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V A ν ή επιστροφή οτίς βιβλικές καί πατερι■ΓΛκές πηγές καί ή διακλάδωση μέ τή μο
ντέρνα διανόηση άποτελοϋν ζωτικούς χώ
ρους τής σύγχρονης θεολογίας, δυτικής καί
άνατολικής, ή ώρίμαση άλλά καί ή έκβαση
αυτού του εγχειρήματος καλλιεργήθηκε,
άλλά καί κρίνεται, έντός μιας θεολογίας
τής'Ιστορίας. Αύτή, άποτελώντας συνειδη
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τοποίησα τής παγκόσμιας ιστορικής ροής,
αίρεται ύπεράνω τόσο τού παρελθόντος
όσο, όμως, καί τού παρόντος. Αποτελεί
βέβαια συνειδητοποίπση καί τής συγκεκρι
μένης ιστορικότητας τής θεολογίας, ώστε
αύτή νά άπελευθερώνεται άπό τή σχολα
στική άνακύκληση θεολογικών άξιωμάτων
άλλά καί άπό τό άξίωμα τής μοντερνικότητας. Θέτει τό ζήτημα τής μετάβασης σέ ένα
όντως άλλο γεγονός ζωής, πέρα άπό τό τε
τριμμένο άξίωμα τής ένταξης στό ιστορικό
γίγνεσθαι.
Αύτήν τήν κριτική θεολογία τής Ιστορίας
μάς προσφέρει τό έργο τού Jean Daniélou
Δοκίμιο γιά τό μυστήριο τής ιστορίας,
πού έκδόθηκε πρίν λίγο καιρό άπό τήν
Εκδοτική Δημητριάδος καί έπιθυμεΐ νά
παρακινήσει τήν κριτική καί συνθετική δι
άθεση των Ελλήνων άναγνωστών, ώστε
νά έπισκεφτοϋν μιά ξένη θεολογική χώρα
-συγκεκριμένα καθολική-, στήν οποία π
οικεία οπτική ματιά μπορεί νά συναντήσει
διαφορετικά τοπία πού ’ίσως άπουσιάζουν
άπό τήν μονομερώς βιβλική, ή πατερική, ή
πατερική μετά φιλοσοφικού επιχρίσματος
έλληνική θεολογία.
Ή έκδοση είναι άρτια καί πλούσια. Ή
μετάφραση τού Ξ. Κομνηνοϋ είναι μέ φιλοπονία δουλεμένη καί μέ πλαστικότητα
άρθρωμένη. Μετά άπό έναν μικρό πρό
λογο των έκδοτων άκολουθεΐ έκτενής
εισαγωγή άπό τόν Ν. Άσπρούλη πού κα
τατοπίζει τόν άναγνώστπ γιά τήν προσω
πικότητα καί τό έργο τού J. Daniélou καί
κυρίως γιά τή συγκεκριμένη μονογραφία
έντός τών ιστορικών, πνευματικών καί
θεολογικών δρώμενων τής Εύρώπης μετά
τόν Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο. Δημοσιευμέ
νη στή Γαλλία τό 1953, άποτελεΐ ένα άπό
τά βασικά έργα τής nouvelle théologie,
ή οποία ορθώθηκε μέσα στό γενικότερο
κλίμα τού καθολικού Νεοθωμισμοΰ, τής
προτεσταντικής Διαλεκτικής Θεολογίας καί
τού Μαρξισμού καί αναζήτησε τή ζωτικό
τητα τών πηγών τής Βίβλου, τών Πατέρων
καί τής λειτουργικής ζωής, τόν διάλογο μέ
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τήν κοσμική διανόηση καί τήν επαφή μέ
σύνολη τή σύγχρονη ζωή. Ακολουθεί τό
σύντομο προλογικό σημείωμα τών MarieJ. Rondeau καί Η. de Lubac καί κατόπιν ό
πρόλογος, ή εισαγωγή καί ή κυρίως πραγμάτευση τού συγγραφέα, π οποία διαιρείται
σέ τρία μέρη. Στό πρώτο μέρος τίθεται τό
θέμα τής σχέσης τής «ιερής Ιστορίας» πρός
τήν γενική παγκόσμια ιστορία καί τής σχέ
σης τού Χριστιανισμού πρός τόν θύραθεν
πολιτισμό καί πρός τόν μή χριστιανικό κό
σμο. Ό Daniélou ύποστηρίζει μέ έμφαση
τήν κριτική διαφορετικότητα τής «ιερής
Ιστορίας» έναντι κάθε ιδεολογίας καί μυ
θολογίας -ιδιαίτερα μαρξιστικής- περί τής
αύτάρκους ικανότητας τού άνθρώπου νά
έπιτύχει μιά συνεχή ιστορική πρόοδο. Στό
δεύτερο μέρος άναλύεται ή ιδιαιτερότητα
τών γεγονότων τής «ιερής Ιστορίας», πού
είναι μέν ιστορικά άλλά όχι άποκλειστικά
ένδοϊστορικά, καθώς συμβαίνουν ώς βήματα
τής ήδη ιστορικά έρχόμενης έσχατολογικής
βασιλείας τού Θεού. Ουσία τής Ιστορίας
δέν μπορεί νά είναι ή άνακύκληση δε
δομένων άνθρώπινων, κοινωνικών καί
φυσικών συνθηκών, άλλά τό ερώτημα τής
άνατρεπτικής μετάβασης σέ ένα έντελώς
άλλο γεγονός ύπαρξης. Στό τρίτο μέρος
παρουσιάζεται ό τρόπος τής ιστορικής πα
ρουσίας τών χριστιανών, οί όποιοι μέσω
τής άγάπης καί τού μαρτυρίου κηρύττουν
ιεραποστολικά καί έμπρακτα τήν πασχάλια
καί έσχατολογική διόδευση τής ιστορίας σέ
μιά νέα πραγματικότητα ύπαρξης.
