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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Το βιβλίο του Καθηγητού Hans Küng
περί του διαλόγου των εκπροσώπων
των Φυσικών Επιστημών και της Θρησκείας

Ευχαρίστως ανέλαβα την εκ της γερμανικής στην ελληνική
γλώσσα μετάφραση του παρόντος βιβλίου του Ελβετού Ομοτίμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου της Τυβίγγης Γερμανίας Hans Küng , που έχει τίτλο Η αρχή των πάντων και υπότιτλο φυσικές Επιστήμες και Θρησκεία. Πρόκειται για μία
αξιολογότατη και επιτυχημένη προσπάθεια συμβιβασμού της
Θεολογίας και των Φυσικών Επιστημών πάνω στο ζήτημα της
αιτίας και αρχής όλων των πραγμάτων (υλικού σύμπαντος,
γης, εμβίων φυτών και ζώων, ανθρώπου και του πνεύματός
του) και του επί της γης τέλους αυτών.
Ο πολυγραφότατος και γνωστός στη Χριστιανική Οικουμένη και σε άλλα θρησκευτικά περιβάλλοντα διακεκριμένος συγγραφέας στο έργο του αυτό −συγκεντρώνοντας
και επεξεργαζόμενος με κριτική οξυδέρκεια ποικίλο ουσιώδες αστροφυσικό, αστρονομικό, μαθηματικό, φυσικοχημικό,
φυσιογνωστικό, βιολογικό, ανθρωπολογικό, παλαιοντολο-
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γικό, ιστορικό, νευρολογικό, ψυχολογικό, ψυχιατρικό, φιλοσοφικό (γνωσιολογικό, αξιολογικό, μεταφυσικό), κοινωνιολογικό, κοσμοθεωρητικό και βιοθεωρητικό υλικό−, προσφέρει ένα σημαντικό εγχειρίδιο συγχρονισμένης πρωτότυπης κοσμολογικής και ανθρωπολογικής «Απολογητικής»
τελείως νέου είδους. Διαλέγεται μέσα στα όρια της ανθρώπινης γνωστικής ικανότητας, η οποία δεν είναι δυνατό να εισδύσει λογικά στη σφαίρα του Υπερβατικού και Θείου, αλλ’ όμως
με διονυχιστική αξιοποίηση των εμπειρικών φυσικοεπιστημονικών δεδομένων και πορισμάτων δύναται να υποδεικνύει
το αστήρικτο των στρεφομένων εναντίον της πίστης φυσικοεπιστημονικών υποθέσεων και θεωριών, να καθιστά φανερόν
ότι η πίστη αυτή, που συνδέεται με άμεση βιωματική εμπειρία,
είναι όχι «παρά λόγον», αλλά «υπέρ λόγον».
Ο Καθηγητής Küng, παρουσιάζοντας είτε εμπειρικές διαπιστώσεις, είτε θεωρίες, υποθέσεις και απλές απόψεις εκπροσώπων διαφόρων επιστημονικών κλάδων και συσχετίζοντάς
τις με την από αυτόν ερμηνευόμενη βιβλική διδασκαλία, καθιστά φανερό ότι μόνον η κακή χρήση, είτε της Επιστήμης
είτε της Θρησκείας είτε αμφοτέρων, είναι η κυρία αιτία της
σύγκρουσης μεταξύ τους. Προχωρώντας βήμα προς βήμα
στο διάλογό του με τους εκπροσώπους των Φυσικών Επιστημών και χρησιμοποιώντας με επιδεξιότητα διαλεκτική
σωκρατική ή μαιευτική μέθοδο εξαιρετικής ποιότητας, ξεκινά –σε κάθε επιμέρους περίπτωση– το διάλογο χωρίς προκαταλήψεις, δίνοντας συχνά στην αρχή την εντύπωση ότι
συμφωνεί προς τις απόψεις των αντιφρονούντων. Τις παραθέτει αντικειμενικά κατά σφαιρικό και εξονυχιστικό τρόπο
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και στο τέλος χωρίς παιάνες νίκης είτε μόνο με μια ερώτηση,
που έχει μια και μόνη αυτονόητη απάντηση, είτε με διατυπώσεις σοβαρών ειδικών επαϊόντων επιστημόνων πείθει για
το αστήρικτο των δήθεν επιστημονικών αιτιάσεων εναντίον
της πίστης. Σ’ αυτό συνίσταται η μεγάλη προσφορά του βιβλίου του.
Αλλά το έργο του Hans Küng δεν προσφέρει μόνο κριτικά επεξεργασμένο έτοιμο υλικό προς οικείωση και εμπλουτισμό του πνευματικού οπλοστασίου μας, αλλά είναι και παρότρυνση προς τους θεολόγους και τους διανοούμενους
Χριστιανούς να παρακολουθούν κατά το δυνατόν τα τελικά
πορίσματα των διαφόρων θύραθεν επιστημών προς οικείωση και αξιοποίηση και προς ανάπτυξη επιτυχούς διαλόγου
με τους εκπροσώπους τους για ζητήματα που σχετίζονται
άμεσα ή έμμεσα προς τον κοσμοθεωρητικό και βιοθεωρητικό προσανατολισμό τους. Έτσι ο επιφανής συγγραφέας του
βιβλίου μάς διδάσκει ότι για τα ζητήματα αυτά πρέπει να
εγκαταλείψουμε την αυτάρκεια, τη χειμερία νάρκη, το δογματισμό και τον πνευματικό στρουθοκαμηλισμό, για να κεντρίζουμε και αφυπνίζουμε συνεχώς το ενδιαφέρον μας για
περαιτέρω συνεχώς ανανεούμενη μελέτη προς συγχρονισμένη και αξιόπιστη διαλογική επικοινωνία με αντιφρονούντες.
Ο συγγραφέας H. Küng αισθητοποιεί άριστα το δεοντολογικό αίτημα για τη διπολικότητα κάθε διαλόγου, του
οποίου η ροή κινείται μεταξύ δύο πόλων, διότι με κάθε διάλογο προσφέρουμε και δεχόμαστε. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι, ότι από οποιονδήποτε διάλογο κάτι μπορούμε να διδαχθούμε. Γι’ αυτό αποστολή του Χριστιανού, που συνδια-

© Hans Küng, 2005 / ΕκΔοσΕισ ουρανός α.Ε., 2009

1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

λέγεται, δεν είναι να προσφέρει μόνο λόγους διαφωτιστικούς,
παραμυθητικούς, παραινετικούς, προτρεπτικούς, ελεγκτικούς
και επιτιμητικούς. Με το να ακούμε τους άλλους με προσοχή είναι δυνατό να προσφέρουμε μεγαλύτερη υπηρεσία παρά με το να κηρύττουμε σ’ αυτούς. Πολλοί, ακόμη και μεγάλοι επιστήμονες, ζητούν ένα αυτί για να τους ακούσει και δεν
το βρίσκουν ανάμεσα σε πολλούς Χριστιανούς, διότι αυτοί
συχνά ομιλούν ακόμη και όταν πρέπει ν’ ακούνε.
