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I. RELIGIJOTYROS OBJEKTAS

I.

1.

RELIGIJŲ TYRIMO PROBLEMATIKA

I. 1. A. Po ž i ū r i o p r o b l e m a
Religijos tyrinėjimai susiduria su savitomis problemo
mis, nes, siekiant objektyvesnių ištarmių apie religijas, ten
ka prasibrauti pro stiprų bendrų išankstinių kultūrinių
nuostatų bei tyrinėtojo subjektyvumo luobą. Todėl, pradė
dami savo samprotavimus, pirmiausia turėsime aprašyti
religijos suvokimui iškylančias kliūtis; dar prieš imant kal
bėti apie religijas, pravartu apmąstyti save, idant tyrimo
raidoje subjektyvūs dalykai nesipintų su religiniais reiški
niais, nes kitaip savų įsitikinimq tinklas, užmestas ant reli
ginių faktq gausos ir įvairovės, iš pastarosios teišgriebs tai,
kas atitiks išankstines tyrinėtojo nuostatas. Įeidama į pože
miq karalystę, šumerų Inana ties kiekvienais vartais priva
lėjo palikti dalį savo brangenybių ir prašmatnių karališkq
drabužiq, kol galiausiai prieš požemiq valdovę stojo visiš
kai nuoga - leidžiantis į religijų pasaulio rūmą irgi tenka
nusimesti visas, ideologijų, išankstinių nuostatų, sustaba
rėjusių vaizdinių apnašas. Kitaip mes, saugūs ir su visais
savo barškučiais, liksime išorėje.

Kalbėti apie religiją
Religija mums visq pirma asocijuojasi su mūsų pačiq
išpažįstama religija, t. y. krikščionybe; net ir netikintis eu
ropinės kultūros žmogus, sąmoningai ar ne, "religiją" ta
patins su jam geriausiai pažįstama krikščionybės tradicija.
9

Buitinėje sampratoje "religija" - tai sava religija; šitokia
samprata numanomas asmeninis Dievas, garbinamas or
ganizuotoje bendrijoje, vienokioje ar kitokioje bažnyčioje1.
Tai savaime suprantama ir galiausiai natūralu. Tad kalbė
darnas apie svetimą religiją žmogus dažniausiai artės prie
jos per analogijas su savąja. Tačiau šitaip jo kalba baigsis
kitos religijos "apšaudyrnu" savosios terminais; rezulta
tas, suprantama, bus apverktinas. Krikščionis budizme, pats
to nepastebėdamas, akcentuos rnahajanos, o ne hinajanos
dogmas, meilės principą, o ne sansaros idėją ir, akivaizdu,
nesupras budizmo esmės.

Į judaistą krikščionis žvelgia kaip

į gerbiamą, bet persenusį vyresnįjį brolį, o judaizmo išpa
žinėjui krikščionis- kuoktelėjęs jaunylis.
Visa tai galima pasakyti apie didžiąsias dabarties religi
jas; dar sunkiau įsiskverbti į izoliuotų ar senųjų tautų reli
gijas, juolab kad kai kurios tradicijos save aptaria sąvoko
mis, neturinčiornis nieko bendra su mūsų paveldėta religio
vartosena. Mes dar galime kalbėti ir tartis šį tą išmaną apie,
pvz., babiloniečių religiją, tačiau Australijos aborigenų ar
Vakarų Afrikos genčių išpažinirnai, Arkties ir Sibiro tautų
šarnanizrnas jau visiškai skiriasi nuo to, ką mes supranta
me kaip religiją. Ortodoksinis budizmas ar dzenbudizrnas
gali pasirodyti esą veikiau praktinių psichologinių patari
mų suma, autogeninių treniruočių metodika, o konfucianiz
rnas- tiesiog gero tono vadovėlių sąvadas, tiesa, apiman
tis ir santykių su protėviais etiketą.
"Natūralioji" religijos samprata visiškai sutrinka, kai su
siduriama su ritualiniu kanibalizmu, žmogaus aukų prak
tikomis ir pan. Čia religija, atrodytų, virsta jau "kažkuo
kitu", nesuprantamu. Bet ir kraupių ar obsceniškų kultų
pasitaiko pačiose "norrnaliausiose" religijose.
1

Goldammer K. Die Formemvelt des Religiosen.- Stuttgart, 1960.- S. 1-2.
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Kas visoms šioms sistemoms bendra ir kas jas paver
čia religijomis? O gal mes tiesiog supaprastiname visą skir
tingų tradicijų įvairovę ir savo patogumui ją įvardijame
vienu religijos terminu? Šie klausimai toli gražu ne retori
niai. Galbut yra tam tikra egzistencinių klausimų aibė, ap
rėpianti pasaulį ar gyvenimą- "kas yra mirtis?", "kas yra
žmogus?", "kokia gyvenimo prasmė?" ir pan.,- bendra vi
siems laikams ir visoms kultūroms, gal yra ir tam tikri at
sakymo į šiuos fundamentaliausius klausimus būdai, sis
temos, tradicijos, kurias mes ir įvardijame kaip religijas?
Tačiau kuo jos tada skirtųsi nuo filosofijq, kurios irgi kal
ba apie esminius žmogaus būties klausimus, apie sielą, Pir
mąją priežastį, Absoliutų Gėrį ir pan.?
Žinoma, visų pirma pirštųsi religijos kaip tikėjimo sup
ratimas: filosofija abejoja, svarsto, įrodinėja, o religija skel
bia. Tačiau yra ir bylojančių filosofijų, kurias taipogi gali
ma tik priimti ar atmesti, galų gale esama ideologijų, taip
pat reikalaujančių, kad jomis būtų tikima. Prisiminkime,
kad ir tikslieji mokslai remiasi aksiomomis, kurios turi bū
ti priimamos be išlygų.
"Tikėjimas" mūsų laikais apima ir prietarus. Tarkime, aš
tikiu, kad juoda katė, perbėgusi skersai kelią, reiškia ne
laimę, arba tikiu bloga skaičiaus 13 reikšme. Bet toks tikė
jimas nėra religinis- tai tiesiog vieno ar kito teiginio priė
mimas, jo netikrinant, arba tariant, kad jį patvirtina autori
tetas (pvz., tradicija), lygiai kaip kasdienybėje netikrinant
priimami ir mokslo teiginiai.
Tikėjimas yra religijos elementas, bet jis neapima viso
religijos daugialypumo. Religinėmis dogmomis, "kitoky
bės", dievybės egzistavimu tikima, tačiau yra ir kiti daly
kai, be kurių religijos tiesiog negali būti- tai ir vidinių po
tyrių pasaulis, susitikimai su kita realybe, kad ir kokio tu11

rinio jie būtų: vidinių potyrių faktai žmogui yra faktai par
excellence- jais netikima, jie tiesiog yra, jie patiriami, išgy
venami. Religija teikia ir visuomenės gyvenimo normas,
dorovę, įstatymus. Žmogus gali ir netikėti, tačiau religija jį
veikia per jo paties kultūrinę aplinką: indiferentas euro
pietis ir indiferentas kinas nebus atsikratę juos lydinčio
religinio šleifo- Kristus ar Lutheris, Konfucijus ar Lao Dzė
jiems nėra vienodai svarbūs asmenys, ir kiekvieną jų yra
fundamentaliai paveikę dalykai, kuriuos skelbė Kristus ar
Daodedzino autorius.
Religija nėra nusakoma vienu žodžiu ar keliomis sąvo
komis; ji taip susipynusi su kultūros dariniais, visuomenės
sąranga, istorija, kad religiją gana sunku abstrahuoti iš ap
linkos, kurioje ji gyvuoja ir pateikti "gryną" jos pavidalą.
Juolab kad religija- gyvas ar kadaise gyvavęs organizmas,
ir jį "preparuoti", "sustabdžius" laiką ir išėmus iš konteks
to - pavojinga, nedora, galų gale - neteisinga.
Tuo pat metu, ieškant menamos "grynos" religijos ar mė
ginant ją apibrėžti, reikia turėti omenyje, jog religiją suda
ro daugybė elementų. Ir ne kiekvienoje religijoje atrasime
visą tokių elementų kompleksą. Taip religiją redukuojan
čios doktrinos, norėdamos "paaiškinti" jos kilmę, dažnai
teigė, kad religija atsiranda iš mirties baimės, ji esanti sa
votiška "mirties kompensacija", leidžianti viltis amžinojo
gyvenimo. Bet juk senosios Artimųjų Rytų religijos, seno
ji žydų ar Homero epochos graikų religijos arba apskritai
nekalbėjo apie pomirtinį gyvenimą, arba piešė jį niūriomis
spalvomis. Kartais teigiama, esą religijų pomirtinio atlygio
idėjos turėję socialinę funkciją, raminę socialines įtampas,
o tai padėję religijoms įsitvirtinti. Tačiau esama religijų, ku
rios nekalba apie bausmę ar atpildą, tačiau grindžia tikrai
aukšto lygio teisės ir dorovės principus.
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Ir vėl grįžtame prie religinių reiškinių daugialypumo.
Problemų kelia ne vien akivaizdi religinių reiškinių įvai
rovė. Kadangi religija įsipynusi į kultūrą, be to, kinta, turi
istoriją, tai ne kiekvienas reiškinys, kuris turi "religiškumo"
požymių, bus iš tiesų religinis, ir atvirkščiai. Tai galima pa
sakyti ir apie sistemas, turinčias milijonus išpažinėjų, ir ne
žinia, ar galimas pavadinti religinėmis, ir apie daiktus, ku
rių "religiškumas" vienu ir tuo pačiu atveju gali būti tiek
akivaizdus, tiek diskutuotinas.
Tarkime, Budos statula, apeiginė afrikiečio kaukė, Kora
nas yra akivaizdūs religiniai reiškiniai. Bet Budos moky
mas kartais aiškinamas kaip "ateistinis", ir išties, ankstyva
sis budizmas dievų neturėjo, o Budai hinajanos išpažinėjai
taipogi nesimeldžia: taigi Budos statulėlė būtų toks pat re
liginis faktas, kaip ir Voltaire'o biustas. Afrikiečio kaukė
ar indėnų burtininko būgnas gali būti prieš kelias savaites
pagaminti specialioje suvenyrų dirbtuvėlėje ir skirti turis
tams: ar tai juos paverčia religiniais reiškiniais? O jeigu,
tarkime, koks afrikiečių žynys tą naują kaukę nusipirks su
venyrq parduotuvėje ir atliks su ja apeiginį šokį -ar taps
ši kaukė "religiniu reiškiniu"? Jeigu ne, tai kodėl -juk ji
dalyvavo religiniame rituale? Jeigu taip, būtų įdomu suži
noti, būtent kada-ar kai buvo išdrožta, ar kai ją pirmą kar
tą palietė burtininko rankos, ar kai jis pradėjo šokį, ar kai
jį baigė? O gal šokio metu ji buvo religinis daiktas, o jam
pasibaigus- nebe?
Koranas - tai absoliutus religinis autoritetas musul
monui. Tačiau Brazilijos džiunglių indėnas tikrai suabe
jos, ar ši knyga yra religinis reiškinys. Jis tars, kad anava
tas pagalėlis, įkastas prieš jo palapinę -tai pasaulio ašis,
ir, apie ją pašokus, ims lyti,-o aplink Koraną šok nešokęs.
Ir bus savo požiūriu teisus, kaip teisus bus musulmonas,
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su panieka žvelgiantis į stabus ir į dievų (netgi Dievo) at
vaizdus.
Tuo pat metu profaniški dalykai gana dažnai gali pasi
rodyti netikėta, sakraline briauna. Medis nėra religinis reiš
kinys, bet religijų istorijos laukas augte nuaugęs šventai
siais medžiais. Senosios tautos tikėjo, kad medžiuose gyve
na dvasios, kad per medžius apsireiškia dievai. Vadinasi,
medžiai joms buvo religiniai reiškiniai. Tačiau, reikia pri
durti, ne visi medžiai, o tik kai kurie. O ką turėtume many
ti apie iki šių dienų išlikusį kadaise garbintą medį- ar jis
11Čia ir dabar" yra (tebėra) religinis reiškinys, ar ne? O jeigu
jame įkelta šventojo ar Marijos skulptūrėlė? Štai ši jachta
absoliučiai profaniška- tačiau prieš nuleidžiama į vande
nį ji buvo iškilmingai pašventinta. Ką tai reikštų?
Suprantama, šie klausimai kiek perdėti, tačiau puikiai
matome, kad iš kultūrinių faktų gausos išskirti religinius
nėra taip paprasta. Todėl labai svarbi religijos esmės paži
nimo problema yra ta, jog prieš tyrinėjant religiją jau reikia
nuvokti, kas ji yra ir kas nėra, reikia išankstinio suprati
mo,- o jo automatiškai nesuteikia nei savas religingumas
(toliau matysime kodėl), nei kokia nors pasirinkta arba susi
daryta racionali konstrukcija ar apibrėžtis. Tačiau be savo
religingumo bei mėginimų apibrėžti religiją toks suprati
mas taip pat neįmanomas.
Prieš apsibrėždamas tiriamąjį lauką, religijotyrininkas
turi suvokti, kad religinius reiškinius jis apklausinės iš konk
rečių, specifinių pozicijų, iš savos kultūrinės erdvės ir kad
šie klausimai toli gražu ne visada atitiks tiriamos religijos
savastį. Pradiniu religijotyrinio darbo tarpsniu kyla visoms
metodologijoms bendrų problemų- neutralumo, objektyvu
mo, supratimo. Religijotyroje jos pasireiškia savitai ir ypač
stipriai ir, reikia pridurti, visos yra tarpusavyje susiję.
14

Neutralumo reikalavimas

Religijotyra - vakarietiška disciplina; tačiau siekdama
kalbėti apie visas religijas, ji dažniausiai mėgina atsikratyti
ne tik pagundos vertinti svetimas religijas, bet ir specifinio
europietiško požiūrio. Šiuolaikinė religijotyra savąją religi
jų sampratą formavo nuolat abstrahuodamasi nuo oficia
liųjų "pozityviosios" krikščionybės formų2- tai vyko ne dėl
kokių nors religijotyrininkų asmeninio religingumo prob
lemų, bet paprasčiausiai jaučiant, kad krikščioniškosios
religijos bei aplinkos įtaka pernelyg stipri, kad nepaliekant
jos erdvės būtų galima "apklausinėti" svetimas religijas.
Taigi reikėjo atitolti nuo savos religinės bei kultūrinės ap
linkos. Kitas klausimas - kiek tai apskritai įmanoma. Hein
zas Robertas Schlette blaiviai vertina europiečio religijo
tyrininko galimybes:
"Niekas nežino tokio Archimedo taško, iš kurio jis galė
tų regėti visas religijas. Aš suvokiu, kad interpretuoju iš
europietiškai-vakarietiškų pozicijų, tačiau, reikia priminti,
šiuo atveju jos yra ne krikščioniškai-teologinės, o religijo
tyrinės; o būtent religijotyra yra įpareigota būti neutrali"3•
Šis neutralumas šiek tiek realus, šiek tiek menamas, juk religijotyra remiasi vakarietiško mąstymo suformuoto
mis metodologijomis. Būtent todėl neutralumo reikalavi
mas - nuolatinis religijotyrininko darbo principas, kurio
jis turi laikytis, nepaisydamas to, kokia metodologija jis
remiasi.
Siekti neutralumo nesyk būna gana skausminga. Dirb
damas religijotyrininkas suartėja, net suauga su tyrimo ob2

Rudolph K. Geschichte und Prob/eme der Religionswissenschaft. - Leiden.

New York. Koln, 1992. - S. 43.
3

Schlette H. R. Einfiihrzmg in das Studium der Religionen.- Freiburg, 1971. -

S. 26.
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jektu- konkrečia religija ar religijomis; atsiranda stipri "re
liginė simpatija". Jos reikia nuolat stengtis atsikratyti- tai
sunki ir ne visada vaisinga pastanga. Tačiau nesistengda
mas būti neutralus, religijotyrininkas nebejaučia distanci
jos nuo tyrimo objekto ir gali nukrypti į "privatų religingu
mą", teologizavimą, apologetiką, ideologizavimą. Tad greta
distanciją išlaikiusių religijotyrininkų per neilgą religijo
tyros istoriją vis atsirasdavo "atkritėlių", kuriuos pirmieji
nuolat aštriai kritikuodavo.
Taip pat reikalinga ir religijotyrininko distancija nuo jo
išpažįstamos religijos. Jeigu tyrinėtojas, nagrinėdamas ki
tas religijas, nenutols nuo savosios, jo analizė nebus neut
rali. Žmogus, kuris taip atitolti nesugeba ar nedrįsta, negali
užsiimti religijotyra. Tai nereiškia, kad sava religija "atmesti
na", ar kad buvimas kataliku arba budistu nesuderinamas
su religijotyra. Atvirkščiai, religijotyrininkui būtina išpa
žinti kokią nors religiją, nes jis turi religiją pažinti ir "iš vi
daus"; be to, nereligingas žmogus neturi ką pasakyti apie
religijas,- tačiau tyrimo metu religijotyrininko išpažįstama
religija jam neturi egzistuoti. Juk iš tiesų jis turi įsijungti į
kitą religiją, ji ir tik ji turi apimti visą religijotyrininko ho
rizontą. Prisimintina, kad religijos- tai labai gilūs ir inten
syvūs, savą gyvenimą ir žavesį turį ypač patrauklūs reiš
kiniai- tokie, kurie gali į save įsiurbti tyrinėtoją. Taip sava
religija jam tarsi tampa saugiu uostu, į kurį galima grįžti
pasibaigus (dažnai itin intensyviam) sąlyčiui su kita reli
gingumo forma, - nors dažnai ir negrįžtama, arba grįžus
uostas atrodo visiškai kitaip.
Taigi religijotyriniam darbui būtina stengtis išlaikyti
distanciją. Tai natūrali, šiek tiek instinktyvi pastanga, plau
kimą tarp Skilės ir Charibdės paverčianti metodologiniu
principu.
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Objektyvumo problema

Neutralumo reikalavimas yra savaime suprantamas;
kreipiantis į labai platų ir įvairialypį religijų lauką, neut
ralumo pastanga neišvengiama ir būtina. Tačiau tai nereiš
kia, jog ši pastanga bus realizuota, "objektyviai" ištiriant
ir pavaizduojant svetimą religiją.
Kaip pastebi Fritzas Stolzas, mokslui paprastai kelia
mas objektyvumo reikalavimas religijotyros atveju turėtų
reikšti nepriklausomybę nuo savo konteksto. Tačiau reikia
turėti galvoje, kad religiją aprašinėjančio ir analizuojančio
asmens "išeities taškas" visada įtakoja jo tyrimus4. Tačiau,
reflektuojamas ar ne, nuosavos aplinkos bei kultūrinės tradi
cijos spaudimas yra labai stiprus. Kartais jis toks radikalus
bei rigoristinis, kad religijotyra ne tik negali funkcionuo
ti- ji negali net atsirasti, kaip islamo pasaulyje ar komunis
tinėse šalyse, kur jos vietą uzurpuoja atitinkamai teologija
ar ateizmas. Be to, religijos tyrimuose nepaliauja egzistuo
ti ir subjektyvumas - žmonės nėra vienodi, ir net dviejų
sąžiningiausių bei labiausiai "objektyvių" mokslininkų pa
teiktos tos

p ačios religijos analizės skirsis.

Pasak Stolzo,

"reikalavimas "be išankstinių nuostatų", "objektyviai" nag
rinėti religiją yra visiškai naivus"5.
Klausinėjimo ribotumas reiškia ir galimų atsakymų ri
botumą. Tai yra religijotyrininkas neaprėpia visos religi
jos, o tik jos dalį - tiek, kiek ir kaip įstengia ją apklausti.
Reikia pripažinti, jog "religijotyrininkas savo tiriamąjį ob
jektą apklausia tokiais klausimais, kurie pastarajam sve
timi, be to, visada išliks tam tikri objekto aspektai, kurie
nepateks į tyrinėtojo akiratį"6•
"Stolz F. Grundziige der Religionswissenschaft.
5 Ten pat.
6
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Gėittingen, 1988.- S. 35.

Jau trečiame dešimtmetyje, nuvokus "objektyvaus" re
ligijos nagrinėjimo sunkumus, imta kalbėti apie įsigyve
nimą į tiriamąjį objektą - esą, norint objektyviai aprašyti
budizmą ar konfucianizmą, reikia susilieti su objektu ir iš
ties tarsi tapti budistu ar konfucianistu. Taip, atrodytų, būtų
galima adekvačiai patirti ir pažinti tiriamąją religiją.
Tokias subjekto praryto objekto teorijas 1923 metais su
kritikavo Joachimas Wachas. Pasak jo, tokios metamorfo
zės neįmanomos; geriausiu atveju tai saviapgaulė. Niekas
negali išsinerti iš savo kailio, pabėgti nuo savojo "aš". Klai
dinga manyti, kad gaH jaustis kaip gotas ar įsijausti į Pietų
Indijos budizmą. Paprasčiausiai nėra teisingo įsijautimo kri
terijų: du pseudokonfucianistai tarpusavyje nesusikalbėskiekvieno jų konfucianizmas bus "savas". Trumpai tariant,
šis metodas nekontroliuojamas ir pavojingas. "Tik būda
mas pats savimi, galiu suprasti svetimą, suprasti, kaip galiu
suprasti vien tik aš."7 Norint religiją suprasti, reikia kal
bėti ne apie "įspūdžius", o apie tai, kaip teisingai nukreipti
savo paties žvilgsnį į religiją. "Savo įvaizdį formuoju iš to,
ką matau aš",- tęsia Wachas ir priduria, kad jei subjektyvu
mas turi reikšmę, jį reikia kritiškai ir metodologiškai įsisą
moninti bei įteisinti- kaip veikiantį faktorių8.
Taigi matome, kad objektyviu galima išlikti tik konkre
čios metodologijos rėmuose. Tiesa, galima reikalauti, kad
interpretacija "atitiktų faktinę medžiagą", bet juk ir labiau
siai neobjektyvi spekuliacija visada remsis faktais. Meto
dologija, nors ir nevisiškai, apsaugo religijotyrininką nuo
pernelyg laisvos religijos interpretacijos pavojų, tačiau aišku,
7

Wach J.

Methodologie der allgerneinen Religionswissenschaft II Lanczkows
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"
kad "tobulos metodologijos nėra. Be to, objektyvumo kri
terijus nuolat reikalauja paisyti savo paties subjektyvumo.
Religija "iš vidaus" ir "iš išorės": dvi supratimo rūšys
Religijotyrininkui, nors ir siekiančiam neutralumo bei
objektyvumo, vis tiek iškyla problema: jo studija, skirta, tar
kime, sintoizmui, aborigenų religijai ar judaizmui, susilauks
šios religijos išpažinėja pašaipos ar priekaištų - nes tasai
neatpažins savo religijos ar tepamatys jos karikatūrą. Eg
zistuoja du požiūriai į religiją- "iš vidaus" ir "iš išorės", re
ligijos išpažinėja, teologo bei religijotyrininko, stebėtojo po
žiūriai. Akivaizdu, kad jie skiriasi, tačiau išorinis požiūris
yra neišvengiamas- juk neįmanoma išpažinti visų religijų.
Netgi prozelitas į buvusią savo religiją žvelgia jau iš išorės.
Žvilgsnis į religiją iš vidaus daugiausia būdingas teo
logui. Jis analizuoja savo religiją, atskleidžia jos gelmę ir
galimybes, rengia dirvą misijinei veiklai, saugo, grindžia
ir interpretuoja doktriną, atmeta svetimus ir "apokrifinius"
dalykus ir pan. Tuo tarpu religijotyrininko užduotis - iš
saugoti didžiausią įmanomą distanciją nuo tyrinėjamos
religijos, ir, kaip jau matėme - nuo savo paties pozicijų9•
Abu šie požiūriai į religiją reikalingi - tačiau jų negalima
painioti. Nors religijotyra bei teologija ir gali naudotis vie
na kitos pasiekimais, pvz., religijotyrai neturi būti keliama
užduotis parodyti vienos religijos pranašumą prieš kitą ar
kitas,- tuo gali užsiimti teologija.
Supratimo problema
Objektyvumo, neutralumo pastangos nėra savitikslės
religijoty
9

�s tikslas yra aprašyti religiją ar religijas. Tačiau

Stolz F. Min. veik.

-

S. 35-44.
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tam nepakanka vien aprašyti religinius faktus - dar prieš
aprašant religiją reikia ją suprasti.
Tuo tarpu supratimą apsunkina daugybė dalykų, netgi,
atrodytų, elementarių. Susidūręs su vertimo į anglų kalbą
problema vokiečių religijotyrininkas konstatuoja, kad vo
kiečių kalbos žodžio Geist "dvasia" neatitinka nei anglų spi
rit, neighost, reason, reasonableness- visi šie žodžiai išreiškia

tik vieną Geist aspektą; į anglų kalbą taip pat sunku tinka
mai išversti Sein, Wesen, Wesenheit, Wesenhaftigkeit, nekal
bant jau apie Nichts, Nichtsein, Nichtigkeit, Ungrund ir t.t.
Ką jau kalbėti apie vertimą iš europinės kalbos į azijinę10.
Svarbiausia čia ne paties vertimo sunkumai, o religinės kal
bos specifika. Nėra sudėtinga į kitą kalbą išversti instruk
ciją, turint medicininių ar techninių terminų žodyną- ter
minai turi aiškius atitikmenis. Net sudėtingą filosofinę kny
gą nėra taip sunku išversti, nes filosofijos istorijoje yra susi
formavęs tam tikras filosofinių sąvokų žodynas. Religijų
atveju yra kitaip- tiek kiekvienos jų istorijos, tiek žodynai
paprastai būna visiškai atskiri. Išversti indų dharma nesu
dėtinga, bet tai, ką mes suprasime kaip "pasaulio tvarką"
ar "ją atitinkantį elgesį", tiksliai neišreikš to, ką šiuo žodžiu
nusako induistas. Ką jau kalbėti apie izoliuotų genčių ar
išnykusių tautų religinius žodynus- jų vertimai dažniau
siai tebus daugiau ar mažiau pavykę spėjimai. Ir visiškai
beprasmiška mėginti kokiomis nors sutartinėmis sąvoko
mis aprėpti visų ar daugelio religijų reiškinius.
Šių vertimo sunkumų svarstymas primena dar vieną
dalyką- norint versti, reikia išmokti kalbą. Todėl viena iš
pirmųjų religijotyrininko darbo prielaidų - tyrinėjamoBenz E. Uber das Verstehen fremder Religion II Eliade M., Kitagawa J.M.
(Hg.). Gnmdfragen der Religionswissenschaft.- Salzburg, 1963.- S. 11-39,
10

14-15.
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sios religijos kalbos mokėjimas, jau nekalbant apie pagrin
dinę religijotyrininkų kalbą - vokiečių. Taip pat pravartu
išmanyti prancūzų, anglų bei šalių, turinčių stiprias religi
jotyros tradicijas, kalbas-olandų, švedų. Be to, reikia mo
kėti ir šaltinių kalbas -lotynų, graikų, hebrajų11•
Tačiau tai tik religijotyrinio darbo prielaidos. Supratimą
ypač apsunkina jau minėtasis mūsų europietiškumas. Vokie
čių religijotyrininkas Emstas Benzas, gyvenęs ir dėstęs Japo
nijoje, jį apibūdina trim supratimą trikdančiais "stabais".
Pirmiausia, visas mūsų vakarietiškai-krikščioniškas
mąstymas persmelktas asmeninio Dievo idėjos. Todėl vaka
riečiui ypač sunku suprasti specifinę budisto susitikimo
su šventybe formą. Be to, jam visiškai nesuvokiamas in
duisto elgesys. Šiandien jis aukojo Krišnai, rytoj dalyvaus
Kali apeigose, o, tarkime, į Višnu kažkodėl žiūri šaltokai.
Kodėl taip yra ir ką tai reiškia? Sintoistai turi 800 000 die
vų, tarp kurių nėra bent kiek aiškesnės hierarchijos. Kaip
pasirenkama viena kuri dievybė?
Antra, kitą religiją mes vertiname kaip ir krikščionybę,
pagal jos "mokytąją pusę", pagal teologiją. Budizmas ar in
duizmas vakariečiams kaip tik dažniausiai ir pasirodo šia
savo puse. Bet šis elementas nėra pagrindinis; daug svar
besnę vietą šiose religijose užima meditacija, kurią prakti
kuoja ne vien specialistai, o ir didžioji pasauliečių dalis ...
Trečiasis stabas - tai organizacija. Daugiau ar mažiau
sąmoningai kitoms religijoms mes taikome krikščionybės
organizacinį modelį. Bet joms, ypač Rytų religijoms, tai
netinka. Mes įsivaizduojame, kad vienas žmogus gali prik
lausyti tik vienai religinei bendruomenei. Tačiau Japonijo
je maišosi sintoizmas ir budizmas, Kinijoje -konfucianiz11 Lanczkowski G. Religionswissenschaft a/s Problem und Aufgabe.- Tubin
gen, 1965.- 5. 16-23.
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mas, daosizmas, budizmas. Japonas tuokiasi pagal sinto
istinį ritualą, laidojamas pagal budistinį - ir niekas čia ne
įžvelgia jokios prieštaros. Su vienodu entuziazmu japonai
švenčia ir budistines, ir sintoistines, ir krikščioniškas šven
tes. Kai pokario metais amerikiečiai surašinėjo Japonijos
gyventojus pagal jų išpažįstamą religiją, pasirodė, kad ša
lyje gyvena 89 milijonai gyventojų, o religijų išpažinėjų 135 milijonaP2•

Šiuos "stabus" - kaip, beje, ir daugelį kitų - būtina žinoti.
Tačiau ar vien žinojimas bei vengimas pakliūti į jų pinkles
jau sąlygoja, tarkime, Rytų religijų supratimo galimybę?
Vienareikšmio atsakymo čia, matyt, negali būti. Svarbi
yra jau pati supratimo pastanga: mėginimas įsiskverbti į
kitą religiją bei jos sąlygotą kultūrą, suprasti jos apraiškas
ir tekstus, nuolatos paisant savo subjektyvumo ir prisime
nant savąjį religinį-kultūrinį apibrėžtumą. Rytų-Vakarų di
lema egzistuoja ir egzistuos dar ilgai. Vienu ypu jos niekas
neišspręs, ir vargu ar tai reikalinga. Tačiau nuolatinė sup
ratimo pastanga duoda vaisių. Mes negalime įsiskverbti į
savo vaikų ar sutuoktinio vidinį pasaulį, lygiai kaip nega
lime iki galo perprasti autentiškos budisto ar sintoisto pa
saulėjautos - tačiau visa tai nereiškia, kad iš viso neįmano
ma, kad net neverta dėti pastangų suprasti kitą. Čia derėtų
prisiminti šmaikštų Gerhardo Rosenkranzo pastebėjimą,
kuriame, beje, esama daug tiesos:
"Kaip pirmapradžiai simboliai, Rytai ir Vakarai savyje
turi po atskirą "galutinę tiesą", kurios negalima suvokti bei
paaiškinti, bet galima vien suprasti. Antra vertus, toks sup
ratimas neįmanomas be suvokimo ir paaiškinimo"13.
12
13

Benz E. Min. veik. S. 20-34.
Rosenkranz G. Zur Methodik der Religionswissenschaft ais geisteswissen
-

schaftlicher Disziplin.- Miinchen, 1942.- S. 34.
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Supratimas galimas tik kaip nuolatinis vyksmas, nepa
siekiantis galutinio rezultato. Tai galioja ir kalbant apie ki
tų-senųjų ar izoliuotų tautų-religijų supratimą. "Tarp
europiečio ir gamtinėje kultūroje gyvenančio žmogaus yra
praraja, atmetanti bet kokios netarpiškos dvasinės bend
rystės galimybę. Neįveikiama prieštara atsiranda visų pir
ma todėl, kad primityvioji kultūra remiasi santykiu su gam
ta"- teigia Wilhelmas GroenbechasH. Tačiau nėra tokios
"gamtinės kultūros", kuri neturėtų mitų, ritualų, jų sąlygo
tų gyvenimo tvarkymo, organizacijos principų, veikusių
mūsų jau "atpažįstamose" kultūrose. Religiniai potyriai
būdingi tiek indų ar Pareinės mistikui, tiek Kalahario buš
menui. Jie gali bflti nevienodai intensyvūs, gali krypti į ki
tokius objektus, būti skirtingai nuspalvinti ir įprasminti,
bet tai-religiniai potyriai. Distancija egzistuoja, plyšys iš
tiesų yra, jo peržengti neįmanoma-bet per jį galima susi
kalbėti.
Būdama savarankiškas mokslas, religijotyra remiasi su
pratimu, specifiniu humanitarinių mokslų metodu; reli
gijotyrininkas turi stengtis suprasti, iš pat pradžių atsisa
kęs svarstyti, kas yra "už" tiriamojo fenomeno ar "virš"
jo, ne samprota uti apie"metafizinę tiesą" ar"vertę". Kaip
pastebi amerikiečių religijotyrininkas Zwi Werblowsky's,
tyrinėtojas gali, o ir turi, pakartoti Miunchauzeno triuką:
pats save "suskliausti" ir nagrinėti fenomeną, nevaržo
mas savojo "aš". Tai savotiškas psichikos suskilimas, bet
jis įmanomas, kaip įmanomas ir vidinis dialogas, pašne
kesys tarp dviejų "aš". Metodologinis reliatyvizmas turi
būti savas kiekvienam rimtam religijotyrininkui. "Sup
ratimas" -tai profesinis religijotyrininko pašaukimas: jis
14 Groenbech W. Primitive Religion II Asmusen J. D. (Hg.). Handbuch der
Religionsgeschichte.- Giittingen, 1971.- Bd. 1.- S. 11.
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privalo suprasti keisčiausius, kartais net klaikiausius da
lykus. Tačiau tai nereiškia, kad mes, supratę kanibalą, ga
lėsime ištarti nullum cannibalismum a me alienum puta, o ką
jau kalbėti apie praktinę toleranciją ar šios idėjos perėmi
mąls.
Svarbiausias pats supratimas, o ne tai, kas priimama ar
atmetama. Šis supratimas turi daugybę išankstinių sąly
gų, kurios ne visuomet būna tobulai įvykdomos. Metodo
logijos, kurios saugo "suprantantįjį", įgauna naujų niuan
sų, tyrinėtojas aptinka ligšiol nepastebėtą savo mąstymo
"stabą", religijų istorija pateikia naujq faktq arba kur nors
atsiranda nauja teorija, religijotyrininkas ūmai pastebi, kad
jam atsiveria anksčiau nė nenumanyta "įprasto" fakto gel
mė, jis pajunta, kad stiprėja jo įžvalgų jėga ... - visa tai yra
supratimo procesas, kintantis, gyvas, nesustojantis, tobu
lėjantis ... Supratimas- tai ne vien religijotyrininkui kelia
mas reikalavimas, tai religijotyrinio darbo šerdis ir, jeigu
norime,- didžiausias džiaugsmas.
Tačiau jis pirmiausia reikalauja profesionalaus darbo
įgūdžių. Norint nusimanyti apie religiją, reikia tiek tirti em
pirinę religijų istorijos medžiagą, tiek mąstyti "apie religi
ją". Bet čia jau prasideda "juodosios religijotyros skylės",
kurių dar bus daug. Mat religijotyrininkas dirba su religijtĮ
istorijos medžiaga, ir ja remdamasis mėgina nesyk šį tą iš
tarti apie religiją (arba iš jo šito laukiama). Klausimas, ar re
ligijos sąvoką reikia vartoti vienaskaita ar daugiskaita, ga

li tapti intensyvių diskusijų objektu, o neteisingai iškeltas
ar neteisingai atsakytas- netgi gali išsviesti atsakiusįjį už
religijotyros ribų.
15 Zwi Werblowsky R. J. Die Rolle der Religionswissensclzaft bei der
Forderwzg gegenseitigen Verstiindnisses II Lanczkowski G. (Hg.). Min. veik.

s. 183-187.
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I. 1. B. R e 1 i g i j a i r r e 1 i g i j o s
Religijų yra daug. Tai akivaizdu, tačiau religijotyros
studijų pradžioje pastarąją aplinkybę dera gerai įsidėmė
ti. Jų daug ir jos skiriasi, tačiau visos yra religijos, vadinasi,
esama kažko, kas tam tikrą tradiciją leidžia atpažinti kaip

religiją. Ir ne tik religijotyrininkui-pačios religijos puikiai
atpažįsta viena kitą. O atpažinusios-veliasi į diskusijas,
persiėmimą ar dalinį susiliejimą, misijinę veiklą, religinius
karus.
Religijos turi savo charakterius, kurie taip pat pasirodo
ir jų požiūriuose į kitas religijas. Vienos yra tolerantiškes
nės, pripažįsta santykinę ar dalinę kitų religijų vertę, net
gi prisiima kitų religijų dievus bei kultus (dažniausiai taip
elgiasi politeistinės religijos). Kitos ne tik neigia bet kokią
svetimų religijų vertę, bet ir stengiasi jėga ar misijine veik
la atversti jų išpažintojus. Judaizmas, krikščionybė, isla
mas turi absoliučios, galutinės, apreikštas religijos savimo
nę, o kitos laikytos ir nesyk tebelaikomos žemesnėmis paklydimais ar net blogio pramanais. Religijotyrininkas čia
patenka į keblią padėtį. Jo išpažįstama religija bei aplinka
reikalautų vertinti svetimas religijas ir akivaizdžiai demon
struoti savosios pranašumus. Tačiau religijotyrininkas pri
valo atsisakyti klausimo apie vienos ar kitos religijos pra
našumą, vertingumą ar tikrovės atitikimą, kitaip jis taptų
teologu ar metafiziku. Religijotyroje tiesos klausimas vi
siškai neimamas domėn16• Visos religijos šios disciplinos
žvilgsniu skleidžiasi vienoje erdvėje. Religijotyrininko ty
rinėjimo laukas yra "religijų pasaulis". Šį pasaulį jis su
pranta kaip savitą gyvenimo santvarką, turinčią savus įs
tatymus ir principus. Gyvenimą jis mėgina suprasti tuo jo
16

Wach J. Religionswissensclzajt.- Leipzig, 1924.- S. 26-27.
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aspektu, kuriuo jis yra "religinis gyvenimas" (Wachas17).
Religijų pasaulis yra ne tik savitas, bet ir nepaprastai
įvairus. Įvairovė,medžiagos gausa,jos prieštaringumas su
kelia didelių problemų. Galų gale įvairovė reiškia ir skirtin
gumą, o skirtybių gausa trukdo ieškoti bendrų teiginių,
kalbėti apie religiją.
Nepaisant to,kad religijotyros objektas dažniausiai nu
manomas ir kadaise nusakinėtas kaip "religija",šis papras
tas ir iš pirmo žvilgsnio akivaizdus dalykas sukritikuotas
ir atmestas. O prieš tai būta (iki šiol ne visiškai išsisėmusių)
nominalistų ir realistų ginčą primenančių diskusijų: ar eg
zistuoja tik religijos, ar, galbūt, jų gausoje galima aptikti
kažkokią bendrą ir vieną religiją? Ar galimas "apskritai reli
gijos" nagrinėjimas ir ar visose religijose slypi kokia nors
bendra esmė, galinti tapti religijotyros objektu? Į šį klausi
mą atsakinėta įvairiai.
Religija religijose

Savitai šį klausimą mėgino spręsti indų-ispanų kilmės
katalikų kunigas bei religijotyrininkas Raimundo Panik
karas,dirbantis Benarese. Gal ir įtakojamas jam puikiai pa
žįstamo induizmo, Panikkaras mėgino religijose įžvelgti
savotišką nervus rerum, kurį būtų galima pavadinti religi
jose besireiškiančia religija: "Tai ne išskydęs ir bendras "re
ligingumas", bet tikra religija, gyvuojanti visų religijų šer
dyje,- įsikūnijusi įvairiose formose,daugiau ar mažiau to
bula,išsiskleidusi,gryna. Ši "religija" religijose,kaip viso
se jose esantis tikroviškas turinys, yra ta jėga,kuri įkvepia
vidinę religijų dinamiką, kuri - ne be revoliucijų ir muta
cijų - visas religijas galiausiai veda į vieną"18•
17
18

Ten pat. - S. 22-23.
Panikkar R. Religionen und die Religion.- Mi.inchen, 1965.- S. 11.
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Deja, Panikkaras, kalbėdamas apie tikroviškumą, jau iš
eina už religijotyros ribų. Juolab problemiškas yra siekis iš
skirti "religiją religijose"- neaišku, kokiais principais remtis
ir kuris reiškinys turi būti pripažintas religiniu, o kuris- ne.
Būdamas katalikų kunigas, Panikkaras siekia religijose įž
velgti tai, kas jose atspindi krikščionybės skelbiamus da
lykus. Tai yra keldamas joms klausimus, jis jau iš anksto
žino atsakymus, - tačiau toks metodas nepaiso kitų reli
gijų savasties, supaprastina problemą. Tokius ir panašius
metodus "tikrieji" religijotyrininkai pagrįstai apkaltina
"pranašavimo sindromu", teologizavimu ir pan.
Iš tiesų panašių teorijų neįmanoma nei patvirtinti, nei
"
paneigti: "religija religijose yra pernelyg ideologizuota są
voka. Akivaizdu, kad tokį visų religijų "patikrinimą" ar
"inventorizaciją" savosios rell.gijos požiūriu gali atlikti ir
budistas, ir Australijos aborigenas- "bendras vardiklis" at
siras visada.
Gal kiek švelniau elgiasi "teologizuojantys" religijoty
rininkai (visų pirma Nathanas Soderblomas ir Fritzas Hei
leris), kurie nesyk byloja apie bendrą religijų ašį, apie visų
religijų kreipimąsi į vieną ir tą patį Dievą. Visas Soderblo
mo gyvenimo darbas ir jo idėjų kvintesencija atsispindėjo
priešmirtiniuose jo žodžiuose, ištartuose 1931 metų liepos
12 dieną: "Aš žinau, kad Dievas egzistuoja. Aš galiu tai įro
dyti religijų istorija"19.
Tokį požiūrį "racionalusis" religijotyrininkt1 sparnas
kritikuoja, bet kita vertus, šio požiūrio šalininkai bent jau
nemėgina rekonstruoti "religijos religijose", kuo kartais ne
teisingai būna apkaltinami. (Be to, visiems religijotyrinin
kams pasitaiko pastebėti "pritrenkiančių" giliausių religinių
19 Heiler F. Vorwort des Herausgebers II Soderblom N. Der lebendi ge Gott
im Zeugnis der Religionsgeschichte.- Munchen, 1966.- S. V.
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turinių sutapimų visiškai skirtingose ir labiausiai nutolu
siose religijose- tai negali nepaveikti jų mąstymo ir pasau
lėjautos. Tačiau svarbu tai, kad žmogus negali išaiškinti
tokių sutapimų prigimties, religijotyra tokiais atvejais rei
kalauja juos aprašyti, o ne apie juos byloti. Kitaip ji nebūtų
mokslinė disciplina.)
Vis dėlto "religijos religijose" problema tebekeliama net
gi specialiose monografijose, vartojančiose griežtą religijo
tyrinę kalbą bei metodiką20,- tačiau kadangi šis klausimas
visuotinai laikomas išspręstu, tokių atvejų stengiamasi ne
pastebėti.
Na, o Panikkaro aiškinimus atmeta ir tie autoriai, kurių
požiūrį į religijotyrą formuoja teologinės prielaidos. Wol
fas Dieteris Marschas pastebi, jog klausimai, kas religijose
yra "geriau" ar "blogiau" krikščionybės požiūriu, kas te
alogiškai daugiau ar mažiau vertinga- yra nereikalingi, o
tokia schema - nevartotina21.

Religija už religijrĮ
Šį fenomeną plačiausiai aprašė Schlette22. Jis konstatuo
ja, jog "religijos" sąvoka tapo taip nuvalkiota ir tiek atvi
ra pačioms įvairiausioms interpretacijoms, jog pastaruoju
metu labai išsiplėtė ir išskydo. Prisiminkime, kad žodžiu
"religija" dažnai apibūdinamas labai platus reiškinių lau
kas: pvz., sakoma, "jo religija yra mokslas", "mano religija
yra mano tėvynė" ir pan. Schlette pateikia išties įspūdin
gą tokio religijos srities praplėtimo pavyzdį. Šiuolaikinio
20
21

Mann U. Die Religion in den Religionen.- Stuttgart, 1975.
Marsch W.-D. Zur theologischen Interpretation von Religion II Mar

sch W.-D. (Hg). PHidoyers in Sachen Religion.- Giittersloh, 1973. - S.

215.
22

Schlette H. R. Min. veik.- S. 158-174.
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olimpinio judėjimo pradininkas Pierras de Coubertinas apie
olimpinę idėją kalbėjo kaip apie sportininkų religiją, reli
gio athletae; bet daug toliau pažengė Olimpinio komiteto

vadovas Avery Brundage, kuris 1964 metais Tokijo olim
piados metu paskelbė: "Olimpinis judėjimas - tai XX a.
religija. Tai absoliutaus pašaukimo religija, apimanti fun
damentaliausias kitų religijų vertybes"23•
Toks sakinys religijotyrininkui kelia šiurpą. Vis dėlto toks
religijos sąvokos naudojimas- faktas, su kuriuo reikia skai
tytis. Schlette šią frazę komentuoja:"Tas faktas, jog šitaip ga
lima kalbėti apie olimpinę idėją, mažų mažiausiai rodo, jog
tebemanoma, kad žodis "religija" gali nusakyti tokį dydį ar
faktorių, kuris nurodo žmogaus gyvenimo bei pastangų už
duotį bei pozityvų tikslą"24• Šitaip suprasta religija tereiškia
orientavimąsi egzistencijoje, žmogaus savirealizaciją ir netu
ri nieko bendra su tikrai religiškais, šventybiškais dalykais.
Paulis Tillichas taip pat pastebi, kad žodis "religija" gali

,

įgauti tokią plačią reikšmę, jog kartais apima ir tam tikrus
pasaulietinius judėjimus, turinčius kokius nors bendrus
bruožus su religijomis, nors kitur ryžtingai nukrypstančius
nuo pastarųjų. Jeigu mes "religiją" suprasime kaip "atsida
vimo galutiniams dalykams" būklę, kurioje slypi atsakymas
apie mūsų gyvenimo prasmę, pastebėsime, kad šitokie "ga
lutiniai" dalykai gali būti apibrėžiami kaip mokslas, ypa
tinga visuomenės stadija ar forma. Religijose tokia galuti
nybė dažniausiai įžiūrima Dievo ar dievų pavidaluose, o
sekuliariuose judėjimuose šią vietą uzurpuoja kokia nors
pasaulėžiūra ar ideologija. Tačiau, kaip pabrėžia Tillichas,
šie dalykai nėra galutiniai, o kvazireligijos tokios ir lieka25.
Ten pat.- S. 159-160.
" Ten pat. - S. 160.
25 Tillich P. Gesammelte Werke.- Stuttgart, 1964.- Bd. 5.- S. 52 ir t.
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Puikiai žinoma, kad "religinę" terminologiją kartais nau
doja tiek revoliucionieriai, tiek jų veiklos komentatoriai.
Nikolajus Berdiajevas įžvelgė religijos ypatybių marksiz
me. Albertas Camus konstatavo, jog komunizmas siekia
būti "pasaulietine religija". Taigi būtų galima dar kartą su
tikti su Schlette, jog "religija"- teisinga tai ar ne, kitas klau
simas- vadinama "visa tai, kas iš žmogaus reikalauja visų
jo jėgų, jį susaisto, paima jį tarnystėn"26•
Beje, šios Tillicho bei Schlettes įžvalgos išsprendžia ke
letą išties svarbių problemų. Religijotyros objektu buvo ir
lieka religijos. Tuo tarpu "religija" pripažįstama esant iš
sklidusia, "sekuliarizuota" sąvoka- kokia ji šiuo metu yra
defacto, patinka mums tai ar ne. "Religijos" sfera apima daug

daugiau, nei "religijų" sfera. Tokiu būdu ji išskiriama iš be
tarpiško religijotyros dėmesio lauko, iškeliama už šios dis
ciplinos objekto ribų. "Religijos už religijų" sąvoka išspren
džia ir labai painią metodologinę problemą: ar kai kurios
ideologijos laikytinas religija? Visų pirma čia kalbama apie
komunizmą ir nacionalsocializmą, kuris, pasak Marscho,
siekia uzurpuoti religijos funkcijas ir sukurti "politizuotą
religiją"27• Tillichas fašizmą drauge su komunizmu laiko
ekstremaliausiomis šiuolaikinėmis kvazireligijomis. Tai
radikaliausiai pakitusios socializmo ir nacionalizmo for
mos, potencialiai- jei ne realiai- turinčios religinį turinf8•
Prisiminkime, kad nacizmas turėjo labai daug religijos
bruožų: simbolius, ritualus, įšventinimus, ordinus (SS, SA),
procesijas, mesijo kultą. Trečiajame Reiche klestėjo "ger
maniški" tikėjimai, Votano kultas, netgi būdavo statomos
26
27

Schlette H. R. Min. veik.

W.-D. Min. veik.
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Marsch W.-D. Die theologisch und kirchlich verdriingte Religion II Marsch
-

5. 20-21.

Tillich P. Min. veik. - 5. 52-53.

"germaniškos" šventyklos, organizuojamos "germaniškos"
vestuvės ir laidotuvės. Buvo šventinamos vėliavos, švenčia
mos Saulėgrįžos šventės, deginamos knygos, giedamos
"šventosios" giesmės ir t. t. - kažkoks fantasmagoriškas
viduramžių krikščionybės ir germaniškos pagonybės mi
šinys. Aukščiau minėtos įžvalgos leidžia fašizmą, kaip ir
komunizmą, laikyti "religija" plačiąja šio žodžio prasme
taigi ne religijotyrine- radikalaus atsidavimo reikalaujančiu
gyvenimo principu. Tačiau nei fašizmas, nei komunizmas
netampa viena iš religijų, taip pat - nėra nei religijotyros,
nei religijų istorijos objektai.
Religija tik religijose

Jau 1924 metais Wachas pastebėjo, kad religijotyros
objektą sudaro empirinių religijų įvairovė29. "Religija iš tik
rųjų egzistuoja tik religijose",- po ketverių metų patikslino
Heinrichas Frickas: Religion ist wirklich nur in den Religio
nen16. Po Antrojo pasaulinio karo Gustavas Menschingas,

kalbėdamas apie religijų istorijos objektą, darsyk parodė,
kad jis yra· "vien tik empiriškai prieinamas religijų pasau
lis"31 - šis aiškinimo praplėtimas į religijų istoriją svarbus
dėl to, kad vokiečių kalboje žodis Religionsgeschichte gali
būti suprantamas ir kaip "religijų istorija", ir kaip "religijos
istorija", o buitinė sąmonė linksta į pastarąją, akivaizdesnę
sampratą. Mūsų dienomis šis principas formuluojamas dar
griežčiau; pasak Ulricho Manno, ""religija" apskritai eg
zistuoja tik "religijose" ir niekur kitur"32.
29

Wach J. Min. veik.- S. 21.

30

Frick H. Vergleichende Religionswissenschaft.- Berlin. Leipzig, 1928.

s. 62.
31

Mensching G. Allgemeine Religionsgeschichte.- Heidelberg, 1949.- S. 9.
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Taigi religijotyros objektas - religijos. Tuo, jog religija
"kaip tokia" neegzistuoja, neabejoja ir Burkhardas Gladi
gowas: pasak jo, religijos-religijų dilemą išsprendžia bū
tent "religijos vien tik religijose" formulė33• Lanczkowskis
pabrėžia: "mes patiriame ne bendrą "religijos" sąvoką, o
tik faktiškas, konkrečias religijas"34- trumpai tariant, šiuo
laikinėje religijotyroje jau yra priimtas "nominalistinis" po
žiūris, su kuriuo sutinka gana skirtingų metodologijų at
stovai.
"Religija nėra nei vienpusiškas, nei vienaprasmis dalykas.
Religija iš esmės gali būti suprantama tik per jos įvairovės
pažinimą. Nėra vienos religijos, egzistuoja tik daugybė reli
gijų, ne kas nors nuolat ir vienodai religiška, o tik daugia
lypis religiškumas su pačia turtingiausia formų kaita" (Kur
tas Goldammeris35).
Religijos gimsta, skleidžiasi, patiria sukrėtimus, nuos
mukio ir pakilimo laikotarpius, reformas ir kontrreforma
cijas, įtakas, įvairiais laikotarpiais kiek kitaip ar visiškai
kitaip interpretuoja tuos pačius simbolius, nyksta, para
doksaliai paveikdamos jas nugalėjusias naujas religijas...
Religijos turi pačių įvairiausių kultų: mišios krikščionybė
je tiek pat yra kultas, kiek ir siaubingos žmonių aukos acte
kų religijoje ar Šivos falo kultas. Aborigenų religija - tiek
pat religija, kiek ir protestantizmas ar sintoizmas. Pritren
kia jau vien religijq gausa, ką ir kalbėti apie jų tarpusavio
santykius, vidinio religijų gyvenimo dėsnius, struktūras,
tipus ir t. t.
33

Gladigow B. Religionsgeschichte des Gegenstandes- Gegenstiinde der Reli

gionsgesclzichte II Zinser H. (Hg.) Religionswissenschaft. Eine EinfUhrung. Berlin, 1988.- S. 7.
" Lanczkowski G. Begegnwzg und Wandel der Religionen. - Di.isseldorf.

Koln, 1971.- S. 43.
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Goldammer K. Min. veik.- S. 9.

Akivaizdu, kad religijotyros objektas aprėpia nepapras
tai daug įvairios medžiagos. Religijotyrininkas turi paisy
ti, kad jo medžiaga nuolat "juda", keičiasi laike, bet kartu
išlaiko ir tam tikras nekintančias struktūras. Todėl klausi
mas, kas yra tos religijos, kas yra kiekviena konkreti religi
ja, kas visoms joms bendra, kas leidžia jas apibendrinti ir
vadinti religijomis- šis klausimas nepaprastai sudėtingas.
Neužtenka pasakyti, kad istoriškai egzistuoja tik religijos
taip problema tik nustumiama tolyn,- vis tiek anksčiau ar
vėliau reikės paklausti: kas yra religija?

I. 1. C. N e a p č i u o p i a m a r e a l y b ė : a p i b r ė ž i m o
problema
Religijotyros objektas yra religijos, tačiau, kaip matėme,
šis atsakymas problemos neišsprendžia: dar reikia išsiaiš
kinti, ka& yra religijos, kas leidžia mums jas visas nusakyti
vienu žodžiu.
Religijų istorija mums pateikia daugybę religinių fak
tų. Ši medžiaga tokia skirtinga ir gausi, jog iš pirmo žvilgs
nio joje susigaudyti ar bent pakenčiamai ją klasifikuoti neį
manoma. Antra vertus, kaip taikliai pastebi Lanczkowskis,
religijotyrinės medžiagos gausa - nepakankamas pagrin
das atsitraukti, gamtamokslis tokiais atvejais nekapituliuo
ja36. Toji gausa be kita ko rodo, kad religijotyros disciplina
turi puikias perspektyvas. Juolab kad religinių faktų sankau
pos nėra atsitiktinės, o įvairovėje esama bendrybių. Prie
kas 1928 metais pastebėjo:
"Tarp tų išraiškos formų, kuriomis naudojasi religijos,
kaip atrodo, vėl ir vėl iškyla tam tikras pagrindinių formų
36
3.·599

Lanczkowski G.

Religionswissenschaft ais Problem.-
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kiekis. Iš pirmo žvilgsnio religijų istorijos apimtis pritren
kia, ir atrodo, kad toje istorijoje be galo daug reiškinių. Ta
čiau kuo labiau įsižiūrima į atskirus reiškinius, tuo aiškiau
matyti, kad pagrindinės jų formos pasikartoja"37•
Šis pastebėjimas neabejotinai galioja ir šiandien, su juo
sutiktų visos religijotyros disciplinos, tačiau jos aptinka
skirtingas "pagrindines formas" ir skirtingai jas aiškina.
Struktūralistui, religijų psichologui ar fenomenologui šios
formos reikš visiškai skirtingus dalykus. Kiekvienas jų ma
tys religijų bendrumus, tačiau savaip, savos metodologi
jos požiūriu. Kaip matysime toliau, skirtingos metodologi
jos religiją supranta kiek kitaip ir skirtingai ją apibrėžia.
Tačiau esama ir universalesnių, "fundamentalių" apibrė
žimų grupių, peržengiančių vienos ar kitos religijotyros
mokyklos rėmus. Tokiais atvejais remiamasi ne tiek bend
romis "struktūromis" ar "pagrindinėmis formomis", kiek
vienokiu ar kitokiu požiūriu į religijos esmę:
"Nepaisant to, kad religijų istorijos objektas yra religi
jos, o ne religija kaip tokia, akivaizdu, kad visose atskirose
religijose galiausiai esama tapačios pagrindinės religijos
esmės, kurios dėka visas jas galima apibūdinti kaip vieną
fenomenų grupę" (Gustavas Menschingas38).
Akivaizdu, kad tokios esmės paieškos yra gana pavo
jingos. Vienos ar kitos metodologijos atstovas savą religi
jos sampratą gali pateisinti nuoroda į jo vartojamos meto
dologijos specifiką. "Esmės" įžvalga turi būti labai gerai
pagrįsta, ir ne kokiomis nors intuicijomis, o visų pirma religijų istorijos medžiaga. Jeigu kuris nors religijos apib
rėžimas netinka bent vienai pasaulio religijai- jis negalio
ja. Todėl toliau tokius apibrėžimus mėginsime nuolat ir
37
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priekabiai tikrinti, remdamiesi religijų istorijos medžiaga.
Be to, teks tikrinti, kuriuos religijos aspektus konkretus apib
rėžimas apima, o kurių- ne. Kita vertus, religijotyros tei
giniai turi atitikti abu mokslo teiginiams keliamus kriteri
jus- ne tik verifikacijos, bet ir falsifikacijos. Tai svarbu, nes
"religijos" erdvėje nesyk pasirodo ideologizuotų, politi
zuotų fenomenų, kurie tegali trukdyti religijos esmės paieš
koms. Tokias apnašas irgi turėsime aptikti ir nuvalyti.
Tačiau prieš pradėdami ieškoti religijos apibrėžimo, tu
rime pažvelgti į šios sąvokos etimologiją bei reikšmę pa
saulio tautų kalbose, - bent jau lotyniškoji reikšmė tikrai
paveikė įvairias religijos sampratas.

"Religijos" etimologijos
Žodžio religio reikšmė buvo ne visiškai aiški jau vėly
vojoje Antikoje; jis buvo interpretuojamas įvairiai. Cice
ronas religio siejo su religere- "rūpestingai laikytis", ir savo
veikaie "Apie dievų prigimtį" (De natura deorum) religiją
apibrėžė kaip rūpestingą dievų kultui priderančių dalykų
laikymąsi. Jis pabrėžė, kad šis "rūpestingumas" skiriasi nuo
burtų ir prietarų, nuo egoistinių siekių kulto veiksmais lai
mėti asmeninę gerovę (turtą, visuomeninę padėtį, politi
nius tikslus). Tad religio yra savęs atsisakantis, atsidavęs
"rūpestis" dievų kultu.
Antrame šimtmetyje po Kristaus gyvenęs krikščionių
rašytojas ir retorius Laktancijus (Lactantius) veikale Divinae
institutiones tokiame "atsidavusiame rūpestyje" teįžiūrėjo
iškilusį stabų garbinimo pavojų; Laktancijaus nuomone,
religio reikia kildinti iš religare - "surišti; iš naujo surišti":
tad religija yra ryšys su Dievu, pasaulio kūrėju. Šią etimo
logiją išplėtė ir įtvirtino šv. Augustinas, traktate "Apie sie
los kiekybę" (De quantitate animae) aiškinęs, jog tikroji reli-

gija-tokia, kurios pagalba siela vėl susitaiko ir susiriša su
Dievu, nuo kurio kadaise atitrūko.
Ankstyvieji krikščionys savo tikėjimą taip pat apibrėžė
kaip religio, tačiau su būdvardžiu vera- "tikra", vera religio.
Matyt, ir slavų wiara, viera būtų šitoks sudaiktavardėjęs
būdvardis. Lietuvių tikėjimas irgi kildintinas iš veiksma
žodžio "tikti". Galimas dalykas, kad tai jau krikščionybės
įtakoje atsiradusi ar įsitvirtinusi sąvoka, o anksčiau galėjo
būti vartojamas kuris kitas ar keli kiti žodžiai. Taip graikų
kalboje religiją nusako kelios sąvokos-eusebeia reiškia "pa
maldumą" ir "dievobaimingumą", therapeia reiškia "gar
binimą" ir pan. Romanų kalbose vartojamas lotynų fides
"tikėjimo", "pasitikėjimo" atitikmuo prancūzų kalboje

Jai, italų-fede, ispanų-fe.
Vokiečių Glaube kildinamas iš sen. vokiečių vidurio
aukštaičių gilouben, gotų galaubjan- "laikyti geru, mielu";
airiai religiją nusako žodžiu crabud- "pasitikėjimas", mu
sulmonųislam giminingas žodžiui as/ama, reiškiančiam "vi
siškai atsiduoti".
Vis dėlto greta "pasitikėjimo", "įsitikinimo" vartojamos ir
"tvarką", "sutvarkymą", "įstatymą" reiškiančios sąvokos.
Naujoje hebrajų kalboje tai žymi žodis dat - "įsakymas",
"įstatymas". Sanskrito ir pali kalbose atitinkamai dharma
bei dhamma reiškia "pasaulio tvarką", "atitinkamą jai elgesį"
ir pan. Actekų žodis yecnemiliztli nusako "teisingą, šventą
gyvenimą", tlamanitilizli- "paprotį", "įstatymą"; germanų
sąvokose e arba ewa reiškia "dieviškąjį įstatymą" bei "tvar
ką"-po kristianizacijos šie žodžiai neišnyko, tik buvo pri
pildyti naujo turinio-taip Senasis ir Naujasis Testamentai
imti vadinti diu alte e ir diu niuve e39•
39
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Skandinavų religijoje "religiją" atitinka žodis trua- "turė
ti pasitikėjimą". Zaratustrizmo religijoje įsigalėjęs var- "pa
sirinkimas" arba zrazda, zrazdati- "pasitikėjimas".
Matome, kad religijos "savimonė", atsispindinti kalbo
se, pabrėžia įvairias reikšmes- ryšį, pasitikėjimą, pasiklio
vimą, absoliutaus tikrumo paieškas ir jo įsisąmoninimą,
tvarką - tiek dieviškąją, tiek žmogiškąją ir pan. Didžioji
šių sąvokų dalis galėtų sutilpti dviejuose bendriausiuose
lygmenyse: religija, suprantama arba kaip ryšys tarp žmo
gaus ir Dievo (dievų), arba kaip galutinis (pirmiausia die
viškųjų) reikšmių kompleksas, grindžiantis ir palaikantis
tam tikros bendrijos gyvenseną bei sąrangą.
Religija kaip santykis su Dievu

Religija kaip santykis su Dievu- stipriausiai vakarietiš
koje tradicijoje įsišaknijusi religijos samprata, kuriai pag
rindus padėjo minėtosios Laktancijaus ir Augustino etimo
logijos. Vakarų religinė patirtis religijų esmės, kiekvienos
religijos pamato ieško Dievo ar dievų garbinime; "Dievas"
paprastai suprantamas kaip priešais žmogų esanti esybė,
kuri nuo jo skiriasi didesnėmis galiomis ir žinojimu. Kai
kurios Dievo ir žmonių savybės yra bendros. Kalbama apie
Dievo ar dievų pavidalus, vardus, asmeniškumą, valią. Die
vas ir dievai kreipiasi į žmonių pasaulį, turi čia įvairių in
teresų, veikia jį, - Dievas yra pasaulio kūrėjas ir valdo jo
likimą.
Tokia samprata Europoje susiformavo visų pirma dėl
krikščionybės įtakos, nors iš tiesų pastaroji "nusėdo" ant
labai jai artimų antikinių religijų įvaizdžių- graikai ir ro
mėnai regėjo aktyvius, valingus, besikišančius į žmonių gy
venimą dievus. Krikščioniškoji Europa ilgą laiką gyveno
krikščionybei artimų religijų - judaizmo bei islamo - ap�7

suptyje. Antikos paveldas vis primindavo, jog anksčiau re
liginis žmogus suprasdavo save per santykį su dievais (o
ne su vienatiniu Dievu), bet ir šis skirtumas nepaneigė įsi
tikinimo, jog religijos esmė yra tikėjimas į Dievą (ar dievus).
Taip būta iki didžiųjų geografinių atradimų epochos, iki
europiečių susidūrimo su iš esmės kitokiais religiniais reiš
kiniais ("fetišizmu", abstrakčios galios

mana

reikšme reli

p:ijoje ir t. t.). Tačiau šie naujieji faktai religijos supratimą
ėmė koreguoti ne iš karto. Religio idėja iki mūsų dienų gana
dažnai suvokiama kaip ryšys su dievybe.
Tiesa, empiriniai faktai religijotyriniuose apibrėžimuo
se vis ką nors pakeisdavo. 1912 metais Paulis Wilhelmas
Schmidtas pirmajame "Dievo idėjos kilmės" tome teigė, jog
religija- tai "vienos ar daugelio žemiškus bei laikiškus san
tykius pranokstančių asmeninių esybių pripažinimas"40• Iš
esmės šis apibrėžimas atkartoja europinę religio sampratą,
kiek labiau atsižvelgdamas į politeistines religijas. Tik "pri
pažinimas" ne visiškai atitinka religijos esmę; vėlesnės de
finicijos stengiasi akcentuoti santykio elementą, implikuo
tą dar Laktancijaus bei Augustino etimologijose. Kadangi
"Dievo" sąvokoje slypi stiprus teologinis bei metafizinis
"krūvis", kai kurie religijos aiškinimai neabejotinai peržen
gia religijotyros rėmus.
Fritzas Heileris tvirtina: religija- galutinė, giliausia tik
rovė; religija aprėpia Dievą ir žmogų; jos sąvokai būdin
gi apreiškimo, teismo ir malonės elementai41• Todėl nieko
nuostabaus, kad toliau Heileris visiškai nuosekliai prieina
išvadą: "Kadangi religijotyra nagrinėja anapusinės realy'0

Schmidt P. W.

Der Urspnmg der Gottesidee.

-

Mi.inster in Westfallen,

1912.- Bd. 1.- S. 5.
"Heiler F.
S. 1, 4-5.

Ersc/zeimmgsfonnen und Wesen der Religion.- Stuttgart, 1961.

bės išgyvenimą, kiekviena religijotyra galiausiai yra teolo
gija"42. Šiame kontekste puikiai dera Tillicho definicija:
"Religija yra ne žmogaus padaras, o Šventosios Dva
sios dovana. Žmogaus dvasia gali sueiti i santykį su savi
mi pačia ir savu pasauliu, bet ne su Dievu. Dievo atžvilgiu
žmogus yra gaunantysis ir tik gaunantysis. Jis neturi lais
vės kreiptis į Dievą"43•
Akivaizdu, kad šie apibrėžimai galioja tik teologijos, o ne
religijotyros srityje. Religijotyrininkas neturi teisės spręsti,
kas slypi už religinio potyrio, kas įvairiausiuose vaizdiniuo
se bei pavidaluose išžengia prieš žmogų, juoba - kalbėti
apie Dievo ir žmogaus santykio pobūdį. Šiems apibrė
žimams trūksta ir racionalaus Laktancijaus pastebėjimo,
jog religija- tai santykis, nes Tillichas religiją suvokia kaip
malonės "užgriūto" žmogaus būklę - tokią interpretaciją
pažodžiui galėtų priimti nebent kalvinistas. Žmogus, ne
turintis laisvės kreiptis į Dievą, negalėtų nei melstis, nei
atlikinėfi ritualų ar kulto veiksmų, nei aukoti: visa tai reika
lauja žmogaus iniciatyvos. Deja, tokie ir panašūs apibūdi
nimai, apie kuriuos kalbėsime toliau, visiškai nepaiso empi
rinės religijų įvairovės bei pateikia radikalius konfesinius
apibrėžimus, tariamus prakilniu tonu, bet moksliniu požiū
riu beverčius. Dažniausiai jie būna išmąstyti, stengiantis
neprieštarauti religijos, kurią išpažįsta apibrėžiantysis, tie
soms. Nepaisant to, jie dažnai cituojami ir komentuojami,
jais remiamasi.
Itin paplitęs krikščioniškajai religijos filosofijai priklau
sąs apibrėžimas dar kartą pateikia Laktancijaus etimologiją:
"Religija yra Dievo ir žmogaus santykis"44
•,
<J

•

Ten pat. - 5. 17.

Cit. pagal Maceina A.
«Ten pat. - P. 29.

Religijos filosofija.

-V., 1990.- P. 25.

Šis Antano Maceinos apibūdinimas labiausiai artimas
tam, kuris paplitęs vokiečiq religinėje filosofijoje.Tiesa, ja
me slypi tam tikra kliautis-kaip ir Tillicho atveju, Dievas
"pastatomas" pirmoje vietoje, o žmogaus vaidmuo religi
joje sumenkinamas. Be to, jei Dievas inicijuoja religiją, tai
ji yra idealus bei tobulas santykis, -tuomet nebelieka nei
religinės įvairovės, nei religijq istorijos. Suvokiant tokias
pasekmes, religijos filosofijoje pateikiamas ir "atvirkščias"
šio apibrėžimo variantas:
"Religija-tai žmogaus santykis su Dievu" (Bernhardas
Welte45).
Jis kur kas korektiškesnis, tačiau patenka į kitokias "duo
bes", apie kurias kalbėsime toliau. Kartais tokie apibrėži
mai "praplečiami", siekiant išvengti glaustoms ištarmėms
būdingq nesusipratimq; taip elgiasi Erichas Przywara:
"Priešingai nei grynai teorinis Dievo pažinimas, religi
ja sąlygoja asmeninį Dievo ir žmogaus santykį ir drauge
transcendentinę Dievo prakilnybę atitinkantį Dievo "kvie
timą" ar "šaukimą" bei žmogaus "atsiliepimą" ir "atėjimą"-16.
Przywara čia stengiasi atsiriboti nuo "teorinio" Dievo pa
žinimo, t.y. teologiniq ar filosofiniq elementq, tačiau apib
rėždamas religiją vartoja tokias sąvokas, kurios būtent ir
atveda į "teorinio pažinimo" sferą (plg. "transcendentinė
Dievo prakilnybė").Iš "santykio" sąvoką vartojančiq apib
rėžimq bene geriausia būtq tinkamai subalansuota Anto
no Anwanderio definicija: "Religija objektyviąja prasme yra
tikėjimq, pratybq ir steiginiq visuma, susijusi su aukštes
niąja esybe, nuo kurios žmogus jaučiasi priklausomas ir su
kuria jis nori palaikyti santykį. Subjektyviqja prasme (reli
gingumas, pamaldumas) religija yra žmogaus sielos būklė
45
46

Welte B. Religionsplzilosoplzie.- Freiburg. Basei. Wien, 1978.- S. 28.
Przywara E. Religionsbegriindzmg.- Freiburg im Breisgau, 1923.- S. 138.
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šios aukštesniosios esybės akivaizdoje"47•
Žinoma, tokie gana korektiški Przywaros bei Anwande
rio apibrėžimai nenutraukė teologinių religijos nusakymų
tradicijos; kai kurios definicijos bylodavo daugiau poetiš
kai nei moksliškai:
"Giliausia prasme religija yra laisvai kylantis Dievo ir
žmogaus santykis, veiklios meilės persunktas abipusis san
tyki. s tarp baigtinio žmogaus asmens ir begalinio asmeni
nio Dievo [ ...]tai abipusis žvilgsnis, kai žvelgiama "iš apa
čios" (iš žmogaus pusės) ir "iš viršaus" (iš Dievo pusės)"
(Wilhelmas Keilbachas48).
Ne visi apibrėžimai, teigiantys religijos centre esant as
meninį Dievą, yra neteisingi a priori. Jeigu jais norima nu
sakyti tris didžiąsias monoteistines religijas, jie visiškai
tinkami ir vartotini -bet tik tuomet, jei į tyrinėjimo lauką
nepatenka nė viena kita religija. Priešingu atveju, šis apib
rėžimas subyra it kortų namelis.
Kalbėjimas apie "Dievo ir žmogaus santykį" tampa ypač
problemiškas, kai prisimename kai kurias senąsias religi
jas: actekų, kur žmonių aukojimas buvo būtina religijos
dalis, kai kuriuos kanaaniečių kultus, pirmagimių aukas,
ritualinį kanibalizmą ir t. t. Ar visa tai irgi yra "Dievo ir
žmogaus santykis"?
Į tokius priekaištus "teologinio" apibrėžimo besilaikantys
autoriai paprastai atsako pareikšdami, kad "'Dievas' čia
žymi tik "anąjį kitą", į kurį žmogus linksta bei svyra"49.
Tačiau tokiu atveju ne visiškai aišku, kodėl taip atkakliai
vartojama Dievo sąvoka, nes jau vien tai gana smarkiai
47 Anwander A. Einfiihrung in die Religionsgeschiclzte.- Miinchen, 1930.
s. 11-12.
48 Keilbach W. Religion und Religionen. - Mi.inchen. Paderbom. Wien,
1976.- S. 9.
49 Maceina A. Min. veik.- P. 28.
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paveikia tolimesnius samprotavimus. Pati problema čia
keliama europietiškai ir netgi dangstymasis "anuoju kitu"
nepadeda priartėti prie kitų religijų, nežinančių sąvokos
"anapus", kuri krikščionims, žydams bei musulmonams
suprantama savaime, ir, dar daugiau, yra viena iš pagrin
dinių jų pasaulėžiūros konstantų.
Paprastai tokie apibrėžimai kyla iš religijos filosofijos
erdvės, religijotyroje jie tėra recidyvai. Religijos filosofija
stipriai įtakoja bendrąją religinę sąmonę, bet kai kurios jos
ištarmės tiesiog prieštarauja religijų pasaulio įvairovei. Hei
leris - beje, pats nelinkęs į pernelyg filosofines įžvalgas
konstatavo, kad religijos filosofijai dažniausiai trūksta vieno:
tikro religijų pažinimo50• Religijos filosofai paprastai mažai
remiasi empirine medžiaga ir apsiriboja vienos ar dviejų mo
noteistinių religijų išmanymu.Tad šiuolaikinė religijos filo
sofija yra gana svetima empirinei religijotyros disciplinai
ir daugiau panėši į filosofavimą vienos ar kitos monoteis
tinės religijos temomis. Tačiau pasak Manno, filosofija tu
ri liautis būti formali "vienos religijos" filosofija: t.y.anali
zuoti kokį nors apriorinį religiškumą ar manyti, jog tik ji
viena gali kalbėti apie religiją. Jai būtina naudotis empi
rinių disciplinų - religijotyros ir religijų psichologijos pasiekimais51• Tuomet panašių "prašovimų" pro šalį, kaip
kad religijos apibrėžimo atvejais, galėtų ir nebūti.
Akivaizdu, kad šie priekaištai kyla iš religijotyros- spe
cifinės ir empirinės disciplinos - pusės. Nors jie visiškai
teisingi, bet, neužmirškime, adresuojami konkuruojančiai
disciplinai. Jeigu religijos filosofija, kaip jai siūloma, imtų
komentuoti religijotyrinę medžiagą, tai ji taptų religijoty50
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Hamburg,

ros dalimi ar šaka. Vis dėlto ir religijos filosofijai savo svar
stymuose būtų pravartu atsižvelgti į empirinę medžiagą.
Apie tai dar kalbėsime toliau.
Budizmo problema

Apibrėžimuose vartojant Dievo ar dievų sąvokas, išky
la dar viena problema, kurią būtina išspręsti. Tai ortodok
sinio budizmo, hinajanos (iš dalies ir dzenbudizmo) prob
lema. Šios religinės tradicijos neturi Dievo sąvokos, joms
"nereikalingi" ir dievai - tačiau hinajana be jokios abejo
nės yra religija.
Budizmo klausimas taip pat iškilo ir Tillichui, kuris, su
sidūręs su labai gausia religijotyrine medžiaga, į gyvenimo
pabaigą pakeitė bei smarkiai praplėtė savo kadaise griežtą
religijos interpretaciją:
""Religijos" sąvokos reikšmę galima susiaurinti iki cul
tus deorum ("dievų garbinimo"), bet šitaip iš apibrėžimo iš

skirsime ikimitologines ir pomitologines religijos stadijas,
taigi iš vienos pusės tas, kuriose dievų dar nebuvo, iš kitos
-kuriose dievų jau nebuvo, atitinkamai, pvz., šamanizmą
kaip pirmosios stadijos atstovą, dzenbudizmą - kaip an
trosios. [ .. ]Tad religiją reikėtų apibrėžti taip, kad santy
.

kis su dievais nebūtų būtina definicijos dalis"52.
Vadinasi, ir teologizuojantys autoriai, susidūrę su bent
kiek gausesne empirine medžiaga, ima keisti savąsias re
ligijos sampratas. Tillichas parodė ir tai, kaip stipriai vie
na ar kita definicija nulemia, kokia medžiaga pateks į mūsų
tyrinėjimo akiratį.
Budizmo problemą Tillichas išsprendė, atsisakydamas
į religijos apibrėžimą įtraukti cultus deorum sąvoką. Būta ir
kitokių mėginimų.
52
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Prisiminkime mūsų jau cituotą Anwanderio apibrėžimą,
kuriame dominuoja "aukštesniosios esybės" sąvoka. Supras
damas, kad toks apibūdinimas netinka budizmui, Anwan
deris padarė savotišką ėjimą: jis postulavo, esą ankstyva
sis budizmas tebandė įveikti vien kančios problemą, tad
jis tebuvo mistinė filosofija, o ne religija (plg. Lao Dzė ir Plo
tiną, kurių veikla ir mokymas, Anwanderio manymu, prik
lauso tai pačiai "mistinei filosofijai" kaip ir Budos skelbi
mas). Tuo tarpu religija tapo tik vėlyvesnė budizmo forma53•
Toks aiškinimas susilaukė daug priekaištų, bet pakaks vien
priminti, ką apie tokio "ėjimo" galimybę rašė Geo Wideng
renas. Pasak įžymiojo švedų fenomenologo, teoriškai anks
tyvąjį budizmą išties galima atskirti nuo vėlyvojo kaip "ne
religiją": tačiau tuomet reikėtų teigti, kad religija išsirutu
liojo iš kažko, kas nėra religija, o tai nelogiška54.
Esama ir kitos galimybės vengti budizmo spąstų- taip
suformuluoti apibrėžimą, kad jame nebūtų nei Dievo, nei
dievų sąvokų, ar bent kad jos nebūtų akcentuojamos. 1988
metais išleistame "Krikščionybės žodyne" Falkas Wagneris
religiją apibrėžia aiškiai prisitaikydamas prie budizmo:
"Religijos sąvoka visų pirma nusako intuityvų visapu
sišką neaprėpiamas istorinių reiškinių pilnatvės suprati
mą. Per tuos reiškinius žmonės asmeniškai patiria ir bend
rai įgyvendina savo santykį su Anapusybe- Dieviškumu

[Jenseitig- Gottlichen ]"55•
Toks apibrėžimas kiek nutolsta nuo klasikinio cultus

deorum bei linksta į ne tokias griežtas sąvokas, tačiau jis
painokas.
Anwander A. Min. veik.
"Widengren G. Min. veik.
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Prie autorių, kurie religiją aptaria vartodami Dievo (ti
kėjimo dievais) sąvoką priklauso ir Widengrenas56• Išties,
Widengrenas remiasi įsitikinimu, kad tikėjimas Dievu ar
dievais (Gottesglaube) yra vidujausia religijos esmė57. Tačiau
paprastai nepastebima, jog šio įsitikinimo Widengrenas ne
plėtoja religijos apibrėžime, kurį jis perima iš J. B. Pratto58:
"Religija- tai rimta, socialiai akcentuota atskirų žmonių
ar grupių nuostata atžvilgiu tos galios ar galių, kuriomis
tikima, esą jos galutinai įgyvendina žmogaus likimo kon
trolę".
Šiuo atveju,- priduria Widengrenas,- kalbėjimus apie
likimą kontroliuojančią galią ar galias apima ir budistinė

dharma, kuri kaip tik ir "lemia likimą"59. Šis apibrėžimas
puikiai išsprendžia budizmo problemą, tačiau jis jau nebe
priklauso definicijoms, vartojančioms Dievo (dievų) sąvo
ką. Widengreno nuostata simptomiška: jis įsitikinęs, kad
religijos esmė yra tikėjimas Dievu ar dievais, - tačiau šio
įsitikinimo į religijos apibrėžimą traukti negali. Tad akivaiz
du, jog tokie "dieviški" apibrėžimai neturi perspektyvos
religijotyroje. Juolab kad "daugelis etnografų ir religijų is
torikų, nagrinėdami tam tikras etnines bendrijas, atsargiai
vartoja sąvoką "Dievas" ar nevartoja jos apskritai"60 - ne
kiekvienos genties religijos centre yra dievybė; ją kartais,
pvz., Vakarų Afrikoje gali keisti protėvių kultas.
Apibendrinant norėtųsi akcentuoti, jog pagrindinė viBemer U. Religion II Konig F., Waldenfels H. (Hg.) Lexikon der Religio
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sų "dievų" ar panašias sąvokas vartojančių apibrėžimų
(išskyrus Pratto ir Widengreno) problema, kurios, kitaip ne
gu ortodoksinio budizmo problemos, neįmanoma išspręsti,
yra religijotyros objekto klausimas. Jei teigiame, kad reli
gijos esmė yra žmogaus santykis su Dievu ar dievais, tai
Dievas tampa religijotyros objektu. Tuomet religijotyri
ninkas turi imtis "nagrinėti Dievą, tapti "Dievo ieškoto
ju"61. Tokiu atveju religijotyrininko disciplina arba virstų
abstrakčia dievoieška, arba neperžengtų jo paties išpažįs
tamos religijos rėmų.

"Transcwdentinės" religijos definicijos
Tyrinėtojams susidūrus su gausia lyginamosios religi
jotyros bei religijų istorijos medžiaga, ėmė ryškėti "dieviš
kųjų" apibrėžimų trūkumai. Neišspręsta liko ir budizmo
problema. Todėl mėginta ieškoti kitų kelių; vengiant pab
rėžti "dieviškumą", buvo atkreiptas dėmesys į "anapusy
bės", "transcendencijos" sąvokose glūdinčius turinius.
Dilthey'us pasiūlė trumputį, bet turiningą apibrėžimą:
pasak jo, religija- tai "bendravimas su nematomybe" (Ver

kehr mit dem Unsichtbaren)62• Idėja tikrai įdomi, tačiau reiktų
prisiminti ir tai, kad jei kulto objektai ir skirti bendravimui
su "nematomybe", tai jie vis dėlto yra "matomi": statulos
bei dievų stabai bent jau kartais būdavo tapatinami su jais
pačiais; be to, "nematomybę" visur į vaizdina ritualai, sim
boliai ir pan. Galima prisiminti ir zoolatriją- egiptiečiams
gyvūnai buvo šventi, nors ir "matomi". Religijų istorijoje
gausu pavyzdžių, kai "nematomybė" tampa "matoma" (ap
sireiškimai, valdovai-dievai). Šiai definicijai taip pat galima
papriekaištauti formaliai: tarkime, fizika irgi "bendrauja
61

62
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su nematomybe" (tiria elementariąsias daleles, energiją,
laukus ir pan.).
Vienos etnologinėje mokykloje kiek vėliau buvo patobu
lintas mūsų jau cituotas Schmidto apibrėžimas. Štai 1961
metais Paulio Schebesta redaguotame rinkinyje skelbiama,
jog "Religija yra sąmoningas, veiklus absoliučios ("šven
tos") tikrovės, nuo kurios žmogus žino esąs egzistenciškai
priklausomas, pripažinimas"63.
Tos pačios mokyklos atstovas Vytautas Jonas Bagdanavi
čius savo studijose religiją aiškina kaip "žmogaus santykį
su transcendentiniu veiksniu ar veiksniais"64. Jau cituotame
Heilerio tekste religija taip pat suprantama kaip "anapusi
nės realybės išgyvenimas". "Anapusybę" sutikome "Krikš
čionybės žodyno" apibrėžime. Tokių ir panašių apibrėžimų
su "transcendentiniais" intarpais esama nemažai. Be to, ir
bendroji religinė sąmonė labiau linkusi byloti apie "anapu
sybę", kaip ir filosofas - apie "transcendenciją". "Tran
scendentinis veiksnys" gali būti tiek Dievas, tiek koks nors
lokalus demonas, tiek abstrakti jėga, mana, orenda. Ar toks
pasirinkimas neišspręstų religijos apibrėžimuose slypin
čių prieštarų- juk religijos akivaizdžiai konstatuoja esant
kitą, aukštesnę, besiskiriančią nuo šio pasaulio realybę? Jei
tokių realybių esama kelių, galima jų hierarchija, pvz., die
vai, dvasios, protėviai. Transcendentinė realybė yra pa
kankamai nutolusi nuo žmonių pasaulio, tačiau visuomet
neabejotinai jį veikė (sukūrė pasaulį, žmogų, pasirodė ir
tebepasirodo mituose bei jais pagrįstuose ritualuose), veikia
(padeda ar kenkia žmonėms, esantiems ,,čia ir dabar") ir
veiks (transcendentiniai veiksniai globos žmogų ir po jo mir63

Klosterrneier K. Das Problem des Ursprzmgs der Religion II Schebesta P.
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ties; be to, patys jie- nemirtingi, tad jų veikla nenutrūks).
Transcendentiniai veiksniai lemia pasaulio sandarą,
tvarką, gali reikštis "čia ir dabar". Jie gali įsikūnyti, ateiti
savo pačių ar bet kokiu kitu pasirinktu pavidalu, apreikšti
savo valią per žynius ar pranašus, per tam tikrus ženklus,
reziduoti šventyklose.
Transcendentiniai veiksniai nulemia ne tik erdvėlaikio,
bet ir žmonių bendruomenės sąrangą. Jie perduoda žmo
nėms "įstatymų lenteles", pagrindžia teisę, yra žmonių do
rovės garantai (baudžia už savo pačių įsteigtų dorovės nor
mų pažeidimą, atlygina doriesiems). Jie pagrindžia sociali
nes institucijas (prisiminkime sakralinę karaliaus reikšmę,
išlikusią Europoje iki pat Viduramžių pabaigos, trinarę indo
europiečių visuomenės sąrangą, kurioje žynių, karių, žem
dirbių luomai turėjo savo sakralinius suverenus), netgi ūkio
pobūdį (arklas ar kūjis "nukrenta iš dangaus", dievai išmoko
žmones arti, austi ir t. t.).
Transcendentiniai veiksniai- žinojimo, išminties šalti
nis. Lietuvių kalbos žodis žynys neabejotinai sietinas su są
voka "žinoti", keltų druidai iki šiandien išliko kaip išmin
čių sinonimas, indų mituose dievų ir brahmanų aukščiau
sias tikslas - išmintis; jos trokšdamas, germanų Odinas
paaukoja akį; dievų ar orakulų ištarmės žmonėms tampa
nesvarstytina elgesio norma.
Taigi kiekviena žmonių pasaulio vertybė yra santykio su
transcendentiniais veiksniais išdava, tad visos vertybės
religinės.
Nors iš daugelio religijų faktų piršte peršasi religijos
kaip santykio su transcendentiniais veiksniais (ar veiksniu)
samprata, tačiau ir ši definicijų rūšis nėra pakankamai ko
rektiška, - pamėginsime pasiaiškinti, kodėl.
Svarbiausią ir lemiamą kliūtį jau minėjome- religijoty48

ra nėra teologija, tad ji nekompetentinga kalbėti apie tran
scendentinių veiksnių santykius su žmogumi. Be to, kar
tais transcendencijos raiškoje neaptiksime jokio santykio
su žmogumi. Štai daugelio tautų mitai kalba apie dievų tar
pusavio santykius (meilę, kovas, intrigas)- tai neabejotini
religiniai faktai, nors jokio santykio su žmonėmis čia nėra.
Be to, reikia nuolat tikrinti pačių sąvokų "transcendencija",
"anapusinė" ar "aukštesnė esybė" vartojimą. Šios sąvokos
gana aiškios, kalbant apie krikščionišką Europos kultūrą,
tačiau jos visiškai nebūdingos daugeliui rytietiškų moky
mų. Tarkime, indų Advaita, skelbianti esminę Brahmano
ir žmogaus sielos (atmano) tapatumą, kalbanti apie pasaulį
kaip apie iliuziją, sapną, iš tiesų pripažįsta tik vieną- trans
cendentinį- pasaulį, tad joje nelieka vietos jokiam "santy
kiui"; čia ir vėl "užkliūtų" ortodoksinis budizmas, nežinantis
nei dievų, nei transcendencijos (vargu ar su ja būtų galima
tapatinti nirvaną). Metempsichozėje ar gamtos cikluose už
sisklendusi religija apskritai gali neturėti "transcendenci
jos" sąvokos- viskas vyksta šioje erdvėje, o dievai manifes
tuojasi per gamtinę aplinką. Vadinamosios totemistinės re
ligijos irgi nežino "anapusybės": "šis" ir "anas" pasauliai
iš esmės sutampa.
Vis dėlto iš ligšiol pateiktų religijos apibrėžimų atrody
tų, kad vienas būdingiausių religijų elementų yra "santy
kis"- būtent jis pagrindžia orientavimąsi aplinkoje, bendrą
žmonių gyvenimą ir pan.
Kitas klausimas: jei šis santykis nėra su "Dievu" ar "tran
scendencija", tai tuomet su kuo?
Religijotyrai atsiskiriant nuo savo pirmtakių, šio amžiaus
antrame-trečiame dešimtmetyje imta ieškoti kitokio pobū
džio religijų bendrybių- visų pirma specifinių, tik religijų
erdvėje besirodančių reiškinių. Be to, gausėjant religijoty4 -599
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rinei medžiagai bei teorinei literatūrai, imta pastebėti, kad
religijose santykio objektas gali būti dievybė, herojus, pro
tėvio dvasia, demonas; tačiau ir medis, akmuo, šventas eže
ras ar upė, galiausiai stabas, tiesiog kažkokia "galia", gamtos
reiškinys, netgi sunkiai suvokiami fenomenai (nepapras
tų potyrių turiniai, vaiduokliai ir pan.). Šitos gausios empi
rinės medžiagos nebuvo galima užkeikti "transcendencija"
ar panašiu burtažodžiu. Reikėjo ieškoti kito bendro ir sykiu
specifinio vardiklio šiam nepaprastai įvairialypiam religi
nių reiškinių laukui. Juo tapo Rudolfo Otto atrasta "šven
tybė", tačiau prieš imdamiesi nagrinėti daugialytę šven
tybės tradiciją, trumpam apsistokime prie nesusilaukusio
tokio atgarsio bandymo.
"Galia" kaip religijos centras

Trečiame dešimtmetyje Soderblomas pastebėjo, kad et
nologų aprašomi izoliuotų tautų religinių įvaizdžių kom
pleksai dažnai grupuojasi aplink vienaip ar kitaip įvardi
jamą abstrakčią "galią"65• Melanezijoje ir kituose Ramiojo
vandenyno salynuose tai mana, tabu, Šiaurės Amerikos in
dėnai ją vadina vakanda, orenda, manitu ir t. t. Ši galia daž
niausiai susieta su kokia nors esybe, tačiau ji pati yra beas
menė. Nepaisant to, ji padeda atsirasti Dievo ar dievų vaiz
diniams: "Palankiomis aplinkybėmis gyvose būtybėse bei
daiktuose esanti jėga gali būti sutelkta į vienį ir tapti die
višku, antgamtiniu pasaulio principu"66• Tad šitaip sąvokų
"galia" ir "Dievas" reikšmės supanašėja, ir tampa nebe
būtina atskirti šiuodu religijotyros objektus.
Kitaip šiuos dalykus supratęs Gerardas van der Leeu65
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was pasiūlė galią laikyti religijos centru. Pasak Leeuwo,
žmogus savo egzistencijoje patiria ne tik savo pasaulį bei
jo esinius, bet ir kažką visiškai kita. "Šia prasme religija iš
tiesų prasideda nuo nuostabos, nuo stebėjimosi nekas
dieniškais, ypač galingais, retais ir neįprastais dalykais."67
Tuos dalykus,- priduria Leeuwas,- Otto vadina numen,
numinoziškumu.
Leeuwo teigimu, žmogus savo gyvenime ieško galios,
to, kas jį pranoksta: taip žmogus mėgina išaukštinti savo
gyvenimą, suteikti jam gilesnę prasmę. "Galia" reiškiasi
iš esmės visur, tai tarsi "maginis fluidas". Ji- "įstatymas"
(pasaulį persmelkianti dieviškoji energija), kaip kad indų
Rita ar kiniečių Dao; pasaulio tvarka, likimas. Ji apsireiš
kia daiktuose (šventieji akmenys, medžiai), kosmose (dan
gus, dangaus kūnai), asmenyje (ypatingi žmonės), angeluo
se ir demonuose, šventuose gyvūnuose, šventajame laike,
religiniuose potyriuose ir t. t. Žmogaus orientavimasis į
galių pasaulį jau yra religinis veiksmas - atitinkamai, jo
mis remiantis, įmanoma ir aprašinėti religijas.
Deja, Soderblomo ir Leeuwo "galios" sampratos rėmė
si pernelyg skubotais etnologų darbų apibendrinimais. Kaip
vėliau pasirodė, nei mana, nei tabu nėra visa apimantys prin
cipai, šių "galių" veikla apsiriboja gana siauromis teritori
jomis. Be to, šios sampratos buvo traukos ir į evoliucionis
tines teorijas, kurioms susikompromitavus, "atgaline data"
nukentėjo ir Leeuwo idėjos.
Pasak gana pagrįstos Walterio Baetkes kritikos, "galios"
samprata atsirado manistinėse teorijose (t. y. pagrįstose ma
na ar abstrakčios galios įvaizdžiais, žinomais tik kai kurio
se izoliuotose kultūrose)- taigi yra kilusi iš teorijų, o ne iš
07 Leeuw G. van der. Einfuhrung in die Phiinomenologie der Religion.
Auf!.- Darmstadt, 1961. - S. 16.
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empirinių religijotyros tyrimų. Tuo tarpu religijų istorijoje
niekur nepamatysime tikėjimo beasmeniu "Tai". Priešin
gai, visoms religijoms būdingas "Aš-Tu" santykis [žinoma,
išskyrus budizmą- G.

