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ΜΔ ΑΦΟΡΜΗ ΣΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΣΟΤ «Η ΑΡΥΗ ΣΧΝ ΠΑΝΣΧΝ»
ΑΠΟ ΣΙ ΔΚΓΟΔΙ ΦΤΥΟΓΙΟ (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ GOETHE ΑΘΗΝΧΝ, 31.5.2010)

O Hans Küng γελλήζεθε ζηηο 19 Μαξηίνπ 1928 ζηε Sursee ηεο Λνπθέξλεο (Διβεηία), φπνπ θαη
κεγάισζε.
πνχδαζε Φηινζνθία (1948-1951) θαη Θενινγία (1951-1955) ζηε Ρψκε, ζην Πνληηθηθφ
Παλεπηζηήκην Gregoriana. Χεηξνηνλήζεθε ηεξέαο ζηε Βαζηιεία θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε
Γαιιία (νξβφλλε θαη Καζνιηθφ Ιλζηηηνχην Παξηζίσλ), φπνπ αλαγνξεχηεθε Γηδάθησξ κε ηε κειέηε:
Δικαίωζη. Η διδαζκαλία ηος Karl Barth και μια πωμαιοκαθολική θεώπηζη, ελ ζπλερεία δε ζην
Βεξνιίλν, ηε Μαδξίηε θαη ην Λνλδίλν (1955-1957).
Άζθεζε επί ηξία ρξφληα θαζήθνληα ηεξέσο ζηε Λνπθέξλε (1957-1959) θη εξγάζηεθε άιια δχν σο
Βνεζφο ζηε ξσκαηνθαζνιηθή Θενινγηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Münster (1959-1960). Σν
1960 εμειέγε –ζε ειηθία 32 εηψλ– ηαθηηθφο Καζεγεηήο πζηεκαηηθήο Θενινγίαο ζηε
ξσκαηνθαζνιηθή Θενινγηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σπβίγγεο (Tübingen), ην 1963 Καζεγεηήο
Γνγκαηηθήο θαη Οηθνπκεληθήο Θενινγίαο ζην ίδην Παλεπηζηήκην (ηφηε ίδξπζε ην Ινζηιηούηο με
ανηικείμενο ηην Οικοςμενική Έπεςνα [Institut für Ökumenische Forschung] πνπ δηεχζπλε πάλσ απφ
ηξηάληα ρξφληα), ελψ απφ ην 1979 (φηαλ ηνπ αθαηξέζεθε ε missio canonica, ε εθθιεζηαζηηθή δειαδή
άδεηα λα δηδάζθεη ζενινγία ζε ξσκαηνθαζνιηθέο ρνιέο) δηεηέιεζε αλεμάξηεηνο Καζεγεηήο
Οηθνπκεληθήο Θενινγίαο κέρξη ην 1996, νπφηε εληάρζεθε ζηελ ηάμε ησλ Οκνηίκσλ.
Καηά ηα πξψηα έηε ηεο αθαδεκατθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο ζπκκεηείρε σο εηδηθφο θαη επίζεκνο
ζενινγηθφο ζχκβνπινο (peritus) ζηηο εξγαζίεο ηεο Β΄ Βαηηθαλήο πλφδνπ (1962-1965), κηαο ζπλφδνπ
πνπ μεθίλεζε κε αιεζηλά αλαγελλεηηθφ φξακα θη έζηξεςε ηε ξσκαηνθαζνιηθή Θενινγία απφ ην
ζρνιαζηηθηζκφ θαη ηνλ ξσκατθφ Absolutismus ζην δηάινγν κε ηνλ ζχγρξνλν θφζκν θαη ζηελ
αλαδήηεζε ελφο λένπ «παξαδείγκαηνο».
Η αγάπε ηνπ ζπλνδηθνχ ζενιφγνπ Hans Küng γηα ηελ Δθθιεζία θαη ηε Θενινγία, ε βαζηά γλψζε
ησλ πεγψλ θαη ε αίζζεζε ησλ αλαγθψλ ηνχ ζήκεξα ηνλ ψζεζαλ απφ πνιχ λσξίο ζε ηνικεξέο θαη
ερεξέο παξεκβάζεηο, ζην πλεχκα ηεο αξραίαο ζπλνδηθφηεηαο αιιά θαη κηαο θαζνιηθφηεηαο πνπ
ππεξβαίλεη ηνπο αληαγσληζκνχο θαη ηηο αληηεπαγγειηθέο κνξθέο εμνπζίαο. Με ηηο ζενινγηθέο
παξεκβάζεηο θαη ηελ αθαδεκατθή ηνπ δξάζε, εηζεγήζεθε έλα κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα, ζην νπνίν
πεξηιακβάλνληαλ, κεηαμχ άιισλ:
α) ε θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθήο αγακίαο ηνπ θιήξνπ∙
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β) ε ειεπζεξία ηεο ζενινγηθήο έθθξαζεο ζηα Παλεπηζηήκηα∙
γ) ε αλαζεψξεζε ηνπ παπηθνχ πξσηείνπ θαη ηνπ αιαζήηνπ∙
δ) ε ππέξβαζε ηεο αληζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ Δθθιεζία∙
ε) ν πεξηνξηζκφο ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ ειέγρνπ ζε δεηήκαηα αλζξψπηλεο αλαπαξαγσγήο∙
ζη) ε αλαγλψξηζε ησλ αγγιηθαληθψλ ρεηξνηνληψλ∙ θαη
δ) ην άλνηγκα ζηε ρξηζηηαληθή θαη παλαλζξψπηλε Οηθνπκέλε, ηελ θνηλσλία, ηελ ηέρλε, ηελ
πνιηηηθή, ηηο αλζξσπηζηηθέο θαη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο.
Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, νξκνχκελν απφ ην πάζνο ηνπ Διβεηνχ ζενιφγνπ γηα ηελ αιήζεηα,
αιιά θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Β΄ Βαηηθαλήο, ηνλ νδήγεζε
αλαπφθεπθηα ζε ζχγθξνπζε κε ην ζεζκηθφ θαη ζπληεξεηηθφηεξν πξφζσπν ηνπ Ρσκαηνθαζνιηθηζκνχ.
Χαξαθηεξηζηηθή είλαη, απφ ηα πιένλ πξφζθαηα, ε ζπλέληεπμή ηνπ, ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2009,
ζηε γαιιηθή εθεκεξίδα Le Monde, φπνπ αζθνχζε θξηηηθή ζηελ απφθαζε γηα ηελ άξζε ηεο
αθνηλσλεζίαο ηνπ Βξεηαλνχ αξλεηή ηνπ Οινθαπηψκαηνο, ξσκαηνθαζνιηθνχ επηζθφπνπ Richard
Williamson, θαζψο θαη κηα Αλνηθηή Δπηζηνιή ηνπ ηδίνπ, ηνλ Απξίιην ηνπ 2010, πξνο ηνπο επηζθφπνπο
ηεο ξσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο, πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο κεγαιχηεξεο εθεκεξίδεο ηνπ θφζκνπ (πιελ
ηεο Διιάδνο) θαη ζηελ νπνία ζηειηηεχνληαη ελέξγεηεο ηνπ λπλ πάπα, θαζψο θαη ε ραιαξή εθ κέξνπο
ηνπ αληηκεηψπηζε ζθαλδάισλ πνπ βιέπνπλ εζράησο ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο.
Η ζπγγξαθηθή θαη ινηπή ηνπ δξαζηεξηφηεηα εθηείλεηαη έσο ηψξα ζε 65 βηβιία-κνλνγξαθίεο,
πνιιά εθ ησλ νπνίσλ (φπσο ην ζήκεξα παξνπζηαδφκελν απφ ηηο εθδφζεηο Ψςσογιόρ) κεηξνχλ πάλσ
απφ νθηψ γεξκαλφθσλεο εθδφζεηο θαη κεηαθξάζεηο ζε δεθαπέληε ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθέο γιψζζεο,
305 άξζξα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο, 694 άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θη εθεκεξίδεο, 482
ζπλεληεχμεηο, 66 πξνινγίζκαηα βηβιίσλ, 28 επηκέιεηεο ηφκσλ θαη 13 δίζθνπο-θαζέηεο. Σνπιάρηζηνλ
15 βηβιία ηξίησλ έρνπλ γξαθεί εηδηθά γηα ην πξφζσπν θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηα δηεζλή γξάκκαηα θαη
πξάγκαηα.
Γηα ηελ αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή ηνπ πξνζθνξά έρεη ηηκεζεί πνιιαπιψο θαη πνηθηινηξφπσο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη αλαγνξεχζεθε Δπίηηκνο Γηδάθησξ 13 Παλεπηζηεκίσλ θαη Δπίηηκνο
Γεκφηεο 3 πφιεσλ. Βξαβεχηεθε πνιιάθηο απφ θξαηηθνχο, δηαθξαηηθνχο θαη άιινπο θνξείο.
Θα ηνικνχζακε λα πνχκε φηη ν Hans Küng είλαη ν πιένλ αλαγλσξίζηκνο θαη ίζσο ν πην
πξνβεβιεκέλνο ξσκαηνθαζνιηθφο ζενιφγνο ησλ εκεξψλ καο.
Παξά ηε ζπλεπή πξνζήισζή ηνπ, πάλησο, ζηνλ θξηηηθφ ιφγν ηεο Θενινγίαο, ν Hans Küng δελ
εγθαηέιεηςε πνηέ ηελ Δθθιεζία θαη ηε ζενινγία ηεο νχηε παξαηηήζεθε απφ ηελ ηεξαηηθή ηνπ ηδηφηεηα.
Παξέκεηλε έλαο κεηαξξπζκηζηήο εληφο ηεο ξσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο, έλαο πηζηφο δηάθνλνο ηεο
Θενινγίαο, κε ιφγν δηαιιαθηηθφ έλαληη ηνπ ζεκεξηλνχ αλζξψπνπ θη έληνλα θξηηηθφ απέλαληη ζηε δηθή
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ηνπ εθθιεζηαζηηθή παξάδνζε (φπνπ απηή εμέξρεηαη απφ ην πλεχκα θαη ην γξάκκα ηνπ Δπαγγειίνπ),
έλαο πξσηνπφξνο ηνπ παγθφζκηνπ δηαιφγνπ θαη ησλ αλαζεσξεηηθψλ ζπλζέζεσλ.
