαυτή, δηλαδή ελεύθερη από
τυχαίους φραγμούς- αλλά εδώ δεν αφαιρώ την ουσιώδη προσδιοριστικότητα. Αντιθέτως, ο θρησκευτικός αναστοχασμός εκμηδενίζει ακριβώς εκείνη
την προσδιοριστικότητα η οποία κάνει κατιτί αυτό που είναι. Μόνο αυτό στο
οποίο η θεία διάνοια είναι ταυτόσημη με την ανθρώπινη, μόνο αυτό είναι
κατιτί, είναι διάνοια, μια πραγματική έννοια- αυτό όμως που πρέπει να την
κάνει κάτι άλλο, μάλιστα κάτι ουσιωδώς άλλο, είναι αντικειμενικά μηδέν,
υποκειμενικά μια απλή φαντασίωση.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ανεξιχνίαστο μυστικό rns
yéwnans του Υιού του θεού. Η γέννηση του θεού είναι, φυσικά, áññn από
την κοινή φυσική, μάλιστα! είναι μια υπερφυσική γέννηση, δηλαδή στ' αλή
θεια είναι μόνο ψευδαισθησιακή, φαινομενική -μια γέννηση από την οποία
λείπει εκείνη η προσδιοριστικότητα μέσα από την οποία η γέννηση είναι
γέννηση, διότι λείπει η διαφορά των φύλων-, μια γέννηση λοιπόν η οποία
αντιφάσκει στη φύση και στο Λόγο, αλλά ακριβώς γΓ αυτό, επειδή είναι μια
αντίφαση, επειδή δεν εκφράζει κάτι συγκεκριμένο, επειδή δεν προσφέρει κάτι
για τη σκέψη, αφήνει στη φαντασία έναν τόσο μεγαλύτερο χώρο, ασκώντας,
έτσι, στο θυμικό την εντύπωση του βάθου5. Ο θεός είναι Πατήρ και Yiós - ο
θεός, για σκέψου! Ο θεόε. Η αψιθυμία κυριεύει τη σκέψη- το αίσθημα της
ενότητας με το θεό θέτει τον άνθρωπο εκτός εαυτού λόγω της ευφροσύνη
- το απώτερο χαρακτηρίζεται με το εγγύτερο, το áñño με το ίδιον, το ανώτατο
με το βαθύτερο, το υπερφυσικό με το φυσικό, δηλαδή το υπερφυσικό τίθεται
œs το φυσικό, το θείο α« το ανθρώπινο, ενώ απορρίπτεται το ότι το θείο είναι
κάτι áñño από το ανθρώπινο. Αλλά αυτή η ενότητα του θείου και του ανθρώ
πινου γίνεται αμέσως πάλι στόχος άρνησηε: αυτό που ο θεός έχει κοινό με
τον άνθρωπο, αυτό θα πρέπει στο θεό να σημαίνει κάτι άλλο απ' ό,τι στον
άνθρωπο - έτσι, το ίδιον γίνεται και πάλι ξένο, το γνωστό γίνεται άγνωστο, το
εγγύς απώτερο. Ο θεός δεν γεννά όπως η φύση, δεν είναι πατήρ, δεν είναι
υιός όπως εμείς - τότε λοιπόν n<ús; Μα αυτό είναι ακριβώς το ακατάληπτο,
το ανομολόγητο βάθος της θείας γέννησης. Έτσι, η θρησκεία ή, πολύ περισ
σότερο, η θεολογία θέτει πάντα εντέλει το φυσικό, το ανθρώπινο, το οποίο
εκμηδενίζει, και πάλι στο θεό, αλλά τώρα σε αντίφαση με την ουσία του
ανθρώπου, με την ουσία της φύσης, διότι πρέπει να είναι κάτι άλλο στο θεό,
ενώ στην αλήθεια δεν είναι τίποτε άλλο.
Σε όλους όμως τους άλλους προσδιορισμούς του θείου όντος αυτό το
μηδέν της διαφοράς είναι κρυφό- αντιθέτως, στη Δημιουργία είναι ένα φανε
ρωμένο, δηλωμένο, αντικειμενικό Μηδέν - και γΓ αυτό είναι το επίσημο, το
περιβόητο Μηδέν rns θεολογίαε στη διαφορά rns από την ανθρωπολογία.
Ο βασικός προσδιορισμός όμως μέσα από τον οποίο ο άνθρωπος κα
θιστά τη δική του διαχωρισμένη ουσία μια ξένη, ακατάληπτη ουσία είναι
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η έννοια, είναι η παράσταση uis autoiéñeias, rns ατομικότητας ή -πράγμα
που είναι μόνο μια αφηρημένη έκφραση- rns προσωπικότητας. Η έννοια
τηε ύπαρξηε πραγματοποιείται πρώτα στην έννοια Tns Αποκάλυψή, aññá
η έννοια Tns Αποκάλυψηε cos Tns αυτογέννησηε του θεού πραγματοποιείται
πρώτα στην έννοια Tns προσωπικότηταβ. O 0eós είναι ένα εμπρόσωπο ον αυτό είναι η διαταγή η οποία με ένα χτύπημα μετατρέπει cos διά μαγείαε το
παριστάμενο σε πραγματικό, το υποκειμενικό σε αντικειμενικό. Όλα τα κατη
γορήματα, όλοι οι προσδιορισμοί του θείου óvtos είναι ριζικά ανθρώπινοι·
aññá cos προσδιορισμοί 8vós óvtos εμπρόσωπου, δηλαδή áññou, διαφο
ρετικού από τον άνθρωπο και ανεξάρτητα unápxovros, φαίνονται άμεσα να
είναι πραγματικά áññoi προσδιορισμοί, aññá με τέτοιον τρόπο, ώστε ταυτό
χρονα παραμένει cos βάση η ουσιώδης ενότητα. Με τον τρόπο αυτό γεννιέται
για τον αναστοχασμό η έννοια των λεγόμενων ανθρωπομορφισμών. Οι αν
θρωπομορφισμοί είναι ομοιότητεε μεταξύ του θεού και του ανθρώπου. Οι
προσδιορισμοί του θείου και του ανθρώπινου óvtos δεν είναι οι ίδιοι, aññá
ομοιάζουν με αμοιβαίο τρόπο.
Για το λόγο αυτό το αντίδοτο για τον πανθεϊσμό είναι η προσωπικότη
τα· δηλαδή μέσα από την παράσταση της προσωπικότητας ο Θρησκευτικό5
αναστοχασμόε διώχνει από τη σκέψη του το αδιαφοροποίητο του θείου και
του ανθρώπινου óvtos. Η ωμή, αλλά και πάλι χαρακτηριστική έκφραση του
πανθεϊσμού είναι η εξής: O ávOpconos είναι απόρροια ή τμήμα του θείου
óvtos- αντιθέτακ, η θρησκευτική έκφραση είναι η εξήε: O ávOpconos είναι
εικόνα θεού- ή επίσηε: είναι ένα ον συγγενές με το θεό- διότι o ávOpconos,
σύμφωνα με τη θρησκεία, δεν προέρχεται από τη φύση, αλλά είναι θείου yé
vous, deías προέλευσή. Ωστόσο η συγγένεια είναι μια απροσδιόριστη, μια
υπεκφεύγουσα έκφραση. Υπάρχουν βαθμοί συγγένεια5 - μακρινή και κο
ντινή συγγένεια. Τι είδουε συγγένεια εννοείται; Για τη σχέση του ανθρώπου
npos το θεό με την έννοια Tns θρησκείαε ταιριάζει εντούτοιε μόνο μία και
μοναδική σχέση συγγένειαε -η εγγύτερη, η εσώτερη, η ιερότερη που μπορεί
να φανταστεί κανεί5-, η σχέση του τέκνου npos τον πατέρα. O Qeós και ο
ávOpconos διαφέρουν λοιπόν cos npos το εξήε: Ο θεόε είναι ο Πατήρ του
ανθρώπου, o ávGpconos είναι o Yiós, το τέκνο του θεού. Εδώ έχει τεθεί ταυ
τόχρονα η αυτοτέλεια του θεού και η εξάρτηση του ανθρώπου, και μάλιστα
άμεσα cos ένα αντικείμενο του αισθήματοε, ενώ στον πανθεϊσμό το τμήμα
εμφανίζεται εξίσου αυτοτελέ5 όσο και το όλον, μια και αυτό παριστάνεται cos
συντεθειμένο από τα τμήματά του. Ταυτόχρονα όμακ αυτή η διαφορά είναι
μόνο μια επίφαση. Ο Πατήρ δεν είναι πατήρ xcopís το τέκνο, και οι δύο μαζί
αποτελούν ένα κοινό ον. Στην αγάπη o ávOpconos εγκαταλείπει την αυτοτέ
λειά του, υποβαθμίζεται σε ένα τμήμα - évas αυτοϋποβιβασμόε, μια αυτοτα
πείνωση η οποία αντισταθμίζεται μόνο μέσα από το ότι ο άλλο$ eníons υπο
βαθμίζεται σε ένα τμήμα, από το ότι και οι δύο υποτάσσονται σε μια ανώτερη
δύναμη, τη δύναμη του οικογενειακού πνεύμακκ, Tns ayánns. Πραγματο
ποιείται λοιπόν εδώ η ίδια σχέση μεταξύ θεού και ανθρώπου óncos στον
πανθεϊσμό, μόνο που εδώ παριστάνεται cos προσωπική, πατριαρχική σχέση,
ενώ εκεί tos απρόσωπη, γενική, στον πανθεϊσμό εκφράζεται Αογικά, και γΓ
αυτό συγκεκριμένα, άμεσα, αυτό που στη θρησκεία παρακάμπτεται μέσα από
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τη φαντασία. Η συγκατάταξη ή, πολύ περισσότερο, το αδιαφοροποίητο του
θεού και του ανθρώπου επικαλύπτεται εδώ δηλαδή μέσα από το ότι και οι
δύο παριστάνονται ταυτόχρονα tos πρόσωπα ή cos άτομα και cos θεό$ - μια
αυτοτέλεια η οποία όμακ είναι μόνο επίφαση, διότι εκείνο5 o onoios, óncos
ο Θρησκευτικό5 0 eós , είναι εκ βάθουβ K apóías πατήρ έχει στο ίδιο το παιδί
του τη ζωή και την ουσία του.
Την αμοιβαία εσώτερη σχέση εξάρτησηε του θεού cos πατέρα και του αν
θρώπου cos τέκνου δεν μπορεί κανείβ να τη λύσει μέσα από την ακόλουθη
διάκριση, ότι μόνο o Xpioxós είναι o cpuoiKÓs uiós του θεού ενώ οι άνθρω
ποι είναι οι θετοί υιοί του, ότι δηλαδή o 08Ós βρίσκεται μόνο με τον Χριστό
σε μια ουσιώδη σχέση εξάρτησή, cos τον μονογενή υιό, αλλά επ' ουδενί με
tous ανθρώπουε. Διότι αυτή η διαφοροποίηση είναι και αυτή μόνο θεολογική, δηλαδή ψευδαισθησιακή. O 0eós υιοθετεί μόνο ανθρώπουs, όχι ζώα. Ο
λόγο5 τηβ υιοθεσία5 βρίσκεται στην ανθρώπινη φύση. O ávOpconos που έχει
υιοθετηθεί από την θεία χάριν είναι μόνο o ávOpconos που έχει συνειδητο
ποιήσει τη θεία φύση και χάριν του. Πάνω από αυτόν άλλωστε και o íóios ο
μονογενή$ Yiós δεν είναι τίποτε άλλο από την έννοια ms ανθρωπότηκ», cos
o άνθρωπος που είναι απορροφημένοί από τον εαυτό του, o ávOpconos που
κρύβεται από τον εαυτό του και από τον κόσμο - o enoupávios άνθρωποί.
Ο Άόγοε' είναι ο μυστικό5, ο σιωπηλό5 ávOpconos· o ávOpconos είναι ο φανερωμένο5, ο δηλωμένοβ 'Aóyos'. O 'Aóyos' είναι μόνο o πρόλογος του αν
θρώπου. Αυτό που ισχύει για το 'Λόγο' ισχύει επίση$ και για την ουσία του
ανθρώπου.174Αλλά μεταξύ του θεού και του μονογενού5 Υιού δεν υπάρχει
καμία ouoicoôns διαφορά -ónoios γνωρίζει τον Υιό γνωρίζει τον Πατέρα-,
άρα δεν υπάρχει καμία διαφορά επίση$ μεταξύ θεού και ανθρώπου.
Η ίδια σχέση ισχύει και με την καθομοιωσιμότητα του θεού. Η εικόνα
δεν είναι εδώ ένα νεκρό, αλλά ένα ζωντανό ον. Το ότι o ávOpconos είναι
μια εικόνα του θεού δεν σημαίνει τίποτε άλλο από το ότι: o ávOpconos είναι
ένα ον όμοιο με το θεό. Η ομοιότητα μεταξύ ζωντανών όντων βασίζεται σε
φυσική συγγένεια. Η καθομοιωσιμότητα ανάγεται συνεπά» στη συγγένεια:
o ávOpconos είναι όμοιοβ με το θεό επειδή είναι το τέκνο του θεού. Η ομοι
ότητα είναι μόνο η συγγένεια που υποπίπτει otis αισθήσειβ· από την πρώτη
συμπεραίνουμε παντού την τελευταία.
Η ομοιότητα όμα» είναι μια εξίσου απατηλή, ψευδαισθησιακή, υπεκφεύγουσα παράσταση όσο και η συγγένεια. Μόνο η παράσταση ms προσωπιKÓtntas είναι εκείνη που παραμερίζει τη φυσική ενότητα. Η ομοιότητα είναι
εκείνη η ενότητα η οποία δεν θέλει να δηλώσει ότι είναι ενότητα, η οποία
κρύβεται πίσω από ένα θολό μέσο, πίσω από την ομίχλη ms <pavraoías.
Εάν παραμερίσω αυτή την ομίχλη, αυτή την αχλή, τότε έρχομαι στη γυμνή

174.
«Τη μεγαλύτερη ομοφωνία την οποία είχε o Xpiaiós με τον Πατέρα μπορώ να την
αποκτήσω και εγώ, εάν μπορούσα να ομολογήσω ότι αυτό είναι από αυτόν ή από εκείνον
και εάν μπορούσα να προσλάβω ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Όλα όσα ο θεόε έδωσε στον
μονογενή Υιό του μου τα έδωσε και εμένα στην ίδια εντέλεια óncos και σε εκείνον» (Κηρύγ
ματα διδασκάλων πριν και κατά τη διάρκεια ms περιόδου του Tauter, Αμβούργο 1621, σ. 14).
«Μεταξύ ίου μονογενούς Υιού και ms tpuxñs δεν υπάρχει καμία διαφορά» (ό.η., ο. 68).
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ενότηΐα.Όσο πιο όμοια είναι τα όντα, τόσο λιγότερο διαφέρουν μεταξύ tous·
εάν γνωρίζω το ένα, γνωρίζω και το άλλο. Βεβαίως η ομοιότητα έχει tous
βαθμού5 Tns. O Kaflós, ο ευσεβήβ ομοιάζει περισσότερο με το θεό απ' ό,τι
ο ávOpconos o onoíos ojs βάση Tns ομοιότητάβ του έχει μόνο τη φύση του
ανθρώπου εν γένει. Είναι Αοιπόν δυνατόν να υποτεθεί και εδώ [επί Tns γ α ]
ο avcínaios βαθμό$ Tns ομοιότητα$, ακόμη και εάν δεν επιτυγχάνεται εδώ
κάτω aññá μόνο στο Επέκεινα. Αυτό όμακ που κάποτε θα γίνει ο άνθρωnos του ανήκει ήδη τώρα, τουλάχιστον cos npos τη δυνατότητα. O avcínaios
βαθμόβ ομοιότητα5 όμακ επιτυγχάνεται όταν δύο άτομα ή όντα λένε και
εκφράζουν το Ιδιο, oútcos ώστε δεν υπάρχει καμία άλλη διαφορά από το
ότι είναι ακριβά» δύο άτομα. Οι ουσιώδες ποιότητεδ, εκείνα μέσα από tis
οποίε5 διακρίνουμε τα πράγματα, είναι οι ίδιε5 και στα δύο. Δεν μπορώ λοι
πόν va tis διακρίνω μέσα από τη νόηση, μέσα από το Λόγο -γΓ αυτόν έχουν
χαθεί όλα τα σημεία στήριξα-, αλλά μπορώ va tis διακρίνω μόνο μέσα
από την αισθητηριακή παράσταση ή την εποπτεία. Εάν δεν μου έλεγαν τα
μάτια μου ότι πρόκειται πραγματικά για δύο όντα διαφορετικά u s npos την
ύπαρξη, o Aóyos μου θα τα λάμβανε και τα δύο cos ένα και το αυτό ον. Για
το λόγο αυτό τα μπερδεύουν μεταξύ tous και τα ίδια τα μάτια μου. Επιρρεnés σε σύγχυση είναι κάτι το οποίο διαφέρει μόνο για την αίσθηση, όχι για
το Λόγο, ή, πολύ περισσότερο, κάτι το οποίο διαφέρει μόνο cos npos την
ύπαρξη και όχι cos npos την ουσία. Os εκ τούτου πρόσωπα που ομοιάζουν
μεταξύ tous εντελάκ έχουν μια εξαιρετική γοητεία τόσο δι' εαυτά όσο και
για τη φαντασία. Η ομοιότητα δίνει αφορμή για κάθε είδου5 μυστικοποίηση
και ψευδαισθήσεΐ5- διότι το μάτι μου εμπαίζει το Λόγο μου, για τον οποίο η
έννοια μια$ autotefloús ύπαρξα συνδέεται πάντα με την έννοια μια$ συγκε
κριμένα 6iaq>opás.
Η θρησκεία είναι το <pcos του πνεύμακκ, το οποίο διαθλάται στο μέσο
Tns <pavraoías και του θυμικού, απεικονίζει το αυτό ον cos αναδιπήασιασμένο.
Η ομοιότητα είναι η ενότητα του Λόγου η οποία στο πεδίο Tns πραγματικόTmas διχάζεται, διακόπτεται από την άμεσα αισθητηριακή παράσταση, ενώ
στο πεδίο Tns 0pnoKEÍas [διακόπτεται] από την παράσταση Tns cpavraoiaKñs
δύναμα- κοντολογί5 η έλλογη ταυτότητα είναι αυτή που διχάζεται από την
παράσταση rns ατομικότηταί ή rns προσωπικότηταε. Δεν μπορώ να ανακαλύψω καμία πραγματική διαφορά μεταξύ naTpós και τέκνου, αρχέτυπου και
αντίτυπου, θεού και ανθρώπου εάν δεν παρεισάγω ανάμεσά tous την πα
ράσταση Tns npooconiKÓTnTas. Η ομοιότητα είναι εκείνη η ενότητα την οποία
καταφάσκει o A óyos, η αίσθηση Tns aflnOsias, ενώ την αρνείται η φαντασία·
είναι εκείνη η ενότητα η οποία αφήνει υπαρκτή μια επίφαση rns ôiaçopâs
- μια κατ' επίφαση παράσταση, η οποία δεν λέει ακριβά» ναι και δεν λέει
ακριβά» όχι. [Πρβλ. Παράρτημα, Παράγραφο5 VI.]

Εικοστό τέταρτο κεφάλαιο

Η αντίφαση στη θεωρησιακή θεολογία*
Η προσωπικότητα του θεού είναι λοιπόν το μέσο διά του οποίου ο άνθρωnos καθιστά to u s προσδιορισμούβ και tis παραστάσει Tns δικήε του ouoías
προσδιορισμούβ και παραστάσει evós á ñ ñ o u óvtos , evós ó v to s έξω από
αυτόν. Η προσωπικότητα του ίδιου του θεού δεν είναι τίποτε άλλο από την
εξωτερικευμένη, την εξαντικειμενικευμένη προσωπικότητα του ανθρώπου.
Σε αυτή τη διαδικασία Tns αυτοεξωτερίκευσηε βασίζεται και η εγελιανή
θεωρησιακή διδασκαλία, η οποία καθιστά τη συνείδηση του ανθρώπου για
το θεό αυτοσυνείδηση του θεού. O 08Ós νοείται και γιγνώσκεται από εμά5.
Σύμφωνα με τη θεωρησιακή αντίληψη, αυτό το νοείσθαι είναι η αυτο-νόηση
του θεού- ενώνει us δύο πλευρέβ us οποίεε έχει δια
* Το εικοστό τέταρτο
χωρίσει η θρησκεία. Εν προκειμένω η θεωρησιακότητα
και εικοστό πέμπτο
είναι κατά πολύ βαθύτερη από τη θρησκεία, διότι το νο
κεφάλαιο εισάγονται
είσθαι του θεού δεν είναι óncos εκείνο evós εξωτερικού
στη όεντεοη έκδοση.
αντικειμένου. Ο θεόε είναι ένα εσωτερικό, ένα πνευμα
τικό ον, η νόηση, η συνείδηση είναι μια εσωτερική, μια
πνευματική πράξη, το νοείσθαι του θεού είναι συνεπακ η κατάφαση αυτού
που είναι ο θεόε, η ουσία του θεού ενεργοποιούμενη cos πράξη. Το ότι ο
Θε05 νοείται, γιγνώσκεται, είναι ουσιώδε5, είναι αναγκαίο γΓ αυτόν, [ενώ το]
ότι αυτό το δέντρο νοείται είναι κάτι τυχαίο, επουσιώδεε για το δέντρο. Ilcós
όμακ είναι τώρα δυνατόν το ότι αυτή η αναγκαιότητα πρέπει να εκφράζει
μόνο μια υποκειμενική και όχι ταυτόχρονα μια αντικειμενική αναγκαιότητα;
íleos είναι δυνατόν ο θεόε, εφόσον πρέπει να είναι για εμάε, να είναι αντικεί
μενο για εμάε, εφόσον πρέπει αναγκαστικά να νοείται, να είναι autós καθ'
εαυτόν, σαν ένα κούτσουρο, aóiácpopos για το εάν νοείται, εάν γιγνώσκεται
ή όχι; Οχι! Δεν είναι δυνατόν. Είμαστε αναγκασμένοι να καταστήσουμε το
νοείσθαι του θεού την αυτο-νόηση του θεού.
Ο Θρησκευτικό5 αντικειμενισμό5 έχει δύο παθητικά, δύο ειδών νοείσθαι.
Τη μία φορά ο θεόε νοείται από εμάε, την άλλη φορά από αυτόν τον ίδιο.
Ο Θε05 νοεί εαυτόν ανεξαρτήτου εάν νοείται από εμά5 - έχει μια αυτοσυνεί
δηση διαφορετική, ανεξάρτητη από τη δική μαε συνείδηση. Βεβαίακ αυτό
είναι αναγκαίο, εάν ο θεόε παρασταθεί κάποτε cos πραγματική προσωπικό
τητα- διότι το πραγματικό, το ανθρώπινο πρόσωπο νοεί εαυτό και νοείται
από ένα άλλο· η δική μου νόηση για αυτό είναι αδιάφορη για αυτό, εξω
τερική. Αυτό είναι το ανώτερο σημείο ms θρησκευτικήε ανθρωποπάθειαε
[Anthropopathismus]. Για να καταστήσει κανείε το θεό ελεύθερο και αυτο
τελή από κάθε ανθρώπινο στοιχείο, τον κάνει καλύτερα ένα τυπικό, πραγμα
τικό πρόσωπο εμπερικΑείοντας tviós του τη νόησή του και αποκλείοντας από
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αυτό το νοείσθαι του cos ανήκον σε ένα áñño ον. Αυτή η αδιαφορία απέναντί
μαβ, απέναντι στη νόησή μαβ, είναι η ένδειξη Tns αυτοτελούς, δηλαδή rns
εξωτερικής, ins εμπρόσωπης ύπαρξής του. Βεβαία», η θρησκεία καθιστά και
το νοείσθαι του θεού αυτο-νόηση του θεού- επειδή άμα» αυτή η διαδικασία
αναπτύσσεται πίσω από τη συνείδησή Tns, καθά» ο θεός προϋποτίθεται άμε
σα cos ένα ον υπάρχον δΓ εαυτό, εμπρόσωπο, έτσι εμπίπτει στη συνείδησή
Tns μόνο η αδιαφορία των δύο πλευρών.
Άλλωστε, ούτε η θρησκεία παραμένει επ' ουδενί σε αυτή την αδιαφορία
των δύο πλευρών. Ο θεό$ δημιουργεί για να αποκαλύψει τον εαυτό του - η
Δημιουργία είναι η Αποκάλυψη του θεού. Αλλά για tis πέτρεε, για τα ζώα
δεν υπάρχει Θεό5, παρά μόνο για τον άνθρωπο, και γΓ αυτόν το λόγο άλλω
στε η φύση είναι αποκλειστικά χάριν του ανθρώπου, αλλά o άνθρωπος είναι
χάριν του θεού. Στον άνθρωπο εξυμνείται ο θεόβ - o ávOpconos είναι η υπε
ρηφάνεια του θεού. Ο θεόε γνωρίζει βέβαια εαυτόν xcopís τον άνθρωπο·
αλλά, όσο δεν υπάρχει κανένα άλλο Εγώ, είναι ο iôios ένα απλά» δυνατό,
απλά» παριστάμενο πρόσωπο. Μόνο όταν τεθεί μια διαφορά npos το θεό,
κάτι μη θεϊκό, τότε o Qeós συνειδητοποιεί τον εαυτό του· μόνο όταν γνωρίζει
τι δεν είναι Θεό5 γνωρίζει τι σημαίνει να είσαι Θεό5, γνωρίζει τη μακαριότητα
Tns 0EÍKÓiniás του. Πρώτα λοιπόν με τη θέση του άλλου, του κόσμου θέτει
o eeós εαυτόν cos θεό. Είναι ο θεόε παντοδύναμος χωρίς τη Δημιουργία;
Όχι! Πρώτα στη Δημιουργία πραγματοποιείται, επιβεβαιώνεται η παντοδυ
ναμία. Τι είναι μια δύναμη, μια ιδιότητα που δεν φαίνεται, δεν ενεργοποιεί
ται; Τι είναι μια δύναμη που δεν δύναται τίποτε; "Evas φως που δεν φωτίζει;
Μια σοφία που δεν γνωρίζει τίποτε, δηλαδή τίποτε πραγματικό; Τι είναι όμα»
η παντοδυναμία, τι είναι όλοι οι υπόλοιποι θείοι προσδιορισμοί εάν ο άνOpconos δεν είναι τίποτε; O ávOpconos δεν είναι τίποτε xcopís το θεό· αλλά
και ο θεός δεν είναι τίποτε χωρίς τον άνθρωπο·™ διότι πρώτα στον άνθρωπο
γίνεται ο Θεό5 αντικείμενο ως θεός, τότε πρώτα γίνεται θεός. Πρώτα οι δια
φορετικές ιδιότητες του ανθρώπου θέτουν τη διαφοροποίηση, τη βάση της
πραγματικότητας στο θεό. Οι σ ω μ ά τιά ιδιότητες του ανθρώπου κάνουν το
θεό ένα σωματικό ον -το θεό Πατέρα, o onoios είναι ο Δημιουργό5 Tns φύons, δηλαδή η προσωηοποιπμένη, εξανθρωπισμένη ουσία της φύσης'76-, οι
διανοητικέ5 ιδιότητες τον κάνουν ένα διανοητικό ον, οι ηθικέ5 ένα ηθικό. Η
αθλιότητα του ανθρώπου είναι ο θρίαμβος Tns θείαβ φιλευσπλαχνίας- το
οδυνηρό αίσθημα Tns αμαρτίας είναι το αίσθημα ευεξία$ Tns Θεία5 ispóxntas.
Ο βίος, η φωτιά, η αψιθυμία έρχονται στον άνθρωπο μόνο μέσα από το θεό.
Για τον αμετανόητο αμαρτωλό οργίζεται· για τον μεταμελημένο αμαρτωλό
χαίρεται. O ávOpconos είναι ο φανερωμένος θεός - πρώτα στον άνθρωπο
175. «Ο θεός μπορεί va μας στερηθεί τόσο ñíyo όσο και εμείς αυτόν»· Κηρύγματα διδα
σκάλων κ.ήπ. σ. 16. Πρβλ. γΓ αυτό το θέμα enlons StrauO, Χριστιανική διδασκαλία πίστεως, I.
τόμ., 5 47, και τη γερμανική Theologia, κεφ. 49.
176. «Λυτό τον πρόσκαιρο, περαστικό βίο σε αυτό τον κόσμο (δηλαδή τον φυσικό βίο)
τον έχουμε μέσα από το θεό, o onoios είναι ο παντοδύναμος Δημιουργός του ουρανού και
της γης. Αλλά την αιώνια άφθαρτη ζωή την έχουμε μέσα αηό τα πάθη και την Ανάσταση του
Κυρίου μα5 Ιησού Χριστού [...], o Inooús Xpiorós είναι o Kúpios σε εκείνη τη ζωή»· Λούθηρος
(τόμ. XVI, σ. 459).

Η ουσία ιου Χριστιανισμού

πραγματοποιεί, ενεργοποιείται το θείο ον cos τέτοιο. Στη Δημιουργία uis φύons o 08Ós εξέρχεται από τον εαυτό του, συμπεριφέρεται npos ένα áñño [ον],
aññá στον άνθρωπο επιστρέφει και náñi στον εαυτό του - ο άνθρωπος γνω
ρίζει το θεό, διότι ο Θεό5 βρίσκει και γνωρίζει τον εαυτό του σε αυτόν, αισθά
νεται ω5 θεός. Εκεί όπου δεν υπάρχει καμία πίεση, καμία χρεία, δεν υπάρχει
κανένα αίσθημα - και μόνο το αίσθημα [είναι] η πραγματική γνώση, noios
μπορεί να γνωρίσει τη φιλευσπλαχνία xcopís να αισθανθεί την ανάγκη γΓ
αυτήν, noios τη δικαιοσύνη xcopís να αισθανθεί το άδικο, noios τη μακαριό
τητα xcopís να αισθανθεί τη χρεία; Πρέπει να νιώ σει τι είναι ένα πράγμα·
aññicbs δεν το μαθαίνει ποτέ. Αλλά πρώτα στον άνθρωπο γίνονται οι Θείε5
ιδιότητεε αισθήματα, αισθήσεις, δηλαδή o ávOpconos είναι η αυτοπεποίθηση
του θεού - ο αισθανόμενος θεός είναι ο πραγματικός Θεό5· διότι οι ιδιότητε5
του θεού είναι άλλωστε πραγματικότητε5 μόνο όταν είναι από τον άνθρωπο
αισθητές cos αισθήσεις [Empfindungen], cos παθολογικοί και ψυχολογικοί
προσδιορισμοί. Εάν η αίσθηση ms ανθρώπινέ αθλιότηταε ήταν εκτός θεού,
σε ένα ον προσωπικά διακριτό από αυτόν, τότε δεν θα υπήρχε και η φιλευ
σπλαχνία στο θεό, και συνεπακ θα είχαμε και πάλι το αδιαφοροποίητο ον,
το σωστό Μηδέν, το οποίο ήταν ο θεός πριν από τον άνθρωπο ή xcopís τον
άνθρωπο. Ένα παράδειγμα. Δεν γνωρίζω εάν είμαι καλό ή μεθεκτικό ον -διότι καλό είναι μόνο αυτό που αφοσιώνεται, μετέχει, bonum est
communicativum sui- écos ότου μου δοθεί η ευκαιρία να κάνω καλό σε έναν
άλλο. Πρώτα στην πράξη ms μέθεξή βιώνω την ευτυχία ms ευποιίαε, τη
χαρά ms γενναιοδωρίαε, ms ελευθεριότητα5. Είναι όμακ αυτή η χαρά δια
φορετική από τη χαρά του λήπτη; Όχι· χαίρομαι διότι autós χαίρεται. Νιώθω
την αθλιότητα του άλλου, συμπάσχω με αυτόν· ελαφρύνοντα5 την αθλιότη
τά του, ελαφρύνω τη δική μου - το αίσθημα ms αθλιότηταε είναι και αυτό
αθλιότητα. Το χαρμόσυνο αίσθημα του δότη είναι απλά» το ανακλαστικό, η
αυτοπεποίθηση Tns xapás στο λήπτη. Η χαρά tous είναι ένα κοινό αίσθημα
το οποίο συνεπακ αισθητικοποιείται και εξωτερικά μέσα από την ένωση των
χεριών, των χειλέων.Έτσι είναι λοιπόν και εδώ. Oncos η αίσθηση Tns ανθρώ
π ιν έ αθλιότητα5 είναι ανθρώπινη, έτσι και η αίσθηση Tns 08Ías φιλευσπλαxvías είναι ανθρώπινη. Μόνο το αίσθημα Tns χρείαε Tns περατότηταε είναι το
αίσθημα ms μακαριότητα$ Tns απειρότηκκ. Εκεί όπου δεν απαντά το ένα δεν
απαντά και το άλλο. Και τα δύο είναι αδιαχώριστα - αξεχώριστη η αίσθηση
του θεού cos θεού και η αίσθηση του ανθρώπου ως ανθρώπου, αξεχώριστη
η αυτογνωσία του θεού από τη γνώση του ανθρώπου. Καθ' εαυτόν είναι ο
08ÓS μόνο στον ανθρώπινο εαυτό - μόνο στην ανθρώπινη δύναμη διαφοpás, στην εσωτερική διττότητα του ανθρώπινου óvtos . Έτσι, η φιλευσπλα
χνία γίνεται αισθητή cos Εγώ, eos Eautós, cos δύναμη, δηλαδή cos κάτι ιδιαίτε
ρο. μόνο από το αντίθετό Tns. Ο θεόε είναι θεός μόνο μέσα από αυτό που
δεν είναι Θε05, μόνο σε διαφορά από το αντίθετό του. Εδώ έχουμε επ ίσ έ το
μυστικό ms διδασκαλίαβ του J. Bóhm[e]. Να σημειώσουμε μόνο ότι o J.
Bôhm[e], cos μυστικόε και θεολόγος θέτει εκτός ανθρώπου tis αισθήσειε cjtis
onoÍ8s πραγματοποιείται πρώτα το θείο ον, [oris οποίεε] από Μηδέν γίνεται
Κατιτί, ένα ποιοτικό ον, ξεχωριστό από τις αισθήσεις του ανθρώπου -τουλάχι
στον σύμφωνα με τη φαντασία του-, και tis εξαντικειμενικεύει στη μορφή
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των φυσικών ποιοτήτων, εντούτοΐ5 με τέτοιον τρόπο, ώστε ακόμη και αυτές
οι ποιότητες αποτελούν και πάλι μόνο tis εντυπώσει που ασκούν στο θυμι
κό του. Ακολούθως δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί ότι αυτό που η εμπειρι
κή θρησκευτική συνείδηση θέτει πρώτα με την πραγματική Δημιουργία ms
q>úans και του ανθρώπου η μυστική συνείδηση το έχει θέσει ήδη πριν από τη
Δημιουργία στον προ ms κτίσεωε θεό, άλλα έτσι ακριβώς έχει άρει τη σημα
σία τηε Δημιουργίας. Όταν δηλαδή ο θεός έχει το άλλο του ήδη πίσω του,
τότε δεν χρειάζεται να το έχει ενώπιόν του· εάν ο θεός έχει ήδη εντός του
αυτό που δεν είναι θεός, τότε δεν χρειάζεται να θέσει πρώτα αυτό το μη θείο
για να είναι θεός. Η Δημιουργία του πραγματικού κόσμου είναι εδώ καθαρή
πολυτέλεια ή, πολύ περισσότερο, κάτι το αδύνατο- ο θεός αυτός από την
πολλή πραγματικότητα δεν καταλήγει στην πραγματικότητα· είναι ήδη εν εαυτώ τόσο πλήρης και έμπλεος με αυτό τον κόσμο, τόσο υπερφορτωμένος με
γήινες τροφές, ώστε η ύπαρξη, η Δημιουργία του πραγματικού κόσμου μπο
ρεί να εξηγηθεί το πολύ μέσα από μια αντίστροφη motus peristalticus* στο
κοσμοφαγές στομάχι του θεού, δηλαδή μέσα
από έναν θείο εμετό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα και για
* Η «περισταλτική κίνηση»
το θεό του Schelling, ο οποίος, αν και αποτελείται
είναι η κίνηση που κάνει
από αναρίθμητες δυνητικότητες, είναι εντούτοις
το έντερο για να προωθήσει
ένας εντελώς αδύναμος θεός**. Κατά πολύ ορθο
το περιεχόμενό τον.
λογικότερη είναι συνεπώς η εμπειρική θρησκευτι
** Ο Feuerbach παίζει εδώ
κή συνείδηση με την οποία ο θεός φανερώνεται,
για άλλη μια φορά με τις
δηλαδή πραγματοποιείται πρώτα με τον πραγμα
λέξεις: Ο θ ε ό ς του Schelling
τικό άνθρωπο, με την πραγματική φύση, και σύμ
αποτελείται από «Potenzen»,
φωνα με την οποία [συνείδηση] ο άνθρωπος έχει
δυνάμεις ή δυνητικότητες,
δημιουργηθεί αποκλειστικά για τη δόξα και τον
αλλά ο ίδιος είναι «impotent».
έπαινο του θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι το
στόμα του θεού, το οποίο διατυπώνει και εκφρά
ζει τις θείες ποιότητες ως ανθρώπινες αισθήσεις. Ο θεός θέλει να δοξάζεται.
Γιατί; Διότι πρώτα το αίσθημα του ανθρώπου για το θεό είναι η αυτοπεποί
θηση του θεού. Και πάλι όμως, η θρησκευτική συνείδηση χωρίζει αυτές τις
δύο αδιαχώριστες πλευρές όταν διαμέσου της παράστασης της προσωπικό
τητας καθιστά το θεό και τον άνθρωπο αυτοτελείς υπάρξεις. Η εγελιανή θεωρησιακότητα ταυτοποιεί λοιπόν αυτές τις δύο πλευρές, αλλά με τέτοιον
τρόπο, ώστε στη βάση παραμένει η παλιά αντίφαση - είναι συνεπώς μόνο η
συνεπής διεκπεραίωση, η ολοκλήρωση μιας θρησκευτικής αλήθειας. Το
πλήθος των λογίων ήταν τόσο τυφλωμένο από το μίσος του ενάντια στον
Hegel, ώστε δεν αναγνώρισε ότι η διδασκαλία του, τουλάχιστον σε αυτή τη
σχέση, δεν αντιφάσκει στη θρησκεία - της αντιφάσκει τόσο, όσο εν γένει η
διαμορφωμένη, η συνεπής σκέψη αντιφάσκει στην αδιαμόρφωτη, την ασυ
νεπή παράσταση η οποία, εντούτοις, ομολογεί το ίδιο.
Εάν όμως, όπως λέγεται στην εγελιανή διδασκαλία, η συνείδηση του αν
θρώπου περί του θεού είναι η αυτοσυνείδηση του θεού, τότε η ανθρώπινη
συνείδηση είναι perse θεία συνείδηση. Γιατί λοιπόν αποξενώνεις τον άνθρω
πο από τη συνείδησή του και την καθιστάς αυτοσυνείδηση ενός όντος, ενός
αντικειμένου διαφορετικού από αυτόν; Γιατί αφιερώνεις στο θεό την ουσία
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και στον άνθρωπο μόνο τη συνείδηση; O 6sós έχει τη συνείδησή του στον
άνθρωπο και ο ávOpconos έχει την ουσία του στο θεό; Η γνώση του ανθρώ
που για το θεό είναι η γνώση του θεού για τον εαυτό του; Τι διχασμός και τι
αντίφαση! Αντίστρεψέ το, και θα έχε/s την αλήθεια: Η γνώση του ανθρώπου
για το θεό είναι η γνώση του ανθρώπου για τον εαυτό του, για τη δική του ου
σία. Μόνο η ενότητα Tns ouoías και Tns συνείδηση είναι αλήθεια. Εκεί όπου
είναι η συνείδηση του θεού, εκεί είναι και η ουσία του θεού - δηλαδή μέσα
στον άνθρωπο· στην ουσία του θεού γίνεται απλακ αντικείμενο για εσένα
η δική σου ουσία, εμφανίζεται απλακ ενώπιον uis 6 ikós σου συνείδησης
αυτό που βρίσκεται πίσω από τη συνείδησή σου. Εφόσον οι προσδιορισμοί
του θείου óvtos είναι ανθρώπινοι, τότε οι ανθρώπινοι προσδιορισμοί είναι
θείας φύσης.
Μόνο έτσι αποκτούμε μια αληθινή, μια εν εαυτή ικανοποιημένη ενότητα
του θείου και του ανθρώπινου óvtos -την ενότητα του ανθρώπινου óvtos με
τον εαυτό του-, μόνο έτσι, όταν δεν έχουμε πλέον μια ιδιαίτερη φιλοσοφία
rns Θρησκεία5 ή μια θεολογία διαφορετική από την ψυχολογία ή την ανθρω
πολογία, αλλά όταν αναγνωρίζουμε την ίδια την ανθρωπολογία cos θεολογία.
Σε κάθε ταυτότητα η οποία δεν είναι αληθινή ταυτότητα, ενότητα με τον εαυτό
rns, η βάση παραμένει ο διχασμό$, ο χωρισμός σε δύο, καθώς ταυτόχρο
να αίρεται ή, πολύ περισσότερο, πρέπει να αρθεί. Κάθε ενότητα αυτού του
είδους είναι μια αντίφαση με τον ίδιο τον εαυτό Tns και με τη διάνοια - μια
ατέλεια, μια φαντασία, μια στρέβλωση, μια αναποδιά, η οποία όμως εμφανίζε
ται cos τόσο πιο βαθιά όσο πιο διαστρεβλωμένη και αναληθής είναι. [Πρβλ.
Παράρτημα, Παράγραφος XXV.]

Εικοστό πέμπτο κεφάλαιο

Η αντίφαση στην Τριαδικότητα
Η θρησκεία ή, πολύ περισσότερο, η θεολογία δεν εξαντικειμενικεύει όμως
μόνο την ανθρώπινη ή ιη θεία ουσία εν γένει cos εμπρόσωπο ον· παριστάνει
επίσης tous βασικούς προσδιορισμούς ή τις βασικές διαφορές του και πάλι
ως πρόσωπα. Ως εκ τούτου η Τριαδικότητα δεν είναι αρχικά τίποτε áñño
από το oúvoño των ουσιωδών βασικών διαφορών τις οποίες αντιλαμβάνε
ται ο άνθρωπος στην ουσία του ανθρώπου. Αναλόγως πώς θα συλληφθεί
αυτή, είναι διαφορετικοί και οι βασικοί προσδιορισμοί στους οποίους θεμε
λιώνεται η Τριαδικότητα. Αυτές οι διαφορές της μίας και της αυτής ανθρώ
πινης ουσίας παριστάνονται όμως, όπως αναφέρθηκε, ως υποστάσεις, ως
θεία πρόσωπα. Και εδώ ακριβώς, στο ότι είναι 'υποστάσεις' [Hypostasen],
υποκείμενα, όντα στο θεό, έγκειται η διαφορά μεταξύ αυτών των προσδι
ορισμών όπως υπάρχουν στο θεό και ακριβώς των ίδιων προσδιορισμών
όπωί υπάρχουν στον άνθρωπο, λόγω του δηλωμένου νόμου ότι μόνο στην
παράσταση της προσωπικότητας αποξενώνεται η ανθρώπινη προσωπικότη
τα από τους δικούς της προσδιορισμούς. Aññá η προσωπικότητα του θεού
υπάρχει μόνο στη δύναμη της φαντασίας- οι βασικοί προσδιορισμοί είναι
συνεπώς εδώ 'υποστάσεις', πρόσωπα, μόνο για τη φαντασία- για το Λόγο,
για τη νόηση είναι απλώς προσδιορισμοί. Η Τριαδικότητα είναι η αντίφαση
μεταξύ πολυθεϊσμού και μονοθεϊσμού, φαντασίας και Λόγου, φαντασίας
και πραγματικότητας. Η φαντασία είναι η Τριαδικότητα, ο Λόγος είναι η
ενότητα των προσώπων. Σύμφωνα με το Λόγο, τα διαφορετικά [πρόσωπα]
είναι μόνο διαφορές, σύμφωνα με τη φαντασία οι διαφορές είναι διαφορετι
κά [πρόσωπα], οι οποίες διαφορές συνεπώς αίρουν την ενότητα του θείου
όντος. Για το Λόγο τα θεία πρόσωπα είναι φαντάσματα, για τη φαντασία εί
ναι όντα. Η Τριαδικότητα προκαλεί τον άνθρωπο να νοήσει το αντίθετο από
αυτό που φαντάζεται, και να φανταστεί το αντίθετο από αυτό που νοεί - να
νοήσει φαντάσματα ως όντα.'77
177.
Είναι καταπληκτικό neos η θεωρησιακή φιλοσοφία uis θρησκείας προστατεύει την
Τριαδικότητα απέναντι στην άθεη διάνοια, ενώ ταυτόχρονα αφαιρεΙ την ψυχή, την καρδιά
από το σώμα της Τριαδικότητας με τον παραμερισμό των εμπρόσωπων υποστάσεων και
με τη δήλωση ότι η σχέση μεταξύ Πατρός και Υιού είναι μόνο μια ακατάλληλη εικόνα που
προέρχεται από τον οργανικό βίο. Αληθινά, εάν θα μπορούσε ή θα ήθελε κανείς να ευνοή
σει επίσης και τις «ηερατές» θρησκείες με τα τεχνάσματα της καββαΑιστικής αυθαιρεσίας, τα
οποία χρησιμοποιούν οι θεωρησιακοί φιλόσοφοι της θρησκείας προς όφελος της «απόλυ
της» θρησκείας, τότε δεν θα ήταν δύσκολο να εμφανίσει κανείς ως διά μαγείας ήδη από ta
κέρατα ιου αιγυπτιακού Άπιδος to κουτί της Πανδώρας της χριστιανικής δογματικής. ΓΓ αυτό
δεν θα χρειαζόταν κανείς τίποτε περισσότερο από τον δυσοίωνο διαχωρισμό μεταξύ διάνοι-
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Είναι τρία πρόσωπα, αλλά δεν είναι ουσιωδώε διαφορετικά. Tres perso
nae, αλλά una essentia. Os εδώ το πράγμα βαίνει φυσικά. Νοούμε τρία και
περισσότερα πρόσωπα τα οποία είναι ταυτόσημα eos npos την ουσία· óncos
εμείε οι άνθρωποι διαφέρουμε μεταξύ μα$ μέσα από προσωπικέε διαφοpés, αλλά στο κύριο θέμα, στην ουσία, στην ανθρωπότητα είμαστε ένα.
Αυτή δε την ταυτοποίηση δεν την επιτελεί μόνο η φιλοσοφίζουσα διάνοια
αλλά το ίδιο το αίσθημα. Αυτό εκεί το άτομο είναι άνθρωποε óncos εμείεpunctum satis· σε αυτό το αίσθημα εξαφανίζονται όλες οι άλλεε διαφορέε
- είτε πλούσιοε είτε qmoxós, είτε ντροπαλόε είτε χαζ05, είτε évoxos είτε αθώos. Το αίσθημα u is συμπόνιαε, u is μ έθ εξέ είναι συνεπά» ένα αίσθημα ου
σιαστικό, ουσιώδεε, ένα φιλοσοφικό αίσθημα. Αλλά τα τρία ή περισσότερα
ανθρώπινα πρόσωπα υπάρχουν το ένα έξω από το άλλο, έχουν [το καθένα]
μια ξεχωριστή ύπαρξη, ακόμη και αν πέραν τούτου θα πραγματοποιούσαν,
θα επιβεβαίωναν την ενότητα rns ouoías μέσα από μύχια αγάπη. Μέσα από
την αγάπη θεμελιώνουν ένα ηθικό πρόσωπο, αλλά το καθένα για τον εαυτό
του έχει μια φυσικοσωματική ύπαρξη. Ακόμη και αν πληρούνται αμοιβαία
τόσο πολύ, ακόμη και αν δεν μπορεί το ένα να στερηθεί το άλλο, εντούτοκ
έχουν πάντα ένα τυπικό Δι' Εαυτόν-ΕΙναι. ΔΓ Εαυτόν-Είναι και Ektós - to u άλλου-Είναι είναι ένα και το αυτό, είναι ουσιώδε5 χαρακτηριστικό 8vós προ
σώπου, μιαε unóoroons. Αλλιά» είναι στο θεό, και κατ' ανάγκην αλλιά»,
διότι είναι το ίδιο σε αυτόν που είναι και στον άνθρωπο, αλλά cos ένα áñño,
με το πρόσταγμα: πρέπει να είναι ένα áñño. Τα τρία πρόσωπα στο θεό δεν
έχουν καμία ύπαρξη έξω από τον εαυτό wus · αλλιά» θα μαε προϋπαντού
σαν στον ουρανό Tns χριστιανικήε δογματικήε με κάθε εγκαρδιότητα και
ευθύτητα όχι μεν óncos στον Όλυμπο πολλοί θεοί, αλλά τουλάχιστον τρία
θεία πρόσωπα με ατομική μορφή, τρε/s θεοί. Οι θεοί του Ολύμπου είχαν το
διακριτικό u is πραγματικήε προσωπικότηταε στην ατομικότητά tous - ταυτί
ζονταν στην ουσία, στη θεότητα, αλλά ο KaOévas tous ήταν για τον εαυτό
του évas θεόε- ήταν αληθινά θεία πρόσωπα. Αντιθέτως τα τρία χριστιανικά
πρόσωπα είναι απλά» παριστάμενα, φανταστικά, υποκρινόμενα πρόσωπα βεβαία», áñña πρόσωπα από τα πραγματικά πρόσωπα, ακριβά» επειδή είναι
μόνο «pavrocniKés, μόνο φαινομενικέ5 προσωπικότητεε, ταυτόχρονα όμα»
θέλουν και πρέπει να είναι πραγματικά πρόσωπα. Το ουσιώδεε χαρακτη
ριστικό Tns εμπρόσωπηε πραγματικότητας το πολυθεϊστικό στοιχείο, έχει
υποστεί αποκλεισμό και άρνηση α» άθεο. Ακριβά» όμα» μέσα από αυτή
την άρνηση η προσωπικότητά Tns γίνεται μόνο μια επίφαση Tns cpavraoías.
Μόνο στην αλήθεια του πληθυντικού βρίσκεται η αλήθεια των προσώπων.
Τα τρία χριστιανικά πρόσωπα δεν είναι tres DU, τρεις θεοί -τουλάχιστον δεν
πρέπει να είναι-, αλλά unus Deus. Τα τρία πρόσωπα δεν καταλήγουν, óncos
θα προσδοκούσε κανείς, σε πληθυντικό, αλλά στον ενικό· δεν είναι απλά»
Unum, Ένα -τέτοιοι είναι και οι θεοί του πολυθεϊσμού- αλλά μόνο Ένας
Unus. Η ενότητα δεν έχει εδώ απλά» τη σημασία Tns ouoías αλλά ταυτό
χρονα Tns ύπαρξπ5· η ενότητα είναι η μορφή ύπαρξέ του θεού. Τρία είναι
as και θεωρησιακού Λόγου, o onofos [διαχωρισμός] είναι Katáññnños για τη δικαιολόγηση
κάθε ανοησίας.
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ένα: o πληθυντικόβ είναι evikós. O B eós είναι ένα εμπρόσωπο ον το οποίο
αποτελείται από τρία πρόσωπα.178
Τα τρία πρόσωπα είναι λοιπόν μόνο φαντάσματα στα μάτια του Λόγου,
διότι οι όροι ή οι προσδιορισμοί μέσα από tous onoíous θα έπρεπε να επι
βεβαιωθεί η προσωπικότητά tous έχουν αρθεί μέσα από το πρόσταγμα του
μονοθεϊσμού. Η ενότητα αρνείται την προσωπικότητα- η αυτοτέλεια των
προσώπων καταπίπτει στην αυτοτέλεια tos ενότητα5· είναι anñés σχέσεΐ5. Ο
Yiós δεν είναι xcopís τον Πατέρα, ο Πατήρ δεν είναι xcopís τον Υιό, το Άγιο
Πνεύμα, το οποίο εν γένει διαταράσσει τη συμμετρία, δεν εκφράζει τίπο
τε άλλο από τη σχέση των δύο μεταξύ tous . Τα θεία πρόσωπα διαφέρουν
όμα» μεταξύ tous μόνο μέσα από αυτό με το οποίο αλληλοσυσχετίζονται.
Το ouoicoôes του Πατρόβ cos προσώπου είναι ότι είναι Πατήρ, του Υιού ότι
είναι Yiós. Αυτό που είναι επιπλέον ο Πατήρ εκτόβ από την πατρότητά του
δεν αφορά την προσωπικότητά του- σε αυτό είναι θεόβ, και eos Qtós είναι
ταυτόσημο5 με τον Υιό cos θεό. ΓΓ αυτό και λέγεται: Θε05 Πατήρ, θεό$ Yiós,
Θεό5 Άγιο Πνεύμα, o ©eós είναι και στα τρία íóios, o autós. «Ivas áftños
είναι ο Πατήρ, évas áñños o Yiós, évas áñños το Άγιο Πνεύμα, αλλά όχι κάτι
áñño, αλλά αυτό που είναι ο Πατήρ είναι επίσα o Yiós και το Άγιο Πνεύμα»,
δηλαδή είναι διαφορετικά πρόσωπα αλλά xcopís διαφοροποίηση tos ouoí
as. Η προσωπικότητα πολύ απλά ανάγεται στη σχέση Tns ηατρότητα5, δηλα
δή η έννοια πρόσωπο είναι εδώ μια σχετική έννοια, η έννοια μια$ oxéons. Ο
άνθρωπος œs πατέρας είναι ακριβά», από αυτή την άποψη, ότι δηλαδή είναι
naiépas, εξαρτημένος, κατ' ουσίαν σε σχέση με το γιο- δεν είναι πατέρας χωpís το γιο- μέσα από την πατρότητα υποβιβάζεται o άνθρωπος σε ένα σχετικό,
εξαρτημένο, απρόσωπο ον. Είναι προπάντων αναγκαίο να μην αφεθεί κανείς
να εξαπατηθεί από αυτέ5 us σχέσειε όπακ υπάρχουν στην πραγματικότητα,
otous avOpcónous. O avOpconivos naTépas είναι εκτό$ από την πατρότητά
του ένα αυτοτελές, εμπρόσωπο ον- έχει τουλάχιστον ένα τυπικό ΔΓ ΕαυτόνΕίναι, μια ύπαρξη έξω από το γιο του- δεν είναι μόνο πατέρας με αποκλεισμό
όλων των άλλων κατηγορημάτων ενό$ πραγματικού εμπρόσωπου óvtos. Η
πατρότητα είναι μια σχέση την οποία o kokós άνθρωπος μπορεί να καταστή
σει έως και εξωτερική σχέση η οποία δεν αγγίζει την προσωπική ουσία του.
Αλλά στο θεό Πατέρα δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ του θεού Πατρό5
και του θεού Υιού cos θεού- μόνο η αφηρημένη πατρότητα θεμελιώνει την
προσωπικότητά του, τη διαφορά του από τον Υιό, την προσωπικότητα του
οποίου θεμελιώνει επίσης μόνο η αφηρημένη υιότητα.
Ταυτόχρονα όμως, óncos σημειώθηκε, arnés οι σχέσεις δεν πρέπει να
είναι απλέ5 σχέσεΐ5, εξαρτήσεις, αλλά πραγματικά πρόσωπα, όντα, υποστάσεΐ5. Γίνεται αποδεκτή λοιπόν και πάλι η αλήθεια του πληθυντικού, η

178.
Η Ενότητα δεν έχει τη σημασία του γένους, του Unum. aññá του Unus (πρβλ. Αυ
γουστίνο και Πέτρο Λομβαρδό, lib. I, dist. 19. c. 7, 8, 9). Hi ergo tres, qui unum sunt propter
ineffabilem conjunctionem deitatis, qua ineffabiliter copulantur, unus Deus est [Αυτά λοιπόν
τα τρία, τα οποία είναι ένα λόγω του άρρητου δεσμού της θεότητας, μέσα από τον οποίο
συνδέονται με άρρητο τρόπο, είναι évas θεός] (Πέτρος Λ., ό.η., c. 6). «Πώς μπορεί ο Λόγος να
προσαρμοστεί ή να πιστέψει ότι τρία είναι ένα και ένα είναι τρία;»· Λούθηρος (τόμ. XIV, σ. 13).
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αλήθεια του πολυθεϊσμού,179 και υφίσταται άρνηση η αλήθεια του μονοθεϊ
σμού. Έτσι και στο ιερό μυστήριο Tns Τριαδικότηταε -εφόσον δηλαδή πρέπει
να παριστάνει μια αλήθεια διαφορετική από το ανθρώπινο ον- διαλύονται
τα πάντα σε πλάνε$, σε φαντάσματα, σε αντιφάσε^ και σοφιστείε5.1β0[Πρβλ.
Παράρτημα, Παράγραςκ» IX.]

179. «Εάν ο Πατήρ είναι θεός και o Yiós είναι θεός και το Άγιο Πνεύμα είναι θεός, τότε
γιατί δεν λέγονται τρεις θεοί; Ακου τι απαντά σε αυτή την ερώτηση ο Αυγουστίνος: Όταν λέω
τρεις θεοί, τότε αντιφάσκω με τη Γραφή η οποία λέει: Άκου Ισραήλ, Ο θεός σου είναι ένας
μοναδικός θεός. ΓΓ αυτό λοιπόν και λέμε πιο σωστά τρία πρόσωπα παρά τρεις θεοί, διότι η
Αγία Γραφή δεν αντιλέγει σε αυτό»· (Πέτρος Λ., lib. I, d/st. 23, c. 3). Πόσο βασίστηκε και ο
Καθολικισμός στην Αγία ΓραφήΙ
180. Μια μεγαλειώδης παράθεση για τις καταστροφικές αντιφάσεις στις οποίες το μυστή
ριο της Τριαδικότητας θέτει ένα θρησκευτικό θυμικό υπάρχει στο σύγγραμμα του αδερφού
μου Friedrich θεάνθρωπος. Ζυρίχη 1838.
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Εικοστό έκτο κεφάλαιο

Η αντίφαση στα Μυστήρια
Όπα» η αντικειμενική ουσία Tns OpnoKEÍas, η ουσία tou θεού - έισι δι
αλύεται, για 8uvómous λόγους και η υποκειμενική ουσία uis σε évrovES
αντιφάσεκ.
Ο στιγμέ5 Tns υηοκειμενική5 ouoías Tns θρησκεία$ είναι αφενό$ η πίστη
και η αγάπη, αφετέρου, εφόσον [η θρησκεία] παριστάνεται εξωτερικά σε μια
λατρεία, τα Μυστήρια Tns Bámions και Tns defas Euxapicnías. Το Μυστήριο
Tns níorns είναι η Βάπτιση, το Μυστήριο Tns aYánns είναι η θεία Ευχαριστία.
Υπό αυστηρή άποψη, υπάρχουν μόνο δύο Μυστήρια, óncos υπάρχουν δύο
στιγμέ5 υποκειμενική5 ouoías Tns 0pnoKEÍas: η πίστη και η αγάπη- διότι η
ελπίδα είναι μόνο η πίστη αναφορικά με το μέλλον- cos εκ τούτου καθίσταται
ένα ιδιαίτερο ον με την ίδια λογική αδικία óncos το Άγιο Πνεύμα.
Η ενότητα των Μυστηρίων με την ανεπτυγμένη ιδιαίτερη ουσία Tns θρησκείαβ διαπιστώνεται τώρα, πέρα από άλλε$ σχέσεκ, ôiapiàs μέσα από το ότι
η βάση Tns είναι φυσικά πράγματα ή υλικά, στα οποία όμα» παραχωρείται
μια σημασία και επενέργεια αντίθετη με τη φύση tous . Έτσι, το υποκείμενο
ή το υλικό Tns Bámions είναι το νερό, κοινό, φυσικό νερό, ακριβά» óncos
εν γένει το υλικό Tns Θρησκεία5 είναι η δική μα$ φυσική ουσία. Oncos όμα»
η δική μα5 ουσία μά5 αποξενώνει και μα5 αποκόπτει από τη θρησκεία, έτσι
και το νερό Tns Bámions είναι ταυτόχρονα και πάλι ένα τελεία» áñño νερό
από το κοινό- διότι δεν έχει μια φυσιολογική αλλά μια υπερφυσική δύναμη
και σημασία- είναι το Lavacrum regenerationis, καθαρίζει τον άνθρωπο από
τη βρομιά του προπατορικού αμαρτήμακ», διώχνει τον εγγενή διάβολο,
συμφιλιώνει με το θεό. Μόνο λοιπόν κατ' επίφαση είναι φυσικό νερό, [ενώ]
στ' αλήθεια είναι υπερφυσικό. Με άλλα λόγια: το νερό Tns Bámions έχει
υπερφυσικέ5 επ ενεργεί -αυτό όμα» που ενεργεί υπερφυσικά είναι το ίδιο
υπερφυσική5 ouoías- μόνο στην παράσταση, στη φαντασία.
Αλλά και πάλι, το υλικό Tns Bámions πρέπει να είναι φυσικό νερό. Η Βάπτιση δεν έχει καμία ισχύ και επενέργεια εάν δεν συντελεστεί με νερό. Η φυ
σική ποιότητα έχει λοιπόν και γι' αυτή την ίδια αξία και σημασία, διότι μόνο
με το νερό και όχι με κάποιο άλλο υλικό συνέχεται με υπερφυσικό τρόπο
η υπερφυσική επενέργεια Tns Bámions. Δυνάμει Tns Παντοδυναμίαε του ο
θεόε θα μπορούσε να συνδέσει την εν λόγω επενέργεια με οποιοδήηοτε
πράγμα Tns αρεσκεία5 του. Αλλά δεν το κάνει- προσαρμόζεται στη φυσική
ποιότητα- επιλέγει ένα υλικό αντίστοιχο, όμοιο με την επενέργειά του. Το
Φυσικό λοιπόν δεν απωθείται πλήρα»- πολύ περισσότερο, απομένει πάντα
μια κάποια αναλογία, μια επίφαση φυσικότηταε. O oívos αντιπροσωπεύει
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ιο αίμα, o áptos χη σάρκα.1β1 Και χο θαύμα προσαναχολίζεχαι σε ομοιόχηXES· μεχαχρέπει νερό σε οίνο ή αίμα, ένα είδος σε ένα áñño, ôiaxnpcovxas
χην αηροσδιόρισχη έννοια γένους xns ρευσχόχηχαβ. Έχσι είναι και εδώ. Το
νερό είναι η καθαρόχερη, η διαφανέσχερη οραχή ρευσχόχηχα: δυνάμει αυins xns φυσικής ιδιοσυσχασίας χου [είναι] η εικόνα xns άμωμης ουσίας χου
θείου πνεύμαχος. Κονχολογίς, χο νερό έχει χαυχόχρονα σημασία δι' εαυτό,
ως νερό- καθιερώνεχαι λόγω xns φυσικής ποιότητάς χου, ανακηρύσσεχαι σε
όργανο ή μέσο χου Αγίου Πνεύμαχος. Σχο βαθμό αυχό η Βάπχιση έχει tos
θεμέλιο ένα ωραίο, βαθύ φυσικό νόημα. Αλλά αυχό χο ωραίο νόημα χάνεχαι αμέσως και πάλι, καθώς χο νερό έχει μια επενέργεια η οποία υπερβαίνει
χην ουσία χου - μια επενέργεια χην οποία έχει μόνο μέσω xns υπερφυσικής
δύναμης χου Αγίου Πνεύμαχο$ και όχι μέσα από χον εαυχό χου. Σχο βαθμό
αυχό η φυσική ποιόχηχα γίνεχαι και πάλι αδιάφορη: ónoios κάνει νερό από
κρασί μπορεί να συνδυάσει καχά βούληση xis επενέργειες χου νερού χης
βάπχισέ με κάθε υλικό.
Η Βάπχιση δεν μπορεί συνεπάκ να συλληφθεί xcopís χην έννοια χου θαύμαχος. Η ίδια η Βάπχιση είναι ένα θαύμα. Η ίδια δύναμη που διενεργεί θαύμαχα και μέσα από auxá, cos πραγμαχική απόδειξη xns θεόχηχαβ χου Χρισχού,
μεχαχρέπει xous Εβραίουε και xous ειδωλολάχρεε σε Xpioxiavoús, η ίδια αυχή
δύναμη έχει επιβάλει χη Βάπχιση και ενεργεί ενχόε xns. Με θαύμαχα ξεκίνησε
ο Χρισχιανισμό5, με θαύμαχα συνεχίζει. Εάν θέλει κανεί$ να αρνηθεί χη θαυμαχουργό δύναμη xns Bánxions, χόχε θα πρέπει να αρνηθεί χα θαύμαχα εν
γένει. Το θαυμαχουργό νερό xns Bánxions έχει χη φυσική πηγή χου σχο νερό,
χο οποίο σχο γάμο xns Κανά μεχαχράπηκε σε οίνο.
Η πίσχη που επιχυγχάνεχαι μέσα από θαύμαχα δεν εξαρχάχαι από εμένα,
από χην αυχενέργειά μου, από χην ελευθερία xns δύναμ έ πεποίθησή και
xns δύναμηε Kpíons μου. Ένα θαύμα που συμβαίνει ενώπιον χων οφθαλμών
μου πρέπει να χο ηισχέψω, εάν δεν είμαι ενχελά« πεισμαχάρέ. Το θαύμα με
εξαναγκάζει σχην πίσχη σχη θεόχηχα χου θαυμαχουργού.182 Βεβαίως σε ορισμένεε περιπχώσειβ προϋποθέχει χην πίσχη, εκεί δηλαδή όπου εμφανίζεται
cos αμοιβή, αλλά πέρα από αυχό [δεν προϋποθέχει χόσο] πραγμαχική πίσχη
όσο απλά* πισχόχηχα, προδιάθεση, προθυμία, αφοσίωση, σε ανχίθεση npos
χην απίσχευχα πεισμαχάρικη και κακοπροαίρεχη αίσθηση χων Φαρισαίων. Το
θαύμα πρέπει άλλωσχε να αποδείξει όχι ο θαυμαχουργόε είναι πραγμαχικά
auxós o onoíos φέρεχαι όχι είναι. Πρώχα η πίσχη που βασίζεχαι σχο θαύμα εί
ναι μια αποδεδειγμένη, θεμελιωμένη, ανχικειμενική πίσχη. Η πίσχη χην οποία
προϋποθέχει χο θαύμα είναι μόνο η πίσχη σε ένα Μεσσία, σε ένα Χρισχό εν
γένει, αλλά χην πίσχη όχι autós εδώ o άνθρωπος είναι o Xpioxós -αυχή χην πί
σχη-, και αυχό είναι χο κύριο θέμα, χην προκαλεί πρώχα χο θαύμα. Άλλωσχε

181. «Το Μυστήριο έχει ομοιότητα με το αντικείμενο του οποίου αποτελεί το οημείο»
(Πέτρος Λ., lib. IV, dist. 1, c. 1).
182. Αναφορικά με τον θαυματουργό, είναι βέβαια η πίστη (η εμπιστοσύνη στη βοήθεια
του θεού) η αιτία, η causa efficiens του θαύματος (πρβή., για παράδειγμα, Matôalos 17:20,
Πράξεις Αηοστόήων 6:8). Aññá αναφορικά με το θεατή του θαύματος -και γι' αυτόν πρόκειται
εδώ-, το θαύμα είναι η causa efficiens της πίστης.
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και αυτή η προϋπόθεση aums xns απροσδιόριστέ nioms δεν είναι διόλου
αναγκαία. Αναρίθμητοι άνθρωποι έγιναν πιστοί πρώτα μέσα από τα θαύμα
τα- το θαύμα ήταν λοιπόν η αιτία Tns nioms tous . Εάν λοιπόν τα θαύματα
δεν αντιφάσκουν στο Χριστιανισμό -και nebs θα μπορούσαν να του αντιφά
σκουν;-, έτσι δεν του αντιφάσκει και η θαυματουργή επενέργεια ms Βάπτιons. Αντιθέτα», είναι αναγκαίο να δοθεί στη Βάπτιση μια υπερνατουραήιστική σημασία εάν θέλει να ms δώσει κανεί5 χριστιανική σημασία. Ο Παύλθ5
μεταμελήθηκε μέσα από ένα ξαφνικό θαυματουργό φαινόμενο, ενώ ήταν
έμπλεο5 μίσουε για tous Xpiaxiavous. Του επήλθε βίαια ο Χρισχιανισμόδ. Δεν
μπορεί κανεί$ να καταφύγει στο επιχείρημα ότι σε έναν άλλο το φαινόμενο
αυτό δεν θα είχε την ίδια επιτυχία, ότι δηλαδή η επενέργειά του θα πρέπει
να καταλογιστεί όντα» στον Παύλο. Διότι, αν και άλλοι θα είχαν την τιμή να
αντιμετωπίσουν το ίδιο φαινόμενο, τότε είναι σίγουρο ότι θα γίνονταν επίons Χριστιανοί όπακ ο Παύλθ5. Άλλωστε η θεία xäpis είναι παντοδύναμη.
Η απιστία και η αμετανοησία των Φαρισαίων δεν είναι αντεπιχείρημα- διότι
ακριβά» από outoüs είχε αφαιρεθεί η xäpis. Ο Meaoias έπρεπε αναγκαστικά,
σύμφωνα με ένα θείο διάταγμα, να προδοθεί, να κακοποιηθεί, να σταυρω
θεί. Έπρεπε λοιπόν να υπάρξουν άτομα που θα τον κακοποιούσαν, που θα
τον σταύρωναν- θα έπρεπε λοιπόν ήδη εκ των προτέρων να έχει αφαιρεθεί
η θεία xäpis από αυτά τα άτομα. Βέβαια, δεν tous είχε αφαιρεθεί πλήρο» και
εντελάκ, αλλά μόνο όσο χρειαζόταν για να μεγάλωσει την ενοχή tous , επ'
ουδενί όμο» με τη σοβαρή πρόθεση να tous ωθήσει σε μεταμέλεια. Πάκ θα
ήταν δυνατόν να αντισταθεί Kaveis στη θεία βούληση, υπό την προϋπόθεση,
φυσικά, ότι ήταν πραγματικά η βούληση του θεού και όχι μια απλή ασθενή$
έφεση; Ο iöios ο naüflos διατυπώνει τη μεταμέλεια και τη μεταμόρφωσή του
cos ένα έργο Tns Θεία5 xäpiTos το οποίο ο iöios δεν άξιζε διόλου.’83 Ορθότατα.
Να μην αντιστέκεται κανεί5 στην θεία χάριν, δηλαδή να προσλαμβάνει την
θεία χάριν, να την αφήνει να ενεργεί επάνω του - αυτό είναι ήδη κάτι καλό,
συνεπά» είναι μια επενέργεια ms χάρικκ του Αγίου Πνεύματο5. Τίποτε δεν
είναι πιο στρεβλό από το να θέλει να διαμεσολαβήσει κανει^ το θαύμα με την
ελευθερία ms διδασκαλίαβ και xns σκέψηβ, την χάριν με την ελευθερία ms
βούληση5. Η θρησκεία διαχωρίζει την ουσία του ανθρώπου από τον άνθρω
πο. Η δραστηριότητα, η xäpis του θεού είναι η εξωτερικευμένη αυτενέργεια
του ανθρώπου, η εξαντικειμενικευμένη ελεύθερη βούληση184.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ασυνέπεια όταν cos επιχείρημα ενάντια στην
πίστη στη θαυματουργή επενέργεια Tns Bänuons αναφέρεται η εμπειρία ότι
οι άνθρωποι δεν καθαγιάζονται, δεν μεταμελούν με την ιερή Βάπτιση, [ένα
183. «Εδώ βλέπει κανείς ένα θαυμαιούργημα πάνω από όλα ta θαύμαια που έκανε ο
Χριστός, ότι με τόση χάριν ώθησε σε μεταμέλεια τον χειρότερο εχθρό του»- Λούθηρος (τόμ.
XVI, ο. 560).
184. Αποτελεί συνεπώς μια μεγάλη τιμή για τη διάνοια και τη φιλαλήθεια του Λούθηρου
το ότι, ιδιαίτερα στο κείμενό του ενάντια στον Έρασμο, αρνήθηκε άνευ όρων την ελεύθερη
βούληση του ανθρώπου απέναντι στην θε(α χάριν. «Το όνομα ελεύθερη βούληση» λέει ορ
θότατα ο Λούθηρος από τη σκοπιά της θρησκείας «είναι ένας θείος τίτflos και ονομασία την
οποία δεν πρέπει ούτε χρειάζεται να φέρει κανείς άλλος εκτός από την υψηλή θεία Μεγαλει
ότητα» (τόμ. XIX, σ. 28).
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επιχείρημα] που αναφέρουν οι ορθολογιστέ$-ορθόδοξοι θεολόγοι·185 διότι
και τα θαύματα, και η αντικειμενική δύναμη rns προσευχή5, εν γένει όλεβ οι
υπερφυσικέ* αλήθειε* ms Θρησκεία5 αντιφάσκουν στην εμπειρία. Onoios
επικαλείται την εμπειρία εγκαταλείπει την πίστη. Εκεί όπου η εμπειρία είναι
ένα στοιχείο ava<popás εκεί έχουν εξαφανιστεί ήδη η θρησκευτική πίστη και
το νόημα. O ámaros αρνείται την αντικειμενική δύναμη ms npooeuxñs μόνο
επειδή αντιφάσκει στην εμπειρία· ο αθεϊστήε πηγαίνει ακόμη πιο μακριά,
αρνείται και αυτή την ύπαρξη του θεού διότι δεν τη βρίσκει στην εμπειρία.
Η εσωτερική εμπειρία δεν αποτελεί γΓ αυτόν καμία αφορμή· διότι αυτό που
βιώνεκ εντό5 σου από ένα άλλο ον αποδεικνύει μόνο ότι υπάρχει Κάτι μέσα
σου το οποίο δεν είναι εσύ, κάτι που επενεργεί σε εσένα ανεξάρτητα από την
προσωπική βούληση και συνείδησή σου, xcopís να γνωρίζει τι είναι αυτό
το μυστηριώδε$ Κάτι. Αλλά η πίστη είναι ισχυρότερη από την εμπειρία. Οι
περιπτώσε^ που ms αντιτίθενται δεν εμποδίζουν την πίστη στην πίστη ms·
η πίστη είναι μακάρια εν εαυτή- έχει μάτια μόνο γι' αυτήν, xcopís να βλέπει
τίποτε άλλο έξω από αυτήν.
Βεβαία», ακόμη και από τη σκοπιά του μυστικιστικού υλισμού Tns η
θρησκεία απαιτεί πάντα ταυτόχρονα τη στιγμή Tns υποκειμενικότητα*, Tns
πνευματικότητας και έτσι συμβαίνει στα Μυστήρια, αλλά ακριβά» εδώ απο
καλύπτεται η αντίφασή tns με τον εαυτό rns. Αυτή δε η αντίφαση εμφανίζε
ται ιδιαίτερα έντονα στο Μυστήριο Tns 0eías Euxapicnías- διότι η Βάπτιση
ωφελεί τα μικρά παιδιά, αν και ήδη σε αυτήν, eos ópos ms διενέργειά5 Tns,
έχει τεθεί cos ισχύουσα η στιγμή Tns πνευματικότητα5, αλλά παραδόξακ έχει
μετατεθεί στην πίστη άλλων, στην πίστη των γονέων ή των εκπροσώπων
tous ή Tns Εκκλησίαβ εν γένει.186
Το αντικείμενο του Μυστηρίου Tns 0elas Euxapiarías είναι το σώμα του
Χριστού - ένα πραγματικό σώμα· του λείπουν όμα» τα αναγκαία κατηγο
ρήματα rns πραγματικότητα5. Έχουμε και πάλι εδώ, σε ένα απτό παράδειγ
μα, αυτό που βρήκαμε εν γένει στην ουσία rns θρησκεία. Το αντικείμενο
ή το υποκείμενο ms θρησκευτική$ 'σύνταξή' είναι πάντα ένα πραγματικό
ανθρώπινο ή φυσικό υποκείμενο ή κατηγόρημα- αλλά ο εγγύτερο$ προσδιopiopós, το ουσιώδεε κατηγόρημα αυτού του κατηγορήματοε γίνεται crtóxos
ápvnons. Το υποκείμενο είναι αισθητηριακό, το κατηγόρημα όμα» είναι μη
αισθητηριακό, δηλαδή αντιφάσκον σε αυτό το υποκείμενο. Ένα πραγματικό
σώμα το διακρίνω από ένα φανταστικό σώμα μόνο μέσα από το ότι το μεν
ασκεί σε εμένα σ ω μ ά τιά επενέργειες αθέλητε$ επενέργειεε. Εάν λοιπόν ο
185. Βέβαια, ακόμη και cnous nañaióiepous, tous αυστηρά niatoús θεολόγοι^, η εμπει
ρία ανάγκασε την ομολογία ότι οι εηενέργεικ Tns Bánuons, τουλάχιστον σε αυτόν το βίο, είναι
πολύ περιορισμένε*. Baptismus non aufert omnes poenalitates hujus vitae. (Mezger., Theol.
schol., ιόμ. IV, σ. 251. Πρβλ. επίσ™ nérpos Λομ., lib. IV, dist. 4, c. 4, lib. Il, dist. 32, c. 1).
186. Ακόμη και στην ανόητη φαντασίωση των Λουθηρανών ότι «κατά τη βάπτιση πι
στεύουν τα ίδια τα παιδιά», η στιγμή uis υποκειμενικότητα$ υποβαθμίζεται πάλι στην πίστη
άλλων, καθώε η πίστη των παιδιών «επενεργείται από το θεό μέσα από την παράκληση και
την ανατροφή των νονών στην πίστη στη χριστιανική Εκκλησία»- Λούθηρος (ιόμ. XIII, σ. 360,
361). «Βοηθά λοιπόν η ξένη πίστη στο να αποκτήσω εγώ μια δική μου πίστη»· του ιδίου (ιόμ.
XVI, σ. 347 α.).
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ápxos είναι το πραγματικό σώμα του θεού, τότε θα έπρεπε η απόλαυσή του
να προκαλέσει σε εμένα άμεσα, αθέλητα ιερές επενέργειες- δεν θα χρειαζό
ταν να μεθοδεύσω κάποιες ιδιαίτερες προετοιμασίες, να τον συνοδεύσω με
ένα ιερό φρόνημα. Όταν τρώω ένα μήλο, το μήλο μού προκαλεί αφ' εαυτού
τη γεύση του μήλου. Δεν χρειάζομαι τίποτε άλλο από, το πολύ, ένα υγιές
στομάχι για να αισθανθώ το μήλο ως μήλο. Οι Καθολικοί απαιτούν από
την πλευρά του σώματος τη νηστεία ως όρο για την απόλαυση της θείας
Ευχαριστίας. Αυτό είναι αρκετό. Με τα χείλη μου λαμβάνω το σώμα, με τα
δόντια μου το καταθραύω, με τον οισοφάγο μου το φέρνω στο στομάχι- δεν
το ενσωματώνω πνευματικά αλλά σωματικά.187 Γιατί λοιπόν να μην είναι οι
επενέργειές του σωματικές; Γιατί θα πρέπει αυτό το σώμα, το οποίο είναι σω
ματικής αλλά ταυτόχρονα ουράνιας, υπερφυσικής ουσίας, να μην προκαλεί
εντός μου τόσο σωματικές όσο και ταυτόχρονα ιερές, υπερφυσικές επενέργειες; Εάν πρώτα η φρόνησή μου, η πίστη μου καθιστά για εμένα το σώμα
ένα σώμα που με καθαγιάζει, που μετατρέπει τον ξηρό άρτο σε μια 'πνευματική'-ζωώδη υπόσταση, τότε τι χρειάζομαι ένα εξωτερικό πράγμα; Εγώ
ο ίδιος άλλωστε προκαλώ την επενέργεια του σώματος σε εμένα, δηλαδή
την πραγματικότητά του, εγώ ο lôios επενεργώ στον εαυτό μου. Πού είναι η
αντικειμενική δύναμη και αλήθεια; Όποιος απολαμβάνει ανάξια τη θεία Ευ
χαριστία δεν λαμβάνει τίποτε άλλο από τη σωματική απόλαυση του άρτου
και του οίνου. Όποιος δεν φέρνει μαζί του τίποτε δεν λαμβάνει και τίποτε. Η
ουσιώδης διαφορά αυτού του άρτου από τον κοινό, φυσικό άρτο βασίζεται
συνεπώς μόνο στη διαφορά του φρονήματος στην τράπεζα του Κυρίου από
το φρόνημα σε οποιοδήποτε άλλο τραπέζι, «ό γάρ έσθίων καί πίνων άναξίως κρΤμα έαυτώ έσθίει καί πίνει, μή διακρίνων τό σώμα τοΰ Κυρίου».188 Το
φρόνημα αυτό εξαρτάται όμως και πάλι από τη σημασία που δίνω σε αυτό
τον άρτο. Εάν έχει για εμένα τη σημασία ότι δεν είναι άρτος αλλά το σώμα
του ίδιου του Χριστού, τότε δεν έχει την επενέργεια του κοινού άρτου. Στη
σημασία βρίσκεται η επενέργεια. Δεν τρώω για να χορτάσω- γΓ αυτό και κα
ταναλώνω μια ελάχιστη ποσότητα.Ήδη λοιπόν αναφορικά με την ποσότητα,
η οποία παίζει σημαντικό ρόλο σε κάθε άλλη υλική απόλαυση, παραμερίζε
ται εξωτερικά η όημασία του κοινού άρτου.
Η σημασία αυτή ωστόσο υπάρχει μόνο στη φαντασία· σύμφωνα με τις αι
σθήσεις, ο οίνος παραμένει οίνος, ο άρτος άρτος. ΓΓ αυτόν το λόγο οι Σχολα187. «Αυιό, λέει ο Λούθηροϊ, είναι συνολικά η άποψή pas, όιι αληθινά μέσα στον άρτο
και με τον άρτο τρώγεται το σώμα του Χριστού, ότι δηλαδή όλα όσα επιτυγχάνει και υφίσταται ο άρτος τα υφίσταται και τα επιτυγχάνει το σώμα του Χριστού, ότι κόβεται, τρώγεται
και κομματιάζεται με τα δόντια propter unionem sacramentalem» (πρβλ. Plank Oeschichte der
Entst. des protest. Lehrbeg., VIII. B., a. 369). Σε άλλο σημείο βέβαια ο Λούθηρος αρνείται και
πάλι ότι το σώμα του Χριστού, αν και απολαμβάνεται σωματικά, εντούτοις «δαγκώνεται και
κομματιάζεται με τα δόντια και χωνεύεται με το στομάχι όπως ένα κομμάτι βοδινό» (τόμ. XIX,
σ. 429). Αυτό δεν είναι αξιοθαύμαστο, διότι αυτό που απολαμβάνεται είναι ένα αντικείμενο
χωρ/s αντικειμενικότητα, ένα σώμα χωρ/s σωματικότητα, μια σάρκα xœpis σαρκότητα, είναι
«μια πνευματική σάρκα», όπως λέει (ό.π.) o AoúBnpos, δηλαδή μια φανταστική σάρκα. - Ας
σημειωθεί επίσης: Και οι Προτεστάντες απολαμβάνουν τη θεία Ευχαριστία με νηστεία, αλλά
αυτό είναι γι' αυτούς έθιμο και όχι νόμος (πρβλ. Λούθηρος, τόμ. XVIII, σ. 200, 201).
188. npos Κορινθ/ous A', 11:29.
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σχικοί κατέφευγαν για βοήθεια στην εξαιρετική διάκριση μεταξύ υηόστασηε
και συμβεβηκότων. Όλα τα συμβεβηκότα τα οποία αηοτελούν τη φύση του
οίνου και του άρτου είναι ακόμη εκεί· μόνο αυτό χο οποίο αηοτελούν αυτά τα
συμβεβηκότα, η υπόσταση, η ουσία, έχει μετατραπεί σε σάρκα και αίμα. Όλε5
όμωε οι ιδιότητεδ μαζί, αυτή η ενότητα, είναι η υπόσταση η ίδια. Τι είναι ο άρto s και o oívos εάν to u s πάρω tis ιδιότητε$ που to u s κάνουν αυτό που είναι;
Τίποτε. Η σάρκα και το αίμα δεν έχουν συνεπακ καμία αντικειμενική ύπαρξηαλλιά», θα έπρεπε να αηοτελούν αντικείμενο και για tis άπιστες αισθήσεις.
Αντιθέτα»: οι μοναδικοί έγκυροι μάρτυρεε μιαε αντικειμενικήε ύπαρξηε -η
γεύση, η όσφρηση, η αφή, ο οφθαλμό5- αποδίδουν ομόφωνα την πραγμα
τικότητα μόνο στον οίνο και στον άρτο. O oívos και o ápTOS είναι στην πραγ
ματικότητα (puoiKés υποστάσεΐ5, αλλά στη φαντασία είναι θείεδ un o o rá o 8 is .
Η πίστη είναι η δύναμη της φαντασιακής δύναμης, η οποία κάνει το πραγ
ματικό εξωπραγματικό, το εξωπραγματικό πραγματικό - η άμεση αντίφαση
με την αλήθεια των αισθήσεων, με την αλήθεια του Λόγου. Η πίστη αρνείται
αυτό που καταφάσκει ο Λόγος και καταφάσκει αυτό που αρνείται εκείνο5.189
Το μυστικό Tns θείαε Euxapiarías είναι το μυστικό Tns níorns190- γΓ αυτό και
η απόλαυσή Tns είναι η υπέρτατη, η εξαιρετικότερη, η ευτυχέστερη στιγμή
του πιστού θυμικού. Η εξολόθρευση Tns δυσάρεστά αλήθεια5, Tns αλήθειαε Tns πραγματικότηταε, του αντικειμενικού κόσμου και του Λόγου -μια
εξολόθρευση η οποία αποτελεί την ουσία Tns níorns- φτάνει στη θεία Ευ
χαριστία την υπέρτατη κορύφωσή Tns, διότι εδώ η πίστη εξολοθρεύει ένα
άμεσα παρόν, προφανές, αναμφισβήτητο αντικείμενο υποστηρίζονταβ: Δεν
είναι αυτό που είναι σύμφωνα με τη μαρτυρία του Λόγου και των αισθή
σεων· υποστηρίζονταε: Είναι μόνο επίφαση το ότι είναι άρτος στ' αλήθεια
είναι σάρκα. Η φράση των Σχολαστικών: Σύμφωνα με τα συμβεβηκότα είναι
ápTos, σύμφωνα με την υπόσταση είναι σάρκα, είναι απλά» η αφηρημέ
νη, εξηγητική νοητική έκφραση από αυτό που παραδέχεται και ομολογεί
η πίστη, και συνεπακ δεν έχει κανένα άλλο νόημα από το ότι: Σύμφωνα με
την επίφαση των αισθήσεων ή σύμφωνα με τη χύδην εποπτεία, είναι ápTos,

189. «Βλέπουμε τη μορφή ιου οίνου και ιου άρτου αλλά δεν πιστεύουμε οιην ύπαρξη
tns unóoiaons ιου άριου και ιου οίνου. Πισιεύουμε, αντιθέτως, όιι η υπόσιαση του σώμαlos και ιου αίματος ιου Χρισιού είναι εκεί, και evxoúiois δεν βήέπουμε ιη μορφή ιου»- Divus
Bernardus (Ed. Basil. 1552, a. 189-191).
190. Αυιό ισχύει επίσης και σε μια áññn σχέση, η οποία δεν θα αναπιυχιεί εδώ aññá
θα αναφερθεΙ εν είδει σημείωσης, δηλαδή σιην εξής: Σιη θρησκεία, σιην ηίσιη ο άνθρωπος
είναι για ιον εαυιό ιου αντικείμενο, oKonós ως ανιικείμενο ιου θεού. Ο άνθρωπος αποσκοπεί σιον εαυιό ιου ενιός και μέσω ιου θεού. Ο θεός είναι ιο μέσο ιης ανθρώπινης ύπαρξης
και μακαριόιηιας. Αυιή η θρησκευτική αλήθεια, τιθέμενη ως αντικείμενο της λατρείας, ως
αισθητηριακό αντικείμενο, είναι η θεία Ευχαριστία. Στη θεία Ευχαριστία ο άνθρωπος τρώει,
καταναλώνει το θεό -τον Δημιουργό του ουρανού και της γης- ως μια τροφή του σώματος,
δηλώνει μέσα από την πράξη της «στοματικής βρώσης και πόσης» το θεό ως ένα απλό μέσο
διατροφής του ανθρώπου. Εδώ ο άνθρωπος έχει τεθεί ως ο θεός του θεού - συνεπώς η θεία
Ευχαριστία είναι η υπέρτατη αυτοαπόλαυση της ανθρώπινης υποκειμενικότητας. Επίσης και ο
Προτεστόντης μετατρέπει εδώ, όχι μεν σύμφωνα με τις λέξεις αλλά σύμφωνα με την αλήθεια,
το θεό σε ένα εξωτερικό πράγμα, καθώς τον υποτάσσει στον εαυτό του ως ένα αντικείμενο
της αισθητηριακής απόλαυσης.
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aññá, σύμφωνα με την αλήθεια, είναι σάρκα. Εκεί λοιπόν όπου η φαντασιακή δύναμη της πίστης έχει άπαξ λάβει τέτοια εξουσία απέναντι στις αισθήσεις
και στο Λόγο ώστε να αρνείται την προφανέστερη αισθητηριακή αλήθεια,
εκεί δεν αποτελεί θαύμα όταν οι πιστοί μπορούν να περιέλθουν σε τέτοιο
βαθμό έξαρσης, ώστε να βλέπουν πραγματικά να ρέει αίμα αντί για οίνος.
Τέτοια παραδείγματα έχει να δείξει ο Καθολικισμός. Λίγο χρειάζεται για να
αντιληφθεί κανείς έξω από τον εαυτό του, αισθητηριακά, αυτό που αποδέ
χεται στην πίστη, στη φαντασία, ως πραγματικό.
Όσο η πίστη στο Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας κυριαρχούσε στην αν
θρωπότητα ως μια αλήθεια ιερή, μάλιστα ως η ιερότερη, η υπέρτατη αλή
θεια, τόσο διάστημα ήταν η φαντασιακή δύναμη η κυρίαρχη αρχή της αν
θρωπότητας. Όλα τα διακριτά χαρακτηριστικά μεταξύ πραγματικότητας και
μη πραγματικότητας, παραλογισμού [Unvernunft] και Λόγου, είχαν εξαφα
νιστεί, και οτιδήποτε μπορούσε να φανταστεί κανείς ίσχυε ως πραγματική
δυνατότητα [reale Môglichkeit]. Η θρησκεία καθαγίαζε κάθε αντίφαση με το
Λόγο, με τη φύση των πραγμάτων. Μην κοροϊδεύετε τα μωρόλογα ερωτή
ματα των Σχολαστικών! Αποτελούσαν αναγκαίες συνέπειες της πίστης. Αυτό
που είναι μόνο υπόθεση του θυμικού έπρεπε να γίνει υπόθεση του Λόγου,
αυτό που αντιφάσκει στη διάνοια δεν έπρεπε να της αντιφάσκει. Αυτή ήταν η
βασική αντίφαση του Σχολαστικισμού, από την οποία προέκυψαν αφ' εαυ
τών όλες οι άλλες αντιφάσεις.
Και δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία εάν πιστεύω την προτεσταντική ή
την καθολική διδασκαλία για τη θεία Ευχαριστία. Η μόνη διαφορά είναι ότι
στον Προτεσταντισμό πρώτα στη γλώσσα κατά την πράξη της απόλαυσης191
η σάρκα και το αίμα συνδυάζονται με έναν εντελώς θαυματουργό τρόπο με
τον άρτο και τον οίνο, ενώ στον Καθολικισμό ο άρτος και ο οίνος μετατρέπονται σε σάρκα και αίμα ήδη πριν από την απόλαυση μέσα από τη δύναμη
του ιερέα, ο οποίος όμως δρα εδώ μόνο εν ονόματι του Παντοδύναμου. Ο
Προτεστάντης αποφεύγει απλώς με έξυπνο τρόπο μια συγκεκριμένη εξήγη
ση· πολύ απλά, δεν εκτίθεται, όπως η ευσεβής άκριτη αφέλεια του Καθολι
κισμού, του οποίου ο θεός, ως ένα εξωτερικό πράγμα, μπορεί να καταποθεί
ακόμη και από ένα ποντίκι· φιλοξενεί το θεό του στον εαυτό του, εκεί όπου
κανείς δεν μπορεί πλέον να του τον πάρει, και τον διασφαλίζει, έτσι, τόσο
από τη δύναμη της σύμπτωσης όσο και του εμπαιγμού, αλλά παρ' όλα αυτά
καταναλώνει εξίσου καλά όπως ο Καθολικός την πραγματική σάρκα και το
αίμα του με τον άρτο και τον οίνο. Πόσο λίγο διέφεραν αρχικά οι Προτεστάντες από τους Καθολικούς στη διδασκαλία της θείας ΕυχαριστίαςΙ Έτσι
προέκυψε στο Άνσμπαχ μια διένεξη με βάση το ερώτημα: «Εάν το σώμα του
Χριστού καταλήγει στο στομάχι, χωνεύεται όπως άλλες τροφές και συνεπώς
αποβάλλεται διά της φυσικής οδού;».192

191. «Μη φέρνεις ως αντίρρηση ότι ο Χριστός είπε τα Αόγια: "Τούτο εστ( το σώμα μου’
πριν φάνε οι μαθητές του, και συνεπώς ότι ο άρτος ήταν το σώμα του Χριστού ήδη προ tns
anóñauans (ante usum)»· Buddeus (L. c., lib. V, c. 1, §13. § 17). Πρβλ., αντιθέτως, τη Σύνοδο
του Τριδέντου, Sessio 13, c. 3, c. 8, can. 4.
192. Anofloyla ΜεΑάγχθονος, Strobel, Νυρεμβέργη, 1783, σ. 127.
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Ωστόσο, αν και η φαντασιακή δύναμη Tns níorns καθιστά την αντικειμενι
κή ύπαρξη μια απλή επίφαση, [και] τη θυμική, φανταστική ύπαρξη αλήθεια
και πραγματικότητα, εντούτοκ καθ' εαυτό ή σύμφωνα με την αλήθεια το
πραγματικά αντικειμενικό είναι μόνο το φυσικό υλικό. Ακόμη και η όστια
στο αρτοφόριο του Καθολικού ιερέα είναι καθ' εαυτή μόνο εν πίστη θείο
σώμα, αυτό το εξωτερικό πράγμα στο οποίο μετατρέπει το θείο ον είναι μόνο
ένα πράγμα rns nímns- διότι ακόμη και εδώ το σώμα δεν είναι ορατό, αισθη
τό, γευστικό cus σώμα. Αυτό σημαίνει ότι o ápros είναι σάρκα μόνο eos npos
τη σημασία. Βέβαια, για την πίστη η σημασία αυτή έχει το νόημα του πραγ
ματικού Είναι -óncos άλλωστε εν γένει στην έκσταση Tns ζέσης το σημαίνον
γίνεται το ίδιο το σημαινόμενο-, δεν πρέπει να σημαίνει τη σάρκα αλλά να
είναι σάρκα. Αλλά αυτό το Είναι δεν είναι σάρκινο· αυτό το ίδιο είναι απλά»
ένα πεπιστευμένο, παριστάμενο, φανταστικό Είναι, δηλαδή έχει μόνο την
αξία, την ποιότητα μια5 σημασία5.193Ένα πράγμα το οποίο έχει για εμένα
μια ιδιαίτερη σημασία είναι διαφορετικό στην παράστασή μου απ' ό,τι στην
πραγματικότητα. Το σημαίνον δεν είναι αυτό το ίδιο εκείνο που σημαίνει.
Αυτό που είναι εμπίπτει στην αίσθηση· αυτό που σημαίνει, μόνο στο φρόνη
μά μου, στην παράσταση, στη φαντασία μου, είναι μόνο για εμένα, όχι για
τον άλλο, δεν είναι αντικειμενικά.Έτσι και εδώ. Όταν λοιπόν ο Ζβίγγλιθ5 λέει
ότι η θεία Ευχαριστία έχει μόνο υποκειμενική σημασία, έχει πει ακριβά» το
ίδιο που έχουν πει και οι άλλοι [οι αντίπαλοί του]· απλά» autós κατέστρεψε
την ψευδαίσθηση rns θρησκευτικήε φαντασιακήε δύναμηί· διότι αυτό που
υπάρχει στη θεία Ευχαριστία είναι το ίδιο απλά» μια φαντασίωση, αλλά
με τη φαντασίωση ότι δεν είναι φαντασίωση. Ο Ζβίγγλιθ5 εξέφρασε απλά»
με γυμνό, πεζό, ορθολογικό και γΓ αυτό προσβλητικό τρόπο αυτό που οι
άλλοι έλεγαν με μυστικό και έμμεσο τρόπο όταν ομολογούσαν194ότι η επενέργεια ms θείαβ Euxapiatías εξαρτάται μόνο από το επάξιο φρόνημα ή από
την πίστη, δηλαδή ότι o ápu» και o oívos είναι σάρκα και αίμα του Κυρίου,
είναι ο iôios o Kúpios μόνο για εκείνον για τον οποίο έχουν την υπερφυσική
σημασία του θείου σώματος, διότι μόνο από αυτό εξαρτάται το επάξιο φρό
νημα, η θρησκευτική αψιθυμία.195
Εάν όμως η θεία Ευχαριστία δεν διενεργεί τίποτε και συνεπά» δεν είναι
τίποτε -διότι μόνο αυτό που ενεργεί είναι- xcopís το φρόνημα, χωρίς την
πίστη, τότε σε αυτήν ακριβά» [την πίστη] βρίσκεται η σημασία Tns· η όλη

193. «Οι ληρολόγοι όμως πιστεύουν ότι είναι anñós dp tos και oívos, και σίγουρα έτσι είναι
ónws το πιστεύουν, έτσι το έχουν και συνεπώς τρώνε απλό άρτο και οίνο»· Λούθηρος (τόμ.
XIX, σ. 432). Δηλαδή, όταν πιστεύεις, όταν παριστάνεις, όταν φαντάζεσαι ότι ο άρτος δεν είναι
άρτος αλλά το σώμα [του Χριστού], τότε δεν είναι άρτος- εάν δεν το πιστεύεις, τότε δεν είναι.
Είναι αυτό που είναι για εσένα.
194. Ακόμη και οι Καθολικοί. «Η επενέργεια αυτού του Μυστηρίου, όταν απολαμβάνεται
επάξια, είναι η ένωση του ανθρώπου με τον Χριστό»· Σύνοδος Φλωρεντίας, Περί ws Ευχαρι
στίας.
195. «Όταν ο άρτος είναι στο σώμα και τρώγεται με πίστη, τότε δυναμώνει την ψυχή, μέσα
από το ότι αυτή πιστεύει ότι αυτό που τρώει το στόμα είναι το σώμα του Χριστού»· Λούθηρος
(τόμ. XIX, σ. 433· πρβλ. επίσης σ. 205). «Διότι αυτό που πιστεύουμε ότι λαμβάνουμε το λαμ
βάνουμε στ' αλήθεια»· του ιδίου (τόμ. XVII, σ. 557).
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υπόθεση διαδραματίζεται στο θυμικό. Εάν η παράσταση ότι λαμβάνω εδώ
το πραγματικό σώμα του Σωτήρα επενεργεί στο θρησκευτικό θυμικό, τότε
αυτή η ίδια η παράσταση προέρχεται από το θυμικό· διενεργεί μόνο ευσεβή
φρονήματα όταν και επειδή αυτή η ίδια είναι ήδη μια ευσεβήε παράσταση.
Έτσι λοιπόν και εδώ το θρησκευτικό υποκείμενο επηρεάζεται, προσδιορίζεται
από αυτό το ίδιο σαν από ένα áñño ον μέσω rns παράσταση ενό5 φανταστικού
αντικειμένου, θα μπορούσα συνεπά» πολύ καλά να πραγματοποιήσω εντόε
μου με τη φαντασία την πράξη xns Θεία5 Ευχαριστίαε, xcopís τη μεσολάβηση
του οίνου και του άρτου, xcopís καμία εκκλησιαστική τελετουργία. Υπάρχουν
αναρίθμητα ευσεβή ποιήματα το μοναδικό περιεχόμενο των οποίων είναι το
αίμα του Χριστού. Εδώ έχουμε λοιπόν μια γνήσια ποιητική εορτή rns θείαε
Euxapicjiías. Στη ζωντανή παράσταση του náoxovros, του αιμορραγούντοε
Σωτήρα ενώνεται το θυμικό μαζί του· εδώ η ευσεβήε ψυχή πίνει με ποιητικό
ενθουσιασμό το καθαρό αίμα το οποίο δεν είναι αναμεμειγμένο με κανένα
αντιφατικό αισθητηριακό υλικό· εδώ δεν είναι δεδομένο κανένα ενοχλητικό
αντικείμενο μεταξύ Tns παράστασή του airaros και του ίδιου του αίματοε.
Ενώ όμακ η θεία Ευχαριστία, εν γένει το Μυστήριο δεν είναι τίποτε xcopís
το φρόνημα, xcopís την πίστη, εντούτοιε η θρησκεία παριστάνει ταυτόχρονα
το Μυστήριο cos κάτι πραγματικό δι' εαυτό, cos κάτι εξωτερικό, cos κάτι δια
φορετικό από την ανθρώπινη ουσία, ώστε στη θρησκευτική συνείδηση το
αληθινό θέμα: η πίστη, το φρόνημα, γίνεται μόνο δευτερεύον, évas ópos,
[ενώ] το υποτιθέμενο, το φανταστικό θέμα γίνεται το κύριο. Και οι αναγκαίεε,
οι αναπόφευκτε5 συνέπειε5 και επενέργειεε αυτού του θρησκευτικού υλι
σμού, aums ms υποταγή5 του Ανθρώπινου στο υποτιθέμενα θείο, του υπο
κειμενικού στο υποτιθέμενα αντικειμενικό, Tns αλήθειαε στη φαντασία, ms
ηθικότηταε στη θρησκεία, οι avayKaíes συνέπεια είναι η δεισιδαιμονία και η
ανηθικότητα - δεισιδαιμονία, διότι με ένα πράγμα συνδέεται μια επενέργεια
η οποία δεν βρίσκεται στη φύση του, διότι ένα πράγμα δεν πρέπει να είναι
αυτό που είναι σύμφωνα με την αλήθεια, διότι μια απλή φαντασίωση ισχύει
cos πραγματικότητα· ανηθικότητα, διότι κατ' ανάγκη στο θυμικό η ιερότητα
Tns ηράξηε cos τέτοιαε διαχωρίζεται από την ηθικότητα, η απόλαυση του
Μυστηρίου, ανεξάρτητα από το φρόνημα, γίνεται μια ιερή και σωτηριοφό
ρα πράξη. Έτσι διαμορφώνεται τουλάχιστον στην πράξη εκείνο το θέμα το
οποίο δεν γνωρίζει τίποτε από τη σοφιστική Tns θεολογία5. Όπου η θρη
σκεία εν γένει τίθεται σε αντίφαση npos το Λόγο, εκεί τίθεται πάντα και σε
αντίφαση npos την ηθική αίσθηση. Μόνο με την αίσθηση Tns αλήθεια5 είναι
δεδομένη και η αίσθηση για το αγαθό. Εξαθλίωση ms ôiàvoias σημαίνει
πάντα και εξαθλίωση Tns Kapóiás. Onoios εξαπατά και ψεύδεται στη διάνοιά
του, autós δεν έχει αληθινή, τίμια καρδιά- η σοφιστική διαφθείρει όλο τον
άνθρωπο. Σοφιστική όμωε είναι η διδασκαλία Tns ©eías Euxapiorías. Με την
αλήθεια του φρονήματοε δηλώνεται η αναλήθεια Tns σ ω μ ά τιά napouoías
του θεού, και πάλι με την αλήθεια ms αντικειμενικήε ύπαρξηε [του θεού]
δηλώνεται η αναλήθεια και η μη αναγκαιότητα του φρονήμακκ. [Πρβλ. Πα
ράρτημα, Παράγραφοε XXI.]

Εικοστό έβδομο κεφάλαιο

Η αντίφαση μεταξύ níorns και ayánns
Τα Μυστήρια αποτυπώνουν αισθητηριακά την αντίφαση του ιδεαλισμού και
του υλισμού, του υποκειμενισμού και του αντικειμενισμού, η οποία συγκρο
τεί την εσώτερη ουσία της θρησκείας. Τα Μυστήρια όμως δεν είναι τίποτε
χωρίς πίστη και αγάπη. Η αντίφαση στα Μυστήρια μας οδηγεί συνεπώς και
πάλι πίσω στην αντίφαση μεταξύ nícnns και ayánns.
Η μυστική ουσία της θρησκείας είναι η ενότητα του θείου όντος με το
ανθρώπινο - aññá η μορφή της θρησκείας ή η φανερωμένη, η συνειδητή ου
σία της είναι η διαφορά. Ο θεός είναι η ανθρώπινη ουσία- aññá γιγνώσκεται
cos ένα áñño ον. Η αγάπη είναι εκείνη που φανερώνει την κρυφή ουσία της
θρησκείας, aññá η πίστη είναι εκείνη που αποτελεί τη συνειδητή μορφή. Η
αγάπη ταυτίζει τον άνθρωπο με το θεό, το θεό με τον άνθρωπο, ως εκ τού
του τον άνθρωπο με τον άνθρωπο- η πίστη χωρίζει το θεό από τον άνθρωπο,
ως εκ τούτου τον άνθρωπο από τον άνθρωπο- διότι ο θεός δεν είναι τίποτε
áñño από τη μυστική έννοια γένους της ανθρωπότητας, και συνεπώς ο χωρι
σμός του θεού από τον άνθρωπο είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από τον
άνθρωπο, η διάλυση του κοινοτικού δεσμού. Μέσα από την πίστη η θρη
σκεία έρχεται σε αντίφαση με την ηθικότητα, με το Λόγο, με το anñó αίσθημα
αλήθειας του ανθρώπου- αλλά μέσα από την αγάπη τίθεται και πάλι ενάντια
σε αυτή την αντίφαση. Η πίστη απομονώνει το θεό, τον καθιστά ένα ιδιαίτερο,
ένα áñño ον- η αγάπη γενικεύει- καθιστά το θεό ένα κοινό ον, η αγάπη του
οποίου είναι το ίδιο με την αγάπη προς τον άνθρωπο. Η πίστη διχάζει τον
άνθρωπο στο εσωτερικό, με τον ίδιο τον εαυτό του, συνεπώς και εξωτερικάαλλά η αγάπη είναι εκείνη που θεραπεύει τις πληγές τις οποίες ανοίγει η πί
στη στην καρδιά του ανθρώπου. Η πίστη κάνει νόμο την πίστη στο θεό τηςη αγάπη είναι ελευθερία, δεν καταδικάζει ούτε καν τον αθεϊστή, διότι αυτή η
ίδια είναι άθεη, αυτή η ίδια, αν και όχι πάντα θεωρητικά αλλά πρακτικά, αρνείται την ύπαρξη ενός θεού ιδιαίτερου, αντιτιθέμενου στον άνθρωπο.
Η πίστη διαχωρίζει: αυτό είναι αληθινό, αυτό ψεύτικο. Και ιδιοποιείται
την αλήθεια μόνο για τον εαυτό της. Η πίστη έχει ως περιεχόμενο μία συγκε
κριμένη, ιδιαίτερη αλήθεια, η οποία είναι συνεπώς αναγκαστικά συνδεδεμένη με άρνηση. Η πίστη είναι, σύμφωνα με τη φύση της, αποκλειστική. Ένα
μόνο είναι αλήθεια, évas μόνο είναι ο θεός, évas μόνο εκείνος στον οποίο
ανήκει το μονοπώλιο του Υιού του θεού- όλα τα άλλα δεν είναι τίποτε, είναι
σφάλμα, τρέλα. Μόνο ο Γιαχβέ είναι ο αληθινός θεός- όλοι οι άλλοι θεοί
είναι μηδαμινά είδωλα.
Η πίστη εμπεριέχει κάτι ιδιαίτερο γι' αυτήν· βασίζεται σε μια ιδιαίτερη Απο
κάλυψη του θεού- δεν έχει καταλήξει σε αυτή την κτήση της διά της κο/vns

Ludwig Feuerbach

οδού, διά tns οδού που είναι ανοιχτή σε óñous tous ανθρώπους αδιακρί
τως. Αυτό που είναι ανοιχτό για όλους είναι κάτι κοινό, κάτι το οποίο ακρι
βώς γΓ αυτόν το λόγο δεν αποτελεί ένα ιδιαίτερο αντικείμενο πίστηε. Το ότι
ο θεός είναι ο Δημιουργός μπορούσαν να το γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι
ήδη από τη φύση, αλλά το τι είναι αυτός ο θεός αυτοπροσώπως για τον
εαυτό του, αυτό είναι μια υπόθεση ιδιαίτερης χάριτος, το περιεχόμενο μιας
ιδιαίτερης πίστης. Ακριβώς όμως γΓ αυτόν το λόγο, επειδή είναι φανερωμέ
νο μόνο με ιδιαίτερο τρόπο, είναι και το ίδιο το αντικείμενο αυτής της πίστης
ένα ιδιαίτερο ον. Ο θεός των Χριστιανών είναι, βέβαια, και θεός των ειδωλολατρών, αλλά πρόκειται για μια τεράστια διαφορά, πρόκειται ακριβώς για
μια τέτοια διαφορά όπως εκείνη μεταξύ εμού όπως είμαι αντικείμενο για το
φίλο μου και εμού όπως είμαι αντικείμενο για έναν ξένο ο οποίος με γνωρί
ζει μόνο από μακριά. Ο θεός όπως είναι αντικείμενο για το Χριστιανό είναι
τελείως διαφορετικός από το όπως είναι αντικείμενο για τον ειδωλολάτρη.
Οι Χριστιανοί γνωρίζουν το θεό εκ του προσώπου, από όψη σε όψη. Οι ειδωλολάτρες γνωρίζουν μόνο -και ήδη αυτό είναι μια σχεδόν μεγάλη παρα
χώρηση- το «τ/» αλλά όχι το «no/os» είναι ο θεός, και γΓ αυτό άλλωστε οι
ειδωλολάτρες υπέπεσαν στην ειδωλολατρία. Η ισότητα των ειδωλολατρών
και των Χριστιανών ενώπιον του θεού είναι συνεπώς εντελώς ασαφής· αυτό
που, αντιστρόφως, οι ειδωλολάτρες έχουν κοινό με τους Χριστιανούς -σε
περίπτωση που θα θέλαμε να είμαστε τόσο φιλελεύθεροι, ώστε να διαπι
στώσουμε κάτι κοινό-, αυτό δεν είναι το ιδιαίτερα χριστιανικό, δεν είναι αυτό
που αποτελεί την πίστη. Σε αυτό που οι Χριστιανοί είναι Χριστιανοί, σε αυτό
ακριβώς διαφέρουν από τους ειδωλολάτρες·196 είναι όμως Χριστιανοί μέσα
από την ιδιαίτερη περί του θεού γνώση τους- το διαφοροποιητικό χαρακτη
ριστικό τους είναι συνεπώς ο θεός. Η ιδιαιτερότητα είναι το άλας το οποίο
πρώτο δίνει γεύση στην κοινή ουσία. Αυτό που είναι ένα ον ιδιαιτέρωs, αυτό
πρώτο και υπάρχει: με γνωρίζει μόνο όποιος με γνωρίζει ειδικά, προσωπικά.
Ο ειδικ05 θεός λοιπόν, ο θεός όπως είναι ιδιαίτερα αντικείμενο για τους Χρι
στιανούς, ο εμπρόσωποε θεός, αυτός πρώτος είναι θεός. Αυτός δε είναι για
τους ειδωλολάτρες, εν γένει για τους άπιστους, άγνωστος, δεν είναι γΓ αυ
τούς. θα πρέπει βεβαίως να γίνει υπαρκτός και για τους ειδωλολάτρες, αλλά
έμμεσα, πρώτα μέσα από το ότι αυτοί θα παύσουν να είναι ειδωλολάτρες
και θα γίνουν Χριστιανοί. Η πίστη περιορίζει, κάνει μικρόνοο τον άνθρωπο·
του παίρνει την ελευθερία και την ικανότητα να εκτιμήσει επάξια το áñño,
το διαφορετικό από αυτόν. Η πίστη είναι δεσμευμένη μέσα στον εαυτό rns.
Βεβαίως, ο φιλοσοφικός και εν γένει ο επιστημονικός δογματικός περιορίζε
ται και αυτός με την προσδιοριστικότητα του συστήματός του. Η θεωρητική
περιοριστικότητα όμως, όσο ανελεύθερη, όσο κοντόθωρη και στενόκαρδη
κι αν είναι, έχει εντούτοις έναν πιο ελεύθερο χαρακτήρα, διότι το πεδίο της
θεωρίας είναι καθ' εαυτό και δι' εαυτό πιο ελεύθερο, διότι εδώ αποφασίζει
μόνο το πράγμα, η βάση, ο Λόγος. Αλλά η πίστη καθιστά το θέμα της ένα
θέμα της συνείδηση5 και του συμφέροντοε, της ορμήε ευδαιμόνισε, διότι το
196.
«Εάν θέλω να είμαι Xpioiiavós, πρέπει να πιστεύω και να κάνω αυιό που άλλοι
άνθρωποι ούιε πιστεύουν ούιε κάνουν»· Λούθηρος ( ιόμ. XVI, σ. 569).

Η ουσία tou Χριστιανισμού

αντικείμενό uis είναι αυτό το ίδιο ένα ον ιδιαίτερο, εμπρόσωπο, το οποίο πιέ
ζει npos αναγνώριση και εξαρχά τη μακαριότητα από αυτή την αναγνώριση.
Η πίστη δίνει στον άνθρωπο ένα ιδιαίτερο αίσθημα ημ/ís και αυτοπεποίθη
σ η. O πιστός εμφανίζεται να εξέχει από άλλους ανθρώπου, υπεράνω του
φυσικού ανθρώπου- γνωρίζει τον εαυτό του ως ένα πρόσωπο με διάκριση,
στην κατοχή ιδιαίτερων δικαιωμάτων- οι πιστοί είναι αριστοκράτες, οι άπιστοι
είναι πληβείοι. O θεός είναι αυτή η εμπρόσωπη διαφορά και το προτέρημα
του πιστού από τον άπιστο.197 Επειδή όμως η πίστη παριστάνει την ιδία ου
σία ως ένα áñño ον, έτσι ο πιστός δεν αποτίει την τιμή του άμεσα στον εαυτό
του, aññá σε αυτό το áñño πρόσωπο. Η συνείδηση αυτού του προτερήματόε
του είναι η συνείδηση αυτού του προσώπου, το αίσθημα του εαυτού του το
έχει σε αυτή την áflfln προσωπικότητα.198Όπως ο υπηρέτης αισθάνεται τον
ίδιο τον εαυτό του στην τιμή του κυρίου του, και μάλιστα φαντάζεται ότι εί
ναι κάτι περισσότερο από έναν ελεύθερο, αυτοδύναμο άνθρωπο κατώτερης
[κοινωνικής] βαθμίδας απ' ό,τι ο κύριός του, έτσι και ο πιστός.199Απαρνείται
όλες τις αμοιβές για να αφήσει απλώς στον κύριό του την τιμή της αμοιβής,
μόνο όμως επειδή αυτή η αμοιβή είναι πολύ καλή γΓ αυτόν τον ίδιο, επειδή
στην τιμή του κυρίου του ικανοποιεί το δικό του αίσθημα τιμή5. Η πίστη είναι
αλαζονική, αλλά διαφέρει από τη φυσική αλαζονεία μέσω του ότι μεταβι
βάζει το αίσθημα του προτερήματός της, την υπερηφάνειά της σε ένα áñño
πρόσωπο, το οποίο την προτιμά, σε ένα άλλο πρόσωπο το οποίο όμως είναι
ο δικός της κρυφός εαυτός, η προσωποποιημένη και ικανοποιημένη ορμή
ευδαιμονίας της, διότι αυτή η προσωπικότητα δεν εμπεριέχει άλλους προσ
διορισμούς από αυτούς του ευεργέτη, του λυτρωτή, του Σωτήρα, δηλαδή
προσδιορισμούς με τους οποίους ο πιστός συσχετίζει τον εαυτό του μόνο με
τον εαυτό του, με τη δική του αιώνια σωτηρία. Κοντολογίς, έχουμε εδώ τη
χαρακτηριστική αρχή της θρησκείας, ότι μετατρέπει το φυσικό ενεργητικό σε
παθητικό. Ο ειδωλολάτρης ορθώνεται, ο Χριστιανός αισθάνεται ορθωμένος.
Ο Χριστιανός μετατρέπει σε μια υπόθεση του αισθήματος, της προσληψιμότητας, αυτό που για τον ειδωλολάτρη είναι ένα θέμα της αυτενέργειας. Η
ταπεινότητα του πιστού είναι μια αντεστραμμένη αλαζονεία - μια αλαζονεία
η οποία όμως δεν έχει την επίφαση, τα εξωτερικά σημεία της αλαζονείας.
Αισθάνεται διακεκριμένος- αλλά αυτή η διάκριση δεν είναι αποτέλεσμα της
δραστηριότητά5 του, είναι θέμα της χάριτος- έχει διακριθεί: δεν μπορεί να
κάνει κάτι γΓ αυτό. Δεν καθιστά τον εαυτό του εν γένει σκοπό της δικής του
δραστηριότητας, αλλά σκοπό, αντικείμενο του θεού.