Το βιβλίο αυτό του H. Küng , σύμφωνα προς τα ήδη λεχθέντα, προβάλλει επιπλέον το αίτημα, κατά το οποίο οι θεολόγοι και οι πιστοί, αντικρούοντας εκείνους που διαφωνούν
προς τις χριστιανικές αλήθειες, πρέπει να παρουσιάζουν τις
απόψεις, τα επιχειρήματα και τις αντιρρήσεις των διαφωνούντων κατά τρόπο ευσυνείδητο και αντικειμενικό και όχι κατά τρόπο επιλεκτικό και αποσπασματικό προς επίτευξη εύκολης φαινομενικής επιτυχίας και θριαμβολογίας.
Επίσης το ίδιο βιβλίο δεν οδηγεί σε σύγχυση των ορίων
του καταφατισμού και αποφατισμού. Με τη σύγχυση αυτή
είναι δυνατό να γίνει μετάσταση της διαλογικής ενέργειας
από τον ενδοκοσμικό χώρο και καταφατισμό προς την υπερβατική και απρόσιτη στο λόγο περιοχή του αποφατισμού,
όπου η μεν ουσία του Δημιουργού Θεού είναι τελείως απροσπέλαστη, το δε όργανο για τη μέθεξη των προσιτών στον
άνθρωπο και μεθεκτών από αυτόν θείων ενεργειών και για
την προσοικείωση του θαβωρείου φωτός είναι όχι ο «καθαρός λόγος», αλλά η βιωματική εμπειρία και η άμεση εσωτερική θέα, η οποία για τη γνήσια χριστιανική Γνωσιολογία,
πέραν της κατ’ αίσθησιν εμπειρίας και της διανοητικής-συλ-
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λογιστικής λειτουργίας, θεωρείται ως τρίτη πηγή γνώσεως
(πρβλ. Ευαγγέλου Δ. Θεοδώρου, φαινομενολογία και Δεοντολογία της Ελληνικής Θεολογίας στο λυκαυγές της
τρίτης χιλιετίας, Αθήνα 2006, σσ. 17-1). Επίσης ο H.
Küng με την προβολή των βιβλικών μηνυμάτων (λ.χ. της
Γένεσης, του βιβλίου των Ψαλμών, της Καινής Διαθήκης)
βοηθεί να κατανοήσουμε, ότι οι Χριστιανοί δεν πρέπει εν
ονόματι μονομερούς και αποκλειστικής προσκόλλησης στον
αποφατισμό να συρρικνώνουν, αποδυναμώνουν ή και να καταργούν το διάλογό τους στα πλαίσια του καταφατισμού, ο
οποίος, ως συνάγεται εκ της Αγίας Γραφής και της Ιεράς
Παραδόσεως, έχει κεντρική θέση στον προσιτό στην ανθρώπινη διάνοια τομέα των ενδοκοσμικών και ιστορικών συναρτήσεων της Θείας Αποκαλύψεως και της Εκκλησίας.
Γενικά η κοσμολογική και ανθρωπολογική διδασκαλία
του H. Küng μας δίνει το δικαίωμα να συμπεράνουμε ότι είναι αναγκαίος ο εκάστοτε συγχρονισμένος διάλογος προς
αντίκρουση των επιθέσεων εναντίον της πίστης και επομένως
είναι άδικο να χαρακτηρίζονται ως «σχολαστικίζοντες» αρνητές του χριστιανικού πνεύματος όσοι, στηριζόμενοι στο
παράδειγμα των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας, επικαλούνται και τη μαρτυρία αστρονόμων ή φυσικών ή βιολόγων ή ιατρών ή ψυχολόγων κ.ά., όχι για να εισδύσουν λογικά στο μυστήριο της Αγίας Τριάδας ή του προαιώνιου σχεδιασμού του «χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου» (Ρωμ. ιστ΄, 25)
μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, αλλά για να αντικρούσουν τους ισχυρισμούς των πολεμίων της πίστης ή για να
επαναλάβουν ότι «οἱ οὐρανοì διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ»
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(Ψαλμ. 1, 1) ή ότι «τὰ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου
τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καì θειότης» (Ρωμ. 1, 20) ή ότι «πᾶς οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος, ὁ δὲ τὰ πάντα κατασκευάσας Θεός» (Εβρ.
3, 4) ή ότι «ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους» (Α΄ Κορ. 13,12) ή
ότι προς τον πυρήνα της εξιστόρησης του γεγονότος της
Αναστάσεως του Κυρίου συναρτάται το προσιτό στον ανθρώπινο λόγο πλήθος ιστορικών γεγονότων, κατά τα οποία οι
Απόστολοι ως αυτόπτες και αυτήκοοι ήταν πεπεισμένοι για το
θεμέλιο αυτό του Χριστιανισμού και γι’ αυτό όλοι σχεδόν υπέγραψαν με το αίμα τους τη μαρτυρία: «Ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καì αἱ χεῖρες
ἡμῶν ἐψηλάφησαν… ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν» (Α΄ Ιωαν. 1, 2).
Η παρούσα ελληνική μετάφραση είναι δυνατό να συντελέσει στον προσανατολισμό των αναγνωστών εκείνων, οι
οποίοι καλόπιστα νομίζουν ότι η Επιστήμη αντιτίθεται στη
χριστιανική πίστη. Εξάλλου η μετάφραση αυτή δύναται να
υποβοηθήσει εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τη μόρφωση
των νέων.
Ο υπογραφόμενος, γνωρίζοντας κάπως εκ των προτέρων
το κεντρικό κοσμολογικό και ανθρωπολογικό περιεχόμενο
του βιβλίου του Καθηγητού H. Küng , ευχαρίστως απεφάσισα να ανταποκριθώ στην πρόσκληση του προ ετών φίλτατου φοιτητή μου κ. Αθανασίου Ψυχογιού, Διευθύνοντος
Συμβούλου των αξιόλογων Εκδόσεων Ψυχογιός, για τη
μετάφραση του βιβλίου. Επειδή επίσης γνώριζα, ότι ο Καθηγητής Küng είναι φιλελεύθερος θεολόγος, που αντιμετωπίζει κριτικά όχι μόνο τις ακρότητες του Παπισμού, αλλά και
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μερικές διδασκαλίες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, που
συμπεριλαμβάνονται και στη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, γι’ αυτό πήρα την απόφαση για τη μετάφραση με
τη σκέψη ότι –με τη σύμφωνη γνώμη του εκδότη– θα έκανα
χρήση και της κατά το μάλλον ή ήττον καθιερωμένης παράθεσης μερικών σημειώσεων του μεταφραστού, που θα περιέχουν –υπό ορθόδοξη οπτική γωνία– μερικά στοιχεία, που
αναφέρονται σε σπουδαία σημεία του βιβλίου, σχετιζόμενα
λ.χ. προς το δαρβινισμό ή την κριτική ερμηνεία της Αγίας
Γραφής και την καθ’ όλου Χριστολογία. Επιπλέον μερικές
σημειώσεις θα συντελούν στη διασάφηση ή συμπλήρωση κάποιων πολύ συνοπτικών διατυπώσεων του βιβλίου.