B.].

Polineziečiai nei tiki mana, nei

jai aukoja: jų tikėjimas ir kultas, kaip ir kitose religijose,
kreipiasi

į

dievus ir dvasias. Aišku, galia turi reikšmę, be

jėgėms esybėms niekas neaukotų jau vien dėl to, kad tai
neapsimokėtų. O sąvoka mana besiremiančių teorijų pag
rindinė klaida yra ta, kad ši galia abstrahuojama nuo jos
"nešėjo" - taip abstrakcija paverčiama tikruoju ir netgi
vieninteliu religiniu objektu68.
Antra vertus, Leeuwo pasirinktas principas, be abejo,
atitinka religijų istorijos medžiagą: vienaip ar kitaip besi
reiškiančią galią galima aptikti beveik visuose reiškiniuo
se - kitas klausimas, ar ji yra pastarųjų centras, ar būtent

į

ją krypsta religinis dėmesys. Leeuwo teorijai pakenkė ne
visai sėkmingai pasirinktas atspirties taškas- europiečiai
tyrinėtojai dažnai nepakankamai suvokė izoliuotų tautų
"galios" sampratą, be to, liūdnas "dinaminių" teorijų liki
mas pakenkė ir surinktos medžiagos "prestižui".
Pripažinta ir tai, jog Soderblomo ir Leeuwo "galios"
sampratos gali patikslinti "Dievo" sąvoka besiremiančias
religijos definicijas: už "galios" gali slypėti Dievas ar die
vai, tačiau ne visuomet ir nebūtinai, - "galios" samprata
daug platesnė. Iš tikrųjų Leeuwo studijose - o tai nesyk
nepastebima - "galia" gerokai pranoksta "manistinę" jos
sampratą, ir šis daug kokybiškesnis suvokimas yra neabe
jotinai reikšmingas. Jei ne Otto šventybės teorija, Leeuwo
"galios" sampratai tikrai būtų skirtas didesnis dėmesys.
Gal šventybė- tiesiog kitas galios vardas?
68
Baetke W. Aufgabe und Stntktur der Religions-Wissenschnft II Lanczkowski
G. (Hg.) Selbstverstandnis. - S. 151.
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Šventybė religijos centre
Šventybė - fundamentaliausia religijotyros kategorija,
nusakanti daugybę religinių reiškinių. Apie ją pačią atskirai
kalbėsime antrame skyriuje, dabar gi pažvelgsime į ją tik
kaip į religijos supratimo principą.
Prancūzų kultūros istorikas Rogeris Caillois pažymi, jog
visos religijos koncepcijos implikuoja šventybės ir profa
nybės skirtį, to negali išvengti ir religijos apibrėžimai69• Emi
lis Durkheimas teigia, jog esminis religinio mąstymo požy
mis- tai "pasaulio padalijimas į dvi sritis, kurių viena apima
visa tai, kas šventa, antroji- tai, kas profaniška"70• Heile
riui religijos esmė- tai "santykis su šventybe" (Umgang mit
dem Heiligenf1• "Reikia pripažinti, kad žmogus pažįsta šven
tybės potyrį ir kad religija turėtų būti apibrėžiama, remian
tis šventybės sąvoka",- konstatuoja Nathanaelis Mickle
mas72. "Religinis išgyvenimas ir religinis elgesys susiję su
šventybės išgyvenimu. Ten, kur žmogus išgyvena, kad jis
sutiko šventybę, atsiranda religija",- pabrėžia Sigmundas
Mowinckelis73• Mircea Eliade teigia, jog religija "nebūtinai
suponuoja tikėjimą Dievu, dievais ar dvasiomis, bet remia
si šventybės išgyvenimu"74• "Šventybė- tai centrinė religi
jotyros sąvoka",- pažymi Lanczkowskis75•
Galima pateikti ir daugiau žymiausių religijotyrininkų
citatų, tačiau jau dabar akivaizdu, kad susidūrėme su svar"'Caillois R. L'lzomme et le sacre.- Paris, 1950.- P. 17.
70
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biu ir fundamentaliu reiškiniu, į kurį krypsta pagrindinis
religijotyrininkų dėmesys. Neperdedant galima pasakyti,
jog "šventybės" kategorijos atradimas ir eksplikacija buvo
svarbiausias XX amžiaus religijotyros įvykis.
Šventumo ar šventybės (dar nediferencijuotą) fenome
ną pastebėjo Soderblomas."Religijos ir etikos enciklopedi
jos" straipsnyje Holiness jis teigė:
""Šventybė" yra lemiantis religijos žodis; jis net es
mingesnis už Dievo sąvoką. Tikra religija gali išsiversti be
aiškesnio dievybės supratimo, tačiau nėra religijos, kuri
neskirtų "švento" ir "profaniško""76•
Vis dėlto tikroji šventybės istorija prasidėjo 1917 metais,
pasirodžius Otto knygai "Šventybė" (Das Heilige)77• Pati są
voka reiškia su "šventumu" netapatintiną daiktavardinę
kategoriją, kuri, beje, nepaaiškinama ir neverbalizuojama.
Klausimas "kas yra šventybė?"- beprasmis; ji paprasčiau
siai yra, reiškiasi ir gali būti aprašinėjama pagal savo ap
raiškas.
Otto pagrindė galimybę aiškinti religiją kaip ypatingų,
visiškai specifinių numinozinių potyrių kompleksą. Pas
tarasis nelieka vien iracionalioje "potyrio" erdvėje, bet tam
tikru būdu, per "schematizacijos" procesus, veikia ir for
muoja "racionali uosius" religinius vaizdinius- teisę, įsta
tymus, menus ir t.t. Numinoziniai potyriai- drauge ir ats
tumiantys, bauginantys (tremendum), ir traukiantys, žavintys
(fascinans) kaip fundamentalus mysterium tremendum glūdi
kiekvieno religinio judesio centre bei apibrėžia žmogaus
santykį su patyrimo tarpininkais ir, nenusakomu būdu,
su savo pačių šaltiniu. Apie pastarąjį Otto nekalba- tai ne
76
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Dievas, ne galia, ne dvasios ar demonai, tai - šventybė.
Numinoziniai potyriai slypi ir religijos pradžioje. Numi
noziškumas, šventybė neredukuojami ir nepaaiškinami
dalykai; juos tegalima sužadinti, jų išmokti neįmanoma.
Jie visiškai kitokie nei žemiški, "pasaulietiški" potyriai, tai
absoliuti kitokybė, Ganz Andere (apie Otto teoriją žr. pos
kyryje "Šventybės fenomenas").
Šventybės universalumą parodė visų pirma paties Otto,
taip pat Fricko, Heilerio, Eliades, Caillois bei kitų autorių
studijos; galiausiai tai, kad šventybė tapo ir religijos filoso
fijos objektu78, yra išskirtinis atvejis, kai religijotyrinis da
lykas peržengia disciplinos ribas. Net ir šventybės hipos
tazavimo ar stipresnio jos religinės reikšmės akcentavimo
priešininkai turi pripažinti, kad Otto atrastas fenomenas
išties egzistuoja.
Numinoziniai potyriai bendri visoms religijoms- tarp
jų ir ortodoksiniam budizmui, ir dzenbudizmui. Samadhi,
satori, nirvana, netgi potyrių nebuvimas kaip siekinys- tas
pats Otto aprašytasis numinoziškumas, galintis rodytis
įvairiausiais pavidalais- daiktuose ir dėsniuose, mituose
ir ritualuose, dievų ir demonų įvaizdžiuose, tekstuose, po
liteistinėse bei monoteistinėse religijose ir t. t., ir pan. Tai
išties universalus religinis nervus rerum:
"Šventybės idėjoje Otto aprašė natūraliąją religiją (na
tiirliche Religion), apimančią visas religijas, nuo šventomis
laikytų australietiškų čurunga (Tjurunga) iki mistikos aukš
tumų, nuo tikėjimo vaiduokliais iki Senojo Testamento
pranašų. Be kita ko, jis parodė, kad ši "natūralioji religija"
yra visiškai ne "primityvi", nėra "bendras" atskirų religijų
pamatas, ne koks nors tuščias bendras vardiklis, bet visų
"Žr. Splett, J. Die Rede

vom

Heiligen.- Miinchen, 1971; Casper B., Hemmer

le K., Hiinermann P. Bc�inmmg auf das Heilige.- Freiburg. Basei. Wien, 1966.
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religijų esmė. Šventybė yra esmingiausia tiek fetišizmo, tiek
krikščionybės, tiek žvėrių garbinimo, tiek ir budizmo dalis.
O kadangi šventybė visada yra esmė, ji turi ne vien forma
lią reikšmę, bet sąlygoja ir tam tikrą turinį" (Gerardas van
der Leeuwas79).
Išties, šventybės kategorija padeda geriau suprasti sveti
mas religines sistemas ir kažkiek apsaugo nuo kabinetinio
teorizavimo pavojų. Jeigu koks nors izoliuotos kultūros
žmogus, visiškai atsiduodamas ir net pasiaukodamas, sau
go ir garbina kokį nors žolių ryšelį ar medžio blukį,tai euro
pietis tyrinėtojas šiame fakte greičiausiai įžiūrės, tarkime,
"fetišizmą" ar"totemizmą" ir nepripažins jo kaip su i generis
religinio fakto reikšmės. Paprastai tokios svetimų kultūrų
religinių reiškinių interpretacijos teišsilaiko keliasdešimt
metų- nauji, papildomi faktai ima ir sudaužo šiuos europie
tiškus"užkeikimus teorija". Tuo tarpu šventybė, kuri pers
melkia visas religijas, palieka atvirą langelį tyrinėtojo su
pratimui. "Šiurpas ir virpulys" kaip vienas pagrindinių re
liginių potyrių jam bus suprantamas: net jeigu europietis
nepažįsta "Dievo baimės" šiurpulio, jis gali prisiminti vai
duoklių ar tamsos baimę ir taip šį gyvenimą suprasti. Svar
biausias čia ne objektas, ne tas žolių ryšelis ar Izraelio Die
vas,- religijos pagrindas yra potyris.
Ambivalentiška numinoziškumo prigimtis (tremendum
fascinans, kontrastinga šiurpo ir žavesio harmonija) leidžia
išspręsti dar vieną problemą: kiek"religiškos" yra religijos,
turinčios mūsų požiūriu pasibjaurėtinus- obsceniškus ar
kraugeriškus- kultus? Šventybė yra ne vien patraukian
tis, meilės ir pagarbos santykį formuojantis fenomenas:
esama ir šiurpiojo aspekto, kurį (mūsų požiūriu grubiai ir
79 Leeuw G. van der. RudolfOtto und die Religionsgeschichte //Lanczkowski
G. (Hg.) Selbstverstandnis.- S. 83.
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žiauriai) ir atitinka kai kurie kultai. Ritualinis kanibaliz
mas, žmonių ar pirmagimių aukos-tai religiniai ritualai,
be jokių išlygų numinoziniai, ypač intensyvūs atsiliepimai
į ambivalentišką šventybę.
Dar Heileris pastebėjo, kad šventybė nėra koks žaisliu
kas ar malonus "religingumas kaip toks" - tarp religinių
reiškinių aptiksime ir paklaikimo, fanatizmo būsenų,-ypač
glaudus ryšys yra tarp šventybės ir karo80: Caillois kalba
apie šventybę kare, apie karą, kuris ateina kaip "šventasis
laikas", dievybės epifanijos periodas81• Izraeliui jo Dievas
buvo pirmiausia rūstus ir nenuspėjamas; Jahvė net du kar
tus pareikalavo žmogaus aukos. Todėl nėra ko stebėtis ar
chajiniais atsiliepimais į šventybę. Mannas pažymi: "Numi
nosum esminis branduolys, centras, žinoma, galiausiai ir gi
liausia prasme yra iracionalus dydis; ir mūsų pačių esminis
branduolys yra toks pat bei toks liks. Mes šiandien žino
me, kad didžiosios religinės asmenybės jau prieš tūkstant
mečius suprato, jog Dievybei nereikia, kad ją kas "šertų" iš
plėštomis širdimis; tačiau mes žinome ir tai, kad tokiuose
baisiuose kruvinuose ritualuose gyvavo ir tiesos elemen
tas, kurio sudvasinta forma ir šiandien reikalauja psyche,
taigi ir Dievas"82•
Toliau Mannas pastebi, kad religiniuose tekstuose žmo
gus sako atiduodąs savo širdį Dievybei, ir tai-tikras reli
ginis troškimas. Jo iškraipymai atsiranda ne dėl religijos, o
dėl paties žmogaus ydų.
Vis dėlto toks požiūris leidžia mums geriau suprasti ta
rytum labai tolimus ir pasibjaurėtinus dalykus. Religijoty
rininkas neturi teisės vertinti ir teisti-jis privalo suprasti
80
81
52

Heiler F. Min. veik.- 5. 1.
Caillois R. Min. veik. - P. 215-228.
Mann U. Die Religion.- 5. 256.
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ir paaiškinti. Išties, actekai ar indėnai hopiai aukojo žmo
nes Saulei- tačiau prisiminkime, kad XX amžiuje patyrėme
du pasaulinius karus, tremtis, holokaustą, Jugoslaviją. Rei
kia suvokti, kad religijų istorija - ne pasaulinės estetikos
varžybos. "Kai laukinis suklumpa prieš savo stabą, tai būna
ne mažesnis vidinio pakylėjimo ženklas nei tada, kai Pla
tonas šlovina Gėrio idėją."83
Šventybė gali apsireikšti visur ir visada- šventojo Pran
ciškaus ar Budos asmenyje, akmenyje, augale, ikonoje, ba
bilonietiškame Enuma eliš epe ar Senajame Testamente. Pa
sirodydama ji perskelia profaniškumo monolitą, padalija
pasaulį į dvi skirtingas erdves, ir vien tai, kad jos egzistuo
ja, yra iššūkis žmogui, o drauge ir jo kvietimas. Žmogaus
reakcija į šventybę- religinė reakcija:
"Religija yra išgyventas susitikimas su šventybe ir at
sakomoji šventybės paveikto žmogaus veikla" (Gustavas
Menschingas8�).
Tai fundamentaliausias šventybės kategorija besire
miantis apibrėžimas, kurį šiuo metu vartoja dauguma ly
ginamosios religijotyros bei fenomenologijos atstovų bei
nemaža religijų istorikų. Šioje definicijoje, pasak Mensc
hingo, slypi du kiekvienoje religijoje esantys pagrindiniai
elementai - susitikimas su šventybe ir žmogaus atsakas.
To pakanka, norint aprėpti visas istorines religijas. Tikrovė
je šie elementai gali turėti labai skirtingus turinius. Susiti
kimas su šventybe gali pasirodyti kaip religinis pažinimas,
rega, tikėjimo potyris, išgirstas žodis, nušvitimas ir pan.
Žmogaus patyrimui artimiausia objektų sritis yra gamta,
visuose jos reiškiniuose gali vykti susitikimas su šventybe.
Micklern N. Min. veik.- S. 9.
Mensching G. Die Religion. Erscheimmgsformen, Strztklurtypenund Lebens
gesetze.- Stuttgart, 1959.- S. 18-19.
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Atsakymai irgi gali būti įvairūs- kultiniai, maginiai veiks
mai, etiniai aktai ir t. t.85
Kaip matome, toks šventybe besiremiantis religijos apib
rėžimas išsprendžia daugybę prieštarų ir problemų, kurių
neįveikė kitos definicijos. Otto ir Menschingo požiūris lei
džia išspręsti dar vieną religijotyrą (ypač XIX a.) kankinu
sią problemą: kada atsiranda religija ir ką turime laikyti
pirmosiomis jos stadijomis: magiją, tikėjimą dvasiomis, pro
tėviais ar mana? Atsakymas į šį klausimą gana sąmojingas,
bet nepaprastai tikslus: priešreliginių fazių nėra - religija
prasideda nuo savęs pačios86. Šventybinis potyris yra jau
religinis potyris.
Suprantama, kad šventybės idėja ir ypač siekiai ją univer
salizuoti susilaukė tiek prieštaravimų, tiek kritikos. Stolzas
pažymi; kad "teiginys apie šventybinio potyrio universalu
mą susiduria su panašiais, galbūt, kiek mažesniais sunku
mais nei teiginys apie Dievo fenomeno universalumą"87•
Pažvelkime, kokie šie sunkumai ir į kokią šventybės teo
rijos vietą krypsta kritikos smaigalys.
Italas religijų istorikas Ugo Bianchis pripažįsta, jog šven
tybės sąvoka "religijų istorijos tyrinėjimuose tapo labai
madinga nuo to laiko, kai iracionalistinė mokykla ir ypač
garsioji Rudolfo Otto knyga ją pavertė beveik pagrindine
religinių fenomenų charakteristika". Tačiau Bianchis, bū
damas empirikas, pastebi pavojq, akcentuojant šventybę,
nukrypti nuo konkrečios medžiagos. Galima tiesiog imti
nagrinėti formalias aplinkybes, kokias nors psichines ar
specifiškai religines konstantas, tačiau taip bus nagrinėja
mas tik fakto kontekstas, o ne analizuojamas pats faktas.
Ten pat. - S. 19-20.
Mensching G. Allgemeine Relžgionsgesclzžchte.- 2 Auf!., Heidelberg, 1949.- S. 12.
87 Stolz F. Gnmdziige ... - S. 20-21.
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Bianchis mano, jog Otto mokykla "ne visiškai išvengia šio
pavojaus". Suprantama, numinoziškumas egzistuoja, tačiau
vargu ar jį galima išskirti, abstrahuoti ir paversti absoliučia
religinio fakto kvalifikacijos priemone-lyg numinozišku
me, šventybėje šis faktas visiškai ištirptų. Pasak Bianchio,
patį Otto ir jo teoriją tiesiog kausto "protestantiškai-roman
tinis ar dar ir tautiškai-germaniškas suvokimas"88.
Perspėjimai apie pavojus labai pravartūs: išties galima
užsimiršti šventybės spindesyje ir religijoje regėti vien ira
cionalius potyrius, numinoziškumą ir pan. Otto taip ir pa
sielgė: tačiau jau pirmuosiuose savo veikalo puslapiuose
jis pasakė nagrinėsiąs ne, kaip įprasta, racionaliąją, o būtent
iracionaliąją religijos pusę; ir toli gražu nemanė, kad religi
niai potyriai ar jų aprašinėjimas apima visą religijos įvai
rovę. Specialiuose tyrimuose "Otto mokykla" (prie jos, ma
tyt, reiktų priskirti Otto mokinį Heilerį bei tyrinėtojus, pri
pažįstančius šventybę esant religijos centru - visų pirma,
Eliade, Menschingą, Lanczkowskį) labai atsargiai naudoja
šventybės sąvoką ir ja anaiptol nespekuliuoja. Eliade, su
kūręs ištisą hierofanijų teoriją, jokiu būdu neapsiribojo
psichologizavimu - jo veikalai paremti itin gausia empiri
ne medžiaga. Trumpai tariant, nelabai aišku, kam būtent
skirti minėtieji priekaištai - nebent eventualiam Otto idėjų
"apsėstam" entuziastui, potencialiam paklydėliui. Nors jie
ir perspėja nepainioti religijotyrinių ir religijos filosofijos
dalykų, empirinių tyrimų ir spekuliatyvių samprotavimų,
tačiau ne visada pakankamai korektiškai įvertina šventy
bės universalumą.
BtHent tokią kvestionuojančią padėtį užima "postmoder
nusis" religijotyros sparnas, visų pirma- Tūbingeno uni88

Bianchi U. Prob/eme der Religionsgeschichte.- Gėittingen, 1964.- S. 77-78.
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versiteto profesorius Gladigowas (anglakilmis vokietis,
tad jo pavardė Vokietijoje tariama taip, kaip rašoma). Gla
digowas nesistengia paneigti ar kritikuoti Otto šventybės
teorijos,o tiesiog ją "užkeikia",tardamas,kad šventybės są
voka yra orientuota "į žydiškai-krikščioniškas kategori
jas bei transcendentalinės filosofijos prielaidas", o šios, su
prantama,"negali tapti religijos tyrimo pagrindu"89• Tačiau
iš tiesų Otto veikale panaudota daug medžiagos iš neeuro
pinių kraštų (Indijos, Ramiojo vandenyno salų), o plačios
Menschingo, Eliades, iš dalies ir Leeuwo studijos aprėpia
platų religijų istorijos lauką. Pats Otto buvo puikus indiška
sios mistikos specialistas ir tikrai neliko užsidaręs "žydiš
kai-krikščioniškame" lauke (prisiminkime Bianchį, kuris
Otto teorijoje įžiūrėjo "germanišką" elementą - ar ne per
daug kaltinimų vienam tyrinėtojui?). Nenurodydamas
šaltinio, šiuos "užkeikimus" kartoja ir Kurtas Rudolphas
(plg.: "už Otto "Šventybės" slypi

[ ...] žydiškai-krikščio

niška Dievo sąvoka"90).
Kartais - beje,gana teisingai - nurodoma,kad Otto šven
tybės kategorija nelabai tinkama aprašinėti šiuolaikinį reli
gingumą po Švietimo epochos91,- tačiau tai tik parodo, kad
ši Otto sąvoka pritaikoma būtent tikros religijos, tikro re
ligingumo nagrinėjimui. Sekuliarizuotos,privatizuotos,iš
skydusios šiuolaikinio religingumo formos (NSO "religija"
ar New Age tikėjimai) - išties nėra ar beveik nebėra religijos.
Rudolphas taip pat pateikia vertingą pastabą: jei ir iške
liame į religijos definicijos centrą šventybę, tai religijoty
rai vis tiek išlieka uždavinys paaiškinti, kas gi ji yra - juk
"šventų" ar "šventybiškų" dalykų esama daug; be to,kadai89

Gladigow B. Religionsgeschichte . - S. 9.
. .

Rudolph K. Geschichte . .. - S. 40.
" Stolz F. Min. veik. - S. 21.
90
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se profaniški daiktai šiandien yra "šventi", ir atvirkščiai92•
Tokia sunkia ir ambivalentiška kategorija kaip šventy
bė besiremianti religijos samprata reikalauja kiek įmano
ma nuodugnesnio šventybės paaiškinimo. Kadangi mūsų
darbe religija bus aiškinama ir per šventybės kategoriją,
jos analizei vietos dar skirsime.
"Šventybinio" apibrėžimo lauke galime rasti ir daugiau
apibrėžimų ar nusakymų, bet nė vienas jų negali būti tobu
las. Religijų pasaulis yra tiek įvairus ir daugialypis, kad jo
"iki galo" neaprėpia net pačios universaliausios kategorijos.
Religiją redukuojančios teorijos
XIX amžiaus pirma pusė-pozityvizmo ir buržuazijos

triumfo laikotarpis -pareikalavo eliminuoti Dievą ne tik
iš gyvenimo, bet ir iš religijos. Daiktai, gamyba, pinigai ta
po vyraujančiais įvaizdžiais įtakingų visuomenės sluoks
nių sąmonėje; religijai teliko nereikalinga ir nemalonaus
memento statusas. Ludwigas Feuerbachas, Karlas Marxas ir
Friedrichas Engelsas pasistengė pašalinti ir šį paskutinį "ne
susipratimą".
"Pirmoji mano mintis buvo Dievas, antroji- protas, tre
čioji ir paskutinioji- žmogus"93- ši dažnai cituojama Feuer
bacho tezė siūlo galimybę pabėgti nuo Dievo idėjos. Nuo
Dievo prie žmogaus, tačiau taip, kad "bebėgant" Dievas bū
tų diskvalifikuotas, pavirstų keista chimera ar net išnyktų.
Pasak Feuerbacho, žmogaus gyvenimas - tai nuolati
nis kančios, skausmo, nusivylimo, mirties- taigi savo baig
tinumo išgyvenimas. Būdamas tuo nepatenkintas ir sus
vetimėdamas su savimi žmogus mėgina savo "geidžiamą"
esmę suprojektuoti į anapusybę, į Dievą, tad Dievas tėra
92
93

Rudolph K. Min. veik. S. 40.
Feuerbach L. Siimtliche Werke.- Leipzig, 1846.
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nerealizuotų žmogaus poreikių kompensacija. Kadangi
žmogus gyvena ribotame pasaulyje ir jo paties galimybės
yra ribotos, jis "susigalvoja" absoliučią esybę; kadangi žmo
gus mirtingas, bet trokšta nemirtingumo, jis susikuria reli
giją: Dievas žmogui svarbus pirmiausia kaip priemonė ne
mirtingumui pasiekti. Tad religija atsiranda iš žmogaus
egoizmo, žmogaus susidievinimo, Dievo sukūrimo "pagal
savo paveikslą"; taigi Dievas- žmogaus saviprojekcija.
Jei Feuerbachas religiją redukuoja į žmogaus esmę, tai
Marxas- į visuomeninius santykius, kurių produktas yra
žmogus. Žmogaus bejėgiškumas jį supančioje gamtinėje
bei socialinėje aplinkoje gimdo ir įtvirtina religiją kaip "su
svetimėjusią" savotiškos kompensacijos formą. Engelsas
aiškino, kad religija- tai "kasdieniame žmonių gyvenime
viešpataujančių išorės jėgų fantastinis atspindys jų galvo
se,- atspindys, kuriame žemiškosios jėgos yra įgijusios ne
žemiškųjų jėgų formą"94. "Žemiškosios jėgos" čia reiškia
arba gamtą, arba visuomeninius santykius. Sąlygos religi
jai atsirasti susiformuoja paleolite, kai pirmykštis žmogus
"visiškai buvo prislėgtas pragyvenimo sunkumo, kovos su
gamta sunkumo" (Leninas)95. Išaugus žmogaus sugebėji
mui abstrahuoti, sustiprėjo paskatos ieškoti savo nesėk
mių priežasčių, o "vaizduotė padeda fantastiškai išsiaiš
kinti įvairius žmogui svarbius gamtos reiškinius. Čia ir pra
sideda religija"96•
Šitokie aiškinimai visiškai spekuliatyvūs, nepagrįsti jo
kia religijų istorijos medžiaga. "Gamtos jėgos", "kova su
gamta"- skamba įspūdingai, bet atrodo, kad būtent paleo
lito žmogus mažiausiai jautė nuotolį nuo gamtos. Žvėris
"Marksas K., Engelsas F., Leninas V. Apie religiją. -V., 1982.
95

Leninas V. Pilnas raštz1 rinkinys.- V., 1982.- T. 5.- P. 7.

96 Skazkinas S. (Red.) Ateisto knyga.- V., 1986.- P. 54-55.
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kaip mitinis genties protėvis, toteminiai reiškiniai ir pan.
liudija ypatingą, intymų žmogaus santykį su gamta.
Vis dėlto bendriausiose Marxo ir Engelso įžvalgose esa
ma ir tam tikro racionalaus grūdo. Jį reikia išskirti iš tokių
burtažodžių, kaip )iaudies opiumas", arba tokių apibrėži
mų, kurie teigia, jog religija- tai "prietaringų mintijimų su
ma, trukdanti mums laisvai naudotis savo sugebėjimais"97•
Juk akivaizdu, kad religija koreliuoja su aplinka; tiek
socialinės, tiek gamtinės sąlygos gali šiek tiek paveikti reli
gijos ypatumus. Pvz., kalnuose ar kalnuotoje vietovėje gy
venančios tautos dievus greičiausiai "apgyvendins" kal
nuose, jų viršūnėse. Jūrų tautos dažnai turi "Laimingųjų
salų" ar jūros dievų mitologiją. Monarchijoms paprastai
būdinga ryški dievų hierarchija su aiškiai išskirta vyriausią
ja dievybe, arba atvirkščiai, - ten, kur išskirta vyriausioji
dievybė, matome monarchinę žmonių bendrijos sąrangą.
Gamta, būdama artimiausia žmogui objektų sritis, tiesiog
"siūlo" religijoms atitinkamus vaizdinius. Visuomeninio gy
venimo sąlygos taip pat koreliuoja su religija. Esant silp
nai, "natūrinei" ekonomikai, nebus įmanoma statyti dide
lių šventyklų ir t. t. Vis dėlto "aplinkos sąlygos" dažniausiai
įtakoja periferinius religijos dalykus. Tarkime, prie jūrų gy
venančios tautos pomirtinį gyvenimą nesyk įsivaizduoja
būsiant "už vandenq", tačiau šiaip jis apibl1dinamas pana
šiai, kaip ir žemyninių tautų pomirtinis pasaulis. Beje, re
ligijų ir gamtinės aplinkos santykį nagrinėja speciali discip
lina- religijų geografija. Taip pat egzistuoja ir ekonomikos
bei religijos santykis, tačiau, matyt, visiškai kitaip čia turė
tume išspręsti "pirmumo" klausimą. Maxo Weberio religi
jos sociologija konstatuoja pirmiausia religinių idėjų įtaką
"S. Reinacho apibrėžimas; cit. pagal Anwander A. Einfiihnmg.- S. 12.
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visuomenės ir ekonomikos raidai (pvz., protestantizmo kapitalistiniam ūkiui).Šios idėjos nepaneigtos iki šiol.

Religija kaip komunikacijos sistema
Kai kurie religijos sociologijos atstovai (Niklas Luhrnan
nas, Thomas Luckmannas ir kt.) religiją supranta kaip ypa
tingą kultūrinę aiškinimo ar simbolių sistemą, t.y.komuni
kacijos sistemą, turinčią tam tikrą ženklų bei funkcijų aibę.
"Ženklai gali būti žodžiai, ornamentai, simboliai, vaizdiniai,
taip pat gestai, ritualizuoti judesiai, šokiai ir pan.Šie ženklai
tarpusavyje santykiauja, sudaro sistemą. Jie gali sukelti bei
tramdyti emocijas, tam tikra prasme kompensuoti visuome
nėje iškylančius afektus. Tyrinėtojas gali aprašinėti religi
nius reiškinius tik žinodamas sistemą: t.y. jei religiniame
veiksme pasirenkamas tirti vienas ritualas, jį tegalima su
prasti, žinant, kokia yra "likusių" ritualų aibė; kreipimasis
į vieną dievybę gali būti aprašytas tik žinant, kokios yra
kitos panteono dievybės. Taip mokslininko darbas susieja
mas su apibrėžtu tyrinėjamų reiškinių istoriniu kontekstu
ir kartu preciziškai išskiriami konkretūs faktai98•
Akivaizdu, kad šis "komunikacinis" požiūris siekia būti
griežtai moksliškas ir nesileisti į kalbas apie religijų "juo
dąsias skyles". Religija kaip "komunikacijos sistema" išties
nagrinėjama "moksliškai", bet šitaip visiškai nepaisoma re
ligijos specifikos; nors ir

"nagrinėjama religija", prie religijos

supratimo toks darbas neprisideda. Tai greičiau socialinės
antropologijos metodas, redukuojantis religiją į socialinius
santykius ar prilyginantis ją visiems kitiems socialiniams
reiškiniams. "Komunikacinis" požiūris šiek tiek dirbtinis,
negyvas bei nekorektiškas: tai, kas tiriama, aiškinama per
••

Gladigow B. Min. veik.- 5. 16--17.
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geriau ar jau gerai žinomus dalykus, šiuo atveju-sociali
nius, ir yra suprantama kaip jų funkcija.

Apibrėžimas be apibrėžimo
Negalima nepritarti Menschingui, kai jis teigia, jog mes
negalime turėti idealios religijos sampratos; negalime netgi
klausti apie idealią religijos esmę, jau nekalbant apie atsa
kymą99. Mokslas negali pateikti nei galutinių definicijų, nei
absoliučių teorijų. Matėme, kiek daug esama apibrėžimų
ir kiekvienam jų galima ką nors prikišti. Vis dėlto reikėjo ap
žvelgti bent pagrindines apibrėžimų grupes, idant galėtume
aiškiau suvokti, kurie apibrėžimai aprėpia platesnį religi
nių reiškinių lauką, kurie-siauresnį. Tokia apžvalga ne tik
padėjo susigaudyti, kokia yra definicijos problema, bet ir
leido daugmaž nuvokti apie paties religijos fenomeno ribas.
Jau vien kalbėdami apie religiją galime suprasti dau
giau, nei medituodami kad ir meistriškiausiai sukonstruo
tą definiciją. Tai suprantama: religijų istorijos neįmanoma
sugrūsti į kelis sakinius, tad visi apibrėžimai tėra darbinės
hipotezės.
Atsižvelgiant į tai, atrodo neįmanoma iš visų apibrėži
mų išvesti vieną, susitarti dėl "teisingiausio" iš jų -kon
statuojama Franzo Konigo ir Hanso W aldenfelso išleista
me "Religijų leksikone". Tačiau tai religijotyriniam darbui
ir nėra būtina: "Kaip visi, taip ir religijos apibrėžimai gali
būti klaidingi ar neteisingi. Tačiau jų funkcija daugiau yra
apibrėžti religijotyros objekto sferą, religijotyros teorijoms
atverti problemų formulavimo kelius bei perspektyvas"100•
Trumpai tariant, religijos apibrėžimas pasirenkamas jau

Mensching G. Allgemeine Religionsgeschichte . .. - S. 11.
Kiinig F., Waldenfels H. (Hg.) Lexikon der Religionen.
Breisgau, 1988. S. 532.
99
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turint bendrą nuovoką apie naudosimą metodologiją ir tam
tikra prasme - subjektyviaP01. Rudolphas laikosi nuomo
nės,kad atėjo laikas atsisakyti "trumpų definicijų" bei "rak
tinių žodžių" ir, užuot triūsus prie jų, tiesiog kaip galima
nuodugniau aprašinėti religiją, kuo preciziškiau perteikti
tai,ką kaip "religiją" supranta istorikas,etnologas,filologas
ir t. t. Tyrinėtojas turi atmesti tiek redukcinius, tiek aprio
rinius religijos apibrėžimus ir formuoti savą "išankstinį re
ligijos supratimą"

(Vorverstiindis), kurį savo darbe jis turi

koreguoti ir savo patyrimo dėka išplėsti,- tai butų tarsi
besikeičiantis, nuolat "kilnojamas" apibrėžimas:
"Aš manau, kad ši tyrimo, hipotezių ir pažinimo "dia
lektika" yra vienintelis įmanomas kelias,kuriuo galima išei
ti iš ankstesnių akligatvių [ .

. .

],o definicijų problemą reikia

susieti su konkrečiu tyrimo metodu"102.
Taip siekiama atsisakyti bet kokio griežčiau suformu
luoto apibrėžimo,kadangi,kaip teigiama toliau,kiekviena
religija yra atskiras pasaulis. Neįmanoma pateikti neprie
kaištingo religijos apibrėžimo,nes nėra taip paprasta iš vi
sų istoriškai pastebimų religijos formų išdistiliuoti tokią,
kuri atitiktų visus reikalavimus103.
Galimas ir kitas variantas: vietoje aprašinėjimo ar "griež
to" apibrėžimo pateikti tokią definiciją, kuri leistųsi "per
keliama", interpretuojama vėl ir vėl iš naujo, drauge nepa
keičiant joje nė kablelio. Tokią definiciją naudoja Ulrichas
Mannas. Pasak jo, religija- tai
"Visapusiškas santykis su visuma"

hung zum Ganzen)104•
1c1
102
103
104

Mensching G. Die Religion.- S. 17.
Rudolph K. Min. veik.- S. 41-42.
Ten pat.- S. 182.
Mann U. Die Religion.- S. 31.
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(Ganzheitliche Bezie

Šis apibrėžimas toks platus, kad gali būti vartojamas
įvairių metodologijų, ir visų jų atstovai ras čia"savų" daly
kų; be to, tyrinėtojas, neišeidamas iš šio apibrėžimo ribų,
gali nuolat koreguoti savąjį religijos supratimą. Vis dėlto
tai kol kas tik "privatus" Manno apibrėžimas: jis per ma
žai diferencijuotas, o ir nesusilaukė jokios metodologijos
atstovų dėmesio.
Jokio apibrėžimo?

Šis klausimas keliamas paskutiniaisiais dešimtmečiais
ir yra kiek"postmodernistinio" atspalvio. Kartais taip klau
siama racionaliai, reikalaujant"išankstinio supratimo", kaip
tai daro Rudolphas, tačiau kartais - daužant visus ligtoli
nius apibrėžimus ir pagiežingai kaltinant visų laikų religi
jotyrininkus in corpore:
"Religijos apibrėžimo fantomas taip įkyriai persekioja
religijotyrininkus, kad kyla įspūdis, jog pastarieji savo asme
nines egzistencines problemas stengiasi išspręsti per kitų
tautų religijas"105,-pagal stilių nesunku atpažinti Gladigo
wą. Tačiau čia nėra nieko keista, juk ir religijų pskhologas
ar sociologas"savąjį" metodą renkasi akivaizdžiai pagal sa
vo asmenines savybes, sugebėjimus, polinkius, išsilavini
mo kryptį ir pan., -tuo pačiu pasirinkdamas ir definiciją,
ir "išankstinio supratimo" pobūdį bei ribas.
Dar plačiau užsimoja autoriai, skelbiantys ne tik religi
jos definicijos, bet ir pačios religijos sąvokos pabaigą. Ame
rikietis Smithas teigia, jog religijos sąvoka yra klaidinga ir
nereikalinga, tad dera jos atsisakyti bei pakeisti ją"kumulia
tyvinės tradicijos"- cumulative tradition ir "tikėjimo" -faith
terminais. Šį pasiūlymą Smithas grindžia tuo, kad žodis
105

Gladigow B., Kippenberg H. G. (Hg.) Neue Ansiitze in der Religionswis
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"religija" neadekvačiai išreiškia religinės sąmonės inten
cionalumą ir neatitinka pasikeitusios kai kurių religijų si
tuacijos106.
Šis kiek šokiruojantis pasiūlymas sukelia ištisą naujų
problemų srautą. Cumulative tradition gali reikšti bet ką; pri
ėmus šią sąvoką visiškai nusitrintų religijos ribos, o religi
jotyra pavirstų antropologija, neturinčia aiškiau apibrėž
ta objekto. Faith, arba "tikėjimo", sąvokos nepakankamumą
jau esame parodę ankščiau.
Smithas teisingai pastebi, kad šiuo metu "religingumo"
ribos gana nusitrynusios: New Age, spiritizmai, neopago
nybės ir kitos panašios "sekuliarizuotos religijos" yra pa
siekusios ribą, slenkstį, už kurio jau prasideda ideologijos,
ir atvirkščiai - ideologijos pradeda įgauti religinį ar pseu
doreliginį matmenį. Tačiau tai ir yra Manno aptartoji "reli
gija už religijų", kuri negali būti tradicinės religijotyros
objektas - tokiais periferiniais reiškiniais turėtų domėtis
antropologai.
Panašiai samprotauja ir Eliade: "Turbūt, jau pernelyg vė
lu ieškoti "religijos"sąvokos pakaitalo; patį žodį galima vi
siškai sėkmingai vartoti, jei turėsime galvoje, kad religija

[ ...] remiasi šventybės išgyvenimu ir taip yra gimininga
būties ir prasmės idėjoms"107•

"Šventybinio" apibrėžimo struktūra
Jau patyrėme, kad nėra ko tikėtis "tobulo", visa apiman
čio religijos apibrėžimo. Tačiau "šventybinis" pagal savo
struktūrą būtų labiausiai tinkama ir produktyvi "darbinė
hipotezė", kurią galima nesunkiai koreguoti, kuri leidžia
106 Smith W. C. The Meaning and End of Religion.- New York, 1964.- P.
50, 139, 142.
107 Eliade M. Die Sehnsucht.
- 5. 11.
. .

69

pamatyti tiek racionaliąją, tiek iracionaliąją religijos feno
meno pusę.
Paulio Poupardo redaguotame "Religijų žodyne" Mi
chelis Desplandas religijos definicijos problemą išspren
džia gana sąmojingai. Jis pasiūlo Emilio Durkheimo apib
rėžimą: "Religija yra vieninga su šventais dalykais susiju
sių tikėjimų ir veiksmų sistema" -tuoj pat pareikšdamas,
kad šis Durkheimo apibrėžimas nėra tobulesnis už kitus.
TaČl.m toliau Desplandas savo pasirinkimą pagrindžia: "Ga
lima pastebėti, kad, suteikdamas apibrėžtam dalykui pir
menybę prieš neapibrėžtą, jis [Durkheimas -G.

B.] kiek ne

teisėtai apsisprendžia iš anksto. Nepaisant to, čia esama
didelio nuopelno: "šventus dalykus" atskirdamas nuo jais
besiremiančių nuostatų, jis siulo "tikėjimus ir veiksmus"
tirti kaip istoriškai besirutuliojančias realybes. To dėka ypač
išryškėja, jog, jei žmonės, regis, visada turėjo šventų daly
kų ir dieviškumo pojūčių, tai jų "vieningą sistemą"- ne
visuomet"108.
Brokhauzo enciklopedijoje pateiktas apibrėžimas irgi
išskiria "šventybišką" ir "objektyvuotą" religijos elemen
tus: "Religija - tai šventybės paveikto žmogaus būklė ir
mąstymas apie šventybę, dažniausiai vedantys į tam tikrą
išpažinimą"109•
Ir anksčiau matėme, kad "šventybiški" apibrėžimai ne
siremia vien šventybės kategorija -jie tiesiog fiksuoja reli
gijų "atramos tašką", virš kurio iškyla ištisos "veiksmų ir
tikėjimų" sistemos, išpažinimai, "atsakomoji žmogaus veik
la" ir pan. Butent todėl "šventybiški" apibrėžimai leidžia
kalbėti ne tik apie potyrį, būklę, "mąstymą apie šventybę",
108

Poupard P. Dictionnaire des religions.- Paris, 1984.- P. 1421.

'"" Broclzklwus Enzyklopiidie in 20 Biinden. - 17 Auf!.- Wiesbaden, 1972.
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bet ir apie religiją kaip sistemą, kaip istorinį darinį ir pan.
Jie pajėgia aprėpti ir religinius potyrius, ir kultinius veiks
mus, šventraščius ir stabus. Akivaizdu, kad religija turi tiek
iracionalųjį, tiek racionalųjį aspektus, ir šventybės katego
rija besiremiantys apibrėžimai į tai atsižvelgia. Jie tiesiog
atveria didesnę ir drauge ganėtinai konkrečią religijos fe
nomeno erdvę. Tad mes toliau remsimės Menschingo apib
rėžimu: "Religija - tai išgyventas santykis su šventybe ir
atsakomoji šventybės paveikto žmogaus veikla".
Šis apibrėžimas nebus suprantamas kaip griežtas prie
sakas ir mūsų pernelyg nevaržys; jeigu skaitytojui pasiro
dys, kad kuris nors iš anksčiau pateiktų apibrėžimų labiau
atitinka religijos esmę, jis be jokių sunkumų galės skaityti
toliau. Apibrėžimas, kaip matėme, yra susitarimo dalykas
ir jo laikytis be atodairos nėra būtina,- tad juo labiau mums
tiks Menschingo apibrėžimas, kurį galima "perskaityti" pa
čiais įvairiausiais būdais.

II. RELIGINIAI OBJEKTAI

II. 1.

ŠVENTYBĖS FENOMENAS

II. 1. A. R u d o lfo O t t o š v e n t y b ė s t e o r i j a
Šventybės kategoriją religijotyros apyvarton įvedė vo
kiečių religijotyrininkas Rudolfas Otto - nuo to laiko jo
"Šventybė" tapo įvadine religijotyros knyga. Nėra ko ir kal
bėti, kad bet koks šventybės aptarinėjimas taip pat privalo
prasidėti nuo Otto veikalo studijavima.
Pirmuosiuose knygos puslapiuose Otto konstatuoja tam
tikrą religijų nevienalytiškumą: jose koegzistuoja raciona
lūs bei iracionalūs elementai. Kas gi yra racionalumas re
ligijoje?
Pasak Otto, kiekvienai Dievo idėjai būdingi tokie pre
dikatai kaip dvasia, protas, valia, tikslinga valia, gera valia,
visagalybė, sąmonė ir pan. Vadinasi, Dievo idėja aptariama
atitinkamomis žmogaus esmę apibrėžiančiomis katego
rijomis, tik dievybės atveju jos absoliučios (absoliutus pro
tas, visagalybė ir pan.). Visi šie predikatai yra aiškios bei
skaidrios sąvokos, prieinamos mąstymui. Jomis nusakoma
dievybė- racionalus fenomenas; religija, kuri tokias ypa
tybes pripažįsta - racionali religija. Būtent šiomis sąvoko
mis galima išreikšti ir perduoti "tikėjimą" kaip įsitikinimą.
Sąvokos - esminis religijos išsakymo būdas; krikščiony
bė, turinti ypač gausų tokių racionalių sąvokų kraitį, šiuo
·atžvilgiu yra pranašesnė už daugelį kitų religijų.
Tačiau negalima manyti, kad tokie racionalūs predikatai
tobulai išreiškia religijos esmę. Šv. Rašte arba pamoksluo-
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se susiduriame su racionalumu, tačiau kitaip ir negali būti,
kadangi čia kalbama, o kalba yra racionali, nes sudaryta iš
žodžių, paprastai-sąvokų. Bet sąvokos, kaip pasakytų Kan
tas- sintetiniai sprendiniai. Jos daugiau ištaria apie mus pa
čius (mūsų mąstymo ypatybes), nei apie nusakomąjį objektą.
Racionalumas- neišvengiamas religijos faktas. Mistika
kalba apie tylą (Dievo tylėjimą, dieviškąją tylą, nebylumą),
tačiau būtent mistika yra šnekiausia: ištarti neišsakomus
dalykus - nepaprastai sunku; nuolat metant žodžių tink
lus, siekiama užgriebti tokių žodžit1 ar jų junginių, kuriais
pavyktų perteikti tylos, nebylumo potyrį.
Taigi akivaizdu, jog religija nesutampa su racionaliomis
ištaromis apie ją. Tuo tarpu šis potraukis racionalizuoti vieš
patauja tiek teologijoje, tiek visuose religijų tyrimuose. Ieš
koma pagrindinių sąvokų, liudijama apie jų "vystymąsi",
"evoliuciją", konstruojami menkaverčiai vaizdiniai bei są
vokos- ir sykiu įstabiai išmoningai užsimerkiama prieš visa
tai, kuo yra savitas religinis gyvenimas, ką galima pamatyti
jau ankstyviausiose jo išraiškose. Nors net religijos kritikai
ir priešininkai puikiai nujaučia, kur slypi jos esmė,- vis tiek
jie tvirtina, jog visas "mistinis šėlsmas" neturi nieko bend
ra su "protu". Potraukis racionalizuoti išties keistas: juk jei
gu kurioje nors žmogaus išgyvenimų srityje esama kažko
jai savito ir vien joje tesutinkamo -tai religiškumo sritis.
Sąvokos gi jos neišsemia.
Iš tiesų kad ir kiek stengtumės kalbėti apie religinius
dalykus, visada kalbėsime tik apie tai, kaip mes juos su
prantame, o jų esmė taip ir liks paslėpta. Otto taikosi būtent
į šią paslėptį -joje, Otto manymu, ir glūdi religijos bran
duolys.
Šventybė, pasak Otto, -aiškinimo bei vertinimo kate
gorija, pasirodanti tik religijos srityje. Ji nesuprastina nei
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filosofine, nei teologine prasme. Tai ir ne "šventumas" juk "šventa" mums yra kažkas, kas "šventa" iš šalies, ne
savaime. Paprastai "šventumą" suprantame kaip absoliutų
moralinį predikatą, kaip tobulą gerumą. Dažnai kalbama
apie šventą pareigą ar šventą įstatymą, tačiau tuo numa
noma tik praktinė būtinybė ar visuotinis galiojimas. Šitoks
žodžio "šventas" vartojimas, Otto teigimu, nėra pakanka
mai korektiškas. Sąvoka "šventas" -tai pirmapradžio po
jūčiq reflekso etinis schematizavimas ir užpildymas.
Atrodo, kad šventybė ir glūdi kažkur už šio "pirmapra
džio pojūčiq reflekso", generuojančio su ja netapatintiną
šventumą.
Šioje vietoje Otto įveda numinosum kategoriją. Tai pama
tinis šventybės aiškinimo elementas. Tačiau apsiriktume,
laukdami teorinių apmąstymų ar kokios universalios struk
tūros: numinosum Otto skelbia esant nepaaiškinama ir ne
redukuojama kategorija. Ją galima tik pažadinti, o ne išmok
ti. Šią akimirką Otto prabyla ypač griežtai. Kreipdamasis į
skaitytoją, jis paspendžia jam labai įdomius spąstus:
"Mes siūlome prisiminti stipraus ir kiek galima vienpu
siškesnio religinio susijaudinimo akimirką.
Kas to nesugeba ar apskritai nėra tokiq akimirkq paty
ręs, tegu šios knygos toliau nebeskaito. Nes jei kas sugeba
atsiminti savo brendimo pojūčius, virškinimo sutrikimus
arba socialinius jausmus, bet neprisimena savitq religinių
pojūčių, su tokiu žmogumi sunkoka kalbėti apie religijos
tyrinėjimą"1.
Taigi Otto pažymi, kad studijuojantysis religijq pa
saulį negali išsiversti be savq religinių potyrią Vėliau reli
gijos fenomenologija šį reikalavimą vis švelnins, o lygina1

Otto R. Das Heilige.- 16 Auf!.- Gotha, 1927.
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mojoje religijotyroje jis apskritai nebebus keliamas. Tačiau
visoje Otto studijoje, kaip ir amžiaus vidurio fenomenolo
gų darbuose, savų religinių potyrių turėjimas supranta
mas kaip išankstinė kalbėjimo apie šventybę ar net religiją
apskritai sąlyga. Numanoma, kad tokių potyrių nepaži
nęs žmogus, net susidūręs su jais kitose religijose, nesuge
bės jų atpažinti ir neišvengiamai nesupras jokios religijos
esmės.
Numinoziniai potyriai yra specifiškai religiniai. Panag
rinėję savo religinius potyrius, krikščionys atrastų juose dė
kingumą, pasitikėjimą, meilę, nuolankumą, atsidavimą ir
pan., tačiau jie neišsemia religinių potyrių gausybės. Kiek
vieno tokio potyrio pagrinde galime aptikti mysterium tre
mendum, siaubą keliantį slėpinį. Jo nuvokimas verčia sielą
virpėti: tai ekstazės, religinio apsvaigimo priežastis. Esa
ma ir laukinių bei demoniškų mysterium tremendum formų,
egzistuoja vaiduokliškai kraupios, barbariškos jo pakopos,
tačiau jis gali pakilti ir iki tobulos, šviesios išraiškos, iki
pamaldaus kūrinijos virpulio priešais Tąjį, kuris jai yra ne
išsakoma paslaptis.
Vis dėlto tai-tik šneka; einant sąvokų keliu mysterium
negalima suprasti kitaip, nei paslėpties, t.y. to, kas nėra at
verta, kas nesuprantama, nekasdieniška.
Tremendum-tai ypatinga reakcija; tremor yra baimė, ta
čiau skirtinga nuo "baiminimosi", "būgštavimo" ar pan. Ši
reakcija artimiausia graikųdeima panikon- "paniška baimė".
Viena jos apraiškų- kraupumas, nejaukumas. Tai šaltinis,
iš kurio pirmapradėje žmonijos sąmonėje iškyla baisingie
ji demonai (beje, ir dievai), o fantazija šį pojūtį įdaiktina,
suteikia "išvaizdą". Numinozinės baimės ar, greičiau, siau
bo ištakos slypi primityviose religijose, tačiau ši baimė gali
ir grįžti -tarkime, į šiuolaikines vaiduoklių istorijas. Tai
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stiprus siaubas: kūnas "nueina pagaugais" Cžąsies oda"),
plaukai stojasi piestu.
Paprasta, "profaniška baimė" nėra viena tremendum pa
kopų. Jo pradžia- demonų keliamame siaube, taip pat ir ten,
kur tikėjimas demonais pakyla iki tikėjimo dievais, - "die
vai" kaip numina visada išlaiko savyje kažką vaiduokliš
ka, nejaukiai siaubinga. Šis siaubas neišnyksta ir "aukšto
siose" religijose, jis tik "sutaurėja". Tokio siaubo pavyzdys
galėtų būti orge theou "Dievo pyktis"-mįslingas dalykas,
keliantis problemą ir Rašto aiškintojams. "Dievo pyktis"
Senajame Testamente artimas demoniškam-vaiduokliš
kam siaubui; jo atitikmenų esama daugelyje religijų, kal
bančių apie ira deorum- "dievų pyktį". Žydų religijoje "Die
vo pyktis" neturi nieko bendra su moralinėmis savybėmis.
Jis užsiliepsnoja ir reiškiasi mįslingai, it nežinoma gamtos
jėga, kaip elektros išlydis, išsikraunantis, kai prie jo per
nelyg priartėjama; jis nenuspėjamas ir neapskaičiuojamas.
Šis dievų ar Dievo pyktis- tai ne kas kita, kaip pats tremen
dum, kuris dar gana naivios žmogaus gyvensenos nusa
komas kaip dievybės atributas-bet nusakomas žmogaus
savybėmis.
"Prigimtinis" tremendum pobūdis racionalizuojant pa
pildomas racionaliomis moralinėmis detalėmis: kalbama
apie Dievo teisingumą, bausmę už dorovinį nusikaltimą ir
t. t. Tačiau Dievo teisingumo vaizdinyje slypintis iraciona
lumas prideda jam ypatingo siaubo.
Vis dėlto šią tremendum nesuvokiamybę dar reikėtų
papildyti "galios", "jėgos" elementu. Otto jį apibūdina kaip
majestas: tremenda majestas atsiranda tada, kai pasitraukia
,,visiško nesuvokiamumo" potyris (pvz., mistikoje). Kaip
šešėlinė majestas apraiška prie jo prisijungia subjektyvus
"kūriniškumo" pojūtis, "niekybės" pojūtis, kai žmogus su77

sivokia Dievo akivaizdoje esąs "dulkė ir pelenai". Iš šio
potyrio kyla ir nuolankumas.
Otto cituoja Mokytoją Eckhartą, kuris taria: "rūpinkitės,
kad Dievas būtų jums didelis". Toliau didžiojo mistiko teks
te Dievas kreipiasi į žmogų: "jei manaisi kažkas esąs, tai
pažvelk: štai esu Aš, o tavęs nėra". Mistikas tai puikiai su
vokia: "Iš tiesų! Aš ir visa kūrinija esame niekas. Tu vienas
esi, ir tu esi visi daiktai"2•
Galiausiai tremendum bei majestas apima ir trečiąjį ele
mentą, kurį galima pavadinti numinosum energija (ypač gy
vai ji jaučiama minėtajame Dievo pyktyje). Apie energinį
elementą kalbant, vartojamos tokios sąvokos, kaip jėga, va
lia, judėjimas, susijaudinimas, veikla. Šie bruožai būdingi
jau demonams. Dievybės energija daro aktyvų ir žmogų,
skatina jo uolumą, pripildo jį ypatingos dinamikos (ypač
askezėje), žadina herojiškai veikti. Tai visiškai priešinga
racionalistiniam spekuliatyviam Dievo supratimui. Ten, kur
energinis elementas prasi veržia, filosofai prabyla apie "an
tropomorfizmą" ir, suprantama, jį pasmerkia. Tačiau kai
kalbama apie, tarkime, "Dievo dešinę" ar Dievo grumtynes
su Jokūbu, tai nereiškia, jog čia esama primityvios "antro
pomorfinio" Dievo sampratos: tiesiog Dievo veikla gali bū
ti apibūdinama pagal žmogaus veiklos analogijas, pasiro
dančią energiją nusakant žmogui suprantamais terminais.
Galų gale, kas gi yra, tarkime, Schopenhauerio valia?
Energinis elementas dažnai pasireiškia mistikoje, ypač meilės mistikoje. Kartais mistikas prašo Dievybę apmal
dyti savo meilės srautą, kurio žmogus jau nebepakelia. Tai
ta pati energija, kurią matėme "Dievo pyktyje"; meilė, pa
sak vieno mistiko, yra ne kas kita, kaip "užgesintas pyktis".
'Ten pat.

-

S. 23.
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Numinosum reiškiasi kaip mysterium tremendum, bet mū
sų apibrėžtas tremendum- sintetinis mysterium predikatas:
jiedu skiriasi vienas nuo kito. Paslaptis gali būti siaubinga,
bet nebūtinai visada. Numinosum raiškoje mysteriosum gali
persverti tremendum ir išeiti į priekį.
Kai mysterium elemente nėra tremendum, galima kalbė
ti apie mirum. Tai "stebėjimasis", "nustebimas", sąlygotas
"kažko kito", "visiškai kitokio" pojūčio. Jame nesama siau
bo. Mirum potyrį gali sukelti, pavyzdžiui, sielos fenome
nas: mes ir mūsų artimieji turime sielas, bet tai mums neke
lia baimės.
Kokybinis numinosum turinys (suteikiantis formą mys
teriosum) yra tremendum su majestas. Tačiau akivaizdu, kad
numinosum turinyje yra ir patraukiančių,fascinans elemen
tų. Toks dvilypis numinozinis potyris būdingas visai reli
gijų istorijai.
Demoniškas-dieviškas pradas gali pasirodyti esąs siau
bingas, kraupus, bet drauge vilioti ir traukti. Žmogus, kuris
virpa priešais dievybę, kartu kreipiasi į ją ir trokšta pri
artėti prie jos. Religiniame potyryje iš pat pradžių glūdi ir
siaubas, ir potraukis; pastarąją aplinkybę liudija visoms
religijoms būdingi ritualai ir liturginiai veiksmai, modeliuo
jantys žmogaus ir dievybės suartėjimą.
Taigi numinozinio potyrio mysterium turi du aspektus
tremendum irfascinans, veikiančius pozityviai ir sudarančius
savotišką kontrastingą harmoniją.
Kaip tam tikrą - žinia, netobulą- analogiją būtų galima
pateikti pojūtį (ypač stiprų vaikystėje), gimstantį žvelgiant
į šulinį: gelmė gąsdina, tačiau drauge ir traukia. Tam tikra
analogija galėtų būti ir aukščio baimė. Tačiau šie pavyz
džiai profaniški ir veikiau gali pademonstruoti tik tai, kad
atstūmimą ir potraukį iš tiesų galima išgyventi drauge.

79

Be abejo, fascinans kartais būna išgyvenamas ir atskirai
nuo tremendum ir gali pripildyti visą numinozinio potyrio
lauką. Mistikų patiriamas Jascinans gali būti itin intensy
vus, plg. Otto cituojamą Kotryną Genujietę:
"Ak, jeigu aš galėčiau jums apsakyti, ką jaučia siela, kai
ji liepsnoja savo viduje. Nerandu žodžių, kurie galėtų tai
perteikti. Galiu tik pasakyti: jei bent lašelis to, ką aš jaučiu,
nukristų į pragarą, pragaras pavirstų rojumi"3•
Taigi pozityvus ir dvilypis mysterium turinys gali reikš
tis įvairiose srityse, pvz., estetikoje kaip prakilnybė (Erha

bene). Pastaroji taip pat neredukuojama, nenusakoma sąvo
komis; "prakilniu" laikome tą, kas grėsmingai reikšdama
sis graso peržengti mūsų suvokimo ribas, tačiau tai - tik
prakilnumo sąlyga, o ne jo esmė. Sąvokos turinys taip ir ne
atsiskleidžia; joje yra kažkas paslaptinga, ir tuo ji artima
numinoziniam išgyvenimui. Prakilnumas traukia ir atstu
mia. Jis skatina nuolankumą ir tuo pat metu pakylėja, jis
kelia baimę, bet sykiu ir išlaisvina.
Otto išvardija ir daugiau numinozinių potyrių: visi jie
gali koegzistuoti, vienas potyris gali sąlygoti kitą ar jį pa
keisti. Tačiau iš tiesų keičiasi ne patys potyriai- tai žmogus
gali "pereiti" nuo vieno potyrio prie kito; tai žmogaus "aš"
keičia savo būkles: palieka vienas, įžengia į kitas.
Potyriai siejasi, tarpusavyje jungiasi į tam tikrus komp
leksus, kuriuos Otto vadina schemomis. Šventybės idėja
irgi kompleksinė. Racionalus numinozinis pradas, schema
tizuojamas racionaliomis sąvokomis, sudaro pilną šventy
bės kategorijos kompleksą. Tikrasis schematizavimas nuo
atsitiktinių sąryšių skiriasi tuo, kad pastarieji išnyksta (pvz.,
religijų istorijoje), o pirmasis vis tvirtėja:
3 Ten pat.- S. 52.
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Tai, kad racionalūs religinio potyrio elementai yra per
smelkti iracionalumo, gali būti paaiškinta žmonėms bend
rais potyriais, irgi pasirodančiais iracionaliais pavidalais.
Tarkime, lytinis potraukis, kaip ir numinozinis potyris, vi
siškai priešingas ratio sričiai. Tačiau numinosum yra "virš
proto", o lytinis potraukis yra "žemiau proto" kaip instink
tų ir aistrų sritis; numinosum į ratio nusileidžia "iš viršaus",
o lytinis potraukis "beldžiasi iš apačios". Prasismelkęs į aukš
tesniąją žmogaus sąmonės dalį, jis sveikai išsiskleidžia drau
gyste, meile, lyrika, poezija, fantazija ir pan., tačiau šie ele
mentai jau turi visiškai kitą prigimtį, nei juos generavęs
potraukis. Juos galima nagrinėti autonomiškai, nekreipiant
dėmesio į lytinio potraukio sritį. Lygiai taip pat nederėtų
klausti, kas slypi už numinozinių potyrių: pakanka to, kad
jie egzistuoja ir kad žmogus gali, išgyvendamas šiuos po
tyrius, juos objektyviai pažinti. Iracionaliais šie potyriai
vadinami todėl, kad juos nepaprastai sunku verbalizuoti:
iš tiesų jie gali būti tik atpažįstami. Numinoziniai potyriai
išeina iš sielos gelmių. Jie gali reikštis ir profaniniuose bei
jusliniuose dalykuose, tačiau kyla ne iš jų, o tik per juos
pasirodo.
Tarkime, vaikas apie tėvą sako: "jis mane myli", mer
gaitė apie savo mylimąjį pasakys tą patį- tačiau "virš" šių
žodžių yra kažkas kita, kitas dėmuo. Žodžiu "myli" ar
"myliu" lieka neišsakyta labai daug dalykų, tačiau tai ne
reiškia, kad jie neegzistuoja. Dar vienas racionalumo ir ira
cionalumo samplaikos (schematizavimo) pavyzdys- dai
na. Dainos tekstas išreiškia "natūralius" jausmus, tarkime,
tėvynės ilgesį, viltį, džiaugsmą, t. y. konkrečius žmogaus
likimo elementus, kuriuos galima aprašyti sąvokomis. Ta
čiau visa tai generuojanti muzika nėra sąvokq erdvė. Ji pa
veikia žmogq kaip "visai kas kita". Pačių dainų tekstai
6.·599
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kartais būna pasibaisėtinai trivialūs; užrašyti jie tesukeltų
nebent susierzinimą dėl jų negrabumo, tačiau drauge su
muzika jie paveikia visiškai kitaip.
Suprantama, muzikos iracionalumo nereikia painioti su
paties numinosum iracionalumu: tai "daiktai savyje", tarpu
savyje nesusisiekiantys dalykai.
Taigi pamažu ima aiškėti, ką Dievo idėjoje Otto vadina
iracionalumu. Tai ne paklaikimas ar beprasmis lemenimas,
tai "kažkas", kas neabejotinai egzistuoja, bet ko mes nega
lime perteikti sąvokomis.
Pvz., mus gali netikėtai apimti ypač pakili būsena, nors
ir nežinome, dėl kokių priežasčių (o juk džiaugsmas- tai
džiaugimasis kuriuo nors objektu, dėl jo). Paprastai tokiais
atvejais galime pabandyti prisiminti, kas būtent buvo mū
sų džiaugsmo priežastis; paprastai- tai visiška smulkme
na, kurią ir užmiršus, pakili būsena vis dėlto išlieka. Tačiau
prisiminsime ją ar ne - vis tiek pakilią būseną sukėlusio
objekto nelaikysime iracionaliu.
Visiškai kitaip yra su palaima, plaukiančia išnuminosum
kaip fascinans išgyvenimo. Objekto čia neįmanoma aptik
ti -jis slypi supratimui nepasiekiamoje erdvėje; nenusa
komo potyrio fonas išlieka tamsus. Sąvokomis to nenusa
kysime, tačiau tai yra realybė, kurią ir vadiname iraciona
lumu.
Tačiau numinosum turi ir reiškimosi būdų, antraip jo iš
vis nebūtų gali�a perteikti. Jų išmokti neįmanoma, nes ir
numinozinis potyris ne "išmokstamas" -jis tegali būti pa
žadintas. Vis dėlto religijos turi daug priemonių perteikti
numinoziškumui.
Jos gali būti tiesioginės. Tarkime, šventinė nuotaika,
gestai, balso tonas, mimika, šventiniai susirinkimai, besi
meldžiančios bendruomenės pamaldumas perteikia dau-
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giau negu žodžiai ar negatyvios sąvokos, kurios niekada
neišreiškia pozityvaus potyrio turinio: sakoma "ant-gam
tiška", "ant-laikiška" ir pan. Tačiau šie žodžiai tenurodo,
kad tas ar kitas reiškinys yra negamtiškas ir nelaikiškas,
bet koks jis yra - neišaiškėja. Šios sąvokos gali būti nau
dingos tik kaip ypatingų potyrių ideogramos, tačiau tam,
kad juos atpažintum, turi jau būti juos išgyvenęs. Religi
niai vaizdiniai ir šifrai egzistuoja, tačiau jokie simboliai ne
perteiks numinozinio potyrio jo nepatyrusiam asmeniui.
Esama ir netiesioginių numinoziškumo išraiškos prie
monių, kurių galima išmokti- tai "analoginiai" potyriai.
Viena primityviausių potyrių formų, vėliau atmesta kaip
"netauri"- kai patiriami ne tik baimę ir siaubą, bet šleikš
tulį keliantys dalykai. Šie potyriai turi bendrumų su tremen
dum, t.y. netiesiogiai į jį nurodo. Primityvūs dievų atvaiz
dai, kurie mums atrodo pakankamai atstumiantys, "primi

tyviajam" žmogui turėjo ir šiandien tebeturi tikro potyrio
elementų, žadina tikrą religinę baimę. Prisiminkime iko
nas - sustingę, neproporcingi šventųjų veidai religiškai
paveikūs labiau nei Raffaellio Madona.
Prie netiesioginių išraiškos formų priklauso ir "grandio
ziškumas". Jis pakeičia ar pavaduoja "siaubą", arba tremen
dum,- tai milžiniškos

procesijos, didžiulės šventyklos, stabai

ir t. t. Paslaptingumas, arba mirum, taipogi turi atitikme
nį -mįslingą stebuklą. Vis dėlto tai irgi netiesioginė išraiškos
priemonė. Aukštesniame religijos lygmenyje "stebuklas"
jau ima blėsti. Kristus, Mahometas, Buda- visi jie pabrėžti
nai vengė būti stebukladariais. Lutheris "išorinius stebuk
lus" nuvertina kaip "obuolius ir riešutėlius vaikams",-jie
iš tiesų nepriklauso tikrajai numinozinei schemai. Tokios
netiesioginės priemonės yra ir nesuprantami reiškiniai (nu
rodantys į paslaptingumą), pvz., kulte vartojama svetima
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ar nesuprantama kalba. Ypatingą pamaldumą žadina to
kios formulės kaip aleliuja, Kyrie eleison ir pan.,- šie tam tik
ra prasme "štampai" veikia ypatingai, nes yra "visiškai ki
tokie". Lotynų kalba vartojama krikščioniškose mišiose,
sanskritas bei pali- budistinėse Indijos, Kinijos, Japonijos
apeigose. Čia galima prisiminti ir slaptąją druidų kalbą,
vaikų "slaptąsias kalbas", elgetų žargonus.
Numinosum išraiškos priemonių yra ir mene. Beveik visų

kraštų architektūroje pasireiškia prakilnumas, Erhabene,
tai galima pasakyti jau apie ankstyviausius statinius: dol
menus ir menhyrus bei piramides ir sfinksus- jų akivaiz
doje numinosum potyris iššaukiamas bemaž mechaniškai.
Tangų ir Sungų dinastijų Kinijos mene numinoziškumą iš
reiškia tušti plotai. Vakaruose numinosum ypač intensyviai
reiškiasi gotikoje. Čia įspūdingiausias yra pačios formos,
tarsi savaime iššaukiančios "kitokybės" potyrį.
Naudodamasis šventybės bei numinoziškumo katego
rijomis, Otto mėgina skverbtis ir į nepaprastai paslaptingą
religijos kilmės sritį. Jis pats aprašo atvejus, kai gyvūnas,
kaip atrodo, patiria kažką panašaus į tremendinius išgyve
nimus (pvz., arklys, pakelėje išvydęs kritusį arklį). Tačiau
tiek gyvūnų, tiek pitekantropų siela mums lieka paslaptis.
Vis dėlto religijos pradžioje turėtų glūdėti numinozi
niai potyriai. Otto kalba apie tam tikrus religinio potyrio
"prieškambarius", kuriuose "klasikinis" numinoziškumas
dar tik nujaučiamas, tačiau jau akivaizdžiai mezgasi tai,
kas vėliau daug intensyviau apsireikš pasaulio religijose.
Šie "prieškambariai" Otto veikale skirstomi į aštuonis
porūšius.
1. Burtai. Visais laikais,

o ir šiandien egzistuoja "natūralūs

burtai", t. y. analoginiai veiksmai, kuriais stengiamasi pa
daryti įtaką objektui, esančiam už šių veiksmų ribos. Toks
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elgesys gali būti visiškai nereflektuotas. Jį galima stebėti,
tarkime, kėgelbane. Rutulį sviedęs žaidėjas įsitempęs ste
bi jo judėjimą; jis palenkia galvą, išlenkia liemenį, balan
suoja ant vienos kojos, visu savo kūnu tarsi atkartodamas
rutulio riedėjimą ir "stumdamas" jį link tikslo (plg. krepši
ninko judesius baudų metimo metu: visas jo kūnas, sviedi
niui jau skriejant link lanko, tarsi "lydi" kamuolį į krepšį
G.

B.). Tokiais atvejais žmogus savo elgesio nereflektuoja,

bet būtent tai ir yra maginė veikla, pagrįsta tuo pačiu, kaip
ir izoliuotų tautų tikėjimai apie daiktų sielas, kurias vie
naip ar kitaip galima paveikti- vadinasi, ir pačius daiktus.
Lietaus šaukimosi apeigos, ritualai, kuriais siekiama pa
veikti Saulės ir Mėnulio, debesų ir vėjo judėjimą, iš pradžių
tikriausiai buvo ne kas kita, kaip tokie naivūs analoginiai
veiksmai. Tačiau, kol jie tokie ir lieka, jie nėra burtai tikrą
ja šio žodžio prasme; kėgelbano žaidėjas nesijaučia esąs
burtininku, jis toks ir nėra. Burtai atsiranda tada, kai atsi
randa "visiškos kitokybės" potyris, visų pirma pasirodan
tis kaip nejaukumas. Jei burtuose nėra nejaukumo, jie ne
burtai, o tiesiog technika arba rankų miklumas.
2. Tie patys dalykai galioja ir kalbant apie mirusiųjų

kultą. Mirusysis tampa reikšmingas ne dėl kokio nors ani
mistinio tikėjimo, išrasto sėdint už rašomojo stalo, o dėl to,
kad mirusysis tampa kažkuo kraupus. Į mirusįjį mūsų po
jūčiai "natūraliai" reaguoja dvejopai. Iš vienos pusės, tai
šleikštulys kažko yrančio, dvokiančio, atstumiančio akivaiz
doje. Antra vertus, tai mirties siaubas, baimė, atsirandan
ti stebint pasib.aigusią gyvybę. Būtent tokie tremendiniai
aspektai ir sąlygoja "mirusiųjų kultą".
3. "Sielos" įvaizdis atsiranda irgi ne kokio nors fantaza

vimo dėka. Tai nejaukumas, išgyvenamas jau palaidota mi
rusiojo atžvilgiu. "Siela" pirmiausia patiriama kaip siaubą
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keliantis "vaiduoklis". Tos "besivaidenančios" esybės vėliau
imamos garbinti ir pozityviai: dvasios tampa herojais, pro
tėviai - demonais ir dievais.
4. "Galia" atsiranda dėl labai natūralių priežasčių. Akme

nyse, augaluose, gamtos objektuose imama pastebėti kaž
kokią jėgą, kurios galima įgyti, suvalgius žmogaus ar žvė
ries širdį ar kepenis. Tai ne religinis reiškinys, o mokslo
prielaida ar net pats mokslas, -juk mūsų medicina elgiasi
ne kitaip. Nuo žiniuonio veiksmų ji skiriasi tik tuo, kad
daugiau eksperimentuoja. Galia kaip religijos "prieškam
baris" realizuojasi "komunijos" ritualais bei "sakramentais".
5. Ugnikalnius, kalnus, Mėnulį, Saulę, debesis senovės

žmonės laikė gyvais-bet toli gražu ne dėl kokio nors "ani
mizmo". Žmogus, stebėdamas jį supančius objektus, tam
tikra prasme juos personifikuoja. Naiviam stebėtojui išties
gali pasirodyti, kad jie yra gyvi. Tačiau tai dar nesąlygoja
nei mito, nei religijos atsiradimo. Nors ir gyvi, kalnai, de
besys ar Saulė nėra dievai. Žmogus gali jų ko nors prašyti,
tačiau prašymas -dar ne pasitikėjimo kupina malda.
6. Pasaka - tai pasakojimas su nuostabumo, stebuklo

elementais; veiksmas čia paslaptingas, t. y. pasakoje esa
ma tam tikro numinozinio substrato. Dar labiau numino
ziškumas sustiprėja mite.
7. Visi išvardytieji elementai-tik religinio potyrio prieš

kambariai, ankstyviausi numinosum judesiai. Pirmoji reikš
minga idėja yra "demonas" (nors dar neskiriami "geri" ir
"blogi" demonai). Iš pradžių jie tėra tam tikros vietos die
vybės, grynos numinozinio potyrio objektyvacijos. Jas gali
patirti ir tam tikri asmenys, "primityvieji pranašai", kurių
potyriq bei skelbimo dėka atsiranda kultas ir kultinė ben
druomenė.
8. "Tyra-netyra"

(Rein- Unrein) prieštara jau "natūra86

liu" pavidalu egzistuoja kaip "švaru- nešvaru". Netyru
mas sukelia šleikštulio potyrį. Šleikštulio jausmas senai
siais laikais žmogų turėjo veikti ypač stipriai; jis tikriausiai
net užprogramuotas žmogaus prigimtyje, pvz., kaip pers
pėjimas nevartoti vieno ar kito maisto (pvz., dvėselienos).
Tačiau tarp pasišlykštėjimo ir kraupumo egzistuoja stip
rus ryšys, pasišlykštėjimą įtraukiantis į numinoziškumo
sritį. Tarkime, gausiai kliokiančio kraujo vaizdas mums su
kelia tam tikrą pojūtį, ir neaišku, kas stipriau jame išgyve
nama- šleikštulys ar kraupumas (lietuvių kalboje, matyt,
yra vidurkis- tarp šleikštulio ir kraupumo įsiterpia klai
kumas- G. B.).
Vėliau išsiskleidžia aukštesni siaubo aspektai; demo
niškumas virsta dieviškumu. Graikų kalboje theos "dievas"
anksčiau reiškė tiesiog "vaiduoklį", hebrajų Elohim taiko
mas ir Dievui, ir pasirodžiusiai Samuelio šmėklai nusaky
ti. (Gal čia prisimintinas ir lietuvių "Dievas", bet- deivas,
deivilas, dyvytis, dyvas- G. B.)
Taigi numinoziniai potyriai yra nuo pat religijos pradžių
ir galbūt netgi ją generuoja. Jie iracionalūs, bet jų iraciona
lumas nėra priešingas racionalumui: iracionalūs elemen
tai "įkultūrinami" ir išplečiami per racionaliuosius. Tremen
dum schematizuojamas racionaliomis teisingumo, dorovės
idėjomis (taip iš iracionalaus numinozinio potyrio atsiran
da, pvz., teisė); Jascinans schematizuojamas gėrio, meilės,
gailestingumo idėjomis, mirum- racionalių Dievybės pre
dikatų absoliutumu.
Tai, kad religijoje visada gyvuoja ir budi iracionalūs mo
mentai, apsaugo ją nuo pavojaus tapti racionalizmu. Tuo
tarpu racionalūs elementai saugo ją nuo pavojaus virsti
misticizmu ar fanatizmu. Abu elementai susiję, jungiasi į
schemas ir tarsi papildo vienas kitą.
87

Tačiau jokiu būdu negalima klausti, kas slypi už šven
tybės ir kas sužadina visus šiuos numinozinius potyrius.
Čia matome centrinį Otto teorijos tašką: iškėlus hipotezę,
kad numinozinius potyrius teikia Dievybė, kad juos suke
lia kokie nors transcendentiniai veiksniai, teorija taptų te
ologija ar metafizika. Būtent todėl tiek Otto, tiek vėlesnioji
religijos fenomenologija pabrėžtinai atsisako įvardyti už
fenomenų ar už numinozinių potyrių esančias esmes; pa
sitenkinama prielaida, kad yra tam tikra duotybė, kuri pa
si-rodo (sich-zeigt), todėl gali būti nagrinėjama. Šventybė
negali būti redukuojama, ji ir yra tas pasi-rodantysis feno
menas, nepaaiškinamas ir apskritai neaiškintinas.Jį ar grei
čiau jo apraiškas tegalima aprašinėti. Tiesa, su tam tikra
išlyga: pats aprašinėtojas turi iš anksto žinoti, su kuo jis
susiduria, t.y.turi būti išgyvenęs atitinkamų potyrių. Vė
lesniais laikais šis reikalavimas kiek modifikuojamas Gerardas van der Leeuwas teigia, jog tiriamąjį fenomeną
religijos fenomenologas turi "įjungti" į nuosavą gyvenimą,
"įsigyventi į svetimą išgyvenimą" (apie tai dar kalbėsime
vėliau). Taigi taip įm1.noma aptikti idealias sąsajas, sche
mas, bendras visoms religijoms ir nepriklausomas nuo laiko
ir erdvės. Tačiau tai gali atsitikti tik tada, kai neinama "už
ribos" - fenomenologas turi "suprasdamas stovėti nuoša
lyje ir stebėti, kas pasi-rodo (sich-zeigt)". Trumpai tariant,
išgyvenant pasirodantįjį, negalima kištis į jo pasirodymą.
Religijos fenomenologijai šventybės idėja yra pamatinė,
tačiau Otto teorija kiek riboja jos "fiksavimo" lauką. Prak
tiškai Otto metodologiją galime taikyti bet kokiems religi
niams reiškiniams bei tekstams, ieškodami juose atitinkamų
numinozinių potyrių, svarstant jų kaip iracionalių elementų
sąsajas su racionalumu, tačiau tai tebus Otto "Šventybės"
idėjų iliustracija.Apie pačią šventybę, interpretuojamą Otto
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metodais, patirsime tą patį, ką jau žinome iš pačios teori
jos (tiesa, tikėtina, kad numinozinių potyrių "rūšių" gali
būti ir daugiau; įmanoma atrasti "naujų" rūšių ir porūšių).
Todėl kalbėjimas apie "Otto šventybę", tarkime, religi
jų istorijoje, tebūtų nuolatinė šneka apie universalių nu
minozinių potyrių raišką. Tokios kalbos pradžia drauge
būtų ir jos pabaiga, nes Otto metodologija akimirksniu
grąžintų mus į išeities tašką. Religijų istorija būtų vien nu
minozinių potyrių fiksavimo laukas.
Taigi fundamentali Otto teorija religiniu istoriniu ar ly
ginamosios religijotyros požiūriu atliekamam tyrimui ne
daug kuo tegali padėti. Todėl šventybės nagrinėjimas ir
tolesnė šios sąvokos raida sulig Otto veikalu nepasibaigė.

II. 1. B. Šve n t y b ė r e l i g i j ų i s t o r i j o j e

Otto teorija šventybę aptinka potyriuose: kartais net kyla
įspūdis, jog numinoziniai "objektai" yra tiesiog šifrai, su
žadinantys žmoguje atitinkamus potyrius; šie potyriai ima
nentiškai glūdi homo religiosus sieloje ir tarsi telaukia vien
tam tikro dirgiklio, idant išeitų į paviršių. Tačiau kai kada,
atrodytų, numinoziniai potyriai pasirodo "savarankiškai"
ir nelabai reikalingi kokio nors "numinozinio objekto".
Todėl ne visiškai aišku, kodėl tiek daug esama religi
nių fenomenų, ir kodėl žmogus yra taip stipriai prie jų prisi
rišęs. Šiaip ar taip, kalbėdami apie religiją susiduriame visų
pirma su religiniais reiškiniais, o ne su sunkiai apčiuopia
mais potyriais. Tie potyriai, be abejo, egzistuoja, ir jeigu jie
ir nėra religijos branduolys, tai glūdi labai netoli nuo jo.
Tačiau vien potyriais besiremiantis religijos nagrinėjimas
taptų amorfišku psichologizavimu; be to, ką tuomet tyrinė
tojui daryti su išnykusiomis religijomis, kurios nepaliko
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rašytinių šaltinių , ar kurių šventraščių nuotrupose teap
tiksime kelių ar keliolikos dievų vardus? Apie numinozi
nius potyrius galime prabilti tik turėdami labai daug speci
finių šaltinių (pvz., asirų-babiloniečių himnus, monoteis
tinių religijų ar hinduizmo šventraščius, mistikų tekstų są
vadus ir pan.). Tokių šaltinių religijų istorijos požiūriu turi
ne tiek jau daug religijų- visų pirma tai Viduržemio jūros
baseine klestėjusios ar užsimezgusios religijos bei Rytų re
liginės-filosofinės sistemos. Tuo tarpu keltai ar germanai,
Centrinės Amerikos religijos, nepaprastai daug Afrikos re
ligijų ir t. t. šventraščių arba neturi, arba jie neišliko. To
kiais atvejais religijos supratimas turėtų prasidėti nuo reli
ginių reiškinių nagrinėjimo. Tai labai plati sfera- ritualai,
papročiai, aukos, galų gale bene gausiausia (ir sunkiausiai
perregima) religinių reiškinių grupė- daiktai.
Otto teorija, akcentuodama potyrinius religijos turinius,
iš akių išleidžia reiškinius ir visų pirma daiktus, religinius
objektus, kurie Otto tėra potyrių atliepiniai objektyvuoto
je realybėje. Ne visiškai aišku, kodėl ir kaip daiktai tampa
kultiniais objektais ir kodėl numinosum aureolė lydi juos
ne per visą (ar nebūtinai per visą) objekto istoriją. Juk ka
daise buvęs šventas akmuo šiandien yra turistinis objektas,
ant jo iškalamas pasaulietinių didvyrių atvaizdas, jis nau
dojamas, tarkime, statybai ar paprasčiausiai sunaikinamas,
visiškai paneigiant jo sakralinę prigimtĮ. Akivaizdu, jog nu
minoziškumas nesutampa su akmeniu, jis nesutampa ir su
žmogaus potyriu: tad kur jis? Kodėl Į šią, o ne Į kitą vietą
ar daiktą objektyvuojamas tremendum ar Jascinans potyris?
Tokių klausimų po Otto knygos pasirodymo liko bega
lė. Tik po dešimtmečio Heinrichas Frickas pamėgino šven
tybę "Įterpti" Į kultą ir paaiškinti jos bei objekhl santykĮ.
Šventybės atradimas, pasak Fricko, sąlygoja tam tikrą
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veiksmą. "Kaip galima spręsti pagal gausius religinius įvy
kius, kultiniai veiksmai atsiranda ne dėka teorijos apie virš
jutiminės tikrovės esmę, o kaip refleksas į šventybės atra
dimą"4. Visų pirma žmogus susitinka su šventybe, įsitikina
jos tikrumu ir išsitaria apie ją. Šie procesai sąlygoja kultinį
veiksmą, o iš visų šių įvykių atsiranda mėginimas pertvar
kyti gyvenimą, remiantis šventybe. Tiriant religijos esmę, nė
vienas šių elementų negali būti išleistas iš akių,- nei šven
t�bės patyrimas, nei reakcija į ją, nei jos "objektyvacija".
Kadangi gyvenimas yra vieningas, šventybė nepasiro
do kaip "daiktas savyje"

(an sich). Jokūbas ją aptinka akme

nyje, smarkiai sukrėstas sapno. Tas daiktas, kuriame šven
tybė buvo atrasta, gali būti pavadintas šventybės "reiškė
ju"

(Triiger), o būdas, kuriuo ji įžengia į žmogaus sąmonę

šventybiškos reakcijos forma. Turime pripažinti, - teigia
Frickas,-jog reiškėjas ir reakcijos forma savyje neturi nie
ko antgamtiška. Akmuo, kaip ir šiurpo potyris, priklauso
mums pažįstamam pasauliui. Specifinis religiškumas ne
nukrenta "iš ano pasaulio" -jam veikiant seniai žinomi ir
pažįstami dalykai pasirodo visiškai naujai.
Įvairius potyrius atskirti galime todėl, kad "reiškėjas" ir
šventybinės reakcijos forma įgyja du skirtingus bruožus
šventybė pasirodo ne skyrium tik potyryje ar skyrium tik
daikte, o vien jų sąsajose. Tikrame potyryje, suprantama,
šių sąsajų nepaisoma, jos nepastebimos, apie jas nemąsto
ma. Kaip kiekvienas gyvas dalykas, taip ir religija yra nes
kaidoma, vieninga. Ji težino vieną prieštarą - tarp to, kas
šventybiška ir to, kas nešventybiška5•
Šios Fricko įžvalgos- o tai dažnai nepastebima- tapo vė
lesnių Eliades morfologinių šventybės tyrimų išeities tašku.
•
5

Frick H. Vergleichende Religionswissenschaft.
Ten pat.- S. 21-22.
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Religinių reiškinių gausa yra akivaizdi. Jau pirmajame
savo "Religijų istorijos traktato" puslapyje6 Eliade pastebi,
kad jeigu nagrinėtume vieną konkrečią religiją, tai vien jos
faktų surinkimui nepakaktų vieno žmogaus gyvenimo, o
visų religijų lyginamieji tyrimai peržengtų daugelio žmo
nių gyvenimų rėmus. Todėl neišvengiamai tenka suvokti
savo pastangų ribotumą, drauge- kad religinių reiškinių
tyrimas reikalauja tam tikro atskaitos taško, tarsi poten
cialiai subendravardiklinančio visus religinius reiškinius.
Pasirodo, kad Eliades koncepcijoje šią funkciją gali atlikti
šventybė. Ji perskrodžia visą religijų istoriją ir apima pačius
įvairiausius bei skirtingiausius faktus. Tiesa, Eliades šven
tybės samprata jau smarkiai atitrūkusi nuo Otto "grynojo
psichologizmo".
Savo knygos "Šventybė ir profanybė" pratarmėje Elia
de pabrėžia, kad jis ruošiasi eiti kitu keliu nei Otto pramin
tasis ir sieks "nusakyti šventybės fenomeną visoje jo įvai
rovėje ir nagrinėti ne vien iracionaliąją jo pusę". Eliade domi
na ne tik santykis tarp racionalių bei iracionalių elementų
religijoje, bet ir"pati šventybės visuma"7- taigi Eliade mėgi
na realizuoti dar Fricko pastebėtą "visumos" nagrinėjimo
būtinybę.
Toliau savo knygoje Eliade dėsto savą šventybės kon
cepciją. Pasak jo, žmogus patiria šventybę, kadangi ji mani
festuojasi, pasirodydama kaip kažkas visiškai skirtinga nuo
profanybės. Šias manifestacijas Eliade vadina hierofanijomis
(nuo gr. hieros "šventas" irphainomai "pasirodyti"). Galima
tarti, jog religijų istorija sudaryta iš daugybės hierofanijų,
t. y. šventybinių realybių manifestacijų.
Šventybė gali pasirodyti, tarkime, per akmenį ar medį,
6

Eliade M. Trnite d'lzistoire des religions.- 6 ed.- Paris, 1949.- P. 1.

7

Eliade M. Das Heilige und das Profane.- Hamburg, 1957.- S. 8.