197. O Kéñoos απευθύνει otous Xpiauavoús ιπ μομφή όχι καυχώνται nus είναι οι πρώ
τοι μετά ιο θεό. Est Deus et post ilium nos [Elvai o Qeós και μετά από αυτόν είμασιε εμεβ].
(Orígenes adv. Cels., ed. Hoeschelius., Aug. Vind. 1605, a. 182).
198. «Είμαι unepñipavos και καμαρωζόε λόγω ins μακαριόιηιάί μου και ms συγχάιρεσηε
ms αμαριία5 μου, aññá no»; Μέσα από μια ξένη ζιμή και ένα ξένο καμάρι, δηλαδή ιου
Κυρίου Χριστού»- Aoú6npos (ιόμ. II, σ. 344). «ό καυχώμενο$ έν ΚυρΙω καυχόσθω» (npos
Kopivdlous A 1:31).
199. “Evas τέοκ υπασπιστίκ ιου Ρώσου σιραιηγού Μύνιχ είπε: «Όταν ήμουν unaonioms
του, αισθανόμουν σπουδαιόιεροί απ' ό,ιι τώρα που διοικώ».
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Η πίσιη είναι ουσιωδώς προσδιορισμένη πίσιη. Ο θεός μόνο σε αυτή την
προσδιοριστικότητα είναι o añndivós Θεό5. Auiós ο Ιησούς είναι ο Χριστός,
ο αληθινός, ο μοναδικός προφήτης, ο μονογενής Υιός του θεού. Και αυτό
το προσδιορισμένο πρέπει να το πιστέψεις εάν δεν θέλεις να χάσεις τη μακαριότητά σου. Η πίστη είναι προστακτική200. Είναι συνεπώς αναγκαίο, έγκειται
στην ουσία rns nícnns, το να παγιωθεί ως δόγμα. Το δόγμα anñús εκφράζει
αυτό που η πίστη είχε αρχικά ήδη στην άκρη της γλώσσας ή κατά νου. Το
γεγονός ότι, εάν άπαξ θεμελιωθεί ένα βασικό δόγμα, τότε συνδέονται μαζί
του ειδικότερα ερωτήματα, τα οποία και πάλι πρέπει να αποφασιστούν με
δογματικό τρόπο, το ότι από εδώ προκύπτει ένα φορτικό πλήθος δογμάτων,
αυτό βέβαια είναι κάτι μοιραίο, αλλά δεν αίρει την αναγκαιότητα του να πα
γιώνεται η πίστη σε δόγματα, ώστε ο καθένας να γνωρίζει προσδιορισμένα τι
πρέπει να πιστεύει και nebs μπορεί να αποκτήσει τη μακαριότητά του.
Αυτό που σήμερα απορρίπτεται ακόμη και από τη σκοπιά των πιστών
Χριστιανών ως σύγχυση, ως παρανόηση, αυτό που το συμπονά ή και το πε
ριγελά κανείς ως υπερβολή, αυτό είναι μια σαφής συνέπεια της εσωτερικής
ουσίας της πίστης. Η πίστη είναι εκ rns φύσεώ5 rns ανελεύθερη, προκατειλημ
μένη, διότι, όπως στην πίστη πρόκειται για την ιδία μακαριότητα, έτσι πρό
κειται για την ίδια την τιμή του θεού. Όπως όμως ανησυχούμε εάν έχουμε
αποδώσει την πρέπουσα τιμή σε έναν ανώτερο, έτσι και η πίστη. Τον Από
στολο Παύλο δεν τον πληροί τίποτε άλλο από τη δόξα, την τιμή, την επαξιότητα του Χριστού. Στην ουσία της πίστης βρίσκεται δογματική, αποκλειστική,
σχολαστική προσδιοριστικότητα. Βεβαίως, σε ζητήματα τροφής και σε άλλα
πράγματα αδιάφορα για την πίστη η πίστη είναι φιλελεύθερη, αλλά δεν εί
ναι διόλου φιλελεύθερη αναφορικά με αντικείμενα rns nícnns. Όποιος δεν
είναι υπέρ του Χριστού είναι ενάντια στον Χριστό- ό,τι δεν είναι χριστιανικό
είναι αντιχριστιανικό. Αλλά τι είναι χριστιανικό; Αυτό πρέπει να προσδιορι
στεί επακριβώς, δεν μπορεί να αφεθεί αόριστο. Εάν μάλιστα το περιεχόμενο
της πίστης έχει κατατεθεί σε βιβλία τα οποία προέρχονται από διαφορετικούε
συντάκτες, εάν έχει καταγραφεί με τη μορφή εκφράσεων τυχαίων, αντιφα
τικών μεταξύ τους, ευκαιριακών, τότε ο ίδιος ο δογματικός περιορισμός και
προσδιορισμός είναι μια εξωτερική αναγκαιότητα. Ο Χριστιανισμός οφείλει τη
συνέχειά του μόνο στην εκκλησιαστική δογματική.
Αυτό που κρύβεται πίσω από τη Βίβλο και αντιπαραθέτει τις βιβλικές ρή
σεις στις δογματικές για να απελευθερωθεί από τους φραγμούς του δογματι
σμού μέσω της αυθαιρεσίας rns ερμηνείας είναι μόνο η έλλειψη χαρακτήρα, η
πιστή απιστία της σύγχρονης περιόδου. Αλλά η πίστη έχει ήδη εξαφανιστεί,
έχει γίνει αδιάφορη όταν οι προσδιορισμοί rns nícnns γίνονται αισθητοί œs
φραγμοί. Είναι μόνο η θρησκευτική αδιαφορία υπό την επίφαση rns θρησκευ-

200.
«Οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι στην ορθή πίστη μέσα από τον θείο Νόμο. Πριν
από όλα ια áñfla προστάγματα tou Νόμου θεμελιώνεται η ορθή πίστη ιου θεού, καθώς
λέγεται: "Άκουε, Ισραήλ- Kúpios ό θεός ήμών Κύριος εϊς έστΓ [Δευιερονόμιον 6:4- Màpxos
12:29], Αποκλείεται έτσι το σφάλμα εκείνων που υποστηρίζουν ότι είναι αδιάφορο για τη
σωτηρία του ανθρώπου με ποια πίστη υπηρετεί τον Κύριο»- θωμάς Ακινότης (Summa cont.
gentiles, lib. Ill, c. 118, §3).
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rnóimas εκείνη η οποία καθισιά αποκλειστικό μέτρο ms níoms τη Βίβλο, η
οποία είναι, σύμφωνα με τη φύση Tns και την προέλευσή ms, απροσδιόρι
στη, [εκείνη η οποία] υπό την πρόφαση ότι πιστεύει μόνο το ουσιώδεε δεν
πιστεύει τίποτε που να αξίζει το όνομα Tns moins· για παράδειγμα, στη θέση
του προσδιορισμένου, του προικισμένου με χαρακτήρα Υιού του θεού ms
Εκκλησία5 θέτει τον ασαφή, τον κενό προσδιορισμό evós αναμάρτητου αν
θρώπου, o onoios δεν επιτρέπεται να λαμβάνει το όνομα του Υιού του θεού
óncos navets άλλος κοντολογίβ ενό$ ανθρώπου τον οποίο δεν μπορεί κανεί5
να ονομάσει ούτε άνθρωπο ούτε θεό. Το γεγονόβ όμακ ότι αυτό που κρύβε
ται πίσω από τη Βίβλο είναι μόνο η θρησκευτική αδιαφορία γίνεται σαφέ5
αηό το ότι ακόμη και αυτό που υπάρχει μέσα στη Βίβλο αλλά αντιφάσκει
στη σημερινή σκοπιά ms μόρφωσή θεωρείται μη υποχρεωτικό ή ακόμη και
απορρίπτεται· μάλιστα ακόμη και πράξεκ που είναι χριστιανικέε, πράξεκ που
προκύπτουν αναγκαστικά από την πίστη, óncos ο διαχωρισμό5 των πιστών
από tous ánioious, χαρακτηρίζονται σήμερα μη χριστιανικέε.
Η Εκκλησία με πλήρεε δίκαιο καταδίκασε tous ετερόφρονεε ή εν γένει
tous άπιστουε20', διότι αυτή η καταδίκη έγκειται στην ουσία Tns níorns. Η
πίστη εμφανίζεται εν npcorois μόνο cos απροκατάληπτο5 διαχωρισμ05 των
πιστών από tous ámarous· αλλά autós ο διαχωρισμό5 είναι évas áKpcos
κριτικόε χωρισμόε. O morós έχει το θεό υπέρ αυτού, o ánioros ενάντιά του
-μόνο eos óuvnTiKós morós δεν έχει το θεό ενάντιά του, αλλά τον έχει ενά
ντιά του cos πραγματικό5 ámenos-, και εδώ βρίσκεται ακριβά» o flóyos Tns
anaímons για την εγκατάλειψη Tns OKomás Tns amarías. Αυτό όμα» που
έχει ενάντιά του το θεό είναι μηδαμινό, αποδιωγμένο, καταδικασμένο· διότι
αυτό που έχει ενάντιά του το θεό είναι το ίδιο ενάντια στο θεό. Η πίστη είναι
ταυτόσημη με την καλοσύνη, η μη πίστη με την κακία. Η πίστη, περιορισμένη
και προκατειλημμένη, τα φορτώνει όλα στο φρόνημα. ΓΓ αυτήν o ámenos
είναι ámenos λόγω αμετανοησίαε, λόγω KaKÍas202, évas εχθρό$ του Χριστού.
Qs εκ τούτου η πίστη ενσωματώνει μόνο tous menoús, αλλά απωθεί tous
ámorous. Είναι καλή απέναντι otous moroús, αλλά κακή απέναντι cnous
ámcTTOUs. Στην πίστη υπάρχει μια κακεντρεχήε αρχή.
Το γεγονό5 ότι οι Χριστιανοί βλέπουν, βέβαια, το καρφί στην πίστη των
μη χριστιανικών λαών αλλά δεν βλέπουν τη δοκό στη δική tous πίστη [Λουκάε 6:41] οφείλεται μόνο στον εγωισμό, στη ματαιοδοξία και στην αυταρέσκειά tous. Αυτό που είναι διαφορετικό cnous Xpiariavoús από tous άλλουβ
λαού$ είναι το 8í6os Tns Θρησκευτική5 óiacpopás. Αυτό που θεμελιώνει τη
διαφορά είναι μόνο οι κλιματικέε óiacpopés ή οι 6iaq>opés axis ιδιοσυγκρα
σία των λαών. "Evas auTÓs καθ' εαυτόν πολεμικό$ ή εν γένει περιπαθήβaioOnmpiaKós ñaós θα ενεργοποιήσει, φυσικά, τη θρησκευτική διαφορά
του μέσα από aicrônmpiaKés πράξε^. Αλλά η φύση ms níorns cos τέτοια
είναι παντού η ίδια. Η πίστη κατ' ουσίαν καταδικάζει, καταριέται. Κάθε ευλο201. Για την πίστη η οποία έχει ακόμη φωτιά στο σώμα, που έχει ακόμη χαρακτήρα, ο
ετερόφρων είναι πάντα lóios με tov άπιστο, τον άθεο.
202.Ήδη στην Καινή Διαθήκη η έννοια Tns ανυπακοής συνδέεται με την απιστία. «Η κύρια
κακία είναι η απιστία»· Λούθηρος (τόμ. XIII, σ. 647).
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γ(α, καθετί καλό το φορτώνεται επάνω της, στο θεό της, όπως ο εραστής το
αποδίδει στην ερωμένη του, [και] κάθε κατάρα, κάθε κακοτυχία και καθετί
κακό το αποδίδει στην απιστία. Ευλογημένος, θεάρεστος, μέτοχος στην αιώ
νια μακαριότητα είναι ο πιστός· καταραμένος, αποδιωγμένος από το θεό και
αποκηρυγμένος από τον άνθρωπο είναι ο άπιστος· διότι αυτό που απορρίπτει
o ©rós δεν μπορεί να το δεχτεί ο άνθρωποβ, δεν μπορεί να το σώσει· αυτό
θα ήταν μια κριτική της θείας κρίσης. Οι Μωαμεθανοί σβήνουν τον άπιστο
με φωτιά και με σπαθί, οι Χριστιανοί με τις «pñóγεε rns Kóñaans. Αλλά οι φλόγες του Επέκεινα
* Ο Κήρινθος ήταν ένας από
εκτείνονται
ήδη στο Εντεύθεν, για να φωτίσουν
τονς διάσημονς Γνωστικούς
τη νύχτα του άπιστου κόσμου. Όπως ο πιστός
τον 2ον αιώνα, ο οποίος
απολαμβάνει
ήδη σε αυτό τον κόσμο τις χαρές
υποστήριζε ότι ο κόσμος δητου ουρανού, έτσι πρέπει και εδώ ως πρόγευση
μιονργήθηχε όχι από το θεό ,
της κόλασης να θεριεύουν οι φωτιές της κολα
αλλά από μια δύναμη που είχε
σμένης αβύσσου, τουλάχιστον στις στιγμέ5 του
αποσπαστεί από αυτόν.
ανώτατου ενθουσιασμού rns nícnns.203 Βεβαίως,
Ο Άρειος έζησε στις αρχές του
ο Χριστιανισμός δεν προστάζει καμία δίωξη των
3ου αιώνα και υπήρξε μία από
αιρετικών, ακόμη δε λιγότερο τον προσηλυτι
τις σημαντικότερες προσω
σμό διά της βίας των όπλων. Εφόσον όμως η
πικότητες στις δογματικές
πίστη καταδικάζει, γεννά κατ' ανάγκην εχθρικά
χριστολογικές διαμάχες που
φρονήματα, τα φρονήματα εκείνα από τα οποία
διατρέχουν όλο τον αιώνα.
πηγάζει ο διωγμός των αιρετικών. Το va ayanás
Ο Αρειος υπήρξε επανειλημμέ
τον άνθρωπο που δεν πιστεύει στον Χριστό εί
να στόχος α φορισμον και ανα
ναι μια αμαρτία ενάντια στον Χριστό, σημαίνει να
θεματισμού από οικονμενικές
αγαπάς τον εχθρό του Χριστού.20* Αυτό που δεν
σννόδονς
αγαπά ο θεός, που δεν αγαπά ο Χριστός, δεν
μπορεί να το αγαπά και ο άνθρωπος· η αγάπη
του θα ήταν μια αντίφαση εντάντια στη θεία βούληση, δηλαδή αμαρτία. Ο
θεός αγαπά μεν όλους τους ανθρώπους, αλλά μόνο εάν και εφόσον είναι
Χριστιανοί ή τουλάχιστον μπορούν και θέλουν να είναι. Το να είσαι Χρι
στιανός σημαίνει να σε αγαπά ο θεός, το να μην είσαι Χριστιανός σημαίνει
να σε μισεί ο θεός, να είσαι ένα αντικείμενο της θείας opyñs.205 Ο Χριστιαvós δεν επιτρέπεται ñoinóv να αγαπά πάρα μόνο το Χριστιανό, και τον άλλο
μόνο ως δυνητικό Χριστιανό- επιτρέπεται μόνο να αγαπά αυτό που καθαγιάζει,
αυτό που ευλογεί η πίστη. Η πίστη είναι η βάπτιση rns ayánns. Η αγάπη στον
άνθρωπο ως άνθρωπο είναι μόνο η φυσική [αγάπη]. Η χριστιανική αγάπη
είναι η υπερφυσική, η δοξασμένη, η ευλογημένη αγάπη- αλλά η χριστιανική
203. Αλλωστε ο lôios ο θεόε δεν αναβάλλει επ' ουδενΙ πάντα για ιο μέλλον την τιμωρία
των βλάσφημων, των άπιστων, των αιρετικών, αλλά συχνά tous τιμωρεί ήδη σε αυτόν το
βίο, «npos όφελο5 του Χριστιανισμού και npos ενίσχυση uis níorns», έτσι, φέρ' ειπεΙν, tous
αιρεχικούΐ Κήρινθο και Άρειο.* Πρβλ. Λούθηρος (τόμ. XIV, σ. 13).
204. «Onoíos έχει το θείο πνεύμα as θυμηθεί το στίχο (Ψοήμοί 139:21): "ούχΙ tous μιooüvrás σε. Κύριε, έμίσησα κα) έπΐ tous èxGpoùs σου έξετηκόμην; [τέλειον μΤσοε έμίσουν
aúroús, els έχθροίκ έγένοντό μοι]"»· Βερνάρδος (Epist. 193 ad magist. Yvonem card.).
205. «Onoíos αρνείται τον Χριστό τον αρνείται o Xpiaiós»· Κυπριανός (Epist., Ε. 73, § 18.
έκδοση Gersdorf).
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αγάπη αγαπά μόνο ό,τι είναι χριστιανικό. Η φράση: «άγαπδτε τούς έχθροίις
ύμών» [Ματθαίος 5:44] αναφέρεται μόνο otous προσωπικούς εχθρούς, όχι
CTTOus δημόσιουε εχθρούβ, orous εχθρούς του θεού, otous εχθρούς rns πί
στη, cnous άπιστους. Onoios αγαπά τον άνθρωπο o onoíos αρνείται τον
Χριστό, o onoíos δεν πιστεύει στον Χριστό, απαρνείται τον Κύριο και θεό
του- η πίστη αίρει τα φυσικά δεσμό rns ανθρωπότητας- στη θέση Tns γενικής,
Tns <puoiKñs evóinxas θέτει μια μερική.
As μην εκφράσει κανείβ εδώ την αντίρρηση ότι στη Βίβλο λέγεται: «Μή
κρίνετε, Τνα μή κριθήτε» [Ματθαίος 7:1], ότι δηλαδή η πίστη εναποθέτει στο
θεό τόσο το δικαστήριο όσο και την καταδίκη. Τόσο αυτή όσο και άλλεβ
παρόμοιεβ ρήσε» ισχύουν μόνο στο χριστιανικό ιδιωτικό δίκαιο, αλλά όχι
στο χριστιανικό δημόσιο δίκαιο, ανήκουν μόνο στην ηθική και όχι στη δογ
ματική. Πρόκειται ήδη για αδιαφορία Tns níorns όταν αναμειγνύονται τέτοιεβ
ηθικέδ διατυπώσει στο πεδίο Tns δογματική5. Η διαφοροποίηση μεταξύ του
απίστου και του ανθρώπου είναι évas καρπός του σύγχρονου ανθρωπισμού.
Για την πίστη ο άνθρωπος ανάγεται στην πίστη· η ouoiibôns διαφορά του αν
θρώπου από το ζώο βασίζεται γΓ αυτή μόνο στη θρησκευτική πίστη. Μόνο
η πίστη συμπεριλαμβάνει όλε5 tis αρετέβ οι οποίεβ καθιστούν τον άνθρω
πο αρεστό στο θεό* αλλά o 0eós είναι το μέτρο, η αρέσκειά του είναι ο
υπέρτακ» Kavóvas- o niorós λοιπόν είναι ο μοναδικό5 νόμιμο5, kovovikós
ávOpconos, o áv0pa>nos óncos πρέπει va είναι, o ávOpconos τον οποίο ανα
γνωρίζει o θεόβ. Οπου επιτελείται η διαφοροποίηση μεταξύ του ανθρώπου
και του πιστού, εκεί ο άνθρωπος έχει ήδη αποκοπεί από την πίστη· εκεί ο
άνθρωποε ισχύει ήδη για τον ίδιο τον εαυτό του, ανεξάρτητο$ από την πίστη.
Η πίστη είναι συνεπά» αληθινή και απροσποίητη μόνο εκεί όπου η διαφορά
της πίστης επιδρά με κάθε ένταση. Εάν η διαφορά Tns níorns αμβλυνθεί, τότε
βέβαια και η ίδια η πίστη γίνεται αδιάφορη, άνευ χαρακτήρα. Η πίστη είναι
φιλελεύθερη μόνο σε πράγματα καθ' εαυτά αδιάφορα. Ο φιλελευθερισμό5
του Αποστόλου Παύλου έχει cos προϋπόθεση την παραδοχή των βασικών
άρθρων Tns níorns. Εκεί όπου τα πάντα εξαρτώνται από τα βασικά άρθρα Tns
níorns προκύπτει η διαφορά μεταξύ ouoicoôous και επουσιώδου5. Στο πεδίο
του επουσιώδουβ δεν υπάρχει Kavévas νόμο$, εκεί είστε ελεύθεροι. Αλλά,
φυσικά, η πίστη oás παραχωρεί δικαιώματα και ελευθερίά μόνο υπό εκείνο
τον όρο, ότι θα αφήσετε στην πίστη αμείωτο το δικαίωμά Tns.
θα ήταν λοιπόν εντελά» εσφαλμένο εάν ήθελε κανει^ να δικαιολογηθεί
λέγονταβ ότι η πίστη εναποθέτει τη δίκη στο θεό. Εναποθέτει σε αυτόν μόνο
την ηθική δίκη αναφορικά με την πίστη, μόνο τη δίκη για την ηθική ιδιοσυ
στασία Tns, για την προσποιητή ή την ειλικρινή πίστη των Χριστιανών, noios
θα είναι εξ ευωνύμων, noios θα είναι εκ δεξιών του θεού, αυτό το γνωρίζει
η πίστη. Απλά» αναφορικά με τα πρόσωπα δεν το γνωρίζει· αλλά το ότι
μόνο οι πιστοί είναι εν γένει οι κληρονόμοι Tns aicóvias βασιλείας αυτό είναι
πέραν αμφιβολία.206 Αλλά και πέρα από αυτό: Ο θεός που διακρίνει μεταξύ
206.
«Il y ο» λέει o Jurieux, ιόμ. 4, Papisme, c. 11, «un principe dangereux, que les Es
prits forts de ce Siècle essayent d'établir, c'est que les Erreurs de créance de quelque nature
qu'elles soyent ne damnent pas» [Υπάρχει μια επικίνδυνη αρχή την οποία προσπαθούν να
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του πιστού και του απίστου, o 0eós που καταδικάζει και αμείβει δεν είναι τί
ποτε áñño από την ίδια την πίστη. Αυτό που καταδικάζει ο Θεό5 το καταδικάζει
η πίστη, και αντιστρόφωε. Η πίστη είναι μια πυρά που αναλώνει ανελέητα το
αντίθετό ins. Αυτή η πυρά rns nímns θεωρούμενη tos αντικειμενικό ον είναι η
οργή του θεού ή, πράγμα που είναι το ίδιο, είναι η Κόλαση, διότι η Κόλαση
έχει προφανώε τη βάση Tns στην οργή του θεού. Αλλά αυτή την Κόλαση η
πίστη την εμπεριέχει στην καταδικαστική κρίση Tns. Οι φλόγε$ Tns Κόλασή
είναι απλά» οι oní08s από την εξολοθρευτική, την οργισμένη ματιά που ρί
χνει η πίστη o to u s ámorous.
Η πίστη λοιπόν είναι κατ' ουσίαν μεροληπτική. Onoios δεν είναι υπέρ του
Χριστού είναι ενάντια στον Χριστό. Υπέρ εμού ή εναντίον μου. Η πίστη γνω
ρίζει μόνο εχθρούs ή φίλου5, δεν γνωρίζει καμία αμεροληψία- είναι προ
κατειλημμένη μόνο για τον εαυτό Tns. Η πίστη
kj reuemacn εχμεταΛΛευεται
είναι ουσιωδά» αδιάλλακτη - ουσιωδώs, διότι
εόώ τη συνήχηση που π ρο χ v με την πίστη συνδέεται πάντα κατ' ανάγκην η
πτει από τις όνο έννοιες
ψευδαίσθηση ότι η υπόθεσή rns είναι υπόθεση
που χρησιμοποιεί, για
του θεού, ότι η τιμή rns είναι η τιμή του θεού. Ο
08Ós rns níorns δεν είναι aurós καθ' εαυτόν τίπο
να τονίσει τη διαφορά τους:
τε άλλο από την αντικειμενική ουσία rns ním ns, η
«Gottesdienst» για τη θεία
πίστη είναι αντικείμενο για τον εαυτό Tns. Ταυτίζει
λειτουργία και «Gôtzendienst»
λοιπόν 8níons και στο θρησκευτικό θυμικό και
via τη λατοεία των ειδώλων.
στη θρησκευτική συνείδηση το θέμα Tns níorns
με το θέμα του θεού. O íóios o Q eós συμμετέχει· το συμφέρον του πιστού
είναι το εσώτερο συμφέρον του ίδιου του θεού. «Ό άπτόμενο* ύμών» λέγε
ται από τον προφήτη Ζαχαρία [2:12] «ό άπτόμενο5 ύμών á)s ό άπτόμενο$
rñs KÓpns τού όφθαλμοΟ αύτοΟ [του Κυρίου]».207Ό,τι προσβάλλει την πίστη
προσβάλλει το θεό, ό,τι αρνείται την πίστη αρνείται τον ίδιο το θεό.
Η πίστη δεν γνωρίζει άλλη διαφορά από εκείνη μεταξύ Θεία5 λειτουργία5
και ειδωλολάτρη.* Μόνο η πίστη αποδίδει τιμή στο θεό· η απιστία στερεί
από το θεό αυτό που του οφείλεται. Η απιστία είναι μια προσβολή ενάντια
στο θεό, είναι ένα έγκλημα eoxáxns npoóooías. Οι ειδωλολάτρε5 προσεύχο
νται σε δαίμονε5- οι θεοί to u s είναι διάβολοι, «άλλ' δτι â θύει τά έθνη, δαιμοκαθιερώσουν οι ελευθερόφρονεβ αυτού ίου αιώνα, σύμφωνα με την οποία τα σφάλματα ms
níorns, όποια και να είναι, δεν τιμωρούνται], διότι είναι αδύνατον όταν KÓnoios που πιστεύει
ότι υπάρχει μόνο μία μακάρια πίστη (npos Eçeaious 4:5), και o onoios γνωρίζει ποια είναι
η μακάρια και ορθή πίστη, να μην γνωρίζει ποια είναι η εσφαλμένη πίστη και noios είναι ο
αιρετικός ή μη. (Πρβλ. Christianus minime Christianas, ή] Το ομοιώμα tou Χριστ. θωμάσιου
Ζ[ίγκφριντ], Μπέντσεν, Pastorn. 1692, σ. 57. «Δικάζουμε και κρίνουμε» λέει o Λούθηρος
otis επιτραπέζιες ομιλίες του αναφορικά με tous Αναβαπτιστές «σύμφωνα με το Ευαγγέλιο,
ónoios δεν πιστεύει έχει ήδη δικαστεί. ΓΓ αυτό και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι σφάλλουν
και ότι είναι καταδικασμένοι*.».
207.
«Έχει αναφέρει το πιο τρυφερό τμήμα του ανθρώπινου σώμακκ, oútcos ώστε να
δούμε με τη μεγαλύτερη σαφήνεια ότι o
ÓS προσβάλλεται τόσο μέσα από την έστω ελά
χιστη προσβολή των Αγίων του όσο ο άνθρωπος με την ελαχιστότερη επαφή της κόρης του
οφθαλμού του»· Σαλβιανόϊ (Lib. VIII, Degubern. Dei). «Με τέτοια προσοχή φυλά o Kúpios tis
oóoús των Αγίων, ώστε να μην προσκρούσουν ούτε σε μία πέτρα»· Καλβίνο5 (Inst. reí. chr.,
lib. I, c. 17, sect. 6).
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víois θύει και ού θεώ· ού θέλω 6è ùpôs koivcovoùs των δαιμονίων γίνεσθε»
[npos Kopivdlous A ' 10:20]. Aññá o διάβολοε είναι η άρνηση του θεού· μισεί
το θεό, δεν θέλει να υπάρχει Kavévas θεός. Έτσι, η πίστη είναι τυφλή απέ
ναντι στο καλό και το αληθινό που αποτελεί τη βάση επίσα και ms ειδωλο
λατρία- έτσι, σε οτιδήποτε δεν τιμά το θεό ms, δηλαδή αυτή την ίδια, βλέπει
ειδωλολατρία, και στην ειδωλολατρία βλέπει μόνο έργα του διαβόλου. Η
πίστη πρέπει λοιπόν και σύμφωνα με το φρόνημα να είναι απλώ5 αρνητική
απέναντι σε αυτή την άρνηση του θεού: είναι λοιπόν ουσιωδακ αδιάλλακτη
απέναντι στο αντίθετό Tns, εν γένει απέναντι σε αυτό που δεν συμφωνεί μαζί
ms. Η ανοχή από την πλευρά ms θα αποτελούσε αδιαλλαξία απέναντι στο
θεό, o onoíos έχει το δικαίωμα για την άνευ όρων μονοκρατορία. Δεν πρέπει
να υφίσταται τίποτε, δεν πρέπει να υπάρχει τίποτε που να μην αναγνωρίζει το
θεό, που να μην αναγνωρίζει την πίστη, «ϊνα έν τώ όνόματιΊησοϋ παν γόνυ
κάμψη έηουρανίων καί έπιγείων καί καταχθονίων, καί πάσα γλώσσα έξομολογήσηται δτι Kúpios'lnooüs Xpioxós e)s δόξαν θεοϋ nacpós».20®ΓΓ αυτό και
η πίστη απαιτεί ένα Επέκεινα, έναν κόσμο όπου η πίστη δεν έχει πλέον καμία
αντίθεση ή όπου τουλάχιστον αυτή η αντίθεση υπάρχει μόνο για να δοξάζει
την αυτοπεποίθηση Tns θριαμβευιικήε nícrcns. Η Κόλαση γλυκαίνει τis xapés
των μακάριων πιστών, «θα έρθουν οι εκλεκτοί, για να δουν τα δεινά των
άθεων, και με το θέαμα αυτό δεν θα καταληφθούν από πόνο· αντιθέτου,
βλέπονταβ τα ανείπωτα δεινά των άθεων, ευχαριστούν nepixapeís το θεό για
τη Σωτηρία to u s » .209
Η πίστη είναι το αντίθετο rns αγάπηε. Η αγάπη αναγνωρίζει ακόμη και
μέσα στην αμαρτία την αρετή, στο σφάλμα την αλήθεια. Μόνο από την πε
ρίοδο όπου στη θέση τηβ δύναμα m s nícnns ήρθε η δύναμη Tns εκ φύσεακ
αληθινήβ ενότητα$ Tns avOpconórnTas, η δύναμη του Λόγου, η ανθρωπότη
τα [Humanitàt], διακρίνει κανεί5 και στον πολυθεϊσμό, στην ειδωλολατρία
εν γένει [κάποια] αλήθεια ή επιδιώκει τουλάχιστον να εξηγήσει με ανθρώπι
ν ο ί, cpuoiKOÚs ñóyous αυτό που η προκατειλημμένη πίστη συνάγει μόνο
208. npos <Diñmnnalous 2:10-11. «Otov ακούγεται to όνομα tou Ιησού Χρισιού, θα πρέ
πει να φοβούνται ια πάντα όσα είναι άπισια και άθεα στον ουρανό και επί xns yns»- Λούθηρος
(τόμ. XVI, σ. 322). «O Xpioriavós περηφανεύεται για το θάνατο του ειδωλολάτρη, διότι δοξά
ζει τον Χριστό»· D/Vus Bemardus (Sermo exhort., ad Milites Templi).
209. nétpos Λομβαρδό*, lib. IV, dist. 50, c. 4. H πρόταση αυτή όμωΐ δεν είναι διόλου
ρήση του Ιδιου του Πέτρου Λ. Ο Πέτροε Λ. είναι πολύ συνεσταλμένοε, ταπεινόφρων και
εξαρτημένο* από us αυθεντίες του Χριστιανισμού για να τολμήσει εξ ιδίων μια τέτοια δι
ατύπωση. Όχι! Αυτή η πρόταση είναι μια γενική ρήση, μια χαρακτηριστική έκφραση ins
χριστιανικήε, Tns πιστής αγάπης. - Η διδασκαλία ορισμένων Πατέρων, óncos, για παράδειγμα,
του Ωριγένη, του ΓρηγορΙου Núoons, ότι οι κολασμοί των καταδικασμένων κάποτε θα τε
λειώσουν, δεν προέρχεται από τη χριστιανική ή την εκκλησιαστική διδασκαλία αλλά από τον
πλατωνισμό. Ρητά λοιπόν απορρίφθηκε η διδασκαλία για την περατότητα των κολασμών
όχι μόνο από την Καθολική αλλά και από την Προτεσταντική Εκκλησία (Ομολογία του Αουγκσμηουργκ, άρθρο 17). - Ένα λαμπρό παράδειγμα για την αποκλειστική, την εχθρική npos
τον άνθρωπο μικρόνοια Tns χριστιανικήβ αγάπης είναι eníons εκείνη του StrauB (Χριστιανική
διδασκαλία níorns, II. Β., σ. 547) από το προαναφερθέν παράθεμα του Buddeus, σύμφωνα
με το οποίο τα παιδιά που πεθαίνουν αβάπτιστα και [εντούτοις] μετέχουν στην θεία χάριν και
μακαριότητα δεν είναι τα παιδιά των ανθρώπων εν γένει, αλλά αποκλειστικά τα παιδιά των
Χριστιανών.
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από to διάβολο. ΓΓ αυιό και η αγάπη είναι ταυτόσημη μόνο με το Λόγο, αλλά
όχι με την πίστη· διότι, óncos o Aóyos, έτσι είναι και η αγάπη πιο ελεύθερης
πιο οικουμενική$ φύσα, η πίστη όμακ είναι πιο στενόκαρδα, πιο περιο
ρισμένα <púons. Μόνο εκεί όπου υπάρχει Aóyos κυριαρχεί γενική αγάπηo íóios o Aóyos δεν είναι τίποτε άλλο από την οικουμενική αγάπη. Η πίστη
έχει επινοήσει την Κόλαση, όχι η αγάπη, όχι o Aóyos. Για την αγάπη η Κό
λαση είναι μια φρικωδία, για το Λόγο μια ανοησία, θα ήταν αξιοθρήνητο
[σφάλμα] να θεωρεί κανεί5 την Κόλαση απλά» μια σύγχυση ms níorns, μια
εσφαλμένη πίστη. Η Κόλαση απαντά ήδη στη Βίβλο. Η πίστη είναι παντού
όμοια με τον εαυτό ms, τουλάχιστον η θετική θρησκευτική πίστη, η πίστη με
εκείνο το νόημα με το οποίο λαμβάνεται και εδώ και πρέπει να λαμβάνεται,
εάν δεν θέλει κανεί5 να συγχύσει τα στοιχεία του Λόγου, ins μόρφωσα,
με την πίστη - μια ανάμειξη στην οποία βεβαίωβ ο χαρακτήραβ ms níoms
γίνεται αγνώριστοε.
Εάν λοιπόν η πίστη δεν αντιφάσκει στο Χριστιανισμό, τότε δεν αντιφά
σκουν σ' αυτόν ούτε εκείνα τα φρονήματα που προκύπτουν από την πίστη,
ούτε εκείνε$ οι πράξειβ που προκύπτουν από αυτά τα φρονήματα. Η πίστη
καταδικάζει: όλεβ οι πράξεΐ5, όλα τα φρονήματα που αντιφάσκουν στην αγά
πη, στην ανθρωπότητα, στο Λόγο, αντιστοιχούν στην πίστη. Όλε5 οι φρικωδίε5 ms θρησκευτικήί icnopías του Χριστιανισμού, για us onoíss οι πιστοί μαβ
λένε neos δεν προέρχονται από το Χριστιανισμό, έχουν όντακ προέλθει από
το Χριστιανισμό διότι έχουν προέλθει από την πίστη. Αυτή μάλιστα η άρνηση
[των πιστών] είναι μια αναγκαία συνέπεια ms níoms- διότι η πίστη ιδιοποιείται
μόνο το καλό, αλλά αποδίδει όλο το κακό στην απιστία ή στη μη ορθή πίστη
ή στον άνθρωπο εν γένει. Ακριβά» όμωβ σε αυτό, στο ότι η πίστη αρνείται
neos το κακό στο Χριστιανισμό είναι δική του αιτία, έχουμε την κραυγαλέα
απόδειξη ότι όντα» autós είναι o unamós του, διότι έχουμε την απόδειξη
ms περιοριστικότητα$, Tns μεροληψία5 και ms αδιαλλαξία$ του, δυνάμει Tns
onoías είναι καλόβ μόνο απέναντι στον εαυτό του, o to u s onaôoùs του, αλλά
είναι kokó s, ô ô ik o s απέναντι σε όλουβ to u s άλλουβ. Το καλό που έγινε από
XpiOTiavoús δεν το έκανε, σύμφωνα με την πίστη, o ávOpconos αλλά ο ΧριOTiavós, η πίστη: όμακ το κακό των Χριστιανών δεν το έκανε o Xpicmavós
αλλά ο άνθρωπο5. Οι κακέβ πράξεκ níoms του Χριστιανισμού δεν αντιστοι
χούν λοιπόν στην ουσία Tns níoms - ms níorns óncos έχει δηλωθεί ήδη
στο αρχαιότερο και ιερότερο έγγραφο του Χριστιανισμού, στη Βίβλο, «εΐ
tis ύμά5 εύαγγελίζεται παρ' ô παρελάβετε, άνάθεμα έστω»·210 flpos rañáias
1:9. «Μή γίνεσθε έτεροζυγοϋντεβ ánícnois· tis γάρ μετοχή δικαιοσύνη καί
άνομίφ; tis δέ κοινωνία φωτΐ npès o k ó io s ; ils δέ συμφώνησα Χριστώ npós
Βελίαλ; ñ r/'s μερ)ε πιστώ μετά όπίστου; tis δέ συγκατάθεσή ναώ θεοϋ μετά
είδώλων; ύμεΤε γάρ vaós θεοϋ έστε ζώντο$, καθάκ εΤπεν ó 0eós ότι ένοικήσω έν aùmïs καί έμπεριπατήσω, καί έσομαι αύτών 08Ós, καί αύτοί έσονταί
μοι λαό5. διό έξέλθετε έκ μέσου αύτών καί άφορίσθητε, λέγει Kúpios, καί
210.
«Fugite, abhorrete hune doctorem» [Αποφεύγετε, περιφρονεΙιε léioious δασκάñous]. Γιατί όμως να τον αποφύγω; Διότι στην κεφαλή του επικρέμαται η οργή, δηλαδή η
κατάρα του θεού.
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άκαθάρχου μή δπτεσθε, κάγώ είσδέξομαι ú/jos»· tipos Kopivdíous Β' 6:14-17.
«έν τη άποκαλύψει τοϋ Κυρίου Ίησοϋ άπ' ούρανοΰ μετ' άγγέλων δυνάμεα»
αύχοϋ έν πυρ) φήογός óióóvxos έκδίκησιν xoTs μή είδόσι θεόν καί toTs μή
ύπακούουσι τω εύαγγεήίω τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοϋ Χρίστου, οϊχινεε δίκην
τΙσουσιν όλεθρον αΙώνιον άπό προσώπου χοϋ Κυρίου καί άπό xñs δόξηβ
xñs loxúos αύχοϋ, δχαν έλθη ένδοξασθήναι έν xoïs áylois αύχοΰ καί θαυμασθηναι έν πδσι τoís πιστεύσασιν»· flpos θεσσαλονικε(5 Β' 1:7-10. «Χωρ/s
δέ π/στεα» άδύναχον εύαρεσχησαι [...] χω θεώ»· flpos Edpalous 11:6. «Οΰχω
γάρ ήγάπησεν ό θεό$ χόν κόσμον, ώσχε χόν υίόν αύχοΰ χόν μονογενή έδωκεν, Τνα nâs ό πιστεύωνels αύτόν μή άπόλπχαι άλλ' έχη ζωήν αΙώνιον»· Ιωάν
ν α 3:16. «Παν πνεϋμα δ όμολογεϊ’/ησοϋν Χριστόν έν σαρκ) έλπλυθότα, έκ
τοϋ θεοΰ έστ/· καί παν πνεϋμα δ μή όμολογεΤ χόνΊπσοϋν Χρισχόν έν σαρκ)
έληλυθόχα, έκ τοΰ θεοΰ ούκ έστ/· καί χοϋχό έσχι rô τοϋ άντιχρίστου»· Επι
στολή Ιωάννου Α ' 4:2-3. «Tis έσχιν ό ψεύσια εΙ μή ό άρνούμενο5 ôxi’lnooüs
ούκ έσχιν ό Xpioxós; ouxós έσχιν ό ávríxpicnos, ό άρνούμενο5 χόν παχέρα καί
χόν uló»· Επιστολή Ιωάννου Α' 2:22. «nâs ό παραβαίνων καί μή μένων έν
xñ διδαχή χοϋ Χρισχοϋ θεόν ούκ έχει- ό μένων έν xñ διδαχή χοϋ Χρισχοϋ,
oüxos καί χόν παχέρα καί χόν υίόν έχει. εΤ xis έρχεται npós ύμα$ καί χαύχην
χήν διδαχήν ού φέρει, μή λαμβάνετε αύχόν els οΙκίαν, καί χαίρειν αύχω μή
λέγεχε· ό γάρ λέγων αύχώ χαίρειν κοινωνεΤ xoís ípyois αύχοϋ xoTs πονηpo7s»· Επιστολή Ιωάννου β '9-11. Έτσι μιλά o Anóaxoflos xns aYánns. Αλλά
η αγάπη χην οποία εορχάζει είναι μόνο η χριστιανική αδελφική αγάπη, «έπί
θεω ζώνχι, ôs έσχι σωχήρ πάνχων άνθρώπων, μάλιστα πιστών»· npos Τιμόθε
ον Α ' 4:10. Ένα μοιραίο 'μάλιστα'! «ΰρα ούν tos καιρόν έχομεν, έργαζώμεθα
χό άγαθόν npós návxas, μάλιστα δέ npôs xoùs οίκείουε xñs πίσχεω5ί»· npos
Γαλάτα5 6:10. Ένα επίσηβ πολύ μοιραίο 'μάλισχα δε'! «Αίρεχικόν άνθρωπον
μεχά μίαν καί δευχέραν νουθεσίαν παραιχοϋ, είδακ δχι έξέσχραπχαι ό χοιoüxos καί άμαρχάνει ών aÚTOKOTÓKpiTOS» 2u npos Ήτον 3:10-11. «ών έσχιν
Ύμέναιθ5 και Άλέξανδρο5, oûs παρέδωκα χω oaxavg, Τνα παιδευθώσι μή
βλασφημεϊν»· npos Τιμόθεον Α ' 1:20, npos Τιμόθεον Β' 2:17-18 - παραθέμαχα χα οποία ακόμη σήμερα επικαλούνται οι Καθολικοί για να αποδείξουν
cos αποσχολική χην αδιαλλαξία xns Εκκλησίαβ απένανχι (nous αιρεχικούβ. «Εΐ
xis ού φιλεΤχόν ΚύριονΊησοϋν Χρισχόν, ήχω άνάθεμα»· npos K o p iv0 lo u sA '
16:22. «ό πιστεύων είβ χόν υίόν έχει ζωήν αίώνιον· ό δέ άπειθών χω υΙω ούκ
δψεχαι ζωήν, άλλ' ή όργή του θεοΰ μένει έπ' αύχόν»·212 Ιωάννα 3:36. «Καί
ôs ϋν σκανδαλίση ένα χών μικρών χούχων τών πιστευόντων d s έμέ, καλόν
έσχιν αύχω μάλλον εί περίκειχαι λίθθ5 μυλικ05 περι χόν χράχηλον αύχοϋ
καί βέβληχαι e\s χήν θάλασσαν»· MápKos 9:42, Ματθαίθ5 18:6. «ό πιστεύσα5
211. Και' ανάγκην προκύπτει από εδώ ένα φρόνημα όπως αυτό, για παράδειγμα, που
εκφράζει o Κυπριανός. «Όταν οι αιρετικοί χαρακτηρίζονται παντού απλώς εχθροί και αντίχρι
στοι, όταν στιγματίζονται παντού ως αποφευκτέοι και ως ανάποδοι και αυτοκατάκριτοι, γιατί θα
έπρεπε εκείνοι που, σύμφωνα με τη μαρτυρία των Αποστόλων, είναι αυτοκατάκριτοι να μην
είναι καταδικασμένοι και από εμάς;»· Epist. 74 (Edit. cit.).
212. Το παράθεμα στον Λουκά 9:56, ως παρεμφερές του οποίου είθισται να αναφέρεται ο
Ιωάννης 3:17, αποκτά συνεπώς τη συμπλήρωση και τη διόρθωσή του από τον αμέσως επόμε
νο στίχο 18: «ό πιστεύων είς αύτόν ού κρίνεται· ό δέ μή πιστεύων ήδη κέκριται».
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κα) βαπτισθείς σωθήσεται, ό δέ άπιστήσας κατακριθήσεται»· Μάρκος 16:16. Η
διαφορά μεταξύ ms níorns óncos αυτή έχει ήδη διατυπωθεί στη Βίβλο και
ms níoms óntos απέκτησε ισχύ την κατοπινή περίοδο είναι μόνο η διαφορά
μεταξύ του σπόρου και του φυτού. Στο σπόρο βεβαία» δεν μπορώ να δω με
τόση σαφήνεια αυτό που στο ώριμο φυτό είναι οφθαλμοφανέε- κι άμα», το
φυτό ήταν ήδη στο σπόρο. Αυτό άμα» που είναι οφθαλμοφανές αυτό βέ
βαια» δεν θέλουν να το αναγνωρίσουν πλέον οι σοφιστέβ- επιμένουν μόνο
στη διαφορά μεταξύ Tns ανεπτυγμένα και Tns μη ανεπτυγμένα ύπαρξαδιαγράφουν από το νου to u s την ενότητα.
Η πίστη μεταβαίνει αναγκαστικά στο μίσος, το μίσοβ μεταβαίνει σε διωγ
μό, εκεί όπου η δύναμη Tns níorns δεν βρίσκει καμία αντίσταση, δεν καταθραύεται σε μια δύναμη ξένη npos την ηίστη, στη δύναμη Tns αγάπα, Tns
ανθρωπότητα5, του αισθήμαν» δικαίου. Η πίστη δΓ εαυτήν ανορθώνεται
κατ' ανάγκην πάνω από to u s νόμους rns φυσικής nOiKñs. Η περί nícrccos
διδασκαλία είναι η διδασκαλία των καθηκόντων απέναντι στο θεό - το ανώ
τατο καθήκον είναι η πίστη. Όσο υψηλότερα στέκει o eeós από τον άνθρω
πο, τόσο πιο ψηλά στέκουν τα καθήκοντα απέναντι στο θεό σε σύγκριση
με εκείνα απέναντι στον άνθρωπο. Και αναγκαστικά τα καθήκοντα απέναντι
στο θεό περιέρχονται σε σύγκρουση με τα κοινά ανθρώπινα καθήκοντα. Ο
Θεό5 όχι μόνο πιστεύεται και παριστάνεται cos η κοινή ουσία, ο Πατέρα5 των
ανθρώπων, cos η αγάπη -μια τέτοια πίστη είναι πίστη ms ayánns-, αλλά
παριστάνεται και cos εμπρόσωπο ον, cos ένα ον δι' εαυτό. 'Oncos λοιπόν δι
αχωρίζεται ο θεός ως ένα ον δι' εαυτό από την ουσία του ανθρώπου, έτσι
διαχωρίζονται και τα καθήκοντα απέναντι στο θεό από τα καθήκοντα απέναντι
στον άνθρωπο - έτσι διαχωρίζεται στο θυμικό η πίστη από την ηθική, από
την αγάπη.213 As μη φέρει κανείβ την αντίρρηση ότι η πίστη στο θεό είναι η
πίστη στην αγάπη, το ίδιο το αγαθό, ότι δηλαδή η ίδια η πίστη είναι ήδη μια
έκφραση του καλού θυμικού. Στην έννοια Tns προσωπικότηταε εξαφανίζο
νται οι ηθικοί προσδιορισμοί- γίνονται κάτι παράπλευρο, απλά συμβεβηκότα. Το κύριο θέμα είναι το υποκείμενο, το θείο Εγώ. Η αγάπη για τον ίδιο
το θεό, επειδή είναι μια αγάπη για ένα εμπρόσωπο ον, δεν είναι μια ηθική
αλλά μια προσωπική αγάπη. Αναρίθμητοι ευσεβεί5 ύμνοι αποπνέουν μόνο
αγάπη για τον Κύριο, αλλά σε αυτή την αγάπη δεν φαίνεται καμία σπίθα μια5
uijmññs n0iKñs lôéas ή φρονήμαυ».
Η πίστη είναι το ανώτατο, διότι το αντικείμενό ms είναι μια θεία προ
σωπικότητα. Εξαρτά λοιπόν την αιώνια μακαριότητα από αυτή την ίδια [την
213.
Η πίστη δεν είναι μεν «xœpis καλά έργα», μάλιστα είναι, σύμφωνα με τη ρήση του
Λούθηρου, τόσο αδύνατο να διακρίνει κανεί5 τα έργα από την πίστη, όσο και να διαχωρίσει
το κάψιμο και το φως από τη φωτιά. Εντούτοις όμως -και αυτό είναι το κύριο θέμα- τα καλά
έργα δεν ανήκουν στο άρθρο περί rns δικαιοήόγησης ενώπιον του θεού, δηλαδή θεωρείται
κανείς δίκαιος ενώπιον του θεού και «μακάριος χωρίς τα έργα μόνο μέσα από την πίστη».
Η πίστη διαφέρει λοιπόν εντέλει ρητά από τα καλά έργα: μόνο η πίστη ισχύει ενώπιον του
θεού, όχι το καλό έργο· μόνο η πίστη προκαλεί τη μακαριότητα, όχι η αρετή- μόνο η πίστη
έχει θρησκευτική σημασία, θεία αυθεντία, όχι η ηθική. - Ως γνωστόν, ορισμένοι υποστηρίζουν
μάλιστα ότι τα καλά έργα όχι μόνο δεν είναι αναγκαία αλλά είναι «επιβλαβή για τη μακαριό
τητα». Πολύ σωστό.
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πίσιη], όχι από χην εκπλήρωση χων κοινών ανθρώπινων καθηκόνχων. Αυχό
όμα» που έχει cos επακόλουθο χην αιώνια μακαριόχηχα, αυχό προσδιορί
ζεται, με χην αίσθηση χου ανθρώπου, αναγκαστικά cos κύριο θέμα. Oncos
λοιπόν εσωχερικά η ηθική υποχάσσεχαι σιην πίσχη, έχσι μπορεί, έχσι πρέπει
επίσα να xns υποχαχθεί εξωχερικά, πρακχικά, μάλισχα να θυσιασχεί. Είναι
αναγκαίο να υπάρχουν ηράξεκ axis οηοίεβ η πίσιη εμφανίζεται σε 6iaq>opá
ή πολύ περισσόχερο σε αντίφαση npos την ηθική - πράξειβ οι οποίεε είναι
ηθικά κακέ5, αλλά σύμφωνα με την πίστη είναι αξιέπαινεε, διόχι αποσκοπούν
μόνο σχο καλύχερο για χην πίσχη. Όλη η σωχηρία βρίσκεχαι σχην πίσχη· χα
πάνχα λοιπόν και πάλι στη σωτηρία rns nímns. Εάν κινδυνεύει η πίσχη, χόχε
κινδυνεύουν η αιώνια μακαριόχηχα και η χιμή χου θεού. Τα πάνχα αποκχούν
προνόμιο μέσα από την πίσχη, αρκεί να έχουν cos σκοπό μόνο χην προώ
θηση xns níaxns- διόχι, υπό χην αυσχηρή έννοια, η πίσχη είναι χο μοναδικό
αγαθό σχον άνθρωπο, óncos o íóios ο Θεό5 είναι χο μοναδικό αγαθό ον, και
συνεπά» η πρώτη, η ανώτατη ενχολή: Π/στη!214
Ακριβά» γΓ αυχόν χο λόγο, επειδή δεν υπάρχει καμία φυσική, εσωχερική συνάφεια μεχαξύ xns níoxns και χου ηθικού φρονήμαχο$, επειδή, πολύ
περισσόχερο, έγκειχαι σχην ουσία rns nímns καθ' εαυτήν να είναι αδιάφορη
απένανχι σχα ηθικά καθήκονχα,215 επειδή θυσιάζει την αγάπη χου ανθρώπου
σχην τιμή χου θεού, ακριβώ5 γι' αυτό απαιχείχαι η πίσχη να έχει cos επακό
λουθο καλά έργα, να ενεργοποιείχαι μέσα από χην αγάπη. Η πίσχη που είναι
αδιάφορη απένανχι σχην αγάπη ή xcopís αγάπη ανχιφάσκει σχο Λόγο, σχο
φυσικό περί δικαίου αίσθημα χου ανθρώπου, σχο ηθικό αίσθημα μέσω χου
οποίου η αγάπη εηιβάλλεχαι άμεσα cos νόμοβ και cos αλήθεια. Η πίσχη λοι
πόν σε ανχίφαση με χην ουσία xns αυτή καθ' εαυτήν περιορίζεχαι από χην
ηθική: μια πίσχη που δεν επιχυγχάνει χίποχε καλό, που δεν ενεργοποιείχαι
μέσα από χην αγάπη, δεν είναι αληθινή, ζωνχανή πίσχη. Αλλά auxós ο περιορισμό5 δεν προέρχεχαι από την ίδια την πίστη. Αυχό που θέχει νόμουβ
σχην πίσχη είναι η ανεξάρχηχη από αυχή δύναμη xns αγάπα· διόχι εδώ η
ηθική ιδιοσυστασία γίνεχαι χο χαρακχηρισχικό xns Yvnoióxnxas xns níaxns, η
αλήθεια rns nícnns εξαρτάται από την αλήθεια rns ηθική5 - μια σχέση η οποία
όμα» αντιφάσκει στην πίστη.
Σαφά», η πίστη κάνει τον άνθρωπο μακάριο- αλλά σίγουρο είναι το εξή5:
δεν του εμπνέει κανένα ηθικό φρόνημα. Εάν βελτιώνει τον άνθρωπο, εάν
έχει cos επακόλουθο ηθικά φρονήματα, αυτό πρόερχεται μόνο από την εσω
τερική πεποίθηση, που είναι ανεξάρτητη από τη θρησκευτική πίστη, περί
214. Πρβλ. en' αυχού, για παράδειγμα, J.H. Boehmeri, Jus Eccles., lib. V, Tit. VII, § 32, § 44.
215. «O Placetta de Fide λέει: Δεν πρέπει κανείς να αναζηιά στη φύση των Ιδιων των πραγ
μάτων ιην αληθινή αιτία για το αδιαχώριστο Tns níorns και rns ευσέβειας. Εάν δεν σφάλλω,
θα πρέπει κανείς να την αναζητήσει αποκλειστικά στη θεία βούληση. Έχει δίκιο, και σκέφτεται
ána>s εμεί5, όταν συνάγει αυτή tn σχέση (δηλαδή rns ιερότητας ή του ευσεβούς, του ενάρε
του φρονήματος με την πίστη) από την ελεήμονα βούληση του θεού. Άλλωστε αυτή η σκέψη
δεν είναι κάτι νέο, αλλά είναι κάτι με το οποίο συμφωνούν οι αρχαιότεροι θεολόγοι μας»· J.
A. Ernesti (Vindiciae arbitrii div. Opuscula Theologica, [1773] a. 297). «Eáv Kánoios δοκεί ότι
εκείνο$ που έχει πίστη χωρίς αγάπη δεν είναι Χριστιανός, τότε είναι καιαραμένος»· Σύνοδος
Τριδέντου (Sess. VI, De ju s tií. can 28).
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ins αδήριτα αλήθεια$ tns nOiKñs. Μόνο η ηθική είναι εκείνη που φωνάζει
στη συνείδηση του πιστού: Η πίστη σου δεν είναι τίποτε εάν δεν σε κάνει
καλό, αλλά δεν είναι διόλου η πίστη [που το φωνάζει αυτό]. Σαφώ5, δεν
μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό, η βεβαιότητα τ α aicóvias μακαριότηταε,
ms συγχώρεση5 των αμαρτιών, Tns anóóoons xápiros και Tns λύτρωσα
από όλε$ tis τιμωρίε5 μπορούν να προδιαθέσουν τον άνθρωπο να κάνει το
καλό. O ávOpconos που έχει αυτή την πίστη έχει τα πάντα· είναι μακάριοβ·216
είναι a6iá<popos απέναντι στα αγαθά αυτού του κόσμου- Kavévas cp0óvos,
καμία απληστία, καμία φιλοδοξία, Kavévas αισθητηριακό$ nó0os δεν μπο
ρούν να τον δεσμεύσουν- καθετί γήινο εξαφανίζεται ενώπιον Tns oupávias
xápiTos και Tns aicóvias υπεργήινα μακαριότητα5. Αλλά τα καλά έργα δεν
προέρχονται σε αυτόν από τα φρονήματα Tns iôias Tns αρετή5. Το ελατήριο
των καλών πράξεών του δεν είναι η ίδια η αγάπη, δεν είναι το αντικείμενο
Tns ayánns, ο άνθρωποί, η βάση κάθε ηθικήβ. Όχι! Κάνει το καλό όχι χάριν
του καλού, όχι χάριν του ανθρώπου αλλά χάριν του θεού - από ευγνωμο
σύνη απέναντι στο θεό, o onoíos έκανε τα πάντα γΓ αυτόν και για τον οποίο
συνεπακ θα πρέπει και autós να κάνει όλα όσα βρίσκονται στη δύναμή του.
Αποφεύγει την αμαρτία διότι αυτή προσβάλλει το θεό, το Σωτήρα του, τον
Κύριο και ευεργέτη του.217 Η έννοια Tns αρετήβ είναι εδώ η έννοια Tns ανταnoóoxiK ñs Ouoías. Ο θεόε θυσιάστηκε για τον άνθρωπο- γΓ αυτό και ο άν0pconos θα πρέπει τώρα να θυσιαστεί για το θεό. Όσο μεγαλύτερη η θυσία
τόσο καλύτερη η πράξη. Όσο περισσότερο κάτι αντιφάσκει στον άνθρωπο,
στη φύση, τόσο μεγαλύτερη η αυταπάρνηση, τόσο μεγαλύτερη και η αρετή.
Αυτή την αποκλειστικά αρνητική έννοια του αγαθού την πραγματοποίησε
και τη διαμόρφωσε Kupítos ο Καθολικισμ05. Η ανώτατη ηθική έννοιά του
είναι εκείνη Tns Ouoías - από εδώ και η υψηλή σημασία Tns anápvnons Tns
γενετήσιαβ ayánns, Tns παρθένια. Η αγνότητα ή, πολύ περισσότερο, η παρ
θενία είναι η χαρακτηριστική αρετή Tns καθολικήβ níorns -για το λόγο ότι
δεν έχει καμία βάση στη φύση-, είναι η πληθωρικότερη, η υπερβατικότερη,
η φανταστικότερη αρετή, η αρετή Tns υπερνατουραλιστική5 níorns - για την
πίστη είναι η ανώτατη αρετή, αλλά αυτή καθ' εαυτή δεν είναι καμία αρετή.
Συνεπάκ η πίστη καθιστά αρετή αυτό που καθ' εαυτό, σύμφωνα με το περι
εχόμενό του, δεν είναι καμία αρετή- δεν έχει λοιπόν καμία αίσθηση αρετή5·
πρέπει κατ' ανάγκη να υποβιβάσει την αήηθινή αρετή διότι ανορθώνει σε
τέτοιο βαθμό μια ψευδοαρετή, επειδή δεν την οδηγεί καμία άλλη έννοια από
εκείνη Tns anápvnons, Tns αντίφασα με τη φύση του ανθρώπου.
Ωστόσο, αν και οι πράξεΐΒ Tns icrtopías Tns χριστιανική5 θρησκεία που
αντιφάσκουν στην αγάπη αντιστοιχούν στο Χριστιανισμό, και συνεπάκ οι
αντίπαλοι του Χριστιανισμού έχουν δίκιο όταν του προσάπτουν tis δογμα216. Πρβλ. επ' αυτού τον Λούθηρο, για παράδειγμα, τόμ. XIV, σ. 286.
217. «ΓΓ αυτό και τα καλά έργα πρέπει να ακολουθούν την πίστη ως ευχαριστία στο θεό»
(Απολογία της Ομολογίας του Αουγκσμπουργκ, άρθρο 3). «Πώς μπορώ λοιπόν να σου αντα
ποδώσω έμπρακτα τις πράξεις αγάπης σου; Υπάρχει κάτι που είναι ευχάριστο για εσένα, όταν
αμβλύνω και συγκροτώ τους πόθους της σάρκας, ώστε να μην καίνε ξανά την καρδιά μου
με νέες αμαρτίες». «Όταν θέλει η αμαρτία να εγερθεΙ, δεν έχω καμία αμφιβολία, η ματιά στο
Σταυρό του Ιησού σκοτώνει τα θέλγητρά της» (Υμνολόγιο rns ευαγγελικής κοινότητας).

Η ουσία ιου Χριστιανισμού

φρικωδίεβ των Χριστιανών, εντούτο» auTés αντιφάσκουν ταυτόχρονα
στο Χριστιανισμό, διότι ο Χριστιανισμόβ δεν είναι μόνο μια θρησκεία ins
níorns αλλά και ms ayánns, δεν μα$ υποχρεώνει μόνο να πιστεύουμε aññá
και να αγαπάμε. Οι πράξεκ ms ψυχρότητα5, του μ[σου$ n p o s tous αιρετιkoús αντιστοιχούν και αντιφάσκουν άραγε ταυτόχρονα στο Χριστιανισμό;
Πά» είναι δυνατόν αυτό; Βεβαία» και είναι. Ο Χριστιανισμό5 εγκρίνει ταυ
τόχρονα εκείνες tis πράξεκ που προέρχονται από την αγάπη και εκείνε5 tis
npàÇeis που προέρχονται από την πίστη χωρ/s αγάπη. Εάν ο Χριστιανισμό$
είχε καταστήσει μόνο την αγάπη νόμο, τότε οι οπαδοί του θα είχαν δίκιο, τότε
δεν θα μπορούσε κανει^ να του προσάψει us φρικωδικ ms lo ro p ía s ins χριOTiaviKñs OpnoKEÍas- εάν είχε κάνει μόνο την πίστη νόμο, τότε οι κατηγορία
των άπιστων θα ήταν άνευ όρων añnOivés, χωρ/s περιορισμό. Ο Χριστιανισμόβ δεν άφησε ελεύθερη την αγάπη, δεν ανυψώθηκε σε εκείνο το úipos που
συλλαμβάνει απόλυτα την αγάπη. Και δεν είχε, δεν μπορούσε να έχει, αυτή
την ελευθερία διότι είναι θρησκεία - συνεπά» η αγάπη είναι υποταγμένη
στην κυριαρχία rns níorns. Η αγάπη είναι μόνο η εξωτερική διδασκαλία του
Χριστιανισμού, η πίστη είναι η εσωτερική διδασκαλία του - η αγάπη είναι μόνο
η ηθική, η πίστη όμα» είναι η θρησκεία ms xpicm aviK ñs θρησκείαβ.
O 08Ós είναι η αγάπη. Η φράση αυτή είναι η ανώτατη φράση του Χρι
στιανισμού. Aññá η αντίφαση rns ním ns και Tns ayánns εμπεριέχεται ήδη
σε αυτή τη φράση. Η αγάπη είναι μόνο ένα κατηγόρημα, ο θεόβ είναι το
υποκείμενο. Τι είναι όμα» αυτό το υποκείμενο σε διαφορά από την αγάπη;
Πρέπει δε avayKamiKá να το ρωτήσω αυτό, να το διακρίνω. Η αναγκαιότητα
Tns διαφοροποίησα θα είχε μόνο τότε αρθεί, όταν θα λεγόταν αντιστρόφακ:
Η αγάπη είναι Θε05, η αγάπη είναι το απόλυτο ον. Στη φράση: «O Qeós είναι η
αγάπη» το υποκείμενο είναι το σκοτάδι πίσω από το οποίο κρύβεται η πίστη·
το κατηγόρημα είναι το φω5, το οποίο πρώτο αυτό φωτίζει το σκοτεινό υπο
κείμενο. Στο κατηγόρημα ενεργοποιώ την αγάπη, mo υποκείμενο την ním n .
Η αγάπη δεν nñnpoí αποκλειστικά το πνεύμα μου: αφήνω μια θέση κενή για
την ψυχρότητά μου, voámas το θεό α» υποκείμενο σε διαφορά από το κατη
γόρημα. Είναι συνεπά» αναγκαίο μια φορά να χάσω τη σκέψη Tns ayánns,
και μια φορά τη σκέψη του υποκειμένου, μια φορά να θυσιάσω στη θεότητα
rns αγάπη5 την προσωπικότητα του θεού, και μια φορά στην προσωπικότητα
του θεού την αγάπη. Η ιστορία του Χριστιανισμού έχει επιβεβαιώσει επαρ
κά» αυτή την αντίφαση. Ο Καθολικισμό5 ιδιαίτερα εόρταζε με τόσο ενθουσι
ασμό την αγάπη ο» την ουσιώδη θεότητα, ώστε σε αυτή την αγάπη εξαφα
νιζόταν εντελά» η προσωπικότητα του θεού. Ταυτόχρονα όμα», στην αυτή
ψυχή θυσιάζει την αγάπη στη μεγαλειότητα rns ním ns. Η πίστη επιμένει στην
αυτοτέλεια του θεού- η αγάπη την αίρει. O θεόβ είναι η αγάπη σημαίνει: ο
Qzós δεν είναι τίποτα δι' εαυτόν- ónoios αγαπά εγκαταλείπει την εγωιστική
αυτοτέλειά του· καθιστά αυτό που αγαπά κάτι το απαραίτητο, το ουσιώδεβ
για την ύπαρξή του. Ταυτόχρονα όμα», ενώ βυθίζω τον εαυτό στο βυθό
Tns αγάπης αναδύεται ξανά η σκέψη του υποκειμένου και διαταράσσει την
αρμονία του θείου και του ανθρώπινου óvtos , την οποία ιδρύει η αγάπη. Η
πίστη εμφανίζεται με tis προθέσεΐ5 ms και παραχωρεί στην αγάπη μόνο τόσο
χώρο, óoos ανήκει εν γένει σε ένα κατηγόρημα με τη συνηθισμένη έννοια.
tiKás

φ
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Δεν αφήνει την αγάπη να εκδιπλωθεΙ ελεύθερα και αυτοδύναμα· η πίστη
καθιστά εαυτήν ουσία, κύριο θέμα, θεμέλιο. Η αγάπη Tns níorns είναι μόνο
¿vas pnropiKÓs xapaKTñpas, ένα ποιητικό πλάσμα Tns níorns - η πίστη σε
έκσταση. Όταν η πίστη συνέρχεται, τότε εξαφανίζεται η αγάπη.
Αυτή η θεωρητική αντίφαση έπρεπε κατ' ανάγκη να ενεργοποιηθεί και
πρακτικά. Κατ' ανάγκη· διότι στο Χριστιανισμό η αγάπη είναι σπιλωμένη από
την πίστη, δεν είναι ελεύθερη, δεν έχει συλληφθεί αληθινά. Μια αγάπη πε
ριορισμένη από την πίστη είναι μια αναληθήε αγάπη.218 Η αγάπη δεν γνωρίζει
κανένα νόμο ek ió s από τον εαυτό Tns- είναι θεία μέσα από τον ίδιο τον εαυτό
rns- δεν χρειάζεται την καθαγίαση ms níorns- μπορεί να θεμελιωθεί μόνο
μέσα από τον εαυτό rns. Η αγάπη που έχει δεσμευτεί μέσα από την πίστη
είναι μια μικρόκαρδη, σφαλερή αγάπη, η οποία αντιφάσκει στην έννοια ms
αγάπηβ, δηλαδή αντιφάσκει στον εαυτό rns, μια υποκριτική αγάπη, διότι κρύ
βει εντό5 ms το μίσο$ Tns níorns- είναι καλή μόνο εφόσον δεν πλήττεται η
πίστη. Σε αυτή την αντίφαση με τον εαυτό rns, για να διατηρήσει την επίφαση
rns ayánns, περιπίπτει λοιπόν oris πιο δ ια β ο λ ιά σοφισιείε5, óncos o ΑυYoucrdvos στην απολογία του για to u s διωγμού$ των αιρετικών. Η αγάπη
είναι περιορισμένη από την πίστη■tos εκ τούτου δεν θεωρεί ότι οι πράξε/s rns
ψυχρότηταε, ris onoíes επιτρέπει η πίστη, είναι σε αντίφαση με τον εαυτό msερμηνεύει ris πράξειε του μίσοus, οι οποίε5 συμβαίνουν χάριν ms níorns, cos
πράξε/s rns ayánns. Και περιπίπτει αναγκαστικά σε zéioies αντιφάσεις διότι
είναι καθ' εαυτό και δι' εαυτό μια αντίφαση ότι η αγάπη είναι περιορισμένη
από την πίστη. Εάν ανεχτεί άπαξ αυτόν το φραγμό, τότε έχει εγκαταλείψει τη
δική rns κρίση, το εγγενέε μέτρο και κριτήριό ms, την αυτοτέλειά rns· έχει πα
ραδοθεί xcopís αντίσταση o to u s ψιθύρουε ms nícnns.
Εδώ έχουμε και πάλι ένα παράδειγμα για το ότι πολλά που δεν βρίσκονται
κατά γράμμα στη Βίβλο βρίσκονται εντούτοΐ5 κατ' αρχήν σε αυτήν. Απαντούμε
tis íóies aviicpáoEis στη Βίβλο tis onoíes απαντούμε στον Αυγουστίνο, εν γένει
στον Καθολικισμό, μόνο που εδώ εκφράζονται με πιο προσδιορισμένο τρό
πο, αποκτούν μια οφθαλμοφανή και γι' αυτό εξοργιστική ύπαρξη. Η Βίβλθ5
καταδικάζει μέσα από την πίστη, παρέχει χάριν μέσα από την αγάπη. Γνωρίζει
άμα» μόνο μια αγάπη που βασίζεται στην πίστη. Άρα και εδώ λοιπόν μια αγά
πη η οποία καταριέται, μια αφερέγγυα αγάπη, μια αγάπη που δεν μου δίνει
καμία εγγύηση ότι δεν θα αποδειχτεί ψυχρότητα· διότι, εάν δεν αναγνωρίσω
τα άρθρα, τότε έχω εκπέσει εκτόε του πεδίου και του Βασιλείου ms αγάπηε,
είμαι ένα αντικείμενο ms κατάρας Tns Κόλασή, Tns opyns του θεού, για τον
οποίο η ύπαρξη των απίστων είναι σκάνδαλο, είναι μια ó o k ó s στο μάτι του.
Η χριστιανική αγάπη δεν έχει ξεπεράσει την Κόλαση, διότι δεν έχει ξεπεράσει
την πίστη. Η αγάπη είναι καθ' εαυτήν άπιστη, αλλά η πίστη είναι χωρ/s αγάπη.
Η αγάπη άμα» είναι άπιστη διότι δεν γνωρίζει τίποτε πιο θείο από τον ίδιο τον
εαυτό ms, διότι πιστεύει μόνο στον εαυτό ms cos την απόλυτη αλήθεια.
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Ο μοναδικός περιορισμός που δεν αντιφάσκει σιην ουσία της αγάπης είναι ο αυτοηεριορισμός της αγάπης μέσα από ίο Λόγο, τη διάνοια. Μια αγάπη η οποία περιφρονεί
την αυστηρότητα, το νόμο της διάνοιας, είναι θεωρητικά εσφαλμένη και πρακτικά είναι μια
επιβλαβής αγάπη.

Η ουσία ιου Χριστιανισμού

Η χριστιανική αγάπη είναι μια ιδιαίτερη αγάπη ήδη εκ tou γεγονό«» ότι
είναι χριστιανική, ότι ονομάζει εαυτήν χριστιανική. Aññá στην ουσία Tns αγάnns βρίσκεται η οικουμενικότητα. Όσο η χριστιανική αγάπη δεν εγκαταλείπει
τη χριστιανικότητα και δεν καθιστά την αγάπη αδιακρίτο» ανώτερο νόμο,
παραμένει μια αγάπη η οποία προσβάλλει την αίσθηση Tns αλήθειαε, διότι
είναι ακριβά» η αγάπη εκείνη που αίρει τη διαφορά μεταξύ του Χριστια
νισμού και Tns λεγάμενα eiócoñoñaipfas - μια αγάπη η οποία, μέσα από
την ιδιαιτερότητά Tns, έρχεται σε αντίφαση με την ουσία Tns ayánns, μια
ανώμαλη, ψυχρή αγάπη, η οποία συνεπώε έχει προ πολλού γίνει δικαίακ
αντικείμενο Tns ειρωνεία5. Η αληθινή αγάπη είναι αρκετή για τον εαυτό rnsδεν χρειάζεται κάποιον ιδιαίτερο τίτλο, καμία αυθεντία. Η αγάπη είναι ο οι
κουμενικός νόμοε Tns διάνοιας και Tns φύσης - δεν είναι τίποτε άλλο από την
πραγματοποίηση Tns ενότηταβ του Yévous διά του φρονήματο5. Εάν αυτή
η αγάπη πρέπει να θεμελιωθεί στο όνομα 8vós προσώπου, τότε αυτό είναι
δυνατό μόνο όταν με αυτό το πρόσωπο συνδέονται δεισιδαίμονες παραστάσεκ, είτε είναι θρησκευτικής είτε θεωρησιακής uqms. Αλλά με τη δεισιδαιμο
νία συνδέεται πάντα το πνεύμα Tns σέκτα5, ο επιμερισμ05, και με τον επιμερισμό συνδέεται ο φανατισμό$. Η αγάπη μπορεί να θεμελιωθεί μόνο στην
ενότητα του yévous, Tns ôiàvoias, στη φύση Tns ανθρωπότηταβ- μόνο τότε
είναι μια ριζική, κατ' αρχήν προστατευμένη, εγγυημένη, ελεύθερη αγάπη,
διότι βασίζεται στην προέλευση ins αγάπα, από την οποία πήγαζε ακόμη και
η αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού ήταν μια συνεπαγόμενη αγάπη.
Δεν μα$ αγαπούσε εξ ιδίων, δυνάμει Tns óiKñs του παντοδυναμίας αλλά
δυνάμει Tns φ ύσ α Tns ανθρωπότηταβ. Εάν η αγάπη στηρίζεται στο πρόσωπό
του, τότε αυτή η αγάπη είναι ιδιαίτερη, φτάνει μόνο μέχρι εκεί όπου φτάνει η
αναγνώριση αυτού του προσώπου, μια αγάπη που δεν στηρίζεται στην ιδία
βάση και στο ίδιο éóacpos Tns ayánns. θα πρέπει δηλαδή να αγαπάμε εαυto ú s επειδή μαβ αγάπησε o Xpiarós; Μια τέτοια αγάπη θα ήταν προσποιητή,
μιμητική αγάπη. Μπορούμε να αγαπάμε αληθινά μόνο όταν αγαπάμε τον
Χριστό; Είναι άμα» o Xpicnós η αιτία Tns αγάπα;Ή μήπα» είναι, πολύ περισ
σότερο, ο απόστολοβ Tns αγάπα; Δεν είναι η βάση Tns αγάπα του η ενότητα
Tns ανθρώπινα φύσα; Πρέπει να αγαπώ τον Χριστό περισσότερο από την
ανθρωπότητα; Αλλά μια τέτοια αγάπη δεν είναι χιμαιρική αγάπη; Μπορώ
να υπερβώ την ουσία του γένου5; Μπορώ να αγαπήσω κάτι ανώτερο από
την ανθρωπότητα; Αυτό που εξευγένιζε τον Χριστό ήταν η αγάπη- αυτό που
ήταν το είχε δανειστεί από αυτή- δεν ήταν ιδιοκτήτης Tns αγάπα, óncos είναι
σε órlES tis δεισιδαίμονες παραστάσεις. Η έννοια Tns αγάπης είναι αυτοτελήβ
έννοια, την οποία δεν αφαιρώ πρώτα από το βίο του Χριστού- αντιθέτου,
αναγνωρίζω αυτόν το βίο μόνο επειδή και εφόσον τον βρίσκω να συμφωνεί
με το νόμο, με την έννοια Tns αγάπα.
Ιστορικά αυτό έχει ήδη αποδειχτεί από το ότι η ιδέα Tns αγάπα δεν ήρθε
διόλου στη συνείδηση Tns ανθρωπότητα$ μόνο με το Χριστιανισμό και μέσω
του ιδίου, ότι δεν είναι διόλου μόνο χριστιανική. Γεμάτεβ σημασία βαίνουν
παράλληλα με την εμφάνιση αυτήβ Tns lôéas οι φρικωδίες του ρωμαϊκού
βασιλείου. Το βασίλειο Tns πολιτική5, το οποίο συνένωσε την ανθρωπότητα
με έναν τρόπο αντιφάσκοντα στην έννοιά Tns, έπρεπε να καταπέσει. Η πο
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λιτική ενότητα είναι μια βίαιη ενότητα. Ο δεσποτισμός Tns Ρώμηε έπρεπε να
στραφεί npos τα έσω, να καταστρέψει τον εαυτό του. Αλλά ακριβώς μέσα
από αυτή την αθλιότητα Tns nofliTiKñs o άνθρωπος αποσύρθηκε εντελά»
από τον καταπιεστικό βρόχο Tns nofliTiKñs. Στη θέση Tns Ρώμη5 ήρθε η έν
νοια Tns ανθρωπότηταε, και έτσι στη θέση Tns éwoias Tns Kupiapxías ήρθε η
έννοια Tns ayánns. Ακόμη και οι Εβραίοι είχαν αμβλύνει το μισητό θρησκευ
τικό σεκταριστικό πνεύμα to u s μέσα από την αρχή Tns ανθρωπότητας Tns
ελληνικής παιδείας. Ο Φίλωνας εορτάζει την αγάπη cos την υπέρτατη αρετή.
Έγκειτο στην ίδια την έννοια Tns ανθρωπότητας το ότι οι εθνικέ$ διαφορές θα
έσβηναν. Το νοούν πνεύμα είχε ήδη vcopís υπερβεί to u s αστικούς και πολιtik o ú s διαχωρισμούς του ανθρώπου. Ο Αριστοτέλης διακρίνει, βέβαια, τον
άνθρωπο από το δούλο και θέτει το δούλο cos άνθρωπο στο ίδιο επίπεδο με
τον κύριο εδραιώνοντας ο ίδιος φιλία μεταξύ to u s . Οι δούλοι ήταν ακόμη
και φιλόσοφοι. Ο Επίκτητος, ο δούλος, ήταν Στωικός· ο Avrcovívos, ο αυτοKpáTopas, ήταν επίσης Στωικός. Έτσι ένωνε η φιλοσοφία τους ανθρώπους.
Οι Στωικοί219 δίδασκαν ότι ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε χάριν του ιδίου αλλά
χάριν των άήήων, δηλαδή για την αγάπη - μια ρήση η οποία λέει απείρως
περισσότερα από τη διάσημη γνωστή διαταγή του Αυτοκράτορα Αντωνίνου,
που επιβάλλει την αγάπη του εχθρού. Στο βαθμό αυτό η πρακτική αρχή των
Στωικών είναι η αρχή Tns αγάπης. Ο κόσμος είναι γι' αυτούς μια κοινή πόλη,
οι άνθρωποι συμπολίτες. Ιδιαίτερα ο Σενέκας εορτάζει με tis υψηλότερες εκ
φράσεις την αγάπη, την dementia, την ανθρωπότητα [Humanitàt], ιδιαίτερα
απέναντι στους δούλους.Έτσι εξαφανίστηκε η πολιτική τυπολατρία, η πατρι
ωτική στενοκαρδία και μικρομυαλιά.
Ένα ιδιαίτερο φαινόμενο αυτών των ανθρώπινων προσπαθειών -το ñaϊκό, δημοφιλές, και γι' αυτόν το λόγο θρησκευτικό, βεβαίως έντονο φαι
νόμενο αυτής της νέας αρχής- ήταν ο Χριστιανισμός. Αυτό που αλλού είχε
αποκτήσει ισχύ διά της οδού της μόρφωσης εκφράστηκε εδώ ως θρησκευ
τικό θυμικό, ως θέμα πίστης. Γι' αυτό και ο Χριστιανισμός κατέστησε και
πάλι μια γενική ενότητα ιδιαίτερη, κατέστησε την αγάπη θέμα Tns níorns,
αλλά έτσι την έθεσε σε αντίφαση με τη γενική αγάπη. Η ενότητα δεν ανήχθη στην πηγή Tns. Οι εθνικές διαφορές εξαφανίστηκαν· αλλά στη θέση
τους εμφανίζεται τώρα στην ιστορία η διαφορά rns n/arns, η αντίθεση μετα
ξύ χριστιανικού και μη χριστιανικού, εντονότερα από μια εθνική αντίθεση,
και με πιο άσχημο τρόπο.
Κάθε αγάπη που βασίζεται σε ένα ιδιαίτερο φαινόμενο αντιφάσκει, óncos
αναφέρθηκε, στην ουσία της αγάπης, η οποία δεν ανέχεται κανένα φραγμό,
υπερβαίνει κάθε ιδιαιτερότητα. Πρέπει να αγαπάμε τον άνθρωπο χάριν του
ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι αντικείμενο της ayánns μέσω του ότι είναι
amooKonós, μέσω του ότι είναι ένα ον ικανό για Λόγο και για αγάπη. Autós
είναι ο νόμο5 του γένους, ο νόμος της διάνοιας. Η αγάπη πρέπει να είναι μια
άμεση αγάπη, μάλιστα μόνο ως άμεση είναι αγάπη. Εάν όμα» παρεισάγω
ανάμεσα στον άλλο και σε εμένα, o onoios πραγματοποιώ ακριβώς γο γένο5
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Επίσης και οι Περιπατητικοί- αλλά αυιοί θεμελίωναν την αγάπη, ακόμη και εκείνη
για όλους tous ανθρώπους, όχι σε μια ιδιαίτερη, σε μια θρησκευτική, αλλά σε μια φυσική,
δηλαδή σε μια γενική, έλλογη αρχή.

Η ουσία ίου Χριστιανισμού

με την αγάπη, την παράσταση μιας ατομικότητας στην οποία υποτίθεται ότι
έχει ήδη πραγματοποιηθεί το γένος, τότε αίρω την ουσία της αγάπης, διαταράσσω την ενότητα μέσα από την παράσταση ενός τρίτου έξω από εμάς·
διότι ο άλλος είναι τότε για εμένα αντικείμενο της αγάπης μόνο χάριν της
ομοιότητας ή της κοινότητας την οποία έχει με αυτό το αρχέτυπο, όχι χάριν
του ιδίου, δηλαδή χάριν rns ouoías του. Αναδεικνύονται εδώ ξανά όλες οι
αντιφάσεις τις οποίες βρίσκουμε στην προσωπικότητα του θεού, όπου η
έννοια της προσωπικότητας σταθεροποιείται στη συνείδηση και στο θυμικό
αναγκαστικά δι' εαυτήν, xœpis την ποιότητα που την καθιστά μια αξιαγάπη
τη και αξιότιμη προσωπικότητα. Η αγάπη είναι η υποκειμενική ύπαρξη του
γένους, όπως ο Λόγος είναι η αντικειμενική ύπαρξή του. Στην αγάπη, στο
Λόγο εξαφανίζεται η ανάγκη ενός ενδιάμεσου προσώπου. Ο ίδιος ο Χριστός
δεν είναι τίποτε άλλο από μια εικόνα, υπό την οποία εισέδυσε και παραστάθηκε στη λαϊκή συνείδηση η ενότητα του Yévous. Ο Χριστός αγαπούσε
τους ανθρώπους: ήθελε να τους κάνει ευτυχισμένους, να τους ενώσει χωρίς
διαφορά του φύλου, της ηλικίας, της κοινωνικής βαθμίδας, της εθνικότη
τας. Ο Χριστός είναι η αγάπη της ανθρωπότητας npos τον εαυτό της ως μια
εικόνα -σύμφωνα με την ανεπτυγμένη φύση της θρησκείας- ή ως ένα πρό
σωπο, ένα πρόσωπο, το οποίο όμως -εξυπακούεται, ως θρησκευτικό αντι
κείμενο- έχει μόνο τη σημασία της εικόνας, είναι μόνο ιδεατό. ΓΓ αυτό και
ως χαρακτηριστικό των μαθητών [του Ιησού] δηλώνεται η αγάπη. Η αγάπη
όμως, όπως επισημάνθηκε, δεν είναι τίποτε άλλο από την ενεργοποίηση,
την πραγματοποίηση της ενότητας του γένους μέσω του φρονήματος. Το
γένος δεν είναι μια απλή σκέψη- υπάρχει στο συναίσθημα, στο φρόνημα,
στην ενέργεια της αγάπης. Το γένος είναι αυτό που μου εμπνέει αγάπη. Μια
καρδιά γεμάτη αγάπη είναι η καρδιά του γένους. Ο Χριστός είναι λοιπόν ως
η συνείδηση rns ayánns η συνείδηση του yévous. Όλοι πρέπει να είμαστε ένα
στον Χριστό. Ο Χριστός είναι η συνείδηση της ενότητάς μας. Όποιος λοιπόν
αγαπά τον άνθρωπο χάριν του ανθρώπου, ónoios υψώνεται στην αγάπη του
γένους, στην οικουμενική αγάπη που αντιστοιχεί στην ουσία του γένους,220
autós είναι Χριστιανός, αυτός είναι ο Χριστός ο ίδιος. Κάνει αυτό που έκανε
ο Χριστός, αυτό που έκανε Χριστό τον Χριστό. Εκεί λοιπόν όπου γεννιέται
η συνείδηση του γένους ως γένους, εκεί εξαφανίζεται ο Χριστός χωρίς να
αφανίζεται η αληθινή ουσία του- διότι ήταν ο εκπρόσωπος, η εικόνα της συ
νείδησης του γένους. [Πρβλ. Παράρτημα, Παράγραφοι XXII, XXIII.]
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Η δρώσα αγάπη είναι και πρέπει, φυσικά, πάνχα να είναι ιδιαίτερη, περιορισμένη,
δηλαδή προσανατολισμένη στο εγγίκ. Αλλά, σύμφωνα με τη φύση rns, είναι οικουμενική,
καθώς αγαπά τον άνθρωπο χάριν του ανθρώπου, τον άνθρωπο εν ονόματι του Yévous. Αντιθέτωε, η χριστιανική αγάπη είναι cos χριστιανική σύμφωνα με τη φύση ms αποκλειστική.

Εικοστό όγδοο κεφάλαιο

Συμπέρασμα
Στην ανεπτυγμένη αντίφαση μεταξύ nícnns και ayánns έχουμε τον πρακτικό,
τον απτό λόγο εξαναγκασμού να ανυψωθούμε πάνω από το Χριστιανισμό,
πάνω από την ιδιόμορφη ουσία Tns θ ρ ή σ κ ε^ εν γένει. Έχουμε αποδείξει
ότι το περιεχόμενο και το αντικείμενο Tns θρησκείαε είναι εντελάκ ανθρώ
πινο. έχουμε αποδείξει ότι το μυστικό rns θεολογίαε είναι η ανθρωπολογία,
[ότι το μυστικό] του θείου óvtos είναι το ανθρώπινο ον. Αλλά η θρησκεία
δεν έχει τη συνείδηση για την ανθρώπινη ιδιότητα του περιεχομένου uisπολύ περισσότερο, αντιτίθεται στο ανθρώπινο στοιχείο, ή τουλάχιστον δεν
παραδέχεται ότι το περιεχόμενό Tns είναι ανθρώπινο. Το αναγκαίο σημείο
καμπή$ Tns icrtopías είναι συνεπάκ αυτή η ανοιχτή ομολογία και παραδοχή,
ότι η συνείδηση του θεού δεν είναι τίποτε άλλο από τη συνείδηση του yé
vous, ότι o ávOpconos μπορεί και πρέπει να ανυψωθεί μόνο πάνω από tous
φραγμού$ Tns ατομικότητα$ ή Tns προσωπικότητά5 του, αλλά όχι πάνω από
tous νόμουΞ, tous ουσιώδεις προσδιορισμούε του γένουε του, ότι ο άνθρωnos δεν μπορεί να νοήσει, να προαισθανθεί, να παραστήσει, να αισθανθεί,
να πιστέψει, να θελήσει, να αγαπήσει και να λατρέψει κανένα άλλο ον cos το
απόλυτο, cos το θείο ον από γο ανθρώπινο ον.22'
Η σχέση μα$ npos τη θρησκεία δεν είναι συνεπα» απλώs αρνητική, αλλά
κριτική■διαχωρίζουμε απλά» το αληθινό από το ψευδές - αν και, βέβαια, η
αλήθεια που έχει διαχωριστεί από το ψεύδθ5 είναι πάντα μια αλήθεια νέα,
ουσιωδώε διαφορετική από την παλαιά. Η θρησκεία είναι η πρώτη αυτοσυ
νείδηση του ανθρώπου. Οι θρησκείε* είναι icpés ακριβάκ επειδή αποτελούν
tis παραδόσεΐ5 Tns apxiKñs συνείδησή. Αλλά αυτό που για τη θρησκεία είναι
το πρώτο, o 0eós, αυτό, óncos αποδείχτηκε, είναι καθ' εαυτό, σύμφωνα με
την αλήθεια, το δεύτερο, διότι είναι μόνο η αντικειμενική ουσία του ανθρώ
που, και αυτό που είναι για τη θρησκεία το δεύτερο, ο άνθρωπος θα πρέπει
συνεπάκ να τεθεί και να δηλωθεί œs το πρώτο. Η αγάπη npos τον άνθρωπο
δεν επιτρέπεται να είναι συνεπαγόμενη- πρέπει να γίνει η πρωταρχική. Τότε
μόνο θα γίνει η αγάπη μια αληθινή, ιερή, αξιόπιστη δύναμη. Εάν η ουσία του
ανθρώπου είναι η υπέρτατη ουσία του ανθρώπου, τότε θα πρέπει και πρακτι
221.
Ιυμπεριλαμβανομένη* και tns φύσηί, διότι, όπως ο άνθρωπο* ανήκει στην ουσία
tns φύσηί -αυιό ισχύει ενάντια στον χυδαίο υλισμό-, έτσι ανήκει και η φύση στην ουσία του
ανθρώπου - αυτό ισχύει ενάντια στον υποκειμενικό ιδεαλισμό, o onoíos είναι και το μυστικό
τη* «απόλυτη*» φιλοσοφία* μαϊ, τουλάχιστον αναφορικά με τη φύση. Μόνο μέσα από τη
σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση μπορούμε να υηερβούμε τον υπερνατουραλιστικό εγω
ισμό του Χριστιανισμού.

Η ουσία του Χριστιανισμού

κά o υπέρτατος και πρώτος νόμο5 να είναι η αγάπη του ανθρώπου npos τον άν
θρωπο. Homo homini Deus est [Ο άνθρωπος είναι θεός για τον άνθρωπο] autós είναι ο υπέρτατος npaKiiKós Kavóvas, αυτό είναι το σημείο καμπής της
παγκόσμιας ιστορίας. Οι σχέσεις του τέκνου προς τους γονείς, του συζύγου
npos τη σύζυγο, του αδελφού προς τον αδελφό, του φίλου προς το φίλο, εν
γένει του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, κοντολογίς οι ηθικές σχέσεις είναι
καθ' εαυτές και δι' εαυτές αήηθινά θρησκευτικές σχέσεις. Ο Bios είναι εν γένει
στις ουσιώδεις σχέσεις του εντεβώς θε/os φύσης. Τον θρησκευτικό καθαγια
σμό του δεν τον λαμβάνει πρώτα με την ευλογία του ιερέα. Η θρησκεία θέλει
με τη δική της καθ' εαυτήν εξωτερική πράξη να καθαγιάσει ένα αντικείμενο,
με τον τρόπο αυτό εκφράζεται ως η ιερή δύναμη μόνο για τον εαυτό rns· έξω
από τον εαυτό της γνωρίζει μόνο γήινες, άθεες σχέσεις- ακριβώς γι' αυτό
παρεμβαίνει, για να τις καθαγιάσει, να τις ευλογήσει.
Αλλά ο γάμος -φυσικά, ως ελεύθερος δεσμός της αγάπης-222 είναι ιεpós μέσα από τον ίδιο τον εαυτό του, μέσα από τη φύση της σύνδεσης που
συνάπτεται εδώ. Μόνο εκείvos ο γάμος είναι Θρησκευτικό5 ο οποίος είναι
añn0ivós, ο οποίος αντιστοιχεί στην ουσία του γάμου, στην αγάπη. Έτσι έχει
δε το πράγμα με όλες τις ηθικές σχέσεις. Μόνο εκεί είναι ηθικές, μόνο εκεί
θεραπεύονται με ηθική αίσθηση όπου ισχύουν ως Θρπσκευτικέ5 μέσα από
τον ίδιο τον εαυτό τous. Αληθινή φιλία υπάρχει μόνο εκεί όπου τα όρια της
φιλίας τηρούνται με θρησκευτική ευσυνειδησία, με την ίδια ευσυνειδησία με
την οποία ο πιστός τηρεί την αξιοσύνη του θεού του. Ιερή να είναι για εσένα
η φιλία, ιερή η ιδιοκτησία, ιερός ο γάμος, ιερή η ευημερία κάθε ανθρώπου,
αλλά ιερή καθ' εαυτήν και δι' εαυτήν.
Στο Χριστιανισμό οι ηθικοί νόμοι συλλαμβάνονται ως θείες εντολές- η
ίδια η ηθικότητα γίνεται κριτήριο της θρησκευτικότητας- αλλά η ηθική έχει
εντούτοις υποδεέστερη σημασία, δεν έχει δι' εαυτήν τη σημασία της θρη
σκείας. Αυτή η σημασία ανήκει μόνο στην πίστη. Πάνω από την ηθική πλα
νιέται ο θεός ως ένα ον διαφορετικό από τον άνθρωπο, στο οποίο ανήκει
το καλύτερο, ενώ ο άνθρωπος λαμβάνει μόνο το απόρριμμα. Όλα τα φρο
νήματα που πρέπει να στραφούν στο βίο, στον άνθρωπο, όλες τις καλύτερες
δυνάμεις του τις σπαταλά ο άνθρωπος στο ον που δεν έχει ανάγκες. Η πραγ
ματική αιτία γίνεται ένα μέσο χωρίς εαυτό, ενώ μια παριστάμενη, φανταστι
κή αιτία γίνεται η αληθινή, η πραγματική αιτία. Ο άνθρωπος ευχαριστεί το
θεό για τα ευεργετήματα που του έχει αποφέρει ο άλλος [άνθρωπος] ακόμη
και με θυσίες. Η ευχαριστία που εκφράζει στον ευεργέτη του είναι μόνο
φαινομενική, δεν ισχύει γΓ αυτόν αλλά για το θεό. Είναι ευγνώμων απέ
ναντι στο θεό, αλλά αγνώμων απέναντι στον άνθρωπο.223Έτσι καταπίπτει
222. Ναι, μόνο ως ελεύθερος δεσμός ins αγάπης- διότι ένας γάμος ο δεσμός ιου οποίου
είναι ένας εξωτερικός φραγμός, και δεν είναι ο αυτόβουλος, ο ικανοποιημένος με τον εαυτό
του αυτοπεριορισμός της αγάπης, κοντολογίς ένας γάμος που δεν έχει αποφασιστεί και επι
διωχτεί εξ ιδίων, που δεν είναι αυτάρκης, δεν είναι αληθινός και συνεπώς δεν είναι αληθινά
ηθικός.
223. «Επειδή ο θεός ευεργετεί μέσα από την [πολιτική] αρχή τους κυρίους και τα πλά
σματα, ο λαός στρέφεται στο σφάλμα, προσκολλάται στα πλάσματα και όχι στον Δημιουργό,
δεν πηγαίνουν μέσω των πλασμάτων στον Δημιουργό.Έτσι έγινε και οι ειδωλολάτρες έκαναν
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το ηθικό φρόνημα στη θρησκεία! Έτσι ο άνθρωπος θυσιάζει τον άνθρωπο
στο θεό! Η αιματηρή ανθρωποθυσία είναι στην πραγματικότητα μόνο μια
άξεστη αισθητηριακή έκφραση του εσώτερου μυστικού της θρησκείας. Εκεί
όπου εκτελούνται αιματηρές ανθρωποθυσίες στο θεό, εκεί αυτές οι θυσίες
ισχύουν ως οι ανώτερες, ο αισθητηριακός βίθ5 θεωρείται το υπέρτατο αγα
θό. Για το λόγο αυτό θυσιάζεται ο βίος στο θεό, και μάλιστα σε έκτακτες
περιπτώσεις- πιστεύει κανείς ότι έτσι του αποτίει την υπέρτατη τιμή. Εάν ο
Χριστιανισμός δεν αποτίει πλέον, τουλάχιστον στη δική μα5 περίοδο, αιμα
τηρές θυσίες στο θεό του, αυτό οφείλεται, πέρα από τους άλλους λόγους,
στο ότι ο αισθητηριακός βίος δεν ισχύει πλέον ως το υπέρτατο αγαθό, θυσι
άζει κανείς πλέον στο θεό την ψυχή, το φρόνημα, διότι αυτά ισχύουν ως τα
ανώτερα. Αλλά το κοινό στοιχείο είναι ότι ο άνθρωπος στη θρησκεία θυσι
άζει στη θρησκευτική δεσμευτικότητα μια δεσμευτικότητα απέναντι στον άν
θρωπο, όπως ο σεβασμός της ζωής του άλλου, η έκφραση ευγνωμοσύνης
- θυσιάζει στη σχέση προς το θεό τη σχέση προς τον άνθρωπο. Βεβαίως,
μέσα από την έννοια της αυτάρκειας του θεού, η οποία είναι απλώς αντικεί
μενο καθαρής λατρείας, έχουν παραμεριστεί πολλές ελεεινές παραστάσεις.
Αυτή η αυτάρκεια όμως είναι μόνο μια αφηρημένη, μεταφυσική έννοια η
οποία δεν θεμελιώνει διόλου την ιδιάζουσα ουσία της θρησκείας. Όταν η
ανάγκη της λατρείας τοποθετείται μόνο σε μία, στην υποκειμενική πλευρά,
τότε αυτό, όπως κάθε μονοπλευρικότητα, αφήνει ψυχρό το θρησκευτικό
θυμικό· θα πρέπει λοιπόν, ίσως όχι ρητά αλλά σίγουρα στην πράξη, να
τεθεί στο θεό ένας προσδιορισμός αντίστοιχος με την υποκειμενική ανάγκη
για τη συγκρότηση της αμοιβαιότητας. Όλοι οι πραγματικοί προσδιορισμοί
της θρησκείας βασίζονται στην αμοιβαιότητα.224 Ο θρήσκος άνθρωπος σκέ
φτεται το θεό, διότι ο θεός τον σκέφτεται, αγαπά το θεό, διότι πρώτος ο
θεός τον αγάπησε κ.λπ. Ο θεός είναι ζηλόφθονος με τον άνθρωπο - η
θρησκεία είναι ζηλόφθονη με την ηθική22*· της απορροφά τους καλύτερους
θεούς tous βασιλιάδες xous [...). Διόχι 6εν μπορεί και δεν θέλει κανείς να αντιληφθεί ότι ίο
έργο ή η ευεργεσία έρχεται από το θεό, και όχι απλώς από το πλάσμα, αν και αυτό είναι ένα
μέσο μέσα από το οποίο δρα ο θεός, μας βοηθά και μας προμηθεύει»· Λούθηρος (τόμ. IV,
σ. 237).
224. «Tous δοξάζοντάς με δοξάσω, καί ó έξουθενών με άιιμασθήσειαι»· Βασιλειών A
2:30. «Ήδη χο τελευταίο σκουλήκι, άξιο να είναι αιώνια αξιομίσητο, έχει την εμπιστοσύνη, ω
καλέ Πατέρα, ότι απολαμβάνει την αγάπη σου, διότι αισθάνεται ότι αγαπά, ή, πολύ περισσό
τερο, επειδή προαισθάνεται ότι αγαπάται, δεν ντρέπεται να αγαπήσει και αυτό. Κανείς λοιπόν
ο οποίος ήδη αγαπά να μην αμφιβάλλει ότι αγαπάται»· Βερνάρδος Ad Thomam (Epist. 107).
Μια πολύ ωραία και σημαντική ρήση. Εάν δεν είμαι για το θεό, δεν είναι ο θεός για εμέναεάν δεν αγαπώ, δεν αγαπιέμαι. Το παθητικό είναι το ενεργητικό που είναι σίγουρο για τον
εαυτό tou, είναι το αντικείμενο του υποκειμένου που είναι σίγουρο για τον εαυτό του. Να
αγαπάς σημαίνει να είσαι άνθρωπος, να αγαπιέσαι σημαίνει να είσαι θεός. Αγαπιέμαι λέει ο
θεός, αγαπώ λέει ο άνθρωπος. Μόνο αργότερα αντιστρέφεται αυτή η σχέση και μεταιρέπεται
ιο παθηιικό στο ενεργητικό, και αντιστρόφως.
225. «Και είπε Κύριος πρός Γεδεών- πολύς ό λαός ό μετά σοΰ, ώστε μή παραδοϋναί με
ιήν Μαδιάμ έν χειρ) αύτών, μή ποτε καυχήσηταΓΙσραήή έπ' έμέ λέγων- ή χεΙρ μου έσωσέ με»,
δηλαδή, nekraelsibi tribuat, quae mihi debentur- ΚριταΙ 7:2. «ΕΠΙΚΑΤΑΡΑΤΟΣ ό άνθρωπος, δς
τήν έήπίδα έχει in ' άνθρωπον κα) στηρίζει σάρκα βραχίονος αύιοΰ έπ' αύιόν, κα) άπό Κυρίου
άποστη ή καρδία αυτού»- Ιερεμίας 17:5. «Ο θεός δεν θέλει ta χρήματά μας, το σώμα και την
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χυμού$· δίνει στον άνθρωπο αυτό που είναι του ανθρώπου, aññá δίνει στο
θεό αυτό που είναι του θεού. Και του θεού το αληθινό, το εμψυχωμένο
φρόνημα, είναι η καρδιά.
Όταν σε περιόδου όπου ήταν ιερή η θρησκεία απαντούμε σεβασμό στο
γάμο, στην ιδιοκτησία, o to u s νόμου5 του κράτους αυτό δεν έχει τη βάση του
στη θρησκεία, aññá στην πρωταρχική, φυσικά ηθική και δικαϊκή συνείδηση,
για την οποία οι δικαϊκές και ηθικές σχέσεις ισχύουν καθ' eautés œs icpés. Για
όποιον το δίκαιο δεν είναι ιερό ω5 τέτοιο δεν θα καταστεί γι' αυτόν ιερό ποτέ
μέσα από τη θρησκεία. Η ιδιοκτησία δεν καθαγιάστηκε επειδή παραστάθηκε
œs 0eíos Θεσμ05, aññá επειδή ίσχυε μέσα από αυτή την ίδια, γι' αυτή την
ίδια cos ιερή, γι' αυτό και θεωρήθηκε 08Íos θεσμόε. Η αγάπη δεν είναι ιερή
επειδή είναι ένα κατηγόρημα του θεού, αλλά είναι κατηγόρημα του θεού
επειδή μέσω Tns lóías και γι' αυτή την ίδια είναι θεία. Οι ειδωλολάτρεβ δεν
λατρεύουν το <pcos, δεν λατρεύουν την πηγή [του νερού] επειδή είναι ένα
δώρο θεού, αλλά επειδή η πηγή αποδεικνύεται μέσα από τον ίδιο τον εαυτό
Tns κάτι ευεργετικό για τον άνθρωπο, επειδή αναζωογονεί τον πάσχοντα- γι'
αυτή την έξοχη ιδιότητά Tns Tns αποτίουν θεία τιμή.
Εκεί όπου η ηθική θεμελιώνεται στη θεολογία, το δίκαιο στη θεία εντολή,
εκεί μπορεί κανεί5 να δικαιολογήσει και να θεμελιώσει τα πιο ανήθικα, άδικα
και μιαρά πράγματα. Μπορώ να θεμελιώσω την ηθική μέσα από τη θεολο
γία όταν εγώ ο iôios προσδιορίζω ήδη μέσα από την ηθική το θείο ον. Στην
αντίθετη περίπτωση δεν έχω κάποιο κριτήριο του ηθικού και του ανήθικου,
αλλά μια ανήθικη, αυθαίρετη βάση από την οποία μπορώ να συνάγω οτιδή
ποτε. Εάν θέλω λοιπόν να θεμελιώσω την ηθική μέσω του θεού, πρέπει να
τη θέσω ήδη εν θεώ, δηλαδή μπορώ να θεμελιώσω την ηθική, το δίκαιο,
κοντολογίβ óñes tis ουσιώδες oxéosis, μόνο μέσω των ιδίων, και tis θεμε
λιώνω αληθινά, óncos το απαιτεί η αλήθεια, μόνο όταν tis θεμελιώνω μέσω
των ιδίων. Το να θέτω κάτι εν θεώ ή να το συνάγω από το θεό δεν σημαίνει
τίποτε άλλο από το να αποσύρω κάτι από τον ελεγκτικό Λόγο, να το θέτω
tos αναμφισβήτητο, cos απρόσβλητο, cos ιερό, χωρίς να δίνω λογαριασμό για
αυτό. Για το λόγο αυτό η αυτοτύφλωση, εάν όχι η κακή, η δόλια πρόθεση,
είναι η βάση όλων των θεμελιώσεων Tns n0iKñs, του δικαίου μέσω Tns θεοñoYías. Εκεί όπου παίρνουμε στα σοβαρά το δίκαιο δεν χρειαζόμαστε καμία
άνωθεν αναζωπύρωση και υποστήριξη. Δεν χρειαζόμαστε κανένα χριστιανι
κό δημόσιο δίκαιο· χρειαζόμαστε μόνο ένα έλλογο, ένα δικαϊκό, ένα ανθρώ
πινο δημόσιο δίκαιο. Το ορθό, το αληθινό, το αγαθό έχει παντού τη βάση
της καθαγίασής του εντός του, στην ποιότητά του. Εκεί όπου παίρνουμε στα
σοβαρά την ηθική, αυτή ισχύει ακριβά» καθ' εαυτήν και δι' εαυτήν cos θεία
δύναμη. Εάν η ηθική δεν έχει καμία βάση εντό$ Tns, τότε δεν υπάρχει καμία
εσωτερική αναγκαιότητα για την ηθική- εν τοιαύτη περίπτωσει, η ηθική έχει
παραδοθεί στην απεριόριστη αυθαιρεσία Tns Θρησκεία5.
περιουσία pas, aññá autá ta έχει αποδώσει στον καΐσαρα (ónñaón στον αντιπρόσωπο του
κόσμου, του κράτουβ) και σε εμάς μέσω του Kaloapos. Aññá την καρδιά, η οποία είναι το
μεγαλύτερο και καλύτερο πράγμα στον άνθρωπο, το κράτησε για τον εαυτό του, αυτό πρέπει να
το δίνει κανε/s στο θεό, ώστε να πιστεύουμε σε αυτόν»· Λούθηροί (τόμ. XVI, σ. 505).
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To θέμα λοιπόν στη σχέση του αυτοσυνείδητου Λόγου με τη θρησκεία
είναι μόνο ο αφανισμό$ μια$ a u ian àin s - μιαε αυταπάπ» όμα» η οποία δεν
είναι διόλου αδιάφορη, αλλά, πολύ περισσότερο, επιδρά με άκρωs διαβρωτικό τρόπο στην ανθρωπότητα, εξαπατώνταβ to u s ανθρώπου τόσο για τη
δύναμη του πραγματικού βίου όσο και για την αίσθηση ms αλήθειαε και ins
apsTiís· διότι ακόμη και η αγάπη, η οποία είναι καθ' εαυτήν το εσώτερο, το
πιο αληθινό φρόνημα, γίνεται μέσα από τη θρησκευτικότητα απλά» φαινο
μενική, ψευδαισθησιακή, καθά» η θρησκευτική αγάπη αγαπά τον άνθρωπο
μόνο χάριν του θεού, δηλαδή μόνο φαινομενικά, ενώ στ' αλήθεια αγαπά
μόνο το θεό.
Όπα» όμα» δείχτηκε, χρειάζεται απλά» να αντιστρέφουμε tis θρησκευτιKés σχέσειε, να συλλάβουμε ακ σκοπό αυτό που η θρησκεία θέτει α» μέσο,
να καταστήσουμε κύριο θέμα, αιτία αυτό που για αυτήν είναι το υποδεέστε
ρο, το δευτερεύον, o ópos, και τότε θα έχουμε καταστρέψει την αυταπάτη
και θα έχουμε το λαμπρό φα» Tns αλήθειαε προ των οφθαλμών μα5. Τα
Μυστήρια Tns Bámions και uis 0EÍas Λειτουργά, τα ουσιώδη, χαρακτηρι
στικά σύμβολα Tns xpioiiaviKñs θρησκεία$, είθε να μα$ επιβεβαιώσουν και
να καταστήσουν γλαφυρή αυτή την αλήθεια.
Το νερό Tns Bámions είναι για τη θρησκεία μόνο το μέσο μέσα από το
οποίο κοινοποιείται στον άνθρωπο το Αγιο Πνεύμα. Μέσα από αυτό τον
προσδιορισμό όμα» η θρησκεία εισέρχεται σε αντίφαση με το Λόγο, με την
αλήθεια Tns cpúans των πραγμάτων. Από τη μία πλευρά υπάρχει κάτι στη φυ
σική ποιότητα του νερού, από την άλλη πάλι τίποτα, είναι ένα απλό αυθαί
ρετο μέσο Tns 08Ías xápiTOS και παντοδυναμία5. Απελευθερωνόμαστε από
auTés και από άλλε$ αβάσταχτε$ αντιφάσεκ, και δίνουμε στη Βάπτιση μια
αληθινή σημασία μόνο όταν την εξετάζουμε α» ένα σημείο Tns σημασίας του
νερού του ίδιου. Η Βάπτιση πρέπει να παριστάνει για εμά5 τη θαυματουργή
αλλά φυσική επενέργεια του νερού στον άνθρωπο. Το νερό έχει όντα» όχι
μόνο φ υσ ιο λογία, αλλά ακριβά» γι' αυτόν το λόγο και nOiKés και διανοητιKés επιδράσεΐ5 στον άνθρωπο. Το νερό καθαρίζει τον άνθρωπο όχι μόνο από
το ρύπο του σώμακ», αλλά στο νερό πέφτουν από τα μάτια του τα λέπια:
βλέπει, σκέφτεται καθαρότερα· αισθάνεται πιο ελεύθερο5· το νερό σβήνει
την πύρωση Tns επιθυμώ. Πόσοι Άγιοι δεν κατέφυγαν στη φυσική ποιότητα
του νερού για να ξεπεράσουν to u s πειρασμού5 του διαβόλου! Αυτό που δεν
μπορούσε να δώσει η xápis το παρείχε η φύση. Το νερό δεν ανήκει μόνο στη
διαιτητική αλλά και στην παιδαγωγική. Το να καθαρίζεται κάνεις να λούζε
ται, είναι η πρώτη, αν και η κατώτερη αρετή.226 Στη ροή του νερού σβήνει ο
226.
Προφανώς και η χριστιανική βάπτιση σε νερό είναι απλώς ένα υπόλειμμα των αρ
χαίων φυσικών θρησκειών για τις οποίες, όπως στους Πάρσους, το νερό ήταν ένα μέσο κά
θαρσης. (Πρβλ. Rhode Ο ιερόί μύθος κ.ήη., σ. 305, 426 κ.ε.) Εδώ όμως η βάπτιση είχε ένα
πολύ πιο αληθινό και συνεπώς βαθύτερο νόημα απ' ό,τι στους Χριστιανούς, διότι βασιζόταν
στη φυσική δύναμη και σημασία του νερού. Αλλά, βέβαια, γΓ αυτές τις απλές φυσικές αντι
λήψεις των αρχαίων θρησκειών ο θεωρησιακός και θεολογικός υπερνατουραλισμός μας δεν
έχει καμία αίσθηση και διάνοια. - Όταν λοιπόν οι Πέρσες, οι Ινδοί, οι Αιγύπτιοι, οι Εβραίοι
έκαναν τη σωματική καθαριότητα θρησκευτικό καθήκον, ήταν σε αυτό κατά πολύ ορθολο
γικότεροι από τους Χριστιανούς Αγίους, οι οποίοι με τη σωματική ακαθαρσία απεικόνιζαν
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nupetós tns «p^auiías. Το νερό είναι το εγγύτερο και το πρώτο μέσο συμφι
λίω σή με τη φύση. Το λουτρό στο νερό είναι συνάμα μια χημική διαδικασία
στην οποία η εγώτητά μαε διαλύεται στην αντικειμενική ουσία Tns <púons. O
ávOpconos που αναδύεται από το νερό είναι évas véos, αναγεννημένοε άν
θρωπος. Η διδασκαλία ότι η ηθική δεν καταφέρνει τίποτε xœpis μέσα xápuos
έχει ένα καλό νόημα όταν στη θέση των φανταστικών υπερφυσικών μέσων
xápiTos θέσουμε φυσικά μέσα. Η ηθική δεν δύναται τίποτε xcopís τη φύση,
πρέπει να συνδεθεί με τα απλούστερα φυσικά μέσα. Τα βαθύτερα μυστικά
βρίσκονται στο κοινό, στο καθημερινό, το οποίο η υπερνατουραλιστική θρη
σκεία και θεωρησιακότητα αγνοούν, θυσιάζοντα5 τα πραγματικά μυστικά σε
απατηλά μυστικά, óncos και εδώ θυσιάζουν την πραγματική θαυματουργό
δύναμη του νερού σε μια φανταστική θαυματουργό δύναμη. Το νερό είναι
το απλούστερο μέσο xápiTos ή Θεραπεία5 ενάντια cjtis ασθένειε5 Tns ψυχή5
και του σώματοβ. Αλλά το νερό επενεργεί μόνο όταν χρησιμοποιείται συχνά,
τακτικά. Η βάπτιση cos μια ανεπανάληπτη πράξη είναι είτε évas áxpnoros και
άνευ σημασίαβ θεσμό$ είτε, όταν συνδέεται με πραγματικέ5 επιδράσεις είναι
évas δεισιδαίμων Θεσμ05. Αντιθέτο», είναι évas έλλογο$, αξιότιμο$ Θεσμό5
όταν εντό$ Tns απεικονίζεται και εορτάζεται η ηθική και φυσιολογική δύναμη
íaons του νερού, Tns cpúons εν γένει.
Το Μυστήριο του νερού χρήζει όμα« pías συμπλήρωσή. Το νερό cos
οικουμενικό ζωτικό στοιχείο μά5 θυμίζει την προέλευσή μα5 από τη φύση,
την οποία έχουμε κοινή με τα φυτά και τα ζώα. Στη βάπτιση με το νερό υπο
τασσόμαστε στην ενέργεια Tns καθαρή5 «puoiKñs δύναμή· το νερό είναι το
υλικό Tns cpuoiKñs loóxmas και ελευθερία$, ο καθρέφτη Tns χρυσή5 περι
όδου. Αλλά εμεί$ οι άνθρωποι διαφοροποιούμαστε επίση5 από τον φυτικό
και ζωικό κόσμο, τον οποίο, μαζί με το ανόργανο βασίλειο, περιλαμβάνουμε
υπό την κοινή ονομασία φύση - διαφοροποιούμαστε από τη φύση. Πρέ
πει λοιπόν να εορτάσουμε τη διάκρισή μαε, την ουσιώδη διαφορά μα5. Τα
σύμβολα αυτή5 Tns óiacpopás μαβ είναι o oívos και o ápios. O oívos και ο
ápTos είναι cos npos την ύλη tous φυσικά προϊόντα, αλλά cos npos τη μορφή
tous ανθρώπινα προϊόντα. Όταν με το νερό δηλώνουμε: O ávOpconos δεν
δύναται τίποτε xcopís τη φύση, τότε με τον οίνο και τον άρτο δηλώνουμε: Η
φύση δεν δύναται τίποτε, τουλάχιστον τίποτε πνευματικό, xcopís τον άνθρω
πο- η φύση χρειάζεται τον άνθρωπο όπωs ο άνθρωποε τη φύση. Στο νερό η
ανθρώπινη, η πνευματική δραστηριότητα εκμηδενίζεται- στον οίνο και στον
άρτο καταλήγει σε αυτοαπόλαυση. O oívos και o ápio s είναι υπερφυσικά
προϊόντα - με το μοναδικό ισχύον και αληθινό νόημα που δεν αντιφάσκει
στο Λόγο και στη φύση. Όταν στο νερό λατρεύουμε την καθαρή φυσική δύ
ναμη, τότε στον οίνο και στον άρτο λατρεύουμε την υπερφυσική δύναμη του
πνεύματος, Tns συνείδησή, του ανθρώπου. Γι' αυτό και αυτή η εορτή απευ
θύνεται μόνο στον άνθρωπο που έχει ώριμη συνείδηση- η βάπτιση παρέχε
ται ήδη στα παιδιά. Ταυτόχρονα όμα« εορτάζουμε εδώ την αληθινή σχέση
και επιβεβαίωναν την υπερνατουραλιστική αρχή ins θρησκείας tous. Η υπερφυσικόιητα στη
θεωρία γίνεται στην πράξη αντιφυσικότητα. Η υηερφυσικότητα είναι μόνο évas ευφημισμός
για την αντιφυσικότητα.

φ
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του πνεύματοε με τη φύση: η φύση δίνει το υλικό, το πνεύμα τη μορφή. Η
εορτή ms βάπτιση μα* εμπνέει ευγνωμοσύνη απέναντι στη φύση, η εορτή
του άρτου και του οίνου μαε εμπνέει ευγνωμοσύνη απέναντι στον άνθρω
πο. O oívos και ο ápms ανήκουν otis αρχαιότερε5 επινοήσει. O oívos και ο
ápios παροντοποιούν, απεικονίζουν για εμάβ την αλήθεια, ότι o ávOpconos
είναι o Qtós και ο Zcompas του ανθρώπου.
Η βρώση και η πόση είναι το μυστήριο Tns 08Ías Euxapiarías - η βρώ
ση και η πόση είναι πραγματικά καθ' εαυτέ5 και δι' εαυτέ5 μια θρησκευτι
κή πράξη, τουλάχιστον πρέπει να είναι.227 Με κάθε μπουκιά ψωμί λοιπόν, η
οποία σε λυτρώνει από το βάσανο Tns πείναβ, με κάθε γουλιά κρασί, που
δίνει χαρά στην καρδιά σου, να σκέφτεσαι το θεό που σου χάρισε αυτά τα
ευεργετικά δώρα - να σκέφτεσαι τον άνθρωποί Αλλά μέσα από την ευγνω
μοσύνη απέναντι στον άνθρωπο μην ξεχάσεκ την ευγνωμοσύνη απέναντι
στη φύση! Μην ξεχνά5 ότι o oívos είναι το αίμα του φυτού και ότι το αλεύρι
είναι η σάρκα του φυτού το οποίο θυσιάζεται στην ευημερία Tns ύπαρξή*
σου! Μην ξεχνά$ ότι το φυτό σου απεικονίζει την ουσία ms cpúons, η οποία
σου παραδίδεται ανιδιοτελα» για απόλαυση! Μην ξεχνάβ λοιπόν και την
ευχαριστία που ο φ είλει στη φυσική ποιότητα του άρτου και του οίνου! Εάν
eéñeis δε να γελάσει επειδή ονομάζω θρησ κευ τώ πράξε^ τη βρώση και
την πόση, μια και είναι Koivés, καθημερινέ* πράξεκ και γι' αυτό επιτελούνται
από α ναρίθμητοι ανθρώπου xcopís πνεύμα, xcopís φρόνημα, τότε σκέψου
ότι και η θεία Ευχαριστία είναι σε αναρίθμητοι ανθρώπου μια πράξη χωpís φρόνημα, xcopís πνεύμα, διότι συμβαίνει συχνά, και, για να συλλάβεΐ5
τη θρησκευτική σημασία Tns απόλαυσή του άρτου και του οίνου, έλα στη
θέση όπου η κατά τα άλλα καθημερινή πράξη διακόπτεται αφύσικα, βίαια.
Η πείνα και η δίψα δεν καταστρέφουν μόνο τη σωματική αλλά και την πνευ
ματική και την ηθική δύναμη του ανθρώπου, του στερούν την ανθρώπινη
ιδιότητα, τη διάνοια, τη συνείδηση. Ω, εάν ζούσε$ μια φορά τέτοια έλλειψη,
τέτοια δυστυχία, neos θα ευλογούσε5 και θα εξυμνούσε$ τη φυσική ποιότητα
του άρτου και του οίνου που σου δίνουν και πάλι την ανθρωπότητα και τη
διάνοιά σου! Δεν χρειάζεται λοιπόν κανείβ παρά να διακόπτει τη συνηθισμέ
νη, κοινή πορεία των πραγμάτων για να κερδίσει από το κοινό στοιχείο μια
ασυνήθιστη σημασία, από το βίο cos τέτοιον εν γένει μια θρησκευτική σημα
σία. Άγιος να μα$ είναι o ápios, άγιος o oívos, αλλά άγιο και το ύδωρ! Αμήν.
[Πρβλ. Παράρτημα, Παράγραφοι XXIV, XXV.]

227.
«Η βρώση και η πόση είναι ιο ευκολότερο έργο, μια και οι άνθρωποι δεν κάνουν
τίποτε áñño πιο ευχάριστα: Μάλιστα, το πιο χαρούμενο έργο σε óño τον κόσμο είναι η βρώση
και η πόση, όπως είθισται να λέγεται: Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει ή Γεμάτη κοιλιά, χαρωπή
καρδιά. Κοντολογίς, η βρώση και η πόση είναι ένα αγαπητό αναγκαίο έργο, αυτό είναι κάτι
που μαθαίνεται εύκολα και διαδίδεται στους ανθρώπους. Το Ιδιο αγαπητό αναγκαίο έργο
αναλαμβάνει ο αγαπημένος Κύριος Χριστός μας και λέει: "Εας έχω ετοιμάσει ένα χαρούμενο,
γλυκό και αγαπημένο γεύμα, δεν θα σας αναθέσω κάποια βαριά εργασία [...], oas προσφέρω
ένα γεύμα" κ.λπ.»· Λούθηρος (τόμ. XVI, σ. 222).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σχολιασμοί - Παρατηρήσει - Παραθέματα*
[I]
Η συνείδηση του άπειρου ó\nos δεν είναι τίποτε áñño από τη συνείδηση του
ανθρώπου για την απειρότητα rns ouaías του, ή: στο άπειρο ον, στο αντικείμε
νο ws Θρησκεία5, είναι για τον άνθρωπο αντικείμενο μόνο η δική του άπειρη
ουσία.
«Ο θεός» λέει ο Άγιος θωμάς Ακινάτης «δεν είναι ένα σώμα. Κάθε σώμα
είναι περατό. Μπορούμε όμως με το Λόγο και με τη δύναμη της φαντασίας
να υπερβούμε κάθε περατό σώμα. Εάν λοιπόν ο θεός είναι ένα σώμα, τότε
ο Λόγος μας και η δύναμη της φαντασίας μας μπορούν να σκεφτούν κάτι
για το θεό, πράγμα που είναι αντιφατικό» (Summa contra gentiles, lib. I, c.
20.). «Ο ουρανός και οι άγγελοι έχουν περατές δυνάμεις, ώστε δεν μπορούν
να πληρώσουν την άπειρη δύναμη aüññnipns
* Το Π αράρτημα αντό, με ποι
του πνεύματόε pos, non poterunt mentis nostrae
κίλες αναφορές σε θεολογικές
captum implere, qui ad recipiendum immensus
πηγές, υφίσταται αλλαγές και
est» (J.L. Vivis, De verit. fidei christ., lib. I, De fine
προσθήκες τόσο στη δεύτερη
bom). «H μακαριότητα είναι η ύστατη, η μονα
όσο και
δική μας απαίτηση. Αλλά αυτή η απαίτηση δεν
μπορεί να ικανοποιηθεί με κανένα γήινο αγα
θό, διότι καθετί γήινο είναι κάτω από το ανθρώπινο πνεύμα. Μόνο ο θεός
μπορεί να ικανοποιήσει την απαίτηση του ανθρώπου, μόνο εκείνος μπορεί
να τον κάνει μακάριο, διότι το ανθρώπινο πνεύμα γνωρίζει με τη διάνοιά
του και απαιτεί με τη βούλησή του το γενικό (δηλαδή το άπειρο) αγαθό,
αλλά μόνο στο θεό βρίσκεται το οικουμενικό αγαθό» (θωμάς A., Deprincip.
regim., lib. I, c. 8). «Το αντικείμενο της ανθρώπινης διάνοιας είναι το γενικό
Αληθινό (universale verum, δηλαδή το Αληθινό εν γένει ή το Αληθινό που
δεν είναι περιορισμένο σε ένα συγκεκριμένο είδος)· το αντικείμενο της αν
θρώπινης βούλησης ή απαίτησης όμως είναι το γενικό αγαθό, το οποίο δεν
βρίσκεται σε κάποιο δημιουργημένο (δηλαδή περατό) ον, αλλά μόνο στο
θεό. Μόνο ο θεός λοιπόν μπορεί να πληρώσει την ανθρώπινη βούληση»
(του ιδίου, Summa theol. sac.. Prima Secundae., Qu. Il, 8). Εάν όμως δεν
είναι κάτι ενσώματο, κάτι γήινο, δηλαδή κάτι συγκεκριμένο, κάτι περατό,
εάν μόνο το άπειρο ον είναι το αντίστοιχο και KaTáññnño αντικείμενο για το
ανθρώπινο πνεύμα, όταν μόνο αυτό μπορεί να πΑηρώσει την ανθρώπινη
βούληση και τη διάνοια, τότε είναι προφανές ότι στο άπειρο ον το αντικεί
μενο για τον άνθρωπο είναι μόνο η απειρότητα rns δικήβ του ouaías, ότι το
άπειρο ον δεν είναι τίποτε άλλο από μια έκφραση, μια εμφάνιση, μια Αποκά
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λυψη ή εξαντικειμενίκευση Tns lôlas απεριόριστέ ouoías του ανθρώπου.228
«Ένα θνητό ον δεν γνωρίζει τίποτε για ένα αθάνατο ον» CZañoúcrvos, στο
Η. Grotius, De verit. relig. christ., lib. I, § 24, Not. 1), δηλαδή αυτό το οποίο
είναι αντικείμενο για το αθάνατο ον είναι το ίδιο ένα αθάνατο ον. Στο άπειρο
ον είναι για εμένα απλά» cus υποκείμενο, α» ον αντικείμενο, αυτό που είναι
ένα κατηγόρημα, μια δική μου ιδιότητα. Το άπειρο ον δεν είναι τίποτε áñño
από την προσωποποιημένη απειρότητα του ανθρώπου, ο θεόε δεν είναι τίποτε
áñño από την προσωποποιημένη και παριστάμενη cos ον θεότητα ή θεϊκότητα
του ανθρώπου.

[II]
«Τα γιγνώσκοντα όντα διαφέρουν από τα μη γιγνώσκοντα cos npos το ότι
τα μεν έχουν μόνο τη δική to u s μορφή, αλλά τα δε έχουν και τη μορφή
evós άλλου óvros, διότι η μορφή του γιγνωσκόμενου βρίσκεται στο γιγνώσκον». Από εδώ είναι oaipés ότι η φύση τού μη γιγνώσκοντοε óvros είναι
περισσότερο περιορισμένη και περισταλμένη, αλλά η φύση του γιγνώσκοvtos óvros έχει μεγαλύτερη έκταση και EÚpos. ΓΓ αυτό και ο φιλόσοςκ»
(ο Αριστοτέλη) λέει: «Η ψυχή είναι κατά κάποιον τρόπο το παν. Ο περιορισμ05 μια5 μορφήβ fcvós óvros) προέρχεται όμα» από τη φύση, από την ύλη.
Όσο περισσότερο λοιπόν κάτι είναι áuño, τόσο περισσότερο προσεγγίζει την
απειρότητα» (Θωμά5 AKivátns, Summa, P. I, Qu. 14, Art. 2). «Οτιδήποτε έχει
άπειρη δύναμη (virtutem infinitam) έχει άπειρη ουσία· αλλά το πνεύμα ή η
διάνοια έχει άπειρη δύναμη διότι συλλαμβάνει το Γενικό, το οποίο μπορεί να
εκταθεί στο άπειρο. Αυτό δε, ότι η διανοητική δύναμη μπορεί κατά κάποιον
τρόπο να εκταθεί στο άπειρο, προέρχεται από το ότι δεν είναι μια υλική δύ
ναμη ή μορφή, διότι η διανοητική δύναμη δεν είναι η δραστηριότητα 8vós
σωματικού οργάνου» (στο ίδιο, Qu. 7, Art. 2). «Δεν είναι η σάρκα μα$ κατ'
εικόνα του θεού, αλλά η ψυχή μας η οποία είναι ελεύθερη και πλανάται
παντού αδέσμευτη, εκείνη που μα$ μεταθέτει o to u s πιο μακρινού5 rónous,
βλέπει to u s anóviES και σε μια στιγμή επιβλέπει το σύμπαν» (Αμβρόσιος229,
Hexaem., VI, c. 8). «Η αηεριγραψιμότητα, η απεριοριστία προσήκει με το αλη
θινό, ιδιαίτερο νόημά Tns μόνο στο θεό, αλλά μια εικόνα Tns είναι το ανθρώ
πινο πνεύμα, το οποίο μπορεί να διανύσει μεμιά5 το πρωί και το βράδυ, το
Βορρά και το Νότο, τον ουρανό και τη γη, όχι με την πράξη, αλλά με την
παράσταση» (θεοδώρηκ», Quaest. in Genes., inter. 20). «Εάν μπορούμε va

228. Εφόσον ο θεός είναι η προσωποποιημένη μακαριότητα, ο τελικός σκοπός του αν
θρώπου, τότε είναι προφανές ότι ο θεός έχει δηλωθεί ως η ουσία του ανθρώπου- διότι πώς
μπορεί η τελική αιτία ενός όντος να βρίσκεται έξω από την ουσία ίου; Nam qui movetur a Deo
tanquam fíne, non movetur ab extrínseco, sed a seipso, quandoquidem movetur ab eo, quod
est esse suum laudabile et intimius intimissimo nostro [Διότι όποιος καθορίζεται από το θεό
ως τον τελικό σκοπό του δεν καθορίζεται έξωθεν αλλά από τον ίδιο τον εαυτό του, μια και
καθορίζεται από αυτό που είναι η πιο αξιέπαινη ουσία ίου και είναι βαθύτερο ακόμη και από
το εσώτερό μας]· Theoph. Galeus, Philos, gener., lib. Ill, c. 3, sect. 3, § 3, N. 11.
229. Για εξοικονόμηση χώρου και χρόνου παραθέτω συχνά, όπως εδώ, μόνο το νόημα
και όχι τις κυριολεκτικές εκφράσεις ενός παραθέματος.

Η ουσία του Χριστιανισμού

ομολογήσουμε άφοβα χην αλήθεια, τότε στην πραγματικότητα o áv0pconos
είναι πάνω από to u s îô io u s to u s 0eoús, ή έχουν τουλάχιστον τελεία» όμοιε5
δυνάμει. Όταν δηλαδή évas oupávios Θεό5 κατέρχεται στη γη, τότε εγκατα
λείπει το όριο του ουρανού. Ο áv0pconos όμα» ανυψώνεται στον ουρανό
και τον μετρά και βλέπει tis ιδιορρυθμίε$ του úi|ious και του βάθου$ του και
προσλαμβάνει με ακρίβεια όλα τα υπόλοιπα, και εντούτοΐ5, πράγμα που εί
ναι το σημαντικότερο, δεν εγκαταλείπει τη γη όταν ανέρχεται στα ύψη. Τόσο
μπορεί ο άνθρωποβ να εκταθεί. ΓΓ αυτό και μπορούμε να πούμε με Oáppos
ότι ο ymvos àv0pœnos είναι ένα Ovntós θεόβ, αλλά o oupávios Θεό5 είναι
évas aOávaios áv0pconos» (Ερμή$ Τρισμέγισκ», Poemander, c. 10, 24. 25).
«Η ικανότητα να γνωρίζει και να πράττει δεν είναι στον άνθρωπο περιορισμέ
νη, όπα» στα υπόλοιπα ζώα, αλλά είναι ανεξάντλητη και άπειρη, και cos εκ
τούτου όμοια με το θεό» (Hugo Gr., ό.π.). Την απειρότητα ms ανθρώπινέ
ouoías, την οποία αρχικά γνωρίσαμε μόνο έμμεσα, μόνο μέσω συμπερα
σμάτων, τη δηλώσαμε άμεσα και xcopís nepioipcxpés με auTés tis npoxáoeis,
οι οποίε5 άλλωστε θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν με αναρίθμητο
τρόπο. Η ψυχολογική απειρότητα είναι η βάση Tns θεολογική5 ή μεταφυσιKñs απειρότητα5. Το απροσμέτρητο, η ύπαρξη που δεν είναι δεσμευμένη σε
χώρο και χρόνο, η πανταχού παρουσία του θεού είναι η απεικονισμένη, η
εξαντικειμενικευμένη πανταχού παρουσία και το απροσμέτρητο Tns ανθρώnivns δύναμή napáoraans και δύναμή (pavraoías.

[Ill]
Το άπειρο ή το θείο ον είναι η πνευματική ουσία του ανθρώπου, η οποία όμως
έχει αποσπαστεί από τον άνθρωπο και παριστάνεται tus ένα αυτοδύναμο ον.
Ο θεός είναι πνεύμα σημαίνει στ' αλήθεια: το πνεύμα είναι θεός. Όπως το
υποκείμενο, έτσι και το αντικείμενο, όπως το νόημα, έτσι και το αντικείμενο. Ο
θεός -ως αφηρημένο, δηλαδή αποσπασμένο, αναισθητηριακό ον- είναι αντι
κείμενο όχι για τις αισθήσεις ή για την αισθητηριακή δύναμη της φαντασίας,
αλλά μόνο για το Λόγο, άρα είναι μόνο το έλλογο ον, μόνο ο Λόγος ο οποίος
είναι για τον εαυτό του αντικείμενο ως θείο ον.
«Στο θεό δεν λείπει καμία εντέλεια η οποία να απαντά σε κάποιο yévos
όντων. Μεταξύ των εντελειών των όντων η κυριότερη είναι όμα» η νόη
ση, η διάνοια, διότι μέσω aums ένα ον είναι, ούτως ειπείν, τα πάντα, καθα»
συλλαμβάνει tis evxéfleies όλων των πραγμάτων: o 0eós είναι λοιπόν ένα
γιγνώσκον, ένα σκεπτόμενο ον» (Θωμά5 Ακινάτης Summa c. gent., lib. I, c.
44, 5). «Επειδή οι αρχαίοι ονομάζαν θεό κάθε ξεχωριστή υπόσταση, από
αυτό συνεπαγόταν ότι η ψυχή μα$, δηλαδή η διάνοια, μέσω Tns onoías
γνωρίζουμε, είναι θείας φύσης, και γΓ αυτό ορισμένοι Χριστιανοί Tns εποχή5
μα5, οι οποίοι παραδέχονται μια ξεχωριστή (σ.σ. από τον άνθρωπο) ενεργό
διάνοια εντό5 μαε, δήλωσαν ρητά ότι η ενεργός διάνοια είναι ο θεός. Αυτή
η γνώμη όμα» προήλθε από την ομοιότητα Tns ijiuxñs μα5 με το θεό, διότι
καθα» το γιγνώσκειν είναι προπάντων μια χαρακτηριστική ιδιότητα του θεού
και δεν προσιδιάζει σε κανένα κατώτερο ον εκτό5 από τον άνθρωπο λόγω
Tns ijjuxñs του, τότε θα μπορούσε να φαίνεται ότι η ψυχή ανήκει στη θεία
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φύση» (χου ιδίου, ό.π., lib. Il, c. 85). «Ο σοφός συνδέεται με το θεό μέσα
από μια συγκεκριμένη συγγένεια, διότι ασχολείται με τη νόηση η οποία είναι
η (δια η ουσία του θεού» (Συνέσιος, στο Petavii Theol. dog., T. I, lib. IV, c. 1, §
1). «Η διάνοια είναι η συνάφεια ή ο δεσμός μεταξύ ημών και του θεού» (R.
Μοςβς, ό.π., T. IV, lib. IV, c. 13, § 8). «Μεταξύ θεού και ανθρώπου υπάρχει
μεγαλύτερη ενότητα παρά μεταξύ ψυχής και σάρκας· διότι υπάρχει μεγαλύ
τερη ενότητα μεταξύ πνευματικών φύσεων παρά μεταξύ μίας πνευματικής
και μίας σωματικής φύσης. Ο Θε05 όμως είναι μια πνευματική φύση και ο
άνθρωποί είναι μια πνευματική φύση» (Hugo Victor, ό.π., § 14). «Από όλα
τα πλάσματα μόνο το έλλογο πνεύμα μπορεί να ανυψωθεί στη διερεύνηση του θεού, διότι τον προσεγγίζει περισσότερο μέσα από την ομοιότητα
της ουσίας του. Όσο περισσότερο λοιπόν το έλλογο πνεύμα επιδίδεται σε
αυτογνωσία, τόσο πιο ενάρετο θα γίνει στη γνώση του θεού» (Άνσελμος,
Monolog., c. 66). «Το ανθρώπινο πνεύμα δεν μπορεί να συγκριθεί με τί
ποτε άλλο εκτός από τον ίδιο το θεό» (Κικέρων, Quaest. Tuse.). «Ο ίδιος o
θεός δεν μπορεί να νοηθεί με διαφορετικό τρόπο παρά ως ένα ελεύθερο
και αδέσμευτο πνεύμα, αποκομμένο από κάθε θνητή σύνθεση» (του ιδίου,
ό.π.). Οι αρχαίοι ονόμαζαν εν γένει την ψυχή, το πνεύμα, το Λόγο θεό, ενώ
οι Χριστιανοί αρνούνται μεν άμεσα ή ρητά τη μη διαφορά του θεού από
το ανθρώπινο πνεύμα, αλλά έμμεσα ή στην πράξη την υποστηρίζουν. Οι
Χριστιανοί μέμφθηκαν λοιπόν τους ειδωλολάτρες ότι είχαν αποθεώσει το
Λόγο· αλλά οι Χριστιανοί κάνουν το ίδιο. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι Χρι
στιανοί μαζί με την ανθρώπινη δυνατότητα του Λόγου και της αφαίρεσης
αποθέωσαν ταυτόχρονα το αντίθετό τους, την αισθηματική ουσία, κοντο
λογίς τη συνολική ουσία του ανθρώπου, και με αυτό τον τρόπο -πέρα από
άλλους λόγους που αναπτύσσονται σε αυτό το σύγγραμμα- κατέστησαν το
αποκομμένο από τον άνθρωπο πνεύμα, το οποίο στους αρχαίους είχε τον
απαραγνώριστο χαρακτήρα μιας υποκειμενικής, ανθρώπινης αφαίρεσης,
ένα ον το οποίο, τουλάχιστον σύμφωνα με τη φαντασία τους, ήταν το ίδιο
αισθητό, υλικό. «Ο θεωρητικός βίος» λέει εύστοχα ο θωμάς Ακινάτης (στο
έργο του Exposit. in Cantica Cantic., Parisiis 1515, fol. 8) «δεν έχει στους
θεολόγους (δηλαδή στους Χριστιανούς) και στους φιλοσόφους (δηλαδή
τους ειδωλολάτρες) την ίδια σημασία. Οι φιλόσοφοι θέτουν την ευδαιμονία,
το σκοπό της θεώρησης στη σοφία, στην εξάσκηση της νοητικής δύναμηςαλλά οι θεολόγοι τον θέτουν περισσότερο στη γεύση παρά στη σκέψη, πε
ρισσότερο στην αγάπη και στη γλυκύτητα παρά στη θεώρηση. Όταν λοιπόν
θέλουμε να επιλέξουμε την αίσθηση για το χαρακτηρισμό αυτής της διαφο
ράς, τότε μπορούμε να πούμε: ο θεωρητικός βίος των φιλοσόφων ζωογονεί
μάτια και αυτιά -διότι από όλες τις αισθήσεις αυτές είναι που συμβάλλουν
περισσότερο στη γνώση και στην επιστήμη-, αλλά η ιερατική θεώρηση ζω
ογονεί τη γεύση, την οσμή και το αίσθημα». Πρέπει επιπλέον να σημειω
θεί ότι οι Χριστιανοί κυρίως για αυτόν το λόγο διακρίνουν το θεό από το
πνεύμα, από την ψυχή του ανθρώπου, διότι ταυτίζουν το πνεύμα, την ψυχή
με το ατομικό, δηλαδή με το πραγματικό, το αισθητηριακό, το ενσώματο
ον, ενώ οι αρχαίοι νοούσαν το Λόγο, το πνεύμα εντό5 του ίδιου του αν
θρώπου ως ένα διακριτό ον, ως ένα ον δι' εαυτό. Όταν και όπου λοιπόν οι
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Χριστιανοί αρνούνται ότι o θεός είναι το πνεύμα ή η ψυχή του ανθρώπου,
τότε πνεύμα σημαίνει τον σκεπτόμενο άνθρωπο, η ψυχή τον αισθανόμενο,
τον ποθούντα άνθρωπο ή την ψυχή που συνδέεται με το σώμα, την ενσώ
ματη, την αισθητηριακά προσδιορισμένη ψυχή. Έτσι λέει, για παράδειγμα,
ο Αυγουστίνος (Contra Fortunatum): «Διαφορετικό πράγμα είναι ο θεός,
διαφορετικό πράγμα είναι η ψυχή. Ο θεός είναι απρόσβλητος, αδιάφθορος,
αδιαπέραστος, άμωμος. Η ψυχή όμως αμαρτάνει κ.λπ. Εάν λοιπόν η ψυχή
είναι η υπόσταση του θεού, τότε σφάλλει η υπόσταση του θεού, τότε φθεί
ρεται η υπόσταση του θεού κ.λπ.». Και ο θωμάς Ακινάτης (5. c. gent., lib. Il,
c. 25)·. «Ο θεός είναι αιώνιος, η ψυχή όμως δεν υπήρχε πριν από το σώμα
της. Ο θεός είναι αμετάβλητος, αλλά στην ψυχή υπάρχει μεταβολή. Ο θεός
είναι καθαρή δραστηριότητα, αλλά στην ψυχή υπάρχει ικανότητα (πάθος)
και δραστηριότητα, ώστε η ψυχή δεν μπορεί να είναι κάτι από τη θεία υπό
σταση». Σε τι διαφέρει όμως η ψυχή από τον άνθρωπο; Η ίδια η ψυχή είναι
αδιάφθορη, αδιαπέραστη, άμωμη όπως ο θεός, διότι, σύμφωνα με τους
ίδιους τους Χριστιανούς, είναι αδιαίρετη, απλή, άυλη, ανερήμωτη, αθάνατηκοντολογίς, όλα όσα αρνούνται στην ψυχή στο πλαίσιο της ηθική5 τής τα
παραδέχονται στο πλαίσιο της μεταφυσικήί. Οι μεταφυσικοί προσδιορισμοί,
οι ουοιώδείί προσδιορισμοί της θεότητας και της ψυχής είναι οι αυτοί. Αυτό
φαίνεται ιδιαίτερα στη διδασκαλία περί της αθανασίας, όπου, είτε ρητό είτε
ιερατικά, αποδίδουν τους προσδιορισμούς της θεότητας στην ψυχή. Έτσι
λέει, για παράδειγμα, o Grotius (De verit. reí. chr., lib. I, c. 23): «Η φύση της
ψυχής δεν εξαρτάται από τίποτε- δεν υπάρχει καμία αντίθεση της ψυχής»,
δηλαδή: είναι η απόλυτη, η άπειρη ουσία- διότι και ο θεός, «η γενική αιτία,
η οικουμενική φύση», δεν έχει τίποτε ως αντίθεση, όπως λέγεται ρητά από
τον θωμά Ακινάτη στο σχόλιό του για τον Διονύσιο. Για να αποδείξουν λοι
πόν την ύπαρξη του θεού, δηλαδή ενός όντος διαφορετικού από την ψυχή,
αρνούνται οι Χριστιανοί την ύπαρξη της ψυχής ως ενός όντος διαφορετικού
από το σώμα, από το υλικό, την ταυτίζουν με τον ενσώματο άνθρωπο- για
να αποδείξουν όμως την αθανασία, αρνούνται τη διαφορά της ψυχής από
τη θεότητα και κάνουν την ψυχή ένα θείο ον,230 διαφορετικό και ανεξάρτητο
από το σώμα, παραδέχονται λοιπόν ότι η ψυχή του θεού είναι η ψυχή του
ανθρώπου, διότι η ψυχή της θεολογίας είναι η μοναδική αθάνατη ψυχή.
«Μόνο λόγω rns aicbvias ζωήε είμαστε ιδιαίτερα Χριστιανοί»· Αυγουστίνος
(De civ. Dei, lib VI, c. 9).