Έτσι η μετάφραση –που προσπαθεί να μείνει απόλυτα
πιστή ακόμη και στο ύφος του συγγραφέα (λ.χ. στη χρήση
ασυνδέτων διατυπώσεων και ελλειπτικών φράσεων με διπλή, άνω και κάτω, τελεία)– θα είναι ένα εγχειρίδιο όχι μόνο
διεπιστημονικού στοχασμού, αλλά σε μερικά ουσιώδη ζητήματα και ενδοχριστιανικού θεολογικού από ορθόδοξη σκοπιά διαλόγου, που θα στηρίζεται σε αντικειμενική γνώση τόσον των απόψεων ιδίως των φιλελεύθερων ετερόδοξων θεολόγων, όσον και των αντίστοιχων συμφώνων προς αυτές ή αποστασιοποιημένων από αυτές διδασκαλιών της ορθοδόξου παραδόσεως. Ένας τέτοιος διάλογος είναι δυνατό να οδηγήσει
κάθε πιστό (ορθόδοξο ή ρωμαιοκαθολικό) στο να επαναλαμβάνει ανεμπόδιστα τους ωραίους και παρήγορους λόγους, που
χρησιμοποιεί ο H. Küng στο τέλος του βιβλίου του:
«Δύναμαι –λέγει– να κατανοώ… τον Θεό ως το Άλφα
και το Ωμέγα, την αρχή και το τέλος όλων των πραγμάτων.
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Και γι’ αυτό ως ένα θάνατο μέσα στο φως». Για το φως αυτό ο Küng παραθέτει τους εξής λόγους από το τελευταίο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου: «Καὶ νὺξ οὐκ ἔσται
ἔτι, καὶ οὐ χρεία λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς
φωτιεῖ αὐτούς, καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Αποκ. 22, 5).
Ας επιτραπεί να προσθέσουμε ότι το νεότατο φυσικοεπιστημονικό υλικό, που προβάλλεται από το βιβλίο του H.
Küng ενισχύει τα σχετικά ουσιώδη τελικά κοσμολογικά και
ανθρωπολογικά συμπεράσματα σχετικών μελετών, που έγραψε ο υπογραφόμενος κατά τις τελευταίες έξι δεκαετίες. Εξ
αυτών αναφέρουμε δειγματοληπτικώς κατά χρονολογική
σειρά τις εξής: Η σημερινή εν τη Επιστήμη θέσις της Εξελικτικής Θεωρίας περί της καταγωγής των ειδών της ζωής
και του ανθρώπου (Φροντιστηριακαί μελέται Ι. Κ. Παπαζαχαρίου), Αθήνα, 147. − Θεός, Κόσμος, Άνθρωπος («Η
μαρτυρία του μακροκόσμου − Η μαρτυρία του μικροκόσμου − Η αρχή της ζωής − Η μαρτυρία των ζώντων οργανισμών. Η θεωρία της εξελίξεως − Εξαήμερος και Επιστήμη − Η
ψυχή του ανθρώπου»): Μέρος Β΄ στο βιβλίο: αιωνία αλήθεια, εν Αθήναις, 160, σσ. 4-154. − Εγχειρίδιον φιλοσοφίας, Τεύχος Α΄ (Εισαγωγικά − Γνωσιολογία − Γενική Αξιολογία), Θεσσαλονίκη, 167. Θρησκεία και φυσικαί Επιστήμαι, Αθήνα 171. Εκκλησία και φυσικόν περιβάλλον, Αθήναι, 13. «Το ζήτημα των ενδείξεων της υπάρξεως του
Θεού», περ. Θεολογία, Αθήναι 12, όπου στις σελίδες
211-217 υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο υπό τον τίτλο «Η Φυσική του Χάους και η Γεωμετρία των Fractals». − το νόη-
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μα και τα όρια της ανθρωπίνης ελευθερίας, περ. Θεολογία,
Αθήναι, 2006, σσ. 7-36. «Ορθόδοξη Κοσμολογική Αισθητική», περ. Θεολογία, Αθήναι, 2007, σσ. 43-467. Στις μελέτες αυτές θα ήταν δυνατό να προστεθούν και πολλά άρθρα,
που δημοσιεύθηκαν στον περιοδικό και καθημερινό Τύπο.
Τέλος επιβάλλεται να αναφερθεί ότι για τον έλεγχο της
ορθότητας της μετάφρασης μερικών επιστημονικών όρων
υπήρξε πολύτιμη η συνδρομή εκ μέρους των ειδικών επιστημόνων Νικολάου Αρτεμιάδη (Ακαδημαϊκού, για Μαθηματικά), Γεωργίου Κοντοπούλου (Ομ. Καθηγητού του Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκού, για Αστρονομία και Αστροφυσική), Γεωργίου Χριστοδούλου (Ομ.
Καθηγητού του ιδίου Πανεπιστημίου, για Νευρολογία και
Ψυχιατρική), Γεωργίου Θεοδώρου (Καθηγητού του ιδίου
Πανεπιστημίου, για Γεωλογία και Παλαιοντολογία), Δημητρίου Θεοδώρου (Επικ. Καθηγητού του ιδίου Πανεπιστημίου, για Φυσική και Χημεία), και Βασιλείου Τζέρπου
(Διδάκτορος Θεολογίας, για την ανεύρεση μερικών ψηφιακών ιστοτόπων στο Διαδίκτυο). Οφείλονται σ’ αυτούς θερμές ευχαριστίες, όπως και στις Εκδόσεις Ψυχογιός για την
όλη επιμέλεια της έκδοσης του βιβλίου αυτού.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ομότιμος Καθηγητής και πρ. Πρύτανης του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τακτικό Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας
των Επιστημών και Τεχνών
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ΠΡολογοσ στΗν ΕλλΗνικΗ ΕκΔοσΗ
του Hans Küng

οι Έλληνες ήταν εκείνοι, που πρώτοι μέσα στην ευρωπαϊκή ιστορία συλλογίσθηκαν για την «αρχή των πάντων», για την πρωταρχική πηγή ή αιτία, από την οποία
προέρχεται το παν και στην οποία ίσως πάλιν επιστρέφει.
για τον Θαλή αυτή ήταν το ύδωρ, για τον αναξιμένη ο
αέρας, για τον Ηράκλειτο το πυρ, αλλά για τον αναξίμανδρο το Άπειρο, το ποιοτικά και ποσοτικά απροσδιόριστο.
αλλ’ αυτοί οι πρώτοι φιλόσοφοι της φύσης ήδη επίσης
σκέφθηκαν, εάν και πώς συμβαίνουν αλλαγές, πώς συμπεριφέρονται το είναι, το γίγνεσθαι, ποιοι νόμοι λειτουργούν
εδώ.
αλλά οι Έλληνες ήταν επίσης εκείνοι, στους οποίους
χρωστάμε την αρχή της φυσικής Επιστήμης. Με πρωτοποριακές θεωρίες θεμελίωσαν τις μετέπειτα επιμέρους
επιστήμες, προπαντός τα Μαθηματικά, τη βιολογία, τη
Χημεία και τη φυσική. Πάντοτε εκ νέου γίνεται αναφορά
σε μεγάλους στοχαστές, όπως στον μαθηματικό Ευκλείδη, στους ατομικούς λεύκιππο και Δημόκριτο, στον ια-
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τρό γαληνό και προπαντός στον γενικό [καθολικό] στοχασμό του αριστοτέλη.