92

tačiau tai nereiškia, kad akmuo kaip toks yra kulto objek
tas. Šventi medžiai ar akmenys garbinami ne todėl, kad jie
yra medžiai ar akmenys, o dėl to, kad jie daugiau nebėra
tiktai medžiai ar akmenys, jie jau-hierofanijos.Religiniam

žmogui, kaip matysime vėliau, tokių hierofanijų gali būti
labai daug; hierofanija gali tapti visas Kosmosas.
Šventybė apibrėžia absoliučią realybę ir taip įgalina
orientuotis aplinkoje. Vedos pasakoja apie krašto užėmimo
ritualą, kai apsistojant būsimoje genties ar tautos gyvenimo
vietoje, tuoj pat įrengiamas ugnies altorius, ir visi tie, kurie
jį į:t"engė, tampa teisėtais to krašto šeimininkais; per altorių
įdabartinamas Agni ir įgalinamas bendravimas su dievais.
Altoriaus įrengimas simbolizuoja kosmogoniją, "savo pa
saulio" sukūrimą ir sutvarkymą ankstesniojo chaoso vie
toje. Archainėms visuomenėms visa tai, kas nėra "mūsų
pasaulis", nėra joks pasaulis -tai tik chaosas. Tam tikras
kraštas paverčiamas "savu", naujai jį "sukuriant", t.y.paš
venčiant, nustatant pasaulio "centrą".
Šis taškas -vieta, kur hierofanija perskrodžia pasaulė
daros sluoksnius, atverdama angą į viršų (dievų pasaulį)
ir apačią (požemius, mirusiųjų pasaulį).Taip susiejami dan
gus, žemė, požemiai, atsiranda pasaulio ašis, axis mundi. Ji
gali būti įsivaizduojama kaip Pasaulio kalnas, Pasaulio me
dis ir pan., tačiau visada ji-pasaulio centre. Pagal šio centro
modelį statomos šventyklos (šventykla taipogi statoma ir
įsivaizduojama kaip "vartai į dangų", pamatais siekiantys
pragarus), orientuojamos gyvenvietės (kaimas atsiranda
kryžkelėje, nuo kurios, kaip ir nuo pasaulio centro, šakojasi
keturios pasaulio šalys). Pasaulis iš viso leidžiasi suvokia
mas kaip "pasaulis", "kosmosas" tik tada, kai jis apsireiškia
kaip šventas pasaulis. Vadinasi, būtent šventybės proveržis
(hierofanija) ir įgalina orientuotis bei veikti "čia ir dabar".
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Religiniam žmogui šventybė manifestuojasi ne tik erdvė
je, bet ir laike. Egzistuoja profaniškas, praeinantis, buitinis
laikas ir šventasis laikas, stojantis švenčių metu. Šventasis
laikas- tai tam tikrų amžinybės elementų atkartojimas; šven
tėse ritualais atkartojami, įdabartinami dievybės žygiai,
įvykę kadaise- pasaulio kūrimo "epochoje" ar iškart po jos
egzistavusiame prolaikyje. Šventės dalyviai tampa dievų
bendražygiais ir jų amžininkais, taigi retsykiais jie įžengia
į šventuosius vyksmus, į laiką, kuris yra hierofanija.
Tad laikas ir erdvė skyla į dvi sritis: sakralią ir profaniš
ką; yra šventa ir profaninė erdvė, šventasis ir profaninis
laikas, į kuriuos religiniai ritualai žmogų ir įterpia.
Suprantama, nepakanka vien pateikti hierofanijos ter
miną, norint sutvarkyti religijų istorijos medžiagą. Nuosek
liau šią sąvoką Eliade aiškina bene svarbiausio savo veikalo
"Religijų istorijos traktatas" teorinėje pirmojoje dalyje.
Kiekvienas religinis reiškinys,- teigia Eliade,- yra mums
vienodai vertingas. Reiškinį galime laikyti hierofanija tiek,
kiek jis pasirodo esąs tam tikra šventybės (sacrum ) atmaina
tam tikroje istorijos atkarpoje. Kiekvienas faktas tyrinėto
jui svarbus dėl dviejų priežasčių- pirma, būdamas hierofa
nija jis atskleidžia tam tikrą sacrum variantą, antra- parodo
istoriškai apibrėžtą žmogaus santykį su šventybe. Apskri
tai šventybė visada pasirodo tam tikroje istorinėje situaci
joje, ir net itin asmeniški bei transcendentiški išgyvenimai
labiau būdingi kuriam nors atitinkamam istorijos tarpsniui
(plg. Izraelio pranašus). Žmogaus santykiai su šventybe
kinta. Pvz., Vedų Indijoje dar būta žemės hierofanijos re
liktų, kurie vėliau visiškai išnyko; kadaise semitai garbino
Baalo ir Belitės porą, kurią jie laikė hierofanija, tačiau vėles
nėje religijos atkarpoje ji buvo visiškai išstumta, iškilus
universaliai Jahvės figūrai. Taigi kai kurios hierofanijos gali
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istoriškai nunykti ar apsiriboti lokalinėmis religijomis, o
kai kurios - rutuliotis, skleistis, įgyti vis didesnę reikšmę
ir universalizuotis. Tas pat izraelitų Jahvė kadaise buvo vie
nas iš daugelio semitų gentelės dievų.
Hierofanijų įvairovę sąlygoja ne vien istorinė jų slink
tis, bet ir tai, kaip skirtingai ta pati hierofanija priimama
toje pačioje religinėje tradicijoje. Kraupi hinduizmo deivė
Durga paprastiems žmonėms- siaubinga deivė, kurią rei
kia permaldauti aukojant ožius, o pašvęstiesiems ji - gai
valingo kosminio gyvenimo epifanija. Vieni Šivos lingamo
garbintojai jame gali įžvelgti apvaisinančio organo archeti
pą, kiti- ritmiško pasaulio kūrimo ir naikinimo ženklą. Be
to, hierofanijos pasiekia mus per įvairius šaltinius (pilnus
tekstus ar jų nuotrupas, etnografų ar keliautojų aprašymus,
simboliką ir pan.), tad viena ir ta pati hierofanija gali pasi
rodyti skirtingais aspektais. Kita vertus, egzistuoja ir tam
tikra hierofanijų struktūra. Tarkime, vegetacijos hierofa
nijos pasirodo simboliuose (Pasaulio medis), mituose (Gy
venimo medis), liaudies apeigose (procesijos su berželiais,
javų pėdų deginimas), sakmėse apie medžiais virstančius
žmones ir t. t.
Kadangi net tos pačios "rūšies" hierofanijų esama ne
paprastai daug, Eliade siūlo kreipti dėmesį į kiekvieną tipą
ir metodologiškai kelti klausimą apie visuose juose apreikštą
turinį. Tada pastebėsime, kad vienos hierofanijos gali būti
labiau "užslėptos" nei kitos, tačiau visos jos jungiasi į bend
rą sistemą, liudijančią apie šventybės, įsikūnijusios vege
tacijoje, ypatumus - ritmišką atgimimą, neišsenkamą gy
vybingumą, tikrovę, apreikštą per nuolatinį kūrimą ir t. t.
Kiekviena hierofanija, ritualas, mitas, kosmogonija ar
dievybė apreiškia tam tikrą sacrum atmainą. Jos pasirodo
kiekvienoje- fiziologinėje, ekonominėje, dvasinėje, visuo-
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meninėje gyvenimo srityje. Iš esmės mes nežinome, ar egzis
tuoja kas nors- daiktas, judesys, fiziologinė funkcija, gyva
būtybė, žaidimas ir t. t.- kas žmonijos istorijoje kur nors ne
būtq paversta hierofanija. Kitas klausimas- tai priežastys,
dėl kuriq tas ar kitas reiškinys tapo hierofanija (ar nustojo
ja būti). Aišku viena- šokiai, vaikq žaidimai, žaislai ir pan.
kadaise buvo kultiniai reiškiniai ir yra religinės kilmės.
Muzikos instrumentai, architektūra, transporto priemonės
(gyvūnai, vežimai, valtys) iš pradžiq buvo sakraliniai daiktai
ir veiksmai. Nėra bent kiek labiau pastebimo gyvūno ar au
galo, kuris istorijos raidoje nebūtq laikytas sakraliu. Visi
amatai, menai, visos varžybos, technikos ar net kalba- tai
pogi sakralinės kilmės arba laikui bėgant yra įgavę kultinę
reikšmę. Ne visa žmonija perėjo per šias fazes, tačiau kiek
viena žmoniq grupė tam tikroje vietoje ir tam tikroje istori
jos atkarpoje kuriuos nors gyvūnus, augalus, daiktus, jude
sius paversdavo hierofanijomis. Tačiau "likdavo" ir profa
niška, pasaulietinė erdvė, profaniški reiškiniai bei daiktai.
Dar daugiau- visada išlieka daiktq dalis, kuri niekada ne
turės hierofaninės vertės. Kartais kalbama apie "akmenq
kultą"- tačiau toli gražu ne visi akmenys laikomi šventais.
Jie išskiriami ar išsiskiria iš aplinkos (pvz., ypatinga savo
formq, dydžiq ritualine reikšme ar sąsaja su kokiu nors mi
tu, savo "galia"). Hierofanija tad ir reiškia išskyrimą ar iš
siskyrimą iš supančios aplinkos. Hierofanija tapęs daiktas
atsiskiria ir nuo savęs: jis nebėra daugiau "jis pats", jis yra
jau nebe "pasaulietiškas" daiktas, o daiktas, įgavęs visiškai
kitą, sakralinį matmenį.
Kaip minėta, daiktas ar reiškinys tapti hierofanija gali
dėl įvairiq priežasčiq. Viskas, kas neįprasta, kas nepanašu į
nieką kita, kas nauja, tobula ar kelia baimę gali tapti garbini
mo ar siaubo objektu. Pernelyg gerai pasisekusi medžioklė
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Celebeso salos gyventojams kelia siaubą ir reiškia, kad atsi
tiks kažkas bloga. Neįprastai išaugęs vaisius, naujas, neži
nomas maistas, naujas gaminimo, darymo būdas laikomas
paslaptingų galių apsireiškimu. Taigi dėl šventybės ambi
valentiškumo tokie "neigiami" faktai taipogi gali būti hiero
fanijos.
Bet tokiu atveju jie yra kratofanijos, t. y. galios apraiškos.
Šventybės ambivalentiškumas, pasak Eliades, yra ne tik psi
chologinės (kiek šventybė gali traukti ar atstumti), bet ir
aksiologinės prigimties (sacrum gali reikšti tiek "šventą", tiek
"suteptą"). Sacer, hagios kartu reiškia ir "šventą", ir "prakeik
tą". Tai, kas "prakeikta", irgi iškrenta iš pasaulietinės erd
vės. Jeigu koks nors daiktas turi daugiau "galios", pvz., gen
ties vadas, augalas ar akmuo, koks nors ypatingas mais
tas,- prie jo pasaulietis negali artintis, ir toks daiktas tampa
tabu. Tai ta pati neįprastumo kratofanija. Tabuizuoti daiktai,
asmenys, teritorijos egzistuoja visiškai kitame antiniame
lygmenyje, todėl sąlytis su jais sąlygoja tam tikrą ontologinį
lūžį, o tai nepaprastai pavojinga. Iš vienos pusės, žmogus
savo "realumą" mėgina patvirtinti ir praplėsti, kontaktuo
damas su hierofanijomis ir kratofanijomis. Antra vertus, jis
baiminasi šį "realumą" prarasti- tokia galimybė atsiranda,
jeigu jis integruojasi į jo pasaulietinį statusą pranokstantį
ontologinį lygmenį. Trokšdamas išsiveržti iš savo ribotos
būklės, žmogus sykiu negali jos visiškai apleisti.
Hierofanijos gali keisti savo formalią funkciją. Kultinis
akmuo, kadaise garbintas dėl savo išskirtinumo; vėliau gali
būti įmūrytas į šventyklą ar tapti altoriumi- ir virs jau ne
be elementaria hierofanija, o tam tikros dievybės epifanija.
Toks akmuo ir toliau lieka "kažkas kita" nei jį supanti aplin
ka. Jis ir toliau yra sakralinis daiktas dėl pirminės jį išskyru
sias hierofanijos, tačiau jo vertė keičiasi priklausomai nuo
7 -599
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religijos, su kuria ta hierofanija suaugo.
Religijų istorija didele dalimi yra šventybės apsireiški
mo, nuvertinimo ir pervertinimo procesų istorija. Todėl to
kių pakitusios vertės reiškinių yra labai daug. Į "senąsias"
hierofanijas paprastai žvelgiama iš dviejų pozicijų; pirmo
ji- absoliučiai jas neigianti (Mozė semitų pasaulyje, krikš
čionybė Antikoje). Žmonės, patyrę "pilnesnį" apreiškimą,
nebegali tikėti senosios religijos hierofanijomis ir priskirti
joms tokią pačią religinę vertę.
Šis ikonoklastinis požiūris visiškai natūralus ir pateisi
namas, lygiai kaip ir kitas, kurį Eliade vadina idololatriniu.
Pastarasis reiškiasi nuolatiniu senųjų hierofanijų išsaugo
jimu ir pervertinimu. Šventybė visada pasirodo kame nors nesvarbu, ar tai simbolis, ar dievybė, ar dorovinis postulatas,
ar daiktas. Tačiau ji visuomet pasirodo tame, kas nuo jos ski
riasi, ir niekada- betarpiškai ar absoliučiai. Todėl šventas
akmuo, Višnu avataras, Jupiterio statula, Jahvės epifanijos
turi iš esmės vienodą vertę (arba sukuria vienodumo iliuzi
ją), kadangi kiekvienu iš šių atvejų apsireiškianti šventybė
apsiriboja ir įsikūnija. Paradoksalus įsikūnijimo aktas, įgali
nęs visų rūšių hierofanijas- nuo paprasčiausių ir elementa
riausių iki pačios aukščiausios formos, kuri yra Logoso įsikū
nijimas Jėzuje Kristuje,- pasirodo visoje religijų istorijoje.
Indų mistikai višnuistai regi Višnu įsikūnijusį daugely
je daiktų (augale, akmenyje, atvaizde), tačiau tai- ne pan
teizmas, o hierofanijos. Višnu tokiuose daiktuose pasirodo
apsiribodamas, sąmoningai "apiplėšdamas", susilpninda
mas save- taip dievas elgiasi, norėdamas priartėti prie žmo
gaus. Šventybė gali suartėti su profanybe, neprarasdama
savasties. Kiekviena hierofanija pasirodydama apreiškia
dviejų prieštaringų būčių- šventybės ir profanybės, dva
sios ir medžiagos, amžinybės ir laikiškumo - koegzisten98

ciją. Galima pasakyti, jog visos hierofanijos - tik Įsikūniji
mo stebuklo pažadas, ir kad kiekviena hierofanija - tik nepa
vykęs mėginimas išreikšti žmogaus-Dievo misteriją. Tą ga
limybę įžvelgė ir viduramžių teologai: Ockhamas pastebėjo,
jog Dievas prisiėmė žmogaus prigimtį, bet lygiai taip pat
jis galėjo prisiimti ir asilo, akmens ar medžio prigimtį. Elia
de pažymi, kad pirminių hierofanijų morfologija teologiniu
požiūriu neturėtų būti suprantama kaip absurdas: Dievas
yra laisvas priimti bet kokią formą, netgi medžio ar akmens.
Šioje vietoje Eliade siūlo toliau vengti Dievo sąvokos ir
pasitenkinti tarus, jog šventybė gali pasirodyti bet kokiu
pavidalu, net labiausiai neįtikėtinu. Juk iš esmės paradok
salus ir nesuprantamas dalykas yra ne tai, kad šventybė ap
sireiškia per akmenis ir medžius, o tai, kad ji iš viso apsi
reiškia, o kartu apsiriboja ir tampa kažkuo regimu.
Religijotyriniu požiūriu tai reiškia, jog šventybę galima
nagrinėti per visas jos apraiškas.

II. 1. C.

Šventybė estetikoje

Otto veikale užsiminta apie šventybės išraiškas religinia
me mene, tačiau specialiai šventybės ir meno problemą at
skiru veikalu "Apie šventybę mene" nagrinėjo Gerardas van
der Leeuwas8. Šiame poskyryje pamėginsime trumpai per
teikti pagrindines jo įžvalgas. Šventybės estetikoje prob
lema mums svarbi tiek dėl to, kad ji iliustruoja universalų
šventybės persismelkimą per daugelį žmogaus gyvenimo
sferų ir šiek tiek atskleidžia šventybės charakteristikas, tiek
todėl, kad estetikos ir religijos santykį mes nesyk supran
tame ne giliai, o iliustratyviai.
8

Leeuw G.

van

der. Vom Heiligen in der Kzmst.- Gi.ittersloh, 1957.
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Leeuwas pažymi, jog šventybė Otto supratimu yra visiš
ka kitokybė, kuri yra visai kitos kilmės nei mums pažįstami
dalykai. Religijoje svarbu ne tai, kas gražu, teisinga ar nau
dinga, o kas amžina. Todėl iš tiesų neaišku, ar menas gali
tapti šventuoju veiksmu, ir atvirkščiai-ar religija gali tap
ti menu arba jame ištirpti?
Leeuwo teigimu, buvo laikai-o izoliuotose kultūrose jie
nesibaigė ir šiandien-kai menas ir religija buvo taip arti vie
nas kito, kad juos buvo įmanoma beveik sutapatinti. Daina
buvo malda, drama-dieviškas žaismas, šokis-kulto dalis.
Senajai sąmonei viskas išreiškė "galią". Mūsų kalboje bei
mąstyme tam tikras veiksmas ar įvykis gali būti supranta
mas kaip techninis, estetinis, religinis ar etinis dalykas. Se
najam mąstymui kuris nors veiksmas gali turėti visas šias
savybes vienu ir tuo pačiu metu. Kas atlieka religinį veiksmą,
drauge elgiasi estetiškai. Žmogus šoka tokiais tikslais, ku
rie mūsų požiūriu gali būti sportiniai, ekonominiai, este
tiniai ir religiniai drauge. Jam nėra nei šiapusybės, nei ana
pusybės, nėra nei "religiškumo", nei "estetiškumo" sąvokų.
Judesio menas

Dar prieš pradėdamas naudotis kokiais nors įrankiais,
žmogus jau naudojosi tobuliausiu instrumentu- savo kū
nu. Priešistorės žmogaus "kultūros istorija" būtų ne kas ki
ta kaip šokio istorija. Šokis -organizuotas, struktūruotas
žingsnis, judėjimas. Žmogus atranda ritmą, tvarkantį jo ir
gamtos gyvenimą. Šokio metu šoka visa gentis, netgi tie, ku
rie nepajėgia, nes pavargėlius, menstruuojančias moteris,
vaikus šokėjai užsikelia ant pečių. Šoka ir paukščiai (ger
vės), ir žvėrys (bezdžionės- ratu) -tai instinktyvus judė
jimas; žmonės atkartoja "žvėrių šokį" -iki šiol išlikę Ger
vės ir Lokio šokiai Graikijoje ir Kinijoje, Ožio ir Sirenų šokis
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Graikijoje, baskų Lapės šokis ir t. t. Atradęs bendrumų tarp
savęs ir žvėrių, žmogus siekia dalyvauti žvėrių "galioje".
Šokis čia- ne laisvalaikio leidimas ir ne menas. Iš pradžių
jis buvo pusiau ritualas, pusiau darbas, o drauge- malda.
Ten, kur mes melstumėmės ar šlovintume, senovės žmogus
šoka. Meksikos indėnai šokį ir darbą vadina vienu žodžiu;
norint sulaukti gero derliaus, būtina kelias dienas be per
stojo šokti. Vadinasi, šokis anaiptol nėra "poilsis". Žmogus
"prisišoka" sau visko- nuo žmonos iki amžinojo gyveni
mo, nuo medžioklės laimikio iki kokio nors noro įgyvendi
nimo. Judesys išlaisvina šventąją galią; šokis ne tik palydi
visus veiksmus, bet ir vadovauja jiems, juos palaiko ir atve
da iki laimingos pabaigos. Okeanijos salose šokama prekiau
jant, ieškant utėlių, kai kuriose indėnų gentyse - nutrau
kiant santuoką, o Kamerūne šokama einant į kartuves.
Šokant patenkama į ekstazę; čia ne žmogus ritmu ap
valdo pasaulį, o pats leidžiasi ritmo apvaldomas. Šokėjas
šoka ne aktyviai- šokis jį apvaldo, žmogus yra "šokamas".
Iš dalies kiekvienas šokis yra ekstatiškas, šokio svaigulys
užkrečiamas, jis gali būti perduodamas kitam. Indėnų šo
kėjas turi šėlti, putoti iš įniršio, virpėti ir daryti siaubingus
dalykus. Kartais jį netgi tenka surišti. Ta proga giedama:
"Didis yra šios didžiosios dvasios įniršis. Ji sugniauš žmo
gų savo rankose ir jį kankins. Ji praris jį su oda ir plaukais,
sumals jo mėsą ir kojas savo dantimis". Kvakiutlių genties
indėnai šokdami iš tikrųjų valgo žmogieną. Jie taip elgia
si ne iš malonumo, o pasišlykštėdami. Kai kanibalas šok
damas mojuoja mėsa, kurią jis turi suvalgyti, choras gieda
giesmę, turinčią perteikti jo pojūčius: "Dabar aš tuoj pat
valgysiu; mano veidas išblyškęs it dvasios". Čia matome
žmogaus perėjimą į kitokybę. Žmogus šokdamas save pra
randa, ir į jį gali įeiti aukštesnė galia. Kartais- būtent tre101

mendiniu savo aspektu.
Žmogus, išradęs šokį, atrado ne tik save, bet ir dievybę,
kadangi šokdamas jis įžengė į kitą egzistencijos matmenį,
į visišką kitokybę. Šokant kūno ir sielos ribos pranyksta,
šokantysis jaučia, kaip vis naujos ir naujos sienos griūva
priešais jį - tai religinis, galbūt - mistinis potyris.
Tiesa, reikia pridurti, kad šiuolaikiniai šokiai-visai kas
kita. Vietoj sakralumo čia - erotika, laiko leidimas ir pan.
Nūdienos šokiai- profaniški šokiai.
Šventasis žaidimas

Visame pasaulyje drama atsirado iš šventojo žaidimo,
turinčio nustatyti gyvenimo raidą. Lemtingomis akimirko
mis-pradedant sėją ar nuimant derlių, viduržiemį ar vidur
vasarį, išvejant žiemą ar kviečiant vasarą-būtent ir atlieka
mi tokie žaidimai, dramos pirmtakai. Iš pradžių tokiais atve
jais šakta. Dar Graikijoje choras juda lėtu šokio žingsniu.
Japonijoje drama irgi atsirado iš šokio; atrodo, kad ir graikų
komedijos atsiradimą paveikė žvėrių šokiai, plg. komedijų
pavadinimus "Ožkos", "Varlės", "Vapsvos", "Paukščiai".
Drama-totalus menas, ji daugiau nei "spektaklis". Dra
ma gali atsisakyti žodžio ar muzikos, bet ne judesio. Net
gi dramos šešėlis filmas tai patvirtina: prisiminkime neby
liojo kino juostas. Ritmiškas šokis-dar ne drama, pastaro
ji atsiranda, kai dvi grupės šoka viena priešais kitą, juda,
prasilenkia, kovoja, atskiri dalyviai išeina priešais chorą.
Prie ritmo prisijungus melodijai, atsiranda giesmės, reči
tatyvai, jei akcentuojamas žodis - atskiri dialogai. Šokis
virsta žaidimu-tam tikrais laikotarpiais susiburia jaunuo
lių ar vaikų grupė, persirengusi žvėrimis ar demonais, ta
čiau į namus nešanti palaimą. Šventąjį žaidimą, sa cer ludus,
kartais atlieka žmonių būrys (plg. mūsų Užgavėnių persi102

rengėlių grupes, Velykų kiaušiniautojus -G. B.), kartais du
asmenys (plg. Kanapinį ir Lašininį - G. B.), kurių vienas
simbolizuoja mirštantį gyvenimą, kitas - gimstantį. Kar
tais šventasis žaidimas įgauna kovos formą - tarp žiemos
ir vasaros, mirties ir gyvenimo. Dramos peripetijos sukasi
apie perėjimą nuo mirties prie gyvenimo, ir atvirkščiai. Pa
grindinis dramos personažas iš pradžių buvo dievybė ar
demonas, kurio mirtis reikšdavo tragiškąjį elementą, atgi
mimas- giedrąjį, šviesųjį. Graikų tragedijos šaknys ir glūdi
sakraliniuose Dioniso kančios įvaizdžiuose. Kartais pagrin
dinis personažas- karalius, simbolizuojantis savo tautą ir
jos gyvenimą. Kadaise šios karaliaus kančios buvo tikros,
jis net būdavo pabaigoje rituališkai nužudomas.
Šventajame žaidime pasitelkiama kaukė kaip svarbiau
sia stilizacijos priemonė. Per ją visi vyksmai sutelkiami į vie
ną vienintelį įvykį, kuris drauge tampa dieviškas. Dievas
yra kaukė, kaukė yra dievas. Lotynų ir etruskų kalbose
žodis persona, phersu reiškia kaukę, mirusiųjų dievą arba
mirusįjį, - plg. mirusiųjų deivę Fersefatą, t. y. Persefonę.
Romėnų dramos aktoriai vadinti personati. Kadaise jie vai
dindavo mirusiųjų vėles. Kaukė panaikina žmonių skirtin
gumą bei atsitiktinumą ir perkelia žmogų į dievišką, amžiną
ir prasmingą ritualo pasaulį. Tą, kas yra, kaukė paverčia
tuo, kuo jis turėtų būti. Kaukės dėka žmogaus veikla įgyja
kitą matmenį. Žmogus tampa kitu asmeniu, taip priartėda
mas prie dieviškumo. Kartu - tai žmogaus įsiveržimas į
kitokybės sritį, į šventybinį matmenį.
Galima kalbėti ir apie teologinę dramos estetiką. Teolo
giniu požiūriu dramos vieta -liturgijoje. Bažnytinė liturgi
ja- irgi drama ir bet kokiu atveju taip pat yra menas. Dra
ma atsiranda iš primityviosios liturgijos ir per savo istoriją
tampa dvasine ar pasaulietine drama, atitinkamai liturgija
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ar spektakliu. Lemtingą įtaką liturgijai padarė Renesansas,
šventybę sureliatyvindamas to, kas gražu žmogaus akyse,
labui. Žmogaus puikybė jį suvedžiojo: jis taip rimtai save
vertina, jog užmiršta, kad gyvenimas turi žaidimo atspalvį.
Kartu jis užmiršta Dievą. Juk Dievo susitikimas su žmogumi,
žmogaus su Dievu - tai šventasis žaidimas, sacer ludus.
Teologinis šokio pobūdis glūdi judesyje, dramos-judesy
je ir atsakomajame judesyje. Dievas pajudėjo-jis nužengė
į žemę. Dievas pradėjo, mes juo pasekėme. Juk esame ne
kas kita kaip Dievo kaukės ir persirengėliai, kaip sakė Lut
heris, arba, pasak Platono,-Dievo žaislai. Seniausia drama,
apvaldanti visą pasaulį,-tai Dievo ir žmogaus susitikimo
drama.
Šventasis žodis

Kiekvienam darbui, kuriam reikalingi ritmingi judesiai
(sėja, malimas, irklavimas) atsiranda atitinkamų dainų. Ir
ne vien: "Jei, alų varant, nebus dainuojama, alus nenusi
seks",-teigia vokiečių patarlė. Primityviojoje maginėje sta
dijoje žodžio grožis slypi ne jo reikšmėje, o ritme, įterpime
į ritmą. Žodis turi tam tikrą galią, kurią ritmas įtvirtina ir
sukoncentruoja. Čia ir glūdi religinė darbo dainos reikšmė.
Įritmintas žodis įgyja baisią galią. Ritmai, priedainiai, pa
sikartojimai-visa tai mes vadiname "meninėmis priemo
nėmis", kuriomis siekiama tam tikro estetinio tikslo. Tačiau
visų pirma tai- maginė religinė priemonė, turinti sukaus
tyti galią ir ją apvaldyti. Burtų formulės bei psalmės remia
si ritmais ir pasikartojimais. Primityvusis menas niekada
nebūna "menas sau"-jis turi tikslą ir dažniausiai tai eko
nominis tikslas. Pasak vieno etnologo, aborigenui daina
yra tas pat, kas kramtomasis tabakas jūreiviui. Jeigu jis pik
tas-jis dainuoja, jeigu jis alkanas -jis dainuoja, jeigu jis
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laimingas- jis dainuoja, jeigu jis girtas (su išlyga, jog nela
bai) -jis dainuoja dar džiaugsmingiau.
Poetas -tai žmogus, kuris apvaldo žodžio galią, jis ar
timas pranašui. Žodis, kurį jis ištaria, nėra jo kūrinys,- tai
jį pranokstanti bei išjudinanti galia. (Čia ir slypi vėlesnės
"įkvėpimo" sąvokos šaknys: Es deus in no bis ...) Poetinė kal
ba nėra"pakylėta". Atvirkščiai-ji yra įprasta žmogiška kal
ba, o mūsų kasdienė kalba yra sekuliarizuota.
Pradiniu etapu poetas-ne profesionalas; jis gydytojas,
užkalbėtojas, kronikininkas ... Jis naudojasi šventojo žodžio
galia. Senieji ritmingo žodžio pavadinimai nurodo jo religi
nę maginę kilmę. Lotynų kalboje carmen reiškia užkalbėji
mą, nustatytą frazę, kultinę formulę, ištariamą su atitinkama
intonacija. Brahman Indijoje reiškia tiek giesmę, tiek formulę,
atskleidžiančią joje slypinčią galią. Visi šie dalykai yra šven
tybiški - nes "pakylėti", leidžiantys būti kitokybėje ar ją
"įpinti" į žodžius. Įkvėpimo siejimas su kitokybe yra ne
paprastai senas reiškinys. Irano arijų Garodman, dangiškoji
buveinė, vadinama"giesmių namais", į kuriuos kyla žmoni
jos himnai. Ekstazė verste verčia giedoti ar dainuoti, o gies
mė kuria dieviškąją buveinę. Izraelyje Jahvė viešpatauja
soste iš savo tautos giesmių (Ps 22, 4). Dieviškoji dvasia,
apimdama žmogų, skatina jį kalbėti ir dainuoti. Žmogus
su savo Dievu susitinka žodyje, kurį taria žmogus, tačiau
kuris kyla iš Dievo; kaip ir pranašas, poetas pasako dau
giau, nei jis žino ar numano sakąs.

Vaizduojamieji menai
Juose ritmas fiksuojamas, judesys įdaiktinamas. "Sus
tabdyta gyvenimo" pavyzdys-skulptūra. Atvaizdas ma
ginei pasaulėjautai reiškia tą pat, ką ir pati vaizduojamoji
būtybė. Tutanchamono vardas reiškia "Gyvąjį Amono at105

vaizdą" - tai, kad karalius yra Amonas; Tut reiškia statu
lą. Kas mato faraoną, mato dievą, ką daro faraonas, tą daro
dievas. Egipto mene, beje, nėra perspektyvos, tačiau tai ro
do ne menininkų ribotumą ar negabumą, nes tai, ką vaiz
duoja Egipto menininkas, yra vieningas simbolių pasau
lis, o simbolis- tai būdas priartėti prie daikto, apvaldyti jį.
Žmogaus atvaizdas vandenyje ar veidrodyje yra tas pat
žmogus, tačiau kartu ir kitas. Atvaizduodamas atvaizdas
taipogi įdabartina ir galią. Judaizme ir islame sutinkame
atvaizdo baimę: kadangi per atvaizdą reiškiasi esmė, vaiz
duoti dievišką ar demonišką esybę yra nepaprastai pavo
jinga. Drauge paaiškinamas ir "paveikslų garbinimas": die
viškoji galia per atvaizdą gali įeiti į žmogaus sritį ar tapti
jam pavaldi. Kaip matome, šventybės apraiškas atvaizduo
se vienos kultūros gali priimti, kitos- atmesti, tačiau abiem
atvejais joms būdingas tas pat kitokybės įdabartinimo at
vaizde potyris. Puritonai manė išsiversią be paveikslų- ir
jų vietą užkariavo raidė. Išties Dievo portreto nutapyti neį
manoma, tačiau galima pavaizduoti jo simbolį.
Seniausieji stabai, vadinamieji fetišai, turėjo labai mažai
žmogiškų bruožų. Žmonės neįsivaizdavo dievų, panašių į
save,- dievus jie jautė esant "visiška kitokybe", ir "primity
vumas", kurį regime archajiniuose stabuose, drauge reiš
kia neįprastumą, nežmogiškumą, pusiau-žmogiškumą ir
pan. Per religines procesijas graikai nešdavo ne Praksite
lio ar Feidijo iškaitą dievo statulą, o archajiškąjį ksoaną medinį, grubiai aptašytą, žmogų menkai teprimenantį stabą.
Seniausias atvaizdas - tai akmuo ar medis, fetišas, galios
kupinas daiktas. Egzistuoja dvi budistinės vaizduojamojo
meno mokyklos, viena Gandharos, kur vaizduojant Budą
pabrėžiamas jo grožis, kita Mathuros, kur jis rodomas ats
tumiančiai bjaurus. Rubenso nuo kryžiaus nuimamas Kris-
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tus-tai neprastos išvaizdos flamand11 darbininkas, nukritęs
iš penkto aukšto; didžiausią pamaldumą sukelia ne išdai
lintos, o primityvios Pietos. Kuo daugiau dailininkas nutols
ta nuo "tikrovės", tuo tikresnė ir daugiau aprėpianti būna
šventybės išraiška.
Suprantama, nereikia manyti, kad šventybė ir grožis yra
atskiri vienas nuo kito. Religinė šventybės išraiška per grožį
mums puikiai žinoma -prisiminkime Beethoveną ir Goet
he-tačiau didieji menininkai vaizduodavo ne vien patrau
kiančiąją šventybės pusę, ne vienfascinans. Šventybė daug
universalesnė, ir didieji talentai tai jautė. Tarp šventybės
ir grožio, nepaisant visko, egzistuoja įtampa.
Apskritai kalbant, vaizduojamajame mene fascinans ati
tinka spalvingumas, saulėtumas, prieštara tamsai (saulėta
pievelė tamsaus miško fone, tekančios Saulės šviesa ir še
šėliai). Tuo tarpu tremendinį šventybės aspektą išreiškia
tiek skulptūra, tiek tapyba, plg. siaubingas ind11 skulptūras,
atstumiantį bizantiškąjį meną, Michelangello pasmerktuo
sius, Boscho vizijas. Dar vienas tremendum aspektas-"vai
duokliškumas", das Gespenstige (Goya). Visa tai rodo, kad
ambivalentiško šventybės potyrio realizacija mene yra visiš
kai realus faktas, be to, jau turintis ilgą istoriją.
Tam tikra prasme tai ir šventybės fenomeno realumo bei
universalumo įrodymas.

II. 2. DIEV AI IR DIEV AS
II. 2. A. R e l i g i j o s k i l m ė s p r o b l e m a

Religijotyra su savo objekto genezės problema susidūrė
labai anksti ir nuo to laiko pateikė daugybę religijos kilmės
hipotezią Tačiau vien jll gausa ir prieštaringumai, o vėliau
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ir pagrįsta tokių teorijų kritika parodė, kad religijos atsiradi
mo tema labai klampi. Jau pats klausimas, ar religija žmogui
yra įgimta, ar atsiranda jam vystantis (ir toliau: ar "atsiran
da", ar "įkvepiama"), yra neišsprendžiamas. Kad ir kaip į
tai atsakinėtume, akivaizdu, jog religijos pradžia glūdi to
kiame ankstyvame žmonijos priešaušryje, kad apie jį ne
turime jokių žymesnių duomenų, nekalbant jau apie jų pa
tikimumą. Moksliniu požiūriu negalime netgi pasirinkti
vienos ar kitos prielaidos, nes tiek įgimtos religijos, tiek
"išsirutuliojusios" religijos idėjų nei įrodyti, nei paneigti
neįmanoma, ir bet koks pasirinkimas būtų ideologinis, o
ne mokslinis veiksmas.
Vis dėlto kai kurie iš tokių aiškinimų, nors dabar ir pa
neigti ar sukritikuoti, toliau tebeveikia bendrąją sąmonę,
o ir pačioje religijotyroje išliko animizmo, manizmo ir pana
šūs terminai; beveik visada jie nurodo reiškinius, turinčius
kokių nors minėtose teorijose pabrėžtų ypatumų, tačiau
niekuomet nemanoma, jog jie vyrauja.
Religijos kilmės teorijos atitiko to meto mokslo polin
kius, lygį ir madas. Georgo Hegelio idėją apie tobulėjančią
pasaulinės Dvasios sklaidą savitai papildė Auguste Com
te filosofija ir ypač Charleso Darwino evoliucijos teorija. Ka
dangi pastaroji kuo puikiausiai tiko gamtamoksliui, kuris
tuo metu laikytas bet kokio moksliškumo provaizdžiu, tai
jos metodų pritaikymas religijų tyrimams neabejotinai ati
tiko laiko dvasią. Visi toliau apibūdinami religijos kilmės
aiškinimai paprastai vadinami evoliucionistiniais -netgi
pabrėžtinai antievoliucionistinė Paulio Wilhelmo Schmid
to pirmykščio monoteizmo teorija. Visos šios teorijos šiuo
laikinės religijotyros atmestas, todėl mes jas apibūdinsi
me labai lakoniškai. Išimtį teks padaryti pirmykščio mono
teizmo teorijai, kadangi ji, kad ir kiek kritikuota, gyvuoja
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drauge su Vienos kultūrine etnologine mokykla, t. y. te
beturi sekėją tad yra aktualesnė už nebeegzistuojančias
teorijas.
Fetišizmas

Atsiradusi XVIII amžiuje fetišizmo teorija, tiesa, nebu
vo evoliucionistinė XIX amžiaus teorijų prasme, tačiau ne
trukus ji buvo įterpta į vienokius ar kitokius religijos rai
dos modelius. Pats žodis feitico yra portugališkas ir reiškia
"padirbtas", "padarytas". Portugalai, Vakarų Afrikoje su
sidūrę su jiems neįprastomis kulto formomis, visų pirma
kulto daiktų "garbinimu", palaikė tai ypatinga religijos at
maina. Fetišizmo teoriją pagrindė Charles de Brosses 1760
metais paskelbtame veikale apie tuometinius "fetišistinius"
Vakarų Afrikos gyventojų tikėjimus9• Fetišizmas yra gana
sunkiai apibrėžiamas reiškinys; dažniausiai manoma, kad
tai tikėjimas, jog daiktuose slypi ypatingos galios (prade
dant talismanais ir amuletais, baigiant dievų stabais). Feti
šais paprastai laikomi ne itin "estetiškos" išvaizdos daiktai jie buna grubokos formos ar bemaž beformiai (žolių kuokš
tas, vos truputį antropomorfizuotas dievo stabas). Šiuo metu
manoma, jog fetišai kaip religinis reiškinys egzistuoja rea
liai, tačiau tik savo "pradinėje" vietoje- Vakarų Afrikoje;
kitur fetišistinės sistemos įžvelgiamos dažniausiai netei
singai. Fetišu gali buti laikomas daiktas, susijęs su tam tikra
galia, o jai pasitraukus daiktas savo sakralumą praranda.
Animizmas

Šią teoriją sukurė anglų antropologijos pradininkas Ed
wardas Burnettas Tyloras; 1871 metais išleistame veikale
9
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"Primityvioji kultūra"10 jis pateikė evoliucinį religijos raidos
modelį, besiremiantį "sielos" (lot.anima) įvaizdžiu. Animiz
mas - ankstyviausioji religijos forma; ji atsiranda žmogui
ėmus aiškintis tam tikrų ribinių išgyvenimų reikšmę, visų
pirma- sapnus, ypatingas sąmonės būsenas ir pan. Siela
tai "antrasis aš", galintis apleisti kūną ne tik sapno, bet ir
mirties metu. Sielas turi visos gyvos būtybės ir netgi daik
tai. Po mirties sielų, virtusių dvasiomis, egzistencija tęsiasi,
jos yra kažkur netoliese, su jomis galima bendrauti. Kadan
gi jos galingesnės už žmones, mėginama jas palenkti savo
pusėn - čia ir slypi kulto bei pačios religijos užuomazgos,
nes būtent iš mirusiųjų dvasių įvaizdžių atsiranda dievai,
o animizmą po protėvių kulto ir fetišizmo keičia politeiz
mas, kuris vėliau evoliucionuoja į monoteizmą.
Vis dėlto tokia idėja pernelyg viską supaprastina. Itin
sudėtingą religijos fenomeną vargu ar galima redukuoti į
miglotus sapno vaizdinius; jais bei jų apmąstymais neap
siriboja net žmogaus emocinis gyvenimas. Be to, Tyloras
laikėsi prielaidos, kad jo vadinamų "primityviųjų" genčių
religijos iš esmės atitinka seniausios žmogaus religijos sta
diją, ir tai, ką apie sielą bei protėvius pasakoja izoliuotų
kultūrų žmonės, sutampa su pačiais ankstyviausiais religi
niais vaizdiniais. Bet čia Tyloras ima pats sau prieštarau
ti: jeigu religijoms būdinga evoliucija, kodėl gi izoliuotų
kultūrų religijos taip ir liko sustingę? Jos, šiaip ar taip, irgi
turi istoriją, patiria raidą. Be to, niekaip neįmanoma įro
dyti, kad izoliuotų kultūrų religijos atitinka seniausiąją
bendros visų žmonių religijos formą. Apie pastarąją mes
duomenų iš esmės neturime. Negana to, izoliuotų kultūrų
žmonės turi puikią aukščiausios esybės nuovoką, laiko ją
10
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pasaulio kūrėja ir pagaliau net mano esą nuo jos priklau
somi. Tad su "primityviąja stadija" tokie įvaizdžiai tikrai
neturi nieko bendra.

Magija kaip religijos pradžia
Šitokį požiūrį pasiūlė anglų etnologas Georgas Jamesas
Frazeris. Milžiniškos apimties daugiatomiuose veikaluose
jis įrodinėjo, kad pagrindinė žmogaus aistra - tai valdžios
ir galios troškimas, ir visus jo veiksmus sąlygoja būtent ap
linkos apvaldymo siekis. Primityvioje visuomenėje žmo
gus pasaulį mėgina apvaldyti burtais ir magija. Magija tai tam tikras pseudomokslas, besiremiantis savaip supran
tamais priežasties-pasekmės ryšiais. Jei žmogus sudaužo
savo priešo statulėlę, jis mano sunaikinęs patį priešą; tai
gi jis remiasi klaidinga analogija: "priešo atvaizdas - tai pats
priešas". Frazeris tokį reiškinį vadina simpatine magija,
pvz., tai veiksmai su priešininkui priklausančiais daiktais
(tarkime, jo įrankiu ar plaukų kuokštu). Kontaktinė ma
gija jau remiasi betarpišku lytėjimu, pvz., prisilietus prie
švento daikto tikimasi išgyti. Visa magija iš esmės esanti
simpatinė ir pagrįsta senovės žmogui būdingu lietimo ir
panašumo reikšmės pervertinimu - tai paprasčiausia mąs
tymo klaida.
Taigi maginiai veiksmai ne visada ar, tiksliau tariant, re
tai duoda pageidaujamų rezultatų. Tačiau žmogus nenusi
mena ir dar praplečia galimų analogijų bei savo maginių
operacijų lauką. Matyt, jų sėkmei trukdo kažkokios kitos
galios, kurias taipogi galima atitinkamai elgiantis paveik
ti,- bet ir šis

bandymas nesibaigia norimais rezultatais. Tada
žmogus, suvokęs savo bejėgiškumą, kreipiasi į jį pranoks
tančias galias ir atsiduoda jų globai- taip atsirandanti re
ligija. Pagaliau žmogus atranda tikrai efektyvų aplinkos
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apvaldymo budą-mokslą, atskleidžiantį tikrąjį priežasčių
ir pasekmių ryšį,-tuomet religija "išsisemia".
Taigi savo"vaikystėje" žmogus išgyvena maginę stadiją
ir tik vėliau pereina prie religinės. Magijos paplitimas visame
pasaulyje kaip tik ir įrodąs jos pirmapradiškumą-jos princi
pai visur tie patys, tuo tarpu religijos viena nuo kitos ski
riasi. Taigi religijos yra vėlesnės nei magija.
Tačiau Frazerio teorija labai menkai pagrįsta. Ne empi
rine medžiaga -jos jis surinko begalę, ir iki šiol jo veikalai
rekomenduojami kaip patikimas šaltinis. Tačiau teorija at
metama bemaž visa. Slidžiausia jos vieta yra pati magijos
kaip klaidingo mąstymo samprata. Tarkime, magija iš tie
sų remiasi simpatiniu principu, bet juk egzistuoja burtažo
džiai ir užkeikimai, taip pat ir ritualai, kurie aiškiai"veikia
magiškai", nors simpatiniu ryšiu ir nesiremia. Kaip pastebi
Geo Widengrenas, magiškai paveikiamas priešo atvaizdas
nebutinai yra panašus į patį priešą-toks atvaizdas gali buti
ir šakelė ar, tarkime, svogunas, kuris perduriamas adata11.
Frazeris mėgino įrodyti, kad, jo žodžiais tariant, primity
viausios "laukinių" gentys turi magiją, bet nepažįsta religi
jos, pvz., Australijos aborigenai. Bet taip nėra -jų religija
nepaprastai sudėtinga ir gili. Be to, kildinti tokį sudėtingą
reiškinį kaip religija iš vieno vienintelio šaltinio jau iš pat
pradžių yra klaidinga mintis. Juolab kildinti iš magijos, ku
ri, visiškai teisingu Frazerio pastebėjimu, yra savitas pseu
domokslas; reikia pridurti, kad magija yra daug giminin
gesnė mokslui nei religijai ir veikiausiai su pastarąja neturė
tų bflti siejama. Tai patvirtina ir religijų požiiiris į magines
praktikas-jos dažniausiai smerkiamos ar bent akivaizdžiai
laikomos nuošaliai nuo oficialiosios religinės tradicijos. Tai
11
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nereiškia, kad religija ir magija negali kai kuriose kultūrose
suartėti; bet jos yra skirtingos prigimties reiškiniai.
Manistinės teorijos (preanimizmas)

Jos remiasi beasmenės galios samprata. Žodis mana yra
melanezietiškas; būtent Melanezijos salyne šis reiškinys
pirmiausiai ir buvo pastebėtas. Mana reiškia ką nors pra
nokstantį žmogų- "veikiantį", "pajėgų ". Ypatingas žmogus,
tarkime, genties vadas gali turėti mana; šią galią turi ypač
narsus karys, demonas ar dievybė, bet taip pat ir ypatingos
formos akmuo ar medis, tam tikra vieta, koks nors gyvūnas
ir t.t. Ši galia gali būti perduodama įvairiais būdais. Nuolat
nešiojant daug mana turintį akmenėlį ar amuletą, perimama
jo galia. Suvalgius užmušta priešo širdį ar kepenis į valgy
toją pereina jo narsa ir stiprybė.Mana perduodama iš kartos
į kartą, tad genties vado ar žiniuonio sūnus taipogi turi ma
na. Panašūs reiškiniai netrukus buvo pastebėti ne tik Mela
nezijoje bei Polinezijoje, bet ir Šiaurės Amerikoje, Afrikoje
ir kitur. Ši galia ten vadinta vakonda, manitu, orenda ir pan.
Pastebėjus, kad tokia iš pirmo žvilgsnio anoniminės ga
lios samprata žinoma daugelyje izoliuotų kultūrų bei "at
radus" panašias galias ir europinių kultūrų praeityje (čia
nepagrįstai buvo prisiminti antikiniai terminai- pneuma,
charis, dynamis, viduramžių karaliams priskyrinėta gydymo
galia ir pan.), buvo nutarta, kad beasmenės galios sampra
ta gali būti laikoma "primityviausia" religijos forma. Šito
kį požiūrį nuosekliausiai pagrindė Marettas12. Mana, ant
gamtinė ir beasmenė galia, paskelbta esanti pirmapradžiu
tikėjimo į dievus šaltiniu, iš kurio išsivystė ir pati religija.
Kiek pasistengus mana atitinkančių reiškinių pavyko atras
ti ne tik Europoje, bet ir Egipte (ka, pirmoji sielos dalis, kar12
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tu - ir bet kokio daikto siela-antrininkė), taip pat Indijoje
(Brahman). Taigi pirminė religijos fazė yra tikėjimas beas

mene galia, kuri vėliau ima reikštis ir per konkrečius daik
tus bei žmones; vėliau atsiranda sielos samprata, o galiausiai
ši beasmenė galia "objektyvuojama" dievų įvaizdžiais.Dėl
tokio religijos modelio mūsų aptariama teorija ir vadina
ma preanimistine, t.y."ikisieline";ji šiek tiek atkartoja ani
mizmo postulatus, tik žengteli dar žingsnį "už sielos"- iki
pirmapradės už gamtos ribų egzistuojančios galios.
Deja, tokios beasmenės galios iš tiesų nėra.Labai greitai
paaiškėjo, kad bet koks mana ar orenda apsireiškimas visa
da susijęs su konkrečiu daiktu ar asmeniu.Beasmenė galia
atskirai niekada nepasirodo, ji visada gyvuoja drauge su
savo objektu, "turėtoju".Galią visada kas nors turi: karalius,
vadas, dievybė ar demonas

-

mana iš tiesų tėra tam tikrų

objektų savybė. Žinoma, religijose pasitaiko reiškinių, su
sijusių su ypatingos, antgamtinės galios samprata, tačiau
juos reikia nagrinėti tos konkrečios religijos kontekste kaip
vieną iš jos elementų. "Galios" universalizacija visuomet
yra nevykęs žingsnis.
Pirmykščio monoteizmo teorija

Ją pristatysime drauge su vadinamosios Vienos kultū
rinės-istorinės etnologijos mokyklos metodais, nes būtent
jais remiantis ir įrodinėjamas pirmykštis monoteizmas.
Kultūrinės istorinės etnologijos teorinius pagrindus pa
dėjo Fritzo Graebnerio "Etnologijos metodai" (Methode der
Ethnologie, 1911). Šioje knygoje siekta atskleisti atskirų kul

tūros reiškinių priežastinius ryšius.Čia suformuluotos svar
biausios šios disciplinos užduotys. Kultūrinė istorinė etno
logija, analizuodama kultūros reiškinius, mėgina empiriš
kai ir objektyviai nustatyti laikinę ir priežastinę kultūrų seką,
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atkurti tą žmonijos istorijos tarpsnį, apie kurį nėra rašyti
nių duomenų. Būdama istorinė disciplina, ji pasitelkia isto
rinius metodus, tačiau peržengia istorijos ribas, kadangi
tiria kultūras ir jų raidos dėsningumus- todėl ji ir vadina
ma kultūrine istorine mokykla. Šią metodologiją išplėtojo
Paulius Wilhelmas Schmidtas savo veikale "Kultūrinės isto
rinės etnologijos metodų žinynas" (Handbuch der Methode

der Kulturhistorischen Ethnologie, 1937).
Schmidtas vis dėlto labiau žinomas kaip pirmykščio mo
noteizmo (Urmonotheismus) teorijos kurėjas. Šios idėjos au
torius yra škotas Andrew Langas, 1898 metais paskelbęs
ne tiek mokslinę, kiek eseistinę, literatūrinę studiją "Religi
jos darymas" (The Making of Religion), kur polemizuojama
su to meto religijų studijose vyravusiomis evoliucionisti
nėmis doktrinomis. Langas sakosi buvęs Tyloro animisti
nės teorijos sekėjas, tačiau studijuodamas pranešimus apie
izoliuotų genčių religijas kuo akivaizdžiausiai įsitikino, kad
tos gentys žinojo ne tik "galias" ar dvasias, bet ir puikiausiai
nuvokė apie dievus, nesyk ir apie Aukščiausiąjį Dievą, ku
ris, priešingai visiems evoliucionistų lūkesčiams, pasiro
do butent primityviausiose kultūrose. Dievo idėja, Lango
nuomone, atsiranda visų pirma "Darytojo" pavidalu: žmo
gus aplink save mato daugybę daiktų, kurių jis pats nesu
kurė- vadinasi, yra kažkas, kas juos visus "padarė". Tai ir
yra Dievas. Jis už dvasias yra daug pranašesnis, laikomas
pasaulio kūrėju, gėrio šaltiniu ir neturi nieko bendra su
kaip nors suprastomis "galiomis". Turint tokių duomenų,
teigia Langas, belieka pripažinti, kad teisios yra ne evoliu
cionistų teorijos, o visai kitas požiuris- butent, kad seniau
sioji religijos forma yra ne tikėjimas sielomis ar "galia", o
visų pirma Aukščiausiuoju Dievu. Taigi tokią įžvalgą pir
masis pateikė Langas. Vis dėlto dvylikatomis Schmidto vei115

kalas "Dievo idėjos kilmė"

(Der Ursprung der Gottesidee,
1912-1955), kuriame pirmykščio monoteizmo idėjos išdės

tomos labai nuodugniai bei pagrindžiamos gausia faktine
medžiaga, leidžia būtent Schmidtą laikyti šios teorijos pag
rindėju ir neabejotinai iškiliausiu jos atstovu.
Pirmykščio monoteizmo teorija teigia, jog seniausia žmo
nijos religijos forma -vienadievystė. Vėliau istorijos eigo
je nuo šios formos nutolstama, Aukščiausioji Dievybė (to
liau-AD), gėrio šaltinis ir dorovės garantas, "užmirštama",
suskaidoma, įsivyrauja politeizmas, kol žydų religijoje, o
vėliau ir kitose vėl nesugrįžtama prie monoteistinės reli
gijos formos. Vis dėlto, Schmidto teigimu, kai kurios izo
liuotos gentys bei tautos iki pat šių laikų išlaikė pagrindi
nius senosios archajinės pirmykščio monoteizmo religijos
bruožus.
Religija pirmykščio monoteizmo tipui gali būti priskir
ta pagal kelis požymius. Tokioje religijoje gali egzistuoti ir
kitų aukštesniųjų esybių, tačiau paprastai laikoma, kad jas
sukūrė AD, iš kurios kyla taip pat ir jų galia bei sugebėjimai.
AD suteikia kitoms aukštesnėms būtybėms įgaliojimus ir
kontroliuoja, kaip jie vykdomi. Tarp žmonių ir AD egzistuo
ja artimi santykiai (kultas ir AD įsteigto dorovinio kodek
so laikymasis). Kitos aukštesnės esybės į šiuos santykius
nesikiša. AD įvardijama kiek skirtingai. Ypač paplitę tokie
vardai kaip Tėvas, Mano Tėvas, Mūsų Tėvas, nurodantys ne
kilmę, o artumą, globą ir atsidavimą. Rečiau AD vadinama
Kūrėju, Visų Daiktų Viešpačiu, Gyvenančiu Danguje (Ant
Kalno, Viršuje ir pan.). Kreipiantis į AD, šaukiama ar kalba
ma tiesiai į erdvę, ir žmonės tiki, kad yra girdimi ir išklau
somi. AD -labai stipri ir be galo gera. Ji yra visur ir žino vis
ką. AD sergsti žmones ir stebi, ar šie laikosi jos nustatytų
normą Žinodama žmoniq poreikius, ji gali ateiti į pagalbą.
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Jos visažinystė siekia ir slapčiausias žmonių mintis. Dauge
lis tautų įsitikinę, jog kadaise AD gyveno žemėje drauge su
žmonėmis, jais rūpinosi, teikė viską, ko reikia jų gyveni
mui, mokė visuomeninių, dorovinių, religinių pareigų ir
įsteigė religines apeigas. Tai buvo aukso amžius, laimingiau
sias žmonių gyvenimo tarpsnis, pasibaigęs dėl jų pačių kal
tės. Dažnai ta kaltė aiškiau ir neapibūdinama. Kitais atve
jais mitai teigia, jog žmonės įžeidė AD, ėmė nesilaikyti jos
priesakų ir pan. Tuomet AD iškeliauja šiaurės ar rytų kryp
timi į Dangų arba į Aukštą Kalną- ten ji dabar ir gyvena.
Šios ir panašios mintys apie AD būdingos ne tik izoliuo
toms tautoms. Panašiai teigė ir dauguma senųjų religijų
(taip pasakoja ir lietuvių etiologinės sakmės).
Taigi ankstyvasis monoteistinis religijos raidos tarpsnis
nustatomas, remiantis kultūrinės istorinės etnologijos me
todais. Jų pagrindinė užduotis- atrasti kultūrinius kom
pleksus bei jų ryšius. Priemonė tam yra dvejopi kriterijai:
formos (arba kokybiniai) ir kiekybiniai.
Formos kriterijai nurodo genetinius-istorinius atskirų
kultūrinių elementų ryšius, atsirandančius nepaisant nuo
tolių. Nurodomi ne esminiai panašumai, bet formalūs, an
traeiliai, nekeičiantys esminių daikto funkcijų. Tokie kul
tūriniai elementai gali būti, pvz., lanko templės jungimo
būdas, irklo puošyba ir forma, indų ornamentai. Kuo šie
elementai retesni (keistesni, ypatingesni), tuo didesnė tiki
mybė, kad jie atsirado nepriklausomai vienas nuo kito.
Kiekybės kriterijai- tai formos kriterijų multiplikacija,
kuomet daugybė panašių elementų pasirodo drauge, tačiau
tie panašumai neturi loginio ryšio. Taip įmanoma atsekti
net labai viena nuo kitos nutolusių kultūrų giminystę (pvz.,
sutampa lanko templės jungimo būdas, keramikos puošy
ba, mitologijos dalykai).
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Kultūrinė istorinė etnologija siekia retrospektyviai re
konstruoti žmonijos kultūrą ir prasiskverbti į jos pradžią.
Rekonstruodama ji remiasi ištirtų ar tuo metu tiriamų kul
tūrų medžiaga. Tyrimo metu atskiriami ir pašalinami vė
lesnieji sluoksniai, ir galiausiai pasiekiami patys archajiš
kiausi kultūriniai kompleksai.
Taip tiriant, išryškėja "kultūriniai ratai". Ratu vadinama
apibrėžta teritorija, kurioje yra paplitęs tam tikras kultūrinių
elementų skaičius. Kultūrinis ratas apima ir materialius, ir
dvasinius kultūros elementus, kurie vienoje Žemės rutu
lio vietoje yra kartą susijungę draugėn į organišką visumą,
atitinkančią visus žmogaus poreikius. Tam tikra prasme
ratas yra atsitiktinis. Savo turiniu (nebūtinai geografiškai)
jis prasiplečia už savo protėvynės ribų ir "keliauja" kraus
tantis tautoms arba vienoms iš kitų skolinantis.
Pasak Schmidto, tikėjimas AD yra labiausiai paplitęs me
džiotojų ir rankiotojų gentyse (turbūt dėl to, kad jie suvokia
esą priklausomi nuo AD dovanų). Žemdirbių tautose pas
tebimas AD idėjos nuosmukis, tuo tarpu gyvulių auginto
jų (piemenų) tautos yra istoriškai artimiausios labiausiai
tikėjimą AD išlaikiusioms arktinėms Sibiro tautoms. Vie
na iš gyvulių augintojų tautų, be abejo, yra indoeuropiečiai.
Pirmykščio monoteizmo "tėviškė", žmonijos prokultūra,
Schmidto nuomone, kadaise lokalizavosi Šiaurės Azijoje
ir Arkties zonoje; iš čia ji paplito toliau į pietus. Dauguma
iš šio prokultūros lopšio išėjusių kultūrq ir nukeliavo (ar
buvo nustumtas) toliausiai. Tad seniausios yra Ugnies Že
mės indėnų ir Australijos pietryčiuose gyvenančių abori
genų genčiq kultūros. Tačiau būna ir taip, kad jaunos mobi
lios kultūros spaudžia senąsias ir šios izoliuojasi (džiunglėse,
aukštikalnėse, dykumose), kaip, pvz., bušmenai Kalahario
dykumoje. Šios gentys, ypač pigmoidų, yra išlaikę dau-
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giausia prokultūros bruožų, tarp jų ir tikėjimą AD.
Prokultūra skaidosi į pirmines kultūras: motinos teise
paremtą žemdirbių kultūrą, tėvo teise paremtą medžiotojų
kultūrą, tėvo teise paremtą gyvulių augintojų kultūrą.
Iš jų vėliau atsirado vadinamosios vidurio kultūros: dvi
klasė kultūra, kurioje motinos teisės perduodamas vyrui;
kultūros, atsiradusios žemdirbių kultūrai jungiantis su me
džiotojų ir gyvulių augintojų kultūra (kaimo bei miesto kul
tūra). V ėliau, kultūrų raidoje jungiantis amatininkų, gyvu
lių augintojų, žemdirbių kultūroms, atsiranda aukštesnioji
kultūra, kuri jau patenka į istorijos akiratį.
Pagal šią schemą kiekvieną konkrečią kultūrą galima
priskirti vienai kultūrų grupei ir toliau ieškoti joje slypin
čios pirmapradės žmonijos kultūros elementų. O pastarieji
visada išlaiko pirmykščio monoteizmo -seniausiosios re
ligijos formos -pėdsakus.
Kaip matome, Schmidto teorija yra "atvirkščias" evoliu
cionizmas -religijų istorijos raidoje ne kylama nuo vienos
pakopos į kitą, o degraduojama, vyksta nuosmukis. Bet kiek
ši idėja yra pagrįsta?
Schmidto veikalas - dvylika milžiniškos apimties to
mą aprėpiančių gausybę religijų istorijos bei etnologijos
medžiagos. Deja, visas jo triūsas rymo ant labai trapių prie
laidų. Kaip ir kiti evoliucionistai, Schmidtas įsitikinęs, kad
izoliuoht genčių religijos atstovauja pirmapradei terpei, taigi
bušmenų, koriakų ar pigmoidų religijos yra senosios religi
jos "inkliuzai" išsivysčiusių, pirmapradę terpę peraugusių
ir pralenkusių religijų fone. Tačiau kodėl turėtų būti teisin
ga prielaida, kad vienos religijos vystosi, o kitos- ne? Argi
bušmenų religija šiandien yra tokia pat kaip ir prieš du šim
tus ar prieš du tūkstančius metų? Esmė ta, kad mes, apta
rinėdami rašytinius šaltinius turinčias religijas, niekada
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nepastebėsime jų sustingimo. Pačios stabiliausios kultūros
pavyzdžiu laikomame Egipte atskirų dinastijų religingumas
smarkiai skyrėsi, vieni dievai iškildavo, kiti sumenkdavo
ar įgydavo kitų funkcijų, keitėsi ritualai, galiausiai vyko
religinės revoliucijos. Indijoje (vėlgi - "rytietiškas sąstin
gis") išpažįstamas hinduizmas patyrė tiek reformų ir isto
rinių pokyčių, kad dabar tyrinėtojai ne tik iš viso nesuge
ba paaiškinti jo principų, bet ir nusakyti, kas jis yra. Graikų
ir romėnų religijos rutuliojosi patirdamos daugybę sinte
zių bei pokyčių, tad "klasikinės" Graikijos religija yra visai
kas kita nei helenizmo kultai. Žodžiu neįtikėtina, kad galė
tų būti "sustingusių" religijų. Jeigu nėra mums prieinamų
nūnai gyvuojančios ar kadaise gyvavusios religijos šaltinių,
tai dar nereiškia, kad ji neturėjo istorijos.
Be to, evoliucionistinis metodas remiasi prielaida, kad
ši ar kita kultūra atspindi pirminę religijos stadiją. Deja, nie
kada negalėsime pasakyti, kad būtent ta, o ne kita kultūra
yra seniausios kultnros nuoskala. Paprasčiausiai negali bū
ti tai patvirtinančių duomenų.
Antra vertus, labai daug religijų turi aukščiausias dievy
bes. Jos visada būna daugiau ar mažiau svarbios, manoma,
kad jos sukūrė pasaulį ir žmogų, būtent jos grindžia doro
vines normas bei daugiau ar mažiau intensyviai tvarko (ar
prolaikiu tvarkė) Kosmoso, dievų ir žmonių reikalus. Tačiau
tai- ne monoteizmai, o paprasčiausios politeistinės religijos,
tarp daugelio dievų žinančios, pripažįstančias bei garbi
nančios ir aukščiausią dievą. Tačiau aukščiausias, vyriau
sias, svarbiausias dievas - dar ne monoteistinės religijos
Dievas. Skirtumai čia dideli ir akivaizdūs. Schmidtas gi su
dideliu entuziazmu daugeliui religijų žinomą AD mėgina
susieti su krikščioniškuoju ar bent jau su prigimtinės teo
logijos Dievu. Pats jis priklausė misionierių ordinui- Socie120

tatis Verbi Domini, kaip, beje, ir dauguma Vienos mokyklos

atstovų. Dėl šios aplinkybės misionierių pateikiamos me
džiagos autentiškumas dažnai, beje, pagrįstai buvo kriti
kuojamas. Misionierių "informatoriai" paprastai būdavo
jų "parapijiečiai", kuriuos pirmieji uoliai mokydavo krikš
čioniškojo tikėjimo tiesų. Ir štai tie patys mokytojai apklau
sinėja "parapijiečius": "taigi kuo, mielas sūnau, tu tiki? Gal
kartais tu žinai kokį aukščiausiąjį Dievą?" Atsakymą gali
ma daugmaž numanyti. Dar viena aplinkybė - vykstant
misijoms dažniausiai jau būna susidariusi religinio sinkre
tizmo situacija, t.y.vietos gyventojai sužino jau ne tik apie
Dievą, bet ir apie Trejybę, Dievo Motiną, šventuosius. Jie
labai mielai priima misionierių pasakojimus, nes mėgsta
gražias istorijas ir, be to, niekada nepraleidžia progos pa
pildyti sau žinomų dievų "atsargą". Vietiniai kultai ir re
liginiai įvaizdžiai dažniausiai visiškai natūraliai- tai pap
rasčiausiai įsisąmoninant- persipina su krikščionybės tu
riniais. Tad misijų teritorija yra pati netinkamiausia vieta
religijų istorijos medžiagai rinkti.
Apskritai reikia pastebėti, jog kildinti religiją iš "ko
nors"- principo ar "pirmapradės" (arba "ikireliginės") fa
zės- yra pernelyg komplikuotas bandymas, kad galėtų pa
vykti. Visada teks nepaisyti arba logikos, arba empirikos.
Nathanas Soderblomas: "Kildintojo" hipotezė

Savo pagrindiniame veikale "Tikėjimo Dievu tapsmas"13
Soderblomas, šiek tiek remdamasis Langu ir Schmidtu,
atmesdamas jųdviejų evoliucionistines ir drauge antievo
liucionistines idėjas, teigia, kad be visų "galios" ar "sielos"
vaizdinių religijos užuomazgos stadijai būdinga ir "Kil13

Sėiderblom N. Das Werden des Gottesglaubens.- 2 Auf!.- Leipzig, 1926.
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(Urheber) idėja. Su juo religijos ir jų mitai sieja vi
pradžias. Butent "Kildintojas" pradėjo pasaulio, dievų,

dintojo"
sas

net ir genties istoriją, butent jis įsteigė konkretų kultą, ri
tualą, sukurė augalus ir žvėris. Ne visada jis aiškiai skiria
mas nuo kultūrinių didvyrių ir panašių mitologinių pradi
ninkų. Atlikęs savo paskirtį "Kildintojas" iškeliauja kažkur
toli; nuo mitinių protėvių jis skiriasi tuo, kad pastarieji mirė,
o jis "išėjo". Jis įsteigė, pagrindė kultą, tačiau jam pačiam
kultinės apeigos neskiriamas. Butent "Kildintojas" atsakin
gas dėl visų nepaaiškinamų dalykų, tarp jų ir dėl mirties
atsiradimo. Tokie "kildintojai" gali pasirodyti ir keliese, tad
šiuo atveju apie pirmykštį monoteizmą kalbėti neverta.
Sėiderblomas nesiekia parodyti kokios nors tokio "Kildin
tojo" evoliucijos į AD, bet mano, kad "kildintojai" yra tikrieji
religijos pradininkai.

Šventybė ir evoliucija
Nusakydami Otto šventybės teoriją jau minėjome, kad
iš šventybės Otto kildina ir pačią religiją; iš pradžių buta
ypatingų šventybiškų ar šventybės "prieškambariui" bu
dingq potyrių, kuriuos vėliau imta "objektyvuoti" demono
ar dievybės idėjomis- šitaip atsirado pirmoji religijos for
ma, politeizmas, vėliau tai vienur, tai kitur peraugęs į mo
noteistines religijas.
Taigi Otto neišvengė "Šventybės" rašymo laikotarpiu vy
ravusio religijotyros konteksto įtakos. Sėiderblomas, Sch
midtas, kiek anksčiau Frazeris, Tyloras ir ištisa tuometinės
religijotyros autoritetų plejada nagrinėjo religijos ištakq
klausimą ir buvo ginčijamasi tik dėl to, ką reikėtų laikyti
pirmine stadija- tikėjimą abstrakčia galia, protėvių dvasio
mis ar pan. Nebuvo įtarinėjama, kad tokios pirmapradišku
mo paieškos yra nepatikimos iš esmės. Ir Otto, ir Leeuwas,
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kurių mokslinės pažiūros brendo būtent evoliucionistinia
me kontekste, neišvengė ir negalėjo išvengti jo įtakos1�. Abu
jie pasidavė "pirmapradiškumo" pagundai, pasirinkdami
atitinkamai "šventybės" ir "galios" kategorijas.
Šioje vietoje norėčiau prisiminti Walterio Baetke pateik
tą Otto kritiką15, kuriai pritaria Widengrenas jau cituotoje
studijoje apie evoliucionistines teorijas religijotyroje16. Baet
ke kritiką nukreipia į Durkheimą, Soderblomą, Otto ir van
der Leeuwą- autoritetus, vienaip ar kitaip besirėmusius
šventybės idėja. Jis paskelbia, kad ši idėja iš tiesų yra ne
kas kita kaip užmaskuota "galios" forma: juk ta pati "beas
menė jėga" slypi tiek Otto "šventybėje", tiek Leeuwo "galio
je", tad visi mana teorijoms skiriami priekaištai galioja ir
šiems autoriams. Widengrenas podraug su Baetke teigia,
jog Otto teorija yra "žavinti, tačiau melaginga ir nepagrįs
ta". Otto nuolatos kalba apie "pradžią", "pirmąsias pako
pas", "pirmapradiškumą", "pirmuosius judesius" ir pan.
taigi elgiasi, kaip ir įprasta evoliucionistinėse mokyklose.
Geriausias priekaištas tokiai "pradžios medžioklei" (Ursp

rungs-Jagd) būtų tas, kad jei religija ir turi pradžią, tai ir ši
privalėtų nuo ko nors prasidėti, ir taip toliau iki begaly
bės. Kaip religija negali būti išsivysčiusi iš magijos, nes tai
visiškai skirtingos prigimties dalykai, taip ir šventybė ne
gali išsivystyti iš kokios nors mana. Taigi tokiais priekaiš
tais Baetke ir Widengrenas mano sudaužę šventybės idėją.
Tačiau ir jų pačių mėginimai yra daugiau negu įdomūs.
Akivaizdu, kad manistinės ar preanimistinės teorijos pa
senusias; Otto pateikia radikaliai naują šventybės įžvalgą,
14

Regis, bene pirmasis religijos genezės klausimo atsisakė Heinrichas

Frickas, 1926 metais pritardamas Schleiermacherio tezei: "Kiekviena pradžia
religijoje yra paslaptinga"- žr. Frick H. Min. veik.- S. 80.
15

Baetke W. Das Heilige im Germanischen.- Ti.ibingen, 1942.- S. 6-40.

16

Widengren G. Min. veik.- S. 102-104.
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besiskiriančią nuo visų iki tol žinotų religijotyros teorijų;
nepaisant Otto originalumo, jis keliais sakiniais uždaromas
į mana teorijų "dėžutę", tad jo nereikia net kritikuoti, nes iš
anksto žinoma, kad šios teorijos-nevykusios.
Kritikai yra neteisūs nepastebėdami, kad evoliucinės
nuosėdos Otto teorijoje nėra svarbiausios; jas pašalinus nei
Otto veikalas, nei pati šventybės idėja nenukentėtų; be to,
naivu reikalauti, kad 1917 metais išleistoje religijotyros kny
goje būtų išsi versta be evoliucionistinės doktrinos elemen
tų- reikia paisyti tuometinio religijotyros konteksto. Galų
gale Otto (o vėliau ir Leeuwo) teorija būtent ir sugriovė evo
liucionistines doktrinas -būtent šių religijotyrininkų dė
ka pagaliau imta suvokti, kad klausimas apie religijos kilmę
yra visiškai nereikšmingas palyginti su religijų

fenomenų

gelmėmis, ir kad šventybės atradimas apskritai eliminuoja
pačią religijos genezės problemą. Nėra ko norėti, kad žmo
gus pralenktų savo laiką-ypač tuomet, kai jis jau yra tą lai
ką peraugęs. Otto šventybė iki šiol lieka ir religijotyrinių,
ir filosofinių svarstymų tema. Tuo tarpu Otto kritikos-ypač
iš Baetke pusės-užkulisiai patys nėra labai jaukūs17.
Apibendrinant reikėtų pasakyti, kad Otto bei Leeuwo vei
kaluose iš tiesų esama evoliucionistinių teorijų pėdsakų. Le
euwui prikišama, kad jis evoliucionistas, tačiau jokia pagrįs17 Baetkes knyga "Šventybė germaniškume" pasirodė 1942 metais (žr. išn.
15). Šioje studijoje Baetke "žydiškai-krikščionišką" Otto šventybės sampratą

supriešino su germaniškąja. Leidimo metai viską paaiškina. Keisčiau yra tai,
kad tokios idėjos buvo paremtos praėjus daug metų po karo. Parėmė jas, be
je, pozityvistai, iš kurių aplinkos vėliau atsirado pozityvistinė (ar postmoder
nistinė) Ti.ibingeno mokykla. Žinoma, galima pasakyti, kad Baetke "buvo pri
verstas" taip kalbėti ir rinktis panašias temas. Bet čia pravartu prisiminti žy
miojo Bonos universiteto religijotyros profesoriaus Gustavo Menschingo
tekstt1 leidybą nacionalsocialistų valdomoje Vokietijoje: Menschingas taip
pat turėjo "užpildyti dėžutę", ir jam savo knygą teko pavadinti "Arijt\ karo
dievas"- žr. Mensching G. Der arische Kriegsgott.
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ta religijos fenomenologijos teorija iš tikrųjų visiškai nesido
mi nei "vystymusi", nei "istorija". Žinoma, jam galima pri
kišti "galios" sąvokos vartojimą, tačiau "galia" čia reiškia ne
abstrakčią mana, o visuose religiniuose objektuose besireiš
kiantį žmogų pranokstančios kitokybės potyrį-juk be "pra
nokstančios kitokybės" jokia religija nėra įsivaizduojama.

II. 2. B. Di e v a i a r Di e v a s ?
Religijose pasirodo daugybė dievų pavidalų, apie juos
dar kalbėsime; bet ar nėra taip, kad religijos "pačios savai
me" susiskirsto į atskiras grupes pagal tai, kiek dievų jos iš
pažįsta- vieną ar daugelį? Biblijos tradicija šią skirtį euro
piečių sąmonėje įtvirtino labai aiškiai: religija arba mono
teistinė, arba stabmeldiška, t.y. išpažįstanti daugelį dievų.
Mūsų mąstymui toks skirstymas atrodo pats natūraliausias,
juolab kad jis aiškiai apibūdina šių religijų prigimtį ir apie
tą ar kitą religiją nemažai pasako. Religijotyrai šie dalykai
yra sudėtingesni.
Monoteizmas ir politeizmas
Taigi galėjome pastebėti, kad nesyk konkreti religija ne
sileidžia įspraudžiama į vieno ar kito termino rėmus; juolab
Menschingo veikalas - Rigvedoje pasirodančio Indros studija - pabrėžtinai
dalykiška, perkrauta išnašomis, nepaprastai sunkiai skaitoma ir nuobodi:
dalykiškumu ir temos specializacija Menschingas pabėgo nuo "planinio dar
bo" temos, ir Menschingo

Kriegsgott tikrai

neprisidėjo prie karinio ar pilie

tinio auklėjimo, nors tai, kad jis mokėjo rašyti sklandžiai ir idomiai, liudija
kiti jo veikalai. Tuo tarpu Baetke atitolo nuo religijotyros ir Vokietijos Demok
ratinėje Respublikoje tapo skandinavų filologu. Jo šimtmečiui skirtos konfe
rencijos

(1984

metais) medžiaga buvo paskelbta specialiai Baetkei skirtame

Altnordistik. Vie/fall und Einheit. Erinnerungsband fur
(1884-1978).- Weimar, 1989)- tarp čia spausdinamtJ straipsnių

atminimo tome, (žr.
Walter Baetke

nė vieno nėra religijotyrinio.
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sudėtinga vienu terminu pavadinti ištisas religijų grupes.
Dažnai žodžiai, nusakantys religijas kaip monoteistines ar
politeistines, priimami be išlygų ir manoma, kad jais išreiš
kiama religijos esmė. Tačiau tikrovė nėra tokia jau viena
reikšmė. Tarkime, VI amžiuje po Kr. Prokopijus Cezarietis
aprašinėdamas slavų religiją teigė, jog slavai garbinę žaibų
kūrėją, kurį laikę viso pasaulio valdovu ir aukoję jam jaučius
bei kitokius žvėris. O juk slavų religija akivaizdžiai laikoma
politeistine. Babilone ilgainiui į pirmą vietą iškilo Mardu
kas, į kurį maldose kreiptasi:
Mardukai, didysis Viešpatie, pirmasis danguje ir žemėje,
Visažinantis, pažįstąs kiekvieną[ .. ]
.

Mardukai, didysis Viešpatie, prakilniausias tarp dievų,
neturįs sau lygaus
Dieve-Kūrėjau, šlovingai paskirtas dieviškajai karūnai,
Tu esi pasaulio dalių šviesa, žmonijos piemuo!
Kokiam gi religijos tipui priskirti šį tekstą? Babiloniečių religija taip pat laikoma viena politeistinių religijų, ta
čiau jei pakeistume himne minimo dievo vardą, šį tekstą
nesunkiai būtų galima supainioti su monoteistinės religi
jos giesme ar malda. Prisiminkime Irano arijų religiją. Ją
reformavęs Zaratustra faktiškai skelbė vienadievystę, vie
no Dievo Ahura Mazdos religiją. Tačiau greta Ahura Maz
dos buvo ir amžinas jo priešininkas, ir šešios dieviškosios
dvasios. Kaip pavadinti tokį religijos tipą? Jei pavadinsime
jį linkstančiu į monoteizmą, kaip tada bus su krikščiony
be- jos Trejybe, angelais ir šventaisiais? Jeigu Ahura Maz
dos religiją laikysime monoteizmu, ką pasakysime apie is
lamą? Vėlesnėje istorijos raidoje zaratustrizmas atkrito nuo
savo pagrindėjo skelbtas vienadievystės, buvo vėl prisimin
ti ikizaratustriniai dievai bei atrasti nauji, pagausėjo galių
ir demonų, atsirado ir mitinių bei legendinių personažų.
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Šventoji zaratustrizmo knyga, A ves ta, buvo smarkiai pra
plėsta, ir joje atsispindėjo visi "politeistiniai" pokyčiai. Ta
čiau pirmoji Avestos dalis, Gatos, skelbiančios vieno Dievo
religiją ir priskiriamos pačiam Zaratustrai, išliko per visą
šios religijos gyvavimo laiką ir buvo zaratustrizmo pagrin
das. Tad kuriam iš žinomų religijų tipų reikėtų priskirti vė
lesnįjį zaratustrizmą? Rigvedos himnuose išskaičiuojama
daugybė dievų, tačiau daugumoje himnų, kreipiantis tai į
vieną, tai į kitą dievą, jie garbstomi kaip pasaulio tvarkos pri
žiūrėtojai, visa ko valdovai, didžiausieji tarp dievų, - tai
visiškai monoteistiniai epitetai; o kitame himne dar entu
ziastingiau taip šlovinamas kitas dievas, visiškai nesidro
vint, kad prieš tai "aukščiausiuoju tarp aukščiausių" vadin
tas visai ne jis.
Taigi net pats akivaizdžiausias religijų skirstymas pagal
vienadievystės- daugiadievystės principą dažnai nepasitei
sina, susidūrus su religijų istorijos medžiaga. Juoba šios me
džiagos neįmanoma išdėstyti chronologiškai, pagal raidos
kryptį politeizmas�monoteizmas, arba, kaip siūlė Schmid
tas: monoteizmas�politeizmas. Konkrečioje religijoje tik
rai galime pastebėti perėjimą nuo daugiadievystės į vieno
Dievo religiją, arba atvirkščiai, bet dėsningumų čia nėra.
Dažnai pasitaiko, kad lokali dievybė ar sakralus kaimo glo
bėjas, teritorijai virtus valstybe arba kaimui- miestu (ar ga
liausiai net - sostine), iškyla į valstybės Dievo lygmenį ir
iš ankstesniųjų dievų perima visas ar bent pagrindines jų
funkcijas, tapdamas pasaulio ir žmonių kūrėju, tvarkos pri
žiūrėtoju ir dorovės garantu- taip ir atsitiko Babilone. To
kiais atvejais galima tikėtis gravitacijos į monoteizmą- Jahvė
irgi kadaise buvo semitų gentelės dievas, vienas iš daugelio.
Kaip matėme iš zaratustrizmo pavyzdžio, gali atsitikti ir at
virkščiai- kuomet vienadievystė nusmunka į daugdievystę.
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Tokių pavojų ir realių nuosmukių neišvengė nė Izraelis,
tačiau juos įveikdavo pranašai. Kartais monoteistinis skel
bimas, nepagrįstas vidiniais religijos raidos ypatumais, pati
ria katastrofą, kaip kad atsitiko Echnatono reformai, o kartais
laimi anarchiškoje klajoklių terpėje, kaip kad atsitiko Arabi
joje. Religijų istorijoje esama daugybė religijos raidos atve
jų, ir neatrodo, kad kelios sąvokos galėtų visus juos aprėpti.
Galbūt tiesiog reikia pagausinti šių sąvokų, jas detalizuoti?

Henoteizmas ir monolatrija
Vienas svarbesnių mėginimų įveikti pernelyg siaurą
monoteizmo-politeizmo skirtį buvo henoteizmo sąvokos
įvedimas. Graikiškai tai ir reiškia "vienadievystę": hen (n.
g.)- "vienas", theos- "dievas". Terminą pasiūlė Friedrichas
Schellingas veikale "Mitologijos ir Apreiškimo filosofija"

(Philosoplzie der Mythologie und Offenbarung, 1842), jo filoso
fijoje "henoteizmas" išreiškė tą būklę, į kurią nupuolęs žmo
gus vėl ima ieškoti Dievo. Religijotyrai šią kategoriją pritai
kė Maxas Mtilleris veikale "Paskaitos apie religijos kilmę
ir raidą" (Vorlesungen ii ber den Ursprung und die Entwicklung

der Religion, 1880). Jo manymu, henoteistinę laikyseną išreiš
kia Rigvedos himnai, kuriuose besimeldžiantysis, kreipda
masis tai į vieną, tai į kitą dievybę, ją apibūdina aukščiau
sios, visus kitus dievus pranokstančios esybės atributais.
Tai nėra grynas monoteizmas, bet ir ne politeizmas; ir grei
čiau tokia sąvoka turėtų reikšti būtent laikyseną, o ne atski
rą "perėjimo" iš politeizmo į monoteizmą tipą (nors būta
ir tokios tipologijos bandymų). Ši laikysena yra laikina, t. y.
trunkanti tol, kol žmogus meldžiasi ar garbina dievybę.
Vėliau jis lygiai taip pat elgsis kitos dievybės atžvilgiu.
Henoteistinė laikysena gali ,,institucionalizuotis" ir per
augti į monolatriją (galinčią atsirasti, žinia, ir dėl kitų prie128

žasčių). Tai kultas, skirtas tik vienai dievybei. Monolatri
nis kultas neneigia kitų dievų egzistavimo, bet išskiria ir iš
aukština tik vieną ir tik jam tarnauja. Šiam tipui mes galėtu
me priskirti ir Mardukui skirtus himnus bei jo kultą Babi
lone- monolatrinis kultas dažniausiai atsiranda, iškylant
miesto dievybei (panašių pavyzdžių esama Egipte). Mono
latrija gali būti ir tam tikros religinės bendruomenės išpa
žĮstamas kultas, pvz., mitraizmas arba šivaizmas bei višnu
izmas Indijoje. Platesne prasme monolatrija gali reikšti tie
siog vieno dievo garbinimą konkrečioje šventykloje, kai už
kelių žingsnių šlovinamas kitas. Taigi monolatrijos esama
tada, kai vienas dievas išskiriamas iš daugelio ir tampa aukš
čiausiuoju; kai jam skiriamas atskiras kultas.
Tiek monolatriją, tiek henoteizmą reikia skirti nuo tikė
jimo aukščiausiąja dievybe, juoba kad toks tikėjimas anaip
tol nėra monoteistinis. Turiu galvoje dažnai religijose pa
sirodantĮ reiškinĮ, kuris vokiečių religijotyros vadinamas
Hochgottglaube. Tikima aukščiausiuoju dievu, kuris laiko

mas pasaulio sukūrėju ir pan., tačiau atskirai negarbina
mas. Tai yra greičiau žinoma apie jo egzistavimą. Kartais
pernelyg nesigilinant arba iš ideologinių paskatų- nutaria
ma, kad jeigu tam tikra religija žino vieną Dievą, pasaulio
kūrėją, vadinasi, ji yra monoteistinė ar bent jau stipriai links
tanti monoteizmo link. Šitaip elgiasi garsieji latviq dievtu
riai, manantys, jog senoji latvių religija linko Į monoteizmą
ar net buvo monoteistinė, o remiamasi tuo, kad latvių dai
nose minimas Dangaus Dievas, kuris kartas nuo karto paš
lovinamas. Panašiai elgiamasi ir su senąja lietuvių religija:
pastebėjus, kad lietuviai turėjo aukščiausią ar vyriausią Dan
gaus Dievą, nusprendžiama, kad ši religija kažkaip savaime
krypo Į monoteizmą ar bent jau buvo henoteistinė. Kadan
gi, kaip jau anksčiau pastebėjome, "henoteizmas" yra besi9.·599
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meldžiančio žmogaus laikysena, o ne religija, abiem atve
jais-lietuvių ir latvių- tektų kalbėti apie monolatriją,o bū
tent jos nėra nė pėdsakų, bent jau Dangaus Dievo atžvilgiu.
Dangaus Dievo kulto nebuvo; kita kalba apie Perkūno kul
to centralizaciją Lietuvos valstybės kūrimosi išvakarėse čia iš tiesų galime įžiūrėti stiprias monolatrijos tendenci
jas. Pats žinojimas, kad yra Aukščiausioji Dievybė, dar nėra
monoteizmas- netgi tada, kai jos šaukiamasi ar į ją kreipia
masi. Antra vertus, tikėjimas Aukščiausia Esybe toli gra
žu nepanaikina tikėjimo kitais dievais bei jų kulto. Papras
tai toks Dievas suvokiamas kaip nutolęs ir nuo pasaulio bei
žmogaus rūpesčių nusišalinęs Dievas; religijotyroje tokiam
įvaizdžiui apibūdinti vartojamas specialus terminas -deus
otiosus. Jis išties sukuria pasaulį, žmogų, kartais ir kitus die

vus, tačiau vėliau pasišalina į savo aukštybes, rūpestį pasau
lio reikalais perduodamas kitiems dievams. Tokį deus otio
sus žino dauguma senųjų bei izoliuotų tautų religijų. Gal
būt iš tokio deus otiosus ir išsirutulioja Izraelio Jahvė, bet
tik vieną sykį ir vienoje konkrečioje mįslingo likimo genty
je-kitur tokių pavyzdžių mes nematome. Kito tokio atve
jo neįstengė nurodyti ir Soderblomas,- jo paties teigimu,
"kildintojai", besireikšdami kaip dei otiosi, nepereina į mo
noteistinį lygmenį.
Panteizmas ir teopantizmas

Religijotyra panteizmo idėją atmeta,palikdama ją filoso
fijos jurisdikcijaP8, nors kartais ši idėja išnyra teologijos ir
religijotyros paribyje19, kai mėginama tvirtinti, jog panteiz18
19

Frick. H. Min. veik-S. 79.
Čia simptomiškas Holsteno straipsnis autoritetingame protestantiškos

pakraipos teologijos-religijotyros žodyne: Holsten W. Pantheismus. Religion
sgeschichtlich II Die Religion in Geschichte ... - Bd. 5. S. 37-38.
-
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mas, t. y. įsitikinimas, kad Dievas ir visata yra identiški, kad
Dievas persmelkia visatą ir susilieja, sutampa su ja, gali pa
sirodyti ne tik ilgos religinės raidos pabaigoje, tačiau ir bet
kurioje jos stadijoje. Holsteno teigimu, panteistinių elemen
tų pasirodo jau tikėjimuose mana, Indijoje panteizmas ap
tinkamas tikėjimuose Brahmano ir Atmano tapatybe (apy
tikriai - Dievo ir asmens tapatybe), budizme irgi galima
įžvelgti panteistinį elementą, o ir visiškai politeistinė, Hols
teno žodžiais tariant, Egipto religija turi panteistinių ele
mentų, nes senuosiuose Egipto tekstuose mirusysis tapati
namas su dievu Atumu ir tarsi susivienija su visais dievais.
Panteistinių tendencijų Holstenas įžvelgia ir judaistinėje
bei islamo mistikoje.
Šio autoriaus mintis perteikėme todėt kad jos labai cha
rakteringai atskleidžia mūsų europinio mąstymo laisvai
traktuojamo panteizmo tradiciją, savitą "panteistinę iner
ciją": jei Dievas nepasirodo asmeniškai, bet slypi, vadinasi,
tai panteizmo apraiška. Po Eliades įžvalgų- prisiminkime
hierofanijas- visi šie išvardytieji reiškiniai tikrai negali bū
ti laikomi "panteistiniais". Panteizmas iš tiesų yra grynai
filosofinė kategorija, kurios ištakų gal ir esama kokiuose
nors religiniuose kloduose, bet religijų istorijoje ji tikrai ne
sutinkama. Dar sykį grįškime prie Holsteno minimų "pan
teizmo" apsireiškimų: nei Brahmano ir Atmano tapatybė,
nei judaizmo bei islamo mistikos, kalbančios apie asmens
ir Dievybės tapatumą, visiškai nereiškia panteizmo. Nes
varbu, kada ir kokiose, religijose bepasirodytų mistinių
reiškinių, jie visada realizuojami dievybės ir mistiko tapa
tybės idėja,- ar tai būtų XIII amžiaus Pareinės mistika, ar
Šankaros mistika Indijoje, ar imamo "visabuvimo" misti
ka šiizme. Tačiau tai ne panteizmas, o įsitikinimas Kūrėjo
ir kūrinio tapatumu, kurį mistikas gali išgyventi, nes savyje
131

tebeturi Kurėjo įkvėptą kibirkštį. Tikrasis panteizmas yra
tikėjimas Dievo ir gamtos tapatumu, o žmogaus ir Dievo
ryšys - visiškai kitos religinės prigimties dalykas. Tą pat
galima pasakyti ir apie egiptietišką mirusiojo ir dievybės
jungimosi mistiką (beje, iš tiesų mirusysis kitame pasauly
je gyvena autonomišką ir savą gyvenimą, o su dievu, Atu
mu ar Ozyriu, jis tapatinasi tik pavojingiausioje virsmo sta
dijoje, kai iš gyvenimo-mirties jis pereina į amžinąją egzis
tenciją, - tai ritualinis susitapatinimas, apie kurį mes dar
kalbėsime). "Budistinis panteizmas" yra visiškas nesusip
ratimas, nes nirvana jokiu budu nėra "persismelkimas";
budizmui, ypač ortodoksiniam, jokie "panteistiniai" api
būdinimai negali buti taikomi jau vien dėl tos priežasties,
kad budizme nėra "persmelkiančiojo" objekto, nėra dievo.
Buda ne dievybė - jis slypi tokioje anapusybėje, kad bet
koks jo šaukimasis yra beprasmis. Tenka pastebėti, kad is
torijoje panteistinių religijų mes nesutinkame, tad ir patį
terminą reikėtų palikti tai disciplinai, kurioje jis ir atsira
do, t. y. filosofijai.
Norint apibrėžti Dievo-visur-buvimo ar panašias religi
nes idėjas, veikiau reikia vartoti teopantizmo terminą, reli
gijotyroje įsitvirtinusį šio amžiaus antrame-trečiame de
šimtmetyje,- bene pirmasis jį pasiulė Otto, ir šiam požiūriui
buvo gyvai pritarta20.
Skirstymo nepakankamumas

Taigi religijų grupavimas remiantis musų išvardytais
principais- gana nepatikimas užsiėmimas. Jie, tiesą sakant,
patogus, nes leidžia išskirti tam tikras religijų grupes pa
gal jų požiūrį į Dievą ar dievus ir kalbėti apie joms pačioms
1°

Frick H. Min. veik.
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S. 79.
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būdingus ypatumus. Iki tam tikros ribos mes šiais principais
galime naudotis, tarkime, teigdami, kad monoteistinėms re
ligijoms būdingi šventraščiai arba kad politeistinių religi
jų dievai gali įgyti naujų funkcijų ar jomis keistis. Bet nie
ku gyvu negalime manyti, kad tai, kas "apskritai" būdinga,
pvz., politeistinėms religijoms, tikrai galioja ir konkrečiai
religijai. Lygiai taip pat tarpusavyje skiriasi ir monoteis
tinės religijos, pvz., krikščionybė ir islamas turi bendrų
bruožų, bet tai visiškai skirtingos religijos.
Taigi visos minėtos sąvokos neleidžia pakankamai adek
vačiai apklausti religijų pasaulio. Jomis galime ir netgi turi
me naudotis, bet neturime jokios teisės manyti, kad tokias
klišes naudojanti kalba gali pakankamai giliai aptarti religi
jų ypatybes. Esama pavojaus, jog užuot aiškinęsi tam tikrą
religiją ar jų grupę, imsime sklaidyti "panteizmo" ar "mono
teizmo" sąvokų prasmes. Tad dar sykį pastebėsime: religija
tirtina ir aiškintina kaip konkreti religija, turinti ypatingą,
neredukuojamą savastį. Išskyrinėti "religijų grupes" pagal
jų požiūrį į aukščiausią dievybę yra labai rizikinga, nes tie
požiūriai labai įvairūs, kinta net ir vienos religijos raidoje.