[IV]
Ο θεός δεν είναι αυτό ή εκείνο το πνεύμα, το δικό σου ή το δικό μου πνεύ
μα· είναι γο πνεύμα, το οποίο όμως νοείται ή παριστάνεται ως ένα μοναδικό,
μεμονωμένο, αυτοδύναμο πνεύμα. Ο θεός είναι εν γένει η έννοια yévous,
και μάλιστα η έννοια yévous που είναι εξατομικευμένη και προσωποποιημέ230.
Έχσι, για να αποδείξουν όΐΐ υπάρχει évas Qeós, ένα anñcós τέλειο ον και δημιουργ05
ιου κόομου, αρνούνται τα δεινά του κόσμου, είναι αισιόδοξοι- για να αποδείξουν όμως ότι
υπάρχει μια áññn, αθάνατη ζωή, αρνούνται τα αγαθά του κόσμου, είναι απαισιόδοξοι.
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vn, ro yévos που νοείται œs υπάρχον œs yévos σε διαφορά από τα άτομα. Ο
0eós είναι το σύνολο όλων των πραγματικοτήτων σημαίνει: O 6 e ó s είναι
το σύνολο όλων των γενών ή των εννοιών Yévous. Η διαφορά μεταξύ ειδωλολαχρίαε και Χριστιανισμού είναι, œs npos αυτή τη σχέση, ότι otous
ειδωλολολάτρε$ το yévos είναι ένα νοητό ον, το οποίο έχει ύπαρξη μόνο
στα αισθητηριακά, πραγματικά άτομα, ενώ otous XpiOTiavoús το yévos œs
τέτοιο, œs νοητό ον, έχει δι' εαυτό αυτοδύναμη ύπαρξη. Οι ειδωλολάτρε5
διακρίνουν τη σκέψη και το Είναι, οι Χριστιανοί τα ταυτίζουν. Ο ποήυθεϊσμόε
βασίζεται στη διαφορά, ο μονοθεϊσμόs στην ενότητα Tns σκέψης και του Είναι,
του yévous και του ατόμου.
«Δεν λέει κανείβ ότι o ávOpconos ή το ζώο είναι η λευκότητα, διότι η λευ
κότητα δεν υπάρχει μεμονωμένη δι' εαυτήν, αλλά απομονώνεται ή ατομικεύεται μέσα από το υπάρχον υποκείμενο. Eníons δεν λέει κανεί5 ότι ο ΣωKpáxns ή o ávOpconos είναι η ανθρωπότητα, αλλά η θεία οντότητα υπάρχει
μεμονωμένη δι' εαυτήν και είναι εν εαυτή ατομικευμένη (Divina essentia est
per se singulariter existens et in se ipsa individuata). Η θεία οντότητα γίνεται
λοιπόν κατηγόρημα του θεού, ώστε λέγεται: Ο θεό$ είναι μια οντότητα,
δηλαδή, óncos εξηγεί ορθά ο σ χο λία σ α Francisc. Ferrariensis σε αυτό το
χωρίο: Ο Θεό5 είναι η θεότητα» (θωμάε AKivátns, S. c. gent., lib. I, c. 21). «To
αφηρημένο Είναι μπορεί να είναι μόνο ένα, ακριβά» óncos η λευκότητα, εάν
υπήρχε αφηρημένη, θα ήταν μόνο μία. Αλλά o 0eós είναι o íóios το αφηρη
μένο Είναι (Deus est ipsum esse abstractum, δηλαδή το Είναι cos Είναι, η έν
νοια του Είναι, η οποία όμα» ταυτόχρονα νοείται cos ον), καθα» είναι το δικό
του Είναι. Os εκ τούτου μπορεί να υπάρχει μόνο évas Qeós» (του ιδίου, ό.π.,
κεφ. 42). «Στα όντα που αποτελούνται από μορφή και ύλη διαφέρουν ανα
γκαστικά η φύση ή η οντότητα και το υποκείμενο ή το άτομο (suppositum),
διότι η οντότητα ή η φύση περιλαμβάνει eviós Tns μόνο αυτό το οποίο εμπί
πτει στον ορισμό του 8Í6ous ή του Yévous. Έτσι, η ανθρωπότητα περιλαμβά
νει μόνο αυτό που εμπίπτει στον ορισμό του ανθρώπου, διότι autós ο άνOpconos είναι àv0pœnos, και αυτό σημαίνει ακριβά» η ανθρωπότητα, αυτό
δηλαδή μέσα από το οποίο ο άνθρωπο5 είναι ávepainos. Αλλά η ατομική
ύλη με όλα τα ατομικευμένα συμβεβηκότα δεν εισέρχεται στον ορισμό του
Yévous, διότι στον ορισμό του ανθρώπου δεν έρχεται αυτή η σάρκα και αυτά
τα οστά, η λευκότητα ή η μελανότητα ή κάτι άλλο παρόμοιο· αυτά τα συμ
βεβηκότα αποκλείονται από την av0pœnôTma και περιλαμβάνονται μόνο σε
αυτό που είναι àv0pœnos (δηλαδή ανθρώπινο άτομο), άρα ο άνθρωπος έχει
κάτι εντόβ του που δεν το έχει η ανθρωπότητα, και συνεπά» ο àvOpœnos και
η av0pœnôTma δεν είναι εντεήώε ταυτόσημα. Εκεί όμα» όπου δεν υπάρχει
καμία σύνθεση από μορφή και ύλη (δηλαδή από πνεύμα και σάρκα, από
γένο5 και άτομο), εκεί όπου η ατομίκευση δεν συμβαίνει μέσα από την ατο
μική ύλη, δηλαδή μέσα από αυτή την ύλη, αλλά οι μορφέ5 είναι ατομικευμένεε μέσœ εαυτών και για εαυτέε, εκεί αναγκαστικά οι íóies οι μορφέ5 είναι
τα υπάρχοντα υποκείμενα ή άτομα, ώστε σε auTés δεν υπάρχει καμία διαφο
ρά μεταξύ ατόμου και óvtos ή yévous (non differt suppositum et natura).
Καθά» όμα» ο θεόε δεν αποτελείται από ύλη και μορφή, τότε αναγκαστικά
o 0eós είναι η θεότητά του (δηλαδή είναι η θεότητα), o píos του (δηλαδή ο
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Píos) και óña τα υπόλοιπα κατηγορήματα» (του ιδίου, Summ. sacrae theol.,
P. I, Qu. 3, Art. 3). Αυτό όμα» σημαίνει: O 9sós είναι ένα απλό κατηγόρημα
το οποίο όμα» παριστάνεται α» υποκείμενο, μια απλή έννοια yévous η οποία
όμα» παριστάνεται α» μεμονωμένο ον, και γΓ αυτόν το λόγο, αν και είναι
απλα» ένα αφηρημένο ον, νοείται cos πραγματικό, υπάρχον ον. «Όσο λιγότερο προσδιορισμένο είναι λοιπόν, όσο γενικότερο και άνευ όρων είναι ένα
όνομα, τόσο περισσότερο προσιδιάζει στο θεό. Από όλα τα ονόματα είναι
λοιπόν το καταλληλότερο για το θεό το όνομα: έγώ είμι ό ών, Έξοδος 3:14,
το όνομα τού Είναι και μόνο, διότι είναι το οικουμενικότερο» (του ιδίου, Qu.
13, Art. 11). «Όσο πιο ειδικά είναι τα ονόματα, τόσο περισσότερο προσδιο
ρίζουν έναν τρόπο που προσιδιάζει στο δημιούργημα» (του ιδίου, Qu. 13,
Art. 1· πρβλ. επ'αυτού Petavius, De trinit., lib. V, c. 6, § 10). «Όταν μεταφέ
ρουμε τα ονόματα rns γέννησης και του υιού από τα δημιουργημένα πράγ
ματα στο θεό, τότε διαχωρίζουμε εν πνεύματι καθετί ακατέργαστο (υλικό)
και φθαρτό, όπα», για παράδειγμα, τη διαίρεση uis unóaraons, τη χρονική
ακολουθία- κρατάμε μόνο το εξή$ ένα: την κοινότητα ή διυποκειμενικότητα
του óvros και Tns <púons. Em'ons, όταν ονομάζουμε το θεό λόγο, αφαιρούμε
αυτό που βρίσκεται στην έννοια aums Tns λέξη5 στο βαθμό που προσιδιάζει
στα δημιουργήματα, όπα», για παράδειγμα, το ατελέ5 και το παροδικό» (Ισί6copos neñouoicorns, στον Petavius, De trinit., lib. VII, c. 14, § 6). Αυτό ση
μαίνει: ότι o Yiós, όπα» είναι στο θεό, ο θεκ» uiós δεν είναι τίποτε άλλο από
τον υιό in abstracto, η έννοια του υιού· ο λόγο5, όπα» είναι στο θεό, o 08Íos
λόγο5 δεν είναι η λέξη που εκφράζεται από αυτόν ή εκείνο τον άνθρωπο,
που αντηχεί στον αέρα, δεν είναι μια γερμανική ή ελληνική, μια ρωμαϊκή ή
εβραϊκή λέξη, αλλά ο λόγο$ καθ' εαυτόν, ο λόγοβ εν γένει, η έννοια γένους
του λόγου, στην οποία βεβαία» προσιδιάζουν όλοι οι προσδιορισμοί Tns
θεότητα$: αναισθητηριακότητα και υπεραισθητηριακότητα, αιωνιότητα, αμεταβλητότητα, απλότητα. Αντιστοιχεί λοιπόν πλήρα» στη βασική έννοια ή στη
βασική ουσία Tns θεότηταβ ότι στην Τριάδα ατομικεύονται οι εσωτερικέ5 ιδιότητε5 Tns Θεότητα5 α» πρόσωπα, α» όντα. O 0eós δεν είναι τίποτε άλλο από
ένα σύνολο, ένα πλήθθ5 επιθέτων, τα οποία παριστάνονται α» ουσιαστικά,
ένα πλήθθ5 κατηγορημάτων, αφαιρέσεων, τα οποία παριστάνονται α» υπο
κείμενα, cos όντα. Με το ίδιο δικαίωμα με το οποίο το πνεύμα, η σοφία, η
πρόνοια, η καλοσύνη, η δύναμη, κοντολογί5 yeviKés éwoiss, αποσπασμένεε
από τον άνθρωπο και τη φύση, γίνονται ουσίεβ στο θεό, με το ίδιο δικαίωμα
υποστασιοποιούνται σε πρόσωπα οι αποσπασμένε$ ιδιότητε5 rns πατρότηTas, Tns uióTnTas. «Η Αγία Γραφή αποδίδει στο θεό χέρια, μάτια, καρδιά και
άλλα όργανα, για να εκφράσει έτσι μια συγκεκριμένη επενέργεια ή δραστη
ριότητα του θεού, με τέτοιον τρόπο όμα», ώστε, αν και αφαιρείται καθετί
άκομψο, ατελέ5 και σωματικό, εντούτοιβ η ιδιαίτερη, η πραγματική δραστηρι
ότητα αυτών των οργάνων αποδίδεται σε αυτόν. Διότι o Q eós ακούει και
βλέπει και θέλει και σκέφτεται πραγματικά, αν και δεν έχει και δεν χρησιμο
ποιεί τα σωματικά μέλη στα οποία αντιστοιχούν auTés οι έννοιε5 ή οι δραστηpiómies. Επίσης, η Γραφή λέει ότι o Yiós γεννήθηκε από τη μήτρα του Πατέ
ρα, διότι, αν και o θεόβ δεν έχει καμία μήτρα, δεν είναι εν γένει κάτι
σωματικό, εντούτοΐ5 υπάρχει εντό5 του η αληθινή γέννηση, η αληθινή κύη

Ludwig Feuerbach

ση, η οποία χαρακτηρίζεται ακριβώς με τη λέξη: μήτρα»·231 Petavius (ό.π., lib.
V, c. 7, § 4). Με tn γνώση óti ο θεός δεν είναι τίποτε άλλο από χην έννοια
γένους η οποία έχει προσωποποιηθεί ή ατομικευτεί ως έννοια γένους, έχου
με το κλειδί για όλα τα μυστήρια της θεολογίας, την εξήγηση όλων των
ασαφειών και ακαταληψιών της, τη λύση όλων των συγκεχυμένων αντιφά
σεων και δυσκολιών, για τις οποίες οι θεολόγοι και οι φιλόσοφοι έσπασαν
ματαίως το κεφάλι τους. Γνωρίζουμε από εδώ πώς προκύπτει το ότι μπορεί
κανείς «να μιλά en general και εν γένει» μόνο για το θεό, αλλά σε όλα τα
ειδικά ερωτήματα, για όλα τα ερωτήματα ως προς τον τρόπο, η απάντηση
της θεολογίας πρέπει να είναι αρνητική, για το λόγο δηλαδή ότι στην έννοια
γένους, όπως δείχτηκε προηγουμένως ήδη για την πράξη της δημιουργίας,
εκπίπτουν όλοι οι ειδικοί και ατομικοί προσδιορισμοί, προσδιορισμοί τους
οποίους εντούτοις η πίστη ή η θεολογία παραδέχεται ως δεδομένους καθ'
εαυτούς στο θεό, απλώς όχι ως δεδομένους για τη δική μας γνώση, διότι
παριστάνει αυτή την έννοια γένους ως ένα πραγματικό, αντικειμενικό ον.
Γνωρίζουμε από εδώ ποιο είναι το αληθινό νόημα της αηειρότητας, της αιτι
ότητας, της μεγαλειότητας, της τελειότητας, της εξίσου θετικής όσο και αρνη
τικής φύσης του θεού. Με την ίδια έννοια ο θεός είναι το ον από το οποίο
τα πάντα μπορούν να γίνουν αντικείμενο κατάφασης ή άρνησης, είναι με την
ίδια έννοια τα πάντα και μηδέν, στο οποίο, για παράδειγμα, γο χρώμα είναι
óña τα χρώματα και κανένα, είναι δηλαδή ιδιαίτερο και μεμονωμένο χρώμα·
είναι με την ίδια έννοια άπειρος με την οποία είναι το γένος, το οποίο γένος
δεν περιορίζεται σε αυτό τον τόπο, σε αυτόν το χρόνο, σε αυτό το άτομο, σε
αυτό το είδος, διότι «οι γενικότητες, τα γένη (Universalia) υπάρχουν πανιού
και πάντα» (θωμάς Ακινάτης, Summ. theol., P. I, Qu. 46, A. 2)· είναι με την
ίδια έννοια υπεράνω του ανθρώπου με την οποία το χρώμα είναι πάνω από
τα χρώματα, διότι «η ανθρωπότητα είναι πάνω από τον άνθρωπο» (του ιδί
ου, στον Πρόλογο του έργου του Exposit. in Dionysii A., divina nomina232)·
με την ίδια έννοια είναι το υπέρτατο ον, και ως τέτοιο είναι η βάση και η αιτία
όλων των όντων, με την οποία είναι εν γένει το γένος όταν παριστάνεται σε
διαφορά από τα άτομα ως ένα αυτοδύναμο ον· με την ίδια έννοια είναι το
τέλειο ον με την οποία είναι το γένος απέναντι στα άτομα, διότι το χρώμα
είναι óña τα χρώματα, ενώ το πραγματικό, το ατομικό χρώμα είναι πάντα ένα
231. Αυιό to χωρίο είναι αληθινά κλασικό- απεικονίζει με σαφήνεια, με απτό τρόπο την
ουσία uis θεολογίας. Ο θεός είναι ο Actus purus, η απλή καθαρή δραστηριότητα ή το πάθος,
δηλαδή xcopís σώμα, η δραστηριότητα του οφθαλμού, αλλά χωρίς οφθαλμούς, η δραστηριό
τητα του μυαλού, η σκέψη, aññá χωρίε μυαλό. Το ερώτημα: «Υπάρχει θεόΐ;» είναι συνεπιίκτο
ερώτημα: Υπάρχει όραση xcopís μάτια, σκέψη xwpls μυαλό, αγάπη xwpis καρδιά, γέννηση χωρ/s
γεννητικά όργανα, κύηση χωρ/s μήτρα; Πιστεύω στο θεό σημαίνει: Πιστεύω σε μια δύναμη
χωρ/s όργανο, σε ένα πνεύμα χωρ/s φύση ή σώμα, σε ένα Αφηρημένο χωρ/s Συγκεκριμένο,
σε μια οντότητα χωρ/s ον, δηλαδή πιστεύω σε θαύματα.
232. Ετσι λέει ρητά και σε αυτό το σχόλιο, c. 12: sicutpartidpationes exceduntparticipantía, ut sanctitas sanctum, ita collocatur super omnia existentia ille qui superior est omnibus
existentibus [óncos οι ιδιότητεβ υπερβαίνουν αυτό το οποίο μετέχει σε αυτέί, για παράδειγμα,
η αγιότητα τον Άγιο, έτσι και πάνω από καθετί υπάρχον βρίσκεται εκείνος που είναι ανώιεροε
όλων των πραγμάτων που υπάρχουν], δηλαδή το αφηρημένο είναι ανώτερο από το συγκε
κριμένο.
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με αποκλεισμό όλων των άλλων· συνεπά» το γένος είναι το σύνολο όλων
των τελειοτήτων οι οποίες είναι κατανεμημένες στα άτομα. «Ο θεός είναι το
ίδιο το αυτοτελή Είναι (ipsum esse per se subsistens). ΓΓ αυτό και περιλαμβά
νει όλε$ tis τελειότητες του Είναι, διότι είναι προφανές ότι, όταν κάτι θερμό
δεν περιέχει όλη την τελειότητα της θερμότητας αυτό οφείλεται μόνο στο ότι
η θερμότητα δεν συμμετέχει (δηλαδή δεν πραγματοποιείται) στην εντέλειαεάν όμως η θερμότητα υπήρχε δι' εαυτήν, δεν θα μπορούσε να της λείπει
τίποτε από την τελειότητα της θερμότητας» (θωμάς Ακινάτης, ό.π., Qu. 4, Α.
2). Γνωρίζουμε από εδώ πόσο ανόητο είναι όταν κανείς παριστάνει το θεό σε
ένα άτομο ή ως πραγματοποιημένο, τόσο ανόητο όπως αν ήθελε να παραστήσει πραγματοποιημένο σε ένα χρώμα το χρώμα, ένα νοητό ον αφηρημένο από τα μεμονωμένα και ιδιαίτερα χρώματα- αντιθέτως, πόσο ορθό, πόσο
αναγκαίο είναι όταν στη διάλυση και την αναγωγή του θείου όντος στα
πραγματικά όντα από τα οποία έχει αφαιρεθεί σκέφτεται ως πραγματοποιη
μένο το ίδιο στην ολότητα των ατόμων, διότι ο θεός παριστάνεται και προσ
διορίζεται άλλωστε ρητά ως το ον το οποίο κατέχει εν συνόλω όλες τις τελει
ότητες, όλες τις αρετές, οι οποίες είναι διάσπαρτες και μοιρασμένες στα
πραγματικά όντα. «Αν και ο θεός» λέει, για παράδειγμα, ο θωμάς Ακινάτης
στο σχόλιό του στον Διονύσιο Αρεοπαγίτη (cop. 11) «παραμένει εν εαυτώ
αδιαίρετος, εντούτοις τα χαρίσματά του, δηλαδή οι τελειότητες και οι δυνά
μεις του, διαμοιράζονται από τα δημιουργήματα και προσλαμβάνονται εν
μέρει ανάλογα με τη διαφορετική δεκτικότητά τους».

[V]
Ο θεός δεν είναι ένα σωματικό ή εγκόσμιο, aññá ένα ψυχολογικό ον.
Όποιος δεν θέτει ο ίδιος ένα θεό στη φύση δεν πρόκειται να συναγάγει
κανένα θεό από αυτήν. Οι αποδείξεις περί της ύπαρξης του θεού με βάση τη
φύση είναι απλώς αποδείξεις της áYvoias και της αλαζονεία5 του ανθρώπου,
με την οποία καθιστά τα όρια του μυαλού του όρια της φύσης. Παραδέχεται
λοιπόν κανείς σκοπούς στη φύση - ο σκοπός της φύσης δεν βρίσκεται έξω
και δίπλα από τη φύση, όσο λίγο και ο σκοπός του οφθαλμού, η όραση, βρί
σκεται έξω και δίπλα από την ουσία, τη δόμηση, τον οργανισμό του οφθαλ
μού, και συνεπώς δεν οδηγεί σε κανένα ον έξω και δίπλα από τη φύση. Ο
σκοπός δεν είναι στη φύση ανεξάρτητος από το μέσο, από την ιδιορρυθμία
του οργάνου- η φύση ακούει μόνο μέσα από το αυτί, βλέπει μόνο μέσα από
το μάτι, σκέφτεται μόνο μέσα από τον εγκέφαλο, αλλά ένας θεός ακούει
χωρ/s αυτιά, βλέπει χωρ/s μάτια και σκέφτεται χωρ/s εγκέφαλο. Πόθεν ο σκο
πός;, φωνάζει ο θεϊστής, καθώς διαχωρίζει νοητά το σκοπό από τα μέσα, και
τον νοεί δΓ εαυτόν, αλλά εγώ ρωτώ: Πόθεν τα μέσα; Πώς μπορεί από ένα
ον το οποίο σκέφτεται χωρ/s μυαλό να προέλθει ένα ον το οποίο σκέφτεται
μόνο μέσα στο και με το μυαλό; Προς τι χρειάζεται τότε ένα ον άυλο το οποίο
δρα χωρίς μέσα, προς τι χρειάζεται ένα ον παντοδύναμο τα υλικά μέσα; Ο
συλλογισμός με βάση τη φύση για την ύπαρξη του θεού, δηλαδή για ένα
ον διαφορετικό από τη φύση, υπερφυσικό, πνευματικό, ως αιτία της φύσης,
έχει συνεπώς θέση και δικαιολογία μόνο εκεί όηου ο άνθρωπος πιστεύει ότι
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μπορεί κανείς να βλέπει xœpis μάτια και να ακούει xœpis αυτιά, εκεί όπου ο
δεσμός μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος, μεταξύ μέσου και σκοπού, μεταξύ
οργάνου και λειτουργίας, είναι αποκλειστικά το παντοδύναμο, το θείο ον.
«Τα φυσικά όντα» λέει, για παράδειγμα, ο Καλβίνος «δεν είναι τίποτε άλλο
από εργαλεία, τα οποία ο θεός αφήνει να δράσουν για όσο θέλει autós, και
τα στρίβει και τα στρέφει αναλόγως εάν θέλει να κάνει αυτό ή εκείνο. Κανένα
δημιούργημα δεν έχει μια τόσο αξιοθαύμαστη και εντυπωσιακή δύναμη όσο
ο ήλιος. Φωτίζει όλη την υφήλιο με τη λάμψη του, συντηρεί και ζωογονεί όλα
τα ζώα με τη θερμότητά του, γονιμοποιεί τη γη με τις ακτίνες του [...]. Παρ'
όλα αυτά o Kúpios, για να τον λατρεύει κανείς αποκλειστικά œs τον αληθινό
δημιουργό, άφησε το φως να λάμψει πριν δημιουργήσει τον ήλιο, και τη γη
να γεμίσει με φυτά και Kapnoús όλων των ειδών. Γένεσιε 1:3-11. Kavévas
ευσεβής δεν θα καταστήσει λοιπόν τον ήλιο την κύρια ή την αναγκαία αιτία
των πραγμάτων εκείνων που υπήρχαν πριν από τη δημιουργία του ήλιου,
αλλά θα τον καταστήσει μόνο ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί ο θεός
επειδή το θέήει, διότι θα μπορούσε εξίσου καλά να επιτύχει το αυτό αποτέ
λεσμα xœpis τον ήλιο, μόνο μέσα από τον εαυτό του» (Instit. chr relig., lib. I,
c. 16, sect. 2). Βεβαίως, δεν θα υπήρχε κανένας θεός εάν δεν υπήρχε καμία
φύση· η φύση είναι μόνο o ópos, η ανθρωπότητα είναι η αιτία Tns θεότηταβ.
Η φύση δίνει μόνο το υλικό για τη θεότητα, αλλά την ψυχή τής την εμφυσά
ο άνθρωπος. Έτσι, η δύναμη [Macht] προέρχεται μόνο από τη φύση, αλλά η
παντοδυναμία από τον άνθρωπο. Η ύπαρξη του θεού βασίζεται σαφώς στη
φύση, αλλά η ουσία του θεού μόνο στον άνθρωπο. «Δύο εικόνες» λέει ο
Hugo στο Πρόλογο του σχολίου του στον Διονύσιο Αρεοπαγίτη «τέθηκαν
ενώπιον του ανθρώπου, για να μπορεί να βλέπει σε auTés το αόρατο, η ει
κόνα rns φύσης και εκείνη Tns χάριτος. Η πρώτη ήταν η μορφή αυτού του
κόσμου, η δεύτερη η ανθρωπότητα του λόγου. Η φύση μπορούσε βεβαίως
να επιδείξει, αλλά δεν μπορούσε να φωτίσει· η ανθρωπότητα του Λυτρωτή
όμως φώτισε πριν επιδειχτεί. Μέσα από τις εικόνες της φύσης ο Δημιουργός
υποδηλώθηκε απλώς, στις εικόνες όμακ Tns χάριτος ο θεός φάνηκε cos πα
ρών, εκείνεβ τις δημιούργησε για να μας δώσει την επίγνωση ότι autós είναι,
σε αυτές όμως έδρασε για να μας δώσει τη γνώση ότι είναι παρών». Η φύση,
προσθέτουμε εμείς σε αυτά τα λόγια του Hugo, δίνει μόνο άρτο και οίνο,
αλλά το θρησκευτικό ή θεολογικό περιεχόμενο το θέτει η πίστη, το θυμικό,
η φαντασία. Το να υπεισάγουμε στη φύση μια θεολογική ή θεϊστική σημασία
σημαίνει να δίνουμε στον άρτο τη σημασία του κρέατος, να δίνουμε στον
οίνο τη σημασία του αίματος. Το να κάνουμε τη φύση έργο και έκφραση ενός
θεού σημαίνει να της παίρνουμε την υπόσταση και να της αφήνουμε μόνο τα
συμβεβηκότα. «Από το αισθητηριακό» λέει ο θωμάς Ακινάτης «δεν μπορεί
να γνωστεί το θείο ον ως τέτοιο, διότι τα αισθητηριακά δημιουργήματα είναι
έργα του θεού τα οποία δεν ποριστούν τη δύναμη της amas με κατάλληλο
(προσήκοντα) για αυτήν τρόπο. Επειδή εντούτοις τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την αιτία, μπορούμε μέσα από αυτά να γνωρίσουμε εάν ο θεός είναι
και τι του προσήκει σε αυτόν το βαθμό, καθώς είναι η πρώτη αιτία όλων των
πραγμάτων» (Summa, P. I, Qu. 12, A. 12). Η απλή αιτιότητα όμως, έστω και
αν είναι η πρώτη και η γενικότερη, δεν συνιστά καμία θεότητα. Η αιτία είναι
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μια φυσικοεπιστημονική éwoia, αν και βεβαίως η αιτία, ónws αποτελεί χο θε
μέλιο (χην προκείμενη) ins θεότητας, είναι ήδη μια εντελώς αφηρημένη και
υπερφυσική έννοια, διότι δεν είναι τίποτε άλλο από την προσωποποιημένη
έννοια γένους της αιτίας. «Η φυσική γνώση (δηλαδή η γνώση που βασίζεται
μόνο στη φύση) δεν μπορεί να καταλήξει στο θεό, στο βαθμό που αυτός
είναι αντικείμενο rns μακαριότηταε» (του ιδίου, ό.π., Sec. P., sec. Partis Qu. 4,
7). Μόνο εκείνο5 ο θεός o οποίος είναι αντικείμενο της μακαριότητας είναι
ο θρησκευτικός, ο ιδιαίτερος θεός, ο οποίος αντιστοιχεί στην έννοια ή στο
όνομα της θεότητας. «Στη φύση» λέει ο ίδιος «απαντούν μόνο Ιχνη, αλλά
καμία εικόνα της θεότητας. Το ίχνος δείχνει μόνο ότι κάποιος έχει περάσει
από εκεί, όχι πώς είναι δημιουργημένος. Η εικόνα του θεού βρίσκεται μόνο
στο έλλογο δημιούργημα, στον άνθρωπο» (ό.π., Ρ. /., Qu. 45, A. 7). Η πί
στη σε μια υπερφυσική προέλευση της φύσης βασίζεται συνεπώς μόνο στην
πίστη στην υπερφυσικότητα του ανθρώπου. Η εξήγηση και η συνεπαγωγή
της φύσης από ένα ον που διαφέρει από τη φύση έχει ως προϋπόθεση την
ανεξηγησιμότητα και τη μη συναγωγιμότητα από τη φύση του ανθρώπινου
όντος το οποίο διαφοροποιείται από τη φύση. Ο θεός είναι ο δημιουργός
της φύσης διότι ο άνθρωπος (ιδιαίτερα στο πλαίσιο της θρησκείας και της θε
ολογίας) δεν είναι ένα πλάσμα της φύσης. Ο άνθρωπος δεν είναι (εννοείται,
σύμφωνα με την παράστασή του) από τη φύση- εντούτοις, ο άνθρωπος έχει
τη συνείδηση ότι, τουλάχιστον εξαρχής, δεν είναι αιώνιος, ότι έχει προέλθει
από κάπου, ότι έχει γεννηθεί. Πόθεν έρχεται λοιπόν; Από το θεό, δηλαδή
από την ουσία του όντος του, του ομοίου του, η οποία όμως διαφοροποιείται
από αυτόν λόγω του ότι δεν έχει γεννηθεί. Ο θεός είναι μόνο έμμεσα, μόνο
γι' αυτόν το λόγο δημιουργός της φύσης, διότι είναι ο δημιουργός ή ο γνήσι
ος πατέρας του ανθρώπου, διότι δεν θα μπορούσε να είναι δημιουργός του
ανθρώπου εάν δεν ήταν και δημιουργός της φύσης, στην οποία ο άνθρωπος,
παρά την υπεράνω της φύσης ουσία του, βλέπει τον εαυτό του εμηλεγμένο.
Η φύση είναι λοιπόν μόνο γΓ αυτόν το λόγο από το θεό, διότι ο άνθρωπος
είναι εκ θεού, και εκ θεού, θείας προέλευσης, είναι ο άνθρωπος διότι είναι
θείο ον, το οποίο όμως -ανεξαρτήτως του ότι νοεί εν γένει στο θεό την ου
σία του ως γένος, [νοεί] στον εαυτό του [την ουσία του] ως άτομο, στο θεό
ως απεριόριστο, ως ασώματο, εντός του ως περιορισμένο, ως ενσώματο- το
παριστάνει ως ένα áñño, διότι η συνείδηση της γέννησής του βρίσκεται σε
αντίφαση προς τη συνείδηση ή την παράσταση της θείας οντότητάς του. Η
θεία συνείδηση, η συνείδηση: είμαι θείο δημιούργημα, θείο τέκνο, είναι συ
νεπώς η υψηλότερη αυτοσυνείδηση του ανθρώπου. «Εάν» λέει ο Επίκτητος
«ο αυτοκράτορας σε είχε υιοθετήσει, τότε δεν θα μπορούσε κανείς να αντέξει
την υπεροψία σου. Γιατί δεν θέλεις λοιπόν να είσαι περήφανος όταν γνωρί
ζεις ότι είσαι υιός του θεού;» (Αρριανός, Επίκτητος, lib. I, c. 3).

[VI]
Η φύση, ο κόσμο5, δεν έχει καμία αξία, κανένα ενδιαφέρον για το Χριστιανό. Ο
Xpimiavós σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, τη σωτηρία rns <//uxñs του ή, πράγμα
που είναι το ίδιο, το θεό.

φ
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«Η πρώτη και τελευταία σκέψη σου να είναι εσύ ο fôios, η μοναδική σκέ
ψη σου η σωτηρία σου»· De inter, domo. (Ψευδοβερνάρδθ5)\ «Εάν εξετά
σ ε ι τον εαυτό σου προσεκτικά, είναι αξιοθαύμαστο εάν έστω και μία φορά
σκέφτεσαι κάτι áñño»· Etepvàpôos (Tract, de XII. grad. hum. et sup.). «Δεν
είσαι άλλωστε εσύ ο lôios το πιο πολύτιμο πράγμα για εσένα,»· Boethius {De
consol, philos., lib. Il, Prosa IV). «Τάχα ο ήλ ios είναι μεγαλύτερο$ από τη γη ή
υπολείπεται σε 8úpos μόνο κατά ένα πόδι; Το φεγγάρι φωτίζει με ξένο ή με
δικό του φα»; Το να γνωρίζουμε αυτά τα πράγ
* Για μ εγάλο διάστημα, ουσια
ματα δεν αποφέρει κανένα όφελοβ, το να μην τα
στικά μέχρι και τον 19ο αιώνα,
γνωρίζουμε δεν επιφέρει καμία ζημία. Η ευτυχία
πολλά κείμενα και έργα μο να
oas είναι σε κίνδυνο: δηλαδή η σωτηρία των
χών της περιόδου του Βερνάρ
ψυχών oas»· ApvóBios (Adv.: gentes, lib. Il, c. 61).
δου του Κλερβό (βλ. σημείωση
«Ρωτώ λοιπόν: Ποιο είναι το αντικείμενο Tns επι
σ. 87) αποδίδονταν στον ίδιο
στήμη; Οι αιτίεε των φυσικών πραγμάτων; Ποια
- από εδώ και η απόδοση του
μακαριότητα έχω να προσδοκώ από τη γνώση
Feuerbach ως «Ψ ευδοβερνάρτων πηγών του Νείλου ή των μωρολογισμών
δος». Μια τέτοια περίπτωση
των φυσικών επιστημόνων για τον ουρανό,»·
ήταν και του Guigo II,
Λακτάντιθ5 (Inst, div., lib. Ill, c. 8). «Δεν θα πρέπει
ηγουμένου (1174-1180)
να είμαστε φιλομαθεί5 και περίεργοι (curiosi).
Ορισμένοι το θεωρούν σημαντικό όταν, xajpís
της μεγάλη ς Μ ονής των
να νοιάζονται για το τι είναι ο θεός ερευνούν
Καρθουσίων στη Γρενόβλη.
διεξοδικότατα αυτή τη συνολική σωματική μάζα
O Guigo είναι ο σ υ γγρα φ έα ς
που ονομάζεται κόσμο$. Η ψυχή as καταπιέσει
της διάσημης πραγματείας
αυτή τη μάταιη δίψα για γνώση, η οποία συνή«Scala claustralium», με την
θα» παραπλανά τον άνθρωπο να αποδεχτεί την
οποία αναλύονταν συστηματι
πίστη ότι υπάρχουν μόνο σωματικά πράγματα»·
κά οι διάφοροι αναβαθμοί
AuYOuenívos (De mor. eccl. cath., lib. I, c. 21). «H
της μοναστικής περισυλλογής.
αναστηθείσα και ατέρμονα ζώσα σάρκα είναι
ένα αντικείμενο κατά πολύ αξιότερο Yvcbons από όλα όσα γνωρίζουν οι για
τροί μέσα από την έρευνα (εντό5 του ανθρώπινου σώμακ»)» (του ιδίου, De
anima et ejus orig., lib. IV, c. 10). «Άφησε τη φυσική τέχνη. Είναι αρκετό να
γνωρίζει ότι η φωτιά καίει, ότι το νερό είναι κρύο και υγρό. Μάθε πά» να
μεριμνά5 για τον αγρό σου, για τα ζώα, το σπίτι και το παιδί σου, αυτό είναι
αρκετό για φυσική τέχνη. Μετά σκέψου nebs μπορεί5 να γνωρίσει μόνο τον
Χριστό, autós θα σου δείξει noios είσαι, ποια είναι η περιουσία σου. θα γνω
ρίσ ει λοιπόν το θεό και τον εαυτό σου, πράγμα που δεν γνώρισε ποτέ évas
cpuoiKÓs μάστορα* ή μια φυσική τέχνη»· Aoúénpos (τόμ. XIII, 264)
Από αυτά τα παραθέματα, τα οποία θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν
επ' άπειρον, καθίσταται επαρκά» oaepés ότι o afínOivós, ο Θρησκευτικό5 Χριστιανισμ05 δεν περιέχει καμία αρχή, κανένα κίνητρο για επιστημονική και
υλική καλλιέργεια. O npaKVKÓs aróxos και το αντικείμενο του Χριστιανού
είναι αποκλειστικά ο ηαράδεισο5, δηλαδή η πραγματοποιημένη σωτηρία Tns
ipuxñs. Ο Θεωρητικό5 aróxos και το αντικείμενο του Χριστιανού είναι όμα»
αποκλειστικά ο θ εόί cos το ον που είναι ταυτόσημο με τη σωτηρία Tns ijiuxñs.
Onoios όμα» γνωρίζει το θεό γνωρίζει τα πάντα. Μάλιστα, όσο απείρα» μεγαλύτερο5 είναι ο θεόβ από τον κόσμο, τόσο απείρα» μεγαλύτερη είναι η θε
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ολογία από τη γνώση του κόσμου. Η θεολογία αηοφέρει μακαριότητα, διότι
το αντικείμενό Tns δεν είναι τίποτε áñño από την προσωποποιημένη μακα
ριότητα. «Δυστυχισμένοβ είναι ónoios γνωρίζει τα πάντα, aññá δεν γνωρίζει
εσένα, ευτυχισμένο$ όμα» εκείνοβ που σε γνωρίζει, ακόμη και αν δεν γνω
ρίζει τίποτε áñño»· Αυγουστίνος (Confess., lib. V, c. 4). noios θα ήθελε, noios
θα μπορούσε ñomóv να ανταλλάξει το μακάριο θείο ον με τα δυστυχισμένα
μηδαμινά πράγματα αυτού του κόσμου; Σαφώς o 0 eós αποκαλύπτεται μέσα
στη φύση, αλλά μόνο σύμφωνα με us γενικότερες, tis πλέον απροσδιόριστε$
ιδιότητέ5 του· - τον ίδιο τον εαυτό του, την αληθινή, προσωπική ουσία του
την αποκαλύπτει μόνο στη θρησκεία, στο Χριστιανισμό. Η γνώση του θεού
μέσα από τη φύση είναι ειδωλολατρία, η γνώση του θεού μέσα από αυτόν τον
ίδιο, από τον Χριστό, στην οποία εγκατοικούσε η πληρότητα ms Θεότητα5,
είναι ο Χριστιανισμός. Τι ενδιαφέρον θα μπορούσε λοιπόν να έχει για το Χρι
στιανό η απασχόληση με τα υλικά, τα φυσικά πράγματα; Η απασχόληση με
τη φύση, με την καλλιέργεια εν γένει, προϋποθέτει ή τουλάχιστον προκαλεί
αναμφισβήτητα ένα ειδωλολατρικό, δηλαδή ένα εγκόσμιο, αντιθεολογικό,
αντιυηερνατουραλιστικό φρόνημα και πίστη. Η καλλιέργεια των σύγχρονων
χριστιανικών λαών μπορεί συνεπα» να συναχθεί τόσο λίγο από το Χριστια
νισμό, ώστε πολύ περισσότερο μπορεί να συλληφθεί μόνο από την άρνηση
του Χριστιανισμού, η οποία βεβαίως ήταν αρχικά μόνο πρακτική, θα πρέπει
βεβαία» να διακρίνει κανεί$ μεταξύ αυτού που έχουν πει και έχουν κάνει οι
Χριστιανοί cos Χριστιανοί και αυτού που είπαν και έπραξαν œs ειδωλολάχρεί,
cos φυσικοί άνθρωποι, μεταξύ δηλαδή αυτού που είπαν και έπραξαν σε συμ
φωνία με την πίστη tous καθα» και σε αντίφαση npos αυτήν.
Πόσο «επιπόλαιοι» είναι λοιπόν οι σύγχρονοι Χριστιανοί όταν κομπάζουν
με tis τέχνεβ και tis επισιήμεε των σύγχρονων λαών θεωρώντας τε5 προϊόντα
του Χριστιανισμού! Πόσο αξιοπρόσεκτοι είναι και σε αυτή τη σχέση οι αρχαί
οι Χριστιανοί απέναντι cttous oúyxpovous περιώνυμοί! Αυτοί δεν γνώριζαν
κανέναν άλλο Χριστιανισμό εκτό5 από εκείνον το Χριστιανισμό o onoíos περιέχεται στη χριστιανική πίστη· δεν υπολόγιζαν λοιπόν tous Onoaupoús και
τα πλούτη αυτού του κόσμου, δεν υπολόγιζαν τέχνε5 και επιστήμε5 στο Χρι
στιανισμό. Πολύ περισσότερο, σε όλα αυτά τα σημεία παραχωρούσαν otous
apxaíous ειδωλολάτρε5, otous Έλληνε5 και otous Ρωμαίους, την πρωτοκα
θεδρία απέναντι στους Xpicniavoús. «Γιατί δεν απορεί5 επίση5, Έρασμε, για
το ότι εξ unapxñs του κόσμου υπήρχαν πάντα μεταξύ των ειδωλσλατρών
ανώτεροι, σημαντικότεροι άνθρωποι, μεγαλύτερη, ανώτερη διάνοια, πολύ εύ
στοχη φιλσπονία, καλλιέργεια όλων των τεχνών, παρά μεταξύ των Χριστιανών,
του λαού του θεού; Oncos άλλωστε και ο ίδιος ο Χριστός λέει ότι τα τέκνα αυ
τού του κόσμου είναι εξυπνότερα από τα τέκνα του φωτός- πράγμα που είναι
πολύ σημαντικόε λόγοε. noios από tous Xpioriavoús (για να μη μιλήσω για
tous Έλληνεβ, για τον Δημοσθένη και άλλου$) θα μπορούσε να συγκριθεί
με τη διάνοια ή τη φιλοπονία του Κικέρωνα και μόνο;»· AoúOnpos (τόμ. XIX,
σ. 37). «Μέσα από ποιο πράγμα εξέχουμε λοιπόν απέναντι tous ; Μέσα από
το πνεύμα, την ευρυμάθεια, την ηθική μόρφωση; Επ' ουδενί, αλλά αποκλει
στικά μέσα από την αληθινή γνώση, την επίκληση και τη λατρεία του θεού»
(Melanchthonis et alior. declam., T. III., de vera invocat. Dei).
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[VII]
Στη θρησκεία ο άνθρωποί αποσκοπεί στον εαυτό του, ή είναι ο iôios αντικεί
μενο για τον εαυτό του, ω ί σκοπό5 είναι αντικείμενο του θεού. Το μυστικό rns
ενσάρκωση5 είναι το μυστικό rns ayánns του θεού npos τον άνθρωπο, aññá
το μυστικό rns ayánns του θεού είναι το μυστικό rns ayánns του ανθρώπου
npos τον ίδιο τον εαυτό του. Ο Θε05 πάσχει -πάσχει για εμένα-, αυτή είναι η
μεγαλύτερη αυτοαπόλαυση, η υπέρτατη αυτοβεβαίωση του ανθρώπινου θυμικού. «Οΰχω γάρ ήγάπησεν ό θεός tôv κόσμον, ώστε ιόν uióv αύχοΰ ιόν
μονογενή έδωκεν» (ίωά\/vns 3:16). «E¡ ό θεός ύπέρ ήμών, iis καθ' ήμών; ôs
γε τοϋ Ιδίου υίοϋ ούκ έφείσατο, άλλ' ύπέρ ήμών πάντων παρέδωκεν αύτόν»
(npos Ρωμαίου5 8:31-32). «Συνίστησι δέ τήν έαυτοΰ άγάπην eís ήμας ό θεός,
δτι έτι άμαρτωλών όνχων ήμών Xpioxôs ύπέρ ήμών άπέθανε» (ό.π., 5:8).
«Ζώ δέ ούκέτι έγώ, ζη δέ έν έμοί Χριστός- δ δέ νϋν ζώ έν σαρκί, έν πίστει
ζώ τη τοϋ υίοϋ τοϋ θεοϋ τοϋ άγαπήσαντός με καί παραδόντος έαυτόν ύπέρ
έμοϋ» (npos Γαλάταε 2:20). Πρβλ. επίσης την Επιστολή npos Τίτο (3:4), και
npos Εβραίους (2:11). «Για το Χριστιανό όλος ο κόσμο5 αποδεικνύει την
ύπαρξη μιας Πρόνοιας, προπάντων όμως το θεϊκότερο έργο της Πρόνοιας,
και λόγω της εξαιρετικής ayánns προς τους ανθρώπους το πιο απίστευτο,
την ενανθρώπηση του θεού, η οποία συνέβη χάριν ημών» (Gregorii Nysseni
Phil., lib. Ill, de provid. c., 1512. B. Rhenanus, Jo. Cono, interp). «Δείτε! Αδερ
φοί, πόσο ο θεός ταπείνωσε εαυτόν χάριν του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο
άνθρωπος ας μην περιφρονεί εαυτόν, χάριν του οποίου άλλωστε, και μόνο,
ο θεός υποβλήθηκε σε αυτή την ταπείνωση»· Αυγουστίνος (Serm. ad. pop.,
serm. 371, c. 3). «Ω άνθρωπε, εξαιτίας σου ο θεός έγινε άνθρωπος, πρέπει
να θεωρείς τον εαυτό σου κάτι μεγάλο» (Serm. 380, c. 2). «Πώς μπορεί να
αμφιβάλλει koveís για τον εαυτό του, για τον οποίο ο Υιός του θεού θέλησε
να ταπεινωθεί τόσο πολύ;» (του ιδίου, De agone chr., c. 11). «Ποιος μπορεί
να μισήσει τον άνθρωπο, η φύση και η εικόνα του οποίου είναι ορατή στην
ανθρωπότητα του θεού; Αληθώς, όποιος μισεί τον άνθρωπο μισεί το θεό»
(Manuale, c. 26. Ψευδοαυγουστίνος). «Τι ανορθώνει το πνεύμα μας τόσο
πολύ και το απελευθερώνει τόσο από την απελπισία ως npos την αθανασία
όσο η σκέψη ότι ο θεός μάς εκτίμησε τόσο ψηλά, ώστε ο Υιός του θεού
εισήλθε σε κοινότητα μαζί μας και ανέλαβε με το θανατό του τα δικά μας
κακά» (Petrie L., lib. Ill, dist. 20, c. 1). «Το κύριο έργο της θείας Πρόνοιας
είναι η ενανθρώπηση. Ούτε ο ουρανός ούτε η γη ούτε η θάλασσα ούτε ο
αέρας ούτε ο ήλιος ούτε το φεγγάρι ούτε τα άστρα δεν αποδεικνύουν μια
τέτοια αμέτρητη καλοσύνη του θεού απέναντι μας όσο η ενανθρώπηση του
μονογενούς Υιού του θεού. Ο θεός δεν μεριμνά λοιπόν απλώς για εμάς, με
ριμνά με αγάπη για εμάς»· θεοδώρητος (De provident., orat. X, Ορρ. Parisiis
1642, τόμ. IV, σ. 442). «Μόνο μέσω του ότι ο άνθρωπος παραγνωρίζει την
αξιοσύνη της ουσίας του μπορεί να προσκολλάται σε πράγματα που είναι
υποδεέστερα του θεού (δηλαδή ο θεός είναι το μοναδικό αντικείμενο επά
ξιο του ανθρώπου, το μοναδικό που αντιστοιχεί στην ανθρώπινη αξιοσύ
νη). Για να δείξει λοιπόν με τον καταλληλότερο τρόπο στον άνθρωπο την
αξιοσύνη του, ότι δηλαδή μόνο στο θεό συνίσταται η πλήρης μακαριότητα
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του ανθρώπου, ο θεόε προσέλαβε με άμεσο τρόπο την ανθρώπινη φύση»·
θωμά$ AKivátns (Summa c. gent., lib. IV, c. 54). «Ο Θεό5 δεν είναι ενάντιος
σε εμάε τους ανθρώπους. Διότι, εάν ο θεό$ ήταν ενάντιος και εχθρικός npos
εμά$, τότε σίγουρα δεν θα είχε προσλάβει τη φτωχή, την άθλια ανθρώπινη
φύση» - «Πόσο υψηλά μαβ τίμησε o Kúpios ο θεό$ μα5, aqmvovras τον Υιό
του να γίνει ávOpconos! neos αλλκί» θα μπορούσε να έλθει εγγύτερά μαβ»·
AoúOnpos (τόμ. XVI, σ. 533, 57. 4).
Δεν είναι σι μοναρχίες Σου, κατά
κύριο λόγο.
Που φέρνουν tis καρδιέΐ
θαυμάσια καρδιά, σ' Εσένα,
Αλλά η ενσάρκωσή Σου
Στο πλήρωμα του χρόνου
Κι η γήινη πορεία σου
Γεμάτη πόνο
Αν κι έχειε το πηδάλιο
Tns μοναρχία των άστρων
Είσαι evioútois αδελφόs μαςΔεν ξεχνιούνται ποτέ σάρκα και αίμα.
Η αναστάτωση η μεγάλη
Που γεμίζει την καρδιά
Είναι ότι o Kúpiós μου
Σταυρώθηκε για μένα

Αυτή είναι η θέλησή μου:
Σ' αγαπώ για την αγάπη Σου,
Ότι εσύ ο Δημιουργός, ηγεμόνα*
loxupós,
έγινεί για μένα του θεού Αμνόβ.
*
Ακούσιε και πιστέψτε ο καθέναε
Ο Δημιουργόί μαΐ προσέλαβε σάρκα
Και ayancímos την ανάγκη
Των φτωχών ανθρώπων του
Βάδισε στον πικρό θάνατο
Και ότι αναστήθηκε
Και τώρα κάθεται πάνω εκεί για εμάς
Ως Κύριος όλων των πλασμάτων
Με την ανθρώπινη φύση
(Υμνολόγιο tns ευαγγελικήΐ
KOivóxnxas. Γκνόνιαου, 1824)

[VIII]
Για την αιτία και με τον τρόπο με τον οποίο πάσχει ο θεός, για την ίδια αιτία
και με τον ίδιο τρόπο πρέπει και πάλι να πάσχει ο άνθρωπος. Η χριστιανική
θρησκεία είναι η θρησκεία του πάθους.
«Εμεί5 βεβαία» παρακολουθούμε στα θέατρα τα ίχνη του Λυτρωτή. Ο
Xpicrcós μάε έδωσε άλλωστε ένα τέτοιο παράδειγμα, στο οποίο διαβάζου
με ότι έκλαψε, αλλά δεν διαβάζουμε ότι γέλασε»· Σαλβιανός (ό.π., lib. VI, §
181). «Οι Χριστιανοί πρέπει να υφίστανται πίεση σε αυτό τον κόσμο και να
θρηνούν, διότι δική tous είναι η αιώνια ζωή»· Opiyévns (Explan, in Ερ. Pauli
ad Rom., lib. Il, c. 2, interp. Hieronymo). «Kaveis δεν μπορεί va απαιτεί την
αιώνια, άφθαρτη και αθάνατη ζωή xcopís να τον θλίβει αυτή η πεπερασμένη,
φθαρτή και πεισιθάνατη ζωή. Τι άλλο ευχόμαστε λοιπόν από το να μην είμα
στε έτσι όπως είμαστε; Και για τι άλλο αναστενάζουμε παρά επειδή μαε θλί
βει το ότι είμαστε έτσι,»· Αυγουστίνο5 (Serm. ad pop., serm. 351, c. 3). «Εάν
υπήρχε κάτι καλύτερο και προσφορότερο για τη σωτηρία του ανθρώπου
από το πάθος, τότε σίγουρα θα το είχε δείξει o Xpiatós με λόγο και πράξη.
Πρέπει να εισέλθουμε στο Βασίλειο του θεού μέσα από πολλέ5 δυσφορίε5»
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(Thomas a Kempis, De ¡mit., lib. II, c. 12). Όταν όμα» η χριστιανική θρησκεία
χαρακτηρίζεται cos η θρησκεία του ná0ous, αυτό ισχύει βεβαία» μόνο για το
Χριστιανισμό των αρχαίων Χριστιανών. Ήδη ο Προτεσταντισμ05 αρνήθηκε
το Πάθθ5 του Χριστού ais ηθική αρχή. Η διαφορά μεταξύ Καθολικισμού και
Προτεσταντισμού cos npos αυτή τη σχέση συνίσταται ακριβά» στο ότι ο μεν
για flóyous αυτοπεποίθησης τάχθηκε μόνο στην υπηρεσία του Χριστού, ενώ
ο δε για flôyous συμπόνιας τάχθηκε και στο πάθος του Χριστού, cos προ
σταγή και παράδειγμα του βίου. «Παλαιόθεν διδάσκονταν στον Παπισμό το
ná0os του Κυρίου με τέτοιον τρόπο, ώστε να δείχνεται αποκλειστικά neos
πρέπει Kaveís να ακοήουθήσει το παράδειγμά του. Κατόπιν περνούσε Kaveís
το χρόνο με το náOos και του5 nóvous Tns Mapías και με τη συμπόνια ότι
είχε κατηγορηθεί o Xpicnós και η μητέρα του, anooKonámas αποκλειστικά
στο να καταστήσει αξιοθρήνητη αυτή την κατάσταση και να συγκινήσει tous
avOpconous με τη συμπόνια και το κλάμα, και ónoios μπορούσε να το κάνει
αυτό εθεωρείτο ο καλύτεροΒ ιεροκήρυκαε του Πάθουε. Εμείβ όμα» κηρύτ
τουμε το ná0os του Κυρίου έτσι óncos μα$ το διδάσκει η Αγία Γραφή [...].
O Xpicrtós υπέφερε npos έπαινο και τιμή του θεού [...], για εμένα όμως και
για εσένα και για όϋους εμάς υπέφερε για τη ñύψωση και τη μακαριότητα [...].
Cause et Finis, αιτία και τέλο$ του náOous του Χριστού σημαίνει: ότι υπέφε
ρε για εμάς. Αυτή την τιμή δεν θα πρέπει να την αποδώσει κανεί5 σε κανένα
άλλο náOos»· AoúOnpos (τόμ. XVI, σ. 182). «Αμνέ! Κλαίω μόνο από χαρά για
το πάθος· αυτό ήταν δικό σου, αλλά η υπηρεσία σου είναι δική μου\» - «Δεν
γνωρίζω καμία άλλη χαρά εκτό5 από εκείνη του δικού σου náOous» - «Μένει
αιώνια στη μνήμη, ότι σου κόστισε αίμα για να ήυτρωθώ» - «Ω Εμμανουήλ!
Πόσο γήυκά είναι στην ψυχή μου όταν με αφ ήνει να αποήαύσω την ακριβή
αιματοχυσία σου» - «Οι αμαρτωλοί χαίρονται από Kapóías για το ότι έχουν
ένα Σωτήρα, [...] νιώθουν πανέμορφα να βλέπουν τον Ιησού στο Σταυρό»
(Υμνοήόγιο της ευαγγεήικής κοινότητας). Δεν είναι συνεπά» αξιοθαύμαστο
όταν οι σύγχρονοι Χριστιανοί δεν θέλουν να γνωρίζουν τίποτε για το ná0os
του Χριστού. Πρώτοι αυτοί άλλωστε έχουν ανακαλύψει τι είναι o aflnGivós
ΧριστιανισμόΒ - βασίζονται άλλωστε αποκλειστικά στον θείο λόγο ms Ayías
rpaqms. Η δε Βίβλθ5, óncos είναι πολλαχά» γνωστό, έχει την απολαυστική
ιδιότητα ότι μπορεί κανει^ να βρει σε αυτήν ό,τι θέήει να βρει. Αυτό που
κάποτε υπήρχε σε αυτήν τώρα δεν υπάρχει πια. Η αρχή Tns σταθερότηταε
έχει προ πολλού εξαφανιστεί από τη Βίβλο- όσο μεταβλητή είναι η ανθρώ
πινη γνώμη, τόσο μεταβλητή είναι η θεία Αποκάλυψη. Témpora mutantur
[Οι καιροί αλλάζουν]. Επ' αυτού μπορεί να πει ένα τραγούδι και η Αγία Γρα
φή. Αλλά αυτό είναι ακριβά» το προτέρημα ms xpicniaviKñs Θρησκεία5, ότι
μπορεί κανει^ va Tns ξεριζώσει την καρδιά από το σώμα και εντούτοΐ5 να
παραμείνει ο iôios évas καλόβ Xpicrtiavós. Απλά» απαγορεύεται να αγγίξει
κανεΐ5 το όνομα. Στο σημείο αυτό είναι και οι σύγχρονοι Χριστιανοί πολύ
ευαίσθητοι- μάλιστα, είναι μόνο το όνομα στο οποίο συμφωνούν ακόμη οι
σύγχρονοι Χριστιανοί με tous apxaíous. 'Oncos κάποτε απλά» το όνομα του
Χριστού έκανε θαύματα, έτσι και σήμερα- αλλά, βέβαια, θαύματα άλλου,
αντίθετου μάλιστα είδου5. Κάποτε δηλαδή το όνομα του Χριστού έδιωχνε
τον Αντίχριστο, τώρα αντιθέτα» εξωθεί το Χριστιανό έξω από τον άνθρωπο.
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[IX]
Το μυστικό rns Τριαδικότηταί είναι το μυστικό του κοινωνικού, του κοινοτικού
βίου - το μυστικό του Εγώ και του Εσύ.
«Ομολογούμε όχι υπάρχει μόνο évas 08Ós, aññá όχι δεν είναι Iv a s cos
μοναχικ05»· Σύνοδοε XañKnóóvas (Carranza. Summa 1559, σ. 139). «Όχαν
Kánoios υποστηρίζει όχι χα λόγια: "ποιήσωμεν άνθρωπον" [Γένεση 1:26] δεν
χα είπε ο Παχήρ σχον Υιό αλλά μόνο σχον εαυχό χου, χόχε να είναι καχαραμένοβ»· Concil. Syrmi. (ό.π., σ. 68). «Από χα λόγια: "ποιήσωμεν άνθρωπον"
συνεπάγεχαι όχι o 9eós συνομιλούσε με κάποιον που βρισκόχαν δίπλα χου.
θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει Kánoios δίπλα χου με χον οποίο συζηχούσε
χη δημιουργία χου κόσμου»- Αθανάσιοε (Contra gentes orat., Ορρ. Parisiis
1627, τόμ. I. σ. 51). «Ivas μοναχικόβ δεν μπορεί να πει χα λόγια: "ποιήσωμεν
άνθρωπον"»· Πέτροε Λομβαρδόε (Lib. I, dist. 2, c. 3). Eníons και οι Προχεσχάνχε5 εξηγούν αυχό χο χωρίο με αυχό χον χρόπο: «ποιήσωμεν άνθρωπον είναι
ο λόγοβ μκκ στοχασμένα συμβουλήβ [...]. Και από χα λόγια προκύπχει καχ'
ανάγκην όχι σχη θεόχηχα θα πρέπει να είναι περισσότερα του ενόε πρόσωπα
[...]. Διόχι η λεξούλα (uns)* δείχνει όχι εκείνο5 που μιλά δεν είναι μόνοε του,
αν και οι Εβραίοι περιγελούν χο κείμενο λέγοντα5 όχι πρόκειχαι για έναν
χρόπο έκφρασή ακόμη και εκεί όπου δεν υπάρχουν περισσόχερο χου ενόβ
πρόσωπα»· Λούθηρθ5 (τόμ. I, σ. 19). Μεχαξύ χων κύριων προσώπων xns
Tpiáóas δεν πραγμαχοποιούνχαι όμα» μόνο διαβουλεύσειε και συνομιλίες
αλλά και συμφωνίεβ, μάλισχα και συμβόλαια,
* Ο Feuerbach αναφέρεται
ακριβά» óncos και σχην ανθρώπινη κοινωνία.
εδώ στη γερμανική απόδοση
«Δεν απομένει χίποχε άλλο (αναφορικά δηλαδή
τον αναφερθέντος βιβλικού
με χη λύχρωση χου ανθρώπου) από χο να συρητού, στην οποία είναι σαφές
μπεράνουμε μια συγκεκριμένη συμφωνία, δη
το υποκείμενο της πρότασης,
λαδή ένα συμβόλαιο μεχαξύ χου naipós και χου
το «εμείς»: «Lasst uns
Υιού»· Buddeus (Comp. inst. th. dog., lib. IV, c. 1,
Menschen machen».
§ 4, Not. 2). KaGcos όμα» ο ouoicoôns δεσμόβ
χων θείων προσώπων είναι η αγάπη, χόχε η Τρι
άδα είναι χο ουράνιο πρόχυηο χου εσώχερου, χου γαμήλιου δεσμού αγάnns. «As παρακαλέσουμε λοιπόν χον Υιό χου θεού, ώσχε μέσα από χο Άγιο
Πνεύμα χου, χο οποίο είναι η συνάφεια και ο δεσμό$ xns αμοιβαίαε ayánns
μεχαξύ χου αιωνίου naipós και ίου Υιού, να δέσει lis καρδιέβ xns vúcpns και
ίου νυμφίου»· Orat. de conjugio. (Dedam. Melanchth., τόμ. Ill, σ. 453).
Οι διαφορέε μεταξύ των θείων όντων rns Tpiáóas είναι φυσικέί, σωματικέβ
διαφορέβ. «Μόνο ο Πατήρ έχει χην ιδιόχητα όχι να μην είναι γεννημένοβ,
αλλά να έχει γεννήσει έναν Υιό, και μόνο o Yiós έχει την ιδιότητα όχι να μην
είναι γεννημένο5, αλλά να είναι γεννημένο$ από την ουσία του naipós [...].
Είμαστε [όλοι] Υιοί θεού, αλλά αυχό δεν ισχύει για αυχόν τον Υιό. Autós δη
λαδή είναι αληθινόs και ιδιαίτεροί Yiós λόγω Tns καταγωγήβ του, όχι λόγω
υιοθεσίαβ, σύμφωνα με την αλήθεια, όχι με το όνομα, λόγω yéwnons, όχι
λόγω δημιουργία»· Πέτροε Λ. (Lib. I, dist. 26, c. 2 και 4). «Ο Πατήρ είναι η
αρχή του Υιού και o rewmopas· και ο Πατήρ είναι Πατήρ και δεν είναι Yiós
κανενό5, και o Yiós είναι Yiós και όχι Αδελφ05»· Αθανάσ/os (Contra Arianos,
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orat. Il, ed. cit., τόμ. I, σ. 320). «OnoûS évas σαρκικόε uiós έχει tn σάρκα και
το αίμα και την ουσία του από τον πατέρα, έτσι έχει και o Yiós θεού, γεννπμένο$ από τον Πατέρα, τη θεία ουσία και φύση του εκ του Πατρό$ από
την αιωνιότητα»· Λούθηρος (τόμ. IX, σ. 408). Πρβλ. επίσηβ τον Μελάγχθονα
(Loci praecip. theol., Witeb. 1595, σ. 30) και τον Αυγουστίνο (Epist. 170, § 6,
ed. Antw. 1700). Το ότι και στη Βίβλο o Yiós θεού σημαίνει έναν πραγματικό
υιό συμπεραίνεται αναμφισβήτητα από το εξή5 χωρίο: «Οΰτω γάρ ήγάπησεν
ό Θε05 τόν κόσμον, ώστε τόν υίόν αύτοΰ τόν μονογενή έδωκεν» [Ιωάννης
3:16]. Εφόσον η αγάπη του θεού, για την οποία μαβ μιλά αυτό το χωρίο,
πρέπει να είναι μια αλήθεια, τότε πρέπει και o Yiós να είναι μια αλήθεια, και
μάλιστα, με απλά γερμανικά, μια σωματική αλήθεια. Εδώ βρίσκεται η έμ
φαση, στο ότι έδωσε τον Υιό του για εμάβ - εδώ μόνο και η απόδειξη για το
μέγεθο$ ms ayánns του. Πολύ σωστά λοιπόν εκφράζει το νόημα Tns Βίβλου
το υμνολόγιο Tns ευαγγελική5 KOivÓTnTas, όταν λέγεται εκεί «για τον Πατέρα
του Κυρίου μα5 Ιησού Χριστού, που είναι και óik ó s μαβ natépas»:
Ο nos του δεν του είναι πολύ ακριβόβ,
Όχι! Τον έδωσε για εμένα,
Ώστε από την αιώνια πυρά να λυτρωθώ
Με το ακριβό του αίμα.
Τόσο αγάπησε* τον κόσμο,
Ώστε η καρδιά σου έχει αφοσιωθεί σ' αυτόν,
Το Γιο σου, τη χαρά και τη ζωή σου,
Εκεί να δώσε^ για θάνατο και οδύνη.
Το ότι o 0eós είναι ένα τριπλό, ένα τριπρόσωπο ον σημαίνει ότι ο Θεό5
δεν είναι απλά» ένα μεταφυσικό, αφηρημένο, πνευματικό, αλλά και ένα
σωματικό ον. Το κεντρικό σημείο Tns Tpiáóas είναι o Yiós, διότι ο Πατέραβ εί
ναι μόνο μέσω του Υιού, αλλά το μυστικό Tns yéwnons είναι το μυστικό Tns
φυσικήε. O Yiós είναι η εν θεώ ικανοποιημένη ανάγκη rns αισθητπριακότηταε
ή rns Kapóiás, διότι όλε5 οι εγκάρδιεβ επιθυμίες ακόμη και η επιθυμία evós
προσωπικού Θεού και η επιθυμία Tns oupávias μακαριότητα5 είναι αισθηTnpiaKés επιθυμία - μάλιστα, είναι αισθητηριακέ5 επιθυμίε$· διότι η καρδιά
είναι ουσιωδά» υλιστική, ικανοποιείται μόνο με ένα αντικείμενο το οποίο
μπορεί να δει και να αισθανθεί κανεί$. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα oacpés από το
ότι o Yiós, εν μέσω Tns θεία$ TpiaóiKÓimas, έχει eos ouoicbóes και μόνιμο
κατηγόρημα το ανθρώπινο σώμα. «Αμβρόσιος: Είναι γραμμένο στην npos
Εφεσίου5 Επιστολή 1 ότι σύμφωνα με τη σάρκα τα πάντα είναι υποταγμένα
σε αυτόν. Χρυστόστομοε: Ο naiépas διέταξε o Xpicrcós να λατρεύεται από
όλουβ tous αγγέλου σύμφωνα με τη σάρκα, θεοδώρητοε: Το σώμα του
Κυρίου αναστήθηκε μεν εκ νεκρών, και δοξάστηκε με θεία χάρη [...] αλλά
είναι ένα σώμα και έχει την ίδια μορφή óntos και πριν» (πρβλ. Παράρτημα
στο Συμβολικό Βιβλίο: «Μαρτυρίε$ Tns Ayías Tpaqms και των Πατέρων για
τον Χριστό» και néTpos Λ. lib. Ill, dist. 10, c. 1. 2· πρβλ. επ' αυτού και τον
Λούθηρο, τόμ. XIX, σ. 464-468). Σε συμφωνία με τα παραπάνω υμνολογεί η
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ευαγγελική κοινότητα πιστών: «θέλω να σε περιβάλλω με αγάπη και πίστη,
écos ότου, όταν σιγήσει κάποτε το στόμα μου, να σε δω με το σώμα σου»
- «Σε ευχαριστούμε. Κύριε, Ιησού Χριστέ, ότι αναλήφθηκεβ otous ουραvoús. Η αναχώρησή σου και ό,τι συνέβη εκεί αποβλέπει σε ένα χαρούμε
νο επανιδείν: Το ταξίδι που έκανε η κεφαλή είναι ταυτόχρονα η τροχιά των
μελών του σώματό5 του» - «Τα μάτια σου, το στόμα σου, το σώμα σου
το πλήγωσε5 για εμάς στο οποίο τόση έχουμε εμπιστοσύνη, όλα αυτά θα
τα δω». Ακριβά» για αυτόν το λόγο είναι o Yiós θεού ο αγαπημένοβ uiós
ins ανθρώπινέ καρδιά5, ο νυμφίος tns ψυχής το αντικείμενο μκ» τυπικής,
προσωπικής αγάπηε. «Να θρηνεί$ για την αγάπη του Ιησού Χριστού, του
νυμφίου σου, μέχρΐ5 ότου να μπορέσει να τον δεις». De modo bene vivendi,
serm. X. Πρβλ. εη ίσ έ Scala c/oust. (Φευδοβερνάρδθ5). «Το ότι θα δούμε τον
Χριστό με τα σωματικά μάτια μαβ είναι εκτόε αμφισβήτησή» (J.F. Buddeus.
Comp. /nsi. theol. dogm., lib. Il, c. 3, § 10).
H διαφορά μεταξύ του πληρωμένου από τον Υιό ή αισθητηριακού και
του άνευ Υιού ή αναισθητηριακού θεού δεν είναι τίποτε περισσότερο από
τη διαφορά μεταξύ του μυστικιστικού και του ορθολογικού, του έλλογου
ανθρώπου. Ο έλλογοβ ávOpconos ζει και σκέφτεται■συμπληρώνει το έλλειμ
μα της σκέψης μέσα από το βίο, και το έλλειμμα του Βίου μέσα από τη σκέψη,
τόσο θεωρητικά, καθά» μέσα από τον ίδιο το Λόγο πείθεται για την πραγ
ματικότητα ms αισθητηριακότητας όσο και πρακτικά, καθά» συνδυάζει τη
βιοτική δραστηριότητα με την πνευματική δραστηριότητα. Αυτό που έχω στο
βίο δεν χρειάζεται να το θέσω στο πνεύμα, στο μεταφυσικό ον, στο θεό - η
αγάπη, η φιλία, η εποπτεία, ο κόσμο5 εν γένει μου δίνει αυτό που η σκέψη
δεν μου δίνει, δεν μπορεί να μου δώσει, αλλά και δεν πρέπει να μου δώσει.
Ακριβά» όμω5 γΓ αυτόν το λόγο θέτω στη σκέψη tis αισθητηριακέ5 ανάγκε5
Tns καρδιάε παράμερα, για να μη συσκοτίσω το Λόγο μέσα από επιθυμίεςστη διάκριση των δραστηριοτήτων συνίσταται η σοφία του βίου και Tns σκέijins - δεν χρειάζομαι κανένα θεό o onoios να μου υποκαθιστά το έλλειμμα
Tns πραγματική5 φυσικήβ μέσα από μια μυστική, φανταστική φυσική. Η καρ
διά μου είναι ικανοποιημένη όταν είμαι πνευματικά ôpacmipios - απέναντι
λοιπόν στη δύστροπη καρδιά, η οποία υπερβαίνει τα όριά Tns και αναμειγνύ
εται, α» μη όφειλε, o tis υποθέσει του Λόγου, σκέφτομαι ψυχρά, αδιάφορα,
αφηρημένα, δηλαδή ελεύθερα- δεν σκέφτομαι λοιπόν για να ικανοποιήσω
την καρδιά μου, αλλά για να ικανοποιήσω γο Λόγο μου που δεν ικανοποι
είται από την καρδιά μου- σκέφτομαι μόνο npos όφελο$ του Λόγου, από
καθαρή ορμή γνώσης, θέλω από το θεό μόνο την απόλαυση Tns σαφούς,
καθαρής óiávoias. Αναγκαστικά λοιπόν ο θεό$ του έλλογου μυαλού είναι
évas άλλος από το θεό Tns Kapóiás, η οποία θέλει μόνο εαυτήν να ικανοποιεί
με τη σκέψη, με το Λόγο. Και ακριβά» αυτό θέλει ο μυστικιστή5 ávOpconos,
o onoios δεν αντέχει την επεξηγηματική πυρά Tns διαχωριστική5 και οριοθετικήβ κριτικήβ· διότι το μυαλό του είναι διαρκά» συννεφιασμένο από to u s
ατμούβ που αναδύονται από τον άσβεστο οργασμό του έμπλεου επιθυμιών
θυμικού του. Δεν καταλήγει ποτέ στην αφηρημένη σκέψη, δηλαδή στην ανι
διοτελή, στην ελεύθερη σκέψη, αλλά ακριβά» γΓ αυτό δεν καταλήγει ποτέ
στην εποπτεία των πραγμάτων στην απλή τους φυσικότητα, στην αλήθεια και
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στην πραγματικότητά tous- u s εκ τούτου, us ένα πνευματικό ερμαφρόδιτο,
ταυτίζει άμεσα, χωρ/s κριτική, την ανδρική αρχή ms OKéi|ins και τη θηλυκή
αρχή m s αισθητηριακή5 εποητείαβ, δηλαδή θέτει npos εαυτόν ένα θεό στον
οποίο με την ικανοποίηση rns γνωστικής ορμής του ικανοποιεί άμεσα τη γε
νετήσια ορμή του, δηλαδή την ορμή για ένα εμπρόσωπο ον. Έτσι, μόνο από
την ασέλγεια ενό$ μυστικιστικού ερμαφροδιτισμού, από ένα λάγνο όνειρο,
από μια νοσηρή μετάσταση του γενετήσιου υλικού στον εγκέφαλο γεννήθηκε το Tépas Tns σεήινγκιανήε φύση* στο Θεό- διότι, óncos δείχτηκε, αυτή η
φύση δεν αντιπροσωπεύει τίποτε περισσότερο από tis επιθυμίε5 Tns aápKOs
οι οποίε5 συσκοτίζουν το <pcos Tns ôiàvoias.
Αναφορικά με την Τριαδικότητα, μόνο η εξή$ παρατήρηση. Οι παλαιότεροι θεολόγοι έλεγαν ότι τα ουσιώδη κατηγορήματα του θεού cos θεού είναι
σαφή ήδη από το cpcos του φυσικού Λόγου. Για ποιον άλλο λόγο άμα» μπο
ρεί o Aóyos να γνωρίσει από τον ίδιο τον εαυτό του το θείο ον, εάν το θείο ον
δεν είναι τίποτε άλλο από την ιδία αντικειμενική ουσία Tns ôiàvoias; Για την
Τριαδικότητα έλεγαν ότι είναι γνωστή μόνο μέσω Tns Αποκάλυψή. Γιατί όχι
μέσω του Λόγου; Διότι αντιφάσκει στο Λόγο, δηλαδή επειδή δεν εκφράζει
μια ανάγκη του Λόγου, αλλά μια αισθητηριακή ανάγκη, μια ανάγκη άνεση$.
Άλλωστε η ρήση: Κάτι προέρχεται από την Αποκάλυψη σημαίνει εν γένει το
αυτό óncos: Κάτι μα$ έχει μεταβιβαστεί μόνο μέσω rns παράδοσης. Τα δόγ
ματα τηβ θρησκεία$ γεννήθηκαν σε συγκεκριμένεβ περιόδου, για συγκεκριμένεε ανάγκε5, υπό συγκεκριμένε5 συνθήκε5 και παραστάσε»· γΓ αυτόν
το λόγο έχουν εξαφανιστεί για tous avOpcónous pías KaTonivñs περιόδου,
στην οποία έχουν παρέλθει arnés οι σχέσεΐ5, οι ανάγκε5, οι παραστάσεΐ5,
και [τα δόγματα] αποτελούν γΓ αυτού5 κάτι ακατανόητο, ασύλληπτο, απλά»
παραδοσιακό, δηλαδή Αποκαλυφθέν. Η αντίθεση μεταξύ Αποκάλυψή και
Λόγου περιορίζεται απλά» στην αντίθεση μεταξύ icnopías και Λόγου, περι
ορίζεται απλά» στο ότι η ανθρωπότητα σε μια συγκεκριμένη περίοδο δεν
μπορεί πλέον να κάνει αυτό που σε μια áññn περίοδο μπορούσε πολύ καλά
να κάνει, ανεξαρτήτα» εάν ο άνθρωποε cos άτομο δεν φέρεται αδιάφορα
npos εκείνη την περίοδο, αλλά ξεδιπλώνει τη δυνατότητά του μόνο σε στιγμέβ ιδ ιαίτερέ έξωθεν πρόκλησή και έσωθεν αναστάτωσή. Έτσι γεννιού
νται τα έργα των ιδιοφυιών μόνο υπό εντελά» ιδ ια ίτερ ο ί εσωτερικού5 και
εξωτερικούβ ópous, οι οποίοι συνδυάζονται μόνο άπαξ- είναι άπαξ λεγά
μενα*. «Καθετί αληθινό είναι μόνο μία φορά». ΓΓ αυτό και στον άνθρωπο
φαίνονται συχνά στα ύστερα χρόνια τα έργα του τελεία»
* Ελληνικά
I ξένα και ασύλληπτα. Δεν γνωρίζει πλέον πά» τα δημιούρ\ γησε και πά» μπόρεσε να τα δημιουργήσει, δηλαδή δεν
στο κείμενο.
μπορεί πλέον να τα εξηγήσει μέσα από τον εαυτό του, πολύ
λιγότερο δε να τα δημιουργήσει ξανά. Αυτό όμα» δεν πρέπει και να γίνει. Τέ
τοια επανάληψη θα ήταν άχρηστη, και επειδή άχρηστη, άνευ πνεύμακ». Το
επαναλαμβάνουμε: «Καθετί αληθινό είναι μόνο μία φορά». Μόνο αυτό που
συμβαίνει άπαξ συμβαίνει κατ' ανάγκην, και μόνο αυτό που είναι αναγκαίο
είναι añndivó. Η χρεία είναι το μυστικό κάθε αληθινήε δημιουργία5. Μόνο
εκεί όπου υπάρχει χρεία ενεργεί η φύση, και μόνο εκεί όπου ενεργεί η φύση
υπάρχει ιδιοφυία, το πνεύμα ms αλάθητα αλήθεια5. Όσο ανόητο λοιπόν
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θα ήταν το να θέλουμε σε ώριμα χρόνια να συναγάγουμε τα έργα Tns νεόuuás μαβ από μια ιδιαίτερη άνωθεν έμπνευση, επειδή το περιεχόμενο και η
προέλευσή tous μαβ έχουν γίνει ξένα και ασύλληπτα, τόσο ανόητο είναι να
υποστηρίζουμε για us διδασκαλίε* και tis παραστάσειβ μια5 παρελθούσαβ
περιόδου ότι έχουν υπερανθρώπινη και εξωανθρώπινη, δηλαδή φανταστι
κή, ψευδαισθησιακή προέλευση, επειδή οι κατοπινοί άνθρωποι δεν tis βρί
σκουν πλέον στο Λόγο to us .

[X]
Η Δημιουργία εκ του μηδεvós εκφράζει την αθεϊκότητα, την ανουσιότπτα, δη
λαδή τη μηδαμινότητα του κόσμου. Το Μηδέν, από το οποίο έχει γίνει ο κό
σμος, είναι το ολόδικό του Μηδέν.
Δημιουργημένο είναι εκείνο που κάποτε δεν υπήρχε, που κάποτε δεν
θα υπάρχει, κάτι συνεπά» που δεν μπορεί να είναι, κάτι που μπορούμε να
σκεφτούμε cos μη ον, εν ο λ ίγ ο ι κάτι που δεν εμπεριέχει εντό$ του τη βάση
του Είναι του, κάτι που δεν είναι αναγκαίο. «Εφόσον τα πράγματα προέρ
χονται από το Μηδέν tous , τότε δεν μπορούν διόλου να είναι, και πρόκειται
συνεπά» για αντίφαση το ότι είναι αναγκαία»· Duns Scotus (στον Rixner,
Geschichte der Philosophie, τόμ. II, σ. 78). Αλλά μόνο η αναγκαία ύπαρξη
είναι ύπαρξη. Εάν δεν είμαι αναγκακ», εάν δεν αισθάνομαι τον εαυτό μου
αναγκαίο, τότε αισθάνομαι ότι είναι ένα και το αυτό εάν είμαι ή δεν είμαι,
ότι δηλαδή η ύπαρξή μου είναι ανάξια, μηδαμινή. Είμαι μηδέν και δεν είμαι
αναγκακ» - αυτό είναι κατά βάση το ίδιο πράγμα. «Η Δημιουργία είναι
μια πράξη Tns απλή$ 08ías βούλησέ, η οποία καλεί στο Είναι αυτό που
προηγουμένα» ήταν Μηδέν, και αυτό καθ' εαυτό ταυτόχρονα είναι μηδέν
αλλά και προέρχεται από το Μηδέν»· Αλβέρτοβ Μ. (De mirab. scient. Dei, P.
II, Tr. 1, Qu. 4, Art. 5, memb. IS). Επειδή όμα» ο κόσμο5 τίθεται cos μη αναYKaíos, πρέπει απλά» να δοκιμαστεί η εξωκοσμική και υπερκοσμική ουσία,
δηλαδή η ουσία του ανθρώπου, cos το αποκλειστικά αναγκαίο, αποκλειστικά
πραγματικό ον. Καθά» το ένα τίθεται α» μηδαμινό, cos εν τω χρόνω, τίθεται
αναγκαία το άλλο α» το ουσιώδε$, το ον, το αιώνιο. Η Δημιουργία είναι η
απόδειξη ότι ο θεόβ είναι, ότι είναι αποκλειστικά αληθινό5. «Αυτό που έχει
ξεκινήσει από το Μηδέν και μπορεί να νοηθεί α» μη ον και, εφόσον δεν
συνίσταται σε κάτι άλλο, επαναπίπτει στο Μηδέν, και αυτό που έχει ένα πα
ρελθόν Είναι, το οποίο δεν είναι πλέον, και ένα μελλοντικό Είναι, το οποίο
δεν είναι ακόμη, αυτό δεν έχει κανένα ιδιαίτερο και απόλυτο Είναι. Εσύ
όμα», θεέ, είσαι αυτό που είσαι. Μόνο εσύ είσαι με ιδιαίτερο και απλού
στατο τρόπο, διότι δεν έχεΐ5 κανένα παρελθόν και κανένα μελλοντικό, αλλά
μόνο ένα παρόν Είναι και δεν μπορείε να νοηθείβ cos μη ον»· Άνσελμο$ Tns
Κανταβρυγία5 (Proslogium, c. 22). «Άγιε θεέ! Δεν δημιούργησε5 τον ουρα
νό και τη γη από Εσένα, διότι τότε θα ήταν όμοια με εσένα. Αλλά δεν υπήρχε
τίποτε άλλο εκτόβ από Εσένα από το οποίο θα μπορούσε5 να τα κάνεΐ5. Τα
έκανε5 λοιπόν από το Μηδέν»· Αυγουστίνοβ (Confess., lib. XII, c. 7). «Αληθιvós είναι μόνο ο θεός, διότι είναι αμετάβληκ»- διότι κάθε μεταβολή κάνει
το Είναι Μηδέν. Εάν όμα» είναι μόνο aurós αμετάβλητο*, τότε όλα όσα
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έχει κάνει είναι μεταβλητά, διότι τα έκανε από το Μηδέν, δηλαδή από αυτό
που δεν είναι διόλου»· του ιδίου (De nat. boni adv. Manich., c. I u. 19). «To
δημιούργημα δεν επιτρέπεται να εξομοιωθεί σε τίποτε με το θεό, εάν όμα»
δεν είχε καμία αρχή του Είναι και Tns διάρκειας τότε θα είχε εξομοιωθεί
με το θεό»· Αλβέρτο5 Μ. (L. c., Quaest. incidens I.). To θετικό, το ουσιώδεε
του κόσμου δεν είναι αυτό που κάνει κόσμο τον κόσμο, αυτό που τον δι
αφοροποιεί από το θεό -αυτή η διαφορά είναι ακριβά» η περατότητα και
η μηδαμινότητά του- αλλά, πολύ περισσότερο, αυτό που δεν είναι autós ο
ίδΐ05, αυτό που είναι o θεός εντός του. «Όλα τα δημιουργήματα είναι ένα
καθαρό ουδέν [...], δεν έχουν καμία ουσία, διότι η ουσία to u s κυμαίνεται
στην παρουσία του θεού. Εάν o 0eós στρεφόταν αλλού για μια στιγμή, θα
γινόταν μηδέν» (Κηρύγματα πριν και κατά τη διάρκεια rns εποχής του Tauter,
ed. c., σ. 29· πρβλ. επίσα Auyouoxivos, για παράδειγμα, Confess., lib. VII,
c. 11). Πολύ ορθά από τη σκοπιά Tns θρησκείαβ, διότι ο θεός είναι η ουσία
του κόσμου, η οποία όμα» παριστάνεται α» ένα ον διαφορετικό από τον
κόσμο και εμπρόσωπο. - Ο κόσμοε είναι και υπάρχει όσο το θέλει ο Θεό5.
Ο κόσμοε είναι παροδικός, αλλά ο άνθρωπος αιώνιος. «Όσο το θέλει, παρα
μένει και διατηρείται καθετί από τη δύναμή του, αλλά το τέλο$ εξαρτάται
από τη βούλησή του»· Αμβρόσιοβ (Hexaem., lib. 1, c. 5). «Τα πνεύματα που
έχουν δημιουργηθεί από το θεό δεν παύουν ποτέ να υπάρχουν. Τα ουρά
νια σώματα όμα» διατηρούνται για όσο διάστημα ο θεός θέλει την ύπαρξή
to u s » · Buddeus (L c., lib. Il, c. 2, § 47). «Έτσι, o 0 e ó s δεν δημιουργεί απλά»,
αλλά αυτό που δημιουργεί το κρατά στην ουσία του, το διατηρεί για τόσο
διάστημα όσο θέλει ο Ιδιος να θεωρεί πως δεν θα πρέπει πλέον να υπάρχει.
Όπα» άλλωστε θα έρθει και o Kaipós όπου δεν θα υπάρχουν πια ήλιθ5,
φεγγάρι και άστρα»· AoúOnpos (τόμ. IX, σ. 418). «Το τέλοβ θα έρθει πριν
να το σκεφτούμε»- του ιδίου (τόμ. XI, σ. 536). Μέσα από τη Δημιουργία του
κόσμου εκ του μηδενός ο άνθρωπος δίνει στον εαυτό του τη βεβαιότητα ότι
ο κόσμος δεν είναι τίποτε και ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε ενάντια στον
άνθρωπο. «Έχουμε έναν Κύριο που είναι μεγαλύτερος από όλο τον κόσμο,
έχουμε έναν τόσο ισχυρό Κύριο, ώστε, όταν απλώς μιλά, γεννιούνται όλα τα
πράγματα [...]. Γιατί θα έπρεπε λοιπόν να φοβόμαστε, αφού είναι ευνοϊκός
npos εμάβ;»· του ιδίου (τόμ. VI, σ. 293). Για το λόγο αυτό ταυτόσημη με
την πίστη στη Δημιουργία εκ του μηδενό$ είναι η πίστη στην αιώνια ζωή
του ανθρώπου, στη νίκη επί του θανάτου, στο τελευταίο φυσικό όριο του
ανθρώπου - στην Ανάσταση των νεκρών. «Πριν από 6000 χρόνια όλθ5 ο
κόσμοβ δεν ήταν τίποτε· noios έκανε λοιπόν τον κόσμο; [...] O íóios Θεό5
και Δημιουργόε μπορεί να σε αναστήσει και εσένα από to u s νεκρού$· θέλει
να το κάνει και μπορεί να το κάνει»· AoúOnpos (τόμ. XI, σ. 426. Πρβλ. 8níons
421 κ.ε.). «Εμείς οι Χριστιανοί είμαστε μεγαλύτεροι και περισσότεροι από όλα
τα δημιουργήματα, όχι 8vrós μα5 ή εξαιιίαΞ μα5 αλλά μέσω του χαρίσματο5
του θεού σχον Χριστό, ενάντια στον οποίο ο κόσμος δεν είναι τίποτε και δεν
μπορεί τίποτε»· του ιδίου (τόμ. XI, σ. 377).
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[XI]
Η Κτίση έχει μόνο έναν εγωιστικό σκοπό και νόημα. «Ο σκοπός rns Δημι
ουργίας του κόσμου ήταν αποκλειστικά λόγω του Ισραήλ. Ο κόσμος δημιουργήθηκε ήόγω των Ισραηλιτών και αυτοί οι Ιδιοι είναι ο καρπός aññá
οι unóñomoi λαοί είναι το περίβλημα». «Εάν δεν υπήρχαν οι Ισραηάίτες
τότε δεν θα έπεφτε καμία βροχή στον κόσμο και o nñios δεν θα ανέτελλε,
εφόσον δεν συμβαίνει αυτό εξαιτίσε tous , óncos (Ιερεμία* 33:25) ñέγετaι:
Aññá να τι λέω εγώ o Kúpios: Έχω κάνει συμφωνία με την ημέρα και τη
νύχτα κι έχω θέσει tous νόμου5 του ουρανού και Tns yns». « A utós ( ο θεό$)
είναι ο συγγενή5 μαβ και εμείβ είμαστε οι συγγενεί5 του [...]. Onoios δίνει
χαστούκι σε έναν Ισραηλίτη διαπράττει το ίδιο cos εάν να έδινε χαστούκι στη
θεία Μεγαλειότητα»· Eisenmenger (Entdecktes Judenthum, τόμ. I, κεφ. 14)*.
Οι Χριστιανοί μέμφονταν tous Ε βρα ίο ι γΓ αυτή την έπαρση, aññá μόνο
επειδή το Βασίλειο του θεού είχε αφαιρεθεί από auToús και είχε παραχωρηθεί mous Xpiariavoús. ΓΓ αυτό και βρίσκουμε otous Xpioriavoús tis îôies
σκέψεκ και φρονήματα óncos otous lopanñte. «Μάθε ότι, όπω5 ο θεόβ σε
δέχεται, έτσι και οι εχθροί σου είναι εχθροί του»· Λούθηρος (τόμ. VI, σ. 99).
«Onoios περιφρονεί εμένα περιφρονεί το θεό» (τόμ. XI, σ. 538). «Ο Θε05
πάσχει και γίνεται otóxos περιφρόνησή και δί
* Ο Johann Andreas Eisenmenger
ωξη* σε εμά5» (τόμ. IV, σ. 577). «Οι Χριστιανοί
(1654-1704), καθηγητής Α να το
είναι η αιτία ήόγω της οποΐας ο θεός διαφυλάτλικών Γλοχισών στη Χαϊόελβέρτει óño τον κόσμο [...]. O ílatépas αφήνει τον
γη, έγινε διάσημος με το έργο
ήλιο του να ανατείλει πάνω από tous koko ús
τον, στο οποίο παραπέμπει
και tous καλού$ και αφήνει τη βροχή να πέ
ο
Feuerbach, «Ανακαλνφθείς
σει πάνω σε ôkaious και àôiKous. Αλλά όλα
Ιουδαϊσμός ή Αναφορά για
αυτά συμβαίνουν εξαιτία$ των ευσεβών και
το
πώς οι Εβραίοι βλασφημούν
των ευγνωμονούντων» (τόμ. XVI, σ. 506). «Η
το Χριστιανισμό κ λπ.»
συνολική φύση δημιουργήθηκε για το όφελθ5
(«Entdecktes Judentum, oder
των ευσεβών και εξαιτίαβ tous »· Μελάγχθων
Bericht, wie die Juden das
(fp/sí. ςβΙ. a., C. Peucero éd., Βιτεμ. 1565, σ.
Christentum etc. lastern»).
558). «Η χριστιανική Εκκλησία δημιουργήθηκε
Στο έργο αντό o Eisenmenger
πριν από όλα τα πράγματα, γΓ αυτήν έγινε ο
παρέθετε π ηγές από 196 Εβραίκόσμο5. (Ερμά5 στον Ποιμένα.) Τα πάντα είναι
ονς συγγραφ είς, στοιχειοθετώ
για τον άνθρωπο, o ávépconos είναι για τον
ντας έτσι το αντιεβρα'ίκό εγχεί
Χριστό, o Xpiorós για το θεό. Ο Θεό5 έπλασε
ρημά τον. Λ όγω της διάδοσης
τον κόσμο για tous εκλεκτού*· με τη Δημιουρ
τον εν λόγω έργον, εβραϊκοί
γία ο θεός δεν είχε κανέναν άλλο σκοπό από
φορείς προσέφεραν 12.000
τη θεμελίωση Tns Εκκλησία*» (Malebranche
γκούλντες στο σ υ γγρα φ έα για
στον ΜοςήβίΓη, ad Cudworth; Syst. int., sect. V,
να το αποσύρει,
c. 5, § 4). Από εδώ και η πίστη των Χριστιανών
ενώ ο βασιλιάς της Πρωσίας
ότι είναι θείω δικαίω οι κάτοχοι όλη* Tns yns
Φ
ρειδερίκος Γονλιέλμος Α '
ή του κόσμου, και ότι οι άθεοι και οι άπιστοι
διέταξε τη δημοσίευσή του
είναι οι παράνομοι κάτοχοι των εδαφών tous .
στο Κ ένιγκσμπεργκ το 1711
Μια πίστη η οποία, παρεμπιπτόντα», απαντά
και otous Μωαμεθανού*. «Le monde» έλεγαν
με δική τον δαπάνη.
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και αυτοί «est à nous avec tout ce qui paroit à la surface du globe» [O KÔopos
είναι óik ó s pas με ό,τι εμφανίζεται στην επιφάνεια to u πλανήτη] (Oelsner,
Effets de la Religion de Mohammed, Παρίσι 1810, a 52). Έτσι, o àvOpconos
καθισιά το θεό Δημιουργό του κόσμου για να καταστήσει εαυτόν σκοπό,
κύριο του κόσμου. Επιβεβαιώνεται λοιπόν και με αυτό το παράδειγμα ότι
η περί θεού συνείδηση δεν είναι τίποτε άλλο από την αυτοσυνείδηση του
ανθρώπου, ότι o Qeós είναι μόνο in abstracto, δηλαδή νοητά, αυτό που ο
άνθρωποί είναι in concreto, δηλαδή στην πραγματικότητα.

[XII]
Η Πρόνοια είναι η θρησκευτική συνείδηση του ανθρώπου όσον αφορά τη δια
φορά του από τα ζώα, από τη φύση εν γένει.
«"Μή τών βοών μέλει τώ θεώ;" (Παύλοβ, npos KopivOlous A ' 9:9) Όχι!
Σε εμά5 αναφέρεται η μέριμνά του, όχι στα βόδια, στα άλογα, στα γαϊδούρια,
τα οποία έχουν δημιουργηθεί για το δικό μα5 όφελοΐ»· J.L. Vivis Val. (De
verit. rel. chr. Bas. 1544, σ. 108). «H Πρόνοια του θεού έχει σε όλα τα άλλα
πλάσματα τον άνθρωπο ω5 στόχο rns. Ματθαίο* 10:31: πολλών στρουθιών
διαφέρετε ύμείβ. npos Ρωμαίουβ 8:20: τη γάρ ματαιότητι ή Kríois ύπετάγη»·
Μ. Chemnitii (Loci theol., Francof. 1608, P. I, S. 312). «Τον μέλει το θεό για τα
βόδια; Τόσο λίγο όσο και για τα υπόλοιπα άλογα όντα. Evtoútois η Γραφή
λέει (Σοφία [Σολομώντο*] 6) ότι προνοεί για τα πάντα. Έχει λοιπόν μια γενική
Πρόνοια και μέριμνα για καθετί δημιουργημένο, αλλά ιδιαίτερη [Πρόνοια
έχει] μόνο για τα έλλογα όντα»· Petrus L. (Lib. I, dist. 39, c. 3). Εδώ έχουμε
και πάλι ένα παράδειγμα του nebs η χριστιανική σοφιστική αποτελεί προϊόν
Tns χριστιανική* níatns, ιδιαίτερα Tns m'cnns στη Βίβλο cos το λόγο του θεού.
Ο θ εό ΐ δεν νοιάζεται για τα βόδια· ο θ εό ΐ νοιάζεται για τα πάντα, άρα και
για τα βόδια. Αυτό είναι αντιφάσειβ- αλλά ο λόγοί του θεού δεν μπορεί να
αντιφάσκει npos εαυτόν. Πα» βγαίνει λοιπόν η πίστη από αυτή την αντίφα
ση; Μόνο υπεισάγοντας μεταξύ Tns 0éons και Tns ápvnons του υποκειμένου
ένα κατηγόρημα, το οποίο είναι το ίδιο ταυτόχρονα μια θέση και μια άρνηση,
δηλαδή είναι το ίδιο μια αντίφαση, μια θεολογική αυταπάτη, ένα σόφισμα,
ένα ψέμα. Έτσι είναι και εδώ με το κατηγόρημα: γενικό. Μια γενική Πρόνοια
είναι μια Πρόνοια απατηλή, στ' αλήθεια καμία. Μόνο η ειδική Πρόνοια είναι
Πρόνοια - Πρόνοια με την έννοια Tns θρησκεία*. «Η σαρκική αίσθηση» λέει
ορθότατα ο Καλβίνοί «παραμένει μόνο σε μια γενική Πρόνοια και πιστεύει
ότι η δύναμη που έχει εμφυτευτεί στα πράγματα από το θεό στην απαρχή tns
Δημιουργίαβ αρκεί για τη συντήρησή tous. Η θρησκευτική αίσθηση όμο», η
πίστη πηγαίνει βαθύτερα και γνωρίζει ότι o 6eós δεν μεριμνά με μια γενική
αλλά με μια ειδική Πρόνοια για όλα όσα έχει πλάσει, μέχρι το μικρότερο
σπουργίτι, ότι καμία σταγόνα Qpoxñs δεν πέφτει χωρ/s τη ρητή βούληση του
θεού, Kavévas άνεμο5 δεν φυσά ή δεν σηκώνεται xcopís την ειδική διαταγή
του» (Instit. christ, rel., lib. I, c. 16, sect. 1, 5, 7)233.
233.
Αυτό το κεφάλαιο, και το επόμενο είναι -όπως βέβαια και ο ΚαλβΙνος εν γένειάκρως αξιανάγνωστες, ενδιαφέρουσες αποδείξεις για τον μισητό, υποκριτικό εγωισμό και
σκοταδισμό του θεολογικού πνεύματος.
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Η γενική Πρόνοια, η Πρόνοια που εκτείνεται εξίσου στα άλογα όσο και
στα έλλογα όντα, εκείνη που δεν διακρίνει τον άνθρωπο από τα κρίνα στον
αγρό και από τα πτηνά του ουρανού, δεν είναι τίποτε άλλο από την προσωποποιημένη και προικισμένη με διάνοια φύση - μια παράσταση την οποία
μπορεί να έχει κανείβ χωρ/s θρησκεία. Η ίδια η θρησκευτική συνείδηση το
παραδέχεται αυτό εφόσον λέει: 'Onoios αρνείται την Πρόνοια αίρει τη θρη
σκεία, θέτει τον άνθρωπο στο ίδιο επίπεδο με τα ζώα - δηλώνει δηλαδή ότι
εκείνη η Πρόνοια στην οποία μετέχουν τα ζώα δεν είναι στ' αλήθεια καμία
Πρόνοια. Oncos είναι πλασμένο το αντικείμενο Tns npóvoias, έτσι είναι πλα
σμένη και η Πρόνοια, εκείνη η Πρόνοια συνεπά» η οποία έχει cos αντικείμενό
Tns τα φυτά και τα ζώα είναι η ίδια φυτικού και ζωικού είδου$. Η Πρόνοια
δεν είναι τίποτε άλλο από την εσωτερική φύση evós πράγμα«» - αυτή η
εσωτερική φύση είναι το πνεύμα του, ο φύλακαβ άγγελό5 του, η αναγκαι
ότητα για το ότι είναι. Όσο ανώτερο, όσο πιο αξιόλογο είναι ένα ον, τόσο
περισσότερο έχει ήόγο να είναι, τόσο πιο αναγκαίο είναι, τόσο λιγότερο είναι
ηαραδομένο στη συγκυρία. Κάθε ον είναι όμα» αναγκαίο μόνο μέσα από
αυτό με το οποίο διαφέρει από άλλα όντα - η διαφορά είναι η βάση ins
ύπαρξηε. Έτσι, o ávOpajnos είναι avaYKaíos μόνο cos npos το ότι διαφέρει
αηό τα ζώα - η Πρόνοια συνεπά» δεν είναι τίποτε άλλο από τη συνείδηση
του ανθρώπου για την αναγκαιότητα rns ύπαρξήε του, για τη διαφορά Tns
ouoías του από άλλα φυσικά όντα, συνεπά» μόνο εκείνη η Πρόνοια η οποία
εξαντικειμενικεύει για τον άνθρωπο αυτή τη διαφορά είναι Πρόνοια. Αυτή
η Πρόνοια όμα» είναι η ειδική, δηλαδή η Πρόνοια Tns αγάπηε, διότι μόνο
η αγάπη ενδιαφέρεται για το ειδικό [στοιχείο] evós ó v to s . Πρόνοια χωρ/s
αγάπη είναι μια παράσταση χωρ/s βάση, χωρ/s πραγματικότητα. Η αλήθεια
Tns npóvoias, η αληθινή Πρόνοια είναι η αγάπη. O 0eós αγαπά to u s ανθρώnous, όχι τα ζώα, τα φυτά- διότι μόνο χάριν των ανθρώπων επιτελεί εξαιρετιKés πράξειβ, πράξεΐ5 Tns ayánns - θαύματα. Όπου δεν υπάρχει κοινότητα δεν
υπάρχει αγάπη, noios δεσμόβ όμα» θα μπορούσε να συνδέει τα ζώα, εν γένει τα υπόλοιπα φυσικά όντα, με το θεό; O 08Ós δεν γνωρίζει τον εαυτό του
σε αυτά- διότι αυτά δεν τον γνωρίζουν· σε αυτό όμα» που δεν βρίσκω τον
εαυτό μου πά» μπορώ να το αγαπώ; «O 08ós, όπα» λέγεται, δεν μιλά με τα
γαϊδούρια και τα βόδια, óncos λέει ο Παύλθ5: Νοιάζεται o 3eós για τα βόδια;
Αλλά μιλά με το κατανοητικό πλάσμα, που είναι φτιαγμένο σύμφωνα με την
εικόνα του, ώστε αυτό να ζει αιωνία» μαζί του»· Λούθηρο5 (τόμ. II, σ. 156).™

234.
«Πιστεύω» λέει ο Μωυσής Μαϊμονίδης (στο Η. Grotíi Philosoph. sententiae de foto,
Άμστερνταμ 1648, σ. 311-325) «ότι η Πρόνοια του θεού μεταξύ όλων των όντων υπό τη
σελήνη μεριμνά αποκλειστικά για τα άτομα του ανθρώπινου γένουί. Η άποψη η οποία βάζει
τη θεία Πρόνοια να μεριμνά εξίσου για τα ζώα και για tous ανθρώπους είναι ολέθρια. Ο προ
φήτης Αμβακούμ (1: 14) λέει: "καί ποιήσεκ τoùs όνθρώπουί ώ ΐ toùs Ix0úas ms θαΛάσσηί κα)
aw τό έρπετά τό ούκ έχοντα ήγούμενον", δείχνονταε έτσι με σαφήνεια ότι τα άτομα των ζωικών
γενών δεν αηοτελούν αντικείμενα Tns Θεία5 npóvoias (extra curam Dei posita). Η Πρόνοια
εξαρτάται από τη διάνοια και διαρρυθμίζεται σύμφωνα με τη διάνοια. Όσο συμμετέχει ένα
ον στη διάνοια, τόσο συμμετέχει και στη θεία Πρόνοια. Ακόμη λοιπόν και αναφορικό με τον
άνθρωπο, η Πρόνοια δεν είναι όμοια, αλλά είναι τόσο διαφορετική, όσο διαφορετικά είναι τα
πνεύματα των ανθρώπων. Η Πρόνοια διαμορφώνεται σε κάθε άνθρωπο ανάλογα με us πνευ-
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Μόνο στον άνθρωπο είναι o Qzós μεθ' εαυτόν· μόνο στον άνθρωπο αρχίζει
η θρησκεία, αρχίζει η Πρόνοια· διότι αυτή δεν είναι κάτι διαφορετικό από
εκείνη· πολύ περισσότερο, η θρησκεία είναι η Ιδια η Πρόνοια του ανθρώπου.
Onoios χάνει τη θρησκεία, δηλαδή την πίστη στον εαυτό του, την πίστη στον
άνθρωπο, την πίστη στην άπειρη σημασία Tns ouoías του, στην αναγκαιότητα
Tns CmapÇns του, outós χάνει την Πρόνοια. Μόνο εκείνοβ είναι εγκαταλελειμμένος o onoios εγκαταλείπει εαυτόν· μόνο εκείνοβ είναι χαμένος o onoios
απελπίζεται· μόνο εκείνο5 είναι χωρ/s θεό o onoios είναι χωρ/s πίστη, δηλαδή
χωρ/s θάρρος. Πού θέτει η θρησκεία tis αληθινές αποδείξει Tns npóvoias;
Στα φαινόμενα Tns (púons, τα οποία είναι με συγκεκριμένο τρόπο έξω από
τη θρησκεία αντικείμενα για εμάβ στην αστρονομία, στη φυσική, στη φυσική
ιστορία; Όχι! Σε εκείνα τα φαινόμενα τα οποία είναι αποκλειστικά αντικείμενο
rns θρησκείας, αντικείμενο rns πίστης, τα οποία εκφράζουν μόνο την πίστη
στη θρησκεία καθ' εαυτή, δηλαδή την αλήθεια και την πραγματικότητα του
ανθρώπου - oris θρησκευτικές καταστάσεις, στα μέσα και (nous θεσμούς τα
οποία o 0sós διέταξε αποκλειστικά για τη σωτηρία του ανθρώπου, εν ο λίγο ι
στα θαύματα· διότι ακόμη και τα μέσα Tns εκκλησιαστική5 χάριτος τα μυστή
ρια, ανήκουν στην τάξη των θαυμάτων της Πρόνοιας. «Αν και η θεώρηση Tns
συνολική$ <púons μά5 θυμίζει το θεό, ενιούτοιβ θα πρέπει να κατευθύνουμε
εν πρώτοις την αίσθηση και το βλέμμα μαβ σε όλα τα προϊόντα στα οποία ο
0eós αηοκαλύφθηκε στην Εκκλησία, όπα» στην έξοδο από την Αίγυπτο, στη
φωνή που αντήχησε στο ópos Σινά, στον Ιησού που ανασταίνει tous νεκρούβ
και ανασταίνεται ο iôios κ.λπ. Τα πνεύματα θα πρέπει λοιπόν διαρκα» να
λαμβάνουν υπόψη αυτά τα προϊόντα και ενισχυμένα από αυτά να σκέφτο
νται το κεφάλαιο u is Δημιουργία* και μόνο κατόπιν να παρατηρούν τα ίχνη
του θεού που έχουν εγχαραχτεί στη φύση»· Μελάγχθων (Loci, de créât., σ.
62, Βιτεμβέργη, 1595). «As θαυμάζουν άλλοι τη Δημιουργία· εγώ θαυμάζω
περισσότερο τη Λύτρωση. Είναι θαυμάσιο το ότι η σάρκα και τα οστά μαβ εί
ναι φτιαγμένα από το θεό- αλλά ακόμη πιο θαυμάσιο είναι ότι o íóios o 0eós
θέλησε να γίνει σάρκα εκ Tns oapKÓs μαε και οστό εκ του οστού μα$»· J.
Gerhard. (Médit, ςα^αε, Μ. 15). «Οι ειδωλολάτρες δεν γνωρίζουν για το θεό
κάτι περισσότερο από το ότι είναι Δημιουργός»· Λούθηρος (τόμ. II, σ. 327).
Το ότι η Πρόνοια έχει tos ουσιώδη σκοπό και αντικείμενο μόνο τον άνθρωπο
απορρέει με τη μεγαλύτερη σαφήνεια από το ότι στη θρησκευτική πίστη όλα
τα πράγματα και οι ουσίεβ έχουν δημιουργηθεί χάριν του ανθρώπου. «Εμεί$
δεν είμαστε κύριοι μόνο των πτηνών, αλλά όλων των ζωντανών πλασμάτων
και όλα τα πράγματα μας έχουν δοθεί προς υπηρεσία και έχουν δημιουργηθεί
μόνο χάριν ημών»· AoúOnpos (τόμ. IX, σ. 281). Εάν όμα» τα πράγματα έχουν
δημιουργηθεί χάριν του ανθρώπου, τότε συντηρούνται μόνο χάριν του αν
μαιικέΐ και ηθικές ιδιότητές του. Οσο περισσότερο πνεύμα, τόσο περισσότερη Πρόνοια». Αυτό
σημαίνει: Η Πρόνοια δεν εκφράζει τίποτε áñño από την αξία του ανθρώπου, δεν είναι κάτι
διαφορετικό από την ποιότητα, από τη φύση του· σύμφωνα λοιπόν με την υπόθεση, είναι
ένα και το αυτό εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει Πρόνοια· διότι, ómos είναι ο άνθρωπος, έτσι είναι
και η Πρόνοια. Η Πρόνοια είναι μια ευσεβής παράσταση -συχνότατα εντούτοις είναι μια απήή
φράση- η οποία, όπως όλες οι θρησκευτικές παραστάσεις, εάν ιδωθεί υπό το φως διαλύει την
ουσία της φύσης ή του ανθρώπου.
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θρώπου. Και εάν τα πράγματα είναι anñá μέσα για τον άνθρωπο, τότε δεν
βρίσκονται υπό την προστασία ενό5 νόμου, είναι άνευ δικαίου απέναντι στον
άνθρωπο. Αυτή η απουσία δικαίου των πραγμάτων αποκαλύπτει το θαύμα.

[XIII]
Η άρνηση rns npóvoias είναι η άρνηση του θεού. «'Onoios αίρει την Πρόνοια
αίρει óñn την ουσία του θεού και ουσιαστικά δεν λέει τίποτε άλλο από το
ότι δεν υπάρχει θεόβ [...]. Εάν ο θεό$ δεν μεριμνά για τα ανθρώπινα, είτε
εν γνώση είτε εν αγνοία του, τότε δεν υπάρχει καμία αιτία για τη θρησκεία,
διότι δεν υπάρχει ελπίδα για καμία σωτηρία»· Joa. Trithemius (Tract, de provid.
Dei). «Εάν υπάρχει θεό$, τότε eos 0eós προνοεί, διότι η θεία ιδιότητα μπορεί
να του καταχωρηθεί εφόσον συγκρατεί το παρελθόν, γνωρίζει το παρόν και
προβλέπει το μέλλον.235 Όταν λοιπόν o EnÍKOupos ήρε την Πρόνοια, αρνήθηκε με αυτό τον τρόπο ότι υπάρχει 08ós. Όταν όμα» παραδέχτηκε την
ύπαρξη του θεού, τότε παραδέχτηκε ταυτόχρονα την Πρόνοια. Το ένα δεν
μπορεί να είναι και να νοηθεί xojpís το άλλο»· Λακτάντιθ5 (στον Petavius,
Theolog. dog., T. I, lib. VIII, c. 1, § A). «Ο Αριστοτέλη καταλήγει σχεδόν στην
άποψη ότι, αν και δεν χαρακτηρίζει ρητά το θεό μωρό, εντούτοι$ τον θεω
ρεί τέτοιο, o onoíos δεν γνωρίζει τίποτε για its υποθέσει μα5, δεν γνωρίζει,
δεν κατανοεί, δεν βλέπει τίποτε για tis προθέσεΐ5 μαβ, δεν παρατηρεί τίποτε
άλλο εκτόβ από τον εαυτό του [...]. Aññá τι μαε αφορά évas τέτoíos θεόε η
Kúpios; Τι όφεήοε έχουμε από αυτόν;»· Aoúénpos (στο Φιήοσοφικό Λεξικό
του Walch, λήμμα Πρόνοια). Η Πρόνοια είναι συνεπώς η αναμφισβήτητη,
προφανέστερη απόδειξη ότι στη θρησκεία, στην ουσία του ίδιου του θεού
δεν πρόκειται για τίποτε άλλο παρά μόνο για τον άνθρωπο, [δεν πρόκειται
παρά μόνο για το ότι] ότι το μυστικό ms θεολογΙαβ είναι η ανθρωπολογία,
το περιεχόμενο [der Inhalt, der Gehalt] του άπειρου ó v to s είναι το «περατό»
ον. O 0eós βλέπει τον άνθρωπο σημαίνει: O áv0pconos στο θεό βήέπει μόνο
τον εαυτό του■o 0 e ó s μεριμνά για τον άνθρωπο σημαίνει: Η μέριμνα του
ανθρώπου για τον Ιδιο τον εαυτό του είναι η υπέρτατη ουσία του. Η πραγμα
τικότητα του θεού εξαρτάται από τη δραστηριότητα του θεού: évas μη δραCJiñpios 0 eós δεν είναι πραγματικό5 0 eós . Αλλά δεν υπάρχει καμία δραστη
ριότητα xaipís αντικείμενο: πρώτα το αντικείμενο καθιστά τη δραστηριότητα
από απλή δυνατότητα πραγματική δραστηριότητα. Αυτό το αντικείμενο είναι
ο άνθρωπο5. Εάν δεν υπήρχε ο άνθρωπος τότε o 08ós δεν θα είχε καμία
αιτία για δραστηριότητα. Apa o ávOpconos είναι η κινητήρια αρχή, η ψυχή
του θεού. Ivas θεόβ o onoíos δεν βλέπει και δεν ακούει τον άνθρωπο, που
δεν έχει τον άνθρωπο εντόε του, είναι évas Θεό5 τυφλόβ και Kcocpós, δηλαδή
évas αργόσχολοβ, κενόε, άνευ περιεχομένου θεό$. Άρα το πλήρωμα του
θείου ó v to s είναι το πλήρωμα του ανθρώπινου ó v to s - άρα η θεότητα του
θεού είναι η ανθρωπότητα. Εγώ για εμένα - αυτό είναι το απαρηγόρητο μυ
235.
Entons και από εδώ γίνεται σαφέί ότι το περιεχόμενο, η ουσία του θεού είναι ο
κόσμος, αλλά ω ί αντικείμενο tns ανθρώπινέ voniiKñs και φανιασιακήβ δύναμης, η οποία
συνδυάζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

φ
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στικό ίου Επικουρισμού, χου Στωικισμού, του πανθεϊσμού· ο θεόε για εμένα
- αυτό είναι το παρηγορητικό μυστικό Tns 0pnoK6Ías, του Χριστιανισμού. Εί
ναι o ávOpconos χάριν του θεού ή o 0 eós χάριν του ανθρώπου; Σαφά», στη
θρησκεία ο ávOpconos είναι χάριν του θεού, aflflá μόνο διότι ο θεόβ είναι
χάριν του ανθρώπου. Εγώ για το θεό, διότι ο Θε05 για εμένα.
Η Πρόνοια είναι ταυτόσημη με τη θαυματουργό δύναμη, είναι η υπερνατουραήιστική ελευθερία από τη φύση, η κυριαρχία rns αυθαιρεσίαε πάνω από
το νόμο.
«Εκείνοι που περικΑείουν την Πρόνοια σε τόσο στενά όρια στερούν τόσο
το θεό από την τιμή του όσο και τον άνθρωπο από τη γαλήνη του, tos εάν
να άφηναν τα πάντα να ακολουθούν μια ελεύθερη πορεία σύμφωνα με
έναν αιώνιο φυσικό νόμο, διότι τίποτε δεν θα ήταν πιο αξιολύπητο από τον
άνθρωπο εάν ήταν εκτεθειμένο5 σε κάθε κίνηση του ουρανού, του αέρα,
Tns yns, των υδάτων, εάν δεν εξαρτιόνταν όλα όσα είναι αντίθετα npos την
ευτυχία του ανθρώπου από την ελεύθερη βούληση του θεού, εάν δηλα
δή autós δεν μπορούσε να αναλώσει και να χρησιμοποιήσει τα πλάσματα
για κάθε προτιμητέο σκοπό»· Καλβίνο5 (ό.π., lib. I, cap. 16, sect. 3, 7). «Η
θεία Πρόνοια επενεργεί πότε με μέσα (δηλαδή με φυσικέ5 αιτίε5), πότε χωρίε
μέσα, πότε ενάντια σε όλα τα μέσα» (του ιδίου, cap. V, sect. 1). «Αν και ο
Θεό5 συντηρεί τη φύση, εντούτοΐ5 κάποτε έβαλε τον ήλιο να ακολουθήσει
αντίστροφη πορεία ενάντια στη φυσική τάξη κ.λπ. Συνεπάκ δεν είναι δεσμευμένοε στ/s φυσικές αιτίες cos npos tis επενέργειέ5 του, óncos μωρολογούν οι
Στωικοί, αλλά κυβερνά τη φύση σύμφωνα με την πιο ελεύθερη απόφασή
του. Η πρώτη αιτία πράττει πολλά πράγματα xcopís tis cpuoiKés aixíes και
ενάντια σε auTés, διότι είναι ένα ελεύθερο ον»· Μελάγχθων (Loci, de causa
peccati, σ. 82, 83, zit. Ausg.). «Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι o 0 eós στη δραστη
ριότητα Tns npóvoias είναι ένα ελεύθερο ον, ότι, όσο και αν τηρεί την τάξη
του έργου του, evtoútois δεν είναι δεσμευμένοε σε αυτή την τάξη, αλλά πολύ
περισσότερο: 1) όλα όσα κάνει μέσα από tis φυσικέε aims (causas secundas)
μπορεί να τα κάνει και χωρίε αυτέε μόνο εξ ιδίων, 2) μπορεί από tis cpuoiKés
aiTÍES να γεννήσει ένα áñño αποτέλεσμα από εκείνο που συνεπιφέρει η ιδι
ομορφία και η φύση τous, 3) μπορεί, όταν οι φυσικέί amies είναι ενεργέ5, να
εμποδίσει, να αλλάξει, να μειώσει, να οξύνει την επίδρασή tous . Στον τρόπο
ôpàons Tns θείαβ npóvoias δεν απαντά λοιπόν καμία στωική δέσμευση των
αιτιών»· Μ. Chemnitius (ό.π., σ. 316, 317). «Ο θεόβ κυριαρχεί στη φύση με
απεριόριστη ελευθερία. Πρέπει πολύ απλά να αφήσουμε στο θεό αυτή την
τιμή, ώστε να μπορεί και να θέλει va pas βοηθήσει, ακόμη και όταν μαε έχει
εγκαταλείψει η συνολική φύση, ακόμη και σε αντίφαση με τη σειρά ακολου0ías όλων των φυσικών αιτιών»· C. Peucerus (De praecip. divinat. gener.,
Servestae 1591, a 44). «ncos ταιριάζουν όλα αυτά; O aépas δίνει φαγητά
και τρόφιμα, και παντού οι πέτρε$ ή τα βράχια αναβρύζουν νερό- είναι ένα
θαυματουργό χάρισμα. 'Oncos άλλωστε είναι σπάνιο και αξιοθαύμαστο το ότι
οι σπόροι μεγαλώνουν στο éôatpos. noios δύναται αυτή την τέχνη και noios
έχει αυτή τη δύναμη; O ©eós την έχει, autós μπορεί να κάνει τέτοια αφύσικα
πράγματα, ώστε εμείβ να μπορούμε να φανταστούμε τι είδουε θεόε είναι και
τι είδους δύναμη έχει, ώστε εμεί5 να μη θυμώνουμε ή να μην απελπιζόμαστε
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με αυτόν, αλλά να πιστεύουμε εορταστικά και να τον εμπιστευόμαστε, ότι
μπορεί να κάνει το δέρμα tns zaénns χρυσάφι και από σκόνη να κάνει σιτάρι
πάνω στο έδαφο5 και να κάνει τον αέρα ένα κελάρι γεμάτο κρασί. Αυτό πρέπει
να το πιστεύει κανείς γι' αυτόν, ότι έχει μια τέτοια μεγάλη δύναμη, και εμείς
να μπορούμε να γνωρίζουμε ότι έχουμε έναν τέτοιο θεό o onoios δύναται
αυτή την τέχνη, και ότι γύρω του βρέχει και χιονίζει θαυματουργά έργα»·
Λούθηρος (τόμ. Ill σ. 594).
Η παντοδυναμία rns Πρόνο/as είναι η παντοδυναμία του ανθρώπινου θυμικού που έχει αποδεσμευθεί από óñous mus καθορισμούε και óñous wus
φυσικούζ νόμουε. Αυτή την παντοδυναμία την πραγματοποιεί η προσευχή. Η
προσευχή είναι παντοδύναμη.
«Και ή εύχή iñs πίστεως σώσει τόν κάμνοντα [...]■ πολύ Ισχύει δέησις
δικαίου ένεργουμένη.'Ι-lñías άνθρωπος ñv όμοιοπαθής ήμΤν, κα) προσευχή
προσηύξατο τοϋ μή βρέξαι, και ούκ έβρεξεν έπΐ uis yñs ένιαυτούβ τρεΤβ καί
μϋναβ Ιξ· και πάλιν προσηύξατο, κα) ó oúpavós ύετόν έδωκε κα) ή γή έβλάστησε τόν καρπόν aÚTñs»· Επιστολή Ιακώβου 5:15-18. «Αμήν λέγω ύμΤν,
έάν έχητε πίστιν και μή διακριθητε, ού μόνον τό τήβ ouKñs ποιήσετε, άλλά
κάν τω δρει τούτω εϊπητε,Άρθητι κα) βλήθητι els τήν θάλασσαν, γενήσεται·
κα) πάντα όσα δν αϊτήσητε έν τη προσευχή πιστεύοντεβ λήμψεσθε»· Ματθαίοε
21:21-22. Το ότι υπό αυτά τα βουνά, τα οποία ξεπερνά η δύναμη uis προ
σευχής ή της πίστης, δεν υπάρχουν απλώς γενικά res difficilimae, όπως λένε
οι εξηγητές οι οποίοι θεωρούν αυτό το χωρίο έναν παροιμιακό, υπερβολικό
τρόπο έκφρασης των Εβραίων, αλλά θα πρέπει να εννοηθούν πράγματα που
σύμφωνα με τη φύση και το Λόγο είναι αδύνατα, αυτό το αποδεικνύει ακρι
βώς το παράδειγμα με την προς στιγμήν ξεραμένη συκομουριά, στην οποία
αναφέρεται αυτό το χωρίο. Εδώ δηλώνεται αναμφισβήτητα η παντοδυναμία
της προσευχής, της πίστης, ενώπιον της οποίας εξαφανίζεται η δύναμη της
φύσης στο Μηδέν. «Στην προσευχή αλλάζουν οι συνέπειεε των φυσικών
αιτιών, όπως ήταν η περίπτωση με τον Εζεκία, το βασιλιά της Ιουδαίας, στον
οποίο, επειδή σύμφωνα με την πορεία των φυσικών αιτιών έπρεπε να πεθάνει, ο προφήτης θεού είπε: "ότι άποθνήσκεις σύ και ού ζήση" [ΒασιλειώνΔ'
20:1]· αλλά αυτή η πορεία rns φύση5 άλλαξε με την προσευχή του βασιλιά»·
J.L. Vives (ό.π., σ. 732). «Η φύση υποχωρεί στις προσευχές του Μωυσή, του
Ηλία, του Ελισά, του ΗσαΤα και άλλων ευσεβών, όπως λέει ο Χριστός: "πά
ντα δσα άν αϊτήσητε έν τη προσευχή πιστεύοντες λήμψεσθε" (Ματθαίοε 21)»·
Μελάγχθων (Loci, de creatione). Ο Κέλσος απαιτεί από τους Χριστιανούς να
μην αρνούνται στον αυτοκράτορα τη στρατιωτική θητεία. Επ' αυτού απα
ντά ο Ωριγένης ότι οι Χριστιανοί μέσα από ris προσευχές τους ρίχνουν κάτω
τους διαβόλους, τους ταραξίες και τους υπαίτιους των πολέμων και συνεπά»
χρησιμεύουν otous βασιλιάδες περισσότερο από ε κ ε ίν ο ι που μάχονται για
το κράτος με τα όπλα. Adv. Celsum, πρβλ. Gelenio interpr., lib. VIII. «Στην
Αγγλία, επειδή η προσευχή rns Εκκλησ/as δύναται περισσότερα από τα όπλα,
το ιερατείο απαλλάχθηκε από το "φόρο των Δανών" από τον Εδουάρδο
τον Ομολογητή»· Eichhorn (Allg. Gesch. der Kultur u. Literat. des neuen
Europas, 1796, I. Β., σ. 397). Η ανθρώπινη χρεία είναι η αναγκαιότητα rns
θε/os βούλησα. Ο άνθρωπος είναι στην προσευχή το ενεργητικό, το προσδι-
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ορίζον, o θεός to παθητικό, to προσδιοριζόμενο. Ο θεόε εκτεήεί τη βούληση
tou ανθρώπου. «Ο θεόε εκτεήεΙ τη βούήηση εκείνων που tov φοβούνται
και δίνει τη βούήησή του στη βούήησή μαε [...]. Εδώ όμως η Γραφή λέει με
σαφήνεια ότι ο Λωτ δεν θα έπρεπε να παραμείνει σε κανένα áñño σημείο
παρά μόνο στο όριο του βουνού. Aññá αυτή τη βούήησή του την αλλάζει ο
θεόε όταν ο Λωτ τον φοβάται και τον παρακαλεί». «Έχουμε άλλωστε ηολñés τέτοιες μαρτυρίες στην Αγία Γραφή, οι οποίες αποδεικνύουν ότι ο θεόε
μπορεί να καθοδηγηθεί και ότι υποτάσσει τη βούλησή του στη βούήησή μαε».
«Αυτή ήταν ñomóv η εύτακτη δύναμη του θεού, ότι o ήλιος διατηρούσε την
περιφορά και τη συνηθισμένη πορεία του: όταν όμως ο Ιησούς [του Ναυή]
πάνω στην ανάγκη του κάλεσε τον Κύριο και πρόσταξε τον ήλιο να σταμα
τήσει και να μείνει ακίνητος, αυτός έμεινε ακίνητος με το λόγο του Ιησού. Για
το τι είδους θαύμα είναι αυτό ρωτήστε τους αστρονόμουε»· Λούθηρος (τόμ.
II, σ. 226). «Κύριε, βρίσκομαι εδώ κι εκεί σε μεγάλη ανάγκη και κίνδυνο του
σώματος και της ψυχής, και γι' αυτό χρειάζομαι την αλήθεια και την παρηγο
ριά σου. Αρα: πρέπει να έχω το ένα και το άήήο■γΓ αυτό παρακαλώ να μου
το δώσεις». «Όποιος ζητιανεύει έτσι και αιτείται αδιάντροπα, κάνει το σωστό
και ο θεός μας το βλέπει ευχάριστα, διότι δεν αηδιάζει τόσο όσο εμείς οι
άνθρωποι»· του ιδίου (τόμ. XVI, σ. 150).