τέλος οι Έλληνες ήταν επίσης εκείνοι, που ανέπτυξαν
μία φιλοσοφική έννοια περί του Θεού. ο Ξενοφάνης
προσδιόρισε τον Θεόν ως το απόλυτα τέλειο, ύψιστο ον.
ο Παρμενίδης γνώριζε μόνο το είναι, το ένα και αγέννητο. ο αναξαγόρας θεωρούσε, ότι ο κόσμος αναγόταν
στον «νουν», που είχε τη γνώση και δημιουργούσε την
τάξη. Πάνω σ’ αυτούς οικοδομούσαν τη σκέψη τους οι
κλασικοί εκπρόσωποι της Ελληνικής φιλοσοφίας και κατανοούσαν τον Θεό, όπως ο Πλάτων, ως την ιδέα του
αγαθού ή, όπως ο αριστοτέλης, ως το κινούν ακίνητον,
ως αυτοστοχαζόμενη σκέψη.
και έτσι είναι για μένα μεγάλη χαρά, ότι το βιβλίο αυτό για την «αρχή των πάντων» είναι δυνατό να παρουσιασθεί στην ελληνική γλώσσα. φυσικά λαμβάνω σοβαρά υπόψη τις εποχικές αλλαγές, τις οποίες, προπαντός
από την έναρξη των νέων Χρόνων, έχει υποστεί το κοσμοείδωλό μας, που διαμορφώθηκε από τους Έλληνες: ο
γαλιλαίος με τη νέα αστρονομία, ο κάρολος Δαρβίνος
με τη νέα βιολογία, ο αλβέρτος αϊνστάιν με τη νέα φυσική είναι ακριβώς μόνο τρία ονόματα, που δείχνουν πόσο
πολύ ολόκληρη η ανθρωπότητα έπρεπε ν’ αλλάξει τρόπο
σκέψης.
οι νέες αυτές εξελίξεις θεωρήθηκαν συχνά ως απειλή
για την πίστη στον Θεό. Μάλιστα βρεθήκαμε αναγκασμένοι να κατανοήσουμε κατά ριζικά νέον τρόπο όχι μόνον
την Ελληνική φιλοσοφία και τη φυσική Επιστήμη, αλλά
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επίσης τη βίβλο και την Εκκλησιαστική Παράδοση. Η
αρχική αντιπαράθεση είχε μόνον αρνητικές συνέπειες
για την Εκκλησία και τη Θεολογία.
Επίσης η –προς εναρμόνιση– προσπάθεια, που επεδίωκε να συνταιριάσει τη φυσική Επιστήμη με τη Θρησκεία,
δεν ήταν επιτυχής. Εκείνο, που εμείς σήμερα χρειαζόμαστε, είναι μία κριτική-εποικοδομητική διαλογική αλληλεπίδραση της φυσικής Επιστήμης και της Θρησκείας:
πρέπει οι δικές τους ιδιαίτερες σφαίρες να διαφυλάσσονται, αθέμιτες υπερβάσεις των ορίων τους να αποφεύγονται, απολυτοποιήσεις να αποκρούονται.
κατ’ αυτόν τον τρόπο, όπως είμαι πεπεισμένος, είναι
δυνατός ο αμοιβαίος εμπλουτισμός φυσικής Επιστήμης
και Θρησκείας. Μέσα στις δύο αυτές πολύπλοκες περιοχές οι άνθρωποι σήμερα έπρεπε να είναι καλύτερα πληροφορημένοι. κατέβαλα όχι ολίγον κόπο για να παρουσιάσω με κατανοητό τρόπο τα σπουδαιότερα πορίσματα
της φυσικής Επιστήμης και συγχρόνως να δείξω ξεκάθαρα τη σχετική φιλοσοφική-θεολογική προβληματικότητα. και έτσι ελπίζω ότι πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα θα
γνωρίζουν καλύτερα τις τεράστιες προόδους της φυσικής Επιστήμης και συγχρόνως θα διευρύνουν και θα κάνουν πιο βαθιές τις θρησκευτικές γνώσεις τους.
Πολλή χαρά σε μια ανάγνωση, που θα κρατεί το ενδιαφέρον, σας εύχεται εγκάρδια ο Hans Küng.
τυβίγγη, ιανουάριος 2009
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«γΕνΗΘΗτΩ φΩσ!»

«γενηθήτω φῶς!»: Έτσι γράφει η Εβραϊκή βίβλος στις
πρώτες φράσεις της για την «ἀρχήν» του «οὐρανοῦ καὶ
τῆς γῆς». Η γη «ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος καί
σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο
ἐπάνω τοῦ ὕδατος».1 Πριν από όλα τα άλλα πράγματα,
ακόμη και πριν από τον ήλιο, τη σελήνη και τ’άστρα, δημιουργήθηκε το φως. Πιο δυνατά από ό,τι είναι δυνατό
να το εκφράσουν όλοι οι λόγοι και καλύτερα από ό,τι μπορούσε ο Μιχαήλ Άγγελος να το καταστήσει θεατό μέσα
στην καπέλλα σιξτίνα, το έκαμε ο γιόζεφ Χάιντν ν’ αντηχήσει και ακουσθεί στο ορατόριό του Η Δημιουργία. Με
το εκπληκτικό αιφνίδιο ξέσπασμα του fortissimo ολόκληρης της ορχήστρας από τη σκοτεινή μι ελάσσονα στην
ακτινοβόλα θριαμβευτική ντο μείζονα ο βιβλικός λόγος
για το φως δημιουργήθηκε τρόπον τινά εκ νέου στη γλώσσα της μουσικής.
αλλά θα με ερωτήσει ο εκπρόσωπος των φυσικών Επιστημών: πιστεύετε λοιπόν σοβαρά, όπως πολλοί φονταμενταλιστές, όχι μόνο στην αμερική, ότι η βίβλος απαντά στο ερευνητικό ερώτημα της κοσμολογίας: από πού
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προέρχονται όλα αυτά; Εκπροσωπείτε ίσως ακόμη μίαν
αφελή ασαφή βιβλική πίστη σ’ έναν ανθρωπόμορφο Θεό,
που έχει δημιουργήσει τον κόσμο σε έξι «ημέρες»;
ασφαλώς όχι: Θα ήθελα να λάβω σοβαρώς υπόψη τη βίβλο, αλλά γι’αυτό όχι κατά γράμμα.
«γενηθήτω φῶς!» Δικαίως αυτό ήταν το σύνθημα
του «Διαφωτισμού» [Auf-klärung], που μεταδόθηκε
από την αγγλία [«En-lightenment»] και τη γαλλία
[«les Lumières»] και ήθελε να βοηθήσει τον άνθρωπο
να βρει με τη χρήση του λογικού την «έξοδο από την
ανωριμότητα, που προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του»
(ιμμ. καντ2). Διαφωτιστές ήταν όλοι εκείνοι οι ευσεβείς,
που ονομάζονταν «φίλοι του φωτός» και ήθελαν ήδη
ενωρίς μέσα στην Εκκλησία να συντελέσουν στην ελεύθερη έρευνα και στη χρήση του λογικού και συγχρονισμένου τρόπου κηρυγματικής διαφώτισης, χωρίς εξαναγκασμό και πνευματική κηδεμονία. και όλοι αυτοί είχαν
στο πλευρό τους εκείνη τη μετα-κοπερνίκεια φυσική επιστήμη, η οποία στη δίκη της Ρωμαϊκής Εκκλησίας εναντίον του γαλιλαίου είχε βγει στο τέλος νικήτρια. καμιά
λοιπόν οπισθοχώρηση πίσω από τον κοπέρνικο και τον
γαλιλαίο, πίσω από τον νεύτωνα και τον Δαρβίνο!