Η δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή γηα ηελ πεξί δηθαηψζεσο δηδαζθαιία ηνπ θνξπθαίνπ
δηακαξηπξνκέλνπ ζενιφγνπ Karl Barth (1886-1968) ππήξμε πξννίκην ηνπ αλνίγκαηφο ηνπ ζηνλ
Οηθνπκεληθφ Γηάινγν. Όιν ην εξεπλεηηθφ, δηδαθηηθφ θαη ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν ζα είλαη έθηνηε κηα
δηεχξπλζε θαη ζε βάζνο πηζηνπνίεζε απηνχ ηνπ αλνίγκαηνο: ελφο αλνίγκαηνο πνπ νδεγεί ζηε
ζπλάληεζε ησλ Χξηζηηαλψλ, αθελφο, κε ην αιεζηλφ πλεχκα ηνπ Χξηζηνχ θαη ηνπ Δπαγγειίνπ Σνπ∙
ελφο αλνίγκαηνο πνπ νδεγεί, αθεηέξνπ, ζε κηα εηιηθξηλή ζπλάληεζε κε φιεο ηηο κεγάιεο ζξεζθείεο θαη
ηελ αλαγλψξηζε ηνπ κελχκαηφο ηνπο (ζην κέηξν, βεβαίσο, θαηά ην νπνίν ηνχην ζέβεηαη ηνλ φιν
άλζξσπν).
Κνξχθσζε ηεο παξαπάλσ πνξείαο ζηε ζθέςε θαη ηε δξάζε ηνπ Hans Küng ππήξμε ε πξνβνιή
ηνπ Ππογπάμμαηόρ ηνπ για ηο Παγκόζμιο Ήθορ (Weltethos), κε επηζηέγαζκα ηε Διακήπςξη ηνπ 1993
για ηο Παγκόζμιο Ήθορ (Global Ethic Declaration) θαη ηελ ίδξπζε ηνπ νκσλχκνπ Ιδπύμαηορ (Stiftung
Weltethos) (1995), ζην νπνίν ν ίδηνο πξνεδξεχεη ηηκεηηθά. Ωο ζθνπφο ηνπ Ιδπύμαηορ δειψλεηαη ε
δηαπνιηηηζκηθή θαη δηαζξεζθεηαθή έξεπλα, ε εθπαίδεπζε θαη ε ζπλάληεζε. Μέζα απφ ηε ινγηθή ηνχ
φηη ν ζξεζθεπηηθφο δηάινγνο πξνυπνζέηεη βαζηά κειέηε ησλ ζξεζθεηψλ θαη φηη ε παγθφζκηα εηξήλε
είλαη αδχλαηε ρσξίο ζξεζθεπηηθή εηξήλε θαη ζξεζθεπηηθφ δηάινγν, νη θνξείο ησλ δηαθφξσλ
ζξεζθεηψλ θαινχληαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε ζηαζεξψλ κέηξσλ θαη δεζκεπηηθψλ αξρψλ
παγθφζκηαο ηζρχνο. Η ζπλεξγαζία φισλ ζηνπο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο επηζηήκεο,
ηεο ηέρλεο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε έλαλ πνιηηηζκφ κε
βίαο, ζε έλαλ πνιηηηζκφ ζεβαζκνχ θάζε κνξθήο δσήο, ζε έλαλ πνιηηηζκφ αιιειεγγχεο, θνηλσληθήο
θαη νηθνλνκηθήο δηθαηνζχλεο, ζε έλαλ πνιηηηζκφ ακνηβαίαο αλεθηηθφηεηαο θαη εηιηθξηλνχο βίνπ, ζε
έλαλ πνιηηηζκφ ηζφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ δχν θχισλ, ζε έλαλ πνιηηηζκφ ραξάο, εηξήλεο θαη
ειεπζεξίαο∙ ζε έλαλ πνιηηηζκφ πνπ απνηειεί ζήκεξα θνηλφ ρξένο θαη θαηάθηεζε, ζε έλαλ πνιηηηζκφ
αλψηεξν απφ ηνλ ξαγδαίσο θζίλνληα πιηθν-ηερληθφ, ηεο επκάξεηαο θαη ηεο αηνκηθήο επδαηκνλίαο∙ ζε
έλαλ πνιηηηζκφ, έηζη φπσο ηνλ νξακαηίζηεθε, κε ζενινγηθή έκπλεπζε, νηθνπκεληθή πξννπηηθή θαη
ζπλνδνηπφξνπο απφ φιεο ηηο γσληέο ηεο γεο θαη ηεο δσήο, ν εθιεθηφο επηζθέπηεο καο θαη θεολόγος
του κόσμου (Welttheologe): Hans Küng.

Κσλζηαληίλνο Ι. Μπειέδνο
Δπίθ. Καζεγεηήο Θενινγηθήο ρνιήο
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
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