[XIV]
Η πίστη είναι η ελευθερία και η μακαριότητα του θυμικού εντόε αυτού του
ιδίου. Το θυμικό που δραστηριοποιείται και εξαντικειμενικεύεται σε αυτή την
εήευθερία, η αντίδραση του θυμικού ενάντια στη φύση είναι η αυθαιρεσία τηε
φαντασίαε. Τα αντικείμενα τηε πίστηε αντιφάσκουν συνεπώε κατ' ανάγκην προε
τη φύση, κατ' ανάγκην προε το Λόγο, ο οποίοε αντιπροσωπεύει τη φύση των
πραγμάτων.
«Τι είναι περισσότερο ενάντια στην πίστη από το να μη θέλει κανείς να
πιστεύει ότι δεν μπορεί να συλλάβει με το Λόγο; Η πίστη στο θεό, λέει ο
αείμνηστος Πάπας Γρηγόριος, δεν έχει καμία επαξιότητα όταν της προσφέρει
αποδείξεις ο ανθρώπινος Λόγος»· Βερνάρδοε (Ad dom. Papam Innocentium).
«Το ότι μια παρθένος τίκτει δεν μπορεί ούτε από το Λόγο να συλληφθεί ούτε
από την εμπειρία να αποδειχτεί. Εάν μπορούσε να συλληφθεί από το Λόγο,
τότε δεν θα ήταν θαυματουργό»· Concil. Toletan. XI, Art. IV. (Carranza
Summa). Γιατί είναι απίστευτο το ότι ενάντια στον συνηθισμένο τρόπο γένε
σης της φύσης η Μαρία γέννησε και παρέμεινε παρθένος, όταν ενάντια στη
συνηθισμένη πορεία της φύσης η θάλασσα είδε και έφυγε και η ροή του
Ιορδάνη επέστρεψε στην πηγή της; Δεν είναι λοιπόν απίστευτο ότι μια παρ
θένος γεννά, όταν διαβάζουμε ότι ένας βράχος ανάβλυσε νερό και ότι τα
κύματα της θάλασσας στάθηκαν σαν ένα βουνό»· Αμβρόσιος (Ερΐεί., Lib. X,
Ερ. 81). «Αξιοθαύμαστο είναι, αδελφέ μου, αυτό που λέγεται γι' αυτό το
μυστήριο. Απαιτεί κατ' ανάγκη μια πίστη, αποκλείει κάθε Λόγο»· Βερνάρδοε
(De coena Dom). «Γιατί απαιτείς εδώ την τάξη τηε φύσηε στο σώμα του Χρι
στού, όταν ο ίδιος γεννήθηκε από μια παρθένο ενάντια στην τάξη τηε φύ
σηε;»· Πέτρος Λ. (Lib. IV, d/st. 10, c. 2). «Αποτελεί τιμή για την πίστη να πι
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στεύει αυτό που είναι υπερόνω του Λόγου, διότι εδώ o ávOpconos απαρνείται
τη διάνοιά του και όάες tis αισθήσε» του» (του ιδίου, Addit. Henrici de
Vurimaria, dist. 12, c. S). «'Oña τα άρθρα στην πίστη pas φαίνονται στο Λόγο
μωρά και γελοία [...]. Εμείβ οι Χριστιανοί είμαστε μεγάλοι μωροί για τον κό
σμο, διότι πιστεύουμε ότι η Μαρία είναι η κανονική μητέρα αυτού του τέ
κνου και εντούτο» είναι μια καθαρή napOévos. Διότι τέτοια πράγματα δεν
είναι απλά» ενάντια σε κάθε Λόγο, aññá και ενάντια στη Δημιουργία του
θεού, o onoíos είπε στον Αδάμ και στην Εύα: Αύξάνεσθε καί πληθύνεσθε
[Γένεσΐ5 1:22]». «ΓΓ αυτό και δεν θα πρέπει να βλέπει Kaveís εάν ένα πράγμα
είναι δυνατό· aññá θα πρέπει να λέει: o 0eós το είπε- γΓ αυτό και θα γίνει
ακόμη και αν ήταν αδύνατο. Διότι, αν και δεν μπορώ να το δω και να το πιάσω, εντούτο» o Kúpios είναι εκείνο5 που μπορεί να κάνει από ένα αδύνατο
ένα δυνατό και από το μηδέν τα πάντα»· Λούθηροε (τόμ. XVI, σ. 570, 148,
149). «Τι είναι πιο αξιοθαύμαστο από το ότι ο Θεό5 και ο άνθρωπο5 είναι ένα
πρόσωπο; Ότι είναι Yiós θεού και uiós Tns Mapías και εντούτο» είναι μόνο
évas uiós; noios θα μπορέσει ποτέ και εΐ5 tous aicóves να συλλάβει αυτό το
μυστήριο, ότι ο θεόε είναι άνθρωπο$, ότι ένα πλάσμα είναι Δημιουργό$ και
ότι ο Δημιουργό$ είναι ένα πλάσμα;»· του ιδίου (τόμ. VII, σ. 128). Το ουσιώδε5 αντικείμενο Tns níorns είναι συνεπά» το θαύμα - όχι όμα» το χυδαίο αι
σθητηριακό θαύμα, το οποίο είναι αντικείμενο ακόμη και στα θρασύτατα μά
τια ws περιέργε/as και Tns απιστίαε, εν γένει όχι το φαινόμενο, αλλά η ουσία
του θαύμακ», όχι το δεδομένο, αλλά η θαυματουργόε δύναμη, εκείνη η
ουσία η οποία επιτελεί τα θαύματα, επιβεβαιώνεται και αποκαλύπτεται στο
θαύμα. Αυτή δε η θαυματουργό$ δύναμη είναι διαρκά» παρούσα- ακόμη
και ο Προτεσταντισμόβ πιστεύει στην ακατάπαυστη διάρκεια rns θαυματουρ
γού δύναμη5, αρνούμενο5 απλά» την αναγκαιότητα ότι πλέον εκφράζεται σε
ιδιαίτερα αισθητηριακά σημεία για τη διαφύλαξη δογματικών σκοπών.
«Πολλοί έχουν υποστηρίξει ότι τα σημεία υπήρξαν Αποκάλυψη του Πνεύ
μ α ^ στην απαρχή του Χριστιανισμού και τώρα έχουν παύσει. Αυτό δεν εί
ναι σωστό- διότι ακόμη και τώρα υπάρχει τέτοια δύναμη, και ακόμη όταν δεν
χρησιμοποιείται δεν έχει καμία σημασία αυτό. Διότι έχουμε ακόμη τη δύναμη
να επιτελέσουμε τέτοια σημεία». «Επειδή πλέον έχει διαδοθεί το Ευαγγέλιο
και έχει γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο, δεν είναι αναγκαίο να κάνουμε ση
μεία όπα» τον καιρό των Αποστόλων. Εάν όμα» το απαιτούσε η ανάγκη, και
εάν ήθελαν να φοβίσουν και να πιέσουν το Ευαγγέλιο, τότε θα έπρεπε να
στραφούμε σε αυτό και θα έπρεπε να κάνουμε και σημεία»· Aoú0npos (τόμ.
XIII, σ. 642, 648). Το θαύμα είναι τόσο ouoicóóes για την πίστη, τόσο φυσικό,
ώστε γΓ αυτήν είναι θαύματα ακόμη και τα φυσικά φαινόμενα, και μάλιστα
θαύματα όχι με τη φυσικοεπιστημονική αλλά με τη θεολογική, την υπερνατουραλιστική έννοια. «Στην αρχή o 0 eós είπε: Βλαστησάτω ή γή βοτάνην
χόρτου [Γένεσΐ5 1:11] κ.λπ. Η ίδια λέξη που είπε ο Δημιουργόε γεννά τα κε
ράσια από το λεπτό κλαδί και την κερασιά από το μικρό κουκούτσι. - Η πα
ντοδυναμία του θεού είναι εκείνη που το δημιουργεί αυτό, ώστε από τα αυγά
να βγαίνουν μικρά κοτόπουλα και χήνε$. - Άρα o Qzós pás κηρύττει καθη
μερινά για την Ανάσταση των νεκρών και pas έχει παραθέσει τόσα παραδείγ
ματα και εμπειρία αυτού του άρθρου όσα πλάσματα υπάρχουν»· AoúOnpos
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(τόμ. X, σ. 432. πρβλ. snians ιόμ. Ill, σ. 586, 592 και Auyouailvos, για παρά
δειγμα, Enarr. in Ps. 90, serm. II, c. 6). Όταν λοιπόν η πίστη δεν απαιτεί και δεν
χρειάζεται κάποια ιδιαίτερα θαύματα, αυτό προέρχεται μόνο από το ότι εντόβ
ms υπάρχει κατά βάση κάθε θαύμα, κάθε επενέργεια Tns Θεία5 θαυματουρ
γού δύναμή. Η θρησκευτική πίστη δεν έχει καμία εποπτεία Tns φύσηβ. Η
φύση η οποία υπάρχει και έτσι öncos υπάρχει για εμάβ δεν έχει γΓ αυτήν
καμία ύπαρξη. Η θεία βούληση είναι γΓ αυτήν αποκλειστικά το θεμέλιο, ο
δεσμόε, η αναγκαιότητα των πραγμάτων: «Ο θεόβ [...] θα μπορούσε, βέ
βαια, να μαβ δημιουργήσει cos ανθρώπου, öncos τον Αδάμ και την Εύα, από
αυτόν τον ίδιο, xcopis πατέρα και μητέρα- öncos θα μπορούσε να κυβερνά
xcopis ηγεμόνεβ- öncos θα μπορούσε να μαβ δώσει cpcos xcopis ήλιο και άστρα,
να μαβ δώσει άρτο xcopis υνιά και αγρού5 και άλλη εργασία. Αλλά δεν θέλει
να rο κάνει»· AoüOnpos (τόμ. XVI, σ. 614). Βεβαίοκ, «και ο 080s χρησιμοποι
εί ορισμένα μέσα και επιτελεί τα θαυματουργά έργα του με τέτοιον τρόπο,
ώστε χρησιμοποιεί tis υπηρεσίεβ Tns cpüons και μέσα γΓ αυτά». ΓΓ αυτό και
εμείβ -oacpcos, για φ υσ ικότατοι flöyous- δεν πρέπει «να απορρίπτουμε τα
μέσα και τα εργαλεία Tns φύσηβ». «Μπορεί λοιπόν κανεί5 να χρησιμοποιεί
και γιατρικό, μάλιστα πρέπει κανεί5 να το χρησιμοποιεί, διότι είναι ένα τεχνη
τό μέσο διατήρησηβ Tns υγείαε»· Λούθηροε (τόμ. I, σ. 508). Αλλά -και αυτό
είναι το μόνο καθοριστικό- δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσω ένα φυσι
κό μέσο για να θεραπευτώ- μπορώ 8nions να σωθώ άμεσα από το θεό. Αυτό
που ο 0£0s κάνει συνήθωβ μέσω Tns «puons, αυτό δύναται να το κάνει xcopis
τη φύση, μάλιστα ενάντιά Tns, και το κάνει πραγματικά σε έκτακτεβ περιπτώ08is, όταν το θέλει. «Ο Θεό5 θα μπορούσε» λέει στο ίδιο σημείο ο Λούθηροβ
«πολύ εύκολα να συντηρήσει τον Νώε και τα ζώα έναν ολόκληρο χρόνο
χωρ(5 τροφή, öncos συντήρησε τον Μωυσή, τον Ελιά και το Χριστό 40 ημέρεβ
xcopis καμία τροφή». Εάν το κάνει συχνά ή σπάνια, είναι αδιάφορο- αρκεί το
ότι το έχει κάνει έστω και μία φορά- αυτό που συμβαίνει άπαξ μπορεί να
συμβεί αναρίθμητε5 φορέ5. Το μεμονωμένο θαύμα έχει γενική σημασία, τη
σημασία ενό5 παραδείγματος. «Αυτή η πράξη, öncos η διάβαση Tns EpuOpäs
Θάλασσαβ, έγινε σχηματικά, cos υπόδειγμα και cos παράδειγμα, για να μα$
δείξει ότι και σε εμάε θα μπορούσε να συμβεί αυτό»· Λούθηροε (τόμ. Ill, σ.
596). «Αυτά τα θαύματα έχουν γραφτεί πριν από εμάε, οι οποίοι είμαστε οι
εκλεκτοί»- του ιδίου (τόμ. IX, σ. 142). Τα φυσικά μέσα που χρησιμοποιεί ο
Θε05 όταν δεν κάνει θαύματα δεν έχουν περισσότερη σημασία από εκείνα τα
φυσικά μέσα που χρησιμοποιεί όταν κάνει θαύματα. Όταν τα ζώα, εφόσον το
θέλει ο θεόβ, μπορούν εξίσου καλά να ζήσουν χωρ/s τροφή όσο και με τρο
φή, τότε η τροφή αυτή καθ' εαυτήν είναι εξίσου άχρηστη για τη διατήρηση
του βίου, είναι τόσο αδιάφορη, τόσο ανούσια, τόσο αυθαίρετη όσο και τα
περιττώματα με τα οποία ο Xpioiös θεράπευσε tous τυφλούβ, όσο και το
ραβδί με το οποίο ο Μωυσήβ χώρισε τη θάλασσα, διότι «ο Θεό5 θα μπορού
σε να το κάνει εξίσου καλά και xcopis ραβδί». «Η πίστη είναι ισχυρότερη από
τον ουρανό και τη γη ή από όλα τα πλάσματα». «Η πίστη κάνει από το νερό
βαριέβ πέτρεβ, και από τη φωτιά κάνει νερό και από το νερό μπορεί να δημι
ουργήσει φωτιά»- Λούθηροε (τόμ. Ill, σ. 564, 565). Αυτό σημαίνει: για την
πίστη δεν υπάρχει κανένα όριο, κανένα$ vöpos, καμία αναγκαιότητα, καμία
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φύση, υπάρχει μόνο η βούληση του θεού, ενάντια στην οποία όλες οι δυ
νάμεις και όλα τα πράγματα είναι ένα τίποτε. Όταν λοιπόν ο πιστός στην
ανάγκη και στην αθλιότητα αναζητά εντούτοις καταφύγιο σε φυσικά μέσα,
ακολουθεί μόνο τη φωνή του φυσικού Λόγου του. Το μέσο που είναι εγγε
νές στην πίστη του, που δεν αντιφάσκει στην πίστη του, το γιατρικό ενάντια
σε κάθε κακό και αθλιότητα το οποίο δεν επιβάλλεται έξωθεν, είτε με τη
γνώση και τη βούλησή του είτε χωρίς αυτές, είναι αποκλειστικά και μόνο η
προσευχή■διότι «η προσευχή είναι παντοδύναμη»· Λούθηρο5 (τόμ. IX, σ. 27).
Προς τι λοιπόν επιπλέον ένα φυσικό μέσο; Άλλωστε στην περίπτωση της
χρήσης ενός τέτοιου η επίδρασή του δεν είναι διόλου δική του αλλά είναι η
επενέργεια της υπερφυσικής βούλησης του θεού ή, πολύ περισσότερο, η
επενέργεια της δύναμης της πίστης, της δύναμης της προσευχής· διότι η προ
σευχή, η πίστη καθορίζει τη βούληση του θεού. «ή πίστις σου σέσωκέ σε
[MápKOS 10:52]». Έτσι, η πίστη, η οποία αναγνωρίζει το φυσικό μέσο στην
πράξη, το εξολοθρεύει και πάλι στη θεωρία, καθώς καθιστά τις επενέργειές
του επενέργεια του θεού, δηλαδή μια επενέργεια η οποία θα μπορούσε
εξίσου καλά να πραγματοποιηθεί και χωρ/s αυτό το μέσο. Η φυσική επενέργεια δεν είναι συνεπώς τίποτε άλλο από ένα διεξοδικό, ένα συγκεκαλυμμένο,
ένα κρυμμένο θαύμα - ένα θαύμα το οποίο όμως δεν έχει την επίφαση του
θαύματος και ακριβώς γΓ αυτό προσλαμβάνεται ως θαύμα όχι από τα φυσι
κά μάτια αλλά μόνο από τα μάτια της πίστης. Μόνο στην έκφραση, αλλά όχι
στο πράγμα, υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας άμεσης ή μια έμμεσης, μιας θαυ
ματουργού ή μιας φυσικής επενέργειας του θεού. Όταν χρησιμοποιεί ο θεός
ή η πίστη ένα φυσικό μέσο, τότε μιλά διαφορετικά απ' ό,τι σκέφτεται- όταν
χρησιμοποιεί ένα θαύμα, τότε μιλά όπω5 σκέφτεται, και στις δύο περιπτώσεις
όμως σκέφτεται το ίδιο. Στην έμμεση επενέργεια του θεού η πίστη είναι με
τον εαυτό tns σε διχασμό, διότι οι αισθήσε/s αρνούνται εδώ αυτό που καταφά
σκει η πίστη· αντιθέτως, στο θαύμα είναι σύμφωνη με τον εαυτό rns, διότι εκεί
συμπίπτει το φαινόμενο με την ουσία, η αίσθηση με την πίστη, η έκφραση με
το πράγμα. Το θαύμα είναι ο terminus technicus [τεχνικός όρος] της πίστης.

[XV]
Η Ανάσταση του Χριστού είναι π εμπρόσωπη, δηλαδή η σαρκική αθανασία ως
ένα αισθητηριακό, αναμφισβήτητο δεδομένο.
«Ο Χριστός αναστήθηκε, αυτό είναι ένα τετελεσμένο γεγονός. - Εμφανί
στηκε ο ίδιος στους μαθητές και τους πιστούς του: αγγίχτηκε η σφριγηλότητα
του σώματός του [...]. Επιβεβαιώθηκε η πίστη όχι μόνο στην καρδιά αλλά
και στα μάτια των ανθρώπων»· Αυγουστίνος (Sermones ad pop., serm. 242, c.
1, serm. 361, c. 8· πρβλ. επ' αυτού και τον Μελάγχθονα, Loci, de resurr. mort).
«Οι φιλόσοφοι, οι οποίοι ήθελαν να είναι οι καλύτεροι μεταξύ των υπολοί
πων, θεωρούσαν ότι με το θάνατο η ψυχή φεύγει από το σώμα, και αφού
λοιπόν έφευγε από το σώμα όπως από μια φυλακή, ερχόταν στη συνέλευση
των θεών και απαλλασσόταν από κάθε σωματική επιβάρυνση. Οι φιλόσοφοι
άφηναν τους ανθρώπους να ονειρεύονται μια τέτοια αθανασία, αν και δεν τη
θεωρούσαν αρκετά σίγουρη, ούτε μπορούσαν να την υπερασπιστούν. Αλλά
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η Αγία Γραφή διδάσκει άλλα πράγματα για την Ανάσταση και την αιώνια ζωή,
και μα$ παραθέτει την ελπίδα για arnés τόσο σίγουρη προ των οφθαλμών
μ<35, ώστε δεν μπορούμε να αμφιβάλλουμε»■ Aoúénpos {τόμ. 1, σ. 459).

[XVI]
Ο Χριστιανισμ05 έκανε τον άνθρωπο ένα εξωκοσμικό, υπερφυσικό ον.
«Ού γόρ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν, άλλά τήν μέλλουσαν έπιζητοΰμεν»
(Tipos EBpaíous 13:14). «θαρροϋντε5 ούν πάντοτε καί elóóies δτι ένδημοΟνres έν τω σώμα τι έκδημοΰμεν άπό τοΰ Κυρίου» {Tipos KopivBlous Β'
5[:6]). «Onus λοιπόν ενδημούμε στο σώμα, το οποίο είναι άλλωστε δικό
μα$, και είμαστε ξένοι σε σχέση με αυτό, και η ζωή μαί σε αυτό το σώμα
δεν είναι τίποτε άλλο από ένα προσκύνημα, έτσι δεν είναι τίποτε άλλο από
ξένα πράγματα και προσκυνήματα τα αγαθά που έχουμε χάριν του σώματος
óncos αγροί, σπίτια, χρήματα κ.λπ.». - «Για το λόγο αυτό πρέπει να ζούμε και
σε αυτή τη ζωή œs ξένοι, écos ότου φτάσουμε στη σωστή πατρίδα και μπορέ
σουμε να επιτύχουμε μια καλύτερη ζωή που είναι αιώνια»· AoúOnpos (τόμ.
II, σ. 240, 370 α.). «ήμών γάρ τό πολίτευμα (η ιθαγένειά μαβ, civitas aut jus
civitatis) έν oúpavoTs ύπάρχει, έξ οΰ καί σωτλρα άπεκδεχόμεθα Κύριον Ίησοϋν Χριστόν, ôs μετασχηματίσει τό σώμα ms ταπεινώσεακ ήμών els τό γενέσθαι αύτό σύμμορφον τώ σώματι tñs δόξη$ αύτοϋ κατά τήν ένέργειαν τοϋ
δύνασθαι αύτόν και ύποτάξαι αύτω τά πάντα» (Tipos Φιλιππησίου5 3:20 κ.ε.).
«Ούτε ο κόσμο5 γεννά τον άνθρωπο, ούτε είναι ο ávOpconos ένα τμήμα του
κόσμου»· Λακτάντιοε (Div. inst., lib. Il, c. 6). «O oupavós ανήκει στον κόσμο:
ο άνθρωποε όμω5 είναι υπεράνω του κόσμου»· Αμβρόσ/os (Epist., lib. VI, Ερ.
38). «Γνώθι, ω άνθρωπε, την αξία σου, γνώθι την υπεροχή Tns ανθρώπινέ
cpúons. Exeis μεν το σώμα κοινό με τον κόσμο, αλλά έχεΐ5 και κάτι υψηλό
τερο και δεν είσαι πολύ απλά συγκρίσιμοβ με τα λοιπά πλάσματα»· Βερνάρ6os (Ορρ. Basil. 1552, σ. 79). «O Xpicmavós υψώνεται πάνω από όλο τον
κόσμο- δεν σταματά ούτε καν στον ουράνιο θόλο, αλλά διαπερνά και to u s
υπερουράνιου5 xcopous εν πνεύματι και με τον τρόπο αυτό, τιθέμενο5 εκτό5
του κόσμου μέσα από ιερό ενθουσιασμό, φέρνει στο θεό την προσευχή
του»· Ωριγένηε (Contra Celsum, ed. Hoeschelio, σ. 370). «Ti yupeúeis, αδελ
φέ, στον ανθρώπινο κόσμο, εσύ που είσαι μεγαλύτεροβ από τον κόσμο του
θεού;»· Ιερώνυμο$ (Ad Heliod. de laude vitae solit.). «Oflos outós o κόσμο5
δεν έχει τόση αξία όσο μία μοναδική ψυχή, διότι ο θεό$ δεν θυσιάστηκε για
όλο τον κόσμο, αλλά για την ανθρώπινη ψυχή. Ανώτερη είναι λοιπόν η αξία
Tns i+iuxns, η οποία μπόρεσε να λυτρωθεί μόνο μέσα από το αίμα του Χρι
στού»· Medidat. devotiss., c. II. (Ψευδοβερνάρδο$). «O Auyouotívos λέγει:
Η συγχώρηση του αμαρτωλού είναι μεγαλύτερο έργο από τη δημιουργία
του ουρανού και Tns yns, διότι o oupavós και η γη θα παρέλθουν, αλλά η
σωτηρία και η συγχώρηση των προκαθορισμένων θα παραμείνουν. Ο ΑυYouorívos έχει δίκιο. Zacpcos, το καλό του όλου είναι ένα καλό μεγαλύτερο
από το ιδιαίτερο καλό του μεμονωμένου, εφόσον και τα δύο είναι ένα και το
αυτό cos npos το yévos, αλλά το καλό Tns xápiTos evós μοναδικού [ατόμου]
είναι μεγαλύτερο από το φυσικό αγαθό όλου του κόσμου»· Θωμά5 A k iv ó w s
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(Summ., Prima Secundae Partis, Qu. 113, 9). «Πόσο καλύτερο είναι να χάσω
όλο τον κόσμο παρά να χάσω το θεό, o onoios δημιούργησε τον κόσμο και
μπορεί να δημιουργήσει αναρίθμητοι κόσμουε, o onoios είναι καλύτερος
από εκατό χιλιάδες και αναρίθμητους κόσμους. Διότι τι σύγκριση μπορεί να
γίνει μεταξύ evós πρόσκαιρου και evós αιώνιου πράγματοε; [...] Μία ψυχή
είναι καλύτερη από ολόκληρο τον κόσμο»· Λούθηρος (τόμ. XIX, σ. 21).

[XVII]
Η αγαμία και ο μοναχισμ05 -φυσικά, μόνο στην αρχική, τη θρησκευτική
σημασία και μορφή tous - είναι αισθητηριακό φαινόμενα, αναγκαίες συνέπειες
rns υπερνατουραλιστική5, rns εξωκοσμικής ouoías του Χριστιανισμού.
Βεβαία», αντιφάσκουν και αυτά στο Χριστιανισμό - ο λόγοβ γΓ αυτό έχει
εκφραστεί έμμεσα σε αυτό το σύγγραμμα· αλλά μόνο επειδή o íóios ο Χριστιανισμό5 είναι μια αντίφαση. Αντιφάσκουν στον εξωτερικό, στον πρακτικό,
αλλά όχι στον εσωτερικό, τον θεωρητικό Χριστιανισμό- αντιφάσκουν στη
χριστιανική αγάπη, στο βαθμό που αυτή αναφέρεται στον άνθρωπο, αλλά
όχι στη χριστιανική πίστη, όχι στη χριστιανική αγάπη στο βαθμό που αγα
πά tous ανθρώπου μόνο χάριν του θεού, και αναφέρεται στο θεό cos το
εξωκοσμικό, το υπερφυσικό ον. Βεβαίωβ, περί αγαμίαβ και μοναχισμού δεν
λέγεται τίποτε στη Βίβλο. Και αυτό είναι φυσικότατο. Zus anapxés του Χρι
στιανισμού επρόκειτο μόνο για την αναγνώριση του Ιησού cos του Χριστού,
του Μεσσία, επρόκειτο μόνο για τον προσηλυτισμό των ειδωλολατρών και
των Εβραίων. A utós δε ο ηροσηλυτισμόβ ήταν τόσο πιο επιτακτικό5, όσο
πίστευε κανείβ ότι πλησίαζε η ώρα Tns Kpíons και Tns συντέλεια5 του κόσμου
- δηλαδή periculum in mora. Έλειπε εν γένει o xpóvos και η δυνατότητα για
τον γαλήνιο βίο, για την περισυλλογή του μοναχισμού. Κατ' ανάγκην κυρι
αρχούσε τότε ένα περισσότερο πρακτικό και επίοηβ πιο ελεύθερο φρόνημα
σε σύγκριση με την ύστερη εποχή, όπου ο Χριστιανισμόβ είχε ήδη καταλήξει
στην εγκόσμια κυριαρχία και ouvencos είχε σβήσει η ορμή του προσηλυτι
σμού. (Πρβλ. επ' αυτού Carranza, Summa, ed. cit., σ. 256.) Από τη στιγμή
που ο Χριστιανισμόβ πραγματοποιήθηκε στον κόσμο, έπρεπε αναγκαστικά
η υπερνατουραλιστική, η υπερκόσμια τάση του Χριστιανισμού να διαμορ
φωθεί σε έναν αυτόν καθ' εαυτόν εγκόσμιο διαχωρισμό από τον κόσμο.
Και αυτό το φρόνημα του διαχωρισμού από το βίο, από το σώμα, από τον
κόσμο, αυτή η τάση που αρχικά ήταν ι/περ-κοσμική και αργότερα έγινε αντικοσμική είναι γνήσιου βιβλικού νοήματοβ και πνεύματο$. Πέρα από τα ήδη
αναφερθέντα και άλλα γενικά γνωστά παραθέματα, θα μπορούσαν να ανα
φερθούν cos παράδειγμα τα εξήε: «ό μισών τήν ψυχήν αύτοϋ έν τω κόσμω
τούτω, sis ζωήν αΙώνιον φυλάξει αύτήν», Ιωάννης 12:25- «οΤδα γάρ ότι ούκ
ο1κε7 έν έμοί, τοϋτ' έστιν έν τη σαρκί μου, άγαθόν», npos Ρωμαίους 7:18
(« Veteres enim omnis vitiositatis in agendo orígenes ad corpus referebant» [oi
αρχαίοι ανήγαν την προέλευση κάθε αμαρχίαε στο σώμα], J.G. Rosenmüller,
Scholia [in Novum Testamentum})· «Χριστού ούν παθόνκκ ύπέρ ήμών σαρκί
καί ύμεϊ5 τήν αύτήν έννοιαν όπλίσασθε, δτι ό παθών ένσαρκ) πέπαυται άμαρTías», Πέτρου Α ' 4:1· «συνέχομαι δέ έκ τών δύο, τήν έπιθυμίαν έχων ε/s rô
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άναλΰσαι κα) aùv Χριστφ είναι. πολλώ γάρ μάλλον κρεΐσσον», ílpos Φιλιπnnoíous 1:23· «θαρροϋμεν δέ και εύδοκοϋμεν μάλλον έκδημήσαι έκ τοϋ
σώματοε και ένδημησαι npôs ιόν Κύριον», npos Kopivdíous Β' 5:8. Το διαχωριοιικό μεχαξύ θεού και ανθρώπου είναι συνεπά» ιο σώμα (ιουλάχισιον
ιο αισθπχπριακό, χο πραγμαχικό σώμα), χο σώμα λοιπόν cos ένα εμπόδιο xns
évcoons με χο θεό, κάτι μηδαμινό, évas oxóxos ápvnons. Το όχι υπό χον όρο
κόσμος o onoíos σχο Χρισχιανισμό καθίσιαιαι aióxos ápvnons, δεν εννοεί
ται απλά» ο μαιαιόδοξοβ βίοε xns απόλαυσηβ, αλλά ο πραγμαχικό5, ανχικειμενικόβ κόσμοε προκύπχει ήδη με έναν δημοφιλή χρόπο από χην πίσχη όχι
καχά χην έλευση χου Κυρίου, δηλαδή καχά χην πλήρωση xns xpioxiaviKñs
θρησκείας θα καχαπέσουν o oupavós και η γη.
Δεν πρέπει να παραβλεφθεί η διαφορά μεχαξύ xns níoxns χων Χρισχιανών
και xns níoxns χων ειδωλολαχρών φιλοσόφων για χη συνχέλεια χου κόσμου.
Η χριστιανική συντέλεια του κόσμου είναι μόνο μια κρίση [Krisis] rns nímns - o
διαχωρισμόβ χου χρισχιανικού από κάθε ανχιχρισχιανικό στοιχείο, ο θρίαμβθ5
xns níoxns επί χου κόσμου, μια θεία κρίση, μια αντικοσμική, υπερνατουραλιm/κή πράξη. «οΙ δέ νυν ούρανοί καί ή γλ χώ αύχού λόγω χεθησαυρισμένοι
είσ) πυρί χηρούμενοι f/s ήμέραν κρίσεωε και όπωλείαε των άσεβών άνθρώπωνη- Πέτρου Β' 3:7. Η ειδωλολατρική συντέλεια του κόσμου είναι μια κρίση
του ίδιου του κόσμου, μια διαδικασία νομοχελειακή, θεμελιωμένη σχην ου
σία xns <púons. «Η προέλευση χου κόσμου εμπεριέχει εξίσου χον ήλιο και χο
φεγγάρι και χην εναλλαγή χων άσχρων και xis nnyés xns ζωήβ cos χα σχοιχεία
χων μελλονχικών μεχαβολών xns γ α . Μεχαξύ αυχών υπάρχει και η πλημμύ
ρα, η οποία, ακριβά» óncos ο χειμώναβ και χο καλοκαίρι, προκύπχει μέσω
χου κοσμικού νόμου»· ZevéKas (Nat. qu., lib. Ill, c. 29). Αυχό που γεννά αυχή
χην κρίση αφ' εαυτού είναι η βιοχική αρχή που είναι εμμενήε σχον κόσμο,
είναι η ίδια η ουσία χου κόσμου. «Το νερό και η φωχιά είναι οι κύριοι xns
Yns. Από αυχά είναι η προέλευσή xns, από αυχά η συντέλεια xns» (ό.π., c. 28).
«Οχιδήποχε υπάρχει κάποχε δεν θα υπάρχει, αλλά δεν θα καχαπέσει, παρά
απλά» θα διαλυθεί» (του ιδίου, Epist. 71). Οι Xpimiavoí αποκλε^ηκαν από
την κοσμική συντέλεια. «Και άηοσχελεΤxoùs άγγέλουε αύχοϋ μεχά σάλπιγγοβ
μεγάλα, και έπισυνάξουσιν xoùs é k A e k io lis αύχοϋ έκ χών χεσσάρων άνέμων
άπ' άκρων ούρανών é'cos άκρων αύχών»- Ματθαίοί 24:31. «Και θρίξ έκ xñs
κεφαλήβ ύμών ού μή άπόληχαι. [...] καί χόχε δψονχαι χόν υίόν χοϋ άνθρώπου έρχόμενον έν νεφέλη μεχά δυνάμεα» και δόξηβ πολληβ. άρχομένων δέ
χούχων γίνεσθαι άνακύψαχε καί έπάραχε xàs KEcpaflàs ύμών, διόχι έγγίζει ή
άπολύτρωσιε ύμών»· A oukós 21:18, 27-28. «άγρυπνεΤχε οΰν έν πανχί καιρώ
δεόμενοι ϊνα καχαξιωθηχε έκφυγεΤν πάνχα χά μέλλονχα γίνεσθαι καί σχαθήναι
έμπροσθεν χοϋ υίοϋ χοϋ άνθρώηου»· ό.π., 36. Αντιθέτωε, οι ειδωλολάτρεε
ταυτίζουν το πεπρωμένο wus με το πεπρωμένο του κόσμου... «Αυχό χο σύμπαν, που περιέχει καθεχί ανθρώπινο και θείο [...], μια μέρα θα διαλυθεί και
θα καχαβυθισχεί σχην αρχαία σύγχυση και χο okóxos. As πάει χώρα Kánoios
και as θρηνήσει για μεμονωμένεβ i+iuxés. noios είναι χόσο αλαζόνα$ και άμεχρα 0paoús, ώσχε να αξιώσει μια αηοκλεισχική εξαίρεση για τον εαυτό του και
mus ó ikoús του από αυχόν χο γενικό κλήρο χου πεπερασμένου;» (Cons, ad
Polyb., c. 20 και 21). «Έχσι, κάποχε θα λάβει χέλο$ καθεχί ανθρώπινο [...]. Δεν
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θα μπορούν να προστατεύσουν ούτε τείχη ούτε πύργοι. Οι ναοί δεν θα μπο
ρέσουν να βοηθήσουν καθόλου to u s ικέτεε» (Nat. quaest., lib. Ill, c. 29). Εδώ
λοιπόν έχουμε ξανά τη χαρακτηριστική διαφορά Tns Eiócofloñatpías και του
Χριστιανισμού. Ο ειδωλολάτρη λησμονούσε τον εαυτό του πάνω από τον
κόσμο, o Xpicrxiavós λησμονούσε τον κόσμο πάνω από τον εαυτό του. Όπα»
όμα» ο ειδωλολάτρη ταύτιζε την πτώση του με την πτώση του κόσμου, έτσι
ταύτιζε και την επάνοδο και την αθανασία του με την αθανασία του κόσμου.
Για τον ειδωλολάτρη o ávOpconos ήταν ένα ον κοινό, για το Χριστιανό ένα ον
εκλεκτό, για τον ένα η αθανασία ήταν ένα προνόμιο του ανθρώπου, για τον
άλλο ήταν ένα κοινό αγαθό, το οποίο υπεράσπιζε για τον εαυτό του όταν και
εφόσον άφηνε και άλλα όντα να συμμετέχουν σε αυτό. Οι Χριστιανοί προσ
δοκούσαν συντόμωί τη συντέλεια του κόσμου, διότι η χριστιανική θρησκεία
δεν εμπεριέχει καμία αρχή Tns κοσμικήε εξέλιξη s -οτιδήποτε εξελίχθηκε στο
Χριστιανισμό εξελίχθηκε μόνο σε αντίφαση με την πρωταρχική ουσία του-,
διότι με την ύπαρξη του θεού στη σάρκα, δηλαδή με την άμεση ταυτότητα
Tns ouoías του yévous με το άτομο, είχαν επιτευχθεί τα πάντα, είχε κοπεί το
ζωτικό νήμα Tns ιστορίας δεν είχε απομείνει καμία άλλη σκέψη για το μέλλον
από τη σκέψη Tns επανάληψης Tns επανέλευσηβ του Κυρίου. Αντιθέτωε, οι
ειδωλολάτρεε τοποθετούσαν τη συντέλεια του κόσμου στο απώτερο μέλλον216,
διότι, καθά» ζούσαν στην εποπτεία του σύμπανκ», δεν έθεταν χάριν αυτών
των ιδίων σε κίνηση τον ουρανό και τη γη, διότι διεύρυναν την αυτοσυνείδη
σή to u s και την απελευθέρωναν μέσα από τη συνείδηση του γένου5, έθεταν
την αθανασία μόνο στη διάρκεια του yévous, δεν διαφύλασσαν λοιπόν το
μέλλον για auroús, αλλά το εναπόθεταν oris ερχόμενεβ yeveés. «θα έρθει ο
Kaipós όπου οι απόγονοί μα5 θα απορούν neos δεν γνωρίζαμε τόσο προφανή
πράγματα»· Σενέκαε (Nat. quae., lib. VII, c. 25). Onoios θέτει την αθανασία στον
εαυτό του αίρει την αρχή Tns ιστορική5 εξέλιξή. Οι Χριστιανοί προσδοκούν,
βέβαια, σύμφωνα με τον Πέτρο, μια νέα γη και έναν νέο ουρανό. Αλλά με
αυτή τη χριστιανική, δηλαδή την υπερκόσμια γη έχει κλείσει τελεσίδικα και το
θέατρο Tns icmopías, έχει έρθει το τέλθ5 του πραγματικού κόσμου. Αντιθέτο»,
οι ειδωλολάτρε$ δεν έθεταν κανένα όριο στην εξέλιξη του κόσμου, αφήνουν
τον κόσμο να καταπέσει μόνο για να επανακύψει ανανεωμέν<» us πραγμαtik ó s κόσμο5, του δίνουν αιώνιο βίο. Η χριστιανική συντέλεια του κόσμου
ήταν μια θυμική υπόθεση, ένα αντικείμενο του φόβου και Tns επιθυμία5, η
ειδωλολατρική ήταν μια υπόθεση του Λόγου και Tns <puoiKñs εποπτεία5.

[XVIII]
Η άμωμη παρθενία είναι η αρχή rns aœmpias, η αρχή του νέου, χριστιανικού
κόσμου.
«Mía napOévos γέννησε τη σωτηρία του κόσμου, μία napOévos γέννησε
τη ζωή όλων... Mía napOévos κύησε αυτόν που δεν μπορεί να τον χωρέσει
ο κόσμο5... Με τον άνδρα και τη γυναίκα διώχθηκε η σάρκα από τον Παρά
236.
Εξάλλου, και οι Επικούρειοι (L u c re tlib. V. και II) παρίσταναν τη συντέλεια του κό
σμου ως επικείμενη, αλλά με αυτή την πεποίθηση δεν αίρεται η αναφερθείσα διαφορά μετα
ξύ της ειδωλολατρικής και της χριστιανικής συντέλειας του κόσμου.
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δεισο, αλλά με την Παρθένο ενώθηκε με to θεό»· Αμβρόσιος (Epist., lib. X,
Epist. 82■ np6ñ. επίσης Ερίςΐ. 81). «Η αγνότητα συνδέει τον άνθρωπο με τον
ουρανό. Καλή είναι η γαμική αγνότητα, καλύτερη η εγκράτεια Tns χήρας, το
καλύτερο όμα» είναι η άσπιλη παρθενία» (De modo bene viv., σ. 22. Ψευδοβερνάρδος). «Να σκέφτεσαι πάντα ότι η γυναίκα έδιωξε τον κάτοικο του
Παραδείσου από το κτήμα του»· Ιερώνυμος (Ερΐςί. Nepotianó). «Ο iôios ο
Xpiorós απέδειξε με τον εαυτό του ότι ο π α ρ θ ενιά píos είναι ο αληθινό5 και
ο τέλεΐ05. Δεν το κατέστησε μεν ρητά νόμο για εμάς διότι δεν μπορούν όλοι
να συλλάβουν αυτόν το λόγο, όπα» είπε o íóios, αλλά μα$ δίδαξε μέσω uis
πράξης»· Ιωάννης Δαμασκηνός (Orthod. fidei. lib. IV, c. 25). «Απέναντι σε ποια
υπεροχή δεν προτιμάται η παρθενία; Την υπεροχή των αγγέλων; Ο άγγελος
έχει την παρθενία, αλλά δεν έχει σάρκα- είναι σε αυτό το σημείο περισσότε
ρο ευτυχή* παρά δυνατό*»· Βερνάρδος (Ερίςΐ. 113, adSophiam Virginem).
Εάν όμα» η αποχή από την ικανοποίηση της γενετήσιας ορμής, η άρνηση
Tns 6ia<popás των φύλων και συνεπά» του γενετήσιου έρωτα -διότι τι είναι
autós χωρίς εκείνη;-, είναι η αρχή του χριστιανικού ουρανού και Tns σωτηpías, τότε κατ' ανάγκην η ικανοποίηση Tns γενετήσιας ορμής, του γενετήσιου
έρωτα, στην οποία θεμελιώνεται ο γάμος, είναι π πηγή της αμαρτίας και του
κακού. Και έτσι είναι. Το μυστικό του προπατορικού αμαρτήματος είναι το
μυστικό του γενετήσιου πόθου. Όλοι οι άνθρωποι έχουν συλληφθεί στην
αμαρτία, διότι έχουν συλληφθεί με αισθητηριακή, δηλαδή με φυσική χαρά
και πόθο. Η γενετήσια πράξη, α» μια απολαυστική αισθητηριακή πράξη,
είναι αμαρτωλή πράξη. Η αμαρτία αναπαράγεται από τον Αδάμ μέχρι εμά$,
απλά» επειδή η αναπαραγωγή είναι η φυσική γενετήσια πράξη. Αυτό είναι
λοιπόν το μυστικό του χριστιανικού προπατορικού αμαρτήματος. «Πόσο
απέχει από την αλήθεια εκείνοβ που υποστηρίζει ότι η λαγνεία (νοίυρίας)
δημιουργήθηκε εξαρχή5 στον άνθρωπο από το θεό... Πά» μπορεί η λα
γνεία να μα5 οδηγήσει ξανά στον Παράδεισο, αυτή, η μοναδική που μα5
έδιωξε από τον Παράδεισο;»· Αμβρόσιος (Ερ., lib. X, Ερίςί. 82). «Η λαγνεία
η ίδια δεν μπορεί πολύ απλά να είναι άνευ ενοχής»· Πέτρος Λ. (Lib. IV, d/st.
31, c. 5). «Όλοι έχουμε γεννηθεί εν αμαρτία και συνεπιφέρουμε την αρχική
ενοχή, καθά» συλληφθήκαμε λόγω σαρκικού πόθου»· Γρηγόριος (Petrus L,
lib. Il, d/st. 30, c. 2). «Να θεωρείΐ σίγουρο και να μην αμφιβάλλει ότι κάθε
άνθρωποβ o onoios γεννήθηκε μέσα από τη συνουσία του άνδρα και Tns
γυναίκαβ γεννιέται με το προπατορικό αμάρτημα... Από εδώ είναι σαφές τι
είναι το προπατορικό αμάρτημα, δηλαδή η αμαρτωλή επιθυμία, η οποία με
ταβιβάστηκε από τον Αδάμ σε όλους τους ανθρώπους που γεννιούνται από
αυτή την επιθυμία» (ό.π., c. 3. πρβλ. d/st. 31, c. 1). «Η αιτία ins αμαρτίαβ προ
έρχεται από τη σάρκα»· Αμβρόσιος (ό.π.). «O Xpiotós είναι άνευ αμαρτίας,
χωρίς κληρονομική και χωρίς δική του· ήρθε στον κόσμο όχι με τη λαγνεία
της σαρκικής επιθυμίας- σε αυτόν δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνουσία
των φύλων... Κάθε γεννημένος είναι καταραμένος»· Αυγουστίνος (Serm ad
pop., S. 294, c. 10, 16). «Ο άνθρωπος γεννιέται από τη γυναίκα και για το
λόγο αυτό με ενοχή»- Βερνάρδος (De coaid., lib. II- πρβλ. επίσης του ιδίου
Ερίςΐ. 174, edit. cit). «Οτιδήποτε γεννιέται στον κόσμο από τον άνδρα και τη
γυναίκα είναι αμαρτωλό, καταραμένο στο θάνατο από την οργή και την κα-
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τάρα ιου θεού ». «Όλοι οι άνθρωποι γεννημένοι από πατέρα και μητέρα είναι
τέκνα rns opyñs rns φύση5, óncos ιο ομολογεί o Ayios flaúños σιην Ilpos
Eqtëoious επιστολή». «Έχουμε εκ φύσεα» μια βρόμικη, αμαρτωλή σύλληψη
και γέννηση»· Aoúdnpos (τόμ. XVI, σ. 246, 573). Γίνεται επαρκά» oacpés από
αυιά ta παραδείγμαια ότι η «σαρκική μείξη» -επ ίσα και ιο φιλί είναι μια
σαρκική μείξη, μια voluptas- είναι η βασική αμαριία, ιο βασικό κακό tns
ανθρωπότηταβ, και συνεπά» η βάση ιου γάμου, η γενετήσια ορμή· για να to
πούμε ειλικρινά, είναι ένα προϊόν του διαβόλου. Σαφάκ, το πλάσμα cos δη
μιούργημα του θεού είναι καλό, αλλά εδώ και πολύ καιρό δεν υπάρχει έτσι
óncos δημιουργήθηκε. Ο διάβολοε έκανε το πλάσμα απωθητικό για το θεό
και το διέφθειρε μέχρι τα μύχιά του. «éniKatápatos ή γή έν toTs έργο» σου»
[Γένεσιε 3:17]. Άλλωστε η πτώση του πλάσμακ» είναι μόνο μια υπόθεση με
την οποία η πίστη ξεφορτώνεται την πιεστική, ανησυχητική αντίφαση ότι η
φύση είναι ένα προϊόν του θεού και εντούτοΐ5, έτσι óncos είναι, δεν συναρμονίζέται με το θεό, δηλαδή με το χριστιανικό θυμικό.
Βεβαία», ο Χριστιανισμόβ δεν δήλωσε cos κάτι αμαρτωλό και ακάθαρτο
τη σάρκα cos σάρκα, την ύλη cos ύλη, αντιθέτακ ορθώθηκε με ζήλο ενάντια
o to u s aipEiiKoús οι οποίοι υποστήριζαν κάτι τέτοιο και απέρριπταν το γάμο
(πρβλ., για παράδειγμα, Auyoucnívos Contra Faustum, lib. 29, c. 4, lib. 30,
c. 6., Κλήμη5 Αήεξανδρείαε, Stromata, lib. III. και τον Άγιο Βερνάρδο: Super
Cantica, serm. 66) - εντούτοκ, ακόμη και αν παραβλέψουμε ιο μίσοε ενάντια
mous αιρετ/Koús, to οποίο ιόσο συχνά ενέπνεε την αγία χριστιανική Εκκλησία
και την έκανε τόσο σώφρονα, ο ζήλοβ autós αναπτύχθηκε για λόγουβ από
to u s onoíous δεν προέκυπτε διόλου η αναγνώριση Tns cpúons cos TéToias,
και μάλιστα υπό περιορισμούβ, δηλαδή με αρνήσειε, οι onoíes καθιστούσαν
μια τέτοια αναγνώριση Tns φύσ α φαινομενική, απατηλή. Η διαφορά μεταξύ
των αιρετικών και των ορθοδόξων είναι μόνο ότι οι μεν [οι ορθόδοξοι] έλε
γαν έμμεσα, μυστικά και κρυφά αυτό που οι δε ομολογούσαν απερίφραστα,
άμεσα, αλλά ακριβά» γΓ αυτόν το λόγο με έναν απωθητικό τρόπο. O nó0os
δεν μπορεί να αφαιρεθεί από την ύλη. O ufliKós nódos δεν είναι τίποτε άλλο
από, τρόπον τινά, τη χαρά rns úñns για τον εαυτό rns, την αυτοενεργοποιούμενη ύλη. Κάθε χαρά είναι αυτενέργεια, κάθε nó0os είναι εκδήλωση δύναμ α , ενέργεια. Κάθε οργανική λειτουργία συνδέεται στην κανονική κατάστα
ση με ηδονή - ακόμη και η αναπνοή είναι μια ηδονική πράξη, η οποία μόνο
επειδή είναι μια αδιάκοπη διαδικασία δεν γίνεται αισθητή cos τέτοια. Onoios
λοιπόν δηήώνει cos αγνή μόνο τη γέννηση, τη σαρκική ανάμειξη cos τέτοια,
εν γένει τη σάρκα cos τέτοια, αλλά δηλώνει την auτοαποήαμβανόμενη σάρ
κα, ιη σαρκική ανάμειξη που συνδέειαι με αισθητηριακό πόθο cos συνέπεια
ιου προπατορικού αμαρτήματοε και συνεπά» αυιή ιην ίδια cos αμαρτία, autós
αναγνωρίζει μόνο ιη νεκρή και όχι ιη ζωντανή σάρκα, autós απλώνει μπροσιά μαβ μια νεφέλη, autós καταριέται, απορρίπτει τη γενετήσια πράξη, την ύλη
εν γένει, αλλά υπό την επίφαση ότι δεν την απορρίπτει, ότι την αναγνωρίζει. Η
μη υποκριτική, η μη διαστρεβλωμένη - η ανοιχτόκαρδη, eiñiKpivñs αναγνώ
ριση Tns aio0nm piaKÓ inias είναι η αναγνώριση Tns αισθητηριακήε anóñauans. Εν ολίγοι, ónoios, óncos η Βίβλοβ, óncos η Εκκλησία, δεν αναγνωρίζει
τον σαρκικό πόθο -εννοείται, τον φυσικό, τον κανονικό, τον αξεχώριστο από
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to βίο πόθο-, autós δεν αναγνωρίζει τη σάρκα. Ό,τι δεν αναγνωρίζεται cos
αυτοσκοπό5 -αλλά επ' ουδενί γΓ αυτόν το λόγο cos ύστατο5 oKonós-, αυτό
δεν αναγνωρίζεται. O noios μου επιτρέπει την οινοποσία μόνο u s γιατρικό

μού απαγορεύει την απόλαυση του κρασιού. As μη μου αναφέρει κανει^
τη γενναιόδωρη παροχή του οίνου στο γάμο Tns Κανά. Διότι αυτή η σκηνή
μά$ μεταθέτει άμεσα, μέσω Tns μετατροπή$ του νερού σε κρασί, πέρα από
τη φύση, στο πεδίο του υπερνατουραλισμού. Εκεί όπου, óncos στο Χριστια
νισμό, το añndés, αιώνιο σώμα είναι εκείνο που τίθεται us ένα υπερνατουραλιστικό, πνευματοκρατικό σώμα, δηλαδή ένα σώμα από το οποίο έχουν
αφαιρεθεί όλε5 οι αντικειμενικά , οι αισθητηριακέ5 ορμές όλη η φύση, εκεί
υφίσταται άρνηση η πραγματική, δηλαδή η αισθητηριακή, η σαρκική ύλη,
[και] τίθεται cos μηδαμινή.
Βεβαία», o Xpicriiaviopós δεν κατέστησε νόμο την αγαμία - αν και το
έκανε αργότερα για tous ιερεί5. Ακριβά» όμα» γι' αυτόν το λόγο, επειδή η
αγνότητα ή, πολύ περισσότερο, η αγαμία και η αφαίρεση του γενετήσιου
χαρακτήρα είναι η ανώτατη, η πλέον υπέμετρη, η πλέον υπερνατουραλιστική, η κατεξοχήν ουράνια αρετή, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποβαθμιστεί
σε ένα κοινό αντικείμενο καθήκοντος, στέκει υπεράνω του νόμου, είναι η
αρετή rns χριστιανικής xápnos και ελευθερίας. «O Χριστόε κηρύττει την αγα
μία για tous iKavoús, ώστε να καλλιεργούν αυτό το χάρισμα όπακ αρμόζειo íóios o Xpiorós διατάζει όμω5 ε κ ε ίν ο ι που δεν μπορούν να στηρίξουν την
αγνότητα εκτό5 του γάμου να ζουν σε αγνό γάμο»· Μελάγχθων (Resp. ad
Coloniens.). «Η παρθενία δεν διατάζεται, αλλά προτείνεται, διότι είναι πολύ
έξοχη» (De modo bene νίν., σ. 21). «Το να νυμφεύσει κανεί$ την παρθένα
κόρη του είναι μια καλή πράξη, αλλά το να μην τη νυμφεύσει είναι καλύτε
ρη. Αυτό λοιπόν που είναι καλό δεν πρέπει να το αποφεύγει κάνεις αυτό
όμα» που είναι καλύτερο πρέπει να το επιλέγει. ΓΓ αυτό και η παρθενία δεν
προδιαγράφεται, αλλά απλά» προτείνεται. Και γΓ αυτό λέγει πολύ καλά ο
Anócnoflos: Αναφορικά με τ» παρθένες δεν éxu καμία προδιαγραφή, αλλά
6ívu συμβουλή. Όπου προδιαγραφή, εκεί και νόμος, όπου συμβουλή, εκεί
και xápis. Αυτό που προδιαγράφεται είναι η αγνότητα, αυτό που προτείνεται
είναι η παρθενία. Αλλά ακόμη και η χήρα δεν έλαβε μια εντολή, αλλά μια
συμβουλή, η οποία όμα» δεν δόθηκε άπαξ αλλά επαναλήφθηκε συχνά»·
Αμβρόσιος (Liber de viduis.). Αυτό σημαίνει: η αγαμία δεν είναι évas νόμο5 με
την κοινή ή με την εβραϊκή έννοια, αλλά évas νόμο5 με τη χριστιανική έννοια
ή με το χριστιανικό νόημα, το οποίο έλκει τη χριστιανική αρετή και εντέλεια
στη συνείδηση και στο θυμικό, δεν είναι évas προστακτικά, αλλά évas εμπιστευτικόβ, όχι évas φανερωμένοβ αλλά évas κρυφός εσωτερικόβ νόμοβ μια απλή συμβουλή, δηλαδή évas νόμο5 που δεν τολμά να εκφραστεί us
νόμοβ, évas νόμο$ για εκείνον που έχει λεπτεπίλεπτη αίσθηση, όχι για τη
μεγάλη μάζα. Επιτρέπεται να παντρευτεί5: βεβαία»! Xcopís κανένα φόβο μήπα» διαπράξεΐ5 αμαρτία, δηλαδή μια προφανή, επώνυμη, πληβειακή αμαρ
τία- Káv8is όμα» κάτι ακόμη καλύτερο όταν δεν παντρεύεσαι- αλλά αυτό εί
ναι μόνο η ασήμαντη, η φιλική συμβουλή μου. Omnia licent, sed non omnia
expediunt [Πάντα μοι έξεστιν, άλλ' ού πάντα συμφέρει· Πpos KopivdíousA'
10:23], Αυτό που γίνεται παραδεκτό στη μείζονα πρόταση ανακαλείται στην
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ελάσσονα πρόταση. Licet [επιτρέπεται], λέει ο άνθρωπος, non expedit [δεν
συμφέρει], λέει ο Χριστιανός. Αλλά αυτό που μόνο για το Χριστιανό είναι
καλό είναι για τον άνθρωπο, εφόσον θέλει να είναι χριστιανικός, το μέτρο
της δράσης και της αποχής. Quae non expediunt, nec licent [αυτό που δεν
συμφέρει δεν επιτρέπεται] - έτσι συμπεραίνει το αίσθημα της χριστιανικής
ευγένειας. Ο γάμος είναι συνεπώς απλώς ένα συγχωροχάρτι απέναντι στην
αδυναμία ή, πολύ περισσότερο, τη δύναμη της σάρκας, είναι μια φυσική
υποχωρητικότητα του Χριστιανισμού, μια έκπτωση από το αληθινό, το εντε
λώς χριστιανικό νόημα- ο γάμος όμως είναι καλός, αξιέπαινος, αυτός ο ίδιος
ιερός, στο βαθμό που αποτελεί το καλύτερο γιατρικό ενάντια στη Fornicatio.
Χάριν αυτού του ιδίου, ως αυτοαπόλαυση της γενετήσιας ορμής, ο γάμος
δεν αναγνωρίζεται, δεν καθοσιώνεται - άρα η ιερότητα του γάμου στο Χρι
στιανισμό είναι μόνο κατ' επίφαση ιερότητα, μόνο ψευδαίσθηση, διότι αυτό
που δεν αναγνωρίζεται χάριν αυτού του ιδίου, αυτό δεν αναγνωρίζεται μεν,
αλλά συνοδεύεται από την απατηλή επίφαση ότι αναγνωρίζεται. Ο γάμος εί
ναι καθιερωμένος όχι για να καθοσιώσει και να ικανοποιήσει τη σάρκα, αλλά
για να περιορίσει τη σάρκα, να την καταπιέσει, να τη σκοτώσει - για να διώξει
το διάβολο με το διάβολο. «Τι υποκινεί όλους τους άνδρες και τις γυναίκες
στο γάμο και στην ασέλγεια; Η σαρκική μείξη, τον πόθο της οποίας ο Κύριος
εξίσωσε με την ασέλγεια ...Από εδώ και η έξοχη ιερότητα της Παρθένου,
διότι δεν έχει τίποτε που να συγγενεύει με την ασέλγεια»· Τερτυήήιανός (De
exhort, cast., c. 9). «Αναφορικά με το γάμο. Εσύ ο ίδιος συμβούλευσες κάτι
πολύ καλύτερο από αυτό που επέτρεψες»· Αυγουστ(νο5 (Confess., lib. X, c.
30). «κρεΤσσον γάρ έστι γαμήσαι ft πυροϋσθαι» (ílpos Kopivdíous A ' 7:9).
«Αλλά πόσο καλύτερο είναι» λέει ο Τερτυλλιανός, αναπτύσσοντας αυτή τη
ρήση, «ούτε να νυμφευόμαστε ούτε να καιγόμαστε [από τον πόθο]. Λέγω
μόνο ότι αυτό που επιτρέπεται δεν είναι κάτι καλό» (Ad uxorem, lib. I, c. 3).
«Ο γάμος είναι ένα υποδεέστερο αγαθό, το οποίο δεν αξίζει καμία αμοιβή,
αλλά έχει μόνο τη σημασία ενός γιατρικού. Ο πρώτος γάμος, ο γάμος στον
Παράδεισο, ήταν προδιαγεγραμμένος, αλλά ο δεύτερος γάμος, εκείνος μετά
τον Παράδεισο, επιτρέπεται μόνο λόγω επιείκειας- διότι ακούσαμε από τον
Απόστολο ότι ο γάμος επιτρέπεται στο ανθρώπινο γένος προς αποφυγή της
ασέλγειας»· Πέτρο5 Λομβαρδόε (Lib. IV, dist. 26, c. 1 και 2). «Ο Μάγιστρος
Γνωμοδότης* ορθώς λέγει ότι ο γάμος ήταν στον Παράδεισο προδιαγεγραμ
μένος στην υπηρεσία του θεού, αλλά μετά την Πτώση ήταν προδιαγεγραμ
μένος ως γιατρικό»· Λούθηροε (τόμ. I, σ. 349). «Όπου συγκρίνει κανείς το
γάμο και την παρθενία, τότε βεβαίως η αγνότητα είναι ένα ευγενέστερο χάρι
σμα από το γάμο»· του ιδίου (τόμ. X, σ. 319). «Όσοι δεν αναγκάζονται να εισέλθουν σε γάμου κοινωνία λόγω της αδυναμία5 rns φύση5, και είναι άν
θρωποι που μπορούν να το αποφύγουν, αυτοί πράττουν ορθώε όταν απέχουν
από το γάμο»· του ιδίου (τόμ. V, σ. 538). Η χριστιανική σοφιστική θα ανταπα
ντήσει σε αυτό ότι ανίερος είναι μόνο ο μη χρι
* Π ρόκειται για τον Πέτρο
στιανικός γάμος, μόνο εκείνη η φύση που δεν
Λομβαρδό (πρβλ. σημείωση
έχει καθαγιαστεί από το πνεύμα του Χριστιανι
στο εικοστό δεύτερο κεφάλαιο,
σμού, δηλαδή δεν έχει διανθιστεί με ευσεβείς
σ. 230).
εικόνες. Αλλά, όταν ο γάμος καθιερώνεται
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πρώτα μέσα από τη σχέση npos τον Χριστό, τότε δεν εκφράζεται η δική rns
ιερότητα αλλά απλακ η ιερότητα του Χριστιανισμού, ώστε ο γάμοβ, η ίδια η
φύση είναι καθ' εαυτήν και δι’ εαυτήν ανίερη. Και τι άλλο είναι εξάλλου η
επίφαση ιερότηταβ με την οποία περιβάλλει ο Χριστιανισμό* το γάμο για να
συσκοτίσει τη διάνοια, τι άλλο από μια ευσεβή αυταπάτη; Μπορεί ο Χριστιαvós να εκπληρώσει τα συζυγικά καθήκοντά του xcopís nolens volens να θυ
σιάσει στην ειδωλολατρική θεότητα του έρωτα; Μάλιστα. O Xpicmavós έχει
cos σκοπό τον πληθυσμό uis χριστιανικήβ Εκκλησίας όχι την ικανοποίηση
του έρωτα. O OKonós είναι ιερόβ, αλλά το μέσο αυτό καθ' εαυτό ανίερο. Και
o OKonós καθιερώνει, συγχωρεί το μέσο. Conjugalis concúbitos generandi
gratia non habet culpam [Η συζυγική συνουσία με σκοπό την τεκνοποιία δεν
περιέχει ενοχή· Αυγουστίνο*]. Ο Χριστιανός τουλάχιστον ο αληθινόβ Χριστιανόβ, αρνείται λοιπόν, τουλάχιστον πρέπει να αρνείται, τη φύση όταν την
ικανοποιεί- δεν θέλει, πολύ περισσότερο περιφρονεί το μέσο δι'εαυτό, θέλει
μόνο το σκοπό in abstracto· διαπράττει με θρησκευτική, υπερνατουραήιστική
απέχθεια αυτό που διαπράττει με φυσικό, αισθητηριακό πόθο, αλλά απρόθυ
μα. O XpiOTiavós δεν ομολογεί ανοιχτόκαρδα την αισθητηριακότητά του,
απαρνείται ενώπιον Tns níorns του τη φύση και απαρνείται ενώπιον Tns (pú
ons την πίστη του, δηλαδή αποκηρύσσει δημοσία» αυτό που διαπράττει
κατ' ιδίαν. Ω, πόσο καλύτεροι, αληθινότεροι, καθαρότεροι στην καρδιά ήταν
από αυτή την άποψη οι ειδωλολάτρεβ, οι οποίοι δεν ντρέπονταν καθόλου
για την αισθητηριακότητά tous , ενώ οι Χριστιανοί αρνούνται ότι ικανοποιούν
τη σάρκα όταν την ικανοποιούν! Ακόμη σήμερα οι Χριστιανοί εμμένουν θε
ωρητικά στην ουράνια προέλευση και στο ουράνιο μέλλον tous - ακόμη σή
μερα αρνούνται λόγω υπερνατουραλιστική5 ζέσηβ το φύλο tous και φέρονται σε κάθε προφανή αισθητηριακή εικόνα, σε κάθε γυμνό άγαλμα σαν να
ήταν άγγελοι, ακόμη σήμερα καταπιέζουν, ακόμη και με αστυνομική δύνα
μη, κάθε ανοιχτόκαρδη, θαρραλέα ομολογία ακόμη και Tns πιο αδιάφθορα
αισθητηριακότηταβ, μόνο όμα» για να κάνουν για tous εαυτούβ tous μέσα
από τη δημόσια απαγόρευση πιο πιπεράτη την κρυφή απόλαυση Tns αισθητηριακότηταβ. Ποια είναι λοιπόν, με λίγα λόγια, η διαφορά των Χριστιανών
και των ειδωλολατρών σε αυτό το ευαίσθητο θέμα; Οι ειδωλολάτρεβ επιβε
βαιώνουν, οι Χριστιανοί αναιρούν την πίστη tous μέσα από το βίο tous . Οι
ειδωλολάτρε3 κάνουν αυτό που θέλουν, οι Χριστιανοί αυτό που δεν θέ
λουν, εκείνοι αμαρτάνουν μαζί με τη συνείδησή tous , αυτοί ενάντια στη συ
νείδησή tous , εκείνοι απλά, αυτοί διπλά, εκείνοι από υπερτροφία, αυτοί από
ατροφία Tns σάρκαβ. Το ειδικό ελάττωμα των ειδωλολατρών είναι το σταθμίσιμο, το αισθητηριακό ελάττωμα Tns ασέλγειαβ, [ενώ] των Χριστιανών εί
ναι το αστάθμητο θεολογικό ελάττωμα Tns unoKpiaías - Tns unoKpioías εκείvns Tns onoías o Inooumopós είναι μεν το προφανέστερο παράδειγμα, με τη
μεγαλύτερη επίδραση στην παγκόσμια ιστορία, αλλά και πάλι μόνο ένα ιδι
αίτερο παράδειγμα. «Η θεολογία γεννά αμαρτωλού5 ανθρώπου*» λέει ο
Aoú0npos - o AoúOnpos, οι θετικέε ικανότητεβ του οποίου ήταν μόνο η
καρδιά και η διάνοιά του, και οι οποίεβ, εφόσον ήταν φυσικέε, δεν διεφθάρησαν από τη θεολογία. Ο δε Montesquieu διατυπώνει το καλύτερο σχόλιο
σε αυτή τη ρήση του Λούθηρου όταν λέει: «La dévotion trouve, pour faire de
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mauvaises actions, des raisons, qu'un simple honnête homme ne saurait
trouver» [H ευσέβεια, για να κάνει κακέ5 πράξεις βρίσκει flóyous που évas
ένιιμο5 ávOpconos δεν θα μπορούσε να βρει] (Pensées div.)

[XIX]
Ο χριστιανικός oupavós είναι η χριστιανική αλήθεια. Ό,τι είναι αποκλεισμένο
από τον ουρανό είναι αποκλεισμένο από τον αληθινό Χριστιανισμό. Στον ου
ρανό o Xpicniavós είναι ελεύθερος από αυτό από το οποίο επιθυμεί εδώ να
είναι ελεύθερο5, ελεύθερο5 από τη γενετήσια ορμή, ελεύθερος από την ύλη,
ελεύθερο5 από τη φύση εν γένει.
«έν γάρ τη άναστάσει ούτε γαμοϋσιν ούτε γαμίζονται, áññ' cos άγγελοι
έν τω ούρανφ είσιν»- Ματθαίθ5 22:30. «Τά βρώματα τη κοιλίφ, καί ή κοιλία
toîs βρώμασιν· ό δέ θ εί» και ταύτην κα) ταϋτα καταργήσει»· (καταργήσει:
θα καταστήσει άχρηστα) ílpos Kopiv0lous A ’ 6:13. «Τούτο δέ φημι, άδελφοί, ότι σάρξ καί αΤμα βασιλείαν θεοϋ κληρονομλσαι ού δύνανται, ούδέ ή
φθορά τήν άφθαρσίαν κληρονομεί» (ό.π., 15:50). «ού πεινάσουσιν έτι ούδέ
διψήσουσιν Ιτι, ούδ' ού μή πέση έπ' aùxoùs ό ήλκ» ούδέ παν καϋμα»·
Αποκάλυψή 7:16. «Καί νύξ ούκ έσται έτι, καί ού χρεία λύχνου καί cpcoTÓs
ήλίου, δτι Kúpios ό Θε05 φωτιεΤ oúto ús , καί βασιλεύσουσιν e Is toùs alcôvas
των αίώνων»· ό.π., 22:5. «Na τρακ, va nlvEis, να ξυπνά5, να κοιμάσαι, να ξε
κουράζεσαι, να εργάζεσαι και να είσαι υποταγμένο5 otis υπάλοιπε5 φυσικέε
αναγκαιότητε5 - αυτή είναι η μεγάλη αθλιότητα και θλίψη για τον ευσεβή
άνθρωπο, o onoíos ευχάριστο» θα ήταν τέλειθ5 και ελεύθερο$ από κάθε
αμαρτία. Ω, αν δεν υπήρχαν auTés οι αναγκαιότητες αλλά μόνο π νεύ μ α τά
θυμικέ$ ζωογονήσει, tis οποίε5, αχ, τόσο σπάνια γευόμαστε!»· Thomas a
Kempis (De imit., lib. I, c. 22 u. 25. S· πρβλ. επίση$, για παράδειγμα, Γρηγόριθ5
Núaans, De anima et resurr., Λιφία 1837, σ. 98, 144, 153). Βεβαία», η χριστια
νική αθανασία, σε διαφορά npos την ειδωλολατρική, δεν είναι η αθανασία
του πνεύματο5 αλλά εκείνη Tns σάρκας, δηλαδή του ολόκληρου ανθρώπου.
«Για tous ειδωλολάτρε5 φιλοσόφου η επιστήμη, η διάνοια ίσχυε cos κάτι
αθάνατο και άφθαρτο. Εμεί5 όμα», tous onoíous μα$ φώτισε η θεία Αποκά
λυψη, γνωρίζουμε ότι όχι μόνο το πνεύμα αλλά και τα καθαρμένα αισθήματα,
και όχι μόνο η ψυχή αλλά και το σώμα θα καταλήξει την κατάλληλη στιγμή
στην αθανασία»· Saco de Verul. (De augm. scien., lib. Í). Για το λόγο αυτό o
Kéñoos μέμφθηκε tous Xpioriavoús για ένα desiderium corporis, για μια επι
θυμία για το σώμα. Αλλά, όπα» αναφέρθηκε ήδη, αυτό το αθάνατο σώμα
είναι ένα άυλο σώμα, δηλαδή ένα εντελά» θυμικό, φανταστικό σώμα - ένα
σώμα που είναι η άμεση άρνηση του πραγματικού, του φυσικού σώμαηκ.
Ω5 εκ τούτου σε αυτή την πίστη δεν πρόκειται τόσο για την αναγνώριση ή
την εξύμνηση Tns <púons, Tns úflns ως téxoias, όσο, πολύ περισσότερο, για
την πραγματικότητα του θυμικού, για την ικανοποίηση Tns απεριόριστέ,
Tns φανταστικής Tns υπερνατουραλιστική5 ορμή5 ευτυχία5, για την οποία το
πραγματικό, το αντικειμενικό σώμα είναι évas φραγμό$.
Για το τι είναι πραγματικά οι άγγελοι, otous onoíous θα ομοιάσουν οι
oupáv^s ψυχές η Βίβλοβ περιέχει εξίσου λίγε5 avacpopés όσο και για áflfla
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σημαντικά πράγματα, απλά» tous ονομάζει πνεύματα και tous χαρακτηρίζει
όντα ανώτερα του ανθρώπου (hominibus superiores). Οι κατοπινοί Χριστιανοί
εκφράστηκαν και επ' αυτού, με πλήρεβ μεν δίκαιο aññá με διαφορετικού5
xpónous. Οι μεν tous απέδιδαν σώμα, οι δε όχι - μια άλλωστε απλά» επι
φανειακή διαφορά, μια και το αγγελικό σώμα είναι απλά» ένα φανταστικό
σώμα. Οσον αφορά όμα» το σώμα Tns Aváaraons, είχαν επ' αυτού όχι μόνο
διαφορετικέβ αλλά ιδιαίτερα αντιτιθέμενεβ απόψεκ - avri<páo8is οι οποίεβ
όμα» βρίσκονται στη φύση του πράγμακ», προκύπτουν αναγκαστικά από
τη βασική αντίφαση Tns θρησκευτικήβ συνείδησή, η οποία αντίφαση, όπα»
δείχθηκε, αποκαλύπτεται σε αυτή την ύλη από το ότι κατ' ουσίαν το ίδιο
ατομικό σώμα το οποίο έχουμε πριν από την Ανάσταση θα πρέπει εντούτοιβ
να είναι ένα άλλο, ένα άλλο και πάλι όμα» το ίδιο. Και μάλιστα το ίδιο σώμα
μέχρι tis ρίζεβ των μαλλιών «καθα» δεν θα χαθεί ούτε μία τρίχα, όπα» λέγει
o Kúpios: "καί θρίξ έκ Tñs κεφαλη$ ύμών ού μή άπόληται"» [A o u kó s 21:18]·
Auyoumivos και Πέτροε Λομβαρδόε (Lib. IV, dist. 44, c. 1). Αλλά θα είναι
ταυτόχρονα το ίδιο με τέτοιον τρόπο, ώστε θα έχει παραμεριστεί οτιδήποτε
αντιφάσκει στο θυμικό που έχει αποξενωθεί από τη φύση. «Τα σφάλματα,
όπα» λέγει ο Αυγουστίνοβ, θα εκπέσουν, αλλά η ουσία θα παραμείνει. Η
υπερβολική ανάπτυξη των νυχιών και των μαλλιών ανήκει στα περιττά στοι
χεία και στα σφάλματα Tns <púons· διότι, εάν ο άνθρωπο5 δεν είχε αμαρτάνει,
τότε τα νύχια και τα μαλλιά του θα μεγάλωναν μέχρι ένα συγκεκριμένο μέγεθθ5, όπα» είναι η περίπτωση στα λιοντάρια και στα πουλιά» (Addit. Henrici
ab Vurimaria, ibid., edit. Basiliae 1513). Τι καθορισμένη, a<peflñs, έμπιστη,
αξιόπιστη, αρμονική πίστη! Το αναστημένο σώμα α» το ίδιο και ταυτόχρονα
ένα άλλο, νέο σώμα έχει και πάλι μαλλιά και νύχια -αλλιά» θα ήταν ένα
σώμα ακρωτηριασμένο, στερημένο από μια ουσιώδη διακόσμηση, συνεπά»
η Ανάσταση δεν θα ήταν πλήρηβ αποκατάσταση- και μάλιστα τα ίδια νύχια
και μαλλιά, ταυτόχρονα όμα» είναι δημιουργημένο με τέτοιον τρόπο, ώστε
να βρίσκεται σε αρμονία με την ουσία του σώμακ». Εκεί tous έχει αφαιρεθεί
η ορμή ανάπτυξηβ, εκεί δεν υπερβαίνουν το μέτρο του αρμόζοντο5. Εκεί δεν
χρειάζεται πλέον να κόβουμε τα μαλλιά και τα νύχια - εξίσου λίγο όσο και
τ» ενοχλητικέβ ορμέ5 των λοιπών σάρκινων μελών, διότι καθ' εαυτό και δι'
εαυτό το ουράνιο σώμα είναι ένα αφηρημένο, ευνουχισμένο σώμα. Γιατί δεν
εμπλέκονται πλέον οι πιστοί θεολόγοι Tns σύγχρονέ enoxñs με τέτοιε5 εξειδικεύσε» όπα» οι παλαιότεροι θεολόγοι; Γιατί; Διότι η πίστη tous η ίδια είναι
μόνο μια γενική, απροσδιόριστη, δηλαδή μόνο πεπιστευμένη, παριστάμενη,
φανταστική πίστη, διότι από φόβο ενώπιον Tns óiávoiás tous , η οποία προ
πολλού έχει μαλώσει με την πίστη, από φόβο μη χάσουν την αμβλυμένη
πίστη tous όταν εξετάζουν τα πράγματα υπό το φα», δηλαδή λεπτομερώε,
καταπιέζουν tis συνέπειεβ, δηλαδή tous α ναγκα ίοι προσδιορισμού5 Tns πίarns tous , και tis αποκρύπτουν από τη διάνοιά tous .

[XX]
Αυτό που η πίστη αρνείται στο Εντεύθεν rns yns το καταφάσκει στον ουρανό
του Επέκεινα■αυτό που εγκαταλείπει εδώ το κερδίζει στο εκατονταπλάσιο εκεί.

Η ουσία ιου Χριστιανισμού

Στο Εντεύθεν πρόκειται για την άρνηση, στο Επέκεινα για τη θετική έκφανση
του σώματοβ. Εδώ το κύριο θέμα είναι ο διαχωρισμός rns ψυχής από το σώμα,
εκεί το κύριο θέμα είναι η επανένωση του σώματος με την ψυχή. «Δεν θέλω να
ζω μόνο σύμφωνα με την ψυχή, aññá και σύμφωνα με το σώμα. θέλω να έχω
και το corpus■θέλω το σώμα να έλθει και πάλι στην ψυχή και να ενωθεί μαζί
rns»· Λούθηρο5 (τόμ. VII, σ. 90). Στο αισθητηριακό στοιχείο o Χριστιανός είναι
υπεραισθητό*, αλλά γΓ αυτό είναι αισθητηριακόβ στο υπεραισθητό. Η ουρά
νια μακαριότητα δεν είναι συνεπά» διόλου απλά» πνευματική, αλλά επίσηβ
είναι και σωματική, αισθητηριακή - μια κατάσταση όπου εκπληρώνονται όλες
οι ευχέβ. «Αυτό για το οποίο η καρδιά σου αναζητά ηδονή και χαρά, αυτό
θα υπάρχει πλουσιοπάροχα. Διότι λέγεται: Ο θεός θα είναι autós o ίδιος τα
πάντα στα πάντα. Εκεί όμα» όπου είναι ο Θεό5, εκεί πρέπει να είναι και όλα
τα αγαθά που μπορεί να ευχηθεί κανείς». «Εάν θέλεις να βλέπει μακριά και
va okoús μέσα από toíxous και τείχη, και να είσαι τόσο ευκίνη^», ώστε να
βρίσκεσαι μεμιά5 όπου Géñets, εδώ στη γη ή πάνω στα σύννεφα, όλα αυτά θα
γίνουν: και ό,τι άλλο μπορείς να σκεφτείβ, ό,τι θα ήθελεβ va éxeis στο σώμα
και στην ψυχή, θα τα έχεις όλα πλουσιοπάροχα εάν έχεις Εκείνον»· Λούθηρος
(τόμ. X, σ. 380, 381). Βεβαίως η βρώση, η πόση, η συνουσία δεν απαντούν
στον χριστιανικό ουρανό, όπως στον ουρανό των Μωαμεθανών· αλλά μόνο
διότι με αυτές tis απολαύσει συνδέεται η ανάγκη, αλλά με την ανάγκη συν
δέεται η ύλη, δηλαδή η χρεία, η περιπάθεια, η εξάρτηση, η αμακαριστία. «Εκεί
θα πεθάνει η ίδια η ένδεια. Εκεί θα είσαι αληθινά πλούσιο*, όταν δεν θα
χρειάζεσαι πλέον τίποτε»· Αυγουστίνος (Serm. ad pop., serm. 77, c. 9). «Οι
απολαύσει autós της γης είναι μόνο γιατρικά» λέει o ίδιος στο αυτό έργο- «η
αληθινή υγεία βρίσκεται μόνο στον αθάνατο βίο». O oupávios Píos, το ου
ράνιο σώμα είναι τόσο ελεύθερο και απεριόριστο όσο η επιθυμία, τόσο πα
ντοδύναμο όσο η φαντασία. «Το σώμα της μελλοντικής Ανάστασης θα ήταν
ατελά» μακάριο εάν δεν μπορούσε να λάβει τροφές, θα ήταν ατελώς μακάριο
εάν χρειαζόταν τροφές»· Αυγουστίνος (fp/sí. 102, § 6, edit. cit.). Ταυτόχρονα
όμως το Είναι σε ένα σώμα χωρίς φόρτο, χωρίς βάρος, χωρίς αποκρουστικό
τητα, χωρίς αρρώστια, χωρίς θνησιμότητα συνδέεται με το αίσθημα της υπέρ
τατης σωματικής ευεξίας. - Ακόμη και η γνώση του θεού στον ουρανό είναι
ελεύθερη από τον κόπο της σκέψης και Tns níorns, είναι αισθητηριακή, άμεση
γνώση - εποπτεία. Οι Χριστιανοί διαφωνούν μεν tos npos το εάν η ουσία
του θεού θα μπορούσε να θεαθεί με τους σωματικούς οφθαλμούς (όπως,
για παράδειγμα, ο Αυγουστίνος, Serm. ad pop., serm. 277 και o Buddeus,
Comp. /nsi. th., lib. Il, c. 3, § 4). Αλλά σε αυτή τη διαφορά έχουμε και πάλι
την αντίφαση μεταξύ του αφηρημένου και του πραγματικού θεού· ο μεν δεν
είναι, βέβαια, αντικείμενο εποπτείας, σαφώς όμως [είναι] ο δε. «Η σάρκα και
το αίμα είναι άλλωστε το τείχος μεταξύ εμού και του Χριστού, και αυτό θα
κατεδαφιστεί [...]. Εκεί θα είναι όλα βέβαια. Διότι οι οφθαλμοί θα βλέπουν σε
εκείνο το βίο, το στόμα θα γεύεται και η μύτη θα οσφραίνεται, ο θησαυρός θα
λάμπει στην ψυχή και στο σώμα [...], η πίστη θα παύσει και θα βλέπω με τους
οφθαλμούς μου»· Λούθηρος (τόμ. IX, σ. 595). Από εδώ γίνεται και πάλι σαφές
ότι η ουσία του θεού, óncos είναι αντικείμενο του θρησκευτικού θυμικού,
δεν είναι τίποτε άλλο από την ουσία Tns «pavraoías. Τα ουράνια όντα είναι
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υπεραισθητά-αισθητά, áuña-uñiKá όντα, δηλαδή όντα tns cpavtaoías- αλλά
είναι παρόμοια με το θεό, είναι όμοια με το θεό, μάλιστα είναι όντα ταυτό
σημα με το θεό- ouvencós και ο θεόε είναι ένα υπεραισθητό-αισθητό ον, ένα
άυλο-υλικό ον- διότι, óncos είναι η απεικόνιση, έτσι είναι και το πρότυπο!

[XXI]
Η αντίφαση στα Μυστήρια είναι η αντίφαση μεταξύ νατουραλισμού και υπερνατουραλισμού. Το πρώτο πράγμα στη Βάπτιση είναι η κατάφαση στο νερό. «Εάν
Kánoios υποστηρίζει ότι το αληθινό και το φυσικό νερό δεν ανήκει αναγκαστι
κά στη Βάπτιση και συνεπάκ διαστρεβλώνει σε μια απλή μεταφορική έκφρα
ση τα λόγια του Κυρίου μα$ Ιησού Χριστού: "έάν μή tis γεννηθη έξ üóaxos
καί Πνεύματο5" [lœàwns 3:5], autós είναι καταραμένο5»· Zùvoôos Τριδέντου
(Sessio VII, can. II. de Bapt.). «Στην ουσία αυτού του Μυστηρίου ανήκει η λέξη
και το στοιχείο. Η Βάπτιση δεν μπορεί συνεπακ να ολοκληρωθεί με κανένα
άλλο υγρό ek ió s από το νερό»· Πέτροε Λομβαρδ05 (Lib. IV, dist. 3, c. 1 και 5).
«Για τη βεβαιότητα Tns Báruions απαιτείται παραπάνω από μία σταγόνα νε
ρού. Στην εγκυρότητα Tns Bámions ανήκει αναγκαστικά η πραγματοποίηση
μια5 σωματική5 εηαφήβ μεταξύ του νερού και του σώμαηκ του βαπτιζομένου,
ώστε δεν είναι αρκετό όταν μόνο τα ρούχα βρέχονται με το νερό. θα πρέπει
επιπλέον να πλυθεί ένα τέτοιο μέρο$ του σώμακκ σύμφωνα με το οποίο ο
ávOpconos ouvñOcos χαρακτηρίζεται πλυμένος για παράδειγμα, ο λαιμός οι
ώμοι, το στήθοβ και Kupiœs το κεφάλι»· Theol. Schol. (P. Mezger, Aug. Vind.
1695, τόμ. IV, a 230-31). «Το γεγονό5 ότι στη Βάπτιση πρέπει να χρησιμο
ποιηθεί νερό, και μάλιστα αληθινό, φυσικό νερό, είναι oa<pés από το παρά
δειγμα του Ιωάννη και των Αποστόλων. Πράξε/s Αποστόλων 8:36- 10:47»· F.
Buddeus (Comp. inst. theol. dogm., lib. IV, c. 1, § 5). Πρόκειται λοιπόν ουσιω6cos για το νερό. Τώρα όμα» έρχεται η άρνηση του νερού. Η σημασία Tns Βάntions δεν έγκειται στη φυσική δύναμη του νερού, αλλά πολύ περισσότερο
στην υπερφυσική, στην παντοδύναμη δύναμη του θείου ρήματος το οποίο
τοποθετεί το νερό σε ένα Μυστήριο και τώρα, μέσω αυτού του υλικού, με
ταβιβάζεται στον άνθρωπο με έναν υπερφυσικό, θαυματουργό τρόπο, αλλά
θα μπορούσε εξίσου καλά να επιλέξει ένα οποιοδήποτε άλλο υλικό για να
προκαλέσει την εν λόγω επενέργεια. Έτσι λέει, για παράδειγμα, o Aoú0npos:
«Κατάλαβε λοιπόν τη διαφορά, ότι η Βάπτιση είναι ένα πράγμα πολύ διαφο
ρετικό από τα άλλα ύδατα, όχι λόγω Tns φυσικήβ ουσίας αλλά επειδή εδώ
προστίθεται κάτι ευγενέστερο. Διότι ο iôios ο Θεό5 θέτει την τιμή του, θέτει
τη δύναμή του [seine Kraft und Macht] σε αυτό [...] óncos έχει διδάξει και ο
Ayios A uyoucjtívos: accedat verbum ad. elementum et fit sacramentum» (H
Μεγάλη Κατήχηση). «Βαπτίστε tous εν ονόματι του naTpós κ.λπ. Νερό xœpis
auτέ5 τis λέξε/s είναι κακό νερό [...]. noios θέλει να χαρακτηρίσει κακό νερό
τη Βάπτιση του naTpós και του Υιού και του Αγίου Πνεύμακκ; Δεν βλέπουμε
λοιπόν τι μυρωδικά ρίχνει μέσα σε αυτό το νερό o Geós; Όταν ρίχνει κανει^
ζάχαρη στο νερό, τότε αυτό δεν είναι πια νερό αλλά ένα εύγευστο μπορντό ή
κάτι άλλο. Γιατί λοιπόν εδώ να θέλουμε να ξεχωρίσουμε τη λέξη από το νερό
και να πούμε ότι είναι κακό νερό, λε5 και δεν ήταν το ρήμα θεού, μάλιστα ο
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Θεό5 ο lôios δίπλα και μέσα σε αυιό to νερό [...]. ΓΓ autó και η Βάπτιση είναι
ένα tétoio νερό το οποίο παρασέρνει την αμαρτία, το θάνατο και κάθε δυστυ
χία, μαε βοηθά να πάμε στον ουρανό και στην αιώνια ζωή.Έχει γίνει ένα τόσο
εύγευστο ζαχαρόνερο, αρωματικό και φάρμακο λόγω του ότι αναμείχθηκε ο
θεός μαζί του»· Λούθηρος (τόμ. XVI, σ. 105).
Αυτό άμα» που συμβαίνει με το νερό στη Βάπτιση, η οποία δεν είναι
τίποτε xcopís το νερό, αν και αυτό καθ' εαυτό είναι αδιάφορο, συμβαίνει και
με τον οίνο και τον άρτο στη θεία Ευχαριστία, ακόμη και με tous Καθολικούς
όπου η υπόσταση του άρτου και του οίνου καταστρέφεται από την ισχύ της
Παντοδυναμία. «Τα συμβεβηκότητα της θείας Ευχαριστίας περιέχουν τον
Χριστό τόσο, όσο περιέχουν αυτή τη μείξη στην οποία θα συνίστατο με φυσι
κό τρόπο η υπόσταση του άρτου και του οίνου· αντιθέτως, όταν βρίσκει κα
νείς μια τέτοια αποσύνθεσή τους, ώστε η υπόσταση του άρτου και του οίνου
να μην μπορεί φυσικά να υπάρχει σε αυτά, τότε παύουν επίση5 να περιέχουν
τον Χριστό»· Theol. schol. (Mezger, ό.π., σ. 292). Αυτό λοιπόν σημαίνει: όσο
o ápios παραμένει άρτος, τόσο παραμένει ο άρτος σάρκα- αν φύγει ο άρτος,
φεύγει και η σάρκα. ΓΓ αυτό και πρέπει να παρέχεται μια αντίστοιχη μερίδα
άρτου, τουλάχιστον τόσο μεγάλη, ώστε ο άρτος να αναγνωρίζεται ως άρτος,
ώστε να μπορεί να καθαγιαστεί (ό.π., σ. 284). Άλλωστε η Καθολική μετου
σίωση, η «πραγματική και σωματική μετατροπή του συνολικού άρτου στο
σώμα του Χριστού», αποτελεί μόνο ένα συνεπές επακόλουθο των θαυμάτων
της Παλαιός και της Καινής Διαθήκης. Από τη μεταμόρφωση του νερού σε
οίνο, του ραβδιού σε φίδι, των βράχων σε νεροπηγή (Ψαλμός 114), από αυ
τές τις βιβλικές μετουσιώσεις εξηγούσαν και θεμελίωναν οι Καθολικοί τη με
ταμόρφωση του άρτου σε σάρκα. Όποιος δεν έχει καμία αντίρρηση γΓ αυτές
τις μεταμορφώσεις δεν έχει και κανένα δικαίωμα, κανένα λόγο να διαφωνεί
γΓ αυτές. Η Προτεσταντική διδασκαλία της θείας Ευχαριστίας δεν αντιφάσκει
στο Λόγο λιγότερο από την Καθολική. «Δεν μπορεί κανείς να συμμετάσχει
στο σώμα του Χριστού παρά μόνο με δύο τρόπους, πνευματικά ή σωματικά.
Και πάλι, αυτή η σωματική κοινότητα δεν μπορεί να είναι ορατή, δεν μπορεί
να είναι αισθητή (δηλαδή δεν μπορεί να είναι σωματική) διότι aññiáis δεν
θα απέμενε Kavévas ápws. Και πάλι, δεν μπορεί να είναι kokós άρτος· διότι
τότε δεν θα ήταν μια σωματική κοινότητα του σώματος του Χριστού, αλλά
του άρτου. ΓΓ αυτό, μια και ο κομμένος άρτος υπάρχει, θα πρέπει [autós] να
είναι αληθινά και σωματικά το σώμα του Χριστού, αν και με αόρατο τρόπο»·
(δηλαδή ασώματα) Λούθηροε (τόμ. XIX, σ. 203). Ο Προτεστάντη5 απλώς δεν
δίνει καμία εξήγηση για τον τρόπο τού πώς ο άρτος μπορεί να είναι σάρκα
και ο οίνος αίμα. «ΓΓ αυτό επιμένουμε, πιστεύουμε και διδάσκουμε ότι στη
θεία Ευχαριστία ο άνθρωπος αληθινά και σωματικά λαμβάνει και τρώει το
σώμα του Χριστού. Πώς όμως πραγματοποιείται αυτό, ή πώς είναι στον άρτο,
δεν το γνωρίζουμε, και δεν πρέπει άλλωστε να το γνωρίζουμε»· του ιδίου
(ό.π., σ. 393). «Όποιος θέλει να είναι Χριστιανός δεν θα πρέπει να κάνει αυτό
που κάνουν οι ληρολόγοι και οι φαύλα σκεπτόμενοι [ρωτώντας] πώς μπορεί
να είναι δυνατόν ο άρτο5 να είναι το σώμα του Χριστού και o oívos το αίμα του
Χριστού»· του ιδίου (τόμ. XVI, σ. 220). «Εφόσον διατηρούμε τη διδασκαλία
της παρουσίας του σώματος του Χριστού, προς τι η ανάγκη να ρωτάμε για

Ludwig Feuerbach

τον χρόπο;»· Μελάγχθων (Vita Mel., Camerarius, έκδοση Strobe., Xáñn 1777,
σ. 446). Και οι Προτεστάντεβ λοιπόν κετέφυγαν, όπα» και οι Καθολικοί, στην
Παντοδυναμία a» την πηγή όλων των παραστάσεων που αντιφάσκουν στο
Λόγο (Συμβολικό Βιβλίο, summ. Beg., Art 7, Aff. 3, Negat. 13· πρβλ. Eníons
Λούθηροε, για παράδειγμα, τόμ. XIX, σ. 400).
Ένα εξαιρετικό, αληθινά ασύγκριτο και ταυτόχρονα άκρως διδακτικό παρά
δειγμα για τη θεολογική ακαταληψία και υπερφυσικότητα παρέχει η διάκριση
που γίνεται αναφορικά με τη θεία Ευχαριστία (Συμβολικό Βιβλίο, summ.
Beg., Art. 7) μεταξύ του στοματικού και του σαρκικού ή φυσικού. «Πιστεύου
με, διδάσκουμε και ομολογούμε ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν
λαμβάνεται αποκλειστικά με πνευματικό τρόπο μέσω της níorns, αλλά Eníons
στοματικά με τον άρτο και τον οίνο, όχι όμα» με τον τρόπο ins Καπερναούμ,
αλλά με υπερφυσικό, ουράνιο τρόπο, χάριν Tns μυστηριακήβ évojons». «θα
πρέπει σαφα» να γίνεται διάκριση μεταξύ ins στοματικής και Tns φυσικής
βρώσηβ. Αν και βεβαία» παραδεχόμαστε και υπερασπιζόμαστε τη στοματική
βρώση, εντούτοιβ απορρίπτουμε τη φυσική [...]. Κάθε φυσική βρώση είναι
μεν στοματική, αλλά δεν είναι αντιστρόφα» η στοματική βρώση ταυτόχρονα
και φυσική [...]. Αν και είναι λοιπόν μία και η αυτή πράξη και ένα και το
αυτό όργανο με το οποίο λαμβάνουμε τον άρτο και το σώμα του Χριστού,
τον οίνο και το αίμα του Χριστού, εντούτοιβ στον τρόπο υπάρχει μια πολύ
μεγάλη διαφορά, καθά» λαμβάνουμε τον άρτο και τον οίνο με φυσικό και
αισθητηριακό τρόπο, το δε σώμα και το αίμα του Χριστού ταυτόχρονα μεν
με τον άρτο και τον οίνο αλλά με υπερφυσικό και υπεραισθητό τρόπο -évas
tpónos o onoios συνεπά» δεν μπορεί να εξηγηθεί από κανένα θνητό (σίγου
ρα και από κανένα θεό)-, αλλά παράλληλα το λαμβάνουμε πραγματικά και
με το στόμα του σώματος»· J.F. Buddeus. (ό.π., lib. V, c 1, § 15). Τι υποκρισία!
Με το ίδιο στόμα με το οποίο πιέζει το θεό του ανάμεσα στα χείλη και ρουφά
το αίμα του για να διασφαλίσει την πραγματική, δηλαδή τη σαρκική ύπαρξή
του, με το ίδιο στόμα αρνείται o Xpioriavós, και μάλιστα στην ιερότερη στιγ
μή Tns epnoKEías, τη σαρκική παρουσία, τη σαρκική απόλαυση του θεού.
Έτσι, αρνείται και εδώ ό,τι ικανοποιεί τη σάρκα, ενώ στην πραγματικότητα
αυτήν ικανοποιεί.
[X X II]

Η δογματική και η ηθική, η πίστη και η αγάπη αντιφάσκουν μεταξύ τους στο
Χριστιανισμό. Βεβαία», o 08ós είναι το αντικείμενο Tns níorns, αυτή καθ'
εαυτήν η μυστική έννοια γένου5 Tns ανθρωπότηταβ -o koivós naiépas των
ανθρώπων- και στο βαθμό αυτό η αγάπη npos το θεό είναι η μυστική αγά
πη npos τον άνθρωπο. O 0 eós όμα» δεν είναι μόνο η κοινή ουσία, είναι
Eníons και ένα ιδιαίτερο, εμπρόσωπο ον, διαφορετικό από την αγάπη. Εκεί
όπου διαχωρίζεται η ουσία από την αγάπη πηγάζει η αυθαιρεσία. Η προ
σωπικότητα αποδεικνύεται α» προσωπικότητα μόνο μέσω Tns αυθαιρεσίεςη προσωπικότητα είναι φίλαρχη, φιλόδοξη- θέλει να αποδώσει ισχύ μόνο
στον εαυτό της. Ο υπέρταυ» εορτασμόβ του θεού α» ενός εμπρόσωπου
óvros είναι συνεπά» o Eopxaopós του θεού a» evós αδιακρίτα» απεριόρι
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στου, αυθαίρετου óvtos. Η προσωπικότητα cos τέτοια είναι αδιάφορη απέ
ναντι σε óñous του ουσιώδες προσδιορισμούς- η εσωτερική αναγκαιότητα,
η ουσιώδηβ ώθηση [Wesensdrang] Tns εμφανίζεται cos εξαναγκασμό5. Εδώ
έχουμε το μυστικό Tns χριστιανικήβ αγάπη$. Η αγάπη του θεού cos κατηγό
ρημα ενόβ εμπρόσωπου óvtos έχει εδώ τη σημασία Tns xápnos: ο θεόβ είναι
évas εήεήμων Kúpios, óncos στον Ιουδαϊσμό ήταν évas aucnnpós Kúpios. Η
xápis είναι η κατά προτίμηση αγάπη -η αγάπη που δεν δρα από εσωτερική
ουσιώδη ώθηση, aññá αυτό που κάνει θα μπορούσε και να μην το κάνει,
θα μπορούσε, εάν ήθελε, να καταδικάσει το αντικείμενό Tns-, είναι δηλαδή
η αβάσιμη, η επουσιώδηε, η αυθαίρετη, η anoflúrcos υποκειμενική, η μόνο
προσωπική αγάπη. «Τώ γάρ βουλήματι αύτοϋ tís άνθέστηκε; άρα οΰν δν
θέήει έήεεΐ, δν δέ θέήει σκήηρύνει. npos Ρωμαίουε 9:19-18. [...] Ο βασιλιά5
κάνει αυτό που θέλει. Άρα και τη θεία βούληση. - Έχει απόλυτο δικαίωμα
και δύναμη να κάνει ό,τι θέϋει με εμάβ και με όλα τα πλάσματα. - Εάν η
βούλησή του είχε ένα μέτρο ή έναν κανόνα, ένα νόμο, μια βάση ή μια αιτία,
τότε δεν θα ήταν ουδέποτε θέλημα θεού. Διότι αυτό που θέήει - είναι σωστό
επειδή το θέύει. - Εκεί όπου υπάρχει η πίστη και το Άγιο Πνεύμα [...], εκεί
πιστεύουν ότι ο θεόε είναι καλόβ και καλοσυνάτο$ ακόμη και όταν κατα
δικάζει óñous του ανθρώπουε. - Ο Ησαύ δεν είναι αδελφόβ του Ιακώβου;
Λέγει o Kúpios. Αλλά εγώ αγαπώ τον Ιάκωβο και μισώ τον Ησαύ»· Λού0npos (τόμ. XIX, S. 83, 87, 90, 91, 97). Εκεί όπου η αγάπη συλλαμβάνεται
με αυτή την έννοια, εκεί παραφυλά ζηλόφθονα ώστε o ávOpconos να μην
καταλογίζει τίποτε cos δικό του επίτευγμα, ώστε το επίτευγμα να παραμείνει μόνο για τη θεία προσωπικότητα- εκεί παραμερίζεται με άκρα μέριμνα
κάθε σκέψη για μια αναγκαιότητα, oútcos ώστε και υποκειμενικά να μπορεί
να εορταστεί και να ανυψωθεί αποκλειστικά η προσωπικότητα μέσα από
το αίσθημα Tns δεσμευτικότηταβ και Tns ευγνωμοσύνη. Οι Εβραίοι απο
θεώνουν την υπερηφάνεια Tns καταγωγή5 tous- αντιθέτακ, οι Χριστιανοί
δόξασαν και μετέτρεψαν την εβραϊκή-αριστοκρατική αρχή τού εκ γενετή5
ευγενούβ στη δημοκρατική αρχή του εξ επιτεύγμακκ euysvoús. Ο Εβραίο$
εξαρτά τη μακαριότητα από τη γέννηση, ο Καθολικόε από το επίτευγμα του
έργου, ο Προτεστάντηβ από το επίτευγμα rns nícnns. Ωστόσο η έννοια Tns
δεσμευτικότηταβ και Tns επαξιότητα5 συνδέεται μόνο με μία πράξη, με ένα
έργο το οποίο δεν μπορεί να απαιτηθεί από εμένα ή το οποίο δεν προέρχε
ται αναγκαστικά από την ουσία μου. Τα έργα του ποιητή, του φιλοσόφου
μπορούν να τεθούν υπό την προοπτική Tns επαξιότηταβ μόνο αν εξεταστούν
εξωτερικά. Είναι έργα Tns lôiocpuTas - εξαναγκασμένα έργα: ο ποιητήβ έπρε
πε να θεραπεύσει την ποίηση, ο φιλόσοφοβ να φιλοσοφήσει. Η υπέρτατη
αυτοϊκανοποίηση βρισκόταν γΓ autoús στην αδέσμευτη και απροκατάλη
πτη δραστηριότητα Tns δημιουργία. Το ίδιο ισχύει και με την αληθινά ευγενή ηθική πράξη. Για τον ευγενή άνθρωπο η ευγενή5 πράξη είναι μια φυσική
πράξη: δεν αμφιβάλλει εάν πρέπει να τη διαπράξει, δεν τη θέτει στη ζυγαριά
Tns ελευθερίαβ επιλογή$· πρέπει να την επιτελέσει. Μόνο ónoios πράττει
έτσι είναι φερέγγυοε ávOpconos. Η επαξιότητα συνδέεται πάντα με την πα
ράσταση ότι κάτι επιτελείται, τρόπον τινά, για λόγου5 ποήυτέΑεια5 και όχι
λόγω αναγκαιότητα5. Οι Χριστιανοί εόρταζαν, βέβαια, την υπέρτατη πράξη
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σιη θρησκεία tous, την ενανθρώπηση του θεού, α» ένα έργο της αγάπης.
Αλλά η χριστιανική αγάπη, εφόσον βασίζεται στην πίστη, στην παράσταση
tvós θεού eos evós Κυρίου, ενός Dominus, έχει τη σημασία pías πράξης
xápuos, pías ayánns περ/rrñs για το θεό, pías αγάπης χωρ/s ανάγκη. Evas
ελεήμων Kúpios δεν κάνει χρήση του δικαιώματόβ του, είναι évas Kúpios o
onoios πράττει λόγω xápiuw αυτό που δεν είναι αναγκασμένοβ να πράξει
a» Kúpios, αυτό που υπερβαίνει την αυστηρή έννοια του Κυρίου. Ο Θεό5
a» Kúpios δεν έχει μόνο το καθήκον να ευεργετεί τον άνθρωπο· έχει μάλι
στα το δικαίωμα -διότι είναι évas Kúpios που δεν δεσμεύεται από κανένα
νόμο- να εξολοθρεύσει τον άνθρωπο εάν θέλει. Κοντολογίβ, η xápis είναι η
μη αναγκαία αγάπη, η αγάπη σε αντίφαση με την ουσία ms ayánns, εκείνη
η αγάπη η οποία δεν εκφράζει ουσία, δεν εκφράζει φύση, εκείνη η αγάπη
την οποία διαχωρίζει από τον εαυτό του o Kúpios, το υποκείμενο, το πρόσω
πο -η προσωπικότητα είναι μόνο μια αφηρημένη, σύγχρονη έκφραση για
την εξοχότητα- cos ένα κατηγόρημα, το οποίο μπορεί να έχει και μπορεί να
μην έχει, xcopís γΓ αυτό να παύει να είναι αυτό το ίδιο. Κατ' ανάγκην έπρεπε
λοιπόν να πραγματοποιηθεί και στο βίο, και στην πράξη του Χριστιανισμού
αυτή η εσωτερική αντίφαση, να διαχωριστεί το υποκείμενο από το κατηγό
ρημα, η πίστη από την αγάπη. Όπως η αγάπη του θεού npos τον άνθρωπο
ήταν μόνο μια πράξη χάριτος έτσι έγινε και η αγάπη του ανθρώπου npos
τον άνθρωπο απλά» μια πράξη xápnos rns n/arns. Η χριστιανική αγάπη είναι
η ελεήμων πίστη, όπως η αγάπη του θεού είναι η ελεήμων προσωπικότη
τα ή κυριαρχία. (Για τη θεία αυθαιρεσία πρβλ. επίσηβ την προαναφερθείσα
πραγματεία του J.A. Ernestí, Víndiciae arbitrii dívini.)
Η πίστη εμπεριέχει μια κακή ουσία. Η χριστιανική πίστη, και τίποτε άλλο,
είναι η υπέρτατη βάση των χριστιανικών διωγμών των αιρετικών και των
εκτελέσεων των αιρετικών. Η πίστη αναγνωρίζει τον άνθρωπο μόνο υπό τον
όρο ότι autós αναγνωρίζει το θεό, δηλαδή την πίστη. Η πίστη είναι η τιμή
την οποία αποτίει o ávOpconos στο θεό. Και αυτή η τιμή τού οφείλεται άνευ
όρων. Για την πίστη η βάση όλων των καθηκόντων είναι η πίστη στο θεό - η
πίστη είναι το απόλυτο καθήκον, τα καθήκοντα απέναντι otous ανθρώπου
είναι μόνο συνεπαγόμενα, υποδεέστερα καθήκοντα. O ámenos είναι συνε
πά» ένα υποκείμενο άνευ δικαιώματοε - ένα υποκείμενο άξιο αφανισμού.
Αυτό που αρνείται το θεό πρέπει το ίδιο να καταστεί otóxos ápvnons. To
υπέρτατο έγκλημα είναι το έγκλημα ms laesae majestatis Dei. O 0eós είναι
για την πίστη ένα εμπρόσωπο, και μάλιστα το πλέον εμπρόσωπο, το πλέον
απαραβίαστο, το πλέον δικαιωματικό ον. Η κορυφή Tns προσωπικότητας
είναι η τιμή - μια προσβολή ενάντια στην υπέρτατη προσωπικότητα είναι
συνεπά» αναγκαστικά το υπέρτατο έγκλημα. Δεν μπορεί κανεί5 να απεμπο
λήσει την τιμή του θεού cos μια τυχαία, ωμά αισθητηριακή, ανθρωπομορφική παράσταση. Δεν είναι δηλαδή η προσωπικότητα, η ύπαρξη του θεού μια
αισθητηριακή, μια ανθρωπομορφική παράσταση; Onoios αρνείται την τιμή
as είναι ειλικρινή5 ώστε να θυσιάσει και την προσωπικότητα. Από την παρά
σταση Tns προσωπικότητας προκύπτει η παράσταση της τιμής, και από αυ
τήν η παράσταση της θρησκευτικής προσβολής, «άνθρωπος ôs έάν καταράσηται θεόν, άμαρτίαν λήψεται- όνομάζων δέ τό όνομα Κυρίου, θανάτω
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θανατούσθω· λίθοις λιθοβολείτω αύχόν πάσα ή συναγωγή Ισραήλ» (Λευιτικόν 24:15-16- πρβλ. επίσης Δευτερονόμιον 8, από όπου οι Καθολικοί συνά
γουν το δικαίωμα να σκοτώνουν tous αιρετικοί». Boehmer*, ό.π., lib. V, τόμ.
VII, § 44). «Μόνο o άθρησκος μπορεί να αμφιβάλλει για το ότι εκείνοι οι
οποίοι δεν γνωρίζουν τίποτε περί του θεού δικαίως τιμωρούνται ως άθεοι,
ως άδικοι, διότι το να μη γνωρίζει κανείς [τον Κύριο] είναι ένα έγκλημα διό
λου μικρότερο από το να προσβάλλει τον Πατέρα πάντων και τον Κύριο
πάντων»· Minucius Felix {Oct., c. 35). «Πού είναι οι εντολές του θείου Νόμου
οι οποίες λένε: Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου, όταν η λέξη: Πάτερ, την
οποία εμείς οι άνθρωποι πρέπει να τιμούμε, παραβιάζεται ατιμώρητα για το
θεό,»· Kunpiavós (Epist. 73, ed. Gersdorf). «Γιατί θα πρέπει, εφόσον ο θεός
έδωσε στον άνθρωπο ελεύθερη βούληση, να τιμωρούμε τη μοιχεία μέσω
των νόμων, αλλά να επιτρέπουμε την αθρησκευτικότητα; Η απιστία της ψυ
χής απέναντι στο θεό είναι άραγε μικρότερο έγκλημα από την απιστία της
γυναίκας απέναντι στον άνδρα;»· AuYOuatlvos (De correct. Donatist. lib., Ad
Bonif., c. 5). «Όταν οι παραχαράκτες τιμωρούνται με θάνατο, πώς θα πρέπει
να τιμωρούνται εκείνοι που θέλουν να παραχαράξουν την πίστη,»· Haúños
Κορτέσ/os (στο Sent. Petri. L, lib. Ill, dist. 7).
«Όταν κάποιος δεν επιτρέπεται να προσβάλλει
* Ο Justus Henning Boehmer
έναν ανώτερο και ισχυρό άνδρα και, όταν τον
(1674-1749) ήταν μία από τις
έχει προσβάλει, βρίσκεται ενώπιον του δικα
κορυφαίες προσωπικότητες
στηρίου και καταδικάζεται δικαίως ως προσβοτου εκκλησιαστικού δικαίου
λέας - κατά πόσο πιο αξιόποινο είναι το έγκλη
στο Πανεπιστήμιο της Χάλης.
μα όταν προσβάλλει κανείς το θεό; Άλλωστε
Μέσα από τη διδασκαλία τον
με την αξιοσύνη του προσβεβλημένου αυξά
προώθησε την α νάπτυξη του
νεται η ενοχή του προσβολέα»- Salvanius (De
κοινοόικαίον στη Γερμανία.
gubern. Dei., lib. VI, S. 218, ed. cit.). Αλλά η αί
** Ο Miguel Serveto (πιθανόν
ρεση, η απιστία εν γένει -η αίρεση είναι απλώς
1511-1553) ή ταν Ισπανός
μια συγκεκριμένη, περιορισμένη απιστία- είναι
γιατρός, ανθρωπιστής και
βλασφημία, συνεπώς το ανώτατο, το πιο αξιό
Αντιτριαόιστής. Το 1531
ποινο έγκλημα. Έτσι, για να αναφέρουμε μόνο
δημοσίευσε το έργο τον «De
ένα από αναρίθμητα παραδείγματα, γράφει o I.
trinitatis erroribus» με το οποίο
Οικολαμπάδιος στον Σερβέτο: «Επειδή δεν
καταπολεμούσε την ιδέα της
επιδεικνύω την ανώτατη ανοχή, λόγω της δυ
Τριαδικότητας. Η δημοσίευση
σθυμίας μου αναφορικά με το ότι απαξιώνεται
αυτή προκάλεσε, μεταξύ άλλων,
ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του θεού, σου φαίνο
την αντιπαλότητα του Johannes
μαι ότι δεν πράττω χριστιανικά. Σε όλα τα άλλα
Oekolampad, μεταρρυθμιστή
θέματα θα είμαι ήπιος, αλλά όχι στις βλασφη
θεολόγον, και τελικά το βιβλίο
μίες ενάντια στον Χριστό» (Historia Mich.
Serveti, h. ab Allwoerden, Helmstadii 1727, a.
απαγορεύτηκε. Εκτός από τις
13). Διότι τι είναι τάχα η βλασφημία; Η απάρθεμελιώδεις ανακαλύψεις του
νηση κάθε παράστασης, κάθε προσδιορισμού
αναφορικά μ ε την κυκλοφορία
στον οποίο μετέχει η τιμή του θεού, η τιμή της
του αίματος, ο Σερβέτος
πίστης. Ο Σερβέτος έπεσε ως θύμα της χριστια
δημοσίευσε το 1553 το έργο του
νικής πίστης.** Δύο ώρες πριν από τη θανάτω
«Restitutio christianismi»
σή του, είπε ο Καλβίνος στον Σερβέτο: «Δεν
με το οποίο ενίσχυε
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καταδίωξα ποτέ npooconiKés προσβολέβ» και
τον άφησε με ένα φρόνημα θεμελιωμένο στη
Βίβλο: ab haeretico homine, qui autokatakritos
peccabat, secundum Pauli praeceptum discessi
(ό.π., a. 120). Αυτό λοιπόν που οδήγησε τον
Σερβέτο στην πυρά δεν ήταν διόλου το προ
σωπικό μίσος, όσο και αν αυτό δεν έλειπε,
αλλά ήταν το θρησκευτικό μίσος - εκείνο το
μίσος που προέρχεται από την ουσία της απε
ριόριστης πίστης. Ως γνωστόν, ακόμη και ο
ίδιος ο Μελάγχθων ενέκρινε την εκτέλεση
του Σερβέτου. Οι Ελβετοί θεολόγοι, οι οποίοι
ερωτήθησαν για τη γνώμη τους από τους φο
ρείς της Γενεύης, δεν ανέφεραν μεν στις απα
ντήσεις τους, πονηροί σαν φίδια, τίποτε για τη
θανατική ποινή237, συμφώνησαν όμως με
τους φορείς της Γενεύης ότι ο Σερβέτος πρέπει
να τιμωρηθεί αυστηρά για την εσφαλμένη δι
δασκαλία του. Καμία δηλαδή κατ' αρχήν δια
φορά, παρά μόνο στον τρόπο και στο είδος
της τιμωρίας. Ακόμη και ο Καλβίνος ήταν
τόσο xpiatiaviKós, ώστε θέλησε να αμβλύνει
τον φρικτό τρόπο τιμωρίας που είχε επιβάλει
η Γερουσία της Γενεύης. Ακόμη και οι κατοπινοί Χριστιανοί και θεολόγοι
επιδοκίμασαν την εκτέλεση του Σερβέτου. (Πρβλ. επ' αυτού, για παράδειγ
μα, Μ. Adami Vita Calvini, σ. 90. Vita Bezae, σ. 207. Vitae Theol. exter.,
Francof. 1618.) θα πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε αυτή την εκτέλεση ως μια
πράξη γενικής σημασίας - ως ένα έργο της πίστης, και μάλιστα όχι της ρω
μαιοκαθολικής, αλλά της μεταρρυθμισμένης, της ευαγγελικής πίστης που
συνάγεται από τη Βίβλο. - Βεβαίως, οι περισσότεροι αστέρες της Εκκλησίας
υποστήριζαν ότι δεν θα έπρεπε κανείς να εξαναγκάζει διά της βίας τους αιρε
τικούς στην πίστη, παράλληλα όμως ήταν μέσα τους ζωντανό το πιο κακο
προαίρετο μίσος ενάντια στους αιρετικούς. Έτσι, λέει, για παράδειγμα, ο Αγι
ος Βερνάρδος (Super Cantica, serm. 66) σχετικά με τους αιρετικούς: «Η πίστη
πρέπει να προτείνεται, αλλά να μη διατάσσεται»- αμέσως μετά όμως προ
σθέτει ότι θα ήταν καλύτερα να καταπιέζονται οι αιρετικοί με το σπαθί της
[πολιτικής] αρχής παρά να επιτρέπει κανείς τη διάδοση των σφαλμάτων
τους. - Εάν η παρούσα πίστη δεν γεννά πλέον τέτοιες κραυγαλέες φρικωδί£5, αυτό οφείλεται, πέρα από άλλους λόγους, μόνο στο ότι η πίστη μας δεν
είναι απόλυτη, αποφασιστική, ζωντανή, αλλά, πολύ περισσότερο, μια πίστη
σκεπτικιστική, εκλεκτική, άπιστη, καμφθείσα και ακινητοποιημένη από τη

την αντιτριαδιχή πεποίθησή
τον. Η δημοσίευση αυτή είχε
ως συνέπεια να φυλακιστεί στη
Λυόν, όπου διέμενε.
Ο Σερβέτος δραπέτευσε, αλλά
συνελήφθη με κ αταγγελία τον
Κ αλβίνου στη Γενεύη.
Στη δίκη που ακολούθησε,
οι τέσσερις ιερατικές έδρες
της Ζυρίχης, της Βέρνης,
της Β ασιλείας και του
Σ ά φ χαο νζενεκφ ράστηκα ν
εγγράφ ω ς ενάντια στη θέση
τον Σ ερβέτον, ο οποίος όμως
δεν νποχώρησε. Ο Καλβίνος
πρότεινε τη θανάτωσή τον,
αλλά αντιτάχθηκε, ανεπιτνχώς,
στον διά της πνράς θάνατο,
όπως το π ροδιέγραφε το ισχύον
δίκαιο. Το 1903 θεμελιώθηκε
στη Γενεύη ένα μνημείο
προς τιμήν τον.

237.
Τη θανατική ποινή την απέρριπιαν εν γένει noflflol Χριστιανοί, aññá άλλες ποινικές
τιμωρίες των αιρετικών, όπως εξορία, κατάσχεση -ποινές με τις οποίες κάποιος θανατώνεται
έμμεσα-, θεώρησαν ότι δεν βρίσκονται σε αντίφαση με τη χριστιανική πίστη τους. Πρβλ. επ'
αυτού J.H. BoehmeriJus Eccl. Protest, lib. V, tit. Vil, n.x. § 155, 157, 162, 163.
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δύναμη tn s xéxvns και Tns επιστήμη. Εκεί όπου δεν καίγονται πλέον αιρετι
κοί, είτε στην πυρά του Εντεύθεν είτε του Επέκεινα, εκεί η πίστη η ίδια δεν
έχει πλέον φωτιά στο σώμα. Η πίστη που επιτρέπει να πιστεύεται κάτι άλλο
εγκαταλείπει τη θεία προέλευση και βαθμίδα Tns, υποβαθμίζεται σε μια
απλά» υποκειμενική άποψη. Δεν οφείλουμε την ανοχή rns ανεξιθρησκίαε στη
χριστιανική πίστη, ούτε στη χριστιανική αγάπη, δηλαδή την αγάπη που είναι
περιορισμένη από την πίστη, όχι! Την οφείλουμε στην αμφιβολία για τη χρι
στιανική πίστη, στη νίκη του θρησκευτικού σκεπτικισμού, mous ελευθερόφρονεε, mous αιρετικούε. Οι αιρετικοί που καταδιώχθηκαν από τη χριστιανι
κή Εκκλησία ήταν και οι μοναδικοί που πολέμησαν για την ελευθερία Tns
níorns. Η xpimiav/κή ελευθερία είναι ελευθερία μόνο ma επουσιώδη, δεν
αφήνει ελεύθερα τα βασικά άρθρα Tns n ío rn s . - Όταν άλλωστε η χριστιανική
πίστη -η πίστη θεωρούμενη στη διαφορά Tns από την αγάπη, διότι η πίστη
δεν ταυτίζεται με την αγάπη, «μπορείτε να έχετε πίστη xcopís αγάπη» (Αυγου
στίνος Serm. ad pop., serm. 90)- χαρακτηρίζεται εδώ cos η αρχή, cos η ύστα
τη βάση των βιαιοτήτων των Χριστιανών ενάντια o to u s αιρετικούβ, οι οποίεβ
προέκυψαν, φυσικά, από τον πραγματικό ζήλο Tns nío rn s , τότε είναι αυτονό
ητο ότι η πίστη δεν μπορούσε να έχει αυτέβ tis ouvéneiES άμεσα και πρωταρ
χικά, αλλά μόνο στην ιστορική εξέλιξή Tns. Εντούτοις ήδη για to u s π ρ ώ τοι
XpiO Tiavoús, και μάλιστα κατ' ανάγκην, ο αιρετικόβ ήταν évas Amxpimos
-adversus Christum sunt haeretici. Kunpiavós (Epist. 76, § 14, ό.π.)-, ένα
υποκείμενο αξιοκατάρατο -apostoli [...] in epistolis haereticos exsecratisunt.
Kunpiavós (ό.π. § 6)-, ένα υποκείμενο χαμένο, ριγμένο από το θεό στην
Κόλαση, δηλαδή καταδικασμένο σε αιώνιο θάνατο. «A k o ú s ότι το ζιζάνιο εί
ναι ήδη καταραμένο και καταδικασμένο mnv πυρά. Γιατί Θέλεΐ5 λοιπόν να
βασανίσει τόσο πολύ έναν αιρετικό; Δεν o k o ú s ότι είναι ήδη βαριά καταδικασμένοε με την ποινή του; [...] Ο Θεό5 έχει διατάξει ήδη to u s αγγέλουε του
να είναι δήμιοι για to u s α/ρεπκού5»· AoúOnpos (τόμ. XVI, σ. 132). Όταν λοι
πόν το KpáTOS, o KÓopos έγινε xpio ua viK Ó s, αλλά ακριβά» έτσι έγινε και ο
XpiO T iaviopós εγκόσμιοβ, όταν η χριστιανική θρησκεία έγινε θρησκεία του
KpáTous, ήταν μια αναγκαία συνέπεια το ότι η αρχικά μόνο θρησκευτική ή
δογματική εξολόθρευση των αιρετικών έγινε μια πολιτική, μια πραγματική
εξολόθρευση, ότι οι αιώνιοι κολασμοί μετατράπηκαν σε χρονικά συγκεκριμέVOUS. Εάν λοιπόν ο προσδιορισμό* και η πραγμάτευση Tns αίρεσ έ cos αξιό
ποινου εγκλήμακ» βρίσκεται σε αντίφαση np o s τη χριστιανική πίστη, το ίδιο
ισχύει και για έναν χριστιανικό βασιλιά, για ένα χριστιανικό κράτοβ- διότι
χριστιανικό κράκ» είναι μόνο εκείνο το οποίο εκτελεί τη θεία κρίση Tns πίo rn s με το ξίφοβ, κάνει για to u s n ia ro ú s τη γη ουρανό, και για to u s a m o ro u s
κάνει τη γη κόλαση. «Έχουμε δείξει [...] ότι αποτελεί υπόθεση των θρησκευ
τικών βασιλέων να μην τιμωρούν μόνο tn μοιχεία ή την ανθρωποκτονία ή
άλλα παρόμοια εγκλήματα, αλλά enío ns και την ιεροσυλία (sacrilegio) με
αντίστοιχη αυστηρότητα»· AuYoumivos (Epist. ad Dulcitium). «Οι βασιλιάδε$
θα πρέπει λοιπόν να υπηρετούν τον Κύριο Χριστό βοηθώνταε με νόμουε την
προώθηση Tns τιμή5 του. - Εκεί λοιπόν όπου η κοσμική αρχή βρίσκει ιερό
συλα σφάλματα, μέσω των οποίων σπιλώνεται η τιμή του Κυρίου Xpimoú
και εμποδίζεται η μακαριότητα του ανθρώπου και γεννιέται διχασμόβ μέσα

Ludwig Feuerbach

στο λαό [...], εκεί όπου τέτοιοι εσφαλμένοι δάσκαλοι δεν βάζουν μυαλό και
δεν εγκαταλείπουν το κήρυγμα: εκεί η κοσμική αρχή θα πρέπει χωρίς δι
σταγμό να αμυνθεί και να γνωρίζει ότι δεν τιμά αλλιώς το αξίωμά της παρά
μόνο χρησιμοποιώντας το ξίφοε και πάσα βία για να διατηρηθεί η διδασκα
λία αγνή και η θεία λειτουργία σαφής και απαραχάρακτη, για να διατηρηθεί
η ειρήνη και η ενότητα»· Aoúdnpos (τόμ. XV, σ. 110-111). As σημειωθεί επί
σης εδώ ότι ο Αυγουστίνος δικαιολογεί την εφαρμογή εξαναγκαστικών μέ
σων για την αφύπνιση της χριστιανικής πίστης λέγοντας ότι ο Απόστολος
Παύλος στράφηκε στο Χριστιανισμό μέσα από μια αισθητηριακή πράξη βίας
- μέσα από ένα θαύμα (De correct. Donat., c. 6). H εσώτερη συνάφεια μεταξύ
των πεπερασμένων και των αιώνιων, δηλαδή των πολιτικών και των ιερατι
κών ποινών, καθίσταται σαφής ήδη από το ότι οι Ιδιοι λόγοι οι οποίοι διατυ
πώθηκαν ενάντια στην κοσμική τιμωρία της αίρεσης συνηγορούν ενάντια
στΐ5 noivés rns Kóñaans. Εάν η αίρεση ή η απιστία δεν μπορούν να τιμωρη
θούν διότι είναι απλά σφάλματα, τότε δεν μπορούν να τιμωρηθούν ούτε από
το θεό στην Κόλαση. Εάν ο εξαναγκασμός αντιφάσκει στην ουσία της πί
στης, τότε αντιφάσκει και η Κόλαση στην ουσία της πίστης, διότι ο φόβος για
τις τρομερές συνέπειες της απιστίας, για τα δεινά της Κόλασης εξαναγκάζει σε
πίστη παρ' όλη τη γνώση και τη βούληση. O Boehmer στο έργο του Jus
ecclesiasticum [Protestantium, 1714-36] θέλει να διαγράψει την αίρεση, την
απιστία από την τάξη των εγκλημάτων, υποστηρίζει ότι η απιστία είναι μόνο
ένα Vitium theologicum, ένα Peccatum in Deum, δηλαδή μια αμαρτία απένα
ντι στο θεό. Ο θεός όμως, με την έννοια της πίστης, δεν είναι απλώς ένα
θρησκευτικό αλλά και ένα πολιτικό, ένα νομικό ον, ο βασιλεύς των βασιλέ
ων, η ιδιαίτερη κεφαλή του κράτους, «où γάρ έστιν έξουσία εΙ μή ύπό θεούθεοΰ γάρ διάκονός έστιν [είς όργήν]»· ílpos Ρωμαίουε 13:1-4. Εάν λοιπόν
ισχύει για το θεό η νομική έννοια της μεγαλειότητας, της βασιλικής αξιοσύ
νης και τιμής, τότε θα πρέπει κατά συνέπεια να ισχύει για την αμαρτία απένα
ντι στο θεό, για την απιστία, η έννοια του εγκλήματος. Όπως είναι ο θεός,
έτσι είναι και η πίστη. Εκεί όπου η πίστη είναι ακόμη μια αλήθεια, και μάλιστα
δημόσια αλήθεια, εκεί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή μπορεί να απαιτηθεί
από τον καθένα, ότι καθένας είναι υποχρεωμένο5 σε πίστη. - Ας σημειωθεί
και το εξής, ότι η χριστιανική Εκκλησία πήγε τόσο μακριά στο μίσος της ενά
ντια στους αιρετικούς, ώστε, σύμφωνα με το Κανονικό δίκαιο, ακόμη και η
υποψία της αίρεσης είναι έγκλημα, ita ut de jure canonico reverá crimen
suspecti detur, cujus existentiam frustra in jure civili quaerimus. Boehmer.
(ó.n., V, tit. VII, § 23-42).
Η εντολή rns αγάπη5 του εχθρού εκτείνεται μόνο mous προσωπικού5
εχθρούs, όχι mous εχθρούς του θεού, mous εχθρούς rns nímns. «Δεν προ
στάζει ο Κύριος Χριστός ότι πρέπει να αγαπούμε τους εχθρούς μας; Πώς λοι
πόν επαίρεται εδώ ο Δαυίδ ότι μισεί τη συνέλευση των κακών, και δεν κά
θεται μαΟ με τους άθεους; [...] Πρέπει να τους αγαπώ λόγω του προσώπου·
αλλά χάριν της διδασκαλίας πρέπει να τους μισώ. θα πρέπει λοιπόν να τους
μισώ ή θα πρέπει να μισώ το θεό, ο οποίος προστάζει και θέλει να ακολου
θείται αποκλειστικά ο λόγος του [...]. Αυτό που δεν μπορώ να το αγαπώ μαζί
με το θεό πρέπει να το μισώ■εάν κηρύττουν κάτι το οποίο είναι ενάντια mo
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θεό, τότε καταρρέει óñn η αγάπη και η φιλία: εκεί σε μισώ και δεν σου κάνω
κανένα καλό. Διότι η πίστη πρέπει να προέχει, και τότε ανέρχεται το μ/oos και
η αγάπη σβήνει, όταν αφορά το λόγο του θεού [...]. Έτσι θέλει να πει και ο
Δαυίδ: δεν tous μισώ επειδή έχουν προσβάλει εμένα και μου έχουν κάνει
κακό και επειδή διάγουν άγριο και κακό βίο, aññá επειδή περιφρονούν, μι
αίνουν, βλασφημούν, παραχαράζουν και καταδιώκουν το λόγο του θεού».
«Η πίστη και η αγάπη είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η πίστη δεν ανέχεται
τίποτε, η αγάπη ανέχεται τα πάντα· η πίστη καταριέται, η αγάπη ευλογεί- η πί
στη επιδιώκει εκδίκηση και τιμωρία- η αγάπη αναζητά διαφύλαξη και συγχώρεση». «Πριν η πίστη αφήσει το λόγο του θεού να καταπέσει και να γεννηθεί
η αίρεση, θα ευχόταν περισσότερο να καταπέσουν óña τα δημιουργήματαδιότι μέσα από την αίρεση χάνει Kavels τον ίδιο το θεό»· Aoú0npos (τόμ. VI,
σ. 94, τόμ. V, σ. 624, 630). Πρβλ. 8níons το κείμενό μου για τη «Διασαφήνιση
[pías θεολογικήβ βιβλιοκριτικήε tos Ouaías του Χριστιανισμού]», στη Γερμα
νική Επετηρίδα και Augustini Enarrat. in Psalm. 138 (139). Oncos o Aoú0npos
διαχωρίζει το πρόσωπο, έτσι και o Auyouotívos διαχωρίζει εδώ τον άνθρωπο
από τον εχθρό του θεού, από τον άπιστο, και λέει ότι θα πρέπει να μισούμε
την αθεΐα στον άνθρωπο και να αγαπάμε σε αυτόν την ανθρώπινη ιδιότητα
[Menschheít], Τι είναι άμα» στα μάτια tos níoms o áv0pconos σε διαφορά
από την πίστη, o ávOpconos xcopís πίστη, δηλαδή xcopís θεό; Τίποτε, διότι
το σύνολο όλων των πραγματικοτήτων, όλων των αξιαγάπητων στάσεων,
καθετί καλού και ouoicirôous είναι η πίστη, cos η μοναδική που καταλαμβάνει
και κατέχει το θεό. Βεβαίως ο άνθρωποβ είναι cos άνθρωπο$ μια εικόνα του
θεού, αλλά μόνο του φυσικού θεού, του θεού cos Δημιουργού tos cpúons.
Ο Δημιουργ05 ópcos είναι μόνο ο Θε05 «έξωθεν»· ο αληθινό5 Θεό5, ο θεόβ
ôncos είναι «εν εαυτώ», η «εσώτερη ουσία του θεού», είναι ο tpiaôiKÔs θεόβ,
είναι ιδιαίτερα o Xpicrtós. (Πρβλ. Aoú0npos, τόμ. XIV, σ. 2 και 3 και τόμ. XVI,
σ. 581.) Η δε εικόνα τού πρώτα αυτού αληθινού, ouoicoôous, χριστιανικού
θεού είναι μόνο ο πιστός o Xpiotiavós. Πέραν τούτου, o ávOpconos καθ' εαυ
τόν και δι' εαυτόν δεν θα πρέπει άλλωστε να αγαπάται χάριν του ιδίου, αλλά
χάριν του θεού. Auyoumívos (De doctrina chr., lib. I, c. 27 και 22). neos θα
μπορούσε λοιπόν o ámenos άνθρωποβ, o onoíos δεν έχει καμία ομοιότητα,
καμία κοινότητα με τον αληθινό θεό, να είναι ένα αντικείμενο Tns ayánns;

[XXIII]
Η πίστη διαχωρίζει τον άνθρωπο από τον άνθρωπο, θέτει στη θέση rns φυσικά
Θεμεήιωμένπ5 ενότηταε και ayánns μια υπερφυσική - την ενότητα rns nímns.
«Tous Xpiatiavoús δεν πρέπει va tous διακρίνει μόνο η πίστη αλλά και ο
píos [...]. Μή γίνεσθε έτεροζυγοϋντεβ áníorois, λέει ο Απόστολοβ [Παύλθ5·
npos ΚορινθΙου5 Β' 6:14]. [...] Υπάρχει λοιπόν μεταξύ ημών και αυτών το
μεγαλύτερο χάσμα»· Ιερώνυμοβ (Epist. Caelantiae matronae). «neos μπορεί
va ονομαστεί γάμοβ αυτό στο οποίο λείπει η συμφωνία tos níoms; Πόσοι
δεν έχουν γίνει προδότεβ ms níoms tous από αγάπη στιβ γυναίκεβ tous !» ·
Αμβρόσ/os (Epist. 70, lib. IX). «Διότι οι Χριστιανοί δεν επιτρέπεται να παντρεύ
ονται ειδωλολάτρεβ ή Εβραίο^»· Πέτρο5 Λομβαρδόε (Lib. IV, dist. 39, c. 1).

^
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Eníons και αυτή η διάκριση δεν είναι διόλου μη βιβλική. Πολύ περισσότερο,
βλέπουμε ότι οι Πατέρεβ tns Εκκλησία5 επικαλούνται ακριβά» τη Βίβλο. Το
γνωστό παράθεμα του Αποστόλου αναφορικά με tous γάμουβ μεταξύ ειδω
λολάτρων και Χριστιανών αναφέρεται μόνο σε γάμου5 οι οποίοι υπήρχαν
ήδη πριν από την πίστη και όχι σε εκείνουβ που μένει να συντελεστούν. As
δει κανείβ τι λέει o néTpos Λ. στο προαναφερθέν β ιβλίο του. «Οι πρώτοι Χρι
στιανοί δεν αναγνώριζαν, ούτε καν άκουσαν tous συγγενείβ tous εκείνου*
οι οποίοι ήθελαν να tous αποτρέψουν από την ελπίδα rns oupávias ομο/flñs.
- Αυτό το υπερασπίστηκαν με τη δύναμη του Ευαγγελίου, χάριν του οποίου
περιφρονείται κάθε αιματική συγγένεια· εφόσον [...] η αδελφότητα με τον Χρι
στό προέχει κατά πολύ rns φυσικήε. - Για εμάβ η πατρίδα και το κοινό όνομα
δεν είναι αξιαγάπητα, óncos άλλω στε αισθανόμαστε απέχθεια για tous γονείβ
μαβ όταν αυτοί θέλουν να μαβ συμβουλεύσουν κάτι ενάντια στον Κύριο»·
G. Arnold (Wahre Abbild der ersten Christen, Β. IV, c. 2). dO φιλώ ν πατέρα
ñ μητέρα ύπέρ έμέ ούκ έστιν μου άξιο*. Μ ατθακ» 10:37. [...] Εδώ δεν oas
αναγνωρίζω cos γονείβ αλλά cos εχθρού5 [...]. Τι σχέση έχω εγώ με εσάβ; Τι
έχω από εσά5 εκτό5 από αμαρτία και αθλιότητα;»· Βερνάρδοε (Epist. 111 ex
pers. Heliaemon. ad parentes). «Άκου τη ρήση του Ισιδώρου: πολλοί ιερείς
μοναχοί [...] ασχολούμενοι με την πρόσκαιρη ευημερία των γονέων tous χά
νουν την ψυχή tous [...]. Οι υπηρέτε5 του θεο ύ που μεριμνούν για την ευη
μερία των γονέων tous εκπίπτουν από την αγάπη του θεού » (De modo bene
viv., serm. VII). «Να θεωρείς αδερφό σου κάθε πιστό άνθρωπο» (ό.π., serm.
XIII). «Ο Αμβρόσιθ5 λέγει ότι πρέπει να αγαπάμε πολύ περισσότερο τα τέκνα
εκείνα που έχουμε αποκτήσει μέσα από τη βάπτιση, παρά εκείνα που έχουμε
γεννήσει με τη σάρκα»· Πέτρο* Λ. (Lib. IV, dist. 6, c. 5, addit. Henr. ab Vurim).
«Ta τέκνα γεννιούνται με την αμαρτία και δεν κληρονομούν την αιώνια ζωή
xcopís απόρριψη uis αμαρτίας [...]. Εφόσον λοιπόν είναι αναμφισβήτητο ότι η
αμαρτία υπάρχει στα τέκνα, τότε θα πρέπει να υφίσταται κάποια διαφορά με
ταξύ των τέκνων των ειδωλολατρών, τα οποία παραμένουν ένοχα, και των τέ
κνων ws Εκκλησίαε, τα οποία γίνονται δεκτά από το θεό»· Μ ελάγχθων (Loci,
De bapt. inf., Argum. //■ πρβλ. επ'αυτού eníons το προηγούμενο παράθεμα
του Buddeus που αναφέρθηκε cos δείγμα Tns n e p io p ia riK Ó in ia s Tns χριστιαviKns ayá nn s ). «Μ ε tous αιρετικούς δεν επιτρέπεται ούτε να προσεύχεται κανεί5 ούτε να τραγουδά»· Zùvoôos Kapxnôôvas VI, can. 72 (Carranza Summ.).
«Οι επίσκοποι ή οι icpeís δεν πρέπει να δωρίζουν τίποτε από τα πράγματά
tous σε εκείνουε που δεν είναι Καθολικοί Χριστιανοί, ακόμη και αν είναι εξ
αίματο5 συγγενείβ tous»· Z ùvoôos Kapxnôôvas III, can. 13 (ό.π.).