II. 2. C. D i e v o i d ė j o s s k l a i d a
Taigi apie dievų ir Dievo idėjos kilmę, apie jos atsiradimo
priežastis bei aplinkybes pasakyti negalime nieko. Būdama
empirinė disciplina, religijotyra apie tai negali net išsitar
ti, kadangi jai trūksta faktinių duomenų- jokie tyrimai ne
užfiksuos tos akimirkos, kai žmonijos istorijoje pirmąsyk
atsirado aukštesnio, žmogaus ir pasaulio likimą lemiančio
asmens įvaizdis. Akivaizdu viena: nežinome kultūros, ku
rioje tokio įvaizdžio nebūtų. Religijų istorija mums patei
kia tik vieną aiškų ir neabejotiną faktą - pačios pirmosios
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religijos, apie kurias mes ką nors žinome iš rašytinių šaltinių,
jau turi gausius ir daugmaž susiformavusius politeistinius
panteonus, bet nėra jokių "ką tik atsiradusios", "šviežios"
religijos požymių.
Paprasčiausi pamąstymai, tiesa, pasakytų mums, jog die
vo idėja gali atsirasti iš nuojautų, racionalių samprotavi
mų, protėvių kulto, sudievinus pirmuosius genties kultū
rinius didvyrius, iš gamtos dvasių idėjos ir pan. Bet tai tik
samprotavimai, dievo idėjos genezė nėra religijotyros ob
jektas. (Tačiau, jei negalime klausti apie kilmę, dar nereiš
kia, kad negalime kalbėti apie šios idėjos raidą- atskirose
religijose ar religijų grupėse akivaizdžiai pastebime, kad
vienas dievas skirtingais istoriniais laikotarpiais gali įgyti
ar perimti naujas funkcijas, kartu išlaikydamas ir itin archa
jiškų bruožų.)
Taigi kai į religijotyros akiratį patenka dievo idėja, mes
galime ir turime aiškintis, kaip ji funkcionuoja, kokiomis
priemonėmis išreiškiama, galiausiai, kokią reikšmę įvai
riose religijose ji įgyja žmogui.
Dievas kaip absoliutybė

Religijose dievai bemaž visada įsivaizduojami kaip ne
palyginamai viršesni už žmones, jie - visų reiškinių, esa
mų ir būsimų, priežastys. Jų valia- absoliuti, nepaisant to,
kad žmonės vienaip ar kitaip tikisi juos permaldauti ar pa
veikti kulto veiksmais. Jie yra visos tvarkos pagrindas, le
miantis tiek pasaulio sąrangą, tiek žmogiškąją tvarką- do
rovės normos bei įstatymai taipogi yra dieviškos kilmės.
Dievai veikia pagrindiniuose tautų mituose, formuojan
čiuose tų tautų ar genčių gyvenseną. Dievai turi nepapras
tą galią -jie gali sukelti tvanus, nugalėti baisiausius priešus,
jie valdo atmosferą, dangų ir požemius, jie - gyvenimo ir
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mirties viešpačiai. Tiesa, ne visų religijų dievų galia "ab
soliuti" - dievai kai kurių ribų kartais negali peržengti.
Graikų dievai yra galingi, bet virš jų rymo nepermaldau
jamas likimas, kuriam paklūsta pats Dzeusas. Babilonie
čių deivė Ištar, įpykusi ant pusdievio Gilgamešo, mėgina
jį pražudyti, tačiau didvyris išsisuka iš visų pinklių. Ma
hajanos budizmo dievų pasaulis tam tikra prasme nėra to
bulas - visi dievai yra tarsi "išklydę" iš teisingojo į nirva
ną vedančio kelio, tad kai kurie kelyje esantys išminčiai
pranašesni už dievus. Dažnai dievams būdingos žmogiš
kos aistros-pyktis, troškimai, neviltis, gašlumas, krauge
riškumas, meilė ir t. t. Tačiau tos aistros intensyvesnės už
žmogiškąsias ir tiesiogine prasme "drebina kalnus".
Vieni dievai yra galingesni už kitus -iškyla tai vienas,
tai kitas lyderis, nauja dievų karta po įnirtingų kovų pakei
čia kitą. Bet įdomu tai, kad "nugalėtieji" dievai iš žmonių
akiračio neišnyksta: net jei ir žinoma, kad tas ar anas die
vas kadaise "buvo nugalėtas", jo kultas dažnai išlieka. Tie
sa, kartais pasikeičia tokio dievo galybės pobūdis, ir kadai
nykštis dangaus valdovas tampa požemių viešpačiu ar pik
tųjų dvasių valdovu. Bet žmogus visada yra menkesnis net
ir už nugalėtus dievus.
Iš tiesų visagaliai tėra monoteistinių religijų dievai. Vi
sas žmogaus dėmesys ir elgesys krypsta į vieną vienintelį
Dievą, ir šitas krypsmas ne tik atveria žmogui beribį ho
rizontą, bet ir suartina jį su Absoliutu. "Jūs esate dievai"
taria žmonėms krikščionybės Dievas. Krikščionybės ir is
lamo mistikai giliausiuose religiniuose išgyvenimuose pa
tiria tapatumą su Dievu. Tačiau tokius išgyvenimus gali
patirti nebūtinai mistikai, ir jie sutinkami ne vien mono
teistinėse religijose. Hinduizmas irgi moko apie Atmano ir
Brahmano, sielos ir Dievo tapatumą. Dievo absoliutumas
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skatina žmogų ieškoti sąlyčio su absoliutybe, todėl identi
fikacija su dievais yra gana įprastas religijų faktas, ypač
dažnai pasirodantis ritualuose (apie tai dar kalbėsime).
Dieviškoji kūryba

Dievai sukuria pasaulį ir žmogų - šitaip moko daugu
ma pasaulio religijų.Pasaulis kuriamas įvairiais pretekstais
arba be jų.Kartais dievai kūrimu siekia išsiveržti iš pirma
pradžio chaoso, iš amžinų sutemų ar tamsybių.Tam panau
dojamos įprastos priemonės- vandenų dugne ar paviršiuje
esantis dumblas ar molis, chaoso "kūnas", sperma, seilės
ir t.t.Vis dėlto kosmogonijose regime kelis dažniausiai pa
sikartojančius pasaulio kūrimo siužetus.
Vandenų motyvas. Šiuose mituose teigiama, jog kadaise
nebuvo nieko, egzistavo tik vandenys (šiame vaizdinyje sly
pintis tam tikras prieštaravimas paprastai nepastebimas).
Kažin koks pirmapradis dievas iš vandenų dugno atsiga
bena arba šiaip gauna smėlio ar molio saują, padeda ją ant
vandenų, ir ji išsiplečia (panašiai moko lietuvių, latvių ir
dalies Okeanijos genčių kosmogonijos). Vienoje versijoje
babiloniečių dievas Ea nuo vandenų paviršiaus "nugnyba
molio" ir taip sukuria pasaulį.Egiptietiškoje Heliopolio ko
smogonijoje iš pirmapradžių vandenų iškyla Atumas, kuris
vandenų viduryje suformuoja pirmąją kalvą.Tokį kosminį
Pirmakalnį,- Meru kalną- žino ir indų kosmogonija. Jis
vėliau tampa pasaulio centru ir ašimi.
Kiaušinio motyvas. Ši versija laikoma ypač archajiška.
Įvairiais pavidalais ji žinoma tiek izoliuotų genčių, tiek la
bai įmantrių religinių sistemų.Arkties tautos turi mitą apie
kadaise, pasaulio pradžioje, gyvenusią milžinišką antį, kuri
padėjo kiaušinį, o tas nukrito "apačion" ir sudužo- taip ir
atsirado pasaulis. Egiptietiškoje Hermopolio kosmogoni136

joje iš keturių dievų porų atsiranda kiaušinis, iš kurio kyla
Saulės dievas Chepris. Vakarų semitų kosmogonijose pir
mapradis kiaušinis atsiranda po labai sudėtingų virsmų,
kuriuose dalyvauja kosminės dvasios bei principai, bet re
zultatas yra tas pat: jam sudužus, atsiranda pasaulis. Gal
tai atrodo ir naiviai, tačiau sudužęs kiaušinis iš tiesų ati
tinka pirmapradžius kosmologinius įvaizdžius - bemaž
visos tautos įsivaizdavo, jog pasaulio viduryje yra iškili sau
suma ar kalnas, o pasaulį supa vandenys, tad sudaužytas
kiaušinis (trynys viduryje, baltymai aplinkui) būtų bene
archajiškiausias žemėlapis ar kosmoso modelis.
Pirmoji kova. Tai labai paplitęs pasaulėkūros siužetas, ne
syk derinamas su "vandenų", "pirmųjų vestuvių" ir kitais
kosmogoniniais motyvais: dievas įveikia savo chtoniškąjį
priešininką ir padeda pasaulio sąrangos pagrindus. Pakanka
prisiminti pagrindinį indoeuropiečių mitą apie Griausma
valdžio ir Slibino kovą- jam artimas ir semitų Baalo kovos
su jūros pabaisa Jam mitas (po šios kovos Baalas įsitvirtina
kaip dievų valdovas). Babiloniečių mitologijoje Mardukas
nugali vandenyno deivę- pabaisą Tiamat- ir iš jos kūno,
perkirtęs jį pusiau, sukuria dangų, žemę, žvaigždynus ir
t. t. Rigvedoje kalbama apie Indros kovą su baisiu slibinu
Vritra ar Vala, reprezentuojančiu chaosą. Jį nugalėjęs Ind
ra sukuria Saulę, dangų, rytmečio aušrą. Panašius "pirmo
sios kovos" motyvus žino hetitai, graikai, daugelis izoliuo
tų genčių. Lietuvių kosmogonijoje šios "pirmosios kovos"
pėdsakus matome Perkūno ir Velnio konflikte.
Pirmažmogio auka. Ši kosmogonijos versija pasakoja apie
gigantišką pirmažmogį, buvusį laikų pradžioje. Jis save pa
aukoja ar būna paaukojamas, ir iš jo atsiranda Visata bei
jos elementai. Indų pirmažmogis Purušas paaukojamas, ir
iš jo kūno dalių atitinkamai atsiranda: iš akies- Saulės die137

vas Surja, iš lūpų-Indra ir Agni, iš galvos-dangus, iš ko
jų- žemė, ir t. t. Esama užuominų apie Irano arijų pirmaž
mogį Gajomardą. Germanų pirmažmogis Ymiras gyveno
laikų pradžioje, "kai dar nieko nebuvo": iš jo kūno dievai
sukuria žemę, iš prakaito-jūras, iš kaulų-kalnus, iš kau
kolės-dangų, ir pan. Galimas dalykas, šio mito reliktų esa
ma ir pas lietuvius (tautosakinės užuominos apie visur ran
damus "laumės papus" ar "pirštus"). Kartais pasaulis atsi
randa, kai dievybė aukoja kokią nors auką ar net save pačią.
Šumerų mitologijoje deivė Namu "pasidalija", ir iš jos atsi
randa dangus bei žemė. Kaip minėta, iš nugalėtas deivės
Tiamat kūno Mardukas sukuria pasaulį.
Pirmosios vestuvės. Šie kosmogoniniai mitai pasaulį kil
dina iš "šventųjų vestuvių", pirmapradės pirmųjų dievų
jungties, dėl kurios ir atsiranda pasaulis. Šumerų kosmo
gonijoje po dangaus ir žemės vedybų gimsta Enlilis, kuris
juos atskiria vieną nuo kito,-taip atsiranda pasaulis. Egip
tietiškoje Heliopolio kosmogonijoje iš pirmadievio Atumo
gimusių brolio Šu ir sesers Tefnut santuokos atsiranda že
mės dievas Hebas ir dangaus deivė Nut. Hesiodo pateik
toje graikų kosmogonijoje apskritai viskas randasi iš dievų
vedybų. Pirmųjų vestuvių motyvai dažnai leidžia paaiškin
ti žemės bei dangaus atsiradimą (ypač jų atsiskyrimą).
Žinoma, čia nebuvo suminėti visi kosmogoniniai siu
žetai, bet jie pasikartoja gana dažnai. Be to, kosmogonijos
paprastai neapsiriboja vienu ar kitu pagrindiniu siužetu,
bet juos derina, jungia, keičia. Šiaip ar taip, pagrindiniai šių
pasakojimų veikėjai-dievai, ir būtent jie kuria pasaulį, ši
taip realizuodami savo galias bei steigdami areną būsimajai
savo pačių bei žmonių dramai. Jie kuria iš jau esančios me
džiagos, dažniausiai reprezentuojančios chaosą ar jai arti
mos (pvz., iš pirmapradžių vandenų), perskeldami chaosą
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ir iš jo formuodami tvarkingą darinį. Kuriant jiems prisirei
kia tam tikrų pastangų, kartais netgi karinio pobūdžio.
Paprastai teigiama, kad senosios ar izoliuotų tautų kosmo
gonijos numano, jog pasaulis buvo sukurtas iš kažkokios
pirmapradės medžiagos, tuo tarpu monoteistinių religijų
Dievas pasaulį sukuria savo minties jėga, "iš nieko". Šito
kios idėjos išryškina Dievo absoliutumą. Galima pastebė
ti, kad ir kitose religijose (tiesa, labai retai) pasitaiko pana
šių įvaizdžių. Egiptietiškoje Memfio kosmogonijoje dievas
Ptahas pasaulį sukuria minties jėga.Esama kosmogonijų,
kuriose dievai, kurdami pasaulį, tam tikru kūrimo etapu
griebiasi ypatingų formulių bei užkeikimų, t.y.kurdami
naudojasi ir žodžiais. Taigi monoteistinės doktrinos gal
būt yra labiau apmąstytos, tačiau jos radikaliai nesiskiria
nuo kitų religijų koncepcijų, juolab kad "kūrimas iš nie
ko" pabrėžiamas daugiau Naujajame Testamente ir krikš
čionių teologijoje, o, pvz., Senojo Testamento pasakojimui
artimesnė babilonietiška kūrimo versija, pagal kurią pa
saulis tvarkomas, organizuojant chaosą.
Kūrimas iš kažko jau esančio neturi būti suvokiamas
kaip diskvalifikuojanti aplinkybė. Kai sakoma, kad dievas
kuria pasaulį iš jau esančios medžiagos, tai tiesiog tenuro
doma, "jog pasaulio medžiaga yra senesnė, nei jos tvarka"

(C. F. Weizsackeris)21. Būtent ši tvarka grindžia pasaulio
sąrangą, ir žmogaus ar valdovo užduotis -ją palaikyti, jung
tis į ją22, taip tam tikra prasme įsijungiant ir į dieviškąją veik
lą. Tokios kosmogonijos ne tik, kaip atrodytų, patenkina
žmogiškąjį smalsumą, bet ir įteisina žmogaus egzistenciją,
parodo bet kokios tvarkos dieviškumą, taigi ir absoliutumą.
Ne veltui Zaratustra mokė, kad dieviškas yra jau pats žemės
21

Cancik H., Gladigow B., Laubscher M. (Hg.) Handbuclz . - S. 478.

22

Ten pat.

.
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dirbimas, nes "neorganizuota" dykra, dirvonuojanti žemė
priklauso Ahura Mazdos priešininkui Angra Mainjui; žmo
gus ardamas, t. y. tvarkydamas žemę, ją pažodine prasme
išplėšia iš piktosios galios valdų ir perveda į dieviškąją sritį.

Žmogaus sukūrimas. Religijų istorijoje antropogonijos
būna labai įvairios, bet dažniausiai žmogaus sukūrimas už
baigia kosmogoniją. Antropogonija nebūtinai turi būti kū
rinijos "apvainikavimas"- tarkime, babiloniečių religijoje
dievai žmogų susikuria kaip tamą, turintį jais rūpintis, jiems
aukoti, t. y. maitinti. Patį žmogų Mardukas ir Ea kuria iš
pabaisų karvedžio Kingu kraujo, taip tarsi "užprogramuo
dami" žmogaus dvilypumą. Netobulą jo prigimtį paaiški
na šumerų mitas: dievai, nutarę sukurti sau tarnų, iškelia
puotą ir jos metu lipdo pirmuosius žmones- tačiau dievai
išgėrę, ir jų darbo vaisius nevykęs.
Antra vertus, antropogonijos parodo ir tai, kad žmo
gus- "dangaus ir žemės", dieviškojo ir medžiaginio prado
jungtis. Antropogonijose dažnai matome, kad dievai žmo
nes lipdo ir atgaivina užkeikimais ar "įpūsdami" savo kvapą
ar dvasią (pvz., skandinavų mitologijoje). Gana grubiais,
mums šiandien nebesuprantamais įvaizdžiais išreiškia
ma viena pagrindinė idėja: žmogus yra netobulas, bet die
viškoji kibirkštėlė jame slypi visada- kaip ir žemiškas, me
džiagiškas, chaotiškas pradas.
Dievai laikų pradžioje sukuria ir gyvūnus, augalus, daik
tus, visą gyvenamąją aplinką. Lietuvių etiologinės sakmės
nuodugniai pasakoja gyvosios gamtos sukūrimo epizodus,
neužmiršdamos nei uodų, nei lokių. Galų gale netgi ama
tus ar ūkinės veiklos rūšis laikų pradžioje įsteigė Dievas išmokė žmones arti, sėti, austi ir t. t. Visa žmogiškoji veikla
tam tikra prasme rymo dieviškume, taigi yra sakrali. Tokia
pasaulio pajauta būdinga visoms senosioms ir daugeliui
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izoliuotų kultūrų, Eurazijos žemdirbių pasaulėjauta tokia
buvo dar labai neseniai, XX amžiaus pradžioje.

Dieviškoji tvarka
Bet kokia organizacija, sąranga, tvarka, įstatymai, doro
vės normos ir t. t. yra dieviškos prigimties- paprastai visa
tai Dievybė įsteigia laikų pradžioje; būtent į juos atsiremian
tis ir juose gyvenantis žmogus ar žmonių bendrija tuo pat
metu gyvena ir organizuotame dieviškume, esmiškai besi
skiriančiame nuo amorfiško, nestruktūruoto chaoso. Nuk
rypimas nuo tvarkos yra ir nukrypimas nuo dieviškumo
(tiesa, čia reikia nepainioti "tvarkos" kaip sąstingio ir religi
nį gyvenimą kartais užgriūvančio ambivalentiškumo, kri
timo į visišką kitokybę,- nes tai irgi dieviškoji tvarka. Vis
kas, kas rymo dieviškume, dieviškuose provaizdžiuose, yra
tvarkinga ir yra

tvarka). "Rymojimas dieviškume" yra visa

apimantis. Tai aiškiausiai matyti senosiose ar izoliuotų tau
tų religijose, bet panašias nuostatas regime ir ankstyvųjų
viduramžių krikščionybėje, o šiais laikais- ir islamo pasau
lyje. Ernestas Gellneris gražiai apibūdina islamo doktrinos
totalumą: "Svarbiausios islamo doktrinos atkakliai ir griež
tai teigia,[ .

] kad Pranašo gauta Žinia[ ] yra kartu doktrina
ir įstatymas. [ . ] Kanono teisės nėra, yra tiesiog dieviška
.

.

. . .

.

.

sis įstatymas, taikytinas veikiau tikinčitljŲ bendruomenei,
o ne kokios nors specializuotos struktūros organizacijai ir
nariams[ .
.

.

] įstatymų leidimą šiuo būdu pasisavina dievy

bė"23. Dievybė dažnai dalyvauja valstybės valdyme; JAV
·prezidentai ir politikai savo kalbose nesyk pamini Dievą:
kiek čia religijos, o kiek ideologijos ar politikos- kitas klau
simas. Bet, kaip matysime vėliau, karaliai ir vadai visada
23

Gellner E. Postmodernizmas, protas ir religija.- V., 1995.- P. 19.
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aiškiai suvokė esą dievų atstovai, tad socialinė organiza
cija labai ilgai turėjo realią sakralinę reikšmę. Tiesa, sociali
nėje sąrangoje vyraujanti tvarka dažnai tėra dieviškosios
kosminės tvarkos atspindys.
Kosminė tvarka. Visatą persmelkiantis organizacijos, nuo
seklumo ir pan. principas ne visada siejamas su Dievu ar
dievais. Jei pasaulį ar žmogų kuria aiškiai įvardijamos die
vybės, jei sąrangas ar veiklas įsteigia dievybė ar kultūrinis
didvyris, tai Visatoje pastebimi absoliutūs principai ne vi
sada siejami su kuriančiaisiais dievais. Indijoje tokia idėja
pasirodo dar Rigvedoje - tai �ta, arba rita, beasmenis Kos
moso dėsnis; jam artima dharma- į Europos kalbas sunkiai
išverčiama sąvoka, hinduizmui reiškianti universalų dės
nį, į kurį privalo orientuotis žmogus,- tai tiek pareiga, tiek
teisė ir tiesa, tiek ir tai, ką mūsų sąmonė įpratusi laikyti re
ligija. Irano arijų šventraštyje Avestoje pasirodo Aša ar
ba Urta, "Teisingumas", "Teisinga pasaulio tvarka", pagal
kurią žmogus privalo elgtis. Kažką panašaus matome ir
kiniečių Tao, arba Dao, sampratoje. Tai neištariamas ir ne
išaiškinamas principas, kuriantis ir veikiantis, bet drauge
nejudantis bei rymantis savyje, pagal kurį gyvuoja visas
pasaulis. Jei žmogus nusižengia Tao ar ritai, jis ne tiek pa
daro nuodėmę, kiek iškrenta iš pasaulio darnos ir neišven
giamai patiria vidinę sumaištį bei kančią.
Kaip minėta, šie kosminiai principai nesusiję su aukš
čiausiais dievais, bet gyvuoja "greta" jų. Tiesa, kartais jie in
dividualizuojami ir siejami su likimo deivėmis (laumėmis,
narnomis, moiromis, Tyche, Fortūna), bet šių likimo dei
vių ištarmėms visada paklūsta ir aukščiausi dievai. Tad gali
ma pastebėti, jog pasaulio kūrimo tvarka ir kosminė tvarka yra
skirtingi dalykai; pirmoji susijusi su Dievu kūrėju, antro
ji- beasmenė arba siejama su specifinėmis lemties deivėmis.
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Monoteistinėse religijose likimo matmuo menkas, nes jis sun
kiai suderinamas su Dievo visagalybe. Bet ir monoteistinės
teologijos šio klausimo iki galo neišsprendžia (laisva valia
ir Dievo visažinystė, Apvaizda, predestinacija- nepakanka
mai aiškios sąvokos ir nelengvai tarpusavyje suderinamos).
Dangus ir žemė

Aukščiausieji dievai labai dažnai siejami su dangumi
jame reziduoja ar netgi vadinami dangaus vardu, pvz., kinų
Tien ar mongolų Tengri. Italų religijotyrininkas Raffaele
Pettazzonis, keturiasdešimt metų tyrinėjęs aukščiausio
sios dievybės įvaizdį religijų istorijoje, pastebi, kad dauge
liu atvejų aukščiausieji dievai yra mitologinės dangaus per
sonifikacijos. Bet ne visada. Kartais aukščiausia dievybė
pasirodo kaip Žemė motina, kuri yra ir kūrėja. Tad kalbant
apie aukščiausiąją dievybę reikia skirti du lygmenis- dan
giškąjį ir žemiškąjį. Toliau Pettazzonis pastebi, kad dangus
ir žemė yra hierofanijos ar teofanijos, taigi šventybės ar die
viškumo apsireiškimai, turintys plačius savitų reikšmių lau
kus. Pateiksime Pettazzonio citatą, kuri, nors ir būdama ilgo
ka, labai koncentruotai išdėsto aukščiausių dievybių sklaidą:
"Už danguje gyvenančio Tėvo įvaizdžio glūdi tūkstant
metė piemenų kultūra, patriarchalinė kultūra; Motina že
mė remiasi tūkstantmete žemdirbystės tradicija, matriar
chaline tradicija. Dangiškojo Tėvo įvaizdis būdingas noma
dams gyvulių augintojams, kurie pragyvena iš savo ban
dų, o bandų gyvavimas priklauso nuo ganyklų, pastarųjų
nuo lietaus, kuris teikiamas iš dangaus. Motina žemė yra
tipiška žemdirbių aukščiausioji dievybė, nes žemdirbiai
minta vegetacijos bei dirvos vaisiais. Prieš atsirandant žem
dirbystei ir gyvulininkystei, archajiškoje medžioklės (ir
rankiojimo) epochoje aukščiausioji dievybė buvo Žvėrių
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Viešpats, nuo kurio priklausė medžioklės sėkmė, savo ruož
tu lėmusi žmonių gyvenimą. Žmogaus egzistencijos vita
linės aplinkybės visada yra svarbiausios. Aukščiausiosios
esybės sąvoka atsiranda ne iš intelektualinių poreikių, bet
dėl egzistencinės baimės"24•
Išties šiuolaikinė religijotyra pastebi, kad aplinkos są
lygos labai stipriai paveikia religinius įvaizdžius bei jų raidą.
Paprastai klajokliai išpažįsta dangiškąją religiją, o žemės
sakralumo nejaučia (pvz., nors ir degina savo mirusiuosius,
bet laidoja žemėje mirusius nuo epideminių ligų). Tačiau ir
žemdirbiai Žemę motiną toli gražu ne visada paverčia aukš
čiausiąja dievybe. Centrinės Amerikos žemdirbių civiliza
cijų religijų centre buvo Saulės dievybės; aukščiau minėta,
jog Kinijoje (vėl itin archajiškos žemdirbystės šalyje) svar
biausia dievybė - taip pat dangiška; Mesopotamijos žem
dirbių civilizacijose Žemė motina žymesnio vaidmens ne
turi, ir t. t. Iš tiesų klajoklių gyvenimas priklauso nuo lietaus,
tačiau bent tam tikrose platumose lietus ne mažiau reikalin
gas žemdirbiams, tuo tarpu kitur žemdirbių, ir ne vien jų,
dėmesys krypsta į Saulę. Senovės žmonėms tai, kad Saulė
nuolat pateka kiekvieną rytą, nebuvo savaime supranta
mas dalykas- viduržiemy jos jėgos silpdavo, ir vieną vaka
rą ji išties galėjo amžinai pradingti už horizonto linijos žiemos saulėgrįžos papročiai liudija tokią baimę išplitus
po didelį kultūrinį arealą. Tad stengtasi Saulę palaikyti, jai
aukomis ir įvairiausiais ritualais pagelbėti. Centrinėje Ame
rikoje Saulės galios būdavo stiprinamos žiauriausiomis tūk
stančių žmonių aukomis- išplėštomis jų širdimis ir krauju.
O baimę, kad Saulė kartą ims ir nepasirodys, liudija labai
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jie žinomi tiek lietuvių, tiek egiptiečių tradicijoje. Apskritai
Saulė kartais įsiveržia į kulto centrą ir tampa aukščiausiąja
dievybe- prisiminkime mitraizmą (tiesa, labai smarkiai per
keitusį fizinę Saulės prasmę), galų gale Egiptą, kur Saulės
dievas Re kai kuriose kosmogonijose yra pasaulio kūrėjas,
o iš jo ašarų atsiranda žmonės. Echnatono reformos metu
aukščiausiuoju ir iš esmės vieninteliu dievu tapo Saulės die
vas Atonas. Saulės dievas, tapęs aukščiausiuoju, panaiki
na daugelį priešpriešų, visų pirma- tarp žemės ir dangaus,
viršaus ir apačios. Beje, Saulės dievybės gali būti tiek vyriš
kos, tiek moteriškos.
Šitokios priešpriešos šalinamos ir kitais būdais. Pagrin
dinis jų- mitologinės dangiškų dievų ir žemiškųjų deivių
santuokos (atvirkščiai būna, beje, labai retai- čia galima pa
minėti Egipto religiją, kur dangaus deivė buvo Nut, o žemės
dievas- Hebas). Geriausiai žinomas ir ryškiausias dangiš
kų bei žemiškų panteonų susiliejimo atvejis aptinkamas
graikų religijoje - atvykę Graikijon dangiškąją religiją iš
pažįstantys klajokliai indoeuropiečiai aptiko vietinę chto
niškąją religiją, kur svarbiausią vaidmenį atliko žemės dei
vės. Neilgai trukus, sutuokus dievus, visų pirma Dzeusą ir
neabejotinai su žeme susijusią Herą, atsirado visiškai nau
jas panteonas, apėmęs tiek vietines, tiek atsineštąsias tradi
cijas. Beje, Dzeusui atiteko savotiškas vaidmuo: kadangi į
panteoną reikėjo įtraukti daugybę deivių, Dzeusas sykis nuo
sykio turėdavo pasprukti nuo Heros. Graikų dievų meilės
žygiai, kurių gausa mus stulbina, iš dalies ir atsirado dėl
mitologinės tvarkos poreikio.
Antra vertus, esama ir fundamentalesnės dangaus ir
žemės jungties, dažniausiai išreiškiamas pirmųjų vestuvių
mitu ir grindžiančios vaisingumo ritualus- apie tai dar kal
bėsime. Tačiau reikia pastebėti ir tai, kad bet kokios jung1o .. s99
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tys įmanomos tik ten, kur yra joms palankių sąlygų. Der
lingas dirvožemis, plytintis po vaisinančio lietaus debesi
mis, akivaizdžiai skatina įžvelgti dangaus ir žemės jungtį,
tačiau kitaip yra ten, kur dangaus ir žemės teofanijos dėl pa
čios gamtos pobūdžio gyvuoja atskirai, "skirtinguose pasau
liuose",- iškylant vienai, antroji tampa bereikšmė ir jokia
jų jungtis neįmanoma. Vėl pacituosime Pettazzonį, subti
liai ir aiškiai nusakantį skirtingas dangaus ir žemės teofa
nijų aplinkybes:
"Dangaus skliautas žmones lygiai taip pat gaubia viso
se pasaulio šalyse; tačiau dangaus teofanija, tai yra sakralūs
dangaus potyriai, esmingai skiriasi priklausomai nuo to,
ar dangus suvokiamas kaip kosminė žemės užbaigtis, ar
jis pats yra kilęs iš jos (kaip Uranas pagal Hesiodą), ar dan
gus patiriamas kaip išplitusi imanentiška dabartis, be per
stojo ir neišvengiamai veikianti žmogų kiekvienoje vietoje
ir kiekvieną akimirką, dabartis, kuri regi viską, nuo kurios
niekas negali pasislėpti ar pasprukti. Žemė visada ir visur
yra žmogiškojo gyvenimo scena; bet žemės teofanija, nu
minozinė žemės reikšmė yra skirtinga priklausomai nuo
to, ar žmogaus dirbama žemė yra "Motina", maitintoja,
derliaus, gėlių ir vaisių tiekėja žmogaus maistui ir džia.ugs
mui, ar žemė yra sausa, nevaisinga, neapdirbta, bekraštė
plynė, per kurią, kiek tik užmato akis, iš lėto juda galvijų
ban-dos; paslaptinga ir iškilminga stepė . . "25
.

Dieviškasis ambivalentiškumas. Dvinarės struktūros, triksteriai

Dievybės charakteris ne visada būna ramus ir pastovus.
Jos poelgiai gali būti neapskaičiuojami ir nesuprantami.
Kartais tokie dievybės charakterio ypatumai išreiškia jos
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absoliučią valią ir galią - ji yra laisva elgtis kaip tinkama.
Islamo teologija pastebi, kad jei Alachas yra visagalis, tai
jis gali ir pats sau prieštarauti: tarkime, jei dviejose Kora
no vietose apie tą patį dalyką kalbama skirtingai, tai yra ne
koks nors nesusipratimas, o Dievo visagalybės apraiška.
Izraelio Jahvė irgi nenuspėjamas- už tokią pačią pražangą
vienąsyk jis žiauriai baudžia, o kitą kartą pažvelgia į ją pro
pirštus. Bet yra ir kitas dieviškumo elementas- tai ambiva
lentiškumas.
Taigi per vienos ir tos pačios dievybės prigimtį gali pa
sireikšti prieštaringi principai. Kažką panašaus esame pas
tebėję Otto šventybės atveju-tremendum ir fascinans, siau
bingi ir pa traukiantys elementai religiniu išgyvenimu gali
būti patiriami drauge. Dievų ambivalencija apima ne tik
patyrimą, bet ir jų pačių išvaizdą, elgesį, išplečia jų globo
jamas sferas. Prieštaringumai, dvilypumai gali pasirodyti
labai netikėtais pavidalais. Babiloniečių meilės ir vaisingu
mo deivė Ištar (Vakarų semitų Aštartė), vadinama "meilės
valdove", "malonumų karaliene", kartu yra ir karo deivė;
įrašai kalba ir apie "barzdotąją Ištar". Vakarų semitų dievas
Rešefas yra maro dievas, tačiau jam priklauso ir gydymo
funkcijos. Graikų Apolonas -gydymo ir sveikatos dievas,
muzikos ir menų globėjas, bet kartu- mirties ir naikinimo
dievas. Senojoje Irano arijų religijoje ugnies deivė Anahi
ta siejama su vandenimis, dėvi apdarą iš bebrų (taigi van
dens gyvūnų) kailių ir vadinama ne tik "skaisčiąja", bet ir
"drėgnąja". Babiloniečių Enlilis, laikomas dievų valdovu
ir tvarkos saugotoju, sukuria pabaisą Lamu, turinčią sunai
kinti žmones, ir pasiunčia tvaną. Egiptiečių dievas Setas rūstus karo ir dykumų dievas, būtent jis nužudo Ozyrį;
tačiau kartais jis taip pat vadinamas "dangaus viešpačiu"
ir turi visiškai "teigiamą krūvį"; su juo tapatinasi faraonas,

147

kuris savo asmeniu įkūnija ir Setą, ir Horą, juodu sutaiky
damas. Graikų Dzeusas, dangaus ir griausmų valdovas, pa
gal vieną savo požymį vadinamas Zeus ch tanios- "Požemi
niu Dzeusu".
Dvinarės struktūros. Kartais toks ambivalentiškumas

būdingas dviem labai glaudžiai susijusiems asmenims: tai
gali būti, pvz., Dieviškieji dvyniai, kurių vienas siejamas
su dangumi, kitas- su požemiais, tačiau jiedu veikia išvien
ir mitologijose pasirodo kaip viena esybė. Tiesa, religijų rai
doje dvyniai gali pasirodyti ir kaip labai nutolę persona
žai, kurių prigimtinę dvynystę tegalima tik rekonstruoti
(plg. lietuvių kauką ir aitvarą), ir kaip visiškai neišskiria
ma pora, kuriai būdingos itin prieštaringos manifestacijos
(plg. indų Ašvinus, veikiančius tiek danguje, tiek jūrose).
Dvynystės elementai kartais pasirodo pasaulio kūrimo
mituose: pasaulį kuria du broliai - dievai ar kultūriniai
herojai. Izoliuotų kultūrų mitologijos su vienu brolių sieja
gerą naudingų dalykų atsiradimą, su kitu- blogio ir kenks
mingų daiktų ar gyvūnų kilmę. Irokėzų Joskecha sukuria
Saulę ir visa, kas pasaulyje naudinga, o jo jaunesnysis bro
lis dvynys Taviskaronas- uolas, kenksmingus gyvūnus (ja
guarus, vilkus, gyvates ir vabzdžiusL dyglius, jis sukelia
ir pirmąjį žemės drebėjimą. Taviskaronas priešinasi kiek
vienam geram brolio sumanymui, Joskechos sukurtose upė
se pridaro slenksčių, ir pan. Galiausiai Taviskaronas pasis
lepia požemiuose ir tampa jų valdovu. Panašų motyvą žino
ir Šiaurės Amerikoje gyvenanti kachuila indėnų gentis: dėl
pirmenybės ginčijasi du dvyniai- žmones ir Mėnulį sukū
ręs Mukatas bei į požemius nusileidęs Temajauitas. Tokių
dvyniško kūrimo mito elementų matome ir lietuvių eti
ologinėse sakmėse, kuriose Dievas kuria visa tai, kas gera,
naudingas gyvūnų rūšis, o Velnias- balas, pelkes, žmogui
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kenkiančius gyvūnus, taboką, "arielką" ir pan.; Dievui
kuriant Velnias nuolat stengiasi jam pakenkti. Kaip ir jo
"kolegos" Šiaurės Amerikoje, Velnias taip pat tampa po
žemių valdovu.
Tokių dvynystės atvejų pasitaiko ne vien etiologiniuo
se pasakojimuose. Jau matėme, kad religijos kosmogonijas
pratęsia; tai, kas įvyko kuriant pasaulį, galioja ir šiandien,
žmogus vienaip ar kitaip įsijungia į kūrimo vyksmu įtvir
tintą pasaulio organizaciją. Jei pasaulio pradžios įvykius
nulėmė dviejų prieštaringų galių veiksmai, tai ir "dabarti
niame" pasaulyje jie tebeveikia. Ypatingą reikšmę pana
šūs "dvyniai" įgauna zaratustrizme. Pasak Avestos, "iš pat
pradžių" egzistuoja dvi dvasios dvynės, Spenta Mainju,
arba "Gerasis mąstymas", ir Angra Mainju, "Blogasis mąs
tymas". Jos dvynės, tačiau pirmoji jau pradžių pradžioje
pasirenka gėrį, antroji- blogį; jos abi perskrodžia visą Kos
mosą, ir kiekviena būtybė taip pat renkasi vieną iš jų. Visi
pasaulio įvykiai apimami šių dvasių kosminių rungtynių
horizonto; visos protaujančios būtybės yra su viena ar kita
iš jų susietos, tarsi sudarydamas du pasaulius - gėrio ir
blogio; jų prieštarą pasaulio pabaigoje teišspręs visuotinis
apsivalymas ir apokatastazė.
Šitokių kosminių konstrukcijų izoliuotose kultūrose
nepastebėsime, bet numanu, kad tiek Avestos, tiek irokėzų
"pirmapradžiai dvyniai" yra tokių pačių dvinarių struktūrų
eksplikacijos.
Kalbant apie dvinares struktūras, reikėtų paminėti ir
dieviškąsias poras, dievo ir deivės sąjungas, pasirodančias

ir veikiančias per panašią į "dvyniškąją" vienovę. Kartais
"dvyniškumo" sąvoką tokioms poroms galima taikyti pa
žodžiui; ją gali sudaryti brolis ir sesuo, kaip kad indq tra
dicijoje- Jama ir Jami, ar egiptiečių kosmogonijoje- Šu ir
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Tefnut, Ozyris ir Izidė. Kai kuriose ankstyvosiose civili
zacijose ar izoliuotų genčių kultūrose valdovai tuokiasi su
seserimis; incestas čia turi religinę reikšmę ir tiesiog ati
tinka pirmosios dieviškosios jungties pobūdį. Dieviškasis
incestas, matyt, turi ir savų reikšmių, bet iš dalies jį sąly
goja tai, kad, pasaulį kildinant iš pirmapradės santuokos,
tam tikru ankstyvu tarpsniu incesto neįmanoma išvengti
)ogiškai" -pirmoji dievų pora turi būti brolis ir sesuo.
Jau matėme, kad kosmogonijose pasirodo dieviško
sios poros, iš kurių kildinamos pirmosios dievų kartos ir
pats pasaulis. Tačiau "paprasta" dievų sąjunga gali peraug
ti į jų jungtį; dievų pora įsivaizduojama kaip vientisas vi
setas, pvz., actekai savo aukščiausiąjį dangaus viešpatį va
dindavo Ometekutliu ("Dvejybės Viešpačiu") ir Omesiuatl
("Dvejybės Sutuoktine"). Kaip matysime vėliau, Artimųjų
Rytų religijose į dievą ar deivę buvo kreipiamasi kaip į besi
kreipiančiojo "tėvą ar motiną". Kai kurie universalūs, pir
mapradžiai dievai įsivaizduojami esą dvilyčiai, kaip kad
Zervanas, pirmapradis laiko dievas vėlyvojoje Irano arijų re
ligijos atmainoje zervanizme.Tiesa, tokie atvejai gana reti.
Kreipiantis į dievą nesyk pasikliaujama ir jo sutuokti
nės užtarimu ar tiesiog, norint susilaukti dievo palankumo,
išsyk kreipiamasi į jo sutuoktinę, manant, kad šioji .leng
viau jį įkalbės ar perkalbės. Kartais ji iškyla į labai svarbios
ar net valstybinės dievybės rangą. Tarkime, hetitq karalys
tėje svarbiausias buvo Vėjo dievas, o jo sutuoktinė, Saulės
deivė, vadinta "Hetitų šalies karaliene" ir pagal kulto in
tensyvumą ne ką tenusileido savo vyrui. Nors tradicinėje
Egipto religijoje Ozyrio ir Izidės poroje svarbesnis buvo
Ozyris, su kuriuo rituališkai tapatindavosi ir faraonas, ir
kiekvienas mirusysis, helenizmas iš šios poros išaukštino
būtent Izidę, kuriai buvo skirtas atskiras misterijų kultas.
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Triksteriai. Tai dievai-išdaigininkai, kurių elgesys ne tik
visiškai nenuspėjamas, bet ir prieštarauja visoms atitin

kamoje dievų ar žmonių bendrijoje priimtoms normoms.
Gali būti, jog triksteris atsiranda tada, kai dvynių perso
naže vienas narys išnyksta, ir kitam tenka perimti anksčiau
jo antrininko reprezentuotas savybes - bet tai tik prielai
da, galiojanti toli gražu ne visiems triksteriams. Jų elgesys
yra "karnavališkas", aukštyn kojomis apverčiantis visuo
tinai galiojančias ir pripažintas elgesio normas. Kartais reli
gijose pastebime dievų, kurie akivaizdžiai yra triksteriai,
bet ypač intensyviai triksterių bruožai pasireiškia izoliuo
tų genčių kultūrinių herojų veikloje; kartais triksteriškai
elgiasi šamanai, žyniai- tarkime, kalbėdami moterišku bal
su, rengdamiesi moteriškais drabužiais, šėldami ir pan. Kai
kada susiformuoja savitas triksterių luomas, pvz., slavų ju
rodivyje- tai sunkiai išverčiama sąvoka, pažyminti tam tik
rus fizinius ar psichinius trūkumus demonstruojančius
asmenis, kurie, ypatingo šėlsmo apimti, šūkčioja daugiau
ar mažiau bereikšmes frazes, tačiau tarp jų pasitaiko ir gi
liausių religinių (ar politinių) ištarmių, kurias aplinkiniai
laiko "įkvėptomis", tad tokie triksteriai artimi pranašams
(apie juos dar bus kalbama). Išsyk galima pastebėti, kad
esama tokių religinių asmenų (dievų, kultūrinių herojų ir
pan.), kuriuos galima pavadinti "klasikiniais" triksteriais,
bet kartais ir "klasikiniai" dievai atsiskleidžia tam tikrais
triksteriškais bruožais: tarsi neištverdami savo didybės jie
sykis nuo sykio pasielgia nenuspėjamai ir būtent dėl to triksteriškai. Gilių tokio dieviškojo triksteriškumo įžval
gų pateikia Gilbertas Chestertonas savo romane "Žmogus,
kuris buvo Ketvirtadienis". Chestertono herojus elgiasi išties
nenuspėjamai ir visada "ne taip", tačiau būtent tokiu savo
"nenumatytu" elgesiu jis ir įgalina bet kokį vyksmą. Nors
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Chestertono herojaus elgesys ir šokiruoja, pagrindinė ro
mano mintis yra ta, kad Dievo įsikūnijimas žmoguje - dar
paradoksalesnis ir neįtikėtinesnis dalykas nei sukrečian
čios ir tikrai "nedieviškos" "Ketvirtadienio" išdaigos. Bent
jau mus jos tikrai sukrečia, nes suardo visas mūsų išanks
tines nuostatas. Religijotyrine prasme Chestertonas visiš
kai teisus, kaip, matyt, ir teologine. Dievas yra toks, koks
jis yra, ir neverta tikėtis, kad jo elgesys atitiks mūsų nuo
monę apie tai, kaip Dievas turėtų elgtis.
Triksteris nėra koks "pokštininkas". Jo juokai nejaukūs.
Vieną akimirką jis gali būti geriausias aukštųjų dievų pa
galbininkas, kitą sykį - iškrėsti baisią žudančią išdaigą.
Skandinavų Lokis padeda Odinui ir Torui jų kovose, ir jo
pagalba dažnai labai svarbi ar net lemiama; tačiau tas pat
Lakis, dievų tarnas, sukuria mirties deivę Helę, baisingąjį
slibiną ir milžinišką vilką Fenrirą, o laikų pabaigoje būtent
Lakis vadovaus tamsybių galioms, kurios prieš pasaulio
gaisrą Ragnariok kausis su geraisiais dievais. Triksteris yra
tarsi gerųjų, kuriančių dievų šešėlis, kartas nuo karto "iš
kraunantis" jų generuojamoje tvarkoje slypinčią įtampą.
Kultiiriniai herojai, išgelbėtojai ir išganytojai

Kultūrinis herojus- tai asmuo, laikų pradžioje sukūręs
ar pagrindęs kokius nors tai kultūrai labai svarbius daiktus
bei reiškinius. Dažnai tai pati gentis, jos struktūra, ūkinin
kavimo būdas, darbo įrankiai ir t. t., reljefas, gyvūnai, tam
tikra tradicija. Kultūriniai herojai išmoko žmones naudo
tis ugnimi, pagrobia ją iš dievų (kaip Prometėjas), nustato
kulto apeigas, įsteigia šventes ir pan. Tai labai svarbus tos
kultūros asmuo, apie kurio veiklą pasakoja mitai bei etiolo
giniai padavimai ar sakmės. Jie dažniausiai laikomi ypa
tingų sugebėjimų žmonėmis, gyvenusiais laikų pradžioje,
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ar pusdieviais, tačiau kultūrinio herojaus bruožų gali turėti
ir dievybė.
Jie veikia dar prieš sukuriant pasaulį arba jo kūrimo me
tu, kartais jau gyvenant pirmosioms žmonių kartoms. Jie
gali veikti išvien su kuriančiąja dievybe, greta jos ar prie
šintis jai (tokiu atveju ir kalbame apie triksterius).
Kultūrinis herojus angliškai vadinamas Culture hera,
prancūziškaiHeras civilisateur, ir šios sąvokos išreiškia ben
driausią kultūrinio herojaus sampratą, aiškėjančią iš an
tropologinių tyrimų: tai tiesiog laikų pradžioje veikiantis
herojus- kūrėjas ir steigėjas. Vokiečių religijotyros kalboje
šis herojus bendrai vadinamas Heilbringer, bet skirstomas į
Heiland- "išgelbėtoją", Kulturbringer- "kultūros teikėją",

arba Culture hera atitikmenį, bei Urheber- "kildintoją". Ma
noma, kad "išgelbėtojas", kitaip negu ErlOser ( "išganyto
jas"), nėra retas religijų istorijos personažas. Jei Išganyto
jai išlaisvina žmones nuo universalaus, būtiško sielos skur
do, išgelbėtojai gelbsti iš konkrečių nelaimių ir būseną Iš
gelbėtojų bruožų turėjo ir sakralieji karaliai - į juos kreip
tasi kaip į dievus, manant, dažnai ne taip jau ir naiviai, jog
karaliaus galios yra ne menkesnės už kokio nors tolimo
dievo rankose slypinčią palaimą ir sugebėjimą apipilti
malonėmis; čia prisimintinos ir gydančiosios karalių ga
lios. Tokiais išgelbėtojais tapdavo ir gydymo ar apsaugos
funkcijas atliekančios dievybės; Graikijoje apie V a. pr. Kr.
į padėjusias nelaimėje ar ligoje dievybes žmogus atsidė
kodamas kreipdavosi kaip į soteres.
Išgelbėtojas gali turėti ir eschatologinę reikšmę- jo gali
būti laukiama laikų pabaigoje, kai jis drauge su Aukščiau
siąja dievybe sugrįš įgyvendinti tobulo pasaulio; labai ryš
kus tokio išgelbėtojo pavyzdys- Avestos Saošyantas, pa
saulio pabaigoje pasirodysiantis herojus, veiksiąs drauge
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su Ahura Mazda; atrodo, kad Saošyanto asmenyje laukta
Zaratustros, pirmojo Ahura Mazdos skelbėja ir pranašo,
sugrįžimo. Išgelbėtojui suvaldžius istoriją, tapus visų vyks
mų centru, atsiranda mesianistinės viltys ir religijos, o tai
pogi vieta Išganytojui- asmeniui, kuris tampa universaliu
keliu, tiesa ir gyvenimu.

Dievų kaita. ĮvaizdžizĮ ir funkcijll mobilumas
"Dieviškasis ambivalentiškumas" gali pasirodyti labai
įvairiais pavidalais; jo esmė ir atsiradimo priežastys ne
visada aiškios. Triksterių ir "nelauktų" Dievo charakterio
bruožų apsireiškimai iš esmės sutampa su Otto pastebė
tomis šventybės charakteristikomis, kaip ir su analitinės
psichologijos įžvalgomis, alchemikų coi ncidentia oppositorum
ir kt. Kodėl taip yra, kodėl dievybė kartais gali pasireikšti
labai prieštaringai, mes negalime nuspėti, tai ir nėra mū
sų užduotis. Tačiau kartais prieštaringi, ambivalentiški ar
daugiafunkciniai dievo bruožai gali susiformuoti istoriš
kai, kintant dievo įvaizdžiui- atitinkamai galima atskleisti
ir priežastis, kodėl dievybė atrodo bei elgiasi būtent taip.
Toliau, kalbėdami apie dievų įvaizdžių sklaidą, pasirem
sime puikia Lanczkowskio analize26• Pasak jo, dievų įvaiz
džių sklaida yra sudėtinga, ir jokia išankstinė hipotezė ar
prielaida negali jos aprėpti. Kita vertus, regime konkre
čius procesus ir galime juos aprašinėti, remdamiesi empiri
ne medžiaga. Tarkime, euhemerinė hipotezė, teigianti, jog
dievai atsirado iš sudievintų didžių asmenybių, universa
liai negalioja, tačiau akivaizdu, jog kai kuriais atvejais taip
atsitikti gali: po tam tikro laiko gali atsirasti koks nors gen
ties herojaus ar karaliaus kultas, ir jis gali įgyti religinės
reikšmės; beje, senosiose kultūrose karaliai būdavo laiko26

Lanczkowski G. Einfiihrung in die Religionsphiinomenologie... - S. 52-55.
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mi dieviškos prigimties asmenimis, ir tokie virsmai tam
tikra prasme būtų visiškai nuoseklūs. Bet taip atsitinka la
bai retai. Galima manyti, jog vienas ar kitas dievas "euheme
riškai įtartinas", t. y. kad jis kilo iš kokio nors sudievinto
valdovo ar herojaus, bet aiškiai tai parodyti yra sunku. Antra
vertus, dažniau aptinkame būtent "atvirkščią" euhemeriz
mą, t. y. kai kurių dievų suherojinimq. Tai pastebime airių
sakmėse - po krikščionybės įvedimo senieji dievai įmami
traktuoti kaip kadaise gyvenę valdovai ir herojai. Bet tai
tėra tik keli dieviškųjų įvaizdžių sklaidos atvejai. Kaip sva
riai pastebi Lanczkowskis:
"Politeistinio panteono pavidalų gausėjimą dažnai są
lygoja dievų skaidymasis (Gotterspaltung). Jis gali rastis iš ly
čių skirties. Bet skaidymasis vyksta ir tuomet, kai gausios
aukštojo dievo funkcijos įasmeninamos specialių ar konk
rečias sferas globojančių dievybių, ir kai nuo jo atskiriami
astraliniai ir atmosferiniai numina, likimo ir priesaikos die
vai bei vaisingumo dievybės. Aukštasis dievas ir toliau pri
pažįstamas, dažniausiai kaip kūrėjas, bet praranda savo
reikšmę religiniame gyvenime.
Kito dažnai pastebimo proceso metu dievo savybės įgy
ja savarankiškumą ir tampa hipostazuotomis esybėmis. Hu
ir Sia, "Ištarmė" ir ,,Išmintis", egiptiečiq religijoje yra kūry
binės dievo savybės, kurios ilgainiui ima savarankiškėti.
Jq vardai imami rašyti su tais pačiais determinatyvais, kaip
ir dievq vardai, o vėlesniuose tekstuose jos pasirodo kaip
Saulės dievo Re vaikai"27•
Galima pastebėti, jog į dievybiq rangą pakyla ir abstrak
čios sąvokos. Romėnams taip nutiko suFortuna- "Laime",
Victoria- "Pergale", Spes- "Viltimi", Fides- ,,Ištikimybe",
ir pan.; kinq Ho-lo

-

"Taika ir santarvė" bei Hsi-kuei -

27 Ten pat.- S. 52.
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"Džiaugsmas ir garbė" - taip pat tapo dievybėmis. Kitas
vyksmas-atskirų dievų iškilimas. Panteistinis panteonas
nėra statiškas, jame nuolat vyksta tam tikri persigrupavi
mai. Egipto politiniame gyvenime iškylant tam tikriems
miestams ar sritims, iškildavo ir ligi tol lokaliniai ir nereikš
mingi dievai, įgydami valstybinę reikšmę ar netgi tapdami
vyriausiais panteono dievais. Klasikinis atvejis - Marciu
ko iškilimas Babilonijoje. Kadaise buvęs nereikšmingos gy
venvietės globėjas, turėjęs tam tikrų soliarinės dievybės
funkcijų, jis iškilo į didžios civilizacijos vyriausiąjį dievą, ab
soliutaus panteono valdovą, pasaulio kūrėją, tvarkytoją ir
bemaž vienatinio dievo lygmenį.
Dievų reikšmė gali kilti ar smukti: kylantis dievas daž
nai perima kitų dievų funkcijas, o smunkantis savąsias "da
lija" kitiems. Kai tokie procesai baigiasi ir kai juos įtvirtina
atnaujinti mitai, pakitę kultiniai dariniai, tuomet dievai ne
syk praranda ne tik savo funkcijas, bet ir"vietas", pvz., se
nieji kosminiai ar dangiški dievai perkeliami į požemius,
įgyja chtoniškų bruožų, tampa blogio jėgų atstovais ir pan.
Dievai gali ir pasimirti, nors tai ne visada būna galuti
nis ir negrįžtamas įvykis. Dievo mirtis gali būti laikina, tai
galioja apmirštančioms ir vėl atgyjančioms vaisingumo die
vybėms, nors čia jau yra atskiras atvejis. Kartais dievai mirš
ta arba pasitraukia, jų šalyse įsigalint monoteistinėms re
ligijoms. Jie ne visada amžini, kartais manoma, kad dievai
gyvuos sulig Visata; jai pražuvus kokioje nors eschatolo
ginėje katastrofoje, žus ir jie. Taip teigia skandinavų escha
tologija: pasaulio gaisre Ragnariok, kosminėse kovose ir vi
suotinėje ugnyje dievai žus - ir jie tą puikiausiai žino. Vis
dėlto "dievų mirtis" religijų istorijoje-labai retas dalykas.
Lanczkowskio teiginius galime papildyti grįždami prie
poskyrio pradžioje pastebėta dalyko: kartais dieviškoji
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ambivalencija yra esminė ir religijotyros metodais neat
skleidžiama, o kartais galima manyti, kad ji susiformuoja
istoriškai ar bent jau kad ją galima istoriškai paaiškinti. Pa
sitaiko, jog dievybės įvaizdis mums atrodo prieštaringas,
nes mėginame jį atkurti, remdamiesi skirtingų laikotarpių
(ar skirtingo pobūdžio) šaltiniais. Mūsų įspūdis gali keis
tis priklausomai nuo to, ar dievybę matome jos skaidymosi,
ar kilimo bei smukimo laikotarpiu. Jei imsimės atkurti "idea
lų" politeistinio panteono dievybės įvaizdį nepaisydami
istoriškumo ir religijos raidos specifikos, tai išsyk atrasime
ambivalentiškumą ir prieštaras- bet tai bus mūsų susida
rytame įvaizdyje slypinčios prieštaros, o ne tikra dieviško
ji ambivalencija. Čia temėginome parodyti, kad jos nerei
kia painioti su istoriškai esminiu dievybės ambivalentiš
kumu.

Dieviškoji zoomorfika
Šis dievybių aspektas kelia tam tikrų neaiškumų, tačiau
jo apeiti negalima, nes pirmųjų mums žinomų civilizacijų
rašytiniuose šaltiniuose, bareljefuose, freskose galime ap
tikti daugiau ar mažiau zoomorfinių dievybių įvaizdžių
kai kurie dievai (ar daugelis jų, kaip Egipte) turi zoomor
finę simboliką, zoomorfinius atitikmenis, ar patys yra
įsivaizduojami kaip pusiau žvėrys, pusiau žmonės.
Religijų istorija vengia atkūrinėti "pirmapradžius" die
viškuosius įvaizdžius, bet daro vieną išimtį, keldama "Žvė
rių Viešpaties" ar "Žvėrių Valdovo" hipotezę. Vienaip ar ki
taip, tačiau zoomorfiško, ne tik medžiojamus žvėris, bet ir
medžiojančius žmones globojančio dievo įvaizdis iškyla iš
esmės visose medžiotojų kultūrose. Žvėrių Viešpats įsivaiz
duojamas kaip pusiau žvėris, pusiau žmogus, turi pagrindi
nio tos kultūros medžiojamo gyvūno ar kitokių zoomorfi157

nių bruožų ir pan. Jam yra skiriamas pagrindinis kulto
dėmesys - tai nesunkiai suprantama, nes pagrindinę ūkio
šaką (kartu žmogaus išgyvenimo galimybę) globojantis
dievas visada taikosi į panteono centrą. Tokį Viešpatį žino
pigmėjai, bušmenai, Arkties ir Sibiro tautos, Pietų Ameri
kos indėnai, keltai (raguotas medžioklės dievas Cernunas),
žemdirbiškosios Afrikos ir Centrinės Amerikos gyvento
jai - taigi ir tos gentys, kurių pragyvenimo šaltinis - me
džioklė, ir žemdirbiai. Tas dievas globoja medžioklės te
ritoriją, nesvarbu, ar tai būtų giria, ar dykynė, ar džiunglės,
ar- žvejų kultūrose- jūra; jis padeda medžiokliui, bet kar
tu ir prižiūri, kad jis nepažeistų pagrindinių medžioklės
taisyklių. Prieš medžioklę ar jai pasisekus, Žvėrių Viešpa
čiui aukojama, į jį kreipiamasi ir jam meldžiamasi; sume
džioto žvėries kaulai palaidojami su atitinkamomis apei
gomis arba kitaip perduodami šiam dievui, tikint, kad jis
sumedžiotuosius žvėris kaip nors atgaivins. Kartais žmo
nės laidojami panašiai ar taip pat kaip žvėrys, tad įtikėti
na, jog Žvėrių Valdovo kompetencijai priklauso ne tik žvė
rių, bet ir žmonių atgaivinimas.
Kaip minėta, religijų istorija vengia "pirmųjų religijos
fazių" paieškų. Bet tiek religijų istorija, tiek lyginamoji
religijotyra liudija, kad iš esmės klajoklių gentys išpažįsta
dangiškąjį Viešpatį, žemdirbiai - Deivę ar chtoniškąsias
dievybes, ir, atitinkamai, medžiotojai turi vienokį ar kito
kį Žvėrių Viešpaties kultą. Kadangi, kiek mums žinoma,
seniausias žmogaus pragyvenimo šaltinis yra medžioklė
(podraug su maistinių augalų rankiojimu), tad ir Žvėrių
Viešpaties kultas kaip specifinis medžioklės kultas tarsi bū
tų pats archajiškiausias. Iš dalies tai patvirtina aplinkybė,
jog seniausiosios žemdirbių civilizacijos- egiptiečių, šumerų
ir babiloniečių, iš dalies Centrinės Amerikos- ir istoriniais
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laikais tebeturi labai daug zoomorfinės simbolikos, nors ir
neįmanoma įrodyti, kad ji kyla vien iš Žvėrių Viešpaties
įvaizdžio. Taigi nors dėl daugelio priežasčitl ši hipotezė nė
ra tvirta, bet kol nėra tvirtesnės, ji galutinai neatmetama.
Zoomorfiniai reiškiniai gali būti susiję su daugeliu ki
tų dalykų. Žvėris, gyvūnas visada yra kažkas kita, nei žmo
gus- tai kitokybė, o ji, kaip jau matėme, yra šventybiška ar
dieviška kategorija. Žvėris, netikėtai pasirodantis iš girios
tankmės, iššokantis iš urvo ar landos, Šiaurės elnių ar zebrų
banda, kuri pasirodo plynės horizonte, gali būti patiriami
kaip šventybiški ar dieviški reiškiniai, savotiškos epifani
jos, tam tikri dieviški "pasiaukojimai" ar "atsiskleidimai",
su kuriais reikia pagarbiai elgtis, suvokiant, kad tai yra
žmogui skirta dovana, drauge dieviška ir žvėriška, įteikta
savo ruožtu kitokybei- tik jau žmogiškai.
Ši kitokybė gali būti išgyvenama kartu su tapatybe. Paleo
lito religijos tyrinėtojai (paprastai nelaikomi griežtąja pras
me religijų istorikais) numano, jog kadaise žmogus neskyrė
savęs nuo jį supančios aplinkos ir laikė save tokia pat gyvū
nų "rūšimi" kaip ir kiaunės, bebrai, elniai ar leopardai; tai
liudytų ir totemistinės legendos apie genties kilmę, pvz.,
pasakojimai apie konkrečios genties kilmę iš varno, kroko
dilo ar lokio,- kaip ir atskirų gyvūnų laidojimo papročiai,
bemaž nesiskiriantys nuo tų, pagal kuriuos laidojami žmo
nės. Iš dalies tai patvirtina ir visame pasaulyje žinomos "gy
vūnų" pasakos, kur kiškiai, lapės, kojotai ir vilkai mąsto ir
veikia kaip žmonės bei drauge su jais - kaip lygiaverčiai
ar netgi pranašesni partneriai. Tokia tapatybės nuojauta
galėjo atsirasti ir tada, kai žmogus, valgydamas nukautą
žvėrį, įsivaizduodavo, kad šitaip perima atitinkamas žvė
ries savybes, taigi savotiškai "susigiminiuoja" su juo. Tiesa,
dar kartą reikia pridurti, jog visi čia pateikti samprotavi159

mai- hipotetiniai, jais ne visada galima remtis, bet geresnių
ižvalgų mes tiesiog negalime pasiūlyti.
Dar vienas zoomorfiškumo aspektas - žvėriškosios at
ributikos bei savybių reikšmė. Žmogus kaip homo sapiens,

kaip rūšis, nuolatos laimėdavo prieš gyvūnų pasauli, bet
milijonai "paskirų dvikovų " pasibaigė žmogaus žūtimi.
Žmogus turėjo daugiau nei pakankamai priežasčių paste
bėti, kad žvėrys pranoksta jį savo "ginkluote"- ragais ir na
gais, jėga bei ištverme, greitomis kojomis, sparnais ir šar
vais, uosle ir klausa, vikrumu. Tad gyvūnų atributai tapo
bet kokios žmogų pranokstančios galios simboliu: dievai
sparnuotų jaučių ar liūtų pavidalais ikūnydavo esmini žmo
gaus potyri, jog ii supanti aplinka yra už ii pranašesnė. Die
vo ragai iš tiesų galėjo "užaugti" istoriškai, tarkime, Žvėrių
Viešpačiui prarandant savo funkcijas, tačiau tokių dievų bū
ta ir žemdirbiškose civilizacijose, tik jų ragai nebebuvo ne
reikšmingi reliktai, o naują prasmini lygmeni įgavę simbo
liai, rodantys jėgą ir valdžią. Vakarų semitų Baalas raguotas
kaip ir Mardukas, Perkūnas ar Toras- visais atvejais raguo
tumas čia išreiškia jau nebe kokią nors "zoomorfiką", o
jėgą, vaisingumą ir pergalę. Tiesa, krikščioniškoje ikonog
rafijoje ragus turi velnias (gal kaip vėlyvas Baalo palikuonis),
bet tokios simbolikos nemalštančią ir ambivalentišką jėgą
paliudija ir ,,ikonografinis" Mozė, atpažįstamas iš Jacies
cornuta, iš "savo ragų ": net juos pakeitus Vulgatos teksto

prasmę atitinkančiu "spindinčiu veidu" vėlyvajai ikonog
rafijai nepavyko atsikratytizoomorfikos- spindulių pluoštas,
sklindantis nuo Mozės galvos po susitikimo su Dievu ant
Sinajaus kalno, ir toliau primena ragus.
Nesvarbu, dėl kokių priežasčių atsirastų religinis žmo
nių-žvėrių-dievų ryšys, jo esama daugybėje religijų; kar
tais jis tik metafora, kartais - intymiausia sąsaja. Štai kaip
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gražiai Leeuwas apibendrina daugelį iš istorijos žinomų
faktų apie žmonių ir žvėrių giminystę:
[ •••] mes šypsomės išgirdę, jog Viduramžiais gyvūnai
stodavo prieš teismą dėl iškrėstų eibių. Bet toks procesas
Prancūzijoje vyko dar 1845 metais. Ne taip jau toli praeity
je liko ta dvasinė nuostata, kuriai neegzistavo žmonių ir
gyvūnų skirtis. Daugelyje pasakų kalbama apie vedybas
tarp žmonių ir žvėrių. Izoliuotų kultūrų žmogus čia ne
mato nieko ypatinga. Papua genties atstovas pasakojo, kad
jo protėvis buvo leguanas; savo giminaičiais jis laikė balan
dį ir juodąją kakadu. Žmogus nebūtinai turi būti ir likti
žmogumi; žmonės, turintys daug mana, dažnai gali pasi
versti bet kokiu žvėrimi; vilkolakiai ir tigražmogiai (Indo
nezijoje) užima svarbią vietą liaudies tikėjimuose. Norint
įgyti kokio nors gyvūno pavidalą, naudojamasi jo oda, kaip
tai būna pasakose apie mergeles, nešiojančias gulbių plun
ksnų apdarus, ir vyrus, lokio kailio pagalba pasiverčiančius
lokiais. [Toliau Leeuwas perteikia pasakojimą apie vieno
"tarnautojo" Toge nuotykį; tasai aptikęs hieną ir norėjęs ją
nušauti, tačiau hiena kreipusis į jį žmogaus balsu ir malda
vusi nežudyti jos, nes ji esanti moteris; toliau pateikiame
šio atsitikimo komentarą.- G. B.] Tikėjimas tokiais daly
kais tiek stiprus, kad ne mažiau nei trisdešimt afrikiečių
liudytojų, tarp jų ir išsilavinę žmonės bei krikščionys, pri
siekinėja matę tą moterį-hieną; tai, kad pro šalį vykęs eu
ropietis teišvydo nuogą negrę, nepadarė jiems jokio
įspūdžio"28•
Toliau Leeuwas pasakoja panašią "europietišką" isto
riją apie kareivį-vilkolakį, ją užrašė dar Petronijus; pami
nėtina, jog vilkolakiai yra vilkais pasiverčiantys žmonės,
11
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jie taip pat gerai žinomi lietuvių folklorui, kaip ir pasako
jimai apie "tigrolakius", "žmones-leopardus" haitiečiams,
Vakarų ar Pietų Afrikos gyventojams.
Apibendrinant galima pastebėti, jog žmonių ir žvėrių
bendrystė, kartais siekianti ir dieviškąsias sritis, yra realus
religijų faktas, nors jo reikšmė bei kilmė diskutuotinos.
Demonai

Demonas - tai dažnai beformė dieviška galia, lemianti
žmogaus likimą. Tai labiau graikų religijos reiškinys, tad
regėti jį ir kitose religijose ne visuomet teisinga. Demonas
dažniausiai įkūnija blogį, nors kartais jis turi ir gerą ar am
bivalentišką reikšmę; jis pasirodo akimirksniu ir tuojau pat
išnyksta; bendrauti su demonu neįmanoma. Kartais demo
nai laikomi žemesnio rango dieviškos prigimties esybėmis,
tarpininkaujančiomis tarp dievų ir žmonių29• Krikščiony
bei demonas yra puolęs angelas.
"Demonas" platesne prasme reiškia žemesnę už dievus
esybę, bet galinčią savarankiai veikti, ji gali būti siejama su
gamtos dvasiomis ar asmeniniu žmogaus demonu (tokiu
atveju dažniau kalbama apie žmogaus genijų). Tačiau tuo
met iškyla rimta problema- gamtos dvasios it demonai ne
visada yra tas pat; be to, demonas - tipiškas Viduržemio
jūros baseino religijų personažas, ir, tarkime, baltų ar ger
manų demoniškos esybės ne visiškai atitinka autentišką
graikišką demono modelį. Trolis toli gražu nėra demonas
antikine prasme, kaukas- taip pat. Tačiau prie demonų ga
lima priskirti islamo kultūrų džinus ar induizmo rakšas.
Krikščioniškai sąmonei demonai yra ne tik piktųjų galių
apraiškos, bet taip pat ir senieji ikikrikščioniškų religijų
'9 Losev A F. Demon II Mify narodov mira. Enciklopedičeskij slovarj. M., 1994. - T. 1. S. 366.
-
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dievai. Taigi turbut reikia pabrėžti, jog vartoti šią sąvoką
neantikinių religijų atžvilgiu yra rizikinga.
Demonai dažniausiai įsivaizduojami esantys pikti ir ken
kiantys žmonėms; jie tarsi atstovauja tamsiosioms šven
tybės ar dieviškumo pusėms. Pasak Leeuwo:
"Demonų karalystė prasideda ten, kur baigiasi žmogiš
koji kultūra, už kaimo ribų, kur yra nejauku. Atitinkamai
ir demonų prigimtis- pikta, nenuspėjama ir neapskaičiuo
jama. Prie jų stengiamasi nesiartinti, greta jų jaučiamasi
netvirtai [ ... ].Žmogus bijo to, kas gyvenime iracionalu ar
neapskaičiuojama, ir nemažą šios baimės dalį perkelia į de
monus [ ... ]. Daugelyje pačių įvairiausių liaudies tikėjimų
dieviškumas mums pasirodo esąs neapskaičiuojamas ir ke
liantis siaubą. Be abejo, sapnas, košmaras nemažai priside
da prie demonų įvaizdžio atsiradimo. Toks baimę keliantis
pavidalas yra vidurdienio demonas Panas, kuris slegian
čią, kaitrią vidurdienio valandą išgąsdina žmogų. Tokią
valandą, bijant pažadinti Paną, nutyla ir piemens dildelė.
Tačiau budi nimfos ir sirenos, jos suglumina snūduriuo
jantį piemenį ar sugundo jį sapno meilės žaidimams. Budi
ir slogutis, piktoji sapno dvasia, kuris slegia ir kankina žmo
nes; ir graikiškoji Empiisa, kurios viena koja yra geležinė,
o antroji - iš asilo mėšlo; ir begalė kitų bauginančių vai
duoklių. Šiuos demonus mėginama nuginti dovanomis ar
maginėmis apsigynimo priemonėmis. Jos bijosi varpų gau
dimo ar šaunamųjų ginklų poškėjimo (šaudymo Naujųjų
Metų naktį ir per vestuves). Kai kurie demonai tampa die
vais. Dievo Apolono įvaizdis atsirado iš daugelio pavida
lų, ir vienas iš jų buvo maro demonas, žudęs žmones savo
strėlių šūviais, bet galėjęs juos vėl pagydyti magiškomis
ištarmėmis. Dar homeriškame himne Apolonui šio dievo
demoniškasis budas toks stiprus, kad net Olimpo dievai,
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jam tempiant lanką, pašoka iš savo sostų.[ . ] Vis dėlto pap
.

.

rastai demonai lieka žemesnėje sferoje.
Juos nesunkiai galima pavadinti blogais, bet šitaip ver
tinti besireiškiančią dievybę būtų pavojinga.Religijai rutu
liojantis demonai tampa dievams pavaldžia antgamtinių
būtybių klase.Jai taip pat priklauso krikščioniškų liaudies
tikėjimų velnias"30•
Taigi matome, jog demonams priskiriamos savybės
(tuomet, kai jų turi ir dievybė), neturėtų būti laikomos "de
maniškomis"; dievybė veikia kitaip ir jos visiškai kita pri
gimtis. "Blogis", "nejaukumas" ar panašūs pojūčiai, pati
riami susidūrus su dievybe, priklauso kitai sričiai: dievas
"gąsdindamas", "baugindamas", siųsdamas negalias, sap
nus ar košmarus siekia tam tikros žmogaus religinės reak
cijos; provokuojantis dievybės neapskaičiuojamumas yra
visai kas kita nei neapskaičiuojamas demono poelgis, skir
tas vien tik bauginti; nesyk demonas būna neapskaičiuo
jamas todėl, kad jis neturi konkrečių planų, o tik savo in
teresus, kurie keičiasi priklausomai nuo aplinkybių.
Baigiant skirsnelį darsyk reikia pastebėti, kad demonas
-sudėtingas reiškinys.Religijų tyrinėtojai ler:gvai gali pris
kirti jį prie tam tikrų "žemesniųjų antgamtinių būtybių"
grupių ar klasių, bet kiekvienas demonas veikia, nepai
sydamas to, ar jį kas nors "suklasifikavo"- t.y.kol religijų
istorikas kalba apie "demonus", jis nesunkiai gali juos api
būdinti, nupasakoti jų charakteristikas ir pan., tačiau kai
tenka kalbėti apie konkrečią jau "suklasifikuotą" mitinę bū
tybę, dažnai pasirodo, kad jos "demoniškumas" problemiš
kas. Tai liudytų, kad "demonas" yra graikiškas religines
realijas atitinkanti sąvoka (beje, taikytina ir kai kurioms
30

Leeuw G.

van

der. Min. veik.- S. 78-80.
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kitoms religijoms, pvz., babiloniečių religijoje demonai
akivaizdus) - bet vakarietiška tradicija, demonais nusa
kydama visas "neaiškias" ar "žemesnes" mitines butybes,
kartais pasiduoda gerai žinomo ideologizuoto termino pa
gundoms ir juo įvardija pernelyg daug religinių esybių.
Klasifikacijos "suveikia" ne visada, bent jau jos nėra pati
kimos tuomet, kai yra atliekamos ne remiantis empirinės
medžiagos sklaida, o pradedant nuo žinomos ir savąjį aso
ciacijų bei realijų šleifą turinčios sąvokos.

III. RELIGINIAI SUSITIKIMAI

III. 1. RELIGINIO ELGESIO TIP AI
III.l. A. Ku l t a s

Kultas- tai kompleksasformų, kuriomis ar per kurias tam tikra
bendrija įgyvendina savo ir užpasaulinių galių bendrumo idėją.
Lotynų kalbos žodis cultus (iš colere) išreiškia praktinį
santykį su šventosiomis galiomis; šis žodis turi tiek "lauki
mo", "rūpinimosi", tiek "tarnavimo" reikšmes ir kadaise
reiškė "žemės dirbimą".

Cultus sąvoka ilgą laiką tikrai turė

jo "rūpinimosi" atspalvį- kaip ir žemdirbystei taip pat arti
mas hebrajiškas

abad, aboda žodis. Norėdamas susilaukti

dievybės palankumo, žmogus turi ja rūpintis, jai tarnauti
ir, jeigu šis rūpestis dievybei yra malonus, jis gali tikėtis at
lygio. Dievų globos reikalus nuo seniausių laikų tvarkyda
vo žyniai ar šventikai. Ankstyviausios kulto formos mums
nėra žinomos, nors tikėtina, kad joms priklausė ritualiniai
šokiai bei judesiai, skleidžiami garsai, vaišės, vienokios ar
kitokios aukos ir t. t. -tokia gausa turėtų liudyti, kad kul
tas atsirado ne iš kokios nors vienos religinės išraiškos for
mos, bet iš pat pradžių buvo pakankamai sudėtingas ir
įvairialypis.
Taigi pirmuosiuose istoriškai žinomuose kultuose svar
biausia yra rūpintis dievybe ir tarnauti jai. Pasak Helme
rio Ringgreno, Artimųjų Rytų religijų kultais siekta "visų
pirma rūpintis dievų išlaikymu bei jų gerove"1. Tai liudija
1

Ringgren H. Die Religionen des Alten Orients.- Berlin, 1987.- S. 143.
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ir babilonietiška kultą nusakanti sąvoka dullu, reiškianti
"tarnavimą", "darbo tarnybą". Žyniai pirmiausia buvo die
vybės tarnai, privalantys ja rūpintis, kaip ir pasaulietinis
tarnas rūpinasi savo viešpačiu. Dievybės statula, pastatyta
svarbiausioje ir nuo pašalinių akių paslėptoje šventyklos
vietoje, rytais būdavo žadinama, tepama aliejais, įvairiais
būdais maloninama ir linksminama, valgydinama, galiau
siai migdoma. Štai kaip atrodė babiloniečių dievybės maiti
nimas:
"Dažniausiai stalas dievams būdavo dengiamas du kar
tus per dieną, gausiau valgoma būdavo ryte ir kiek mažiau vakare. Kiekvieną sykį būdavo pateikiama po du patieka
lus- didesnįjį, pagrindinį ir mažesnį.Nešti įvairiausi valgiai
ir gėrimai: mėsa, paukštiena, žuvis, vaisiai, alyva, pienas,
medus ir t.t. [ . . ]Prie dievybės atvaizdo būdavo nuliejama
.

gėrimų. Kaip dievas valgydavo, nėra pasakojama, tačiau
žinome, kad jam valgant niša, kurioje stovėjo jo stalas, būda
vo uždengiama audeklu, lygiai kaip ir valgant karaliui, to žmonės taip pat neturėjo matyti. Galbūt pagrįstai mano
ma, jog patiekalai nuo dievybės stalo buvo siunčiami ant
karališkojo, idant juos valgytų karalius, o gal taip atsitikda
vo tik ypatingais atvejais"2.
Tarnavimas dievybei ją vaišinant ir maitinant dažnai ap
tinkamas Rigvedoje. Kreipiantis į Agni sakoma: "nulieda
mi aukas, mes norime tau tarnauti"

(1,36. 2). Indrai sakoma:

"Iš meilės tau, o Indra, mes išspaudėme somą", "Iš meilės
tau mes paruošėme nuliejamąją auką"

(1, 101. 9). Dievybė

kviečiama į vaišes:
"0 Vaju, atvažiuok spindinčiomis

Vežėčiomis gerti išspaustos somos" (IV, 48.
2

Ten pat.

-

S. 143.
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1).

Kartais dievybei belieka tik prasižioti:
"Ši maloni auka [išlieta]
Jums į burną, o Indra- Brihaspati" (IV, 49. 1).
Kulto užuomazgas dievybės vaišinime ar stipriai pab
rėžiamą vaišinimo arba maitinimo kultinę reikšmę reikia
suprasti kaip visiškai natūraliai, be savanaudiškų siekių
atsiradusį žmogaus santykį su aukštesne esybe; archajinė
se kultūrose atsidavimo, nuolankumo, susižavėjimo išraiš
kos priemonių būta ne tiek jau daug, ir galima spėti, jog
vaišingumas buvo bene svarbiausia iš jų. Gal mums tai ir
atrodo naivu, tačiau prisiminkime, kad kultinis vaišinimas
pasirodo anaiptol ne maisto pertekliaus laikais, tad palai
kantys gyvybę maisto produktai tikrai yra vertingiausi bei
geistiniausi dalykai, o dalijimasis jais- ypatingos meilės ir
pasitikėjimo išraiška.
Vaišinimas galbūt yra viena iš pirminių kulto formų,
tai liudija ir senųjų italikų reakcija į epifaniją. Ant Švento
jo kalno - Mons sacer- senos moteriškės pavidalu pasiro
dydavusią deivę Anna Perenna ten susirinkę plebėjai vai
šindavo savo pačių keptais duonos kepalėliais3• Dievams
dažnai būdavo skiriami specialūs maisto produktai, tarki
me, dangaus dievams- paukščiai, chtoninėms dievybėmskiaulės ar šernai ir pan.
Tačiau tokius vaišinimus ar panašius dievybės pamaloni
nimus turime skirti nuo burtininkavimo ar maginių prak
tikų, kurios- ypač archajiškose kultūrose- gali pasirodyti
esą labai panašios į kulto veiksmus. Vis dėlto tą bendruo
menę persmelkiantis jos ir dievybės ryšys, įgyvendinamas
pačios bendruomenės ar jos sakraliųjų atstovų, kad ir kaip
mūsų požiūriu "primityviai" jis besireikštų, bet kokiu atve3

Altheim F. Terra mater.- Giessen, 1931.- S. 97.
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ju iš esmės skirsis nuo stabo "papirkinėjimo" maistu, įkal
binėjant jį siųsti kam nors ligą, ar nuo asmeninės naudos
siekimo, grubiai palenkiant savo pusėn dievybę ar demoną.
Dievybės vaišinimas ar nuolatinis maitinimas kaip svar
biausioji žmogaus religinė pareiga daugiau yra senųjų re
ligijų bruožas, nors jo apraiškų religijose pasitaiko visais
laikais. Didelės reikšmės kultui turi šventųjų tekstų reči
tavimas, maldos ir šlovinamieji himnai, aukojimus lydintys
nuo pat seniausių laikų. Šventraščius turinčios tautos pap
rastai juos naudoja kulto apeigose- šventųjų tekstų skaity
mas įsipina į kitus kulto veiksmus, juos paaiškina, iliustruoja,
papildo. Indijos arijams Rigvedos himnų giedojimas buvo
itin svarbi kulto dalis, sustiprinanti aukos galią; įvairiausi
Irano arijų Avestos sakraliniai tekstai būdavo atkartojami,
renkantis juos pagal aplinkybes ir kulto veiksmų intencijas.
Kartais šventraščių skaitymas ir malda taip įsitvirtina kulto
centre, kad net užgožia visus kitus kultinius veiksmus 
taip atsitiko judaizme. Tiesa, kulto įprasta prasme ypatin
gais atvejais gali ir nebūti: ortodoksinis budizmas- hinaja
na- griežtai žiūrint, neturi nei kulto, nei dievų, nors vėlesnė
se budizmo formose ir atsiranda gana sudėtingų kultų
tai netiesiogiai įrodo, kad kultas yra būtina religijos dalis.
Kai kuriose religijose kulto veiksmai tėra vieno asmens
prerogatyva, dažniausiai- absoliutaus monarcho, atliekan
čio vyriausiojo žynio funkcijas. Ankstyviausiu Egipto ci
vilizacijos laikotarpiu vienintelis realus aukotojas buvo fa
raonas, ir net jei aukodavo žynys ar kas kitas, į aukojimo
formulę būdavo įtraukiami žodžiai, kad šią auką teikia
faraonas. Bene radikaliausiai ši idėja pasireiškė Kinijoje.
Pagal Konfucijaus mokymą, dangaus, žemės ir kitokią har
moniją tegalėjo užtikrinti visų deramų priesaikų besilaikąs
valdovas. Tik imperatorius ir niekas kitas galėjo aukoti dan-
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gui ir žemei. Todėl daoistai, tam tikra prasme pretendavę
į dangiškųjų reikšmių pažinimą, ir būdavo įtarinėjami vals
tybės išdavimu. Tad "kosminio" pobūdžio kultas ir svar
biausios maldos atiteko imperatoriams, o valstiečių pamal
dumas apsiribojo vietinių dievybių bei protėvių kultu.
Protėvių kultas yra specifinis bendruomenę su jos miru
siaisiais jungiantis ritualų kompleksas. Kartais tam tikroje
religinėje sistemoje jis turi gana plačią autonomiją -ypač
kai kuriose Afrikos srityse; kartais būna siejamas su tam
tikrų dievybių (pvz., pomirtinio pasaulio valdovų) kultu.
Protėvių kulto apeigos iš esmės visur apima vėlių maitini
mą; jos atliekamos tam tikru metų laiku, dažniausiai neto
li palaidojimo vietų ar tiesiog kapinėse. Protėviai sergsti
dorovės normų laikymąsi, tradicijas, jie globoja svarbiau
sią tos bendruomenės ūkio šaką-medžioklę, žemdirbystę
ir pan. Tad ir apeigos atitinkamai atliekamos medžioklės
ar žemdirbystės sezonų pradžioje (prašant pagalbos būsi
mos veiklos metu) arba jiems pasibaigus (dėkojant už pa
galbą bei paramą). Protėviai yra ir šeimos ar genties vaisin
gumo garantai -plg. kinų paprotį laidoti mirusiuosius po
vedybiniu guoliu bei apskritai laidojimus gyvenamosiose
patalpose. Protėvių kultas bendruomenės gyvuosius ir mi
rusiuosius sujungia į išvien veikiančią bendriją. Kartais ma
noma, kad protėvių pagalba veiksmingesnė ir greitesnė už
dievų-juk protėviai kadaise irgi buvo gyvi žmonės, be to,
giminaičiams visuomet mieliau padedama. Vis dėlto pro
tėvių kultas yra gana savitas reiškinys ir lieka šiek tiek
nuošalyje nuo tradicinių "dieviškųjų" kultų net ir tada, kai
jų reikšmė konkrečioje bendruomenėje yra svarbiausia.
Kultas gyvuoja kiekvienoje religijoje. Pasak Sigmundo Mo
winckelio, "kur yra religija, ten egzistuoja ir kultas", atsi
randantis kaip reakcija į šventybę; iš pradžių nesąmoninga,
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vėliau- įsisąmonintai kartojama; kadangi kultas yra atsa
kas į šventybę, kiekvienas kultas pats yra šventas4.
Todėl nieko nuostabaus, kad ir kulto ištakos slypi dievų
veikloje. Dievai nustato kulto veiksmus, ir tokie jie privalo
likti amžinai; dar daugiau- babiloniečių molinės plytelės
teigia, jog dievai iš viso žmones sukūrė tam, kad pastarie
ji rūpintųsi jų kultu. Himne apie Anu ir Ea- pasaulio kū
rėjus - pasakojama, jog Ea:
"Sukūrė Azagšugą, vyriausiąjį didžiųjų dievų žynį,
Idant būtų įgyvendinami priesakai ir nurodymai,
Sukūrė karalių- šventyklos įrengėją,
Sukūrė žmogų -kulto vykdytoją"5•
Senosios Babilono karalystės teksto fragmentas, datuo
jamas apie 2000 metus pr. Kr., pateikia dievų kreipimąsi į
pramotę Mami: "Sukurk žmoniją, idant ji prisiimtų jungą"6•
Dar senesnis šumerų himnas konstatuoja, jog tarnystė
dievams yra žmonijos pareiga, ir kad ji privalanti "švęsti
dievų šventes"7•
Kaip galėjome pastebėti, seniausieji kultai yra susiję su
pareigos įsisąmoninimu, o pareiga reikalauja pastovumo
ir tvermės. Kad ir kokios keistos ar neįprastos mums šian
dien atrodytų kai kurios senųjų kultų formos, turime pri
pažinti, kad jos yra tvirtos dėl savo pastovumo: netgi tada,
kai pagrindines aukas aukoja ir svarbiausias kulto apeigas
atlieka vienas asmuo, jos, kaip kad Kinijoje, trunka tūkstant
mečius, arba tol, kol ta civilizacija gyvuoja. Kaip pastebi

Gustavas Menschingas, kultas turi tvirtą struktūrą, formą,
•

Mowinckel S. Kultus. Religionsgeschichtlich II Religion in der Geschichte

und Gegenwart.- Tiibingen, 1986.- Bd. 4.- S.121-122.
5

Die Religion der Babylonier und Assyrer. Obertragen von A. Ungnad. -

Berlin, 1923. - S. 54-55.
6

Ten pat.- S. 55.

7

Ten pat. - S.57.
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atsiradusią iš įpročio ar sąmoningai užfiksuotą sakralinės
bendruomenės, ir būtent "kulte susitikimas su dievybe ir at

sakomoji veikla, t. y. religija, įgyja pavidalą"8•
Taigi būdamas itin rimta ir atsakinga veikla, kultas yra
griežtai struktūruotas- ne tik kaip veiksmas, bet ir kaip jo
vieta.

Kulto vieta
Paprastai kulto veiksmai atliekami specialioje vietoje šventykloje, dievybės epifanijos ar nekrokulto vietose. Net
gi ten ir tada, kai atitinkama religija neturi šventyklų, kul
to vietos būna nustatytos gana griežtai, pvz., konkrečiose
giraitėse, palei tą ar kitą medį arba akmenį, ant tos ar kitos
aukštumos ir pan.
Apie kulto vietos reikšmę bei simboliką rašyta nema
žai; paskutinieji reikšmingi tyrinėjimai, visų pirma Mircea
Eliades, pabrėžia šventavietės ir šventyklos kaip absoliutaus
centro įvaizdį- tai vieta, kurioje vyksta dangaus ir žemės,
dievų ir žmonių susitikimas, vieta, iš kurios "einama pas
dievus", ar kurioje dievai apsireiškia žmonėms.
Vienos svarbiausių asirų-babiloniečių šventavietės Esa
gilos vardas reiškė "Namą, kuris yra dangaus ir žemės
pamatas". Septynaukščiai babiloniečių zikuratai tikrai pri
minė kalną, vedantį tiesiai į dangų. Borsipoje stovėjo dievo
Nabu šventykla, vadinta E-ur-imin-an-ki, "Septynių dan
gaus ir žemės valdovų namu". Kiekvienas aukštas simboli
zavo vieną iš tuo metu žinomų septynių planetų. Užkopus
į šventyklos viršų simboliškai pasiekiamas aukščiausias dan
gaus skliauto taškas. Čia Mardukas turėjo savo "vestuvių
kambarį", kur pasirodydavo, kai švęsdavo savo vestuves
8

Menscrung G. Die Religion. Ersclzeimmgsformen, Strukturtypcn und Leb

ensgesetze.- Stuttgart, 1959.- S. 264-265.

173

su jauna žyne. Tad šventykla iš tiesų yra "dangaus vartai",
kartu- ir anga į požemius. Ne veltui sakmės ir padavimai
pasakoja apie pragaro galių įsiveržimą į šventyklas- žino
ma, naktimis, ypač magams atliekant tam tikras apeigas
ar pačius magus laidojant (prisiminkime Nikolajaus Go
golio "Baubą", besiremiantį folkloriniais siužetais). Kosmo
loginės simbolikos esama daugelio kultūrų šventyklose.
Kambodžoje esanti Angkoro šventykla primena laiptuotą
piramidę; žiūrint į ją iš priekio, matyti 109 bokštai, kiekvie
noje plokštumoje po 33, iš kurių 3 regimai šauna į viršų
tai trys kosminio Meru kalno viršūnės; 33 reiškia tiek pat
dievų Indros danguje. Aukščiausias bokštas atlieka pasaulio
ašies, axis mundi, funkciją.
Tačiau kaip jau užsiminėme, ne vienoje kultūroje šven
tyklų tradicine šio žodžio prasme nebūta. Seniausiuoju lai
kotarpiu šventyklų neturėjo indoeuropiečių gentys. Die
vybės garbintos ir joms aukota ant aukšto kalno, po atviru
dangumi, kartais ir oloje. Į Indiją atvykę arijai šventyklų ne
statė, nors jų nukariauta Mohendžo Daro kultūra šventyk
las turėjo. Romėnų lucus buvo giraitė, kurioje atlikinėti kul
to veiksmai, panašiai būta ir germanų, keltų, baltų gentyse.
Senojoje Upsaloje augo giraitė, kurioje ant medžių buvo ka
binami paaukotų žmonių ir žvėrių kūnai; prieš romėnų
invaziją palei Marsiliją (dab. Marselį) augusi giraitė, kurioje
kiekvienas medis buvo gausiai apšlakstytas žmogaus krauju.
Gerai žinomos baltų šventosios giraitės, kuriose nebūda
vo galima nusilaužti net šakelės. Vienos pirmųjų arijų šven
tyklų atsirado Irane dėl Artimųjų Rytų kultūrų įtakos. Tai
buvo kvadratinės, kupolu dengtos šventyklos - kupolas
simbolizavo dangaus skliautą. Romėnų šventyklos irgi at
sirado dėl Artimųjq Rytų poveikio. Keturkampės šventyk
los vadintos templum; jose atlikinėtos kulto apeigos ir spręsti
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visuomeninio gyvenimo reikalai. Apvalios formos šven
tyklos - aedes-buvo skirtos tik saugoti šventąją ugnį.
Apie kadainykštes indoeuropiečių šventyklas olose
sprendžiama iš vėlyvesnių apraiškų, tarkime, Mitros mis
terijų. Naudotasi olomis, grotais ar juos primenančiomis
šventavietėmis, vadintomis antrum, spelaeum; iš čia kyla ir
kolonų salė -porticus ar salė -pronaos, zakristija -apparato
rium, ir tikroji kulto vieta-crypta.

Tad šventykla ar šventavietė yra susitikimo su dievybe
vieta, tad ją galima metaforiškai pavadinti "Dievo namais".
Kulto veiksmuose gali dalyvauti tik konkrečios bendruo
menės narys.Kartais tokia bendruomenė peržengia tam tik
ros žmonių grupės ar etninės bendrijos ribas ir tampa bažny
čia, t. y. jokių socialinių ar tautinių skirtumų nepaisančia
bendruomene.Kai kurios bendruomenės, atvirkščiai, siau
rina kulto apeigose galinčių dalyvauti savo narių skaičių.
Tai gali būti vyriški ar moteriški kultai, apeigos, kuriose gali
dalyvauti tik tam tikros profesijos ar luomo atstovai, slap
tieji kultai, misterijos, priimančias tik pašvęstuosius ir pan.
Kiekvienos kultūros kultas yra savitas ir išreiškia giliau
sias jos ypatybes; nagrinėjant kultą, galima ne tik suprasti
konkrečios religijos reikšmes, bet ir perprasti tą kultą orga
nizuojančią (bei jo veikiamą) bendruomenę. Taigi be reli
ginio kultas turi dar ir socialinį, estetinį ir t. t. matmenis.
Walteris Otto pastebi:
"Kultas kaip visuma priklauso monumentaliesiems žmo
gaus dvasios kūriniams. Norint jį teisingai suvokti, reikia
matyti jį greta architektūros, vaizduojamojo meno, poezijos
ir muzikos, t.y.greta sričių, kurios visos kadaise buvo die
viškumo tarnystėje. Jis yra viena didžiųjų kalbų, kuriomis
žmonija kalbasi su Prakilnybe"9
9
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Kultas iš tikrųjų yra glaudžiai susijęs su menais, ir nema
žai jų apskritai atsirado kulto dėka. Tarkime, skulptūra iš
sirutuliojo iš dievų atvaizdų, "stabų", kurie iš pradžių turėjo
kultinę reikšmę ir prasmę- "sekuliarizacija" tėra pakanka
mai vėlyvas procesas. Prisiminkime, pvz., lietuvių tauto
dailę- medinės skulptūrėlės, turinčios labai senas tradici
jas, iki pat mūsų amžiaus pradžios tebuvo vien sakralinio
pobūdžio.
Kultas persmelkia visą bendruomenės gyvenimą; jos na
rys į kultą įtraukiamas iniciacijos ar gimimo ritualais, yra
kulto lydimas visą savo gyvenimą ir transcenduojamas mir
ties ritualais. Tačiau ritualas ir mitas nėra paaiškinami vien
kultu- jie daug universalesni, tad jiems aptarti mes skirsi
me atskirą skyrių.
Baigdami kulto aptarimą trumpam apsistosime prie ypa
tingos jo formos- liturgijos.