αλλά τώρα πρέπει εγώ αντιστρόφως να ερωτήσω τον
εκπρόσωπο των φυσικών Επιστημών. Δεν μας έχει επίσης μερικές φορές οδηγήσει στην πλάνη και ο λόγος του
Διαφωτισμού; Με όλες τις ευλογημένες προόδους του
δεν έχει επίσης και αυτός σε μεγάλο βαθμό δημιουργήσει
φονικούς πολεμικούς μηχανισμούς; Δεν έχει ποικιλοτρό-
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πως καταστρέψει τα φυσικά θεμέλια της ζωής έτσι ώστε
πολλοί άνθρωποι να ανησυχούν για το μέλλον της γης
μας; ναι, υπάρχει μία διαλεκτική του Διαφωτισμού, όπως
αυτή αναλύθηκε με οξύνοια από τους Μαξ Χορκχάιμερ
και τ. β. αντόρνο3, μία αιφνίδια μεταβολή του φυσικοεπιστημονικού-τεχνικού λόγου σε παραλογισμό. Μήπως
ίσως χρειαζόμαστε ακόμη μίαν άλλη θέαση των πραγμάτων
και όχι μόνο τη θέαση των φυσικών Επιστημών;
«γενηθήτω φῶς!»: αυτό θα μπορούσε να πει επίσης
ο αϊνστάιν, όταν διαπίστωσε ότι η ταχύτητα του φωτός
είναι η μεγάλη σταθερά, για να «σχετικοποιήσει» πάνω
σε αυτή τη βάση τη βαρύτητα, το χώρο και το χρόνο. ο
αϊνστάιν, επικαλούμενος τους «αιρετικούς», όπως τους
Δημόκριτο, φραγκίσκο της ασσίζης και ιδίως τον σπινόζα, εκπροσωπούσε μια ελεύθερη από δόγματα «κοσμική ευσέβεια», που «δεν γνωρίζει κανένα Θεό, τον οποίο
θα σκεπτόμασταν σύμφωνα με την εικόνα του ανθρώπου»4. αυτή η κοσμική ευσέβεια είναι γι’αυτόν «το ισχυρότατο και ευγενέστατο ελατήριο τῆς επιστημονικής
έρευνας»5. «Πόση βαθιά πίστη στο λόγο τοῦ παγκόσμιου οικοδομήματος και πόση νοσταλγία για τη σύλληψη έστω και μιας μικρής ανταύγειας [αναλαμπής] του
αποκαλυφθέντος σ’αυτόν τον κόσμο λόγου έπρεπε να είναι ζωντανές στους κέπλερ και νεύτωνα, έτσι ώστε αυτοί να μπορέσουν εργαζόμενοι χρόνια και χρόνια μέσα
στη μοναξιά να ξεδιαλύνουν και να κατανοήσουν το μηχανισμό της ουράνιας μηχανικής… Μόνον όποιος έχει
αφιερώσει τη ζωή του σε παρόμοιους σκοπούς, έχει μια
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ζωντανή εικόνα για το τι εμψυχώνει τους ανθρώπους αυτούς και τι τους έχει δώσει τη δύναμη να μένουν πιστοί
στο σκοπό τους παρά τις αναρίθμητες αποτυχίες. Είναι η
κοσμική θρησκευτικότητα, η οποία χαρίζει τέτοιες δυνάμεις»6. γνωρίζω: Δεν καλλιεργεί κάθε φυσικός επιστήμονας τέτοια θρησκευτικότητα, και σ’αυτό το βιβλίο δεν
πρέπει πραγματικά να επιβληθεί ούτε αυτή, ούτε μια άλλη θρησκευτικότητα. αλλ’επίσης οι εκπρόσωποι των φυσικών Επιστημών, όταν θελήσουν να δουν πιο πέρα από
το περιορισμένο οπτικό τους πεδίο θα μπορέσουν ν’ αντιληφθούν τουλάχιστον ότι το ζήτημα της θρησκείας αποτελεί μια πρόκληση γι’ αυτούς.
«γενηθήτω φῶς!»: Επίσης αυτό το βιβλίο θα ήθελε σε
περιορισμένη έκταση να μεταδώσει φως – να μεταβιβάσει
πιο πέρα εκείνο το φως, που μεταδίδουν τα μεγαλειώδη δεδομένα της φυσικής και της βιολογίας για την αρχή του
κόσμου, της ζωής και του ανθρώπου· φως, όπως αυτό που
κατά εντελώς διαφορετικό τρόπο ακτινοβολεί μετά, όπως
και πριν, από την επίκαιρα κατανοούμενη μαρτυρία της
βίβλου· φως, που μπορεί σήμερα να μεταδώσει στους ανθρώπους με ταπεινόφρονα αυτοσυνείδηση μια φωτισμένη
φιλοσοφία και Θεολογία. Η διανοητική ολοκλήρωση σε
μια τέτοια μετάδοση είναι σπουδαιότερη από τη δογματική ομοιομορφία και συμφωνία και από την εκκλησιαστική
ή κοσμική «ορθότητα» («correctness»).
βεβαίως αυτό είναι δύσκολο εγχείρημα. Διότι στους
τελευταίους αιώνες η έρευνα στις φυσικές Επιστήμες
κοσμολογία, βιολογία και ανθρωπολογία έχει προχω-
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ρήσει τόσο ορμητικά και έχει γίνει τόσο εκτεταμένη,
ώστε ιδίως ένας «ξένος στην ειδικότητα» μετά βίας μπορεί να κάμει μια συνοπτική επισκόπησή της. αυτό ισχύει
κατά πολλούς τρόπους ακόμη και για φυσικοεπιστήμονες. Εν πάση περιπτώσει ένας από τους μεγάλους επιστήμονες στη φυσική ήδη ενωρίς έχει διατυπώσει το δίλημμα που αντιμετωπίζει ένας καθολικός τρόπος θεώρησης
και έχει δει «τη μία διέξοδο»: «μερικοί από εμάς τολμούν
τη συνολική θεώρηση γεγονότων και θεωριών, ακόμη
και εάν η γνώση τους εν μέρει προέρχεται από δεύτερο
χέρι και είναι ατελής και διατρέχουν τον κίνδυνο να γελοιοποιηθούν». Έτσι έγραψε στο βιβλίο του Τι είναι
ζωή; εκείνος που άρχισε να μελετά το ζωντανό κύτταρο
με τα μάτια ενός φυσικού, ο θεμελιωτής της κυματομηχανικής και κάτοχος του βραβείου νόμπελ του 1933 Έρβιν σρέντινγκερ. και τη συγγνώμη του μπορεί ο αναγνώστης να τη δεχθεί όπως επίσης τη δική μου.