Η πίστη έχει τη σημασία rns θρησκείαε, η αγάπη έχει μόνο τη σημασία rns
ηθικήε. Αυτό το δήλωσε με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα ο Προτεσταντισμό*.
Η ρήση ότι δεν είναι η αγάπη που σου αποδίδει δίκαιο ενώπιον του θεού,
αλλά μόνο η πίστη, δεν εκφράζει τίποτε άλλο από το ότι η αγάπη δεν έχει
καμία θρησκευτική δύναμη και σημασία. (Πρβλ. την Απολογία στην Ομολο
γία του Άουγκσμπουργκ, άρθρο 3: Περί Tns αγάπη* και Tns εκπλήρωσης του
νόμου). Βέβαια, εδώ λέγεται: «Αυτό που λένε οι Σχολαστικοί για την αγάπη
του θεού είναι ένα όνειρο, και είναι κάτι το αδύνατο να αγαπά κανεί* το θεό
πριν να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε μέσω Tns níorns τη φιλευ
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σπλαχνία. Διότι μόνο τότε γίνεται o 0 eós ένα objectum amabile [αξιαγάπητο
αντικείμενο], ένα αξιαγάπητο, μακάριο θέαμα». Εδώ λοιπόν η φιλευσπλα
χνία, η αγάπη γίνεται το ιδιαίτερο αντικείμενο Tns níorns. Βεβαίακ, η πίστη
διαφοροποιείται εν πρώτοι από την αγάπη μόνο μέσα από το ότι θέτει 8któs
eauTiís αυτό που η αγάπη θέτει εντό$ rns. «Πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη
μα$, η σωτηρία και η παρηγοριά βρίσκονται έξω από εμά5»· Λούθηρος (τόμ.
XVI, σ. 497■ πρβλ. eníons τόμ. IX, σ. 587). Βεβαίακ, η πίστη με την προτεσταντική έννοια είναι η πίστη στη συγχώρεση Tns αμαρτίας η πίστη στην χάριν,
η πίστη στον Χριστό cos το θεό που πέθανε και υπέφερε για τον άνθρωπο,
oútcos ώστε o ávOpconos, για να αποκτήσει την αιώνια μακαριότητα, δεν έχει
από την πλευρά του να κάνει τίποτε άλλο από το να αποδεχτεί και πάλι με
αφοσίωση, δηλαδή με την πίστη, με εμπιστοσύνη, αυτή την αφοσίωση του
θεού γΓ αυτόν. Αλλά o 0eós δεν είναι αντικείμενο Tns níorns αποκλειστικά
cos αγάπη. Αντιθέτως το χαρακτηριστικό αντικείμενο Tns níorns cos níorns
είναι o Θεό5 cos υποκείμενο. Ή μήπακ évas θεόε που δεν αναγνωρίζει στον
άνθρωπο καμία αμοιβή, που δικαιολογεί τα πάντα cos αποκλειστικά δικά
του, o onoíos φυλά ζηλόφθονα για την τιμή του, μήπωβ είναι évas TéToios
εγωκεντρικά θεόβ évas Θε05 Tns aYánns;
Η ηθική που πηγάζει από την πίστη έχει cos αρχή και cos κριτήριό rns μόνο
την αντίφαση με τη φύση, με τον άνθρωπο. 'Oncos το ανώτερο αντικείμενο Tns
níorns είναι εκείνο το οποίο αντιφάσκει περισσότερο στο Λόγο, η θεία Ευχα
ριστία, έτσι είναι αναγκαστικά και η ανώτερη αρετή Tns ηθικήε που είναι πιστή
και υπάκουη στην πίστη εκείνη που αντιφάσκει περισσότερο στη φύση. Τα
δογματικά θαύματα έχουν με συνέπεια cos επακόλουθο ηθικά θαύματα. Η
αντιφυσική ηθική είναι η φυσική αδελφή Tns υπερφυσική5 níorns. Oncos η
πίστη υπερβαίνει τη φύση έξω από τον άνθρωπο, έτσι η ηθική Tns níorns
υπερβαίνει τη φύση στον άνθρωπο. Αυτόν τον πρακτικό υπερνατουραλισμό,
το επιγραμματικό αποκορύφωμα του οποίου είναι «η παρθενία, η αδελφή
των αγγέλων, η βασίλισσα των αρετών, η μητέρα κάθε αγαθού» (πρβλ. το
βιβλίο του A[nton]. ν. Bucher Geistliches Such verloren, Sámtl. W., B. VI, 151),
τον διαμόρφωσε ιδιαίτερα ο Καθολικισμό*· διότι ο Προτεσταντισμό* διατή
ρησε μόνο την αρχή του Χριστιανισμού, αλλά διέγραψε αυθαίρετα, αυτό
βουλα tis αναγκαίε5 ouvéneiés του, επέσυρε στο θυμικό μόνο τη χριστιανική
πίστη αλλά όχι τη χριστιανική ηθική. Ο Προτεσταντισμό* μετέθεσε τον άν
θρωπο αναφορικά με την πίστη στη σκοπιά του πρώτου Χριστιανισμού, αλλά
αναφορικά με το βίο, με την πράξη, με την ηθική τον μετέθεσε στην προχριστιανική, στην ειδωλολατρική ή παλαιοδιαθηκική, στην αδαμιαία, στη φυσι
κή σκοπιά. Το γάμο τον έθεσε ο θεό* στον Παράδεισο- για το λόγο αυτόν
ισχύει ακόμη και σήμερα, ακόμη για tous Xpicmavoús, η εντολή: Πληθύνεσθε! O Xpicjrós δίνει τη συμβουλή να μη νυμφευθούν μόνο σε εκείνουβ που
είναι ικανοί για αυτό. Η αγνότητα είναι ένα υπερφυσικό χάρισμα- δεν μπορεί
λοιπόν να απαιτηθεί από τον καθένα. Δεν είναι όμακ άραγε και η πίστη ένα
υπερφυσικό χάρισμα, ένα ιδιαίτερο χάρισμα του θεού, ένα θαυματούργημα, óncos λέεΓαναρίθμητε$ cpopés o Aoú0npos, και παρ' όλα αυτά δεν δια
τυπώνεται cos εντολή για όλου5 μα*; Δεν απευθύνεται γΓ αυτόν το λόγο η
εντολή σε εμά5 ότι πρέπει να «σκοτώσουμε, να τυφλώσουμε και να μιάνου-
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με» ιον φυσικό Λόγο μαβ; Δεν είναι άραγε η ορμή να μην πιστεύουμε και να
μην παραδεχόμαστε χίποχε που να ανχιφάσκει σχο Λόγο εξίσου φυσική, εξί
σου ισχυρή, εξίσου αναγκαία μέσα μαβ όσο η γενεχήσια ορμή; Εάν πρέπει να
παρακαλέσουμε χο θεό για να μαβ δώσει πίσχη, επειδή εμείβ οι ίδιοι είμασχε
πολύ αδύναμοι γΓ αυχήν, γιαχί να μην παρακαλούμε για χον ίδιο λόγο χο
θεό για αγνόχηχα; θα μαβ αρνηθεί αυχό χο χάρισμα εάν χον εκλιπαρήσουμε
σοβαρά γΓ αυχό; Αυχό ποχέ- μπορούμε ñomóv εξίσου Kañá να θεωρούμε
χην αγνόχηχα, óncos και χην πίσχη, cos μια γενική ενχολή, διόχι αυχό που δεν
δυνάμεθα από μόνοι μα5 χο δυνάμεθα μέσα από χο θεό. Ό,χι εκφέρεχαι ενάνχια σχην αγνόχηχα εκφέρεχαι και ενάνχια σχην πίσχη, και ό,χι δηλώνεται
υπέρ xns níoxns δηλώνεται και υπέρ xns aYvóxnxas. Το ένα σχέκει και πέφχει
μαζί με χο áñño- με χην υπερφυσική πίσχη συνδέεχαι αναγκαστικά και μια
υπερφυσική ηθική. Αυχόν χο δεσμό χον διέρρηξε ο Προχεσχανχισμ05· σχην
πίσχη διαχύπωσε καχάφαση σχο Χρισχιανισμό, σχο βίο, σχην πράξη χον αρνήθηκε, αναγνώρισε χην αυχονομία χου φυσικού Λόγου, χου ανθρώπου,
χοποθέχησε χον άνθρωπο σχα πρωταρχικά δικαιώμαχά χου. Απέρριψε χην
αγαμία, χην αγνόχηχα όχι επειδή ανχιφάσκει σχη Βίβλο -n o flú περισσόχερο
εδώ είναι που διαχυπώνεχαι η υποσχήριξή xns- aññá επειδή ανχιφάσκει σχον
άνθρωπο, σχη φύση. «Onoios όμα« θέλει να είναι μοναχικός auxós να δια
γράψει χο όνομα "ávOpconos" και να αποδείξει ή να χο καχαφέρει να είναι
évas άγγελοβ ή ένα πνεύμα [...]. Είναι αξιολύπητο να είναι τόσο χρελό5 évas
ávOpconos, ώσχε να απορεί γιαχί évas àvôpas παίρνει μια γυναίκα ή όχι Ká
noios θα έπρεπε να νχρέπεχαι cos npos χο όχι évas απορεί neos οι άνθρωποι
είθισχαι να χρώνε και να πίνουν. Ακόμη δε και η χελευχαία ανάγκη από χην
οποία προέρχεχαι χο ανθρώπινο ον πρέπει να ανχιμεχωπίζεχαι με αμφιβολία
και θαυμασμό»· Λούθηρος (τόμ. XIX, σ. 368, 369). Η γυναίκα είναι ñomóv
απαραίχηχη σχον άνδρα, χόσο απαραίχηχη όσο η χροφή και χο ποχό. Συμφω
νεί αυχή η απιστία σχη δυναχόχηχα και χην πραγμαχικόχηχα xns ayvóxnxas με
χη Βίβλο, όπου η αγαμία αινείχαι cos μια αξιέπαινη και συνεπακ δυναχή, εφικχή καχάσχαση; Οχι! Μάλισχα ανχιφάσκει σε αυχήν. Ο Προχεσχανχισμόβ αρνήθηκε σχο πεδίο xns ηθική5 χον χρισχιανικό υπερναχουραλισμό λόγω χου
δικού χου πρακχικού νοήμαχο$ και xns ôiàvoias, δηλαδή λόγω xns 6iKñs χου
δύναμή και ενέργεια$. Ο Χρισχιανισμό5 υπάρχει γΓ αυτόν μόνο σχην πίσχη
- όχι σχο δίκαιο, όχι σχην ηθική, όχι σχο Kpáxos. Βεβαίου η αγάπη (χο σύνο
λο xns nOiKñs) ανήκει και αυχή ουσιωδακ σχο Χρισχιανό, oúxcos ώσχε όπου
δεν υπάρχει αγάπη, όπου η πίσχη δεν ενεργοποιείχαι από χην αγάπη, δεν
υπάρχει καμία πίσχη, Kavévas Xpiaxiaviopós. Παράλληλα όμακ η αγάπη εί
ναι μόνο η εμφάνιση xns níoxns npos χα έξω, είναι μόνο μια συνέπεια και
μόνο κάχι ανθρώπινο. «Μόνο η πίστη έχει να κάνει με το θεό », «η πίστη μάε
κάνει θεούς», η αγάπη για xous ανθρώπους και, ôncos η πίσχη είναι μόνο για
χο θεό, έχσι είναι και o θεός μόνο για χην πίσχη, δηλαδή μόνο η πίσχη είναι
χο θείο, χο χρισχιανικό σχοιχείο σχον άνθρωπο. Σχην πίστη ανήκει ο αιώνιος
βκ», σχην αγάπη μόνο ο πρόσκαιρος. «O 0eós έδωσε αυχό χον πρόσκαιρο
γήινο βίο σε όλο χον κόσμο πολύ πριν έλθει ο Χριστός, και είπε: όχι πρέπει
κανεί5 να αγαπά χον εαυχό χου και χον πλησίον χου. Καχόπιν έδωσε σχον
κόσμο και χον υιό χου χον Χρισχό, ώσχε μέσα από αυχόν να έχουμε και εμείβ
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την αιώνια ζωή [...]. Ο Μωυσήβ και ο Νόμοβ ανήκουν σε αυτή τη ζωή, αλλά
για την άλλη ζωή πρέπει να έχουμε τον Κύριο»· Aoúdnpos (τόμ. XVI, σ. 459).
Αν και η αγάπη ανήκει λοιπόν στο Χριστιανό, εντούτοΐ5 ο Χριστιανός είναι
Xpimiavós μόνο όταν πιστεύει στον Χριστό. Βεβαίως, η εξυπηρέτηση του
πλησίον -με όποιον τρόπο, σε όποια θέση και σε όποιο επάγγελμα και αν
επιτελείται- είναι υπηρεσία του θεού. Ο θεόβ άμα» τον οποίο υπηρετώ εκτελώνταβ ένα κοσμικό ή φυσικό αξίωμα είναι μόνο ο γενικό5, ο εγκόσμιοε, ο
φυσικό5, ο προχριστιανικό5 θεόβ. Η [εξουσιαστική] αρχή, το κράτοβ, ο γάμοβ
υπήρχαν ήδη πριν από το Χριστιανισμό, ήταν μια διαρρύθμιση, μια διαταγή
του θεού με την οποία δεν αποκαλύπτονταν ακόμη a» o añndivós 0eós, tos
Xpiotós. O Xpiotós δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα εγκόσμια πράγματα,
είναι εξωτερικά γΓ αυτόν, αδιάφορα. Ακριβά» όμα» γΓ αυτόν το λόγο συμ
βιβάζεται κάθε εγκόσμιο επάγγελμα και [κοινωνική] βαθμίδα με το Χριστια
νισμό· διότι η αληθινή, η χριστιανική θεία λειτουργία είναι αποκλειστικά η
πίστη, και αυτήν μπορεί κανεί5 να την ασκήσει παντού. Ο Προτεσταντισμό5
δεσμεύει τον άνθρωπο μόνο στην πίστη, όλα τα άλλα τα απελευθερώνει,
μόνο όμο» επειδή είναι εξωτερικά για την πίστη. Σαφά», pas δεσμεύουν οι
εντολέ5 τη5 χριστιανικής ηθικής όπα», για παράδειγμα. Δεν πρέπει να ασκεί
τε εκδίκηση κ.λπ., αλλά ισχύουν για εμάβ μόνο tos ιδιωτικά πρόσωπα, δεν
ισχύουν για εμάς α» δημόσια πρόσωπα. Ο κόσμος κυβερνάται σύμφωνα με
to u s ó ik o ú s του νόμου$. Ο Καθολικισμό5 έχει «αναμείξει το εγκόσμιο και το
πνευματικό βασίλειο», δηλαδή ήθελε να κυριαρχήσει στον κόσμο μέσα από
το Χριστιανισμό. Ωστόσο: «O Xpiotós δεν ήρθε στη γη για να παρέμβει στη
διοίκηση του Αυτοκράτορα Αυγούστου και να τον διδάξει πά» πρέπει να
κυβερνά»· Aoúdnpos (τόμ. XVI, σ. 49). Εκεί όπου αρχίζει η εγκόσμια διοίκη
ση, εκεί παύει ο Χριστιανισμό5 - εκεί ισχύει η εγκόσμια δικαιοσύνη, το ξίφο$,
ο πόλεμος, η δίκη. Os Χριστιανός αφήνω xcopís αντίσταση να μου κλέψουν
το πανωφόρι, αλλά cus noñíms απαιτώ δικαιωματικά την επιστροφή του. «Το
Ευαγγέλιο δεν καταργεί το φυσικό δίκαιο»· Μεήάγχθων (De vindicta, Lociπρβλ. γΓ αυτό το θέμα επ ίσ έ Μ. Chemnitii Loci theol., De vindicta). Κοντο
λογίς ο Προτεσταντισμός είναι η πρακτική άρνηση του Χριστιανισμού, η
πρακτική θέση του φυσικού ανθρώπου. Βεβαίως, προστάζει και autós τη
νέκρωση Tns σάρκας, την άρνηση του φυσικού ανθρώπου- αλλά -πέρα από
το ότι αυτή δεν έχει πλέον γΓ αυτόν καμία θρησκευτική σημασία και δύναμη,
ότι δεν κάνει κάποιον δίκαιο, δηλαδή θεάρεστο και μακάριο- η άρνηση της
σάρκας στον Προτεσταντισμό δεν διαφέρει από εκείνο τον περιορισμό Tns
σάρκας τον οποίο επιβάλλουν στον άνθρωπο ο φυσικός Λόγος και η ηθική.
Tis αναγκαίες πρακτικές συνέπειες Tns χριστιανικής níorns ο Προτεσταντισμός
tis μετατόπισε στο Επέκεινα, στον ουρανό, δηλαδή revera [στην πραγματικό
τητα] τis αρνήθηκε. Πρώτα στον ουρανό παύει η εγκόσμια σκοπιά του Προ
τεσταντισμού - εκεί δεν παντρεύομαστε πλέον, πρώτα εκεί γινόμαστε νέα
πλάσματα- αλλά μένουν τα πάντα ais έχουν «μέχριβ εκείνο το βίο όπου αλ
λάζει ο εξωτερικό5 Bios, διότι o Xpiotós δεν ήρθε για να αλλάξει τα πλάσμα
τα»· AoúBnpos (τόμ. XV, σ. 62). Εδώ είμαστε κατά το ήμισυ ειδωλολάτρες,
κατά το ήμισυ Χριστιανοί, μισοί πολίτες Tns γης, μισοί πολίτες του ουρανού.
Ο Καθολικισμό5 όμακ δεν γνωρίζει τίποτε γΓ αυτόν το χωρισμό, γΓ αυτόν το
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διχασμό, γΓ αυτή in ρήξη. Ό,τι αρνείται στον ουρανό, δηλαδή σιην πίστη, το
αρνείται, όσο το δυνατόν, και στη γη, δηλαδή στην ηθική. «Απαιτείται μεγά
λη δύναμη και προσεκτική μέριμνα για να υπερβείε αυτό που είσαι εκ γενεms: να μη ζεις σαρκικά εν σαρκί, να την πολεμάς καθημερινά»· Ιερώνυμος
(Epist. Furíae Rom. nobilique viduae). «Όσο περισσότερο εξαναγκάζει και κα
ταπιέζεις τη φύση, τόση μεγαλύτερη xápis θα σου δοθεί»· θωμάς του Κεμπ
Omit., lib. Ill, c. 54). «Πάρε θάρρος και έχε τη δύναμη τόσο va 6pas όσο και
να πάσχεις αυτό που αντιφάσκει στη φύση» (ό.π., c. 49). «Ω, πόσο μακάριος
είναι εκείνος ο άνθρωπος, ω Κύριε!, ο οποίος για δική σου χάρη αποχωρίζε
ται όλα τα πλάσματα, ο οποίος βιάζει τη φύση και σταυρώνει τις επιθυμίες της
σάρκας στη ζέση του πνεύματος» (ό.π., c. 48). «Δυστυχώς όμως, ακόμη ζει ο
παλαιός άνθρωπος εντός μου, δεν έχει σταυρωθεί ακόμη εντελώς» (ό.π., c.
34). Οι προτάσεις δε αυτές δεν είναι διόλου απλώς μια έκφραση της ευσε
βούς ατομικότητας του συντάκτη του κειμένου De imitatione Christi· αποτυπώνουν την ευσεβή ηθική του Καθολικισμού - εκείνη την ηθική την οποία
επιβεβαίωσαν οι Άγιοι με τη ζωή τους και την οποία ενέκρινε η κατά τα άλλα
τόσο εγκόσμια κεφαλή της Εκκλησίας. (Πρβλ. για παράδειγμα, το σύγγραμ
μα Canonizatio S. Bernhardi Abbatis per Alexandrum papam III. anno Ch.
1164.) Από αυτή την καθαρά αρνητική ηθική αρχή προέρχεται και το ότι
υπήρξε δυνατό και επετράπη να εκφραστεί εντός του Καθολικισμού ακόμη
και αυτή η ωμή άποψη, ότι η απλή ιδιότητα του μάρτυρα αποκτά ουράνια
μακαριότητα ακόμη και χωρίς την ορμή της αγάπης για το θεό.
Βεβαίως, και ο Καθολικισμός αρνήθηκε in praxi την υπερνατουραλιστική
ηθική του Χριστιανισμού· αλλά η άρνησή του έχει μια ουσιωδώς άλλη ση
μασία από εκείνη του Προτεσταντισμού· είναι μόνο μια de facto άρνηση, όχι
de jure. Ο Καθολικός αρνήθηκε στο βίο αυτό που έπρεπε να καταφάσκει στο
βίο -όπως, για παράδειγμα, τον όρκο της αγνότητας-, αυτό που ήθελε να
καταφάσκει, εάν ήταν τουλάχιστον θρήσκος Καθολικός, αλλά σύμφωνα με
τη φύση του πράγματος δεν μπόρεσε να καταφάσκει. Απέδωσε λοιπόν ισχύ
στο φυσικό δίκαιο, ικανοποίησε την αισθητηριακότητα - με μια λέξη ήταν
άνθρωπος σε αντίφαση προς την αληθινή ουσία του, προς τη θρησκευτική
αρχή και συνείδησή του. «Δυστυχώς! Ακόμη ζει ο παλαιός (δηλαδή ο πραγ
ματικός) άνθρωπος εντός μου». Ο Καθολικισμός έδωσε στον κόσμο την από
δειξη ότι οι υπερφυσικές άρχες πίστης του Χριστιανισμού, εφαρμοσμένες
στη ζωή, καθιστάμενες ηθικές αρχές, έχουν ανήθικες, θεμελιωδώς διεφθαρ
μένες συνέπειες. Αυτή την εμπειρία την εκμεταλλεύτηκε ο Προτεσταντισμός
ή, πολύ περισσότερο, αυτή προκάλεσε τη γέννηση του Προτεσταντισμού.
Ο Προτεσταντισμός λοιπόν κατέστησε -με την έννοια του αληθινού Καθο
λικισμού και όχι βέβαια με την έννοια της εκφυλισμένης Εκκλησίας- την
παράνομη πρακτική άρνηση του Χριστιανισμού νόμο, κανόνα του βίου: Δεν
μπορείτε να είστε σε αυτόν το βίο, τουλάχιστον σε αυτόν το βίο, Χριστια
νοί, δεν μπορείτε να είστε κάποια ιδιαίτερα, υπερανθρώπινα όντα, άρα δεν
πρέπει να είστε κάτι τέτοιο. Νομιμοποίησε μάλιστα ενώπιον της συνείδησής
του, η οποία ήταν δεσμευμένη από το Χριστιανισμό, αυτή την άρνηση του
ίδιου του Χριστιανισμού και πάλι μέσα από το Χριστιανισμό, τη δήλωσε ως
χριστιανική - συνεπώς δεν αποτελεί κανένα θαύμα ότι τελικά ο σύγχρονος
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Χριστιανισμόε θεωρεί Χριστιανισμό όχι μόνο την πρακτική aññá και τη θε
ωρητική, δηλαδή την πλήρη άρνηση του Χριστιανισμού. Εάν άλλωστε ο
Προτεσταντισμό5 θεωρείται ais η αντίφαση και ο Καθολικισμόε cos η ενότητα
τηε níoxns και του βίου, τότε είναι αυτονόητο ότι με tous ηροσδιορισμούε
αυτού5 χαρακτηρίζεται και στιε δύο πλευρέ* μόνο η ουσία, η αρχή.
Η πίστη θυσιάζει στο θεό τον άνθρωπο. Η ίδια η ανθρώπινη θυσία ανήκει
στην έννοια ins θρησκεία. Οι αιματηρέ* ανθρώπινε* 0υσίε5 δραμαχοποιούν
απλά» αυχή χην έννοια. «Πίσιει προσενήνοχεν ’Αβραάμ χόν Ισαάκ»· npos
EBpaíous 11:17. «Πόσο μεγαλύτερο* είναι ο Αβραάμ, o o n o ío s θανάτωσε
τον μοναδικό γιο του σύμφωνα με τη βούληση [...]. Ο Ιεφθάε θυσίασε την
παρθένα κόρη του και γΓ αυτόν το λόγο καταχωρείται από to u s Αποστόλουε
o to u s A yíou s»- Ιερώνυμος (Epist. Juliano). Eníons, και στη χριστιανική θρη
σκεία είναι μόνο με το αίμα, με την άρνηση του Υιού του Ανθρώπου, που
κατευνάζεται η οργή του θεού, που ο θεόε συμφιλιώνεται με χον άνθρωπο.
Για χο λόγο αυχό έπρεπε να θαναχωθεί évas καθαρόε, évas αθώοε άνθρωποε
cos θυσία. Μόνο αυχό χο αίμα είναι ακριβό, μόνο αυχό έχει συμφιλιωχική
δύναμη. Αυχό δε χο αίμα που χύθηκε σχο Σχαυρό np os καχευνασμό xns θείas οργήε χο απολαμβάνουν οι Χρισχιανοί σχη θεία Ευχαρισχία cos ενίσχυση
και επισφράγιση xns níoxns xous. Γιαχί όμωε χο αίμα με τη μορφή του οίνου,
η σάρκα με τη μορφή του άρτου; Για να μην υπάρχει η επίφαση ότι οι Χρι
στιανοί τάχα τρώνε πραγματική ανθρώπινη σάρκα, ότι πίνουν πραγματικό
ανθρώπινο αίμα, ούτωε ώστε o cpuoiKÓs άνθρωποε, δηλαδή o homo verus
[αληθινόε άνθρωποε], να μη νιώσει φρίκη για τα Μυστήρια Tns χριστιανικήε
nío rn s αντικρίζονταε την πραγματική ανθρώπινη σάρκα και το αίμα. «Για να
μην τρομάξει η ανθρώπινη αδυναμία μπροστά στη βρώση Tns oá pK as και
στην πόση του αίματο5, o X p io ró s θέλησε να τα σκεπάσει και να τα συγκαλύψει με tis μορφέε του άρτου και του οίνου»· Βερνάρδοε (ό.π., σ. 189-191).
«Για Tpcis λόγουε απολαμβάνεται, σύμφωνα με τη διαταγή του Χριστού, η
σάρκα και το αίμα υπό μία άλλη μορφή. Πρώτον, oútcos ώστε η πίστη, που
αναφέρεται σε αόρατα πράγματα, να έχει μια αμοιβή, διότι η πίστη δεν έχει
καμία αμοιβή εκεί όπου o ανθρώπινοε A ó y o s παρέχει μια εμπειρική από
δειξη. Κατόπιν, για να μην τρομάξει η ψυχή από αυτό που θα αντίκριζε το
μάτι, διότι δεν είμαστε συνηθισμένοι να τρώμα ωμό κρέαε και να πίνουμε αίμα.
Τέλο5, για να μην προσβάλλουν οι άπιστοι τη χριστιανική θρησκεία [...], για
να μη pas γελοιοποιήσουν δηλαδή, ότι πίνουμε το αίμα 8vós σκοτωμένου
ανθρώπου»· Πέτροε Λομβαρδόε (Lib. IV, dist. 11, c. 4).
Oncos όμωε η αιματηρή ανθρωποθυσία εκφράζει στην υπέρτατη άρνηση
του ανθρώπου ταυτόχρονα την υπέρτατη θέση του ιδίου, διότι μόνο επειδή
ο ανθρώπινοε βίθ5 ισχύει cos το ανώτατο, επειδή δηλαδή η θυσία του είναι
η πιο επώδυνη, είναι εκείνη η θυσία που κοστίζει τη μεγαλύτερη υπέρβαση,
γΓ αυτόν το λόγο προσφέρεται στο θεό - έτσι και η αντίφαση τηε θείαε
Euxapiorías με την ανθρώπινη φύση είναι μόνο φαινομενική. Ακόμη και
ανεξάρτητα του ότι η σάρκα και το αίμα συγκαλύπτοται, óncos λέει ο Άγιθ5
Βερνάρδοε, με άρτο και οίνο, δηλαδή στ' αλήθεια αυτό που απολαμβάνεται
δεν είναι σάρκα αλλά άρτοε, δεν είναι αίμα αλλά oívos - το Μυστήριο Tns
θείαε Euxapiorías ανάγεται στο μυστικό τηε βρώσηε και τηε ηόσηε. «[...]

Ludwig Feuerbach

Oñoi οι αρχαίοι Χριστιανοί διδάσκαλοι [...] διδάσκουν ότι το σώμα του Χρι
στού λαμβάνεται όχι μόνο πνευματικά, με την πίστη, πράγμα το οποίο συμ
βαίνει και εκτός του Μυστηρίου, aññá και στοματικά, όχι μόνο από τους
πιστούς, τους ευσεβείς, aññá και από τους ανάξιους, του άπιστους, τους
ψευδείς και κακούς Χριστιανούς». «Υπάρχουν δύο ειδών βρώσεις της σάρ
κας του Χριστού, η μία πνευματική [...]. Aññá μια τέτοια πνευματική βρώση
δεν είναι τίποτε áñño από την πίστη [...]. Η άλλη βρώση του σώματος του
Χριστού είναι στοματική ή μυστηριακή» (Συμβολικό Βιβλίο, Εξήγηση, Άρ
θρο 7). «Το στόμα τρώει σωματικά το σώμα του Χριστού»· Λούθηρος (Ενάντια
στους λήρους, τόμ. XIX, σ. 417). Τι θεμελιώνει λοιπόν η ειδική διαφορά της
θείας Ευχαριστίας; Τη βρώση και την πόση. Έξω από το Μυστήριο ο θεός
απολαμβάνεται πνευματικά, εντός του Μυστηρίου αισθητηριακά, στοματικά,
δηλαδή πίνεται και τρώγεται - γίνεται αντικείμενο σωματικής ιδιοποίησης,
ενσωματώνεται. Πώς θα μπορούσες όμως να προσλάβεις το θεό στο σώμα
σου εάν αυτό ίσχυε για εσένα ως ένα όργανο ανάξιο του θεού; Χύνεις άραγε
τον οίνο σε ένα δοχείο νερού; Δεν τον τιμάς με ένα ιδιαίτερο γυάλινο δοχείο;
Αγγίζεις με τα χέρια ή με τα χείλη σου αυτό που σε αηδιάζει; Δεν δηλώνεις
με τον τρόπο αυτό αποκλειστικά το Ωραίο ως το άξιο αφής; Δεν δηλώνεις
τα χέρια και τα χείλη ως άγια, όταν με αυτά αδράχνεις και αγγίζεις το Άγιο;
Εφόσον λοιπόν ο θεός τρώγεται και πίνεται, τότε η βρώση και η πόση δη
λώνονται ως θείες πράξεις. Και αυτό το λέει η θεία Ευχαριστία, αλλά με έναν
αυτοαντιφάσκοντα, μυστηριακό, μυστικό τρόπο. Εντούτοις η αποστολή μας
είναι να δηλώσουμε ανοιχτά και ειλικρινά, με σαφήνεια και προσδιορισμό
το μυστήριο της θρησκείας. Η ζωή είναι θεός, ζωτική απόλαυση, θεία από
λαυση, η αληθινή χαρά της ζωής είναι αληθινή θρησκεία. Αλλά στη ζωτική
απόλαυση ανήκει και η απόλαυση του φαγητού και του ποτού. Εάν λοιπόν
η ζωή πρέπει να είναι εν γένει άγια, τότε πρέπει να είναι άγια η βρώση και
η πόση. Αυτή η ομολογία είναι αθρησκευτική; As σκεφτεί κανείς ότι αυτή η
αθρησκεία είναι το αναλυμένο, το δηλωμένο, το απερίφραστα εκφρασμένο
μυστικό της ίδιας της θρησκείας. Όλα τα μυστικά της θρησκείας καταλήγουν
εντέλει, όπως δείχθηκε, στο μυστικό της ουράνιας μακαριότητας. Αλλά η
ουράνια μακαριότητα είναι απλώς η ευδαιμονία που έχει απογυμνωθεί από
τους φραγμούς της πραγματικότητας. Οι Χριστιανοί θέλουν να είναι τόσο
ευτυχείς όσο και οι ειδωλολάτρες. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι ειδωλολάτρες
τοποθετούν τον ουρανό στη γη, και οι Χριστιανοί τη γη στον ουρανό. Περατό
είναι αυτό που είναι, αυτό που πραγματικά απολαμβάνεται- αλλά άπειρο
είναι αυτό που δεν είναι, αυτό που μόνο πιστεύεται και ελπίζεται.

[XXIV]
Η χριστιανική θρησκεία είναι μια αντίφαση. Είναι η συμφιλίωση και ταυτόχρο
να ο διχασμός, η ενότητα και συνάμα η αντίθεση μεταξύ θεού και ανθρώπου.
Αυτή η προσωποποιημένη αντίφαση είναι ο θεάνθρωπος - η ενότητα της θεό
τητας και της ανθρωπότητας είναι σε αυτόν αλήθεια και αναλήθεια.
Υποστηρίχτηκε ήδη προηγουμένως ότι, εάν ο Χριστός ήταν ταυτόχρονα
θεός, άνθρωπος και ένα άλλο ον που παριστάνεται ως αμέτοχο σε δεινά,
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τότε το πάθοβ του ήταν μόνο μια αυταπάτη. Διότι το πάθοβ του γΓ αυτόν cos
άνθρωπο δεν ήταν náOos γΓ αυτόν cos θεό. Όχι! Αυτό που ομολόγησε cos
άνθρωπο5 το απαρνήθηκε cos θεός. Υπέφερε μόνο εξωτερικά, όχι εσωτε
ρικά, δηλαδή υπέφερε μόνο φαινομενικά· δοκπτικά, αλλά όχι πραγματικά,
διότι ήταν ávGpconos μόνο cos npos την εμφάνιση, την όψη, το εξωτερικό,
αλλά στ' αλήθεια, κατ' ουσίαν όμα», η οποία ακριβά» γΓ αυτόν το λόγο ήταν
αντικείμενο μόνο για tous moroús, ήταν 08Ós. θα επρόκειτο για πραγματικό
ná0os εάν είχε υποφέρει ταυτόχρονα cos Θεός. Ό,τι δεν προσλαμβάνεται
στον ίδιο το θεό δεν προσλαμβάνεται στην αλήθεια, στην ουσία, στην υπό
σταση. Είναι όμα» απίστευτο που οι ίδιοι οι Χριστιανοί, εν μέρει άμεσα και εν
μέρει έμμεσα, ομολόγησαν ότι το υπέρτατο, το ιερότερο Μυστήριό tous ήταν
μόνο μια αυταπάτη, μια προσομοίωση. Μια προσομοίωση η οποία άλλωστε
αποτελεί ήδη τη βάση για το τελεία» ανιστορικό238, θεατρικό, ψευδαισθησιακό Ευαγγέλιο του Ιωάννη, όπα» προκύπτει μεταξύ άλλων ιδιαίτερα από την
ανάσταση του Λαζάρου, καθά» εδώ o navroôùvapos διατάκτέ για ζωή και
για θάνατο χύνει μέχρι και δάκρυα, προφανά» npos επίδειξη Tns ανθρώπι
ν έ ιδιότητάβ του, και λέει ρητά: «Πάτερ, εύχαριστώ σοι δτι ñKouoás μου.
έγώ δέ ήδειν δτι πάντοτέ μου áKoúsis· άλλά διά τόν όχλον τόν περιεστώτα
εϊπον, ϊνα πιστεύσωσιν δτι σύ με άπέστειλαβ» [Ιωάννης 11:41-42]. Αυτή λοι
πόν την ευαγγελική προσομοίωση η χριστιανική Εκκλησία τη διαμόρφω
σε μέχρι σημείου npo<pavoús διαστρέβλωσή. «O Inooús υπέφερε και δεν
υπέφερε [...]. Υπέφερε σύμφωνα με το υποτιθέμενο σώμα του, ούτα» ώστε
το προσληφθέν σώμα να θεωρηθεί αληθινό, αλλά δεν υπέφερε σύμφωνα
με την ανίκανη να πάσχει θεότητα σύμφωνα με το ρήμα [...]. Ήταν λοιπόν
αθάνακ» στο θάνατο, απαθήβ στα δεινά [...]. Γιατί αποδίδει στη θεότητα τα
δεινά του σώμακ» και συνδέει την αδυναμία του ανθρώπινου πόνου με τη
θεία φύση;»· Αμβρόσιος (De incarnat, dom. sac., c. 4 και 5). «Σύμφωνα με
την ανθρώπινη φύση αυξήθηκε η σοφία του, όχι επειδή έγινε με το χρόνο
σοφότεροβ [...], αλλά ακριβά» επειδή η σοφία, από την οποία ήταν έμπλεο5,
φάνηκε σταδιακά otous άλλου5 [...], για άλλου5 λοιπόν, όχι για τον εαυτό
του, αυξήθηκε η σοφία και η xápis του»· Γρηγόριος (στον Πέτρο Λ[ομβάρδο]
lib. Ill, dist. 13, c. 1). «Αυξήθηκε λοιπόν σύμφωνα με την επίφαση και την
άποψη άλλων ανθρώπων. Έτσι, λέγεται γΓ αυτόν ότι στην παιδική ηλικία του
δεν είχε τάχα γνωρίσει πατέρα και μητέρα, διότι συμπεριφερόταν με τέτοιον
τρόπο cos εάν να μην tous είχε γνωρίσει»· Πέτρος Λ. (ό.π., c. 2). «Qs άνθρωnos αμφιβάλλει, cos ávOpconos μίλησε. (Αμβρόσιος) Με αυτά τα λόγια φαίνε
ται να υποδηλώνεται ότι o Xpiotós αμφέβαλλε όχι cos θεόβ ή eos Yiós θεού,
αλλά eos ávOpconos με ανθρώπινο αίσθημα, πράγμα όμα» το οποίο δεν θα
πρέπει να κατανοηθεί cos εάν autós o í6ios να είχε αμφιβάλει, αλλά μόνο ότι
συμπεριφέρθηκε cos αμφιβάλλων και φάνηκε otous ανθρώπου ότι αμφι
βάλλει»· Πέτρο5 Λ. (ό.π., dist. 17, c. 2). Στο πρώτο τμήμα του συγγράμματό$
238.
Γι' αυτή ιην πεποίθηση παραπέμπω <πο σύγγραμμα tou Lützelberger Απόδειξη του
αβάσιμου χαρακτήρα της εκκλησιαστικής παράδοσης για τον Απόστολο Ιωάννη και για τα κείμε
νά του, και του Bruno Bauer Κριτική της ευαγγελικής ιστορία των Συνοπτικών και του Ιωάννη
(III Β.).
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μας παραθέσαμε την αλήθεια, στο δεύτερο την αναλήθεια της θρησκείας
ή, πολύ περισσότερο, της θεολογίας. Αλήθεια είναι μόνο η ταυτότητα του
θεού και του ανθρώπου - αλήθεια είναι μόνο η θρησκεία όταν καταφάσκει
τους ανθρώπινους προσδιορισμούς ως θείους, ψεύδος είναι όταν, ως θεο
λογία, τους αρνείται, όταν διακρίνει το θεό ως ένα ον διαφορετικό από τον
άνθρωπο. Έτσι, στο πρώτο τμήμα είχαμε να αποδείξουμε την αλήθεια του
θείου πάθους· εδώ έχουμε την απόδειξη για την αναλήθεια αυτού του πά
θους, και μάλιστα όχι την υποκειμενική αλλά την αντικειμενική - την ομολο
γία της ίδιας της θεολογίας ότι το υπέρτατο μυστήριό της, το πάθος του θεού
είναι μόνο μια αυταπάτη, μια ψευδαίσθηση. Είπα λοιπόν άραγε ψέματα όταν
διατύπωσα την άποψη ότι η υπέρτατη αρχή της χριστιανικής θεολογίας είναι
η υποκρισία; Δεν αρνείται και ο θεάνθρωπος ότι είναι άνθρωπος, ενώ είναι
άνθρωπος; Ω, φέρτε μου επιτέλους αντίρρηση!
Πρόκειται λοιπόν για τη μεγαλύτερη ακρισία, αναλήθεια και αυθαιρεσία
να επιδεικνύεται η χριστιανική θρησκεία, όπως το έκανε η θεωρησιακή φιλο
σοφία, μόνο ως θρησκεία της συμφιλίωσης, και όχι επίσης ως θρησκεία του
διχασμού, να βρίσκει κανείς στο θεάνθρωπο μόνο την ενότητα και όχι επίσης
την αντίφαση του θείου και του ανθρώπινου όντος. Ο Χριστός υπέφερε μόνο
œs άνθρωπος, όχι ως θεός -αλλά η ικανότητα του πάθους είναι το σημείο
της πραγματικής ανθρωπότητας-, δεν γεννήθηκε, δεν ωρίμασε η γνώση του,
δεν σταυρώθηκε ως θεός- δηλαδή όλοι οι ανθρώπινοι προσδιορισμοί παρέμειναν μακριά από αυτόν ως θεό. Πέρα από την πεποίθηση ότι ο Χριστός
υπήρξε ταυτόχρονα αληθινός θεός και αληθινός άνθρωπος, το θείο ον είναι
μέσα στην ενανθρώπηση εξίσου διχασμένο με το ανθρώπινο ον όπως και
πριν από την ενανθρώπηση, καθώς κάθε ον αποκλείει από τον εαυτό του
τους προσδιορισμούς του άλλου, παρόλο που και τα δύο πρέπει να συνδέο
νται σε μία προσωπικότητα, αλλά με έναν τρόπο ακατάληπτο, θαυματουργό,
δηλαδή αναληθή, αντιφάσκοντα προς τη φύση της σχέσης την οποία έχουν
μεταξύ τους. Ακόμη και οι Λουθηρανοί, μάλιστα ο ίδιος ο Λούθηρος, όσο
και αν εκφράζεται σθεναρά για την κοινότητα και την ένωση της ανθρώπινης
και της θείας φύσης στον Χριστό, εντούτοις δεν ξεπερνά τον ασυμφιλίωτο δι
χασμό τους. «Ο θεός είναι άνθρωπος και ο άνθρωπος είναι θεός, αλλά έτσι
δεν αναμειγνύονται ούτε οι φύσεις ούτε οι ιδιότητές τους, αλλά κάθε φύση
διατηρεί την ουσία και τις ιδιότητές rns». «Ο ίδιος ο Υιός του θεού υπέφερε
και πέθανε αληθινά σύμφωνα με την προσληφθείσα ανθρώπινη φύση, αν και
η θεία φύση δεν μπορεί ούτε να πάσχει ούτε να πεθάνει». «Ορθώς λέγεται:
Ο Υιός του θεού πάσχει. Διότι, αν και το ένα κομμάτι (για να το πω έτσι) ως
θεότητα δεν πάσχει, εντούτοις πάσχει το πρόσωπο, το οποίο είναι θεός, στο
άλλο κομμάτι, που είναι εκείνο της ανθρωπότητας· διότι στ' αλήθεια ο Υιός
του θεού σταυρώθηκε για εμάς, δηλαδή το πρόσωπο εκείνο που είναι θεός·
διότι αυτό, αυτό (λέγω) το πρόσωπο σταυρώθηκε σύμφωνα με την ανθρω
πότητα». - «Το πρόσωπο είναι εκείνο που πράττει και πάσχει τα πάντα, to
ένα σύμφωνα με τη μία φύση, το άλλο σύμφωνα με την άλλη φύση, όπως το
γνωρίζουν οι λόγιοι»· Συμβολικό Βιβλίο (Erklàr:, Art. 8). «Ο Υιός του θεού
και ο ίδιος ο θεός δολοφονήθηκε και στραγγαλίστηκε: διότι ο θεός και ο
άνθρωπος είναι ένα πρόσωπο. ΓΓ αυτό και σταυρώθηκε και πέθανε ο θεός.
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o onoíos έγινε άνθρωποε· όχι ο αποκομμένοε θεόε, aññá ο ενωμένοε με
την ανθρωπότητα θεόε: όχι σύμφωνα με τη θεότητα, aññá σύμφωνα με την
ανθρώπινη φύση την οποία προσέλαβε»· Λούθηροε (τόμ. Ill, σ. 502). Έτσι, οι
δύο φύσειε είναι ενωμένεε μόνο στο πρόσωπο, δηλαδή μόνο σε ένα nomen
propium, κατ' όνομα, aññá όχι κατ' ουσίαν, όχι στην αλήθεια. «Όταν λέγεται:
ο θεόε είναι άνθρωποε ή ότι ο άνθρωποε είναι θεόε, τότε μια τέτοια πρόταση
λέγεται προσωπική, διότι προϋποθέτει μια προσωπική ένωση στον Χριστό,
διότι χωρίε μια τέτοια ένωση των φύσεων στον Χριστό δεν θα μπορούσα
ποτέ να πω ότι ο θεόε είναι άνθρωποε ή ότι ο άνθρωποε είναι θεόε [...].
Είναι όμωε εντελώε σαφέε ότι οι φύσειε γενικά δεν μπορούν να συνδεθούν
μεταξύ τουε, και ότι συνεπώε δεν μπορεί να πει κανείε: η θεία φύση είναι
η ανθρώπινη ή ότι η θεότητα είναι η ανθρωπότητα, και αντιστρόφωε»· J.F.
Buddeus (ό.π., lib. IV, c. Il, § 11). Συνεπώε η ενότητα του θείου και του ανθρώ
πινου όντοε στην ενσάρκωση είναι απλώε μια αυταπάτη, μια ψευδαίσθηση.
Η παλαιά διαφωνία μεταξύ θεού και ανθρώπου αποτελεί και εδώ τη βάση
και επιδρά τόσο πιο διαβρωτικά, τόσο πιο μισητά, καθώε κρύβεται πίσω από
την επίφαση, πίσω από τη φαντασία τηε ενότηταε. ΓΓ αυτό και ο Σοκινιανισμόε ήταν εξίσου επιφανειακόε όταν αρνήθηκε την Τριαδικότητα όπωε και
τη σύνθεση του θεανθρώπου - ήταν απλώε συνεπήε, απλώε αληθινόε. Ο
θεόε ήταν ένα ον με τρειε προσωπικότητεε και εντούτοιε έπρεπε ταυτόχρο
να να είναι anñós, ένα ens simplicissimum, ώστε η απλότητα αρνιόταν την
Τριαδικότητα- ο θεόε ήταν θεόε-άνθρωποε, και εντούτοιε η ανθρωπότητα
δεν έπρεπε να επηρεάσει ή να άρει τη θεότητα, δηλαδή δεν έπρεπε να εί
ναι ουσιωδώs διακριτή από αυτήν- έτσι, το ασυμβίβαστο των θείων και των
ανθρώπινων προσδιορισμών αρνιόταν την ενότητα των δύο όντων. Έχουμε
συνεπώε ήδη στο θεάνθρωπο τον αρνητή, τον αρχέγονο εχθρό του θεαν
θρώπου, τον ορθολογισμό, μόνο που εδώ ήταν επιβαρυμένοε ακόμη με το
αντίθετό του. Ο Σοκινιανισμόε αρνιόταν λοιπόν μόνο αυτό που αρνιόταν η
ίδια η πίστη, αλλά το υποστήριζε και πάλι σε αντίφαση προε τον εαυτό τηε·
αρνιόταν μόνο μία αντίφαση, μόνο μία αναλήθεια.
Εντούτοιε, οι Χριστιανοί εόρταζαν την ενανθρώπηση του θεού ωε έργο
τηε αγάπηε, ωε αυτοθυσία του θεού, ωε απάρνηση τηε μεγαλειότητάε του
-Amor triumphat de Deo-, διότι η αγάπη του θεού είναι μια κενή λέξη εάν
δεν συλληφθεί ωε πραγματική άρση τηε διαφοράε του από τον άνθρωπο.
Έχουμε λοιπόν στο επίκεντρο του Χριστιανισμού την αντίφαση μεταξύ πίστηε και αγάπηε, την οποία αναπτύξαμε στο συλλογισμό. Η πίστη καθιστά
το πάθοε του θεού μια επίφαση, η αγάπη μια αλήθεια, διότι μόνο στην αλή
θεια του πάθουε βασίζεται η αληθινή, η θετική εντύπωση τηε ενσάρκωσηε.
Όσο λοιπόν τονίσαμε την αντίφαση και το διχασμό μεταξύ τηε ανθρώπινηε
και τηε θείαε φύσηε στο θεάνθρωπο, τόσο πρέπει και πάλι να τονίσουμε την
κοινότητα και την ενότητά τουε, δυνάμει τηε οποίαε ο θεόε είναι πραγματι
κά άνθρωποε και ο άνθρωποε είναι πραγματικά θεόε. Εδώ έχουμε λοιπόν
την άνευ αντίφασηε, την ανυπέρβλητη και ταυτόχρονα απτή απόδειξη ότι
το επίκεντρο, το υπέρτατο αντικείμενο του Χριστιανισμού δεν είναι τίποτε
άλλο από τον άνθρωπο, ότι οι Χριστιανοί λατρεύουν το ανθρώπινο άτομο
ωε θεό, και το θεό ωε το ανθρώπινο άτομο. «Autós ο άνθρωποε. γεννημένοε
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από ιην Παρθένο Μαρία είναι ο lôios ο Θεό5, o onoíos έχει δημιουργήσει γη
και ουρανό»· Λούθηρος (τόμ. II, σ. 671). «Δείχνω τον άνθρωπο Χριστό και
λέγω: auiós είναι o Yiós του θεού»· tou ιδίου (τόμ. XIX, σ. 594). «Το να δίνει
ζωή, να έχει κάθε κρίση και κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη, να έχει
τα πάντα στα χέρια του, να έχει τα πάντα κάτω από τα πόδια του, να καθαίρει από αμαρτίες κ.λπ., óña αυτά είναι [...] θείες άπειρες ιδιότητες, οι οποίε5
όμως σύμφωνα με τη Γραφή, έχουν δοθεί και παραχωρηθεί στον άνθρωπο
Χριστό». «ΓΓ αυτό πιστεύουμε, διδάσκουμε και ομολογούμε ότι o uiós του
ανθρώπου [...] όχι μόνο os θεός aññá και cos άνθρωπος γνωρίζει τα πάντα,
δύναται τα πάντα, είναι παρών σε κάθε πλάσμα». «Os εκ τούτου απορρίπτουμε
και καταδικάζουμε [...] ότι autós (o Yiós του θεού) σύμφωνα με την ανθρώ
πινη φύση δεν είναι ικανός για την παντοδυναμία και για άλλες ιδιότητες
θείας φύσης» (Συμβολικό Βιβλίο, Summar. Begr. u. Erklar., Art. 8). «Από
εδώ προκύπτει αφ' εαυτού ότι ο Χριστός πρέπει να λατρεύεται θρησκευτικά
και ως άνθρωπος»· Buddeus (ό.π., lib. IV, c. Il, § 17). Το ίδιο διδάσκουν ρητά
οι Εκκλησιαστικοί Πατέρες και οι Καθολικοί. Για παράδειγμα: «Με την ίδια
λατρεία θα πρέπει να λατρεύεται στον Χριστό η θεότητα και η ανθρωπότη
τα [...]. Η θεότητα είναι έντονα συνυφασμένη με την ανθρωπότητα μέσα
από προσωπική ένωση, άρα μπορεί και η ανθρωπότητα του Χριστού ή ο
Χριστός ως άνθρωποε να είναι αντικείμενο θείας λατρείας»· Theol. schol.
(Sect. Thomam Aq., P. Metzger, τόμ. IV, σ. 124). Βέβαια, λέγεται: αυτό που
λατρεύεται δεν είναι ο άνθρωπος δεν είναι η σάρκα και το αίμα δι' εαυτά,
αλλά η σάρκα που συνδέεται με το θεό, ούτως ώστε η λατρεία δεν ισχύει
για τη σάρκα ή για τον άνθρωπο, αλλά για το θεό. Αλλά εδώ είναι η ίδια
κατάσταση όπως με τη λατρεία των αγίων και των εικόνων. Όπως ο Αγιος
τιμάται μόνο στην εικόνα, και ο θεός τιμάται μόνο στον Αγιο, επειδή τιμά
κανείς την εικόνα, τον Άγιο, έτσι ο θεός λατρεύεται μόνο στην ανθρώπινη
σάρκα, διότι λατρεύεται η ίδια η ανθρώπινη σάρκα. Ο θεός γίνεται σάρκα,
άνθρωπος, επειδή ήδη κατά βάση ο άνθρωπος είναι θεός. Πώς σου μπήκε
λοιπόν στο μυαλό να φέρεις σε τόσο στενή σχέση και επαφή την ανθρώπινη
σάρκα με το θεό, εάν την θεωρούσες κάτι ακάθαρτο, κατώτερο, ανάξιο του
θεού; Εάν η αξία, η αξιοσύνη της ανθρώπινης σάρκας δεν βρίσκεται μέσα
σε αυτόν τον ίδιο, γιατί τότε δεν καθιστάς έδρα του θείου πνεύματος μια
άλλη, μη ζωική σάρκα; Βέβαια, λέγεται: ο άνθρωπος είναι μόνο το όργανο
«εντός, με και μέσω» του οποίου δρα η θεότητα, «όπως η ψυχή στο σώμα».
Αλλά και αυτή η ένσταση έχει ήδη αναιρεθεί μέσα από τα προαναφερθέντα.
Ο θεός επέλεξε τον άνθρωπο ως το όργανό του, ως το σώμα του, διότι
μόνο στον άνθρωπο βρήκε ένα όργανο άξιο του ιδίου, αρμόζον σε αυτόν
και πρόθυμο. Εάν ο άνθρωπος είναι αδιάφορος, γιατί τότε ο θεός δεν εν
σαρκώθηκε σε ένα ζώο; Έτσι λοιπόν ο θεός έρχεται μόνο από τον άνθρωπο
μέσα στον άνθρωπο. Η εμφάνιση του θεού στον άνθρωπο είναι απλώς μια
εμφάνιση της θεότητας και της εξοχότητας του ανθρώπου. Noscitur ex alio,
qui non cognoςcitur ex se (όποιον δεν γνωρίζει κανείς από αυτόν τον ίδιο τον
γνωρίζει από έναν άλλο) - αυτή η τετριμμένη ρήση ισχύει και εδώ. Ο θεός
γνωρίζεται από τον άνθρωπο, τον οποίο τιμά με την προσωπική παρουσία
και εγκατοίκησή του, και μάλιστα cos ένα ανθρώπινο ον, διότι αυτό που κά-
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noios προτιμά, επιλέγει, αγαπά, αυτό είναι η ίδια η αντικειμενική ουσία τουκαι ο άνθρωποβ γνωρίζεται από το θεό, και μάλιστα cos ένα θείο ον, διότι
μόνο αυτό που είναι άξιο θεού, μόνο το θείο μπορεί να είναι αντικείμενο,
όργανο και κατοικία του θεού. Βέβαια, λέγεται επιπλέον: είναι μόνο autós
o Inooús Xpioiós αποκλειστικά, και κανέναβ άλλοβ άνθρωποβ, o onoios τιμάται α» 0eós. Αλλά και autós ο λόγο5 Είναι ματαιόδοξοε και TinoTévios. Ο
Xpiotós είναι μεν évas, αλλά évas για óñous. Είναι áv0poúnos óncos εμεί5, «ο
αδελφό5 μαβ, και εμεί5 είμαστε σάρκα εκ Tns oapKÓs του και οστό εκ του
οστού του». KaOévas λοιπόν αναγνωρίζει τον εαυτό του εν Χριστώ, καθέναβ
βρίσκει τον εαυτό του να αντιπροσωπεύεται από αυτόν. «Η σάρκα και το αίμα
δεν ξεχνιούνται». «Στον Ιησού Χριστό τον Κύριό pas είναι Ka0évas pas μία
μερίδα σάρκα και αίμα. ΓΓ αυτό και όπου κυβερνά το σώμα μου πιστεύω ότι
κυβερνώ εγώ ο iôios. Όπου δοξάζεται η σάρκα μου πιστεύω ότι εγώ ο lôios
είμαι έξοχοε. Όπου κυριαρχεί το αίμα μου, εκεί θεωρώ ότι εγώ o íóios κυριαρ
χώ »· AoúOnpos (τόμ. XVI, σ. 534). «Σκεφθείτε ότι το σώμα του Υιού του θεού
είναι η ιδέα των δικών μα5 σωμάτων. Τιμάμε λοιπόν το σώμα μα$ cos τιμή
στην ιδέα του!»·239Jakob Milichius (Or. depulmone, στο Melanchth. Declam.,
τόμ. Il, σ. 174). Πρόκειται λοιπόν για ένα αναμφισβήτητο, ένα ανυπέρβλητο
δεδομένο: οι Χριστιανοί λατρεύουν το ανθρώπινο άτομο cos ro υπέρτατο ον,
cos θεό. Σαφά» όχι ενσυνείδητα- διότι ακριβά» αυτό συγκροτεί την ψευδαί
σθηση Tns Θρησκευτική5 apxñs. Αλλά με αυτή την έννοια, και οι ειδωλολάxpes δεν λάτρευαν τα αγάλματα των θεών· διότι και γΓ auToús το άγαλμα
δεν ήταν ένα άγαλμα, αλλά o íóios o 0eós. Evtoútois το λάτρευαν εξίσου
καλά όσο και οι Χριστιανοί το ανθρώπινο άτομο, αν και βεβαία» αυτοί δεν
θέλουν να το πιστέψουν.

[XXV]
Ο άνθρωπο5 είναι o 0eós του Χριστιανισμού, η ανθρωπολογία είναι το μυστι
κό rns xpimiaviKñs θεολογίαε.
Η ιστορία του Χριστιανισμού δεν είχε καμία άλλη αποστολή από το να
αποκαλύψει αυτό το μυστικό - να πραγματοποιήσει και να γνωρίσει τη θε
ολογία cos ανθρωπολογία. Η διαφορά μεταξύ Προτεσταντισμού και Καθο
λικισμού -του παλαιού Καθολικισμού, o onoios υπάρχει πλέον μόνο στα
βιβλία και όχι στην πραγματικότητα- συνίσταται μόνο στο ότι ο μεν [ο Καθολικισμό5] είναι θεολογία, ενώ ο δε είναι χριστολογία, δηλαδή (θρησκευ
τική) ανθρωπολογία. Ο Καθολικισμό$ έχει έναν υπερνατουραλιστικό, έναν
αφπρπμένο θεό, ένα θεό o onoios είναι ένα ον άλλο από το ανθρώπινο,
ένα μη ανθρώπινο, ένα υπερανθρώπινο ον. O otóxos Tns καθολικήε ηθική5,
η ομοιότητα με το θεό, έγκειται στο να είναι κανείβ όχι άνθρωπος [να είναι]
239.
Σε αυτά τα λίγα λόγια, που έχουν ειπωθεί ήδη το έτος 1557, έχει λυθεί Kióñas το
μυστικό της χριστιανικής θρησκείας και θεολογίας. Εάν το σώμα του θεού είναι η ιδέα του
δικού μας σώματος, τότε αναγκαστικά η ουσία του θεού εν γένει είναι η ιδέα της δικής μας
ουσίας, δηλαδή η ουσία μας, όχι όμως ως πραγματική ή ταυτόσημη με εμάς, τα πραγματικά
άτομα, αλλά ως ένα ον αποσπασμένο από εμάς μέσω της νόησης, και μέσω της φαντασίας
αυτονομημένο και προσωποποιημένο σε αυτή την απόσπαση.
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περισσότερο από άνθρωποε - δηλαδή ένα ουράνιο, ένα αφηρημένο ον, évas
άγγελοε. Αλλά μόνο στην ηθική πραγματοποιείται, φανερώνεται η ουσία μιαε
θρησκείαε· μόνο η ηθική είναι το κριτήριο εάν μια θρησκευτική πίστη είναι
αλήθεια ή χίμαιρα. Συνεπώε évas υπερανθρώπινοε, υπερφυσικός θεόε παρα
μένει ακόμη μια αλήθεια μόνο εκεί όπου έχει us συνέπεια μια υπερανθρώ
πινη, μια υπερφυσική ή, πολύ περισσότερο, αντιφυσική ηθική. Αντιθέτου, ο
Προτεσταντισμόε δεν έχει καμία υπερνατουραλιστική ηθική αλλά μια ανθρώ
πινη ηθική, μια ηθική με σάρκα και αίμα για σάρκα και αίμα, συνεπώε και ο
θεόε του, ο αληθινόε, ο πραγματικόε θεόε του, δεν είναι, τουλάχιστον πλέ
ον, ένα αφηρημένο, υπερνατουραλιστικό ον, αλλά ένα ον με σάρκα και αίμα.
«Αυτή την παρηγοριά την ακούει με δυσαρέσκεια ο διάβολοε, ότι η σάρκα
και το αίμα μαε είναι ο Υιόε του θεού, μάλιστα ο θεόε ο ίδιοε και κυβερνά
στον ουρανό τα πάντα»· Λούθηροε (τόμ. XVI, σ. 573). «Εκτόε του Χριστού δεν
υπάρχει κανέναε θεόε, και όπου είναι o Χριστόε εκεί είναι nñnpns και εντελή$ η θεότητα»· του ιδίου (τόμ. XIX, σ. 403). Ο Κσθολικισμόε έχει τόσο στη
θεωρία όσο και στην πράξη ένα θεό o onoíos, ανεξάρτητα από το κατηγό
ρημα Tns αγάπηε, Tns ανθρωπότηταε, παραμένει ακόμη ένα ον δι'εαυτό, στο
οποίο συνεπώε ο άνθρωποε καταλήγει μόνο όταν είναι ενάντια στον εαυτό
του, όταν αρνείται τον εαυτό του, όταν εγκαταλείπει το Δ ι' Εαυτόν-Είναι τουο Προτεσταντισμόε, αντιθέτωε, έχει ένα θεό ο οποίοε, τουλάχιστον in praxi,
ουσιωδώ5, δεν είναι πλέον ένα Δ ι' Εαυτόν-Είναι, αλλά είναι μόνο ένα Είναι
για τον άνθρωπο, ένα Είναι για το καλύτερο του ανθρώπου· γΓ αυτό και στον
Καθολικισμό η υπέρτατη πράξη Tns λατρείαε είναι «η λειτουργία του Χρι
στού», μια θυσία του ανθρώπου -ο ίδιοε Χριστόε, η ίδια σάρκα και αίμα που
θυσιάστηκε στο σταυρό θυσιάζεται με την όστια στο θεό-, ενώ, αντιθέτωε,
στον Προτεσταντισμό [είναι] μια θυσία, ένα «χάρισμα θεού »■ ο θεόε θυσι
άζει, δίνεται στον άνθρωπο προε απόλαυση (πρβλ. Λούθηροε, για παρά
δειγμα, τόμ. XX, σ. 259, τόμ. XVII, σ. 529). Στον Καθολικισμό η ανθρωπότητα
είναι η ιδιότητα, το κατηγόρημα Tns θεότηταε (του Χριστού): ο θεάνθρωποε·
αντιθέτωε, στον Προτεσταντισμό η θεότητα είναι η ιδιότητα, το κατηγόρημα
Tns ανθρωπότηταε (του Χριστού): ο άνθρωποε θεόε. «Αυτό έκαναν προ πολ
λού οι μεγαλύτεροι θεολόγοι, έφυγαν από την ανθρωπότητα του Χριστού
προε τη θεότητα και προσκολλήθηκαν αποκλειστικά σε αυτή, σκεπτόμενοι ότι
θα έπρεπε κανείε να μη γνωρίζει την ανθρωπότητα του Χριστού. Πρέπει όμωε
κανείε να ανέλθει μέχρι τη θεότητα του Χριστού και να επιμείνει σε αυτήν,
ώστε να μην εγκαταλείψει την ανθρωπότητα του Χριστού και να καταλήξει
μόνο στη θεότητα του Χριστού. - Δεν πρέπει να γνωρίζειε τίποτε για κανένα
θεό, ή για έναν Υιό θεού, παρά μόνο, όπωε λέγεται, για εκείνον που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία και έγινε άνθρωποε. - Όποιοε προσλαμβάνει
την ανθρωπότητά του, αυτόε έχει και τη θεότητά του»· Λούθηροε (τόμ. IX, σ.
592, 598)240.Ή με λίγα λόγια: στον Καθολικισμό ο άνθρωποε είναι για το θεόαντιθέτωε, στον Προτεσταντισμό ο θεόε είναι για τον άνθρωπο.2*' «O Inooús
240. Σε μια áññn θέση ο Λούθηρος επαινεί συνεπώς τον Άγιο Βερνάρδο και ιον Μποναβεντούρα διότι τόσο είχαν εξάρει την ανθρωπότητα του Χριστού.
241. Βεβαίως, και στον ΚαθοΑικισμό, στο Χριστιανισμό εν γένει, ο θεός είναι ένα ον για
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Χριστός o Kúpiós μας συνελήφθη για εμάς, γεννήθηκε για εμάς, υπέφερε
για εμάς, σταυρώθηκε για εμάς, πέθανε και ενταφιάστηκε για εμάς. O Kúpiós
μα5 αναστήθηκε για τη δική μας παρηγοριά από tous νεκρού$, κάθεται για το
δικό μας καλό στα δεξιά του παντοδύναμου naTpós, μέλλει για τη δική μας
παρηγοριά να δικάσει στο μέλλον ζωντανούς και νεκρού5. Αυτό ήθελαν να
δείξουν οι Άγιοι Απόστολοι και οι αγαπητοί Πατέρε5 στην ομολογία tous με
το λόγο: Για εμά$ και για τον Κύριό μαβ, δηλαδή ότι o Inooús Χριστός είναι
δικός μας, o onoíos θέλει και πρέπει να μα$ βοηθήσει». «Ώστε να μη διαβά
ζουμε ή να μη λέμε ψυχρά tis λέξεΐ5 και να μη δείχνουμε αποκλειστικά στον
Χριστό, αλλά και σε εμάς»· Λούθηρος (τόμ. XVI, σ. 538). «Δεν γνωρίζω κα
νένα θεό, εκτός από εκείνον που είναι δεδομένος για εμένα»· του ιδίου (τόμ.
III, σ. 589). «Δεν είναι άραγε κάτι μεγάλο το ότι ο Θε05 είναι ávOpcúnos, ότι ο
08ós δίνεται στον άνθρωπο ως δικός του, και θέλει να είναι δικός του, όπως
ο άνδρας δίνεται στη γυναίκα και είναι 6 ikós Tns; Όπως όμως ο θεός είναι
δικός μας, έτσι είναι και όλα τα πράγματα δικά μας» (τόμ. XII, σ. 283). «Ο
θεός δεν μπορεί να είναι θεός για τους νεκρούς, οι οποίοι δεν είναι τίποτε,
αλλά είναι θεός των ζωντανών. Εάν ο θεός ήταν θεός των νεκρών, θα ήταν
ακριβώς όπως είναι ένας σύζυγος που δεν έχει καμία σύζυγο ή όπως είναι
ένας πατέρας που δεν έχει κανένα γιο ή όπως ένας κύριος που δεν έχει κανένα
δούλο. Διότι, εάν είναι σύζυγος, πρέπει να έχει μια σύζυγο. Εάν είναι πατέ
ρας, πρέπει να έχει ένα γιο. Εάν είναι κύριος, πρέπει να έχει ένα δούλο. Ή θα
είναι ένας ζωγραφιστός πατέρας, ένας ζωγραφιστός κύριος, δηλαδή θα είναι
τίποτε». «Ο θεός δεν είναι ένας θεός όπως είναι τα είδωλα των ειδωλολατρών, και δεν είναι ένας ζωγραφιστός θεός, ο οποίος είναι αποκλειστικά για
τον εαυτό του και δεν έχει κανέναν που να τον επικαλείται και να τον υπηρε
τεί». «Ένας θεός σημαίνει [εκείνος] από τον οποίο πρέπει να προσδοκά και να
λαμβάνει κανείς κάθε καλό [...]. Εάν ήταν θεός στον ουρανό αποκλειστικά για
τον εαυτό του, στον οποίο δεν θα προσέβλεπε κανείς για τίποτε καλό, τότε
θα ήταν ένας πέτρινος ή αχυρένιος θεός [...]. Εάν καθόταν μόνος του για τον
εαυτό του στον ουρανό, σαν κούτσουρο, τότε δεν θα ήταν θεός» (τόμ. XVI, σ.
465). «Ο θεός λέει: Εγώ ο παντοδύναμος Δημιουργός ουρανού και γης είμαι
ο δικός σου θεός [...]. Το να είσαι όμως θεός σημαίνει ότι μας λυτρώνεις από
κάθε δεινό και κάθε δυστυχία που μας πιέζει: όπως η αμαρτία, η Κόλαση, ο
θάνατος κ.λπ.» (τόμ. II, σ. 327). «Όλος ο κόσμος σημαίνει ένα θεό, τον οποίο
ο άνθρωπος εμπιστεύεται στη χρεία και στον πειρασμό, με τον οποίο παρηγορείται και στον οποίο επαναπαύεται, από τον οποίο θέλει κανείς να έχει κάθε
καλό και ο οποίος μπορεί να βοηθήσει. - Έτσι περιγράφει ο Λόγος το θεό,
ότι είναι αυτό που δίνει βοήθεια σε έναν άνθρωπο, τον ωφελεί και του κάνει
καλό. - Αυτό το βλέπεις και στο εξής κείμενο: έγώ είμι Kúpiós ό θεός σου,
ôaris έξήγαγόν σε έκ γϋβ ΑΙγύπτου [FÇoôos 20:2]. Εδώ δηλώνει τι είναι ο
θεός, ποια είναι η φύση και η ιδιότητά του, δηλαδή ότι ευεργετεί, ότι λυτρώ
νει από κινδύνους και ότι βοηθά στη χρεία και σε όλες τις δυσκολίες» (τόμ.
IV, σ. 236, 237). Εάν όμακ o θεός είναι évas ζωνταν05, δηλαδή πραγματικός
τον άνθρωπο- aflflá πρώτος ο Προτεσταντισμός άντλησε από αυτή τη σχετικότητα του θεού
το αληθινό αποτέλεσμα - την απολυτότητα του ανθρώπου.
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0eós, εάν είναι εν γένει Θεό5 μόνο εφόσον είναι évas θεός ίου ανθρώπου,
ένα ον ωφέλιμο, καλό, ευεργετικό για τον άνθρωπο, τότε στ' αλήθεια είναι ο
άνθρωπος το κριτήριο, το μέτρο του θεού, ο άνθρωποβ [είναι] το απόλυτο ον
- το ον του θ εού . Iv a s θεόβ αποκλειστικά για τον εαυτό του δεν είναι 0 eós
- αυτό δεν σημαίνει τίποτε άλλο από το ότι: évas θεόβ χωρ/s τον άνθρωπο
δεν είναι Θεό5· όπου δεν υπάρχει άνθρωπος, εκεί δεν υπάρχει και θεός■εάν
nápeis από το θεό το κατηγόρημα ins ανθρωπότητας, τότε του παίρνει το
κατηγόρημα τη5 θεότητας■ εάν αφαιρεθεί η σχέση προς τον άνθρωπο, τότε
αφαιρείται η ουσία του θεού.
Και πάλι όμα», ο Προτεσταντισμόβ διατήρησε, τουλάχιστον στη θεωρία,
πίσω από αυτό τον ανθρώπινο θεό τον παλιό υπερνατουραλιστικό θεό. Ο
Προτεσταντισμόε είναι η αντίφαση Θεωρία5 και πράξηε· έχει χειραφετήσει
την ανθρώπινη σάρκα, αλλά όχι τον ανθρώπινο Λόγο. Σύμφωνα με αυτόν, η
ουσία του Χριστιανισμού, δηλαδή το θείο ον, δεν αντιφάσκει «ms «puoiKés
oppés του ανθρώπου - «γι' αυτό θα πρέπει τώρα να γνωρίζουμε ότι o θεόβ
δεν απορρίπτει ή δεν αίρει τη φυσική τάση στον άνθρωπο, η οποία εμφυτεύ
τηκε στη φύση κατά τη Δημιουργία, αλλά ότι την αφυπνίζει και τη συντηρεί»Λούθηρος (τόμ. Ill, σ. 290). Αλλά αντιφάσκει στο Λόγο, και γΓ αυτό είναι
θεωρητικά μόνο ένα αντικείμενο ins nícrcns. Η ουσία τηβ nícnns όμα», η
ουσία του θεού, όπα» αποδείξαμε, δεν είναι αυτή η ίδια τίποτε άλλο από
την ουσία του ανθρώπου που έχει τεθεί έξω από τον άνθρωπο, που παριστάνεται έξω από τον άνθρωπο. Η αναγωγή τηβ εξωανθρώπινης, υπερφυσι
κής και αντιορθολογικής ouoías του θεού στη φυσική, εμμενή, εγγενή ουσία
του ανθρώπου είναι συνεπά» η απελευθέρωση του Προτεσταντισμού, του
Χριστιανισμού εν γένει, από τη βασική αντίφασή του, η αναγωγή αυτού του
ίδιου στην αλήθεια του - το αποτέλεσμα, το αναγκαίο, το αναπόφευκτο, το
ακαταπίεστο, το ακαταμάχητο αποτέλεσμα του Χριστιανισμού.
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Για την κριτική του συγγράμματοε
Η ουσία του Χριστιανισμού*
( 1842)

' Τ ίτ λο ς Λ-μωτοτίιτον:
Z ur Beurtheilung der Schríft
“D as Wesen des Christenthums”.

Οι κρίσεις που έχουν διατυπωθεί μέχρι τώρα για
το σύγγραμμά μου Η ουσία του Χριστιανισμού
{ορθότερα, της θρησκείας εν γένει} είναι τόσο
ασύστολα επιφανειακές, ώστε είμαι αναγκασμέ
νος να κοινοποιήσω εγώ ο ίδιος ορισμένα δε
δομένα στον αναγνώστη για να σχηματίσει μια
ορθή κρίση. Ένας ανταποκριτής από τη Φραγκφούρτη επί του Μάιν στη Γενική Εφημερίδα του
Άουγκσμπουργκ πήγε τόσο μακριά στην αδιάκρι
τη ακρισία του, ώστε δεν δίστασε να υποστηρίξει
δημοσίως ότι αρκεί κανείς να διαβάσει απλώς
«μερικές σελίδες» από το σύγγραμμά μου για να
πειστεί ότι ο συντάκτης του είναι ο ίδιος με το συ
ντάκτη της Σάλπιγγας rns Ημέρας της Κρίσεως,* ή
ότι τουλάχιστον δεν διαφέρει από αυτόν. Εάν αυ
τός ο ίδιος αντί για μερικές σελίδες είχε διαβάσει
ορθώς μία και μοναδική σελίδα του συγγράμματός μου, τότε θα έβρισκε ότι μεταξύ της μεθόδου
του Hegel και του δικού μου τρόπου σκέψης, με
ταξύ της εγελιανής φιλοσοφίας της θρησκείας και
της δικής μου, συνεπώς μεταξύ της Σάλπιγγας, η
οποία θέλει να συναγάγει τα αποτελέσματα της
«αρνητικής φιλοσοφίας της θρησκείας» άμεσα
από τον Hegel, ως εάν αυτός να είχε πει ro ίδιο,
και του δικού μου συγγράμματος υπάρχει μια
ουσιώδης διαφορά.
Η δική μου φιλοσοφία της θρησκείας είναι
τόσο λίγο επεξήγηση της εγελιανής, όπως θέ
λει να μας κάνει να πιστέψουμε ο {κατά τα άλλα
άκρως πνευματώδης και δυναμικός} συντάκτης
της Σάλπιγγας, ώστε πολύ περισσότερο έχει
γεννηθεί μόνο μέσα από την αντίθεση npos την
εγελιανή, και μόνο μέσα από αυτή την αντίθεση
μπορεί να συλληφθεί και να κριθεί. Αυτό δηλα
δή που στον Hegel έχει τη σημασία του δευτερεύοντος, του υποκειμενικού, του τυπικού σε εμένα
έχει τη σημασία του αρχέγονου, του αντικειμενι
κού, του ουσιώδους. Σύμφωνα με τον Hegel, για
παράδειγμα, το αίσθημα, το συναίσθημα, η καρ
διά είναι η μορφή στην οποία πρέπει να βυθιστεί
το άλλοθεν προερχόμενο περιεχόμενο της θρη
σκείας, ούτως ώστε να καταστεί ιδιοκτησία του

* Ο Feuerbach αναφέρεται
εδώ στο βιβλίο «Η Σ ά λπιγ
γα της Ημέρας της Κρίσεως
για τον Hegel, τον άθεο χαι
αντίχριστο. Ένα τελεσίγρα
φ ο» («Die Posaune des jüngsten
Gerichts über Hegel, den
Atheisten und Antichristen.
Ein Ultimatum», Λιψία ¡841),
το οποίο δημοσιεύθηχε
ανώνυμα. Ο συντάκτης ήταν
ο Bruno Bauer, λέκτορας
θ εο λο γία ς στο Πανεπιστήμιο
της Βόννης από το 1839,
ο οποίος την ίδια περίοδο
είχε δημοσιεύσει (επώνυμα)
κριτικές μελέτες για την Και
νή Διαθήκη. Το 1842 ο Bauer
θα δημοσίευε ακόμη ένα
ανώνυμο κείμενο με περιεχό
μενο την εγελιανή φιλοσοφία
(«Hegels Lehre von Religion
und Kunst. Von dem Standpunkt
des Glaubens aus beurteilt»),
σκοπεύοντας va αποδείξει
ότι η (αριστερή) νεοεγελιανή
αντίληψη περί της θρησκείας
και της αθρησκευτικότητας
μπορεί να ανατρέξει στο ίδιο
το σύστημα του Hegel.
Η «Σ ά λ π ιγγα » τον Bauer δημοσιεύθηκε λίγο μετά την
«Ο υσία του Χριστιανισμού»,
και για κάποιο διάστημα
υπήρχε η αντίληψη ότι τα δύο
έργα έχουν κοινό συντάκτη.
Μια τέτοια αντίληψη δ ια τυ
πώθηκε από έναν ανταποκρι
τή της «Γενικής Εφημερίδας
τονΆ ο νγκσμ π ο ν ρ γκ»
την 11η Δεκεμβρίον 1841.

φ
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ανθρώπου- σύμφωνα με εμένα, το αντικείμενο, το περιεχόμενο του ίδιου
του θρησκευτικού αισθήμαυκ δεν είναι τίποτε áñño από την ουσία του αι
σθήματος.* Αυτή η ουσ ιώ δέ διαφορά εμφανίζεται με άκρα προφάνεια ήδη
στον τρόπο με τον οποίο ο Hegel και εγώ ασκούμε την πολεμική μαβ ενάντια
στον Schleiermacher, τον τελευταίο θεολόγο του Χριστιανισμού. Εγώ δεν
μέμφομαι τον Schleiermacher, óncos ο Hegel, για το ότι καθιστά τη θρησκεία
μια αισθηματική υπόθεση, αλλά μόνο για το ότι
* Σ την έκδοση τον 1846 λέI λόγω θεολογική$ προκατάληψή δεν κατέληξε και
γεται: «ονοία της καρδιάς».
| δεν μπορούσε να καταλήξει να εισπράξει tis αναγκαίε5 συνέπειεβ τ έ OKomás του, για το ότι δεν
είχε το Oáppos να διαβλέψει και να παραδεχτεί ότι αντικειμενικά o íóios ο
0EÓS δεν είναι τίποτε άλλο από την ουσία του αισθήματο5, εάν υποκειμενικά
το αίσθημα είναι το κύριο θέμα Tns θρησκείαε. Qs npos αυτή την προοπτική
είμαι τόσο λίγο ενάντια στον Schleiermacher, ώστε πολύ περισσότερο autós
μου χρησιμεύει {cos ουσιώδεβ στήριγμα} cos η πραγματική επιβεβαίωση των
διαπιστώσεών μου που έχουν προκύψει από τη φύση του αισθήμακ». Ο
Hegel δεν διείσδυσε στην ιδιάζουσα ουσία τηβ θρησκείαβ ακριβακ επειδή cos
αφηρημένοβ cnoxaotós δεν διείσδυσε στην ουσία του αισθήματοβ. {As μου
δείξει KavEís στη συνολική εγελιανή φιλοσοφία μία σκέψη ή μία πρόταση
από την οποία να προκύπτει μέσω εξήγησέ ή συνεπαγωγή5, για παράδειγ
μα, η πρόταση του δικού μου συγγράμματοβ -μία κύρια πρόταση- ότι ο
Xpiotós, δηλαδή ο «xpicrciaviKÓs» Xpiotós, o Xpiotós óncos ήταν αντικεί
μενο του χριστιανικού θυμικού, σε διαφορά από τον ιστορικό Χριστό -αν
και επ ίσ έ και αυτή η θρησκευτική προσδιοριστικότητα μπορεί και, πολύ
περισσότερο, οφείλει να εξεταστεί cos ανακλαστικό μια$ icnopiKñs προσδιοριστικότηταβ-, [να προκύπτει] ότι, λέγω, o Xpiotós είναι η αντικειμενική ου
σία Tns ανθρώπινέ Kapóiás.'H [as μου δείξει] μία σκέψη από την οποία, για
παράδειγμα, μπορεί να συναχθεί η σκέψη του συγγράμματ05 μου ότι ο Θε05
cos το απεριόριστα αισθητηριακό ον, cos το ανέκαθεν, δηλαδή το αιώνιο, το
πανταχού παρόν ον, δεν είναι τίποτε άλλο από το ον Tns «pavraoías.}
Αυτό που για τον Hegel είναι εικόνα για εμένα είναι πράγμα. Σύμφω
να με τον Hegel, λόγου χάρη, τα πρόσωπα Tns Ayi'as Tpiâôas είναι απλα«
παραστάσεΐ5, ακατάλληλεβ για τον Πατέρα και τον Υιό, εικόνε5 που έχουν
προέλθει από τον οργανικό, τον φυσικό βίο. Σύμφωνα με το δικό μου σύγ
γραμμα, αυτό είναι ακριβώε η ουσία uis Ayias Tpiâôas, ότι o Oeós σε σχέση
με τον εαυτό του είναι ο iôios Πατήρ και Yiós, évas δεσμόβ προσώπων που
αγαπούν βαθύτατα άλληλα.
Ο Hegel ταυτίζει τη θρησκεία με τη φιλοσοφία, εγώ τονίζω την ειδική
διαφορά tous- ο Hegel εξετάζει τη θρησκεία μόνο στη σκέψη, εγώ στην πραγ
ματική ουσία uis- ο Hegel βρίσκει την πεμπτουσία τ έ θρησκείαβ μόνο στη
σύνοψη rns δογματικήε, εγώ τη βρίσκω ήδη στην απλή πράξη Tns προσευxñs- ο Hegel εξαντικειμενικεύει το υποκειμενικό, εγώ εξυποκειμενικεύω το
αντικειμενικό· ο Hegel παραθέτει τη θρησκεία cos τη συνείδηση ενό5 άλλου,
εγώ cos τη συνείδηση Tns ιδ/as ouoías του ανθρώπου· ο Hegel θέτει γΓ αυτόν
το λόγο την ουσία Tns θρησκείαβ στην πίστη, εγώ στην αγάπη, διότι η αγάπη
δεν είναι τίποτε άλλο από τη θρησκευτική αυτοσυνείδηση του ανθρώπου, τη
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θρησκευτική σχέση του ανθρώπου npos τον εαυτό του■ο Hegel φέρεται αυ
θαίρετα, εγώ αναγκαία■ο Hegel διακρίνει, μάλιστα διαχωρίζει το περιεχόμενο,
το αντικείμενο τηε θρησκείαε από τη μορφή, από το όργανο, εγώ ταυτίζω μορ
φή και περιεχόμενο, όργανο και αντικείμενο■ο Hegel εκκινεί από το άπειρο,
εγώ από το περατό- ο Hegel θέτει το περατό στο άπειρο, διότι έχει ακόμη ωε
αφετηρία την παλαιά μεταφυσική σκοπιά του Απόλυτου, του απείρου, και
μάλιστα με τέτοιον τρόπο, ώστε αναδεικνύει στο άπειρο την αναγκαιότητα
του περιορισμού, του προσδιορισμού, τηε περατότηταε, εγώ θέτω το άπειρο
στο περατό- ο Hegel αντιπαραθέτει το άπειρο στο περατό, το «θεωρησιακό»
στο εμπειρικό, εγώ, ακριβώε επειδή βρίσκω το άπειρο στο περατό, βρίσκω
ήδη στο εμπειρικό το θεωρησιακό, το άπειρο δεν είναι για εμένα τίποτε άλλο
από την ουσία του περατού, το θεωρησιακό δεν είναι τίποτε άλλο από την
ουσία του εμπειρικού, και επίσηε στα «θεωρησιακό μυστικά» τηε θρησκείαε [δεν βρίσκω] τίποτε άλλο από εμπειρικέε αλήθειεε, όπωε, για παράδειγ
μα, στο «θεωρησιακό μυστήριο» τηε Τριαδικότηταε δεν βρίσκω καμία άλλη
αλήθεια από εκείνη που λέει ότι μόνο o koivós βίοε είναι dios - δηλαδή όχι
μια αλήθεια αποκομμένη, υπερβατική, υπερνατουραλιστική, αλλά μια γενι
κή, εγγενή στον άνθρωπο, και, με λαϊκή έκφραση, μια φυσική αλήθεια.
Συνεπώε τίποτε δεν είναι πιο στρεβλό από το να εξηγούνται οι σκέψειε του
συγγράμματόε μου ωε προϊόντα μιαε «αφηρημένηε διαλεκτικήε»1, ενώ έχουν
προκύψει ακριβώε από την αντίθεση ενάντια στην αφηρημένη θεώρηση, δη
λαδή ενάντια στη θεώρηση που είναι αποκομμένη από την πραγματική ουσία
των πραγμάτων. Εάν αυτέε οι σκέψειε είναι προϊόντα τηε αφηρημένηε ή τηε
εγελιανήε διαλεκτικήε, τότε και ο συντάκτηε τουε είναι από την κορφή ωε τα
νύχια, ψυχή τε και σώματι, μέσα κι έξω ένα προϊόν τηε αφηρημένηε διαλεκτικήε· διότι αυτέε οι σκέψειε του είναι η ουσία του.
Εν γένει δεν υπάρχει τίποτε πιο ανόητο από το να
* Πρόκειται για τον
θέλει να ξεφορτωθεί κανείε δυσάρεστεε αλήθειεε
C. Biedermann, συντάκτη όνο
αποδίδοντάε τουε μια τυχαία προέλευση, όπωε
βιβλιοκρισιών στο αναφερθέν
το κάνει ο επιπόλαιοε συντάκτηε του κειμένου
περιοδικό το 1842, οι οποίες
StrauQ und Feuerbach στη Γερμανική Μηνιαία Επι
αφορούσαν το νπό συζή 
θεώρηση ms Λιψία5.' Εφόσον αναγνωρίζετε {μια
τηση βιβλίο του Feuerbach
Πρόνοια, μια δύναμη που καθορίζει τα πάντα,
αφενός και το βιβλίο του
ένα πεπρωμένο -ή πείτε το όπωε θέλετε-} μια
David Friedrich Strauss «Die
αναγκαιότητα στα πράγματα αυτού του υποσελήchristliche Gtaubenslehre».
νιου κόσμου, τότε θα πρέπει να επεκτείνετε αυτή
την αναγκαιότητα** και στιε σκέψειε των ανθρώ
** Στην πρώτη δημοσίευση
πων, διότι αυτέε δεν μπορούν να διακριθούν από
αντί για 'αναγκαιότητα '
την ουσία του ανθρώπου. Και εφόσον συνεπώε
λέγεται ‘τη δύναμη, αυτό
θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα ριζικό φάρμακο
το πεπρωμένο'.

1.
Εξάλλου, αναφορικά με τον όρο αφηρημένη κυριαρχεί τεράστια σύγχυση. Για noññoús
ανθρώπους ισχύει τώρα η δυσάρεστη διάκριση μεταξύ φωτός και σκότους, μεταξύ αλήθειας
και ψεύδους, μεταξύ Λόγου και παραλογισμού, μεταξύ απιστίας και πίστης ως η πράξη μιας
αφηρημένης διαλεκτικής. Η αποκατάσταση όμως της πνευματικής και της σωματικής υγείας
μας βασίζεται μόνο σε αυτή την αφηρημένη διαλεκτική, μόνο σε αυτή την κριτική διάκριση.
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ενάντια στο κακό του Λόγου που επεκτεΐνεται όλο και περισσότερο, τότε δεν
oas μένει κανένα άλλο μέσο από το να αποκεφαλίσετε όλους tous ámoious.
Τι γελοία φαντασίωση, ότι η δύναμη Tns αναγκαιότητας, το πεπρωμένο των
πραγμάτων συμμαχεί μόνο με tis ανάγκε$ του στομαχιού και όχι με tis ανά
γκες του μυαλού! Τι ανόητη απόπειρα να θέλει κανείς να θέσει σε κίνηση tis
ατμομηχανές και τα εργοστάσια επεξεργασίας ζαχαρότευτλων, αλλά να θέλει
να θέσει σε αιώνια ακινησία την μεγάλη νοητική μηχανή, το μυαλό! Τι ιδέα κι
αυτή, να θέλει κανείς να επιλύσει τις θρησκευτικές έριδες παύοντας ξαφνικά
να σκέφτεται για τη θρησκεία, δηλαδή προς όφελος των γερμανικών εθνικών
συμφερόντων, δηλαδή των ατμομηχανών και των εργοστασίων επεξεργασί
ας ζαχαρότευτλων, υποβαθμίζεται κανείς όσον αφορά τα θρησκευτικά ζητή
ματα ςίβηίβ pede [αμέσως] σε κτήνος\ Και τι άθλια, τι απορριπτέα σκέψη το
ότι, επειδή η θρησκεία είναι υπόθεση του συναισθήματος, δεν θα πρέπει να
συρθεί ενώπιον του βήματος της φιλοσοφικής κριτικής! Ακριβώς το αντίθετο.
Μέχρι εκεί όπου φτάνει η δική μας διάνοια, τόσο μακριά φτάνει το επάγγελμά
μας, το δικαίωμά μας, το καθήκον μας. Αυτό το οποίο μπορούμε να μάθουμε
οφείλουμε να το μάθουμε. Η θεωρητική απο
* Η ονομαοία crepitus υποδη
στολή της ανθρωπότητας είναι ταυτόσημη με την
λώνει έναν κρότο, έναν έντονο
ηθική αποστολή της. Μόνο εκείνος που έχει το
σύντομο ήχο. Στη ρωμαϊκή
θάρρος να διαβλέψει τα θρησκευτικά συναισθήαρχαιότητα χρησιμοποιούνταν
ματά του και τις θρησκευτικές ανάγκες του είναι
μεταξύ άλλων για το χαρακτη
ένας αληθινά ηθικός, ένας αληθινά ανθρώπινος
ρισμό της πορόής. Ένας Deus
άνθρωπος. Όποιος είναι δούλος των θρησκευτι
crepitus είναι μια θεότητα
κών συναισθημάτων του, αυτός δεν αξίζει τίποτε
που εκδηλώνεται μέσα από
άλλο παρά να αντιμετωπίζεται και πολιτικά ως
έναν κρότο, και κ α τ' επέκταση
δούλος. Όποιος δεν διαφεντεύει τον εαυτό του,
ένας περόόμενος θεός.
αυτός δεν έχει ούτε τη δύναμη, δεν έχει ούτε το
δικαίωμα να απελευθερωθεί από την υλική και
την πολιτική καταπίεση. Όποιος αφήνεται ο ίδιος να κυριαρχείται από σκοτει
νά, αλλότρια όντα, αυτός θα μείνει και εξωτερικά στο σκότος της εξάρτησης
από ξένες δυνάμεις. Και όποιος συνεπώς συνηγορεί υπέρ του θρησκευτικού
συναισθήματος ενάντια στην ελευθερία της σκέψης, αυτός είναι εχθρός του
«Διαφωτισμού» και της ελευθερίας, αυτός συνηγορεί υπέρ του σκοταδισμού,
διότι ο σκοταδισμός του θρησκευτικού συναισθήματος επικυρώνει τα πάντα
χωρίς διαφορά. Το θρησκευτικό συναίσθημα των ευσεβών ειδωλολατρών
απέδιδε φόρο τιμήε ακόμη και στα ελαττώματα, ακόμη και στον τρόμο, το
φόβο, ακόμη και σε έναν Deus crepitus*. Και μήπως τα πράγματα ήταν ου
σιαστικά διαφορετικά στους Χριστιανούς; Μήπως κάποτε το θρησκευτικό
συναίσθημα των Χριστιανών δεν εξαρτιόταν εξίσου από φαντάσματα, από
διαβόλους και από μάγισσες όσο και από το θεό; Μήπως κάποτε δεν ήταν
τα πάντα, ακόμη και η τροχιά της γης, σε εξάρτηση από το θρησκευτικό συ
ναίσθημα και την πίστη; Μήπως γΓ αυτόν το λόγο δεν ήταν ακριβώς κάθε
πρόοδος στη φιλοσοφία, στις φυσικές επιστήμες μια άρνηση, μια ανταρσία
ενάντια στο θρησκευτικό συναίσθημα; Και μήπως δεν επεκτείνεται αυτό επί
σης και στην πολιτική «πράξη»; Μήπως ο μαρτυρικός θάνατος του Servet
στην πυρά αντέφασκε προς το θρησκευτικό συναίσθημα και την πίστη των
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Μεταρρυθμιστών μας* Μήπα» και o tis ημέρεβ pas δεν έχει αναμειχθεί ξανά
το θρησκευτικό συναίσθημα με έναν άκρα» αλαζονικό τρόπο στην πολιτική;
Και μήπω5 παντού όπου δείχνει το χαρακτήρα του δεν έχει εμφανιστεί cos
απόλυτα αρνητικό ενάντια στο ανθρώπινο ον;** Αληθινά, σκέτη κοροϊδία
είναι η λέξη ελευθερία, óncos και η λέξη Διαφω
τισμός στο στόμα εκείνου o onoios υπεραμύνεται
* O Miguel Servelo (πιθανόν
του o k ó to u s του θρησκευτικού αισθήμακ».
1511-1553) ήταν Ισπανός
Πρόκειται συνεπά» για μια ηθική αναγκαιότη
γιατρός, ανθρωπιστής και
τα, για ένα ιερό καθήκον του ανθρώπου να φέρει
Αντιτριαδιστής■πρβλ. την
πλήρα» υπό την εξουσία του Λόγου τη σκοτεινή,
αντίστοιχη σημείωση στη
τη φωτοφοβική ουσία tns θρησκείαβ- και το καθή
σελ. 337.
κον αυτό είναι τόσο πιο πιεστικό, όσο πιο μεγάλη
** Στην πρώτη δημοσίευση
είναι η αντίφαση στην οποία βρίσκονται οι παρα
λέγεται: ‘ενάντια στο αληθι
στάσεις τα συναισθήματα και τα συμφέροντα Tns
νά ανθρώπινο, ενάντια στην
θρησκείαε με tis άλλε$ παραστάσεκ, τα συναι
τέχνη και την επιστήμη
σθήματα και τα συμφέροντα u is av0pconótnias,
ôncos συμβαίνει στο παρόν, πράγμα το οποίο δεν
μπορεί και δεν θέλει να αρνηθεί κανεί5, ektós από εκείνον που είναι o íóios
μπλεγμένοε σε αυτή την αντίφαση. Διότι εκεί όπου η θρησκεία βρίσκεται σε
αντίφαση npos τα επιστημονικά, τα πολιτικά, τα κοινωνικά, κοντολογί5 τα
πνευματικά και υλικά συμφέροντα, εκεί η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια
θεμελιωδώs διεφθαρμένη, σε μια ανήθικη κατάσταση - στην κατάσταση Tns
υποκρισίας.
Πόσο αποκρουστικά δεν παριστάνεται αυτή η υποκρισία, για παράδειγμα,
o to u s φυσιοδίφεε rns πολυθρύλητα Αγγλίαβ! θέλουν να εναρμονίσουν tis
φυσικοεπιστημονικέ5 απόψειε και πεποιθήσεκ to u s με τη βιβλική πίστη -τι
ευσεβέ5, τι χριστιανικό!- και ταυτόχρονα δηλώνουν, για παράδειγμα -ω, τι
αντιχριστιανικό, τι θρασύ!-, ότι η πίστη neos όλα τα όντα και τα πράγματα
υπάρχουν χάριν του ανθρώπου είναι μια ανυπόφορη έπαρση, λεβ και ακρι
βά» αυτή η πίστη, και μάλιστα μια ισχυρότερη, μια πιο «επηρμένη» πίστη,
δεν περιέχεται στη Βίβλο,2 cos εάν στη Βίβλο δεν στέκει aKívmos ο ήλιθ5
στην τροχιά του χάριν του ανθρώπου, cos εάν στη Βίβλο ολόκληρη η φύση
δεν αλλάζει την ιδιοσυστασία Tns χάριν του Ισραήλ. Αυτή δε η πίστη {η
οποία όντα» έχει α» θεμέλιο μια αλήθεια} ήταν στο Χριστιανισμό τόσο ιερή,
ώστε ακόμη και τον προηγούμενο αιώνα, όταν κανεί$ υπεράσπιζε την αντί
θετη άποψη, ήταν únom os για αθρησκευτικότητα, για ελευθεροφροσύνη.
Οι Χριστιανοί έλεγαν, βέβαια, ότι ο κόσμοβ δεν δημιουργήθηκε αποκλειστι
κά χάριν του ανθρώπου, αλλά και χάριν των αγγέλων. Αλλά τι άλλο είναι
οι άγγελοι από to u s θρησκευτικού5 αγγελιοφ όροι του ανθρώπου; Αυτή
2.
«Sanctae litterae docent, hominem fuisse ultimum Dei opus, et sic inductum fuisse
in hunc mundum, quasi in domum jam paratam et instructam, illius enim causa facta sunt
somnia» (Λακτάντιος, Εισηγήσεις β. II, κεφ. 9). [«Οι άγιες γραφές διδάσκουν ότι ο άνθρωπος
ήταν το τελευταίο έργο του θεού, και ότι ήλθε σε αυτό τον κόσμο ως σε ένα σπίτι ετοιμασμέ
νο και διαρρυθμισμένο, διότι όλα τα πράγματα έγιναν χάριν αυτού»- η υποσημείωση αυτή
δεν συμπεριλήφθηκε στη δεύτερη έκδοση].
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λοιπόν η κατάσταση τηε αντίφασηε, τηε υποκρισίαε, η οποία αναδεικνύεται
ήδη στον Machiavelli, στον Vaniní, στον Leibniz, απλώε εδώ με διαφορετικό
τρόπο, και η οποία ακόμη περισσότερο εμφανίζεται στον Καρτέσιο, στον
Bayle {-βλέπε κυρίωε γΓ αυτή την άσχημη αντίφαση στο βιβλίο μου για
τον Bayle-*} με τον πιο αποκρουστικό τρόπο, αλλά {όπωε τουλάχιστον έχει
συζητηθεί μέχρι τώρα} έχει βρει το κωμικοτραγικό τελικό σημείο και την
κορύφωσή τηε στη λεγάμενη «θετική φιλοσοφία»,3 δεν θα έπρεπε αυτή η
κατάσταση να αρθεί; θα πρέπει τάχα να είναι μόνιμη; Όχι! Πρέπει να ξεπεραστεί- η αντίφαση αυτή είναι η μεήανότερη κηήίδα, το ψεγάδι τηε νεότερηε
ιστορίαε μαε, του παρόντοε μαε.
Αλλά μέσα από τι πρέπει και δύναται να ξεπεραστεί; Μήπωε με το να επανατοποθετηθεί διά τηε βίαε η ανθρωπότητα στην κατάσταση του αρχέγονου
Χριστιανισμού ή σε μια ανάλογη κατάσταση; Τι γελοίο! Τέτοια repetitoria
απαντούν μεν στο μυαλό ενόε θεολογικού σχο
* Πρόκειται για το
λιαστή, αλλά δεν βρίσκονται in natura. Μήπωε
τον Feuerbach «Pierre Bayle
με την pêle-mêle ανάμειξη του παλαιού με το νέο;
nach seinen fiir die Geschichte
Τίποτε δεν είναι πιο αποκρουστικό, πιο αβάστα
der Philosophie und Menschheit
χτο από μια τέτοια ανάμειξη. Ή μήπωε δίνονταε
interessantesten Momenten
στην παλαιά πίστη ένα σύγχρονο ένδυμα; Αυτό
dargestellt und gewürdigt», 1838.
είναι τόσο γελοίο, όσο και όταν θέλει κανείε να
κάνει ξανά νέο ένα γέροντα ντύνοντάε τον με το
ένδυμα ενόε νεαρού. Πώε λοιπόν; Μόνο όταν ειλικρινά και έντιμα παραδε
χτούμε ότι το νεκρό είναι νεκρό, ότι συνεπώε όλεε οι απόπειρεε αναζωογό
νησ ή είναι μάταιεε και φρούδεε, μόνο συνεπώε όταν δημιουργήσουμε μια
νέα άποψη των πραγμάτων, φρέσκια και γεννημένη από τη δική μαε σάρκα
και το αίμα. Πρόκειται για αυταπάτη αυτή η πνευματική κατεύθυνση η οποία
αρνείται αδίστακτα την αντίφαση, την υποκρισία, να χαρακτηρίζεται αρνητική.
Μόνο αυτή είναι ακριβώε η θετική, η ηθική πνευματική κατεύθυνση,4 διότι
3. Παραπέμπω oto έργο μου Για την κριτική ms ήεγόμενης θετικής φιΑοσοφΙαί σιην Επε
τηρίδα wsXáññns, Δεκέμβριος 1838, και μάλισχα επειδή ónoios δεν γνωρίζει ία στάδια που
προκάλεσαν, καθόρισαν και διαμεσολάβησαν το σύγγραμμά μου θα αισθανθεί ωσάν χτυπη
μένος από κεραυνό εν αιθρία όταν το πιάσει στα χέρια του. Onoíos όμα« έχει, για παράδειγ
μα, ρίξει έστω και μόνο μία ματιά στην αθλιότητα aurós Tns λεγάμενης θειικήε φιλοσοφίας,
η οποία συνδυάζει με τον γελοιωδέστερο και συνάμα αποκρουστικότερο τρόπο τις πιο ασυμ
φιλίωτες αντιφάσεις, την πίστη και την απιστία, τη θρησκευτικότητα και επιπολαιότητα, περ
σοναλισμό και πανθεϊσμό, αυθαιρεσία και αναγκαιότητα, αυτός θα προσλάβει το σύγγραμμά
μου ως μια αναγκαία και ευεργετική θύελλα. [Η υποσημείωση αυτή δεν συμπεριλήφθηκε
στη δεύτερη έκδοση.]
4. Όσο παράδοξο και αν ακούγεται, μόνο η άρνηση του Χριστιανισμού είναι αποκατά
σταση του αληθινού Χριστιανισμού. Αντιθέτως, η προσποιημένη ή, όπως την ονομάζει ο Α.
Ruge, η «ιδιότροπη» Χριστιανικότητα των ημερών μας είναι ο διεστραμμένο5, o enmóñaios,
o axpicniaviKÓs Χριστιανισμός. Μόνο εκείνοι που περιφρονούν το όνομα Χριστιανοί, εκείνοι
που αφήνουν το Χριστιανό να εξαφανιστεί μέσα στον άνθρωπο είναι οι αληθινοί Χριστιανοί.
Μόνο διά της οδού που χάραξαν ο Strauû και ο Β. Bauer στη θεολογία και εγώ στη φιλοσο
φία μπορεί να βρεθεί ο αληθινός, ο αναμφισθήτητο5 Χριστός, εκε/vos ο Χριστός ο οποίος είναι
εν αήηθεία o iptàos και ο αδελφόβ του ανθρώπου, o Xpiotós, ónios προ πολλού το δήλωσε
ο Καρρ, που μπορεί να ξαναγεννηθεί στο στοιχείο τη$ επιστήμης. [Υποσημείωση του Feuer
bach] [Η υποσημείωση αυτή δεν συμπεριλήφθηκε στη δεύτερη έκδοση.]
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είναι αρνητική ενάντια σε κάτι το οποίο είναι απλώς ήδη αυτό καθ' εαυτό
Μηδέν, aññá εμφανίζεται και φέρεται us εάν να ήταν κάτι. θετικό είναι μόνο
αυτό που είναι αληθινό και καλό. Μήπως όμα» δεν έχει γίνει προ noññoú
και μάλιστα us επί το πλείστον η λεγάμενη θετική πίστη μια γελοιογραφία,
ένα ψέμα, μια υποκρισία, μια αυταπάτη για ε κ ε ίν ο ι που δεν έχουν στο στό
μα tous τίποτε άλλο εκτό5 από αυτή τη λέξη; θα πρέπει βεβαίως να είμαστε
συντηρητικοί, αλλά nota bene μόνο ενάντια σε αυτό που εμπεριέχει ακόμη
δύναμη ζωής και αυτοσυντήρησή. Το να θανατώσει κανεί5 ένα uyiés μέflos είναι βεβήλωση, βαρβαρότητα- αλλά ο ακρωτηριασμός ενός άρρωστου
μέλους είναι ευεργεσία και σοφία. Η διατήρηση του καλού είναι καλή και
έλλογη, αλλά εκείνη του κακού είναι η ίδια κακία και μωρία.
Αναφορικά όμακ με τη σχέση της εγελιανής φιλοσοφίας με αυτή την
κατάσταση της κοσμοϊστορικής υποκρισίας, δεν μπορεί επ' ουδενί να της
αποδοθεί η τιμή ότι την ξεσκέπασε και ότι πραγματικά την ξεπέρασε. Πολύ
περισσότερο, περιέχει τόσα στοιχεία που έχει ξεπεράσει όσα και τέτοια που
δεν έχει ξεπεράσει. {Ο Hegel είναι εντελώς μια αντίφαση.} Ένα ουσιώδες
χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας του αποτελεί το ότι είναι εξίσου δυνατό να
στηριχτεί σε αυτήν, όπως και όντως στηρίχτηκε, τόσο η ορθοδοξία όσο και
η ετεροδοξία, ότι μπορούν με την ίδια ευκολία {κατά τα άλλα ό μ ^ μόνο με
τη μέγιστη προσπάθεια και αυθαιρεσία} να εξαχθούν από αυτήν οι τόνοι της
Σάλπιγγας όπως και οι γλυκές κολακευτικές νότες της φλογέρας της αρμονί
ας της πίστης και της απιστίας. Ο Hegel είναι η άρση του πεπερασμένου πα
λαιού στο παλαιό, η άρση της υπερνατουραλιστικής
* Το τελευταίο τμήμα
υπερβατικότητας του Χριστιανισμού με έναν τρόπο
της πρότασης «η ά ρσ η...»
που είναι ο ίδιος υπερνατουραλιστικός και υπερβατι
προστέθηκε στη δεύτερη
κός.* {Οπως εν γένει τα φιλοσοφικά συστήματα, έτσι
έκδοση.
και το εγελιανό σύστημα, ιδιαίτερα δε αυτό, είναι ένα
αδήριτο, μόνιμο μέσο πειθάρχησης και μόρφωσης
του πνεύματος, το οποίο κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ατιμώρητος. Όσο
αναγκαία όμως είναι η σχολή, τόσο αναγκαία είναι και η υπέρβαση της σχο
λής. Ο αληθινός σκοπός της σχολής δεν είναι η σχολή αλλά η ελευθερία από
τη σχολή. Είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται, να μορφώνεται κανείς μέσα
από ένα φιλοσοφικό σύστημα, αλλά η καθηλωμένη, η παγιωμένη προσδιοριστικότητα είναι περιοριστικότητα. Μόνο η ρευστή φιλοσοφία, μόνο εκείνη
η φιλοσοφία που παύει να είναι ένα παγιωμένο σύστημα, και η οποία πε
ριλαμβάνει την αλήθεια των δεδομένων συστημάτων χυρίς αυτή η ίδια να
είναι ένα κλειστό σύστημα, και ταυτόχρονα δεν είναι εκλεκτικισμός, μόνο
αυτή είναι η φιλοσοφία του βίου, του μέλλοντος.5
Η εγελιανή φιλοσοφία δεν μπορεί να διατηρηθεί ήδη για το λόγο ότι η
μπερδεμένη, η υποδεέστερη, η αφύσικη θέση που καταλαμβάνει η φύση

5.
Η μέχρι σήμερα φιλοσοφία ήθελε να είναι φιλοσοφία cos npos τη μορφή, είχε ταυτί
σει τη μορφή με την ουσία Tns φιλοσοφ ώ . Σε αντίθεση npos αυτή τη φιλοσοφία που είναι
ερωτευμένη με τη μορφή, εμείς υποστηρίζουμε ακριβώς ότι αΰηθινή φιλοσοφία είναι μόνο
η αυταπαρνουμενη φιλοσοφία, εκείνη η φιλοσοφία στην οποία δεν βήέηει κανείς ότι είναι
φιλοσοφία. [Η υποσημείωση αυτή δεν συμπεριλήφθηκε στη δεύτερη έκδοση.]
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εντόβ ins αντιφάσκει πλήρα» στη σημασία που κερδίζει όλο και περισσότε
ρο η φύση στο βίο και στην επιστήμη. Αλλά την αληθινή θέση ms <púons
τη βρίσκουμε μόνο όταν στη θέση του αφηρημένου φαντάσμακ» του «πα
γκόσμιου πνεύματοε» θέτουμε το ζωντανό ανθρώπινο πνεύμα. Η εγελιανή
φιλοσοφία είναι εν γένει τόσο ομοιόμορφη στη μέθοδό tns, είναι τόσο αυ
θαίρετη και αφύσικη otis μεταβάσεκ της είναι τόσο περίπλοκη στη δόμησή
ms, είναι τόσο αποκομμένη otous προσδιορισμούβ ms από την εποπτεία
του ανθρώπου στη φύση, είναι τόσο αντιφατική στη συνολική ουσία ms,
είναι τόσο δεσμευμένη ακόμη otis ιστορικέβ σχέσειβ ms με όλων των ειδών
xis απαρχαιωμένεβ αντιλήψειβ, ώστε επίσηβ και εδώ, δηλαδή εξίσου καλά
στο πεδίο rns φιλοσοφίας όπως και αλλού, αποτελεί επιτακτική ανάγκη ο διαχωρισμόβ του <panós από το σκότο5, ms αναγκαιότηταβ από την αυθαιρεσία,
Tns ενότηταβ από την αντίφαση, ms ouoías από την επίφαση, ms αλήθειαβ
από το σφάλμα.}
Το δικό μου σύγγραμμα τώρα ξεκίνησε ακριβά» από την απόπειρα να
αναγάγω αυτή την τόσο αντιφατική και περίπλοκη φιλοσοφία, η οποία μέχρι
σήμερα, παρά την πολυθρύλητη «εμμένειά» ms, παραμένει τόσο υπερβατι
κή, «εν πρώτοις στο πεδίο ms θεωρησιακήβ φιλοσοφία5 Tns θρησκείαβ» στα
απλούστερα στοιχεία Tns, που είναι εμμενή στον άνθρωπο, να την απλοποιή
σω Ακριβά» όμα» αυτή η τάση θεμελιώνει μια ουσιώδη διαφορά μεταξύ
Tns εγελιανή5 φιλοσοφίαε ms θρησκείαβ και Tns δική5 μου. Για το λόγο αυτό,
για εμένα το επίκεντρο Tns θρησκείας η ενσάρκωση του θεού, ο θεάνθρωnos, δεν είναι, όπα» για τον Hegel, ένα αντιφατικό σύνολο αντιθέσεων, δεν
είναι μια συνθετική αλλά μια αναλυτική κρίση - το αισθητηριακό επακόλου
θο pías προκείμενηε η οποία λέει το αυτό απλά» διά ms μη αισθητηριακή5
οδού. ΓΓ αυτό και η βάση και το αποτέλεσμα του συγγράμματό$ μου δεν
είναι η ταυτότητα του ανθρώπινου óvros με ένα άλλο, αλλά η ταυτότητα
Tns ouoías του ανθρώπου με αυτή την ίδια. Η εγελιανή φιλοσοφία Tns θρη-

.6

6.
Εξάλλου αρκεί η εφαρμογή ίων βασικών προτάσεων αυτού του συγγράμματο5 στα
υπόλοιπα τμήματα Tns φιλοσοφία5 για να επιτελεστεί μια μεταρρύθμιση ins auvoñiKns φιñooocpías. Εν προκειμένω σημειώνω εδώ μόνο τα εξήε για την εγελιανή Λογική. Το Είναι
ανάγεται στη συνείδηση, η ποιότητα στην αίσθηση, η ποσότητα στην εποπτεία, η ουσία στον
αναστοχασμό, η έννοια στο λογικό νοητικό ενέργημα. Αυτό σημαίνει: Όταν το Είναι είναι δι'
εαυτό εξαντικειμενικευμένο, αποκομμένο από τη συνείδηση, τότε είναι Μηδέν, είναι ένα με
ταφυσικό φάντασμα. Η συνείδηση είναι η διαφορά μεταξύ Είναι και Μη Είναι. Eníons δεν
μπορεί η ποιότητα να διαχωριστεί από την αίσθηση. Η φιλοσοφία Tns noióuuas είναι η φι
λοσοφία ins αίσθησηΐ. Η θεωρία Tns ouoías είναι στον Hegel η θεωρία του αναστοχασμού,
αλλά εντούτοΐ5 αυτοί οι αναστοχαστικοί προσδιορισμοί πρέπει να εξεταστούν γι' auujùs tous
íóious, αποκομμένοι από τον αναστοχασμό. Η θεωρία της éwoias είναι, και μάλιστα ονομάζε
ται, υποκειμενική λογική, αλλά εντούτοις δεν πρέπει να είναι η υποκειμενική λογική - το αυτό
αλλά ένα áñño, ακριβώς όπως στη θεοΑογία. Βεβαίως, οι λογικοί προσδιορισμοί, οι αληθινοί,
οι θεμελιωμένοι, δεν είναι μόνο υποκειμενικοί, óncos θέλει να υποστηρίζει η άνευ αντικει
μένου φιλοσοφία Tns υποκειμενικότητα5, λε5 και ίο μυαλό μα$ ήταν ένα πράγμα πέραν της
ουσίας και του κόσμου, [λε$ και] μόνο το χέρι και ίο στόμα κατέχουν την πραγματικότητα και
την αντικειμενικότητα. Αλλά οι υποκειμενικοί προσδιορισμοί δεν πρέπει να θεωρούνται cos
ψόφια πνεύματα, αλλά στην ενότητα με την ουσία της ζωντανής υποκειμενικότητας, και να ανα
γνωρίζονται cos αντικειμενικοί προσδιορισμοί. [Η υποσημείωση αυτή δεν συμπεριλήφθηκε
στη δεύτερη έκδοση.]
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σκείαΐ πλανιέται στον αέρα, η δική μου στέ
κει σταθερά με τα δύο πόδια στο πατρικό
é6a<pos Tns yns. Η εγελιανή φιλοσοφία Tns
θρησκεία* δεν εμπεριέχει κανένα πάθος
[Pathos], κανένα πάσχον ον, καμία ανάγκη,
κοντολογί5 καμία βάση· σε εμένα η βάση
Tns θρησκεία* είναι η ανθρωπολογία.*
Téflos, μια ouoicoôns διαφορά μετα
ξύ του Hegel και Tns ταπεινότητάβ μου
έγκειται στο ότι ο Hegel ήταν καθηγητής
Φιλοσοφίας εγώ όμακ δεν είμαι καθηγη
τής δεν είμαι διδάκτοραβ, ο Hegel συνεπώ5 έγραφε με ακαδημαϊκό φραγμό και
ακαδημαϊκή ιδιότητα, εγώ όμακ ζω, σκέ
φτομαι και γράφω us άνθρωπος, os γνήoios anflós άνθρωποί - δεν είναι λοιπόν
αξιοθαύμαστο ότι κατά συνέπεια εγώ, σε
αντίθεση με την εγελιανή φιλοσοφία Tns
θρησκείας δεν αντλώ ακριβά» τίποτε πε
ρισσότερο από τη θρησκεία παρά μόνο τον
άνθρωπο. Η ουσιώδη* τάση Tns φιλοσο
φ ί α δραστηριότητα* δεν μπορεί πλέον
να είναι καμία άλλη από το να καταστήσει
το φιλόσοφο άνθρωπο και τον άνθρωπο
φιλόσοφο. Ο αληθινό* φιλόσοφο5 είναι
ο οικουμενικός ávOpconos - ο άνθρωποί
που έχει για τα πάντα ουσιώδη αίσθηση
και νόηση, δηλαδή που έχει την αίσθηση
και τη νόηση του Yévous. Η φιλοσοφία δεν
πρέπει να είναι η επιστήμη μια* ιδιαίτερης
[πανεπιστημιακής] σχολής, δεν πρέπει να
είναι μια αφηρημένη ποιότητα· πρέπει να
περιλαμβάνει τη συνολική ουσία του αν
θρώπου, όλε$ tis σχολέδ.** Στο φιλόσοφο
ανήκει συνεπάκ όχι μόνο ο Actus purus
Tns vónons, αλλά και ο Actus impurus ή
mixtus Tns περιπάθειας, Tns αισθητηριακή*
πρόσληψή, η οποία είναι και η μοναδική
που μα$ θέτει στην οικουμενική ροή των
πραγματικών πραγμάτων. Η φιλοσοφία cos
θέμα μια* ιδιαίτερη* σχολή$, cos θέμα Tns
απλήβ αποκομμένης νόησης, απομονώνει
και διχάζει τον άνθρωπο· cos εκ τούτου
έχει αναγκαστικά tis υπόλοιπε5 σχολέ5 us
avrmáflous. Μόνο τότε θα απελευθερωθεί
η φιλοσοφία από αυτή την αντίθεση, όταν

* Στην πρώτη έκδοση η π α ρ ά γρα 
φος δεν τελειώνει με την πρόταση
«σε εμένα η βάση της θρησκείας
είναι η ανθρωπολογία», αλλά περιέ
χει τις εξής παραθέσεις: «σε εμένα
η βάση της φιλοσοφίας της θρη
σκείας είναι η εσωτερική ανθρωπο
λογία, στα ανώτερα τμήματά της
η εσωτερική ψ υχολογία.
Η φιλοσοφία της θρησκείας υπό
το νόημα της εσωτερικής ψυχολο
γίας είναι μια νέα και καρποφόρα
επιστήμη. Κάθε φ ιλόσοφος που
θέλει να μας δώσει μια φιλοσοφία
της θρησκείας με ένα άλλο νόημα
μπορεί εφεξής μόνο να γελοιοποιη
θεί. Κ οντολογίς, η φ ιλοσοφία μου
της θρησκείας είναι η αντεστραμμένη προσέτι θρησκευτική θεωρησιακότητα, τοποθετημένη με το κεφάλι
κάτω ή, πολύ περισσότερο, στην
αληθινή βάση της, σνμπεριλαμβανομένης και της εγελιανής [θεωρησιακότητας]. Βλ. την υποσημείωση
στη σ. 18 του συγγράμμα τός μου».
Η υποσημείωση στην οποία
παραπέμπει ο Feuerbach (στην
πρώτη έκδοση της «Ουσίας του
Χριστιανισμού») βρίσκεται στο δ εύ
τερο τμήμα της Εισαγωγής: «Εάν
λοιπόν σ την εγελιανή φιλοσοφία
τον θρησκείας από τη σκοπιά τον
μνστικού-θεωρησιακού Λ ό γο ν ο
ανώτερος κανόνας είναι: “η γνώση
του ανθρώπου για το Θεό είναι
η γνώση του Θεού για τον εαυτό
του”, τότε εδώ ισχύει αντιθέτως
από τη σκοπιά τον φυσικού Λ όγον
ο αντίθετος κανόνας: η γνώση του
ανθρώπου για το Θεό είναι
η γνώση του ανθρώπου για τον ίδιο
τον εαυτό του».
** Εδώ ο Feuerbach χρησιμοποιεί
τον όρο Fakultàlen, ο οποίος σημαί
νει τόσο τις πανεπιστημιακές
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ενσωματώσει στον Ιδιο τον εαυτό τηε την αντί
θεση npos τη φιλοσοφία. ΓΓ αυτόν το λόγο δεν
συμφωνώ επίσηε και σε αυτό το σημείο με το
συντάκτη τηε Σάλπιγγας όταν διαμαρτύρεται για
το σημερινό πεπρωμένο τηε φιλοσοφίαε στη
Γερμανία. Βεβαίωε είναι δεδομένο ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε εμάε στο
σημείο όπου η φιλοσοφία και η καθηγητική έδρα τηε φιλοσοφίαε είναι από*
λυτεε αντιφάσειε, ότι αποτελεί ειδικό γνώρισμα ενόε φιλοσόφου να μην είναι
καθηγητής φιλοσοφίαε, ενώ αντιστρόφωε αποτελεί ειδικό γνώρισμα ενόε
καθηγητή φιλοσοφίας να μην είναι φιλόσοφος. Αλλά αυτό το χιουμοριστικό
δεδομένο αποτελεί ένα προτέρημα για τη φιλοσοφία. Κατερχόμενη από την
καθέδρα, η φιλοσοφία έχει ήδη ανυψωθεί εξωτερικά, πραγματικά πάνω από
τουε ευτελείε φραγμούε μιαε πανεπιστημιακά ηεριορισμένηε επιστήμηε, δεν
είναι πλέον μια απλή καθηγητική υπόθεση, αλλά έγινε υπόθεση του ανθρώ
που, του συνολικού, ελεύθερου ανθρώπου. Με την έξοδο τηε φιλοσοφίαε
από την πανεπιστημιακή σχολή ξεκινά συνεπώε μια νέα περίοδος της φιλο
σοφίας. Για πρώτη φορά με τον Wolff έγινε η νεότερη φιλοσοφία μια τυπική
επιστήμη τηε πανεπιστημιακήε σχολήε {- τόσο προε όφελοε όσο και ωε προε
ζημία τηε}. Ο Leibniz, ο Spinoza, ο Καρτέσιοε, ο G. Bruno, o Campanella δεν
ήταν καθηγητέε φιλοσοφίαε. Πολύ περισσότερο, τα πανεπιστήμια στράφη
καν με όλεε τιε δυνάμειε τουε ενάντια στο φωε τηε νεότερηε φιλοσοφίαε·
τα πανεπιστήμια ασχολούνταν εν γένει παλαιόθεν, με την εξαίρεση ολίγων,
γοργά παροδικών φωτεινών στιγμών στην ιστορία τουε, μόνο με τη νεκρή,
την τελειωμένη γνώση, όχι με τη ζωντανή, τη δημιουργική γνώση. Στη Λιψία
κάποτε οι καθηγητέε τηε φιλοσοφίαε δεσμεύτηκαν τυπικά να μην παρεκκλί
νουν από τη διδασκαλία του Αριστοτέλη, ούτε καν στη διαλεκτική. (Η. ab
Ekwich de varia ΑπςίοίεΙΐς in Scholis Protestantium Fortuna, 1720, σ. 73, σ.
68.) Τα δε αυστριακά πανεπιστήμια υποχρεώθηκαν μάλιστα με όρκο υπό τον
Φερδινάνδο Γ' να υπερασπιστούν τη διδασκαλία περί τηε άμωμου συλλήψεωε τηε θεομήτοροε (Jocher Gelehrtenlexikon, λήμμα Jo. Gans). Βρίσκονται
τάχα τα σημερινά πανεπιστήμιά μαε σε μια ανώτερη, πιο ελεύθερη σκοπιά;
Ένα ευχαριστώ, ένα μεγάλο ειλικρινέε ευχαριστώ στιε αντιδράσειε ενάντια
στη φιλοσοφία! Έθεσαν και πάλι τη φιλοσοφία στο αρχικό έδαφός τηε, στο
προκατακλυσμιαίο και συνεπώε προ- και αντιθεολογικό έδαφοε του Παρα
δείσου, όπου με τον πρώτο άνθρωπο γεννήθηκε και ο πρώτος φιλόσοφος. Η
νέα περίοδοε τηε φιλοσοφίαε ξεκινά με την ενσάρκωση τηε φιλοσοφίαε. Ο
Hegel ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη τηε νέαε φιλοσοφίαε. Ο Hegel ξεπερνά
την ουσία τηε φιλοσοφίαε ωε μιαε αφηρημένηε σχολήε, αλλά και πάλι μόνο
in abstracto· δεν έχει ξεπεραστεί- είναι ακόμη μπλεγμένοε αυτόε ο ίδιοε στο
σχολαστικισμό. Η ενανθρωπισμένη φιλοσοφία είναι αποκλειστικά η θετική,
δηλαδή η αληθινή φιλοσοφία. Οι απλούστερεε αλήθειεε είναι ακριβώε εκείνεε στιε οποίεε ο άνθρωποε πάντα καταλήγει με τη μεγαλύτερη καθυστέρη
ση. ΓΓ αυτόν το λόγο και το περίπλοκο πτολεμαΐκό σύστημα προηγήθηκε
του απλού κοπερνίκειου συστήματοε.

σχολές όσο και τις διάφορες
ψυχικές δυνάμεις και
ιδιότητες, εκμεταλλευόμενος
πλήρως τη δισημία του.

Ludwig Feuerbach

Η ουσία tns θρησκείαε*
( 1846)

* Τ ίτ λο ς .τραη οτιίτον:
Das Wesen der Religion.

1.1
Η ουσία που είναι διαφορετική και ανεξάρτητη από το ανθρώπινο ον ή το
θεό -και η πραγμάτευση τηβ onoías γίνεται [στο σύγγραμμα] Η ουσία του
Χριστιανισμού-, αυτή η ουσία xcopís ανθρώπινο ον, xcopís ανθρώπινεβ ιδιότητες, xcopís ανθρώπινη ατομικότητα δεν είναι στ' αλήθεια τίποτε άλλο παρά
η φύση.2

2.
Το αίσθημα εξάρτησηε του ανθρώπου είναι η βάση uis θρησκεία- το αντι
κείμενο αυτού του αισθήματοβ εξάρτησης αυτό από το οποίο ο άνθρωποβ
είναι εξαρτημένοβ και αισθάνεται εξαρτημένοβ, δεν είναι όμο» πρωταρχικά
τίποτε άλλο από τη φύση. Η φύση είναι το πρώτο, το πρωταρχικό αντικείμενο
rns θρησκείας, óncos το αποδεικνύει υπερεπαρκα» η ιστορία όλων των θρη
σκειών και των λαών.

3.
Η πεποίθηση ότι η θρησκεία είναι εγγενής ότι είναι φυσική στον άνθρωπο,
είναι εσφαλμένη εάν υπεισάγουμε στη θρησκεία εν γένει tis παραστάσεκ
του θεϊσμού, δηλαδή Tns ιδιαίτερα θεολατρίαβ, αλλά είναι εντελά» αληθινή
όταν υπό το όρο θρησκεία δεν εννοείται τίποτε άλλο από το αίσθημα εξάρ
τησ ή - το αίσθημα ή τη συνείδηση του ανθρώπου ότι autós δεν υπάρχει και
δεν μπορεί να υπάρξει xcopís ένα άλλο ον, διαφορετικό από αυτόν, ότι δεν
οφείλει την ύπαρξή του στον ίδιο τον εαυτό του. Με αυτή την έννοια, η θρη

1. Η εργασία αυχή είναι η «πραγματεία» για χην οποία κάνω λόγο σιο κείμενο για ιον
Λούθηρο [1844], χωρίς όμως να έχει τη μορφή πραγματείας, αλλά ελεύθερων, αυτοτελών
στοχασμών. Το θέμα της, ή τουλάχιστον η αφετηρία της, είναι η θρησκεία, στο βαθμό που το
αντικείμενό της είναι η φύση, από την οποία [φύση] αφαίρεσα τόσο στο σύγγραμμα για το Χρι
στιανισμό όσο και σ' εκείνο για τον Λούθηρο, όπως και έπρεπε, σύμφωνα με το αντικείμενό
μου, να αφαιρέσω, διότι ο πυρήνας του Χριστιανισμού δεν είναι ο θεός στη φύση αλλά στον
άνθρωπο. [Περιορίστηκα εντούτοις μόνο στις κύριες στιγμές του θέματός μου. Οι παρατιθέμε
νες σκέψεις είναι μόνο αηοσπάσματα από τα χειρόγραφά μου, τη συνολική ηροπαρασκευή
των οποίων για το τυπογραφείο βρίσκω άκρως ανιαρή. Αλλά αρκούν για εκείνους για τους
οποίους γράφω, διότι δεν γράφω για τα γνωστά τοις πάσι «ζώα δίχως Λόγο», αλλά για όντα
με Λόγο, δηλαδή για όντα τα οποία μέσα από τον δικό τους Λόγο συμπληρώνουν τις σκέ
ψεις ενός άλλου. Εξάλλου δημοσιεύονται εδώ κατόπιν ρητής επιθυμίας του εκδότη μου. Τις
προορίζω για κάπου αλλού, όπου και θα δημοσιευθούν προσεχώς και θα συνοδεύονται από
περισσότερους σχολιασμούς και συμπληρώσεις.}
2. Η φύση, όπως και το «πνεύμα», δεν είναι για εμένα τίποτε περισσότερο από μια γενική
Λέξη για το χαρακτηρισμό των όντων, των πραγμάτων, των αντικειμένων τα οποία διακρίνει
ο άνθρωπος από τον εαυτό του και από τα προϊόντα του και τα συνοψίζει με το γενικό όνομα
φύση, αλλά δεν είναι ένα προσωποποιημένο και μυστικοποιημένο γενικό ον, αποσπασμένο
και διακριτό από τα πραγματικά πράγματα.
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σκεία είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο όσο το cpcos στον οφθαλμό, o aépas
στον πνεύμονα, η τροφή στο στομάχι. Η θρησκεία είναι ο ενστερνισμόε και
η ομολογία αυτού που είμαι. Προπάντων όμωε δεν είμαι ένα ον που μπορεί
να υπάρξει ôixcos <pcos, ôixtos αέρα, ôixcos νερό, ôixcos έδαφο5, δίχωε τροφή,
είμαι ένα ον εξαρτημένο από τη φύση. Η εξάρτηση αυτή στο ζώο και στον
πρωτόγονο άνθρωπο είναι απλά ασυνείδητη, απερίσκεπτη· η ανύψωσή τηε
στη συνείδηση, η αναπαράστασή τηε, ο ενστερνισμόε τηε, η ομολογία τηε
σημαίνει την ανύψωσή τηε σε θρησκεία. Κάθε βίοε είναι εξαρτημένοε από την
εναλλαγή των εποχών του έτουε- αλλά μόνο ο άνθρωποε γιορτάζει αυτή την
εναλλαγή με δραματικέε παραστάσειε, με εορταστικέε πράξειε. Τέτοιεε γιορτέε όμωε, οι οποίεε δεν εκφράζουν και δεν παριστάνουν τίποτε περισσότερο
από την εναλλαγή των εποχών ή των φάσεων τηε σελήνηε, είναι οι αρχαιότερεε, οι πρώτεε, οι ιδιαίτερεε θρησκευτικέε ομολογίεε τηε ανθρωπότηταε.

4.
Ο συγκεκριμένοε άνθρωποε, ετούτοε ο λαόε, αυτή η φυλή, δεν εξαρτάται
από τη φύση γενικά, δεν εξαρτάται από το έδαφοε γενικά, αλλά από αυτό το
έδαφοε, από αυτή τη χώρα, όχι από το νερό γενικά, αλλά από αυτό το νερό,
από αυτό το ρεύμα, από αυτή την πηγή. Ο Αιγύπτιοε δεν είναι Αιγύπτιοε έξω
από την Αίγυπτο, ο Ινδόε δεν είναι Ινδόε έξω από την Ινδία. Με πλήρεε δί
καιο, με το ίδιο δίκαιο που ο οικουμενικόε άνθρωποε λατρεύει την οικουμε
νική ουσία του ωε θεό, έτσι συνεπά» και οι αρχαίοι, οι περιορισμένοι λαοί,
που ήταν δεσμευμένοι στο έδαφόε τουε ψυχή τε και σώματι, και οι οποίοι
έθεταν την ουσία τουε όχι στην ανθρώπινη ιδιότητά τουε [Men8chheit] αλλά
στη λαϊκή και φυλετική προσδιοριστικότητά τουε, λάτρευαν τα βουνά, τα
δέντρα, τα ζώα, τουε ποταμούε και τιε πηγέε τηε χώραε τουε ωε θεία όντα,
διότι η συνολική ύπαρξή τουε, η συνολική ουσία τουε βασιζόταν μόνο στην
ιδιοσυστασία του εδάφουε τουε, τηε φύσηε τουε.