Liturgija
Pagal seniausiąją vartoseną šis graikiškas žodis reiškė
atsakingas viešąsias pareigas, įsipareigojimus ar tarnybą,
kurią pasiturintys piliečiai atlikdavo savo lėšomis. Vėliau
ši sąvoka apėmė ir karines pareigybes, ir bet kokią pagalbą;
vis dėlto būta ir specifinės religinės žodžio reikšmės, žymin
čios tarnybą dievams. Žvelgiant vien išoriškai, liturgija yra
religinės apeigos su raštų skaitymu, maldomis, giesmėmis,
laiminimais ir pan. Tokių reiškinių religijų istorijoje nėra
daug, liturgijas paprastai turi tik gerai organizuotos reli
gijos; kažką panašaus galime aptikti Babilono metiniuo
se ar šventyklos pašventinimo ritualuose, kur be aukojimų
būta ir šlakstymų, procesijų, giedota ir t. t. Liturgijų ga
lėtume pastebėti ir helenizmo religinėje terpėje, ypač mis
terijų kultuose. Be didesnių abejonių liturgijos vykdavo
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Eleusino misterijose, slaptajame Izidės kulte, per mitraiz
mo apeigas. Kaip skolinys iš graikų kalbos, žodis liturgija
pateko ir į rabinų literatūrą. Judaizme liturgijos terminą
atitinka aboda- šios kulto apeigos būdavo atliekamos Jeru
zalės šventykloje, o po jos sugriovimo liturgija sutapo su
malda, kurios vieta- besimeldžiančiojo širdis. Tiesa, kai ku
rių liturgijos elementų esama sinagogose atliekamose pamal
dose. Krikščionybėje liturgija paprastai suprantama kaip
Mišios ir Komunija.
Liturgijoje dažnai numanomas ne vien Dievo šlovini
mas ar garbinimas, bet ir Jo veikimas bendruomenėje, tai
gi tarsi "abipusis ryšys". Kulto apeigoms tai nėra būtina,
pvz., šumerų ar babiloniečių kultai, kaip ir kai kurių reli
gijų šlovinamieji himnai, kreipiasi į dievybę nelaukdami
jos atsako - ji yra pernelyg prakilni ir pernelyg toli, kad
dalyvautų žmogiškuose dalykuose.

III. 1. B. A u k a
Aukos suvokimas bei aiškinimas yra gana komplikuo
tas ir turi ilgoką istoriją bei nemažai versijų. Akivaizdu, kad
auka yra pamatinis religinio žmogaus egzistencijos aktas,
bet taip pat labai įtikėtina, jog auka genetiškai artima magi
niams, t. y. pseudoreliginiams veiksmams.
Paplitusioje aukos sampratoje esama žymių Europos
kultūrinės tradicijos įspaudų, ir jie ne visada atitinka gau
sius religijų istorijos faktus. Pasak teologo Alfredo Loisy,
auka yra šventasis veiksmas par excellence, tai aktas, kuriuo
žmogus labiausiai patvirtina savo tikėjimą ir aiškiausiai
realizuoja savo religiją10• Šis nusakymas siekia apibūdinti
10
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aukos esmę, bet taip ir nuslysta paviršiumi: kaip ir dauge
lis apie auką rašančių autorių, Loisy nepaiso jos struktūros
ir komplikuotumo. Mūsų aukos sampratą įtakoja krikščio
niškasis aukos suvokimas, mums auka - tai savęs atsiža
dančio žmogaus veiksmas. Tuo tarpu religijotyriniai apib
rėžimai auką nusako daug proziškiau, pvz.:
"Auka- tai ritualinis veiksmas, kuriuo gyva ar galią tu
rinti esybė yra suardoma, siekiant paveikti neregimas jėgas,
sueiti su jomis į kontaktą, bendriją, paskatinti jų veiklą, su
teikti joms pasitenkinimą, pašlovinti jas ar neutralizuoti
žalingas jų įtakas" (A. Schimmelis)11•
Šis apibrėžimas yra sąmoningai nukreiptas į pačias ar
chajiškiausias aukos praktikas ir siekia pabrėžti "primity
viosios" aukos ypatumus bei atsiriboja nuo, tyrinėtojų ma
nymu, religijų istorijoje vėlai atsirandančias "altruistinės"
aukos idėjos. Tačiau esama ir kitokių aiškinimų, numanan
čių, jog auka iš pat pradžių yra "atsisakanti", "atsižadanti";
aukščiau pateiktam apibrėžimui prieštarautų Prano Dovy
daičio teiginys, jog "aukos esmei nepridera ir aukojamojo
gyvo daikto destrukcija"; pasak Dovydaičio:
"Auka yra reiškimas žmogaus santykio su dievybe, atsi
žadant bet kurių sau reikalingų daiktų, pirmiausia maisto
reikmenų".
Taigi aukomis tikrąja šio žodžio prasme neturėtume va
dinti nei mirusiesiems į kapą dedamų ginklų, vergų, nei, tar
kime, vegetacijos dievą įkūnijančio karaliaus ar šventiko
ritualinio nužudymo12•
Šie pastebėjimai yra pakankamai svarūs- auka daugelyje
religijų iš tikrųjų reiškia atsižadėjimą, tačiau ne visada toks
u Ten pat. - S. 1637.
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atsižadėjimas yra santykio su dievybe išraiška- indų tradi
cijoje auka dažnai tarnauja savo paties jėgoms stiprinti, die
vybė ar didvyris gali visko atsižadėdami marintis tūkstantį
metų, tačiau tik tam, kad įgytų didesnę galią ir galėtų įgy
vendinti savo troškimą ar laimėti kovą. Be to, religijų istori
jos medžiaga liudija, kad aukojamo daikto- gyvo ar negy
vo- destrukcija yra neatsiejama ar net būtina aukos dalis.
Tiesa, aukos kilmės klausimas sprendžiamas gana prieš
taringai. Sena aukos aiškinimo teorija auką kildina iš do ut
des principo- žmogus, ką nors duodamas dievybei ar dva

siai, tikisi už tai kažką gauti mainais ("duodu, kad duo
tum"). Tam tikras prekybinis aukos charakteris pasirodo
įžaduose, kur aukojama tik tada, kai prašymas išklauso
mas. Tačiau, teisingu van der Leeuwo pastebėjimu, aukos
negalima kildinti iš vieno vienintelio principo; pasak Le
euwo, "matyt, žmonės dažnai kviečiami vakarienei, tikin
tis, jog ir patys pakviestieji pasikvies į svečius", tačiau tai
nereiškia, kad į svečius apskritai kviečiamasi vien dėl tos
priežasties. Tuo tarpu "kažkam ką nors duoti" archajiniam
mąstymui reiškė ką kita nei mums. Dovana ne tik turi pa
lankiai nuteikti apdovanotąjį; ji veikia jį bemaž magiškai.
Dovana perteikia galią. Tai patvirtina faktas, jog karaliai,
kurie turi daug

mana,

dalija daug dovanų, o tiek senovės

skandinavai, tiek egiptiečiai13 dovanų neduodantį karalių
laikė netikru. Dovanų dalijimas mobilizuoja jėgas; prieš
žygius valdovai, net ir galingi karaliai į svečius kviečiasi
potencialius karo žygio dalyvius, juos vaišina, apdovano
ja; dovana susaisto apdovanotąjį su dovanotoju: tai galima
pastebėti ir mūsų dienomis - tiek buities dalykuose, tiek
korupciniuose santykiuose.
13
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Pasak Leeuwo, aukos ir pinigų kilmė bendra. Senųjų
vokiečiq aukštaičių tarmėje auką reiškiantis žodis yra gelt
(pinigai vokiškai- das Geld) -tokiu atveju ir pinigų kilmė
būtų sakrali, artima aukojimui. Iš archajiško duoties akto
išsirutuliojo, iš vienos pusės, sakralinė aukos praktika, iš
kitos -pasaulietinė prekyba ir pinigaP4• Šią gana netikė
tą prielaidą galėtų patvirtinti ir lotyniškų bei lietuviškų
sąvokų atitikimas; pecus ir pecunia- "galvijų" ir "piniginės
duoklės" šaknis lotynq kalboje yra bendra; tarmiškas lietu
vių kalbos žodis pekus- "galvijas" ir "pinigai" taip pat turi
bendrą šaknį. Be to, žinome, jog lietuviams svarbiausia buvo
jaučio auka.
Antra vertus, auka yra maldai artimas reiškinys. Pasak
Dovydaičio, lietuvių "auka" kilo iš to paties kamieno, kaip
ir graikų žodiseuche, reiškiantis "maldą", "prašymą", "įža
dą"15. Galimas dalykas, jog čia susiduriame su archajišku
aukos ir maldos persipynimu; auka, kaip ir malda, yra sa
votiškas aukotojo ar besimeldžiančiojo atsiskleidimas. Taip
Kęstutis 1351 metais Vengrijos karaliaus Liudviko stovyk
loje aukodamas jautį sušunka: "Deus, ad nos, animas, et cornu
tum respice!"- "Dieve, pažvelk į mus, dvasias bei raguotį".
Tad tiek aukos, tiek maldos tam tikra prielaida bei sąlyga
yra dėmesio atkreipimas; aukodamas ir melsdamasis žmo
gus stoja dievybės akivaizdon: šis žingsnis išgyvenamas
labai giliai ir intensyviai, norint jį žengti reikia egzisten
ciškai pasiryžti. Toks žmogų be galo pranokstančios esy
bės "trukdymas", siekimas atkreipti jos dėmesį galėjo būti
pateisinamas nebent "dovana" jai, sykiu ir saugančia nuo
tikėtino "be reikalo" sutrukdytos dievybės pykčio. Vienaip
ar kitaip, reikia turėti galvoje aukos kilmės komplikuotumą
1' Ten pnt.- S. 145.
15 Dovydaitis P. Min. veik.- P. 149.
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ir nesureikšminti nė vieno jos aspekto. Taip pat reikia pai
syti ir aukos struktūros, ir skirtingų ją apibūdinančių są
vokų.
Taigi nors aukos apibrėžimas visada bus problemiškas,
pamėginsime pateikti dar vieną- Geo Widengreno- aukos
nusakymą: "Auka suprantama kaip religinis veiksmas, ri
tualas, kuriuo gyva būtybė, augalas, skystis arba daiktas
pašvenčiami dievybei (jei tai gyva esybė - nužudant ją ar
ba ne), ir kuris sukuria šios dievybės bei ritualą atliekančio
žmogaus ryšį, numanant, jog žmogus mano galįs paveikti
dievybę sau norima linkme"16.
Šis gal kiek painokas Widengreno apibrėžimas vis dėl
to yra labiau priimtinas nei kiti, suteologinantys aukos fe
nomeną ar, atvirkščiai, siekiantys jį suprimityvinti arba paro
dyti jį esant maginės kilmės reiškiniu. Aukojant iš tikrųjų
siekiama paveikti dievybę, net jei tai- "atsisakanti", "altru
istinė" auka; to nepastebėti neleistina. Antra vertus, ir pa
čios "primityviausios" mūsų požiūriu aukos yra ypatingi
religiniai aktai, kuriais siekiama suartėti su dievybe. Pagal
savo tikrąją intenciją auka yra ne sakralinis prekiavimas, o
palaimos srauto iš dievybės į žmogų ir atgal atvėrimas17.
Aukos esmė slypi nepalyginamai giliau už do ut des.
Duodamoji auka

Kai kurioms izoliuotoms gentims dovanų atmetimas
prilygsta karo paskelbimui, nes taip atmetamas bendru
mas18. Dovanotojas duoda iš visos širdies, jis atiduoda savo
"sielą", todėl ir iš gavėjo laukia atsakomosios dovanos,
turinčios paliudyti, kad tas visa širdimi priėmė jo dovaną;
16
17
18

Widengren G. Religionsphiinomenologie. - Berlin, 1969.- S. 280.
Mensching G. Die Religion ... - S. 267.
Ten pat.
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dovanojimas sąlygoja abipusį ir harmoningą santykį19• Do
vana nustato ypatingą dviejų asmenų santykį - tokį, ku
ris iš esmės skiriasi nuo bet kokių mainikautojų bei pre
kijų santykią Tai jau visiškai kitas, nebe profaninis santy
kių lygmuo. Dovanotojas išties gali laukti atsakomosios
dovanos, bet tik tam, kad ji patvirtintų, jog jau užsimezgė
šis ypatingas santykis. Matyt, duodamoji auka ir atsirado
iš šio "žmogiško" dovanojimo akto ir atitinkamai paveldė
jo "žemiškąsias" jo ypatybes. Dievai atsako savo dovano
mis: tai reiškia, jog žmogui iš tiesų pavyko sueiti su jais į
savotišką "dovanų brolybę"- subtilų, intymų santykį, ku
ris modeliuojamas pagal atitinkamų žmonių tarpusavio
santykių analogiją, pagal dovanojimu užmezgamą "aš-tu"
santykį.
Atgailos auka
Atgailos ir jai giminingos apsivalymo aukos tikslas pašalinti "numinozinį nešvarumą"20• Gerai žinoma žydų re
ligijos atgailos auka, kai Izraelio ar tiesiog žydo nuodėmės
perkeliamos į gyvulį. Mesopotamijos religijose Naujųjų Me
tų ritualo metu karalius netgi rituališkai mušamas - jis at
kenčia už visą tautą, prisiimdamas jos per praėjusius me
tus padarytas nuodėmes. Atėnuose Targelijų šventės metu
už miesto ribų išvedami ir iš tikrųjų paaukojami du asme
nys, vyras ir moteris, vadinamipharmakoi- jie prisiima mies
to vyrų ir moterų nuodėmes. Rodo saloje žmogus (specialiai
parinktas mirti nusikaltėlis) būdavo aukojamas Kronui
išvedamas už miesto ribų, prie Artemidės statulos girdo
mas vynu ir nužudomas. Vėliau religijų istorijoje atgailos
auka įgyja kitokius, asmeninės aukos pavidalus, tačiau iš19

20

Widengren G. Min. veik.- S. 285.
Mensching G. Min. veik. - S. 267-268.
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lieka ir kieno nors "kito", žmogaus ar dievybės, kentėjimo
už bendruomenės ar žmonijos nuodėmes idėja.

Komunijos auka
Tai bendras religinis valgymas, tiek siejantis valgančiuo
sius tarpusavyje, tiek jungiantis juos su dievybe; arba mais
tas yra pati dievybė, arba drauge su ja sėdama už stalo.
Bendras valgymas ir gėrimas mums asocijuojasi su gana
pasaulietiška "užstale", tačiau senosios visuomenės mais
tui teikė visiškai kitą reikšmę. Žvėries medžiojimas ar gy
vulio skerdimas sykiu buvo ir religinis aktas, auka. Kiek
vienas valgymas turėjo kažką bendra su šventąja auka. Val
gant dalyvauja dievai ar dvasios; tai patvirtina ir maisto
aukojimo papročiai, pvz., ant žemės metami valgio kąsne
liai, nuliejamas šlakas gėrimo, prieš valgį meldžiamasi.
Maistas - gyvybės šaltinis, ir jo kilmė yra iš esmės dieviš
ka; dievybė irgi kviečiama prie stalo, jai aukojami atitinkami
produktai, pvz., kraujas, taukai, tam tikri vidaus organai.
Kai kuriose izoliuotose gentyse valgymas yra labai inty
mus veiksmas; valgydamas žmogus stengiasi pasislėpti nuo
kitų. Tai, kad dievybė "įsileidžiama" į valgymą ar, atvirkš
čiai, kad žmogui suteikiama teisė dalyvauti dievybei val
gant ar net jos kūno valgyme, yra ypatingo artumo išraiška.

Žmogaus auka
Išskirtiniais atvejais sudedama didžiausioji, žmogaus au
ka. Žemdirbių bendruomenės jas aukodavo pavasarį, prieš
pradėdamas darbus; žmonės būdavo aukojami ypatingų
politinių ar ūkinių krizių metu, užsitęsus sausrai ar liūtims,
dingus medžiojamų žvėrių bandoms, idant būtų numaldy
tas dievybės rūstis; kartais žmonių aukos priklausydavo
konkrečios dievybės kultui. Retsykiais žmonės būdavo au183

kojami pradedant kokį nors darbą, tarkime, pradedant sta
tyti rūmus, šventovę ar tiesiog namą; paaukotas žmogus
būdavo įmūrijamas į pastato pamatus ar paguldomas po
kertiniu akmeniu (vadinamoji statybinė auka). Kai kuriose
kultūrose dievybei būdavo pašvenčiami ir paaukojami pir
magimiai (pirmagimio auka), vėliau šį veiksmą imta keis
ti tiesiog pirmagimio paskyrimu dievų tarnystei. Vis dėlto
kraugeriškiausios būdavo žemdirbių religijos. Žmonių au
kos ypač buvo paplitusios Amerikos, ypač Centrinės, reli
gijose. Ritualinis vaikų žudymas, kanibalizmas laidojant
suaugusius bei suaugusiųjų aukos pastebimi jau olmekų
kultūroje; majai su mirusiu valdovu laidodavo būtent šiam
tikslui nužudytus žmones; toltekų mituose užsimenama,
jog Kecalkoatlis kadaise aukojęs gyvates, drugelius ir pan.,
tačiau burtininkui Teskatlipokai, Kecalkoatlio priešinin
kui, pavyksta įvesti žmogaus aukas. Vėliau actekų religijo
je (perėmusioje daug toltekiškosios elementų) žmonių au
kojimas taip įsišaknija, jog tampa net karų priežastimi, o
karo belaisviai būdavo aukojami specialių švenčių metu.
Žmonių aukas lydėdavo ritualinis kanibalizmas. Meksiko
je švenčiant žiemos šventę, paskirtą dievui Uicilopočtliui,
paaukojus vaiką, jo širdį suvalgydavo karalius, o šventės
dalyviams mažomis porcijomis būdavo išdalijamas su vaiko
krauju sumaišytas dubuo maisto. Paunių genties indėnai
panašiai elgdavosi dar XIX amžiaus trečiajame dešimtme
tyje. Maždaug penkiolikos metų mergaitė pusę metų pra
leisdavo apsupta visokeriopos pagarbos, bet balandžio 22
dieną būdavo rituališkai nužudoma. Prieš tai ji būdavo
vedžiojama po karių ir vadų palapines, nudažoma pusiau
juodai, pusiau raudonai, lėtai kepinama ant ugnies ir ap
šaudoma strėlėmis. Po to vyriausiasis žynys išplėšdavo ir
surydavo jos širdį. Dar šiltas kūnas būdavo sukapojamas į
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gabalėlius, išdėliojamas į mažus krepšelius ir išnešiojamas
po dirvą. Šios apeigos turėdavo užtikrinti gerą kukurūzų
derlių, bet jose esama ir kitoms religijoms žinomų elementų.
Išganytojas, visiems dalijantis savo kūną ir kraują, ar Kris
tus kaip Velykų avinėlis atitinka senosioms kultūroms ži
nomus aukojimo įvaizdžius bei praktikas. Vėlesnėje religijų
istorijoje žmonių aukas ima keisti gyvūnų aukos, šio proceso
atspindį matome bibliniame Izaoko aukojimo epizode. Vis
dėlto sėsliųjų žemdirbių kultūros ilgiau išlaikydavo žmonių
aukojimo ritualus nei klajokliai.
Skyrium būtų galima kalbėti apie karo belaisvių auko
jimą. Kartais jie tikrai skiriami dievams žygio metu ar grįžus
iš jo, tačiau tai greičiau yra karo papročių dalis, o religinė
tokio aukojimo prasmė- antrinė.
Šios archajiškos aukų praktikos, kad ir kokią formą jos
įgautų, liudija nuolatinę kuo intensyvesnio santykio su die
vybe paiešką. Aukos apima maistą ir gyvybę- tai svarbiau
si dalykai, kuriuos skiriant dievybei būdavo ieškoma ryšio
su ja. Ir tai, kad šis ryšys būdavo užmezgamas per pagrin
dinius dalykus, per svarbiausias vertybes, neturėtų mūsų
stebinti. Juk tokia auka liudija ir ypatingą žmogaus pasiti
kėjimą jos adresatu. Jau grūdo sėjimas į dirvą rodo, kokia
intensyvi buvo pirmųjų žemdirbių religinė sąmonė: grū
dai, t. y. maistas, kurį galima suvartoti akimoju, "čia ir da
bar", aukojami, laidojami Žemės kūne, tikint, jog Žemė grą
žins juos daugeriopai; tiesa, čia galime įžvelgti ir do ut des
principą, bet juk jis taip pat reikalauja didelio išankstinio
pasitikėjimo adresato geranoriškumu. O tai jau religinis pa
sitikėjimas.
Iš šių "primityvių" ar net žiaurių aukų išauga nekru
vinos aukos idėja, tačiau turi praslinkti daug laiko ir įvykti
daug pokyčių, kol žmogus išgirsta Dievo balsą:
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"Kam man jūsų pjaunamų aukų daugybė? [ ...]Aš neno
riu jaučių, aviq ir ožių kraujo. [ ..] Nebeneškite man daugiau
.

tuščiq aukų: smilkalai man pasibjaurėjimas" (Iz 1, 11-13).
Didžiosiose religijose auka tampa žmogaus gyvenimas,
jo egzistencija. Vis dėlto seniausios aukos praktikos nėra
išnykusios-jos, tiesa, kitokiais pavidalais gyvuoja ir toliau.

III.

1.

C. M a 1 d a

Malda-tai kreipimasis į dievybę; bet tokie kreipimaisi
gali būti labai skirtingi. Malda gali šlovinti dievybę, jos ko
nors prašyti, jai išsisakyti ir pan. Bet maldą klasifikuoti yra
labai keblu, nes ji yra vidujausias religinis veiksmas, vyks
tąs sieloje. Net ir kelių tos pačios religijos išpažinėjų mal
dos tarpusavyje gali skirtis: nors maldos tekstas bus tas pat,
besimeldžiančiųjų išgyvenimai bus vis kitokie. Netgi vie
no asmens kalbama malda skirtingose žmogaus gyvenimo
situacijose turės savų atspalvių.
Kartais manoma, jog seniausioji malda genetiškai arti
ma burtažodžiams, savo ruožtu kylantiems tiesiog iš nai
vios norų išraiškos; Heileris pabrėžia, jog nors "malda kaip
kreipimasis į vienaip ar kitaip asmeniškai įsivaizduojamą
aukštesniąją esybę fenomenologiškai skiriasi nuo visiš
kai nepamaldžių burtažodžių, vis dėlto abiejų reiškinių
motyvacijos šaknys yra psichologiškai persipynę"21• Tačiau
burtai paprastai duoda tam tikrą rezultatą ar bent mano
ma, kad taip atsitinka (burtai negali nepavykti-jie tiesiog
gali būti neteisingai atlikti ar nesuvelkti, susidūrus su dar
galingesniais burtais). Tuo tarpu malda "pasiseka" ne vi
sada, ji gali ir nebūti išklausyta; jos "sėkmė" priklauso ne
21 Heiler F. Gebet und Gebetsitten, religionsgeschiclztlich II Die Religion in
Geschichte - Bd. 2.- S. 1209.
. . .
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nuo maldos taisyklingumo, o nuo dievybės valios.
Meldžiamasi taip pat ir ko nors prašant, bet burtininka
vimo ar magijos čia ne tiek jau daug. Žmogaus būklė šiame
pasaulyje yra tokia, kad bet koks jo kreipimasis į aukštes
niąją būtybę visada bus daugiau ar mažiau išreikštas kaip
prašymas. Net nereflektuojamas vidinis monologas daž
nai būna prašymas (pvz., "kad liautųsi tie lietūs", "ak, kad
jis pasveiktų", "ak, kad man pasisektų"). Tokio monologo
išsakymas dievybės akivaizdoje jau iš tiesų yra malda.
Be prašymo, malda, kaip rodo jau pati lietuviško žodžio
etimologija, gali reikšti dievybės maldymą, jos rūstybės
"tildymą", švelninimą. Atrodo, būtent taip galėtume sup
rasti kai kurias babiloniečių maldas; meldžiantis Mėnulio
dievui jo prašoma:
Spindulingasis Viešpatie, tiesą ir teisingumą
Vykdantis ir lemiantis danguje ir žemėje,
Pažvelk į savo namą, į savo miestą,
Pažvelk į Ūrą, pažvelk į Egišširgalį!
Tavo mylimoji sutuoktinė Ningal, maloningoji motina,
Tepasako tau: "Viešpatie, nurimk"!
Didysis Šamašas, tavo sūnus, tepasako tau: "Viešpatie,
nurimk"!
Tegu Igigis pasako tau: "Viešpatie, nurimk"!
Tegu Anunakis pasako tau: "Viešpatie, nurimk"!
Tegu dievai danguje ir žemėje pasako tau: "Viešpatie,
nurimk"!
Kartais tam tikrų dievybių šaukiamasi tik ypatingais
atvejais, tarsi numanant, kad jos turi kažkokių savų, daug
kilnesnių reikalų- tokie yra pasaulio religijose žinomi dei
otiosi, poilsiaujantys aukščiausieji dievai, sukūrę pasaulį ir
žmogų, bet nesirūpinantys žemiškais reikalais; jų šaukia
masi tik karo, bado, maro ir panašių katastrofų atvejais,
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kai jau nelieka daugiau į ką kreiptis.
Pati "maldos" sąvoka pasirodo gana vėlai- dar Senaja
me Testamente Dievas tiesiog šlovinamas ar jo šaukiama
si. Tačiau kad malda yra vienas archajiškiausių religinių
veiksmų, abejoti taip pat nedera. Meldžiamasi dievybėms,
žmogų pranokstančioms galioms, protėviams. Meldžian
tis Aukščiausiajai Dievybei kalbama tiesiog į orą tikintis,
kad to visiškai pakanka ir kad malda bus išgirsta; mel
džiantis žemės dievybėms beldžiama delnais į žemės pavir
šių, taip pat atkreipiamas ir mirusiųjų dėmesys; meldžian
tis dangaus dievams į viršų iškeliamos rankos.
Taigi nors malda yra vidinis veiksmas, ji turi ir išorinių
išraiškų. Meldžiantis keičiasi žmogaus laikysena, veido iš
raiška, maldą lydi gestai. Didžiausią nuolankumą meldžian
tis išreiškia proskinezė, kai besimeldžiantysis puola kniūbs
čias ir veidu paliečia žemę- šitaip iki šiol meldžiasi islamo
išpažinėjai. Meldžiamasi ir stovint (dažniausiai tai šlovi
nimo malda)- iškėlus į viršų ištiestas rankas; taip daroma
ir šaukiantis Dievo. Rankos iš viso turi didelę reikšmę mal
dai - be jų kėlimo aukštyn paminėtinas ir vienos rankos
laikymas virš galvos, rankų sukryžiavimas ant krūtinės ar
už nugaros, plojimas rankomis, beldimasis į krūtinę, į kaktą
ir pan.22
Meditacija, kuri, beje, teoriniuose veikaluose kartais bū
na supriešinama su vakarietiškomis maldomis, irgi yra tam
tikra maldos rūšis; meditacija taip pat kreipiamasi į dievy
bę, siekiant susilieti su ja ar joje ištirpti. Beje, vakariečių
mistikų maldoms tokie siekiai irgi nėra svetimi, tad dažno
je vakarietiškoje maldoje esama identifikacijos su Dievy
be galimybių ar elementų. Tiek malda, tiek meditacija yra
22
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sąmoninga laikysena dievybės akivaizdoje, nesvarbu, mo
nologinė, dialoginė ar visai bežodė.

III. 2. RELIGINIO ELGESIO PARADIGMOS
Kad ir kaip reikštųsi religinio elgesio atmainos bei tipai,
už jų visada glūdi gyvybingos ir absoliučios paradigmos,
veikiančios visas religines elgsenas. Už aukos, liturgijos, kul
to slypi universalūs modeliai, sąlygojantys ir nustatantys
konkrečių tipų "išvaizdą", struktūrą ir, visų pirma, pras
mę. Šie modeliai nuolat veikia vienas kitą ir visokeriopą
religinį elgesL tad iš esmės palaiko religijos organizmo gy
vybingumą bei savastį. Būtent mitas ir ritualas veikdami
ir sąveikaudami formuoja ne tik religinį elgesL bet ir įvaiz
džius, todėl apie mitą ir ritualą pakalbėsime atskirai, kaip
apie visuose religinio elgesio tipuose besireiškiančias pa
radigmas.

III. 2. A. Mita s
Ilgą laiką mitas buvo nusakomas kaip "pasakojimas apie
dievų ar senovės didvyrių žygius"23, "istorijos apie die
vus" ir pan., tačiau formuojantis religijotyrai aiškėjo, kad
ne kiekvienas pasakojimas apie dievus yra mitas ir kad mitų
siužetai ar mitologiniai vardynai neatskleidžia religijos
esmės. Renesanso laikais manyta, kad religija koncentruo
jasi mituose, o graikų ar romėnų mitai pripažinti visos An
tikos religijos pagrindu, dar daugiau- Antikos mitologija
23

Puikus XVIII a. apibrėžimo pavyzdys; deja, jis paskelbtas visiškai rimtai

tarsi būtų visuotinai galiojantis:

Religijotyros žodynas.- V., 1991.- P. 253.
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iš esmės tapatinta su Antikos religija. Deje, tokie tvirtini
mai, gyvavę dar XIX amžiuje, o bendrojoje sąmonėje išli
kę dar ilgiau, pasako mažai tiesos apie senovės religingumą.
Mitas yra neabejotinai svarbus religijos dėmuo, tai ritua
lus, kultą, pasaulėvaizdį ir pasaulėžiūrą generuojantis pa
grindas, tačiau- ne bet koks mitas.
Tikri ir netikri mitai

Tai, ką Renesansas ir Švietimas įprato vadinti mitais,
dažniausiai būdavo tik dievų gyvenimo paskalos, iš kurių
šaipėsi jau Antikos žmonės. Herodotas "Istorijoje" teigė, kad
Homeras ir Hesiodas patys graikams sugalvojo teogoni
ją24; iš tikrųjų tokie mitiniai pasakojimai nesulaikomai dau
ginosi ir plėtėsi, tačiau dažnai tai tebuvo tiesiog Antikiniai
anekdotai, kurių reikšmė religijai buvo labai menka arba
jos iš viso nebuvo. Tikrasis graikų religingumas po Home
ro ir Hesiodo pasuko visai kita linkme- į orfinius ritualus,
Eleusino, Kabeirų misterijas, dionisijas, sinkretiškus eksta
tinius kultus. Jie, o ne tušti poetų pramanai, buvo tikrieji
religijos reiškiniai (be abejo, tas misterijas grindė mitai, bet
jie buvo kiti bei kitokie nei tie, kurie laikomi "klasikiniais"
Antikos mitais).
Graikai kaip jokia kita tauta iki jų susidomėję dievų
gyvenimo įvykiais, neišvengė fantazavimo. Spekuliatyvi
mintis nesunkiai pastebėjo "mitų" prieštaravimus, nesklan
dumus ar tiesiog kvailystes ir lengvai juos demaskavo kaip
žmogaus intelekto kūrinius. "Mitų kritika" buvo labai stipri
ir tam tikra prasme pakirto paties Antikinio pasaulio pama
tus. Pradėta dievus ir mitus "importuoti" iš Egipto, Artimųjų
Rytų, "barbarų" Europos; kartu stiprėjo mitų pažodiškumą
atmetančios (Ksenofanas) ir ateistinės ar agnostinės ten24

Herodotas. Istorija.- V., 1988.- P. 111.
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dencijos (Oemokritas, kinikai, stoikai, Epikūras, Lukrecijus
Karas). Tuo metu visa ši kritika realiai buvo taikoma tik
"netikriems" mitams, t.y.sugalvotiems pasakojimams, ne
turintiems ritualų ir giminingiems anekdoto žanrui.
Rafaelle Pettazzonis pastebi, kad Homero bei jo epochos
tikėjimas mitais jau buvo smarkiai susvyravęs, bet mitas
yra senesnis už Homerą ir kyla iš tų laikų, kai dievais dar
tikėta.Tuo tarpu izoliuotos tautos, gyvai ir autentiškai išgy
venančios mitus, puikiai skiria "tikrus" ir "netikrus" pasako
jimus. Pettazzonis pateikia paunių genties indėnų skirtį:
jie žino, kad tikri mitai- tai pasakojimai apie pasaulio kilmę,
kuriuose pasirodo dieviški ar kosminiai pavidalai, taip pat
pasakojimai apie kultūrinių herojų žygius, burtininkus bei
magiją.Netikri mitai- tai pasakojimai apie triksterišką he
rojų Kojotą, pramanai, kurių gali būti be galo daug, o tikrųjų
mitų skaičius yra griežtai ribotas. Dakotų Oglalos gentis
skiria pasakojimus apie genties kilmę nuo "juokingų pasa
kojimų", neturinčių realaus pagrindo. Irokėzai, Australi
jos aborigenai, Pietų Afrikoje gyvenanti hererų gentis, Toga
gyventojai ir kiti skiria pasakojimus apie pasaulio ir gen
ties atsiradimą bei istoriją nuo sakmių apie žvėris ir žmo
nes, triksterius, žvėrių ar žmogaus ypatybių kilmę.
"Tikrosios" isto�ijos skirtos ne visiems; jas žino tik vy
resnieji genties nariai ar tik vyrai (jaunuoliams jos praneša
mas per iniciacijas).Jos pasakojamos tam tikru metu, rudenį
ar žiemą, kartais - tik naktimis ar per ypatingas šventes.
"Netikras" istorijas galima pasakoti bet kada.
Taigi mitas nėra prasimanymas, jis ne pasakėčia, o "tikroji
istorija", pasakojanti apie pasaulio, žmogaus, dievų, gyvy
bės, mirties kilmę, apie žvėrių ir augalų atsiradimą ir pan.,
tai šventybiška ar pašvęsta istorija25. Mitas negali būti
25
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"neteisingas": jei pasakojimu abejojama, jei mitą galima
papasakoti bet kur ir bet kada, jeigu jį galima įtraukti į lite
ratūros kūrinį ar užstalės pokalbį,- tai jau ne mitas. Tikrųjų
mitų paprastai būna nedaug, keli ar kelios dešimtys. Se
novės Graikijoje jie liejosi lavina; graikai tiesiog užmiršo
skirtumą tarp "tikro" ir "netikro" pasakojimo ir, neigdami
pasakėčias, drauge atsisakė absoliučios religinės realybės,
kuri slypėjo tikruose mituose. Taip atsirado erdvė filoso
fijai, tačiau tradicinė graikų religija žlugo, o graikų religin
gumas pasuko, kaip minėta, kita kryptimi - į misterijas,
religinį sinkretizmą, ateizmą, "filosofų religiją" ir pan. Drau
ge matome, kad mitas yra esminė religijos dalis: jai sus
vyravus ima irti ir pati religijos sistema. "Mitas jau beveik
religija",- teigia Pettazzonis, tačiau- tikras mitas:
"Mitas tikras, o netikras jis negali būti, nes mitas - tai
genties gyvenimo pagrindas, t. y. jis grindžia ištisą pasau
lį, kuris be mito negalėtų egzistuoti. Ir atvirkščiai, mitas
negali gyvuoti be šio pasaulio, nes į pastarąjį jis organiškai
įsijungia kaip šio pasaulio pradžios "paaiškinimas", kaip
jo pirmapradis pagrindas, kaip jo "prologas danguje'"'26.

Mitas ir istorija
Mito reikšmė neatsiejama nuo jame pranešamų dalykų,
tačiau mitinis pasakojimas skiriasi nuo pasakos, kuri kal
ba apie kažkokį uždarą pasaulį su savo logikos ir, svarbiau
sia, laiko dėsniais; pasaka nepasiekia žmogaus istorijos erd
vės, jos klausančio žmogaus laiko; būtent mitas pasakoja
apie pačią laiko pradžią, prolaikį - tačiau ne abstraktų, o
buvusį tos kultūros, kurioje mitas funkcionuoja, pradžioje
ar atsiradusį veikiant tai kultūrai. Gali būti, jog kai kurios
26
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pasakos yra degradavę, sakralinę reikšmę praradę mitai,
tačiau tokius atvejus atskirti yra labai sunku.
Kaip ritualinis tekstas mitas yra šventoji istorija.Anot Wi
dengreno, prieštaros tarp mito ir istorijos, kurią taip jaučia
šiuolaikinis žmogus, Antikoje ar Artimuosiuose Rytuose
dar nebūta. Tai, ką mes manome esant "mitą", tuomet buvo
suprantama kaip įvadas į "istoriją" mūsų supratimu, t. y.
mito tikroviškumu neabejota. Jei Enuma eliš epe pasakoja
ma, kad Mardukas nugali Tiamatą ir įkuria Babiloną, mes
tai suprantame kaip mitą - pasaką; o babiloniečiams tai
reiškė jų istorijos pradžią. Daugeliui tautų istorija ir mitas
persipina vienas su kitu; ne vienos giminės pradininku lai
komas kultūrinis herojus ar pusdievis27•
Taigi būdamas "pirmapradžių įvykių" atpasakojimas,
mitas (per neišvengiamai su juo susijusį ritualą) tuos pro
laikio įvykius įgyvendina dabartyje.Mito teiginiai konkre
čiai kultūrai reiškia neabejotiną tiesą. Pasak Eliade, pirmykš
tis žmogus žvelgia į mitą kaip į absoliučios tiesos išraišką,
nes jis pasakoja sakralinę istoriją, t.y. įvykį, įvykusį Laiko
pradžioje28,- kaip jau matėme, tik šventybiškas dalykas
religiniam žmogui yra realus, tik jis genetiškai pagrindžia
visą "būsimą realybę".
"Mitas aprašo įvairius ir kartais dramatiškus sakraly
bės įsiveržimus į pasaulį. Tas sakralybės įsibrovimas rea
liai pagrindžia pasaulį. Kiekvienas mitas pasakoja, kaip pra
dėjo egzistuoti realybė, kosmosas ar vien fragmentas: sala,
augmenijos rūšis, žmogiškoji institucija, dinastija.Pasako
jama, kaip pradėjo egzistuoti daiktai, jie "paaiškinami" ir
netiesiogiai atsakoma į kitą klausimą: kodėl jie pradėjo egWidengren G. Phiinomenologie der Religion . . - 5. 183-187.
Eliade M. Kosmogoninio mito struktūra ir funkcija II Krantai.
Rugsėjis. P. 53-60.
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zistuoti? Bet kuris "kodėl" visuomet glUdi kiekviename
"kaip". Taip yra todėl, kad pasakojant, kaip atsirado koks
nors dalykas, atskleidžiamas sakralybės pasireiškimas,
galutinė bet kokios realios egzistencijos priežastis"29•

Mitas kaip absoliuti realybė
Mitas mums šiandien asocijuojasi su tuo, kas iraciona
lu, neįmanoma patikrinti ir todėl nerealu. Mes kreipiame
dėmesį į"vaizdingąją" mito pusę, į siužetus bei įvaizdžius,
nors tai tėra išoriniai kontūrai, šiandien bylojantys tik este
tine ar literatūrine kalba. O ši kalba-svetima mitui. Mito
kalba pirmiausia yra realybės kalba.
Mito įvaizdis nesuvokiamas kaip vien "įvaizdis" ar
dvasinė išraiška,-teigia Ernstas Cassireris. Mitas taip įsi
lydęs į "objektyvią" tikrovę bei objektyvius vyksmus, kad
atrodo esąs integrali jų dalis. Mito vyksme neskiriama, kas
realu, kas idealu, nepaisoma"egzistencijos" ir "reikšmės"
skirtumų. Nuo vienos srities į kitą pereinama nuolat-ne
tik vaizduotėje bei tikėjime, bet ir žmogaus veiksme. Šo
kėjas, pasirodydamas su dievo ar demono kauke, ne vien
mėgdžioja dievybę ar demoną-jis prisiima ir jų prigimtį,
į ją įeina ir su ja susilydo30• Mitas kartu su ritualu įgalina
žmogų "apsiprasti" absoliučioje realybėje, dieviškume.
Mitai praneša apie praeityje atliktus dievų žygius, ku
rie rituališkai atkartojami per svarbiąsias metines šventes;
atkartojamas ir įvykių laikas. Tarkime, naujametiniai ritu
alai atkartoja pasaulio sukūrimo mituose užfiksuotus įvy
kius; kai baigiasi metai, išsenka ir baigiasi pati su jais tapati
nama Visata, įsigali savotiška entropija, sukelianti chaosą,
29

Ten pat.- P. 53 (Petro Kimbrio vertimas).

30

Cassirer E. Džalektžk des mythžschen Bewusstsežns II Kerenyi K. (Hg.) Die

Erėiffnung des Zugangs zum Mythos.- Darmstadt, 1976.- S. 170-176.
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t. y. sugrąžinanti būklę, atitinkančią prieš pasaulio sukū
rimą buvusią situaciją. Tą akimirką į chaosą įsiveržia dievy
bė, imanti jį tvarkyti ir organizuoti, kurti pasaulį; nauja
metiniai ritualai atkartoja mituose nupasakotus dievybės
žygius, kurie rituališkai įgyvendinami metų pabaigos (cha
oso) sąlygomis. Jie į chaosą atneša gyvybingą ir kuriančią
dievybės veiklą: tai, ką ji atliko "anuo metu", rituališkai at
liekama "čia ir dabar"- tai ta pati dievybės veikla, tie patys
jos judesiai, tik jau atliekami žmogaus, kuris, susitapati
nęs su dievybe, dalyvauja galingiausioje pirmapradėje jos
iniciatyvoje, išplėšia pasaulį iš chaoso ir tamsos31•
Daug metų tarp Melanezijos čiabuvių gyvenęs Bronis
lawas Malinowskis taip nusako mito vietą ir reikšmę izo
liuotų tautų religijai:
"Mitas[ ... ] yra ne simbolinė, bet tiesioginė savo objekto
išraiška. Jis nėra mokslinio intereso patenkinimas, bet pasa
kojimu įgyvendintas pirmapradės tikrovės atgaivinimas,
ir jis pasakojamas, idant būtų patenkinti giliausi religiniai
troškimai.[ ...]Primityvioje kultūroje mitas įgyvendina bū
tiną funkciją: jis suteikia tikėjimui išraišką, išaukštinimą ir
įstatymą; jis užtikrina ir stiprina papročius; jis įgalina ritua
lo veiksmingumą ir pateikia žmonių elgesio taisykles. Taigi
mitas yra gyvenimiškai svarbus žmogaus civilizacijos ele
mentas; jis nėra laisvalaikio praleidimui pasakojama isto
rija, bet išplėtota, veiksminga jėga"32.

Mitas kaip formuojanti jėga
Mitas ne vien pasakoja ar aiškina; matėme, kad tam tikro
je visuomenėje jis suvokiamas kaip jos pagrindas - ir ne
vien suvokiamas: yrant mitų kompleksui, žlunga ir juo
31
32

Eliade M. Le mythe de I'eternel retours.- Paris, 1989.- P. 65.
Malinowski B. Myth in Primitive Psychology. -London, 1936.- P. 23.
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besiremianti visuomenė. Todėl mito nereikėtų suprasti kaip
"išgalvoto", tam tikrų sąlygų nulemta antrinio reiškinio.
Kaip teigia Walteris Otto, mitas nėra mąstymo apie pasaulį
ir gyvenimą rezultatas: šiam mąstymui mitas jau yra duo
tas kaip išankstinė jo prielaida, mitas sąlygoja mąstymą ir
jį nukreipia. Taigi būtent per mitą egzistencija įgyja savo
pavidalą, pagal kurį formuojasi ir būtini poreikiaP3• Kitur
Otto pastebi, kad mitas tarsi yra ir nereliginių darinių pag
rindas:
"Tai, ką mes vadiname kultūra, formuojasi pagal vieš
pataujantį mitą, neatskiriamai susijusį su dieviškumo mi
tu. Kuriant šį mitą konstituuojamos kultūra ir tauta; ligi
tol jų iš viso nėra"34•
Keičiantis mitams keičiasi ir visuomenės pasaulėžiū
ra, gyvensena, ūkinė sankloda. Mitas- tai absoliuti tiesa ir
absoliuti vertybė, į kurią ne tik atsižvelgiama, bet į kurią
pirmiausia orientuojamasi. Jis yra bet kokios veiklos pro
vaizdis. Žmogus atkartoja ar įgyvendina dievybės veiks
mus; išmanydamas mitą jis žino kaip turi elgtis ir kokie
bus tos veiklos rezultatai; kartu jis priartėja prie dievybės.
Net ir kulto veiksmas, pasak Otto, yra ne kas kita kaip "die
viška esybė, veikianti žmogaus pavidalu", t.y. kultas "yra
tas pat, kas ir mitas"35, o pirmapradžio mito savybes gali
ma apibrėžti taip:
"Pasakojimo apie pirmuosius pasaulio įvykius forma
jis praneša apie antlaikiškumą ir amžinybę- ir praneša taip,
kad jo tiesa apima visą žmogų, jį formuoja ir paverčia tuo,
33

Otto W. F. Der ursprunglic/ze Mytlws im Lichte der Sympatlzie von Mensch
S. 258--266.
Otto W. F. Dionysos. Mythos und Kultus. Frankfurt am Main, 1960.

und Welt II Mythos und Welt.- Stuttgart, 1962.
34

-

S. 31.
35

Otto W. Der ursprungliche . .. - S. 260.
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kuo jis privalėjo būti nuo pat pradžių- Dievybės atvaizdu.
Pokalbiu su Dievu"36•

Mitas, ritualas, kultas
Nuo kitų pasakojimo žanrų mitas skiriasi pirmiausia
tuo, kad jis, techniškai tariant, pagrindžia ritualą arba yra
kulto pirmavaizdis. Mitą drauge su Kariu Kerenyi reikėtų
laikyti "pasakojimu apie pirmapradę kilmę" (Ursprungs

geschichte). Kiekvieną tikrą istoriją apie pirmapradį įvykį
atkartoja ritualas, taigi ir kultas. Tą jau 1904 metais paste
bėjo Hermanas Useneris, anot kurio,"mitologija" kaip dis
ciplina užsiima vien tikėjimais; religija (kulto veikla) lieka
jai paslaptis. Tikrasis mitų tyrimas reikalautų bendro kul
to (Gottesdienst) nagrinėjimo ir dar daugiau:"Tam tikros tau
tos mitologija moksliškai tegalės būti nagrinėjama tada, kai
ji bus įtraukta į tos tautos religijos istoriją"37•
Šiandien mito, ritualo ir kulto sąsajos yra jau religijoty
ros aksioma. Pasak Kerenyi, jeigu mitas visu savo tikrovės
svoriu nebūtų sąlygojęs kulto, pastarasis tebūtų"aklas in
strumentas", o jo ritualai - "tuščiai besisukantis mecha
nizmas", gryna technika."Net jei tvirtinama, jog kultas eg
zistavo anksčiau už mitą- beje, to istorija nepatvirtina,
kartu šiam teiginiui paliudyti tuoj pat griebiamasi mitų,
pasakojančių apie kulto veiksmų pagrindimą",- šiek tiek
sarkastiškai toliau pastebi KerenyP8•
Kultas taip sudarytas, kad mitas ir ritualas ne tik papil
do, bet ir užbaigia vienas kitą. Ritualas paverčia mitą regimu,
pastarasis ritualą p�aiškina. Mitas yra šventasis žodis, o
Ten pat. - S. 266.
Usener H. Mythologie II Archiv fur Religionswissenschaft.
Leipzig, 1904.- S. 6-33.
38 Ken!nyi K. Min. veik. - S. 234--252.
36

37
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ritualas - šventasis veiksmas. Religijose mitas ir ritualas
egzistuoja kaip neišardomas kompleksas, o jųdviejų paskir
tis -išlaikyti pasaulio tvarką39• Jei mitas miršta, gyvybės
netenka ir ritualas, kadangi rituale slypi išgyventa realy
bė, kuri konkretizuojama mite,- teigia Geo Widengrenas40•
Religijų istorijoje, suprantama, pasitaiko, kad ritualas at
siskiria nuo mito, ar atvirkščiai. Bet žinodami mitą visada
galėsime kažką numanyti ir apie ritualą, o ritualas leis mums
nuspėti, apie ką pasakojo mitas. Mitas ir ritualas taip susi
ję, kad klausti, kuris jų "pirmesnis", yra beprasmiška.

III. 2. B. R i t u a l a s

Nors ritualas ir yra tam tikras mitą lydintis, "iliustruo
jantis" veiksmas, tačiau jis turi savų ypatumų.
Ritualas-konservatyvus. Veiksmo prasmė gali keistis
ir būti skirtingai aiškinama, bet judesiai išlieka.
Tad religijos gali keistis, o ritualai išlieka. Šiitų rituale,
skirtame kankinių Hasano ir Huseino atminimui, esama ka
pojimo kalaviju ir plakimo botagu elementų- apie tokį pat
ritualą II amžiuje po Kr. praneša Lukianas,- tačiau tada jį
atlikdavo jau sirų deivės Atargatės žynys. Keičiantis religi
joms mitas irgi gali išlikti, bet tokiais atvejais pasikeičia jo
prasmė41.
Ritualas "įvaizdina" mitą, bet nebūtinai vien iliustruoja.
Kartais jis gali įgyti maginę reikšmę: štai apsivalymo ri
tualų metu į paaukotąjį gyvulį tarsi savaime pereina visos
nuodėmės ir blogybės, o sudaužius ritualinę lentelę su už
rašytomis žmogaus nuodėmėmis, blogi jo poelgiai irgi išWidengren G. Min. veik.- 5. 150-153.
Ten pat. 5. 210.
" Ten pat.- 5. 209-211.
39

40

-
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nyksta be papildomų žmogaus pastangų.
Iš dalies magiškai, iš dalies religiškai veikia apotropėji
niai ritualai, skirti apsiginti nuo piktųjų jėgų. Jais siekiama
apsisaugoti, išlaikyti atstumą nuo blogio arba jį nuvyti. Bū
tina triukšmauti, groti pučiamaisiais instrumentais, mušti
būgną, skambinti varpais ir varpeliais, šaudyti, spjaudyti,
deginti ugnį, smilkyti, brėžti maginius ratus ir pan.- tokios
priemonės apsaugo nuo pikto. Eliminuojančiais ritualais
siekiama pašalinti elementą ar esybę, kuri jau susilietė su
žmogumi arba jį apvaldė (tai gali būti tiek demonas, tiek
nuodėmė)42•
Ritualai yra susiję su kritiniais žmogaus ar tam tikros
bendruomenės gyvenimo momentais: gimimu, branda, san
tuoka, mirtimi, sėja ir derliaus nuėmimu, Naujaisiais Metais.
Kai pereinama iš vienos būklės į kitą, žmogus "nepalieka
mas vienas": tai gyvybiškai svarbios akimirkos, kurių me
tu ritualais pažadinamuose šventybiniuose išgyvenimuose
galima patirti kitokybės paramą, padedančią įveikti pavo
jingą gyvenimo atkarpą. Perėjimas iš vienos būklės į kitą
ritualo dėka tampa religinis; taip pripažįstama, kad žmogaus
gyvenimas yra procesas, "iš prigimties" turįs religinį turinį.
Gimimo ritualai

Religija žmogų paliečia vos šiam gimus. Kūdikis yra
krikštijamas; vienoks ar kitoks vaiko "pašventimas" žino
tas tiek Okeanijoje, tiek senųjų Europos tradicijų dar iki
krikščionybės atsiradimo. Tai gali būti ir kažkas panašaus
į krikštą, ir apipjaustymas (egiptiečių ir semitų pasaulyje).
Kartais kūdikio gimimas apskritai būdavo suprantamas
kaip dievybės dovana, savotiška hierofanija; tokių dalykų
42 Ten pat.

-

S. 216.
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galėtume rasti ne tik Senajame Testamente, bet ir graikų ar
actekų religijose, plg. įspūdingą actekų naujagimio pas
veikinimą, kurį taria jo giminės:
"Tu įgavai pavidalą aukščiausiame danguje, kur gyve
na abu aukščiausieji dievai, virš devynių dangų. Kaip auk
sinį perlą tave išliejo, kaip brangakmenį tave sukūrė tavo
tėvas ir tavo motina- Didysis Viešpats Ometekutlis ir Di
džioji Viešpatė Omesiuatli ir su jais mūsų Viešpats Kecal
koatlis"�3.
Šamanistinėse kultūrose tikima, jog naujagimių sielos
iki gimimo tupi ant gyvenimo ar pasaulio medžio šakų arba
viršūnės, iš kur atskrenda ar nukrenta į naujagimio kūną
jam gimstant ar kūdikiui tebebūnant įsčiose (tikėjimas "sie
lų preegzistencija"). Tautos ar gentys, tikinčios metempsi
choze, mano, kad naujagimio siela- tai įsikūnijusi jo pro
tėvio, dažniausiai senelio, vėlė. Gal todėl ir vėliau, kai rein
karnacija jau nebetikima, išlieka paprotys senelio vardą
suteikti jo vaikaičiui, ypač jei vaikas- o tai dažnai pasitai
ko- panašus į vieną savo protėvių. Islandų saga pasakoja,
kaip kūdikis atnešamas pas jo tėvą; tasai įdėmiai pažvelgia
į naujagimį ir taria: "Šis berniukas turi vadintis Ingemun
du, pagal savo motinos tėvą, ir aš tikiuosi, kad šis vardas
atneš jam laimę"- taigi tikima, kad senelio laimė drauge su
vardu pereis vaikaičiui44•
Kūdikio gimimą lydi tam tikri draudimai ir ritualai. Izo
liuotose kultūrose tebeišlikęs "vyro-gimdyvės"

(couvade)

paprotys": motinai gimdant vyras gulasi į lovą ir pamėg
džioja gimdyvės elgiasį; paskutinėmis nėštumo dienomis
ir pirmosiomis dienomis po gimdymo vyras atsisako tam
43

Lanczkowski G. Aztekische Sprache und Uberlieferung.- Berlin, 1970.

S. 77.
""Widengren G. Min. veik.- S. 218.
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tikrų valgių, gėrimo, rūkymo ir pan. Pati gimdyvė kurį laiką
dar laikoma "nešvaria" ir izoliuojama specialiai tam skir
tose patalpose. Nustatytam laikui praėjus ji rituališkai
"apvaloma", "pašvenčiama". Europoje panašų ritualą pri
mena "įvesdinimo į Bažnyčią" paprotys.

Iniciacijos ritualai
Šie ritualai

(Einweihung, rites de passage) įveda asmenį į

suaugusiųjų pasaulį arba į kokią nors uždarą bendriją. Pa
sak Eliades, "iniciacija- tai tam tikra ritualų ir pamokymų
seka; jų dėka įvyksta radikalūs įšventinamojo religinės bei
socialinės būklės pokyčiai"45. Dažniausiai iniciacijomis va
dinamos vaiko ar paauglio įšventinimo į suaugusiuosius
apeigos- paprastai tai berniuko įšventinimas į vyrus; mer
gaičių iniciacijų taip pat pasitaiko, tačiau daug rečiau. Įš
ventinama pagal griežtai nustatytas taisykles: vaikas ritua
liškai numarinamas, laidojamas, jį "suryja" koks nors žvėris,
pabaisa, demonas, "pagrobia" ar tik graso pagrobti dvasios
ar mirusiųjų vėlės.
Iniciacijos artimos gimimo papročiams, kadangi jos sim
bolizuoja naują gimimą ar atgimimą. Rašto neturinčių tautų
iniciacijų ritualai simbolizuoja mirtį ir prisikėlimą naujam
gyvenimui. Konge gyvenanti ndembo gentis turėjo slaptąją
sąjungą, į kurią stojantis narys turėdavo rituališkai patirti
mirtį ir prisikėlimą. Po priėmimo novicijus turėdavo visko
mokytis iš naujo, kadangi pradėdavo naują gyvenimą.
Vyrų ar slaptoji sąjunga, brandos ceremonijos, mirties,
vaisingumo ritualai kaip naujojo gyvenimo manifestaci
jos priklauso tam pačiam kulto kompleksui. Visiems jiems
būdingas mirties perėjimas. Australijoje gyvenanti
45

vonghi

Eliade M. Initiation II Religion in Geschichte ... - Bd. 3.- 5. 751-753.
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gentis teigia, kad jaunuolius nužudo Aukščiausioji Dievy
bė Darumulun, kad po to juos vėl sugrąžintų į gyvenimą.
Fidžio saloje novicijus įvedamas į vidinę šventyklą. Čia jis
mato gulinčius negyvus vyrus, kruvinus, išvirtusiais vi
duriais. Novicijus turi žengti per negyvėlius ir stoti prieš
vyriausiąjį žynį, kuris staiga veriančiai suklykia. Tada"ne
gyvėliai" pašoka ir bėga prie upės praustis nuo kiaulių vi
durių ir kraujo - čia taip pat simboliškai patiriama mirtis
ir prisikėlimas46• Šie ritualai turi gilią prasmę, nors išoriš
kai jie gali pasirodyti esą savitiksliai bauginimai ar šiek tiek
sadistiniai išbandymai. Tačiau taip berniukas paverčiamas
vyru ir "atgimsta" kaip suaugęs genties narys. Jo "marini
mas" šitais ritualais tereiškia jo kaip berniuko mirtį; skaus
mingi ar baisūs potyriai jam turi aiškiai parodyti, kad jis
tikrai išgyvena realią mirtį - tik apmiręs jis gali prisikelti
kitokiam, pilnesniam gyvenimui. Tad iniciacijos ir yra"pir
moji mirtis", kurią patiria izoliuotų kultūrų žmonės. Mir
ties simbolikos, gal ne taip aiškiai pabrėžtos, esama ir ves
tuvių ritualuose. Taip dusyk gyvenime žmogus patiria
"mirtį ir prisikėlimą", kiekvieną kartą atgimdamas tam,
kad vis pilniau gyventų. Jis įsitikina, kad mirtis tėra vien
perėjimas, vedantis į aukštesnį gyvenimo lygmenį. Todėl
tokiose kultūrose ir "tikroji mirtis" tampa dar viena inici
acija, kuri jau nelabai baugina. Paskutinioji mirtis žmogų
tiesiog perkelia iš gyvųjų pasaulio į protėvių sodybas, kur
gyvenimas tęsiasi toliau.
Kaip minėta, iniciacijos dažnai būna baisios ar net krau
pios, skausmingos. Jų metu gali būti apipjaustoma, tatui
ruojama, įšventinamasis turi parodyti savo ištvermę, mik
lumą, drąsą - tai savybės, kurių prireiks vyro gyvenime.
Jam perduodamas tam tikros, dažniausiai specifinės sak46

Widengren G. Min. veik.- S. 219-222.
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ralios žinios, pvz., tam tikri slapti genties mitai, žinomi tik
vyrams, rečiau - tik moterims; kosmogoniniai ar kosmo
loginiai mitai, legendos apie genties atsiradimą. Rečiau
atskleidžiamos lytinio gyvenimo paslaptys. Po iniciacijų
vaikas ar paauglys tampa pilnateisiu genties nariu, papras
tai jam suteikiamas naujas vardas.

Į iniciacijų apeigas moterys neįleidžiamos, iniciacijas
gaubia paslapties skraistė, dažnai pridengianti svarbią gen
ties žinijos dalį. Tačiau kartais, ypač ten, kur izoliuotos
kultūros ima patirti civilizacijos įtaką, kur tradicinė visuo
menės sąranga pradeda irti, iniciacijos praranda savo au
tentiškumą ir tikrąją reikšmę - tuomet paslapties skraistė
gali slėpti labai paprastus dalykus. Taip kartą europietis
tyrinėtojas, paklausęs Australijos čiabuvio, ką jie veikia per
iniciacijas, susilaukė doro atsako: "Mes valgome kiaulieną
ir meluojame moterims"47•
Taigi nei iniciacijų gelmės, nei jų svarbos izoliuotų kul
tūrų gyvenimui negalima pervertinti, ir "apskritai" nerei
kėtų jų vertinti: iniciacijos tikrai gali būti religiškai, socialiai
ir psichologiškai svarbios, tačiau jos gali pereiti ir į žaidimo
ar pasismaginimo lygmenį. Pagaliau apie iniciacijas klausi
nėjantis europietis tyrinėtojas ne visuomet yra įgijęs pakan
kamą čiabuvių pasitikėjimą, tad ir jis gali susilaukti tokio
paties atsakymo, kaip ir moteris.
Beje, greta įšventinimo į vyrus pasitaiko ir kitokių inicia
cijų. Tai, pvz., įšventinimai į "slaptąsias sąjungas", savotiš
kus religinius klubus; nuo pirmųjų vyriškų iniciacijų jie
skiriasi pirmiausia tuo, kad yra žiauresni, juose stipriau
pabrėžiamas protėvių kultas ir neužsimenama apie Aukš
čiausiąją Dievybę.
47 Rank T. Prob/eme der Religionspsychologie. Das Ritual.
1919.- Bd. 2. S. 65.
-
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Tokie genties ritualai gyvuoja ne tik izoliuotose kul
tūrose, bet ir įvairiose slaptose draugijose: pvz., stojant į
masonų ložę atliekamos apeigos irgi yra tam tikros inici
acijos, apimančios tariamą įšventinamojo mirtį, paslapčių
atskleidimą, kurių gausėja sulig įšventinamojo laipsnio
kilimu. Ypač ryškiai mirties ir gyvenimo kaita išreiškia
ma, priimant į misterijų sąjungą -tai specialus iniciacijų
ritualo atvejis. Įšventinimas Antikoje suvoktas kaip sava
noriška mirtis, o helenistinėse misterijose dažnai pasitaiko
žodžiai "atgimimas", "naujas gimimas"-taip pat, kaip ir
krikščionybėje.
Tiek krikšto, tiek krikščioniškosios iniciacijos ritualo
atitikmenų esama gnostinėse religijose. Mandėjų krikšto
iniciacijos dalyvis keliauja iš mirties į gyvenimą; tai liudija
jo krikšto tekstas:
"Pakėlęs akis į aukštybes
visa savo siela troškau gyvybės narnų.
Įžengiau į jūrą, bet neprigėriau,
ją perėjęs radau savo gyvenimą"48•
Šią formulę atitinka ir besikrikštijančio veiksmai (man
dėjų religijoje žmogus krikštijasi pats): jis įbrenda upėn, į ją
tris kartus visiškai panyra, po vandeniu kalbėdamas mal
dos forrnules49. Mitros išpažinėjai pašventimo ritualų metu
gulėdavę it negyvi ir laukdavę pažadinami naujam gyve
nimui; po to surištomis už nugaros rankomis jie būdavo
vedami per vandens pripildytas duobes, kol pagaliau at
eidavo "išlaisvintojas" ir kalaviju perrėždavo raiščius50.
Apskritai per iniciacijas nesyk pasitaiko vandens ar ugnies
kliūčių, kurias pašvenčiamasis turi įveikti: taip jis ne tik
'"Widengren G. Min. veik. - S. 222-225 .
•, Brand W. Die mandiiische Religion. - Amsterdam, 1889. - S. 101.
50 Vermaseren M. Mithras. Geschichte eines Ku/tes.- Stuttgart, 1965.- S. 109.
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įrodo savo narsą, ne tik pereina į kitą būklę, bet ir apsiva
lo. Užslėpta, degradavusia forma iniciacijos išlieka vai
kų bendrijoje ("naujoko" priėmimas į savo būrį paprastai
susijęs su tam tikrais išbandymais) bei kriminalinėse
grupėse.
Vestuvės

Tai yra santuoką įtvirtinantis ritualas. Kaip ir kitose ini
ciacijose, čia yra svarbi mirties ir prisikėlimo, gyvybingu
mo simbolika (nuotakos grobimas, vaisingumą išreiš
kiančios apeigos, persirenginėjimas), įvesdinimo į kitą būklę
apeigos (nuotakos "įvesdinimas" į namus, ritualinis kasų
paleidimas). Vykstant vestuvių ritualams atkartojami kos
mogoniniai įvykiai, ypač- pirmosios dievų vestuvės, hie
ros gamos.
Mirties ritualai

Jie įveda mirusįjį į protėvių gretas, tuo pat metu atskir
dami jį nuo gyvųjų pasaulio. Dažniausiai su mirtimi susiję
ritualai turi abi prasmes, tik viena iš jų gali būti kiek labiau
pabrėžiama. Lavono mazgojimas, šermenys, ypatingų sak
ralių tekstų (tai raudos, giesmės, savotiški "vadovėliai
mirusiesiems"- kaip Egipto ar Tibeto "mirusiųjų knygos")
kartojimas, laidojimo apeigos, įkapių dėjimas ir t. t. egzis
tuoja bemaž kiekvienoje kultūroje.
Archajinėse religijose į mirusiojo kapą dedamos įka
pės; šis paprotys aiškinamas dvejopai: arba darbo įrankių,
drabužių, ginklų ir pan. prireiksią aname pasaulyje, arba
daiktai į kapą dedami todėl, kad baiminamasi mirusiojo
sugrįžimo prie jų. Konkrečioje kultūroje gali labiau išryš
kėti viena kuri prasmė, bet lieka ir antroji, užmaskuota ar
primiršta. Vis dėlto su visomis deramomis apeigomis pa205

laidotas mirusysis įžengia į protėvių pasaulį ir ten būda
mas likusių šiapus jau nebebaugina. Specialūs ritualai at
liekami trečią ar ketvirtą, trisdešimtą ir keturiasdešimtą
dieną po žmogaus mirties, taip pat minimos metinės. Pa
prastai praėjus metams specialių ritualų konkrečiam mi
rusiajam nebeskiriama, jis tarsi susilieja su visais anksčiau
mirusiais protėviais, tad jam aukojama tik visų mirusiųjų
(ar visų mirusių protėvių) pagerbimo apeigose.
Protėviai dažniausiai tampa derlingumo garantais, ti
kima, kad jiems skirto kulto nuostatų pažeidimas atneša
nederlių, sausrą, gyvulių kritimą; ir atvirkščiai- protėvių
gerbimas yra visokeriopo klestėjimo laidas. Matyt, šiuo
archajišku tikėjimu pasinaudojo ir Konfucijus, protėvių gar
binimą padaręs orientavimosi gyvenime pagrindu. Vakarų
Afrikos religijose protėvių įvaizdžiai yra daug svarbesni
nei dievų, ir beveik visomis kulto apeigomis siekiama pro
tėvių palankumo.
Metų ritualai

Pasak Widengreno, žemdirbių kultūros žmonių bend
rijos gyvenimas priklauso nuo derliaus, kuriuo dievybė pa
rodo savo galią. Tokiai bendrijai sėjos ir derliaus laikotarpiai
yra svarbiausi, tad jie švenčiami kaip dvi didžiausios metų
šventės. Tuo tarpu medžiotojų ir rankiotojų kultūroms tą
pačią reikšmę turi toteminiai ritualai, kuriais siekiama pa
didinti žvėrių ar augalų populiaciją. Miestų kultūra šven
tes perima iš valstietiškosios, pvz., Naujųjų Metų šventė
Babilone būdavo švenčiama taip pat, kaip ir kaime, tik,
žinoma, grandioziškiau51• Kadangi metų ritualai mums ge
riau žinomi kaip šventės, tai jas panagrinėsime atskirai.
51

Widengren G. Min. veik.

-

5. 243--244.
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Šventės
Tai šventybės įsiveržimas į laiką, tam tikras jo atkarpas
paverčiantis šventomis. Tokį sakralųjį laiką žino visos kul
tūros; žemdirbių kultūros pažymi gamtos šventes, nuolat
grįžtančius sėjos ir derliaus ciklus. Medžiotojų kultūros
pagrindinės šventės - medžioklės (ar jos sezono) pradžia
ir pabaiga; žvejai iškilmingai švenčia pirmųjų žuvų pasi
rodymą, klajokliai- pirmąjį tais metais ėriuko gimimą.
Šventės- tai laikas, kai žmogus tampa visiškai religinis,
nusimeta profanišką luobą ir veikia sakralioje aplinkoje.
Kiekvienas jo judesys tampa ritualinis, pašvęstas kadai
nykščių "pirmųjų judesių", dievų veiklos.
Buities srautas,neišvengiamas kasdienis gyvenimas "tik
pasaulyje", išgyvenimo, saugumo, maitinimosi poreikiai
žmogų tarsi sustingdo, įtraukia į rutiną, paverčia jį "meta
fiziniu užuomarša", atitolina nuo sakralumo. Šventės
žmogui turi priminti jo esmę, kilmę ir tikslą, jos leidžia at
sinaujinti, stojant įsilaikinusios šventybės akivaizdon.
Viena iš atsinaujinimo prielaidų - apsivalymas, nu
gremžiantis ankstesniąsias profaniškumo ir nuodėmių
apnašas. Jis būdavo suprantamas tiesiogiai: į dykumą iš
varytas ožiukas prisiimdavo visos bendruomenės nuodė
mes, o kartą per metus iš pagrindų valant Vestos šventyk
lą Romoje,valstybės jėgos centrą,sakyta,kad "pavojus tvyro
ore",- valymo dienos buvo laikomos nelaimės dienomis,

dies nefasti.
Senovės žmogui šventės, ypač jų išvakarės, nebuvo "at
sipalaidavimo", poilsio dienos; šventybės įsiveržimas rei
kalavo tam tikro pasiruošimo; be to, šventė galėjo būti ir
paskutinė. Naujųjų Metų ritualai liudija, kad tuo metu į
pasaulį įsiveržia sumaišties, chaoso jėgos, kurias žmogus
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realiai nugali- tik ne savo jėgomis, o įsijungdamas į ne ma
žiau realią Dievybės veiklą. Tačiau visada išlieka chaoso ir
mirties pergalės galimybė: Saulė, užuot ėmusi kilti virš ho
rizonto, gali visiškai išnykti už jo; lietuvių padavimas apie
Saulės įkalinimą ledo bokšte implikuoja, kad ją išvaduo
jančioms jėgoms vieną sykį gali ir nepasisekti. Pražūties
artuma visada puikiai jaučiama; skandinavų apokalipti
ka teigia, jog pasaulio pabaiga ateis tada, kai pagrečiui seks
trys žiemos. Užsitęsusi žiema ar pailgėjusi vasara rodo, kad
"kažkas ne taip" -šie ženklai gali būti pabaigos pradžia.
Žmoniją visada lydi vienokie ar kitokie ženklai: šventė
yra savotiškas iššūkis jiems ir pergalės prieš juos galimy
bė. Per šventes ir švenčių dėka pasaulis bei žmogus gali
toliau egzistuoti. Vokiečių kalbos žodis die Feste "šventė"
gimininga būdvardžiui fest "tvirtas", t. y. šventė yra tarsi
savotiška tvirtuma, padedanti toliau skverbtis per entro
pišką laiką ir erdvę; lietuvių šventė ir šventas- neabejotinai
tos pačios šaknies žodžiai, sakantys, kad šventė-tai šven
tybės įsilaikinimas, šventybė laike.
Šventybės įsiveržime dalyvauja ir žmogus, atkartodamas
dieviškuosius res gestae. Naujametiniai ritualai- tai kosmo
goninių mitų atkartojimai; metų sandūroje žmogus atkar
toja pasaulį kuriančios Dievybės judesius; kitos šventės irgi
atitinka kokius nors mitus, įlaikina pirmapradžius dievų
veiksmus (mirtį ir prisikėlimą, gimimą, kovą, kultūrinius
žygdarbius). Eliade pažymi:
"Periodiškas dievybių in illo tempore atliktų kūrybinių
veiksmų įdabartinimas sudaro šventąjį kalendorių, švenčių
visumą. Šventė vyksta pirmapradžiame laike, ir šis nuo
latinis pirmapradžio laiko atradinėjimas sąlygoja tai, kad
žmogus šventės metu elgiasi kitaip, nei prieš ar po jos. Netgi
tada, kai švenčių metu jis vykdo tuos pačius veiksmus kaip
208

ir nešventiniu laikotarpiu, religinis žmogus tiki, jog jis gy
vena kitame laike ir iš tiesq atrado aną mitiškąjį laiką"52•
Šis įsitikinimas, nors šiandien mums ir nesuprantamas,
yra esminis ir gilus. Tik dėl pirmapradžiu laiku atsitikusiq
įvykiq žmogus iš viso gali veikti:
"Tik amžinasis mitinio įvykio egzistavimas įgalina pro
faniškąją istorinio įvykio trukmę. Pvz., seksualinės žmoniq
jungties galimybė atsirado tik dieviškosios hierogamijos,
įvykusios in illo tempore, dėka. [ . .

.

]

Šventasis, mitinis laikas

pagrindžia egzistencinį, istoriškąjį laiką ir yra šio modelis"53•
Būdama esminis šventybės įgyvendinimo laukas, jos
įsilaikinimo, įsiistorinimo vieta, šventė yra be galo stipri ir
savitai inertiška- per ištisus tūkstantmečius iš esmės nau
jq švenčiq neatsiranda, t. y. jos švenčiamos maždaug tuo
pačiu metu, nors joms suteikiamas prasmės ir gali šiek tiek
kaitaliotis. Tik mūsq dienomis kai kuriq istoriniq datq mi
nėjimas suplakamas su švente, bet ir šiandien musulmo
nui bairamas yra ir liks kas kita, nei jo valstybės įkūrimo
metiniq minėjimas, o krikščioniui Velykos esmingai skir
sis nuo kokio nors pasaulietinio "žygdarbio" metiniq ar
valstybinės "šventės". Tačiau dabartinė leksika pasaulie
tinei "šventei" suteikia vis didesnę svarbą, juolab kad me
taforiškai ją galima prilyginti tikrai šventei, tarkime, kokios
nors tragedijos metines sieti su Kristaus kančiomis, nepri
klausomybės atgavimą- su Prisikėlimu ir pan.
Taip atsitinka ir tuomet, kai remiantis analogijomis per
prasminamos ankstesnės religinės šventės, pvz., gamtinės,
"natūraliosios" šventės gali įgauti istorinį pagrindą: taip
žydq Velykos, anksčiau pirmojo derliaus šventė, irntos švęsti
išėjimui iš Egipto pažymėti; Sekminės, irgi derliaus šventė,
52
53

Eliade M. Das Heilige und das Prophane . - S. 50.
Ten pat.- S. 52.
.
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primena įstatymų gavimo ant Sinajaus kalno įvykį. Perio
diškas gyvenimo atnaujinimas imamas suprasti kaip Dievo
įsiveržimas į tautos istoriją, kaip epifanija, įvykusi ir nuolat
atsikartojanti laike ir erdvėje-taigi nebe mite, o istorijoje54•
Taip istorinę prasmę įgauna ir musulmoniškos šventės,
švenčiamos Mahometo gyvenimo ir jo skelbimo įvykiams
pažymėti. Krikščioniškosios šventės, atmindamos tam tikrus
įvykius, "pasinaudoja" senomis gamtinėmis šventėmis
(Velykos, Sekminės, Kūčios, Kalėdos ir t. t.), išstumdamos
senąsias prasmes, tačiau nesyk išlaikydamos tam tikras ar
chajiškas formas, kuriomis reiškiasi jau visai nauji dalykai.
Kartais tokiais "pasinaudojimais" spekuliuojama, pvz.,
kalbant apie krikščionybę kaip sąmoningai perdirbtą ir
mistifikuotą "gamtinę religiją" ar pastarosios "evoliucijos"
produktą; užmirštama, kad "lūžinių" laiko tarpų kalendo
riuje yra ne tiek daug, ir senaisiais laikais istorinė data ar
įvykis neišvengiamai tapdavo ne naujos šventės pagrindu,
o būdavo įterpiami į jau pažįstamą laiko ašies vietą (žiemos
ar vasaros saulėgrįžą, Mėnulio fazes ir pan.) -į kitą laiką
įterpta šventė iš viso nebūtų laikoma švente.
Švenčių gajumas akivaizdus; bet kokioje kultūroje, kei
čiantis religijai, keičiasi ir švenčių prasmė, tačiau išlieka
senieji ritualai, virtę tiesiog papročiais. Taip musulmonų bai
ramas kadaise buvo ugnies šventė, ir dabar jo metu degina
ma ugnis, nors monoteistiniam islamui ji jokios religinės
prasmės neturi. Per katalikiškas lietuvių Jonines regime tuos
pačius su ugnimi susijusius papročius, Saulės simboliką,
nors su šv. Jonu ir katalikybės esme tokie papročiai neturi
nieko bendra. Paprastai jie aiškinami kaip esą per inertiš
ką kultūros tradiciją perduoti senųjų religijų likučiai; tai
'">�
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tiesa, bet tokių "likučių" sąsajos su oficialia senąja religija
yra vos pastebimos.
Waardenburgas pažymi, kad šventės dažniausiai yra
sunormintos religinės tradicijos dalis, su savo priesakais ir
legitimacija. "Tačiau praktikoje, pirmiausia todėt kad tokios
šventės tampa liaudies šventėmis, jose pasirodo tam tikras
įvairiakilmių kultūrinių elementų kiekis, o pastarieji netu
ri nieko bendra su tikruoju religiniu šventės turiniu"55•
Šventė- tai ne vien religinis išgyvenimas. Ne visur ir ne
visada ritualus atliekantys asmenys jaučia ypatingą religi
nį potyrį. Šventėje esama ir socialinių reikšmių. Be šven
tės dalyvių ir Dievybės unio mystica potyrio, šventės metu
išgyvenamas ir jos dalyvių tarpusavio unio mystica šven
tės kaip jos dalyvių bendrumo potyris, ir šis ypatingas, speci
-

finis bendrumas kartais gali būti išgyvenamas stipriau už
religinį šventės turinį. Be to, oficialioji religinės šventės pras
mė gali būti suprantama tik genties ar kitos bendrijos "dvasi
nei aristokratijai", o kiti bendrijos nariai šventės metu tepa
tirs socialinę ar kitokią vienovę arba teišvys tam tikrų įvaiz
džių seką. Šventės religinės prasmės išgyvenimą gali pakeis
ti fantazavimas, o tai jau visiškai individualus dalykas.
Trumpai tariant, net oficialioje religinėje šventėje gali
būti įvairių jos išgyvenimo tipų, o šiai šventei nykstant, de
graduojant, traukiasi ir jos religiniai turiniai, užleisdami
vietą šventės dalyvių bendrumo išgyvenimams ar įvairių
asociacijų srautui. Tam tikroje bendrijoje pastarieji elemen
tai gali įsivyrauti, ir tokiu atveju šventė taps liaudies reli
gijos apraiška. "Liaudies religija" (apie ją dar kalbėsime) ne
sutampa su oficialiąja religija; jos dogmos niekada neužra
šomos, o perduodamas iš lūpų į lūpas, ji savaip sprendžia
55
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gyvenimo problemas ir nesyk peržengia oficialios religi
jos ribas arba visiškai nuo jos nutolsta. "Liaudies religija"
gali reikšti ir tam tikrų grupių, pvz., valstiečių, moterų,
vaikų religingumą; dažniausiai ji atsako į universalius as
mens bei socialinio gyvenimo klausimus. Ji pabrėžia kulto
ir švenčių spalvingumą, išorę, o ne prasmę: šventėje svar
biau "dalyvauti", o ne ją išgyventi.
Todėl kalbėti apie švenčių, ypač šiuolaikinių, 11ŠVenty
biškumą" reikia labai atsargiai. Dažnai, ypač per tokias
šventes, kuriose klesti "liaudies religijos" elementai, mato
me tikrosios šventės nuosmukį, profanaciją, parodiją: pab
rėžiant spalvingas, žaismingas wzio mystica prasmes, ati
tolstama nuo oficialiosios religijos ar apskritai (kartais ne
sąmoningai) atsisakoma religinio šventės pagrindo.

IV. RELIGIJA ASMENS IR
BENDRUOMENĖS
GYVENIME

Religijų horizonte iškyla ne tik dievų ar galių, dvasių ar
sakralių objektų pavidalai; žmonės, ypač pažymėtieji ypa
tingomis galiomis, irgi gali būti dieviškumo ar kitokybės
ženklai, tarpininkauti tarp dviejų pasaulių, užstoti bend
ruomenės narius nuo akinančio dievų spindesio ir prisiimti
šventybės krūvį, išskleisti, išskaidyti jį, kad tas spindesys
taptų bent kiek pakeliamas. Antra vertus, kiekvienas homo
religiosus- ar kaip bendrijos narys, ar kaip asmuo per kulto

apeigas, dalyvaudamas ritualuose ar aukodamas stoja die
vybės akivaizdon ir tampa religiniu asmeniu ir reiškiniu
drauge, tam tikra hierofanija. Be to, dievai, kad ir kokiose
aukštybėse berymodami, visada yra daugiau ar mažiau at
viri žmonėms ir į juos kreipiasi iš egoistinių, altruistinių ar
tiesiog kitokybiškų paskatų. Tad žmogus nėra vien religi
nių žaismių fonas ar antraeilis statistas (nors esama religijų,
kurios jį taip nureikšmina)- žmogus visada yra pagrindinis
kosminės-egzistencinės dramos personažas. Šiaip ar taip,
ši drama rengiama jam, ir be žmogaus dieviškasis pasau
lis atrodytų visiškai kitaip. Iš religijų istorijos žinome ne taip
jau mažai atvejų, kai dievai žmogų sukuria atsitiktinai ar
kaip beteisį tarną, tačiau nėra religijos, kuri manytų, kad
žmogus atsirado "savaime".
Taigi šiame skyriuje aptarsime žmogaus, religinio objekto
ir subjekto drauge, religinę raišką.
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IV. 1. RELIGINIO AUTORITETO TIPAI
IV. 1. A. S a k r a l i š k a s i s k a r a l i u s
Religinėse visuomenėse karaliaus (valdovo) institutas
yra daugiau ar mažiau sakralaus pobūdžio. Tikima, jog šį
institutą įsteigė dievai, jog karalius turi ypatingų dieviškųjų
palaiminimų, tačiau jei dievai juos atsiima, kraštą ištinka
didžiulės nelaimės. Taip gali atsitikti ir valdovui nesilaikant
dievų nurodymų, plg. babiloniečių tekstą, kurį tyrinėtojai
vadina "Babilono kunigaikščio veidrodžiu":
Jeigu karalius nepaiso teisės,
Jo tautoje kils suirutė, jo kraštas bus nusiaubtas.
Jeigu karalius nepaiso savo išmintingųjų vyrų,
Jo dienos bus sutrumpintos.
Jeigu jis laikosi Ea paliepimų,
Didieji dievai per savo orakulus ves jį teisingumo keliais.
Šis dievų pažadas yra universalus: jis duotas Babilone, o
jo išpildymą aptinkame ir senosios hetitų karalystės tekstuo
se, kuriuose, kalbant apie valdovų rūmų statybą, sakoma:
Saulės Dievas ir Audros Dievas perdavė per orakulą,
Kad dabar atėjo laikas dengti stogą.
Taigi dievai rūpinasi "savo karaliais". Karalius savo įga
liojimus gali gauti iš dievų; taip Azijos klajoklių ordų vadas,
kaganas, buvo laikomas dievų pasiuntiniu:
Tengri, davęs karalystę, mane padarė kaganu.
Tačiau ši kagano ištarmė yra gana vėlyva, tad ją, regis,
bus paveikusi kiniška imperatoriaus-Dangaus sūnaus idėja.
Karalius-Dievas
Kinijos imperatorius buvo laikomas Dangaus Dievo pa
likuonimi, įgaliotiniu ir vyriausiuoju aukotoju - ši iš Kon
fucijaus kylanti imperatoriaus dievystės idėja valstybės
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(206 m. pr. Kr.220 m. po Kr.). Ši idėja buvo įgyvendinta taip tobulai, kad

imperatoriui po to niekad nebeprireikė savosios kosminės
galios dalytis su vietiniais valdovais, - imperatorius ir tik
jis vienas buvo atsakingas už imperijos ir Dangaus darną.
Japonų imperatoriai kildinami iš Saulės deivės Amate
rasu- ši deivė savo vaikaičiui Ninigi-no Mikoto įsakė nu
žengti į žemę ir imti ją valdyti. Tokiu būdu visi Japonijos
imperatoriai yra tiesioginiai Amaterasu palikuonys - net
ir tuo atveju, kai atsisako šios idėjos laikytis.
Panašiai manoma Tibete: pirmasis karalius buvo dievas,
nužengęs iš dangaus, ir jis susituokė su kalno deive; vėles
nieji karaliai irgi kurį laiką išlaikė tam tikrą dieviškumą:
žemėje jie praleisdavo tik dieną, nakčiai grįždami dangun.
Artimuosiuose Rytuose valdovas buvo suvokiamas kaip
dievybės sūnus, paveldėtojas ir jos atstovas žemėje. Egipte
manyta, jog pirmasis faraonas buvo Saulės dievas Re, ir
kad kiekvienas faraonas yra "Re sūnus", o į jį įsikūnija Sau
lės dievas Horas; tuo tarpu miręs faraonas tampa Ozyriu.
Kartais faraonai, nepasitenkindami šia giminyste, laikyda
vo save ir kitų dievų sūnumis; taip Ramzis II kreipiasi į
dievą Ptahą:
Aš esu tavo sūnus, kurį tu pasodinai į sostą; tu perda
vei man karalystę, tu pagimdei mane pagal savo pavidalą,
tu leidai man paveldėti tai, ką sukūrei.
Aiškiausią dievasūnystės pretenziją ir, galbūt, savimo
nę turėjo Šumero valdovai. Karalius Gudėja maldoje deivei
Gatumdugai primena:
Aš neturiu motinos; tu esi mano motina.
Aš neturiu tėvo; tu esi mano tėvas.

Į savąjį motinos kūną tu priėmei mano tėvo sėklą,
Tu pagimdei mane šventume.
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Čia greičiausiai kalbama apie valdovo įsūnijimą, o ne
"kūnišką" giminystės ryšį, apie kurį šiame fragmente, matyt,
kalbama metaforiškai. Bet kokiu atveju, visi karaliaus įgalio
jimai yra dieviškos kilmės. Karalius Išmedaganas teigia:
Utu įdėjo į mano burną teisę, tvirtą žodį,
Idant skelbčiau nuosprendžius, spręsčiau teisiai, vesčiau
tautą. [ ... ]
Ir galią naikinti blogį, o puoselėti teisingumą
Man kaip likimą suteikė Utu, Ningal sūnus.
Valdovo dieviškumo idėja iš Rytų pasiekia Europą; ati
tinkami pavyzdžiai įkvėpė Klearchą, Ponto Hėraklėjos tiro
ną, pasiskelbti Dzeuso sūnumi ir imti reikalauti sau liturgi
nės pagarbos. Tam tikrų valdovo dieviškumo idėjos ženklų
ėmė atsirasti ir Makedonijoje: Pilypo II skulptūra religinių
eisenų metu būdavo nešama įkandin dvylikos Olimpo die
vų statulų. Tačiau labiausiai ši idėja suklestėjo valdant Alek
sandrui Makedoniečiui: didysis karvedys pirmuosius savo
dieviškumo įrodymus gavo Egipte, kur orakulas jį pasvei
kino kaip dievybės sūnų- deja, Aleksandras nepaisė ar ne
pastebėjo to, kad Egipte tai buvo tiesiog įprastas mandagus
kreipinys į valdovą (pagal faraono, "Re sūnaus" pavyzdį).
Tos klaidos pakaitinta ir taip jau kirbanti pergalingojo kar
vedžio nuojauta tikriausiai virsta įsitikinimu 324 metais
pr. Kr., kai Graikijos poliai, tokių valdovo nuojautų prirem
ti prie sienos, pasiunčia teorus (t. y. pasiuntinius, siunčia
mus tik pas dievus) į Babiloną, idant vainikuotų Aleksand
rą auksiniu vainiku.
Helenizmo laikais ši idėja dar labiau įsiliepsnoja. Alek
sandro karvedžiai ir jų palikuonys vienaip ar kitaip tam
pa dievais. Nuo 305 metų pr. Kr. Rodo saloje kaip dievybė
garbinamas Ptolemėjas I; jo palikuonys tampa faraonais ir
oficialiai pripažįstami Re įpėdiniais; Ptolemėjas II įveda sa-
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vo tėvų (Soterų, t. y. "Išgelbėtojų" ar "Išganytojų") kultą,
o savo seserį-žmoną (incestas - irgi dievų privilegija bei
bruožas) po mirties sudievina. Tiesa, pastaroji ir tebegy
vendama neprieštaravo, kad ją laikytų Afrodite, ir galbūt
dėl šios priežasties savo lovoje susilaukdavo Adonio vizi
tų; po mirties Ptolemėjas II irgi tapo dievybe - taip atsira
do brolio ir sesers Adelfų kultas.
Seleukidų karaliai nepretenzingai pasivadindavo Teo
so- "Dievo", Epifano- "To, kuris apsireiškia kaip Dievas",
Sotero- "Išgelbėtojo" ir kitais panašiais vardais. Paskutinį
akcentą helenizmo epochoje padėjo Kleopatra, taip pat Af
roditė, kurios mylimasis Antonijus tapo Dionisu. Tačiau
tuoj po to valdovų-dievų estafetę perima Roma.
Mes galime įvairiai aiškintis šiuos įstabius faktus, tačiau
prieš vertindami ar užuot vertinę, pamėginkime suvokti,
kad anų laikų žmogus tokioje "dievystėje" galėjo ir neįžiūrė
ti jokių groteskiškų bruožų. Visais laikais žmogus sunkiai
pakeldavo vargą ir apleistį; jokioje visuomenėje jie neišny
ko ir negalėjo išnykti. Helenizmo pasaulį, kaip ir bet kokį
kitą istorijos laikotarpį draskė kataklizmai, kai tuo tarpu
iš Dangaus Dievo įvaizdžio teliko nuo visų pasaulio reika
lų nusišalinusio Dievo, Deus otiosus, idėja, o graikų dievai,
savo interesų paisę daug labiau nei žmonių aimanų, buvo
menka paspirtis. Dangiškoji pagalba užtrukdavo arba ne
ateidavo apskritai; dievai rezidavo savo aukštybėse, o ka
raliai buvo regimi "čia ir dabar", jie buvo pačios artimiau
sios dievybės. Įsiklausykime į 290 metais pr. Kr. sudėtą
atėniečių himną Demetrijui Poliorketui:
"Kiti dievai arba toli, arba neturi ausų, arba jų nėra,
arba nekreipia dėmesio į mūsų vargus; tave, Demetrijau,
mes matome čia, matome kūną, o ne akmenį ar medį".
Karalius gali padėti ne blogiau, o gal ir geriau nei die-
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vai - ši mintis vėlyvajai Antikai iš tiesq atrodė ispūdinga;
vis dėlto tai jau buvo senos valdovo dieviškumo idėjos ra
cionalizacija, neatsitiktinai įvykusi religinio dekadanso bei
sinkretizmo laikotarpiu.
Galima pastebėti, kad ir baltai ankstyvaisiais Viduram
žiais sudievindavo savo valdovus (tiesa, kaip ir Romoje po mirties). Susideginus legendiniams prūsq vadams Bru
teniui ir Videvučiui, jie imti garbinti kaip dievai, atsirado
jq kultas. Legendinėje Lietuvos metraščio dalyje minimas
mirusiq Lietuvos valdovq Speros, Pajautos, Kukovaičio kul
tas ar greičiau nekrokultas. Herojus, valdovas ar sakralu
mu išsiskiriantis asmuo prūsq akimis buvo dievybei artima
figūra; taip pas Lenkijos kunigaikštį atvykę pasiuntiniai,
derėdamiesi dėl prūsq nužudyto šv. Vaitiekaus palaikq per
davimo lenkams, išsitaria: "Tavo dievas Vaitiekus, kurį nu
žudėme".

Karalius-dievų numylėtinis. Šventoji karalystė
"Karaliaus dieviškumo" idėja Babilone pamažu ima blės
ti maždaug Hamurapio (1792 - 1750 m. pr. Kr.) laikais;
karaliq įrašuose nyksta tokie titulai kaip "šios žemės kara
lius" ar uketuriq pasaulio šaliq" karalius, kuriais būdavo
pagerbiami tik dievai; tačiau ir toliau valdovas lieka sakraliu
asmeniu: juk pasak senqjq Mesopotamijos himnq, "kara
lystė nužengė iš dangaus" - mitas apie Etaną teigia, jog
kadaise karūna, skeptras ir valdovo lazda gulėję danguje,
priešais aukščiausiąjį dievą Anu, ir žmoniq dar nevaldė
joks karalius. Taigi šiuo atveju matome, kad dieviška yra
ne valdovo, o pačios institucijos kilmė\ ne karalius yra
šventas, o karalystė.
1

Ringgren H. Die Religionen des alten Orients.- Berlin, 1987.- S. 160.
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Tad nenuostabu, kad karalystę valdančiam asmeniui
dievai skiria pakankamai dėmesio. Kartais manoma, jog
karalių pasirenka dievai. Tolano valdovą Se Akatlį, anot
actekų padavimo, įsūnija žemės deivė. Hamurapis sakosi,
jog Šarnašas atkreipęs į jį spindulingąjį žvilgsnį, Salrnana
sarą Ašūras "surado savo spindulinguoju žvilgsniu", Asar
hadonas prašo palankaus dievų žvilgsnio ir to, kad jie išrink
tų jį karaliumi - taigi apibendrinant galima tarti, jog kara
lių "siunčia dievai"2• Šumerų idėja, jog karaliaus valdžia
kyla iš dangaus, išliko iki pat asirų-babiloniečių civilizaci
jos pabaigos: Tiglatpalasaras I, kreipdamasis į dievus, save
tituluoja "jūsų širdies numylėtiniu", kurį "Enlilis pašaukė
viešpatauti šaliai". Taip manyta ir hetitų karalystėje- viena
me jos tekstų sakoma:
"Didysis karalius Tabarna, Saulės dievybės numylėti
nis: ji pasisodino jį į savo skreitą ir [kovoje] bėgo prie jį".
Dievai patiki savo numylėtiniams valdyti šalį; tačiau
dievų simpatijos toli gražu nereiškia, jog karalius gali elgtis
kaip tinkamas. Šalis ir jos žmonės priklauso dievams ir tik
jiems, todėl karalius šalį privalo valdyti teisingai. Tačiau
toks dievų pasitikėjimas uždeda ir sakralios atsakomybės
naštą: karalius atsako už savo šalies ir tautos gerovę. Seno
sios hetitų karalystės tekste karalius Tabarna konstatuoja:
"Man, karaliui, Saulės Dievas ir Audros Dievas įteikė
šalį ir mano narną. Ir aš, karalius, saugau savo šalį ir savo
narną..."
Tačiau karalius jau nėra tiesmukai laikomas dievu (tiesa,
hetitai sudievindavo savo mirusius karalius). Pasak Eliades,
karalius "atstovaudavo dievui, o tai archajinėse kultūrose
irnplikavo, jog tam tikra prasme jis buvo tas, kurį įasrnenin2

Ten pat.- S. 161.
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davo.