Εάν θέλει κάποιος να στοχάζεται σε μεγάλες συναρτήσεις και, παρά κάθε αναγκαία ειδίκευση να μη χάνει από
το βλέμμα του το Όλον, χρειάζεται μια φιλοσοφικοθεολογική βασική γνώση. σ’αυτό θέλει να βοηθήσει το βιβλίο μου με συγκεντρωτική μορφή. Είναι περιττό να πω,
ότι σ’ αυτό φέρνω πίσω τη σκέψη μου σε όλα εκείνα, που
τις τελευταίες δεκαετίες έχω μελετήσει, διδάξει και δημοσιεύσει και που τώρα καθιστούν σ’εμένα δυνατό να γράψω συνειδητά ένα μικρό βιβλίο. Θα ήθελα όχι μόνο για
φυσικές Επιστήμες της μόδας να συγκεντρώσω περαιτέρω γνώση, αλλά και για θεμελιώδη φυσικοεπιστημονικά
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ζητήματα να δώσω, όπως ελπίζω, μια συνοπτική και πειστική απάντηση. αυτή κορυφώνεται σε μια παράγραφο
για τις αρχές του ανθρώπινου ήθους. αυτό δείχνει ότι το
βιβλίο τούτο έχει επίσης τη θέση του στη συνάφεια του
ερευνητικού πεδίου, που αφορά το κοσμικό ήθος.
γράφω αυτή την εισαγωγή στην αρχή του ιουλίου
2004 ως πρώτη διατύπωση του χειρογράφου στις ελεύθερες ώρες της προετοιμασίας κατά τη διάρκεια της 4ης
συνέλευσης των εκπροσώπων των παγκόσμιων θρησκειών στη βαρκελώνη πάνω στο Μοντσεράτ, στρέφοντας το βλέμμα δεξιά προς τον επιβλητικά απόκρημνο
φυσικό συμπαγή όγκο με τις κυκλικές μορφές και τους
πύργους του, αλλά αριστερά προς τη βασιλική των βενεδικτίνων και προς το μεταξύ πλατύ τοπίο της καταλανίας.
Έπρεπε αυτό να είναι άραγε ένα ωραίο όνειρο στη μετάβαση από τη νεωτερικότητα προς τη μετα-νεωτερικότητα: την υπερνίκηση συχνά ιδεολογικά χρωματισμένων
αντιθέσεων μεταξύ των φυσικών Επιστημών και της Θρησκείας με μία νέα ανεύρεση κοινών στοιχείων − σε όλες
τις διαφορετικές προοπτικές όσον αφορά στην εξέλιξη
του κόσμου και του ανθρώπου; στον Επίλογο του βιβλίου
αυτού ευχαριστώ όλους εκείνους, οι οποίοι με βοήθησαν
στο εκ του μακρόθεν αντίκρισμα της «αρχής όλων των
πραγμάτων».
Hans Küng
τυβίγγη, ιούλιος 2004
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A. Μια ΕνοΠοιΗΜΕνΗ ΘΕΩΡια για ολα;

οι φυσικοί επιστήμονες μπορούν να είναι υπερήφανοι για
όλα τα δεδομένα της έρευνάς τους, που ανακαλύφθηκαν,
μελετήθηκαν στοχαστικά και επιβεβαιώθηκαν πειραματικά. Όλοι οι εκπρόσωποι των φυσικών Επιστημών πρέπει
μάλιστα να φέρνουν πίσω τη σκέψη τους σ’ αυτή τη βασική
επιστήμη, η οποία διερευνά και αναλύει τα στοιχειώδη σωματίδια της ύλης και τις θεμελιώδεις δυνάμεις της υλικής
πραγματικότητας. Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε ότι
μερικοί επιστήμονες, στηριζόμενοι πάνω στις αναμφισβήτητες θριαμβευτικές επιτυχίες, περίμεναν, ότι μια μέρα θα
μπορούσαμε να αποκρυπτογραφήσουμε το σύμπαν μας.
Πώς; βρίσκοντας μια θεωρία για «όλα τα πράγματα», για
όλες τις δυνάμεις της φύσης, για όλα όσα υπάρχουν: έναν
κοσμικό τύπο [φόρμουλα], που θα μπορούσε να λύσει τα
βαθύτατα αινίγματα του κόσμου μας και να εξηγήσει κατά
φυσικό τρόπο την όλη πραγματικότητα.

1. το αίνιγμα της πραγματικότητας
ο κόσμος μας: Η ελληνική λέξη «κόσμος» έχει μία μα-
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κροχρόνια ιστορία. αρχικά σημαίνει «τάξη»· πρωιμότατη αναφορά υπάρχει στον Όμηρο τον 8ο αι. προ Χριστού
για τον παραταγμένο με τάξη στρατό. Έπειτα σημαίνει
«κόσμημα»: για πρώτη φορά στον Πυθαγόρα τον 6ον αι.
προ Χριστού. τέλος με την πάροδο του χρόνου η λέξη «κόσμος», σχετιζόμενη προς το κοσμικό όλο, σημαίνει «αρμονία», αργότερα, όπως και σήμερα, «παγκόσμια τάξη» και
«σύμπαν». Επομένως ο κόσμος νοείται ως ταξιθετημένο
όλο, κόσμος ως αντίθεση προς το χάος.
το δικό μας σύμπαν [universum]: Η λέξη «universum», δανεισμένη τον 18ο αι. από το λατινικό universum
που έχει την ίδια σημασία, είναι το ουσιαστικοποιημένο επίθετο εκ του «uni-versus» = στραμμένος στο ένα, ενταγμένος σε μια ενότητα (εκ του «unus» +vertere, versum).
Universum επομένως, εκλαμβανόμενο ακριβώς, σημαίνει το σύμπαν, το «Όλον ως την εσωτερική συνεκτική έννοια [Inbegriff] όλων των μερών». στο βιβλίο αυτό χρησιμοποιώ εναλλακτικά τις λέξεις «κόσμος»-«σύμπαν»
[«universum»] και προσπαθώ να θεμελιώσω την προέλευση και το νόημά τους.
α) Ένα διπλό αίνιγμα
Πίσω από τον απλό τίτλο του βιβλίου Η αρχή των πάντων κρύβεται ένα διπλό πρόβλημα:
◆ το κεντρικό πρόβλημα για την εν γένει αρχή: γιατί
υπάρχει το σύμπαν; γιατί δεν υπάρχει το τίποτε; Είναι το
ερώτημα για το είναι του σύμπαντος γενικά.
◆ το πρόβλημα στα πλαίσια των όρων της αρχής: γιατί
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το σύμπαν είναι έτσι, όπως είναι; γιατί έχει ακριβώς αυτές τις ιδιότητες, που είναι αποφασιστικές για την ανθρώπινη ζωή και την επιβίωση;Πρόκειται λοιπόν για το
πρόβλημα του τρόπου και της μορφής ύπαρξης, του ούτως είναι [So-Sein] του σύμπαντος.
Πρόκειται επομένως για κάτι όχι λιγότερο από την
προέλευση και το νόημα του σύμπαντος ως κοσμικού όλου,
μάλιστα της πραγματικότητας εν γένει.