5.
Πρόκειται για μια φανταστική παράσταση ότι [τάχα] ο άνθρωποε κατάφερε
να ανυψωθεί πάνω από τη ζωώδη κατάσταση μόνο μέσα από την πρόνοια,
τη συμπαράσταση «υπερανθρώπινων» όντων, όπωε οι θεοί, τα πνεύματα,
οι δαίμονεε, οι άγγελοι. Σαφώε, ο άνθρωποε δεν έγινε αυτό που είναι μόνο
6Γ εαυτόν και αποκλειστικά μέσα από τον εαυτό του· χρειαζόταν γΓ αυτό
την υποστήριξη άλλων όντων. Τα όντα αυτά
* Ο Feuerbach χρησιμοποιεί
όμωε δεν ήταν κάποια υπερνατουραλιστικά*,
στο κείμενό τον τον
φανταστικά πλάσματα, αλλά πραγματικά, φυ
όρο «supranaturaïisùsch»,
σικά όντα, δεν ήταν όντα υπεράνω του ανθρώ
δηλώνοντας μια ιδιότητα
που, αλλά υπό τον άνθρωπο, όπωε εξάλλου
ή ένα φορέα που βρίσκεται
οτιδήποτε υποστηρίζει τον άνθρωπο στη συ
πέρα από το 'νατουραλιστιχό'
νειδητή και αυτόβουλη, στη συνήθωε απο
πλαίσιο εκδήλωσης
κλειστικά ονομαζόμενη ανθρώπινη πράξη και
των φναικών δυνάμεων.
δράση του, κάθε καλή δωρεά και καταβολή
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δεν έρχεται άνωθεν aññá κάτωθεν, όχι από το ύψος aññá από το βάθος
της φύσης. Αυτά τα βοηθητικά όντα, αυτά τα προστατευτικά πνεύματα του
ανθρώπου ήταν κυρίως τα ζώα. Μόνο μέσω των ζώων ανυψώθηκε ο άν
θρωπος πάνω από το ζώο· μόνο υπό την προστασία και τη συμπαράστασή
τους μπόρεσε να ανθίσει η σπορά της ανθρώπινης καλλιέργειας. «Μέσα από
το μυαλό του σκύλου» λέγεται στη Ζεντ Αβέστα,
* Πρόκειται για τα κείμενα
και μάλιστα στη Βεντιντάντ,* στο αναγνωρισμένα
τον Ζω ροαστρισμού, πον
αρχαιότερο και γνησιότερο τμήμα της,3 «υπάρ
θεωρούνται καρπός Α πο
χει ο κόσμος. Εάν δεν φυλούσε τους δρόμους,
κάλυψ ης στον Ζωροάστρη,
τότε οι κλέφτες και οι λύκοι θα έκλεβαν όλα τα
γραμμένα σε γλώ σσα που
αγαθά». Από αυτή τη σημασία που είχαν τα ζώα
ανήκει στον ανατολικό κλάόο
για τον άνθρωπο, ιδιαίτερα στις περιόδους της
της ινδοευρωπα'ίκής οικο
αρχικής καλλιέργειας, δικαιολογείται πλήρως η
γένειας. Α ποτελούνται από
θρησκευτική λατρεία τους. Τα ζώα ήταν για τον
τέσσερα τμήματα: τη Γιασνά,
άνθρωπο απαραίτητα, αναγκαία όντα- από αυτά
τη Βισπερέντ, τη Βραχεία
εξαρτιόταν η ανθρώπινη ύπαρξή του- αυτό όμως
Αβέστα και τη Βεντιντάντ.
από το οποίο εξαρτάται ο βίος, η ύπαρξη του αν
Η σημασία της τελευταίας
θρώπου, αυτό είναι γΓ αυτόν θεός. Το ότι οι Χρι
είναι 'Νόμος ενάντια στους
στιανοί δεν λατρεύουν πλέον τη φύση ως θεό
οφείλεται μόνο στο ότι, σύμφωνα με την πίστη
δαίμονες’, και περιέχει ρήσεις
τους, η ύπαρξή τους δεν εξαρτάται από τη φύση
δαιμονολογίας και
αλλά από τη βούληση ενός όντος διαφορετικού
εξορκισμών.
από τη φύση, εντούτοις όμως θεωρούν και λα
τρεύουν αυτό το ον ακριβώς ως θείο, δηλαδή ως υπέρτατο ον, διότι το θε
ωρούν ως το γεννήτορα και το συντηρητή της ύπαρξής τους, του βίου τους.
Έτσι, η θεολατρία εξαρτάται μόνο από την αυτολατρία του ανθρώπου, είναι
μόνο μια εμφάνισή της. Εάν περιφρονώ τον εαυτό μου ή το βίο μου -αρχικά
και κατά κανόνα ο άνθρωπος δεν κάνει διάκριση μεταξύ του εαυτού του και
του βίου του-, πώς θα μπορούσα τότε να εξυμνώ και να λατρεύω αυτό από
το οποίο εξαρτάται αυτός ο αξιολύπητος, ο περιφρονημένος βίος; Συνεπώς,
στην αξία που θέτω στην αιτία του βίου μου, αντικείμενο της συνείδησης γί
νεται μόνο η αξία που θέτω ασυνείδητα στο βίο μου, σ' εμένα τον ίδιο. Όσο
περισσότερο λοιπόν αυξάνεται η αξία του βίου, τόσο περισσότερο αυξάνο
νται, φυσικά, σε αξία και αξιοσύνη [Werth und Würde] οι δωρητές των ζω
τικών δωρεών, οι θεοί. Πώς θα μπορούσαν άλλωστε οι θεοί να λάμπουν με
χρυσό και άργυρο όσο ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την αξία και τη χρήση του
χρυσού και του αργύρου; Τι διαφορά μεταξύ της ελληνικής πλήρωσης και
αγάπης του βίου και της ινδιάνικης μονοτονίας και περιφρόνησης του βίου·
αλλά και τι διαφορά μεταξύ της ελληνικής μυθολογίας και των ινδιάνικων
μύθων, μεταξύ του Ολύμπιου πατέρα των θεών και των ανθρώπων και της
μεγάλης ινδιάνικης διδέλφιδος ή του κροταλία, του παππού των Ινδιάνων!

3.
Αν και Enlons και αυτό «συντάχθηκε póñis σε μια κατοπινή περίοδο». [Υποσημείωση
του Feuerbach στην έκδοση των Έργων.]
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6.
Οι Χριστιανοί χαίρονται το βίο tous εξίσου όπα» οι ειδωήοήάτρεβ, αλλά
στέλνουν tis euxapiarnpies npooeuxés tous για tis βιοτικέβ απολαύσει
πάνω, στον ουράνιο πατέρα· ακριβό» γΓ αυτό μέμφονται tous ειδωλολάτρε5 για ειδωλολατρία, για το ότι με την ευχαριστία tous, με τη λατρεία tous,
παραμένουν ηροσκολλημένοι στο δημιούργημα, ότι δεν ανυψώνονται στην
πρώτη αιτία, στην αποκλειστικά αληθινή αιτία όλων των ευεργεσιών. Αλλά
μήπα» οφείλω στον Αδάμ, στον πρώτο άνθρωπο, τη δική μου ύπαρξη; Τον
λατρεύω μήπα» tos πατέρα; Γιατί να μη μείνω προσκολλημένο$ στο δημι
ούργημα; Δεν είμαι άραγε εγώ o íóios ένα δημιούργημα; Μήπα» για εμένα,
o onoios δεν είμαι δα και apxaíos, για εμένα a>s αυτό το συγκεκριμένο, το
ατομικό ον δεν είναι άραγε η εγγύτερη αιτία, αυτή η Eníons συγκεκριμένη,
ατομική αιτία η ύστατη αιτία; Μήπα» αυτή η ατομικότητά μου, που είναι
αξεδιάλυτη, αδιαφοροποίητη από εμένα και από την ύπαρξή μου, δεν εξαρτάται άραγε από την ατομικότητα των γονιών μου; Εάν πάω και πάλι πίσω,
δεν χάνω μήπα» όλα τα ίχνη Tns ùnapÇns μου; Δεν υπάρχει άραγε εδώ ένα
αναγκαίο οριακό σημείο naúons στην αναδρομή; Μήπα» η πρώτη αρχή τπ5
ύπαρξήβ μου δεν είναι απολύτω5 ατομική; Μήπα» η γέννηση και η σύλλη
ψή μου έγινε το ίδιο έκ», την ίδια ώρα, με την ίδια διάθεση, κοντολογίς με
tous íóious εσωτερικούε και εξωτερικού5 ópous óncos του αδελφού μου;
Μήπα» λοιπόν η απαρχή μου είναι ιδιάζουσα, ατομική, óncos και ο βίθ5 μου
είναι κάτι το αναντίρρητα δικό μου; θα πρέπει λοιπόν να επεκτείνω το σεβα
σμό μου μέχρι τον Αδάμ; Όχι! Παραμένω με πλήρε5 δικαίωμα στο ον που
μου είναι εγγύτερο, σ' outoús tous γεννήτορέε μου cos tis aixíes Tns δικής
μου ύπαρξη5, anoôiôovras θρησκευτική λατρεία.

7.
Η ακατάπαυστη σειρά των λεγόμενων περατών αιτιών ή πραγμάτων, την
οποία οι αρχαίοι αθεϊστέ5 όριζαν cos άπειρη και οι θεϊστέβ cos περατή, óncos
και o xpóvos, στον οποίο xcopís κάποια διακοπή και διαφορά η μία στιγμή
μπαίνει δίπλα στην άλλη, υπάρχει μόνο στη νόηση, στην παράσταση του
ανθρώπου. Στην πραγματικότητα, η βαρετή μονοτονία αυτή5 τη5 αιτιακήε
OEipás διακόπτεται, αίρεται από τη διαφορά, από την ατομικότητα των πραγ
μάτων, η οποία είναι κάτι νέο, αυτοτελές μοναδικό, ύστατο, απόλυτο. Βεβαίcos, το θείο ύδωρ με την έννοια Tns φυσικήβ OpnoKEÍas είναι κάτι το σύνθετο,
εξαρτημένο από υδρογόνο και οξυγόνο, αλλά παράλληλα είναι ένα ον νέο,
όμοιο μόνο με τον εαυτό του, πρωτότυπο, στο οποίο οι ιδιότητε5 των δύο
υλικών έχουν δι' εαυτέ$ εξαφανιστεί, έχουν αρθεί. Βεβαία», το σεληνόφα»
που λατρεύει ο ειδωλολάτρη στη θρησκευτική αφέλειά του cos αυτοτελέ5
φα» είναι αντανακλώμενο, ταυτόχρονα όμα» είναι ένα φα» διαφορετικό από
το άμεσο φακ του ήλιου, ένα ιδιάζον φακ που έχει αλλάξει μέσα από την
αντανάκλαση Tns σελήνηε - ένα φα» λοιπόν το οποίο δεν θα υπήρχε αν δεν
υπήρχε η σελήνη, ένα φακ η ιδιομορφία του οποίου έχει τη βάση Tns μόνο
σε αυτή. Βεβαία», ο σκύλο$ τον οποίο o nápoos επικαλείται otis προσευχέΐ
του λόγω Tns ενάργεια5, Tns ετοιμότηκ» και Tns níorns του α» ένα ευεργε-
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τικό και συνεπώε θείο ον είναι ένα ον τηε <púons, χο οποίο δεν είναι αυτό
που είναι αφ' εαυτού και μέσω του εαυτού του· παράλληλα όμωε είναι και
πάλι μόνο ο ίδιοε ο σκύλοε, autós και κανένα άλλο ον, εκείνοε που κατέχει
αυτέε τιε αξιολάτρευτεε ιδιότητεε. θα πρέπει άραγε λόγω αυτών των ιδιοτή
των να στραφώ στην πρώτη και γενική αιτία και να αποστραφώ το σκύλο;
Αλλά η γενική αιτία είναι αδιαφοροποίητα εξίσου η αιτία του φιλικού προε
τον άνθρωπο σκύλου όσο και του εχθρικού προε τον άνθρωπο λύκου, την
ύπαρξη του οποίου, παρά τη γενική αιτία, θα πρέπει να άρω εφόσον θέλω
να υπερασπίσω τη δική μου ύπαρξη τηε ανώτερηε αξίωσηε.

8.
Το θείο ον που αποκαλύπτεται στη φύση δεν είναι τίποτε άλλο από την ίδια
τη φύση, η οποία αποκαλύπτεται, παρατίθεται και επιβάλλεται στον άνθρωπο
ωε ένα θείο ον. Οι αρχαίοι Μεξικανοί είχαν μεταξύ των πολλών θεών τουε
και ένα θεό του άλατοε.4Αυτόε ο αλατόθεοε λύνει για εμάε με απτό τρόπο το
αίνιγμα τηε ουσίαε του θεού τηε φύσηε. Το αλάτι (ορυκτό άλαε) με τιε οικονομικέε, ιατρικέε και τεχνολογικέε επιδράσειε του αντιπροσωπεύει για εμάε
την ωφελιμότητα και την ευεργεσία τηε φύσηε που τόσο έχουν επαινέσει οι
θεϊστέε, με τιε επιδράσειε του στα μάτια και στο θυμικό, με τα χρώματά του,
με τη λάμψη του, με τη διαφάνειά του [αντιπροσωπεύει] την ομορφιά τηε,
με την κρυστάλλινη δομή και μορφή του την αρμονία και την κανονικότητά
τηε, με τη σύνθεσή του από αντίθετα υλικά το συνδυασμό των αντιθετικών
στοιχείων τηε φύσηε σε ένα όλον - ένα συνδυασμό τον οποίο οι θεϊστέε πα
λαιόθεν θεωρούσαν ωε αναντίρρητη απόδειξη για την ύπαρξη ενόε βασιλέα
διαφορετικού από τη φύση, διότι λόγω άγνοιαε τηε φύσηε δεν γνώριζαν ότι
είναι ακριβώε τα αντίθετα στοιχεία και όντα εκείνα που
* Στην ένατη ραψωδία
έλκονται και μέσα από τον ίδιο τον εαυτό τουε συνδυά
της Ιλιάόας, στ. 214,
ζονται σε ένα όλον. Τι είναι όμωε ο θεόε του άλατοε; Τι
γίνεται λόγος
είναι ο θεόε ekeívos του οποίου το πεδίο, η ύπαρξη, η
για «άλός θείοιο».
Αποκάλυψη, οι επιδράσειε και οι ιδιότητεε περιέχονται
στο αλάτι; Δεν είναι τίποτε άλλο από το ίδιο το αλάτι,
το οποίο εμφανίζεται στουε ανθρώπουε ωε ένα ον θείο, δηλαδή ένα ον ευ
εργετικό, εξαίσιο, αξιότιμο και αξιοθαύμαστο λόγω των ιδιοτήτων και των
επιδράσεών του. Ο Ομηροί χαρακτηρίζει ρητά το αλάτι θείο.* Όπωε λοιπόν ο
θεόε του άλατοε είναι απλώε μια εντύπωση και μια έκφραση τηε θεότηταε ή
τηε θεϊκότηταε του άλατοε, έτσι και ο θεόε του κόσμου ή τηε φύσηε εν γένει
είναι απλώε η εντύπωση και η έκφραση τηε θεότηταε τηε φύσηε.

9.
Η πίστη ότι στη φύση εκφράζεται ένα ον άλλο από την ίδια τη φύση, ότι η
φύση πληρούται και κυριαρχείται από ένα ον διαφορετικό από αυτήν, είναι
κατά βάση ταυτόσημη με την πίστη ότι κάποια πνεύματα, κάποιοι δαίμονεε,
4. Ή μάλλον μια θεά, αλλά to Ιδιο κάνει εδώ.
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κάποιοι διάβολοι εκφράζονται, τουλάχιστον σε συγκεκριμένες συνθήκες,
μέσω του ανθρώπου, ότι καταλαμβάνουν τον άνθρωπο· είναι ουσιαστικά
η πίστη ότι η φύση κατέχεται από ένα ξένο, πνευματώδες ον. Σαφώς, από
τη σκοπιά αυτής της πίστης η φύση κατέχεται πραγματικά από ένα πνεύμα,
αλλά το πνεύμα αυτό είναι το πνεύμα του ανθρώπου, η φαντασία του, το
θυμικό του, το οποίο άθελά του υπεισέρχεται στη φύση, καθιστώντας τη
φύση σύμβολο και καθρέφτη της ουσίας του.

10.
Η φύση δεν είναι μόνο το πρώτο, το πρωταρχικό αντικείμενο, είναι επίσης
και η μόνιμη βάση, το διαρκές, αν και κρυφό παρασκήνιο rns θρησκείας. Η
πίστη ότι ο θεός, ακόμη και όταν παριστάνεται ως ένα ον διαφορετικό από
τη φύση, υπερφυσικό, είναι ένα ον που υπάρχει έξω από τον άνθρωπο, ένα
αντικειμενικό ον, όπως το διατυπώνουν οι φιλόσοφοι, οφείλεται μόνο στο
ότι το αντικειμενικό ον που υπάρχει έξω από τον άνθρωπο, ο κόσμος, η
φύση είναι αρχικά η ίδια θεός. Η ύπαρξη της φύσης δεν θεμελιώνεται, όπως
φαντάζεται ο θεϊσμός, στην ύπαρξη του θεού, όχιΙ Το αντίστροφο ισχύει: η
ύπαρξη του θεού ή, πολύ περισσότερο, η πίστη στην ύπαρξή του θεμελιώ
νεται μόνο στην ύπαρξη της φύσης. Είσαι αναγκασμένος να νοείς το θεό ως
ένα υπάρχον ον απλώς και μόνο επειδή είσαι αναγκασμένος από την ίδια τη
φύση να προϋποθέτεις για την ύπαρξη και για τη συνείδησή σου την ύπαρξη
της φύσης, και η πρώτη βασική έννοια του θεού δεν είναι καμία άλλη από
ακριβώς αυτήν, ότι ο θεός είναι η ύπαρξη που προηγείται, που προϋποτί
θεται της δικής σου ύπαρξης. Ή αλλιώς; στην πίστη ότι ο θεός υπάρχει έξω
από την καρδιά, έξω από το Λόγο του ανθρώπου, ότι πολύ απλά υπάρχει,
αδιάφορος εάν ο άνθρωπος υπάρχει ή δεν υπάρχει, και εάν τον σκέφτεται
ή όχι, εάν τον επιθυμεί ή όχι, σ' αυτή την πίστη ή, πολύ περισσότερο, στο
αντικείμενό της δεν στοιχειώνει κανένα άλλο ον το μυαλό σου παρά η φύση,
η ύπαρξη της οποίας δεν βασίζεται στην ύπαρξη του ανθρώπου, ακόμη δε
λιγότερο βασίζεται στην ανθρώπινη διάνοια και καρδιά. Όταν λοιπόν οι θε
ολόγοι, κυρίως οι ορθολογιστές, εντοπίζουν την τιμή του θεού κυρίως στο
ότι είναι ένα ον που υπάρχει ανεξάρτητα από τη νόηση του ανθρώπου, ας
σκεφτούν ότι η τιμή αυτής της ύπαρξης προσήκει επίσης στους θεούς των
τυφλών ειδωλολατρών, στα άστρα, στις πέτρες, στα δέντρα και στα ζώα, ότι
συνεπώς η άνευ σκέψης ύπαρξη του θεού τους δεν διαφέρει από την ύπαρ
ξη του αιγυπτιακού Άπιδος.

11 .
Οι ιδιότητες που θεμελιώνουν και εκφράζουν τις 6taq>opés του θείου όντος
από το ανθρώπινο ον ή τουλάχιστον από το ανθρώπινο άτομο είναι κατ'
αρχάς ή κατά βάση απλώς ιδιότητες της φύσης. Ο θεός είναι το ισχυρότερο
ή μάλλον το παντοδύναμο ον - δηλαδή δύναται αυτό που δεν δύναται ο
άνθρωπος, αυτό που, πολύ περισσότερο, υπερβαίνει απείρως τις ανθρώπι
νες δυνάμεις και συνεπώς εμπνέει στον άνθρωπο το ταπεινωτικό αίσθημα
της περιοριστικότητάς του, της αδυναμίας και της μηδαμινότητας. «Συνήκας
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6έ δεσμόν Πλειάδοε καί φραγμόνQpícúvos ήνοιξαδ;» λέει ο θεόδ στον Ιώβ,
«άποστελεΐ5 δέ κεραυνοί^ καί πορεύσονται; έροΰσι δέ σοι· τί έστι; [...] ñ
σύ περιέθηκαε Τππω δύναμιν; [...] έκ δέ ms oñs έπιστήμηβ έστηκεν Ιέραξ;
[...] ñ βραχίων σοί έστι κατά τοϋ Κυρίου, ñ φωνη κατ' αύτόν βροντή;» [Ιώβ
38:31 κ.ε.].* Όχι! Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπο*· η ανθρώπινη
φωνή δεν συγκρίνεται με τη βροντή. Aññá τι είναι η δύναμη που εκδηλώ
νεται στη βία ms βροντή*, στη δύναμη του ίππου, στην πτήση του γερα
κιού, στην ακατάπαυστη ροή των Πλειάδων;
* «Μπορείς όλες μαζί να θέσεις
Η δύναμη tns φύσης} O 0 eós είναι το αιώνιο
τις Πλειάδες; Ν α χαλαρώσεις
ον. Aññá στην Ιδια τη Βίβλο είναι γραμμένο:
τις χορδές τον Ωρίωνα; [...]
«γενεά πορεύεται καί γενεά έρχεται, καί ή γϋ
Μπορείς τις αστραπές κάτω
els τόν αΙώνα Ιστηκε» [Εκκλησιαστής 1:4]. Στην
στη γη να τις εξακοντίσεις;
Ζεντ Αβέστα o ήλκκ και η σελήνη ονομάζονται
Α ν τις καλέσεις, απαντούν
ρητά «αθάνατα» λόγω Tns óiapKoús napouoías
στις προσταγές σον; [...]
tous. Και évas Περουβιανό5 Ίνκα είπε σε έναν
Μήπως εσύ έδωσες στο άλογο
Δομινικανό μοναχό: «Λατρεύει ένα θεό που
τη δύναμη; {...] Α π 'τ η δική σον
πέθανε πάνω στο σταυρό, αλλά εγώ λατρεύω
τάχατε σοφία έμαθε το γεράκι
τον ήλιο, που δεν πεθαίνει ποτέ». Ο θεός είναι
να πετά [...]; /.../ Είσαι το ίδιο
το πάγκαλο ον, «ότι τόν ήλιον αύτοϋ άνατέλσαν εμένα δυνατός; Μπορεί
λει έπΐ novnpoùs καί áyaCous καί βρέχει έπΐ
η φωνή σον να βροντά σαν
óiKaíous καί àôtoous» [Ματθαίος 5:45]· αλλά
τη δική μον;» (Μτφ.; Ελληνική
το ον που δεν διακρίνει μεταξύ καλού και κα
Βιβλική Εταιρεία, 1997).
κού, μεταξύ δικαίου και αδίκου, το οποίο δεν
μοιράζει τα αγαθά του βίου σύμφωνα με τα
ηθικά επιτεύγματα, το οποίο προκαλεί εν γένει στον άνθρωπο την εντύπωση
8vós καλού óvtos διότι οι εηιδράσεκ του, όπακ, για παράδειγμα, το αναζω
ογονητικό ηλιακό <pcas και το βροχόνερο, είναι πηγέ5 των πιο ευεργετικών
αισθήσεων, αυτό είναι ακριβά» η φύση. Ο θεός είναι το περιέχον τα πάντα,
το οικουμενικό, το ένα και το αυτό ον, aññá είναι ένας και ο αυτός ñflios που
φωτίζει όλου$ tous ανθρώπου και τα όντα ms Tns ή του κόσμου -διότι αρ
χικά η Γη είναι σε όλε5 tis Θρησκείε5 ο iôios ο κόσμοβ-, είναι évas και o outós
oupavós που tous σκεπάζέι όλους είναι μία και η αυτή γη εκείνη που tous
φέρει όλου$. Το ότι υπάρχει ένας θεός, λέει ο Αμβρόσιθ5, το αποδεικνύει
η κοινή φύση, διότι υπάρχει μόνο ένας κόσμο5. Oncos ο ήλιος η σελήνη,
o oupavós, η γη και η θάλασσα είναι κοινά σε όλους, λέει ο Πλούταρχος,

5.
Ο Σωκράτης απέρριψε τη φυσική [επιστήμη] cos μια υπερανθρώπινη και ανώφελη απα
σχόληση διότι, ακόμη και εάν, για παράδειγμα, γνώριζε κανεί* nibs γεννιέται η βροχή, δεν
θα μπορούσε εξ αυτού να δημιουργήσει βροχή, και συνεπακ o lôios ασχολούνταν μόνο με
ανθρώπινα, ηθικά αντικείμενα, τα οποία μπορούν να παραχθούν μέσα από τη γνώση, δηλα
δή: αυτό που μπορεί να κάνει o ávOpconos είναι ανθρώπινο, αυτό που δεν μπορεί να κάνει
είναι υπερανθρώπινο, θείο. Έτσι και évas βασιλιάβ των Κάφρων λέει ότι αυτοί «πίστευαν σε
μια αόρατη δύναμη, η οποία tous φέρνει πότε καλό και πότε κακό, προκαλεί αέρα, βροντή
και αστραπή και δημιουργεί όλα όσα αυτοί δεν καταφέρνουν να μιμηθουν». Και évas Ινδιάνο*
είπε σε έναν ιεραπόστολο: «Μπορείς να κάνεις το χορτάρι να μεγαήώσει; Πιστεύω ότι τίποτε
και κανείς δεν το μπορεί εκτός από τον μεγάΑο Μανιτού». Κατά συνέπεια η βασική έννοια του
θεού ci)s ενόε óvtos διαφορετικού από τον άνθρωπο δεν είναι καμία άλλη από τη φύση.
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αλλά σιον ένα [λαό] έχουν to ένα όνομα και σιον άλλον to άλλο, έισι εί
ναι ένα και το πνεύμα που καθοδηγεί το σύμπαν, αλλά έχει διαφορετικά
ονόματα και λατρείεε. Ο θεόε «δεν είναι ένα ον που κατοικεί σε vaoús που
έχουν φτιαχτεί από ανθρώπουε»- αλλά ούτε και η φύση. Ποιοε μπορεί να
κλείσει το φωε, ποιοε τον ουρανό, ποιοε τη θάλασσα σε περιορισμένουε
ανθρώπινουε χώρουε; Οι αρχαίοι Πέρσεε και οι αρχαίοι Γερμανοί λάτρευαν
μόνο τη φύση, αλλά δεν είχαν ναούε. Για το φυσιολάτρη είναι πολύ στενά
και πολύ αποπνικτικά στουε κατασκευασμένοι, περίφρακτουε χώρουε ενόε
ναού ή μιαε εκκλησίαε- αισθάνεται ωραία μόνο κάτω από τον ελεύθερο,
απεριόριστο ουρανό τηε αισθπτηριακήε εποπτείαε. Ο θεόε είναι το ον που
δεν είναι προσδιορίσιμο σύμφωνα με ανθρώπινο μέτρο, που είναι απροσμέ
τρητο, μέγα, άπειρο■αλλά είναι κάτι τέτοιο μόνο επειδή ο κόσμοε, το έργο
του είναι μέγα, απροσμέτρητο, άπειρο ή τουλάχιστον φαίνεται έτσι στον άν
θρωπο. Το έργο επαινεί το μάστορά του: το μεγαλείο του δημιουργού έχει
τη βάση του μόνο στο μεγαλείο του δημιουργήματοε. «Πόσο μεγάλοε είναι
ο ήλιοε, αλλά πόσο μεγάλοε είναι πρώτα εκείνοε που έφτιαξε τον ήλιο!»
Ο θεόε είναι το υπεργήινο, το υπερανθρώπινο, το υπέρτατο ον· αλλά και
αυτό το υπέρτατο ον δεν είναι, σύμφωνα με την προέλευση και το θεμέλιό
του, τίποτε άλλο από το χωρικά ή οπτικά υπέρτατο ον: ο ουρανόε με τιε
αστραφτερέε εμφανίσειε του. Όλεε οι θρησκείεε που βρίσκονται σε σχετική
ακμή μεταθέτουν τουε θεούε τουε στην περιοχή των νεφών, στον αιθέρα
ή στον ήλιο, στη σελήνη και στα άστρα, óñoi
* «Ξέρεις πώς ταξιδεύουνε
οι θεοί χάνονται εντέλει στον γαλάζιο αχνό του
μετέωρα τα σύννεφα /...];
ουρανού. Ακόμη και ο πνευματοκρατικόε θεόε
[.../ Μήπως προχώρησες ως
των Χριστιανών έχει την έδρα του, τη βάση του
τις πηγές της θάλασσας; [...]
στα ουράνια. Ο θεόε είναι το μυστηρ/ώδεε, το
Μ πήκες ποτέ σου εκεί,
ακατάληπτο ον, αλλά μόνο επειδή η φύση είναι
το χιόνι που σωρεύεται; Είδες
για τον άνθρωπο, δηλαδή για τον θρήσκο, ένα
ποτέ τον τόπο που
μυστηρ/ώδεε, ακατάληπτο ον. «έπίσταται δέ διτο χαλάζι αποθηκεύεται;»
άκρισιν νεφών;» λέει ο θεόε στον Ιώβ, «ήλθεε
δέ έπΐ πηγήν θαλάσσηε; [...] νενουθέτησαι δέ
(Μτφ.: Ελληνική Βιβλική
τό εΰροε τήε ύπ' ούρανόν; [...] ήλθεε δέ έπΐ θηΕταιρεία, 1997).
σαυρούε χιόνοε, θησαυρούε δέ χαλάζηε έώρακαε;» [ΙώΒ 37:16 κ.ε.].* Ο θεόε εντέλει είναι το ον εκείνο που είναι υπεράνω
τηε ανθρώπινηε αυθαιρεσίαε, ανέγγιχτο από ανθρώπινεε ανάγκεε και πάθη,
αιωνίωε όμοιο με τον εαυτό του, κυβερνών σύμφωνα με αμετάβλητουε νόμουε, ένα ον το οποίο αυτό που θέτει άπαξ είναι αμετάβλητο ειε τουε αιώναε
των αιώνων. Αλλά και αυτό το ον τι άλλο είναι από τη νομοτελειακή, την
αμείλικτη, την αδίστακτη, την αναγκαστική φύση που παραμένει όμοια μέσα
από κάθε αλλαγή;6

6.
Όλες αυτές οι ιδιότητες που προέρχονται από την εποπτεία της φύσης γίνονται αργό
τερα αφηρημένες, μεταφυσικές ιδιότητες, όπως και η Ιδια η φύση γίνεται ένα αφηρημένο
έλλογο ον. Στο σημείο αυτό, όπου ο άνθρωπος ξεχνά την προέλευση του θεού από τη φύση,
όπου ο θεός δεν είναι ένα ον της εηοπτεΐας, της αισθητηριακότητας, αλλά μόνο ένα νοητό
ον, λέγεται: ο θεός που είναι διαφορετικός από τον ιδιαίτερα ανθρώπινο θεό, ο θεός χωρίς
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12.
O 0eós, eos δημιουργός ins <púans, παριστάνεται μεν ο» ένα ον διαφορετικό
από τη φύση, αλλά αυτό που περιέχει και εκφράζει αυτό το ον, το πραγμα
τικό περιεχόμενό του, είναι μόνο η φύση. «άπό τών καρπών αύτών έπιγνώσεσθε αύτούς» [Ματθαίος 7:16] λέγεται στη Βίβλο, και o Απόστολος naúños
pás δείχνει ρητά τον κόσμο ois το έργο μέσα από το οποίο αναγνωρίζεται η
ύπαρξη και η ουσία του θεού, διότι αυτό που παράγει κανεί$ περιέχει την
ουσία του, pas δείχνει τι είναι και τι δύναται. Αυτό που έχουμε στη φύση το
έχουμε συνεπά» νοήσει στο θεό μόνο ως δημιουργό ή αιτία της φύσης - δη
λαδή όχι cos ένα ηθικό, πνευματικό, αλλά μόνο ο» ένα φυσικό, φυσιολογικό
ον. Μια θεία λειτουργία [Gottesdienst] που θα θεμελιωνόταν στο θεό μόνο
ως δημιουργό Tns cpúons, xajpís να συνδέει με αυτόν άλλου$ ηροσδιοριopoús οι οποίοι θα προέρχονταν από τον άνθρωπο, xcopís να τον νοεί ταυ
τόχρονα cos ένα νομοθέτη πολιτικό και ηθικό, δηλαδή cos έναν ανθρώπινο
νομοθέτη, θα ήταν μια καθαρά φυσική λειτουργία [Naturdienst]. Βεβαία», ο
ónpioupyós Tns cpúons προικίζεται με διάνοια και βούληση· αλλά αυτό που
βούλεται ακριβά» αυτή η βούληση, που νοεί αυτή η διάνοια, είναι ακριβά»
αυτό για το οποίο δεν απαιτείται καμία βούληση, καμία διάνοια, είναι αυτό
για το οποίο αρκούν απλές μηχανικές, φυσιολογικές, χημικές, φυτικές, ζωι
κές δυνάμεις και ορμές.

13.
Όσο λίγο η διαμόρφωση του εμβρύου στο μητρικό σώμα, όσο λίγο ο παλμό5 Tns καρδιάς, η χώνεψη και άλλε5 οργανικέβ λειτουργίε5 είναι αποτελέ
σματα Tns ôiàvoias και Tns βούλησή, τόσο λίγο είναι η φύση εν γένει το
αποτέλεσμα 8vós πνευματικού, δηλαδή βουλητικού και γνωστικού ή νοήμοvos óvros. Εάν η φύση είναι αρχικά ένα πνευματικό προϊόν και συνεπά» ένα
φαντασματώδε$ φαινόμενο [Geistererscheinung], τότε είναι και οι αντικειμεviKés φυσικές επιδράσεΐ5 πνευματικέ5 επιδράσεΐ5, φαντασματώδη φαινόμε
να. O noios λέει Α πρέπει να πει και Β· μια υπερνατουραήιστική αρχή απαιτεί
αναγκαστικά μια υπερνατουραλιστική συνέχεια. Άλλωστε, o άνθρωπος καθι
στά τη βούληση και τη διάνοια αιτία Tns cpúons μόνο εκεί όπου οι επιδράσεΐ5
υπό τη βούληση και τη διάνοια ξεπερνούν τη διάνοια του ανθρώπου, όπου
autós εξηγεί τα πάντα μόνο εξ ιδίων, από ανθρώ πινοί λόγου5, όπου δεν
κατανοεί και δεν γνωρίζει τίποτε για tis φυσικέ5 αιτίες όπου συνεπά» συνά
γει τα ιδιαίτερα, παρόντα φυσικά φαινόμενα από το θεό ή, όπα» συμβαίνει,
για παράδειγμα, με tis ανεξήγητε5 γΓ αυτόν κινήσει των άστρων, από υπο
δεέστερα πνεύματα. Εάν όμα» προσφάτα» [αποδεικνύεται ότι] η βάση Tns
Γης και των άστρων δεν είναι ο παντοδύναμο5 λόγο$ tou θεού, όταν το κί
νητρο tns κίνησή5 tous δεν είναι πνευματικό ή αγγλικό αλλά μηχανικό, τότε

ανθρωπομορφισμού^ δεν είναι τίποτε áñño από το ον του Λόγου. Αυτά για τη σχέση αυτή*
τηΐ εργασίας με το βιβΑίο μου για τον Λούθηρο και την Ουσία του Χριστιανισμού. Sat sapienti
[Αρκεί για έναν σοφό).

Ludwig Feuerbach

και' ανάγκην είναι και η αιτία, και μάλιστα η πρώτη αιτία, aums Tns KÍvnons
μια μηχανική ή εν γένει μια φυσική αιτία. Το να συνάγει κανεί* τη φύση από
τη βούληση και τη διάνοια, από το «πνεύμα» εν γένει, σημαίνει ότι κάνει το
λογαριασμό xcopís τον ξενοδόχο, σημαίνει ότι βάζει την παρθένο που δεν
έχει γνωρίσει άνδρα να γεννά το Σωτήρα του κόσμου απλώε μέσα από το Άγιο
Πνεύμα, σημαίνει ότι από νερό κάνει οίνο, σημαίνει ότι με ήέξε/s εξορκίζει
θύελλεε, ότι με ήέξε/s κινεί βουνά, ότι με ήέξε/s κάνει tous τυφλού* να βλέ
πουν. Τι ανοησία και μικρομυαλιά, να παραμερίζει κανεί5 tis υποδεέστερε5
αιτίεΐ, tis causas secundas Tns δεισιδαιμονία5, τα θαύματα, to u s διαβόλου,
τα πνεύματα ωε βάσεκ εξήγησή των φυσικών φαινομένων, αλλά να αφήνει
άθικτη την prima causa, την πρώτη αιτία κάθε δεισιδαιμονία5ί

14.
Πολλοί Εκκλησιαστικοί Πατέρε5 υποστήριζαν ότι o Yiós του θεού δεν απο
τελεί επενέργημα Tns βούλησή αλλά Tns ouoías, Tns <púons του θεού, ότι
το φυσικό προϊόν προηγείται του βουλητικού npoíóvros και συνεπά» ότι
η γενετήσια πράξη, eos ouoicoóns ή φυσική πράξη, προηγείται Tns πράξη5
Tns δημιουργία* cos μια$ βουλητική5 πράξηβ. Με τον τρόπο αυτό η αλήθεια
Tns cpúons απέκτησε ισχύ καταμεσήβ στον υπερφυσικό θεό, αν και σε τερά
στια αντίφαση με την ουσία και τη βούλησή του. Για τη βουλητική πράξη
προϋποτίθεται η γενετήσια πράξη, [καθά»] πριν από τη δραστηριότητα Tns
συνείδησή, Tns βούλησή υπάρχει η δραστηριότητα ms cpúons. Αυτό είναι
εντελά» αληθέ5. Πρώτα πρέπει να υπάρχει η φύση πριν υπάρξει αυτό που
διαφέρει από τη φύση, που αντιπαρατίθεται στη φύση cos αντικείμενο Tns
βούλησή και uis vónons. Το να έρχεται κανεί$ από την ακατανοησία στη δι
άνοια είναι η o6ós Tns oocpías του βίου, αλλά το να πηγαίνει από τη διάνοια
στην ακατανοησία είναι η ευθεία oóós για το τρελάδικο ms θεολογίαε. Το να
τοποθετεί κανεί5 όχι το πνεύμα στη φύση αλλά, αντιστρόφα», τη φύση στο
πνεύμα σημαίνει να θέτει όχι το κεφάλι πάνω από το υπογάστριο, από την
κοιλιά, αλλά την κοιλιά στο κεφάλι. Το ανώτερο προϋποθέτει το κατώτερο,
και όχι αυτό εκείνο,7 για τον απλό λόγο ότι το ανώτερο πρέπει να έχει κάτι
από κάτω του για να ίσταται ανώτερα. Όσο δε ανώτερο, όσο περισσότερο
είναι ένα ον, τόσο περισσότερα πράγματα προϋποθέτει. Για το λόγο αυτόν
το ανώτατο ον δεν είναι το πρώτο ον, αλλά το ύστερο, το τελευταίο, το πιο
εξαρτημένο, το πιο ενδεέ5, το πιο σύνθετο ον, ακριβά» óncos στην ιστορία
σχηματισμού ms Yns τα βαρύτερα και σημαντικότερα πετρώματα δεν είναι
τα αρχαιότερα πρώτα πετρώματα, τα σχιστολιθικά και γρανιτώδη πετρώμα
τα, αλλά τα μετέπειτα, τα νεότερα προϊόντα, οι βασάλτε5 και οι nuKvés λάβε5.
Ένα ον που έχει την τιμή να μην προϋποθέτει τίποτε έχει επίση5 και την τιμή
να μην είναι τίποτε. Αλλά, βέβαια, οι Χριστιανοί γνωρίζουν την τέχνη να
κάνουν κάτι από το μηδέν.

7. Βεβαίως επίσης και αηό λογική άποψη, αλλά ποτέ ως npos ιην πραγματική γένεσή tou.
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15.
Όλα ta πράγματα προέρχονται από το θεό και εξαρτώνται από αυτόν, λένε
οι Χριστιανοί σε συμφωνία με τη θεία πίστη tous, aftñá, προσθέτουν αμέ
σως, σε συμφωνία με την άθεη διάνοιά tous, μόνο έμμεσα: ο Θε05 είναι
μόνο η πρώτη αιτία, aññá μετά έρχεται η απέραντη στρατιά των υποδεέστε
ρων θεών, το σύνταγμα των ενδιάμεσων αιτιών. Ωστόσο οι λεγόμενε5 εν
διάμεσες aixíes είναι οι μοναδικές πραγματικές και δραστικές, οι μοναδικές
αντικειμενικές και αισθητές αιτίες. Ένας θεός ο οποίος δεν ρίχνει κάτω τον
άνθρωπο με τα βέλη του Απόλλωνα, που δεν συγκλονίζει πια το θυμικό
με τη βροντή και τον κεραυνό του Δία, που δεν κατατρομοκρατεί πλέον με
κομήτες και με άλλα πύρινα φαινόμενα τους πεισματάρηδες αμαρτωλούς,
που δεν έλκει πλέον με το υψηλότατο «ολόδικό» του χέρι το σίδηρο στο
μαγνήτη, που προκαλεί την άμπωτη και την παλίρροια και προστατεύει το
χερσαίο έδαφος ενάντια στην υπερφίαλη δύναμη του ύδατος που απειλεί
διαρκώς με έναν νέο κατακλυσμό, κοντολογίς ένας θεός που έχει εκτοπιστεί
από το βασίλειο των ενδιάμεσων αιτιών είναι μόνο μια ονομαστική αιτία, ένα
αβλαβές, άκρως ταπεινό νοητό πράγμα - μια απλή υπόθεση για την επίλυ
ση μιας θεωρητικής δυσκολίας, για την εξήγηση της πρώτης απαρχής της
φύσης ή, πολύ περισσότερο, του οργανικού βίου. Διότι η παραδοχή ενός
όντος διαφορετικού από τη φύση για την εξήγηση της ύπαρξής της βασίζε
ται, τουλάχιστον σε τελική ανάλυση, μόνο στο ανεξήγητο του οργανικού,
ιδιαίτερα του ανθρώπινου βίου από τη φύση -ένα ανεξήγητο που άλλωστε
είναι μόνο σχετικά υποκειμενικό-, καθώς ο θεϊστής καθιστά την αδυναμία
του να εξηγήσει το βίο από τη φύση μια αδυναμία rns φ ύσ α να γεννήσει αφ'
εαυτής το βίο, καθιστά δηλαδή τους φραγμούς rns 6iávoiás του φραγμούς
rns φύσα.

16.
Η δημιουργία και η συντήρηση είναι αξεχώριστες. Εάν συνεπώς ο δημιουρ
γός μας είναι ένα ον διαφορετικό από τη φύση, ένας θεός, τότε είναι και
συντηρητής μας, ώστε αυτό που μα5 συντηρεί δεν είναι η δύναμη του αέρα,
της θερμότητας, του νερού, του άρτου, αλλά η δύναμη του θεού. <<Εν αύτω
γάρ ζώμεν και κινούμεθα καί έσμέν» [Πράξεις Αποστόλων 17:28]. «Δεν είναι
ο άρτος» λέει ο Λούθηρος «αλλά ο λόγος του θεού που θρέφει φυσικά και
το σώμα, όπως δημιουργεί και συντηρεί όλα τα πράγματα- npos Εβραίους
1». «Επειδή υπάρχει, θρέφει (ο θεός) με αυτό τον τρόπο, ώστε δεν το Βλέπει
κανείς και πιστεύει ότι το κάνει o ápws. Εκεί όμως όπου δεν υπάρχει, εκεί
θρέφει χωρ/s άρτο, μόνο με το λόγο του, όπως το κάνει με τον άρτο». «Το
άθροισμα όλων των πλασμάτων είναι οι νύμφες και οι μεταμφιέσεις που
αφήνει να δρουν μαζί του και να βοηθούν στη δημιουργία των πάντων, τα
οποία δεν μπορεί να φτιάξει χωρίς τη συνεργασία τους». Εάν όμως συντη
ρητής μας δεν είναι η φύση αλλά ο θεός, τότε η φύση είναι ένα απλό κρυ
φτούλι της θεότητας και συνεπώς ένα περιττό κατ’ επίφαση ον, ακριβώς όπως
αντιστρόφως ο θεός είναι ένα περιττό κατ' επίφαση ον εάν μας συντηρεί η
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φύση. Είναι όμα» προφανή και αναντίρρητο ότι οφείλουμε την ύπαρξή μας
μόνο στις ιδιαίτερε* επιδράσεις, ιδιότητες και δυνάμει των φυσικών όντων·
δεν έχουμε συνεπά» απλά» δικαίωμα αλλά είμαστε και αναγκασμένοι να
συμπεράνουμε ότι μόνο στη φύση οφείλουμε τη γέννησή μας. Είμαστε το
ποθετημένοι καταμεσής στη φύση αλλά παρ' όλα αυτά θα έπρεπε τάχα η
απαρχή μας, η προέλευσή μας να βρίσκεται εκτός φύσης; Ζούμε μέσα στη
φύση, με τη φύση, από τη φύση, και παρ' όλα αυτά δεν πρέπει τάχα να εί
μαστε εκ της φύσεως; Τι αντίφαση!

17.
Η Γη δεν ήταν πάντα όπως είναι τώρα· πολύ περισσότερο, κατέληξε στην
παρούσα κατάστασή της έπειτα από μια σειρά εξελίξεων και επαναστάσεων,
και έχει διαπιστωθεί από τη γεωλογία ότι σε αυτά τα διαφορετικά εξελικτικά
επίπεδα υπήρχαν και διαφορετικά φυτά και ζώα που δεν υπάρχουν πλέον
ή ήδη είχαν εξαφανιστεί σε προηγούμενες περιόδους.8Έτσι, δεν υπάρχουν
πλέον τριλοβίτες, δεν υπάρχουν εγκρινίτες, δεν υπάρχουν αμμονίτες, πτε
ροδάκτυλοι, ιχθυόσαυροι και πλησιόσαυροι, δεν υπάρχουν μεγαθήρια και
δεινοθήρια κ.λπ. Γιατί όμως; Προφανώς διότι δεν είναι πλέον δεδομένοι οι
όροι της ύπαρξής τους. Εάν όμως το τέλος ενός βίου συμπίπτει με το τέλος
των όρων του, τότε και η απαρχή του, η γέννηση ενός βίου συμπίπτει με τη
γέννηση των όρων του. Ακόμη και στο παρόν, όπου τα φυτά και τα ζώα,
τουλάχιστον χωρίς αμφιβολία τα ανώτερα, προκύπτουν μόνο μέσα από ορ
γανική γέννηση, βλέπουμε παντού με έναν άκρα» αξιοθαύμαστο τρόπο, ο
οποίος παραμένει ανεξήγητος, ότι όπου είναι δεδομένοι οι ιδιαίτεροι βιοτικοί
όροι τους τότε αυτά τα ίδια εμφανίζονται αμέσως σε αναρίθμητη ποσότητα. Η
γέννηση του οργανικού βίου δεν θα πρέπει συνεπώς να νοείται ως μια απο
μονωμένη πράξη, ως μια πράξη μετά τη γέννηση των βιοτικών όρων, αλλά
πολύ περισσότερο ως η πράξη, η στιγμή όπου η θερμοκρασία, ο αέρας, το
νερό, η γη εν γένει προσέλαβαν τέτοιες ιδιοσυστασίες, όπου το οξυγόνο,
το υδρογόνο, ο άνθρακας, το άζωτο εισήλθαν σε τέτοιους συνδυασμούς οι
οποίοι καθορίζουν την ύπαρξη του οργανικού βίου· θα πρέπει ταυτόχρονα
να νοείται ως η στιγμή όπου τα στοιχεία αυτά συνενώθηκαν ταυτόχρονα για
τη διαμόρφωση οργανικών σωμάτων. Εάν λοιπόν η Γη δυνάμει της ίδιας της
φύσης της εξελίχθηκε και καλλιεργήθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε προσέλαβε
ένα χαρακτήρα συμβατό με την ύπαρξη του ανθρώπου, κατάλληλο για το
ανθρώπινο ον, ούτως ειπείν έναν ανθρώπινο χαρακτήρα, τότε μπόρεσε να
δημιουργήσει τον άνθρωπο μέσα από τη δική της δύναμη.

8. Δεν μπορώ να συγκατανεύσω στην άποψη ότι ο οργανικός ßios εξελίχθηκε μέσα από
μια τυπική κλίμακα, δηλαδή ότι σε συγκεκριμένες περιόδους υπήρχαν μόνο σαλιγκάρια,
όστρακα και άλλα κατώτερα ζώα, [σε άλλες] μόνο ψάρια, μόνο αμφίβια. Άλλωστε αυτή η
άποψη έχει ήδη μετατοπιστεί μέχρι την [παλαιοζωική] περίοδο των ψαμμιτικών μορφωμά
των, όπως και έχει επιβεβαιωθεί η ανακάλυψη οστών και οδόντων από χερσαία θηλαστικά
στη λιθανθρακοφόρο περίοδο.
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18.
Η δύναμη Tns «púons δεν είναι απεριόριστη óncos η θεία παντοδυναμία, δη
λαδή η δύναμη Tns ανθρώπινέ δύναμηε ins tpavraoías- δεν δύναται τα
πάντα κατά προτίμηση ανά πάσα στιγμή και υπό οποιαδήποτε συνθήκη- οι
δημιουργίεΒ Tns, οι επιδράσε^ Tns είναι δεσμευμένε$ σε ópous. Το γεγονό5
λοιπόν ότι τώρα η φύση δεν μπορεί να δημιουργήσει ή δεν δημιουργεί πλέ
ον άλλου$ οργανισμού5 xcopís γονιμοποίηση και γέννηση δεν συνεπάγεται
ότι δεν μπορούσε να το κάνει αυτό κάποτε. Ο χαρακτήραβ Tns Tns είναι npos
το παρόν autós Tns σταθερότητα5· η εποχή των
* Το Γσορουλο είναι ένα
επαναστάσεων έχει παρέλθει- η μανία Tns κατα
σίγασε. Τα ηφαίστεια είναι πλέον μεμονωμένε*
ηφαίστειο στη μεξικανική
avñouxes Kopucpés οι οποίεβ δεν έχουν καμία
επαρχία Μ ιχοαχάν. Α ναδύθηκε
επιρροή oris μάζε5 και συνεπώ5 δεν ενοχλούν
ξαφνικά την 29η Σεπτεμβρίου
την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Ακόμη και
1759 μέσα σε μια κοιλάδα,
το μεγαλειωδέστερο ηφαιστειακό συμβάν από
ερημώνοντας τον γύρω τόπο.
anapxñs Tns ανθρώπινέ μνήμη$, η έκρηξη του
Τα ρ ήματα που χρησιμοποιεί
Τσορούλο στο Μεξικό,* δεν ήταν τίποτε περισ
ο Feuerbach συνδυάζουν
σότερο από μια τοπική εξέγερση. Αλλά óncos
νοηματικά φυσικές εκρήξεις
o ávOpconos αναπτύσσει ασυνήθιστε5 δυνάμει
και κοινωνικές εξεγέρσεις.
μόνο σε ασυνήθιστου5 Kaipoús, óncos μόνο σε
** Ο Feuerbach παραπέμπει
Kaipoús áKpas αναστάτωσή και KÍvnons δύεδώ στο έργο του αργότερα
ναται αυτό που του είναι απλά αδύνατο έξω
διάσημου
Γάλλου χημικού
από auTés, óncos το φυτό παράγει θερμότητα
Jean-Baptiste André Dumas
μόνο otis περιόδουε Tns βλάστησή, Tns άνθι(¡800-1884)
με τίτλο «Essai sur
ons και Tns Kapnotpopías, τότε μόνο κατανα
la statique chimique des êtres
λώνει άνθρακα και υδρογόνο, δηλαδή ασκεί
organisés»
(Παρίσι
¡84¡).
μια λειτουργία εκ διαμέτρου αντίθετη με τη συ
H έκφραση «γίνεται ζώο»
νηθισμένη φυτική διαρρύθμισή του, μια ζωική
αναφέρεται
από
τον
Dumas
λειτουργία (se fait animal: Dumas**)· έτσι και
σε συγκεκριμένες λειτουργίες
η Γη εκδίπλωσε τη ζωολογική παραγωγική δύ
των
Φυτών.
ναμή Tns μόνο otis nepióóous των γεωλογικών
επαναστάσεών Tns, otis ηεριόδουβ όπου όλε5
οι δυνάμει και οι χυμοί Tns είχαν εμπλακεί στη μεγαλύτερη ζύμωση, στον
μεγαλύτερο κοχλασμό και στη μεγαλύτερη ένταση. Γνωρίζουμε τη φύση
μόνο στο υφιστάμενο status quo Tns- neos μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι αυτό που δεν συμβαίνει τώρα εκ φύσεακ δεν μπορούσε να συμβεί γενικά ποτέ, ακόμη και σε άλλου$ Kaipoús, υπό εντελάκ 6ia<pop£iiKoús
ópous και σχέσε^;9
9.
Εννοείται ότι δεν θεωρώ πωε με αυτά τα ολίγα εκλαϊκευτικά λόγια έχω ξεμπερδέψει με
το μεγάλο πρόβλημα uis γέννηση* του οργανικού βίου- αλλά αρκούν για το θέμα μου- διότι
εδώ παραθέτω μόνο την έμμεση απόδειξη ότι ο βίοϊ δεν μπορούσε να έχει καμία προέλευση
άλλη από τη φύση. Όσον αφορά us άμεσες φυσικοεηιστημονικέ* αποδείξει, βρισκόμαστε
ακόμη μακράν του στόχου, εντούτοι; όμωε σε σχέση με προηγούμενε* περιόδους έχουμε
διανύσει αρκετή απόσταση, ιδιαίτερα μέσα από την προσφάτου αποδειχθείσα ταυτότητα των
ανόργανων και των οργανικών φαινομένων, τουλάχιστον σε επαρκέΐ σημείο για να είμαστε
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19.
Οι Χριστιανοί δεν έπαυαν να απορούν για το ότι οι ειδωάοάάτρεε λάτρευ
αν γεννημένα όντα us θεία όντα· θα έπρεπε όμακ, πολύ περισσότερο, να
tous θαυμάζουν γΓ αυτό, διότι αυτή η λατρεία είχε us βάση μια εντελάκ
ορθή αντίληψη Tns «púons. Γέννηση σημαίνει ατομίκευση· η γέννηση και η
ατομίκευση είναι αξεχώριστε5· αγέννητα είναι συνεπακ τα γενικά, άνευ ατομικότητα* βασικά υλικά ή οι βασικέ$ δ υνάμει Tns cpúons· αγέννητα είναι τα
μοτίβα.* Αλλά το ατομικευμένο ον είναι us npos την ποιότητα ανώτερο, θεϊκότερο ον από ένα άνευ ατομικότητα5. Βεβαίοκ επονείδιστη είναι η γέννηση
και επώδυνο5 ο θάνατο*· αλλά ónoios δεν θέλει να αρχίσει και να τελειώσει
as αποφύγει τη βαθμίδα ενόβ ζωντανού óvtos. Η αιωνιότητα αποκλείει τη
ζωτικότητα, και η ζωτικότητα την αιωνιότητα. Σαφώς το άτομο προϋποθέτει
ένα άλλο ον, που το δημιουργεί· αλλά το δημιουργικό ον δεν βρίσκεται
γΓ αυτόν το λόγο υπεράνω, αλλά υπό το δημιουργημένο. Το δημιουργικό
ον είναι μεν η αιτία ins ùnapÇns και στο βαθμό
* Η συνολική πρόταση
αυτόν είναι ένα πρώτο ον, αλλά ταυτόχρονα
έχει υποστεί ορισμένες
είναι απλό μέσο και υλικό, θεμέλιο Tns ύπαραλλαγές στη δεύτερη έκδοση
Çns evós άλλου óvtos και στο βαθμό αυτόν ένα
και έχει ως εξής: «Γέννηση
υποδεέστερο ον. Το τέκνο αναλώνει τη μητέρα,
σημαίνει ατομίκευσηχρησιμοποιεί tis δυνάμει Tns και tous χυμούβ
γεννημένα είναι τα ατομικά
Tns για το δικό του όφελο$, βάφει tis napeiés
όντα, αντιθέτως αγέννητα
του με το αίμα Tns. Και το τέκνο είναι η περη
είναι τα γενικά, άνευ
φάνια Tns μητέρα*, το θέτει υπεράνω autós,
ατομικότητας βασικά υλικά
υποτάσσει την ύπαρξή Tns, την υγεία Tns στην
ή βασικές ουσίες της φύσης,
ύπαρξη, στην υγεία του τέκνου- ακόμη και η
αγέννητη είναι η ύλη».
ζω ώ δέ μητέρα θυσιάζει τη δική Tns ζωή για τη
ζωή των μικρών Tns. Το χειρότερο όνειδθ5 ενόβ
óvtos είναι ο θάνατος αλλά η βάση του θανάτου είναι η γέννηση. Γεννάν
σημαίνει να πετάΐ τον εαυτό σου μακριά, να γίνεσαι koivós, να χάνεσαι μέσα
στο πλήθος να θυσιάζει σε άλλα όντα τη μοναδικότητα και την αποκλειστικότητά σου. Τίποτε δεν είναι πιο έμπλεο αντιφάσεων, πιο στρεβλωμένο
και ανόητο από το να θεωρεί κανείβ ότι τα φυσικά όντα δημιουργούνται από
ένα ανώτερο, τελειότατο πνευματικό όν. Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία,
θα έπρεπε κατά συνέπεια, μια και το δημιούργημα είναι ένα έκτυπο του
δημιουργού, τα ανθρώπινα τέκνα να μην ξεπηδούν από το χαμηλό, το τόσο
ποταπό όργανο Tns pmpas, αλλά από το ανώτατο οργανικό ον, το κεφάλι.

20 .
Οι αρχαίοι Έλληνε5 θεωρούσαν ότι όλεβ οι πηγές, τα πηγάδια, οι ποταμοί,
σι λίμνες, οι θάλασσες προέρχονται από τον Ωκεανό, το κοσμικό ποτάμι ή
τον κοσμικό πόντο, και οι αρχαίοι Πέρσεε θεωρούσαν ότι όλα τα βουνά Tns
πεπεισμένοι για τη φυσική προέλευση του βίου, αν και το e(6os και o tpónos autns tns προ
έ λευ σ ή παραμένουν άγνωστα, ή ακόμη και αν μέλλει να παραμεΐνουν άγνωστα.
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Tns προέρχονται από το ópos Ελμπρού5*. Mñncos η συνεπαγωγή όλων των
όντων από ένα τέλειο ον έχει κάποιο καλύτερο νόημα, είναι άραγε άλλου
είδου$; Όχι! Βασίζεται ακριβά» στον ίδιο τρόπο σκέψηε. Oncos το Ελμπρού5
είναι εξίσου ένα ópos óncos και τα όρη που γεννήθηκαν από αυτό, έτσι και
το θείο ον cos αρχέγονο σημείο των συνεπαγόμενων όντων είναι εξίσου ον
óncos και αυτά, δεν διαφέρει από αυτά ωε npos το Yévos· óncos όμα» το ópos
Ελμπρού5 διακρίνεται από όλα τα άλλα όρη από το ότι κατέχει us lôiôuués
tous με εμμενή έννοια, δηλαδή σε ένα βαθμό που έχει οδηγηθεί από τη φα
ντασία στο απώτατο όριο, μέχρι τον ουρανό,
πάνω από τον ήλιο, τη σελήνη και τα άστρα,
* Π ρόκειται για το υψηλότερο
έτσι διακρίνεται και το θείο αρχέγονο ον από
όρος του Κ α υκά σου, μ ε ό ύ ο
όλα τα άλλα όντα, από το ότι κατέχει us ιδιόκορυφές που ξεπερνούν η καθε
τητέ5 tous σιον υπέρτατο βαθμό, με μια απε
μιά τα 5.000μέτρα. Αποτελού>σε
ριόριστη, άπειρη έννοια. Όσο λίγο όμα» ένα
τόπο αναφοράς για τη θρησκεία
αρχέγονο ύδωρ είναι η πηγή των διάφορων
του αρχαίου Ιράν. οι πιστοί της
υδάτων, όσο λίγο ένα αρχέγονο ópos είναι η
οποίας υποστήριζαν ότι το όρος
προέλευση των πολλών διαφορετικών ορέων,
ξεπερνά όλες τις σφαίρες του
τόσο λίγο είναι ένα αρχέγονο ον η αρχέγονη
ουρανού και φτάνει στο πεδίο
πηγή των πολλών διαφορετικών όντων. Άκαρ
του αιωνίου φωτός.
πη είναι η ενότητα, καρπερή μόνο η δυαρχία,
η αντίθεση, η διαφορά. Αυτό που γεννά τα
όρη δεν είναι μόνο κάτι διαφορετικό από τα όρη, αλλά κάτι εν εαυτώ άκρα»
διαφοροποιημένο- το ίδιο και αυτό που γεννά το νερό, δεν διαφέρει μόνο
από το ίδιο το νερό αλλά είναι στοιχεία διαφορετικά μεταξύ tous, μάλιστα
αντιτιθέμενα. Oncos το πνεύμα, το αστείο, η οξύνοια, η κρίση αναπτύσσονται
και γεννιούνται μόνο με την αντίθεση, μόνο στη σύγκρουση, έτσι και o píos
γεννήθηκε μόνο μέσα από τη σύγκρουση διαφορετικών, και μάλιστα αντιτιθέμενων υλικών, δυνάμεων και όντων.

21 .
«Ό φυτεύσα$ τό oüs ούχι άκούει; ñ ό πλάσα5 τόν όφθαλμόν ούχΐ κατανο
εί;» [ΨαΑμοί 94:9]. Αυτή η βιβλική ή θεϊστική συνεπαγωγή του αφουγκραζόμενου και βλέπονκ» óvtos από ένα αφουγκραζόμενο και βλέπον ον, ή
διατυπωμένο με τη σύγχρονη, φιλοσοφική γλώσσα μα5: του πνευματικού,
υποκειμενικού óvtos από ένα ον και πάλι πνευματικό, υποκειμενικό, βασί
ζεται στο ίδιο θεμέλιο, λέει ακριβά» το ίδιο με την περσική συνεπαγωγή των
ορέων από το αρχέγονο ópos Ελμπρού5, το ίδιο με την ελληνική εξήγηση
των πηγών και των ποταμών από τον Ωκεανό, το ίδιο με τη βιβλική εξήγηση
Tns βροχή5 από ουράνιε5 υδατοσυνάξεκ που έχουν σωρευτεί πάνω από
τα νέφη ή μέσα σε αυτά, ύδωρ εξ úóatos, αλλά εξ ενό$ απείρα» μεγαλύτε
ρου, τα πάντα πληρούν»» úóatos, ópos εξ ópous, αλλά εξ ενό5 άπειρου,
τα πάντα πληρούνκ» ópous- έτσι και πνεύμα εκ πνεύματο5, βίθ5 εκ βίου,
οφθαλμό5 εξ οφθαλμού, εξ ενό$ άπειρου, τα πάντα πληρούντο$ οφθαλμού,
βίου και πνεύμα^».
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22.
Όταν τα μικρά παιδιά ρωτάνε από πού έρχονται τα μωρά, tous δίνουμε την
«εξήγηση» ότι η μαμή τα παίρνει από ένα πηγάδι όπου τα μωράκια κολυ
μπούν σαν τα ψάρια. Η εξήγηση που μα5 δίνει η θεολογία για την προέλευ
ση των οργανικών ή εν γένει των φυσικών όντων δεν είναι διαφορετική. Ο
Θε05 είναι το βαθύ ή όμορφο πηγάδι της φαντασίας, στο οποίο περιέχονται
όλες οι πραγματικότητες, όλες οι εντέλειες, όλες οι δυνάμεις, όπου όλα τα
πράγματα είναι, πολύ απλά, έτοιμα και κολυμπούν σαν τα ψαράκια- η θε
ολογία είναι η μαία που τα βγάζει από αυτό το πηγάδι, αλλά το κύριο πρό
σωπο, η φύση, η μητέρα που γεννά με ωδίνες τα μωράκια, που τα κουβαλά
επί εννέα μήνες κάτω από την καρδιά της, μένει εντελώς εκτός παιχνιδιού
σ' αυτή την αρχικά παιδική, τώρα πια όμως παιδιάστικη εξήγηση. Βεβαίως,
αυτή η εξήγηση είναι πολύ πιο όμορφη, άνετη, εύκολη, εύληπτη και προ
φανής στα τέκνα του θεού από τη φυσική, η οποία μόνο σταδιακά ανέρχεται
από το σκοτάδι στο φως μέσα από αναρίθμητα εμπόδια. Αλλά και η εξήγηση
των ευσεβών προγόνων μας για τη χαλαζόπτωση, τις επιδημίες, την ξηρασία
και τις καταιγίδες από βροχοποιούς, μάγους και μάγισσες είναι κατά πολύ
«ποιητικότερη», ευκολότερη και προφανέστερη ακόμη και σήμερα για τους
αμόρφωτους ανθρώπους από την εξήγηση αυτών των φαινομένων από φυ
σικές αιτίες.

23.
«Η προέλευση του βίου είναι ανεξήγητη και ακατάληπτη»· έστω· αλλά αυτή
η ακαταληψία σου δεν σου δίνει το δικαίωμα να στραφείς στις δεισιδαίμονες
συνέπειες που αντλεί η θεολογία από τα κενά της ανθρώπινης γνώσης, δεν
σου δίνει το δικαίωμα να παρεκκλίνεις έξω από το πεδίο των φυσικών αιτι
ών, διότι το μοναδικό που μπορείς να πεις είναι: δεν μπορώ να εξηγήσω το
βίο από αυτά τα φυσικά φαινόμενα και τις αιτίες ή από αυτά όπως τα γνωρίζω
μέχρι σήμερα· αλλά δεν μπορείς να πεις: πολύ απλά δεν είναι εξηγήσιμο
από τη φύση εν γένει, χωρίς να έχεις την αξίωση να έχεις ήδη εξαντλήσει τον
Ωκεανό της φύσης μέχρι την τελευταία σταγόνα, δεν σου δίνει το δικαίωμα
να εξηγείς το ανεξήγητο μέσα από την παραδοχή φανταστικών όντων, δεν
σου δίνει το δικαίωμα να εξαπατάς και να λες ψέματα στον εαυτό σου και
σε άλλους μέσα από μια εξήγηση που δεν εξηγεί τίποτε, δεν σου δίνει το δι
καίωμα να μετατρέπεις την άγνοια των φυσικών, των υλικών αιτιών σε ανυ
παρξία αυτών των αιτιών, να αποθεώνεις την άγνοιά σου, να την προσωπο
ποιείς, να την εξαντικειμενικεύεις σε ένα ον που οφείλει να άρει την άγνοια,
και εντούτοις δεν εκφράζει τίποτε áñño από τη φύση aums rns áyvoiás σου,
την έΑΑειφη θετικών, υλικών λόγων εξήγησης. Διότι τι άλλο είναι το άυλο,
το ασώματο ή μη ενσώματο, μη φυσικό, μη κοσμικό ον μέσα από το οποίο
εξηγείς το βίο παρά η ακριβής έκφραση του Είναι που δεν είναι αντικειμενική
για εσένα, η άγνοια των υλικών, των σωματικών, των φυσικών, των κοσμι
κών αιτιών; Αντί όμως να είσαι έντιμος και μετριόφρων και να πεις πολύ
απλά: δεν γνωρίζω κανένα λόγο, δεν μπορώ να το εξηγήσω, μου λείπουν
τα δεδομένα, τα υλικά, εσύ μετατρέπεις αυτές τις ελλείψεις, αυτές τις αρνή-
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σειβ, auxés xis κενολογία, {auxoús xous nópous} χου κεφαλιού σου μέσω
xns <pavxaoías σε θεχικά όνχα, σε όντα που είναι άυλα, δηλαδή που δεν είναι
υλικά, φυσικά όντα, διόχι εσύ δεν γνωρίζει καμία υλική, καμία φυσική αιτία.
Εξάλλου η άγνοια αρκείχαι με άυλα, με ασώματα, με μη φυσικά όνχα, αλλά
η αξεχώριστη ouvoóós xns, η πληθωρική φανχασία, η οποία πάνχα ασχολείχαι μόνο με τα υψηλά και χα υπέρχαχα και απροσμέχρηχα όνχα, ανυψώνει
a μέσα» αυχά χα φχωχά πλάσματα xns áYvoias σχο βαθμό χων υπερυλικών,
χων υπερφυσικών όνχων.

24.
Η παράσχαση όχι η ίδια η φύση, ο κόσμοβ εν γένει, χο σύμπαν έχει μια πραγμαχική απαρχή, όχι δηλαδή κάποχε δεν υπήρχε καμία φύση, Kavévas κόσμο$,
κανένα σύμπαν, είναι μια μικροπρεπή$ παράσχαση, η οποία γεννιέχαι σχον άν
θρωπο μόνο εκεί όπου auxós έχει μια μικροπρεπή, περιορισμένη παράσχαση
για χον κόσμο, είναι μια ανόητη και ανεδαφική φαντασίωση - η φαντασίωση
ότι κάποτε δεν υπήρχε τίποτε το πραγματικό, διότι το σύνολο κάθε πραγματιKóxmas, η πραγματικότητα, είναι ακριβά» ο κόσμο* ή η φύση.Όλεβ οι ιδιότητε5 ή οι προσδιορισμοί του θεού, οι οποίοι τον καθιστούν ένα αντικειμενικό,
πραγματικό ον, είναι auxés οι í 6 ies απλώε ιδιότητεε που έχουν αφαιρεθεί από
τη φύση, που προϋποθέτουν, που εκφράζουν τη φύση - είναι συνεπά» ιδιόtntES που εκπίπτουν όταν εκπίπτει η φύση. Βεβαία», όταν αφαιρέσει από τη
φύση, όταν στ» σκέψεΐ5 σου ή στη φαντασία σου aípeis την ύπαρξή Tns, δη
λαδή όταν κλείνει τα μάτια σου, όταν σβήνε» μέσα σου όλε* xis συγκεκριμένε5 aioOnxnpiaKés εικόνε* χων φυσικών αντικειμένων, όταν δηλαδή δεν πα
ριστάνει τη φύση αισθητηριακά (όχι ¡n concreto, όπα» λένε οι φιλόσοφοι),
σου απομένει ένα ον, ένα σύνολο ιδιοτήτων, όπα» άπειρο, δύναμη, ενότητα,
αναγκαιότητα, αιωνιότητα- αυτό όμα» το ον που απομένει μετά την αφαίρεση
όλων των αισθητηριακών ιδιοτήτων και φαινομένων δεν είναι τίποτε άλλο
από την αφηρημένη ουσία rns φύσηε ή η φύση in absracto, στη σκέψη. Η δε
συνεπαγωγή σου Tns <púons ή του κόσμου από το θεό δεν είναι εν προκειμένω τίποτε άλλο από τη συνεπαγωγή Tns αισθητηριακή5, Tns πραγματική5
ouoías Tns cpúons από την αφηρημένη, τη νοητή ουσία Tns που υπάρχει μόνο
στην παράσταση, μόνο στη σκέψη - μια συνεπαγωγή η οποία σου φαίνεται
έλλογη μόνο επειδή στη σκέψη σου προϋπέθετε* πάντα το αφηρημένο, το
γενικό α» το εγγύτερο στη σκέψη, κατά συνέπεια cos το νοητικά ανώτερο και
πρότερο απέναντι στο μεμονωμένο, στο πραγματικό, στο συγκεκριμένο, αν
και στην πραγματικότητα είναι ακριβά» το αντίστροφο, η φύση προηγείται
του θεού, δηλαδή το συγκεκριμένο προηγείται του αφηρημένου, το αισθη
τηριακό προηγείται του νοητού. Στην πραγματικότητα, όπου τα πράγματα
βαίνουν φυσικά, το αντίτυπο ακολουθεί το πρωτότυπο, η εικόνα το πράγ
μα, η σκέψη το αντικείμενο- αλλά στο υπερφυσικό, στο θαυματουργό πεδίο
Tns θεολογία ακολουθεί το πρωτότυπο το αντίτυπο, το πράγμα την εικόνα.
«Είναι αξιοθαύμαστο» λέει ο ιερό5 Αυγουστίνο$ «αλλά εντούτο» αληθινό,
ότι ο κόσμο5 autós δεν θα μαβ ήταν γνωστ05 εάν δεν υπήρχε, αλλά δεν θα
μπορούσε να υπάρχει εάν δεν ήταν γνωστό5 στο θεό». Αυτό όμα» σημαίνει:
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o Kóopos γιγνώσκεται, νοείται πριν γίνει πραγματικό$- μάλιστα υπάρχει μόνο
επειδή νοείται, το Είναι είναι μια συνέπεια Tns γνώσηβ ή Tns v ó n o n s , το πρω
τότυπο είναι μια συνέπεια του αντίτυπου, το ον μια συνέπεια Tns eiKóvas.

25.
Όταν κανει^ υποβιβάζει τον κόσμο ή τη φύση σε αφηρημένουε προσδιοριopoús, όταν τα καθιστά ένα μεταφυσικό πράγμα, δηλαδή ένα απλό νοητό
πράγμα, και θεωρεί ακολούθα» αυτό τον αφηρημένο κόσμο α» τον πραγ
ματικό, τότε είναι λογική αναγκαιότητα να τον νοεί α» περατό. Ο κόσμοβ δεν
μα$ δίνεται από τη νόηση, τουλάχιστον όχι από τη μεταφυσική και υπερφυσι
κή νόηση που αφαιρεί από τον πραγματικό κόσμο και θέτει σ' αυτή την αφαί
ρεση την αληθινή, την υπέρτατη ουσία του· μα$ δίνεται μέσα από το βίο, από
την εποπτεία, από tis αισθήσεΐ5. Για ένα ον αφηρημένο, απλά» νοητικό, δεν
υπάρχει κανένα φα» διότι δεν έχει οφθαλμού5, δεν υπάρχει καμία θερμότητα
διότι δεν έχει αίσθηση, δεν υπάρχει εν γένει Kavévas Kóopos διότι δεν έχει
όργανα γΓ αυτόν, δεν υπάρχει anoñúicús τίποτε. Ο κόσμο5 λοιπόν μα5 δίνεται
μόνο μέσω του ότι δεν είμαστε κάποια λογικά ή μεταφυσικά όντα, λόγω του
ότι είμαστε áñño όντα, λόγω του ότι είμαστε κάτι περισσότερο από απλά»
λογικοί και μεταφυσικοί. Αλλά ακριβό» αυτό το επιπλέον εμφανίζεται στον
μεταφυσικό στοχαστή α» ένα μείον, αυτή η άρνηση Tns vónons εμφανίζεται
α» απόλυτη άρνηση. ΓΓ αυτόν η φύση δεν είναι τίποτε περισσότερο από το
αντίθετο, το «áñño του πνεύματο5». Αυτόν το μόνο αρνητικό και αφηρημένο
προσδιορισμό τον καθιστά θετικό προσδιορισμό για τον κόσμο, τον καθι
στά ουσία του. Πρόκειται λοιπόν για μια αντίφαση όταν νοείται α» θετικό ον
το πράγμα, ή μάλλον το ανυπόστατο που είναι μόνο η άρνηση Tns vónons,
που είναι ένα νοητό πράγμα αλλά a» npos τη φύση του αισθητηριακό και
αντιφάσκει στο στοχαστή, στο πνεύμα. Το νοητό ον είναι για το στοχαστή το
αληθινό ον· είναι λοιπόν αυτονόητο ότι το ον που δεν είναι νοητό δεν είναι
και ένα αληθινό, αιώνιο, πρωταρχικό ον. Πρόκειται ήδη για μια αντίφαση
του πνεύματο5 να νοεί μόνο το άλλο του εαυτού του· το πνεύμα είναι σε
αρμονία με τον εαυτό του, είναι στο Esse του, μόνο όταν νοεί τον εαυτό του
-σκοπιά Tns Θεωρησιακότητα5- ή τουλάχιστον όταν νοεί ένα ον -σκοπιά του
θεϊσμού- το οποίο δεν εκφράζει τίποτε άλλο από την ουσία Tns vónons η
οποία είναι δεδομένη μόνο μέσα από τη νόηση, είναι δηλαδή αυτό καθ' εαυ
τό απλα» ένα, τουλάχιστον παθητικό, νοητό ον. Έτσι, εξαφανίζεται η φύση
στο μηδέν. Εντούτοκ όμα» αυτή είναι, παρόλο που δεν μπορεί και δεν πρέ
πει να είναι. Πά» εξηγεί λοιπόν ο μεταφυσικό5 την ύπαρξή Tns; Μέσα από
μια φαινομενικά αυτόβουλη αυτοεκποίηση, αυτοάρνηση [Selbstnegation,
Selbstverlâugnung] του πνεύματο5, η οποία στ' αλήθεια αντιφάσκει στην
εσώτερη ουσία του και είναι μόνο [έξωθεν] επιβεβλημένη. Αλλά όταν η φύση
στη σκοπιά Tns αφηρημένα vónons εξαφανίζεται στο μηδέν, τότε, αντιθέτα»,
στη σκοπιά Tns πραγματικήβ κοσμοθεώρησηβ εξαφανίζεται στο μηδέν αυτό
το κοσμοδημιουργικό πνεύμα. Στη σκοπιά αυτή αποδεικνύονται όλε5 οι συνεπαγωγέε του κόσμου από το θεό, Tns cpúons από το πνεύμα, Tns tpuoiKñs
από τη μεταφυσική, του πραγματικού από το αφηρημένο α» λογικά παίγνια.
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26.
Η φύση είναι το πρώτο και θεμελιώδεβ αντικείμενο tns Θρησκεία5, aflflá
ακόμη και εκεί όπου είναι αυτή η ίδια άμεσο αντικείμενο Θρησκευτική5 λατρεία*, óncos στις φυσικές θρησκείες, δεν είναι αντικείμενο cos φύση, δηλαδή
με τον τρόπο και με την έννοια με την οποία την ατενίζουμε από τη σκοπιά
του θεϊσμού ή Tns φιλοσοφία5 και Tns <puoiKñs επιστήμη*. Πολύ περισσό
τερο, αρχικά η φύση είναι για τον άνθρωπο -ακριβά» εκεί όπου ατενίζεται
με θρησκευτικού$ οφθαλμούς- αντικείμενο cos αυτό που είναι autós o íóios,
cos ένα εμπρόσωπο, ζωντανό, αισθανόμενο ον. Ο άνθρωπος δεν διαφέρει
αρχικά από τη φύση, άρα ούτε και η φύση από τον εαυτό Tns· o άνθρωπος
καθιστά συνεπώς tis αισθήσεις που του διεγείρει ένα αντικείμενο Tns <púons
άμεσα ιδιοσυστασίε5 του ίδιου του αντικειμένου. Tis ευεργετικέβ, tis καλέ5
αισθήσειβ και αισθήματα [Empfindungen und Affecte] τα προκαλεί το καλό,
το ευεργετικό ον Tns φύσης· tis κακέβ, tis επώδυνε5 αισθήσειβ, τον καύσω
να, το qjúxos, την πείνα, τον πόνο, την αρρώστια τα προκαλεί ένα κακό ον,
ή τουλάχιστον η φύση στην κατάσταση Tns κακίαε, Tns κακής προαίρεσή,
Tns οργήβ. Με τον τρόπο αυτό o ávOpconos καθιστά άθελά του και ασυνεί
δητα -δηλαδή κατ' ανάγκην, αν και αυτή η αναγκαιότητα είναι μόνο σχετική,
ιστορική- το φυσικό ον ένα θυμικό ον, ένα υποκειμενικό, δηλαδή ανθρώ
πινο ον. Δεν είναι λοιπόν αξιοπερίεργο ότι ακολούθως καθιστά όλες αυτές
tis αισθήσεις ρητά, με γνώση και βούληση, αντικείμενο της θρησκείας, της
προσευχής, δηλαδή ένα αντικείμενο που προσδιορίζεται από το θυμικό του
ανθρώπου, από tis παρακλήσεκ του, από tis υπηρεσικ του. Εξάλλου ο άν
θρωπος έχει ήδη καταστήσει τη φύση υπάκουη σ' αυτόν, την έχει υποτάξει
σ' αυτόν αφομοιώνοντάς τη στο θυμικό του, υποτάσσοντάς τη στα πάθη του.
Ο αμόρφωκκ «puoiKÓs ávOpconos δεν αποδίδει άλλωστε στη φύση μόνο αν
θρώπινα κίνητρα, ορμές και πάθη- φτάνει στο σημείο
* Στη όεντιρη έκδοση,
να βλέπει στα φυσικά σώματα πραγματικούς ανθρώ
εκείνη των « Έργων»,
πους. Έτσι, οι Ινδιάνοι στον Ορινόκο θεωρούν τον
η
πρόταση αντή αρχίζει
ήλιο, τη σελήνη και τα άστρα ανθρώπους -αυτοί εκεί
ως εξής: «Βλέπετε!
πάνω, λένε, «είναι άνθρωποι όπως εμείς»-, οι ΠαταΈτσι,
ακόμη και
yóves θεωρούν τα άστρα «τέα» Ivóiávous», οι Γροιτα πλέον πρω τόγονα ...».
λανδοί τον ήλιο, τη σελήνη και τα άστρα cos «tous
npoYóvous tous οι οποίοι μετατέθηκαν στον ουρανό
με μια ιδιαίτερη ευκαιρία». Κατά τον ίδιο τρόπο πίστευαν και οι αρχαίοι Με
ξικανοί ότι ο ήλκκ και η σελήνη, τα οποία λάτρευαν cos θεούς υπήρξαν
κάποτε άνθρωποι. Έτσι,* ακόμη και τα πλέον πρωτόγονα, τα κατώτερα είδη
θρησκειών, όπου o áv0pconos λατρεύει τα πράγματα εκείνα που είναι για
τον άνθρωπο τα πιο απόμακρα και ανόμοια, τα άστρα, τις πέτρες, τα δέντρα,
μέχρι και υδρόβια φυτά και κελύφη σαλιγκαριών, επιβεβαιώνουν την πρό
ταση που είχε διατυπωθεί στην Ουσία του Χριστιανισμού, ότι στη θρησκεία ο
άνθρωπος φέρεται μόνο απέναντι στον εαυτό του, ότι ο θεός του είναι μόνο
η δική του ουσία, διότι ο άνθρωπος λατρεύει αυτά τα πράγματα επειδή το
ποθετεί εαυτόν εντός τους, σκέφτεται ότι αυτά είναι τέτοια όντα óncos autós
o íóios ή ότι εγκατοικούν μέσα tous τέτοια όντα [óncos autós], Η θρησκεία
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αποτελεί συνεπά» την αξιοθαύμαστη αλλά άκρα» κατανοητή, μάλιστα ανα
γκαία αντίφαση κατά την οποία, ενώ στη θεϊστική ή ανθρωπολογική σκοπιά
λατρεύει το ανθρώπινο ον us θείο επειδή ms εμφανίζεται us ένα ον δια
φορετικό από τον άνθρωπο, us ένα μη ανθρώπινο ον, στη νατουραλιστική
σκοπιά, avu(npóq>us, λατρεύει το μη ανθρώπινο ον us θείο ον επειδή Tns
εμφανίζεται us ανθρώπινο.

27.
Η μεταβλητότητα Tns (púons, Kupíus στα φαινόμενα που αναγκάζουν τον άνθρωπο να αισθανθεί συχνότερα την εξάρτησή του από αυτήν, είναι o Kúpios
ñóyos για τον οποίο αυτή του εμφανίζεται us ένα ανθρώπινο, αυτόβουλο
ον και λατρεύεται από αυτόν θρησκευτικά. Εάν ο ήλ ios ήταν aKívmos στον
ουρανό, τότε δεν θα είχε ανάψει ποτέ την πυρά του θρησκευτικού αισθήμαto s στον ávOpuno. Μόνο όταν χανόταν από τα μάτια του και επέβαλλε στον
áv0puno τον τρόμο Tns vúxxas, και α κο λο ύ θ ^ εμφανιζόταν στον ουρανό,
μόνο τότε o ávOpunos έπεφτε στα γόνατα μπροστά στον ήλιο, πλημμυρισμένο5 από τη χαρά για την απροσδόκητη επιστροφή του. Έτσι, οι αρχαίοι
Απάτσι χαιρετούσαν στη Φλόριντα με υμνωδίε$ την ανατολή και τη δύση
του ηλίου, παρακαλώνταε τον ταυτόχρονα να επιστρέφει εγκαίρου και να
to u s φιλέψει με το <pus του. Εάν η γη απέδιδε διαρκά» Kapnoús, noios θα
ήταν ο λόγο5 για tis θρησκευτικέβ yiopTés Tns onopás
* «Η γη, ειτε το
και του θερισμού; Μόνο επειδή η γη πότε ανοίγει to u s
είτε όχι, γεννά χορτάρι
κ ό λ π ο ι Tns και πότε πάλι to u s κλείνει, εμφανίζονται
για την τροφή
οι καρποί Tns us δ ^ ε έ 5 auzódouñes, που υποχρεώ
τον χοπαόιον μον».
νουν σε ευχαριστίε$. Μόνο η εναλλαγή Tns <púons κα
Η έμφαοη είναι
θιστά τον ávOpuno ανασφαλή, ταπεινό, θρήσκο. Είναι
αβέβαιο εάν o Kaipós αύριο θα είναι ευνο'1'KÓs για τη
τον Feuerbach.
δραστηριότητά μου, είναι αβέβαιο εάν θα θεpíσu αυτό
που onépvu· δεν μπορώ λοιπόν να uπoλoγíζu και να επιμέvu oris δ ^ ε és Tns <púons us ένα είδθ5 υποχρε^ικού δοσίματοβ ή us μια αδιάρρηκτη
συνέπεια. Εκεί ό μ ^ όπου λήγει η μαθηματική ακρίβεια, εκεί -ακόμη και
σήμερα σε κάποια αδύναμα μυαλά- ξεκινά η θεολογία. Η θρησκεία είναι
η εποπτεία του αναγκαίου -στο ιδιαίτερο, στο τυχαίο- us ενό5 πράγμα»»
αυθαίρετου, αυτόβουλου. AvtiOéTUS, το αντίθετο φρόνημα, το φρόνημα Tns
αθρησκευτικότητα$ και Tns αθεΐαε, το παριστάνει ο Κύκήωψ του Ευριπίδη,
όταν λέει: «ή γη δ' άνάγκη, καν θέήη κδν μή θέήη, τίκτουσα ποίαν τάμά πιαίνει βοτά» [στ. 332-333].*

28 .
Το αίσθημα Tns εξάρτησηε από τη φύση σε συνδυασμό με την παράστα
ση Tns cpúons us ενό5 αυθαίρετα δραστήριου, εμπρόσυπου ó v to s είναι η
βάση Tns θυσ/os, Tns ουσ^δέστερη$ πράξη5 των φυσικών θρησκειών. Την
εξάρτηση από τη φύση την αισθάνομαι ιδιαίτερα στην ανάγκη Tns íóias. Η
ανάγκη είναι το αίσθημα και η έκφραση Tns μηδαμινότητά5 μου xupís τη
φύση- αξεχώρισκ» όμωε από την ανάγκη είναι o ñóyos, το αντίθετο αίσθη

Η ουσία ins θρησκεία*

μα, το αίσθημα ins αυθυπαρξία5 μου, ins auioiérteiás μου σε διαφορά από
τη φύση. Η ανάγκη είναι συνεπά» θεοφοβούμενη, ταπεινή, θρήσκα, αλλά η
απόλαυση είναι επηρμένη, απορρίπτει το θεό, είναι ασεβή$, τολμηρή. Η δε
τόλμη ή τουλάχιστον η ασέβεια Tns απόλαυσή είναι μια πρακτική αναγκαιό
τητα για τον άνθρωπο, μια αναγκαιότητα σιην οποία θεμελιώνεται η ύπαρξή
του - μια αναγκαιότητα η οποία όμα» βρίσκεται σε άμεση αντίφαση με τον
θεωρητικό σεβασμό του μπροστά στη φύση cos ενόε, με την έννοια του αν
θρώπου, ζωντανού, εγωιστικού, ευαίσθητου óvros, το οποίο έχει τόσο λίγη
διάθεση να υποστεί και να στερηθεί κάτι όσο και o ávOpconos. Η ιδιοποίηση
Tns cpúons εμφανίζεται συνεπά» στον άνθρωπο cos νομική παράβαση, cos
ιδιοποίηση ξένη5 ιδιοκτησίας cos παραβίαση. Για να κατευνάσει συνεπά» τη
συνείδησή του καθά» και το αντικείμενο που εμφανίζεται προσβεβλημένο
στην παράστασή του, για να του δείξει ότι το έκλεψε λόγω χρείαβ και όχι
λόγω énapons, μειώνει την απόλαυσή του και
* Πρόκειται για μια εθνοτική
επιστρέφει στο αντικείμενο κάτι από την υφαρ
παγμένη ιδιοκτησία του. Έτσι, οι αρχαίοι Έλληομάδα της ασιατικής Ρωσίας,
νεε πίστευαν ότι, όταν κόβεται ένα δέντρο, η
η o jio ία τον 19ο αιώνα ήταν
ψυχή του, η Δρυάδα, διαμαρτύρεται και καλεί
εγκατεστημένη στην περιοχή
το πεπρωμένο για εκδίκηση ενάντια στον πα
του Τομπόλσκ.
ραβάτη. Έτσι, δεν τολμούσε Kavévas Ρωμαίθ5
** Ο Feuerbach χρησιμοποιεί
να ξεχερσώσει στον αγρό του ένα άλσο$ xcopís
εδώ τον όρο «Manen» για
να θυσιάσει ένα γουρουνόπουλο npos κατευ
τους θεούς, παραπέμπυντας
νασμό του θεού ή τη5 Θεά5 αυτού του άλσου5.
στις ρωμαϊκές θεότητες ονόμαΈτσι και οι Οστιάκες* όταν έχουν σκοτώσει μια
τι Manes (Οι Καλοί), οι οποίες
αρκούδα, κρεμούν τη γούνα Tns σε ένα δέντρο,
όριζαν τον κάτω κόσμο και
Tns απστίουν όλων των ειδών tis τιμέε και ζη
τις ψ υχές των νεκρών.
τούν ειλικρινά συγγνώμη από την αρκούδα για
το ότι τη σκότωσαν. «Πιστεύουν ότι έτσι απο
τρέπουν ευγενικά τη ζημιά που θα μπορούσε v a tous επιφερει το πνεύμα
αυτού του ζώου». Έτσι και οι φυλέ$ Tns Βορείου Αμερική$ κατευνάζουν με
παρόμοιε5 τελετέ5 tous 0e oú s των σκοτωμένων ζώων.** Έτσι και για tous
n p o y ó v o u s pas η κουφοξυλιά ήταν ένα ιερό δέντρο, όποτε όμα» έπρεπε
να το κόψουν συνήθιζαν να λένε την εξή$ προσευχή: «Κυρά Κουφοξυλιά,
δω' μου λίγο απ' το ξύλο σου, κι εγώ θα σου δώσω λίγο απ' το δικό μου
όταν μεγαλώσει p8s στο ó á o o s » . Έτσι και οι Φιλιππινέζοι παρακαλούσαν
u s Koiñáóes και τα βουνά για την άδειά tous , όταν έπρεπε να ταξιδέψουν
πάνω tous , και το θεωρούσαν έγκλημα να κόψουν ένα γέρικο δέντρο. Ο δε
Βραχμάνο5 δεν ιολμά καν να πιει νερό και να αγγίξει τη γη με τα πόδια του,
διότι με κάθε βήμα, με κάθε γουλιά νερού σκορπίζεται nó v os και θάνακ» σε
αισθανόμενα όντα, σε φυτά και σε ζώα, και συνεπά» πρέπει να μετανοήσει
«για να κατευνάσει το θάνατο των πλασμάτων που ενδεχομένα» έχει εξολοθρεύσει εν αγνοία του την ημέρα ή τη νύχτα».10
10.
Εδώ ανήκουν και οι πολλοί κανόνε* ευπρέπειας tous onolous πρέπει να τηρήσει
ο άνθρωπο* απέναντι στη φύση, σύμφωνα με τΐ5 αρχαίε* θρησκείε*, για να μην τη μιάνει
και την πληγώσει. Έτσι, για παράδειγμα, δεν επιτρεπόταν σε κανέναν υπηρέτη του Αχούρα
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29 .
Στη θυσία αισθητοποιείται και συγκεντρώνεται η συνολική ουσία ms θρη
σκεία*. Η βάση ms Ouoías είναι το αίσθημα εξάρτησης -ο φόβοε, η αμφιβο
λία, η αβεβαιότητα Tns επιτυχίας του μέλλοντοβ, η συνειδησιακή τύψη για
μια διαπραχθείσα αμαρτία-, αλλά το αποτέλεσμα, ο σκοπό* Tns Ouoías είναι
η αυτοπεποίθηση - το κουράγιο, η απόλαυση, η βεβαιότητα Tns επιτυχίαβ,
η ελευθερία και η μακαριότητα. Qs óoúños Tns <púons πηγαίνω στη θυσία·
αλλά eos Kú pió s Tns <púons φεύγω από τη θυσία. Το αίσθημα Tns εξάρτησή
από τη φύση είναι συνεπακ βέβαια η βάση Tns θρησκείαβ- αλλά η άρση αυW5 ws εξάρτησης, η εήευθερία από τη φύση είναι ο σκοπός Tns θρησκεία$.
Ή: η θεότητα ws φύσης είναι βέβαια η βάση, το θεμέήιο Tns θρησκεία* και
μάλιστα κάθε θρησκείαβ, sníons και Tns χριστιανική*, αλλά η θεότητα του
ανθρώπου είναι ο τεήικός σκοπός της θρησκείας.

30 .
Η θρησκεία έχει ω* προϋπόθεσή Tns το διχασμό ή την αντίφαση* μεταξύ βούήεσθαι και δύνασθαι, μεταξύ επιθυμίας και επίτευξης, μεταξύ πρόθεσης και επι
τυχίας. μεταξύ παράστασης και πραγματικότητας, μεταξύ νόησης και Είναι. Στη
βούληση, στην επιθυμία, στην παράσταση ο άνθρωποί είναι απεριόριστος,
εήεύθερος, παντοδύναμος - θεός■ αλλά στο δύνα*
Στη δεύτερη έκδοση
I σθαι, στην επίτευξη, στην πραγματικότητα είναι υπό
λέγεται: «την “αντίθεση"
ópous, εξαρτημένο*, περιορισμένοε -άνθρωπος- άνή την " α ν τ ί φ α σ η \ θρωποί με την έννοια ενόϊ περατού ó v to s αντίθετου
npos το θεό. «O ávOpconos το σκέφτεται, και o 08Ós
το κάνει», «άλλ' ού Ζευς άνδρεσσι νοήματα πάντα τελευτή» [Ιήιάδα Σ, 328].
Η νόηση, η βούληση είναι δικά μου- αλλά αυτό που βούλομαι και νοώ δεν
είναι δικό μου, είναι έξω από εμένα, δεν εξαρτάται από εμένα. Η άρση aums
Tns αντίφασή είναι η τάση, ο σκοπόϊ Tns θρησκεία*· το δε ον στο οποίο αίρε
ται, στο οποίο αυτό που σύμφωνα με tis επιθυμίε5 και παραστάσειβ μου είναι
δυνατό, αλλά αυτό που σύμφωνα με tis δυνάμει μου είναι αδύνατο, γίνεται
δυνατό ή, πολύ περισσότερο, πραγματικό - αυτό είναι το θείο ον.

31.
Αυτό που είναι ανεξάρτητο από την ανθρώπινη βούληση και γνώση είναι το
πρωταρχικό, το ιδιαίτερο, το χαρακτηριστικό αντικείμενο ins θρησκείαβ - η
υπόθεση του θεού. «έγώ έφύτευσα» λέει ο Απόστολοβ Παύλοβ «Άπολλώβ
έπότισεν, áññ' ό θεός ηύξανεν. ώστε ούτε ό φυτεύων έστί τι ούτε ό ποτίζων, áññ' ό αύξάνων Θε05» [ílpos Κορινθίου5 Α' 3:6-7], Και o Aoú0npos:
«θέλουμε [...] να υμνήσουμε και να ευχαριστήσουμε το θεό για το ότι με
γαλώνει το στάρι, και να αναγνωρίσουμε nus δεν είναι από την εργασία pos
αλλά από την ευλογία και τη δωρεά του ότι το στάρι και το κρασί και όλοι
Μάζδα να αγγίξει τη γη με γυμνά πόδια, διότι η γη ήταν ιερή, KavévasÎflflnvas (Holoóos) δεν
επιτρεπόταν να περάσει ένα ποτάμι με άπλυτα χέρια.

Η ουσία tns θρησκεία*

οι καρποί αυξάνονται, από tous onolous τρώμε και πίνουμε και καλύπτου
με tis ανάγκεε μα$». Ο δε Hoioôos λέει ότι ο φιλόπονο* γεωργό* θα έχει
πλούσια σοδειά όταν o Alas τού εγγυηθε! ένα καλό τέλο$. Η καλλιέργεια, η
σπορά και το πότισμα ths σοδειά* εξαρτώνται λοιπόν από εμένα, αλλά όχι η
επιτυχία Tns. Αυτή βρίσκεται στα χέρια του θεού- γΓ αυτό και λέγεται: «από
την ευλογία του θεού τα πάντα εξαρτώνται». Αλλά τι είναι ο Θεό5; Αρχικά
δεν είναι τίποτε άλλο από τη φύση ή την ουσία Tns <púons, αλλά cos ένα
αντικείμενο Tns προσευχή5, œs ένα ον παρακλητικό,
* «τι κι οι θεοί οι μεγάλοι
συνεπά» βουλητικό. O Aías είναι η αιτία ή η ουσία των
λνγονν, [...]κι α υτούς
μετεωρολογικών φυσικών φαινομένων· αλλά δεν βρί
με τα θυμιάματα και
σκεται εδώ ο θε/os, ο θρησκευτικός xapaKTñpas του·
με σταλιές και τσίκνες
επίσηε και ο άθρησκοβ έχει μια αιτία Tns βροχή$, Tns
και καλοπιάιηρες
καταιγίδας του χιονιού. Είναι θεόβ μόνο όταν είναι ο
Kúpios των μετεωρολογικών φυσικών φαινομένων,
προσευχές τους
όταν auTés οι (puaiKés επιδράσεκ εξαρτώνται από την
μαλακώνει ο κόσμος»
προαίρεσή του, από τα μέσα του, όταν είναι βουλητι(Μ τφ . Α. Πάλλη).
Kés πράξεΐΞ. Αυτό λοιπόν που είναι ανεξάρτητο από
ιη βούληση του ανθρώπου καθιστά τη θρησκεία από την πλευρά του αντι
κειμένου (αντικειμενικά) εξαρτημένη από τη θεία βούληση- αηό την πλευρά
του ανθρώπου όμα» (υποκειμενικά) την εξαρτά από την προσευχή, διότι
αυτό που εξαρτάται από τη βούληση είναι αντικείμενο Tns προσευχή*, κάτι
μεταβλητό, παρακλητικό, «στρεπτό) δέ τε και θεοι αύτοί [...] και μέν toùs
θυέεσσι καί εύχωλί» άγανησι λοιβη τε κνίση τε παρατρωπώσ' άνθρωποι λισσόμενοι, δτε κέν tis ύπερβήη κα) άμάρτη» [Ιήιάδα I, 495 κ.ε.].*

32.
Το αντικείμενο Tns θρησκεία*, τουλάχιστον εκεί όπου ο άνθρωποί έχει ξεπεράσει την απεριόριστη ελευθερία επιλογή$, την αμηχανία και την τυχαιότητα
ίου ιδιαίτερου φετιχισμού, είναι μόνο ή κυρία» αυτό που είναι αντικείμενο
ανθρώπινων σκοπών και αναγκών. Ακριβά» γΓ αυτόν το λόγο τα φυσικά
όντα που ήταν τα πιο αναγκαία για τον άνθρωπο απολάμβαναν τη γενικότε
ρη και εξοχότερη θρησκευτική λατρεία. Αυτό όμα» που είναι αντικείμενο αν
θρώπινων αναγκών και σκοπών είναι ταυτόχρονα αντικείμενο ανθρώπινων
επιθυμιών. Η βροχή και ο ήλιθ5 είναι κάτι που χρειάζομαι εφόσον πρέπει
να ανθίσει η σοδειά μου. Με διαρκή ξηρασία επιθυμώ συνεπά» βροχή, με
διαρκή βροχόπτωση επιθυμώ το φα» το ήλιου. Η επιθυμία είναι μια απαίτη
ση η ικανοποίηση Tns onoías -αν και όχι πάντα καθ' εαυτήν και δι' εαυτήν,
αλλά αυτή τη στιγμή, σ' auTés tis συνθήκες σ' auTés tis σχέσεις αν και όχι
απόλυτα, αλλά έτσι όπα» το επιθυμεί ο άνθρωποε στη σκοπιά Tns θρησκείas- δεν έγκειται πάντα στη δύναμή μου, είναι μια βούληση xcopís όμα» τη
δύναμη τη5 επιβολή5 Tns. Αλλά αυτό που δεν δύναται το σώμα μου, η δύ
ναμή μου εν γένει, αυτό το δύναται ακριβά» η ίδια η επιθυμία. Αυτό που
απαιτώ, που επιθυμώ, το μαγεύω, το εμπνέω μέσα από tis επιθυμικ μου.11
11. «Επιθυμώ [Wünschen] στην αρχαία (γερμανική) γλώσσα σημαίνει μαγεύω».

φ
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Στο αίσθημα [Affect] -και μόνο σιο αίσθημα,
στο συναίσθημα ριζώνει η θρησκεία- ο άνθρωnos θέτει την ουσία του έξω από αυτόν, αντιμε
τωπίζει το άψυχο ωε ζωντανό, το ετερογενέε cos
αυτόβουλο, εμψυχώνει το αντικείμενο με tous
στεναγμούε του, διότι του είναι αδύνατον εν
μέσω του αισθήματο5 να στραφεί σε ένα αναί
σθητο ον. Το αίσθημα δεν παραμένει στο μέτρο
που του προδιαγράφει η διάνοια- πλημμυρίζει
τον άνθρωπο- του είναι στενόχωρα μέσα στο
στήθοε- πρέπει να κοινοποιηθεί στον έξω κό
σμο, και με τον τρόπο αυτό να μετατρέψει το
αναίσθητο ον Tns cpúons σε ένα συμπάσχον ον.
Η φύση που έχει μαγευτεί από το ανθρώπινο
αίσθημα, η φύση η οποία είναι όπωε την επι
θυμεί το αίσθημα, η φύση που αντιστοιχεί στο
αίσθημα και έχει ενσωματωθεί σ' αυτό, δηλαδή
έχει γίνει η ίδια μια αισθηματική φύση, είναι η
φύση ônœs είναι αντικείμενο rns θρπσκείαε, θείο
ον. Η επιθυμία είναι η πηγή, είναι αυτή η ίδια η
ουσία rns θρησκείαε. - Η ουσία των θεών δεν
είναι τίποτε áñño από την ουσία rns επιθυμίαε.'2
Οι θεοί είναι όντα υπερανθρώπινα και υπερ
φυσικά- αλλά μήπωε δεν είναι και οι επιθυμίεs
υπερανθρώπινα και υπερφυσικά όντα; Συνεχίζω
να είμαι, για παράδειγμα, στην επιθυμία μου
και στη φαντασία μου ακόμη άνθρωποε όταν
επιθυμώ να είμαι ένα ον αθάνατο, αποδεσμευμένο από τα δεσμά του γήινου σώματοε; Όχι! Onoíos δεν έχει επιθυμίες
δεν έχει και θεούε. Γιατί τόνιζαν οι Έλληνεε τόσο πολύ την αθανασία και
τη μακαριότητα των θεών; Διότι αυτοί οι ίδιοι δεν ήθελαν να είναι θνητοί
και αμακάριστοι. Εκεί όπου δεν ακούε θρηνωδίεε για τη θνητότητα και την
αθλιότητα του ανθρώπου, εκεί δεν θα ακούσειε και καμία υμνωδία για τουε
αθάνατουε και μακάριουε θεούε. Είναι μόνο τα δάκρυα Tns καρδιάε που
εξατμίζονται στον ουρανό τηε φαντασίαε σχηματίζονταε το νέφοε του θείου

* Η αντιπαράθεση που ανα
φέρει στο τέλος της υποση
μείωσης ο Feuerbach μεταξύ
της ‘πελαγιανή ς’και της
'α υγουστίνειας' έκφρασης
σχετίζεται με μια σ υ γκ ε
κριμένη έριδα του πρώιμον
Χριστιανισμού. Ο Π ελάγιος
(περ. 360-420- το όνομά τον
είναι μ ετάφραση τον κελτικού
Morgan) ήταν μοναχός β ρετα 
νικής ή ιρλανδικής καταγω γής
πον εγκαταστάθηκε στη Ρώμη
το 400, και αργότερα, μαζί
με το σ ύντροφό τον Celestius,
μετέβη σ την Α φρική, όπον
και καταδικάστηκε για αίρεση.
Ο Π ελάγιος απέρριπιε
την αντίληψη τον προπατορι
κού αμαρτήματος και
τον προορισμού, τονίζοντας
την ελεύθερη βούληση
τον ανθρώπου και την ικανό
τητα για καλοσύνη, προκαλώντας, μεταξύ άλλων,
την κριτική τον Α ν γο ν σ τίν ο υ.

12.
Οι θεοί είναι τα όντα που δίνουν ευλογία. Η ευλογία είναι η επιτυχία, o icapnós, ο
oKonós pías πράξι^, o onoíos είναι ανεξάρτητο5 από εμένα αλλά χον επιθυμώ. «Ευλογώ»
λέει ο Λούθηρος «σημαίνει ουσιαστικά να επιθυμώ κάιι καήό». «Όταν ευλογούμε, δεν κά
νουμε τίποτε περισσότερο από το να επιθυμούμε κάτι καήό, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε
αυτό που επιθυμούμε, ενώ η ευλογία του θεού απηχεί πολλαπλασιαστικά και σύντομα απο
κτά ισχύ». Αυτό σημαίνει: οι άνθρωποι είναι τα όντα που επιθυμούν και οι θεοί τα όντα που
εκπληρώνουν tis επιθυμίε5. Έτσι, ακόμη και η λέξη: θεέ, που ακούγεται αναρίθμητε5 cpopés
στον κοινό βίο, δεν είναι τίποτε άλλο από την έκφραση μιας επιθυμίας. Ο θεός να σου δώσει
τέκνα, δηλαδή σου εύχομαι τέκνα, αλλά αηλακ εδώ η επιθυμία είναι υποκειμενική, δεν είναι
θρησκευτική, έχει ηελαγιανή έκφραση, εκεί είναι αντικειμενική, γι' αυτόν το λόγο είναι θρη
σκευτική, έχει αυγουστίνεια έκφραση.*

Η ουσία ins θρησκείας

óvtos. Ο Όμηροβ συνάγει tous θεούβ από to κοσμικό ποτάμι Ωκεανόβ· aflflá
autós o έμπfleos θεών ποταμός είναι στ' αΑήθεια μόνο ένα ρυάκι των αν
θρώπινων αισθημάτων.

33.
Τα αθρησκευτικά φαινόμενα Tns Θρησκε(α5 αποκαλύπτουν με τον πιο εκλαϊ
κευτικό τρόπο την πηγή και την ουσία Tns Θρησκεία5. Πρόκειται Αοιπόν για
ένα αθρησκευτικό φαινόμενο Tns θρησκεία$, το οποίο ακριβώς γι' αυτόν το
Αόγο έχει σημειωθεί με την οξύτερη επίκριση ακόμη και από tous ειδωλοΑάτρε5, το ότι οι άνθρωποι μόνο όταν είναι δυστυχείβ καταφεύγουν σ' αυ
τήν και στρέφονται στο θεό και τον σκέφτονται, αΑΑά είναι ακριβά» αυτό το
φαινόμενο που μαβ οδηγεί στην πηγή Tns íóias Tns OpnoKeías. Στη δυστυχία,
στη χρεία, είτε πρόκειται για τη δική μου είτε για τη χρεία άΑΑων, ο άνθρωnos αποκτά την επώδυνη εμπειρία να μη δύναται αυτό που βούΑεται, τα
χέρια του να είναι δεμένα. ΑΑΑά η παράΑυση των κινητήριων νεύρων δεν
είναι ταυτόχρονα και παράΑυση των αισθητηριακών νεύρων, τα δεσμά των
σωματικών δυνάμεών μου δεν είναι ταυτόχρονα και δεσμά Tns βούλησής
μου, Tns Kapóiás μου. Αντιθέτο»: όσο περισσότερο είναι δεμένα τα χέρια
μου, τόσο πιο αδέσμευτες είναι οι επιθυμίες μου, τόσο εντονότερος ο πόθος
μου για Αύτρωση, τόσο πιο ενεργητική η ορμή μου για εΑευθερία, η βούΑησή μου να μην είμαι περιορισμένος. Η δύναμη Tns ανθρώπινέ Kapóiás
ή βούλησή που έχει ενταθεί στον υπέρτατο βαθμό, που έχει υπερδιεγερθεί
και έχει γίνει υπεράνθρωπη από τη δύναμη Tns xp8Ías είναι η δύναμη των
θεών, για την οποία δεν υπάρχει καμία ανάγκη και Kavévas (ppaypós. Οι θεοί
δύνανται αυτό που επιθυμούν οι άνθρωποι, δηΑαδή εκτελούν tous νόμου5
Tns ανθρώπινηβ καρδιάς. Αυτό που οι άνθρωποι είναι μόνο a» npos την
ψυχή, αυτό είναι οι θεοί a» npos το σώμα■αυτό που οι πρώτοι δύνανται
μόνο βουΑητικά, μόνο στη φαντασία, μόνο στην καρδιά, δηΑαδή μόνο πνευ
ματικά, για παράδειγμα να βρεθούν μεμιά5 σε έναν απόμακρο τόπο, αυτό οι
δεύτεροι το μπορούν φυσιολογικά. Οι θεοί είναι οι ευσώματε5, ενσώματες,
πραγματοποιημένες επιθυμίες του ανθρώπου - οι αρθέντεβ φυσικοί φραγμοί
Tns ανθρώπινέ καρδιάς και βούΑησης, είναι όντα της απεριόριστης βούλησης, όντα των οποίων οι σωματικές δυνάμει είναι loes με tis βουΑητικέ$
δυνάμει. Το αθρησκευτικό φαινόμενο auTñs Tns υπερφυσική$ δύναμή Tns
Θρησκεία5 είναι η μαγεία των ακαΑΑιέργητων Ααών, όπου με έναν πρόδηλο
τρόπο η απλή βούληση του ανθρώπου είναι ο θεός που κυβερνά τη φύση.
Όταν όμως ο θεός των Ισραηλιτών ύστερα από παράκληση του Ιησού του
Ναυή σταματά τον ήλιο στην πορεία του, όταν ύστερα από παράκληση του
Ελιά στέλνει βροχή, όταν ο θεός των Χριστιανών, για να αποδείξει τη θεότητά του, δηλαδή τη δύναμή του να μπορεί να εκπληρώνει όλεβ tis επιθυμίες
του ανθρώπου, γαληνεύει μόνο με το απλό ρήμα του τη θυελλώδη λίμνη,
θεραπεύει αρρώστους, ανασταίνει νεκρούς, τότε εδώ ακριβώς όπως και στη
μαγεία η απλή βούληση, η απλή επιθυμία, το απλό ρήμα εκφράζεται ως μια
δύναμη που κυριαρχεί στη φύση. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο μάγος πραγ
ματοποιεί το σκοπό Tns θρησκείαβ με τρόπο αθρησκευτικό, και ο Εβραίος ο
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Xpioiiavós με τρόπο θρησκευτικό, καθακ ο μεν μεταθέτει εντός του αυτό που
οι δε μεταθέτουν στο θεό, ο μεν καθιστά αντικείμενο μια* ρητής βούληση*,
μια* διαταγή* αυτό που οι δε καθιστούν αντικείμενο μκκ σιωπηλής, αφοσιωμένη5 βούλησης pías ευσεβού$ επιθυμία5· κοντολογί5 ο μεν κάνει μέσω
του εαυτού του και για τον εαυτό του αυτό που οι δε κάνουν μέσω του θεού
και με το θεό. Αλλά το κοινό ρητό: quod quis per alium fecit, ipse fecisse
putatur, δηλαδή αυτό που πράττει κανείε μέσω 8vós άλλου του καταλογίζε
ται cos δική του πράξη, βρίσκει και εδώ την εφαρμογή του: αυτό που πράττει
κάνει* μέσω του θεού, αυτό το κάνει στ' αλήθεια αυτός ο ίδιος.

34 .
Η θρησκεία -τουλάχιστον αρχικά και αναφορικά με τη φύση- δεν έχει κα
μία άλλη αποστολή και τάση από το να μετατρέψει την απεχθή και ανοίκεια
ουσία Tns cpùons σε ένα γνωστό, οικείο ον, να μαλακώσει τη δι' εαυτήν
αλύγιστη, ατσάλινη φύση με την πυράκτωση Tns Kapôiàs για την εφαρμογή
των ανθρώπινων σκοπών - έχει δηλαδή τον ίδιο σκοπό óncos η μόρφωση ή
η καλλιέργεια, η τάση των οποίων δεν εί
* U reuerbach αναφέρει εοω εθιμι
ναι καμία άλλη από το να καταστήσουν τη
κές πρακτικές τον ευρωπαϊκού
φύση θεωρητικά ένα κατανοητό, πρακτικά
Μεσαίωνα για την επίλυση διαφο
ένα πρόθυμο ον που αντιστοιχεί o tis ανρών ή για την ανεύρεση ενός ενό
Θρώπινε5 ανάγκες μόνο με τη διαφορά ότι,
χου. Οι θεοκρισίες (Ordalien) ήταν
ενώ η καλλιέργεια αποσκοπεί σε αυτό με
μονομαχίες μεταξύ δύο αντίμαχων
μέσα, και μάλιστα με μέσα που έχουν απο
σε περίπτωση που το εκάστοτε
σπαστεί από την ίδια τη φύση, η θρησκεία
εθιμικό δικαστήριο δεν μπορούσε
αποσκοπεί σε αυτό χωρίς μέσα ή, πράγμα
να διατυπώσει ετυμηγορία , και έτσι
που είναι το ίδιο, μέσα από τα υπερφυσικά
παρέπεμπε την απόφαση στη θεία
μέσα Tns προσευχής Tns níorns, των μυ
κρίση που θα προέκυπτε από τη
στηρίων, Tns μαγεία$. Όλα όσα συνεπά»
μονομαχία. Το δίκαιο τον φερέτρου
στην πορεία Tns καλλιέργεια* του ανθρώ
(Bahrrecht.jus feretri) αφορούσε τις
πινου yévous έγιναν θέμα Tns μόρφωσή,
περιπτώσεις όπου ένας άνθρωπος
Tns αυτενέργεια*, Tns ανθρωπολογίας ήταν
ήταν ύποπτος για ανθρωποκτονία.
αρχικά θέμα Tns θρησκείας ή Tns θεολογί
Έπρεπε να πλησιάσει τον νεκρό,
ας, όπως για παράδειγμα, η νομική επι
ο οποίος ήταν τοποθετημένος σε φ έ
στήμη (θεοκρισίες δίκαιο του φερέτρου,
ρετρο, και να αποθέσει το χέρι του
jus feretri,* δικαϊκοί χρησμοί των αρχαίων
στην πληγή. Εάν η πληγή άρχιζε να
Γερμανών), η πολιτική (χρησμοί των Ελλή
αιμορραγεί ή το πτώμα να β γά ζει
νων), η ιαφική, η οποία ακόμη και σήμερα
αφρούς από το ιττόμα, τότε αυτό
σε α καλλιέργητοι λαού* είναι υπόθεση
αποτελούσε απόδειξη για την ενοχή
Tns 0pnoK8ías.13 Βεβαίως η καλλιέργεια
του υπόπτου. Το έθιμο αυτό διατηυπολείπεται πάντα απέναντι o tis επιθυμίοήθηκε uéyoi και τον 18ο αιώνα.
Es Tns Θρησκεία5- διότι δεν μπορεί να άρει
13.
Σε άξεστε* περιόδου* και σε άξεστου* λαού* η θρησκεία είναι συνεπά» σαφώΐ ένα
μορφωτικό μέσο τηϊ ανθρωπότητα*, αλλά σε Kaipoús μόρφωση* η θρησκεία εκπροσωπεί
την υπόθεση uis ωμότητας, ins napaóooiaKÓxmas, είναι εχθρόδ τη* μόρφωσης.

Η ουσία tns θρησκεΚκ
tous φραγμούβ του ανθρώπου που είναι θεμελιωμένοι στην ουσία [του].
Έτσι, η καλλιέργεια καταφέρνει, για παράδειγμα, σαφά» τη μακροζωία, aññá
ποτέ την αθανασία. Αυτή παραμένει μια απεριόριστη, μη πραγματοποιήσιμη
επιθυμία uis θρησκείαβ.

35.
Στη φυσική θρησκεία o ávOpainos στρέφεται σε ένα αντικείμενο το οποίο
αντιφάσκει ακριβό» στην ιδιαίτερη βούληση και στο νόημα Tns θρησκείas· διότι εδώ θυσιάζει τα αισθήματά του σε ένα ον καθ' εαυτό αναίσθητο,
θυσιάζει τη διάνοιά του σε ένα ον καθ' εαυτό άνουν· θέτει υπεράνω αυτού
αυτό που θα ήθελε να έχει από κάτω του- υπηρετεί αυτό επί του οποίου θα
ήθελε να κατακυριαρχεί, λατρεύει αυτό που κατά βάση απεχθάνεται, ικετεύ
ει για βοήθεια ακριβά» αυτό ενάντια στο οποίο
ζητά βοήθεια. Έτσι οι Έλληνεβ θυσίαζαν otous
* Ο Feuerbach αναφέρεται
ανέμουβ με τη μορφή Τιτάνων, για να καταπραΰστο έργο τον για τρού και
νουν την οργή tous- έτσι οι Ρωμαίοι αφιέρωναν
φυσιολόγον Perer Simon Pallas
στον πυρετό ένα ναό, για να τον καταστήσουν
(Ι74Ι-Ι8ΙΙ). ο οποίος, μ εταξύ
αβλαβή- έτσι και οι Τονγκούζοι την περίοδο μια$
άλλων δραστηριοτήτων,
επιδημία παρακαλούν τη νόσο ευλαβικά και με
είχε συνοδεύσει τη ρωσική
δοξαστικέ* υποκλίσειβ να προσπεράσει τη σκη
εξερευνητική αποστολή στα
νή mus (Pallas) * έτσι και οι Βιδάχοι στη Γουινέα
Ουράλια και σε άλλες περιοχές
θυσιάζουν στην τρικυμισμένη θάλασσα για να
του ρωσικού βασιλείου.
τη συγκινήσουν, να την ησυχάσουν και για να
Οι έρεννες καί οι εξερευνή
μην tous εμποδίζει στο ψάρεμα· έτσι και οι Ιν
σεις του στη Ρωσία, οι οποίες
διάνοι, όταν πλησιάζει μια θύελλα ή μια καται
καταγράφ ηκα ν σε πολύτομα
γίδα, στρέφονται στον Μανιτού (το πνεύμα, το
εθνολογικά και ζωολογικά
θεό, το ον) του αέρα, όταν ταξιδεύουν πάνω στο
συγγράμμα τα, τον απέφεραν
νερό, στρέφονται στον Μανιτού των υδάτων για
έναν τίτλο ενγενείας το 1795
να αποτρέψει κάθε κίνδυνο που tous απειλείαπό την τσαρίνα Αικατερίνη Β'
έτσι πολλοί λαοί εν γένει λατρεύουν ρητά όχι το
μα ζί με τις αντίστοιχες
καλό αλλά το κακό, τουλάχιστον αυτό που tous
εκτάσεις, στις οποίες έζηαε
εμφανίζεται ο» το κακό ον Tns <púons. Στη φυ
επί δεκαπενταετία, έως ότον
σική θρησκεία ο άνθρωποβ εκφράζει tis εκδη
επέστρεψε στο Βερολίνο
λώ σει ayánns του σε μια επιθεματική στήλη, σε
ένα πτώμα- δεν είναι συνεπά» anopías άξιο ότι,
για να εισακουστεί, καταφεύγει στα πιο απελπι
σμένα, τα πιο παράλογα μέσα, δεν είναι anopías άξιο ότι απανθρωπίζεται για
να καταστήσει ανθρώπινη τη φύση, ότι χύνει autós ο lôios ανθρώπινο αίμα για
va ms εμφυσήσει ανθρώπινα αισθήματα. Έτσι πίστευαν ρητά και οι Βόρειοι
Γερμανοί ότι «οι αιματικέ5 duales μπορούσαν να αποδώσουν σε ξύλινα ειδώ
λια ανθρώπινη γλώσσα και αίσθηση, όπα» και otis néipss που λατρεύονταν
otous oíkous των θυσιών μπορούσαν να αποδώσουν γλώσσα και το χάρι
σμα Tns χρησμοδοσία». MáTaies είναι όμα» όλε$ οι προσπάθειε5 ζωογόνη
σ ή : η φύση δεν απαντά otis οιμωγέ5 και tis ερωτήσειβ του ανθρώπου- τον
εκσφενδονίζει αμείλικτα πίσω στον ίδιο τον εαυτό του.

(^ 1
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36.
Όπωε οι φραγμοί tous onoious ο άνθρωποε παριστάνει και αισθάνεται στη
σκοπιά ms θρησκείας* όπωε, για παράδειγμα, ο φραγμόε ότι δεν γνωρίζει
τα μελλούμενα, ότι δεν ζει αιώνια, ότι δεν είναι αδιάκοπα και ανενόχλητα
ευτυχήε, ότι δεν έχει ένα σώμα xcopís βάροε, ότι δεν μπορεί να πετά όπωε
οι θεοί, ότι δεν μπορεί να βροντά óncos ο Γιαχβέ, ότι δεν μπορεί να μεγαλώ
σει ή να κάνει αόρατη τη μορφή του κατά βούληση, ότι δεν μπορεί, óncos
évas άγγελοε, να ζήσει xcopís αισθητηριακέε ανάγκε5 και ορμέε, κοντολογίε ότι δεν δύναται αυτό που θέλει ή επιθυμεί, είναι μόνο φραγμοί για την
παράσταση και τη φαντασία, αλλά στ' αλήθεια
* Στη δεύτερη έκδοση η αρχή
δεν είναι καθόλου φραγμοί, διότι είναι αναγκαία
της φράσης α υτής έχει
θεμελιωμένοι στην ουσία, έγκεινται στη φύση
ως εξής: « Όπως οι φ ραγμο ί
του πράγματοε- έτσι και το απεριόριστο θείο ον,
τους οποίους ο άνθρωττος
που είναι ελεύθερο από αυτούε tous φραγμούε,
παριστάνει και αισθάνεται
είναι μόνο ένα ον τηε παράστασηε, τηε φανταστη σκοπιά της θρησκείας,
σίαε και του αισθήματοε και του θυμικού που
ή τουλάχιστον έτσι όπως
κυριαρχείται από τη φαντασία. Αυτό λοιπόν που
είναι πάντα μόνο αντικείμενο τηε θρησκείαε, είτε
τονς παριστάνει και τους
πρόκειται ακόμη και για ένα κέλυφοε σαλιγκα
αισθάνεται ως φ ρα γμο ύς...».
ριού ή για ένα χαλίκι, είναι αντικείμενο για τη
θρησκεία μόνο ωε ον του θυμικού, τηε παράστασηε, τηε φαντασίαε. Εδώ έχει
τη βάση τηε η πεποίθηση ότι οι άνθρωποι δεν λατρεύουν τιε πέτρεε, τα ζώα,
τα δέντρα, tous ποταμού5 tous îôious, αλλά μόνο τουε θεού5 που είναι εντό5
τουε, τουε Μανιτού, τα πνεύματά τουε. Αλλά αυτά τα πνεύματα των φυσι
κών οντοτήτων δεν είναι τίποτε άλλο από τιε παραστάσειε, τιε εικόνεε τουε ωε
παριστάμενων όντων, ωε όντων rns δύναμηε rns φαντασίας σε διαφορά από
αυτά τα ίδια ωε πραγματικά, αισθητηριακά όντα, ακριβώε όπωε τα πνεύματα
των νεκρών δεν είναι τίποτε άλλο από τιε παραστάσει και us εικόνε5 των
νεκρών που δεν έχουν σβηστεί από τη μνήμη - τα κάποτε πραγματικά όντα ωε
παριστάμενα όντα, τα οποία όμωε ισχύουν ωε πραγματικά, αυτοτελή όντα για
τον θρήσκο, δηλαδή τον αμόρφωτο άνθρωπο, o onoíos δεν κάνει διάκριση
μεταξύ του αντικειμένου και τηε παράστασηε που έχει για αυτό. Η ευσεβήε
αθέλητη αυταπάτη του ανθρώπου στη θρησκεία είναι συνεπώε στη φυσική
θρησκεία μια ορατή, προφανήε αλήθεια, διότι ο άνθρωποε αποδίδει εδώ στο
θρησκευτικό αντικείμενό του μάτια και αυτιά, το γνωρίζει, το βλέπει ότι είναι
κατασκευασμένα, ήίθινα ή ξύήινα μάτια και αυτιά, και εντούτοιε πιστεύει ότι
είναι πραγματικά μάτια και αυτιά.Έτσι, ο άνθρωποε έχει στη θρησκεία τα μάτια
μόνο για να μη βλέπει, για να είναι θεότυφλοε, έχει το Λόγο μόνο για να μη
σκέφτεται, για να είναι πανηλίθιοε. Η φυσική θρησκεία είναι η αισθητή αντί
φαση μεταξύ τηε παράστασηε και τηε πραγματικότηταε, μεταξύ τηε cpavraoías
και ins αλήθειαε. Αυτό που στην πραγματικότητα είναι μια νεκρή πέτρα ή
βράχοε είναι στην παράστασή τηε ένα ζωντανό ον- ορατόε δεν είναι κανέναε
θεόε αλλά κάτι εντελώε άλλο, ενώ αόρατοε, σύμφωνα με την πίστη, είναι έναε
θεόε. Για το λόγο αυτόν η φυσική θρησκεία διατρέχει διαρκώε τον κίνδυνο
να απογοητευτεί πικρότατα, διότι δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο από μια
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τσεκουριά για να πειστεί, παραδείγματοε χάρη, ότι δεν ρέει κανένα αίμα από
τα δέντρα που λατρεύει, συνεπώε ότι δεν ζει εντόε τουε κανένα ζωντανό, θείο
ον. Πώε ξεφεύγει όμωε η θρησκεία από αυτέε τιε χονδροειδείε αντιφάσειε
και απογοητεύσειε στιε οποίεε εκτίθεται κατά τη λατρεία τηε φύσηε; Μόνο
καθιστώνταε το ίδιο το αντικείμενό τηε αόρατο, εν γένει μη αισθητηριακό, ένα
ον που είναι μόνο αντικείμενο τηε πίστηε, τηε παράστασηε, τηε φαντασίαε,
κοντολογίε του πνεύματοε, δηλαδή αυτό καθ' εαυτό ένα πνευματικό ον.

37 .
Όπωε ο άνθρωποε από ένα απλώε φυσιολογικό ον γίνεται ένα πολιτικό ον,
εν γένει ένα ον που διαφοροποιείται από τη φύση και επικεντρώνεται στον
εαυτό του, έτσι και ο θεόε του από ένα απλώε φυσικό ον γίνεται ένα ον ποήιτικό, διαφοροποιημένο από τη φύση. Συνεπώε ο άνθρωποε καταλήγει εν
πρώτοιε στη διαφοροποίηση τηε ουσίαε του από τη φύση και συνεπώε σε
ένα θεό διαφοροποιημένο από τη φύση μόνο μέσα από την ένωσή του με
άλλουε ανθρώπουε σε μια κοινότητα [Gemeinwe8en], όπου οι δυνάμειε που
διαφοροποιούνται γΓ αυτόν από τιε φυσικέε δυνάμειε και υπάρχουν μόνο
στη σκέψη ή στην παράσταση, πολιτικέε, ηθικέε, αφηρημένεε δυνάμειε, η
δύναμη του νόμου, τηε φήμηε,14 τηε τιμήε, τηε αρετήε, γίνονται αντικείμενο
τηε συνείδησήε του και του αισθήματος εξάρτησής του, όπου η φυσιολογική
ύπαρξη του ανθρώπου υποτάσσεται στην ανθρώπινη, την πολιτική ή ηθική
ύπαρξη, όπου η φυσική δύναμη, η δύναμη επί τηε ζωήε και του θανάτου,
υποβιβάζεται σε ένα κατηγόρημα και εργαλείο
* «Μανού» σημαίνει στα
τηε πολιτικήε ή ηθικήε δύναμηε. Ο Δίαε είναι ο
σανσκριτικά «άνθρωπος» και
θεόε τηε αστραπήε και τηε βροντήε, αλλά έχει
αναφέρεται
σ την ινόονιστιχή
αυτά τα φοβερά όπλα στα χέρια του μόνο για
παράδοση ως γεννήτορας των
να κατασυντρίβει τουε παραβάτεε των εντολών
ανθρώπων.
Ο
πρώτος Μ ανού
του, τουε επίορκουε, τουε βίαιουε. Ο Δίαε είναι
ονομαζόταν Σβαγιαμπούβα,
ο πατέραε των θεών, «από τον Δία προέρχονται
δηλαδή
«υιός
του
αυθύπαρ
οι βασιλιάδεε». Με κεραυνό και βροντή υπο
κτου» ή του Βραχμά. Σύμφωνα
στηρίζει λοιπόν ο Δίαε τη δύναμη και την αξι
οσύνη των βασιλιάδων.15 «Ο βασιλιάε» λέγεται
με τη Μ αχαμπαράτα, ο πρώτος
Μ ανού ήταν ο συντάκτης του
στον Κώδικα του Μανού* «καίει όπως ο ήήιος τα
μάτια και τιs καρδιές, γΓ αυτό και κανένα ανθρώ
Μ ανού Σμρίτι, δηλαδή του

14. Σιον Ησίοδο λέγεται ρητά: επίσης και η φήμη (η δοξασία, η κοινή γνώμη) είναι μια
θεότητα [Εργα και Ημέρες 760 κ.ε.].
15. Εξάλλου οι αρχικοί και οι αρχαιόιεροι βασιλιάδες θα πρέπει σαφώς να διακρίνονται
από tous νομιμοποιημένοι. Αυιοί οι τελευιαίοι, με εξαίρεση κάποιεΐ ασυνήθισχεί περιπτώσειε, είναι άτομα συνηθισμένα, αυιό καθ' εαυιά ασήμαντα, αλλά οι πρώιοι ήταν άτομα ασυ
νήθιστα, εξαιρετικά, ιστορικά. Η αποθέωση εξαιρετικών ανθρώπων, ιδιαίτερα μετά το θάνατό
tous, είναι συνεπά» το πιο φυσικό μεταβατικό επίπεδο από tis ιδιαίτερα νατουραλιστικέΐ
θρησκείες oris μυθολογικές και ανθρωπολογικές, αν και αυτές μπορούν να υπάρχουν ταυτό
χρονα με τη φυσιολατρία. Άλλωστε, η λατρεία εξαιρετικών ανθρώπων ως θεών δεν εμπίπτει
διόλου αποκλειστικά σε μυθικοί* Kaipoús. Ακόμη την περίοδο του Χριστιανισμού οι Σουη
δοί αποθέωσαν το βασιλιά tous Ερρίκο και του έκαναν Θυσίε5 μετά θάνατον.
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πινο πλάσμα επί yns δεν μπορεί να τον αντικρί
σει. Είναι πυρ και aépas, είναι ññios και σελήνη,
είναι o θεόβ των ποινικών νόμων. Το πυρ ανα
λώνει μόνο ένα άτομο που από αμέλεια έχει έρ
θει πολύ κοντά του, αλλά το πυρ ενόβ βασιλιά,
όταν είναι οργισμένος κατακαίει μια ολόκληρη
οικογένεια με όλα τα κτήνη και τα κτήματά uis
[...]. Στο 0áppos του βρίσκεται η κατάκτηση και
στην οργή του ο θάνατος». Έτσι και o Geós των
Ισραηλιτών, προστάζει με κεραυνό και βροντή tous εκλεκτούε του να πορευ
τούν OTis oôoùs που tous έχει υποδείξει, «ϊνα εΰ σοι γένηται καί ϊνα μακροxpóvios γένη έπί tñs yñs» [Δευτερονόμιο 5:16]. Έτσι εξαφανίζεται η δύναμη
Tns φύση* cos τέτοια και το αίσθημα Tns εξάρτησή από αυτήν ενώπιον Tns
nofliTiKns ή n0iKñs δύναμή! Ενώ o óoúños Tns cpúons τυφλώνεται τόσο
από τη λάμψη του ήλιου, ώστε του προσεύχεται καθημερινά óncos ο κατσινιkós TáTapos: «Μη με σκοτώσει», ο πολιτικό5 óoúños αντιθέτο» τυφλώνεται
τόσο πολύ από τη λάμψη του βασιλικού μεγαλείου, ώστε γονατίζει μπροστά
του cos σε μια δύναμη θεία, επειδή προστάζει για ζωή και θάνατο. Οι τίτλοι
των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, ακόμη και μεταξύ των Χριστιανών, ήταν: «η
θεότηε Zas», «η aicovióTns Zas». Ακόμη δε και σήμερα otous Χριστιανούς
η ιερότητα και η μεγαλοπρέπεια, οι τίτλοι και οι ιδιότητε5 Tns Θεότητα5 είναι
τίτλοι και ιδιότητε5 των βασιλέων. Οι Χριστιανοί δικαιολογούν, βέβαια, αυτή
την πολιτική ειδωλολατρία με την παράσταση ότι ο βασιλιάβ είναι απλά» ο
εκπρόσωπο* του θεού επί Tns yns, ότι o 0eós είναι ο βασιλεύ* των βασιλέ
ων. Αλλά αυτή η δικαιολογία είναι απλά» αυταπάτη. Ektós αυτού, η δύναμη
του βασιλιά είναι άκρα» ευαίσθητη, άμεση, αισθητηριακή, αυτοεκπροσωπούμενη, [ενώ] η δύναμη του βασιλέα των βασιλέων είναι μόνο έμμεση,
παριστάμενη - ο θεό$ ορίζεται και θεωρείται cos κυβερνήτη* του κόσμου,
cos βασιλικό ή εν γένει α» πολιτικό ον μόνο εκεί όπου το βασιλικό ον κατα
λαμβάνει, προσδιορίζει και κυριαρχεί στον άνθρωπο σε τέτοιο βαθμό, ώστε
ισχύει γι' αυτόν cos το υπέρτατο ον. «Ο Βραχμά» λέει ο Μανού «δημιούργησε
στην απαρχή του χρόνου για τη δική του χρήση το δαίμονα rns noivñs με
ένα σώμα από καθαρό φα» cos τον δικό του υιό, μάλιστα cos τον πρωτεργά
τη Tns noiviKñs δικαιοσύνη*, cos τον προστάτη όλων των δημιουργημένων
πραγμάτων. Λόγω του φόβου rns no/vñs αυτό το σύμπαν είναι σε θέση να
απολαύσει την ευτυχία του». Έτσι, ο άνθρωπο* καθιστά ακόμη και tis noivés
του δικού του ποινικού δικαίου Θείε5, κοσμοκυρίαρχε* δυνάμει, την ποινική
διάταξη μια διάταξη του σύμπανκ», τον ποινικό κώδικα έναν κώδικα Tns
φύση*. Δεν είναι άξιο θαυμασμού ότι βάζει τη φύση να συμπάσχει με τον
πιο ένθερμο τρόπο στα πολιτικά δεινά και τα πάθη του, ακόμη και ότι εξαρτά
τη διατήρηση του κόσμου από τη διατήρηση 8vós βασιλικού θρόνου ή pías
naniKñs éópas. Αυτό που είναι γι' αυτόν σημαντικό είναι φυσικά σημαντικό
για óña τα áñña όντα, αυτό που θολώνει το δικό του μάτι θολώνει entons και
τη λάμψη του ήλιου, αυτό που συγκινεί τη δική του καρδιά θέτει 8níons σε
κίνηση τον ουρανό και τη γη - η δική του ουσία είναι γι' αυτόν η οικουμενική
ουσία, η ουσία του κόσμου, η ουσία των ουσιών.