[ . ]Dėl šios dvilypės prigimties karalius, bent jau me
. .

taforiškai, buvo laikomas gyvybės ir vaisingumo kūrėju.
Tačiau, priešingai nei Egipto faraonas, jis netapdavo nau
ju panteono nariu. Melstasi ne karaliui: atvirkščiai- dievų
buvo meldžiama suteikti jam laimės"3.
Tačiau jo atsakomybė už valdomo krašto ir valdomųjų
gerovę buvo pakankamai stipriai jaučiama. Tarpininkauda
mas tarp dievų ir žmonių karalius privalėjo permaldauti
dievus aukomis bei ritualais ir būtinai turėjo dalyvauti svar
biausių švenčių metu; pasak Helmerio Ringgreno, jis yra
"dievų reikalų tvarkytojas ir sykiu vyriausiasis žynys"4•
Karalius-vyriausiasis žynys

"Dieviškasis karalius", "dievų išrinktasis" ar "dievas ap
sišaukėlis"- tai dar ne visos sakrališkojo karaliaus reikšmės.
Valdovo kaip "žynio" kompetencija nuosekliai kildavo iš
vienokio ar kitokio jo artumo dievams.
Egipto faraonas buvo tiesos, tvarkos, teisingumo įsikū
nijimas, maat, nuo jo priklausė visas žmonių gyvenimas,
kosmoso ir valstybės stabilumas; kartu faraonas, bent jau
nominaliai, buvo vyriausiasis žynys; jis dalyvaudavo svar
biose ceremonijose, procesijose, šventinant šventyklas ar
pradedant jų statybą, nors per kai kuriuos religinius ritua
lus savo funkcijas perduodavo vienos ar kitos šventyklos
žyniams. Joks egiptiečių aukojimas neišsiversdavo be fara
ono vardo paminėjimo; egiptietiška aukojimo formulė tei
gia, jog šią auką "sudeda karalius", t.y.kiekvienas žmogus
aukoja karaliui tarpininkaujant.
Šumerų miestų kunigaikščiai,ensi, buvo svarbiausieji as
menys per savo valdomų miestų religines apeigas; Babilone.
3 Eliade M. Historia wierwi i idei religijnych.- Warszawa, 1987.- S. 55.
'Ringgren H. Min. veik.- S. 195.
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naujametinių ritualų metu karalius įkūnydavo vyriausiąjį
dievą Marduką ir vesdavo iškilmingas procesijas. Iš met
raščių ir kronikų žinome, kad ir lietuvių kunigaikščiai, ko
gero, turėjo tam tikrų žynių funkcijų- taip Kęstutis 1345 ir
1351 metais iškilmingai aukojo dievams. Actekų Kecalko

atlis buvo drauge ir karalius, ir žynys. Beje, įvairių genčių
religijose šios funkcijos neretai sutampa.
Indoeuropiečių pasaulyje sakrališkojo karaliaus institu
tas turėjo egzistuoti jau nuo senų laikų.
Indoeuropiečių prokalbės šaknis

·rek,_ reiškė karalių, o
·rek,_ turbūt

drauge ir aukščiausiąjį žynį; tiesa, iš pradžių

tereiškė vien sakrališkąjį karalių5• Atrodytų, jog ir ką tik mi
nėta paralelė tarp babiloniečių valdovo-žynio ir lietuvių
kunigaikščio gali būti paaiškinta genetiškai: pasak Tamazo
Gamkrelidzės ir Vladimiro lvanovo, indoeuropiečių pro
tautės civilizacija kultūriniu ir socialiniu požiūriu priklau
so Senovės Rytų civilizacijų ratui (ir netgi geografiškai,
nes, šių autorių teigimu, indoeuropiečių protautės terito
rija Kaukaze ir dabartinės Turkijos šiaurės rytuose ribojosi
su senosiomis Mesopotamijos civilizacijomis6).
Sakrališkojo karaliaus institucijos likimas gali būti gana
įvairus. Dažniausiai ši institucija istoriškai nunyksta. "An
kstyvojoje kultūrinėje fazėje vienas ir tas pat bendruome
nės asmuo buvo krivis, kunigaikštis ir dainius. Komplikuo
jantis gyvenimui, ši pirminė funkcija skilo",- teigia Vincas
Vyčinas7• Žynių ir pasaulietinių valdovų hierarchais tampa
skirtingi asmenys. Tačiau kartais toks išsiskyrimas neįvyks5

Gamkrelidze T. V., lvanov V. V.

Indoevropeiskij jazyk i indoevropeicy.

-

Tbilissi, 1984.- T. 2.- S. 885-886.
6
7

Ten pat.- S. 883-884.
Vyčinas V. Mitinė etika Heideggerio filosofijos principzĮ šviesoje II

Lietu

vių Kataliktl Mokslo Akademijos suvažiavimo darbai.- Roma, 1974.- T.

8.- P. 157.
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ta. Sustiprėjus sakrališkojo karaliaus žynio funkcijoms (arba
šio instituto ambivalentiškumu pasinaudojus šventikams
ar žyniams) atsiranda teokratija- absoliuti sakralinio luo
mo valdžia.

Teokratija
Jos pavyzdžių matome arabų kalifatų, Tibeto Dalai la
mos institutuose. Čia valdantysis religinis hierarchas, rem
damasis savo autoritetu, tvarko ir pasaulietinius reikalus.
Tam tikra teokratijos forma galėtų būti laikomas popiežiaus
institutas Viduramžiais iki XIII amžiaus, nors teokratinės
tendencijos čia taip ir neįsigalėjo. Mozę, kuris buvo fakti
nis tautos vadovas, taipogi galime laikyti šios valdymo for
mos atstovu. Teokratiškai tvarkėsi Mahometas ir vėlesnieji
jo įpėdiniai; beje, dabartiniame islamo pasaulyje radikalių
religinių grupuočių skelbiamas islamiškas valstybės idea
las iš esmės ir reikalauja grįžimo prie teokratijos.
Nuo šių klasikinių pavyzdžių nedaug tenutolsta ir ta
teokratijos forma, kurią pastebime Simono Grunau pateik
toje prūsų legendinėje tradicijoje; absoliučią krivio krivai
čio valdžią patvirtina ir Petro Dusburgiečio žinios. Be krivio
pritarimo, pasak Grunau, niekas, net pasaulietiniai valdo
vai, negalėjo imtis kokios nors svarbesnės karinės, politi
nės ar socialinės iniciatyvos, krivis buvo laikomas "dievų
burna", būtent jam kaip dievų atstovui prisiekdavo valdo
vai, kriviui priklausė ir aukščiausiojo įstatymų leidėjo, ir
teisėjo bei taikytojo funkcijos. Petras Dusburgietis apie prū
sų krivį rašė, jog šio autoritetas baltų žemėje buvo pana
šus į popiežiaus autoritetą Bažnyčioje.
Panašiai kalbėta ir apie druidus, keltų žynius. Strabo
nas, Diodoras, Dianas Chrizostomas apie druidus liudijo,
kad be jų karalius negalėjo nei veikti, nei spręsti, tad galų
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gale druidai įsakinėjo, o karaliai tebuvo jų tarnai bei jų va
lios vykdytojai; ankstyvaisiais Viduramžiais Airijoje dru
idai buvo aukšti karaliaus dvaro pareigūnai.
Vis dėlto kultūrų ir religijų istorijoje tokie atvejai yra
gana reti. Be to, teokratija gali išlikti tol, kol galioja konk
reti religija: po kristianizacijos ir keltų druidai, ir prūsų
kriviai - vieni lėčiau, kiti greičiau - neišvengiamai nueina
nuo scenos.

IV.l. B. S a k ral i n i s 1 u o m a s. Ž y n y s , š v e n t i k a s ,
kunigas
"Paprastas" žmogus kitokybės, šventybės akivaizdoje
vargu ar gali atsilaikyti, "išstovėti" vienas- tai mistiko ke
lias. Tačiau ir mistikai gyvena, misdami vienos ar kitos re
liginės tradicijos syvais: dievų ištarmes, tautos gautas isto
rijoje, pagrindines dieviškąsias elgesio normas, žinojimą
apie dievų raišką bei ją atitinkančius atsakomuosius veiks
mus, taip pat autentišką Apreiškimo tradiciją išlaiko, per
duoda ir įtvirtina sakralinis luomas.
Žynys, šventikas, kunigas- tai asmenys, kurių pagrindi
nė funkcija yra atlikti kulto veiksmus. Nors šių žodžių var
tosena dabartinėje lietuvių kalboje dar nėra tvirtai nusisto
vėjusi, tačiau sąvoka "žynys" dažniausiai taikoma kalbant
apie senąsias ar izoliuotų genčių religijas; "šventikas"- apie
tebegyvuojančių kitų religijų kulto tarnus, "kunigas"- kal
bant apie krikščionybę; žinoma, būna ir išimčių.
Sakralinis luomas- tai atskira socialinė grupė ar luomas,
į kurį patenkama po pašventinimo, suteikiama įsisavinus
tam tikrą "mokymą". Idealu, kai į šį luomą atveda pašau
kimas ar ypatingi sugebėjimai, tačiau jie ne visada būna
privalomi, - ypač tuomet, kai iš sakralinio luomo atstovo
223

laukiama tik pareigų atlikimo: tada jis tampa tiesiog "tarnau
toju". Religijų istorijoje sakralinis luomas kartais virsdavo
savotiška egzistencine užuovėja ar, atvirkščiai, politinių žai
dimų arena; nepaisant to, visada ir visur išlikdavo sakralinio
luomo ypatybės, radikaliai išskiriančios jį iš pasaulietinės
aplinkos, pvz., tam tikra izoliacija, ypatingas elgesys, priesa
kai ir draudimai (pvz., celibatas), saviti drabužiai, išvaizda,
dienotvarkė, aplinkinių reiškiama pagarba, ypatinga teisinė
apsauga, didesnė ar mažesnė valdžia pasauliečiams ir t. t.
Sakralinio luomo funkcijos apima ritualą, t. y. kulto apei
gas (individo gyvenime tai gimimo, iniciacijų, vestuvių, mir
ties apeigos), joms taip pat priklauso ir religinės sistemos
tvarkymas bei išlaikymas, jos plėtimas (mokymas, kateki
zacija ir misijos), sakralių vietų bei šventyklų veiklos prie
žiūra ir pan. Archajinėse tradicijose sakralinis luomas daž
nai disponuoja visa tos kultūros žinija, plečia ją ir perduo
da vėlesnėms kartoms.
Šventikas ar žynys - tai pareigos; paprastai egzistuoja
tam tikra sakralinio luomo hierarchija, tam tikros šventikų
grupės, kurios specializuojasi atlikdamas vieną ar kitą funk
ciją arba aptarnaudamos kurią nors šventyklą. Sakralinio
luomo atstovas - šventybės reprezentantas, ir jis pats yra
šventas. Pasak minėtojo Grunau, prūsai netgi manydavę, jog

žmogus, vien tik išvydęs krivį, yra "šventesnis" už jo nere
gėjusį. Nuo šventiko tarsi sklinda šventybės fluidai, šventi
kas - tarpininkas tarp žmogaus ir šventybės, todėl jis ap
gaubtas ypatinga "kitoniškumo" aureole; už jo įžeidimą
skiriamos sunkios bausmės. Tarpininkavimas yra pagrin
dinė šventiko funkcija, o paklusti žynio valiai ar ištarmei
reiškia paklusti dieviškajam sprendimui.
Štai pasak Lietuvos Metraščio, Daumantas, vos išvykęs
į karą prieš Briansko kunigaikštį Romaną, ūmai grįžta, saky-
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damas, jog "žynys man neleido su jumis žygiuoti". Grįžęs
Daumantas nužudo Mindaugą. Idant nesukeltų išanksti
nio Mindaugo šalininkų įtarimo, Daumantas turėjo pasirink
ti kokią nors labai svarbią grįžimą pateisinančią priežastį.
Matyt, žynio draudimas ir buvo toks nekvestionuojamas
pasiteisinimas.
Religinis žmogus, gyvenantis pasaulyje, čia ir dabar, ne
būtinai yra kompetentingas atpažinti dievų valią. Žmo
gaus "nuomonė" apie religinius dalykus iš tiesų gali būti
labai subjektyvi, o garsiai bei plačiai skelbiama tokia nuo
monė gali tapti sektos pagrindu; ji paprastai nesuvokia vi
sos dieviškųjų prasmių įvairovės ir apskritai neįžvelgia vi
sumos, o greičiau išskiria tik tam tikras, sau "patogesnes",
artimesnes ar tiesiog aiškesnes reikšmes. Tuo tarpu sak
ralinis luomas išlaiko gilią tradiciją, kurioje visos "dieviš
kosios reikšmės" yra pakankamai tarpusavyje subalansuo
tas, kurioje galima rasti visus atsakymus į egzistencinius
klausimus bei santykio su šventybe būdus. Sakralinis luo
mas turi didelę socialinę reikšmę: viena vertus, jis sumažina
visuomenės įtampas ir palaiko bendruomenių pusiausvy
rą, antra vertus, jis sugeba pateikti asmens ir bendrijos san
tykio su šventybe modelius. Grakščiai apie tai rašo Vincas
Vyčinas:
"Nuolat gyvastingas, judąs dievų transcendentinis pa
saulis turi būti vis naujai krivių, tarpininkq tarp dievų ir
žmonių, žmonėms pristatomas, patiekiant jiems dievų valią
etinių bei dieviškų normų pavidalu. Pagal šias normas yra
grindžiamas individo, šeimos, bendruomenės, tautos bei
tarptautinis gyvenimas"8•
Tad matome, jog ir santykis su šventybe bendruome8

Ten pat.
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nės gyvenime yra palaikomas per žynius, šventikus, kuni
gus; būtent jie konstituuoja bei apibrėžia šventybės veiki
mo bendruomenėje rezultatus (etines normas ir pan.). Seno
vės Romos vyriausiasis žynys vadintas pontifex maximus "didžiuoju tiltų statytoju": iš tikrųjų, žynio ar šventiko už
duotis- ręsti "tiltus" tarp dieviškojo ir žmonių pasaulių.
Tiesa, tokia užduotis yra labiau idealas, nes religijų istori
joje sakralinis luomas nesyk praranda tarnystės entuziaz
mą, sustabarėja, užsisklendžia savyje ir pan.
Žynio institucijos esama kiekvienoje bendrijoje, per
žengusioje šamaniškojo ritualo ribą; kartais pats žynių luo
mas dar būna nesusiformavęs, tad pagrindines aukojimo
funkcijas atlieka vienos ar kitos bendrijos vadas, pasaulie
tinis lyderis. Senovės Graikijoje, kur atskiro žynių luomo
taip ir nėra buvę, aukodavo vietiniai karaliukai, beje, netap
dami "sakraliniais valdovais", nes pats aukojantis asmuo
nebūtinai yra sakralus. Senojoje Indijos arijų religijoje au
kodavo šeimos galva (t. y. tėvas, o kai jo nebūdavo- moti
na). Tačiau jokiu būdu sakralinio luomo negalima kildinti
iš šamanų ar magų: šios tradicijos gyvavo ar tam tikromis
formomis tebegyvuoja bemaž visose kultūrose, bet niekur
nepastebėta, kad iš jų išsirutuliotų sakralinis luomas. Jo
genezė visiškai atskira, ir tikriausiai jis atsiranda būtent
kulto aplinkoje.

IV. 1. C. Pr a n a š a s
Tai religinis autoritetas, ypatingo įkvėpimo ar ekstazės
metu bylojantis ne savo, o dievybės vardu. Graikiškai pro
phetes reiškia tiek "skelbėją", tiek "pranašautoją"; taip yra
ir lietuvių kalboje: "pranašas" gali tiek "pranešti", tiek "iš
pranašauti". Abi šias funkcijas sieja ir suvienija ypatinga
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pranašo būklė, pasak Leeuwo, "apsėdimo svaigulys"9("ap
sėdimas" čia nėra vertinimo kategorija)- savotiška ekstazė,
kurios metu "pranašas praranda savimonę ir kaip paklus
nus, pusiau ar visiškai sąmonę praradęs instrumentas kal
ba tuos žodžius, kurie jam suteikiami"10•

Ateities pranašavimas
Nuo seniausių laikų Artimuosiuose Rytuose, Italijoje
ir Graikijoje yra žinomi ateitį pranašaujantys orakulai (lot.

oraculum ir gr. manteion reiškia tiek žodžiais, ženklais ar
ba veiksmais suteiktą užslėptą atsaką į klausimą, tiek in
stituciją, kuri teikia tokius atsakymus. Tokių pranašysčių
būdai gali būti įvairiausi: spėta iš aukojamo gyvulio kepe
nų (babiloniečiai, etruskai, jų įtakoti romėnai), iš paukš
čių skrydžio (haruspikai Romoje, oionopoloi Graikijoje), iš
sapno vaizdinių (Amfiarajo šventykla Graikijoje). Atsaką
duodavo ypatingą įkvėpimą turįs asmuo (Delfų Pitija, kel
tų filidai). Kartais.tradicija liudija, jog kadaise tokius atsa
kymus teikdavusios pačios dievybės, herojai, pusdieviai.
Orakulų ištarmės būdavo renkamos ir kodifikuojamos

(libri Sibyllini), daugybė jų, ypač pasitvirtinusių, įstrigda
vo ir vėliau gyvenusių kartų atmintyje (plg. Herodoto pa
sakojimus).
Toks ar panašus orakulų institutas galėjo egzistuoti ir
baltų kraštuose: 1075 metais Adomas Brėmenietis pasako
ja, kad kuršių gentyje augūrų ir nekromantų yra nepap
rastai daug, ir kad patarimų pas juos keliaudavę žmonės
"iš viso pasaulio", daugiausiai iš Ispanijos ir Graikijos. Daug
liudijimų apie tai, kaip lietuviai spėdavo ateitį, ypač neto
limą, pateikia istoriniai šaltiniai. Paprastai būdavo spėja9
to

Leeuw G.

van

der. Einfiilzrung in die Plzanonzenologie . - 5. 109.
. .
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ma "metant burtus" - tikriausiai tai savotiškal-Dzing artima
būrimo iš atsitiktinio nedidelių lazdelių išsidėstymo ar iš
ant kaulo atsiradusių įtrūkių sistema. Kartais šitaip netgi
būdavo organizuojama žvalgyba karo žygio metu; apie tai
rašo Petras Dusburgietis:
"Voros priekyje žingsniavęs lietuvis, metęs burtus, su
šuko: "Vargas mums, nes mūsų laukia nesėkmė". Vadas su
šuko, kad jis nutiltų. Tačiau jis nesiliovė šaukęs, kol broliai,
iššokę su savo kardais iš pasalų, neužpuolė jų. .."
Arba toliau:
"Lietuviai vydamiesi priėjo vietą, kur broliai buvo įrengę
pasalas, tada vienas lietuvis metė burtą, kaip paprastai daro
stabmeldžiai, ir garsiai sušuko: "Greitai grįžkime atgal, čia
vokiečiai surengę pasalas!""
Taigi galime pastebėti, jog ateities pranašavimas "neju
čiomis" gali tiesiog tapti burtais, ir ta riba, kur viena pereina
į kitą, yra labai nežymi. Tiesa, buriantysis dar nėra "prana
šautojas": kaip matėme iš Dusburgiečio liudijimo, buria
"priekyje žygiavęs lietuvis" ar "vienas lietuvis", t. y. nenu
manoma, kad tai yra koks nors sakralus asmuo, besiver
čiantis vien burtais. Kita vertus, Lietuvoje ir ypač Mažojoje
Lietuvoje būta daugybės atskirų burtininkų-pranašautojų
rūšių. Jos primena specialias žynių kategorijas (pvz., Romos
haruspikus), atliekančias tam tikrus pranašavimų ritualus.
Tačiau yra aišku, jog ateities pranašavimas savaime dar
nėra religinis, šventybiškas įvykis. Nei kortų ar lazdelių bū
rimai, nei "privatūs" ateities pranašavimai, besiremiantys
chiromantija, astrologija ir pan., nei aiškiaregystė nėra reli
giniai reiškiniai.
Pranašavimas tampa religinis tik tuomet, kai pranašau
tojas patenka į transą, kai jį "apsėda" dievybė, per jį apreikš
dama savo valią.
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"Pranešantys" pranašai
Pranašas, per kurį byloja dievybė, iš tiesų yra religinis
asmuo. Jis jau nesiverčia "smalsiu" savitiksliu ateities prana
šavimu; jeigu per tokį pranašą prabilusi dievybė ir kalba
apie ateitį, tai jos vizija sukrečia, perspėja ir pamoko; per
pranašus dievybė dažniausiai atkreipia žmonių dėmesį į
jos nustatytos tvarkos ir dorovės normų nuosmukį, apsi
leidimą kulte ir pan. Todėl pranašai dažniausiai yra dieviš
kosios kritikos instrumentai.
Tikrasis pranašavimas yra nuasmenintas, t. y. pranašau
jantysis savęs nesuvokia. Jam būdingas ypač intymus san
tykis su dievybe; archajiniam mąstymui didžiausias įmano
mas intymumas buvo lytinis, todėl Delfų Pitija privalėjo
būti skaisti, o kadaise ji pranašaudavo tik Apolono epifani
jos dieną, taigi tada, kai dievas ateidavo pas ją. Panašiai ma
nyta ir apie Sibilę11• Pranašai nemąsto, apie ką jie kalba,
jie byloja, ar, greičiau, kažkas byloja per juos, plg.: "Jis tarė:
Eik ir sakyk tai tautai" (Iz 6, 9); "Viešpats man tarė: imk sau
didelę lentelę ir rašyk joje žmogaus rašykle" (Iz 8, 1); "Vie
špats kalbėjo man" (lz 8, 5); "Ir buvo man suteiktas Viešpa
ties žodis" (Jer 16, 1); ,Jis man tarė: [ ... ] eik ir kalbėk Isra
ėlio vaikams" (Ez 3, 1); "Žmogaus sūnau, eik pas Israėlio
namus ir kalbėk jiems mano žodžius" (Ez 3, 4).
Pirmuoju pranašu už judaizmo ir krikščionybės ribų ga
li būti laikomas Zaratustra, senosios Irano arijų religijos re
formatorius, kuris "buvo pašauktas" skelbti (Yasna 43, 7;

44, 1) ir buvo "pirmasis apreiškėjas" (Yašts 13, 88). Kaip ir
ST pranašai, Zaratustra kritikavo esamą religinę bei kul
tūrinę būklę; jis oponavo senajai religijai bei jos žyniams (ku
rie jį ir nužudė), skelbė Ahura Mazdos karalystės atėjimą.
11

Ten pat.
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Stipraus pranašavimo elemento būta ir islame; pats
Mahometas (Muhammad) buvo Pranašas, nabi, Dievo pa
rinktas asmuo, turįs perduoti "jo valios apreiškimą arba ku
riai nors žmonių grupei, arba kuriai nors tautai, arba visai
žmonijai"12•
Pranašai yra tik žmonės, todėl jų liudijimas ne visada
priimamas. Musulmonai suskaičiuoja 124 000 pranašų, o
Korane minimi 25. Pranašu musulmonai laiko Abraomą (Ib
rahim), paskelbusį, kad Dievas yra vienas, Mozę (Musa), ka
dangi su juo Dievas kalbėjo akis į akį, Jėzų (Isa), kaip ir
visi pranašai skelbusį, kad Dievas yra vienas13.
Taigi pranašų institutas labiausiai pastebimas monote
istinėse ar į monoteizmą linkusiose religijose; kitur mes daž
niausiai aptinkame orakulus.

IV. 1. D. M i s t i k a s
Mistika- tai pirmapradis religinis reiškinys, per kurį ne
tarpiškai ir intuityviai išgyvenamas Dievas14. Taigi mistinis
Dievybės potyris yra tiesioginis. Tomas Akvinietis mistiką
apibrėžė kaip cognitio Dei experimentalis- "eksperimentinį
Dievo pažinimą", tad mėginant tiksliau apibūdinti, mistika
yra fundamentalus tiesioginio kontakto su Dievu ar meta
fizine pirmaprade tikrove išgyvenimas15•
Šis išgyvenimas ypač individualus ir intymus; jis gali
pasirodyti skirtingose religijose ir skirtingais laikais; dėl
savo individualumo mistinis išgyvenimas labai artimai su
sijęs su pačiu mistiku. Vis dėlto laiko, erdvės, net religinių
12

Rubšys A. Islamas. Religija. Kultiira. Valstybė.- Putnam, CT 1987.- P. 55.

13

Ten pat. - P. 55-56.
Richter L. Mystik. Begriff und Wesen II

14

Gegenwart. .. - Bd. 4. - S. 1237.
15

Ten pat.
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sistemų atskirti asmenys apie savo giliausius potyrius išsi
taria neįtikėtinai panašiai, plg. vien tokias fundamentalias
ištaras: Gott ist dasselbe Eine, das ich bin ("Dievas yra tas pats
Vienis, kuriuo aš esu" - Eckhartas) ir Brahmano-Atmano
tapatumą išreiškiančią Šankaros tezę: Tat tvam asi ("Tu esi
tai", t.y. tu ir Dievas esate viena)16; taip pat sufijaus Man
suro al Haladžo: ana I hak ("Aš esu Tiesa","Tiesa" čia reiškia
Dievą), už kurį jis sumokėjo gyvybe.
Galima konstatuoti, kad mistikos fenomenas peržen
gia atskirų religinių konfesijų ribas. Juozas Eretas ikikrikš
čioniškajai mistikai priskyrė primityviųjų tautų (iš dalies),
indiškąją, persiškąją-arabiškąją, graikiškąją, neoplatoniš
kąją mistiką17.
Tiesa, kartais mėginama teigti, kad įmanoma tik viena
mistika - krikščioniškoji, kuri yra "transpsichologinis per
Sakramentus, ypač Eucharistiją, vykstančio įtraukimo į
dieviškojo gyvenimo srautą, potyris"18, o nekrikščioniška
mistika, nors šiek tiek ir panaši į krikščioniškąją, yra "kaž
kas išskirtinai psichologiška", ir jos atveju tegalima kalbėti
apie "psichologines reakcijas į tam tikrus vidinius išgyve
nimus"19. Žinoma, čia išsyk pastebime teologinės minties
invaziją į religijotyros problematikos sritį, tačiau čia ne vis
kas taip paprasta. Juk vakarietiška mistikos samprata ap
skritai kilo iš krikščioniškos aplinkos ir, tariant "mistika",
visada numanoma vakarietiška, taigi krikščioniška misti
ka. Dažnai kalbėjimas apie mistiką tampa teologiniu kalbė
jimu, to net nepastebint. Tad reikėtų prie šios problemos
kiek sustoti, nevengiant ir teologinio ekskurso.
6
1 Otto R. West und Ostliche Mystik. Vergleich und Unterscheidung. - 2
Aufl.- Gotha, 1929. - S. 17.
17 Eretas J. Iš mistikos istorijos.- Kaunas, 1928.- P. 160.
18
Stolz A. OSB. Theologie der Mystik.- Regensburg, 1936.- S. 246.
19 Ten pat.
S. 246-247.
-
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"Sakramentų mistika" visos krikščioniškosios mistikos
anaiptol neišreiškia. Juk ji pati (be kiek kontroversiška pa
verstos Eckharto figūros prisiminkime Heinrichą Seuse' ą
(Suso), Johaną Taulerį, Matildą Magdeburgietę, Hildegar
dą Bingenietę ir kitus) kalba ne vien apie sakramentų dė
ka vykstantį Dievo išgyvenimą (beje, labai intensyvų): šie
mistikai byloja apie nepaprastai individualų, betarpišką
santykį su Dievu. Be to, jeigu teisę egzistuoti pripažinsime
tik krikščioniškajai mistikai, nežinia, kuo turėtume laiky
ti islamo sufijus, skelbusius Dievybės ir mistiko tapatybę ir,
be mažiausios abejonės, itin intensyviai išgyvenusius Die
vybės artumą. Kita vertus, iš pirmo žvilgsnio "mistinės" Ry
tų meditacijos technikos iš tiesų kartais gali pasireikšti tik
psichofizinių būklių (būsenų, jausenų, ekstazių) pavidalu.
Samadhi ar satori išoriškai atrodo kaip ilgų, dešimtmečius

trukusių kūno ir sielos treniruočių rezultatas; šios būklės
pasiekiamos dažniausiai ne veikiant malonei, o tarsi išspau
džiamos, išsunkiamos iš savęs.
Kalbėdami apie mistiko fenomeną, privalome išsiaiš
kinti, ar jo esama tik krikščionybės erdvėje; čia, matyt, tinka
miausias gaires apmąstymui nurodo Karlas Rahneris. Pa
sak jo, krikščionis religijotyrininkas, norėdamas išlikti or
todoksalus, neprivalo daryti išankstinės prielaidos, esą jis
negali rasti mistikos už krikščionybės ribų, ir remtis tokia
prielaida lyg hermeneutiniu savojo mokslo principu. Taip
pat ir krikščioniškoji dogmatika a priori nedraudžia jam
atrasti malonės mistikos Dievo apsireiškimo potyryje ir
"anapus" krikščionybės; kitas klausimas, kiek šis ar anas
fenomenas iš tiesų gali būti pripažintas mistiniu20•
Kadangi čia nesiruošiame nagrinėti nekrikščioniškų mis20 Rahner K. Visionen und Prophezeilwngen. Zur Mystik und Transzenden
zerfahrung.- Freiburg. Basei. Wien, 1989.-5. 121-122.
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tikų "mistiškumo", pasitenkinsime ta pačia kertine prie
laida: jų iš esmės gali būti. Vadinasi, ir mistiko fenomeną
galime aptikti visame religijų istorijos lauke, o teologinių
kliūčių religijotyriniams svarstymams iškilti neturėtų.
Tarkime, puikiam Rytų ir Vakarų mistikos specialistui,
šventybės teorijos pagrindėjui Rudolfui Otto nekyla abe
jonių dėl to, kad "mokymas apie Dao ir Lao Dzė potyriai iš
tiesų yra mistika"21• Pagrindinius tokių potyrių turinius
gražiai perpasakoja Juozas Eretas: "Tai, ką kinų religijos
genijus Lao Dzė pareiškė VII šimtm. pr. Kr., panašiais žo
džiais buvo jau priešų jį pasakyta ir ligšiol kiekviename
amžiuje bei kiekvienoje religijoje pakartota, būtent: "žmo
gaus turtas yra jo viduje. Nepasiduok išorės pasauliui!
Egzistuoja kažkas, nesuprantamas ir be vardo, ir buvo jis
pirm dangaus ir žemės; jis yra beformis, nesikeičiąs, ir jis
visa sukūrė. Susijungimas su juo išvaduoja nuo visų geis
mų, kurių neturėjimas ramina sielą- ir tokiu būdu pasau
lis iš vidaus sutvarkomas""22•
Iš tiesų vargu ar dera abejoti, jog universalieji mistikos
šaltiniai ištrykšta Lao Dzė, Čuang Dzė daoistinėje mistiko
je, Upanišadų Atmano ir Brahmano tapatumo mistikoje,
bhakti- meilės mistikoje (Šankara), sufizme, kurio atstovai,
pasak Antano Rubšio, "nuvokė Dievą kaip Kūrėją, kuris
myli savo kūrinius ir nori, kad jo kūrinys žmogus būtų ar
ti jo, nes jis pats yra taip arti žmogaus kaip jo kaklo gysla"23•
Būtent mistikoje galime aptikti pačių intensyviausių
numinozinių potyrių, ir kaip tik mistikas "akis į akį" susi
tinka su šventybe. Apie tokį susitikimą papasakoti, jį api
būdinti yra neįmanoma; savo išgyvenimo turinį mistikas
21
21
23

Otto R. West ... - 5. 205.
Eretas J. Min. veik.- P. 205.
Rubšys A. Min. veik.- P. 85.
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aplinkiniams gali perduoti tik simboliais, metaforomis ar
ba apskritai nutildamas

(silentium mysticum). Ir vis dėlto

tam tikru būdu (Otto pasakytų: "sužadindamas numinozi
nius potyrius") mistikas gali perteikti tai, ką jis išgyveno
per akistatą su Dievybe, perduoti šiuos potyrius (ar jų še
šėlius) aplinkiniams. Toks mistikas tampa religiniu auto
ritetu. "Ypatingą autoritetą mistikas įgyja tarp tų žmonių,
kurių vidujybę sujaudina jo paties vidujybė."24 Kita vertus,
ne visi mistiniais laikomi išgyvenimai tokie yra iš tiesų: ne
atsitiktinai Bažnyčia į vizionierius ir ekstatikus žiūri labai
atsargiai. Vargu ar tokie "neaiškūs" regėjimai būna išgalvo
ti tyčia, nesyk jie tikrai išgyvenami, tačiau juos nesunku
paaiškinti psichologiškai. Įvairių religijų požiūris į mistiką
ir mistikus labai atsargus, krikščionybė čia nėra išimtis: juk
"mistikai" ar manantieji, kad jiems yra duota netarpiško
bendravimo su Dievybe malonė, kartais būna isteriškos as
menybės, duodančios pradžią sektoms, atskaloms ar net
katastrofiškų pasekmių sukeliantiems sąjūdžiams. Sako
ma, kad "kiekvienas mistikas visada yra prie pat erezijos
ribos"25; asmeniškas, mistinis santykis su Dievybe gali būti
ypatingos malonės išraiška, tačiau įmanoma ir ir šarlata
nystė, ir tiesiog nepakankamai adekvatus savo patirties per
davimas aplinkiniams.

IV. 2. ASMUO IR RELIGIJA
Dažniausiai manoma, kad asmens religingumą formuo
ja bendruomenės religingumas. Waardenburgo teigimu: "Re
liginiai potyriai bei išraiškos formos ir religinis gyvenimas
"Waardenburg J. Die Religion . .. - 5. 183.
25 Richter L. Min. veik.
5. 1238.
-
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apskritai gali gyvuoti tik tada, kai juos įtvirtina religinė
bendrija. Atskiro žmogaus religija iš pagrindų priklauso
nuo samplaikos tų santykių, kuriuos jis palaiko su aplin
kiniais žmonėmis"26.
Net ir tada, kai žmogus "apie religiją" daugiau patiria
ne iš aplinkinių žmonių, o, tarkime, iš tekstų ar šventraš
čių, religingumo jis vis vien semiasi iš tam tikros egzistuo
jančios bendrijos. Nepaisant to, būtent asmuo yra religinio
santykio subjektas ir objektas, asmuo aukoja, meldžiasi,
kreipiasi ir atsako, jis būna religingas arba ne. Juk ir ateizuo
tose visuomenėse esama religingų žmonių, o religinėse
nusigręžiančių nuo tradicijos. Pati religinė bendrija yra ne
kas kita, kaip tam tikras skaičius asmenų, kuriuos vienija
tapatūs ar panašūs religiniai išgyvenimai, idėjos, siekiai.
Religinis išgyvenimas taip pat iš esmės yra asmeninis išgy
venimas, kitoks jis ir negali būti.
Šventybės potyris yra asmeniškas, todėl jo, kaip pame
name, negalima išmokti ar perimti iš kito žmogaus.
Tačiau būtume neteisūs, jei tokį individualų išgyveni
mą suprastume kaip prieštarą institucionalizuotos, dogma
tiškos religijos dvasiai. "Kiekviena dogma, kiekvienas kulto
veiksmas gali būti suprastas tik kaip tam tikro išgyvenimo
refleksas; kiekvienas veiksmas, kiekvienas įvaizdis yra ap
leisties, išsilaisvinimo, palaimos išraiška."27 Potyris ir jo iš
raiška, išgyvenimas ir jo turinio realizacija privalo vienas
kitam neprieštarauti, bent jau tol, kol religija yra gyvybin
ga ir jos išgyvenimai bei įvaizdžiai remiasi ne paraidžiui
priimama, bet egzistenciškai išgyvenama doktrina.
Asmuo pagal savo sugebėjimus, temperamentą, išsila
vinimą taip pat gali šiek tiek modeliuoti savo religinį elgesį.
26
27

Waardenburg J. Min. veik. - S. 164.
Leeuw G. van der. Phiinomenologie der Religion.. - S. 523.
.
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Jo ypatumais, savo religingumo raiška žmogus gali išsiskir
ti iš religinės bendruomenės. Nors ir įmanoma, kad jis taps
religiniu autoritetu, tačiau, matyt, gana lokaliu: ankstesnia
me skyriuje kalbėjome apie pagrindinius religijos autori
tetus, kurie iškyla tik dėl ypatingos bendrystės su dievybe.
Čia trumpai aptarsime keletą religinėje bendruomenėje
pastebimų elgsenos tipų, pagrįstų arba vien asmeninėmis
žmogaus savybėmis, arba ir jo atliekamomis funkcijomis.
Interpretatorius

Religinėje bendruomenėje žmogus gali reikštis kaip in
terpretatorius, t. y. dogmų, šventraščių, religinės tradici
jos aiškintojas, neturįs "profesinio išsilavinimo", nepriklau
sąs sakraliniam luomui. Dažniausiai jis atsiranda izoliuo
toje bendrijoje (atkampiame kaime) ar šeimoje. Kartais jis
turi ir socialinį autoritetą (bendrijos vadovas, gydytojas
magas, šeimos tėvas ar motina), kuriuo remdamasis aiški
na aplinkiniams religines dogmas, jas pritaiko konkretiems
gyvenimo atvejams. Kai kuriose bendrijose interpretato
rius organizuoja šventraščių aiškinimą, tapdamas, pvz.,
Biblijos skaitymo ratelio vadovu. Einant tokiu keliu kartais
atsiranda sektos. Protestantiškų bendruomenių vadovai ne
syk irgi laikytini interpretatoriais. Toks asmuo nebūtinai
ir ne visada aiškina bei interpretuoja pakankamai "dogma
tiškai", jis gali nukrypti nuo oficialios doktrinos. Nukryps
tama juo labiau, juo didesnė bendruomenės izoliacija, arba
juo labiau ji artėja prie sektos.
Asistentas, mokinys, mokytojas

Asmuo gali tapti religiniu asistentu- šventiko, žynio,
ritualų atlikėjo pagalbininku. Jis dažniausiai atlieka tech
nines operacijas, tvarko apeigų "medžiaginę" dalį (įkuria
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ugnį, puošia šventvietę ir pan.), asistuoja ritualo metu. Asis
tuoti gali ir daugiau žmonių. Taip iš religinių ritualų kilu
siose graikų dramose pasirodantis choras anksčiau buvo
tam tikra ritualui asistuojančių žmonių grupė.
Asistentas (žinia, ne visada) gali tapti mokiniu, kuriam
šventikas, žynys, atsiskyrėlis perduoda savo religines ži
nias. Per žynio ar šamano vykdomus ritualus pasišovęs
pagelbėti vaikas taip pat jau parodo tam tikrų pašaukimo
požymių. Tokį vaiką priėmęs religinis asmuo tampa moky
toju ir prisiima atsakomybę už mokinio išsilavinimą, per
duoda jam visas savo žinias, sugebėjimus, kartais, atėjus
metui, - regalijas ir funkcijas: tada mokinys jau pakeičia
savo mokytoją. Mokytojas, indiškoje tradicijoje guru, turi
ypatingos galios mokiniui, ir šis privalo mokytojui abso
liučiai paklusti. Antra vertus, tikras guru mokinius renkasi
labai priekabiai ir atsargiai, nes religinis mokytojas ne tik
tampa atsakingas už visą savo mokinio veiklą, bet netgi
perima jo karmą.

Atsiskyrėlis
Religinės bendrijos narys gali tapti atsiskyrėliu- pasi
traukti iš bet kokios socialinės aplinkos. Atsiskyrėlis gyve
na dykumoje, dykroje, miške, paprastai apriboja savo fizio
loginius poreikius, tampa asketu. Visą jo laiką užima malda,
meditacija, ritualai, t. y. jo veikla yra vien religinė. Tačiau
pasitraukdamas nuo aplinkinių žmonių, iš visuomenės, jis
nebūtinai pasitraukia iš religinės bendrijos. Atsiskyrėlis,
švento gyvenimo asmuo gali tapti religiniu autoritetu, įgyti
pranašo ar mistiko bruožų. Rusijoje Optina pustynj, aprašyta
Fiodoro Dostojevskio "Broliuose Karamazovuose", atsira
dusi kaip vienatvės ieškančių religinių asmenų bendrijos
vieta, tapo dvasiniu centru Dievo ieškantiems žmonėms,
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o norom nenorom sykiu ir šurmulio- tegul ir dvasinio bei
pakylėta- vieta. Panašiai atsitikdavo ir Indijoje, kur pas at
siskyrėlius plūste plūsdavo maldininkai, kandidatai į mo
kinius, religinių pamokymų ištroškę žmonės; tokioje ap
linkoje ir susiformavo milžiniška Upanišadų tradicija. Kai
kurie senųjų laikų atsiskyrėliai nuolat bėgdavo nuo gerbė
jų ir garbintojų, atrandančių juos pačiose slapčiausiose ir
atkampiausiose dykumų, kalnų bei girių vietose. Atsisky
rėlių bendrija jau yra vienuolijos užuomazga; Pachomijus,
krikščioniškosios Rytų vienuolijos pradininkas, pirmąjį
vienuolyną subūrė būtent iš atsiskyrėlių.
Atsiskyrėlis nebūtinai privalo gyventi atskirai fizine pras
me; jis gali gyventi ir didmiestyje. Nors "atsiskyrėlis" ir yra
negatyvi sąvoka, bet pozityvus jos turinys reiškia visišką
atsigręžimą į dieviškuosius dalykus, į religiją. Atsiskyrė
liui nebūtina gyventi vienoje vietoje- jis gali nuolat klajoti:
tada kalbame apie klajojančius asketą ar piligrimą, įgyven
dinančius atsiskyrėliškumo idėją, kai jie atsisako bet ko
kios pastogės, neprisirišdami nei prie vietų, nei prie žmonių.
Religinėje bendrijoje gali atsirasti ir šventasis; atsisky
rėliai yra tie žmonės, tarp kurių laukiama pasirodant šven
tųjų. Vis dėlto, kad ir kaip tai būtų paradoksalu, "šventa
sis" niekada neegzistuoja čia ir dabar, šventuoju tampama
tik po mirties; panašiai reiškiasi ir šventybė: niekada nepa
gaunama čia ir dabar, ji išnyra tik atmintyje, o asmuo, per
kurį apsireiškė šventybė, galutinai "išaiškėja" toks esąs tik
po savo mirties. Tad tebegyvenantį žmogų galima tik įtari
nėti esant "šventą". Vis dėlto religijotyriniu požiūriu šven
tieji, kuriuos drauge su asketais religijotyrininkai kartais
pavadina "religiniais virtuozais"28, netelpa į klasifikacinius
28
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rėmus. Tai, kad šiame pasaulyje šventųjų nėra, bet, nepai
sant to, "jų buvo", ir dėl to jų yra ir jie tebeveikia (kaip ir
kadaise veikė), mokslinei interpretacijai yra beveik neįvei
kiamas galvosūkis. Apskritai "šventasis" yra reta religinių
asmenų kategorija, tad jai nereikėtų priskirti senųjų religi
jų "šventųjų asmenų", kurie greičiau yra sudievinti žmonės,
o ne šventieji.
Ekstatikas

Ekstatikas- tai religinės bendrijos asmuo, išgyvenantis
ypatingų religinių potyrių, dažniausiai transo metu. Jis pra
neša apie išskirtinius regėjimus, sapnus, patiriamas būkles,
jų turinius, anapusinius pranešimus, kuriuos jis privaląs
perteikti žmonėms, jis bendrauja su mirusiaisiais, dvasio
mis, dievais ar Dievu, angelais, šventaisiais. Ekstatikas kar
tais gali tapti autoritetu bendruomenei, būti jos laikomas
šventuoju ar pranašu, arba atvirkščiai- apsėstuoju: tuomet
juo nepasitikima, iš jo regėjimų šaipomasi, tyčiojamasi iš
jo paties, bendruomenė išstumia jį iš savo rato.
Kartais ekstatikas iš tiesų gali tapti mistiku, pranašu ar
šventuoju, tačiau taip atsitinka nepaprastai retai. Ekstati
kui regėjimų gali sukelti psichiniai sutrikimai, narkotikai,
jie gali būti įsivaizduoti ar įsikalbėti, bet taip pat, retkarčiais,
ir autentiški. Archajinėse ar izoliuotose religijose ekstati
kas gali tapti religiniu autoritetu, tarsi pranašautoju- jo re
gėjimais pasitikima ar bent jau atsižvelgiama į jų turinį.
Vis dėlto ekstatiko regėjimai nėra patikrinami, o juose gali
slypėti tam tikrų šarlataniškų elementų. Tam tikra prasme
ekstatikas yra ir mediumas, nors jis veikia jau nebe religi
nės bendrijos kontekste, o parareligijoje - okultizme. Ek
statiku, matyt, reikia laikyti šamaną; nors jam bendrauti
su kitu pasauliu ir būtinas transas, bet šamanui tikrai nėra
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būdingi psichiniai sutrikimai: juk šamanizmas yra tam tik
ra ekstazės technika. Kitas ekstatiko tipas - tai regėtojas,
asmuo, regintis dvasias, mirusiųjų vėles, vaiduoklius, pvz.,
lietuvių dvasiaregiai ar persų magai.
Tačiau reikia pabrėžti, jog patį religijos branduolį suda
ro pasauliečiai, t. y. konkrečią religiją išpažįstantys žmo
nės- dalyvaujantys apeigose, besimeldžiantys, aukojantys.
Kiekvienas pasaulietis gali turėti atsiskyrėlio, ekstatiko ir
panašių bruožų, tačiau pastarieji jam nėra svarbiausi; "pa
sauliečio religija"- tai jo aplinkoje egzistuojančių kulto bei
religinių priesakų laikymasis.
Vyro ir moters religingumas

Religinė bendruomenė taip pat yra sudaryta iš dviejų
lyčių atstovų. Jų religingumas vienas nuo kito šiek tiek ski
riasi, todėl trumpai aptarsime kai kuriuos "lyčių religingu
mo" aspektus.
Monoteistinėse religijose, dažniausiai gyvuojančiose pat
ricentrinėje visuomenėje, moterys paprastai nepriklauso va
dovaujančioms struktūroms, negali atlikti kunigo, mulos,
rabino funkcijų. Senosiose ar izoliuotų kultūrų religijose
moterys nesyk turėdavo ir tam tikrų kultinių funkcijų, ypač
atskirose šventyklose, vaisingumo ar moteriškų dievybių
kultuose. Kai kuriose religijose, be "oficialių", "bendrųjų"
kultų, gyvuoja ir specialūs vyriški ir moteriški kultai, kurių
apeigose priešingos lyties atstovai ar atstovės dalyvauti ne
gali. Tačiau kaip visur, taip ir monoteistinėse religijose bei
patricentrinėse kultūrose, moteris gali tapti religiniu auto
ritetu (mistike, pranaše ir pan.).
Moterų vaidmuo religijose paprastai yra labai svarbus:
net ir patricentrinėje kultūroje vaikus auklėja, taigi ir pir
mąsias religijos pamokas duoda moterys. Tokios pamokos
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vaikui daug reikšmingesnės ir veiksmingesnės už bet kokį
kunigų ar žynių vykdomą religijos mokymą ar perteikimą.
Vaikystėje gauti religiniai pagrindai yra bemaž neišgriau
nami, ir jei žmogus iš viso yra religingas, jo religingumo
kryptį, gelmę nustato motinos įdiegta "linija"- žinoma, tai
labiau galioja kalbant apie emocionaliąją religijos pusę.
Taigi moterys labiau pabrėžia spalvinguosius, jausmin
guosius religijos niuansus; joms svarbi ne tiek dievybės ga
lybė ar jos hierarchinė reikšmė, kiek intymumo, artimumo
jai galimybė. Moteriai, žinia, svarbesni tie religiniai vaizdi
niai, apeigos ir dievai, kurie susiję su jos išlaikomu bei palai
kamu namų- vaikų pasauliu (feministinė ideologija, baisė
damasiKinder-Kiiche-Kirche trikampiu, į kurį moteris esanti
uždaryta, nepastebi, kad moteris, palaikydama šeimos pu
siausvyrą, kartu atlieka ir kosminės darnos išlaikymo funk
ciją). Iš kitos pusės, šiai švelnesnei, išgyvenimu pagrįstai
"moteriškai"religijos formai, gana artimai misticizmui bei
pietetui, iškyla tam tikras subjektyvumo pavojus. Moteris,
pernelyg įsigyvenanti į jausenas ir simbolius (dažnai in
terpretuojamus irgi itin subjektyviai), yra imlesnė būtent
emocinius dalykus akcentuojantiems chtoniniams kultams,
erezijoms ir t. t.
Vyrų religingumas labiau krypsta į organizacines, struk
tūrines bei hierarchines religijos reikšmes. Tačiau dėl šios
aplinkybės kartais gali pernelyg nureikšmėti emocinė reli
gijos pusė. Vyro polinkis į organizuotumą bei tvarką daro
jį ištikimą vyraujančiai religijos sąrangai, jam mažiau gresia
subjektyvus religingumas. Antra vertus, nuolatinis veiklos
ir pokyčių troškimas, vyriškasis avantiūrizmas savo ruož
tu gali padėti iškilti tam tikroms reformatoriškoms nuos
tatoms (nors moterų mistikių bei regėtojų esama pakan
kamai daug, beveik visi reformatoriai yra vyrai). Savotiška
16.·599
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reformacijos ar erezijos prielaida gali tapti "vyriškas" polin
kis racionalizuoti; paprastas silogizmas gali tapti sektos,
mokymo, religinio judėjimo pagrindu.
Tikrovėje tiek vyrų, tiek moterų religingumas išlaiko tam
tikrą pusiausvyrą, nes racionalumas yra būdingas ir mote
rims, o stipraus išgyvenimo galimybė anaiptol nesvetima
vyrams.
Kiekvieno žmogaus religingumas- individualus; ski
riasi jo intensyvumas, asmuo gali stipriau išgyventi vieną
ar kitą konkrečios religijos aspektą. Religinę bendruome
nę sudaro individai, ir būtent jie sąlygoja bendrijos religin
gumo pobūdį. Tačiau tai nereiškia, jog egzistuoja daugybė
individualių religijų: bendruomenėje visada esama pakan
kamai daug jai priklausančių asmenų religingumą vieni
jančių bruožų. "Religinį grupės gyvenimą formuoja indi
vidai, kuriems, savo ruožtu, įtaką daro grupės lygis"29, taigi įtaka yra abipusė, tad asmens ir bendrijos santykio
negalima išaiškinti pabrėžiant tik vieną jo narį.

IV. 3. RELIGINĖ BENDRIJA
Socialinės, gentinės, tautinės bendrijos gali sutapti su re
liginėmis bendrijomis; tam tikra religija gali net iš viso sąly
goti kokios nors visuomenės, genties ar tautos atsiradimą.
Tokia socialinė bendrija gyvuoja toliau, išlaiko savo iden
titetą ir priešinasi išorinėms įtakoms remdamasi būtent
šiuo religiniu pagrindu. Taigi kai religinės bendrijos ribos
sutampa su genties, tautos, valstybės ribomis, tuomet kal
bame apie tautinę ar valstybinę religiją; kai ji tuos rėmus
29
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peržengia, kaip kad krikščionybė ar islamas, tada matome
universalią religiją. Kiekvienu atveju religija yra žmonių
bendriją formuojanti jėga: religiniai elementai užtikrina so
cialinių darinių funkcionavimą, religinės normos reguliuo
ja žmonių tarpusavio santykius ir pan. Tačiau greta tokių
visuotinių religinių bendrijų, kaip etninė ar gentinė religija
arba tautų ir valstybių ribas peržengianti bažnyčia, esama
ir kitų, besiremiančių vien savitomis religinėmis tradicijo
mis: šias vidines "bendrijas bendrijose" mes norėtume pa
vadinti religinėmis bendruomenėmis.
Religinė bendruomenė

Religinės bendruomenės atsiradimas nėra visiškai aiš
kus. Bet galima pastebėti, jog nuo seniausių laikų vienoje
kultūroje ir religinėje tradicijoje gali egzistuoti kelios skir
tingą kultą išpažįstančios bendruomenės. Archeologiniai
tyrinėjimai rodo, kad tais laikais, iš kurių mūsų nepasiekia
jokia rašytinė tradicija, toje pačioje kultūroje gyvuodavo
skirtingi laidojimo būdai, kurie tikriausiai atskleidžia tarpu
savyje šiek tiek besiskiriančių kultinių bendruomenių ypa
tybes. Izoliuotose kultūrose iki mūsų dienų yra išlikusių
dvilypių genties kulto organizacijų: pvz., viena grupė ritu
aluose atlieka aktyvų vaidmenį, jiems vadovauja, o kita
asistuoja; šie vaidmenys, beje, gali keistis. Centrinės Aus
tralijos toteminiuose kultuose dalyvauja dvi genties kiltys.
Viena, kingilli, ritualo metu atlieka manualinius veiksmus
(uždega ugnį, atlieka tą ar kitą veiksmą), kita, uluuru, "vai
dina" ritualinėje dramoje. Ar toks pasiskirstymas buvo ir
archajinėse kultūrose, belieka tik spėlioti, tačiau nėra abejo
nės, jog kulto įvairovės būta ir jose, atitinkamai būta ir įvairių
bendruomenių. Religijotyra mano, kad religinės bendruo
menės gali atsirasti dvejopai - arba įtakojant svetimoms
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religijoms, arba steigties būdu. Pirmuoju atveju religinė
bendruomenė atsiranda migracijos dėka, plg. Antikos lai
kais vykusius procesus, kai augant miestams, prekybai,
plečiantis komunikacijos tinklams, miestuose atsirasdavo
daug svetimšalių, kurie steigdavo savo kultų centrus. Tai
buvo ir diasporos žydų sinagogos, ir egiptietiški Serapio,
Izidės kultai, ir t. t. Bendruomenes atsirasti taip pat ska
tina ir misijos bei dideli kraustymaisi (pvz., taip buvo ku
riantis ir plečiantis Jungtinėms Amerikos Valstijoms).
Antruoju atveju bendruomenės centras yra steigėjas, daž
niausiai charizminis asmuo. Prasideda atsivertimai, kon
vertitai palieka ankstesniąsias bendruomenes, nutraukda
mi netg socialinius ryšius (su šeima, gyvenamąja vieta ir
pan.). Į bendruomenės kūrimąsi ir plėtrą įtraukiami atsi
vertėlių palikuonys, taip pat nauji, misijose laimimi adep
tai30. Visi šie aiškinimai, žinoma, yra įtikinantys, tačiau esti
atvejų, kai nei steigėjo, nei svetimos įtakos įžvelgti neįma
noma,- ypač kai kalbame apie izoliuotų kultūrų bendruo
menes. Ar jų susiformavimą lėmė jų priešaušryje veikę as
menys, ar tai įvyko dėl įtakų, ar bendruomenės atsirado iš
kokių nors toteminių grupių, ar susikūrė iš "atsitiktinai"
vieno kurio kulto suburtų asmenų, pasakyti nepajėgiame.

Profesinė religija
Vėlesniu religijų istorijos tarpsniu religinės bendruo
menės mums pasirodo daug suprantamesne forma. To
kios yra profesinės religijos - tam tikri oficialaus religin
gumo variantai su savo kultais. Actekų pirkliai, tarkime,
laikėsi kitų visuomenės sluoksnių nepraktikuoto dievo
Jakatekutlio kulto. Ši dievybė, kurios simbolis buvo bam30

Kehrer G. Min. veik.- S. 98--103.
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bukinė keliautojo lazda, globojo nuolat keliaujančius pirk
lius, su ja buvo susiję pirklių karavanų išvykimo ir par
vykimo šventės, o kelionėje mirę pirkliai buvo laidojami
ypatingu, niekur kitur actekų nenaudojamu būdu - iške
liant palaikus aukštyn, t.y. "laidojant ore"31. Amatininkai,
ypač kalviai, taip pat kartais turi savitų kultų- kaip ir žve
jai ar jūreiviai. "Profesinių religijų" porūšį galime pastebė
ti Viduramžių Europos cechuose, turėjusiuose savo šven
tuosius globėjus, savo šventes ir tam tikras apeigas. Jų me
tu cechų nariai vilkėdavo ypatingus drabužius, rinkdavosi
specialiose vietose, turėdavo savo prižiūrimas koplyčias.
Įdomu, kad Viduramžių islame matome tą pačią tendenciją:
ir ten, ypač Osmanų imperijoje, egzistavo tais pačiais prin
cipais pagrįstos futuwwah bendruomenės, turėjusios ypa
tingus šventuosius savo globėjus,- tokie cechų kulto orga
nizacijų panašumai dviejose kultūrose kartais netgi aiški
nami jų bendra kilme iš Romos ir Bizantijos cechinių kor
poracijų32.
Tam tikra profesinės religijos forma yra religio castren

sis, karių religija, stovyklose ir įgulose išpažįstamos reli
gijos forma, kurios klasikinis pavyzdys yra vėlyvasis mit
raizmas, ypač paplitęs tarp Romos legionierių. Tokia reli
gija pabrėžia karžygiškų, energingų dievų kultą; kartais
prie šios formos priartėja aukštuomenės religija, t. y. vi
suomenę organizuojančio sluoksnio išpažįstamas kultas33.
Prie profesinių religijų kartais priskiriamos ir žemdirbių
religija, žynių religija, tačiau šias religijos formas nagrinė
sime vėliau, kalbėdami atitinkamai apie gelminę ir oficia
liąją religijas.
31
3'
33
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Widengren G. Min. veik.- S. 609.
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Mistinė bendruomenė

Tai dar viena religinės bendruomenės forma, pvz., graikų
Eleusino, Dioniso ar orfinių kultų bendruomenės. Jos per
žengia genties, tautos, polio ribas; mistinė bendruomenė
kuriasi nepriklausomai nuo jos narių tautinės ar socialinės
padėties. Misterijos Antikoje buvo labai populiarios; vis
dėlto Romos respublikos laikais buvo kovojama su slaptai
siais kultais, tad dažnai jausdavosi tam tikra įtampa tarp
oficialiosios religijos ir mistinių bendruomenių. Beje, ir
krikščionybė Romos imperijoje buvo persekiojama būtent
kaip "slaptasis kultas" (panašiai islamo šalyse persekiojo
sufijus, ortodoksiški judaistai persekiojo chasidus, krikščio
niškame pasaulyje buvo susidorota su bogomilais, albigie
čiais, katarais).
Vis dėlto mistinę bendruomenę, siekiančią turėti ypa
tingą, netarpišką santykį su dievybe, reikia skirti nuo "slap
tojo kulto", ypač nuo orgiškųjų jo rūšių, nuo erezijų bei
sektų, nors pastaraisiais dviem atvejais tai nėra lengva.
Nepaisant to, mistinė bendruomenė yra ypatinga tuo, kad
ji nesislepia, bet ir nesireklamuoja, neieško naujų adeptų,
bet jų ir neatstumia.
Vienuolija

Vienuolija yra atskira religinės bendruomenės rūšis;
nors ji ir yra šiek tiek panaši į bendriją, tačiau labiau orga
nizuota, turi aiškesnę struktūrą, griežtus įstatus ir pan. Vie
nuoliai gyvena drauge, bet yra atsiskyrę nuo pasaulio, o
ne kartas nuo karto renkasi į apeigas, kaip tai daro misti
kai. Vienuolijos išsivystė universaliose religijose- budiz
me, manichėjizme, krikščionybėje ir islame. Tam tikrų jų
užuomazgų galima pastebėti hinduistų atsiskyrėlių insti
tute, bet nei samanai, nei brahmanai organizacijos taip ir ne246

sukūrė. Pasak Lanczkowskio, vienuolija arba atsiranda iš
"asketiško entuziazmo", kaip krikščionybėje, arba ji įstei
giama drauge su religija, kaip budizme ar manichėjizme,
kadangi tokias religijas įmanoma visiškai realizuoti tik žen
giant vienuolio keliu34• Tikriausiai vienuoliją turėtume su
prasti kaip ypatingą asketinį religijos priesakų įgyvendi
nimo kelią, nes vienuolis iš tiesų yra homo religiosus.
Mūsų žodis"vienuolis" yra graikiško monachos vertinys,
jis reiškia žmogų, kuris gyvena vienas. Vienuolijos narys
siekia gyventi kitaip nei aplinkiniai, tegu ir išpažįstantys
tą pačią religiją, bet darantys tai "paprasčiau" ir "profaniš
kiau". Vienuolio gyvenimas yra asketiškas ir esmiškai re
liginis. Savo religingumui išreikšti vienuolis turi daugiau
priemonių nei pasaulietis: net jo gyvenamoji erdvė išsiski
ria iš miesto pastatų ar tiesiog topografiškai- vienuolynai
stovi ant kalvų, ir pan. Vienuolynas ir jo teritorija yra šven
tos erdvės intarpas į profanišką aplinką, tad vienuolynas,
atsiskyrimo vieta, tampa orientavimosi centru, dvasine kryž
kele (prie vienuolynų veikdavo ir tebeveikia mokymo įs
taigos, kurios Europoje ankstyvaisiais Viduramžiais, iki
atsirandant universitetams, buvo bene svarbiausios). Vie
nuolio gyvenimas praeina stengiantis- be jokių nuolaidų
ir išlygų - realizuoti savosios religijos priesakus siekiant
šventumo.
Tačiau vienuolijų istorijoje taip pat gali įvykti įvairių
permainų. Nesyk ankstesni askezės reikalavimai būdavo
švelninami ar imami traktuoti ne paraidžiui. Reikia prisi
minti, jog Viduramžių Europoje ar Tolimųjų Rytų šalyse
gyvenimas buvo sunkus, kupinas pavojų, o vienuolynus
dažniausiai aplenkdavo tiek badas, tiek karas. Vienuoliai tu
rėjo nemažą autoritetą ir pakenčiamas gyvenimo sąlygas.
31
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Todėl į vienuolynus žmonės stodavo ne vien vedami pa
šaukimo,bet ir tiesiog siekdami pabėgti nuo vargų ir pavo
jų. Tokiems vienuoliams ne itin rūpėdavo asketiniai idea
lai,o jie būdavo ypač griežti. Indų sanjasinas,nors ir nuolat
keliaudavo, bet niekada nemiegodavo po stogu; Milare
pos bendruomenė, XII amžiuje po Kr. gyvenusi šaltose Hi
malajų priekalnėse,nešiojo tik lengvus drabužius,mito žo
le ir vaisiais. Verta prisiminti ir ankstyvųjų Viduramžių
Airijos vienuolynų taisykles bei įpročius. Vienuoliai mels
davosi iškėlę rankas, stovėdami lediniame vandenyje, jie
kasdien pasninkaudavo. Jonos abatijos vienuoliai vaikš
čiojo basi ir žiemą, Kolumbano regula patarė vienuoliams
miegoti pasivaikščiojimo metu,o gultis leisdavo tik iš tiesų
pavargusiems. Airių vienuolių penitenciarijus už prasi
žengimus žadėjo tokias bausmes: už šaukšto laižymą-šeši
smūgiai lazda, už sėdimąsi valgyti nepasimeldus - šeši
smūgiai,už kalbėjimąsi be liudytojų su moterimi-du šim
tai lazdų. Viena iš atgailos formų buvo miegojimas karste
drauge su lavonu.
Bet tikrovėje tokios regulos susilaukdavo vis mažiau
šalininką vienuoliai arba rinkdavosi lengvesnių regulų or
dinus, arba tiesiog patys ilgainiui palengvindavo sau gy
venimą - tokie procesai vyko tiek Europoje, tiek Azijoje.
Bet ir vienur, ir kitur tokius vienuolijų nuosmukius įveik
davo nauju,gaivališku asketiniu entuziazmu degantys vie
nuoliai reformatoriai.
Lamaizmo reformatorius Tsongkhapa

(1357-1419), "Gel

tonųjų kepurių" srovės įkūrėjas, siekė atnaujinti budizmą,
kuris tuo metu Tibete buvo smarkiai nutolęs nuo pirmykš
čio pavidalo-lamos vesdavo,formaliai traktuodavo religi
nius dalykus,kaupė turtus ir pan. Tsongkhapos sekėjai, va
dinami dge-lungs-pa -,t.y. "atsidavusieji dorybei",privalėjo
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laikytis celibato ir retkarčiais griežtai pasninkauti. XII-XIII
a. Japonijos budistų vienuolynai tapo kariniais feodalini
ais centrais, vienuoliai-riteriai ir jų samdytas armijos plė
šė ir grobė aplinkines žemes; tokią padėtį įveikė Nicireno

(1222-1282) reforma, griežtai sugrąžinusi prie senųjų prin
cipų. Kiek anksčiau, šįsyk Europoje, Prancūzijos Citeaux'o,
Clairvaux'o vienuolynuose asketinį įkarštį rodė Robertas
de Molesmes, Steponas Hardingas, garsusis šv. Bernardas
jie irgi kalbėjo apie grįžimą prie ištakų; taip 1098 metais at
sirado cistersų ordinas, išaukštinęs fizinį darbą, neturtą,
askezę. Iš tų pačių cistersų aplinkos

1667 metais atsirado

trapistai, kurių askezės mastai privertė įsikišti patį popiežių.
Pakanka pasakyti, kad be vien vegetariško maisto valgymo,
kėlimosi trečią valandą ryto trapistams nebuvo leidžiama
kviestis gydytojo, o mirštantieji, norėdami gauti paskutinį
patepimą, privalėdavo patys nueiti į bažnyčią.
Kiek galima spręsti, vienuolynai tiek budistų, tiek krikš
čionių pasaulyje yra ne vien askezės, atsižadėjimo ir mal
dos vieta. Vienuolių ordinai ar atskiri vienuolynai išgany
mo ar išsilaisvinimo siekdavo šiek tiek skirtingais keliais.
Apie Indijos, Tibeto ir Tolimųjų Rytų vienuolynų tradicijų
skirtumus bei įvairovę žinome puikiai. Panaši įvairovė eg
zistuoja ir krikščionybėje. Tačiau, kad ir kaip besiskirtų jė
zuitų ir pranciškonų dvasiniai keliai, būtų naivu imti svars
tyti, kuris ordinas "katalikiškesnis" ar "geresnis"- tai pačiai
religijai abu jie yra savi.
Taip ir hinduizme susiformavo gana skirtingos dvasinio
gyvenimo srovės, anaiptol neišeinančios už jas grindžian
čios religijos ribų:

karma marga (veiksmo, darbų kelias), dj
niana marga (pažinimo, intelektualusis kelias), bhakti marga
(meilės kelias) ir daugybė kitų kelių bei mokyklų. Kai ku
riose vienuolijų neturinčiose religijose irgi egzistuoja tam
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tikri "keliai", neperžengiantys tradicijos rėmų; tarkime,
tokios yra prie tam tikrų šventyklų, kulto centrų besibu
riančios žynių mokyklos. Bet kokiu atveju, skirtingų kelių
egzistavimas vienoje religijoje nei ją sumenkina, nei vien
"papildo" ar "koreguoja", o būtent eksplikuoja joje glūdin
čias prasmes, išskleidžia turtingą religijos turinį. Vienuoli
jos paprastai būna ištikimos savo religijos doktrinai, tad
jos patraukia intelektualinį ir dvasinį elitą, pasiūlydamos
jam įvairių kelių ir, svarbiausia, užkirsdamos kelią eventu
alioms erezijoms.
Erezija ir sekta
Helenistiniu laikotarpiuhairesis- "pasirinkimas"- reiškė
tam tikrą mokymą ar kryptį, o neretai ir ją išpažįstančią re
liginę bendruomenę. Krikščionybės aplinkoje erezija reiš
kia bendriją ar bendruomenę, laikančią save krikščioniška,
tačiau griežtai neigiančią vieną ar kitą krikščioniškojo mo
kymo dalį. Kartais religijotyroje "erezijos" termino varto
jimas išplečiamas visai religijų istorijai, pvz., Egipto reli
gijos reformatorius Echnatonas, savo įvestą monoteistinį
Atono kultą supriešinęs su visa ligtoline religine tradicija,
vadinamas "eretiku". Tad ereziją galime apibrėžti ir univer
saliau- kaip religinę doktriną, neigiančią tam tikroje gru
pėje įsigalėjusią tradiciją. Kartais bręstantis religinis stei
ginys ar reforma amžininkams gali pasirodyti esą nauja
erezija (plg. Zaratustros atliktą vietinių Irano arijų religijų
reformą ar Budos brahmanizmo reformą).
Sektos pavadinimas, regis, kilęs iš lotynų kalbos sequi
"sekti", "sekti kuo nors". Pačią sektą apibūdina keli požy
miai: palyginti su ją supančiais religiniais dariniais, ji yra
negausi; jos nariai jaučiasi esą elitas, išrinktieji, bendrauja
dažniausiai tik tarpusavyje, lėtai asimiliuojasi. Sektos daž250

nai būna valstybės engiamos, iš jos narių atimamas tam tik
ros teisės, jos persekiojamos. Šiais laikais jomis tiesiog ne
pasitikima. Daugelis sektų yra agresyvios, vis dėlto esti ir
uždarų, "tyliųjų" sektų, kurias visuomenė toleruoja ar bent
tiesiogiai nepersekioja. Visos sektos telkiasi aplink vadovą,
o po jo mirties gali suskilti ar net visiškai išnykti. Sektos,
siekiančios asimiliuoti aplinką, gali virsti bažnyčiomis (ge
riausias pavyzdys- daugybė religinių darinių JAV), tačiau
tuomet, idant taptų priimtinesnės potencialiems savo na
riams, pačios turi susitaikyti su aplinkinėse religinėse bend
rijose vyraujančiomis idėjomis, šiek tiek pasiduoti konver
gencijai. Savo metu sektos buvo beatsirandantis budizmas,
zaratustrizmas, Dioniso kultas, Eleusino misterijos, orfikai,
Romos imperijoje- Ačio, Izidės bei Ozyrio kultai, neopita
goriečių ir neoplatonikų mokyklos, judaizme-esėnai, Kum
rano bendruomenė. Sektų ypač pagausėja kultūrinių bei
religinių lūžių laikotarpiais, kai tradicinės religingumo for
mos dėl sustabarėjimo ar kokių nors kitų priežasčių tampa
nebepriimtinos.

V. RELIGIJŲ GYVENIMO
DĖSNINGUMAI IR
STADIJOS
V.

1.

VIDINIAI RELIGIJŲ PROCESAI

Kalbėdami apie konkrečią religinę tradiciją, dažnai kaip
aksiomą priimame aptariamos religijos monolitiškumą. Bet
koks įmanomas verifikuoti teiginys apie konkrečią religi
ją, atrodytų, yra pasakomas kartą ir visiems laikams. Mes
kalbame "apie religiją", bet vis dėlto jokia religinė tradicija
nėra vienalytė, nes religija yra gyvas organizmas, taigi ji ne
turi būti suvokiama kaip fotografija ar iškamša, kurią galima
kaip norint vartyti bei nagrinėti, o ji vis tiek išliks tokia pat
nuolanki mūsų tiriančiam žvilgsniui. Religija gyvena, juda,
ji daugiasluoksnė- šiame skyriuje tai ir pasiaiškinsime.
"Bemaž kiekviena tradicija turi atsišakojimų ir varian
tų, kuriuos išpažįsta tam tikros visuomenės grupės"1• Kaip
ir kiekviena tradicija, religija yra istoriškai perduodama iš
kartos į kartą- taip religinės bendrijos užtikrina savo tęsti
numą. Kita vertus, religinė tradicija, kaip ir kitos, gali kisti,
vis naujai išsišakoti ar, priešingai, konsoliduotis, gali patir
ti nuosmukį ir pakilimą, galų gale- nunykti. Ir atvirkščiai
nekintanti, "sustingusi" religija jau yra mirusi; net ir itin
stiprius doktrinų nugarkaulius turinčios pasaulinės reli
gijos keičiasi ir sulig kiekvienu šimtmečiu atskleidžia vis
naujų savo reikšmių. Ir senosiose religijose vyksta įvairiau
si procesai: vienus dievus keičia kiti, keičiasi ištisos dievų
1

Waardenburg J. Min veik.- S. 166.
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kartos, vyksta perversmai dievų hierarchijoje, modifikuo
jamas kultas; net ir rašytinių šaltinių nepalikusių religijų
pėdsakai (dažniausiai archeologiniai radiniai) rodo tas re
ligijas intensyviai kitus (kinta laidojimo papročiai, simbo
lika, kulto vietos bei jų įranga ir pan.). Tokie procesai gali
būti tiek savaiminiai, vidiniai, tiek vykti dėl išorinių sąly
gų poveikio. Pastarąsias nagrinėja visų pirma istorijos bei
archeologijos mokslai, na, o mes dabar pasiaiškinsime pro
cesus, vykstančius religijų viduje.

V.l. A. V i d i n i s r e l i g i j o s p l i u r a l i z m a s
Vidinio religijos pliuralizmo sąvoka, išskleista Lancz
kowskio2, nurodo, jog "vienoje religijoje egzistuoja skir
tingos pakraipos ir skirtingi sluoksniai"3.Toki� religijos
pakraipa nebūtinai yra institucionalizuota. Ją išpažįstan
tis žmogus šio skirtumo gali ir nesuvokti, nors iš tiesų tokių
nereflektuojamų vidinių skirtumų įsivyravimas dažnai iš
tiesų sąlygoja lemtingus religijų pokyčius.
Viena iš dažnai sutinkamų religinio pliuralizmo išraiš
kų yra skirtumas tarp šventiko ir pasauliečio4• Senosiose
religijose būtent žynys, šventikas dažnai pasauliečiui ne
suprantama kalba skaitydavo šventuosius tekstus, kurie
pasauliečiui dėl jo kompetencijos stokos ar, rečiau, dėl drau
dimo būdavo neprieinami, taip pat aiškindavo religines dog
mas, atlikdavo svarbiausias apeigas. Pasaulietis, formaliai
dalyvaudamas apeigose ar joms asistuodamas, dažniausiai
2
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3 Lanczkowski G. Das Plliinomen.
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..

.

254

jose deramai nesusigaudydavo, tad pasitenkindavo pačiais
paprasčiausiais vaizdiniais ir iš jų kylančiomis asociacijo
mis. Tai ir yra bene svarbiausias šventikų ir pasauliečių reli
gingumo skirtumas: sakralines funkcijas atliekantis asmuo
žino visą simbolio galią ir daugialypumą, žvelgia į jį kaip į
nuorodą, užuominą ir sykiu- kaip į giliausią paslėptį. Pa
sauliečiui simbolis tėra vaizdas, kurį jis dažniausiai priima
"pažodžiui". Egipto religijos nuosmukį, be kita ko, sąlygojo
ir tiesmuka zoomorfiškų dievybių atvaizdų interpretacija;
nors žyniai ir puikiai išmanė šią simboliką, tačiau neno
rėjo ar nesugebėjo perteikti savo išmanymo ir taip įveikti
vėlyvuoju šios civilizacijos laikotarpiu suklestėjusių pap
rasčiausios zoolatrijos tendencijų: gyvūnų pavidalą turinčių
dievų kultą pakeitė pačių gyvūnų kultas.
Gali būti, jog žyniai savo metu pasidavė ezoterijos pagun
dai ir ėmė mąstyti panašiai kaip indų mistikas, Advaita Ve
dantos (monistinės, "nepadalytosios" Vedantos) žymiausias
atstovas Šankara: pasak jo, tikrovė su visais savo reiškiniais
tėra iliuzija, o realiai egzistuoja vien Dievybė, Brahmanas.
Tačiau nepašvęstiesiems tai suvokti sunku, todėl jiems reikia
žemesnių tiesos bei religijos formų, kurias galima pateisinti
tik kaip pirmas tikrojo suvokimo, tikrosios religijos pakopas.
Vis dėlto, kaip matėme, tokiose "pakopose" susitelkusi reli
ginė dauguma gali "nutraukti" žemyn visą religiją ir auten
tišką jos dvasią imti matyti išvirkščią. Tokie procesai religijos
gyvenime turbūt yra neišvengiami; tai savotiški "religijų
augliai", kurie gali išlikti ramybės būklėje, bet gali ir suvešėti.
Panašius procesus religijų bei civilizacijų pasaulyje įžvelgia
ir istorikai; pvz., Ernestas Gellneris islame pastebi aukštą
ją bei žemąją tradicijas. Aukštoji orientuojasi į puritonišku
mą, didžiausias autoritetas jai yra Koranas; Gellneris pas
tebi: "Aukštojo islamo tradiciją išlaiko miesto mokovai.[ . ]
.
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Tarp[ .. ] vertybių svarbios yra tvarka, taisyklių laikymasis,
.

saikingumas ir mokytumas. Taip pat nemėgstama isterijos,
emocinių ekscesų ir per didelio audiovizualinių priemonių
naudojimo religijoje".
Žemoji religija apibūdinama taip: "raštingumas, kiek jo
esama, panaudojamas dažniausiai magijai, o ne išsimoks
linimui. Labiau akcentuojama magija, o ne mokytumas, ir
ekstazė, o ne taisyklių laikymasis"5• "Pasaulietiškos" reli
gijos formos, "žemasis" (nors šio vertinančio termino reikė
tų vengti) ir ypač "valstietiškas religingumas" dažnai gali
pasirodyti kaip "gelmės religija"- Religion der Tiefe, Tiefre

ligion. Šį terminą pasiūlė Friedrichas Pfisteris, -jis apibū
dina "nedogmatišką religiją", kurioje tebegyvuoja labai seni
tikėjimai, senų seniausiai atmesti oficialiosios religijos: "tik
rasis yra liaudies tikėjimas, ji niekur ir niekada iki galo
nesutinka su dogmomis ir oficialiąja religija"6• Liaudyje ir
toliau išlieka "įvairių prietarų, kuriuose neretai galima
atpažinti seniai nunykusių religijų rudimentus"7•
Požeminės gelmės religijos srovės paprastai oficialiajai
religijai didesnio pavojaus nekelia; tai nėra kokia nors ere
zija ar sąmoningas nuokrypis į pasibaigusias ar užgniauž
tas religines tradicijas; atvirkščiai, gelminės religijos syvais
mintanti bendrija suvokia juos kaip oficialiosios religijos
elementus: gelmės religija dažniausiai nėra reflektuojama.
Vis dėlto, jei oficialiąją religiją ištinka krizė (o tai religijų
gyvenime yra neišvengiama), gelmės religijos srautas iš
siveržia į paviršių ir gali tapti vyraujančia religijos forma,
ypač tuomet, kai dvasinis luomas dėl vienų ar kitų priežas
čių nunyksta arba išsigimsta, ar kai visuomenėje dominuo5
6
7

Gellner E. Postmodemizmas, protas ir religija. - P. 25-26.
Pfister F. Die Religion der Griechen und Riimer. Liepzig, 1930.- S. 19.
Lanczkowski G. Einfiihrung . .. - S. 31.
-
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ja žemdirbiai - imliausi prietaruose užsikonservavusiai ir
savo valandos belaukiančiai gelmės religijai. Indoeuropie
čių pasaulyje gelmės religijos recidyvai bemaž visada su
tampa su chtoniškosios religijos proveržiais, kadangi kla
joklių indoeuropiečių išpažinta dangiškųjų dievų religi
ja, "užslinkusi" ant Senosios Europos religijos substrato,
sugebėjo jį užgniaužti, bet ne visiškai pašalinti. Tokių auto
chtoninės religijos proveržių indoeuropiečių religijų isto
rijoje būta ne kartą; užkonservuoti elementai iškildavo į
paviršių įsigalint ariamajai žemdirbystei bei religinių ar
kitokių suiručių metu. Gelmės religijos srovių įtaka religi
jų kaitai bei raidai nedera abejoti, nors kol kas ši tema tėra
menkai nagrinėta.
Lanczkowskis išskiria ir kitas vidinio religijų pliuraliz
mo raiškos formas- konvergencijas, pamėgdžiojimus, vi
dines religijų sroves, religijų susitikimus, įtakas, perdavi
mus, mišrias religijas8• Tačiau pradėsime nuo to, ką įžvelgė
jau Heinrichas Frickas: nuo tam tikros religinių konvergen
cijų rūšies - religijų raidos stadijų paralelių.

Stadijų konvergencijos
Tai labai įdomi problema, kuri iki šiol dar nėra plačiau
aptarta; Lanczkowskis, kuris savo vidinio religijų pliura
lizmo teorijoje stipriai remiasi Fricku, šios konvergencijų
atmainos neišskyrė. Tuo tarpu Frickas iš pradžių siūlo įsis
kaityti į tokį pasakojimą apie kažkokios religijos raidą:
"Semitiškoje šalyje atsiranda pranašas, kuris labai grei
tai pranoksta visus savo pirmtakus. Tai religijos įsteigėjas.
Aplink jį koncentriniais ratais buriasi pirmieji ištikimi
mokiniai, po to- platesnis šalininkų būrys, ir galiausiai
visa religinė bendruomenė. Mirus Mokytojui, bendrija ne
8

Lanczkowski G. Begegnung und Wandel.
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išyra, o susitelkia, vadovaujama išbandytų Mokytojo gyve
nimo palydovų. Mokymą perduoda užrašyti pranešimai.
Gimstanti pasaulinė religija išsiskiria kulto apeigomis, orga
nizuotu bendruomeniniu gyvenimu, teologija ir teise. Ver
buodama naujus narius, ji greitai išeina už siaurų savo tėvy
nės rėmų. Sirijoje bei Šiaurės Afrikoje ji susiduria su hele
nistine kultūra, savo kelyje ji susitinka su svetimomis reli
gijomis. Jaunas judėjimas misijų dėka laimi, tačiau pergalės
kaina yra sunki. Į judėjimą prasismelkia jį supančio pasau
lio kultūros dvasia. Įsivyrauja graikų filosofija ir romėnų
teisė, helenizacijos bei romanizacijos sulaikyti nepavyksta.
Po-litiniai valdovai, išmintingai žvelgdami į priekį, religi
nius interesus susieja su valstybiniais, bet susilydymo su
svetima kultūra sulaikyti neįmanoma.
Šiuo laikotarpiu išryškėja priešingos tendencijos, kurių
galia jau kurį laiką augo kultūringo pasaulio pakraščiuo
se, ištremta į dykumų vienatvę ar paslėpta už vienuolynų
mūrų. Negalima neigti, jog atstumas tarp pirmosios ben
druomenės ir viešpataujančios pasaulinės religijos tapo
pernelyg didelis. Kas panaikins šią įtampą? Štai kažkada
besibaigiant ketvirtajam šimtmečiui pasirodo reformato
rius: jis pats išgyvena šį konfliktą ir galiausiai mistikos pas
laptyse aptinka raktą, galintį išspręsti visas problemas. Jis
pasiremia religijos ištakomis, tačiau savo dvasinės jėgos
dėka religijos įsteigėjo pasiuntinystės dalykus perpasako
ja savo amžininkų kalba. Įtampa panaikinama, ir pasaulinė
religija žygiuoja link naujų kovų ir naujų pergalių"9•
Apie ką kalbėta?- paklauskime drauge su Fricku. Ar
tai buvo Jėzaus mokiniai, ar Mahometo bendražygiai? Ar
aprašytas Konstantinas Didysis, ar Abasidų dinastija? Ar
9

Frick H. Vergleichende Religionswissensclzaft.
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kalbėta apie krikščionių vienuolius, ar apie islamo sufijus?
Kur ištarta: "šis Raštas - tai Dievo žodis"? Ir galiausiai kalbėta apie šv. Augustiną ar al Gazalį?
Įdomiausia, kad šis pasakojimas iš esmės tiktų ir apra
šant Budos skelbimo stadijas bei vėlesniąją budizmo raidą.
Konstantiną ir Abasidus čia atitiktų Ašaka (apie 350 metų
po Budos), aplinka čia būtų ne helenistinė, bet hinduistinė,
o reformatoriaus veiklą atstotų pirmieji budistų susirinki
mai, nuolat apvalydavę budizmo doktriną nuo aplinkinių
tradicijų apnašų.

Konvergencijos laike
Konvergencijos laike (Lanczkowskis jas vadina tiesiog
konvergencijomis)- tai erdvėje nutolusių ir tarpusavyje ne
bendraujančių kultūrų religijose vykstantys vienalaikiai ir
labai panašią prasmę turintys pokyčiai. Pasak Lanczkows
kio, seniausias tokio pobūdžio reiškinys yraAchsenzeit "aši
nis laikas", į kurį dėmesį atkreipė Karlas Jaspersas: "Pasau
lio istorijos ašies, atrodo, reikia ieškoti dvasiniame procese,
vykusiame 800-200 m. pr. Kr. Tada atsirado žmogus, kuris
gyvena mumyse ir šiandien.[ ... ] Tuo metu atsitiko kažkas
nepaprasta. Kinijoje gyveno Konfucijus ir Lao Dzė, atsirado
visos kinų filosofijos kryptys. [ ... ]Indijoje atsirado upani
šados, gyveno Buda, buvo išmėgintas visos filosofijos gali
mybės pradedant skepticizmu ir baigiant materializmu, so
fistika ir nihilizmu, kaip ir Kinijoje; Irane skelbė savo moks
lą Zaratustra, piešdamas pasaulio paveikslą kaip gėrio ir
blogio kovos areną; Palestinoje pasirodė pranašai.[ ... ] Grai
kija išvydo Homerą, filosofus Parmenidą, Heraklitą, Plata
ną, tragikus, Tukididą ir Archimedą. Visa, kas siejama su
tais vardais, suvešėjo per keletą šimtmečių ir beveik tuo
pačiu metu Kinijoje, Indijoje ir Vakaruose visiškai sava259

rankiškai ir be abipusio sąlyčio [ ... ]. Šioje epochoje buvo
suformuluotos pamatinės kategorijos, kuriomis mes mąs
tome ir šiandien, buvo sukurtos pasaulinės religijos, ku
riomis gyvena ir mūsų dienų žmonės [ ...].Pasibaigė rami
ir savaime suprantamais dalykais grindžiama mito epocha.
Prasidėjo kova prieš mitą, grindžiama protu ir realia pa
tirtimi, kova dėl vieno transcendentinio Dievo, kova prieš
demonus, kova prieš netikrus dievus kaip etinis maištas"10
(Arvydo Šliogerio vert.).
Ši ilga citata atskleidžia tikrai stebėtiną fundamentalių
religinių procesų prasminį panašumą bei vienalaikiškumą.
Tačiau tai ne vienintelis "ašinis laikas", ne vienintelė kon
vergencija. Konverguoja ir kiti erdvėje nutolę reiškiniai
Kinijos Chanų dinastijos valdymo metu

(206 m. pr. Kr.-

220 m. po Kr.) susiformuoja religinės imperijos tradicijos,
lėmusios vėlesnįjį Kinijos gyvenimą du tūkstantmečius;
tačiau tai tas pat laikotarpis, kai krikščionybė atsiskiria nuo
judaizmo. Nathanas Soderblomas atkreipė dėmesį į, jo žo
džiais tariant, "pasaulinės mistikos" suklestėjimą XIII am
žiuje; pasak jo, ši šv. Pranciškaus Asyžiečio, šv. Tomo Ak
viniečio, gotikinių katedrų, Dantės, Mokytojo Eckharto ir
vokiečių mistikų epocha "buvo drauge ir mistinės sufijų po
ezijos aukso laikotarpis. Kiek anksčiau Indijoje pasirodė
Ramanudžas, Dievo meilės skelbėjas. Tuo metu Japonijoje
gyveno Šinranas, mokęs apie palaimingą šventųjų įžadų
galią ir Dievybės Amidos mielaširdystę"11•
Šešioliktame amžiuje Nanakas

(1469-1538), taigi Luthe

rio amžininkas, įsteigia sikhų religiją; jėzuitų misionieriai,
tame pačiame amžiuje atvykę į Japoniją, aptiko religinį reiš
kinį, kurį jie savo laiškuose ir ataskaitose pavadino "Luthe10 Jaspersas K. Filosofijos ivadas.- V., 1989.- P.118-119.
11 Cit.
pagal: Lanczkowski G. Begegnung ...- S. 58.
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rio erezija". 1571 metais Pranciškus Kabralis savo laiške ra
šė apie vieną budistų sektą, kurios teiginiai bemaž atitinka
Lutherio mokymą.
Konvergencijų esama ir daugiau; visos jos nepaaiškina
mas nei religijų tarpusavio įtaka, nei misijine veikla ar pan.
Jos atsiranda visiškai spontaniškai.
Pamėgdžiojimai
Pamėgdžiojimai - tai sąmoningas archajinės arba sve
timos religijos elementų citavimas savoje kultūroje. Taip
Renesansas bei Klasicizmas mėgdžioja Antiką; Švietimo
laikotarpiu Europoje ypač populiarus buvo Konfucijus ir
apskritai kiniškas koloritas, o romantikai dėmesį kreipė į
Indiją. Friedrichas Schlegelis išmoko sanskritą, grafas de
Maistre'as citavo Manu įstatymų knygą, Schopenhaueris
iš esmės rėmėsi upanišadomis, o įkvėpimo sėmėsi iš Vedų.
Šiais laikais europinėje kultūroje mėgdžiojami jogos, bu
dizmo ir dzenbudizmo, kitų rytietiškų doktrinų elementai,
bemaž visada keičiant pirminį jų pobūdį, suprimityvinant
ar deformuojant.
Pamėgdžiojimai atsiranda, kai iš svetimos religijos pa
sirenkami tie elementai, kurie atitinka savos epochos dva
sią; jie beždžioniauja, o ne perima, nuslysta paviršiumi,
bet nepasiekia esmės.
Susitikimai
Susitikimai- tai savotiški religijų "pasimatymai", suar
tėjimai, galintys įvykti, kai kelios religijos koegzistuoja vie
noje šalyje ar viename mieste. Tai gali būti ir dviejų religijų
atstovų dialogas- netgi menamas, "galėjęs įvykti" ar netgi
visiškai neįmanomas, plg. kai kuriuos Lukiano dialogus,
arba Čžuang Dzė aprašytą neįvykusį ir negalėjusį įvykti
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jo mokytojo Lao Dzė ir Konfucijaus susitikimą bei pokalbį.
Tokių dialogų metu mėginama ieškoti bendrų abiejų religi
jų taškų arba, atvirkščiai, jų neradus, atsiriboti. Susitikimai
gali įvykti įvairiomis formomis: susitikimas yra jau vien "ki
tos religijos" pagodos, stupos, katedros, soboro ar mečetės
išvydimas; bet tikriausi susitikimai, žinia, yra dialogiški.
Susitikimai gali vykti diskusijos ar net polemikos forma;
kartais tokio dialogo metu viena pusė prabyla pranašiškai
grūmodama (pvz., Senajame Testamente). Ypatingi susiti
kimai vyksta religijų kaitos akimirkomis; nežinia, ar tikros
yra metraščių žinios apie Kijevo Rusios didžiojo kunigaikš
čio Vladimiro akivaizdoje vykusias islamo, judaizmo ir
krikščionybės atstovų diskusijas, kurių metu didysis kuni
gaikštis rinkosi savo valstybei tinkamiausią religiją; tačiau
nėra abejonės, jog kažkokios polemikos kunigaikščio ap
linkoje būta. Gedimino laiškuose užsimenama, kad ir pa
gonys, ir krikščionys garbina vieną Dievą, tik skirtingai, ši frazė irgi turėtų būti kokių nors susitikimų, diskusijų
rezultatas. Kitą tokių diskusijų išvadą matome Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Vytenio "misijinėje" kalboje krikščio
nims; kreipdamasis į belaisvius, Vytenis siūlęs jiems negar
binti "savo Dievo, nes jis bejėgis", o tai įrodinėdamas mindė
kojomis Sakramentą, sakydamas: "Ką jūs garbinate? Duo
na niekada negali būti Dievas. Todėl žiūrėkite į mano galią

ir atsiverskite į pagonybę"12.

Susitikimai gali turėti pasekmių, ir tokiu atveju kalbame
apie įtakas.