αλλά τι είναι η όλη πραγματικότητα; Είναι μόνο η
«φύση» ή επίσης το «πνεύμα»; Μπορεί η φυσική Επιστήμη να συλλάβει και το πνεύμα; Μπορούμε άραγε να
λαμβάνουμε υπόψη περισσότερα από ένα σύμπαντα, που
το καθένα είναι ίσως διαφορετικό από τα άλλα, δηλαδή
ένα «πολυσύμπαν» [«Multiversum»], που, εννοείται,
θα ήταν μόλις κάτι περισσότερο από μια απλή υπόθεση,
που δεν στηρίζεται από κανενός είδους άμεση παρατήρηση; τι είναι εν γένει η πραγματικότητα; Ξεκινώ από μια
στοιχειώδη και εξ ολοκλήρου ανοικτή περιγραφή, που
περικλείει «όλα τα πράγματα»: Πραγματικότητα είναι
παν ό,τι είναι − το σύνολο αυτού που υπάρχει.
στο Μεσαίωνα ρωτούσαν προπαντός τελολογικά: για
ποιο σκοπό υπάρχει ένα πράγμα; στους νέους Χρόνους
ερωτούν κυρίως αιτιοκρατικά: γιατί ένα πράγμα είναι
έτσι, όπως είναι; Πώς είναι αυτό πλασμένο, σε τι συνίσταται και σε ποιους νόμους υπακούει; αν θέλει κάποιος να
γνωρίσει τι είναι το παν, πρέπει να γνωρίζει πώς έγινε καθετί. αν θέλουμε να γνωρίζουμε τι είναι ο κόσμος, πρέπει
να γνωρίζουμε πώς έχει γίνει. Προκαλεί εντύπωση το γε-
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γονός ότι εκείνο που ήδη στην αρχή των νέων Χρόνων
συχνά επιστήμονες το στοχάστηκαν μόνο θεωρητικά, στη
συνέχεια το διαπίστωσαν πειραματικά, το υπερασπίσθηκαν νικηφόρα ενάντια σε όλες τις αντιστάσεις και έτσι με
αγώνα δημιούργησαν για την ανθρωπότητα ένα νέο κοσμοείδωλο!
Ως «παγκόσμια ιστορία» δεν πρέπει να νοείται πλέον
μόνον η ανθρώπινη ιστορία (από διακόσιες χιλιετίες),
αλλά η πραγματική παγκόσμια ιστορία των 13, 7 δισεκατομμυρίων ετών από την αρχική έκρηξη. Περίπου τέσσερις αιώνες χρειάσθηκαν όμως μέχρις ότου επιβληθεί το
νέο αστρονομικό-φυσικό μοντέλο του κόσμου − το φυσικοεπιστημονικό θεμέλιο του νέου κοσμοείδωλου γενικά.
β) Το νέο κοσμικό μοντέλο: Κοπέρνικος, Κέπλερ, Γαλιλαίος
Δεν ήταν κάποιος κοσμικός φυσικός επιστήμων, αλλά
ένας [ρωμαιο]καθολικός (Πολωνός ή γερμανός;) ιερέας
καθεδρικού ναού, εκείνος ο οποίος επανήλθε σε μια (από
μεταγενέστερους αστρονόμους φυσικώς αντικρουσθείσα) ιδέα του αριστάρχου του σαμίου (3 αι. π.Χ.) και, στηριζόμενος σε δικές του παρατηρήσεις, υπολογισμούς και
γεωμετρικο-κινητικές μελέτες, παρουσίασε το μεγαλοφυές σχεδίασμα ενός νέου, αληθινά επαναστατικού μοντέλου του κόσμου: ο νικόλαος κοπέρνικος (1473-1543).
αυτός, ο οποίος είχε σπουδάσει προπάντων στην ιταλία,
πρότεινε, ως γνωστόν, στο έργο του De revolutionibus orbium caelestium libri VI (Έξι βιβλία για τις κυκλικές κινήσεις των ουρανίων σωμάτων)1 το ανοικτό ηλιοκεντρικό μο-
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ντέλο του κόσμου αντί του παρουσιαζόμενου από την παράδοση κλειστού, γεωκεντρικού μοντέλου του κόσμου του
Πτολεμαίου, που για τον υπολογισμό των θέσεων των πλανητών σε μεγάλα χρονικά διαστήματα είχε αποδειχθεί όλο
και περισσότερο ως ακατάλληλο.
Πρόκειται κατεξοχήν για μια παραδειγματική αλλαγή,
πρώτα στη φυσική, αλλά έπειτα με επενέργειες πάνω στο
συνολικό κοσμοείδωλο και στη «Μετα-φυσική» του ανθρώπου. Η έκφραση «κοπερνίκεια στροφή» έγινε η διακριτική έκφραση για διάφορες θεμελιώδεις επαναστατικές «στροφές», που συγκροτούν τη νεωτερικότητα, καθώς και σχολικό παράδειγμα γι’ αυτό που σημαίνει η έκφραση «παραδειγματική αλλαγή»: περισσότερο από την
αλλαγή απλώς και μόνον ενός «προτύπου» [σχεδίου] σκέψης, που διαμορφώνει τη θεώρηση του κόσμου σε μια
εποχή, σημαίνει την αλλαγή «ενός συνολικού αστερισμού
πεποιθήσεων, αξιών και τρόπων ενεργείας και συμπεριφοράς, που γίνεται δεκτός από τα μέλη μιας ορισμένης
κοινωνίας» (Thomas S. Kuhn2).
το μοντέλο του κόσμου, που παρουσιάσθηκε θεωρητικά από τον κοπέρνικο, επιβεβαιώθηκε και διορθώθηκε
έπειτα από τον γιοχάνες κέπλερ (1571-1630), ο οποίος
είχε σπουδάσει στην τυβίγγη ευαγγελική θεολογία, αλλ’
έπειτα στράφηκε προς τα Μαθηματικά και την αστρονομία. οι τροχιές της περιφοράς των πλανητών δεν είναι κυκλικές, αλλά ελλειπτικές· οι τρεις νόμοι του κέπλερ για
την κίνηση των πλανητών γίνονται το θεμέλιο για μια Astronomia nova (1609)3. Η εμπειρικά αποκτώμενη και με-
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τρητή γνώση γίνεται τώρα ο μοναδικός δρόμος για την
κατανόηση της φύσης. Όμως αυτό για τον αστρονόμο κέπλερ, που σκέπτεται φιλοσοφικά κατά τρόπον ολιστικό
και οικουμενικό, με κανέναν τρόπο δεν αποκλείει την πίστη σε μια μαθηματικά θεμελιωμένη θεία παγκόσμια αρμονική τάξη σε όλα τα πράγματα και όλες τις σχέσεις4.
το νέο μοντέλο του κόσμου για πρώτη φορά φαίνεται
πολύ απειλητικό για το παραδοσιακό βιβλικό κοσμοείδωλο, κατά τη χρονική περίοδο, κατά την οποίαν ο ιταλός μαθηματικός, φυσικός και φιλόσοφος γαλιλαίος γαλιλέι (1564-1642)5 με το κατά το ολλανδικό πρότυπο αναπτυχθέν τηλεσκόπιο ανακαλύπτει τις φάσεις της αφροδίτης, τα τέσσερα φεγγάρια του Δία και τους τέσσερις δακτυλίους του κρόνου και διαπιστώνει ότι σωροί από αστέρια υπάρχουν στο γαλαξία. Με την ακαταμάχητη επιβεβαίωση του κοπερνίκειου μοντέλου, κατά το οποίο η γη
περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, και με την εισαγωγή
του ποσοτικού πειράματος (νόμοι του εκκρεμούς και της
πτώσεως) ο γαλιλαίος γίνεται ο θεμελιωτής της νεότερης φυσικής Επιστήμης.