Ν όμον τον Μανον, ο οποίος
λέγεται ότι α ποτελοννταν από
100.000 στίχονς, αλλά σήμερα
αποτελείται από 2.685 στίχονς
και είναι διαρθρωμένος
σε 12 βιβλία. Η σν γγρα φ ή
τον εκτιμάται μεταξύ
600 π.Χ . και 300μ.Χ .
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38.
Πού οφείλεται το όχι η Ανατολή δεν έχει μια τέτοια ζωντανή, προοδευτική
ιστορία óncos η Δύση; Στο ότι στην Ανατολή o άνθρωποί δεν ξεχνά τη φύση
πέρα από τον άνθρωπο, δεν ξεχνά τη λάμψη των άστρων και των πολύτιμων
λίθων πέρα από τη λάμψη του ανθρώπινου οφθαλμού, δεν ξεχνά πέρα από
τα ρητορικά «αστραπόβροντα» τον μετεωρολογικό κεραυνό και τη βροντή,
δεν ξεχνά μέσα από την πορεία των καθημερινών υποθέσεων την τροχιά
του ήλιου και των άστρων, δεν ξεχνά us εναλλαγέί των εποχών του érous
μέσα από us εναλλαγέ5 Tns póóas. Σαφώς ο Ανατολίυ» γονατίζει ακόμη και
μέσα στη σκόνη μπροστά στη λάμψη uis β α σ ιλ ιά , Tns πολιτική5 δύναμηβ
και αξιοσύνη, αλλά αυτή η ίδια η λάμψη είναι απλά» μια αντανάκλαση του
ήλιου και Tns σελήνή- ο βασιλιά* είναι γΓ αυτόν αντικείμενο όχι cos ένα ον
γήινο, ανθρώπινο, αλλά cos ένα ον επουράνιο, θείο. Δίπλα όμα» σε ένα θεό
εξαφανίζεται o ávOpconos· μόνο όπου η γη αποκενώνεται από tous θεού5
και οι θεοί ανέρχονται στον ουρανό, όταν από πραγματικά όντα γίνονται
μόνο παριστάμενα όντα, μόνο τότε έχουν οι άνθρωποι χώρο για τον εαυτό
tous, μόνο εκεί μπορούν ανενόχλητοι να φανούν και να απαιτήσουν ισχύ
cos άνθρωποι. Ο Ανατολίτη σχετίζεται με τον Δυτικό óncos o aypÓTns με τον
αστυπολίτη. Ο μεν είναι εξαρτημένο$ από τη φύση, ο δε από τον άνθρωπο,
ο μεν προσανατολίζεται ανάλογα με την ένδειξη του βαρόμετρου, ο δε σύμ
φωνα με την ένδειξη των χρεογράφων, ο μεν σύμφωνα με τα απαράλλακτα
σύμβολα του ζωδιακού κύκλου, ο δε σύμφωνα με τα διαρκά» μεταβαλλό
μενα σύμβολα Tns τιμή*, Tns póóas και Tns γνώμη*. Μόνο οι αστυπολίτε5
κάνουν συνεπά» ιστορία· μόνο η ανθρώπινη «ματαιοδοξία» είναι η αρχή Tns
laropías. Μόνο εκείνο* που μπορεί να θυσιάσει τη δύναμη Tns <púons στη
δύναμη Tns γνώμα, το βίο του στο όνομά του, την ύπαρξή του εν σώματι
στην ύπαρξή του otis ρήσε» και στη νόηση των απογόνων, μόνο auTÓs είναι
iKavós για loropiKés πράξε».

39.
Η προσφώνηση, στον Αθήναιο, του Έλληνα κωμικού Αναξανδρίδη npos
tous Aiyúnuous: «ούκ άν δυναίμην συμμαχεϊν ύμΤν έγώ: οΰτ' οΙ τρόποι γάρ
όμονοοϋσ' οΰτ' οί νόμοι ήμών, άπ’ άλλήλων δέ διέχουσιν πολύ. βοϋν προo ku v ¿ís , έγώ δέ θύω toTs θεοΐ5: τήν έγχελυν μέγιστον ήγέί δαίμονα, ήμεΤί
δέ τών δψων μέγιστον παρά πολύ ούκ έσθίεΐ5 ΰεΓ, έγώ δέ γ' ήδομαι μάλι
στα τούτοι*: κύνα σέβεΐ5, τύπτω δ' έγώ, τοΰψον
* «Δεν θα μπορούσα να είμαι
κατεσθίουσαν ήνίκ' άν λάβω. [...] τόν αΙέλουρον
σύμμαχός σας, διότι δεν είναι
κακόν έχοντ’ έάν ïôns κλαίει, έγώ δ' ήδιστ’ άπσ<η>μφωνοι ούτε οι τρόποι μας
κτείναΐ δέρω. δύναται παρ' ύμΤν μυγαλλ, παρ'
ούτε οι νόμοι μας, αλλά
έμο'ι δέ γ' οϋ» [Δειπνοσοφισταί 7:299f]* - αυτή
απέχουν πολύ μεταξύ τους.
η προσφώνηση χαρακτηρίζει με εξέχοντα τρόπο
Εσείς προσκυνάτε το βόδι,
την αντίθεση μεταξύ ms δεσμευμένα και Tns αδέ
σμευτα, δηλαδή μεταξύ Tns θρησκευτική$ και
αλλά εγώ το θυσιάζω στους
Tns αθρησκευτική$, Tns ελεύθερα, Tns ανθρώπιθεούς■εσείς θεωρείτε το χέλι

Ludwig Feuerbach

μια μεγάλη θεότητα, εμείς
όμως το θεωρούμε την κα λύ
τερη λιχουδιά■εσείς δεν τρώτε
χοιρινό, α λλά εγώ το κ αλο
τρώω■εσείς λατρεύετε τη σκύ
λα, εγώ όμως τη δέρνω όταν
την πιάσω να τρώει το κ αλύτε
ρο φ αγη τό μου- [...] εάν δείτε
μια γά τα να έχει πάθει κάτι,
βάζετε τα κλάματα, αλλά εγώ
ευχαρίστως τη σκοτώνω και τη
γδέρνω ■σ ' εσάς η μ υγα λή έχει
μεγάλη δύναμη, ενώ σ 'εμένα
δεν μετρά καθόλου». Σύμφωνα
με τον Αθήναιο, πρόκειται για
απόσπασμα από την κωμωδία
του Α ναξανδρίδη «Πόλεις».
Η γ ά τα την περίοδο εκείνη
ήταν σπάνιο ζώο στην Ελλάδα.
Η μυγαλή είναι ένα πρωτόγονο
θηλαστικό μικρού μεγέθους
(το όνομά της σημαίνει 'ποντικό γατα ’, μυς και γαλή).
*
«Είναι αλήθεια ν ’απορείς
που θέλουν οι θνητοί να
ρίχνουν σ τους θεούς τα βάρη
τους· έρχεται λένε το κακό από
μας - κι όμως οι ίδιοι, κι από
φταίξιμο δικό τους, πάσχουν
και βασανίζονται, και πάνω απ'
το γρ αφ τό τους». (Μ τφ. Δ.Ν.
Μαρωνίτης, ΙΝ Σ 2006).

vns άποψη* για τη φύση. Στη μεν η φύση είναι
αντικείμενο uis λατρείαδ, στη δε Tns anóñauons, εκεί είναι ο ávOptonos για τη φύση, εδώ η
φύση για τον άνθρωπο, εκεί OKonós, εδώ μέσο,
εκεί [η φύση] είναι υπεράνω, εδώ είναι υπό τον
άνθρωπο.16 Εκεί ο άνθρωποβ είναι ακριβό» γι'
αυτόν το λόγο εκκεντρικός εκτό5 εαυτού, έξω
από τη σφαίρα του προσδιορισμού του η οποία
τον παραπέμπει μόνο στον ίδιο τον εαυτό του,
εδώ αντιθέτο» είναι σώφρων, vn<páñios, αυτοσυνείδητοβ. Εκεί o ávépajnos, ο» συνέπεια
Tns níorns του και α» απόδειξη Tns φυσικοθρησκευτικήδ ταπεινότητάβ του, υποβιβάζεται
μέχρι και σε συνουσία με τα ζώα (HpóóoTos)·
εδώ αντιθέτο» o ávOpconos ανορθώνεται με
την αυτοπεποίθηση Tns δύναμή και Tns αξιοπρέπειάβ του σε ανάμειξη με tous θεούς για να
παράσχει την ατράνταχτη απόδειξη ότι ακόμη
και otous oupávious 0eoús δεν Kuñá áñño από
το ανθρώπινο αίμα, ότι το ιδιόμορφο αιθέριο
θείο αίμα είναι μόνο μια ποιητική παράσταση
η οποία δεν αντέχει στην πραγματικότητα, στην
πράξη.

40 .

Όπο» ο κόσμος όπο» η φύση εμφανίζεται στον
άνθρωπο, έτσι είναι scilicet [βεβαίοκ] γι' αυτόν,
σύμφωνα με την παράστασή του- τα αισθήματά του, οι παραστάσεΐ5 του είναι γι' αυτόν άμε
σα και ασυνείδητα το μέτρο Tns aññ08ias και
Tns πραγματικότητας και αυτή του εμφανίζεται
ακριθά>5 έτσι όπως είναι ο fôios. Από τη στιγμή
που ο άνθρωπο* συνειδητοποιεί ότι, παρά τον
ήλιο και τη σελήνη, τον ουρανό και τη γη, τη φωτιά και το νερό, τα φυτά και
τα ζώα, είναι για το βίο του ανθρώπου αναγκαία η εφαρμογή των ιδίων δυ
νάμεων και μάλιστα η ορθή εφαρμογή, [από τη στιγμή που συνειδητοποιεί]
ότι «οϊον δή vu θεουί βροτοί αΐτιόωνται. έξ ήμέων γάρ φασι κάκ' έμμεναιοί δέ και αύτοί σφησιν άτασθαήίησιν ύπέρ μόρον áñye' έχουσιν» [Οδύσσεια
α, 32-34]*, ότι η ασωτία και η βλακεία έχουν ο» συνέπεια την αρρώστια, τη
δυστυχία, το θάνατο, ενώ αντιθέτο» η αρετή και η σοφία έχουν ο» συνέ-

16.
θέτω εδώ lousÎflflrwes στην Ιδια σκοπιά με tous ΙσραηλΙτε$, ενώ στην Ουσία tou Χρι
στιανισμού tous αντιπαρέθεσα. Τι αντίφαση! Aññá επ' ουδενί- πράγματα τα οποία, όταν συγκριθούν μεταξύ tous, είναι άνισα, εάν συγκριθούν με ένα τρίτο πράγμα συμπίπτουν. Εξάλ
λου στην απόλαυση Tns <púons ανήκει προπάντων και η αισθητική, η θεωρητική απόλαυση.
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πεια την υγεία, το βίο και την ευτυχία, συνεπά» [όταν συνειδητοποιεί] ότι
οι δυνάμει που ορίζουν το πεπρωμένο του ανθρώπου είναι η διάνοια και
η βούληση, από τη στιγμή λοιπόν που o á v 0 pconos δεν είναι πλέον, óncos
o á yp io s, ένα ον που κυριαρχείται από tis εντυπώσει και τα αισθήματα τυ
χαίων συγκυριών, αλλά αυτοπροσδιορίζεται μέσα από βασικέβ n p o iá o e is ,
από κανόνεε σοφίας από έ λ λ ο γ ο ί νόμους και είναι ένα σκεπτόμενο, κα
τανοούν ον, έτσι εμφανίζεται, έτσι είναι γΓ αυτόν η φύση, ο κόσμος ένα ον
εξαρτημένο, προσδιορισμένο από τη διάνοια και τη βούληση.

41.
Εκεί όπου o ávOpconos ορθώνεται πάνω από τη φύση με βούληση και διά
νοια, εκεί όπου γίνεται υπερνατουραλιστής, εκεί γίνεται και o θεόβ ένα υπερνατουραλιστικό ον. Εκεί όπου ο άνθρωπο* ανάγεται σε κυρίαρχο «τών Ιχθύ
ων ms θαλάσσα καί τών πετεινών τοϋ ούρανοϋ κα) πάντων τών κτηνών καί
náons m s yñs καί πάντων τών έρπετών τών έρπόντων έπ) m s yñs» [Γένεσ/s
1:28], εκεί είναι γΓ αυτόν η κυριαρχία πάνω στη φύση η υπέρτατη παρά
σταση, το υπέρτατο ον, και συνεπά» το αντικείμενο ins λατρεία5 του, m s
OpnoKEÍas του, είναι o Kúpios και δημιουργόε Tns cpúons, διότι μια αναγκαία
συνέπεια ή, πολύ περισσότερο, μια προϋπόθεση m s Kupiapxías είναι η δη
μιουργία. Εάν o Kúpios Tns cpúons δεν είναι ταυτόχρονα ο δημιουργό$ Tns,
τότε αυτή είναι cos npos την προέλευση και την ύπαρξή m s ανεξάρτητη από
αυτόν, η δύναμή του είναι περιορισμένη και ελλιπήε -διότι, εάν μπορούσε
να την είχε δημιουργήσει, γιατί να μην την έχει δημιουργήσει;-, η κυριαρχία
του πάνω m s είναι μόνο σφετερισμένη, δεν είναι πρωτογενή5, δεν είναι νόμι
μη. Αλλωστε μόνο αυτό που δημιουργώ, αυτό που φτιάχνω το έχω πλήρακ
στην εξουσία μου. Πρώτα από την αυτουργία προκύπτει το ιδιοκτησιακό
δικαίωμα. Το τέκνο είναι δικό μου διότι εγώ είμαι o n a ié p a s του. Πρώτα στη
δημιουργία λοιπόν επαληθεύεται, πραγματοποιείται, εξαντλείται η κυριαρ
χία. Οι θεοί των ειδωλολατρών ήταν και αυτοί κύριοι m s cpúons, αλλά δεν
ήταν οι δημιουργοί Tns, γΓ αυτό και ήταν μόνο συνταγματικοί μονάρχε$,
περιορισμένοι, περιχαρακωμένοι σε συγκεκριμένα όρια, όχι απόλυτοι μο
νάρχες της φύσης, δηλαδή οι ειδωλολάτρε$ δεν ήταν ακόμη απόλυτοι, άνευ
όρων, ριζοσπάστες υπερνατουραλιστές.

42 .
Οι Θεϊστέ5 έχουν διακηρύξει τη διδασκαλία για την ενότητα του θεού cos μια
διδασκαλία υπερφυσική, αποκαλυφθείσα σύμφωνα με την προέλευσή της
xcopís να σκεφτούν ότι o á v 0 pconos έχει evxós του την πηγή του μονοθεϊ
σμού, ότι η βάση Tns ενότητα5 του θεού είναι μόνο η ενότητα Tns ανθρώπι
ν α συνείδησα και του ανθρώπινου πνεύματοε. Ο κόσμο5 απλώνεται μπρο
στά στα μάτια μου σε άπειρη πολυσχιδία και διαφορετικότητα, παρ' όλα
αυτά όμω5, όλα αυτά τα αναρίθμητα και διαφορετικά πράγματα, τον ήλιο,
τη σελήνη και τα άστρα, τον ουρανό και τη γη, τα κοντινά και τα απόμα
κρα, τα παρόντα και τα απόντα, τα περικλείει το πνεύμα μου, το μυαλό μου.
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Αυτή η ουσία του ανθρώπινου πνεύματοε ή τηε ανθρώπινηε συνείδησηε, η
οποία για τον θρήσκο, δηλαδή τον αμόρφωτο άνθρωπο, είναι θαυματουρ
γή, υπερφυσική, δεν δεσμεύεται από κανένα φραγμό χρόνου και τόπου, δεν
περιορίζεται σε κανένα συγκεκριμένο yévos των πραγμάτων, η οποία ουσία
περιλαμβάνει όλα τα πράγματα, όλα τα όντα, xcopís αυτή η ίδια να είναι ένα
πράγμα ή ένα ορατό ον, αυτή είναι την οποία θέτει ο μονοθεϊσμόε στην κο
ρυφή του κόσμου και την καθιστά αιτία του. Ο θεός ήέγει, ο θεός νοεί τον
κόσμο, και autós είναι· ο θεόε λέγει ότι δεν είναι, ο θεόε δεν τον νοεί και δεν
τον θέλει, τότε και αυτόε δεν είναι, δηλαδή μπορώ στη σκέψη μου, στη δύ
ναμή μου τηε παράστασηε ή τηε φαντασίαε να προσθέσω και να αφαιρέσω
κατά βούληση όλα τα πράγματα, συνεπώε και τον ίδιο τον κόσμο, μπορώ να
τα γεννήσω και να τα αφήσω να πεθάνουν. Ο θεόε, ο οποίοε δημιούργησε
τον κόσμο εκ του μηδενόε και εάν θέλει θα τον στείλει και πάλι στο μηδέν,
δεν είναι τίποτε άλλο από την ουσία rns ανθρώπινης αφαιρετικής και φαντασιακής δύναμης, με την οποία μπορώ κατά βούληση να παραστήσω τον κόσμο
ωε υπαρκτό ή ανύπαρκτο, μπορώ να θέσω ή να άρω το Είναι του. Αυτό το
υποκειμενικό Μη Είναι, αυτό το Μη Είναι του κόσμου στην παράσταση, ο
μονοθεϊσμόε το καθιστά το αντικειμενικό του, το πραγματικό Μη Είναι του.
Ο πολυθεϊσμόε, η φυσική θρησκεία εν γένει καθιστά τα πραγματικά όντα
παριστάμενα όντα, όντα τηε φαντασίαε, [ενώ] ο μονοθεϊσμόε τα παριστάμενα
όντα, τιε παραστάσειε, τιε φαντασιώσειε, τιε σκέψειε, τα καθιστά πραγματικά
όντα, ή μάλλον καθιστά το ον τηε δύναμηε παράστασηε, τηε δύναμηε νόησηε και φαντασίαε ένα πραγματικό, απόλυτο υπέρτατο ον. Η δύναμη του
θεού, λέει έναε θεολόγοε, εκτείνεται τόσο, όσο εκτείνεται και η δύναμη πα
ράστασηε του ανθρώπου, αλλά πού είναι το όριο τηε δύναμηε παράστασηε;
Τι είναι αδύνατο για τη δύναμη τηε φαντασίαε; Οτιδήποτε υπάρχει μπορώ να
το νοήσω ωε ανύπαρκτο, και οτιδήποτε δεν υπάρχει μπορώ να το νοήσω ωε
πραγματικό· με τον τρόπο αυτό μπορώ να παραστήσω «αυτό» τον κόσμο ωε
ανύπαρκτο και αναρίθμητουε άλλουε κόσμουε ωε πραγματικούε. Αυτό που
παριστάνεται ωε πραγματικό είναι το δυνατό. Ο θεόε όμωε είναι το ον για το
οποίο τίποτε δεν είναι αδύνατο, είναι σύμφωνα με τη δύναμη ο δημιουργόε
αναρίθμητων κόσμων, είναι το aúvoño όήων των δυνατοτήτων, οτιδήποτε
δυνάμενο να παρασταθεί, δηλαδή δεν είναι τίποτε άλλο από ακριβώε την
πραγματοποιημένη, την εξαντικειμενικευμένη ουσία τηε ανθρώπινηε δύνα
μηε της φαντασίαε, τηε νόησηε ή τηε παράστασηε, και μάλιστα νοούμενη ή
παριστάμενη ωε το πλέον πραγματικό, ωε το απόλυτο ον. Ο δημιουργόε του
κόσμου δεν είναι συνεπώε τίποτε περισσότερο από τη φαντασιακή δύναμη
του ανθρώπου υψωμένη σε αιτία του κόσμου και προσωποποιημένη.

43.
Ο ιδιαίτεροε θεϊσμόε ή μονοθεϊσμόε πηγάζει μόνο εκεί όπου ο άνθρωποε
σχετίζει τη φύση μόνο με τον εαυτό του, διότι αυτή αφήνεται να χρησιμο
ποιηθεί άβουήα και ασυνείδητα όχι μόνο για τιε αναγκαίεε, οργανικές βιοτικέε διαρρυθμίσειε του αλλά και για τουε αυθαίρετους, συνειδητούς σκοπούε
του, τιε διαρρυθμίσειε και τιε απολαύσειε του, και καθιστά [ο άνθρωποε]
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αυτόν το συσχετισμό την ουσία της, δηλαδή τελικό σκοπό, κεντρικό και ενι
αίο σημείο Tns <púons.'7 Εκεί όπου η φύση έχει το σκοπό rns εκτός αυτής,
εκεί έχει αναγκαστικά και τη βάση και την απαρχή της εκτός αυτής· εκεί όπου
είναι μόνο για ένα áñño ον, εκεί αναγκαστικά είναι εξ ενός áññou óvros, και
μάλιστα από ένα ον η πρόθεση ή o oKonós του οποίου κατά τη δημιουργία
Tns ήταν ο àvOpœnos ως το ον που απολαμβάνει τη φύση και τη χρησιμο
ποιεί για tous OKonoús του. Η απαρχή Tns <púons απόκειται συνεπά» στο θεό
μόνο εκεί όπου το rέñoς rns απόκειται στον άνθρωπο,'8 ή η διδασκαλία ότι
ο θεός είναι ο δημιουργός του κόσμου έχει τη βάση και το νόημά Tns μόνο
στη διδασκαλία ότι ο άνθρωπος είναι ο σκοπός Tns δημιουργία5. Εάν ντρέ
πεστε για την πίστη ότι ο κόσμο$ δημιουργήθηκε, κατασκευάστηκε για τον
άνθρωπο, ω!, τότε ντρέπεστε επίσα και για την πίστη ότι δημιουργήθηκε, ότι
κατασκευάστηκε εν γένει. Εκεί όπου έχει γραφτεί: «Έν άρχη έποίησεν ό θεός
τόν ούρανόν καί τήν γλν» [Γένεσις 1:1], εκεί έχει γραφτεί επίσα ότι «καί έποί
ησεν ό θεόβ toùs δύο <pcoOTñpas tous μ εγ ά λ ο ι, τόν φωστήρα τόν μέγαν
els ápxás tñs ήμέραβ καί τόν φωστήρα τόν έλάσσω eIs ápxás iñs νυκτός καί
toùs àarépas. καί έθετο aÛTOùs ό θεόβ έν τώ στερεώματι τοΰ ούρανοΰ, ώστε
φαίνειν έπ) τής γής κα) δρχειν της ήμέρας κα) τής νυκτός» [Γένεσις 1:16-18].
Εάν χαρακτηρίζετε ανθρώπινη αλαζονεία την πίστη στον άνθρωπο cos σκοπό
Tns φύσα, ω!, τότε χαρακτηρίζετε και την πίστη σε ένα δημιουργό της φύσης
ανθρώπινη αΑαζονεία. Μόνο εκείνο το φακ που φωτίζει χάριν του ανθρώπου
είναι το φακ Tns θεολογίας μόνο εκείνο το φακ το οποίο υπάρχει μόνο για
το ορών ον προϋποθέτει και ακ αιτία ένα ορών ον.

44.
Το «πνευματικό ον» που προϋποθέτει o áv0pa>nos πάνω από τη φύση ή α»
εκείνο που τη θεμελιώνει, που τη δημιουργεί, δεν είναι τίποτε άλλο από την
ίδια την πνευματική ουσία του ανθρώπου, η οποία όμακ ακριβάκ γΓ αυτόν
το λόγο τού εμφανίζεται cos ένα ον áñño, διαφορετικό από αυτόν και ασύ
γκριτο, διότι autós το καθιστά αιτία της φύσης, αιτία επιδράσεων tis onoíes
δεν μπορεί να προκαλέσει το ανθρώπινο πνεύμα, η ανθρώπινη βούληση
και διάνοια, διότι συνεπάκ συνδυάζει με αυτή την πνευματική, ανθρώπινη
ουσία την ουσία της φύσης που είναι διαφορετική από το ανθρώπινο ον.19
Το θείο πνεύμα είναι εκείνο που αφήνει το χορτάρι να μεγαλώσει, που δια
μορφώνει το έμβρυο στην κοιλιά Tns μητέρας που διατηρεί τον ήλιο στην
τροχιά του και τον κινεί σε αυτήν, που σηκώνει τα βουνά, που προστάζει
17. "Evas εκκλησιαστικός Πατέρας χαρακτηρίζει ρηχό χον άνθρωπο δεσμό όλων χων
πραγμάχων, σύνδεσμον πόντων, διόχι ο θεός ήθελε με αυχόν να συνοψίσει χο σύμπαν και
συνεπώς συνένωσε ενχός χου τα πάνχα ως σκοπό χου.
18. Βεβαίως είναι και ο άνθρωπος, ως χο αχομικευμένο ον χης φύσης, η κατάληξή της,
αλλά όχι με το αντινατουραλιστικό και υπερνατουραλιστικό νόημα της τελεολογίας και της
θεολογίας.
19. Αυτός ο συνδυασμός ή η ανάμειξη του «ηθικού » και του «φυσικού» όντος, του αν
θρώπινου και του μη ανθρώπινου όντος γεννά ένα τρίτο ον χο οποίο δεν είναι ούχε φύση ούχε
άνθρωπος, αλλά μεχέχει και σχα δύο με αμφίβιο τρόπο, και ακριβώς λόγω αυτής της σφιγγοειδούς φύσης είναι το Ινδαλμα του μυστικισμού και της θεολογικής θεωρησιακότητας.
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tous ανέμουε, που περικλείει tov πόντο σια όριά tou. Τι είναι ίο ανθρώπινο
πνεύμα απένανχι σ' αυχό χο πνεύμα! Πόσο μικρό, πόσο περιορισμένο, πόσο
μηδαμινό είναι! Όταν λοιπόν ο ορθολογισχή5 απορρίπχει χην ενανθρώπηση
χου θεού, χην ένωση xns θείαε και xns ανθρώπινέ cpúons, αυχό οφείλεχαι
κυρίωε σχο όχι γΓ αυχόν πίσω από χο θεό χου δεν σχοιχειώνει χο μυαλό
χου χίποχε άλλο παρά η φύση, δηλαδή η φύση όπωε αποκαλύφθηκε σχον
ανθρώπινο οφθαλμό μέσα από χο χηλεσκόπιο xns αστρονομίαε. Πώε θα
μπορούσε, φωνάζει εξοργισμένοε, αυχό χο μεγάλο, χο άπειρο, χο οικου
μενικό ον, χο οποίο έχει χην αρμόζουσα ανάπχυξη και επίδρασή χου μόνο
σχο μεγάλο, σχο άπειρο σύμπαν, να έρθει χάριν χου ανθρώπου σχη Γη, η
οποία εξαφανίζεται σχο μηδέν μπροσχά σχο απροσμέχρηχο μέγεθο$ και σχην
αφθονία χου σύμπανχο5; Τι απαξιωχική, χι μικροπρεπήε, χι «ανθρώπινη» πα
ράσχαση! Το να επικεντρώνει χο θεό σχη Γη, χο να βυθίζει χο θεό σχον
άνθρωπο σημαίνει να θέλειε να περικλείσειε χον ωκεανό σε μια σχαγόνα,
να μετατρέψειε xous δακτύλιουε χου Κρόνου σε δαχχυλίδια χειρόε. Βεβαίωε
και είναι μια περιορισμένη παράσχαση όχι η ουσία χου κόσμου περιορίζεχαι
μόνο σχη Γη ή σχον άνθρωπο, όχι η φύση υπάρχει μόνο χάριν αυχού, όχι ο
ήλιοε λάμπει μόνο χάριν χου ανθρώπινου οφθαλμού. Δεν βλέπειε όμωε,
κονχόθωρε ορθολογισχή, όχι αυχό που μέσα σου παλεύει ενάνχια σχην ένω
ση χου θεού με χον άνθρωπο, όχι αυχό που σου εμφανίζει αυχή χην ένωση
ωε μια ανόηχη ανχίφαση δεν είναι η παράσχαση χου θεού αλλά rns φύσηε
ή χου κόσμου· δεν βλέπειε όχι χο σημείο ένωσηε, χο tertium comparationis
μεχαξύ θεού και ανθρώπου, δεν είναι χο ον σχο οποίο αποδίδει χη δύνα
μη και χιε επιδράσειε χηε φύσηε, είχε έμμεσα είχε άμεσα, αλλά είναι πολύ
περισσόχερο εκείνο χο ον που βλέπει και ακούει επειδή εσύ βλέπειε και
okoús, που έχει συνείδηση, διάνοια και βούληση επειδή xis éxeis εσύ, εκείνο
λοιπόν χο ον το οποίο εσύ διαφοροποιείε από τη φύση επειδή εσύ ο ίδιοε
διαφοροποιείσαι από αυχήν; Ποια ενάνχια άποψη μπορείε να έχειε λοιπόν
όχαν αυχό χο ανθρώπινο ον εμφανισχεί επιχέλουε μπροσχά σου ωε πραγμαχικόε άνθρωποε; Πώε μπορείε να απορρίψειε χο επακόλουθο όχαν διαχηρείε χην αρχή χου; Πώε μπορείε να αρνείσαι χον υιό όχαν αναγνωρίζειε
χον πατέρα; Εάν για εσένα ο θεάνθρωποε είναι ένα πλάσμα χηε ανθρώπινηε
φανχασίαε και αυχοθέωσηε, χόχε θα πρέπει να αναγνωρίσειε και χο δημι
ουργό χηε φύσηε ωε ένα πλάσμα χηε ανθρώπινηε δύναμηε χηε φανχασίαε
και χηε αυτοεξύψωσηε πάνω από χη φύση. Εάν θέλειε ένα ον χωρίε κανέναν
ανθρωπομορφισμό, χωρίε κανένα ανθρώπινο συσχαχικό, είχε πρόκειχαι για
συστατικό τηε διάνοιαε είτε τηε καρδιάε είτε τηε φαντασίαε, τότε να είσαι
θαρραλέοε και συνεπήε και να εγκαταλείψειε το θεό εν γένει, επικαλούμενοε και βασιζόμενοε πλέον μόνο στην αγνή, καθαρή, άθεη φύση ωε την
τελευταία βάση τηε ύπαρξήε σου. Όσο αφήνεις να υπάρχει μια διαφορά του
θεού από τη φύση, τόσο αφήνειε να υπάρχει μια ανθρώπινη διαφορά, τόσο
ενσαρκώνειε στο θεό απλώε τη δική σου διαφορά, τόσο αποθεώνεις απλώε
τη δική σου ουσία στο αρχέγονο ον- διότι, όπως στη διαφορά σου από το αν
θρώπινο ον δεν έχεις και δεν γνωρίζεις κανένα áñño ον παρά μόνο τη φύση,
έτσι, αντιστρόφως, δεν έχεις και δεν γνωρίζεις στη διαφορά από τη φύση κα
νένα áñño ον παρά μόνο το ανθρώπινο.

Η ουσία xns θρησκεία*

45.
Η εποπτεία xns ανθρώπινηε ouoías ως μιας ouoías διαφορετικήε από τον
άνθρωπο, αντικειμενικήε, ή κοντολογίε: η εξανχικειμενίκευση xns ανθρώ
π ιν έ ouoías, έχει cos προϋπόθεση την ενανθρώπηση xns διαφορετικήε από
τον άνθρωπο ouoías, xns αντικειμενικήε ouoías, ή την εποπτεία rns φύσηε
ωε ενόε ανθρώπινου όντοε.20 Η βούληση και η διάνοια εμφανίζονται συνεncós στον άνθρωπο cos βασικέε δυνάμει ή aixtes ms φύσηε μόνο επειδή
οι απρόθετεε επιδράσειε τηε φύσηε εμφανίζονται υπό το cpcos τηε διάνοιάε
του ωε εμπρόθετεε, ωε σκοποί■η φύση συνεπώε εμφανίζεται ωε ένα ον που
αυτοκατανοείται ή τουλάχιστον ωε μια καθαρά διανοητική υπόθεση. Όπωε
τα πάντα βλέπονται από τον ήλιο -τον ηλιόθεο, «Ήέλιόε θ', δε πάντ' έφορςίε
κα) πάντ' έπακούειε,» [Ιλιάδα Γ, 277]- επειδή ο άνθρωποε βλέπει τα πάντα
στο φωε του ήλιου, έτσι είναι και τα πάντα αυτά καθ' εαυτά νοούμενα, διότι
τα νοεί ο άνθρωποε, είναι ένα έργο τηε διάνοιάε, επειδή είναι γΓ αυτόν ένα
διανοητικό αντικείμενο. Επειδή αυτόε καταμετρά τα άστρα και τιε μεταξύ τουε
αποστάσειε, έτσι αυτά είναι μετρημένα- επειδή αυτόε χρησιμοποιεί για τη
γνώση τηε φύσηε τα μαθηματικά, έτσι αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί και για
τη δημιουργία τηε· επειδή αυτόε προβλέπει το στόχο μιαε κίνησηε, το απο
τέλεσμα μιαε εξέλιξηε, τη διαμόρφωση ενόε οργάνου, έτσι και αυτή είναι
per se προβλεφθείσα· επειδή αυτόε μπορεί από τη θέση ή την κατεύθυνση
ενόε αστρικού σώματοε να παραστήσει το αντίθετο, και μάλιστα αναρίθμητεε
άλλεε κατευθύνσειε, αλλά παρατηρεί ότι, εάν εξέλειπε αυτή η κατεύθυν
ση, θα εξέλειπε ταυτόχρονα και μια σειρά γόνιμων, ευεργετικών συνεπειών,
και ακολούθωε νοεί αυτή τη σειρά συνεπειών ωε το λόγο για τον οποίο
υπάρχει ακριβώε αυτή και καμία άλλη κατεύθυνση, έτσι αυτή επιλέχθηκε
πραγματικά και πρωταρχικά με αξιοθαύμαστη σοφία από το πλήθσε άλλων
κατευθύνσεων, οι οποίεε εντούτοιε υπάρχουν μόνο στο μυαλό του ανθρώ
που, απλώε λαμβάνονταε υπόψη τιε ευεργετικές συνέπειές της. Έτσι είναι
για τον άνθρωπο, και μάλιστα άμεσα, χωρίς διαφορά, η αρχή της γνώσης η
αρχή του Είναι, το νοητό πράγμα το πραγματικό πράγμα, η σκέψη του αντι
κειμένου η ουσία του αντικειμένου, το a posteriori το a priori. Ο άνθρωπος
νοεί τη φύση διαφορετικά απ' ό,τι αυτή είναι, ώστε δεν αποτελεί θαύμα το
ότι προϋποθέτει ως λόγο και αιτία της ένα άλλο ον από την ίδια, ένα ον που
υπάρχει μόνο στο μυαλό του, το οποίο μάλιστα είναι μόνο το ον του δικού
του μυαλού. Ο άνθρωπος αντιστρέφει τη φυσική τάξη των πραγμάτων: το
ποθετεί τον κόσμο με το κεφάλι κάτω, καθιστά την κορυφή της πυραμίδας τη
βάση της - αυτό που είναι πρώτο στο μυαλό ή για το μυαλό, το λόγο για τον
οποίο υπάρχει κάτι, το καθιστά το πρώτο στην πραγματικότητα, το καθιστά
αιτία της ύπαρξήε του. Στο μυαλό ο λόγοε ενόε πράγματοε προηγείται του
ίδιου του πράγματοε. Αυτόε είναι ο λόγοε για τον οποίο για τον άνθρωπο το
20.
θεωρημένος συνεπώς από αυτή την πλευρά, ο δημιουργός της φύσης δεν είναι τίπο
τε άλλο από την ουσία της φύσης, η οποία μέσω της αφαίρεσης έχει διαφοροποιηθεί και διακριθεΙ από την πραγματική φύση, από τη φύση όπως είναι αντικείμενο των αισθήσεων, και
η οποία μέσω της δύναμης της φαντασίας έχει μετατραπεΙ σε ένα ανθρώπινο ή ανθρωποειδές
ον, έχει εκλαϊκευτεί, έχει ανθρωπομορφοποιηθεΙ, έχει προσωποποιηθεΙ.
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ον ίου Λόγου, ιο ov ins διάνοιας, το νοητό ον είναι -όχι μόνο λογικά αλλά
και φυσικά- το πρώτο ον, το βασικό ον.

46.
Το μυστικό της τελεολογίας βασίζεται στην αντίφαση μεταξύ Tns αναγκαιότητas της φύση5 και της αυθαιρεσίας του ανθρώπου, μεταξύ της φύσης
όπως αυτή πραγματικά είναι και μεταξύ της φύσης όπως την παριστάνει ο
άνθρωπος. Εάν η Γη βρισκόταν κάπου αλλού, φέρ' ειπείν εκεί όπου είναι
τώρα ο Ερμής, τότε θα καταστρέφονταν τα πάντα λόγω του υπέρμετρου
καύσωνα. Τι σοφά λοιπόν που είναι τοποθετημένη η Γη ακριβώς εκεί όπου
ταιριάζει σύμφωνα με την ιδιοσυστασία της! Αλλά σε τι συνίσταται αυτή
η σοφία; Απλώς στην αντίφαση, στην αντίθεση με την ανθρώπινη ανοη
σία, η οποία θέτει αυθαίρετα με τη σκέψη τη Γη σε έναν άλλο τόπο από
αυτόν όπου βρίσκεται πραγματικά. Όταν έχεις αρχικά αποσυσχετίσει αυτό
που στη φύση είναι αξεδιάλυτο, όπως την αστρονομική σκοπιά ενός αστρικού σώματος και τη φυσιολογική ιδιοσυστασία του, τότε φυσικά θα σου
φαίνεται εκ των υστέρων η ενότητα στη φύση
* Ο Feuerbach παραπέμπει
ως σκοπιμότητα, η αναγκαιότητα ως σχέδιο, ο
στο β φ λίο τον Ά γγλ ο ν
πραγματικός, αναγκαίος τόπος ενός αστρικού
φ νσιολόγον χαι γιατρόν
σώματος, που είναι ταυτόσημος με την ουσία
William Prout (1785-1850) με
του, θα σου εμφανίζεται σε αντίθεση προς τον
τίτλο «Chemistry, meteorology
ακατάλληλο που έχεις σκεφτεί και επιλέξει, ως
and the function o f digestion,
ο έήβογοε, ο σωστά επινοημένος, ο σοφά επιconsidered with reference
λεγμένος. «Εάν το χιόνι είχε μαύρο χρώμα ή
to natural theology» (Λονόίνο
εάν το χρώμα αυτό κυριαρχούσε στις πολικές
1834), το οποίο είχε
χώρες [...], τότε όλες οι πολικές περιοχές της
χνχλοφορήσει σε γερμανική
Γης θα ήταν μια σκοτεινή ερημιά ασύμβατη με
μετάφραση στη Σ το υτγάρδη
τον οργανικό βίο [...]. Έτσι, ο τρόπος με τον
το 1836 με τίτλο «Chemie,
οποίο διατάσσονται τα χρώματα των σωμάτων
Meterologie und verwandte
[...] αποτελεί μία από τις καλύτερες αποδείξεις
Gegenstande ais Zeugnisse fur
για την ένσκοπη διαρρύθμιση του κόσμου».*
die Herrlichkeit des Schôpfers».
Μάλιστα, εάν ο άνθρωπος δεν έβαζε το μαύρο
H εμφαντιχή αναδιατύπωση
πάνω στο άσπρο, εάν η ανθρώπινη ανοησία δεν
τον τίτλον στη γερμανική
χειριζόταν τη φύση κατά βούληση, τότε δεν θα
έκδοση -σ το αγγλικό
κυβερνούσε καμία θεία σοφία τη φύση.
πρωτότνπο γίνεται λό γο ς για
τη σχέση των επιστημών
με τη φνσική θεολογία, ενώ
στα γερμανικά γίνεται
λό γο ς για τα επιστημονικά
αντικείμενα «ως αποδείξεις
για την εξοχότητα τον
Δ ημ ιουργού»- εξηγεί
κατά βάση και
την κριτική τον Feuerbach.

47.
«Ποιος είπε στο πτηνό ότι αρκεί να σηκώσει
λίγο την ουρά του όταν θέλει να κατέβει χα
μηλά στην πτήση του ή ότι πρέπει να τη χαμη
λώσει όταν θέλει να ανέβει ψηλότερα; Πρέπει
να είναι εντελώς τυφλός εκείνος που κατά την
παρατήρηση της πτήσης των πτηνών δεν δια
πιστώνει καμία ανώτερη σοφία, η οποία σκέ-
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φιηκε αντί γι' αυτά».* Βεβαία» και πρέπει να είναι xutpñós, όχι όμα» όσον
αφορά tn φύση, αλλά εκείνον τον άνθρωπο o onoios καθιστά τη δική του
ουσία αρχέτυπο Tns tpúons, που ανυψώνει τη διανοητική δύναμη σε αρχέγονη δύναμη, o onoios εξαρτά την πτήση των πτηνών από την επίγνωση Tns
αερομηχανική$, που καθιστά tis έννοιες που έχει αφαιρέσει από τη φύση
νόμουs tous onolous εφαρμόζουν τα πτηνά κατά την πτήση, óncos εφαρμόζει
ο mnéas tous kovóves Tns ιππευτική5, óncos o κολυμβητή5 tous Kavóv8S Tns
κολυμβητική5, απλά» με τη διαφορά ότι στα πτηνά η εφαρμογή Tns Téxvns
Tns nmons είναι εγγενή$, ιδία. Η πτήση των πτηνών όμα» δεν βασίζεται σε
καμία τέχνη. Τέχνη υπάρχει μόνο εκεί όπου και το αντίθετο είναι τέχνη, όπου
ένα όργανο επιτελεί μια Λειτουργία η οποία δεν
* Παραπομπή στο βιβλίο τον
συνδέεται άμεσα, αναγκαία μαζί του, δεν εξα
Ιησουίτη βοτανολόγον και
ντλεί την ουσία του, aññá είναι μόνο μια ιδιαίτε
εντομολόγον Franz von Paula
ρη λειτουργία του ίδιου οργάνου δίπήα σε noñSchrank(1747-1835) με τίτλο
ñés άήήες πραγματικές ή δυνατές Λειτουργίες. Το
«Βαναρική πανίόα. Διεξοόιχή
πτηνό δεν μπορεί όμα» να πετάξει διαφορετικά
ιστορία των εγχώριων
απ' ό,τι πετά, και δεν μπορεί επίσηβ να μην πεκαι εξημερωμένων ζώων»
τάξει- πρέπει να πετάξει. Το ζώο μπορεί να κάνει
μόνο αυτό το μοναδικό πράγμα που δύναται,
(«Favna Boica. Durchgedachte
αλλια» πολύ απλά δεν μπορεί να κάνει τίποτε
Geschichle der in Baiern
άλλο, και μπορεί να κάνει με τόση δεξιοτεχνία,
einheimischen und zahmen
τόσο αξεπέραστα αυτό το μοναδικό πράγμα,
Thiere»), Ν νρεμβέργη 1798.
διότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο, διότι σ'
αυτή τη μία λειτουργία εξαντλείται όλη η ουσία του, αυτή η λειτουργία είναι
ταυτόσημη με την ίδια την ουσία του. Όταν λοιπόν δεν μπορεί να εξηγήσει
tis δράσει και tis λειτουργίε5 των ζώων, ιδιαίτερα των κατώτερων που εί
ναι προικισμένα με λεγόμενε5 τεχνητέβ ορμέ$, xcopís την προϋπόθεση μκκ
óiávoias που σκέφτηκε αντί γΓ αυτά, αυτό οφείλεται απλά» στο ότι νομίζεις
ότι τα αντικείμενα Tns δραστηριότητάβ tous είναι γΓ αυτά αντικείμενα με τέ
τοιον τρόπο óncos είναι αντικείμενα στη δική σου συνείδηση και διάνοια.
Εφόσον νοήσει τα έργα των ζώων α» τεχνητά έργα, cos αυθαίρετα έργα, τότε
πρέπει, φυσικά, να θεωρήσε» και τη διάνοιά tous cos αιτία tous, διότι ένα
τεχνητό έργο προϋποθέτει επιλογή, πρόθεση, διάνοια και συνεπά», μια και
παράλληλα η εμπειρία σού δείχνει ότι τα ζώα τα ίδια δεν σκέφτονται, βάζειβ
ένα áñño ον να σκεφτεί αντί γι' αυτά.2' «Μπορείτε άραγε να συμβουλεύσετε

21.
Σε όλα λοιπόν τα συμπεράσματα που οδηγούν από τη φύση σε ένα θεό, η ηροκείμενη, η προϋπόθεση είναι ανθρώπινη, ώστε δεν αποτελεί θαύμα ότι ακολούθωΐ το αποτέήεσμα
είναι ένα ον ανθρώπινο ή ανθρωποειδές. Εάν ο κόσμο* είναι μια μηχανή, évas oIkos, τότε πρέ
πει, φυσικά, να υπάρχει και évas οικοδόμος. Εάν τα φυσικά όντα είναι τόσο αδιάφορα μεταξύ
tous óncos τα ανθρώπινα άτομα, τα οποία μόνο μέσα από μια ανώτερη δύναμη μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και να ενωθούν για κάποιον αυθαίρετο κρατικό σκοπό, φέρ' ειπεΙν για τη
στρατιωτική θητεία, για την οδοποιία, τότε πρέπει, φυσικά, να υπάρχει και évas κυβερνήτης,
évas εξουσιαστήε, évas στρατηγό* en chef Tns <púons -évas «νεφεληγερέτη»- εφόσον αυτή
δεν πρέπει να διαλυθεί σε «αναρχία».Έτσι, ο άνθρωποί καθιστά αρχικά, ασυνείδητα τη φύση
ένα ανθρώπινο έργο, δηλαδή καθιστά τη δική του ουσία δική tns βασική ουσία, αλλά, καθώς
ακολούθου ή ταυτόχρονα διαπιστώνει τη διαφορά μεταξύ των έργων της φύση* και των
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την αράχνη πώς θα πρέπει να μεταφέρει και να προσαρμόσει τους ιστούς
από το ένα δέντρο στο άλλο, από τη μία κορυφή του σπιτιού στην άλλη,
από μία υψωμένη όχθη του ποταμού στην άλλη;»* Επ' ουδενί· πιστεύεις
όμως ότι είναι απαραίτητη εδώ κάποια συμβουλή, ότι η αράχνη βρίσκεται
στην Ιδια κατάσταση που θα βρισκόσουν εσύ εάν έπρεπε να λύσεις αυτή την
αποστολή με το μυαλό, ότι υπάρχει γΓ αυτήν, όπως υπάρχει για εσένα, ένα
εντεύθεν και ένα επέκεινα; Μεταξύ της αράχνης και του αντικειμένου στο
οποίο προσαρμόζει τους ιστούς του διχτυού της υπάρχει μια τόσο αναγκαία
συνάφεια όσο και εκείνη ανάμεσα στα οστά και στους μυώνες σου· διότι
το αντικείμενο έξω από αυτή δεν είναι γΓ αυτήν τίποτε άλλο από το σημείο
στήριξης του ζωτικού ιστού της, το στήριγμα της λαβίδας της. Δεν βλέπει
αυτό που βλέπεις εσύ· όλοι οι χωρισμοί, οι δι
* Παραπομπή σχο βιβλίο
αφορές, οι αποστάσεις τις οποίες διαμορφώνει,
του Hermann Samuel Reimarus
ή τουλάχιστον έτσι όπως τις διαμορφώνει ο νο(1694-1768), ο οποίος πρω τα
ητικός οφθαλμός σου, δεν υπάρχουν διόλου
γω νιστεί ως αναφορά και στην
γΓ αυτήν. Αυτό λοιπόν που για εσένα είναι ένα
«Ουσία του Χριστιανισμού»,
άλυτο θεωρητικό πρόβλημα, αυτό το επιτελεί η
με τίτλο «Οι κύριότερες α λή
αράχνη χωρ/s διάνοια και συνεπώς χωρίε εκεί
νες τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν μόνο για
θειες της φυσικής θρησκείας»
(«Die vornehmsten Wahrheiten
τη δική σου διάνοια. «Ποιος είπε στη μελίγκρα
ότι το φθινόπωρο θα βρει την τροφή της στο
der natiirlichen Religion»), 1754.
κλαδί πλουσιότερη στον ανθό παρά στο φύλ
λο; Ποιος της έδειξε το δρόμο για τον ανθό, για το κλαδί; Για τη μελίγκρα
που γεννήθηκε πάνω στο φύλλο ο ανθός δεν είναι μόνο μια επαρχία από
μακρη, αλλά και εντελώς άγνωστη. Προσεύχομαι στον δημιουργό της με
λίγκρας και του κέρμη και σιωπώ». Βεβαίως και πρέπει εσύ να σιωπάς όταν
καθιστάς τη μελίγκρα και τον κέρμη κήρυκες του θεϊσμού, όταν υπεισάγεις
σ' αυτά τις δικές σου σκέψεις, διότι μόνο για την ανθρωπομορφοποιημένη
μελίγκρα είναι ο ανθός μια απόμακρη και άγνωστη επαρχία, αλλά όχι για τη
μελίγκρα αυτή καθ' εαυτήν, για την οποία το φύλλο δεν είναι αντικείμενο ως
φύλλο, ο ανθός δεν είναι αντικείμενο ως ανθός αλλά μόνο ως αφομοιώσιμο,
χημικά συγγενές υλικό. Είναι συνεπώς μόνο η αντανάκλαση του οφθαλμού
σου αυτό που σου εμφανίζει τη φύση ως έργο ενός οφθαλμού, αυτό που σε
αναγκάζει να συναγάγεις από το μυαλό ενός νοήμονος όντος τους ιστούς
που έλκει η αράχνη από τον πισινό της. Η φύση είναι για εσένα μόνο ένα
θέαμα, ένα χάρμα οφθαλμών· πιστεύεις συνεπώς πως ό,τι συναρπάζει το
μάτι σου κινεί και κυβερνά επίσης και τη φύση· έτσι, καθιστάς το ουράνιο
φως με το οποίο αυτή σου εμφανίζεται ένα επουράνιο ον που την έχει δημι
ουργήσει, καθιστάς την ακτίνα του οφθαλμού μοχλό της φύσης, καθιστάς τα
οπτικά νεύρα κινητήρια νεύρα του σύμπαντος. Το να συνάγεις τη φύση από
έναν σοφό δημιουργό σημαίνει να τεκνοποιείς με το βλέμμα, να ικανοποιείς
έργων ms ανθρώπινέ léxvns, του φαίνεται αυτή η δική του ουσία ω$ μια áññn μεν, aññá
aváñoyn, παρόμοια. Όλε5 οι αποδείξει για την ύπαρξη του θεού έχουν συνεπακ μόνο λογι
κή ή μάλλον ανθρωπολογική σημασία, μια και πañaιóθεv επίσης και οι λογικές μορφές είναι
μορφές Tns ανθρώπινης ouatas, προϊόντα του ανθρώπινου μυαλού.
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την πείνα με την ευωδία των εδεσμάτων, σημαίνει να κινείς βράχους με τη
μελωδία των μουσικών τόνων. Όταν ο Γροιλανδός θεωρεί ότι ο καρχαρίας
προέρχεται από ανθρώπινα ούρα, διότι στην ανθρώπινη όσφρηση μυρίζει
σαν ούρα, τότε αυτή η ζωολογική γέννηση είναι εξίσου θεμελιωμένη όσο
και η κοσμολογική γένεση του θεϊστή όταν αυτός θεωρεί ότι η φύση προέρ
χεται από τη διάνοια ακριβώς επειδή ασκεί στη διάνοια του ανθρώπου την
εντύπωση της κατανοησιμότητας και της προθεσιμότητας. Σαφώς, η εμφάνι
ση της φύσης είναι για εμάς Λόγος, αλλά η αιτία αυτής της εμφάνισης είναι
τόσο λίγο Λόγος όσο και η αιτία του φωτός είναι φως.

48.
Γιατί κάνει η φύση δυσπλασίες; Διότι γι' αυτήν το αποτέλεσμα μιας διαμόρ
φωσης δεν είναι εκ των προτέρων αντικείμενο ως σκοπός. Γιατί υπάρχουν,
για παράδειγμα, οι λεγόμενοι ημικέφαλοι; Διότι η φύση κατά τη διαμόρφω
ση του εγκεφάλου δεν σκέφτεται το κρανίο, δεν γνωρίζει ότι για την κάλυψή
του λείπει οστεακή μάζα. Γιατί τα περιττά μέλη; Διότι η φύση δεν μετρά. Γιατί
βρίσκεται αριστερά αυτό που κανονικά βρίσκεται δεξιά, και δεξιά αυτό που
κανονικά βρίσκεται αριστερά; Διότι η φύση δεν γνωρίζει τι είναι αριστερά
και δεξιά. Οι δυσπλασίες είναι συνεπώς εκλαϊκευτικές αποδείξεις που έχουν
τονιστεί ήδη από τους αρχαίους αθεϊστές, ακόμη δε και από εκείνους τους
θεϊστές που χειραφέτησαν τη φύση από την κηδεμονία της θεολογίας, [είναι
αποδείξεις για το] ότι οι φυσικές διαμορφώσεις είναι απρόβλεπτα, απρόθε
τα, αθέλητα προϊόντα, διότι όλοι οι λόγοι που παρατίθενται για την εξήγη
ση των δυσπλασιών, ακόμη και εκείνοι των σύγχρονων φυσιολόγων, ότι
δηλαδή αποτελούν απλώς επακόλουθα εμβρυακών νόσων, θα εξέπιπταν
εάν με τη δημιουργική ή διαμορφωτική δύναμη της φύσης συνδυαζόταν
και η βούληση, η διάνοια, η πρόβλεψη, η συνείδηση. Παρόλο όμως που
η φύση δεν βλέπει, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τυφλή, παρόλο που δεν
ζει (με την έννοια του ανθρώπινου, εν γένει του υποκειμενικού, του αισθα
νόμενου βίου), δεν σημαίνει ότι είναι νεκρή, και παρόλο που δεν διαμορ
φώνει σύμφωνα με προθέσεις, δεν σημαίνει ότι οι διαμορφώσεις της είναι
τυχαίες· διότι εκεί όπου ο άνθρωπος ορίζει τη φύση ως νεκρή και τυφλή,
και τις διαμορφώσεις της ως τυχαίες, εκεί καθιστά τη δική του ουσία (και δη
την υποκειμενική) μέτρο της φύσης, εκεί την ορίζει cos npos την αντίθεση με
αυτόν, εκεί τη χαρακτηρίζει ως ένα ελλιπές ον, διότι δεν έχει αυτό που έχει
αυτός. Η φύση δρα και διαμορφώνει παντού μόνο μέσα από μια συνοχή
-μια συνοχή που για τον άνθρωπο είναι Aóyos, διότι όπου αυτός προσλαμ
βάνει συνοχή, εκεί βρίσκει νόημα, υλικό για σκέψη, «αποχρώσα αιτία», σύ
στημα-, η φύση δρα και διαμορφώνει μόνο μέσα από και με αναγκαιότητα.
Αλλά και αυτή η αναγκαιότητα της φύσης δεν είναι ανθρώπινη, δηλαδή δεν
είναι λογική, μεταφυσική ή μαθηματική, δεν είναι εν γένει μια αφηρημένη
αναγκαιότητα- διότι τα φυσικά όντα δεν είναι νοητικά όντα, δεν είναι λογικοί
ή μαθηματικοί τύποι, αλλά πραγματικά, αισθητηριακά, ατομικά όντα- είναι
μια αισθητηριακή αναγκαιότητα η οποία γΓ αυτόν το λόγο είναι εκκεντρική,
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εξαιρετική, ακανόνιστη, και cos συνέπεια αυτών των ανωμαλιών εμφανίζεται
στη φαντασία του ανθρώπου cos η ίδια η ελευθερία ή τουλάχιστον tos ένα
προϊόν ελευθερία*. Η φύση μπορεί εν γένει να συλληφθεί μόνο μέσω του
εαυτού rns· είναι η ουσία «Tns onoías η έννοια δεν εξαρτάται από καμία
áññn ουσία»· είναι μόνο αυτή για την οποία έχει ισχύ η διαφορά μεταξύ
αυτού που ένα πράγμα είναι καθ' εαυτό και αυτού που είναι για εμάς, είναι
μόνο αυτή στην οποία δεν μπορεί και δεν πρέπει να τεθεί καμία «ανθρώπινη
κλίμακα», ανεξαρτήτα» εάν συγκρίνουμε και χαρακτηρίζουμε τα φαινόμενά
Tns με ανάλογα ανθρώπινα φαινόμενα για να τα καταστήσουμε κατανοητά
για εμάΐ, όταν εν γένει χρησιμοποιούμε γΓ αυτήν ανθρώπινε* εκφράσεΐ5 και
έννοιεί όπα» τάξη, oKonós, νόμοί, και πρέπει v a tis χρησιμοποιήσουμε σ'
αυτή σύμφωνα με τη φύση Tns γλώσσα* μαΐ, η οποία βασίζεται μόνο στην
υποκειμενική επίφαση των πραγμάτων.

49 .
Η θρησκευτική λατρεία Tns θεία* σοφία* που υπάρχει στη φύση είναι μόνο
μία στιγμή του ενθουσιασμού· αναφέρεται μόνο στα μέσα, αλλά σβήνει
όταν στοχαστεί tous O Konoús Tns <púons. Τι θαυμάσιο που είναι το δίχτυ Tns
ap á x v n s , τι θαυμάσιο που είναι το χωνί του μυρμηλέοντα στο χώμα! Αλλά
σε τι αποσκοπούν αυτέδ οι εγκαταστάσε^; Στη διατροφή - évas oK on ós τον
οποίο ο άνθρωποί autós καθ' εαυτόν υποβιβάζει σε μέσο. «Άλλοι» είπε ο
Σωκράτης -«αυτοί οι άλλοι είναι όμα» τα ζώα, οι ζωώδες άνθρωποι- ζουν
για να τρώνε, εγώ όμα» τρώω για να ζω». Τι λαμπρό που είναι το ávOos,
τι αξιοθαύμαστη η δομή του! Αλλά σε τι αποσκοπεί αυτή η δομή, αυτή
η λαμπρότητα; Μόνο στον εκθειασμό και στην προστασία των γεννητικών
οργάνων, τα οποία ο άνθρωποί outós καθ' εαυτόν καλύπτει λόγω a ió o ú s ή
ακόμη και τα ακρωτηριάζει λόγω θρησκευτικού ζήλου. «Ο δημιουργός της
μελίγκρας και του κέρμη», τον οποίο λατρεύει και θαυμάζει ο φυσιοδίφη,
ο θεωρητικός o o n o ío s έχει α» σκοπό μόνο τον ζωικό βίο, τη διατροφή και
την αναπαραγωγή, δεν είναι συνεπά» o αληθινό* θ εό ΐ και Δημιουργό5, δεν
είναι ο Δημιουργ05 με την έννοια της θρησκείας. Όχι! Μόνο ο δημιουργό*
του ανθρώπου, και μάλιστα του ανθρώπου óncos a u tó s διαφέρει από τη
φύση, που ανορθώνεται πάνω από τη φύση, ο δημιουργό5 στον οποίο ο
άνθρωποί κατέχει τη συνείδηση του εαυτού του, στον οποίο βρίσκει να αντι
προσωπεύονται οι ιδιότητε$ που θεμελιώνουν τη φύση του σε διαφορά από
την εξωτερική φύση, και μάλιστα με τέτοιον τρόπο όπως τις παριστάνει στη
θρησκεία, είναι ο θ εό ΐ και Δημιουργό* óncos αποτελεί το αντικείμενο Tns
θρησκεία. «Το νερό» λέει o A o ú O n p o s «που λαμβάνεται από τη βάπτιση
και χύνεται πάνω στο κεφάλι του παιδιού είναι και αυτό νερό, όχι του Δημι
ουργού αλλά του θεού Σωτήρα». Το φυσικό νερό το μοιράζομαι με τα ζώα
και τα φυτά, όχι όμα» το νερό Tns βάπτιση- το πρώτο με αναμειγνύει με τα
άλλα φυσικά όντα, ενώ το δεύτερο με διαφοροποιεί από αυτά. Αντικείμενο
Tns θρησκεία* δεν είναι όμα» το φυσικό αλλά το βαπτιστικό νερό· κατά συ
νέπεια αντικείμενο Tns θρησκείας δεν είναι ο Δημιουργός ή Γεννήto p a s του
φυσικού αλλά του βαπτιστικού νερού. Ο δημιουργό5 του φυσικού νερού
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είναι κατ' ανάγκην αυτός ο ίδιος ένα ον φυσικό, συνεπώς όχι θρησκευτικό,
δηλαδή όχι υπερφυσικό. Το νερό είναι μια ουσία αντικειμενική στις αισθή
σεις, ορατή, οι ιδιότητες και επιδράσεις της οποίας δεν μας οδηγούν συνε
πώς σε καμία υπερφυσική αιτία· αλλά το βαπτιστικό νερό δεν είναι αντικεί
μενο για τους «σάρκινους οφθαλμούς», είναι ένα ον πνευματικό, αόρατο,
υπεραισθητό, δηλαδή δεδομένο μόνο για την πίστη, υπαρκτό και δραστικό
μόνο στην παράσταση, στη δύναμη της φαντασίας - ένα ον το οποίο για την
αιτία του απαιτεί επίσης ένα ον πνευματικό, υπαρκτό μόνο στην πίστη, στη
φαντασία. Το φυσικό νερό με καθαρίζει μόνο από τον σωματικό ρύπο, αλλά
το βαπτιστικό νερό με καθαρίζει από τους ηθικούς ρύπους και τα δεινά· το
πρώτο σβήνει τη δίψα μου μόνο σύμφωνα με αυτό τον πεπερασμένο, πε
ρατό βίο, αλλά το δεύτερο ικανοποιεί την επιθυμία μου για τον αιώνιο βίο·
το πρώτο έχει μόνο περιορισμένες, προσδιορισμένες, περατές επιδράσεις,
αλλά το δεύτερο έχει άπειρες, παντοδύναμες επιδράσεις, επιδράσεις που
ξεπερνούν τη φύση του νερού, επιδράσεις δηλαδή που παροντοποιούν και
εξσντικειμενικεύουν την ουσία του θείου όντος που δεν είναι δεσμευμένη σε
κανένα φραγμό της φύσης, την απεριόριστη ουσία της ανθρώπινης δύναμης
της πίστης και της φαντασίας που δεν είναι δεσμευμένη σε κανένα φραγμό
της εμπειρίας και του Λόγου. Αλλά δεν είναι ο δημιουργός του βαπτιστικού
ύδατος επίσης δημιουργός του φυσικού ύδατος; Πώς σχετίζεται λοιπόν αυ
τός με τον δημιουργό της φύσης; Ακριβώς όπως σχετίζεται το βαπτιστικό
ύδωρ με το φυσικό ύδωρ· το μεν δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν υπάρχει το
δε- αυτό είναι ο όρος του, το μέσο του. Έτσι, ο δημιουργός της φύσης είναι
απλώς o ópos για τον δημιουργό του ανθρώπου. Όποιος δεν έχει το φυσικό
ύδωρ στο χέρι του πώς μπορεί να συνδυάσει υπερφυσικές επιδράσεις με το
ίδιο; Πώς μπορεί να δώσει αιώνιο βίο εκείνος που δεν προστάζει τον πρό
σκαιρο βίο; Πώς μπορεί να αποκαταστήσει το σώμα μου που θα έχει γίνει
σκόνη εκείνος τον οποίο δεν υπακούν τα στοιχεία της φύσης; Αλλά ποιος
είναι κύριος και αφέντης της φύσης εκτός από εκείνον που είχε την εγγενή
και ενεργό δύναμη να τη δημιουργήσει εκ του μηδενός απλώς μέσα από
τη βούλησή του; Όποιος λοιπόν δηλώνει το συνδυασμό της υπερφυσικής
ουσίας της βάπτισης με το φυσικό ύδωρ ως μια ανόητη αντίφαση, αυτός
ας δηλώσει και το συνδυασμό του υπερφυσικού όντος του Δημιουργού
με τη φύση ως μια τέτοια αντίφαση· διότι μεταξύ των επιδράσεων του βαπτιστικού και του κοινού νερού υπάρχει τόσο πολλή ή τόσο λίγη συνοχή
όση και μεταξύ του υπερφυσικού δημιουργού και της τόσο φυσικής φύ
σης. Ο δημιουργός πηγάζει από την ίδια πηγή από την οποία κελαρύζει το
υπερφυσικό, το θαυματουργό βαπτιστικό ύδωρ. Στο βαπτιστικό ύδωρ έχεις
μόνο την ουσία του Δημιουργού, την ουσία του θεού σε ένα αισθητηριακό
παράδειγμα προ οφθαλμών. Πώς μπορείς λοιπόν να απορρίπτεις το θαύμα
της βάπτισης και άλλα θαύματα όταν αφήνεις να υπάρχει το ον του Δημι
ουργού, δηλαδή το ον του θαύματος; Με άλλα λόγια: πώς απορρίπτεις τα
μικρά θαύματα όταν παραδέχεσαι το μεγάλο θαύμα της Δημιουργίας; Αλλά,
βέβαια, στον κόσμο της θεολογίας τα πράγματα βαίνουν όπως στον κόσμο
της πολιτικής: τους μικρούς κλέφτες τους κρεμάμε, και τους μεγάλους τους
αφήνουμε να φύγουν.
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50.
Η πρόνοια που εκφράζεται στη φυσική τάξη, σκοπιμότητα και νομοτέλεια
δεν είναι η πρόνοια ms θρησκείας. Η δεύτερη βασίζεται σε ελευθερία, η
πρώτη σε αναγκαιότητα, η δεύτερη είναι απεριόριστη και άνευ όρων, η πρώ
τη είναι περιορισμένη, εξαρτώμενη από χιλίων ειδών ópous, η δεύτερη είναι
ειδική, ατομική, η πρώτη εκτείνεται μόνο στο όλον, στο yévos, αλλά εγκατα
λείπει το μεμονωμένο άτομο στην τύχη. «Πολλοί» (Πολλοί; Όλοι εκείνοι για
τους onoíous o 0eós ήταν κάτι περισσότερο από τη μαθηματική, φανταστι
κή αφετηρία ms cpúons) λέει évas θεϊστικόε φυσιολόγο5* «έχουν παραστήσει τη συντήρηση του
* 0 Feuerbach παραπέμπει
κόσμου, ιδιαίτερα δε του ανθρώπου, α» άμεση,
στο βιβλίο του διάσημου
α» ειδική, cos εάν o 0eós να κυβερνά us πράξεΐ5
εντομολόγου και φ υσι
όλων των πλασμάτων, va us διευθύνει σύμφω
ολόγου Johann Christian
να με τη δική του προτίμηση [...]. Μετά την εξέ
Fabricius (1743-1808) με
ταση των φυσικών νόμων είναι όμα» αδύνατον
τίτλο «Παρατηρήσεις για τις
να παραδεχτούμε αυτή την ειδική κυβέρνηση
γενικές διαρρυθμίσεις της
και επιτήρηση των δράσεων των ανθρώπων και
φύσης» («Betrachtungen über
των λοιπών πλασμάτων [...]. Αυτό το αναγνω
die allgemeinen Einrichtungen
ρίζουμε από την ισχνή μέριμνα Tns cpúons για τα
derNatur»), Α μβούργο 1781.
μεμονωμένα μέλη ms.22 Xiñiáóes από αυτά θυσι
**To Ν τόντο ήταν ένα ενδη
άζονται με όλο τον πλούτο ms cpúons xcopís δι
μικό πουλί, ύψους περίπου
σταγμό, xcopís μεταμέλεια [...]. Ακόμη και otous
ενός μέτρου, που ζούσε
ανθρώπου συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Ούτε καν
κυρίως στο νησί του Μ αυ
το ήμισυ του ανθρώπινου yévous δεν φτάνει στο
ρίκιου, στον Ινδικό ωκεανό.
δεύτερο έτος Tns ηλικία5, αλλά πεθαίνει xcopís
Εξαλείφθηκε λόγω
σχεδόν να έχει γνωρίσει ότι κάποτε έζησε. Αυτό
της ανθρώπινης παρουσίας
το γνωρίζουμε από τα ατυχήματα και tis δυσάρεστο νησί, στα τέλη
στε5 καταστάσεΐ5 όλων των ανθρώπων, τόσο των
του Ι7ον αιώνα.
καλών όσο και των κακών, πράγματα τα οποία
Ο Μ εγαλόκερω ς (γερμανιστί
δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την ειδική συ
Riesenhirsch) ήταν ένα είδος
ντήρηση ή συνεπίδραση του Δημιουργού». Αλλά
ελαφιού που έζησε
μια κυβέρνηση, μια πρόνοια που δεν είναι ειδι
στην ύστερη Πλειστόκαινο
κή δεν αντιστοιχεί στο σκοπό, στην ουσία, στην
περίοδο στην Ευρασία
έννοια pías npóvoias- διότι η πρόνοια πρέπει να
και τη βόρεια Αφρική.
άρει την τύχη, αλλά αυτή την αφήνει ακριβά» να
22.
Παρεμπιπτόντως, η φύση «μεριμνά» εξίσου λίγο για το γένος ή το είδος. Το είδος
διατηρείται για τον απλό λόγο ότι δεν είναι τίποτε άλλο από το σύνολο των ατόμων που αναπαράγονται και πολλαπλασιάζονται μέσω συνουσίας. Ως εκ τούτου οι τυχαίες καταστροφικές
επιδράσεις στις οποίες είναι εκτεθειμένο το μεμονωμένο άτομο δεν πλήττουν τα άλλα άτομα.
Η πολλότητα συντηρεί. Εντούτοις όμως, ή μάλλον ακριβώς για τους ίδιους λόγους για τους
οποίους καταστρέφεται το μεμονωμένο άτομο, πεθαίνουν επίσης ακόμη και είδη. Έτσι εξα
φανίστηκε το [πτηνό] Ντόντο, έτσι και ο ιρλανδικός Μεγαλόκερως,** έτσι εξαφανίζονται και
τώρα ακόμη πολλά ζωικά είδη ως συνέπεια της Θήρας από τους ανθρώπους και της διαρκώς
επεκτεινόμενης καλλιέργειας σε περιοχές όπου κάποτε ή μέχρι πρότινος υπήρχαν σε μεγά
λους πληθυσμούς, όπως, για παράδειγμα, οι φώκιες από τα νησιά της Νοτίου Σκοτίας, και με
την πάροδο του χρόνου θα εξαφανιστούν εντελώς από την όψη της γης.

Η ουσία tns θρησκείαδ

υπάρχει, και συνεπά» είναι το ίδιο σαν να μην υπάρχει καμία πρόνοια. Έτσι,
για παράδειγμα, είναι évas «νόμο5 Tns 0eías o iK ov o pía s » στη φύση, δηλαδή
μια συνέπεια φυσικών αιτιών, το ότι ανάλογα με τον αριθμό των ετών ο
0 á v a io s των ανθρώπων συμβαίνει και a u tó s με συγκεκριμένοι αριθμού5,
ότι, για παράδειγμα, στο πρώτο éros πεθαίνει ένα παιδί ανά τρία ή τέσσερα
παιδιά, στο πέμπτο éros ένα ανά 25, στο έβδομο ένα ανά 50, στο δέκατο
ένα ανά 100, αλλά εντούτοκ είναι τυχαίο, μη προσδιορισμένο από αυτόν το
νόμο και εξαρτώμενο από άλλου$ tu x a ío u s ñ ó y o u s το ότι πεθαίνει ακριβά»
αυτό εδώ το παιδί αλλά τα άλλα τρία ή τέσσερα μένουν στη ζωή. Έτσι και ο
«γάμ<» είναι μια διάταξη του θεού», είναι évas νόμο$ Tns φυσικήδ n p ó v o ia s
για τον πολλαπλασιασμό του ανθρώπινου yévo us, συνεπά» για εμένα απο
τελεί καθήκον. Αλλά δεν μου λέει τίποτε για το εάν πρέπει να παντρευτώ
αυτήν τη γυναίκα ή εάν αυτή, λόγω ενδεχομένου ενόβ τυχαίου οργανικού
σφάλματος είναι ανίκανη ή στείρα. Ακριβό» όμο» γΓ αυτόν το λόγο, επειδή
ακριβά» στην εφαρμογή του νόμου στη συγκεκριμένη, μεμονωμένη περί
πτωση, ακριβά» στην κρίσιμη στιγμή Tns anócpaons, στην πίεση Tns xpeías
η φυσική πρόνοια, η οποία στ' αλήθεια δεν είναι τίποτε άλλο από την ίδια
τη φύση, με αφήνει σύξυλο, έτσι επικαλούμαι μέσα από αυτήν έναν ανώτε
ρο φορέα, την υπερφυσική πρόνοια των θεών, ο οφθαλμ05 των οποίων με
φωτίζει ακριβά» εκεί όπου σταματά το φα» Tns «púons, η διοίκησή tous αρ
χίζει ακριβά» εκεί όπου τελειώνει η διοίκηση Tns «puoiKñs np ó v o ia s . Οι θεοί
γνωρίζουν και μου λένε, ορίζουν αυτό που αφήνει η φύση στο σκοτάδι Tns
a n p o o ô io p io ria s , αυτό που εγκαταλείπει στην τύχη. Το πεδίο του τυχαίου,
του «θετικού», του ατομικού, του απρόβλεπτου, του ανυπολόγιστου, τόσο
με τη συνηθισμένη όσο και με τη μεταφυσική έννοια, είναι το πεδίο των
θεών, το πεδίο Tns θρησκευτική$ n p ó v o ia s . Ο δε χρησμό5 και η προσευχή
είναι οι θρησκευτικοί τρόποι για το n o » o ávOpconos καθιστά το τυχαίο, το
σκοτεινό, το αβέβαιο ένα αντικείμενο Tns n p ó v o ia s , Tns βεβαιότηταδ ή ακόμη
και Tns αισιοδοξία5.23

51 .
Οι θεοί, λέει o EníKoupos, υπάρχουν στα μετακόσμια.* Έξοχα·24 υπάρ
χουν μόνο στον κενό χώρο, στο χάσμα που υπάρχει μεταξύ του κόσμου
Tns πραγματικότηταβ και του κόσμου Tns napácrraons, μεταξύ του νόμου
και Tns εφαρμογή$ του νόμου, μεταξύ Tns πράξηβ
και Tns επιτυχι^ Tns πράξη5, μεταξύ του napóvros I * Πρβλ. Διογένης
και του μέλλοντο5. Οι θεοί είναι παριστάμενα όντα, I Λαέρτιος(Ι0.ΐ.89.).
όντα Tns παράστασή, Tns (pavraoías, όντα τα οποία
συνεπά», αυστηρά μιλώντα$, οφείλουν την ύπαρξή tous όχι στο παρόν
αλλά μόνο στο μέλλον και στο παρελθόν. Οι θεοί που οφείλουν την ύπαρ
ξή tous στο παρελθόν είναι οι όχι πλέον υπαρκτοί, οι νεκροί, είναι τα όντα
23. As συμβουλευθεί Kavds επ' αυτού, για παράδειγμα, tis διατυπώσεις του Σωκράτη
στον Ζενοφώντα αναφορικά με tous xpnopoús.
24. Το πραγματικό νόημα των μετακόσμιων του Επίκουρου είναι εδώ, φυσικά, αδιάφορο.

Ludwig Feuerbach

που ζουν πλέον μόνο σιο θυμικό και στην παράσταση, και η λατρεία των
οποίων σε ορισμένους λαούς αποτελεί τη συνολική θρησκεία τους, στους
δε περισσότερους ένα σημαντικό, ουσιώδες τμήμα της θρησκείας. Απείρως
όμως ισχυρότερα από το παρελθόν δρα το μέλλον στο θυμικό- το παρελ
θόν αφήνει πίσω του το σιωπηλό αίσθημα της ανάμνησης, αλλά το μέλλον
στέκει μπροστά μας με τους τρόμους της κόλασης ή με τις μακαριότητες του
ουρανού. Οι θεοί που βγαίνουν από τους τάφους είναι συνεπώς αυτοί οι
ίδιοι μόνο σκιές θεών· οι αληθινοί, οι ζωντανοί θεοί, οι αφέντες της βροχής
και του ήλιου, του κεραυνού και της βροντής, της ζωής και του θανάτου,
του ουρανού και της κόλασης οφείλουν και αυτοί την ύπαρξή τους μόνο
στις δυνάμεις του φόβου και της ελπίδας οι οποίες διαφεντεύουν τη ζωή και
το θάνατο, και οι οποίες φωταγωγούν τη σκοτεινή άβυσσο του μέλλοντος
με όντα της παράστασης. Το παρόν είναι άκρως πεζό, ολοκληρωμένο, κα
θορισμένο, αδύνατο να αλλάξει, εκπληρωμένο, αποκλειστικό· στο παρόν η
παράσταση συμπίπτει με την πραγματικότητα· εντός του οι θεοί δεν έχουν
καμία θέση, κανένα χώρο δράσης- το παρόν είναι άθεο. Αλλά το μέλλον
είναι το βασίλειο της ποίησης, το βασίλειο της απεριόριστης δυνατότητας και
τυχαιότητας - το μελλοντικό μπορεί να είναι είτε έτσι είτε αλλιώς, έτσι όπως
το επιθυμώ ή έτσι όπως το φοβάμαι- δεν έχει εμπέσει ακόμη στον σκληρό
κλήρο της αμεταβλητότητας- κυμαίνεται ακόμη μεταξύ Είναι και Μη Είναι,
ψηλά πάνω από τη «χυδαία» πραγματικότητα και απτότητα- ανήκει ακόμη σε
έναν άλλο, «αόρατο» κόσμο, σε έναν κόσμο που δεν τίθεται σε κίνηση από
τους νόμους της βαρύτητας, αλλά μόνο από τα νεύρα του αισθήματος. Ο
κόσμος αυτός είναι ο κόσμος των θεών. Το παρόν ανήκει σε εμένα, αλλά το
μέλλον στους θεούς. Τώρα είμαι- αυτή την παροντική, αλλά βέβαια αμέσως
παρελθούσα στιγμή δεν μπορούν πλέον να μου την πάρουν οι θεοί· αυτό
που έχει συμβεί, όπως έλεγαν ήδη οι αρχαίοι, δεν μπορεί να το ανατρέψει
ούτε η θεία παντοδυναμία, θα υπάρχω όμως άραγε την επόμενη στιγμή;
Εξαρτάται η επόμενη στιγμή του βίου μου από τη δική μου βούληση ή μή
πως βρίσκεται σε αναγκαία συνάφεια με την παρούσα; Οχι! Μια αναρίθμητη
στρατιά τυχαιοτήτων: το έδαφος κάτω από τα πόδια μου, η σκεπή πάνω από
το κεφάλι μου, ένας κεραυνός, ένα βόλι, μία πέτρα, ακόμη και ένα σταφύλι
που αντί για τον οισοφάγο πηγαίνει στο λάρυγγα, μπορεί ανά πάσα στιγμή
να αποκόψει τη διην'εκώς επερχόμενη στιγμή από την παρούσα. Αλλά οι κα
λοί θεοί αποδιώχνουν αυτή τη βίαιη αποκοπή- με τα αιθέρια, τα απρόσβλη
τα σώματά τους πληρούν όλους τους πόρους του ανθρώπινου σώματος οι
οποίοι είναι εκτεθειμένοι σε όλες τις δυνατές βλαβερές επιδράσεις- συνδέ
ουν την επερχόμενη στιγμή με την παρελθούσα- διαμεσολαβούν το μέλλον
με το παρόν- είναι και έχουν σε μια αδιάκοπη συνοχή αυτό που οι άνθρωποι
-οι πορώδεις θεοί- είναι και έχουν μόνο στα μετακόσμια, μόνο με διακοπές.
{Η θεία οντότητα είναι η βέβαιη αβεβαιότητα, η παρούσα απουσία, η πραγ
ματική μη πραγματικότητα ή δυνατότητα, το παρόν μέλλον, η εκπληρωμένη
ελπίδα, η πραγματοποιημένη επιθυμία.}
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Η καλοσύνη είναι η ουσιώδης ιδιότητα των θεών· nebs μπορούν άμα» να
είναι καλοί εάν δεν είναι παντοδύναμοι, εάν δεν είναι ελεύθεροι από tous νό
μους ins φυσικής πρόνοιας, δηλαδή από tis αλυσίδες της φυσικής αναγκαι
ότητας, εάν δεν αποδεικνύονται στις ατομικές περιπτώσεις που αποφασίζουν
για ζωή και θάνατο ως οι κύριοι rns φύσης, αλλά ως φίλοι και ευεργέτες των
ανθρώπων, όταν δηλαδή δεν κάνουν θαύματα; Οι θεοί ή μάλλον η φύση
έχει εφοδιάσει τον άνθρωπο με σωματικές και πνευματικές δυνάμεις για να
μπορεί ο iôios να συντηρείται. Αρκούν όμως πάντα αυτά τα φυσικά μέσα
αυτοσυντήρησης; Μήπως δεν έρχομαι συχνότατα σε καταστάσειβ όπου είμαι
σίγουρα χαμένος εάν ένα υπερφυσικό χέρι δεν σταματήσει την αδίστακτη
πορεία Tns cpuoiKñs τάξηε; Η φυσική τάξη είναι καλή· είναι όμα» πάντα καλή;
Αυτή η διαρκήε βροχή, αυτή η διαρκήε ξηρασία, για παράδειγμα, είναι εντελά» τακτοποιημένη, αλλά άραγε εγώ, η οικογένειά μου, autós ο iôios ο
λα05 δεν πρέπει να καταστραφεί tos επακόλουθό Tns εάν δεν βοηθήσουν οι
θεοί να σταματήσει αυτή η ξηρασία;25Τα θαύματα είναι συνεπά» αξεχώριστα
από τη θεία κυβέρνηση και πρόνοια, είναι μάλιστα οι μοναδικές αποδείξει,
αποκαλύψεΐ5 και εμφανίσει των θεών α» δυνάμεων και όντων διαφορετι
κών από τη φύση- άρση των θαυμάτων σημαίνει άρση των ίδιων των θεών.
Σε τι διαφέρουν οι θεοί από tous ανθρώπου; Μόνο στο ότι αυτοί είναι χωρίς
φραγμού$ εκεί όπου οι άλλοι είναι με φραγμούς, στο ότι δηλαδή είναι πάντα
ενώ οι άλλοι είναι μόνο πρόσκαιρα, npos στιγμήν.26 Οι άνθρωποι ζουν -η
ζωτικότητα είναι θεία ιδιότητα, η ζωτικότητα είναι ουσιώδη ιδιότητα, είναι
θεμελιώδη ópos Tns 08Óinias- αλλά δυστυχά» όχι για πάντα, πεθαίνουν,
ενώ αντιθέτα» οι θεοί είναι οι αθάνατοι, οι αιωνία» ζώντε5· οι άνθρωποι είναι
και αυτοί ευτυχισμένοι, απλά» όχι αδιάκοπα όπωε οι θεοί- οι άνθρωποι είναι
και αυτοί καλοί, αλλά όχι πάντα, και σ' αυτό ακριβά» συνίσταται, σύμφωνα
με τον Σωκράτη, η διαφορά Tns θεότητα από την ανθρωπότητα, στο ότι [η
πρώτη] είναι πάντα καλή- και οι άνθρωποι απολαμβάνουν επίσηε, σύμφω
να με τον Αριστοτέλη, τη θεία μακαριότητα Tns vónons, αλλά σ' outoús η
πνευματική δραστηριότητα διακόπτεται από κάποιεε άλλεε διαρρυθμίσει
και δραστηριότητεε. Οι θεοί και οι άνθρωποι έχουν συνεπά» tis ίδιεε ιδιόxni8s, tous îô io u s βιοτικούε κανόνεε, απλά» οι μεν xtopís περιορισμού5 και
εξαιρέσει και οι δε με αυτές. Οπα» ο επέκεινα βίο$ δεν είναι τίποτε άλλο
από τη συνέχιση αυτού του βίου που δεν έχει διακοπεί από το θάνατο, έτσι
και το θείο ον δεν είναι τίποτε άλλο από τη συνέχιση του ανθρώπινου óvtos

25. Οι Χριστιανοί προσεύχονται και αυτοί στο θεό tous, ακριβακ όπωε οι Έλληνες στον
Δία, για βροχή και πιστεύουν nus τέτοιες προσευχές εισακούονται. «Υπήρχε» λέγεται στις
επιτραπέζιες ομιλίες του Λούθηρου «μια μεγάλη ξηρασία, γιατί δεν είχε βρέξει για πολύ και
ρό, και τα σπαρτά στα χωράφια άρχισαν να ξεραίνονται, και τότε προσευχήθηκε ο δρ. Μ.Λ.
ξανά και ξανά και στο τέλος είπε με μεγάλο στεναγμό: Αχ, Κύριε, άκου την προσευχή pas και
τον γεμάτο λαχτάρα στεναγμό μα5, γιατί δεν μας okoús; Ακριβώς την ίδια εκείνη νύχτα μετά
την προσευχή ήρθε μια πολύ καλή ζωογονητική βροχή».
26. Σαφώs, η άρση των φραγμών έχει us συνέπεια την ένταση και την αλλαγή, αλλά δεν
αίρει την ταυτότητα του óvtos.
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που δεν έχει διόλου διακοπεί από τη φύση - η αδιάκοπη, η απεριόριστη ου
σία του ανθρώπου. Σε τι διαφέρουν όμα» τα θαύματα από us επιδράσεκ
Tns cpúons; Σε αυτό ακριβώς που διαφέρουν οι θεοί από tous ανθρώπου.
Το θαύμα κάνει καλή ή τουλάχιστον αβλαβή μια επίδραση ή ιδιότητα Tns
<púons η οποία σ' αυτή την ειδική περίπτωση δεν είναι καλή· βοηθά έτσι,
ώστε να μη βυθιστώ και να μην πνιγώ στο νερό εάν έχω την ατυχία να πέσω
μέσα του, κάνει τη φωτιά να μη με κάψει, την πέτρα που πέφτει στο κε
φάλι μου να μη με χτυπήσει, κοντολογί5 καθιστά διαρκώε καλή ουσία την
πότε ευεργετική, πότε βλαβερή, πότε φιλάνθρωπη, πότε εχθρική για τον
άνθρωπο ουσία. Οι θεοί και τα θαύματα οφείλουν την ύπαρξή tous μόνο
otis εξαιρέσει από τον κανόνα. Η θεότητα είναι η άρση των ελλείψεων και
των φραγμών στον άνθρωπο, οι οποίοι ακριβά» προκαλούν tis εξαιρέσει
από τον κανόνα, το θαύμα είναι η άρση των ελλείψεων και των φραγμών
στη φύση. Τα φυσικά όντα είναι προσδιορισμένα και συνεπά» περιορισμένα
όντα. A utós ο φραγμό$ tous είναι σε ανώμαλες καταστάσεΐ5 ο λ ό γ ο 5 Tns
qrôopâs tous για τον άνθρωπο- αλλά υπό την έννοια Tns Θρησκεία5 δεν είναι
évas αναγκακ» αλλά évas αυθαίρεκκ φραγμ05, τιθέμενοβ από το θεό, άρα
καταργητέος εάν το απαιτεί η χρεία, δηλαδή το καλό του ανθρώπου. Το να
απορρίπτουμε τα θαύματα με το πρόσχημα ότι δεν αρμόζουν στην αξιοσύνη
και τη σοφία του θεού, δυνάμει των οποίων a u tó s εξαρχή$ σταθεροποίησε
και καθόρισε εκ των προτέρων για όλη την αιωνιότητα τα πάντα όπα» είναι
με τον καλύτερο τρόπο, σημαίνει να θυσιάζουμε τον άνθρωπο στη φύση, τη
θρησκεία στη διάνοια, σημαίνει να κηρύττουμε τον αθεϊσμό εν ονόματι του
θεού. Iv a s Θεό5 που εκπληρώνει μόνο τέτοιε5 παρακλήσεΐ5 και επιθυμίε$
του ανθρώπου οι σποίε5 μπορούν να εκπληρωθούν και χωρ/s αυτόν, των
οποίων η εκπλήρωση βρίσκεται εντόε των ορίων και όρων των φυσικών αι
τιών, o o n o io s δηλαδή βοηθά μόνο όσο βοηθούν η τέχνη και η φύση αλλά
παύει να βοηθά από τη στιγμή που τελειώνει η materia medica, évas τέτοιος
Θεό5 δεν είναι τίποτε άλλο από την προσωποποιημένη φυσική αναγκαιότη
τα που κρύβεται πίσω από το όνομα του θεού.

53 .
Η πίστη σε ένα θεό είναι είτε πίστη στη φύση (στο αντικειμενικό ον) α» ένα
ανθρώπινο (αντικειμενικό) ον ή είναι πίστη στην ανθρώπινη ουσία cos την
ουσία Tns (púons. Η πρώτη πίστη είναι φυσική θρησκεία, πολυθεϊσμόβ,27
ενώ η δεύτερη είναι πνευματική, ανθρώπινη θρησκεία, μονοθεϊσμός. Ο πολυθεϊστήβ θυσιάζεται στη φύση, δίνει στη φύση ανθρώπινο οφθαλμό και
ανθρώπινη καρδιά· ο μονοθεϊστής θυσιάζει τη φύση στον εαυτό του, δίνει
στον ανθρώπινο οφθαλμό και στην καρδιά τη δύναμη και την κυριαρχία
πάνω στη φύση· ο πολυθεϊστής εξαρτά το ανθρώπινο ον από τη φύση, ο
μονοθεϊστήβ τη φύση από το ανθρώπινο ον· ο μεν λέει: αν δεν υπάρχει η
φύση, τότε δεν υπάρχω και εγώ· αλλά ο άλλθ5 λέει αντιστρόφακ: εάν δεν
27.
Ο χαρακτηρισμός ιου πολυθεϊσμού εν γένει ως φυσικής θρησκείας έχει μόνο σχετι
κή, αντιθετική ισχύ.
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υπάρχω εγώ, τότε δεν υπάρχει ο κόσμος, η φύση. Η πρώτη βασική πρόταση
Tns Θρησκεία5 ñéei: Δεν είμαι τίποτε απέναντι στη φύση, τα πάντα απέναντί
μου είναι θεός, τα πάντα μου εμπνέουν το αίσθημα ins εξάρτησης τα πά
ντα μπορούν να μου φέρουν τύχη και ατυχία, σωτηρία και καταστροφή, αν
και με τυχαίο τρόπο, αλλά o áv0pconos δεν διακρίνει αρχικά μεταξύ aidas
και uixaías αφορμή$· τα πάντα είναι συνεπά» αντικείμενο ms θρησκείαβ. Η
θρησκεία στη σκοπιά αυτού του άκριτου αισθήμακ» εξάρτησή είναι ο λεYÓpevos φετιχισμ05, το θεμέλιο του πολυθεϊσμού. Αντιθέτο», η τελική πρό
ταση ms θρησκείαε λέει: δεν υπάρχει τίποτε απέναντί μου, όλη η εξοχότητα
των ουράνιων σωμάτων, των υπέρτατων θεών του πολυθεϊσμού, εξαφανί
ζεται μπροστά στην εξοχότητα ms ανθρώπινέ i|iuxñs, όλη η δύναμη του
κόσμου εξαφανίζεται μπροστά στη δύναμη ms ανθρώπινέ καρδιάς όλη η
αναγκαιότητα Tns νεκρή$, ασυνείδηυ» <púons εξαφανίζεται μπροστά στην
αναγκαιότητα του ανθρώπινου, του συνειδητού όντος διότι τα πάντα είναι
για εμένα μόνο ένα μέσο. Αλλά η φύση δεν θα ήταν για εμένα εάν ήταν από
τον εαυτό ws, εάν δεν ήταν από το θεό. Εάν ήταν από τον εαυτό ms, δηλα
δή αν εμπεριείχε τη βάση Tns ύπαρξή$ ms, τότε θα είχε μια αυτοτελή ουσία,
ένα πρωταρχικό Είναι και μια ουσία χωρ/s σχέση με εμένα, ανεξάρτητα από
εμένα. Η σημασία Tns cpúons να μην είναι τίποτε για τον εαυτό ws και να είναι
απλά» ένα μέσο για τον άνθρωπο χρονολογείται συνεπά» μόνο από τη Δη
μιουργία- αλλά αυτή η σημασία αποκαλύπτεται προπάντων atis περιπτώσεΐ5
όπου o ávOpconos έρχεται σε σύγκρουση με τη φύση, όπα» στη χρεία, στον
θανάσιμο κίνδυνο, αλλά η φύση θυσιάζεται για το καλό του ανθρώπου [δηλαδή αποκαλύπτεται] στα θαύματα. Συνεπά» η προκείμενη του θαύματο5
είναι η Δημιουργία· το θαύμα είναι η διαπίστωση, το επακόλουθο, η αλήθεια
ws Δημιουργίας. Η Δημιουργία σχετίζεται με το θαύμα όπα» το yévos ή το
είδθ5 με το μεμονωμένο άτομο- το θαύμα είναι η πράξη της δημιουργίας σε
μία ιδιαίτερη, μεμονωμένη περίπτωση. Ή: η Δημιουργία είναι η θεωρία· η
πράξη, η εφαρμογή ms είναι το θαύμα. Ο θεόβ είναι η αιτία, o áv0pconos
είναι ο σκοπός του κόσμου, δηλαδή ο Θεός είναι το πρώτο ον στη θεωρία,
αλλά ο άνθρωπος είναι το πρώτο ον στην πράξη. Η φύση δεν είναι τίποτε για
το θεό -δεν είναι παρά ένα παιχνίδι ms παντοδυναμίαδ του- αλλά μόνο ούτα» ώστε σε περίπτωση ανάγκηβ, [αλλά και] εν γένει, αυτή να μην είναι και
να μη δύναται τίποτε ενάντια στον άνθρωπο. Στον Δημιουργό o ávOpconos
εγκαταλείπει tous φραγμούδ Tns ouoías του, Tns «ipuxñs» του, στο θαύμα
εγκαταλείπει tous φραγμού$ Tns ύπαρξή$ του, του σώματό5 του, στον ένα
καθιστά ουσία του κόσμου την αόρατη, τη νοούσα και νοούμενη ουσία του,
ενώ στο άλλο την ορατή, την πρακτική, την ατομική ουσία του, στον μεν
νομιμοποιεί το θαύμα, στο δε απλά» το επιτελεί. Στο θαύμα εκπληρώνεται
συνεπά» o OKonós Tns 0pnoKe(as με αισθητηριακό εκλαϊκευτικό τρόπο - η
κυριαρχία του ανθρώπου στη φύση, η θεότητα του ανθρώπου [καθίσταται]
μια αισθητηριακή αλήθεια. O 0eós κάνει θαύματα, αλλά κατόπιν παράκληons του ανθρώπου, ακόμη δε και αν όχι α» συνέπεια μια$ pnms προσευχή5,
εντούτοκ με το νόημα του ανθρώπου, σε ομοφωνία με tis π ιο Kpu<pés, tis
πιο ενδόμυχε$ ευχέ5. Η Σάρα γέλασε όταν o Kúpiós ms υποσχέθηκε ένα
αγοράκι στα γεράματά ms [Γένεση 17:17-19], αλλά είναι σίγουρο ότι ακόμη
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και τότε η απόκτηση απογόνων ήταν η ανώτερη σκέψη και επιθυμία της. Ο
κρυφός θαυματουργός είναι συνεπώς ο άνθρωπος, αλλά στην πορεία του
χρόνου -ο χρόνος αποκαλύπτει κάθε μυστικό- γίνεται και πρέπει να γίνει ο
φανερωμένος, ο ορατός θαυματουργός. Αρχικά ο άνθρωπος δέχεται θαύμα
τα, και τελικά κάνει ο ίδιος θαύματα· αρχικά είναι αυτός ένα αντικείμενο του
θεού, και τελικά είναι θεός αυτός ο ίδιος· πρώτα θεός στη καρδιά, εν πνεύματι, στη σκέψη, και τέλος θεός εν σαρκί. Αλλά
* Ο Georg Christoph Lichtenberg
η σκέψη είναι ντροπαλή, η αισθητηριακότητα
(1 742-1799) ήταν ένας o jió
είναι αδιάντροπη, η σκέψη είναι σιωπηλή και
τονς όιασημότερονς δοκι
επιφυλακτική, η αισθητηριακότητα μιλά ανοι
μιογράφους, κριτικούς και
χτά και απερίφραστα, ως εκ τούτου οι εκφρά
πειραματικούς φυσικούς του
σεις της εκτίθενται στο γέλιο όταν αντιφάσκουν
18ου αιώνα. Υπήρξε κλασικός
με το Λόγο, διότι εδώ η αντίφαση είναι προφα
συ γγρα φ έα ς του Δ ιαφωτι
νής, αναμφισβήτητη. Αυτός είναι ο λόγος για
σμού, καλλιεργώ ντας όχι μόνο
τον οποίο ντρέπονται οι σύγχρονοι εθνικιστές
την πρωτοποριακή για την πε
να πιστέψουν στον ένσαρκο θεό, δηλαδή στο
ρίοδο φυσική επιστήμη, αλλά
αισθητηριακό, το προφανές θαύμα, αλλά δεν
ντρέπονται να πιστέψουν στον μη αισθητηριακό
και την καλλιτεχνική κριτική,
θεό, δηλαδή στο μη αισθητηριακό, το κρυφό
στην οποία ενδεικτική είναι
θαύμα. Αλλά θα έλθει ο καιρός όπου θα εκ
η χρήση της ειρωνείας.
πληρωθεί η προφητεία του Lichtenberg,* όπου
η πίστη σε ένα θεό εν γένει, άρα και σε έναν ορθολογιστικό θεό, θα ισχύει
και αυτή ως δεισιδαιμονία, όπως ήδη τώρα η πίστη στον ενσαρκωμένο, τον
θαυματουργό θεό, δηλαδή τον χριστιανικό θεό, ισχύει ως δεισιδαιμονία,
όπου δηλαδή αντί για το εκκλησιαστικό φως της αφελούς πίστης και αντί για
το ημίφως της ορθολογικής πίστης θα είναι το καθαρό φως της φύσης και
του Λόγου που θα φωτίζει και θα θερμαίνει την ανθρωπότητα.

54.
Όποιος δεν έχει για το θεό του κανένα άλλο υλικό από εκείνο που του
προσφέρει η φυσική επιστήμη, η σοφία του κόσμου ή εν γένει η φυσική
εποπτεία, όποιος δηλαδή τον πληροί μόνο με φυσικά υλικά, και δεν νοεί
με αυτή την έννοια [του θεού] τίποτε áñño από την αιτία ή την αρχή των
νόμων της αστρονομίας, της φυσικής, της γεωλογίας, της ορυκτολογίας, της
φυσιολογίας, της ζωολογίας και της ανθρωπολογίας, αυτός ας είναι αρκετά
έντιμος και ας αποφύγει το όνομα του θεού, διότι μια φυσική αρχή είναι πά
ντα ένα φυσικό ον και όχι αυτό που συγκροτεί ένα θεό.28Όσο λίγο ένας ναός
28.
Απεριόριστη είναι η αυθαιρεσία στη χρήση των λέξεων. Δεν υπάρχουν όμωε άλλες
λέξεις που να χρησιμοποιούνται με τέτοια αυθαιρεσία, που να έχουν λάβει τόσο αντιφατικές
σημασίες όσο οι λέξεις: θεός και θρησκεία. Πόθεν αυτή η αυθαιρεσία, αυτή η σύγχυση;
Διότι, λόγω φόβου ή δειλίας να διατυπώσει κανείς αντιρρήσεις στις απόψεις τους που είναι
καθιερωμένες λόγω της αρχαιότητάς τους, διατηρεί τα αρχαία ονόματα -διότι είναι μόνο το
όνομα, μόνο η επίφαση αυτό που κυβερνά τον κόσμο, ακόμη και τον κόσμο που πιστεύει στο
θεό-, αλλά συνδυάζει μαζί τους εντεήώί διαφορετικά έννοιες, που έχουν αποκτηθεί στη
διάρκεια του χρόνου. Έτσι ήταν και με τους ελληνικούς θεούς, οι οποίοι στη διάρκεια του
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που έχει μετατραηεί σε μουσείο φυσικής ιστορίας παραμένει και ονομάζε
ται οίκος θεού, τόσο λίγο είναι θεός ένας θεός η ουσία και οι επιδράσεις
του οποίου αποκαλύπτονται μόνο σε αστρονομικά, γεωλογικά, ζωολογικά,
ανθρωπολογικά έργα· ο θεός είναι μια θρησκευτική Λέξη, ένα θρησκευτικό
αντικείμενο και ον, όχι ένα φυσικό, αστρονομικό ον, κοντολογίς δεν είναι ένα
κοσμικό ον- ο θεός αποκαλύπτεται βεβαίως και μέσα στον κόσμο, στη φύση,
αλλά εντός της αποκαλύπτεται μόνο όπωε αυτή η ίδια είναι ένα αντικείμενο
ms θρησκείας, όχι της φυσικής επιστήμης, της φυσικής, της μη θρησκευτικής
εποπτείας. Η φύση ως αντικείμενο της θρησκείας είναι το θαύμα- ακόμη και
στην τακτική, τη συνηθισμένη πορεία της φύσης η θρησκεία δεν αντικρίζει
καμία φύση, καμία αναγκαιότητα, αλλά μόνο την άμεση βούληση του θεού.
«D e^ et C ult^» λέει ο Λούθηρος στις επιτραπέζιες ομιλίες, «sunt relativa,
ο θεός και η θεία λειτουργία συμπίπτουν, το ένα δεν μπορεί να είναι χωρ/s το
άλλο, διότι ο θεός πρέπει κάθε φορά να είναι θεός ενός ανθρώπου ή ενό5
λαού, και διαρκώς είναι σε Praedicamento Relationis, αλληλοσυσχετίζεται.
Ο θεός θέλει να τους έχει όλους εκείνους που τον επικαλούνται και τον
τιμούν, διότι το να έχεις και το να τιμάς ένα θεό είναι ένα και το αυτό, ςυηΐ
relativa, όπως ο άνδραε και η γυναίκα στο γάμο, δεν μπορεί το ένα να υπάρ
χει χωρίς το άλλο». Ο θεός προϋποθέτει λοιπόν ανθρώπους που τον τιμούν
και τον λατρεύουν· ο θεός είναι ένα ον η έννοια και η παράσταση του οποί
ου εξαρτώνται όχι από τη φύση αλλά από τον άνθρωπο, και μάλιστα από
τον θρήσκο άνθρωπο· ένα αντικείμενο λατρείας δεν υφίσταται χωρίς ένα
λατρευτικό ον, δηλαδή ο θεός είναι ένα αντικείμενο η ύπαρξη του οποίου
είναι δεδομένη μόνο με την ύπαρξη της θρησκείας, το οποίο συνεπώς δεν
υπάρχει εκτόε ms θρησκείας, δεν είναι διαφορετικό, ανεξάρτητο από αυτήν,
[ένα αντικείμενο] στο οποίο αντικειμενικά δεν περιέχεται τίποτε περισσότερο
από αυτό που περιέχεται υποκειμενικά στη θρησκεία.29 Ο ήχος είναι το αντι
κειμενικό ον, ο Θεό5 του αυτιού, το φως είναι το αντικειμενικό ον, ο Θεό5 του
οφθαλμού· ο ήχος υπάρχει μόνο για το αυτί, το φως μόνο για το μάτι· στο
αυτί έχεις αυτό που έχεις στον ήχο, τρέμοντα, ταλαντευόμενα σώματα, τετα
μένες μεμβράνες, πηγματοειδείς υποστάσεις- αντιθέτως, στον οφθαλμό έχεις
όργανα φωτός, {διαφανείς φακούς}. Το να κάνεις το θεό αντικείμενο ή ον της
φυσικής επιστήμης, της αστρονομίας, της ζωολογίας είναι συνεπώς ακριβώς
το ίδιο με το να θέλεις να κάνεις τον ήχο αντικείμενο του οφθαλμού. Όπως
ο τόνος υπάρχει μόνο μέσα στο αυτί και για το αυτί, έτσι και ο θεός υπάρχει
μόνο στη θρησκεία και για τη θρησκεία, υπάρχει μόνο στην πίστη και για
την πίστη. Όπως ο ήχος ή ο τόνος ως αντικείμενο της ακοής εκφράζει μόνο
την ουσία του αυτιού, έτσι και ο θεός ως αντικείμενο, που είναι μόνο αντι
χρόνου απέκτησαν tis πιο αντιφατικές σημασίες, έτσι και με τον χριστιανικό θεό. Ο αθεϊσμός
που ονομάζεται θεϊσμός είναι η θρησκεία του παρόντος, ο αντιχριστιανισμός που ονομάζεται
Χριστιανισμός είναι ο αληθινός Χριστιανισμός του παρόντος. Mundus vult decipi [Ο κόσμος
θέλει να εξαπατάται].
29.
Ένα ον λοιπόν που είναι μόνο μια φιλοσοφική αρχή, δηλαδή μόνο ένα αντικείμενο
της φιλοσοφίας, όχι όμως της θρησκείας, της λατρείας, της προσευχής, του θυμικού, ένα ον
που δεν εκπληρώνει καμία επιθυμία, που δεν εισακούει καμία προσευχή, είναι θεός μόνο ως
προς το όνομα αλλό όχι ως προς την ουσία.
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κείμενο ws θρησκείας, xns πίστης εκφράζει μόνο την ουσία tns θρησκείας
xns níorns. Τι κάνει όμα» ένα αντικείμενο θρησκευτικό αντικείμενο; Onus
είδαμε: μόνο η ανθρώπινη φαντασία ή η δύναμη Tns <pavraoías, και η αν
θρώπινη καρδιά. Αν λατρεύει τον Γιαχβέ ή τον Άπι, τον Κεραυνό ή τον Χρι
στό, τη σκιά σου, óncos o Néypos Tns Xpuoñs Ακτής ή την ψυχή σου, óncos
o apxaíos népons, τον Flatus Ventris [στομαχικά αέρια] ή το δαίμονά σου,
KOvroñoYÍs εάν λατρεύει ένα αισθητηριακό ή πνευματικό ον - είναι ένα και
το αυτό- αντικείμενο τπ5 θρησκείαδ είναι μόνο κάτι εφόσον είναι αντικείμενο
Tns cpavraoías και του αισθήματο$, ένα αντικείμενο Tns níorns- διότι ακριβά»
óncos το αντικείμενο Tns 0pnoK£Ías, όπως είναι αντικείμενό Tns, δεν υπάρχει
στην πραγματικότητα aññá μάλλον βρίσκεται σε αντίφαση με αυτήν, έτσι
είναι μόνο ένα αντικείμενο Tns níorns. Έτσι, για παράδειγμα, η αθανασία του
ανθρώπου ή o ávOpconos œs αθάνατο ον είναι ένα αντικείμενο Tns θρησκείas, ακριβά» όμα» γΓ αυτόν το λόγο είναι ένα αντικείμενο Tns níorns, διότι η
πραγματικότητα δείχνει ακριβά» το αντίθετο, τη θνησιμότητα του ανθρώπου.
Πιστεύω σημαίνει φαντάζομαι ότι υπάρχει αυτό που δεν υπάρχει, σημαίνει,
για παράδειγμα, να φαντάζομαι ότι αυτή η εικόνα είναι ζωντανό ον, ότι αυtós o ápTos είναι σάρκα, ότι autós o oívos είναι αίμα, δηλαδή ότι είναι αυτό
που δεν είναι. Προδίδει λοιπόν μεγάλη άγνοια Tns θρησκείαβ όταν ελπίζει
va ppEis το θεό με το τηλεσκόπιο στον ουρανό Tns αστρονομία5 ή με τον
μεγεθυντικό φακό σε έναν βοτανικό κήπο ή με την ορυκτολογική αξίνα στα
ορυχεία Tns γεωλογία$ ή με το ανατομικό νυστέρι και το μικροσκόπιο στα
σπλάχνα των ζώων και των ανθρώπων - θα τον βρεΐ5 μόνο στην πίστη, μόνο
στη δύναμη Tns cpavraoías, μόνο στην καρδιά του ανθρώπου- διότι autós ο
íóios δεν είναι τίποτε άλλο από την ουσία Tns cpavraoías ή Tns δύναμηβ Tns
cpavraoías, η ουσία Tns ανθρώπινέ Kapóiás.

55.
«Oncos είναι η καρδιά σου έτσι είναι και ο θεόβ σου». Όπως είναι οι επιθυμίες
των ανθρώπων έτσι είναι και οι θεοί τους. Οι Έλληνε$ είχαν περιορισμένους
θεούς - αυτό σημαίνει: είχαν περιορισμένες επιθυμίες. Οι Έλληνε5 δεν ήθε
λαν να ζήσουν αιώνια, απλά» δεν ήθελαν να γεράσουν και να πεθάνουν,
δεν ήθελαν δε απόλυτα να μην πεθάνουν, απλά» δεν ήθελαν να πεθάνουν
τώρα -το δυσάρεστο έρχεται πάντα vajpís για τον άνθρωπο-, απλά» όχι στο
áv0os Tns ηλικία5, απλά» όχι με έναν βίαιο, επώδυνο θάνατο·30 δεν ήθελαν

30.
Ενώ συνεπώς στον Παράδεισο ins χριστιανικής φαντασιολογίας ο άνθρωπος δεν θα
ηέθαινε και δεν θα ήιαν νεκρός εάν δεν είχε αμαριήσει, έισι, αντιθέτως, στους'Ελληνες ακόμη
και σιην ευτυχισμένη περίοδο ίου Κρόνου ο άνθρωποί πέθαινε, aññá ιόσο anañá ως εάν
να κοιμόταν. Στην παράσταση αυτή πραγματοποιείται η φυσική επιθυμία του ανθρώπου.
Ο άνθρωπος δεν επιθυμεί έναν αθάνατο βίο- επιθυμεί απλώς ένα βίο σωματικά μακρύ και
πνευματικά υγιή, και έναν φυσικό, ανώδυνο θάνατο. Για να εγκαταΑείψει Kaveís συνεπώς την
πίστη στην αθανασία, δεν χρειάζεται τίποτε λιγότερο από μια απάνθρωπη στωική απάρνησηδεν χρειάζεται τίποτε áñño από το να πειστεί κανείς ότι τα χριστιανικά άρθρα πίστης είναι
θεμελιωμένα μόνο σε υηερνατουραλιστικές, φανταστικές επιθυμίες, και να επιστρέφει στην
απλή, πραγματική φύση του ανθρώπου.
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να είναι μακάριοι, ήθελαν απλώς να είναι ευδαίμονες, να ζουν αμέριμνοι,
έχσι απλά· δεν σχέναζαν ακόμη, όπως οι Χρισχιανοί, για χο όχι ήχαν υποταγ
μένοι σχην αναγκαιόχηχα χης φύσης, σχις γενεχήσιες ανάγκες, σχις ανάγκες
χου ύπνου, χης χροφής και χης πόσης- με χις επιθυμίες χους ενχάσσονχαν
ακόμη σχα όρια χης ανθρώπινης (δηλαδή χης ελληνικά ανθρώπινης) φύσηςδεν ήχαν ακόμη δημιουργοί εκ χου μηδενός, δεν έκαναν ακόμη οίνο από χο
νερό, απολύμαιναν, απόσχαζαν απλώς χο νερό χης φύσης και χο μεχέχρεπαν με οργανικό χρόπο σχο χυμό χων θεών- δεν ανχλούσαν χο περιεχόμενο
χου θείου, ευδαίμονος βίου από χην απλή φανχασία αλλά από χα υλικά
χου υπάρχονχος κόσμου- έκχιζαν χον θείο ουρανό σχη βάση αυχής χης γης.
Οι Έλληνες δεν καθισχούν χο θείο, δηλαδή χο δυναχό ον αρχέχυπο, σχόχο
και μέχρο χου πραγμαχικού óvtos, αλλά καθισχούν χο πραγμαχικό ον μέχρο
χου δυναχού. Ακόμη και όχαν μέσω χης φιλοσοφίας είχαν εκλεπχύνει, είχαν
εξαϋλώσει χους θεούς χους, οι επιθυμίες χους παρέμειναν σχο έδαφος χης
πραγμαχικόχηχας, σχο έδαφος χης ανθρώπινης φύσης. Οι θεοί είναι πραγμαχοποιημένες επιθυμίες, αλλά η υπέρτατη ευχή, η υπέρταχη ευχυχία χου
φιλοσόφου, χου σιοχασχή ως χέχοιου, είναι να σκέφχεχαι ανενόχληχος. Οι
θεοί των Ελλήνων φιλοσόφων -χουλάχισχον χου Έλληνα φιλοσόφου κατεξοχήν, χου φιλοσοφικού Δία, χου Αρισχοχέλη- είναι συνεπώε ανενόχληχοι
oxoxaoxés- η μακαριόχηχα, η θεόχηχα συνίσχαχαι
* Η αναφορα στο Κοράνιο
σχην αδιάκοπη δρασχηριόχηχα xns vónons. Αλλά
είναι από τη Σούρα 39
αυχή η δρασχηριόχηχα, αυχή η μακαριόχηχα είναι
(ελ-Ζονμέρ
- Οι όχλοι η ίδια ενχός χου κόσμου, εντός χης ανθρώπινης
Τα πλήθη των ανθρώπων),
φύσης -αν και πάλι εδώ με διακοπές-, είναι πραγ
στ.
33:
«
θ
α
έχουν ό,τι
ματική, προσδιορισμένη, ιδιαίτερη- με χην έννοια
επιθυμούν στον Κύριό τους».
συνεπώς χων Χρισχιανών είναι μια μακαριόχηχα
περιορισμένη, φχωχή, που ανχιφάσκει σχην ου
σία χης μακαριόχηχας- διόχι οι Χρισχιανοί δεν έχουν ένα θεό περιορισμένο
αλλά απεριόρισχο, υπεράνω κάθε φυσικής αναγκαιόχηχας, υπερανθρώπινο,
εξωκοσμικό, υπερβαχικό θεό, δηλαδή: έχουν επιθυμίες απεριόριστες, υπερ
βατικές, που πηγαίνουν πάνω από τον κόσμο, πάνω από τη φύση, πάνω από
το ανθρώπινο ον, δηλαδή απολύτως φανταστικές επιθυμίες. Οι Χρισχιανοί θέ
λουν να είναι απείρως περισσότερο ευτυχείς από τους θεούς χου Ολύμπου- η
επιθυμία χους είναι ένας ουρανός σχον οποίο έχουν αρθεί óñoi οι φραγμοί,
óñn η αναγκαιότητα της φύσης, όπου έχουν εκπληρωθεί όλες οι επιθυμίες,31
ένας ουρανός σχον οποίο δεν υπάρχει καμία ανάγκη, κανένα δεινό, καμία
πληγή, κανένας αγώνας, κανένα πάθος, καμία ενόχληση, καμία εναλλαγή ημέ
ρας και νύχτας, φωτός και σκιάς, ηδονής και πόνου όπως σχον ουρανό χων
Ελλήνων. Κονχολογίς χο ανχικείμενο χης πίσχης χους δεν είναι πλέον ένας
περιορισμένος, προσδιορισμένος θεός, ένας θεός με χο συγκεκριμένο όνομα
ενός Δία ή Ποσειδώνα ή Ήφαισχου, αλλά ο θεός αδιακρίτως, ο ανώνυμος
31.
«Όπου όμωε είναι ο θεόε (δηλαδή σιον ουρανό), εκεί πρέπει» λέει, για παράδειγμα,
ο Λούθηροε «να είναι όλα ta αγαθά που μπορεί να ευχηθεί κανείε». Ακριβώε έχσι λέγεχαι και
από χουε καχοίκουε χου Παραδείσου σχο Κοράνιο, σύμφωνα με χη μεχάφραση χου Savary
[1783]: Τουε leurs άεείΓβε seront combto.* Απλώε οι επιθυμίεε χουε είναι άλλου είδουε.

Ludwig Feuerbach

Qeós, διότι το αντικείμενο των επιθυμιών tous δεν είναι μια επώνυμη, περατή, γήινη ευτυχία, μια συγκεκριμένη απόλαυση, η απόλαυση Tns αγάπα ή η
απόλαυση μια$ cópalas μουσικήβ ή η απόλαυση Tns nOiKiís ελ ε ύ θ ερ έ ή η
απόλαυση Tns vónons, αλλά μια απόλαυση που περιλαμβάνει όλε5 tis απο
λαύσει, και ακριβά» γι' αυτόν το λόγο είναι διαχυτική, που ξεπερνά όλε$ tis
ηαραστάσειε, όλε$ tis éwoi8s, η απόλαυση Tns άπειρης, Tns απεριόριστα, Tns
άφατα, Tns απερίγραπτα μακαριότητα$. Η μακαριότητα και η θεότητα είναι
ένα και το αυτό. Η μακαριότητα cos αντικείμενο Tns níorns, Tns παράστασα,
εν γένει cos θεωρητικό αντικείμενο είναι η θεότητα, η θεότητα cos αντικείμε
νο Tns Kapôiàs, του βούλησης32 Tns επιθυμίαβ, cos πρακτικό αντικείμενο εν
γένει είναι η μακαριότητα. Ή μάλλον: η θεότητα είναι μια παράσταση Tns
onoías η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι μόνο η μακαριότητα. Όπου
εκτείνεται o nó0os Tns μακαριότηταε εκεί -και όχι παραπάνω- εκτείνεται η
παράσταση Tns Θεότητα5. Onoios δεν έχει πλέον υπερφυσικέ5 επιθυμίε$ δεν
έχει πλέον και υπερφυσικά όντα.

32. Η βούληση, κυρίως με την έννοια ιου ηθικολόγου, δεν ανήκει εξάλλου στην ειδική
ουσία ms θρησκείας- διότι γΓ αυτό που μπορώ να επιτύχω με τη βούλησή μου δεν χρειάζο
μαι κανένα θεό. Το να καθίσταται η ηθική ουσιώδες θέμα Tns θρησκείας σημαίνει να κρατά
κανείς το όνομα Tns θρησκείας αλλά να εγκαταλείπει την ουσία της. Μπορεί κανείς να είναι
nOiKós xcopís θεό, αλλά μ α κ ά ρ ι - μ α κ ά ρ ι με την υπερνατουραλιστική, τη χριστιανική
έννοια- δεν μπορεί να είναι κανείς χωρίς το θεό, διότι η μακαριότητα με αυτή την έννοια
βρίσκεται έξω από τα όρια, έξω από τη δύναμη Tns φύσης και Tns ανθρωπότητας, προϋπο
θέτει συνεπώς για την πραγματοποίησή Tns ένα υπερναιουραλιστικό ον, ένα ον που είναι
και δύναται αυτό που είναι αδύνατο για τη φύση και την ανθρωπότητα. Όταν συνεπώς ο
Kant καθισιά την ηθική την ουσία Tns θ ρ ή σ κ ε^, τότε βρίσκεται εδώ σε παρόμοια σχέση με
τη χριστιανική θρησκεία όπως ο Αριστοτέλης με την ελληνική όταν καθιστά τη θεωρία την
ουσία των θεών. Όσο λίγο είναι θεός évas θεός που είναι μόνο ένα θεωρησιακά ον, που
είναι μόνο διάνοια, τόσο λίγο είναι θεός ένα ον που είναι μόνο ηθικό ή évas «προσωηοηοιημένος ηθικός νόμος». Βεβαίως και o Alas είναι ήδη φιλόσοφος όταν αντικρίζει πάνω από
τον Όλυμπο χαμογελώντα5 tous αγώνε5 των θεών, αλλά είναι και κάτι απείροκ περισσότεροβεβαία», και o xpioriaviKós θεός είναι ένα ηθικό ον, αλλά και κάτι απείροκ περισσότεροη ηθική είναι μόνο ο όρος Tns μακαριότηκκ. {Άλλωστε, η αήηθινή σκέψη που αποτελεί τη
βάση ms χριστιανικής μακαριότητας, ιδιαίτερα σε αντίθεση με τη φιλοσοφική ειδωλολατρία,
δεν συνίσταται σε τίποτε άλλο από το ότι μόνο στην ικανοποίηση Tns συνοΑικής ouoías του
ανθρώπου μπορεί να βρεθεί αληθινή μακαριότητα, και συνεπώς ο Χριστιανισμός αφήνει και
το σώμα, τη σάρκα να συμμετέχει στη θεότητα ή, πράγμα που είναι το ίδιο, στη μακαριότητα.
Η ανάπτυξη όμωβ αυτής Tns σκέψης δεν ανήκει εδώ αλλά στην Ουσία ιου Χριστιανισμού.) [Η
πρόταση εντός αγκίστρων προστέθηκε στη δεύτερη έκδοση.]

Επίμετρο του μεταφραστή
Θανάση Γκιούρα

Ο Ludwig Feuerbach
και η ανθρωηολογική κριτική
crio Χριστιανισμό

Με autó ίο σύγγραμμα ta xáñaoa
με to θεό και με tov κόσμο.
Ludwig Feuerbach,
Η ουσία του Χριστιανισμού, 1843
Στΐ5 apxás του 1849, σε ένα κατηχητικό σχολείο στη Χαϊδελβέργη ο ιερέας
ρώτησε tous μαθητές του: «Μπορεί κανείς να πει και να σκεφτεί κάτι δια
φορετικό από το ότι ο θεός δημιούργησε τον κόσμο;». «Ναι» απάντησε ένα
αγόρι. «Ο Feuerbach λέει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια». Το περιστατικό αυτό,
το οποίο αφηγείται ο ίδιος ο Feuerbach στη σύζυγό του με μια επιστολή στις
12.2.1849 (Bolin, 1904: 2/172),1αναδεικνύει με γλαφυρό τρόπο την επίδρα
ση και τη σημασία της θεωρίας του Feuerbach αναφορικά με τον ουσιώδη,
κριτικό καθορισμό της θρησκευτικής και εν προκειμένω της χριστιανικής συ
νείδησης ήδη οκτώ χρόνια μετά την πρώτη έκδοση του βιβλίου που επρόκειτο μέσα τόσο από επευφημίες όσο και παρανοήσεις να τον κάνει διάσημο,
της Ouoías του Χριστιανισμού.
Προσεγγίζοντας αυτό το σύγγραμμα από τη σκοπιά μιας εν πολλοίς επιτελεσμένης (αλλά συνάμα ακόμη ανοιχτής) επίδρασής του, ο σύγχρονος ανα
γνώστης θα απορήσει ενδεχομένως για την έντονη αντιπαράθεση γύρω από
ένα επιχείρημα το οποίο στις αρχές του 21ου αιώνα φαίνεται ενδιαφέρον,
έως και χαριτωμένο, αλλά σίγουρα όχι τόσο απειλητικό ή επιβλητικό όσο
θεωρήθηκε την πρώτη (τουλάχιστον) εξηκονταετία από την πρώτη έκδοσή
του το 1841. Η απορία αυτή μπορεί, βέβαια, να λάβει διαφορετικές διαστά
σεις όταν το εν λόγω σύγγραμμα τοποθετηθεί σε ένα χώρο με διαφορετική
θεολογική παράδοση από εκείνον του συντάκτη του, όπως είναι το νότιο
άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου ή, με ακόμη πιο διευρυμένη σκοπιά, η
νοτιοανατολική Μεσόγειος, με τις μοναδικές διασταυρώσεις θρησκειών και
πολιτισμών που τη χαρακτηρίζουν. Εντούτοις, η απάντηση στην απορία και
η εκ νέου ανάδειξη της παλαιός ρήσης ότι και σε αυτή την περίπτωση de te
fabula narratur διασαφηνίζονται όταν ο γεωγραφικός χάρτης σημασιοδοτηθεί από τον ευρύτερο χρονολογικό χάρτη της επιγενόμενης νεωτερικότητας,
ο οποίος συνδύασε με μοναδικό και αναγκαίο τρόπο περιοχές, πολιτισμούς
και κοινωνικούς σχηματισμούς σε μια διαδικασία προϊούσας εκκοσμίκευσης
στον αστερισμό της εξάπλωσης της κεφαλαιοκρατίας. Η διαδικασία αυτή έχει
περιγράφει με πολυποίκιλους τρόπους και από διαφορετικές σκοπιές. Στο
πλαίσιο του παρόντος Επιμέτρου αρκεί να διαπιστωθεί, χωρίς περαιτέρω
ανάλυση,2 ότι σε επίπεδο νοητικών παραστάσεων και σημασιοδοτικών δο
1. Οι avacpopés από τη συλλογή επιστολών από και npos τον Feuerbach με επιμέλεια του
W. Bolin (βλ. Βιβλιογραφία) θα γίνονται με αριθμό τόμου/αριθμό σελίδαε.
2. Για μια ευρύτερη χαρτογράφηση παραπέμπω στην Εισαγωγή Tns ελληνική* éKÔoons

Επίμειρο ιου μεταφραστή

μών η έλευση tns νεωτερικότητας συνδυάζεται με κριτική αντιμετώπιση των
παραδοσιακών θρησκευτικών περιεχομένων και πρακτικών (ή, πράγμα ακό
μη πιο ενδιαφέρον, με τη σιωπηλή έμπρακτη υπονόμευσή τουε), κατ' apxás
otous ευρωπαϊκού^ koivcovikoús σχηματισμοί^ και ακολούθου, κατ' ανά
γκην, σε όλη την υφήλιο - μια διαδικασία που δεν έχει λήξει στην αρχή του
21ου αιώνα. Η αντιμετώπιση αυτή λαμβάνει διαφορετικέε μορφέε ανάλογα
με τη θρησκευτική παράδοση και πρακτική τηε εκάστοτε Koivcovías, ανάλογα
με τη θεολογική παιδεία και την ιερατική κυριαρχία που τη διέπει. Εξέχουσα
σημασία έχει εν προκειμένω ο γερμανόφωνος χώρος, για τον 'απλό' λόγο ότι
θα δει να αναπτύσσεται εντόε του μια μακρόπνοη ριζική αντιπαράθεση μετα
ξύ δύο διαφορετικών ομολογιών Tns iôias θρησκείαε, με τρόπο o onoíos θα
ωθήσει πολλές αντίστοιχε5 πεποιθήσειε και πρακτικέ5 στα άκρα tous σε μια
περίοδο που περιλαμβάνει εκατονταετίε5. Η Αναγέννηση, η Μεταρρύθμιση,
ο Διαφωτισμόε, η Γαλλική Επανάσταση και οι θεμελιώδες οικονομικέε μεtatponés που επέφερε η λεγάμενη Βιομηχανική Επανάσταση αηοτελούν τη
βασική στοιχειοθέτηση autñs Tns 'προβληματικήε' κατάστασή.
Η συγγραφική δραστηριότητα του Ludwig Feuerbach θα πρέπει εν πρώ
τ ο ι να γίνει κατανοητή στο πλαίσιο αυτών των ιστορικών συντεταγμένων,
εντασσόμενη σε μια μακρά παράδοση θρησκευτικήε ανάλυσή και KpixiKñs,
η οποία φαίνεται να φτάνει στην κορύφωσή Tns τη δεκαετία του 1840.3 Η δι
απίστωση αυτή περί Tns κορύφωσης μπορεί να εξακριβωθεί με μια (ομολο
γουμένα» μονόπλευρη)4 αναδρομή σε αυτά που θα μπορούσαν να συλληφθούν ωε αναβαθμοί pías κριτικής πορείας στη νεωτερικότητα αναφορικά
με τη θρησκεία:
I. Το 1781 δημοσιεύεται το έργο του Immanuel Kant Κριτική του καθαρού
Λόγου, και το 1788 θα ακολουθήσει η Κριτική του πρακτικού Λόγου. Ως πε
ραιτέρω ανάπτυγμα του κριτικού οικοδομήματο5 θα δημοσιευτεί το 1793 το
βιβλίο του ιδίου Η θρησκεία εντός των ορίων του anñoú Λόγου, γεγονό5 που
ίου κειμένου ίου Max Weber Κοινωνιοήογία ms θρησκε/as και σιην εκεί βιβλιογραφία (We
ber, 2007).
3. Για μια ιστορικοθεωρηιική ανασκόπηση ins περιόδου αυτήε κλασικό παραμένει to
βιβλίο tou Lôwith (1995), όπωε και οι παραθέσειε tou Lukács στην Καταστροφή του Λό
γου (Lukács, 1973, κυρίωε σιον τόμ. Α ), ενώ άξιο αναφοράε είναι το ξεχασμένο βιβλίο του
Sannwald (1957). Οπωσδήποτε πρέπει να αναφερθούν τα, συγκριτικά πιο πρόσφατα, έργα
αφενόε του Breckman (1999), το οποίο προσφέρει μια ανεπτυγμένη ανάλυση του πλαισίου
θεωρητικήε συζήτησης της περιόδου, και αφετέρου του Caldwell (2009), το οποίο ανακατα
σκευάζει ορισμένεε σχετικά παραμελημένεε πτυχέε τηε επίδρασηε του Feuerbach στη σύγ
χρονη με τον Ιδιο περίοδο. Για μια στοιχειοθέτηση παράπλευρη με το θέμα που είναι εδώ υπό
πραγμάτευση αξίζει μια παραπομπή στη μελέτη του Σ. Κουβελάκη (Kouvelakte, 2003).
4. Οι ακόλουθεε παραθέσειε περιορίζονται σε ένα ελάχιστο πλαίσιο ενημέρωσηε για το
ελληνικό κοινό, εντόε των ορίων ενόε Επιμέτρου. Για όποιον ενδιαφέρεται για διεξοδικέε μελέτεε, βασικέε (σαφώε όχι αποκλειστικέε) αναφορέε για το έργο του Feuerbach είναι οι εξήε:
Simon Rawidowicz, Ludwig Feuerbachs Philosophie. Ursprung und Schicksal, Βερολίνο 1931·
Marx W. Wartofsky, Feuerbach. 1977· οι κατά τόμουε Εισαγωγέε στα Έργα του Feuerbach
συνταγμένεβ από τον Werner Schuffenhauer (Akademie Verlag, 1981 κ.ε., 21 τόμ.). Από το
τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα η διεθνήε γραμματολογία για τον Feuerbach έχει αυξηθεί
σε σημαντικό βαθμό.