Įtakos
Prielaidos joms sukuriamos svetimą religiją pripažinus
esant vertinga. Gedimino laiškų frazė apie "vieną Dievą"
12

Lietuvos ateizmo istorijos chrestomatija.- V., 1988.- P. 18.
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jau yra tokia prielaida. Archajinės religijos, ypač iš Artimų
jų Rytų, helenizmo aplinkos ir pan., mielai priimdavo ir
perimdavo kitų kraštų dievus. Manyta, jog nukariautos
šalies dievybę įvedus į savųjų dievų tarpą, "savasis" pan
teonas dėl to tik sustiprėja. Čia galime prisiminti ir romė
niškąją evokaciją, dievybės iššaukimą iš priešų miesto; Li
vijaus teigimu, romėnų karvedys Kamilas, 396 metais pr.
Kr. apgulęs etruskų Vėjų miestą, prieš pradėdamas paskutinį
šturmą iš miesto iššaukė jį globojusią Uni dievybę, ragin
damas ją apleisti savo šventyklą ir ligšiolinius garbintojus
bei atsigręžti į Romą. Romoje ji buvo priimta į panteoną
kaip Junona Karalienė (Juno Regina).
Be abejo, tokiu keliu ir plito svetimų religijų ar jų ele
mentų įtakos. Jos būna labai intensyvios ir paliečia religi
jas, kurios pačios yra linkę įtakoti. Tarkime, nėra abejonių,
kad šių laikų reformuotasis hinduizmas patyrė krikščio
nybės įtakų. Jas matome ryžtinguose hinduizmo posūkiuo
se į monoteizmą, pirmąsyk įvykusiuose "Dievo išpažinėjų
bendruomenėje", Brahma Samadže, kurią Bengalijos brah
manas Ramas Mohanas Rai įkūrė Kalkutoje 1828 metais
bei hinduizmo etizavime (čia, žinia, pirmasis paminėtinas
Mahatma Gandhis).

Perdavimai
Tai iš vieno centro spinduliuojamų religinių idėjų "ke
lionės", jų perėmimas kitose religijose. Lanczkowskis jas
įžvelgia, tarkime, Hesiodo teogonijos motyvuose: Dzeu
sas, Krono ir Rėjos sūnus, nuvertęs savo tėvą tampa aukš
čiausiuoju panteono hierarchu, o Kronas šią vietą kadaise
išsikovojo įveikęs savo tėvą Uraną ir jį iškastravęs. Taip pat
pasakojama ir apie hetitų dievą Kumarbį, atitinkamai pasi
elgusį su savo tėvu Anu; Kumarbį savo ruožtu nuverčia
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vėjo dievas Tešubas. Pasak Lanczkowskio, šių įvaizdžių
spinduliavimo centras turbūt yra huritų religija, perdavu
si juos hetitams; graikai šiuos motyvus perėmė tarpinin
kaujant finikiečiams. Kitas tokio "spinduliavimo" atvejis
yra pranašo, žynio ar kito sakrališkojo autoriteto kelionės
į dangų ir iš ten atgabenamo šventraščio motyvas. Jis paste
bimas islame (Mahometas danguje priėmęs Koraną iš Ala
cho rankų) ir kildinamas iš Artimųjų Rytų religijoms žino
mo karaliaus kelionės dangun įvaizdžio; jos metu valdovas
iš dievybės rankų gauna įstatymų lenteles ar pan; taigi to
kio spinduliavimo centras čia yra Mesopotamija.
Tačiau "perdavimų" idėja yra gana problemiška. Ku
marbio-Tešubo ir Krono-Dzeuso paralelės akivaizdžios,
tačiau jas galima aiškinti bendraindoeuropietiška jų kil
me. Tokiu atveju reikėtų kalbėti ne apie perdavimus, o apie
imanentiškai religinėje tradicijoje glūdinčių idėjų sklaidą.
Pranašo ar sakrališkojo autoriteto kelionė į dangų ir švent
raščio "parnešimas", suprantama, būdingi tik raštą turin
čioms kultūroms; tačiau žynio ar valdovo kelionė į dangų labai sena ir paplitusi tema; šamaniškose kultūrose tai uni
versalus, pagrindinis vaizdinys. Tokių kelionių yra tiek
daug ir jos aptinkamas tokiose laike ir erdvėje nutolusiose
religijose, kad vieną šių kelionių šaltinį vargu ar įmanoma
aptikti, vargu ar net verta jo ieškoti. Lygiai taip pat neįma
noma rasti, tarkime, tvano mito ištakų ar pirmos jį "atradu
sios" tautos. Iš esmės kiekviena religija turi savą tvano mito
versiją, kurios negalima paaiškinti šios idėjos difuzija. To
kiais atvejais turbūt geriau būtų pasinaudoti "archetipo",
"elementariosios idėjos", "struktūros" ar kokiu kitu panašiu
terminu, nusakančiu šio reiškinio universalumą ir drauge
nepaaiškinamumą.
Reikia pridurti, kad perdavimų religijų istorijoje tikrai
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turėtų būti, tačiau rasti "pavyzdinių" perdavimo atvejų yra
nepaprastai sunku; visi jie gali būti paaiškinami ir įtako
mis, ir fenomenų universalumu, ir pan.

Mišrios religijos
Tai dviejų religijų samplaika, galinti atsirasti religinio
reformatoriaus veiklos dėka, kai sąmoningai siekiama su
lydyti kelias religijas (dažniausiai -vietinę ir atėjūnų), arba
vykstant savaiminiams religijų procesams. Išsisėrnusios,
"nusrnukusios" religijos įvaizdžiai gali išlikti arba nusileis
darni į profaniškąjį lygį, pvz., pasakas, vaizduojamąjį meną
ir pan., arba įeidami į naująją religiją; tai įvyksta tada, kai,
pasak Lanczkowskio, "senasis tikėjimas išstumiamas, ta
čiau neįveikiarnas"13. Tokio proceso pavyzdys būtų savo
tiškas actekiškai krikščioniškas Meksikos žemdirbių pa
maldumas, baltų valstiečių religinė sąmonė po Krikšto, kai
labai paviršutiniška kristianizacija paliko erdvės laisvam
senų-jų įvaizdžių susiliejirnui su krikščioniškais. Reforma
toriaus veiklos dėka atsiradusia mišria religija gali būti lai
koma sikhų religija, kurios įsteigėjas Nanakas skelbė mono
teistinę doktriną, sujungusią islamo ir hinduizrno elementus.

Vidinės religijos srovės
Tai tokie religijų istorijos reiškiniai, kurie, pasirodydarni
pačiose skirtingiausiose religijose, nesukelia jų kaitos. Vidi
nės religijos srovės nepaliečia jos struktūros; jos kaip ten
dencijos gali "peršokti" iš vienos religijos į kitą, tačiau gali
ir atsirasti visiškai savarankiškai. Galima klausti, ar jos
kartais nėra tam tikros religijų istorijos stadijos, nors tai kontroversiška problerna14.
13
�<

Lanczkowski G. Begegmmg .
Ten pat.- S. 64-65.

. .

- S. 85.
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Vidinės srovės pavyzdys gali buti mistika, pasirodan
ti vienoje ar kitoje religijoje; kartais ji išnyra kriziniais lai
kais, įsigalėjus netikrumo, nykstančio Dievo artumo poty
riams. Kiti vidinės religijos srovės atvejai-gnozė, iš dalies šamanizmas, kai kurios jogos rušys. Šios srovės dažniau
siai neperžengia ribų ir netampa erezijomis, nebent sava
religinė aplinka jas ima traktuoti neigiamai. Tačiau ir "nei
giama interpretacija" paprastai nevirsta persekiojimu. Štai
Eckhartas nebuvo persekiojamas ar baudžiamas, nors jo
idėjas Bažnyčia ir laikė kontroversiškomis. Tokios ir pana
šios srovės didesnio pavojaus vyraujančiai religijai neke
lia, nes, tarkime, mistikai negali tapti erezija ar sekta jau
dėl savo individualumo (tiesa, pavojų atsiranda, kai dau
giau ar mažiau adekvačiai suprastos mistinės ar gnostinės
idėjos išplinta liaudyje; bet tokiai plėtrai yra reikalingos
specifinės sąlygos).
Iš to, kas pasakyta apie vidinius religijų reiškinius, mato
me, jog kievienoje religijoje esama tam tikros religinių ten
dencijų bei srovių pusiausvyros, kuri gali buti bet kada pa
žeista, ir tuomet gali prasidėti intensyvus religiniai proce
sai. Pvz., nuo konvergencijos nėra apdrausta jokia religija.
Kinta ir monoteistinės religijos: Viduramžių katalikybė ski
riasi nuo pirmųjų amžių krikščionių religijos, o XIX a. ka
talikybė-nuo katalikybės po Vatikano II Susirinkimo. Apie
politeistines religijas, "iš prigimties" imlias įvairiausioms
įtakoms, perdavimams, gelminės religijos recidyvams, nėra
ko ir kalbėti -jos keičiasi akivaizdžiai: prisiminkime grai
kų religiją, kuri kiekviename polyje buvo skirtinga, egip
tiečių religiją, besikeitusią iš dinastijos į dinastiją bei kitas,
pvz., germanų, keltų religijas, kurias aprašinėti yra nepap
rastai sudėtinga, kadangi istoriniai šaltiniai atskleidžia tiek
jų geografinius skirtumus, tiek stiprią kaitą laike,-tad "ap-
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čiuopti", tarkime, germanų religiją yra beveik neįmanoma.
Todėl negalima ne tik kalbėti apie "religiją kaip tokią",
bet ir kalbėti apie konkrečią religiją kaip sustingusį ir uždarą
reiškinį. Priešingai, reikėtų kreipti daugiau dėmesio religi
jos raidai, joje ryškėjančioms pagrindinėms tendencijoms,
išliekantiems ypatumams, savitai religijos "dvasiai", arba
tam, ką van der Leeuwas vadina religijų pavidalais (Gestal
ten)15. Tačiau visi šie reiškiniai tampa aiškesni, kai religijos
nagrinėjamos dinamiškai.

V. 1. B. R e l i g i j ų d i n a m i k a
Norint suvokti religiją, "būtina nagrinėti ne tik statiš
kąjį jos aspektą, bet kreipti dėmesį ir į jos dinamiką. Istori
nė religija yra pavidalas, organizmas. Tačiau jos bruožai
nėra tvirti ir sustingę; jie nuolat juda; jie yra ne "sukurti",
o "užaugę" ir nuolat auga toliau"16• Vienas iš tokių "judėji
mo" vektorių yra sinkretizmo procesai.
Sinkretizmas
Sinkretizmas religijotyrai reiškia skirtingų religijų sam
plaiką, kartais tiesiog suartėjimą17• Pats žodis atsirado pažy
mint konfliktavusių Kretos miestų susijungimą; Erazmas
Roterdamietis "sinkretizmą" siejo su žodžiu sygkerannymi
"susimaišyti" ir juo nusakė taikingą religinių priešininkų
sugyvenimą18.
Religinio sinkretizmo procesų religijų istorijoje yra tik
rai daug. Egiptiečių ir graikų religijos išaugo iš daugybės
Leeuw G. van der. Phiinomenologie der Religion... - 5. 669-688.
Ten pat.- 5. 689.
17 Lanczkowski G. Begegmmg . . - 5. 106.
18
Leeuw G. van der. Min. veik. - 5. 688-689.

15

6
1

.

267

vietinių religijų. Egipto žyniai stengėsi suvienyti lokalius
kultus ir išsiaiškinti painius dievybių tarpusavio santykius;
Graikijoje teogonijomis rūpinosi poetai. Tačiau tiek egip
tiečių, tiek graikų religijos klestėjimo laikotarpiais tebegy
vavo Ozyrio, Re, Ptaho, Apolono, Dioniso religijos, kurios
save laikė savarankiškomis, ir kurių įjungimas į vieną re
liginę visumą tebuvo vien teorinis aktas ar tiesiog poetinė
sauvalė. Vėlesni sinkretizmo procesai apimdavo jau nebe lo
kalines, o tautines ar gentines ir valstybines religijas, tegul
ir nebejungiant jų į oficialias sistemas, bet į filosofines spe
kuliacijas, misterijas ir pan.19 Taip kalbėdamas apie Romos
imperijos saulėlydžio meto religinę situaciją, Leeuwas pa
žymi, jog galima tarti, kad šiuo metu "egzistuoja be galo
daug religijų, kadangi kiekvienas turi savą privataus mal
dingumo rūšį, o kai kurie - ir po keletą; bet galima pasa
kyti ir tai, kad šiuo metu egzistuoja viena vienintelė reli
gija, įtraukusi įvairiausios kilmės elementų"20•
Krikščionybė pagal kilmę taip pat yra sinkretiška: "Krikš
čionybė yra sintezė, veikianti Jėzuje Kristuje tarp Izraelio
tikėjimo ir graikų dvasios"21• Šis "sinkretizmas Kristuje",
suprantama, skiriasi nuo ankstyvojoje krikščionybėje pa
sirodančių sinkretinių tendencijų; pvz., tarp Serapio žynių
irgi būta krikščionių, o krikščionių vyskupai aukodavo Se
rapiuF�. Sinkretiškas yra ir islamas: Mahometas esmingai
sintezavo vietinius Arabijos klajoklių kultus, judaizmą ir
krikščionybę. Tačiau tiek krikščionybė, tiek islamas - au
tentiškos ir savarankiškos religijos; sinkretiniai reiškiniai
jų savitumo nepaneigia.
19 Ten pat.- 5. 690.
'"Ten pat.- 5. 690.

" Ratzinger J. Europa: krikščionis ipareigojantis paveldas II Naujasis Ži
dinys.- 1992.- Nr. 1.- P. 10 (Auksės Kaškonaitės vert.).
22
Leeuw G. van der. Min. veik. - 5. 690.
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Turėkime galvoje ir tai, kad religijų gyvenime sinkretiz
mo išvengti neįmanoma: juk jokia religija neegzistuoja užda
roje erdvėje; visada ją veikia artimų ir tolimesnių religijų
elementai.Net ir tada, kai religija yra "geografiškai" izoliuo
ta, kaip atsitinka su džiunglių gelmėje ar dykumoje "uždary
tos" genties religija, ji vis vien atvira anksčiau egzistavusių
religijos formų reakcijai, o ir pati yra archajiškų religijų ly
dinys. Tiesa, sinkretiškumas genties religijoje mėginamas
vadinti kitaip, "maišymusi", ir sinkretinių procesų paveik
tos etninės religijos vadinamos "mišriomis".Teigiama, jog
sinkretišką religiją reikėtų skirti nuo mišriosios; sinkreti
niai procesai dažniausiai vyksta didžiosiose, imperijų reli
gijose (Egipto, asirų-babiloniečių, helenistinėse, Romos).
Tuo tarpu mišrios religijos dažniausiai aptinkamas paly
ginti mažose teritorijose ir jos atsiranda užkariavimų ar mi
sijinės veiklos dėka23•
Beje, kalbant apie religinį sinkretizmą, reikėtų vengti jį
vertinti. Sinkretizmas yra normali religijos gyvenimo for
ma; "grynąją" religiją tegalėjo turėti pirmasis žmogus Ado
mas, kuriam nebuvo jokios kitos religijos, išskyrus jo paties.
Sinoikizmas

Kartais sinkretizmas painiojamas su sinoikizmu, t.y.tai
kiu religijų sambūviu. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštys
tėje vyravusi religinė tolerancija yra sinoikizmo apraiška.
Kijevo Rusioje senoji slavų religija taikiai sugyveno su ju
daizmu.Toks pat sambūvis egzistavo islamo laikų Ispani
joje; musulmonai pakentė greta savęs žydus ir krikščionis
kaip "Rašto žmones"; hetitų karalystėje greta gyvavo hatų,
huritų, luvių kultai su savomis kalbomis, šventyklomis ir
panteonais.Tiesa, sinoikizmas gali skatinti sinkretinius po23

Lanczkowski G. Begegnung.
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kyčius: pvz., Kinijoje konfucianizmas, daosizmas ir budiz
mas, kurį laiką (ne visada taikiai) koegzistavusios religijos,
galiausiai sudarė savotišką "kinišką" simbiozę. Sinoikiz
mas kartais gyvuoja tik tam tikros pusiausvyros dėka ir, jai
suirus, gali išnykti ir būti pakeistas sinkretizmo ar vienos
religijos įsigalėjimo.
Nustūmimas

Tai dar vienas religijų dinamikos atvejis- tam tikro fe
nomeno reikšmės pokytis, išliekant tai pačiai jo formai.
Arabq klajoklių kulto centras, Kaabos akmuo, tampa Die
vo reikšmeniu; Betelis iš fetišinio kulto vietos- teofanija,
Dievo artumo ženklu; Lietuvos Krikšto metu bažnyčios bū
davo statomos senųjq šventovių vietose, Vilniaus katedra
stovi virš senojo lietuvių kulto centro, po lietuviškais ka
talikiškais smūtkeliais ir koplytstulpiais randamos archa
jinės stulpinių statinių liekanos, senojo kulto vietos ir t. t..
Senosios šventės, kažkada atkartodavusios ypatingus miti
nius įvykius, nesyk, menkai tesikeičiant ritualams, imamos
minėti kaip krikščioniškos šventės. Išlikę senieji ritualai įgau
na naujq reikšmiq, o senosios tuo tarpu "nustumiamos" į
šalį ir išnyksta.
Misijos

Religijq dinamiką pastebime ir misijose: jos gali sąlygoti
tiek minėtuosius nustūmimus, tiek kitus religijq dinamikos
bei vidinio religijų pliuralizmo atvejus. Misijos nebūtinai
yra sąmoningos; jos gali atrodyti (ir būti priimamos) kaip
savotiški "kultūriniai mainai", bet jos visada yra savo religi
jos liudijimas bei skelbimas. Iš tokių "nesąmoningų" misi
jq galima paminėti religiškai mišrias vedybas: tokiais atvejais
savo religijos idėjas vaikams paprastai perduoda motinos.
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Tam tikri "misionieriai" nuo seniausių laikų buvo keliau
jantys pirkliai, ne tik perduodantys savosios religijos da
lykus per pašnekesius su kolegomis bei klientais, bet ir stei
giantys svečiose šalyse faktorijas su savos religijos šven
tyklomis bei kulto personalu, o tokie reiškiniai jau veda į
sinoikizmą ir atitinkamai gali sąlygoti mišrių religijų atsi
radimą ar sinkretinius procesus.
Misijinės nuostatos vienoms religijoms būdingos dau
giau, kitoms mažiau. Vis dėlto jos reiškiasi nuo seniausių
laikų. Legendinė prūsų tradicija praneša, kad Brutenis, re
formavęs religiją, prisakė taikiai sugyventi su tais kaimynais,
kurie garbina prūsų dievus, tačiau kovoti su tų dievų ne
išpažįstančiais kaimynais, todėl prūsų nugalėtas mozūrų
gentys privalėdavo siųsti aukas į Rikojotą ir nusilenkti jo
dievams. Gana paslaptingi procesai vyko Eurazijoje žalva
rio amžiaus pradžioje: bangomis, šimtmetis po šimtmečio,
vienoje kultūroje po kitos įsigalėdavo mirusiųjų deginima
paprotys. Neabejotina, kad šios savitos apeigos buvo susi
jusios su tam tikromis religinėmis idėjomis, kurias kažkas
turėdavo skleisti, kurių religine verte reikėdavo įtikinėti.
Pagaliau tiek įtakų, tiek mišrių religijų atsiradimo atvejais
taip pat reikalinga už jas ankstesnė aktyvi prozelitų veikla2�.
Be abejo, intensyviausiai misijas vykdo didžiosios reli
gijos: budizmas, krikščionybė, islamas. Pvz., budizmas pa
sauline religija tapo būtent misijų veiklos dėka: budistų
vienuoliai prasiskverbė į Tibetą, Kiniją, Japoniją, Indoki
niją tuoj pat po budizmo įsigalėjimo Ašakos karalystėje
(taip pat misijų dėka). Islamo misijinis pobūdis irgi yra
24

Todėl negalime visiškai sutikti su Leeuwu, teigiančiu, jog "primityvia

sios religijos nežino misijt( - Leeuw G. van der. Plziinomenologie.
S. 692,
išn. 2; tiesiog jų misijos nėra tokios intensyvios ir reljefiškos kaip, pvz.,
-

krikščionybės; vis dėlto savos religijos idėjq aiškinimas bet kada gali vykti
"misijine" kalba ir siekti atversti pašnekovą.
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lengvai pastebimas: tai liudija pirmieji jo plėtimosi - ug
nimi ir kalaviju- šimtmečiai. Tokios stadijos neišvengė ir
krikščionybė (Šiaurės Europoje, Pabaltijyje, Centrinėje ir
Pietų Amerikoje), tačiau dėl islamo dinamiškumo jo misi
jų ar tikėjimo gynimo karai leidžiami net ir musų laikais.
Vis dėlto bene turtingiausią istoriją turi krikščioniškos
misijos: krikščionybės skelbimą pradėję apaštalai, pasak
tradicijos, pasklinda po visą pasaulį, pasiekia net Indiją
(Tomas) ir Sarmatiją (Andriejus), bet tai anaiptol nereiš
kia savaiminės krikščionybės pergalės- misijos gali susi
durti su opozicija, fiziniu pasipriešinimu. Misionieriai daž
nai buna apkaltinami dėl visų bėdų ir nelaimių, o jų veik
la kartais tetrunka iki pirmosios sausros, nederliaus ir pan.
Misija visada siekia pakeisti, o religiniai pokyčiai, drauge
reiškiantys ir kultūros, ir apskritai gyvenimo kaitą, ne visų
buna noriai priimami. Kiekviena bendruomenė siekia gy
venti stabiliai, o naujovės težada nepastovumą ir sumaiš
tį. Tad misijoms geriau pasiseka tuose kraštuose, kuriuose
vyksta tarpgentiniai konfliktai, kokios nors krizės, ypač kai
misijas paremia galinga politinė ir karinė jėga, galinti sy
kiu su nauja religija atnešti ir geidžiamą tvarką bei pasto
vumą. Vis dėlto neverta tikėtis, kad misijų veiklą nulems
kokie nors dėsningumai: čia labai daug kas priklauso nuo
gausių "vietinių faktorių" ir konkrečių aplinkybių. Tikra
tėra tai, kad misijų skelbimui dažnai iškyla asimiliacijos
grėsmė, itin reali sinkretinėse religijose: pvz., monoteisti
nės religijos Dievo įtraukimas į vietinį dievų panteoną.
Esama ir švelnesnių, paprastai neišvengiamų asimiliacijos
formų. Taip Afrikos krikščionybėje Jėzus, Marija, apaštalai
vaizduojami esą juodaodžiai, o ikonografija bei apeigos
turi vietinių kultų bruožų. Krikščionybė Meksikoje paty
rė stiprią actekų įtaką. Tolimųjų Rytų misijos susidūrė su
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Japonijoje bei Kinijoje labai giliai įsišaknijusiu protėvių
kultu, tad iškilo problema, kaip šiuo atveju elgtis. Jėzui
tų misionieriai Kinijoje manė, jog kinas krikščionis nenu
sidės dalyvaudamas protėvių kulto apeigose; domini
konai bei pranciškonai buvo įsitikinę priešingai; ginčą iš
sprendė 1724 metų bulė Ex

quo singulari, pripažinusi, kad

jėzuitai neteisūs. Vis dėlto šiuolaikinė Bažnyčia asimilia
cijos procesų baiminasi nebe taip, kaip prieš kelis šimtme
čius:

1935 metais Kinijos vyskupų konferencija nusprendė,

kad dalyvavimas protėvių kulto apeigose ir priklaupimas
atitinkamose šventovėse gali būti suprantamas kaip pap
rastas mandagumo ženklas ir neprieštarauja krikščiony
bės esmei 25•
Religijų dinamikoje greta misijų veiklos aptinkame uni
versalizmo tendencijų, t. y. vienos ar kitos religijos pretenzi
jų į visuotinumą. Būtent dėl šių pretenzijų dažnai ir vyksta
misijos. Realizavus tokius siekius atsiranda

pasaulinės reli

gijos, o susidūrus konkrečių religijų universalistinėms nuos
tatoms gali iškilti universalios religijos idėja.
Pasaulinės religijos
Pasaulinės religijos peržengia tautų, valstybių, o mūsų
laikais ir žemynų ribas. Tai religijos, turinčios pašauktumo
savimonę ir atitinkamai ją įgyvendinančios per misijas.
Paprastai pasaulinėms religijoms priskiriamos judaizmas,
krikščionybė, islamas, budizmas, hinduizmas (kaip sub
kontinento religija) ir užgesusi religija - manichėjizmas.
Manis

(216-277 m. po Kr.), gyvenęs Persijoje, savo pirm

takais laikė Budą, Zaratustrą ir Jėzų, skelbė visuotinę du
alistinę religiją, įtraukusią tiek orientalinės kilmės, tiek za
ratustrizmo, tiek krikščionybės elementų; daug keliauda25

Leeuw G.

van

der. Min. veik.

-

S. 697.
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mas, jis daugiau ar mažiau sėkmingai skelbė savo religi
ją, kurią manė būsiant pasauline. Pirmaisiais šimtmečiais
manichėjizmas turėjo puikių galimybių - net Augustinas
jaunystėje buvo susižavėjęs manichėjų mokymu, o anks
tyvaisiais Viduramžiais manichėjizmas pasiekė uigūrus
bei Kiniją; tačiau mongolų antpuolio metu ši religija žlugo.
Matome, kad visuotinės pretenzijos ne tik iškelia religiją
"virš tautų"; juk būtent tautinių bruožų neturėjimas dažnai
ir sąlygoja tokių religijų plėtrą (išimtis čia yra hinduizmas).
Judaizmas atsirado iš esmės kaip etninė religija, bet dėl sa
vo įtakos krikščionybei bei islamui, taip pat dėl po visą pa
saulį išplitusios žydų diasporos jis tapo pasauline religija.
Be to, judaizmas yra giliai įleidęs šaknis Etiopijoje, Egip
te, o kadaise jį išpažino galinga chazarų valstybė Volgos
žemupyje.
Pasaulinių religijų tarpusavio santykiai istorijoje buvo
gana sudėtingi: nė viena jų nebuvo itin pakanti kitai; ypač
sudėtingi buvo krikščionybės ir islamo santykiai, pažymėti iš pažiūros politinių, bet religiškai motyvuotų karų virti
ne. Kita vertus, musulmonai buvo gana pakantūs islamo
šalyse gyvenantiems žydams bei krikščionims; Europa taip
pat ėmė suprasti islamą kaip "kitokią", tačiau monoteistinę
religiją, su kuria yra įmanomas ir dialogas, todėl ilgainiui
Osmanų imperija tapdavo tai vienos, tai kitos Europos krikš
čioniškos šalies sąjungininke. Galbūt galima tikėtis net ir
ekumeninio dialogo,- dabar jis bent jau nėra neįmanomas.
Vatikano II Susirinkimo nutarimuose kalbama apie vertin
gus nekrikščioniškų religijų turinius, matyt, turint galvoje
pirmiausia judaizmą bei islamą, o ne izoliuotų tautų ar iš
nykusias religijas. Bet iš tiesų visi kvietimai į ekumeninį
dialogą kol kas, deja, tėra monologai, o kodėl- iš dalies pa
aiškės kitame poskyryje.
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Universalioji religija
Universalioji religija egzistuoja kaip siekinys, kaip tam
tikra nesinkretinio visų religijų suvienijimo idėja. Dažniau
siai ją skelbia pasaulinių religijų (ar jų paribyje egzistuo
jančių grupių) atstovai, paprastai, tiesa, nesulaukdami nei
savo religijos hierarchų, nei pastebimesnės bendratikių pa
ramos. Tokios idėjos iškeliamos bei nagrinėjamos įvairiuo
se bendraminčių sambūriuose: vienas pirmųjų tokių susi
rinkimų, "Pasaulinis religijų parlamentas", įvyko Londone
1893 metais

(World Parliament ofReligions), o 1910 metais Ber

lyne rinkosi "Laisvosios krikščionybės ir religinės pažangos
pasaulinis kongresas" (Weltkongress fiir Freies Christentum

und religiosen Fortschritt), ir kt.
Pati idėja kybo ore nuo pat masonų atsiradimo laikų; lai
mėjus Prancūzijos revoliucijai, buvo mėginta ją įgyvendin
ti steigiant universalų Proto kultą, tačiau jis nepergyveno
savo sukūrėjų. Žinoma, šios idėjos išpopuliarėjimą vėles
niais laikais neabejotinai paskatino upanišadų, Vedų bei ki
tų rytietiškų šventraščių vertimais į europines kalbas, taip
pat hinduizmo atšakų paplitimas Amerikoje.
Vis dėlto visais atvejais rezultatas būdavo vienodas: at
sirasdavo sinkretiški dariniai, nevykę ir nepateisinami nė
vienos religijos požiūriu. Kartais mėginama peržiūrėti vi
sus religijų turinius, išsaugant tai, kas juose bendra; bet
pasirodo, kad po tokios redukcijos teišlieka bendriausios
etinės nuostatos, pvz., "elkis su kitu taip, kaip norėtum,
kad būtų elgiamasi su tavimi pačiu", tačiau jos ir taip sly
pi daugelyje didžiųjų religijų. Tad tokia universalizacija,
atmetanti ar nuošalyje paliekanti maldą bei kultą, religiją
tarsi paverčia etika.
Kitokį kelią siūlo Radhakrishnanas: religijos turi būti su
vienytos drauge su visais tradiciniais jų fenomenais; tai
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įmanoma tik tuomet, jeigu visos religijos įsilies į hinduiz
mą, nes tik jis galėtų patenkinti kitų religijų absoliutumo
ir rėmimosi galutiniu Apreiškimu savimones, drauge jas
sureliatyvindamas�6•
Iš pirmo žvilgsnio tokios idėjos atrodo patrauklios, ta
čiau jų įgyvendinimo rezultatas -arba sinkretizmas, arba
akmens ant akmens nepaliekanti religijos redukcija į etiką,
arba įsiliejimas į amorfišką hinduizmo srautą - niekada
nėra pakankamas, siekiant pašalinti religijų įvairovės prieš
taras. Mūsų laikais tokios mintys dažniausiai nuveda į "nau
jąsias religijas" -savotiškus kelių religijų (viena iš jų pap
rastai būna rytietiška) bei okultizmo mišinius, verčia šoki
nėti nuo vienos religijos prie kitos arba galiausiai apsiriboti
individualiu "abstrakčiu pamaldumu". Tuo tarpu ekumeni
nio sąjūdžio patiriami sunkumai aiškiai parodo, kad "pap
rasčiausias" religijų susikalbėjimas yra nepaprastai sudė
tingas ir ištisų amžių pareikalausiantis procesas. Prisimin
kime, kad net tokia, atrodytų, racionali bei "savaime supran
tama" iniciatyva-universalios kalbos, esperanto ar volapiu
ko sukūrimas - mėginant ją įgyvendinti pasirodo besanti
vien gerais norais pagrįsta

idee fixe.

Susikalbėjimo sunku

mai išryškėjo jau "pasauliniuose religijų parlamentuose":
tapo aišku, jog tai, kas vieną konkrečią religiją skiria nuo
kitų, yra ne kokios nors nepageidautinos istorinių ar kul
tūrinių dulkių apnašos, kurias galima mostu nuvalyti, o
giliausia jos savastis, be kurios neįmanoma tos religijos net
įsivaizduoti. Ekumeninis pokalbis taip pat tėra siekinys,
nes tikrovėje jis užstringa; todėl be mandagių reveransų
bei šiltesnių ar vėsesnių tarpusavio komplimentų religi
joms viena kitai nėra ką pasakyti.
26
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V. 2.

RELIGIJŲ KAITA

Religijų dinamikos ar vidinio pliuralizmo reiškiniai gali
būti igyvendinti religijoms keičiantis. Gelmės religija gali
išnirti bemaž nepastebimai, palengva, o jos galutinės per
galės "akimirka" - nusitęsti per ištisų kartų gyvenimus;
sinkretizacija vyksta akivaizdžiau, bet ir apie ją, kaip ir miš
rią religiją, galbūt reikėtų kalbėti ne kaip apie "rezultatą",
o kaip apie "procesą", nes tai, ką mes laikome "rezultatu",
pvz., mišri religija, gali būti tiesiog nuolatinis "maišymosi"
vyksmas. Vienos ar kitos dievybės ijungimas i politeistini
panteoną gali turėti ilgą priešistorę, bet gali ivykti ir ūmai,
religinių autoritetų sankcijos metu.
Vidinio religijos pliuralizmo reiškiniai bei religijų dinamikos
procesai iš tikrųj11 niekuomet neegzistuoja pavieniui, o bilna įtrauk
ti

i

sudėtingą bei painų kompleksą.
Tarkime, gelminės religijos išsiveržimą patirianti religi

ja tuo pat metu gali būti sinoikiška. Nykstant senajam ofi
cialios religijos turiniui (tegul amžininkams to ir nepaste
bint) tos religijos dvasiai ištikimi asmenys gali užsisklęsti
uždarose religinėse bendrijose ir po kurio laiko būti pavadin
tos sektomis ar pan., gali suklestėti mistiniai kultai, sustip
rėti vidinio religijos pliuralizmo tendencijos. Sinoikiškai
gyvuojanti religija krizės metu lengvai gali pereiti i sinkre
tizmą ar mišriąją religiją. Tokiu religijos gyvenimo tarps
niu sustiprėja itakos, nustūmimai, o netoliese egzistuojanti
pasaulinė religija suaktyvina savo misijų veiklą. Tokios su
dėtingos procesų samplaikos rezultatai irgi gali būti ivai
rūs, bet jie niekada nereikš kurios nors vienos tendencijos
galutinės pergalės. Tiesiog kiek kitaip išsidėstys akcentai,
vieni dinaminio ar vidinio pliuralizmo aspektai sustiprės,
kiti- susilpnės, atsiras daugybė naujų ar papildomų veiks277

nių, sąlygojančių tolimesnę tos religijos raidą. Tačiau ne
paisant to, esama galimybės, kad misijų veiklos dėka re
ligija pakis. Žinoma, nereikia manyti, kad po to vidinis
religijos gyvenimas nurims; atvirkščiai, atsiras naujų ten
dencijų bei samplaikų ir t.t.Tačiau faktas jau bus įvykęs
religija pakeista.
V.2. A. R e l i g i j o s p a k e i t i m a s
Šis pakeitimas, nors nesyk galima atsekti jo akimirką,
daugiau ar mažiau tikslią datą, nėra nei numatomas, nei ap
skaičiuojamas. Jokios misijos niekur ir niekada nepavyko
įgyvendinti, laimėjus, tarkime, filosofinį ar teologinį dispu
tą su kitos religijos atstovais. Suprantama, esama ir racio
nalaus misijų lygmens, kai kreipiamasi į intelektą; juoba
kartais, keičiant religiją, ima veikti ir politiniai išskaičia
vimai, tačiau taip dažniausiai atsitinka ne bendrijoje ir ne
"liaudyje", o siaurame aristokratų ratelyje ar vieno valdo
vo galvoje.Vis dėlto "galutinė" pergalė pasiekiama tuomet,
kai potencialūs konvertitai patiria kitos religijos pranašu
mą, t.y.išgyvena tik jos kontekste įmanomų ypatingų nu
minozinių potyrių, dažniausiai tai- stebuklai.
Įvykus stebuklui loginiai argumentai įgauna kitą pras
mę, į juos naujai įsiklausoma arba, daug dažniau, jie tam
pa nebesvarbūs. Romos imperatorius Konstantinas Didy
sis 312 metų spalį, rengdamasis mūšiui, danguje išvydo
kryžiaus ženklą ir išgirdo balsą, žadantį jam pergalę "su
šiuo ženklu": in hoc signo vinces! Ši akimirka nulėmė galu
tinį Konstantino apsisprendimą; monetoje, kurią jis įsakė
nukalti šio, žinia, laimėto mūšio atminimui, vaizduojamas
pats Konstantinas su Kristaus monograma ant šalmo; ki
tais metais krikščionybę jis įteisino savo ediktu.
Tokių ženklų ir stebuklų religijų istorijoje nėra reta; ta278

čiau ypač jų pagausėja religinių posūkių išvakarėse bei jų
metu; dar ir dabar krikščionybės stebuklai vyksta ne pra
kilniose Prancūzijos ar Vokietijos katedrose, o Afrikos ir
Pietų Amerikos džiunglėse -ten, kur veikia misijos.
Be stebuklų neišsivertė ir Lietuvos Krikštas: Enėjas Sil
vijus Piccolominis perteikia Jeronimo Prahiškio liudijimą,
anot kurio, sykį šventos giraitės kirtėjai "priėję giraitės vi
durį, kur augo labai senas ąžuolas, pasak žmonių, šventes
nis už visus medžius, laikomas dievų buveine. Kurį laiką
niekas nedrįsęs jo kirsti. Pagaliau, kaip paprastai, atsiradęs
vienas drąsesnis už kitus. Šaukdamas draugus, kurie bi
jojo paliesti bejausmį medį, jis pakėlęs dviašmenį kirvį ir
plačiu mostu pamėginęs kirsti, tačiau persikirtęs blauzdą
ir kritęs ant žemės beveik be sąmonės.[ .. ] Tada Jeronimas,
sakydamas, kad tai esą tik velnių vyliai, kurie apdumią žmo
nėms akis, liepė keltis tam, kuris, kaip minėjome, pargriu
vo susižeidęs, ir parodė, kad jokios žaizdos nėra. Paskui
pakėlęs kirvį, padedamas daugelio kitų, su dideliu triukš
mu nuvertęs milžiną ir visą giraitę iškirtęs" (Eugenijos Ul
činaitės vert.)27•
Be kita ko, stebuklai parodo ir senosios religijos dievų
bejėgiškumą: keičiant religiją neišvengiamai reikia pade
monstruoti naujosios religijos pranašumą prieš senąją. Vi
duramžių sąlygomis tai reiška jėgos persvarą. Germanai at
sivertė į krikščionybę tik tada, kai įsitikino, kad krikščiony
bės Dievas yra galingesnis už senuosius dievus; germanų
religijos žynys Coifis Nortumbrijoje įvykusio susirinkimo
metu pareikalavo savotiško dieviškojo teismo ar dievų var
žytuvių:
"Jei mūsų dievai turi reikšmę, jie palaikys mane, kadan
gi aš jiems tarnavau visiškai atsidavęs; tačiau jei tu, mano
.

'7

Kraštas ir žmonės. -V., 1988.

-

P. 44-45.

279

karaliau, po išbandymo patikėsi, kad mums skelbiami nauji
dalykai yra geresni ir galingesni, mes kuo skubiausiai juos
priimsime",- taip taręs Coifis griebė ginklą, išjojo priešais
šventyklą ir nukreipė ietį prieš savo dievus. Kadangi šie
tylėjo, tauta leidosi tučtuojau pakrikštijama"28•
Ši pranašesnės jėgos, dieviškosios persvaros motyva
cija paveikė ir baltų genčių apsisprendimą. Pasak Grunau,
paskutinysis prūsų krivis krivaitis Alepsis, pralaimėjus jo
vadovaujamam sukilimui, 1261 metais priėmė krikščiony
bę. Tai buvo logiška išvada: kadangi senieji dievai nepajėgia
nei savęs, nei savo garbintojų apginti, belieka pereiti į stip
resniojo Dievo pusę. Jogailai krikštijant Lietuvą, lietuviai
savo krikšto motyvaciją, pasak Jono Dlugošo, išsakę taip:
"Kadangi mūsų dievai, kuriuos garbinti mums buvo lie
pę mūsq protėviai, tavo, šviesiausiasis karaliau, ir tavo ka
riq sunaikinti ir kaip silpni ir nepajėgūs lenkq Dievo nu
galėti, metame tuos dievus ir pripažįstame lenkq Dievą,
kaip stipresnį" (Juozo Jurginio vert.)29•
Tačiau religijq dinamikos bei vidinio pliuralizmo prb
cesai ne visada baigiasi religijos pakeitimu. Paprastai pakei
timas įvyksta, kai pasaulinė religija "užslenka" ant kitos,
dažniausiai etninės religijos; taip atsitinka misijų ar religi
nių karq dėka. Taigi vieną religiją keičia kita, ir ne visada
tą kaitą esmingai įtakoja pakeistosios religijos viduje vykę
procesai. Atvirkščiai, religijos pakeitimas dažniausiai su
sijęs su reikšmingais politiniq ir visuomeninių sluoksniq
persigrupavimais bei pokyčiais; taip islamas kariaudamas
"užslinko" tiek ant gentiniq religijq, tiek ant krikščioniš
kosios religijos salelių Šiaurės Afrikoje. Čia religija buvo pa
keista, bet ne perkeista dėl kokių nors vidinių procesq, ne
Lanczkowski G. Begegmmg.
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pasikeitusi. Sinkretiniai, maišymosi, įtakų, perėmimo ir kiti
procesai, kaip minėta, vyksta nepastebimai (bent jau amži
ninko akiai); aiškūs ir datuojami būna tik pakeitimai. Tačiau
vidinės religijų sklaidos bei dinaminių procesų rezultatas
dažniausiai būna "vidinis" religijos pasikeitimas ar persi
keitimas. Pasikeitimai taip pat yra tam tikri religijų dina
mikos atvejai, tačiau jie vyksta tada, kai religija, paprastai
atstovaujama religinio genijaus, "pažvelgia" į joje pačioje
vykstančių procesų visumą, ir "nutaria", kad ši visuma turi
pasikeisti, kadangi esama padėtis yra nepatenkinama, arba
kad jos vektorius "natūraliai" krypsta į pasikeitimo pusę.

V. 2. B. R e l i g i j o s p a s i k e i t i m a s

Religijų pasikeitimai yra tarsi atsakas į sudėtingų vidinių
religijų procesų pokyčius, įgyvendinant jų dėka užsimez
gusias naujas galimybes, išryškėjusius naujus turinius.
Religijų istorijoje tokius pasikeitimus įgalina bei įgyvendi
na religiniai autoritetai, kurių veiklą sankcionuoja kokios
nors hierofanijos ar teofanijos bei jų pačių šventybiškumas.
Paprastai tokie pasikeitimai vadinami reformomis.
Reformos
Reformuotumas- tai kiekvienai religijai būdingas bruo
žas. Pasak Leeuwo, "Kiekviena religija nuolat yra reforman
da, nepaisant to, kad ji visada jau yra reformata. Gyvenimo
dinamika sąlygoja, jog religija nuolatos keičia savo pavi
dalą; ji bus reformuojama tol, kol tik gyvuos"30•
Pažvelgę į didžiąsias religijas pastebėsime, kad bū
tent reforma skiria jas nuo vietinių kultų, mišriųjų religi
jų ir pan.; būtent reforma ir pavertė jas "didžiosiomis",
30
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t. y. pasaulinėmis, ar sudarė sąlygas tokiomis tapti. Budiz
mas- tai brahmanizmo reformacija, tačiau brahmanizmas
savo ruožtu yra reformuotas senasis Vedų politeizmas; is
lamas- tai arabų klajoklių kultų reformacija; graikų reli
gija- homeriškoji, hesiodiškoji ar platoniškoji vietinių kultų
reformacija; krikščionybė - judaizmo reformacija, o juda
izmas- jahvinė kanaaniečių kultų reformacija,- taigi "kiek
viena religija yra reformuota reformacija"; ir atitinkamai
"jokia religija nėra "užbaigta", kiekviena, netgi "primity
viausioji", kadaise buvo kitokia ir kitokia bus vėliau"31•
•

Ne visada galime atsekti aiškią reformacijos datą; daž

nai reformatorių vardai būna nugrimzdę praeitin, kartais
jie tampa dievais ar kultūriniais herojais, ir mes nebega
lime jų išskirti iš kitų panteono narių. Religijos kartais "pa
miršta", nebesusivokia esą reformuotos, bet visose jose yra
pastebimi reformatorių veiklos pėdsakai:
"Religijos - tai gyvi organizmai; vidinė kaita joms yra
būdinga "iš esmės": gyva religija nuolat juda. Reformacija yra
ne koks savavališkas aktas, o religijos gyvenimo forma"32•
Reforma niekada nėra "susitarimo"dalykas: niekas nesi
taria dėl religijos pasikeitimo datos bei aplinkybių net tada,
kai reformą įgyvendina kelių žmonių grupelė, "iš esmės"
galinti susitarti. Kita vertus, reformatorius paprastai jun
gia bendras numinozinis išgyvenimas, siejantis juos laike
ir erdvėje: prisiminkime Bažnyčios reformas vykdžiusius
vienuolius- XVII šimtmečio ir vėlesnių laikų jėzutus, arba
šv. Pranciškų ir jo sekėjus mūsų amžiuje- jų visų veikla ir
numinoziniai išgyvenimai yra labai artimi. Reformuojan
čios religijos srovės niekada netampa sektomis ar erezijo
mis. Jos išlaiko (ar tariasi išlaikančios) autentišką reformuo3' Ten pnt. - S. 699-700.
32 Ten pnt. - S. 700.
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jamos religijos dvasią - pvz., protestantams jų išpažįsta
rna krikščionybė yra tikroji, o katalikybę jie laiko nukrypi
rnu nuo Evangelijos dvasios. Pirmasis reformatorius, kurio
vardas išliko istorijoje, yra Echnatonas, savo valdymo me
tais

(1370-1350 rn. pr. Kr.) įvedęs Egipte Atono kultą, iš es

mės monoteistinį ir visiškai naują, tačiau besirerniantį labai
archajišku, Senosios karalystės laikais egzistavusiu kultu.
Reforma visada kreipiasi į ištakas, teigdama, jog savo veikla
atstato, restauruoja giliąsias, bet užmirštas religijos pras
mes. Taip elgėsi ir Konfucijus, kuris skelbė, kad jo mokyme
nėra nieko nauja, jis tik "atitaiso vardus", grąžina tikrą senąją
žodžių bei simbolių reikšmę.

Reformatorius
Kiękvienos reformos centre, netgi kai veikia tam tikra
bendraminčių grupė, visada yra vienas vienintelis asmuo.
Reformatorius yra ypač reljefiška figūra, kurios didybę ten
ka pripažinti nepriklausomai nuo mūsų požiūrio į ją: Lut
heris yra didis, nors protestantizmas kartais gali pasirodyti
esąs blankokas. Reformatorius atsiranda tarsi "iš niekur",
ir jo veiklos pobūdžio neįmanoma paaiškinti socialinėmis,
ekonominėmis ar kitokiomis priežastimis. Galima daug kal
bėti apie krizes, nuosmukius, "iššaukiančius" reformato
rių pasirodyrnus, tačiau jie pasirodo anaiptol ne kiekvie
nos krizės metu; priešingai- jie dažniausiai iškyla ramiais
imperijų ar etninių darinių klestėjimo laikais. Kristus pasi
rodo Romos imperijos žydėjirno laikotarpiu, kai Roma dar
toli gražu nebuvo išeikvojusi visų savo galimybių; Zara
tustros veikla Irane ir Budos Indijoje nesusijusios su jokiais
socialiniais, ūkiniais, politiniais lūžiais; atvirkščiai, visi tokie
įvykiai prasideda

po reformų.
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linkybe ir teigia, kad tokie lūžiai brendo jau iki reformos,
taigi pastaroji tebuvo kokių nors ekonominių ar sociali
nių procesų bei pokyčių religinė išraiška. Vis dėlto tokių
nuomonių faktai paprastai nepatvirtina. Reikia sutikti su
Lanczkowskiu, teigiančiu, kad:
"Visuomenė gali aųginti javus ir gaminti mašinas, tačiau
niekada ji "nepagamins" palaimintojo asmens, charizma
to"33.
Juk reformatoriaus esmė, sykiu ir reformos ištakos sly
pi "vieno vienintelio vyro išgyvenime"34, "religijos reforma
kyla iš to, kaip reformatorius patiria Dievą": tiek Lutherio
atgailos kovoje, tiek Budos kančios išgyvenime, tiek Mo
zės teofanijoje ar Mahometo vizijoje užgimsta naujosios re
liginės bendrijos gyvenimas, atsiranda tam tikri kanalai,
per kuriuos į tą gyvenimą įsilieja naujieji mokymai, prie
sakai, įžvalgos35. Reformatoriaus potyrių turinys yra akis
tata su Dievybe: Zaratustrai naująją religiją apreiškė pats
Ahura Mazda, Mozė ir Mahometas regėjo Dievą ir klausė
si jo bei perdavė savo patirtus dalykus aplinkiniams. Jų
potyriai buvo tokie fundamentalūs ir intensyvūs, kad net
praėjus šimtams ir tūkstančiams metų tebežaižaruoja jais
pagrįstose religijose, prie jų nuolat sugrįžta tų religijų iš
pažinėjai. Būtent numinoziniai reformatoriaus potyriai bei
išgyvenimai sąlygoja tolimesnę religijos raidą, galų gale ir
jos gyvybingumą.
Vis dėlto reformatorius veikia ne tuščioje vietoje ir anaip
tol ne atsietai nuo tradicijos. Jo veikloje bei potyriuose būna
ryškių ikireforminės religijos bruožų ir tik iš jos konteks
to suprantamų užuominų; perteikdamas naujus turinius
33 Lanczkowski G. Begegmmg. - S. 122.
J.l Leeuw G. van der. Min. veik.- S. 703.
35 Ten pat.- S. 699.
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jis neišvengiamai turi naudotis reformuojamos religinės
sistemos įvaizdžiais, simbolika, metaforų lobynu, naujai
šiuos dalykus interpretuodamas, stengdamasis per juos at
skleisti patirtas ar apreikštas prasmes. Kaip minėta, tokia
interpretacija nesyk gali būti pateikiama ne kaip naujas da
lykas, o kaip grįžimas prie senųjų tiesų, prie tikrojo protė
vių mokymo ar neiškreipto Šventraščio aiškinimo. Pasak
Leeuwo, "reformatorius tai, ką jis pateikia kaip nauja, siekia
parodyti esant tikrą senovę, ir tą senovę, su kuria jis kovo
ja, stengiasi pavaizduoti kaip neteisingai suprastą"36. Tokia
savita yra reformatoriaus taktika, leidžianti jam manipu
liuoti tradicijos autoritetu, kartu iškeliant visiškai naujų idė
jų bei reikalavimų, taktika, leidžianti jam pačiam suprasti
savo potyrius esant tradicijos sankcionuotus ir išgirsti per
juos tą tradiciją pagrindusios Dievybės balsą, liepiantį pa
sikeisti ir atsinaujinti.
Reformose "atsinaujinimo" idėja paprastai siejama su
"nuosmukio" konstatavimu. Pati reformos sąvoka jau nu
mano, kad padėtį reikia keisti. Reformatorius konstatuoja
esamą religijos nuosmukį; turint galvoje sudėtingą vidinio
religijos pliuralizmo ir religijų dinamikos procesų samp
laiką, akivaizdu, jog nėra tokios religinės situacijos, kurios
nebūtų galima pavadinti nuosmukiu.

36

Ten pat.- S. 755.

VI. RELIGINĖS ĮTAKOS

Šiame skyriuje pamėginsime aptarti tas įtakas, kurias
kultūrinė ar gamtinė žmonių gyvenimo aplinka patiria re
ligijų dėka. Kad tokių įtakų esama, jau pastebėjome; žino
ma, čia negalėsime išsamiau jų aprašyti, bet gal pavyks
bent sudėti tam tikrus kirčius. Aptarsime religijos įtakas
istorijai (šis skirsnis bus trumpas, nes apie tai jau kalbėta
visame V skyriuje), kultūrai ir kraštovaizdžiui. Nors tai ir
ne visos įtakos, bet dėl vietos stokos giliau į šias problemas
negalime leistis.

VI. 1. RELIGIJOS IR ISTORIJA

Vidiniai religijų procesai gali daryti milžinišką istori
nę įtaką. Valstybė, kurioje gyvuoja sinoikizmas, tvarkysis
kitaip nei pasaulinės religijos valstybė; jų lauks ir skirtin
ga ateitis. Kiek politinių įvykių atsitiko būtent dėl vienos ar
kitos religinės tendencijos įsivyravimo, ar dėl to, kad konk
rečios religijos kaimynystėje buvo pasaulinė, o ne, tarkime,
sinkretiška religija... Istorinio nagrinėjimo dedamas "pama
tas", istoriją "padarantis" vieningu procesu, nėra pakanka
mai tvirtas, nes nei dinastijų kaita, nei kultūrų ir idėjų sklai
da, nei ekonominių-socialinių darinių raida tokio vienin
gumo neužtikrins, jei nebus atsižvelgta į religijų istoriją,
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vidinius religijų procesus ir išorines jų įtakas. Socialinių
santvarkų atsiradimą paprastai pagrindžia tam tikri reli
giniai procesai, keičiantys mąstymo ir veiklos būdus, idea
lus, vertinimus. Dinastijos valdo, atsižvelgdamos į religines
normas, priešingu atveju praranda autoritetą, būna nu
verčiamos ar žlunga. Ši tema yra labai plati ir reikšminga,
tad tegalime apgailestaudami pastebėti, jog kol kas religi
jų istorija "profaniniams" istorikams tebėra nežinoma že
mė. Belieka tikėtis, jog taip bus ne visuomet, nes svarbiau
sia galimybės istorijai tapti metamokslu sąlyga yra religijų
istorijos įsisavinimas.

Religijų isiistorinimo būdai
Tačiau dabar kalbėsime ne apie istorinio darbo princi
pus, o apie tai, kaip religijos gali paveikti istorinę terpę.
Vienas ryškiausių religinės idėjos įsiveržimo į istoriją
pavyzdžių yra religiniai karai. Iš esmės tai ginkluotos mi
sijos, bent jau taip tuos karus suprato patys jų dalyviai. Tad
ir mums į religinius karus nereikėtq žiūrėti nuo modernių
jų laikų aukštumos ir, tarkime, Kryžiaus žygius vertinti
savu etiniu požiūriu- tai tiesiog nekorektiška. Aišku, kad
Evangelijos dvasios jie neatitiko, tačiau neabejotina, kad·
dauguma Kryžiaus žygių dalyvių buvo įsitikinę, jog taip
jie dalyvauja skelbdami ir skleisdami Dievo Žodį. Kryžiaus
žygių metu taip pat dažnai buvo nuoširdžiai rūpinamasi
"netikėlių" atvertimu. Nors, žinoma, religinės idėjos istori
ją veikia net ir tada, kai amžininkai jas interpretuoja gana
laisvai.
Tiek religiniai, tiek istoriniai procesai būna painūs ir
nevienaprasmiai. Vokiečių kurfiurstai parėmė Lutherį, ir
be jų pagalbos jis būtų pražuvęs su visu savo mokymu;
tačiau be Lutherio jie nebūtų sugebėję išsikovoti sau auto288

nomijos. Todėl negalime sakyti, kad Lutherio reforma įsi
galėjo dėl kunigaikščių paramos, arba, antra vertus, teigti,
jog kunigaikščiai laimėjo Lutherio dėka. Tačiau religijos ir
profaninės istorijos koreliacija yra akivaizdi.
Galime prisiminti, jog Lietuvos valstybingumo stadijos
irgi nesyk buvo susijusios su religijos pasikeitimu. Kartais,
nors valstybė atsiranda einant vien tik politiniu ar išsilais
vinimo kovos keliu, tiek patys įkūrėjai, tiek šiuolaikiniai
valstybės vadovai remiasi dieviškuoju autoritetu. JA V pre
zidentai Dievo vardą į savo kalbas įpina ne ką rečiau nei ST
pranašai; Izraelis apskritai egzistuoja tik dieviškojo kos
minio plano horizonte, ir t. t. Senaisiais laikais religijos įta
ka politiniams dariniams buvo ne retorinė, kaip daugelyje
šiuolaikinių valstybių, o visai reali ar net pati svarbiausia.
Mahometo išpažinėjų bendruomenė, umma, stebėtinai grei
tai išsivystė į didžiules teritorijas aprėpiantį kalifatą, konfu
cianizmas visiškai susilydė su Kinijos imperijos struktūra.
Tibeto vienuolynai ir Dalailamos institutas tapo Tibeto vi
suomenės sąrangos pagrindu.
Nesyk kriziniais istorijos laikotarpiais politikos centras
iš pasaulietinės erdvės pasislenka į sakralinę. Dar neseniai
Lietuvoje vien bažnyčios lankymas tam tikra prasme ga
lėjo išreikšti opozicinę nuostatą. Tibete Dalailama pats yra
pasipriešinimo Kinijos okupacijai simbolis. Politiniai kon
fliktai gali įgyti religijų susidūrimo formą (jei ne realybėje,
tai bent politikų kalbose), tarkime- krikščioniškosios civili
zacijos ir islamo. Pastarojo srovės, sunitai ir šiitai, kariau
ja tarpusavyje, ir abi kartu kovoja prieš "nukrypėlius" nuo
islamo, nors karų priežastys čia yra politinės ar net glūdi
vien asmenybių nesutarimuose.
Religinė organizacija ir politinis darinys gali ne tik pa
pildyti vienas kitą, bet ir sueiti į priešpriešą. Prisiminkime
19.·599
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popiežiaus ir pasaulietinės valdžios konfliktus Viduram
žių Europoje, susidorojimą su tamplieriais Prancūzijoje XIV
amžiaus pradžioje, "apsišvietusių monarchų" XVIII amžiuje
vykdytą jėzuitų ordino persekiojimą, ateistinių valstybių
politiką, vien religinių apeigų atlikimą skelbusią valsty
biniu nusikaltimu (komunistinės Albanija ir Kambodža).
Valstybės ir Bažnyčios santykiai gali būti tiesiog "šalti", kaip
Prancūzijoje, arba pagrįsti nuolatiniu bendravimu ir abi
pusiu vienas kito paisymu kaip kad Vokietijoje,- tiesa, pa
prastai tokie šilti santykiai baigiasi nė vienos pusės nepa
geidaujamu kišimusi į jos reikalus (artimas pavyzdys neseniai vykę procesai pokomunistinėje Lenkijoje).
Valstybė gali "praryti" Bažnyčią, jos organizaciją pavers
dama viena savo struktūrų. Rusijoje Petras I, panaikinęs pa
triarchatą, bažnytinę valdžią sujungė su administraciniu
imperijos aparatu, ortodoksų (stačiatikių) Bažnyčia buvo
priskirta pilietinių įstaigų sistemai, jos hierarchai tapo val
stybiniais valdininkais. Šios bažnyčios nužeminimo pa
sekmės buvo labai sunkios: nuo to laiko Bažnyčios autori
tetas ėmė smukti - apie kokį pasitikėjimą galima kalbėti,
kai dvasininkai, būdami "valstybės tarnautojai", nebega
lėdavo išlaikyti išpažinties paslapties. Anglikonai, vėliau
ortodoksai valstybės valdovą skelbė esant Bažnyčios gal
va. Kituose kraštuose Bažnyčią būdavo siekiama įsukti į
politinio gyvenimo orbitą; tokiais atvejais taip pat pasitai
kydavo groteskiškų rezultatų (pamaldos už "savojo ginklo
pergalę", garsusis nacių Gott mit uns- šis posakis skamba
dar ciniškiau prisiminus, kad naciai persekiojo bažnytines
organizacijas ir apskritai religiją).
Kartais būna atvirkščiai - religinė organizacija "įsiur
bia" valstybinius darinius (arabų kalifatai, Tibetas). Pasi
taiko, kad religinis bei pilietinis identitetas visai sutampa:
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"Graikų miestas-valstybė, polis, suvokė save ne vien kaip
visuomeninę sąjungą, bet ir kaip religinę vienovę. Jonomos,
bendrojo gyvenimo tvarka, aprėpė tiek valstybinę santvar
ką, tiek kulto papročius. Teismo kaltinimai bedievyste, ase
bijos procesai, tarp kurių žinomiausias - Sokrato teismas,

rodo, kad polis gynė savo dievų garbinimą ir persekiojo
juos neigiančius asmenis"1. Taip pat galime prisiminti ir
ortodoksijos bei rusiškumo (slaviškumo), katalikybės bei
lenkiškumo (ar lietuviškumo) tapatinimo tradicijas.
Religija kaip istorinė galimybė

Religija gali "atskleisti" vieną ar kitą istorijos galimybę.
Taip Lietuva, priėmusi krikščionybę, pateko Vakarų Euro
pos orbiton ir "įgijo" savo ateitį; išlaikiusi senąją religiją ji
būtų vėliau ortodoksijos absorbuota arba ją būtų ištikęs
mūsų laikų Rusijos šiaurės tautelių likimas - jos dažnai il
gai išlaikydavo savo religijas, bet paaiškėdavo, kad tai reikš
davo jų istorinę ir politinę katastrofą. Suomiai ir mordviai
yra tie patys ugrofinai; skirtingą jų istorinę raidą bei da
bartinę padėtį nulėmė būtent jų krikštijimosi aplinkybės.
Religijos keitimo metu kaip tik ir atsiskleidžia plačiau
sios bei fundamentaliausios istorinės galimybės; keičian
tis būtent religijoms, o ne technologijoms ar dinastijoms,
patenkama iš vienos civilizacijos į kitą. 1683 metais turkai
apsiautė Vieną, ir kurį laiką vieniečiai bergždžiai meldė kai
myninių krikščioniškų šalių pagalbos; situacijai ypač pablo
gėjus turkai pasiūlė vieniečiams priimti islamą (tuo atveju
gyvybės, turtai ir pats miestas būtų išsaugoti). Pastarieji,
žinoma, pasiūlymą atmetė, tačiau pamėginkime įsivaizduo
ti, kas galėjo atsitikti vieniečiams sutikus. Viena būtų tapusi
1

Lanczkowski G. Das Phiinomen Religion. - 5. 30.
..

291

islamo forpostu, taigi ir dabartinė Europa, ir didelė pasau
lio dalis turbūt atrodytų visiškai kitaip...

VI. 2. RELIGIJOS IR KULTŪRA
Religijos ir kultūros santykis yra akivaizdus, tačiau gal
būt kaip tik todėl apie jį mažai galvojama; dažniausiai religi
jos ir kultūros sąveikos problema sprendžiama pasitelkiant
labiausiai pastebimus religinių idėjų kultūrinius atvaizdus,
nagrinėjant jų šaltinius ir išorines vaizdavimo aplinkybes.
Tai katedrų frontonai, bareljefai, garsūs ar nelabai tapybos
kūriniai ir t.t., į kuriuos žvelgiama per šventraščių ar religi
jos doktrinos prizmę,- bent jau taip elgiasi menotyra, by
lodama apie "religinį meną".
Religinis meno kūrinys išties yra akivaizdi religinių idė
jų pasireiškimo, jų "įdaiktinimo" vieta. Krikščioniškoje dai
lėje atrasime Švč. Trejybės dogmos iliustracijų, šventųjų
atvaizdų, dorybių bei nuopelnų, kurių simbolinė išraiška
tebus suprantama tik su atitinkamomis hagiografijomis
susipažinusiam asmeniui. Budistiniam menui ypač reikš
mingas yra Budos veido ir povyzos vaizdavimas, statulos
sėdėsena

(asana), jos delnų, pirštų padėtis, tačiau šiuos da

lykus galima suvokti tik nusimanant apie budistinius ritu
alus ir patį Budos mokymą. Trumpai tariant, religinis me
nas nesyk tėra religinės doktrinos

iliustracija. Tačiau jeigu

vien taip suprasime religijos ir, tarkime, meno santykį, tai
išleisime iš akių mums rūpimos sąveikos įvairovę. Juk ir
pati vaizdakurystė sakraliniu požiūriu nėra neutrali ar be
reikšmė; ne veltui kai kuriose kultūrose taip stengiamasi
išvengti dievų vaizdavimo: tiek islamas, tiek senieji ger
manai (beje, vadinti "stabmeldžiais"), tiek krikščionių gru-
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puotės Bizantijoje vengė vaizduoti Dievą ar dievus. Joha
nas Huizinga teigia:
"Esama nežaboto poreikio pavaizduoti visus šventus
dalykus, kiekvienam religinio pobūdžio vaizdiniui suteikti
užbaigtą formą, idant ji įsidėtų galvon nelyg ryškus spaus
dintas paveiksliukas. Dėl to polinkio kurti vaizdus visiems
šventiems dalykams gresia pavojus sustabarėti arba pasi
daryti pernelyg paviršutiniškiems"2•
Situacija dar labiau komplikuojasi, kai imamės inter
pretuoti literatūros kūrinius. Tarkime, Henryko Sienkie
wicziaus "Quo vadis?" ir formaliąja prasme, ir savo turiniu
bei dvasia yra puikiausias religinio romano pavyzdys, tačiau
Liono Feuchtwangerio romane "Apsišaukėlis Neronas" taip
pat kalbama apie pagoniškąją ir krikščioniškąją Romą, taigi pagal formalųjį "eitavimo" kriterijų jis irgi būtų reli
ginis romanas. Vadinasi, religinių elementų naudojimas dar
nepaverčia kūrinio religiniu.
Tačiau tai tėra tik tikrųjų problemų pradžia. Franzas
Kafka savo kūriniuose nei Dievo, nei religijos bemaž nemini,
bet jo groteskai ir romanai yra sunkte persunkti judaisti
nės (taigi griežtai religinės) pasaulėjautos. Rogero Martino
du Gardo romanas "Žanas Barua" yra apie "tikrą ateistą",
tačiau klystume teigdami, jog garsioji "žmogaus be Die
vo", žmogaus santykio su "nesančiu Dievu" problema nėra
būdinga religiniam romanui. Juk iš esmės tas pačias prob
lemas nagrinėja Fiodoras Dostojevskis, kuris dėl jo roma
nuose sprestų religijos (ir žmogaus be Dievo) klausimų jau
seniai yra laikomas tikrai religiniu rašytoju. Alberas Ca
mus, kalbėdamas apie mirtį ir gyvenimo prasmę ar, teisin
giau, apie pastarosios nebuvimą, "griežtai pasaulietiniu"
2

Huizinga J. Viduramži!! ruduo.- V., 1996.- P. 187 (Antano Gailiaus vert.).
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požiūriu nagrinėja dalykus, kurie patys savaime yra reli
giški- juk apie "gyvenimo prasmę" galima kalbėti tik išsi
aiškinus, ar yra"pasaulio prasmė", taigi ar yra Dievas. Netgi
neigiamas atsakymas į šį klausimą yra santykio su tegul ir
neigiamu, nepripažįstamu Dievu išraiška, vadinasi- religi
nis atsakymas.
Apskritai yra sunku rasti "nereliginę" literatūrą - net
detektyvų ar siaubo romanų patrauklumo priežastis pap
rastai būna juose slypinčios tremendinių ar kitokių numi
nozinių potyrių analogijos. Fantastika balansuoja tarp fas

cinans ir majestas, meilės romanai taip pat kompensuoja taip
ir neįvykusį dialogą su geidžiamiausiu meilės partneriu
Dievu, dievais ar šventybe, ir t. t. Netgi tokioje absoliučiai
prasmę (taigi atitinkamai ir"religiškumą") neigiančioje sri
tyje kaip absurdo dramaturgija išlieka daugybė nors ir"be
prasmių", tačiau analogiškų šventybiniams potyrių, galų
gale savaime prasmingi yra žanro rėmai. Tarkime, kad Euge
ne J onescu ar Danilo Harmso pjesėse nesama religinio mat
mens (nors jis, suprantama, ten yra), tačiau jų atveju žan
ras yra religinis genetiškai.
Iš tiesų drama atsiranda iš ritualinio pirmapradžio įvy
kio (mito) atkartojimo; graikų dramos gana ilgai išlaikė sa
vo religinį pobūdį: jos vaizduoja ir pakartoja mitus arba
poetiškai pasakoja apie dievų ir žmonių santykius. Net
gi komedija (kur "sėdintieji danguje" bei parteryje šaiposi
iš mirtingųjų) yra religinė. Žanro rėmai išlieka tie patys.
Romanas yra ne kas kita kaip mitas, atitrauktas nuo sa
vojo ritualo ir virtęs"tiesiog" pasakojimu. Tad nėra ko stebė
tis, kad antikiniuose romanuose knibždėte knibžda dievų
ir pusdievių. V ėliau keičiasi personažai, jie "nužeminami",
tačiau išlieka pagrindinės siužeto linijos, svarbiausi intri
gos taškai. Taip pagrindinio indoeuropiečių mito siužetas
294

(dieviškosios meilės trikampis; meilė ir išdavystė) vienaip
ar kitaip rutuliojamas daugelyje romanų- tiesa, eliminavus
personažų dieviškumą, juos subuitinus, perkėlus į šiandie
ną ar nesunkiai atpažįstamus laikus. Štai Francois Rabelais
romane "Gargantiua ir Pantagriuelis" herojai, didingi milži
nai ir galiūnai, turintys keltiškų ar antikinių dievų bruožų,
elgiasi kaip paprasčiausi prancūzų valstiečiai: geria ir ryja,
mylisi ir kvailioja. Rabelais nepakartojamumo paslaptis ir
glūdi šioje perėjimo į buitį akimirkoje; jo kūrinys yra pir
mas Vakarų Europos kultūroje "dievų sužeminimo" roma
nas, nuo kurio ir prasideda "pasaulietinio" romano istorija.
Antikinėje literatūroje šis procesas jau buvo prasidėjęs:
prisiminkime Lukiano dialogus- deja, jis nebuvo deramai
pratęstas, tad Europai teko palaukti Rabelais. Beje, ir "kar
navalinė kultūra", nors jos ištakos taipogi buvo religinės,
prisidėjo prie šio dievų nužeminimo ar sužeminimo pro
ceso, kai herojumi tapo žmogus- nebe dievas ar kultūrinis
herojus.
Grįžkime prie vaizduojamojo meno. Jis irgi kilęs iš reli
ginių poreikių- kulto veiksmams reikėjo regimo dievybės
atvaizdo, reprezentuojančio dievybę stabo, prieš kurį būtų
galima dėti aukas3•
Statula ar stabas buvo reikalingi dar ir todėl, kad reli
ginės apeigos reikalavo kokio nors centro (pageidautina,
ne žmogiško). Toks centras gali būti tiek medis, tiek atvaiz3

Beje, apie aukas: dievybėms dažniausiai būdavo skiriamas ypatingai

paruoštas maistas - prisiminkime specialius svarbiausių religinių švenčių
valgius ir suprasime, kad- patinka mums tai ar ne- net tokia proziška sritis
kaip kulinarija irgi turi religini matmenj. Apie alkoholio, tabako "transcen
dentinę" kilmę pasakoja daugelio tautų sakmės; ir lietuvių tautosakoje esa
ma užuominų, kad šias narkotines medžiagas yra išradęs arba žmonėms
ipiršęs velnias. Šios užuominos tam tikra prasme yra pagristos: narkotinės
medžiagos būdavo vartojamos ypatingų apeigt\ metu kaip transą suke!ian
čios priemonės; o desakralizuotos, subuitintos jos buvo ganėtinai vėlai.
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das, tiek simbolis ar bet koks kulto reikmuo.
Pirmosios "skulptūros" (menkai teaptašytus medžio blu
kius ar akmenų luitus, vaizduojančius dvasias ar dievybes,
skulptūromis vadinti galima tik su išlygomis) buvo skir
tos dievams, vėliau atsiranda pusdievių, mitinių, o netru
kus ir realių herojų atvaizdai, tačiau iki pat mūsų laikų
skulptūros išlaiko tam tikrą sakralinį krūvį: jos organizuo
ja erdvę, statomos, tarkime, aikštės centre ar pačios aplink
save struktūruoja aikštę, prie jų atliekami kokie nors relik
tiniai ritualai, pvz., gėlių aukojimas, priesaikos, piliečių su
eigos ir pan. Laimėjusios revoliucijos pirmiausia naikina
senųjų režimų sakralinius paminklus ir stato savus, kurie
tampa naujų ritualų, naujos erdvės ir papročių centru.
Jau pirmieji piešiniai olose ir ant uolų, vaizduojantys zo
omorfines ar antropomorfines figūras, neabejotinai turė
jo religinę reikšmę: su tuo sutinka visi tyrinėtojai, nors
piešinių funkcijas jie ir aiškina įvairiai.
Taigi literatūros ir vaizduojamojo meno kilmė yra reli
ginė. Kaip pamename iš poskyrio "Šventybė estetikoje", taip
pat religinė yra ir šokio genezė: jis kildinamas iš religinių
apeigų dalyvių atliekamų judesių, turėjusių simbolinę pras
mę; tuo tarpu šokius lydėdavęs ritmas -balsu, delnais ar
daužant kelis medgalius išgaunami garsai-buvo muzikos
užuomazga. Apie poeziją, kilusią iš himnų ir maldų, neverta .
net kalbėti -sakralinis jos matmuo neišblėsęs ir šiandien.
Trumpai tariant, menas kaip kultūros sritis yra neišven
giamai ir absoliučiai religinis vien dėl savo genezės, todėl
analizuoti kultūros ir religijos sąveiką, remiantis vien to
kiais meno kūriniais, kuriuose tiesiogiai vaizduojami re
liginiai dalykai, nėra visiškai teisinga. Tačiau būtent taip
mąsto buitinė sąmonė, taip meno kūriniai vertinami bei ko
mentuojami ir rimtose studijose. Suprantama, jog šis bū296

das visai tinka analizuoti konkrečius kūrinius, bet jo ne
pakanka aiškinantis religijos ir meno santykį, be to, jis ne
tinka mėginant apibendrinti. Svarstant meno religiškumą
negalima pamiršti ir povandeninių akmenų. Juk kadaise
vieną ar kitą meno kūrinių grupę "maitinę" religiniai vaiz
diniai gali būti primiršti ar visiškai išnykę; tad ir labiau
siai "prisodrinti" tokių vaizdinių kūriniai vargu ar pateks
į "religinio meno" lentynėlę. Pavyzdžiui, lietuvių verpstės
ar prieverpstės muziejuose demonstruojamos kaip liaudies
buities rakandai. Tačiau šių medinių lentelių ornamenti
ka yra esmiškai religinė, nors jas puošiančių simbolių reikš
mės šiandien ir pamirštos bei manoma, kad mūsų protėviai
tik estetiniais sumetimais verpstes dabindavo rūtom, leli
jom, aštuongaliais ar šešiagaliais kryžiais ir t. t. Deja, nėra
nereliginių simbolių, kaip nėra ir nereliginio meno... Išties
mes religinį meną suprantame tik kaip bažnytinį, tačiau
tai tėra religinio meno pritaikymo sritis; žvelgiant plačiau,
kiekvienas meno kūrinys, pakylėjantis ar prislegiantis, ža
dinantis panašius į tremendinius ar fascinuojančius poty
rius, yra religinis. Bažnyčios architektūra- tai religinės pa
skirties pastato architektūra, bet paprasta kaimo gryčia irgi
turi kosminės ir religinės simbolikos. Taigi kalbėdami apie
religijos įtaką kultūrai niekada negalime apsiriboti aki
vaizdžiai religiniais kūriniais. Priešingu atveju mes stovė
tume ant didžiulio ledkalnio paviršiaus, manydami, kad
tai paprasčiausia ledo lytis.
Kultftros pagrindai
Nagrinėjant religijos ir meno sąveiką, regis, iškyla meno
prigimties problema. Jei klausdami apie atskirą kultūros
sritį būname sugrąžinami į jos ištakas, tai turime ten ilgėliau
apsistoti ir paklausti apie pačios kultūros išeities tašką.
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Bene universaliausias apibrėžimas teigia, jog kultūra
tai prasminga žmogaus veikla. Taip suprantant kultūrą, ati
tinkamai išsiskiria du jos aspektai: viena vertus, ji yra sta
tiška žmogaus veiklos suma

(erga), antra vertus, ji pati yra
žmogiškoji veikla (en-ergeia), t.y. tvarkanti veikla, besire
mianti tipiškais modeliais.Wilhelmas E. Mūhlmannas, Hei
delbergo universiteto etnologijos ir sociologijos profeso
rius, taip eksplikuoja šią sampratą4:
Tipiškų modelių gali būti be galo daug; vieni istoriškai
keičia kitus. Tačiau yra visoms kultūroms bendrų transkul
tūrinių konstantų, aptinkamų visur ir visada:

1) maitinimosi, pastogės, saugumo poreikis;
2) dauginimosi ir šeimos instituto poreikis;
3) bendravimo ir socialinių asimetrijų išlyginimo porei
kis (kuriant teisę);

4) meninės raiškos poreikis (per šokį, pasakojimus, vaiz
dus);

5) numinozinių potyrių poreikis (religija);
6) tvarkos poreikis (kuriant gėrio ir blogio, teisingumo
ir klaidos įvaizdžius).
Šios konstantos generuoja įvairiausias institucijas, ta
čiau, kaip matome, kiekviena iš šių konstantų gali būti "in
stitucionalizuota" gana skirtingai. Net fundamentalūs ir
pirmapradžiai maitinimosi bei pastogės poreikiai skirtin
gose kultūrose patenkinami labai įvairiai.Tarkime, medžio
tojų ir rankiotojų, žemdirbių ir gyvulių augintojų kultūrų
būstai, netgi patys primityviausi, atrodys skirtingai, jie bus
kitaip suplanuoti ir turės nevienodas funkcijas. Daugialy
piame kultūrų pasaulyje tokių skirtumų esama be galo daug.
Skiriasi ir lytinio gyvenimo kultūra, ir šeimos institutai,
Miihlmann W. E. Ku/tur. Begrifflich II Die Religion in Geschichte . - Bd.
5. 94-95.

4

4.

-

. .
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nekalbant jau apie meninės raiškos poreikio realizavimo
būdus, pvz., Kalahario dykumoje, keturioliktojo amžiaus
Italijoje ir helenizuotoje Baktrijoje.
Įgyvendinant net ir pačias universaliausias ir neabejo
tinai transkultūrines konstantas, gaunama labai įvairių re
zultatų. Jeigu manytume, kad tokią įvairovę sąlygoja žmo
nių individualumas, negalėtume paaiškinti, kodėl egzis
tuoja kultūrų tipai (pvz., kodėl kalbame apie Viduramžių
ar Renesanso kultūrą), o ne daugybė individualių kultūrų.
Taigi esama tam tikro vienijančio veiksnio. Negalime many
ti, kad skirtumus, atsirandančius įgyvendinant transkultū
rines konstantas, galima paaiškinti socialiniais ar ekonomi
niais veiksniais, nes taip patektume į užburtą ratą, nes pačius
šiuos veiksnius sąlygoja transkultūrinės konstantos.
Taigi kaip jos įgyvendinamos?
Grįžkime prie Miihlmanno. Pasak jo, greta žmogaus "na
tūraliosios aplinkos" egzistuoja antrasis, simbolinis pasaulis,
kurio pavyzdžiais bei vaizdiniais remiantis orientuojama
žmogaus veikla:
"Realus veiksmas ar įvykis filtruojamas per iš anksto
duotą (simbolinį) vaizdinių pasaulį ir iš jo kylančius lūkes
čius. Tas antrasis pasaulis pasireiškia pasakose, sakmėse,
poezijoje, meno kūriniuose, liaudies išmintyje, numinozi
niuose reiškiniuose, teisinėse ir religinėse normose. Šie reiš
kiniai įtakoja žmogaus veiklą kaip "lemiantys modeliai" ir
būtent tokių kultūrinių modelių pagrindu žmogus sufor
muoja specifines kultūrines nuostatas"5.
Atrodo, tai ir yra mūsų ieškomasis veiksnys, nuo kurio
priklauso žmogaus veikla. Tačiau šis "antrasis", "simboli
nis" pasaulis egzistuoja anaiptol ne savaime. Pasakos ir
sakmės paprastai yra desakralizuoti mitai. Poezijos, meno
5

Ten pat.

-

S. 95.
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prigimtis mums jau šiek tiek žinoma. Numinoziniai poty
riai bei religinės normos, egzistuojančios šiame "lemian
čiame" lauke, tik paliudija jo prigimtį: tai yra absoliučiai re
liginis pasaulis. Tad galime visiškai atsakingai teigti, kad
bet kokia kultūrinė veikla būna orientuojama pagal reli
ginius pavyzdžius ar modelius. Jie ne visada įsisąmonina
mi, tiksliau, ne visada sąmoningai pasiduodama jų povei
kiui. Mi.ihlmannas netgi teigia, kad šie modeliai kartais
tampa tokie stiprūs, jog ima veikti individą kaip "savotiški
instinktai". Nepaisant to, įsisąmoninami jie ar ne, jų kilmė
yra religinė.
Todėl kultūros ir religijos sąveikos problema pasirodo
esanti dar svarbesnė, nei priimta manyti. Nebūtinai turi
me ją aiškinti pasiremdami minėtaisiais "modeliais". Kul
tūrą suprasdami kaip energeia, kaip prasmingą žmogaus
veiklą, turėsime pripažinti, kad ji visuomet yra orientuota
į tam tikrą tarpusavyje susijusių prasmitllauką, o esmines,
svarbiausias prasmes tiek Europos, tiek Azijos, tiek izo
liuotų tautų kultūrose suteikia religijos -krikščionybė, is
lamas, budizmas, hinduizmas, vietinės religijos ir pan. Net
"ateistinės" kultūros negali išsisukti nuo per tūkstantme
čius susiklosčiusia religinių prasmių arealo poveikio- prie
šingai, tokiose kultūrose kaip tik suklesti pranašų, šventų
jų ir kankinių kultas, iškilmingos procesijos, mesianizmo
idėjos, rojaus ilgesys ir pažadas, šventraščių studijavimas
bei komentarai. Taigi ateizuotose kultūrose, sąmoningai
ar ne, veikiama pagal religinius provaizdžius. Nereliginių
prasmių, ko gero, iš viso nėra. "Kiekviena kultūra turi re
liginį pagrindą: jai reikia nuolatos turėti galimybę semtis
iš galutinių vertybių šaltinio, kitaip ji žlugs"6• Kitaip tariant,
6

Lanczkowski G. Das Phiinomen .. - S. 29.
.

300

religijos ir kulturos santykis yra ne tik ir ne tiek teorinė
problema, bet egzistencinė kultūros išgyvenimo, išlikimo
prielaida.
Kultūros taip susijusios su religijomis, kad dalijasi ir
pastarųjų likimu. Pasaulio istorijoje esama daug pavyzdžių,
rodančių, kad žlugus religinei sistemai, išnyksta ir ja be
sirėmusi kultūra, kartais net etnosas. Kultūriniai arealai
paprastai sutampa su religijų paplitimo ribomis. Krikščio
niškoji ir Europos kultūra yra beveik tapačios sąvokos; is
lamiškoji kultūra apima didžiulį Afrikos ir Azijos regio
ną; judaizmas du tūkstantmečius palaikė žydų diasporos
kultūrinį identitetą - čia dažnai neįmanoma išsiaiškinti,
kuris judaizmo pasaulio reiškinys yra "kultūrinis", kuris
"religinis".
Tad religiškai sąlygotų ir bemaž "instinktyvių" elgesio
modelių įtaka kultūrai yra akivaizdi. Tačiau kiek giliai ji
persmelkia kultūrą?
Istoriniai religijos ir kultūros santykiai

Jacques Waardenburgas teigia, kad religinės strukturos
bemaž visoms kultūroms turėjo istoriškai svarbios įtakos7.
Religiniai veiksniai sąlygoja ne vien teisę ar meną- jie for
muoja ir ūkinę veiklą. Nuolat gimdančios Deivės Motinos
idėja neatsiejama nuo ankstyvosios žemdirbystės, o pats
grūdo sėjimas (t. y. jo supūdymas, numarinimas, praradi
mas, tikintis atgimimo) kadaise buvo absoliučiai religinis
aktas. Šiuolaikiniai archeologai pastebi, kad žemdirbystės
atsiradimą vargu ar galima paaiškinti ekonominiais ar so
cialiniais veiksniais: primityvioji žemdirbystė atsiranda, kai
aplink pilna medžiojamų žvėrių; pradinės jos formos rei7

Waardenburg J. Die Religion . - S. 90.
. .
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kalauja nepaprastai didelių pastangų, o rezultatai ekono
miniu požiūriu būna bemaž beverčiai. Įtikėtina, kad žem
dirbyste imta verstis sakraliniais sumetimais, galbūt ir dėl
narkotinio kai kurių augalų poveikio ar noro gaminti alų;
bet savo ruožtu ir narkotinės medžiagos taip pat tikriau
siai vartotos būtent per religines apeigas.
Po Zaratustros religinės reformos I rane pereinama nuo
klajoklinio gyvenimo būdo prie sėslaus ir įsivyrauja žem
dirbystė - tokią ūkio formą Zaratustra skelbė esant mie
lesnę Ahura Mazdai. Kapitalistinė planingo turtėjimo idėja
suklestėjo po to, kai Kalvinas ir reformatai suteikė jai religi
nį pagrindą; iki šiol protestantiškos šalys paprastai būna
turtingesnės už katalikiškas.
Religija ne tik keičia kultūrą, ji atlieka ir konservuojan
tį vaidmenį. Daosizmas apskritai atsisako ką nors keisti ir
laimina ramybės būklę. Hinduizmas ir budizmas ištisus
tūkstantmečius išlaikė nepakitusią indų visuomenę. Po ka
rų, nutrūktgalviško šimtatūkstantinių barbarų minių kraus
tymosi iš vieno Europos pakraščio į kitą ankstyvųjų Vidu
ramžių pabaigoje Europa galų gale konsolidavosi, be jokios
abejonės, taip pat ir Bažnyčios bei popiežių dėka. Įvairių
baltų genčių bei teritorinių vienetų telkimuisi ir vienijimui
si didelės įtakos turėjo vienos religijos įvedimas-tai matome
iš mirusiųjų deginima papročio plitimo būsimosios Lietu
vos teritorijoje VI-XI I amžiais; šiam procesui pasibaigus
kaip tik ir iškyla Mindaugas.
Lanczkowskis teigia:
"Religija pasirodo kaip jėga, tiek keičianti kultūrinius
reiškinius, tiek juos išsauganti. Ji pagrindžia, modifikuoja
ir sankcionuoja teisėtvarką. Ji plečia ir įgyvendina religi
nių kalbų vartojimą, kurios tampa bendrosiomis kultūrų
kalbomis: vakarietiškųjų Viduramžių -lotynų kalba, indų
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kultūros -sanskritas, pali kalba pietinėje budizmo arealo
dalyje ir arabų-visose islamo šalyse"8.
Prisiminę tai, ką pastebėjome anksčiau, turėsime pri
pažinti, kad religinės motyvacijos bei idėjos veikia svar
biausius asmens ir kultūros istorijos dalykus (asmens ir
bendrijos identitetą, karą ir taiką, veiklą ir rimtį, teisę, kal
bą ir t.t.).Taigi religija iš esmės ir formuoja kultūrą.Todėl
jokiu būdu religijos negalima laikyti kultūros dalimi ar ko
kiu nors "kultūriniu reiškiniu".Religija yra kultūrinės veik
los pagrindas, o kultūra-laukas, kuriame asmuo ir bend
rija savo istoriją įgyvendina per religines idėjas, principus,
potyrius.

VI. 3. RELIGIJOS IR KRAŠ1'0VAIZDIS
Religijos įtaka gamtinei aplinkai-tai labai įdomi tema,
nes apie tai ligšiol dar nedaug tėra mąstyta. Trečiajam
skirsniui šią temą pasirinkome dėl dviejų priežasčių.Visų
pirma dėl to, kad pabrėžtume, koks universalus yra religi
jos poveikis, pasiekiantis net ir kraštovaizdį - mums tai
yra dar gana nauja.Antroji priežastis ta, kad šią problemą
nagrinėja viena jauniausių religijotyros šakų, religijų ge
ografija, todėl aptarę įtakas kraštovaizdžiui galėsime nuo
sekliai pereiti prie paskutinių mūsų knygos problemų, su
sijusių su religijų tyrimo metodologijomis, svarstymo.
Religijų geografijos nuojautos ir įžvalgos plaukiojo ore
jau trečiame dešimtmetyje, kai vokiečių geografas Alfre
das Hettneris savo veikale apie geografiją, jos istoriją, esmę
ir metodus pareiškė, kad religijų geografija yra sunkiausia
8

Lanczkowski G. Das Phiinomen.- S. 29.
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geografinių tyrimų dalis ir kad ji dar turi atsirasti9. Pirmie
ji religijų geografijai skirti darbai pasirodė tik penktame
dešimtmetyje: Vokietijoje didelis ir labai reikšmingas Pau
liaus Fickelerio straipsnis bei Prancūzijoje Pierre'o Deffon
taines'o knyga; abu veikalai išėjo tais pačiais 1947 metais10•
Metodo pradininkams priskirtinas ir vokietis Otto Maul
lis, kurio karo metais parašytas straipsnis apie religijų ge
ografiją 1948 metais buvo paskelbtas periodiniame gam
tos mokslams skirtame almanache11•
Pirmasis aiškiai apibrėžtas religijų geografijos objektas
buvo religijų paplitimas erdvėje - tai tyrinėjo geografas
Hugo Hassingeris dar 1937 metais12, vėliau ir Maullis. Ta
čiau reikėjo ne vien šį paplitimą aprašyti, bet ir geografiškai
jį pagrįsti. Hassingeris, be kita ko, teigė:
"Religijų paplitimas dažnai sutampa su tautų ar valsty
bių sienomis, taigi religijos erdvė sutampa su kitų žmonių
bendrijų rėmais- tai sąlygoja labai artimas religijų sąsajas
su ekonomika, gyvenvietėmis, susisiekimu ir menu, tai ne
tiesiogiai pasireiškia ir formuojant kultūros kraštovaizdį

(Kulturlandschaftsgestaltung), o betarpiškai- religijai įtakojant
9

Hettner A. Die Geographže, žlzre Geschžclzte, žhr Wesen und žhre Methode.

Breslau, 1931.- S. 252.
1°

Fickeler P. Gnmdfragen der Relžgžonsgeographže II Erdkunde. - 1947.-

Bd. 1.- 5. 121-144; Deffontaines P. Geograplzže et Relžgžons.- Paris, 1947.Fic-.
kelerio straipsnis perspausdintas fundamentalioje Martino Schwindo suda
rytoje religijų geografijos tyrinėjimų chrestomatijoje, kuri rekomenduotina
visiems, besidomintiems šia religijos šaka: Schwind M. (Hg.) Relžgžonsgeog

raphže.- Darmstadt, 1975.- S. 48-100; ten pat ištrauka iš Deffontaineso kny
gos- žr. 5. 100-108.
11

Maull O. Relžgžonsgeographže II Naturforschung und Medizin in Deut

schland 1939-1946.- Wiesbaden, 1948.- Bd. 44.- S. 215-220; žr. Schwind
M. Min. vežk.- S. 108-114.
12

Hassinger H. Die Relžgžonsgesellschaften II Handbuch der Geographis

chen Wissenschaften.- Potsdam, 1937.- Bd. Allgemeine Geographie.- Tei!