Άπό τό έργο συνάγεται ότι τό ζήτημα
τής Ιστορίας δέν είναι άπλώς τό άξίωμα
τής έγχρονικότητας καί τής ιστορικής πρά
ξης ή τό αίτημα τής χειραφέτησης τού
άνθρώπινου ιστορικού ύποκειμένου, άλλά
κυρίως τό ριζικά κριτικό ερώτημα τού
σωτηριώδους τέλους της καί έν ταυτω
τό βαθύ αίσθημα τής άπουσίας του, ή
συνειδητοποίπση ότι ή χειραφέτηση τού
ύποκειμένου δέν έφερε κάποια τελεσφόρο
έκπλήρωση στήνΊστορία, άτι ή ίδια ή ούσία
τής Ιστορίας άναιρεΐ κάθε έννοια περί
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υποκειμένου αυτής. Τό έργο τοΰ J. Daniélou
είναι γ ι’ αύχό ένα καίριο άνάγνωσμα όσον
άφορά tô θέμα της φιλοσοφικοϊστορικής
διάγνωσης τής (μετα)μονχερνικόχητας καί
προσφέρει μιά διαφορετική, όντως κριτική
άποψη έναντι κυρίως του ιδεολογήματος
του διαφωτισμού, τό όποιο έμφαίνεται ώς
τέτοιο στίς τραγικές καί δαιμονικές στιγ
μές της'Ιστορίας. Ή καντιανή διαφωτιστική
άντίληψη γιά τήν αιώνια ειρήνη, ή έγελιανή
καί μαρξιστική διαλεκτική δικαιολόγηση
του έκάστοτε ύπαρκτοϋ ώς λογικού καί
άναγκαίου, άλλά καί ή κριτική καί νιτσεϊκή
διόρθωση αύτών άπό τόν Μπούκχαρτ καί
τούς Χορκχάιμερ-Άντόρνο δέν μπορούν
νά διαγνώσουν τό ρήγμα πού σοβεί στό
άνθρώπινο υποκείμενο καί άντανακλόται
καί στήν Ιστορία του. Αύτό ισχύει καί γιά
τίς νεοφιλελεύθερες διαγνώσεις καί προ
γνώσεις των Φρ. Φουκουγιάμα καί Σ. Χάντιγκτον πού δέν διαθέτουν ένα ρηξικέλευ
θο κριτήριο διάγνωσης καί άξιοθέτπσης
τής άνθρώπινπς μοίρας. Ή κριτική άποψη
τού Daniélou δέν θέτει ώς ζήτημα τής
'Ιστορίας τήν άνάδειξη ένός θωρακισμένου
διαφωτιστικού υποκειμένου πού άνεγείρει
ιστορικά μνημεία' έρμηνεύοντας καί συνθέ
τοντας κατά τρόπο άπαράμιλλο τόν λόγο τής
Βίβλου, των Λατίνων καί'Ελλήνων Πατέρων
καί σύγχρονων στοχαστών, διαγιγνώσκει
τό σκότος καί τό έλλειμμα τής άνθρώπινπς
ιστορικής πραγματικότητας, διανοίγει έναν
τόπο πένθους, δηλαδή ριζικής κριτικής, καί
έκεϊθεν θέτει ώς αίτημα, κινητήριο μοχλό,
ουσία καί «Μυστήριο τής Ιστορίας» μιά
πράξη θείας αύτοθυσιαστικής προσφοράς,
δηλαδή άπελευθέρωσης άπό τόν τραγικό
μαξιμαλισμό τής ιστορικής διαπάλης πα
ντοπόρων καί έν τέλει περιχαρακωμένων
άπορων εαυτών καί μεταμόρφωσης σέ ένα
εντελώς άλλο γεγονός ύπαρξης.
Ζήνων Τσικρικάς
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