0 Ludwig Feuerbach και η ανθρωπολογική κριτική σ ιο Χριστιανισμό

θα οδηγήσει χο βασιλιά xns Πρωσίας, ένα χρόνο αργόχερα, να εκδώσει εντο
λή η οποία απαγόρευε σχον Kant να διαχυπώσει και να διδάξει οποιαδήποχε
κριχική ή σχολιασμό αναφορικά με χη θρησκεία. Ο Kant θα υπακούσει, όχι
ως φιλόσοφο* αλλά eos unñK oo s, και θα συνχάξει εν είδει ιστορικού πρω
τοκόλλου ένα κείμενο αναφορικά με χη Διένεξη των σχολών, μέσα από χο
οποίο θα ασκεί δριμεία κριχική σχον πολιχικό ρόλο και axis απόπειρες περιεχομενικών καθορισμών από χην πλευρά xns επίσημα θεολογία5 που είναι
πανεπισχημιακά εδραιωμένη και ηγεμονικά προσκείμενη (σημαντική είναι εν
προκειμένω η ρητή αντιπαράθεση με τον Ευσεβισμό, η οποία για τον Kant
δεν περιορίζεται διόλου σε κάποιο 8Í6os θεολογικήβ διαμάχα αλλά έχει
σαφά» πολιτικά πρόσημα). Το κείμενο αυτό θα δημοσιευτεί το 1798, μετά
το θάνατο του βασιλιά Tns Πρωσίας. Ακόμη και για ó o o u s δεν έχουν περιπλανηθεί o tis αναλυτικές δομές uis Κριτικής του καθαρού Λόγου -την οποία
ο Heinrich Heine χαρακτήρισε «σήμαντρο [...] [για την] τελευταία μετάληψη
σ' έναν ετοιμοθάνατο θεό» (Heine, 1968: 120)-, είναι πλέον δεδομένο και
προφανές ότι με τη Διένεξη των σχολών η σχέση μεταξύ κριτικής φιλοσο<pías και θρησκεία είναι (το λιγότερο) προβληματική, ενώ η σχέση φιλοσοcpías και θεολογία5 λαμβάνει σχεδόν εχθρικές διαστάσεις στο πλαίσιο του
καντιανού κριτικού εγχειρήματο$.
Την ίδια περίοδο με τον Kant, και αρκετά χρόνια πριν από τη Διένεξη των
σχολών, ο μαθητής του Johann Gottfried Herder θα στραφεί ήδη το 177476 με το έργο του Το αρχαιότερο έγγραφο του ανθρώπινου γένους (Atteste
Urkunde des Menschengeschlechts) σε μια ιστορική ερμηνεία των βιβλικών
παραθέσεων, αποκαλύπτοντας τον μυθικό χαρακτήρα tous - συγχρόνως με
μια πλειάδα άλλων έργων του, θα προσπαθήσει να ανασυγκροτήσει μια
ιστορική κοσμολογία στο πλαίσιο μιας αναβαθμισμένης και 'ανακαινισμέvns' θείας οικονομία. Οι απόπειρες αυτέ5 του Herder, o onoios υπήρξε ο
iôios ιερέας και αυλικός ιεροκήρυκας στη Βαϊμάρη, θα δοκιμαστούν ιδιαίτε
ρα από τη Γαλλική Επανάσταση, κάτι που θα ισχύσει και για άλλους στοχαOTés Tns περιόδου.
Το 1792 o Tpiavráxpovos Johann Gottlieb Fichte θα δημοσιεύσει ανώνυ
μα το βιβλίο Δοκιμή μιας κριτικής κάθε Αποκάλυψης (Versuch einer Kritik aller
Offenbarung), το οποίο για κάποιο διάστημα θα θεωρηθεί ότι προέρχεται
από τον Kant. Παράλληλα, την τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνα o νεαρός
Georg Wilhelm Friedrich Hegel θα συντάξει μια σειρά κειμένων (τα οποία θα
γίνουν γνωστά πολύ μετά το θάνατό του) αναφορικά με τη λαϊκή θρησκεία,
το Χριστιανισμό και τη 'θετικότητα' Tns χριστιανικής 0pnoKeías, αναζητώντας
μέσα από auTés tis μελέτε5 λύσεις για τα πρακτικά προβλήματα που έθετε
το ιστορικό παρόν. Τα κείμενα αυτά, τα οποία συνδυάζονται χαρακτηριστικά
την ίδια περίοδο με αντίστοιχες αναλύσει πολιτικών δομών και πρακτικών
από τον ίδιο στοχαστή, θα προκαταλάβουν πλείστα επιχειρήματα αναφορικά
με την πορεία Tns Θρησκευτικότητα5 στη νεωτερικότητα, αλλά όσον αφορά
τον Hegel θα οδηγήσουν, ήδη από την πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα, σε
αναλύσει του φιλοσοφικού λόγου και του ιστορικού ορίζοντα, μια πρώ
τη κορύφωση των οποίων θα αποτελέσει η Φαινομενολογία του πνεύματος
(1807). Μέσα από tis συμπυκνωμένε5 παραθέσεις Tns Φαινομενολογ/as ανα
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δεικνύεται το Απόλυτο, το περιεχόμενο της 'φανερωμένης' (πλέον) θρησκεί
ας, ως το αποτέλεσμα μιας μακραίωνης πορείας της συνείδησης, με σκοπό
την από πλευράς της ιδιοποίηση του συνόλου των σχέσεων που ονομάζεται
Πνεύμα. Η δε πορεία αυτή είναι πορεία διαρκούς αναστοχασμού και διαμεσολαβητικής εμβάθυνσης, κατά την οποία ακόμη και τα εκάστοτε 'μυστικά'
περιεχόμενα τοποθετούνται 'πλέον' σε μια θέση εγνωσμένης στάθμισης και
οικειοποίησης της οριοθέτησης που ενσαρκώνουν. Η εγελιανή φιλοσοφία
όχι μόνο θα ενσωματώσει θρησκευτικά περιεχόμενα στη δική της ανάπτυ
ξη και εηιχειρηματολογική στρατηγική, αλλά θα αναδείξει τον φιλοσοφικό
Λόγο ως εκείνο το ιστορικά πληρωμένο πλαίσιο το οποίο 'πλέον' μπορεί
να διατυπώσει την αλήθεια της θρησκείας με τρόπο καλύτερο από την ίδια
(και σαφώς όχι ιερατικά δεσμευμένο). Ως πανεπιστημιακός καθηγητής (στο
Βερολίνο, από το 1818) ο Hegel θα συμπεριλάμβανε στις παραδόσεις του
επίσης και διαλέξεις για τη φιλοσοφία της θρησκείας τη δεκαετία του 1820
(τα έτη 1821, 1824, 1827),5 οι οποίες επρόκειτο να αποδειχθούν σημαντικές
για τον νεαρό φοιτητή Ludwig Feuerbach.
Απέναντι στις διαλεκτικές αναλύσεις του Hegel για τη θρησκεία, και εν
γένει απέναντι στην απαίτηση για μια ορθολογική και κριτική αντιμετώπιση
της θρησκείας και των περιεχομένων της, επρόκειτο να αρθρωθεί, μεταξύ
άλλων από τον κατά δύο χρόνια νεότερο του Hegel Friedrich E r^ t Daniel
Schleiermacher, ένα 'νέο' θεολογικό επιχείρημα, με σκοπό να δοθεί απάντη
ση τόσο στην ιστορική σχετικοποίηση των βιβλικών ρήσεων όσο και στη δι
αλεκτική κριτική του θρησκευτικού φαινομένου. Με τη σειρά κειμένων Για τη
θρησκεία. Ομιήίε5 mous μορφω μένοι μεταξύ των περιφρονητών rns (1799) ο
Schleiermacher θα επιχειρήσει μια θεμελιώδη, 'σωστική' μετατόπιση της βά
σης της θρησκείας από το πεδίο των έλλογων και λογικών ενεργημάτων σε
εκείνο των αισθημάτων και της ενατένισης του απείρου, η οποία ενατένιση,
κατά τον Schleiermacher, συνοδεύεται από το αίσθημα της εξάρτησης από μία
ανώτερη οντότητα (αποδεικνύοντας έτσι, διά της εξαρτήσεως, την ανάγκη για
την ύπαρξη του θεού). Η στρατηγική αυτή κίνησή του τονίζει από την πλευρά
της τη σημασία που έχει το πεδίο των αισθημάτων ως το 'προνομιακό' θρη
σκευτικό πεδίο, ιδιαίτερα υπό την υπόρρητη προϋπόθεση ότι ο αισθηματικός
κόσμος δύναται να αναδεικνύει 'βαθύτερα' περιεχόμενα σε σύγκριση με το
Λόγο, χωρίς όμως να υπάγεται ο ίδιος σε αναστοχαστική διαμεσολάβηση.
Αυτή η αναδίφηση του αισθηματικού κόσμου, εν είδει ανυποψίαστης πρό
σκλησης για την ανάδειξη του Απόλυτου, αποτελεί εξάλλου και ένα βασι
κό συστατικό του Ευσεβισμού, της επίσημης από την πλευρά του πρωσικού
κράτους εκδοχής της προτεσταντικής ομολογίας. Χαρακτηριστική ως προς
αυτό είναι η άκρως ειρωνική παλαιότερη επισήμανση του Kant αναφορικά με
τις εξετάσεις των υποψηφίων για τα ιερατικά αξιώματα στην Πρωσία:
Η εξέταση των υποψηφίων για ιερατικά αξιώματα ανατέθηκε σε μια επιτρο
πή nícnns, η οποία ως βάση είχε ένα schema examinatonis, ευσεβιστικής
καταγωγής, που απομάκρυνε πλήθη ευσυνείδητων υποψηφίων της θεολο
5. Πρβλ. Jaeschke (2010: 450 κ.ε.)
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γίας από ιερατικά αξιώματα, ωθώντας tous στη νομική σχολή μέχρι κορε
σμού Tns τελευταίας- [...] - As δώσουμε ένα μικρό δείγμα του πνεύματος
auiñs Tns επιτροπής: [θεωρώντας ότι] για τη συντριβή, που απαραιτήτως
προηγείται της απόδοσης χάριτος, ήταν αναγκαία μια ακόμη βαθύτερη με
τανοούσα θλίψη (maeror animi), ετέθη περί τούτης η ερώτηση: εάν άραγε
ο άνθρωπος μπορεί να την προκαλέσει στον εαυτό του. Η απάντηση ήταν
Quod negandum ac pernegandum- ο μετανοών αμαρτωλός θα πρέπει να
παρακαλέσει ιδιαίτερα τον ουρανό γΓ αυτή τη θλίψη. - Είναι όμως πασιφα
νές: ότι εκείνος που πρέπει επιπλέον να παρακαλέσει για θήίψπ (λόγω της
παράβασής του) δεν μετανοεί για την πράξη του- πράγμα το οποίο είναι
τόσο αντιφατικό όσο και εκείνο που λέγεται για την προσευχή: ότι, για να
εισακουστεί, θα πρέπει να γίνει με πίστη. Διότι, όταν ο προσευχόμενος έχει
την πίστη, δεν χρειάζεται να παρακαλεί για την απόκτησή της: εάν όμως δεν
την έχει, τότε δεν μπορεί να παρακαλεί για να εισακουστεί. (Kant, 2004:
93-95)
Το δεδομένο αυτό, Tns απώθησή του αναστοχασμού από το θρησκευ
τικό πεδίο και Tns έμφασή του υποτίθεται βαθέθ5 αισθήματος πρέπει να
ληφθεί σοβαρά υπόψη από όποιον σκοπεύει να κατανοήσει την αντίστοιχη
περίοδο (πρβλ. Massey, 1978).
Η αντιπαράθεση για τη νομιμοποιητική και νομιμοποιημένη θεμελίωση
Tns Θρησκεία5 επρόκειτο να οξυνθεί στη γερμανική διανόηση από την τρίτη
δεκαετία του 19ου αιώνα, σε συνδυασμό με την πορεία των Ναπολεόντειων
Πολέμων και το πνεύμα Tns nofliTiKñs avríópaons που συνοδεύει την ήττα ή
τουλάχιστον την περιστολή του επαναστατικού αιτήματο5. Με την περίοδο
αυτή βρισκόμαστε ήδη στο περιβάλλον που επρόκειτο να επηρεάσει άμεσα
τον Ludwig Feuerbach, o onoíos γεννήθηκε το 1804 και ήταν ο τέταρκκ γιο$
του διάσημου νομικού Anselm Feuerbach. Οι πρώτε$ σπουδέε του νεαρού
Ludwig θα είναι θ εο λ ο γ ώ , στη Χαϊδελβέργη, αλλά μετά το πρώτο éxos
σπουδών, το 1825, θα δηλώσει με μια μακροσκελή επιστολή στον πατέρα
του: «Δεν μπορώ πια να σπουδάσω θεολογία» (Bolin, 1904: 1/243- η έμφα
ση στο πρωτότυπο), και θα τον παρακαλέσει να τον αφήσει να μεταβεί στο
Βερολίνο και να παρακολουθήσει tis διαλέξει του Hegel, o onoíos διδά
σκει εκεί (αλλά θα παρακολουθήσει και τα εκκλησιαστικά κηρύγματα του
Schleiermacher στην ίδια πόλη). Η παράκληση θα εισακουστεί, αν και με
δισταγμό. Αφού ο Feuerbach παρακολουθήσει επί σειρά ετών τα πανεπιστη
μιακά μαθήματα στο Βερολίνο, θα ολοκληρώσει το 1828 tis onouôés του
με τη διδακτορική διατριβή (στο Πανεπιστήμιο του Έρλανγκεν) De ratione
una, universali, infinita, την οποία θα αποστείλει στον Hegel oris 22 Νοεμ
βρίου του ίδιου étous μαζί με μια προγραμματική επιστολή. Στην επιστολή ο
Feuerbach θα δηλώσει στον Hegel ότι πλέον έχει έρθει η στιγμή Tns «πραγ
ματοποίησή και Tns εκκοσμίκευση5 Tns lóéas», και ότι «το Εγώ, ο εαυτό5
εν γένει, o onoíos ιδιαίτερα από την απαρχή Tns χριστιανικήε περιόδου έχει
κατακυριεύσει τον κόσμο και αντιλαμβάνεται τον εαυτό του cos το μοναδικό
Πνεύμα που υπάρχει, απωθώντας cos απόλυτο, το αληθινό απόλυτο και
αντικειμενικό Πνεύμα, θα πρέπει πλέον να κατακρημνιστεί από τον κυριαρ

ΕπΙμεφο ίο υ μεταφραστή

χικό θρόνο του, ούτωε ώστε η Ιδέα να γίνει πραγματική και να κυριαρχήσει,
Ένα cpcos να είναι εκείνο που φωτίζει μέσα σ' óña και μέσα απ' óña, και το
nañaió βασίλειο του Ορμούζ και του Αριμάν, τηε δυαρχίαε εν γένει [...] να
ξεπεραστεί».6 Ο Hegel δεν θα απαντήσει στην επιστολή, ενώ ο Feuerbach
θα ακολουθήσει με αξιοθαύμαστη επιμονή και μεθοδικότητα την κριτική
τηε πολιτισμικήε κατασκευήε ονόματι χριστιανική 'προσωπικότητα', η οποία
θα τον οδηγήσει έπειτα από κάποια χρόνια στην επιτακτική διατύπωση μιαε
'φιλοσοφίαε του μέλλοντοε'.
Η δεκαετία του 1830 θα αποδειχτεί παραγωγική όχι μόνο για τον νεαρό
διδάκτορα Φιλοσοφίαε με το έντονο, μέχρι σημείου εμμονήε, ενδιαφέρον
για τη θεολογία, αλλά και για άλλουε στοχαστέε τηε περιόδου. Το 1830
ο Feuerbach θα ξεκινήσει τη σταδιοδρομία του δημοσιεύονταε ανώνυμα
το βιβλίο Σκέψειε για το θάνατο και την αθανασία (Gedanken über Tod und
Unsterblichkeit), με το οποίο θα στραφεί ενάντια στη χριστιανική ιδέα τηε
προσωπική5 αθανασίαε ωε ένα είδοε παγίδαε για τη σύγχρονη ατομική συ
νείδηση.7 Το σύγγραμμα θα απαγορευτεί από τιε αρχέε και, όταν γίνει γνω
στό το όνομα του συντάκτη, θα σηματοδοτήσει το τέλοε τηε βραχείαε ακαδημαϊκήε σταδιοδρομίαε του την οποία είχε ξεκινήσει ωε λέκτοραε Φιλοσοφίαε
στο Πανεπιστήμιο του Έρλανγκεν. Εφεξήε ο Feuerbach θα διαμορφώσει τον
τρόπο ζωήε του ωε έναε ιδιωτεύων ειδήμοναε, o onoíos παρεμβαίνει στη
δημοσιότητα τηε εποχήε του μέσα από τιε δημοσιεύσειε του. Το 1832 δη
μοσιεύει το έργο Η προέήευση του κακού σύμφωνα με τον Jakob Bôhme
(Der Ursprung des Bôsen nach Jakob Bôhme) και το 1833 θα ξεκινήσει τη
δημοσίευση των έργων του που σχετίζονται με την ιστορία τηε φιλοσοφίαε, αρχίζονταε με την Ιστορία rns νεότερηε φιήοσοφίαε από τον Bacon μέχρι
τον Spinoza (Geschichte der neueren Philosophie von Bacon bis Spinoza), και
συνεχίζονταε το 1837 με μια έρευνα για τον Leibniz- θα την ακολουθήσει το
1838 μια αντίστοιχη για τον Pierre Bayle, που υπήρξε από τουε κλασικούε
θεμελιωτέε του γαλλικού Διαφωτισμού - ένα βιβλίο ιδιαίτερα σημαντικό για
την περαιτέρω πορεία του Feuerbach.

6. Πρβλ. σ. 353-355 από ιον ιόμ. A' ms εξάτομης έκδοσης ιων Werke με επιμέλεια Ε.
Thies (1976).
7. Το έργο αυιό του Feuerbach έτυχε tns απαραίτητης προσοχής μόνο από την έρευνα
ιου 20ού αιώνα. Εντούτοις είναι άκρως σημαντικό για την κατανόηση της συνολικής πορείας
του Feuerbach. Η διαπίστωση του ανυπόστατου της αθανασίας της ατομικής ψυχής συνδέει
τον Feuerbach με ριζοσπαστικές πρωιονεωιερικές θεολογικές συζητήσεις περί της θνητοψυχίας (mortalism). Δεν είναι τυχαίο ότι ο βάρδος της Αγγλικής Επανάστασης και οπαδός του
Cromwell, ο John Milton, θα περνούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του συντάσσοντας -στα
λατινικά- μια ογκώδη θεολογική πραγματεία με τον τίτλο Περί ιου χριστιανικού δόγμαΐ05 (De
doctrina Christiana· πρβλ. την έκδοση που αναφέρεται στη Βιβλιογραφία [Milton, 1973]),
στην οποία σημαντικό ρόλο έχει η αντίληψη περί της θνητοψυχίας. Η σημασία της θνητοψυχίας έγκειται βέβαια στην πεποίθηση ότι κάθε λύση ενός σημαντικού ζητήματος -θεολογικού
ή πολιτικού- δεν βρίσκεται στο επέκεινα, όπου δεν επιβιώνει η ψυχή, αλλά στο εντεύθεν.
Πέρα από τις σημαντικές επιπτώσεις που έχει αυτή η αντίληψη για το ζήτημα της θεοδικίας, ο
αναγνώστης αντιλαμβάνεται ότι αυτό έχει ως συνέπεια ριζικά διαφορετικές μορφές πολιτικής
αντιπαράθεσης. Για μια διεξοδική ανάλυση των θεωρητικών πηγών του πρώιμου Feuerbach
πρβλ. το κείμενο του Cornehl (1969).
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Την ίδια περίοδο, ενώ ο Heinrich Heine θα συνοψίσει με απαράμιλλο
λογοτεχνικό τρόπο την αντιπαράθεση μεταξύ φιλοσοφίας και θρησκεία* στο
κείμενό του Για την ιστορία rns θρησκείας και rns φιλοσοφίας στη Γερμανία
(1834), ο ευαγγελικό* θεολόγοί David Friedrich StrauB θα δημοσιεύσει (το
1835) το θεμελιώδεδ έργο του Ο βίος του Ιησού κριτικά επεξεργασμένος, με
αφορμή το οποίο θα ξεκινήσει μια ολόκληρη σειρά αντιπαραθέσεων και
μελετών που θα καταλήξει να αναδιαμορφώσει την προτεσταντική θεολογία
τον 19ο αιώνα. Με το έργο αυτό o StrauQ διαπιστώνει τη μυθική βάση της
χριστολογικής αντίληψη*, αναδεικνύοντας τον ιστορικό πυρήνα Tns βιβλι
κή* λατρεία* και σχετικοποιώνταδ έτσι το εκάστοτε δογματικό περιεχόμενο
cos npos tis απόλυτε* αξιώσεΐδ του, αποδίδονταί παράλληλα θεία ιδιότητα
όχι σε κάποιο υπερβατικό ον αλλά στο σύνολο Tns ανθρωπότητα*. Με τον
StrauB η σύλληψη του θεού ως αφαίρεση* από μια συγκεκριμένη ουσία,
ω* pías αφηρημένης ouoías, θα προχωρήσει με τρόπο που θα προετοιμάσει
το αντίστοιχο φοϊερμπαχιανό επιχείρημα: από την ανθρωπότητα cos θεό στο
ανθρώπινο yévos (Gattung) ω* βάση Tns θεΐαε αντίληψη* είναι ένα μικρό
αλλά áKpcos σημαντικό βήμα.
Ix o v ra s ανατρέξει otous laropiKOÚs ópous συγκρότησή Tns νεωτερική*
φιλοσοφίας ο Feuerbach θα στραφεί σε ένα μακροχρόνιο εγχείρημα κριτική$
αποστασιοποίηση* από την εγελιανή φιλοσοφία του πνεύματος και ταυτό
χρονα διάνοιξη* ενός νέου φιλοσοφικού χώρου, μιας φιλοσοφίας η οποία εν
πολλοί* θα δώσει έμφαση στην 'πραγματοποίηση' και την 'αισθητικοποίηση'
του νέου, ανθρώπινου στοιχείου που έφερε στο φως η νεωτερική φιλοσο
φία. Στο πλαίσιο αυτό δημοσιεύει το 1839 στα Hallúche Jahrbücher (εκδότη
A. Ruge) τη μελέτη Για την κριτική της εγελιανής φιλοσοφίας (Zur Kritik der
Hegebchen Philosophie), με την οποία καθίσταται πλέον σαφή* η πρόθεσή
του να αποστασιοποιηθεί από την εγελιανή παράδοση (διατηρώντα5 εντούIOIS σημαντικά στοιχεία του ιδιώματό5 Tns). Eníons, δημοσιεύει τη μικρή με
λέτη Περί φιλοσοφίας και Χριστιανισμού σε σχέση με τη μομφή της αχριστιανικότητας που απευθύνθηκε στην εγελιανή φιλοσοφία (Über ΡΜΙοςορΜε und
Chátentum, in Beziehung auf den der Hegel'schen Philosophie gemachten
Vorwurf der Unchâtlichkeit), ενώ παράλληλα εργάζεται για μια ριζική ανακατασκευή Tns χριστιανικής συνείδηση*. Η εργώδη* αυτή αντιπαράθεση θα
λάβει μια συνοπτική μορφή στη σημαντική για το φοϊερμπαχιανό έργο βι
βλιοκριτική των έργων του θεολόγου E.C.J. Lützelberger Βασικά χαρακτηρι
στικά της Παύλειας διδασκαλίας περί της π/στεω* (Grundzüge der paulinischen
Glaubenslehré) και H εκκλησιαστική παράδοση για τον Απόστολο Ιωάννη
και τα κείμενά του με απόδειξη του αβάσιμου χαρακτήρα της (Die kirchliche
Tradition über den Apostel Johannes und seine Schriften in ihrer Grundlosigkeit
nachgewiesen), η οποία δημοσιεύεται το 1840 στα Haleche Jahrbücher.
Μέσα από το εν λόγω περιοδικό ο Feuerbach θα έρθει σε επαφή με τον
κύκλο Tns ριζοσπαστική5 νεοεγελιανής óiavónons, η οποία οργανώνεται την
ίδια περίοδο. Μέσω αλληλογραφία που θα διαρκέσει μέχρι την άνοιξη του
1844 (με μια πολύ σύντομη επαφή το 1857), ο Arnold Ruge, ο αναφερθείς
εκδότη5 του περιοδικού και évas από tous εξέχοντε* πολιτικούς σχολιαστές
της περιόδου, θα προσπαθήσει να προσελκύσει τον Feuerbach για περαιτέ
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ρω συνεργασία. Το περιοδικό (με τον πλήρη τίτλο Επετηρίδα rns Xáññns για
την τέχνη και την επιστήμη [Hallische Jahrbücher für Kunst und Wissenschaft])
θα διωχθεί από την πρωσική λογοκρισία, και το 1841 θα αποκτήσει νέα
έδρα στη Δρέσδη με τον τίτλο Γερμανική Επετηρίδα.Ύστερα από τρία χρόνια
θα φανεί όμως και η Δρέσδη αφιλόξενη για τέτοιου είδους εγχειρήματα, και
o Ruge, με το συνεργάτη του Karl Marx, θα επιλέξει το Παρίσι ως έδρα του
νέου περιοδικού ονόματι Γερμανο-Γαήλική Επετηρίδα, το οποίο και αυτό με
τη σειρά του θα αποδειχτεί άκρως βραχύβιο. Ο αρνητικός πόλος αναφοράς
των ριζοσπαστών νεοεγελιανών είναι, εκείνη την περίοδο, η μεταστροφή (όχι
απλώς φιλοσοφική αλλά και πολιτική) του τελευταίου μεγάλου Ιδεαλιστή'
φιλοσόφου, του Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, o onoios ήδη από τα
τέλη Tns δεκαετία5 του 1820 θα προσανατολιστεί στη λεγόμενη 'φιλοσοφία
Tns Αποκάλυψή' anoppimovras την εγελιανή κριτική αντίληψη Tns πλήρα»
διαμεσολαβημένης ολότητας.8 Ο Feuerbach γνωρίζει αυτές tis εξελίξεις και
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ$ tis διάφορες απόψεις που διατυπώνονται
αναφορικά με την πορεία Tns 'κλασική5' φιλοσοφίας. Από το 1839 αρχίζει
να εργάζεται σε ένα μεγαλύτερο έργο, το οποίο στοχεύει σε μια cis βάθθ5
κριτική ανακατασκευή Tns χριστιανικήβ συνείδησή.
Το έργο αυτό θα είναι ήδη έτοιμο cjtis βασικέ5 διαστάσεΐ5 του τον Ιούνιο
του 1840, πράγμα που γνωρίζει o A. Ruge, o onoíos επιθυμεί τη γοργή δημο
σίευσή του στο πλαίσιο Tns κριτικής εκστρατείας που έχει ξεκινήσει ο ίδιος και
οι συνεργάτε5 του. Εντέλει το εν λόγω βιβλίο θα δημοσιευτεί το 1841 με τον
τίτλο Η ουσία του Χριστιανισμού, αφότου o Ruge ολοκλήρωσε τη διόρθωση
των τυπογραφικών δοκιμίων που είχε αναλάβει όσο και αφού, με άκρα επιδεξιότητα, απέσπασε θετική άδεια από τη σαξονική λογοκρισία για τη δημο
σίευσή του. Χαρακτηριστικά για την πορεία που περιγράφεται εδώ, το éTos
1841 θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση του βιβλίου του StrauB Η χριστιανική
διδασκαλία στην ιστορική εξέλιξή rns και στον αγώνα rns με τη σύγχρονη επι
στήμη (Die christliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwicklung und
im Kampfe mit der modernen Wissenschaft), το οποίο θα επισκιαστεί ουσια
στικά από τη δημοσίευση του βιβλίου του Feuerbach τον Ιούνιο. Μέχρι τον
Οκτώβριο του ιδίου éïous θα κυκλοφορήσουν οι δύο πρώτοι τόμοι Tns μελέTns του Bruno Bauer Κριτική rns ευαγγεήική5 icnopías των Συνοπτικών (Kritik
der evangeiischen Geschichte der Synoptiker, Λιψία 1841-42), καθα» και το
(ανώνυμο) βιβλίο του Η Σάλπιγγα rns Ημέρα5 rns Κρίσεα« για τον Hegel, τον
άθεο και αντίχριστο. Ένα τελεσίγραφο (Die Posaune des jüngsten Gerichts über
Hegel, den Atheisten und Antichristen. Ein Ultimatum, Λιψία 1841).9
8. Τη σημασία autñs tns npooniiKñs του ύστερου σελινγκιανού έργου για την ανάπτυξη
του ανορθολογισμού στη γερμανική διανόηση αναλύει διεξοδικά ο Lukács στον πρώτο τόμο
του προαναφερθέντο5 έργου του (Lukács, 1973).
9. Ο θεολόγοΣ Bruno Bauer έχει ήδη δημοσιεύσει το 1840 την Κριτική ms ευαγγεήικήί
imoplas του Ιωάννη (Kritik der evangeiischen Geschichte des Johannes, Βρέμη). Οι μεήέιεί
autés θα του κοστίσουν τη θέση του us λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Tns Bówns, μια τροπή
πραγμάτων ενάντια στην οποία θα συντάξει το σύγγραμμα Η καλή υπόθεση ws ε λ εύ θ ερ έ
και η δική μου υπόθεση (Die gute Sache der Freiheit und meine eigne Angelegenheit, Ζυρίχη
1843). Για κάποιο διάστημα τη δεκαετία του 1840 τα κριτικά κείμενα των Feuerbach και Bauer
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Η δεκαετία του 1840 θα αποδειχτεί η σημαντικότερη για τον Feuerbach
όσον αφορά τη διατύπωση και δημοσίευση των θεμελιωδών απόψεών του,
όπωε επίσηε θα του δοθεί η ευκαιρία να διασαφηνίσει τιε απόψειε του αναφο
ρικά με την Ουσία του Χριστιανισμού σε μια σειρά από απαντήσειε σε κριτικέε
του βιβλίου. Από τιε πρώτεε απαντήσειε, ήδη το 1842, το σημαντικό κείμενο
«Για την κριτική του συγγράμματοε Η ουσία του Χριστιανισμού» είναι εκείνο
με το οποίο ο Feuerbach αφενόε δηλώνει ότι δεν είναι ο συντάκτηε τηε αναφερθείσαε Σάήπιγγαε rns Ημέραε rns Κρίσεωε για τον Hegel (ακόμη δεν έχει
γίνει γνωστό ότι συντάκτηε είναι ο Bruno Bauer) και αφετέρου συνοψίζει σε
λίγεε σελίδεε τη διαφορά του από τον Hegel, η οποία πλέον έχει αποκτήσει
διαστάσειε συστηματικήε αντιπαράθεσηε μετά τη δημοσίευση τηε Ouoías του
Χριστιανισμού και των 'προγραμματικών' φιλοσοφικών θέσεων, που θα ακο
λουθήσουν σε μικρό διάστημα. Το εγχείρημα του Feuerbach (βλ. παρακάτω
την επιστολή στον εκδότη) αυτοκατανοείται μεν ωε συμβολή σε μια κριτική
αυτεπίγνωση του ανθρώπινου όντοε ενόψει τηε 'νέαε' φιλοσοφίαε που έχει
προκύψει από την κριτική στην εγελιανή φιλοσοφία, αλλά προσλαμβάνεται
αναπόφευκτα από τουε συγκαιρινούε του μεταξύ άλλων ωε ένα σκέλοε τηε
διαμάχηε ενάντια στη φιλοσοφία του Schelling. Ενδεικτικό γΓ αυτό το κλίμα
-στο οποίο συμβάλλει με τον τρόπο του και ο Feuerbach- είναι το ογκώδεε βιβλίο του επιστήθιου φίλου του Christian Kapp το οποίο δημοσιεύεται
ανώνυμα το 1843 με τον τίτλο Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Μια συμβο
λή στην ιστορία rns ημέρα5 από έναν πολυετή παρατηρητή (Kapp, 1843).'° Ο
Kapp, το όνομα του οποίου θα γίνει σύντομα γνωστό ωε του συντάκτη του
ηονήματοε αυτού, δεν είναι εξάλλου ο μοναδικόε που θα στραφεί ρητά ενά
ντια στον Schelling· ήδη το Δεκέμβριο του 1841 στο περιοδικό που εξέδιδε
ο Karl Gutzkow στο Αμβούργο με τίτλο Τηλέγραφοε rns Γερμανίαε (Telegraph
für Deutschland) θα δημοσιευτούν δύο άρθρα με τίτλο «Ο Schelling για τον
Hegel» με την υπογραφή Friedrich Oswald, που είναι το ψευδώνυμο του
νεαρού Friedrich Engels. Αργότερα ο Engels θα παραδεχτεί ότι είναι ο συ
ντάκτηε τού επίσηε ανώνυμα δημοσιευμένου φυλλαδίου Ο Schelling και η
Αποκάήυψη. Κριτική rns πρόσφατηε anóneipas αντίδρασή ενάντια στην ελεύ
θερη φιλοσοφία, το οποίο θα δημοσιευθεί το 1842. (Διαβάζονταε το έργο
αυτό ο σύγχρονοε αναγνώστηε θα εκπλαγεί διαπιστώνονταε μια θεολογική
πλευρά στον νεαρό Engels, η οποία αργότερα θα απορροφηθεί από άλλα
περιεχόμενα πραγματικότηταε.)
Ήδη το Νοέμβριο του 1841 ο εκδότηε O. Wigand θα ειδοποιήσει τον
Feuerbach να ετοιμάζεται για μια νέα έκδοση τηε Ouoías του Χριστιανισμού,
καθώε η πρώτη βαίνει προε εξάντληση. Ο Feuerbach θα επεξεργαστεί εκ
διάγουν βίο παράλληλο, έως ότου οι συντάκτες τους ακολουθήσουν ο καθένας διαφοροποι
ημένη πορεία μετά την Επανάσταση του 1848.
10.
Ο Feuerbach διατηρεί πολυετή αλληλογραφία με τον Kapp, από τον οποίο ενημε
ρώνεται για τα τεκταινόμενα στο φιλοσοφικό και ακαδημαϊκό πεδίο. Σε μια επιστολή της 9ης
Οκτωβρίου 1841 (Bolin, 1904: 2/78-81) ενημερώνει τον Kapp ότι η ομιλία του Schelling για
την ελευθερία (από το έτος 1809) περιέχει εκτεταμένες -και άδηλες- αντιγραφές από διάφορα
έργα του Jakob Bohme. Οι επισημάνσεις αυτές ενσωματώθηκαν στο αναφερθέν πολεμικό
έργο του Kapp.
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νέου το κείμενο αναδιατάσσοντας ορισμένα κεφάλαια και διπλασιόζοντα$
σε μέγεθοε το Παράρτημα των πηγών. Η έστω και έμμεση λήψη 0éons otis
αντιπαραθέσεΐ5 ms περιόδου, σε συνδυασμό με την απήχηση που θα βρει
η πρώτη έκδοση Tns Ouoías του Χριστιανισμού, θα ωθήσουν τον Feuerbach
σε μια αναθεώρηση με την οποία αφενό5 θα μεταφραστούν τα διάφορα πατερικά και βιβλικά παραθέματα στα γερμανικά (με σκοπό τη διεύρυνση του
εκλαϊκευτικού χαρακτήρα του έργου) και αφετέρου το βιβλίο θα 'θωρακι
στεί' απέναντι στην κριτική των Προτεσταντών θεολόγων μέσα από μια πλη
θώρα παραθεμάτων του Λούθηρου (o onoios φαίνεται έτσι να 'προϊδεάζει'
τη φοϊερμπαχιανή κριτική στη θρησκεία). Διάφορε5 καθυστερήσει που εί
χαν να κάνουν με τη στάση Tns aucrtpiaKñs λογοκρισία5 θα αποτελέσουν τη
βασική αιτία για τη δημοσίευση ms δ εύτερέ éKÔoons otis apxés του 1843.
Η αναθεώρηση αυτή, με την οποία το βιβλίο θα αποκτήσει την ευρεία
φήμη του, βαίνει παράλληλα με την επεξεργασία βαθύτερων φιλοσοφικών
θέσεων από τον Feuerbach, ώστε μπορεί να θεωρηθεί σκέλθ5 μια5 ευρύτεpns φ ιλ ο σ ο φ ία σ τρα τη γία. Το ίδιο éTOS με τη δεύτερη έκδοση ms Ou
atas του Χριστιανισμού, το 1843, θα δημοσιευτούν οι Apxés rns <piñooo<pías
του μέήήοντοε (Grundsàtze der Philosophie derZukunft) καθώε και οι σημαvriKés Προσωρινέ5 θέσειε για τη μεταρρύθμιση rns φιήοσοφίαε (Vorlaufige
Thesen zur Reformation der Philosophie)" - κείμενα με τα οποία ο Feuerbach
θα καταστήσει σαφή τόσο την απόστασή του από την εγελιανή φιλοσοφία
όσο και την απόπειρά του να υποβάλει σε κριτικό έλεγχο την ανάδειξη Tns
αφαίρεσή, των αφηρημένων ενεργημάτων α» αντικειμένων Tns φιλοσοφιKñs κριτική5: «Αφαίρεση σημαίνει την τοποθέτηση Tns ouatas ms cpúons έξω
από τη φύση, Tns ouatas του ανθρώπου έξω από τον άνθρωπο, Tns ouatas
Tns oKéipns έξω από την πράξη rns σκέψηε. Η εγελιανή φιλοσοφία αποξένω
σε τον άνθρωπο από τον ίδιο τον εαυτό του, καθακ το συνολικό σύστημά
ms βασίζεται σ' αυτά τα ενεργήματα αφαίρεσή. Βεβαίως ταυτίζει εκ νέου
αυτό που έχει διαχωρίσει- αλλά μόνο με έναν τρόπο o onoios είναι o iôios
διαχωρίσιμοί, έμμεσοε. Στην εγελιανή φιλοσοφία λείπει η άμεση ενότητα, η
άμεση βεβαιότητα, η άμεση αλήθεια» (Φώυερμπαχ, 2007: 198). Με δεδομέVES εξάλλου tis πολεμικέβ δηλώ σει του Προλόγου Tns δ εύτερέ éKÔoons
δεν είναι συνεπακ αξιοπερίεργο ότι ο συνεργάτη τού Ruge, ο διδάκτωρ ms
Φιλοσοφία5 Karl Marx, θα απευθυνθεί και autós στον Feuerbach με μια πα
ραίνεση για συνεργασία στο τότε εκδοτικό to u s εγχείρημα, óncos και για μια
πιο ενεργή εμπλοκή στη φιλοσοφική-πολιτική αντιπαράθεση ms περιόδου.
Σε μια επιστολή Tns 3ns Οκτωβρίου 1843 o Marx θα απευθυνθεί tos εξή5
στον Feuerbach:
θα προσφέρατε συνεπο» στην προσπάθειά pas, αλλά πολύ περισσότερο
στην αλήθεια μια μεγάλη υπηρεσία εάν pas δίνατε ήδη για το πρώτο teúxos
[Tns Γερμανο-Γαήήικήί Enemplôas] ένα χαρακτηρισμό του Schelling. Eoels
είστε ακριβά» o Katáñflnños άνθρωποί, διότι Eoels είστε ο αντίστροφοί
11.
Στη δεύτερη έκδοση των θέσεων ο Feuerbach δεν κάνει λόγο στον τίτλο για Reforma
tion αλλά για Reform ins φιλοσοφΙαε.
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Schelling. Είστε -μπορούμε να πιστέψουμε το καλό [σημείο] του αντιπάλου
μαε- η ειήικρινήε νεανική σκέψη του Schelling, για την πραγματοποίηση τηε
onoías ο iôios δεν είχε εντούτοΐ5 κανένα άλλο εργαλείο από τη φαντασία,
καμία άλλη ενέργεια από τη ματαιοδοξία, κανένα άλλο καύσιμο από το
όπιο, κανένα άλλο όργανο από τη διεγερτικότητα pías θηλυκής ικανότητας
πρόσληψης· αυχή η ορθοπρεπής νεανική σκέψη του Schelling, η οποία παρέμεινε γι' αυτόν ένα φανταστικό νεανικό όνειρο, έγινε για Εσάε αλήθεια,
πραγματικότητα, ανδρική σοβαρότητα. O Schelling είναι συνεπώε η ηροκαταλαμθάνουσα γελοιογραφία oas, και από τη στιγμή που η πραγματικότητα
αντιπαρατίθεται στη γελοιογραφία αυτή πρέπει να εξατμιστεί και να διαλυ
θεί σαν ομίχλη. Zas θεωρώ συνεπώε τον αναγκαίο, τον φυσικό, δηλαδή
τον κεκλημένο από xis δύο μεγαλειότητες, χη φύση και την ιστορία, αντίπα
λο του Schelling. Ο αγώνας oas εναντίον του είναι ο αγώνας xns φαντασίας
xns q>tfooo<pías με τη φιλοσοφία την ίδια. (MEW 27: 420-421)
Προε απάντηση στην επιστολή του Marx ο Feuerbach θα συντάξει δύο
προσχέδια έωε ότου καταλήξει σε μια συνοπτική και ευγενική απάντηση, με
την οποία θα δηλώσει στο συντάκτη τηε Επετηρίδαε ότι μια φιλοσοφική κρι
τική στον Schelling είναι σχεδόν περιττή λόγω τόσο τηε ρηχότηταε των απόψεών του όσο και τηε πολιτικήε υποστήριξηε που απολαμβάνει ο ίδιοε από
τιε πρωσικέε αρχέε: «Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ένα φιλόσοφο ο οποίοε
αντί για τη δύναμη τηε φιλοσοφίαε μάε επιδεικνύει [vergegenwârtigt] τη
δύναμη τηε αστυνομίαε, αντί για τη δύναμη τηε αλήθειαε τη δύναμη του
ψέματοε και τηε εξαπάτησηε».,2Έτσι, ο Feuerbach δεν θα στραφεί ανοιχτά
ενάντια στον Schelling, με ένα ξεχωριστό κείμενο,13 αλλά θα συνεχίσει να
διασαφηνίζει το βασικό επιχείρημα που έχει εκθέσει στην Ουσία του Χριστια
νισμού (εν είδει εφαρμογήε των φιλοσοφικών θέσεών του). Τη 10η Μαρτίου
1843 θα δηλώσει στον Ruge, προκαταλαμβάνονταε την κριτική που δεν θα
πάψει να συνοδεύει το έργο του, ότι σκοπίμωε δεν στρέφεται σε πολιτικά
ζητήματα τηε εποχήε: «Εξάλλου επιμένω στο ότι η θεολογία είναι για τη
Γερμανία το μοναδικό πρακτικό και επιτυχέε όχημα τηε πολιτικήε, τουλάχι
στον για το επόμενο διάστημα» (Bolin, 1904: 2/120). Είναι δε ενδεικτικό ότι
ακριβώε την ίδια περίοδο, το φθινόπωρο του 1843 (την ίδια περίοδο τηε
επιστολήε στον Feuerbach), o Marx θα συντάξει ένα κείμενο που αποτελεί
καμπή τόσο στιε δικέε του αναζητήσειε όσο και στο συνολικό πλαίσιο τηε νεογελιανήε φιλοσοφίαε: το κείμενο ονομάζεται Για το εβραϊκό ζήτημα, δημοσι
εύεται στη Γερμανο-Γαλλική Επετηρίδα το Φεβρουάριο του 1844, και συνιστά
μια απάντηση σε αντίστοιχεε παραθέσειε του Bruno Bauer αναφορικά με
τη δυνατότητα χειραφέτησηε των Εβραίων εντόε του γερμανικού κράτουε.
Αλλά οι Εβραίοι εδώ είναι απλώε αφορμή για τη διάρθρωση μιαε κριτικήε

12. Η επιστολή μαζί με τα προσχέδια βρίσκονται στο βιβλίο του Schuffenhauer (1965:
198 κ.ε.)- για το παραπάνω απόσπασμα βλ. σ. 206.
13. Σε μια επιστολή της 14ης Νοεμβρίου 1843 προς τον C h^tian Kapp (Bolin, 1904:
2/128-130) θα του ανακοινώσει ότι σχεδίαζε μια κριτική στον Schelling, αλλά διαβάζοντας τα
πρόσφατα κείμενά του αηδίασε τόσο πολύ, ώστε εγκατέλειψε την προσπάθεια.

Επίμετρο to u μεταφραστή

oúññnqtns tns aotiKñs κοινωνίας τα εννοιολογικό εργαλεία για την οποία
θα αναδειχτούν από τον ίδιο συντάκτη τα αμέσακ επόμενα χρόνια. Το αίτημα
αυτό θα ενισχυθεί από το αμέσακ επόμενο κείμενο του Marx, την Εισαγωγή
στη σκοπούμενη κριτική ms εγελιανήβ <piñooo<pías του δικαίου, το οποίο θα
συνταχθεί σιην καμπή του 1843-44, σηματοδοιώντα5 την αποχώρηση του
Marx από το πεδίο των θρησκευτικών αντιπαραθέσεων (εάν ποτέ είχε παραμείνει σ' αυτό) και τη στροφή του στην κριτική ανάδυση των πραγματικών
κοινωνικών σχέσεων. Ο Feuerbach δεν θα ακολουθήσει αυτόν το δρόμο.
Το 1844, cos βασική συνέχεια του σκεπτικού που είχε αναπτυχθεί στην
Ουσία του Χριστιανισμού, δημοσιεύεται το έργο Η ουσία ins nícnns σύμφωνα
με τον Λούθηρο (Das Wesen des Glaubens im Sinne Luthers), και το 1845 θα
δημοσιευθεί η απάντηση στην κριτική του Max Stirner με τίτλο Για την Ουσία
του Χριστιανισμού σε σχέση με τον Μοναδικό και την ιδιοκτησία του (Über das
Wesen des Christentums in Beziehung auf den Einzigen und sein Eigentum).
Με την κριτική του Stirner κορυφώνεται η συζήτηση αναφορικά με us προθέσεκ και τα επιτεύγματα Tns Ouoías του Χριστιανισμού, καθα» o Stirner θα
επισημάνει ότι ο Feuerbach ασκεί μεν κριτική στην 'επίσημη' θρησκεία, aññá
διασώζει τη θρησκευτική τροπικότητα με την επίκλησή του στον 'άνθρωπο'
και o ris δυνάμει του ais μια ουσία Yévous - ένα επιχείρημα απέναντι στο
οποίο o Stirner θα αντιτάξει τη δική του αντίληψη για την άνευ όρων ατομι
κότητα του Μοναδικού.14
Η óiapKns προσπάθεια περαιτέρω θεμελίω σα των απόψεων που έχουν δι
ατυπωθεί στην Ουσία του Χριστιανισμού θα οδηγήσει το 1846 στη δημο
σίευση, εν είδει θέσεων, του έργου Η ουσία rns Θρησκεία5 (Das Wesen der
Religion). Χάρη στην υποδειγματική και διεξοδική σύγχρονη έρευνα (βλ.
Tomasoni, 1990), είναι σήμερα δυνατό να εκτιμηθεί στην πραγματική διά
στασή του αυτό το απωθημένο φοϊερμπαχιανό έργο, το οποίο αποτελεί ένα
περαιτέρω βήμα στην πορεία που έχει ανοίξει η Ουσία του Χριστιανισμού.
Μέσα από την Ουσία rns θρησκε/as ο Feuerbach εμβαθύνει στον δικό του
υλισμό, στρεφόμενο$ ήδη εξαρχή5 στην εξωτερική φύση (τη 'μη ανθρώπινη
φύση', óncos το διατυπώνει o Tomasoni) ακ το γενικό υπόβαθρο του θρη
σκευτικού φαινομένου σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. Με τρόπο προγραμματική5 δήλω σή και συνάμα cos συνάρθρωση με το έργο για την Ουσία
του Χριστιανισμού ο Feuerbach θα δηλώσει εξαρχή$: «Η ουσία που είναι
διαφορετική και ανεξάρτητη από το ανθρώπινο ον ή το θεό, και η παράθεση
ms onoías είναι [το σύγγραμμα] Η ουσία του Χριστιανισμού - αυτή η ουσία
xcopís ανθρώπινο ον, xcopís ανθρώπινε5 ιδιότητες xa>pis ανθρώπινη ατομι
κότητα δεν είναι στ' αλήθεια τίποτε άλλο παρά η φύση». Η εφαρμογή του
μεθοδικού βήμακ» Tns αντιστροφή5 Tns εξηγητική5 πορεία5 (από το κατη

14.
Σχη δευτερεύουσα βιβλιογραφία (πρβλ. Stepelevich, 1978) έχει υποστηριχτεί ότι η
κριτική του Stirner αποτέλεσε αν όχι την κύρια, τότε σίγουρα μια βασική αιτία για τη στροφή
του Feuerbach σε ένα eIóos θρησκευτικού νατουραλισμού, πράγμα το οποίο έχει μόνο σχετι
κή ισχύ, καθα» η δυναμική τηβ έρευνας του Feuerbach καθ' οδόν npos τη θεωρία του για τη
θρησκεία ανάγεται, óntus αναφέρθηκε ήδη, ans apxés Tns δ εκ α ε τή του 1830.
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γόρημα σιο υποκείμενο), που έχει ήδη διατυπωθεί στην Ουσία του Χριστια
νισμού, πραγματοποιείται εδώ με περιεκτικό τρόπο στον κόσμο των (φυσι
κών) αισθημάτων, οδηγώντας έτσι το πάλαι ποτέ πεδίο του Schleiermacher
σε 'υλιστικά' αποτελέσματα (πρβλ. την παράγραφο 10 της Ouoías ws θρηoneías). θα πρέπει να τονιστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή έμφαση ότι στις πα
ραθέσεις αυτές περιλαμβάνεται (φέρ' ειπείν στην παράγραφο 36) μια από τις
πρώτες απόπειρες να εξηγηθεί η γέννηση της νοητικής αφαίρεσης μέσα από
τις αισθητηριακές παραστάσεις στο πλαίσιο μιας επιγενόμενης θεωρίας τής
κατ' ανάγκην και κατ' αρχάς ψευδούς συνείδησης. Η βασική προϋπόθεση γι'
αυτό, η οποία θα ενσωματωθεί με αξεδιάλυτο τρόπο αργότερα στη μαρξική
αντίληψη, είναι η ρητή απόρριψη μιας οντολογικά δεσμευμένης τελεολογίας
της φύσης (πρβλ. παραγράφους 45 και 46). Με την απόρριψη αυτή ανοίγει
ο δρόμος για μια ριζοσπαστική θεωρία της ανθρώπινης ελευθερίας, διαστά
σεις της οποίας θα αναπτυχθούν από διάφορους στοχαστές της νεωτερικότητας (βλ. τη χαρτογράφηση των επιρροών παρακάτω).
Προς επίρρωση των απόψεών του για την ιστορικογενετική εξήγηση της
θρησκείας εν γένει (όχι πλέον μόνο του Χριστιανισμού), ο Feuerbach θα
ανατρέξει αφενός στις πηγές της αρχαίας γραμματολογίας και αφετέρου στις
διάφορες αναφορές από τις τότε αποικίες των δυτικών κοινωνιών που δημο
σιεύονται στο περιοδικό Ξένοι τόποι (έτσι θα μπορούσε να αποδοθεί ο τίτλος
του περιοδικού DasAusland· πρβλ. ΤοΓηβςοηι, 1990:133 κ.ε.). Οι πρωτόλειες
εθνολογικές παραθέσεις συνδυάζονται εδώ τόσο με αναδίφηση της αρχαί
ας γραμματείας όσο και με διάσπαρτες παρατηρήσεις φυσικοεπιστημονικής
υφής, αναδιατυπώνοντας εν είδει διάθλασης μια αντίληψη ιστορικότητας η
οποία αποτελεί τη ρητή προϋπόθεση για τη φοϊερμπαχιανή κριτική της θρη
σκείας- ενδεικτική είναι ως προς αυτό η δήλωση στην παράγραφο 18, που
συνδυάζει γεωλογικές και ιστορικές διαπιστώσεις μέσα από την αμφισημία
των όρων της: «Ο χαρακτήρας της Γης είναι προς το παρόν αυτός της σταθε
ρότητας- η εποχή των επαναστάσεων έχει παρέλθει- η μανία της κατασίγα
σε. Τα ηφαίστεια είναι πλέον μεμονωμένες ανήσυχες κεφαλές οι οποίες δεν
έχουν καμία επιρροή στις μάζες και συνεπώς δεν ενοχλούν την υπάρχουσα
τάξη πραγμάτων». Μέσα από τις συνδυαστικές αυτές παραθέσεις, το κείμενο
του Feuerbach Η ουσία ws θρησκείαε αναδεικνύεται ως ένα από τα τελευταία
αναγεννησιακά κείμενα της νεωτερικότητας, σε μια περίοδο η οποία εγκυ
μονεί πολύ βαθύτερες ανατροπές από εκείνες που βιώνει ή υποψιάζεται ο
ίδιος ο συντάκτης του. Η σημασία της Ouoías ws θρησκείαβ βρίσκεται στον
καινοτόμο χαρακτήρα της απόπειρας για μια, ει δυνατόν, 'εμπειρική' και
αναστοχαστική κριτική του θρησκευτικού φαινομένου σε όλο το εύρος της
ανθρώπινης ιστορίας. Ακόμη και αν η κατοπινή έρευνα υπερβαίνει τον ορί
ζοντα του κειμένου με σχετική ευκολία ήδη από το δεύτερο μισό του 19ου
αιώνα, δεν θα έπρεπε να παραγνωρίζεται η βαθιά σημασία του αφετηριακού
σημείου ενός κριτικού εγχειρήματος.
Το 1848 οι διαπιστώσεις για την ουσία της θρησκείας θα αποτελέσουν τη
βάση για μια σειρά διαλέξεων με τον ίδιο τίτλο, τις οποίες ο Feuerbach θα
εκφωνήσει κατόπιν παράκλησης των φοιτητών στο Δημαρχείο της Χαϊδελβέργης (και όχι στο πανεπιστήμιο, όπως δεν παραλείπει να τονίζει ο ίδιος
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επανειλημμένα). Με δεδομένη τη ρητά πολιτική κατάσταση Tns περιόδου,
η κίνηση αυτή δεν στερείται πολιτικής xpoiás και σημασίας, καθώς οι δια
λέξ ει αυτές αρθρώνονται απέναντι (και ενάντια) στο φιλοκυβερνητικό και
σαφώς όχι επαναστατικό πανεπιστήμιο.15 Πρόκειται, όπως θα διαπιστώσει
η σύγχρονη έρευνα, για μια από tis πρώτες μορφές 'αντιμαθημάτων', προϊ
δεάζοντας πρακτικές του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα (Caldwell, 2009:
5). Δεν είναι άλλωστε τυχαία, και οφείλει να αναφερθεί εδώ, η πορεία των
ριζοσπαστών φοιτητών που είχαν καλέσει τον Feuerbach για να εκφωνή
σει αυτές τις διαλέξεις: ο Alfred Michel σκοτώθηκε σε μάχη, ο Adolf Hirsch
και ο Alexander Spengler αυτοεξορίστηκαν στην Ελβετία, ο Valentin May
συνελήφθη και φυλακίστηκε, και ο Eduard Ηββς διέφυγε στη Γαλλία όπου
και συνελήφθη (Caldwell, 2009: 36)· ο ίδιος ο Feuerbach υποβλήθηκε σε
αστυνομική έρευνα.
Παρά τις παρακλήσεις πολλών ριζοσπαστών της περιόδου, ο Feuerbach
θα διατηρήσει απόσταση από τα επαναστατικά δρώμενα, τασσόμενος μεν
ανοιχτά με τις δημοκρατικές και τις σοσιαλιστικές δυνάμεις, αλλά χωρίς να
συμμετέχει ο ίδιος στις πολιτικές διαδικασίες που σύντομα θα βρουν το τέ
λος τους στην επικράτηση της αντεπανάστασης. Από τη δεκαετία του 1850
ο Feuerbach θα συνεχίσει τις μελέτες του για τη θεμελίωση και την κριτική
εξήγηση του θρησκευτικού φαινομένου (οι οποίες θα συνοψιστούν στο τε
λευταίο μεγάλο βιβλίο του, τη θεογονία το 1857), σε οικονομικές συνθήκες
που θα επιδεινωθούν το 1860 από τη χρεοκοπία της βιοτεχνίας πορσελάνης
στην οποία ήταν μέτοχος η σύζυγός του καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο το
οικογενειακό εισόδημά τους. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Feuerbach
θα μετακομίσει με την οικογένειά του σε ένα μικρότερο σπίτι κοντά στη Νυ
ρεμβέργη και θα ζει εν πολλοίς από συνδρομές ενός μικρού κύκλου φίλων,
οι οποίοι δραστηριοποιούνται μέχρι και στις ΗΠΑ. θα πεθάνει το 1872, και
στην κηδεία του θα παραστεί πλήθος κόσμου, υποκινούμενο κυρίως από τις
τοπικές οργανώσεις του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος.
II. Αν εξεταστεί από την πλευρά των μεθοδικών προκείμενων που έχει θέσει
ο Ιδιος ο Feuerbach για το καινοτόμο επιχείρημά του, η Ουσία του Χριστια
νισμού αποτελεί εν πρώτοις μια διεξοδική εφαρμογή της πρότασης που θα
διατυπώσει το 1842 στις Προσωρινές θέσεις για τη μεταρρύθμιση rns φιλοσο
φίας: «Η μέθοδος της μεταρρυθμιστικής κριτικής της θεωρησιακήε φιλοσοφί
ας εν γένει δεν διαφέρει από εκείνη που χρησιμοποιείται ήδη στη φιλοσοφία
rns θρησκείας. Απλώς χρειάζεται να μετατρέψουμε το κατηγόρημα σε υπο
κείμενο, και έτσι ως υποκείμενο να το καταστήσουμε αντικείμενο και αρχή δηλαδή χρειάζεται απλώς να αντιστρέφουμε τη θεωρησιακή φιλοσοφία και
θα έχουμε τη μη συγκαλυμμένη, τη γνήσια, την καθαρή αλήθεια» (Φώυερμπαχ, 2007: 196). Η ρήση αυτή εφαρμόζεται στις δύο ενότητες του βιβλίου,
οι οποίες φιλοδοξούν να αναδείξουν το θετικό και το αρνητικό περιεχόμενο
15.
Οι διαλέξει; α υιέΐ είναι στη διάθεση του ελληνικού αναγνωστικού κοινού σε μετά
φραση του Γιάννη Καραπαπά (Παραδόσεκ για την ουσία ms Θρησκεία5, Τροπή, Αθήνα 2009).
Πρόκειται για την πρώτη επιμελημένη μετάφραση του Feuerbach στην Ελλάδα.
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του Χριστιανισμού μέσα από μια σειρά εμμενών αντιστροφών αναφορικά με
τα βασικά δογματικά στοιχεία ms εν λόγω θρησκείας óncos η Δημιουργία,
η Αποκάλυψη κ.λπ. Στο εγχείρημα αυτό ο Feuerbach στρέφεται ρητά σε μια
ουσιολογική σύλληψη του αντίστοιχου φαινομένου, η οποία έχει cos αρνη
τική προϋπόθεση την κριτική απόρριψη κάθε είδου5 αφαίρεση5 με οντολογικέ5 αξιώσει. Υπ' αυτή την προοπτική, ο Feuerbach θα εκμεταλλευτεί στο
έπακρο σε πλείστα κείμενα την αμφισημία του γερμανικού όρου Wesen, ο
onoios σημαίνει τόσο την ουσία όσο και το (συγκεκριμένο) ον. Ιδιαίτερη
σημασία έχουν εν προκειμένω τα δύο γενικευτικά εισαγωγικά κεφάλαια (αρ
θρωμένα ήδη από την πρώτη έκδοση), τα οποία συνοψίζουν την πρόθεση
του ερευνητή αλλά σε μεγάλο βαθμό επ(σπ5 και τα αποτελέσματα ms έρευvas. Χαρακτηριστική είναι στο πλαίσιο αυτό και η επιστολή που έστειλε ο
Feuerbach στον εκδότη O. Wigand τον Ιανουάριο του 1841 προτείνοντάΒ
του να αναλάβει autós την έκδοση του νέου πονήματόε του:
tipos τον Otto Wigand, Λιψία
Μπρούκμπεργκ, 5 ΙανουαρΙου 1841

Σεβαστέ κύριε,
Παρακινούμενος από τη δική oas παλαιότερη φιλική ανταπόκριση και εμπι
στευόμενος τόσο το βιβλιογραφικό επιχειρηματικό πνεύμα oas όσο και το
ορθοπρεπέ5 και αξιότιμο φρόνημά oas, είχα προ πολλού αποφασίσει να
oas προσφέρω το επόμενο σύγγραμμα που θα παρουσιαζόταν από εμένα.
Εν προκειμένω εκπληρώνω αυτή την υπόσχεση που είχα δώσει στον εαυτό
μου, xcopís να λάβω υπόψη ότι μόλΐ5 πρότινος évas γειτονικός αξιότιμο*
βιβλιοπώλης προσφέρθηκε αυτόβουλα να αναλάβει την έκδοση. Δεν γνω
ρίζω βεβαίως αν εσείς διατηρείτε ακόμη os παλαιότερες πεποιθήσεις oas
αναφορικά με τη συγγραφική σημασία μου ή εάν αυτές έχουν μεταβληθεί
λόγω των πικρών εμπειριών που είχατε αναφορικά με τη μικρή επιφυλλίδα
μου για το Χριστιανισμό και τη φιλοσοφία. Εν πάση περιπτώσει, οφείλετε
τουλάχιστον να είστε ο πρώτος στον οποίο προσφέρω προς έκδοση το νέο
σύγγραμμά μου.
Το σύγγραμμα αυτό -καρπός πολυετών και πολύπλευρων μελετώνείναι εκείνο στο οποίο έχω παραπέμψει ήδη στο [βιβλίο μου για τον] Pierre
Boyle και στο Φιλοσοφία και Χριστιανισμός: η επιστημονική τεκμηρίωση, θεμελίωση και επιτέλεση των απόψεων που έχουν διατυπωθεί στα διάφορα
συγγράμματα και στις κριτικές μου (ιδιαίτερα, για παράδειγμα, στην Κριτική
tns θετικής φιλοσοφίας που δημοσιεύθηκε στη δική σας Επετηρίδα) ανα
φορικά με τη θρησκεία, το Χριστιανισμό, τη θεολογία και τη θεωρησιακή
φιλοσοφία της θρησκείας, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα έργο 5Γ εαυτό κατα
νοητό και απολαύσιμο, ανεξάρτητο, νέο και ολοκληρωμένο.
Η βασική ιδέα του [Grundgedanke] είναι με λίγα λόγια περίπου η εξής:
η ίδια η αντικειμενική ουσία της θρησκείας, ιδιαίτερα της χριστιανικής, δεν
είναι τίποτε άλλο από την ουσία του ανθρώπινου, ιδιαίτερα του χριστιανικού
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θυμικού, το μυστικό Tns θεολογίας είναι συνεπά» η ανθρωπολογία. Εάν ο
συντάκτη ήταν κομπορρήμων, θα μπορούσε να ανακοινώσει το σύγγραμ
μα αυτό ais εξήε: Εδώ έχει τεθεί το θεμέλιο για μια νέα επιστήμη, καθώς
εδώ η φιλοσοφία Tns θρησκείας συλλαμβάνεται και παρατίθεται u>s η εσω
τερική, η μυστική ανθρωπολογία ή ψυχολογία. Η δε σκέψη αυτή, ότι το
εσώτερο μυστικό Tns θρησκείας και Tns θεολογώ είναι η ανθρωπολογία,
διαπερνά όλες tis βασικέ$ διδασκαλίες και τα δόγματα.
Τα σύγγραμμα αυτό αποτελεί μια ελεύθερη ομιλία για το Χριστιανισμό,
αλλά πλήρο» επιστημονική, διεξοδική, αυστηρή, ακριβής, συγκεκριμένη,
όμα» πλήρω5 αντικειμενική και εξακριβωμένη σε όλα τα σημεία μέσα από
δεδομένα του θρησκευτικού θυμικού και Tns θρησκευτικής συνείδησή,
πράγματα για τα οποία οι φιλόσοφοί μα5 έχουν τόσο πολύ φλυαρήσει και
αερολογήσει, όπως και συνεχίζουν να το κάνουν. Εντούτοις το σύγγραμμα
δεν είναι απλά» αρνητικό, κριτικό, αλλά συνάμα είναι θετικό, αναγνωρίζον, μόνο άμα» εκεί όπου το αντικείμενο αξίζει αναγνώρισή. Για τα μάτια
του θεολογικού όχλου είναι βέβαια άθρησκο, ενχελώΐ αχριστιανικό, αλλά
όχι για τα μάτια του βαθύτερου γνώστη και στοχαστή. - Η μέθοδος με την
οποία αντιμετωπίζεται εδώ η θρησκεία, σε διαφορά από την αμιγα» θεωρησιακή μέθοδο, η έμμεση κριτική Tns onoíos διατυπώνεται ακριβά» εδώ,
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο» θεωρησιακή-εμπειρική, α» θεωρησιακήορθοήογική ή eníons, όπα» την έχω ονομάσει αλλού, cos γενετική-κριτική.
Μόνο με την εφαρμογή auTñs Tns μεθόδου λύνονται τα δυσκολότερα αι
νίγματα με έναν τρόπο τόσο βαθυστόχαστο όσο και κατανοητό, τόσο απλό
όσο και καρποφόρο.
Όσο όμα» και αν το αντικείμενο είναι θεωρητικό ή θεωρησιακό, εντούTois το σύγγραμμα έχει ταυτόχρονα ένα βαθιά πρακτικό συμφέρον α» βάση:
η θεολογική, και as το πούμε ανοιχτά, η θρησκευτική αρχή, η οποία, όπο»
διδάσκει η ιστορία και η καθημερινή εμπειρία, είναι τόσο ολέθρια και έχει
προκαλέσει σύγχυση στα μυαλά των κυβερνητών μας, ακόμη δε και των
μεγάλων φιλοσόφων μα$, πρέπει εδώ να ακολουθηθεί και να διασαφηνι
στεί μέχρι τα ύστατα θεωρησιακά σημεία στήριξής Tns. Χωρίς αυτό το πρα
κτικό συμφέρον θα μου ήταν αδύνατον να δαπανήσω τόσο πολλή δύναμη
και τόσο πολύ χρόνο για αντικείμενα τόσο απόμακρα για εμένα.
Προπάντων, δεν θα ήθελα να εμφανιστώ ο» ο συντάκτης όχι για πολι
τικούς αλλά για υποκειμενικού5 λόγους. Δεν πιστεύω διόλου ότι η ανω
νυμία βρίσκεται σε αντίφαση με το δικό oas συμφέρον. Η ανωνυμία ασκεί
έντονο θέλγητρο, ιδιαίτερα όταν, όπα» ισχύει εδώ, ταιριάζει με το περιεχό
μενο. Κάθε όνομα έχει τους εχθρούς του, η ανωνυμία όχι. Μόνο καθ' εαυτά αδιάφορα συγγράμματα πρέπει να ανυψωθούν μέσα από το όνομα. Τα
ανώνυμα συγγράμματα όμως δεν χρειάζονται τίποτε περισσότερο από έναν
δελεαστικό τίτλο. Με δεδομένη την ανωνυμία, ο τίτλος είναι: Γνώθι σαύτόν'7
ή Η αλήθεια tns θρησκείαε και η ψευδαίσθηση rns θεοήογίαί. Μια συμβολή
16. Ακολουθεί πίνακας περιεχομένων με tis επικεφαλίδες των κεφαλαίων.
17. Ελληνικά σιο πρωτότυπο.
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στην κριτική rns θεωρησιακήε φιλοσοφίαε ms θρησκείαε - ή: Μια συμβολή
στην Κριτική του καθαρού παραλόγου, ή ένα κριτικό συμπλήρωμα στη θεωρησιακή φιλοσοφία ins θρησκείαε. Το συμπλήρωμα «Μια συμβολή» μου
φαίνεται απαραίτητο για να χαρακτηριστεί το πεδίο στο οποίο κινείται το
σύγγραμμα. Το αφήνω όμα» στη δική oas εκτίμηση εάν περιορίζει υπερ
βολικά την προοπτική και συνεπώς έχει μειονεκτήματα για εσά$. Εξάλλου
δεν επιμένω αμετάκλητα στην ανωνυμία. Αλλά σε άλλη περίπτωση πρέπει
να επιλεγεί évas άλλος τίτλος, φέρ' ειπείν: Ανάλυση των μυστηρίων Tns
xpiOTiaviKñs δογματική$, ή: Φιλοσοφία xns θρησκεΐαΐ από τη σκοπιά ενό$
θεωρησιακού ορθολογισμού, ή: με το νόημα Tns γενετική5-κριτική5 φιλοoocpias [...] (Bolin, 1904: 2/54-56)
O Tpónos εργασίας και έκφρασης του Feuerbach γίνεται σαφής και σ'
αυτό το βιβλίο, όπως έχει αναδειχτεί κυρίως στις προαναφερθείσες Προσωρινέ5 θέσε/s καθώς και στις Apxés rns φιλοσοφίαε του μέλλσντοε (ένας
τρόπος παράθεσης που θα επανακάμψει με την Ουσία τηε θρησκείαε). Ο απο
φαντικός έως και αποφθεγματικός τρόπος γραφής θέτει στον αναγνώστη το
διπλό καθήκον αφενός να κατανοήσει τον ειδικό 'τόπο' του κάθε επιχειρή
ματος, το αφαιρετικό επίπεδο του οποίου δεν παραμένει το ίδιο σε όλο το
βιβλίο, και αφετέρου να ανασυγκροτήσει ο ίδιος, στο βαθμό του δυνατού,
τους συλλογισμούς που έχουν οδηγήσει στο εκάστοτε συμπέρασμα του
Feuerbach. Η επίκληση της αμεσότητας και της (φαινομενικά τουλάχιστον)
αδιαμεσολάβητης βεβαιότητας για τη στήριξη ορισμένων θέσεων -όπως δεν
έχει παραλείψει να επισημάνει η αντίστοιχη γραμματολογία-18, παρόλο που
αποτελεί το βασικό μεθοδικό (και περιεχομενικό) αίτημα του Feuerbach, δεν
αποδίδει πάντα τους αναμενόμενους καρπούς. Η αμφισημία που διέπει το
κείμενο σε αρκετά σημεία του, τόσο αναφορικά με τις έννοιες όσο και με την
επιχειρηματολογική δομή του, θα αφήσει ίχνη και στους τρόπους πρόσλη
ψής του, καθώς θα αναπτυχθεί τόσο μια 'αυστηρά' υλιστική (εν πολλοίς νατουραλιστική) αντίληψη για την περί του θεού παράσταση όσο και μια ανα
βαθμισμένη θεολογική αντίληψη, η οποία θα τονίσει το διττό περιεχόμενο
της ρήσης: Homo homini Ωβυε est. Η αναφορά στην εφαρμογή της μεθόδου
της αναλυτικής χημείας στην αρχή της παράθεσης στην Ουσία του Χριστιανι
σμού έχει ως προϋπόθεση συγκεκριμένες ανθρωπολογικές παραδοχές του
Feuerbach, οι οποίες πηγάζουν από την οργανική περί της φύσης και του αν
θρώπου αντίληψή του. Έτσι, η αναδρομή στις βασικές δυνάμεις του ανθρώ
που αναδεικνύει μια τριάδα ιδιοτήτων («ο Λόγος, η αγάπη, η βούληση») η
οποία βαίνει παράλληλα με την κλασική για τον Προτεσταντισμό αναδρομή
στον αρχέγονο Χριστιανισμό ως ιστορικό τόπο της 'γνήσιας', εν προκειμένω αμόλευτης και μη εισέτι θεολογικοποιημένης πίστης. Η θεωρία των αν
θρώπινων δυνάμεων που αναπτύσσεται στην Ουσία του Χριστιανισμού -οι
18.
Πρβλ. ενδεικτικά το κείμενο του Hans-Martin SaB Argumentationsfiguren in der Kritik
an Ludwig Feuerbachs Religions-und Metaphysikkritik στη συλλογή κειμένων με επιμέλεια του
Ε. Thies που αναφέρεται στη Βιβλιογραφία (Thies, 1976), óncüs enlons το στοιχειοθειημένο
κείμενο tou Jaeschke (1980: 361).
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onoíes μέσα από τον γενικό και γενετικό χαρακτήρα tous είναι δυνάμει του
ανθρώπινου Yévous- αποτελεί τη βάση για την εκδίπλωση του ορθοπρα-

κτικού φοϊερμπαχιανού επιχειρήματοβ, το οποίο στοχεύει στην εκδήλωση
και την επικράτηση Tns ayánns ακ υπέρβασή των εγωιστικών φραγμών
Tns vecoTepiKÓTmas. Στον Feuerbach δεν υπάρχει μια πολιτική οικονομία Tns

εργασία5 (ακόμη λιγότερο δε του κεφαλαίου), αλλά υπάρχει μια οικονομία
των ανθρώπινων δυνάμεων η οποία στοχεύει στον πολλαπλασιασμό και
στη διάδοση Tns aYánns cos του κατεξοχήν διαπροσωπικού δεσμού (συμπεριλαμβάνοντα5 σαφάκ και το επίπεδο Tns ouvouoías).'9 Η οικονομία αυτή
συμπαρασύρει και την περιεχομενική πρόσληψη Tns εργασιακήε ενεργοποί
η σ ή στην αστική κοινωνία:
Αλλά o αληθινό* άνθρωποί μπορεί τόσο λίγο να αφαιρέσει από την ηθική
ή την πνευματική προσδιοριστικότητά του, η οποία άλλωστε συναρτάται
ενδότερα με τη φυσική προσδιοριστικότητά του, όσο και από τη διαφορά
των φύλων. Ακριβά» επειδή ζει στην εποπτεία του όλου, ζει στην εποπτεία
του εαυτού του απλά» cos evós μερικού óvros, το οποίο είναι αυτό που
είναι μόνο μέσα από την προσδιοριστικότητα η οποία το καθιστά ακριβά»
τμήμα του όλου ή ένα σχετικό όλον. KaOévas θεωρεί λοιπόν δικαία» την
ενασχόλησή του, τη νομοκατεστημένη τάξη του, την τέχνη ή την επιστήμη
του cos την ανώτερη: διότι το πνεύμα του ανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο
από τον ουσιώδη τρόπο Tns δραστηριότητάβ του. Onoios είναι κάτι επάξιο
στη νομοκατεστημένη τάξη του, στην τέχνη του, ónoios, óncos λέγεται στην
καθημερινότητα, πληροί το πόστο του, ónoios είναι ψυχή τε και σώματι
αφιερωμένοι στο επάγγελμά του, autós θεωρεί το επάγγελμά του cos το
ανώτερο και το ομορφότερο. Πώε θα μπορούσε να αρνηθεί με το πνεύμα
του, να υποβαθμίσει με τη σκέψη του αυτό που εορτάζει με την πράξη του,
καθά» αφιερώνει σε αυτό με χαρά tis δυνάμει του; Όταν περιφρονώ κάτι,
neos μπορώ να του αφιερώσω το χρόνο μου, tis δυνάμει μου; Εάν εντούTois πρέπει να το κάνω, τότε η δραστηριότητά μου είναι δυστυχή*, διότι
είμαι διχασμένο* με τον εαυτό μου. Η εργασία είναι υπηρεσία, ritos μπορώ
όμα» να υπηρετώ ένα αντικείμενο, να του υποτάσσομαι, εάν δεν το θεωρώ
με το πνεύμα μου υψηλό; Κοντολογί5, οι απασχολήσει προσδιορίζουν την
κρίση, τον τρόπο σκέψης, το φρόνημα του ανθρώπου. Και όσο ανώτερο το
eiôos Tns απασχόλησή, τόσο περισσότερο ταυτίζεται ο άνθρωπο* με αυ
τήν. Αυτό που εν γένει ο άνθρωπος καθιστά ουσιώδη σκοπό του βίου του,
αυτό το διακηρύττει cos ψυχή του· διότι αποτελεί εντό$ του την αρχή Tns
KÍvnons. Αλλά μέσα από tous OKonoús του, μέσα από τη δραστηριότητα
19.
Μπορεί μόνο να αναφερθεΙ εδώ, cos αφετηρία για περαιτέρω έρευνα, ότι η κριτική
οπισθοχώρηση του Feuerbach όσον αφορά τον Hegel, με παράλληλη διατήρηση του διαφωτιστικού και κριτικού αιιήματοί, τον φέρνει πολύ κοντά στον Kant και στη δική του κριτική
Tns στρεβλή* συνείδηση*. Η πρόκληση αυτή μετατρέπεται προσέτι σε βαθύτερο πρόβλημα,
καθώϊ ο Feuerbach, στο συνολικό έργο του, συνδυάζει αυτή την κριτική με ένα ηθικό αίτημα
ευδαιμονίαΐ, το οποίο αντιτίθεται κατ' αρχήν στην καντιανή αντίληψη τη* ηθική* προσταγή*.
Πρβλ. επ' αυτού το κείμενο Tns Λαβράνου (2007), του Bishop (2008) και tis συνοπτικέ* πα
ραθέσει του Caldwell (2009: 131 κ.ε.).
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με την οποία πραγματοποιεί a u io ú s tous OKonoús, όπως o άνθρωπος είναι
κάτι για τον εαυτό του, είναι ταυτόχρονα κάτι για áññous, για το Γενικό, για
το Yévos. Onoios ñom óv ζει στη συνείδηση του Yévous u s σε μια αλήθεια,
autós θεωρεί το Είναι του για tous áññous, το δημόσιο, κοινωφελές Είναι
του ως εκείνο το Είναι το οποίο είναι ένα με το Είναι Tns δικήε του ouoías,
ως το αθάνατο Είναι του. Ζει με óñn την ψυχή, με όλη την καρδιά του για
την ανθρωπότητα. Πώς θα μπορούσε να διαφυλάσσει μια ιδιαίτερη ύπαρξη
για τον εαυτό του, πώς θα μπορούσε να διαχωριστεί από την ανθρωπότητα;
ncíis θα μπορούσε να αρνηθεί στο θάνατο αυτό που ενίσχυε στη ζωή;20
Στο nñaíoio αυτής της ανάλυσης, που σκοπεύει στη χειραφέτηση των
δυνάμεων του yévous, η ανθρώπινη εργασία προσεγγίζεται όχι με βάση τη
μορφή της aññá τα εμπράγματα, uñiKá αποτελέσματά της, τα οποία βεβαίως
συνδυάζονται με την ενεργοποίηση των ανθρώπινων αισθήσεων. Όταν ο
Feuerbach εκτιμά και αξιολογεί την ανθρώπινη εργασία μέσα από τον οίνο
και τον άρτο (στο τελευταίο κεφάλαιο), ουσιαστικά προβαίνει σε αναγνώρι
ση του πραγματικού ανθρώπινου υποκειμένου πίσω από την (αισθητηριακά
και όχι κερδοσκοπικά προσδιορισμένη) παραγωγή. Ακριβώς η παρότρυνση
του Feuerbach να σκεφτόμαστε τον άνθρωπο που παρήγαγε τα προϊόντα
όταν τα καταναλώνουμε αποτελεί την αντιστικτική αφετηρία γΓ αυτό που θα
λάβει o Marx έπειτα από δύο δεκαετίες ως αφετηρία για τη δική του κριτική
(πολιτική και όχι αγαπησιακή) οικονομία: ότι το ειδοποιό χαρακτηριστικό
της σύγχρονης αξιακής μορφής είναι ότι ακριβώς δεν διακρίνεται η ανθρώ
πινη παραγωγή πίσω από το ολοκληρωμένο, κεφαλαιοκρατικά προσδιορι
σμένο εμπόρευμα.
Ουκ ολίγα είναι τα στοιχεία που θα μπορούσε να αντλήσει ο αναγνώ
στης από την προσεκτική ανάγνωση ενός μάλλον απαιτητικού κειμένου,
στο οποίο ο πλατειασμός και η συμπύκνωση νοημάτων είναι δεμένα με εκ
πρώτης όψεως αξεχώριστο τρόπο: το ζήτημα της θέασης και της εικόνας ως
συστατικών μιας σύγχρονης θεωρίας της συνείδησης (που έχει ωθήσει ση
μαντικό τμήμα της γραμματολογίας να κάνει αναφανδόν λόγο για προβολή
-Projektion-, μια έννοια που δεν απαντά εντούτοις στον Feuerbach2')· το
εννοιολογικό ζήτημα ορισμού του ανθρώπινου 'γένους', ως ατραπού των
κοινών ουσιωδών ιδιοτήτων της ανθρωπότητας η οποία οδηγεί, ακόμη και
παρά τις ρητές προθέσεις του Feuerbach, σε βαθύτερα ζητήματα ιστορικό-

20. Το αηόσπασμα αυτό προέρχεται από το Κεφάλαιο 19 του βιβλίου, το οποίο είναι εν
γένει σημαντικό για tis μεθοδολογικέ* υποδείξει του.
21. Πρβλ. αφενό5 το κείμενο του Hans-Martin Barth Glaube ais Projektion. Zur Auseinandersetzung m it Ludwig Feuerbach στην προαναφερθείσα συλλογή κειμένων με επιμέλεια του
Ε. Thies (1976), και αφετέρου το κείμενο του Schmieder (2007). Βεβαίως, ισχύει και εδώ, óncos
και σε άλλα επιχειρήματα, το δεδομένο ότι η απουσία ενός όρου δεν σημαίνει και την απου
σία του περιεχομένου του. Ο Feuerbach χρησιμοποιεί σε πλείσια κείμενά του τον όρο Vorstellung (παράσταση), ónios και τη λέξη Spiegel (καθρέφτης), για να περιγράφει την ανάδειξη
του θείου óvtos μέσα από την ανθρώπινη συνείδηση, μαζί με tous κλασικού; για το εγελιανό
ιδίωμα ópous Tns εξαντικειμενίκευσηε, Vergegenstàndlichung, Verobjektivierung, οι οποίοι δεν
ταυτίζονται επ' ουδενί με τη λειτουργία Tns προβολής, όπως και αν εννοηθεί αυτή.
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τηταε, δηλαδή μορφοποίησηε και ανάπτυξηε αυτών των ιδιοτήτων- η δυνα
τότητα διατύπωσηε pías θεωρίαβ ins καθημερινοποίησηε ωε ατραπού pías
φιλοσοφίαε τηε loropías (óncos αυτή λανθάνει στο Παράρτημα IX) σε συν
δυασμό με διάσπαρτεε υποδηλώσει για αρχετυπικέε, οιονεΙ ψυχαναλυτικέε
διαδικασίεε απώθησηβ και εξιδανίκευση5- και βέβαια η ευχάριστη (ή μήπωε
για ορισμένουε δυσάρεστη;) έκπληξη για τον αναγνώστη του Παραρτήματοε
XX αναφορικά με την εύστοχη έκφραση των αλληλένδετων κατηγορημάτων
übersinnlich sinnliche, immateriell matérielle, υπεραισθητά αισθητά, άυλα
υλικά, που απαντά, αντεστραμμένη, στο γνωστό υποκεφάλαιο του πρώτου
βιβλίου του μαρξικού Κεφαλαίου για το φετιχισμό. Όποια και αν είναι η κρι
τική προσέγγιση με την οποία ο αναγνώστη επιλέγει να προσπελάσει αυτό
το κείμενο (με εξαίρεση εν προκειμένω την αυτάρεσκη, δογματική θεολογική αντίληψη), σίγουρο είναι ότι μια επισταμένη μελέτη σίγουρα θα αποφέρει
ενδιαφέροντεε και διδακτικούε Kapnoús - κάτι που δεν έχει γίνει, ακόμη,
στην Ελλάδα.
III. Η τρίτη -και τελευταία, όσο ζούσε ο Feuerbach- έκδοση Tns Ouaías του
Χριστιανισμού, με σκοπό την ενσωμάτωση του βιβλίου στα Έργα του, πραγ
ματοποιείται το 1849, ένα éTos που σηματοδοτεί την απαρχή pías μακράε
πολιτικήε avriôpaons στην Ευρώπη, μετά την ήττα Tns Επανάστασηε του
1848. Η αντίδραση που θα ξεσπάσει στη Γερμανία θα ωθήσει τελεσίδικα
τον Feuerbach στο περιθώριο Tns 'επίσημέ' συζήτησηε, οι ιδέεε του όμωε
θα διατηρηθούν σε έναν μικρό κύκλο γνωστών και φίλων. Ωστόσο, ενώ ο
Feuerbach θα συνεχίσει μέσα από όλο και πιο αντίξοε5 συνθήκεε και με φθίνουσεε δυνάμει να καλλιεργεί τον βαθύτερο στόχο του για μια 'φιλοσοφία
του μέλλοντοε' με έρευνεε που θα παραμείνουν στο πεδίο Tns Θρησκεία5 και
Tns ηθικήε, το βιβλίο για την Ουσία του Χριστιανισμού -αυτό πάνω απ' όλα
τα άλλα έργα του- θα αποδείξει την ορθότητα του ρητού habent sua fata
libelli, καθώε αργά αλλά μεθοδικά θα ασκήσει μια επίδραση άκρα» δυναμι
κού χαρακτήρα τόσο χωρικά, γεωγραφικά, όσο και χρονικά. Επ' αυτού αρ
κεί μια εντελώε ενδεικτική χαρτογράφηση των ιχνών αυτήε Tns επίδρασης
ωε κατακλείδα του napóvros Επιμέτρου.
Η φοϊερμπαχιανή αντίληψη Tns θρησκευτικήε ανθρωπολογίαε, έτσι όπωε
εκφράζεται κυρία» μέσα από την Ουσία του Χριστιανισμού, θα αποτελέσει τη
θεμελιώδη αφετηρία, είτε με αρνητικά είτε με θετικά πρόσημα, για τη ριζο
σπαστική διανόηση xns δεκαετίαε του 1860 στην τσαρική Ρωσία και μάλιστα
με διαφορετικέ5 εκδοχέε: Πέρα από την προφανή επίδραση τηε φοϊερμπαχιανήε φιλοσοφίαε στον μη εξαιρετέο Μιχαήλ Μπακούνιν (o onoíos δεν θα
παραλείψει να τη μεταλαμπαδεύσει μεταξύ άλλων στον Richard Wagner, το
ριζοσπάστη Tns δεκαετίαε του 1840 και τον αυλικό συνθέτη των δεκαετιών
του 1860 και του 1870), έναε από τουε σημαντικότερουε, ήδη κατά την πα
ραδοχή του 19ου αιώνα, εκπροσώπουε αυτήε τηε γενιάε, ο Νικολάι Γαβρίλοβιτε Τσερνισέβσκι, θα λάβει ωε αφετηρία τη φοϊερμπαχιανή θεωρία για να
αναδιατυπώσει μια ρεαλιστική αντίληψη περί τηε αισθητικήε, η οποία φιλο
δοξεί να έχει όχι απλώε αναστοχαστική αλλά πρακτική επίδραση στην απελ
πιστικά αργή μεταβολή Tns ρωσικήε κοινωνίαε. Η πρόσληψη του υλιστικού
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αιτήματος για τη φιλοσοφία στη Ρωσία θα διαμεσολαβηθεί εν noflñoís μέσα
από την εντρύφηση στα εγχειρήματα του Feuerbach, κάτι που ισχύει μέχρι
και για τον μαχητικό Βλαδίμηρο Ουλιάνοφ στη δική του κριτική ανακατασκευή του Τσερνισέβσκι το 1908-09. θα μπορούσε δε να υποστηριχτεί ότι
μεγάλο τμήμα της κλασικής ρωσικής λογοτεχνίας -φέρ' ειπείν η περίοδος
μεταξύ Ντοστογέφσκι και Τολστόι- θα ήταν δυνατό να προσεγγιστεί ως μια
πολύπλευρη και πολυδιάστατη απόπειρα αντιμετώπισης των αποτελεσμά
των -διαβρωτικών ή χειραφετικών- που προκύπτουν από το φοϊερμπαχιανό
περί θρησκείας επιχείρημα.
Στην άλλη πλευρά της Ευρώπης, αλλά και στην αμερικανική όχθη του
Ατλαντικού, η Ουσία του Χριστιανισμού θα γνωρίσει ευρεία διάδοση μέσα
από τη σχετικά γοργή, για τα δεδομένα της περιόδου, μετάφρασή της στα
αγγλικά από τη Mary Anne Ενβης, η οποία είναι γνωστότερη με το συγγρα
φικό ψευδώνυμο George Eliot. Η Ενβης θα ενθουσιαστεί με το φοϊερμπαχιανό έργο και θα σπεύσει να μεταφράσει την Ουσία του Χριστιανισμού το
1854, ακολουθώντας όμως στο εγχείρημα αυτό μια τάση που κυριάρχησε
επί μακρόν στις αγγλοσαξονικές μεταφράσεις, επεμβαίνοντας κατά βούλη
ση στο πρωτότυπο κείμενο, παραλείποντας τις κοπιώδεις υποσημειώσεις,
διαγράφοντας παραγράφους που η ίδια θεωρούσε ακατάλληλες για το αγ
γλικό κοινό, και εν γένει απλοποιώντας το ύφος του Feuerbach.22 Η αγγλική
μετάφραση της Ouoías του Χριστιανισμού θα κάνει τον Feuerbach γνωστό,
αν όχι διάσημο, στο αγγλόφωνο κοινό με μια απήχηση που θα διαρκέσει
δεκαετίες, φτάνοντας μέχρι και στον 20ό αιώνα. Αντίστοιχα, το 1864 θα κυ
κλοφορήσει η γαλλική έκδοση του βιβλίου σε μετάφραση του .ΙοςβρΙι Roy,
ο οποίος έτσι θα αποκτήσει τα εχέγγυα για την κατοπινή μετάφραση του
πρώτου τόμου του μαρξικού Κεφαλαίου.
Εάν στραφούμε από τις ακρώρειες της επίδρασης του Feuerbach στο επί
κεντρο του περιβάλλοντός του, στον γερμανόφωνο χώρο, τα ίχνη της επί
δρασής του αναδεικνύονται με ακόμη πιο πλούσιες διαστάσεις. Δεν θα πρέ
πει να θεωρηθεί υπερβολή αν υποστηριχτεί ότι η ανόρθωση της λεγόμενης
δεύτερης ερμηνευτικής παράδοσης (εάν ως πρώτη θεωρηθεί εκείνη που θε
μελιώνει ο Schleiermacher) -η οποία δεν περιορίζεται πλέον σε θρησκευτικά
κείμενα αλλά εκτείνεται και σε άλλες πολιτισμικές πηγές, όπως φέρ' ειπείν στο
σύνολο της αρχαίας γραμματείας και εθιμολογίας, και είθισται να συμπυκνώ
νεται κατ' αρχάς στα ονόματα των Hermann Lteener και Albrecht Dieterichέχει μια από τις ανομολόγητες πηγές της στον ερμηνευτικό δίαυλο που ανοί
γει ο Feuerbach υποστηρίζοντας ότι κάθε θρησκευτικό μυστήριο μπορεί να
αναχθεί, με λιγότερο ή περισσότερο συγκεκριμένο τρόπο, σε ανθρώπινες
καταστάσεις και ενεργήματα. Χωρίς να αποτελούν κατά κάποιον τρόπο 'άμε
σους' μαθητές του Feuerbach, και όντες πολύ περισσότερο ακαδημαϊκοί συγ
γραφείς, o Iteener και o Dieterich θα αναπτύξουν σε πολύ ευρύτερο πεδίο
αυτό που ο Feuerbach μόνο να σκιαγραφήσει μπόρεσε: την εκ βάθρων επανανάγνωση των θρησκευτικών δοξασιών, τελετών και μυστηρίων υπό την
προοπτική της γλωσσικής, ιστορικής και ανθρωπολογικής εξέλιξης, με τρό22. Για λεπιομέρεικ επ' αυτού πρβλ. Hill (1997).
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no που θα προκαταλάβει αρκετϋ δομιστικέβ απόψε» του 20ού αιώνα. Ενώ
όμα» τόσο o Usener όσο και o Dieterich και οι μαθητέ$ io u s θα εφαρμόσουν
παρόμοο ερμηνευτικέβ προσεγγίσει σε n o ñ ñ a n ñ á πεδία του ιστορικού και
φιλολογικού πεδίου, θα είναι évas á ñ ñ o s KñaoiKós φιλόλογοε εκείνοε που
θα αντλήσει και θα διατυπώσει με áKpcos ριζοσπαστικό τρόπο κάποιε$ συνέπειεδ Tns φοϊερμπαχιανή$ θεωρία$ όχι απλά» για τη θρησκεία a ñ ñ á για
το ανθρώπινο υποκείμενο που 'αναγκάζεται' μέσα στην ιστορική πορεία του
να εξαντικειμενικεύσει tis βιοτικέ5 δυνάμει του και ακολούθα» να θυσιάσει
εαυτό σ' auTés: η κριτική φιλοσοφία του Friedrich Nietzsche δεν μπορεί να
γίνει αντιληπτή, τουλάχιστον ω5 npos το αφετηριακό εγχείρημά Tns, xœpis
αναδρομή στη ρηξικέλευθη θρησκευτική ανθρωπολογία του Feuerbach. Η
μεθοδική ένδειξη του Feuerbach για την αντιστροφή μεταξύ κατηγορήμακ»
και υποκειμένου α» '6iappnKT iKñs', τρόπον τινά, ανεύρεσή Tns a fln 0 e ia s στο
θρησκευτικό πεδίο θα αναβαθμιστεί από τον Nietzsche (με τρόπο διαφορετι
κό από εκείνον του Marx) σε βασιλική οδό για την κριτική αντιμετώπιση Tns
ανθρώπινηε icrropías gús μια$ la ro p ía s αλλοτριωτικών εξουσιασμών οι οποίοι
προκύπτουν ακριβά» μέσα από τέτοιου είδουβ αντιστροφέε.
Παράλληλα με τον Nietzsche, τη δεκαετία του 1870 o v8após yiatpós
Sigmund Freud θα εντρυφήσει και autós στα κείμενα του Feuerbach, διανύOVTOS και outós τον ίδιο δίαυλο από τα θρησκευτικά και πολιτισμικά 'εξωτερικευμένα' προϊόντα στον εσωτερικό κόσμο των ανθρώπινων δυνάμεων,
μέλλοντα5 κάποια χρόνια αργότερα να ανακαλύψει σ' αυτόν το μύχιο τόπο
μηχανισμού5 και συσχετισμούβ που θα ωθήσουν σε ριζική αναδιατύπωση
των αντιλήψεων για το ανθρώπινο υποκείμενο και την ανθρώπινη ιστορία
(πρβλ. Levitt, 2009). Όταν Kánoios κάνει λόγο για τη θρησκεία cos «αυταπά
τη», óncús το κάνει ο Freud (τουλάχιστον ρητά στο βιβλίο του Το μέΰήον μια5
auzanáins το 1927), τότε είναι θεμιτό να μνημονευτεί ο Feuerbach cos évas
από tous κλασικού5 προπάτορε5 αυτού ακριβά» του ζητήμακ», ανεξάρτητα
από το πά» μπορεί να κριθεί το εγχείρημα του Freud αυτό καθ' εαυτό.
Η εσωτερική ανατροπή των θεολογικών ερευνών -τουλάχιστον στην
προτεσταντική παράδοση- στην οποία συνέβαλε η φοϊερμπαχιανή κριτική
καθά» και οι πρωτόλειε$ ερευνητικέβ προιάσεκ που διατυπώνονται, óncos
επισημάνθηκε, με την Ουσία rns θρησκείαε δεν επρόκειτο να περιοριστούν
στο πλαίσιο Tns θεολογική5 συζήτησή αλλά θα 'υπερχείλιζαν' και σε άλλα
ερευνητικά πεδία, εάν πολύ περισσότερο δεν συνέβαλαν εξαρχή5 auTés οι
í 6 ies στη συγκρότησή tous . Αρκεί απλά» να αναφερθεί εδώ ότι τόσο η κλα
σική έρευνα του Max Weber για την Προτεσταντική ηθική και το 'πνεύμα'
του καπιταήισμού όσο, πολύ περισσότερο, οι διεξοδικέΒ θρησκειοκοινωνιολογικέ5 μελέτε$ του ίδιου συγγραφέα από τη δεύτερη δεκαετία του 20ού
αιώνα εντάσσονται άνετα στην ερμηνευτική παράδοση του Feuerbach, xcopís
βέβαια να περιορίζονται μόνο σ' αυτήν. Εάν, για παράδειγμα, ο αναγνώστη
συγκρίνει tis συμπυκνωμένε* και εισέτι πειραματικέ* παραθέσει Tns Ουσίas rns Θρησκεία5 με την πρώτη παράγραφο Tns βεμπεριανήε ΚοινωνισΑογίas rns θρησκείαε (Weber, 2007: 3-35), δεν θα αργήσει να διαπιστώσει την
αναδιατύπωση συγκεκριμένων ερευνητικών ζητημάτων σε ένα πλαίσιο πιο
συστηματικό και σαφά» διόλου θεολογικό ή έστω θεολογίζον. Μέσα σε μια
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τέτοια αντιπαράθεση καθίσταται ακόμη πιο oaqms η καινοτόμο5 επιστημο
νική προσέγγιση του Weber στη θρησκεία, noflú πιο διεξοδική από εκείνη
του Durkheim (η οποία με τη σειρά Tns άνετα θα μπορούσε να ενσωματωθεί
στη φοϊερμπαχιανή παράδοση). Διερχόμενοβ από το ίδιο πεδίο έρευνα5 με
εκείνο του Feuerbach, δηλαδή τη διαμόρφωση θρησκευτικών παραστάσε
ων ενόψει συγκεκριμένων βιοτικών και αναπαραγωγικών προβλημάτων,
και μάλιστα με την απαίτηση Tns anoxpcóoas αναγκαία5 εξήγησήβ tous, ο
Weber προχωρά τόσο στη λεπτομερή έρευνα των αιτιακών συναφειών με
ταξύ (ταξικά προσδιορισμένου) τρόπου ζωή$ και Θρησκευτική5 συνείδησή
όσο και στη διερεύνηση των πάλαι ποτέ θεολογικών ζητημάτων, óncos η
λύτρωση και η θεοδικία, υπό αυστηρά εγκόσμια σκοπιά, δηλαδή cos npos
τα πρακτικά (ηθελημένα ή μη) αποτελέσματά tous. Η δεύτερη αυτή ενασχό
ληση καθίσταται oaqms υπό την προϋπόθεση Tns απόρριψή των λύσεων
τύπου Feuerbach οι οποίε5 έθεταν έμφαση στην ιδέα Tns αγάπη$ cos αλAnñoavaYvcópions των ανθρώπινων κοινωνών. Για τον Weber, óncos καθί
σταται aacpés από την κλασική Ενδιάμεση θεώρησή του (Weber, 2002), η
ανθρώπινη αγάπη και συγκεκριμένα η ερωτική σχέση υπόκειται και αυτή
στην ίδια ιστορική μετεξέλιξη από την οποία διέρχονται όλε5 οι υπόλοιπεβ
av0pcómv8s δυνάμει και ικανότητε5. Με tis παραθέσει auTés ο Weber δεν
ολοκληρώνει απλακ μια τυπολογία ερωτικών συμπεριφορών αλλά παρεμ
βαίνει σε μια συζήτηση περί Tns 'γνήσιαβ' ή 'πηγαίαβ' ανθρώπινέ συμπεριcpopás cos ερωτική5 συμπεριφορό5, η οποία εντείνεται ήδη από το τελευταίο
τέταρτο του 19ου αιώνα. Αλλά η εξέταση των μηχανισμών εξαντικειμενίκευσηβ, πραγμοποίηση5 και φετιχισμού, tous onoious Konicoôcos προσπά
θησε να ανακατασκευάσει ο Feuerbach, επρόκειτο να αναπτυχθεί σε ένα
νέο, ιδιαίτερα αναβαθμισμένο επίπεδο στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, με
Tpónous που λίγο πλέον θυμίζουν το συγγραφέα του Μπρούκμπεργκ, από
oroxacnés óncos ο Ernst Bloch και o Walter Benjamin. Ovrcos, με tous στοχαoxés auxoús υπερβαίνουμε το πεδίο KpmKás (και 8mppoñs) του Feuerbach
και αντιμετωπίζουμε συμπυκνωμένε5 αντιλήψεκ για τη νεωτερικότητα (και
τη δική Tns 'θρησκεία') αυτήν καθ' εαυτήν.
Αποτελεί όμο» ευνόητη ειρωνεία το γεγονό5 ότι, ενώ το φοϊερμηαχιανό
εγχείρημα γονιμοποίησε πλείστα πεδία φιλοσοφική$ και επιστημονική5 κριxiKñs épEuvas με τρόπο που δύσκολα θα μπορούσε να συλλάβει ο iôios ο
Feuerbach, εντούτοκ στο πεδίο Tns θεολογία5 προσλήφθηκε cos απειλητική
ερήμωση ή cos πλήρη$ ανατροπή τού πάλαι ποτέ 'απόλυτου' αντικειμένου
μια$ μεσαιωνικά προνομιούχου 'επιστήμη'. Η απάντηση σ' αυτή την απειλή
-απειλή για tous θεολόγου5, αλλά χειραφετική υπόσχεση για όλου5 tous
υπόλοιπου5- υπήρξε συστηματική και επίμονη.
Το 1900 o Adolf Harnack, évas από tous μεγαλύτερου$ θεολόγου5 Tns
αυτοκρατορική5 Γερμανία5, πανεπιστήμια^ καθηγητή$, μέλοε Tns Ακαδημίαε και kpotikós μυστικοσύμβουλο$, θα δημοσίευε μια σειρά ήδη διάση
μων την εποχή εκείνη διαλέξεων με τον τίτλο Η ουσία του Χριστιανισμού σημειώνοντα5 otis apxiKés napaypácpous ότι είχε έρθει η στιγμή Tns αντιπαρά
θεσ ή με κάποιε$ θ ε ο λ ο γ ώ αντιλήψε^ που είχαν εκφραστεί «προ εξήντα
ετών» (Harnack, 1999: 58). Η επιχειρηματολογική στρατηγική του Harnack,
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ενισχυμένη από την πολιτική αυτοσυνείδηση που συνόδευσε την ίδρυση
ms Γερμ ανίά AutoKpatopias, θα παραμέριζε tis χριστολογικέε διαστάσεκ
Tns ερμηνευτική$, óncos και θα υποβάθμιζε tis αντιλήψεις περί Tns ενανθρώ
πησή και Tns ενσάρκωσα του θεού (ουσιαστικά δηλαδή θα ανέτρεπε to u s
βασικού5 πυλώνε5 Tns φοϊερμπαχιανή5 αντίληψη5 óncos αυτή είχε προκύψει μέσα από μια ριζοσπαστική ανάγνωση του κλασικού Προτεσταντισμού),
τονίζονταβ ότι ο Χριστιανισμ05, και συγκεκριμένα ο Προτεσταντισμός, ήταν
η θρησκεία του riaTpós,23 πράγμα που συνδυαζόταν άνετα με την ιδιότητα
του αυτοκρατορικού υπηκόου για to u s nioroús. Ο παραλληλισμό$ autós
φάνηκε να αποδίδει Kapnoús όσο υπήρχε και το θεσμικό πλαίσιο που τον
υποβάσταζε, δηλαδή η αυτοκρατορική Γερμανία, αλλά μετά τον Α' Παγκό
σμιο Πόλεμο η θεολογική διανόηση θα έπρεπε να απαντήσει στη διπλή πρό
κληση αφενόβ Tns anouoías 8vós χριστιανικού αυτοκρατορικού πλαισίου
avacpopás και αφετέρου του πικρού δεδομένου Tns εκτεταμένα π ο λ έ μ ιέ
σύρραξή μεταξύ χριστιανικών λαών.
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, αλλά μπορεί μάλλον να θεωρηθεί επιτακτι
κή ανάγκη, ότι évas από to u s μεγαλύτεροι προτεστάντε5 θ εο λ ό γ ο ι του
20ού αιώνα -τα φώτα του οποίου έσπευσαν να εγκολπωθούν και ορθό
δοξοι θεολόγοι- θα δαπανήσει χρόνο και ενέργεια σε μια μακρά αντιπαρά
θεση με το 'πνεύμα' (ή μήπακ το φάντασμα;) του Feuerbach. 0 Karl Barth
θα διατυπώσει ρητή κριτική στον Feuerbach το 1927 με το κείμενο Ludwig
Feuerbach2*, με το οποίο αναγνωρίζει τη βαθιά επίδραση του Feuerbach στη
σύγχρονη θεολογία (τουλάχιστον την προτεσταντική) και θα καλέσει o íóios
σε μια ριζική αναδίπλωση εντό5 ms θεολογία$ (αποδεχόμενος φέρ' ειπείν
την αναγκαιότητα του σοσιαλιστικού αγώνα ενάντια στα σύγχρονα είδωλα),
προσπαθώντα5 ταυτόχρονα να διασώσει το δογματικό περιεχόμενο ms θεολογική$ αντίληψης. Στο πλαίσιο αυτό, το οποίο απασχολεί τον Barth επί
σειρά ετών (πρβλ. το κλασικό για τη συζήτηση κείμενο του Glasse, 1964·
επίσα Vogel, 1966· J. Weber, 1966 και Massey, 1976), ο Barth θα προτεί
νει αφενό5 την οικειοποίηση «Tns ριζοσπαστικήβ περί του Πάσχα αντίληipns Tns AvawñiKñs Εκκλησίας (ανεξαρτήτου Tns óiKñs μας προβληματικής
που καθορίζεται από τον Αυγουστίνο!)»25, ενώ αφετέρου θα χρησιμοποιή
σει to u s χαρακτηρισμού5 του διάσημου θεολόγου Hans Ehrenberg για τον
Feuerbach: ότι δηλαδή ο Feuerbach αγνόησε το θάνατο και παραγνώρισε
το κακό («Nichtkenner des Todes - Verkenner des Bôsen»· Barth, στο Thies,
1976: 22). Αυτή η δήλωση ηχεί βέβαια επιβλητικά και σχεδόν εξοντωτικά,
ιδιαίτερα όταν εκφράζεται από θ εο λό γο ι, αλλά στη σπουδή να περιορίσει
τον απειλητικά επεκτεινόμενο αντίπαλο παραγνωρίζει αυτή η ίδια ότι η προ
ϋπόθεση ms φοϊερμπαχιανής φιλοσοφίας είναι μια συγκεκριμένη περί του
23. Για τη oxéon tou Harnack με την αναδυόμενη θρησκειοκοινωνιολογΙα ins εποχήε ίου
στη Γερμανία πρβλ. us συνοηχικέΐ παραθέσεις στην Εισαγωγή σιον Weber (2007: ρκδ'-pKs).
24. Περιλαμβάνεται στη συλλογή κειμένων με επιμέλεια Ε. Thies (1976: 3-32), απ' όπου
και οι napanopnés.
25. Barth, στο Thies (1976: 19)· η όποια έμφαση στο πρωτότυπο. Ο Barth προτείνει δη
λαδή την εγκόλπωση tns ενανθρώπησή του θεού και vis αναστατική5 ópóons του cos μέγα
υπερβατικό αντίδοτο στον υλισμό (και στη θνητοψυχία) του Feuerbach.
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θανάτου αντίληψη η οποία συνδυάζεται με την προαναφερθείσα αντίληψη
Tns θνητοψυχία^26ενώ η φοϊερμπαχιανή φιλοσοφία διαθέτει μια θεωρία του
κακού η οποία -anoTÍvovras φόρο τιμή$ στον Hegel- ανάγεται στον Jakob
Bôhme, για τον οποίο η γένεση του Κακού ορίζεται cos αυτοαναφερόμενη
απόσπαση από τη φυσική-ουσιώδη υπόσταση των (θείων) πραγμάτων. Σύμ
φωνα με τον Glasse (1964: 86 κ.ε.), έπειτα από τριακονταετή ενασχόληση
με τον Feuerbach ο Barth θα καταλήξει στη διαπίστωση ότι ο Feuerbach
δεν έπρεπε να είχε θέσει το αρχικό ερώτημα (για την ανθρώπινη ρίζα του
θεού), πράγμα που αποτελεί παλαιόθεν έναν βολικό τρόπο κατασίγασα
μιαε δυσάρεστά συζήτησα. Ουσιαστικά λοιπόν, η απάντηση Tns θεολογία5
στον Feuerbach είναι το δόγμα, καθά» και η έμφαση στο ότι, εάν ληφθεί ο
'άνθρωποε' cos αφετηρία Tns κριιικήε, τότε πρόκειται για αυτοϋπονόμευση
του επιχειρήματο5, διότι o άνθρωποε είναι θνητόε, kokós , αμαρτωλό$ κ.λπ.
Από την πλευρά Tns σύγχρονα ανάγνωσή του ερωτήμακκ του διόλου
αμελητέου Barth ερωτάται πλέον (ή μάλλον: ξανά), παρ' όλη την επιβληθείσα μεταπολεμική 'ευπρέπεια' και 'κοσμιότητα' στην κριτική, αν συνεχίζει να
ισχύει, με tis anapakntes παραλλαγέ5, η διαπίστωση του Feuerbach από το
éTOs 1837, την οποία εκφράζει σε μια επιστολή στον Christian Kapp: «Οι θε
ολόγοι μαε είναι ηλίθιοι και κακεντρεχεί5 σαν τα κτήνη» («Unsere Theologen
sind dumm und boshaft wie die Bestien»· Bolin, 1904: 2/313).
Μια έρευνα για την επιρροή του Feuerbach στην Ελλάδα -αν εξαιρεθεί η
κλασική écos και παγιωμένη αντίληψη που τον αντιμετωπίζει cos απλό σκαλο
πάτι για τον Marx- μένει ακόμη να γραφτεί, έστω και αν εξαντληθεί σε λίγε5
μόνο σελίδεΞ. Αν όχι η πρώτη, τότε σίγουρα μια από tis npcóiES avacpopés
στον Feuerbach θα πρέπει να είναι του Ε. Ροϊδη, o onoíos τον συμπεριέλαβε, μαζί με τον Büchner και τον Δαρβίνο, cos tous «σήμερον φωστήραε Tns
φιλοσοφική5 επιστήμη», στο άρθρο Οι Καϊνίται του 1867 (πρβλ. PoT6ns,
1978: 368). Με την ειρωνεία που αποτελεί πάγιο χαρακτηριστικό του λόγου
του, o Pofôns αναφέρει tous τρειε 0ecopnxiKoús Tns εποχήε του cos αντιπροσωπευτικούε Tns npoíoúoas uñioiiKñs αντίληψη* η οποία αντιμάχεται την
υπερβατική περί του θεού αντίληψη, καταλήγοντα$ στην πεποίθηση ότι «ο
δε κόσμοε oútos μετά πάντων των εν αυτώ είναι αυθύπαρκτοε, φυτρώσαε
ημέραν τιναν cos αμανίτη5» (PoT6ns, 1978: 368). O PoT6ns δεν θα παραλείψει
να σημειώσει ότι οι πεποιθήσεΐ5 auTés «ουδέν άλλο είναι ειμή μόνον μεταμ
φ ιέσει των αρχαίων σοφισμάτων του Διαγόρα και του Σπινόζα» (PoT6ns,
1978: 368), στρεφόμενο$ ο iôios σε μια ερμηνεία των 'υπολειμμάτων' των
αρχαίων δαιμόνων στη σύγχρονη κοσμοθεώρηση υπό τη μορφή φυσικών
νόμων, η οποία, θα μπορούσε να υποστηριχτεί, έχει την κύρια προέλευ
σή Tns σε αντίοτοιχεδ παιγνιώδες και κριτικέε προσεγγίσει του Heine. Γενι

26.
Δεν απασχολεί εδώ to ζήτημα για ιη φιλοσοφική ή λογική ορθόιηια auiñs ms αντί
ληψ ή tou Feuerbach, koOcús η ανιίσιοιχη κριτική είναι κάτι που θα πρέπει να αναλάβει εκ
νέου ο ενδιαφερόμενο* αναγνώσχηε. Αυτό που προσεγγίζει τα όρια tns Koivns napaóoxñs
στη σύγχρονη (μη θεολογική) συζήτηση είναι ότι με το επιχείρημά του αυτό ο Feuerbach επιτελεί τουλάχιστον μία αρνητική πράξη διανοίγοντα; το δρόμο για μια περιεχομενική ανάλυση
ms πραγματικότητα5 xtopís αναδρομή σε φαντάσματα.
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κά, η διαφωτιστική και κριτική αντίληψη του ΡοΤδη, κυρίως τη δεκαετία του
1860, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αποτελεί όχι τόσο απότοκο όσο ύστερο
συνοδοιπόρο εγχειρημάτων, όπως εκείνο του Feuerbach, να συνδυαστεί
η κριτική στη θρησκευτική συνείδηση με το χειραφετικό αίτημα που μοιά
ζει να πηγάζει από την ανάπτυξη των σύγχρονων επιστημών. Εντούτοις, η
πρόσληψη του Feuerbach από αρκετούς συγχρόνους του (με ρητή εξαίρεση
ενός οξυδερκούς φιλοσοφικού αναγνώστη ο οποίος κατέληξε πρόσφυγας
στο Λονδίνο μετά το 1848) μπλέχτηκε αξεδιάλυτα με τον ανερχόμενο την
ίδια περίοδο φυσικοεπιστημονικό νατουραλισμό -κάτι για το οποίο δεν εί
ναι άμοιρος ευθυνών ο ίδιος ο Feuerbach27- έτσι όπως αυτός εκφραζόταν
από συγγραφείς όπως ο Moleçchott, ο Vogt και o Büchner. Είναι λοιπόν
ευνόητο ότι η κριτική στον υλισμό τον οποίο συνεπαγόταν αυτή η χυδαία
και αδιαμεσολάβητη αυτοπεποίθηση του 'φυσικοεπιστημονικού' λόγου θα
κατακρήμνιζε με σχετική ευκολία τον Feuerbach στην ίδια Γέεννα με τους
αναφερθέντες 'υλιστές', πράγμα που βρήκε θιασώτες και στην Ελλάδα. Το
1878 ο Ιγνάτιος Μοσχάκης, υφηγητής θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθη
νών εκφωνεί μια ομιλία στο σύλλογο «Παρνασσός» με τίτλο Μελέτη περί
υλισμού,28 και με στόχο την καταπολέμηση των αναφερθέντων φιλοσοφι
κών κατευθύνσεων. Στο πλαίσιο αυτής της κριτικής (από την πλευρά της
θεολογίας) ο Μοσχάκης δεν θα παραλείψει να αναφέρει και τον Feuerbach,
μαζί με τους Büchner, M o ^cho tt, Vogt (αλλά και τον Heine, ο οποίος δεν
μπορεί να λείπει από κανένα θεολογικό ανάθεμα), τονίζοντας ότι και αυτός
ανάγει τον άνθρωπο στις αισθήσεις του προασπιζόμενος μια αποκλειστική
αισθησιοκρατία.29 Η εύκολη, και πρόχειρη, αυτή κριτική θα συνεχιστεί και
27. Το 1850 ο Jakob Moleschott έστειλε στον Feuerbach το βιβλίο του που είχε κυκλοφο
ρήσει το ίδιο éros με τίτλο ΔιατροφοΑογία. Για to ñaó (Lehre der Nahrungsmittel. Für das Volk,
Έρλανγκεν). O Feuerbach ενθουσιάστηκε με την επιχειρηματολογία του βιβλίου, σύμφωνα
με την οποία το περιεχόμενο και η δυναμική των ανθρώπινων πράξεων εξαρτώνται κατά
κύριο λόγο από το είδοί των τροφίμων που καταναλώνονται, και δημοσίευσε το Νοέμβριο
του 1850 μια βιβλιοκριτική (στο περιοδικό tns Aii|ilas Blatter für literarische Unterhaltung)
με τίτλο «Η φυσική επιστήμη και η επανάσταση» («Die Naturwissenschaft und die Revolu
tion»). Στη βιβλιοκριτική αυτή, η οποία διακρίνεται για το ειρωνικό ú<pos Tns, ο Feuerbach
διατύπωσε τη φράση «O ávOptonos είναι αυτό που τρώει», η οποία στα γερμανικά λειτουργεί
cos συνήχηση: Der Mensch i$t, was er isst. O Feuerbach χρησιμοποίησε αυτή τη φράση cos
λογοπαίγνιο για να χαράξει κάποια όρια συζήτηση* αναφορικά με τη μετεξέλιξη του υλισμού
tns περιόδου, αλλά η φράση χρησιμοποιήθηκε και από nñelcrTous avtináñous auins Tns
προσέγγισης (óncos o laropiKÓs Heinrich von Treitschke) cos αφορμή για να συμπεριληφθεΙ o
Feuerbach στη χορεία των υλιστών συγγραφέων. Ο Feuerbach επανέκαμψε στο ζήτημα αυτό
ύστερα από δώδεκα χρόνια, στο πλαίσιο των ύστερων ερευνών του για τη θεογονία, με το
κείμενο Το μυστικό rns θυσίας ή Ο άνθρωπος είναι αυτό που τρώει (Das Geheimnis des Opfers,
oder der Mensch ist, was er iùt). που δημοσιεύθηκε στον ενδέκατο τόμο των Έργων του.
Eníons και σ' αυτή την ανάλυση θα τόνιζε ότι επρόκειτο για ένα παρεξηγημένο λογοπαίγνιο,
το οποίο όμα» αποτελούσε μια καλή αφετηρία για την ανάλυση αρχαίων διατροφικών και
θρησκευτικών εθίμων.
28. Οι παραηομπέ* γίνονται στη συλλογή κειμένων με επιμέλεια Ρ. Αργυροπούλου
(1995: 115 κ.ε.).
29. As αναφερθεΙ εδώ, δίκην ιστορικού πρωτοκόλλου, και μια παρανόηση (ή μήπως
λαθροχειρία;) tou Μοσχάκη, o onoios, npos επίρρωση tns από nñeupás του ανακατασκευή5
και ανασκευής του φοϊερμπαχιανού επιχειρήμακκ, παραπέμπει σε ένα χωρίο από τον δεύτε-
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στον 20ό αιώνα, λαμβάνοντας πιο λόγιες διαστάσεις. Μπορεί δε εν προκειμένω να διατυπωθεί μόνο ω* υπόθεση εργασία* ότι για μια περιεχομενική
πρόσληψη του φοϊερμπαχιανού αιτήματος και εγχειρήματος στην Ελλάδα
ο αναγνώστη* θα μπορούσε αντί για θεολογικά αναγνώσματα να στραφεί
καλύτερα στο μεσοπολεμικό ποιητικό έργο του Κώστα Βάρναλη, στο οποίο
οι θρησκευτικέ* πεποιθήσεις δεν αναδεικνύονται απλώς cos αντεστραμμένες
ανθρώπινε* δυνάμεις αλλά αφενός διευρύνουν με γλαφυρό τρόπο το πε
δίο ανάλυση* των ανθρώπινων αισθήσεων και αισθημάτων ενώ αφετέρου
εμπλέκονται σε ιδιαζόντως ύποπτε* σχέσεις με tous ó p o u s tn s ταξικής αντι
παράθεση*.
Αποτελεί εντούτοις ένα, αν όχι ενδιαφέρον, τότε ενδεικτικό ζήτημα ότι,
για παράδειγμα, το ακαδημαϊκό περιοδικό θεοήογία, το οποίο εκδίδεται από
το 1923, δεν περιέχει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Επιμέτρου κανένα
άρθρο που να ασχολείται κατά κύριο λόγο με τον Feuerbach, κάτι που ισχύ
ει και για άλλα θεολογικά περιοδικά.30 Οι όποιε* διάσπαρτε* και πενιχρέ*
αντίστοιχε* αναφορές τον αντιμετωπίζουν u>s σκέλος του άθεου διδύμου
Feuerbach-Marx, μέσα στη γνωστή νύχτα όπου όλε* οι γάτε* είναι γκρίζε*.
Στο πλαίσιο μιαΐ γραμματολογική* έρευναΐ, η οποία πόρρω απέχει από το
να είναι έστω και κατά προσέγγιση πλήρης θα μπορούσαν εντούτοΐΐ να
αναφερθούν εδώ οι συνοπτικέ* αναλύσει των Κ. Δεληκωνσταντή (1995)
και Γ. Μαντζαρίδη (1995), οι οποίεδ ακολουθούν το βασικό επιχείρημα του
Barth απέναντι στον Feuerbach, για να ανακαλύψουν, με περίσσια δογματι
κή αυτοπεποίθηση, τον φθαρτό, κτισματικό και -εν κατακλείδι- αμαρτωλό
και πεισιθάνατο χαρακτήρα του ανθρώπου, o onoíos μέσα από αυτή τη βο
λική διαπίστωση δεν προλαβαίνει να χαρεί με την αποκάλυψη του μυστικού
της θρησκείας από τον Feuerbach και εκσφενδονίζεται ξανά στη γνωστή κοι
λάδα των γήινων δακρύων και των ουράνιων υποσχέσεων, συνοδευόμενος
από το Χάρο ως τον μεγαλύτερο χωροφύλακα της ανθρώπινης χειραφέ
τησης. Οι αναφερθέντες συγγραφείς δεν παραλείπουν να ασπαστούν την
κριτική που άσκησε ο Barth στον Feuerbach (όχι όμως και την από πλευράς
ρο τόμο ίων Sàmmtliche Werke, ins μοναδικής για την εποχή έκδοσης Έργων του Feuerbach.
Πρόκειται για το έργο του 1846 Ενάντιο cnn δυαρχία σώμα ros και ψυχής, σάρκας και πνεύματος
(Wider den Dualismus von Leib und Seele, Fleisch und Geist)· o MooxóKns παραπέμπει στη σ.
371 του αναφερθέντοε τόμου στην εξής διατύπωση: «Κατά τούτο μόνον, λέγει ο Feuerbach,
διακρίνεται ο άνθρωποί του ζώου, ότι είναι το ζων υπερθετικόν του αισθητισμού, το ον το
μάλλον ευαίοθητον εν τω κόσμω. θέλετε να καταστήσετε τον άνθρωπον ευτυχή, ανατρέξατε
εις την πηγήν Tns ευτυχίας, eis την πηγήν náons xapás, εις ία αισθήσεΐ5». Αλλά στο αντίστοι
χο σημείο -όπως και σε άλλα σημεία του έργου του- ο Feuerbach επιμένει επανειλημμένα ότι
ο άνθρωπος διαφέρει από τα ούτως ή άλλως αισθητηριακά ζώα στο ότι μπορεί να καταστήσει
αυτοσκοπό την αισθητηριακή ύπαρξή του, διασώζοντας έτσι μέσα από την αισθητηριακή
διάστασή του ακριβώς τη δύναμη του αυτοπροσδιορισμού του. Δεν πρόκειται λοιπόν εδώ
για «ακράτηιο[ν] ηδυπάθεια και αμέτρητο[ν] εγωισμό», όπως διαπιστώνει ο Μοσχάκης, αλλά
για μια άκρως δυσχερή απόπειρα διάσωσης ενός κανονιστικού αιτήματος καταμεσής στο
εμπράγματο, αισθητηριακό πλαίσιο ίου βίου.
30.
Για το τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα -τουλάχιστον- η μοναδική συστηματική
αναφορά στον Feuerbach σε επίπεδο θεωρητικής, και όχι θεολογικής, ανάλυσης είναι το
αφιερωματικό τεύχος 18 του περιοδικού Αξιολογικά (2007) με τίτλο Φώυερμπαχ. Φιλοσοφία
και κριτική.
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του Barth εγκόλπωση ή τουλάχιστον έγκριση του σοσιαλιστικού αιτήματοε)
επιπροσθέτονταε ότι η θρησκευτική κριτική τύπου Feuerbach προκλήθηκε
από τιε στρεβλώσειε που προέκυψαν στο δόγμα από το Χριστιανισμό τηε
Δύσηε (Δεληκωνσταντήε, 1995: 428· Μαντζαρίδηε, 1995: 536), και πετυχαίνονταε έτσι δύο κτισματικά τρυγόνια με τον Ιδιο θεολογικό σμπάρο: η θεο
λογία τηε Δύσηε είναι συνυπαίτια για το απειλητικό φαινόμενο Feuerbach,
πράγμα που δεν ισχύει, βέβαια, για τη μονολιθική θεολογία τηε (καθ' υμάε)
Ανατολήε. Είναι δε ενδεικτικό ότι, όταν η θεολογία οδηγηθεί στα άκρα τηε,
αποκαλύπτεται ωε υποβαθμισμένη σοφιστική, καθώε εκφράζει τη διαπίστω
ση, εν είδει μάλιστα «απλήε σκέψηε», ότι «Αφού οι άνθρωποι οδηγούνται
αυθόρμητα σε θρησκευτικέε προβολέε, σημαίνει ότι με αυτέε συλλαμβά
νουν και ερμηνεύουν, όσο τουε είναι δυνατό [εκ], το νόημα και το σκοπό τηε
υπάρξεώε τουε. Έτσι η ανθρωπολογία ανάγεται σε θεολογία» (Μαντζαρίδηε,
1995: 537)· όπερ έδει δείξαι: αντιστρέφονταε την αντιστροφή του Feuerbach
έχουμε μια νέα παλαιά θεολογία. Στα τέλη πλέον του 20ού αιώνα θα ηερίμενε κανείε κάτι περισσότερο και περιεκτικότερο αναφορικά με αυτό το ζήτημα
- ακόμη και από θεολόγουε.
Η παρούσα χαρτογράφηση των επιδράσεων του φοϊερμπαχιανού έρ
γου δεν συμπεριέλαβε, εμπρόθετα, ούτε τον Karl Marx ούτε τον Friedrich
Engete, καθώε ακόμη και ο πρόχειρα ενημερωμένοε αναγνώστηε θα τείνει να
προσεγγίσει, κατά πάσα πιθανότητα, τον μοναχικό συγγραφέα του Μπρούκμπεργκ είτε μέσα από τιε τηλεγραφικέε και άκρωε συμπυκνωμένεε θέσειε για
τον Feuerbach του Marx (που γράφονται για ιδία κατανόηση), πιστεύονταε
ότι έτσι 'ξεμπερδεύει' με τον Feuerbach, είτε -ακόμη χειρότερα- μέσα από
το βιβλίο του Engete Ο Ludwig Feuerbach και το τέήθ5 rns KñaaiKñs γερμανιKñs φιλοσοφία5. Δεν θα επεκταθώ εδώ σε ανάλυση αυτών των κειμένων αυτό αποτελεί ένα προκλητικό ενέργημα για τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη,
ο οποίοε καλείται εν πρώτοιε, εν ονόματι μιαε απλήε δικαιοσύνηε, να μην
ταυτίσει μέχρι σημείου ασφυξίαε, όπωε συνέβαινε επί δεκαετίεε, τιε απόψειε
του Engels με εκείνεε του Marx.31 Αρκεί εδώ η υπόμνηση ότι ο Feuerbach
'ξεπερνιέταΓ από τον Marx όχι εν είδει απώθησηε αλλά μέσα από μια ριζική
ενσωμάτωση τηε επιχειρηματολογικήε στρατηγικήε του σε ένα πλαίσιο κριτικήε βαθύτερο και σε κάθε περίπτωση περιεχομενικά διαφοροποιημένο από
εκείνο του Feuerbach. Ο Feuerbach δεν αποτελεί μια ξεπερασμένη αφετηρία
για το μαρξικό έργο αλλά μια διαρκώε ενεργή προϋπόθεσή του - δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι ο συγγραφέαε τηε Ouaías του Χριστιανισμού αποτελεί έναν
από τουε αποδέκτεε του πρώτου Βιβλίου του Κεφαλαίου όταν αυτό δημοσι
εύεται το 1867. Όσο για τον Engete, αε τονιστεί ότι η γνωστή κριτική του στον
Feuerbach το 1888, με τον Marx νεκρό και με το νεοκαντιανισμό να αποκτά
πρόσβαση στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, θα έπρεπε να αναγνωστεί πρωτίστωε ωε στρατηγική κίνηση αντίκρουσηε - κάτι που ισχύει για όλα τα κείμε
νά του τηε αντίστοιχηε περιόδου.32 Αντί λοιπόν για μία ακόμη αναφορά στιε
31. Σημαντικό βήμα σ' αυιή χην κατεύθυνση αποτελεί το προαναφερθέν βιβλίο του Κουβελάκη (Kouvelakis, 2003).
32. Η διάσταση αυτή του ενγκελσιανού επιχειρήματοβ γίνεται oatpñs αν ληφθεΙ υπόψη
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θέσε/s για τον Feuerbach -οι orioles αποκτούν το αντίστοιχο βάθθ5 tous όταν
αναγνωστούν όχι (τόσο) σε συσχετισμό με την Ουσία του Χριστιανισμού όσο
με tis Apxés rns <piñoacxplas του μέήήοντοε και tis Προσωρινές θέσεις για τη με
ταρρύθμιση ms q>iñoao<pías- και εφόσον έγινε flóyos για δικαιοσύνη, η χαρ
τογράφηση αυτή θα κλείσει με μια ελάχιστα γνωστή παράθεση και κρίση του
Marx για τον Feuerbach, στο πλαίσιο pías 'δικαστικήβ', όπα» λέει o (6ios, και
ιδιαίτερα ακριβοδίκαιης όπα» μπορούμε να διαπιστώσουμε εμείς συνολικήε
εκτίμησα για τον Proudhon, που συντάσσεται τον Ιανουάριο του 1865:
Σε σύγκριση με τον Hegel ο Feuerbach είναι εντελα» nevixpós. Παρ' όλα
αυτά υπήρξε θεμελιώδα μετά τον Hegel, διότι έθεσε έμφαση σε ορισμέ
να σημεία, δυσάρεστα για τη χριστιανική συνείδηση και σημαντικά για την
πρόοδο tns KpiiiKñs, τα οποία ο Hegel είχε αφήσει σε μια μυστικιστική Clairobscur [φωτοσκίαση], (MEW16: 25- η έμφαση στο πρωτότυπο)
Δεν γνωρίζουμε τι απέγινε το αγόρι του 1849 που είχε το epáoos (ή την
αφέλεια) να αναφέρει θετικά τον Feuerbach στο κατηχητικό σχολείο του η ιστορία Tns θεολογίαε είναι γεμάτη με κεφάλαια ποινών και κολασμού.
Μέσα όμα» από τη μακρά σειρά στρεβλώσεων και αντιστροφών που αποτε
λεί την παγκόσμια ιστορία, θα μπορούσε να στοχαστεί κανεί5 μια κοινωνία
στο σχολείο Tns onoías (και όχι στο ανύπαρκτο κατηχητικό) θα διατυπωνό
ταν η ερώτηση: «Μπορεί κανείβ να πει και να σκεφτεί κάτι διαφορετικό από
το ότι o ávOpconos δημιούργησε το θεό;» - και η απάντηση θα μπορούσε να
είναι μια σειρά από χαμόγελα επίγνωσα και ελευθερίαβ.

6aváans Γκιούραε

το βιογραφικό βιβλίο του C.N. Starcke για τον Feuerbach (1885), το οποίο αηοτέλεσε και την
ιστορική αφορμή για τη σύνταξη του γνωστού βιβλίου του Engels. Για μια διεξοδική ανακατασκευή του ζητήμακκ του 'υλισμού' στον Feuerbach, βασισμένη στο σύνολο του έργου του,
βλ. Barata-Moura (1994).
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