Η παρουσίαση των νόμων της φύσης και η απεριόριστη διερεύνηση της φύσης έχουν τώρα θεμελιωθεί. ο
ίδιος ο γαλιλαίος γνωρίζει φυσικά την απειλή των ερευνών του για το βιβλικό κοσμοείδωλο. βασικά ήθελε να
λάβει σοβαρά υπόψη τόσο «το βιβλίο της φύσης», που
γράφτηκε στη γλώσσα των Μαθηματικών, όσον και το
«βιβλίο της βίβλου». σε μια επιστολή του προς τον βενεδικτίνο B. Castelli6 το 1613 παρουσιάζει τις αντιλή-
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ψεις του για τη σχέση της βίβλου προς τη φυσική Επιστήμη: όταν οι φυσικοεπιστημονικές γνώσεις είναι ακλόνητες και οι εκφράσεις της βίβλου είναι αντίθετες, τότε
απαιτείται νέα ερμηνεία της βίβλου!
Πώς όμως αντέδρασε η [Ρωμαιοκαθολική] Εκκλησία
στο νέο αυτό κοσμοείδωλο; Ποια στάση λαμβάνει απέναντι στην «κοπερνίκεια αλλαγή του συνολικού αστερισμού», προς αυτή την «παραδειγματική αλλαγή»;
γ) Η [Δυτική] Εκκλησία εναντίον της Φυσικής Επιστήμης
Είναι γνωστό και χαρακτηριστικό ότι ήδη αυτός ο ιερέας καθεδρικού ναού κοπέρνικος ανέβαλε τη δημοσίευση του έργου της ζωής του έως τις παραμονές του θανάτου
του − από αγωνία για τον Index [librorum prohibitorum],
[=κατάλογο απαγορευμένων βιβλίων] και την πυρά στην
οποία καίγονταν οι κακόδοξοι. Ίσως από τυπική ρωμαιοκαθολική αγωνία για το νέο, και κυρίως για τη νέα φιλοσοφία της φύσης και φυσική Επιστήμη; Όχι. Επίσης ο μεταρρυθμιστής λούθηρος και ιδίως ο Μελάγχθων απέρριψαν το έργο του κοπέρνικου. αλλά επειδή αυτό είχε
θεμελιωθεί μόνο θεωρητικά και παρουσιάσθηκε δήθεν
μόνον ως υπόθεση, νόμιζαν ότι μπορούν να αδιαφορήσουν γι’ αυτό. Διότι ο κοπέρνικος μόνο το 1616 −όταν ήλθε στο προσκήνιο η περίπτωση του γαλιλαίου − τέθηκε
στον ρωμαϊκόν Index των απαγορευμένων βιβλίων. Η θρησκεία γίνεται έτσι εφεξής αυστηρά συντηρητική και αντιδραστική δύναμη, η [Ρωμαιοκαθολική] Εκκλησία ένας
ιδρυματικός θεσμός, ο οποίος, αντί να μεριμνά για πνευ-

© Hans Küng, 2005 / ΕκΔοσΕισ ουρανός α.Ε., 2009

40

HANS KÜNG

ματική κατανόηση, προσπάθεια και εργασία, καθιερώνει
έλεγχο, Index και ιερά Εξέταση.
το 1632 ο γαλιλαίος καλείται να εμφανιστεί στην ιερά
Εξέταση και καταδικάζεται εξαιτίας της παράβασης της
ανυπακοής στην ήδη το 1616 διατυπωθείσα απαγόρευση
της ηλιοκεντρικής του διδασκαλίας. Η πολύ χρησιμοποιημένη φράση περί της γης «και όμως κινείται» πιθανώς
δεν κατάγεται από αυτόν. Επίσης δεν υπέστη βασανισμούς, όπως συχνά υποστηρίζεται. αλλ’ εν πάση περιπτώσει είναι τόσο μεγάλη η πίεση, ώστε την 22α ιουνίου 1633
ο σοφός επιστήμονας ως πιστός καθολικός αρνείται την
«πλάνη» του. Παρά ταύτα καταδικάζεται για μη οριζόμενο χρονικό διάστημα σε κατ’ οίκον περιορισμό στη βίλα
του στο αρτσέτρι, όπου μετά τέσσερα χρόνια έχασε το φως
του. Εκεί του μένουν ακόμη οκτώ χρόνια ζωής μέσα στον
κύκλο των μαθητών του και ετοιμάζει το τόσο σπουδαίο
έργο του για τη Μηχανική και το νόμο της πτώσης, που
συνετέλεσε στην περαιτέρω ανάπτυξη της φυσικής.
σύμφωνα με τη σημερινή κατάσταση της «έρευνας περί του γαλιλαίου», είναι αναμφισβήτητο ότι το [ρωμαϊκό] «Άγιον Officium» το 1633 εξέδωσε μιαν εσφαλμένη
απόφαση και ότι ο γαλιλαίος μόνον εν μέρει ήταν υπεύθυνος γι’ αυτό για το οποίο κατηγορήθηκε. αυτό διαπιστώνει ο ρωμαιοκαθολικός ιστορικός της Εκκλησίας Georg
Denzler σε μελέτη του υπό τον τίτλο «Η περίπτωση του
γαλιλαίου και κανένα τέλος», εναντίον ακόμη και σήμερα ενεργών ρωμαιοκαθολικών απολογητών7.
Ήταν η σύγκρουση του γαλιλαίου με την Εκκλησία
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μία ατυχής μεμονωμένη περίπτωση; Όχι, ήταν ένα συμπτωματικό προηγούμενο, που δηλητηρίασε στη ρίζα της
τη σχέση της ανερχόμενης νεαρής φυσικής Επιστήμης με
την Εκκλησία και τη Θρησκεία, διότι η στάση της Ρώμης
και κατά την επόμενη χρονική περίοδο δεν άλλαξε, αλλά
μπροστά στην πρόοδο της φυσικής Επιστήμης (και αργότερα ιδίως της βιολογικής έρευνας με τον κάρολο Δαρβίνο) σκλήρυνε ακόμη περισσότερο. Μετά τον μοιραίο αφορισμό του λουθήρου και των Προτεσταντών από τη Ρώμη, η περίπτωση του γαλιλαίου επέφερε μια σχεδόν αθόρυβη μετανάστευση των φυσικών επιστημόνων από τη
[Ρωμαιοκαθολική] Εκκλησία και μία διαρκή σύγκρουση
μεταξύ της φυσικής Επιστήμης και της κυρίαρχης Θεολογίας· η ιταλία και η ισπανία, υπό την τρομοκρατία της ιεράς Εξέτασης, έμειναν γι’ αυτό έως τον 20όν αιώνα χωρίς
αξιόλογη φυσικοεπιστημονική ανάπτυξη. Ωστόσο η εκκλησιαστική καταστολή δεν επικράτησε εναντίον της προφανούς φυσικοεπιστημονικής αλήθειας.
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