2.- S. 501-509.
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žmonių gyvenimą ir veiklą, kuri, savo ruožtu, apipavidalina
žmogų supančią erdvę"13•
Ta kryptimi ir pasuko religijų geografija, visų pirma la
bai nuodugnaus minėtojo Fickelerio darbo dėka (šį darbą
mes toliau ir pamėginsime perpasakoti). Fickeleris religijų
geografijos objektą apibrėžė kaip religijos ir geografijos san
tykio nagrinėjimą. Aplinka ir religija viena kitą veikia, tad
šį abipusį poveikį ir reikia atitinkamai analizuoti: tiek reli
gijos- aplinkai, tiek aplinkos- religijai. Religijų geografija
turi imtis pirmojo klausimo, o į antrąjį, remdamasi religijų
geografijos medžiaga, turėtų atsakyti religijotyra. Praktiš
kai ši Fickelerio mintis kuriam laikui apibrėžė religijų ge
ografijos objektą- religijų įtaką aplinkai, visų pirma- kraš
tovaizdžiui (vėliau, kaip matysime, religijų geografijos
objektas buvo praplėstas).
Kraštovaizdyje, pasak Fickelerio, susitelkia gausybė re
ligijos atspindžių, religinių atvaizdų bei simbolių. Be dau
gelio mums įprastų dalykų, tokių kaip kulto statiniai ir pan.,
čia reikia prisiminti ir religiškai įprasmintas šviesas, spal
vas, garsus, kvapus, judesius, laikus. Kalbant šiuos daly
kus yra sunkoka apibūdinti, bet juos pastebėjus tikrovėje
vėliau yra lengva atpažinti ir suprasti.
Šventosios šviesos naudojamos visose religijose, prade
dant nuo burtininkų žibinamų švieselių ir baigiant kulto
apeigose naudojamomis šviesomis. Šviesos žibinamos tiek
lauke, tiek kulto patalpose. Egiptiečių religijoje lauke vyks
tančios kulto šventės būdavo iliuminuojamos. Zaratustros
religijoje po atviru dangumi būdavo įrengiami milžiniški
ugnies altoriai; budistų šventėse Tailande ir Tibete, sintoisti
nėse japonų apeigose šviečia specialūs šviestuvai. Kultinės
13Ten pat. -5.509.
20.-599
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šviesos įžiebiamos islamo šalyse ramadano metu, dažnai
naudojama šviesa krikščionybėje (Vėlinių žvakės, proce
sijos su šviesomis, fakelais, šviečiančios Kalėdų eglutės
naktiniame peizaže, paprotys apšviesti kulto pastatus- šv.
Petro baziliką birželio 29 dieną; plg.: "Aš esu pasaulio švie
sa" (Jn 8, 12)). Naktiniai žemės žiburėliai atsiliepia į žvaigž
džių mirgėjimą danguje. Šviesos dažniausiai naudojamos
tam tikrų švenčių metu ir naktį.
Dienos peizažui įtaką daro ir spalvos - tarkime, kulto
drabužių, pastatų ir pan. Daugelis religijų labiausiai pab
rėžia kurią nors vieną spalvą. Labiausiai paplitusi balta
antgamtiškumo, tyrumo, skaistumo simbolis. Tai dangaus
dievybių spalva, bet daugelyje religijų balta yra ir gedulo
spalva- germanams, Rytų ir Pietų Afrikos gentims (regis,
taip buvo ir Lietuvoje iki krikščionybės įsigalėjimo). Bal
tus drabužius vilkėjo Egipto, Irano arijų, dabartinės par
sių religijos žyniai. Kinijoje bei Japonijoje balta buvo magi
nio apsisaugojimo spalva; ji taipogi simbolizuoja Vakarus,
mirusiuosius, gedulą, kapus; tai ir šventyklų spalva.
Arčiausiai baltos spalvos yra geltona, auksinė kulto spal
va. Ji simbolizuoja pačią šviesą, spindesį, žvilgėjimą,
žvaigždes, Saulę ir su šiais reiškiniais susijusias dievybes.
Geltona ir auksinė spalvos simbolizuoja ir vidinę religijos
šviesą- tai tikėjimo, išganymo spalva. Dažnai auksinė pa
sirodo drauge su balta spalva, jos viena kitą papildo, kar
tais pakeičia ar atstovauja. Jau priešistoriniuose ir antiki
niuose kultuose auksinė spalva reiškė Saulę, Kinijoje- ze
nitą, dangų ir "Dangaus sūnų"- imperatorių. Vidinį sielos
nušvitimą, svarbiausiąjį budizmo siekį, atitinka ir svarbiau
sia budizmui geltona spalva, kuri neretai ima dominuoti
didelėje teritorijoje, pvz., kai budistinių švenčių metu
susirenka tūkstančiai geltondrabužių vienuolių. Čia gali306

ma prisiminti ir pagodų bei bažnyčių bokštų auksavimą
tai ne kokios nors "prabangos" ženklas, o antgamtinio spin
desio atšvaitas ant tamsaus metalo, tai spindesys, kuris pri
mena ir žada.
Raudona spalva kultiškai yra senesnė už geltoną, "am
žiumi" ji prilygsta baltai. Raudona- tai ugnies, kraujo, gy
vybės spalva, vėliau tapusi ir meilės bei džiaugsmo simbo
liu. Kulte raudona ir balta dažnai naudojamos greta viena
kitos- tai liudija šamanistinės, Vidurio ir Rytų Azijos kul
tūros, ypač sintoizmas; Mongolijos Altajuje šamanai mūvi
raudonas kepures, Šri Lankoje singalai naudoja raudoną
ir baltą spalvas per religines procesijas; Indijos džiunglėse
gyvenančių genčių laidojimo bokštai būna nuspalvinti rau
donai ir baltai. Raudonos yra kai kurios Indijos šventyklos
(pvz., Durgos šventykla Benarese). Kinijoje raudona reiškia
džiaugsmą ir laimę, ji taip pat yra

jang principo,

reiškian

čio tai, kas vyriška, šilta, šviesu, ženkas.
Mėlynos spalvos reikšmė kultui yra kiek mažesnė; tai
dangaus, oro, vėjo spalva, tuo pačiu išreiškianti ir dvasios
pasaulį, sielą, paslaptingąją amžinybę bei iracionalumą.
Tačiau mėlyna nuo seniausių laikų yra apsisaugojimo nuo
"piktos akies" priemonė tiek senovės Egipte, tiek Babilo
nijoje. Kinijoje ši spalva reiškia dangų bei Rytus; islame sielos kreipimąsi dangun; dažnai mėlynai dažomi mina
retai ir cerkvės.
Žalia - tai visų pirma augmenijos spalva, atgimstančio
gyvenimo, augimo, kūrimo, taip pat ir dangiškojo atgimi
mo simbolis. Ypač ji veiksminga šaltuose sniegynų kraš
tovaizdžiuose, Saulės išdegintose stepėse. Žalia spalva
Egipte buvo laikoma "palaiminga", o raudona, priešingai,
buvo nekenčiama. Islamui (prisiminkime Arabijos ir Prie
šakinės Azijos dykras, smėlynus, stepes) žalia tapo svar307

biausia kulto spalva, iki šiandien ji liko Pranašo bei visų
islamiškųjų valstybių spalva.
Kitaip negu anksčiau minėtos spalvos, juoda labai re
tai būna kulto statinių spalva, dažniau pasitaiko juodų dva
sininkų luomo atstovų drabužių. Tai tamsos, nakties, po
žemių, vandenų gelmės, piktųjų galių, netyrumo ir netobu
lumo, nuodėmės spalva, reprezentuojanti ir visas su šiais
dalykais susijusias dievybes, galias ar net magiją. Požemio
dievams būdavo aukojami juodi gyvūnai. Kinijoje juoda
tai nakties, žiemos, šiaurės spalva, tai jing principo spalva,
reiškianti tamsą ir šaltį, tai, kas žemiška ir drėgna, moteriška
ir pasyvu, kas priešinga šviesiajam

jang

principui. Juoda

yra ir susilaikymo, užslėpties spalva; jau Graikijoje, Ro
moje ir Antikos krikščionybėje ji reiškė kančią, atgailą ir
liūdesį. Išstūmusi baltą, juoda Europoje tapo gedulo spal
va; ji virto mirties ženklu. Islamo šalyse moterys rengiasi
juodai, kuomet privalo būti nepastebimos.
Religiniai kultai dažnai pasitelkia ir garsus. Izoliuotų kul
tūrų religijose keliant triukšmą siekiama atbaidyti piktą
sias dvasias, ligas; tokių reiškinių matome ir šiuolaikinėse
religijose, tarkime, skambinirną varpais, šaudymą iš pabūklų
per procesijas (anksčiau to reikėdavo piktosioms dvasioms
nuvyti, idant jos nesutrukdytų apeigų). Kraštovaizdžio api
pavidalinimui religiniai garsai taip pat turi nemažą reikš
mę. Tai muedzino balsas, penkis kartus per parą- dažnai
sustiprintas garsiakalbio - aidintis virš miesto ar kaimo;
Afrikoje tai būgnai, tamtamai ir pan. Labai svarbus ir pap
litęs garsas- varpų gaudesys. Varpai ypač archajiški, šal
tiniai liudija, jog jie buvo naudojami dar IX amžiuje pr.
Kr. Babilone, varpais skambinta ir Rytų Azijoje. Tačiau di
džiausią reikšmę varpai, be abejo, turi krikščionybėje:
pirmąsyk krikščionių raštų jie paminėti apie 500 metus
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Šiaurės Afrikoje; iš ten jie atkeliavo į Pietų Italiją, iš kurios
VI amžiuje paplito po Galiją, Ispaniją, Britaniją, iš pastaro
sios XII amžiuje pasiekė Vokietiją. Anksčiau varpų garsas
buvo ne toks melodingas, grubesnis; šiuolaikinę formą po
ilgų paieškų jis įgavo tik XIII amžiuje. Vidutinio dydžio
varpas (1 metro skersmens) girdimas mažiausiai už 2 km,
palankiomis aplinkybėmis (aukšta varpinė, lyguma)- net
už 5-6 km; didesnių varpų gaudimas gali sklisti 10 km, o

25 tonas sveriančio Kelno katedros varpo garsą galima gir
dėti už 20 krn.
Kraštovaizdį veikia ir "šventosios kryptys". Jos nustato
ir judesių, maldos, laidojimo kryptį; taip pat kulto statinių
ašį. Bene pagrindinė ir labiausiai paplitusi kryptis yra iš
apačios į viršų - būtent taip paprastai orientuojamos šven
tovės. Nuo labai senų laikų orientuojamasi pagal Saulės ke
lią - Rytai yra svarbiausia maldos kryptis daugelyje tiek
izoliuotų tautų, tiek pasaulinių religijų. Kulto statiniai Grai
kijoje, Romoje, taip pat ir daugelis bažnyčių orientuojamos
į Rytus.
Antroji pagal svarbą yra Pietų kryptis. Dažniau ji pab
rėžiama Rytų religijose, tarkime, Kinijos valstiečių religi
joje galima pastebėti netgi "Pietų kultą". Mažiau svarbi be
sileidžiančios Saulės kryptis. Ten, kur mirusiųjų pasaulis
įsivaizduojamas esant Vakaruose, į Vakarus orientuojami
ir mirusiesiems skirti kulto įrenginiai ar nekropoliai (tar
kime, piramidės stovi kairiajame Nilo krante, egiptiečių ka
pavietės irgi įrengiamos vakarinėje gyvenvietės dalyje).
Greta gamtiškai sąlygotų esama ir religiškai-kultūriš
kai nustatytų krypčių. Jas nulemia tiek nedidelių švent
viečių (šventųjų kapų, kulto įrenginių) vieta, tiek didžiųjų
pasaulio religinių centrų (Romos, Jeruzalės, Mekos, Bena
reso, Lhasos, Pekino) padėtis. Posakis "visi keliai veda į
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Romą" yra teisingas, nes pagrindiniai keliai dažnai būna
orientuojami į atitinkamos religijos centrą ir koncentruo
jasi aplink jį. Tiek mažesni, tiek didieji kulto statiniai bei vie
tos yra tam tikros traukos ašys, apie kurias sukasi atitin
kamos teritorijos religinis gyvenimas. Atsiradus naujai trau
kos vietai (pvz., Lurdui), keičiasi ir religinės orientacijos.
Religiniai skaičiai- 3, 5, 7, 9 ir kiti- taip pat gali įtakoti
statinių ar bokštų kiekį, kulto statinio horizontalią ar ver
tikalią struktūrą arba jo proporcijas- taip, žinia, veikdami
ir kraštovaizdį. Akivaizdu, kad žmogaus ir žmonių gru
pių kultiniai judesiai taip pat yra kraštovaizdžio dalis, ypač
kai jie vyksta po atviru dangumi. Kulto judesius, kaip ir
kultinius garsus bei apskritai religinį elgesį, veikia ir šven
tieji skaičiai, ir šventosios kryptys. Judesį gali atlikti paskiras
žmogus (melsdamasis, šamanaudamas) arba keli žmonės
(šokdami); jie gali vykti apibrėžtoje teritorijoje- šventovėje
ar mieste (procesijos), tačiau gali apimti ir didžiulę erdvę
(piligrimystės).
Kraštovaizdžio pokyčiams svarbus ir šventasis laikas
tam tikri žmogaus gyvenimo tarpsniai (gimimas, branda,
vestuvės, mirtis), metų laikai, derliaus ciklai, periodiški
kokio nors religinio įvykio minėjimai. Šventuoju metu nu
traukiami tradiciniai darbai, vyksta renginiai, į kuriuos su
sirenka didesnės ar mažesnės žmonių minios.
Labai svarbus yra religijos ir gamtinės aplinkos santy
kis. Šventybė gali būti susijusi tiek su visa aplinka, tiek su
jos dalimis- kalnais, vandenimis, giraitėmis. Tam tikros vie
tos ar objekto garbinimas paprastai susijęs su jo ypatybė
mis (ypač didelis ar senas medis, ypatingos formos akmuo,
didžiulė uola). Objekto reikšmę gali nulemti jo pastebimu
mas (pvz., vienišas ar nuo kitų atsiskyręs medis) arba ne
pasiekiamumas (kalno viršūnė). Apskritai visose religijose
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šventieji kalnai garbinami daug labiau nei kiti gamtiniai
šventieji objektai. Tai pasireiškia ir kultūroje: vaizduojamos
piramidę primenančios jų viršūnės, geometrinės jų formos
(plg. šventojo Fudzijamos kalno motyvus Japonijos mene),
tų viršukalnių skaičius ar figūros, kurias primena kalnų
siluetai. Kalnų religinę reikšmę sustiprina ypatingos jų
spalvos, snieguotos viršukalnės, dažnos debesų kepurės,
santykinis aukštis (pvz., aplinkinių kalnų atžvilgiu Arara
to viršūnė yra taip išsišovusi į viršų, kad atrodo, jog aplink
ją plyti lyguma). Savaime suprantama, ugnikalniai taip pat
religiškai reikšmingi. Nuo seniausių laikų kalnai- svarbiau
sių dievų rezidavimo vieta; ten iš apačios į viršų krypsta
žmonių žvilgsniai, o dievai, priešingai, žvelgia iš viršaus.
Kalnai reikšmingi ir monoteistinėms religijoms, nors čia
jų išvaizdos didingumas ne taip svarbus (Sinajus, Sionas,
Alyvų kalnelis, Karmelis, Taboras). Snieguotos kalnų vir
šukalnės, kur rimties, šviesos ir skaistybės apgaubti gyve
na dievai, yra tabu, žmogaus koja ten negali įžengti. Būna
ir atvirkščiai,- kepimas į šventąjį kalną prilygsta piligrimys
tei (plg. kopimą į Fudzijamą).
Šventųjų vandenų kultas mažiau reikšmingas už kal
nų, tačiau ir jis pasirodo visose religijose. Manoma, kad tam
tikros upės vanduo turi šventos, gydomosios galios, kad jis
apvalo ir nuskaistina. Su upėmis ar jų ištakomis siejami
dievai ir dvasios; ežerai laikomi kokio nors vandens demo
no gyvenamąja vieta. Vis dėlto vandenyje dažniau "apgy
vendinamos" moteriškos dvasios ar esybės (nimfos, undi
nės). Iš vandenų garbinimo kyla tam tikri draudimai (juo
se draudžiama maudytis, žūklauti ar žvejoti tinklais, teršti
vandenį, skalbti, kartais draudžiama perplaukti ežerą val
timi), o svetimšaliui į jį neleidžiama net pažvelgti.
Esama ir šventųjų augalų ar jų rūšių, turinčių ypatingų,
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tarkime, maginių savybių, pasirodančių kokiame nors mi
te, pasižyminčių kultiškai reikšmingomis spalvomis arba
tapusių religijos simboliais (budizmo simbolis- lotosas).
Ypatingą religinę reikšmę turi medžiai. Šiaurės Azijoje sak
raliu laikomas beržas (gal dėl jo tošies spalvų); ypač jis svar
bus šamanistinėms kultūroms. Europoje ir Priešakinėje
Azijoje labai reikšmingi yra ąžuolai. Daugelyje religijų
žinomos šventosios ar dievams pašvęstos giraitės, į kurias
negalima įžengti arba į kurias gali įeiti tik žyniai ar- ypatin
gų švenčių metu- aukotojai.
Labai gausi yra šventųjų žvėrių grupė. Paminėtinas lo
kio kultas Šiaurės Azijoje, tigro- Rytų ir Pietryčių Azijoje
(beje, ten žmonės kartais netgi maldauja tigro pagalbos
gyvenimiškuose reikaluose). Atrodo, kad galvijai- avys,
kiaulės, žirgai- iš pradžių buvo aukojimo gyvūnai, turėję
sakralinę reikšmę ir tik vėliau tapę naminiais gyvuliais. Re
ligiškai motyvuotas draudimas skersti ir valgyti tam tik
rų rūšių gyvulius (karvę- indams, kiaulę- žydams ir musul
monams) tai irgi liudija: kiaules žudyti draudžiama ne dėl
jų fizinio nešvarumo, o dėl kadainykščio jų šventumo ir
naudojimo aplink Izraelį praktikuotuose Kanaano vegeta
cijos dievybių kultuose. Kiaulė juose būdavo svarbiausias
aukojimo gyvulys, tad "nešvarus" šiuo atveju reiškia tą pat,
ką ir "kadaise šventas".
Visos šios šventosios kraštovaizdžio dalys dažnai įsi
lieja į "šventosios šalies" įvaizdžius, plg. "šventoji sala",
"šventasis kalnynas". Šios šventosios gamtos vietos tam
pa religiniais draustiniais, nepaliestomis gamtos salomis,
įsiterpusiomis tarp ūkinės žmogaus veiklos apvaldytų sri
čių. Tokias šventąsias vietas paprastai papildo ir užbaigia
žmogaus rankų suformuoti šventieji kraštovaizdžiai- ka
pinynai, šventyklos, vienuolynai ir t. t.
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Baigiant religijų geografijos pristatymą reikia pasakyti,
kad ši metodologija yra tikrai perspektyvi ir reikšminga. Ji
pasiūlo itin originalių ir netikėtų įžvalgų bei atskleidžia
savitas religijų tipologijos galimybes. Tarkime, išties labai
įdomus yra religijų geografijos pastebėjimas, kad bemaž
visos didžiosios religijos atsirado tarp dvidešimt penktojo
ir trisdešimt penktojo šiaurės platumos laipsnio; bent jau
iki šiol ten yra išlikę jų centrai. Ši juosta netgi buvo pava
dinta "Religijų įsteigėjų zona" - Zone der Religionsstifter14•
Fickelerio kadaise religijotyrai "atiduotas" (ir, tiesą sakant,
niekieno neperimtas) atvirkščios problemos- aplinkos įta
kos religijai- tyrimas ilgainiui taip pat pateko į religijų ge
ografijos kraitį. Būtent religijų geografija nuo penkto de
šimtmečio analizuoja ir kraštovaizdžio įtakas religiniams
įvaizdžiams, pvz., yra pastebima, kad dykumos ir aukšti
kalnės skatina susiformuoti pavojingų, rūstaujančių, grės
mingų dievų įvaizdžius; stepėse ir dykumose religinis dėme
sys kreipiamas į žvaigždes; derlingi dirvožemiai sąlygoja
lokalių chtoniškų dievybių kultus. Vėsiose klimato juos
tose religiniu objektu tampa Saulė, karštose ir sausose vanduo bei jo dievybės, ir t. t.15
Pastebėta ir kitų aplinkos bei religijos koreliavimo reiš
kinių. Tarkime, krikščionių pasninkas susijęs su žuvų tven
kinių atsiradimu ten, kur jų anksčiau nebūta. Vyno varto
jimas per Mišias skatina atitinkamose platumose užveisti
vynuogynus, o vyno draudimas islame sunaikino Mažosios
Azijos vynuogininkystę. Budistų meditacijai yra svarbi ar
bata, kuri ne svaigina, o skatina budrumą - atitinkamai
didelėse Rytų teritorijose paplinta arbatžolės. Kaip matome,
14 Schneefuss W. Religionsgeographie II Konig F. (Hg.) Religionswissen
schaftliches Worterbuch.- Freiburg. Breisgau, 1956.- S. 721-722.

15 Tm pat.
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galimų apmąstyti bei tirti sąsajų vis gausėja, tad išties gali
ma pritarti Fickelerio pastebėjimui, kad religijų geografija
atranda dalykus, kurie atrodo esą aiškūs ir savaime supran
tami, bet iki jos niekas nėra jų pakankamai pabrėžęs.Šiuo
laikinės religijų geografijos objektą galima apibūdinti iš
skiriant tris lygmenis. Pirmiausia tai religijų paplitimo aiški
nimasis- Verbreitungslehre; antra- aplinkos įtakos religijai
tyrimas - Umweltabhėingigkeistslehre, ir trečia - Umweltge
staltungslehre - pirminio religijų geografijos objekto, t. y.

religijos įtakos aplinkai, aiškinimas16.
Baigdamas norėčiau pastebėti, kad religijų geografija
Lietuvoje jau pradėta tyrinėti, nors niekas į tai nėra atkrei
pęs dėmesio.Norberto Vėliaus monografija "Senovės baltų
pasaulėžiūra"17 yra klasikinis religijų geografijos veikalas,
liudijantis, kad religinės idėjos, vyravusios Rytų bei Vakarų
baltų arealuose, sąlygojo architektūros, nekrokulto stati
nių, tautosakos ir t.t.ypatybes.Jei į šį veikalą būtų tinka
mai atsižvelgta, Europos religijų geografija būtų įgavusi
dar vieną, etnologinį matrnenį, podraug ir dar vieną sklaidos
galimybę.

16 Schwind M. Einleitung. Uber die Aufgaben der Religionsgeograplzie II
Schwind M. (Hg.) Min. veik.- S. 1-29.
17 Vėlius N. Senovės balt!Į pasaulėžizlra. Struktaros bruožai.- V., 1983.
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VII. LYGINAMASIS IR
ISTORINIS RELIGIJOTYROS
PRINCIPAI

Šiame skyriuje bus pristatomi pagrindiniai XX amžiaus
religijų tyrinėjimo principai -lyginamasis, pagrindęs reli
gijos fenomenologiją,lyginamąją religijotyrą,religijos tipo
logiją, bei istorinis, įgyvendintas religijų istorijos discip
linos. Žinia, būta ir kitų metodologijų, bet minėtosios yra
bene labiausiai tinkamos nagrinėti specifinį religijų pasau
lį. Jau susipažinome su Vienos kultūrinės istorinės etnolo
gijos mokyklos bei religijų geografijos metodais- įdomiais
ir vertingais; tačiau amžiaus pabaigoje religijotyra iš esmės
verčiasi lyginimais ir istoriniais tyrinėjimais,tad šie metodai
mums ir bus įdomia usi. Apie juos šiek tiek jau kalbėjome,
tad kai kurių jau aptartų dalykų nebeliesime: mums rūpės
pristatyti ne tik metodologijų savastis,bet ir jų konvergen
cijas,nes šiuolaikinėje religijotyroje gryna metodologija yra
veikiau teorinis siekinys nei realybė.

Religijos fenomenologija
Religijos fenomenologijos (toliau- RF) metodas,be abe
jo, nulėmė mūsų šimtmečio religijotyros vektorius. Net
kiečiausius priešininkus jis vertė tikslinti bei tikrinti savo
pozicijas,ir vertė vien egzistuodamas,o ne puldamas ar kri
tikuodamas. RF per visą šimtmetį išliko nuostabiai šal
takraujiška ir neįsivėlė į kai kurių teorijų (ar tiksliau, prie
laidų rinkinių) provokuojamus beprasmius ginčus, kurie
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joms atstoja pozityvią veiklą; tačiau ji ne mažiau įstabiai
leidosi į produktyvią bei esminę diskusiją su religijų isto
rija (toliau Rl). Nors ši diskusija kai kada (Mircea Eliades
ir Rafaelle Pettazzonio atvejais) labiau primindavo dviejų
flamingų meilės šokį, bet būta ir kietų susikirtimų.
RF- iš esmės XX amžiaus teorija, tačiau ji yra įėmusi di
delių žmonijos patirties klodų, be to, naujai (o ir neįkyriai
bei beveik nepastebimai) kelia daugelį amžinųjų proble
mų, tarp jų ir ginčą dėl universalijų: "fenomenas" ar "tipas"
apčiuopiamai neegzistuoja, tačiau būtent jie yra fenome
nologinio aiškinimo pagrindas ir funkcionuoja kaip realy
bė (plg. fundamentalią Otto numinosum kategoriją).
RF pirmiausia siekia suprasti. Šis metodas nesiruošia
religijos nei vertinti, nei aiškinti statistiškai, nei sutraukti
jos į pažįstamas ir jaukias išorines aplinkybes, o jau tada,
pademonstravus puikų ekonominį išsilavinimą, visuome
nės raidos koncepcijų pažinimą, psichologo ar psichiatro
kompetenciją, "pereiti nuo dramblio prie slieko"- religijos.
RF yra metodologija, religiją aiškinanti kaip autonomišką
ir neredukuojamą reiškinį, pripažįstanti jai teisę būti pačia
savimi. Gal todėl RF atstovai ir buvo tie religijotyrininkai,
kurių religijos tyrinėjimai sudomino daugybę žmonių. Bū
tent įgavusi iš RF išsirutuliojusią formą religijotyra "per
plaukė Atlantą" ir įsikūrė JAV (Comparative Religion), būtent
tokia forma ji gyvuoja ir Vokietijos universitetuose (Verg
leichende Religionswissenschaft).
RF priešaušris: nuo Saussaye iki Otto
RF gimė anksčiau negu atsirado; gal tai ir nelabai vykęs
pašmaikštavimas, bet jis gerai apibūdina RF priešaušrio
procesus. Jos atsiradimo tiesiog nespėta suvokti: 1924 me
tais pasirodžius Gerardo van der Leeuwo veikalui olandų
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kalba, programiškai pavadintu "Įvadu į religijos fenome
nologiją", ūmai paaiškėjo, kad RF jau senokai egzistuoja.
Nors "fenomenologinių" idėjų religijotyroje bei religi
jos filosofijoje galima aptikti daug anksčiau\ apie RF pro
jektą dera kalbėti nuo 1887 metų, kai religijų istorikas olan
das Pierre Danielis Chantepie de la Saussaye, darbavęsis
Amsterdame bei Leidene, savo "Religijų istorijos vadovėlio"

(Lehrbuch der Religionsgeschichte) pirmame leidime pavar
tojo RF terminą2 ir prabilo apie galimybę taip tvarkyti re
ligijų istorijos medžiagą, kad joje išryškėtų svarbiausios
religinių reiškinių grupės.Tačiau jo pasekėjų tuo metu ne
atsirado. Įdomu, jog pats Saussaye antrame bei trečiame
knygos leidime nutarė šį skyrių praleisti, ir jis vėl pasirodė
tik ketvirtame leidime 1925 metais, danų religijotyrininko
Edvardo Lehmanno perdirbtas. Šiame skyriuje buvo nag
rinėjamas "religinių reiškinių bei idėjų pasaulis", t.y.mėgi
nama parodyti religijų istorijos procesuose slypinčias pas
tovybes. Kai ką panašaus galima įžiūrėti ir švedų religi
jotyrininko Upsalos arkivyskupo Nathano Soderblomo
veikale "Tikėjimo Dievu atsiradimas" (Das Werdm des Gottes

glauben, 1916)3, kuriame jis įvairiose religijų srityse ieško
vienos ir tos pačios idėjos. Tiek šis, tiek vėlesni Soderblo
mo veikalai netrukus atgaline data buvo priskirti RF.
Tarp pirmo ir ketvirto Saussaye knygos leidimo pasi
rodė jau aptarta Otto "Šventybė".Otto irgi kalbėjo apie re
ligijų istoriją perskverbiantį reiškinį, "fenomeną", tačiau
tiek pats reiškinys, tiek požiūris į jį buvo visiškai nauji.
1

Lanczkowski G. Einfiihrung in die Religionsphiinomenologie.- Darmstadt,

1978. - s. 17-23.
2

Chantepie de la Saussaye P. D. Lehrbuch der Religionsgeschichte.- 4 Auf!. -

Bd. 1.- Tiibingen, 1925.- S. 23-130.
3

Siiderblom N. Das Werden des Gottesglaubens. - 1 Auf!. - Leipzig, 1916;

2 Auf!.- 1926.
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Otto nepaprastai įžvalgiai atskleidė religijoje glūdintį
numinozinių išgyvenimų sluoksnį, kuris iki jo iš esmės ne
buvo apmąstytas. Tai ne specifiniai "psichologiniai" poty
riai; numinosum apima visą žmogų ir galioja visai religijų
istorijai kaip esminis religinio žmogaus judesys bei egzis
tencinis pagrindas- tiek krikščioniui, tiek izoliuotos kultūros
žmogui, tiek senovės egiptiečiui ar Vedų epochos arijui.
Numinoziškumas atveria visišką kitokybę, Ganz Andere,
drauge ši kategorija atskleidžia, jog religija yra ir visuo
met buvo tam tikra nepaprastybė, nepainiotina su jokiais
socialiniais ar ekonominiais procesais. Otto parodė, jog re
ligijotyrininkas turi siekti šią kitokybę suprasti, o ne ją mo
deliuoti ar sutraukti į gerai pažįstamus dalykus ir po to
aiškinti jau būtent jais.
Otto vartojami žodžiai numinosum, tremendum, fascinans
ir pan. - tai tarsi rakteliai, atveriantys kitokybę; iš esmės
šie žodžiai nieko nesako, jie tėra gryni instrumentai arba,
kaip pastebi Leeuwas, "perspėjančios lentelės", skelbian
čios, jog nuo čia prasideda atskira teritorija, visiškai kita
šalis, kurioje nebegalima remtis tuo, kas įprasta. Religiniai
potyriai neaiškintini kaip jau suprastų ar menamai supras
tų potyrių tąsa arba variacijos; minėtosios "lentelės" teigia:
"nei vieno, nei kito nesuprasite, nesupratę "visiškos kitoky
bės", ar, maža to, nesupratę, kad "visiška kitokybė" nėra
suprantama; kol nesuprasite, jog religiniuose, o ir įprastuo
se, "profaniškuose" potyriuose egzistuoja kažkas panašaus
į "visišką kitokybę'"'4•
Taigi supratimo pastanga privalėtų tapti pirmuoju reli
gijotyrininko judesiu. Ši idėja nėra tokia paradoksali, kaip
atrodytų iš pirmo žvilgsnio; ji tik pabrėžia religijos ypa4

Leeuw G.

van

der. Rudolf Otto und die Religionsgesclzichte

S. 82.
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. . .

- S. 76-86;

tingumą. Galų gale kiekvienas mokslas, susidūręs su ne
suprantamais dalykais, turi mėginti juos suprasti,- ypač
religijotyra, kurios objektas ir yra pati nesuprantamybė.
Suprasti pasirodančiuosius: van der Leeuwas
Gerardas van der Leeuwas, Groningeno universiteto
religijų istorijos ir egiptologijos profesorius, 1924 metais
olandų kalba paskelbė "Religijos fenomenologijos įvadą"5•
Tačiau fundamentaliausia jo knyga "Religijos fenomeno
logija" (Phiinomenologie der Religion) pasirodė 1933 metais
vokiškai6, vėliau ji buvo papildyta7• Joje Leeuwas pagrindžia
religijos fenomenologijos metodą, ir nuo to laiko visi reli
gijos fenomenologijos gerbėjai bei kritikai savo dėmesį kon
centruoja būtent į šį veikalą.
Kai kurie šio metodo principai pradėjo formuotis anks
čiau. Saussaye ir Soderblomas pastebėjo religijų istorijoje
egzistuojančias "pastovybes". Religinių reiškinių supratimo,
įsigyvenimo, klasifikacijos problemas sprendė Joachimas
Wachas ir Heinrichas Frickas8, Otto atskleidė "numinozinį
fenomeną". Tačiau užmoju ir fundamentalumu Leeuwas
aplenkė visus. Šia viena knyga apibendrinęs ir aplenkęs vi5

Leeuw G. van der. Inleiding tot de phaenomenologie van den godsdienst. -

Haarlem, 1924. 1948 metais pasirodė antras leidimas olandų kalba; iš pas
tarojo knyga išversta

i vokiečių kalbą: Einfiilmmg in die Phiinomenologie der

Religion.- 2 Auf!.- Darmstadt, 1961.
6

Leeuw G. van der. Phiinomenologie der Religion.- Tiibingen, 1933.

7

Prancūziškas praplėstas 1933 m. leidimo variantas pasirodė Paryžiuje

1948 m.: La religion dans son essence et ses manifestations, phenomenologie de Ia
religion; šis leidimas buvo išverstas

i vokiečių kalbą: Phiinomenologie der Reli

gion.- 2 Auf!.- 1956; 3 Auf!. - 1970.
8

Wach J. Religionswissenschaft.- Leipzig, 1924; Wach J. Zur Methodologie

der Allgemeinen Religionswissenschaft II Zeitschrift fiir Missionskunde und Re
ligionswissenschaft.- 1923.- Bd. 38.- 5. 33-55; šis straipsnis perspausdin
tas G. Lanczkowskio redaguotame rinkinyje: Selbstverstiindnis... - 5. 30-56;
Frick H. Vergleichende Religionswissenschaft.- Berlin, 1928.
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sų savo pirmtakų tekstus, jis tapo RF korifėjumi visiems
laikams. Todėl pravartu nuodugniau pažvelgti į Leeuwo
metodologinius principus9•
Leeuwas tam tikru požiūriu sintetina jam žinomas reli
gijų istorijoje pasirodančias"pastovybes" bei Otto aptartą
jį numinoziškumą. Jis pastebėjo, kad religiniai reiškiniai
nėra vien numinoziniai, galų gale religijų istorijoje paste
bimi reiškiniai kartais būna pernelyg sudėtingi, kad juos
lengvai būtų galima paskelbti esant"potyrinius" ar"vaizdi
nius"; realybėje visa tai yra susipynę. Čia Leeuwas pateikia
pagrindinę savo teorijos sąvoką-"fenomeną". Fenomenas
yra tai, kas pa-si-rodo -was sich zeigt. Tai reiškia, kad feno
menas (a) yra kažkas (Etwas), (b) kad tas kažkas pa-si-rodo
(zeigt sich), (c) kad fenomenas būtent pasirodydamas būva.
Šis pasirodymas yra atitinkamai susijęs tiek su pasirodan
čiuoju, tiek su tuo, kuriam rodoma-si. Fenomeno esmė ir
yra ta, kad jis rodosi ir pasirodo "kam nors". Tą akimirką,
kai šis"kas nors" ima kalbėti apie pasirodantįjį, ir atsiranda
fenomeno-logija, t. y. kalbėjimas apie pasirodančiuosius.
Santykyje su tuo "kuo nors", kam jis rodosi, fenomenas
turi tris sluoksnius:
a) savo (reliatyvią) užslėptį;
b) savo lėtą reiškimąsi (Offenbarwerden);
c) savo (reliatyvų) perregimumą (Durchsichtigkeit).
Šie sluoksniai koreliuoja su trimis gyvenimo sluoksniais:
(a) išgyvenimu, (b) supratimu, (c) liudijimu.
Pastarieji du ir yra fenomenologijos sritis.
Išgyvenimas - tai gyvenimas dabar, tačiau kiekvienas
mūsų pačių išgyvenimas jau yra toli nuo mūsų. Leeuwas
pastebi:
•

Jie išdėstyti: Leeuw G. van der

.

Plziinomenologie der Religion. - 3 Aufl. -

Tiibingen, 1970.- S. 768-787.
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"Mano gyvenimas, kurį aš išgyvenau, rašydamas kelias
ankstesnio sakinio eilutes, yra tiek pat nuo manęs nutolęs,
kaip ir "gyvenimas" tų eilučių, kurias aš prieš trisdešimt
metų rašiau mokykliniame rašinyje. [ ... ] Šių eilučių išgy
venimas man yra ne ką artimesnis už egiptiečių raštininko
laiškučio, kurį jis rašė prieš keturis tūkstantmečius ant pa
piruso, išgyvenimą"10•
Tai, kad anas raštininkas buvo "kitas", o ne aš, nėra svar
bu, nes aš kaip mokinukas dabartiniam sau irgi esu "kitas".
Tai "kito" išgyvenimas, ir jis lieka visada toks; betarpišku
mas mums nėra duotas, jį reikia rekonstruoti.
Rekonstrukcija - tai struktūros aprašymas; struktūra prasmingai padalyta (gegliederte) tikrovė.
Prasmė iš dalies priklauso pačiai tikrovei, iš dalies- tam,
kuris mėgina ją suprasti.
Kiekvienas paskiras išgyvenimas jau yra sąsaja; tai, kas
rodosi, pasirodo vaizduose (Bild). Pasirodantysis turi foną
ir šalutinius planus; juose rodosi kiti fenomenai, kurie su
pasirodančiuoju turi įvairialypių santykių (sąlygos, perife
rinės ar centrinės padėties, konkurencijos ir t. t.). Taigi to
kios sąsajos vadinamos tipais. Pastarieji nėra apčiuopiami,
tačiau "gyvena" savo gyvenimą, turi savo prasmę ir pan.
Pavyzdžiui, pati siela niekur ir niekada nepasirodo, tačiau
yra tikima tam tikru sielos "tipu". Net du tos pačios kultū
ros ir religijos žmonės sielą įsivaizduos ne visiškai vieno
dai. Tačiau jų įsivaizdavimai priklausys tam pačiam tipui.
Tipas- belaikis, jis nėra tikras. Tačiau jis "gyvas" ir pasiro
do mums.
Taigi fenomeno-logija ir yra kalbėjimas apie pasiro
dančiuosius. Iš pradžių pasirodančiajam mes suteikiame
vardą, pvz., sakydami "tai auka", "tai malda" ir pan. Šitaip
10

Ten pat.- S. 769.
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mes fenomenus jau ir atskiriame vienus nuo kitų, juos gru
puojame, kitaip tariant, klasifikuojame.
Tačiau kad "vardų" suteikinėjimas nevirstų tiesiog žong
liravimu žodžiais, mes turime fenomeną įtraukti į mūsų pačių
gyvenimą. Pasirodantįjį turime sudabartinti; juk viskas, kas

mums pasirodo, suteikiama mums ne tiesiogiai, bet kaip
ženklai prasmės, kurią dar turime išsiaiškinti, kaip kažkas,
kas nori būti mūsų paaiškinta. Šis aiškinimas būtų neįma
nomas, jeigu mes neišgyventume pasirodančiojo.
Šis išgyvenimas -nuoseklus, o ne pusiau sąmoningas
ar nevalingas -yra greičiau menas, o ne mokslas. Tai me
nas įsigyventi į svetimą išgyvenimą. Tai, kas esmiškai yra
ir visada išlieka žmogiška, yra įmanoma suprasti. Jeigu re
ligijotyrininkas, klausydamasis indėno pasakojimo apie
sparnuotą milžinišką gyvatę, buvusią pasaulio pradžioje,
nepajaus vidinio virpulio bei siaubo, jis absoliučiai nieko
nesupras.
Žinoma, nereikia manyti, jog būtina "pavirsti indėnu",
ar kad šis virpulys gali būti išgyvenamas, tuo pat metu
sielos kertelėje krizenant į kumštį:
"Fenomenologija yra ne įmantrus metodas, o tikrai žmo
giška gyvenimo veikla, neprarandanti nei daiktų, nei ego,
nei plevenanti virš daiktų kaip Dievas, nei kaip žvėris gy
venanti tarp jų; ji elgiasi taip, kaip nėra duota nei žvėriui,
nei Dievui-suprantant stovėti nuošalyje ir žiūrėti, kas pa
sirodo"11.
Akivaizdu, jog "paskutinė riba" nėra pasiekiama. Be to,
fenomenologija nėra nei metafizika, nei empirinės tikrovės
nagrinėjimas. Ji privalo susilaikyti nuo vertinimo, atlikti
epoche judesį. Fenomenologui rūpi tik fenomenas, t. y. tai,
kas pasirodo. Kas yra "už" fenomeno, jis nesprendžia.
11

Ten pat.

-

S. 775.
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Stebint pasirodančius fenomenus jie klasifikuojami. Pa
našūs jungiami, skirtingi atskiriami. Suprantama, čia turi
mos galvoje ne priežastinės, o prasminės fenomenų sąsa
jos. Taigi ieškoma idealių tipinių sąsajų ir mėginama jas
įterpti į platesnes, o šias, savo ruožtu,- į dar platesnes ir t. t.
Visi šie aktai drauge (bei atliekami vienu metu) ir suda
ro tikrąjį supratimą; jo dėka chaotiška, sustingusi "tikrovė"
tampa pranešimu, apreiškimu. Tačiau jei fenomenologas
nori gerai atlikti savo uždavinį, jis turi nuolat atsižvelgti į
filologinių, archeologinių tyrimų duomenis. Jis negali ati
trūkti nuo faktų, turi leistis jų kontroliuojamas.
Nors RF reikalauja nuolatinio epoche judesio, tačiau fe
nomenologinė rega nėra šalta žiūrovo pozicija. Tai mylintis
žvilgsnis į mylimą objektą, nes supratimas visuomet pagrįs
tas atsiduodančia meile. Be jos būtų neįmanoma net kalbė
ti apie religijose pasirodančius dalykus. Tam, kuris nemyli,
nepasirodo niekas.
Religijų istorija, religijos filosofija, religijos psichologija,
teologija yra griežtos valdovės, linkusios viešpatauti reli
gijos faktams. Tuo tarpu RF stengiasi save tramdyti. Ka
dangi fenomenologas yra iš esmės priklausomas nuo fak
tų, jo laikysena nepanaši nė į "religijos poeto".RF kelias yra
griežtai ribotas: nuo istorinio pasaulio chaoso iki jo tvarky
mo bei struktūra vimo ir atgal; tuo tarpu poezija tokių ribų
nežino.
RF nėra nėRI, nors ir remiasi pastarosios pateikiamais
faktais (vienas tyrinėtojas netgi gali būti sykiu istorikas ir
fenomenologas). Vis dėlto istorikas siekia konstatuoti, "kaip
buvo". Tam reikalingas supratimas: tada, kai istorikas ne
besupranta, jis dar gali aprašinėti, katalogizuoti. Jei nesu
pranta fenomenologas, jis nebeturi ką pasakyti.
RF nėra religijos psichologija -ji neeksperimentuoja.RF,
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kaip ir religijos psichologija, religijose atranda sielos apsi
reiškimų, tačiau ne vien juos. Juk religija apima visą žmogų,
tad fenomenologija ir seka paskui tą 11įtrauktąjį11 , tuo tar
pu religijos psichologija sprendžia tik apie religijos dalį.
RF nėra nė religijos filosofija, nors gali būti laikoma pasta

rosios prieangiu. RF tarsi įsiterpia tarp empirinių religijo
tyros disciplinų ir filosofinės pozicijos. Tas, kuris nori mąs
tyti apie religiją, privalo suprasti, kas ji yra. Tačiau religijos
filosofas elgiasi taip, tarsi turėtų savyje šį tą iš Dievo: jis mė
gina mintimi persmelkti aptiktus reiškinius, savo dvasios ju
desiais išjudinti religijos pasaulį. Bet fenomenologas turėtų
vengti tokios laikysenos, nes ji yra visiškai svetima dvasiai.
RF apie tai nieko nežino, ji tegali kalbėti apie fenomeno

rodymąsi, tad Dievas fenomenologijai nėra nei Apreiški
mo subjektas, nei tikėjimo objektas; jis tik fenomenas. RF
neatsiranda iš dangaus ar pragaro, bet išauga iš žemės, nors
ir yra vedama meilės anapusybei.
Trumpai tariant, RF elgiasi taip:

1) visų pirma fenomenai įvardijami: auka, malda, mi
tas ir t. t. - ir taip

II

užkalbinami

II

;

2) šie reiškiniai priimami ir nuosekliai išgyvenami;
3) atsitraukiama į šalį ir, atliekant epoche judesį, stebi
ma, kas rodosi;

4) tą, kas pasirodė, mėginama paaiškinti.
5) aprėpiant visus keturis ankstesniuosius veiksmus ban
doma suprasti ir galiausiai liudyti apie tai, kas suprasta.

Fenomenologinė klasifikacija, arba paaiškinantys bnlzgynai
Vienas įstabiausių RF pasiekimų- tai jos korifėjų suregzti
galingi klasifikacijos tinklai, kuriuos užmetus ant religijų
istorijos medžiagos galima vienu fundamentaliu veikalu
tvarkingai ir sistemiškai suvaldyti gausybę religinių faktų.
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Didžiausi šio amato meistrai, be paties Leeuwo, yra Fried
richas Heileris (Otto mokinys) ir šiuolaikinis švedų reli
gijotyrininkas Geo Widengrenas, kol kas paskutinės mo
numentalios "Religijos fenomenologijos"

(1969) autorius.

Nepatyrusiam žvilgsniui tokios klasifikacijos gali pasiro
dyti esą akivaizdžios, tačiau reikia turėti omenyje, kad iš
tiesų religijų istorijos medžiaga yra itin gausi, ir ją fenome
nologiškai tvarkyti yra nepaprastai sudėtinga. Žinoma, šios
klasifikacijos anaiptol nėra ir "išgalvotas" -jos atsiranda
sklaidant religijų pasaulio reiškinius ir yra gana tvirtai em
piriškai pagrįstos. Skaitant tokiu principu parašytą veika
lą atsiveria tikrai nuostabi religijų pasaulio perspektyva:
skaitytojas tarsi nešte užnešamas ant aukšto kalno; tačiau
pačiam fenomenologui reikėjo ne tik į tą kalną įkopti, beje,
braunantis per painiausius brūzgynus, bet ir jį smiltelė po
smiltelės supilti.
Išskleisdamas RF požiūrį į religiją Leeuwas pirmiausia
išskiria tokius sluoksnius:
subjektą,

1) religijos objektą, 2) religijos
3) objekto ir subjekto tarpusavio santykius. Re

ligijos objektas- tai "galia", slypinti už kiekvieno religinio
reiškinio; Leeuwas atskirai nagrinėja galios apraiškas daik
tuose, baimėje ir tabu, šventuosiuose akmenyse ir medžiuo
se, šventojoje ugnyje ir vandenyje, aukštutiniame pasaulyje,
žvėryse, motinos ir tėvo pavidaluose, valioje, Išganytojo ar
Gelbėtojo įvaizdžiuose, karaliaus asmenyje, mirusiuosiuo
se, demonuose, angeluose, varduose ir t. t.
Religijos subjektas nagrinėjamas: a) šventojo žmogaus,
b) šventosios bendruomenės ir c) žmoguje esančios šven
tybės lygmenimis.
"Šventasis žmogus" religijose pasirodo kaip mirusysis,
žiniuonis ar žynys, kalbėtojas, pamokslininkas, pašvęsta
sis, demoniškas žmogus.
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Šventoji bendruomenė-tai sutuoktiniai, šeima, giminė,
gentis, sąjunga, sekta, Bažnyčia, nacija, tauta, valstybė ir
žmonija, šventoji komunija. Šventybė pasirodo kaip siela
ir nagrinėjama kaip integrali siela, daugialypė siela, sielos
pavidalas, siela už kūno ribų, galinga ir dieviška siela, nemir
tingoji siela, siela kaip kūrinys, sielų kraštas, sielų likimas.
Objekto ir subjekto santykis skirstomas į du lygmenis:
a) išorinį veiksmą, b) vidinį veiksmą.
Išorinis veiksmas-tai įvairūs religinio elgesio tipai: ap
sivalymas, auka, sakramentai, tarnavimas, pranašystė, šven
tasis laikas, šventės, šventoji erdvė, šventasis žodis, pašven
čiantis žodis, mitas, šventoji istorija ir Dievo žodis, žmogaus
žodis-burtažodis ir malda, šlovinimas, klegesys ir tylėji
mas, užrašytas žodis, kultas, paprotys.
Vidinė veikla -tai religinis išgyvenimas, Dievo vengi
mas, dievatamystė, sąjunga su Dievu, draugystė su Dievu,
mokslas apie Dievą, Dievo įpėdinystė, Dievo pilnatvė, mis
tika, Dievo meilė, dievavaikystė, vidinis gyvenimas, atsi
vertimas, atgimimas, tikėjimas, maldavimas.
Pirmuosius tris objekto, subjekto ir jų santykio sluoks
nius papildo ketvirtasis-pasaulio-ir penktasis-pavida
lq- sluoksniai. Pasaulis religiniu požiūriu gali būti kūry
biškai ar teoriškai užvaldomas, jam gali būti paklūstama;
pasaulio tikslas apreiškiamas per žmogų, patį pasaulį ar
tiesiog nurodomas Dievo.
"Pavidalų" sluoksnis perskiriamas į dvi dalis: tai a) re
ligijos ir b) autoritetai.
Religija gali pasirodyti kaip nutolimo (kinq), bėgimo nuo
pasaulio (ateizmas), kovos (Irano arijq, persų, manichėjų),
ramybės arba nerimasties religija; religijose vyksta dina
miniai, sinkretiniai, misijiniai, "žadinimo", reformacijos
procesai. Religija gali būti apibūdinama kaip veržimosi ir
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pavidalo (graikų), begalybės ir askezės (hinduizmo sro
vės), niekio ir gailestingumo (hinajana ir mahajana), valios
ir klusnumo (judaizmas), galios ir nuolankumo (islamas),
meilės (krikščionybė) religija.
Autoritetas gali pasirodyti kaip steigėjas, reformatorius,
mokytojas, filosofas bei teologas, sektinas pavyzdys, tar
pininkas.
Jau iš pirmo žvilgsnio tampa akivaizdu, kad toks tink
lelis yra labai pravartus ne tik "abstrakčiai" samprotaujant
apie religiją. Bet koks empirinis religijų faktas čia lengvai
gali rasti sau vietą, o priskyrus konkretų fenomeną ati
tinkamam tipui paaiškėja ne tik fenomeno prasmė, bet ir
jo ryšiai su kitais fenomenais bei tipais, išryškėja galimi jo
aptarinėjimo keliai. Tinklelis apima ne tik vaizdinius, bet
ir religinius išgyvenimus, ne tik asmenis ar bendrijas, bet
ir procesus.
Antra vertus, nesunkiai pastebime tam tikrą šios kla
sifikacijos neužbaigtumą. Tačiau tuo nereikia stebėtis, nes
Leeuwo projektas neturėjo precedentą Beje, galima paste
bėti, jog apskritai daugelis klasifikacijų būna sudaromos
pagal išankstinį krikščioniškosios religijos pavyzdį arba
tinka tik monoteistinėms religijoms.
Tuo įdomesnė yra dar viena RF klasifikacija, kurią 1961
metais savo veikale "Religijos formos ir esmė" pateikė Hei
leris12. Fenomenologinis žvilgsnis, pasak Heilerio, leidžia
trim būdais mėginti prasiskverbti į religijos esmę.
Pirmasis- tai "išilginis" religinės medžiagos pjūvis. Šis
metodas siekia geografiniu-istoriniu požiūriu apžvelgti
įvairias religijas. Viena po kitos aptariamos primityvios bei
mirusios ir tebegyvuojančios Rytų ir Vakarų kultūrinių pa12

Heiler F. Erscheinungsformenund Wesen der Religion.- Stuttgart, 1961.

s. 18-21.
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sauliq religijos drauge su iš jq išaugusiomis pasaulinėmis
religijomis (į šį apžvalgos lauką paprastai nepatenka ju
daizmas ir krikščionybė). Tačiau taip skverbiamasi labiau
į plotį, negu į gylį: parodoma religiniq sistemų raida, jų tar
pusavio santykiai bei panašumai ir skirtumai; tačiau ne
pažįstama universali religijų esmė ir vienovė. Šio metodo
atstovais Heileris, be savęs, laiko Soderblomą, Chantepie
de la Saussaye, Pettazzonį, Peterį Tiele, Akke Stromą, Hel
merį Ringgreną13; apskritai reikia pridurti, kad į šią RF or
bitą galima įtraukti kiekvieną religijų istoriką, savo veika
luose nagrinėjantį daugiau nei vieną religiją.
Antras būdas- tai "skersinis pjūvis". Šiuo atveju išski
riami skirtingų religijų tipai (iš anksto reikia pasakyti, kad
Heileris čia turi galvoje religijos tipologiją, apie kurią dar
kalbėsime). Religijų medžiaga tvarkoma:
a) pagal socialinį pobūdį: genties, tautos, valstybės reli
gija, universalioji arba žmonėms bendra religija; tradicinė
bažnytinė ir kūrybiška individualistinė religija;
b) pagal Dievybės sąvoką ar sampratą: burtininkiška,
polidemonistinė, animistinė, politeistinė, henoteistinė, mo
noteistinė, panteistinė, monistinė religija;
c) pagal santykį su gyvenimu: pasaulį teigianti, pasaulį
neigianti, pasaulį valdanti religija;
d) pagal psichines savybes: "šiapusinė" ar "anapusinė",
akcentuojanti dvasią arba pojūčius, estetinė, racionali, so
ciali, etinė, mistinė religija.
Trečias būdas - tai "koncentrinių ratų" naudojimas.
13

Šia proga norėčiau paminėti kai kuriuos nurodytų autorių darbus:

Pettazzoni R. Storia delle religioni.

Bologna, 1922; Ringgren H., Strom A.
Die Religionen der Volker. - Stuttgart, 1959; Ringgren H. Die Religionen des
alten Orients.- Berlin, 1987; Heiler F. Die Religionen der Menschheit.- Stuttgart,
1959 ir t. t. Kaip matome, tai religijq istorijos studijos, tad RI atstovai šiuos
-

autorius laiko savais; painiava čia neišvengiama.
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Tokiu atveju žemesnės ir aukštesnės religijos regimos drau
ge. Kiekvienas atskiras reiškinys stebimas nuo jo primity
viausios iki dvasingiausios formos. Eidami koncentriniais
ratais nuo išorinių reiškinių, mes pasiekiame vidinius, t. y.
išgyvenimus, ir galiausiai-numanomą objektą. Pirmas ra
tas-juslinis reiškinių pasaulis; tai institucinis religijos ele
mentas. Antras - dvasinių įvaizdžią minčių pasaulis; tai
racionalusis elementas. Trečias-psichinių išgyvenimų pa
sattlis, mistinis religijos elementas. Šių ratų centre-religijų
objektas, dieviškoji realybė.
Toliau Heileris nuosekliai nupasakoja vidinę šių ratq
sandarą. Pirmas, išorinis ratas, turi tris sektorius.
I. 1. Šventasis objektas (kulto daiktas), šventoji erdvė,

kurioje įgyvendinamas kultas; šventasis laikas, kuriuo vyks
ta prakilniausi kulto veiksmai; šventieji skaičiai, kuriais
matuojami šventieji objektai, erdvės, laikai, žodžiai, žmonės;
šventasis veiksmas (kulto aktas, ritualas).
2. Šventasis žodis: a) ištartas žodis: Dievo žodis, burta

žodis, Dievo vardas, orakulas, mitas, legenda, pranašavi
mas, Evangelija, mokymas, Dievui tariamas žodis, malda,
atgaila, šlovinimas, dėkojimas, prašymas, atsidavimas,
šventasis tylėjimas; b) užrašytas žodis: šventraštis.
3. Šventasis žmogus ir šventoji bendruomenė.

Visi šie dalykai yra prieinami juslėms-juos galima ma
tyti, išgirsti, paliesti.
Antrąjį ratą sudaro religinių įvaizdžių pasaulis: mintys,
vaizdiniai, idėjos apie Dievo neregimybę ir regimąją jo veiklą.
II. 1. Dievo idėja (teologija).
2. Kūrimo idėja (kosmologija ir antropologija, apimanti

tiek pirmapradę būklę, tiek nuopuolį).
3. Apreiškimo idėja: Dievo valios atskleidžiama skelbia

mu žodžiu, per istorinį faktą, per sielos vidq (kristologija).
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4. Išganymo idėja: a) išganytojas, b) išganymo gėris

(mokslas apie išganymą- soteriologija).
5. Pabaiga ateityje ar anapusiniame gyvenime (escha

tologija).
Trečias, vidinis ratas- religinių išgyvenimų pasaulis, t. y.
gilieji sielos sluoksniai, aprėpiami vaizduotės ar proto su
kurtų Dievo įvaizdžių, tai vertybiniai potyriai, atsirandan
tys žmogui susitinkant su šventaisiais objektais ar atliekant
šventuosius veiksmus.
III. 1. Gili pagarba (Ehrfurcht), skiriama dieviškumui savyje (an sich), jo šventybiškumui.
2. Baimė ir siaubas.
3. Tikėjimas, pasitikėjimas apsireiškiančiu Dievu.
4. Viltis.
5. Meilė, Dievo ilgesys, atsidavimas jam, atsakas į Dievo

meilę.
Šiam ratui priklauso ir ypatingi religiniai išgyvenimai:
įkvėpimas, ūmus atsivertimas, pašaukimas ir praregėjimas,
regėjimai ir girdėjimai, ekstazė, "pažinimas širdimi" bei
įvairūs kūniškieji proveržiai, pvz., savaiminis kalbėjimas
ar rašymas, glosolalija, stigmatizacija ir pan.
Ir galiausiai šių ratų viduje glūdi centras, religijos ob
jekto pasaulis, dieviškoji tikrovė. Ją regime dviem aspektais:
IV. 1. Kaip Deus revelatus- į žmones atsigręžusį Dievą,
absoliučią šventybę, tiesą, teisingumą, meilę, gailestingumą
ir palaimą, asmeninį Dievą, patiriamą kaip "Tu".
2. Kaip

Deus absconditus- dieviškąją misteriją, "šviesią

sias sutemas", viršasmeninę Dievybę, suvokiamą kaip "Tai",
kaip absoliučią vienovę.
Taigi matome, jog Heileris "plokščią" Leeuwo klasifika
ciją pakeičia "apskrita" ar greičiau sferine, kurioje įstabiai
koreliuoja paviršius ir gelmė.
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Deja, jau patyrėme, kad Leeuwo klasifikacija nutolsta
nuo jo paties postuluotų RF principų. Heilerio atveju šis
nuotolis dar didesnis. Pirmasis, "išorinis" ratas yra visiškai
aiškus ir puikiai išanalizuotas, tačiau antrasis, turintis ap
rėpti religinius įvaizdžius, visiškai netinka daugumai reli
gijų. Nei apreiškimo, nei išganymo idėjų nerasime nei izo
liuotose, nei senosiose religijose; veltui ieškotume, pvz., ba
biloniečių ar irokėzų "soteriologijos". Tokie pagal krikš
čioniškąjį pavyzdį nupinti tinkleliai visiškai nepraktiški.
Tarkime, "išganytoju" galime pavadinti Centrinės Amerikos
religijų kultūrinį herojų Kecalkoatlį ar egiptiečių Ozyrį,
tačiau taip nieko esmiško nepasakysime nei apie vieną, nei
apie kitą, o tik "pritempsime" faktus prie geidžiamo mode
lio. Tą pat galime pasakyti ir apie trečiąjį ratą, ir apie cent
rą. Nors Heilerio klasifikacija ir yra gili, ji tinka vien krikš
čionybei, todėl tampa beprasmiška. Religijotyrininkas, be
sielgiantis kaip teologas, nereikalingas nei teologijai, nei
religijotyrai- jis pakimba tarp šių disciplinų; taip atsitiko
ir su Heileriu.
Taigi matome RF kaip mokslo silpnybę: tada, kai trūks
ta faktinės medžiagos, atsiranda pagunda (sąmoningai ar
ne) pasitelkti geriausiai pažįstamos ar savos religijos prin
cipus ir pagal juos sumodeliuoti religijų istorijos medžiagą.

Kritika ir korekcijos: fenomenologija po Leeuwo
Savaime suprantama, kad tokie fundamentalūs "sup
ratimo" ir visuotinės klasifikacijos užmojai turėjo ne tik su
kelti susižavėjimą, bet ir susilaukti kritikos. Žavėjosi tiek
religijotyrininkai, tiek teologai, nors ne visada tuo pačiu.
Vis dėlto tiesioginių mokinių ar sekėjų Leeuwas nesusilau
kė. Kartais kaip jo metodo ar greičiau idėjų tęsėjas nuro
domas šiuolaikinis olandų religijotyrininkas C. J. Bleeke331

ris. Kiti autoriai arba atsidurdavo RF ir RI metodų sankir
toje (Pettazzoni, Eliade), arba, dažniau, linkdavo į lyginamą
ją religijotyrą ar religijų tipologiją (Menschingas, kai ku
riais darbais- Lanczkowskis), ar religijų sistemiką (Kurtas
Goldammeris). Tačiau kiekvienam iš šių autorių teko grum
tis su didžiule Leeuwo įtaka. Tai liudija ne vien jų veikalų
struktūra, klasifikacijos ar principai, bet ir maišalynė, atsi
radusi vartojant RF terminą ar pabrėžtinai jo vengiant. Wi
dengrenas savo veikalą pavadino "Religijos fenomenologi
ja", tačiau jis pats laikomas lyginamosios religijotyros at
stovu. Eliades pagrindinės knygos pavadinimas "Religijų
istorijos traktatas", tačiau tiek ji, tiek vėlesni Eliades vei
kalai parašyti remiantis fenomenologiniais principais.
Tik Heileris vėlyvuosiuose veikaluose galėjo nesibaimin
ti "RF" termino ir Leeuwo metodų: jis, būdamas paties Otto
mokinys, jau šeštame dešimtmetyje laikytas "gyva iškase
na", jautė malonumą nepaisyti aplinkinės sumaišties.
Grįžkime prie Leeuwo metodo. Pasistengėme jį nupa
sakoti gana smulkiai, bet, tiesą sakant, vargu ar paaiškėjo,
kaip galima šiuos principus įgyvendinti praktiškai. Ką re
aliai reiškia "įtraukti fenomeną į savo išgyvenimą", kaip
tai padaroma? Kada ir kaip atsiranda "supratimas" ir kaip
suvokti, kad jis jau "atsiradęs"; kada jis tampa patikimas?
Tokiq ir panašiq klausimq iškyla išties daug, tad vėliau
prie jq dar grįšime.
Jau minėtasis Bleekeris pastebi, kad Leeuwo RF "nega
lima gerai suprasti nepatyrus, kaip stipriai šio mokslinin
ko darbą įtakojo pagrindinės Husserlio idėjos" ir kad Leeu
wą galima kritikuoti dėl to, kad jis, tirdamas religinius fak

tus, naudojo filosofinius terminus1�. Nors ir galima sutikti,
1' Bleeker C. J. Die pl!iinomenologisc/Je Metlwde II Lanczkowski G. (Hg.)
Min. veik. S. 228-229.
-
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kad Bleekerio priekaištas yra šiek tiek pagrįstas, bet iš tiesų
Husserlis galėjo paveikti Leeuwą lygiai taip pat, kaip ir
Otto, t.y.daryti įtakos bendram išankstiniam reiškinių su
pratimui, bet patį metodą šis Vorverstiindniss paveikė ne
taip jau ir stipriai. Įdomu, kad "tikrieji" fenomenologai,
t.y.fenomenologinės filosofijos atstovai mano, kad Leeu
was ir kiti RF autoriai remiasi "plačiai suprastu fenomeno
loginiu požiūriu" ir fenomenologinės filosofijos metodo
tiesiogiai netaiko15•
Tiesa, ir pats Leeuwui priekaištaujantis Bleekeris sykiu
abejoja, ar (ir kiek) filosofinės sąvokos gali turėti neigia
mos įtakos istorine medžiaga besiremiančioms studijoms.
Be to, reikia pastebėti, kad Leeuwo veikaluose prasiver
žia ne tiek "apskritai filosofija", kiek konkreti religijos filo
sofija; ir ne tik ji: Leeuwas, nors ir nuolat "atsižadėdamas"
tiesos, tikrovės kriterijų, atsiribodamas nuo teologijos, vis
dėlto palieka vietos tiek tiems kriterijams, tiek teologiza
vimui.Jau vien tai, kad savo veikale jis beveik nenaudoja
krikščioniškos medžiagos, rodo, jog Leeuwui krikščiony
bė iš esmės yra kitokia religija.
Kita vertus, Otto savo veikale nuosekliai remiasi krikš
čionybės faktais, tačiau susilaukia priekaištų, kad jo teo
rija "orientuojasi į žydiškas-krikščioniškas kategorijas" ir
netinka "plačiai religijų istorijos medžiagai"16• Taigi Otto
kritikuojamas dėl to, kad jis naudojasi pasaulinių religijų
medžiaga, o Leeuwas- kad ja nesinaudoja.Tuo tarpu Leeu
wui ir Eliadei priekaištaujama dėl pernelyg didelio rėmi
mosi izoliuotų kultūrų faktais:
15

Mickūnas A., Stewart D. Fenomenologinėfilosofija.- V., 1994.- P. 144.

16

Gladigow B. Gegenstiinde !llld wissenscl!aftlicller Kontext von Religion

swissenscl!aft II Cancik H., Gladigow B., Laubscher M. (Hg.). Handbuch re
ligionswissenschaftlicher Grundbegriffe. - Stuttgart. Berlin. Koln. Mainz,

1988.- Bd. 1. - 5. 28.
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"Pastebėtina, kad van der Leeuwas, rinkdamasis medžia
gą, buvo įsidėmėtinai vienpusiškas, būtent- nepateisina
mai daug dėmesio skyrė rašto neturinčių tautų religijoms,
daug daugiau, nei tai atitinka jų reikšmę.

[ .. ] Klaidingo
.

[tų dalykų] pabrėžimo galima aptikti tokiuose fenomeno
loginiuose žinynuose bei traktatuose, kurių autoriai remia
si visiškai kitokiomis prielaidomis negu van der Leeuwas,
Goldammeris ir Heileris, pvz., Pettazzonio ir Eliades veika
luose"17.
Trumpai tariant, išlaikyti "aukso vidurį" yra nepaprastai
sunku. Pačiam Widengrenui- jis ir yra šios kritikos auto
rius- galima prikišti, kad jis pernelyg dažnai remiasi (jam
geriausiai pažįstama) Irano arijų religijos medžiaga, Lancz
kowskiui - kad sureikšmina actekų religiją ir pan. Bleeke
ris visiškai teisingai pastebi, jog kiekvienu atveju RF veikalas
bus neišsamus, jei neaprėps visų religijų reikšmingiausių
fenomenų18. Tačiau, savo ruožtu, galime paklausti, kokie gi
šio reikšmingumo kriterijai? Ir ką reiškia "visų"? Toks rei
kalavimas yra pernelyg absoliutus, kad būtų įmanomas įgy
vendinti. Kad ir kokia išsami būtų RF knyga, ji tiesiog fiziš
kai neaprėptų visų religijų reikšmingiausių faktų, o eskimų,
baltų religijų ar kalvinizmo specialistai visada galės prie
kaištauti, kad apeinami reikšmingiausi ir tipiškiausi jo iš
manomos religijos reiškiniai.
Grįžtant prie Leeuwo reikia pasakyti, kad izoliuotų kul
tūrų religijų medžiaga jis rėmėsi paveiktas evoliucionisti
nių teorijų. Leeuwas priėmė prielaidą, jog izoliuotų kultūrų
religijos išreiškia gilesnius ir svarbesnius religijos sluoks
nius negu naujosios religijos. Todėl ir pagrindinė jo teorijos
" Widengren G. Einige Bemerkzmgen iiber die Metlzoden der Plziinomwolo
Lanczkowski G. (Hg.) Min. veik. - 5. 263.
'" Bleeker C. J. Min. veik.- 5. 240.
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sąvoka yra "galia"- die Macht, kurią jau aptarėme pirma
me skyriuje. Šiuo metu "galios" ir apskritai "beasmenių ga
lių" idėjos religijų istorijoje atsisakyta. Bet Leeuwas rašė
trečiame dešimtmetyje, kai evoliucionizmas tebebuvo stip
rus. Turėkime galvoje ir tai, kad tokios sąvokos kaip mana,
vakonda, orenda, tabu ir pan. Eliadei buvo reikšmingos dar
1947 metais.
Vis dėlto svarstymai apie "reikšmingiausius" religijų
faktus bei religijos "esmės" paieškos- Leeuwo ir Bleekerio
principai- susilaukia daug stipresnės kritikos. Nepapras
tai sudėtinga suvokti, kas konkrečiuose religiniuose feno
menuose yra esmingiausia. Widengrenas pastebi:
"Fenomenas yra tai, kas "pasirodo"[ .. ], tačiau jokiu bū
.

du nėra tikra, ar tai, kas mums pasirodo, iš tiesų savyje ar
už savęs turi kažką esmiška"19•
Žodžiu, fenomenas gali rodytis ir pasirodyti, tačiau jis
nebūtinai "praneša" esminius dalykus. Be to, "esmė" kiek
vienam autoriui gali atrodyti vis kitaip. Sakysime, maldos
fenomeną galima suprasti kaip maginės religijos tąsą ir
kiekvienoje maldoje ieškoti "maginės" esmės; antra vertus,
malda gali būti laikoma visiškai nuolankiu, atsidavusiu,
naudos neieškančiu, dievybės neprovokuojančiu religiniu
judesiu, ir tada visų maldos fenomenų esmės bus ieškoma
"altruistiniuose" maldos elementuose. Tačiau ir vienas, ir
kitas požiūris bus nepakankamas, nes malda - istoriškai
susiformavęs fenomenas, įvairiais laikotarpiais galintis tu
rėti skirtingų "esmių".
Italų religijų istorikas Ugo Bianchis apskritai abejoja, ar
"absoliutūs" religijų dalykai gali būti atskiriami nuo savo
substancijos, nuo konkretybės: atmetę istoriškai konkrečius
reiškinius, anaiptol neatrandame jokios religinės vienovės
19

Widengren G. Min. veik.

-

5. 260.
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(toks elgesys greičiau būtų tikrovės "užkeikimas"20). Beieš
kant esmės atsiranda savitas reiškinys, kurį Hubertas Can
cikas vadina "profesorių religija"21, tam tikra individualaus
religingumo atmaina, kuri įtvirtinama savaip atrenkant,
interpretuojant ir aiškinant religijų istorijos medžiagą.
Tokios kritikos šviesoje matome, kad RF silpnybės sutam
pa su fundamentaliais RF principais. Galima to nepaisyti
(kaip ir elgėsi, pvz., Heileris), tačiau problemos neišnyksta.
"Esmės" klausimas lieka neaiškus, visų religijų "lygiaver
tiškumas" yra abejotina prielaida, juolab kad patys RF atsto
vai praktiškai jos nesilaiko. Lieka neišspręsta "konkretumo"
ir "esmės" santykio problema, RF lieka atvira religijos filo
sofijos bei teologijos įtakoms, didelę reikšmę įgauna tyrinė
tojo subjektyvumas.
Akivaizdu, kad "klasikinė" RF, suformuota Soderblo
mo, Leeuwo, Heilerio, gaii padėti suprasti religijų pasaulį,
religinius išgyvenimus ir apskritai religinius fenomenus
gal net geriau už kitas "griežtai mokslines" metodologijas,
tačiau pastarosioms ji nepriklauso ir tebėra tarpdiscipli
ninis metodas, esantis tarp religijos filosofijos, teologijos ir
"grynosios" religijotyros. Laikotarpiu "po Leeuwo" iškilo
trys RF pavidalai. Visi jie atsiriboja nuo klasikinės RF, bet
išlaiko dalį jos siekių bei žavesio. Vienas įdomiausių RF
tęsinių- savitas RF ir RI lydinys.
Eliade ir Pettazzonis: fenomeno/ogi nė religijl{ istorija

Van der Leeuwui religijų istorija buvo įdomi tik kaip an
ei/la p!wcnomenologiae, teikianti medžiagos pastarajai; RI ir
20

Bianchi U. Naclz Marbllrg. Klei11c Abha11dlwzg iiber die Metlwde II Lancz

kowski G. (Hg.) Min. veik.
21

-

5. 212-213.

Cancik H. Rcligiollsphiillolllellologie II Cancik H., Gladigow B., Laubscher

M. (Hg.) Min. veik.- 5. 308.
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RF daugiau neturėjo nieko bendra. Bleekeris, pripažinęs
RF ir RI tarpusavio priklausomybę, vis dėlto išlaikė "žanro

rėmus":
"Norint suprasti tam tikrus religinius įvaizdžius, tenka
sisteminti iš įvairių religijų paimtus faktus.[

. . .

] Akivaizdu,

kad dėl šios priežasties religijos fenomenologija yra labai
priklausoma nuo religijų istorijos pateikiamos medžiagos.
Vadinasi, tarp šių dviejų mokslų esama stipraus abipusio
ryšio

(Wechselbeziehung).

Pirmiausia ta prasme, jog nė vie

nas religijos fenomenologijos tyrinėtojas negalės pateikti
naujų idėjų, nebūdamas geras religijų istorikas ir tiesiogiai
nesusipažinęs su šaltiniais. Be to, šitaip jis galės tramdyti
save ir nenuklysti į pernelyg laisvas spekuliacijas. Antra,
svarbu pastebėti, jog religijų istorijai nuolatos reikia feno
menologinės perspektyvos, galinčios apsaugoti nuo nevai
singos specializacijos"22•
Taigi Bleekeriui RF vis dėlto lieka religinės medžiagos
"nuotrauka", "sustabdyta akimirka", nors fenomenologas
ir žino, kad jis dirba su "judančiais paveikslėliais", kad fak
tai "paklūsta tam tikrai dinamikai"23.
Tačiau visiškai kitaip RF principus taiko Eliade2•. Jis
siekia nagrinėti "fenomeną visuotinėje religijų istorijoje"25,
nors drauge atlieka ir "fenomenologinę korekciją", tarda
mas, jog: "istorinis fenomeno sąlygotumas, net ir labiausiai
"Bleeker C. J. Min. veik.- 5. 239.
"Ten pat.- 5. 242.
24

Kadangi Eliade teorinių savo fenomenologijos pagrindq atskirai

nepateikė, naudosimės trumpais, nesyk fragmentiškais metodo nusakymais
atskirose jo knygose; beje, toks principinis "fenomenologinio teoretizavimo"
vengimas tarsi reikštą kad Eliade mano, jog metodas ryškėja iš paties vei
kalo sudarymo ir rašymo principq, todėl atskirai bei nuodugniai jo aptari
nėti nėra reikalo.
25

gart,

Eliade M. Sclzamanismus und arclzaisclze Ekstaseteclznik. - Zi.irich. 5tutt

1_954. - 5. 1.
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reikšmingas (visa, kas žmogiška, galiausiai yra istoriška),
dar jo neišreiškia26 [ .. ],todėl religijų istorikas turi neužmirš
.

ti: fenomenai atveria ribines žmogaus situacijas. Religijų
istorikas turi atskleisti giliausią religinio fenomeno pras
mę,neprieinamą nei religijos,nei psichologijos,nei sociolo
gijos, nei etnologijos metodams. Tokio aiškinimo pabaigoje
visada lieka tam tikras neredukuojamas branduolys, galin
tis atskleisti tikrąją žmogaus padėtį Kosmose"27• Nesunku
pastebėti, kad Eliade religijų istorijai čia kelia tuos pačius
uždavinius, kuriuos Leeuwas kėlė fenomenologijai! Paž
velkime, kaip Eliade kalba toliau:
"Religijos fenomenologas vieno ar kito religinio fenome
no atžvilgiu apsiriboja "artėdamas" prie jo ir numatydamas
jo prasmę, o religijų istorikas fenomeną supranta tik po to,
kai deramai sulygina jį su tūkstančiais panašių ar skirtingų
fenomenų bei atitinkamomis jų terpėmis; šie tūkstančiai
fenomenų atskirti laiko ir erdvės. Dėl tų pačių priežasčių
religijų istorikas negali paprasčiausiai apsiriboti religinių
faktų tipologija ar jų morfologija: jis puikiai žino, jog "isto
rija" neišreiškia religinio fakto turinio, tačiau neužmiršta,
kad tik istorijoje plačiąja šio žodžio prasme religinis fak
tas išskleidžia visas savo savybes,apreiškia visas savo reikš
mes. Kitais žodžiais tariant, trokšdamas atrasti, ką religi
nis fenomenas "nori pasakyti", religijų istorikas naudojasi
visomis istorinėmis fenomeno apraiškomis; viena vertus,
jis laikosi istorinio konkretumo, antra vertus, stengiasi iš
šifruoti tai, ką religinis faktas istorijoje apreiškia antisto
riško"28.
Kaip matome,apsibrėždamas kaip religijų istorikas ir at26
Tell pat. - S. 3-4.
"Tell pat.- S. 4-5.
28
Tell pat. - S. 5.
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siribodamas nuo "religijos fenomenologijos", Eliade sau ir
RI kelia visiškai "fenomenologinius" reikalavimus ir kalba
bemaž Leeuwo žodžiais (iššifruoti antistoriškumą, "nere
dukuojamą branduolį"). Dar įdomiau jis prabyla kitoje vie
toje,patikimiausią RI metodą nusakydamas kaip reikalau
jantį "studijuoti fenomeną jo paties sąsajų lygmeniu, pasi
ryžus šio darbo rezultatus įtraukti į platesnę perspektyvą"29•
Nuo Leeuwo metodo šie principai skiriasi tik tuo,kad pab
rėžiamas fenomeno istoriškumas; antra vertus, Eliade isto
riškumas domina tik kaip vienas iš fenomeno pasireiškimo
būdų. Tad iš tiesų galima pasakyti,jog Eliade laikosi feno
menologinių principų,tačiau juos įgyvendina religijų isto
rijos erdvėje. Be to, Eliades darbuose pateikiama klasifika
cija ne taip jau labai skiriasi nuo "klasikinių" klasifikacijų30.
Istoriją Eliade iš tiesų supranta "plačiausia prasme": fe
nomenai tarsi skrodžia ją menkai kisdami,tačiau atsiskleis
darni vis naujomis prasmėmis ar atspalviais; arba pačios
prasmės tarsi "šokinėja" nuo vienos hierofanijos į kitą. Tuo
tarpu "istorija" tėra vien vieta fenomenams rodytis. Elia
des metodologija iš esmės apima RF, RI,lyginamąją religi
jotyrą ir galbūt dar daugiau31. Tai yra ne dėl "metodologi
nio bejėgiškumo" atsiradusi sumaištis, o greičiau metodų
29

Eliade M. Mythen, Trawne zmd Mysterien.- Zi.irich. Stuttgart, 1954.- S.

30

Plg. "Religijt\ istorijos traktato" (Trnite d'histoire des religions.

-

10.

Paris,

1947) struktūrą: 1) sacrum morfologija ir struktūra, 2) dangiškosios dievy
bės, dangiškieji ritualai ir simboliai, 3) saulė ir soliariniai kultai, 4) mėnulis ir
lunarinė mistika, 5) vandenys ir akvatinė simbolika, 6) šventieji akmenys:
epifanijos, ženklai, formos, 7) žemė - moteris - vaisingumas, 8) augmenija:
atsinaujinimo simboliai ir ritualai, 9) žemdirbystė ir vaisingumo kultas, 10)
šventoji erdvė: šventovė, rūmai, pasaulio centras ir pan. Be to, Eliade, kaip ir
fenomenologai, remiasi visų religijt\ faktais.
31

Kai kuriuos Eliades veikalus galima priskirti religijt\ psichologijai ar

bent pripažinti juos artimais šiai disciplinai, plg. Tec/miques du Yoga.- Paris,

1948; Le Yoga, immorlalite et Iiberle. Paris, 1951; Forgerons et Alchimistes.
Paris, 1956; Mephistoplzelės et l'Androgyne.- Paris, 1962.
-
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integracija. Eliadei ne tiek svarbu išlaikyti metodologinį
grynumą, kiek atskleisti religijos fenomeną ir religinius feno
menus - kiek įmanoma plačiau ir intensyviau.
Apskritai gana pozityvistiškai nusiteikęs vokiečių religi
jotyrininkas Kurtas Rudolphas Eliades darbus apibūdina
kaip "įspūdingą, nuostabias žinias ir apsiskaitymą liudi
jančią pastangą išsaugoti universalius religijotyros reika
lavimus ir pobūdį, sulaikyti jos skilimą į mokyklas, tyrimo
kryptis, filologijas, sociologijas ir psichologijas"32• Antra ver
tus, šis universalizmas nėra sinkretizmas: suprasdamas
religijos fenomeno sudėtingumą ir daugialypumą, Eliade
naudojasi itin sudėtingu apklausos ir supratimo mecha
nizmu. Todėl Eliades metodas, nors ir vienijantis kelių dis
ciplinų principus bei idėjas, vis dėlto yra atskiras metodas,
rodantis, kad RF, RI ir lyginamoji religijotyra bei jų deri
niai, matyt, yra produktyviausios religijotyros kryptys ir
kad šie metodai dar nėra išsisėmę.
Panašiu keliu kaip Eliade eina ir Pettazzonis. Jis paste
bi, kad RF ignoruoja istorinį religijų vystymąsi; religinių
fenomenų gausybėje jis siekia atrasti struktūras, nes "tik
struktūra gali mums leisti įžvelgti religinių fenomenų pras
mę nepriklausomai nuo jų padėties erdvėje ir laike bei jų
priklausymo konkrečiam istoriniam lygmeniui"33. RI to pa
daryti negali, nes ji visų pirma siekia susidaryti atskirų re
ligijų istorijos vaizdą, tyrinėdama konkrečią religiją per kul
tūrinį jos lygmenį, aiškindamasi jos santykius su tam pa
čiam lygmeniui priklausančiais menu, poezija, spekuliaty
viu mąstymu, socialine struktūra ir pan. Bet tuomet iškyla
grėsmė, jog RI ims aiškinti religiją per nereliginius dalykus
"Rudolph K. Geschichte und Probleme .. - S. 410.
.

'3

Pettazzoni R. Bemerkzmgen :wr "Religionswissenschaft" II Lanczkowski

G. (Hg.) Min. veik. - S. 162.
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ar per sąsajas su jais. RF tokio pavojaus išvengia, tačiau nu
slysta į kitą kraštutinumą. Net ir į struktūras sudėlioti religi
niai faktai nenustoja būti istoriškai sąlygoti. Todėl pernelyg
žavintis panašumais gali kilti pavojus, jog bus prievartau
jama faktinė medžiaga, arba kad bus atskirti vienodas pras
mes, bet skirtingus "pavidalus" turintys faktai.
Taip Pettazzonis stengiasi parodyti, jog nei RF, nei RI
pačios savaime nėra pakankamai tobuli įrankiai daugialy
čiam religijų pasauliui tirti, ir retoriškai klausia, ar šios dis
ciplinos- tai du atskiri mokslai, ar dvi vieno mokslo gali
mybės. Gal tai dvi vienos religijotyros formos, kurių viena
tiria vidinius potyrius, kita - išorines manifestacijas? Tad
kol kas egzistuojantis padalijimas į RF ir RI tėra pakopa žen
giant į vieną vienintelę religijotyrą3-!.
Matome, jog ir Eliade, ir Pettazzonis baigia labai pana
šiais rezultatais. Jų manymu, RF ir RI liejasi į tam tikrą "me
tareligijotyrą". Šiaip ar taip, šių dviejq autoriq idėjos yra
labai perspektyvios. Galima pridurti, kad daugelis šiuolai
kinių religijotyros veikalų balansuoja ant RF ir RI ribos,
nebūtinai tai suvokdami ar aiškiai deklaruodami; tokia po
zicija išties gana vaisinga, ir tyrinėtojai tarsi "savaime" prie
jos artėja tyrimų metu.
Lyginti, kad suprastum
Dar viena, labai svarbi RF atšaka - lyginamoji religija
tyra (toliau- LR). Kaip religijotyros disciplina ji turi atski
rą istoriją, tačiau šiuo metu ji taip artima RF krypčiai, kad
terminai "LR" ir "RF" vartojami bemaž sinonimiškaP5. Lan
czkowskis rašo:
"Ten pat.- S. 161-164.
Baetke W. Azifgabe und Struktur der Religionswisscnsclzaft II Lanczkowski
G. (Hg.) Min. veik.- S. 144.
35
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"[ ] dėl lyginamojo metodo naudojimo religijos feno
menologija dažnai vadinama lyginamąja religijotyra, ir šis
terminas neretai išplečiamas visoms religijotyros sritims"36•
Ši Lanczkowskio frazė iš esmės atitinka dabartinę pa
dėtį. Vokiškai kalbančiuose kraštuose Vergleichende Religi
onswissenschaft, anglakalbiuose Comparative Religion iš tiesų
yra vyraujančios religijotyros disciplinos ir, nustelbdamos
kitas, dažnai sutampa su bendriausia prasme suprantama
religijotyra. Taip atsitinka dėl gana paprastų priežasčių: ly
ginti būtina tiriant bet kurios religijos istoriją. Apie ,)ygi
nimą" kalbėta ir klasikinės RF, tačiau šiuolaikinė RF, eg
zistuojanti LR pavidalu, pasitelkia ir mums jau pažįstamą
"supratimo" pastangą. Tačiau esama kitų niuansų, kuriais
RF ir LR tarpusavyje skiriasi. Įsiskaitykime:
"Lyginimas religijos fenomenologijoje iš esmės naudo
jamas kaip hermeneutinė priemonė ir reikalingas ne tik at
skirų religinių reiškinių, bet ir jų visumos esmės suvokimui
bei supratimui [ ... ].
Kaip hermeneutinė priemonė religijotyrinis lyginimas
įgalina suprasti svetima, tik lyginant tai su jau pažįstamais
dalykais. Jeigu apie ką nors neturime išankstinio suprati
mo (Vorverstiindnis), prarandame galimybę suvokti jį kaip
visumą (totaliter aliter). Juk nelygindami iš svetimos kal
bos negalėtume išversti nė žodžio"37.
Prisiminę Leeuwą, galime pastebėti, kad LR, nors ir iš
laiko "supratimo" reikalavimą, bet jį šiek tiek pakeičia. ,,Iš
ankstinis supratimas" iš esmės yra bendro religijų istori
jos konteksto pažinimas; taip pat akivaizdu, kad šį Vor
verstiindnis gali turėti tik religijų savastį pripažįstantis reli
gijotyrininkas. Antra vertus, LR "supratimas" atsiranda ne
. . .

36
37

Lanczkowski G. Einfiihnmg in die Religionsphiinomenologie . - S. 13.
Widengren G. Min. veik. S. 13.
.

-
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dėka keistokos "huserliškos" intelektualinės žiūros, bet
kaip lyginimo proceso palydovas ir rezultatas. Čia LR nu
krypsta nuo gana neaiškios Leeuwo "supratimo" sampra
tos, ir būtent šio nežymaus nuokrypio pakanka, kad būtų
galima išvengti klasikinės RF problemų ar bent jau išsiaiš
kinti, kad "supratimas ateina lyginant".
Lyginti galima dviem būdais, atitinkančiais du religinių
reiškinių sluoksnius. Pirmas- tai ištisų religijų tarpusavio
lyginimas- tuo daugiau užsiima religijų tipologija (žr. to
liau). Antras - atitinkamų fenomenų iš skirtingų religijų
lyginimas, būtent to ir griebiasi LR. Lyginti galima, pvz.,
mokytojo ir mokinio santykius dviejose ar daugiau skirtin
gų religijų, tam tikras aukas, religinių reformų stadijas, die
vybių atributus, socialinio sluoksnio (pvz., karių ar pirk
lių) religinius įvaizdžius, sielos fenomenus ir t. t. Galimų
"lyginimų" laukas yra nepaprastai platus.
Tačiau "lygintojas" turi išvengti jo tykančių povandeni
nių uolų. Išoriniai panašumai kartais gali būti tik menami
homologiški dalykai-jie kartais painiojami su analogiškais.
Pvz., vadinamoji "religinė istorinė mokykla" (Religionsges
chichtliche Schule) pernelyg greitai sutapatino babiloniškąjį
ir biblinį pasakojimus apie pasaulio sukūrimą: kai kurie
pasakojimų elementai tikrai panašūs, tačiau nei Dievybės
samprata, nei kūrimo įvaizdžiai anaiptol nesutampa- pa
našios tik formos, bet skiriasi turiniai. Sakykime, esama pa
našumų tarp mitraistinių ir krikščioniškųjų "vakarienės"
ritualų, bet išoriškai panašių ritualų esmės gali būti labai
skirtingos. Kad tokių paviršutiniškų sutapatinimų būtų iš
vengta, reikia nagrinėti atskirus fenomenus nuolat atsižvel
giant į religijos, kuriai jie priklauso, visumą ir per sąsajas
su ja aiškinti juos kaip istorinius fenomenus. Pvz., nepakan
ka paskirose religijose pastebėti esant prašomosios aukos
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fenomeną; svarbiausi dalykai atsiskleidžia, kai imama aiš
kintis, kam ši auka skiriama (dievui, protėviui), ko (pergalės,
derliaus) bei kokiomis aplinkybėmis (nuolat, periodiškai .
ar ypatingomis sąlygomis, pvz., karo atveju) meldžiama ir
t. t.38 Arba, Menschingo žodžiais tariant, reikia klausti apie
fenomeno gyvenimą: tikrai analogiški dalykai vienos re
ligijos organizme atlieka tą pačią funkciją, kaip ir kitame,
homo logiški dalykai- ne39. Tik taip elgiantis galima atrasti
tikrus panašumus ir lyginant artėti prie supratimo.

Gyvybinio religijos centro paieškos nuo Fricko iki Menschingo:
religijz1 tipologija
Jau pastebėjome, kad RF ir LR, nors ir šiek tiek besiski
riančios, neretai yra gretinamos, painiojamos, tapatinamos
disciplinos. RF "bendąsis laukas" išties platus, ir atskiras
disciplinas vieną nuo kitos gali skirti tik niuansai. Tad nieko
nuostabaus, kad dar 1928 metais Frickas savo "Lyginamo
sios religijotyros" pratarmėje pareiškė, jog religinius reiš
kinius išsamiai aptarti galima tik lyginant pačius skirtin
giausius istorinius bei psichinius faktus, o "šį darbą atlie
ka lyginamoji religijotyra, arba tipologija"•0; taigi Frickui
šios dvi sąvokos yra sinonimai. Fricko manymu, religijų
tipologijos (toliau- RT) užduotis- religinių reiškinių toly
gumo (Gleichmiissigkeit) tyrimas. Tačiau toliau pateikiama
viena, vėliau RT ir LR išskirsianti pastaba:
"Iš tiesq tam tikros religijos ypatybės yra ne tai, ką ji turi
bendra su kitomis religijomis, o tai, kas slypi joje pačioje. Re
ligijos yra gyvi organizmai. Todėl jos turi tam tikrą išvaizdą
bei gyvenimo bf1dą, persmelkusius jas iki pačių tolimiausių
"'Baetke W. Mi11. veik.- S. 146-148.
"Mensching G. Die Religio11 .. - S. 12.
'"Frick H. Vcrgleichellde Religiollswissenschnft .
.

344

. .

- S. 9-10.

jų išraiškų. Per kiekvieną detalę pasirodo visumos charak
teris, per vieną ir tą patį dalyką pasirodo ir tai, kas bendra,
ir tai, kas ypatinga. Ypatingybė čia sutampa su organinio
darinio tipiškumu"41•
Taigi RT iš pat pradžių pareikalavo žiūrėti į religijas kaip
į autonomiškus darinius.RT nagrinėja ne tik religinius reiš
kinius, bet ir konkrečios religijos

stadijas. Tie patys kurios

nors religijos reiškiniai pasirodo skirtingomis jos stadijo
mis- juos stebint galima aptikti religijos

tipą, t.y.tai, kas

jai būdinga ir ypatinga. Tad ir pačios religijų stadijos tam
pa atskiru RT objektu42: tai vienalaikiškumas (nepaaiškina
mas tų pačių religinių idėjų pasirodymas visame pasaulyje
tuo pačiu metu ar atitinkamais religijos gyvavimo laikotar
piais), išraiškos formų pastovumas (skirtingose religijose
matome tas pačias religinių faktų struktūras; visų istoriją
turinčių religijų pereinamos stadijos- įsteigimas ir krista
lizacija, kūrybinių proveržių ir stabilizacijos laikotarpis,
reformacijos, plėtra (drauge su asimiliacijos, substitucijos
ir izoliacijos procesais), nuosmukis.
"Tipologijos" skyriaus būta ir Leeuwo "Religijos feno
menologijoje"; jame Leeuwas kalba apie religijų pavida
lus

(Gestalten)43•
Religija kaip tokia,- teigia Leeuwas,- mums niekur ne

pasirodo. Visa tai, ką galime matyti, nuolat bus viena konk
reti religija, be to, ją nuolatos regėsime tik konkrečiu isto
riniu pavidalu44• Todėl, sudarinėjant bendrąją tipologiją,
reikia tiek paisyti istorinio religijos pavidalo, tiek ieškoti
idealaus atskiros religijos tipo.
41
42
43
44
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Pavyzdžiui, galima skirti kolektyvinės ir individua
listinės religijos tipus; kolektyvinės religijos- tai visos "pri
mityviosios" ir "valstybinės" religijos; individualistinėms
priklauso, tarkime, pietistinės religingumo formos. Tačiau
reikia vengti skirstyti religijas į "aukštesnes" ir "žemesnes" tai tik nereikalinga vertinimo pražanga ar evoliucionizmo
recidyvas. Dar pavojingesnės yra "rasinės" tipologijos, pvz.,
"indoeuropietiškas" ar "semitinės" Dievo sampratos paieš
kos, nes kiekviena religinė sistema yra paveikta kitų, be to,
religinius reiškinius yra tikslingiau aptarinėti pagal jų es
mę, o ne pagal "tautinę" jų priklausomybę45• Taigi "pavi
dalai" ryškėja ne renkantis išankstines nuostatas, bet nag
rinėjant konkrečias religijas. O tokia "istorinė tipologija"
yra labai svarbi, esminė religijos fenomenologijos dalis46.
Apie Leeuwo sudarytąją religijų, jų dinamikos ir religi
nių autoritetų tipologiją mes jau kalbėjome, apibūdinda
mi penktąjį Leeuwo išskirtąjį RF požiūrio į religiją sluoks
nį- "pavidalus" (žr. p. 324-325).
Vėliau, 1959 metais religijų tiplogiją sudarė ir Menschin

gas. Graikų religiją apibūdinęs taip pat kaip ir Leeuwas"veržimosi ir pavidalo", romėnų religiją jis nusakė kaip
"tikslo įgyvendinimo religiją", germanų- kaip "numinozi
nio genties gyvenimo religiją", babiloniečių ir asirų- kaip
"astralinių santykių religiją", egiptiečių- kaip "suamžinto
gyvenimo", parsizmą - kaip "dorovinės kovos", hinduiz
mą- kaip "rymančio vienio ir vienijančios rimties religiją".
Kinų religija jam - "kosminės harmonijos", sintoizmas "sakralinės valstybės ir šeimos religija", izraelitų- "klus'5

Tačiau tautl! grupil\ ar tl! pačil! indoeuropiečil! religijos tyrimai yra

visiškai įmanomi, Leeuwas čia nori pasakyti, kad toks principas netinka RT,
tipologijl! sudarinėjimui.
"Leeuw G. van der. Ten pat.
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numo Įstatymui religija", budizmas- "visuotinės kančios
panaikinimo", krikščionybė - udievavaikystės ir meilės
religija", islamas- "tobulo atsidavimo religija"47•
Kaip matome, RT siekia rasti "gyvybinį religijos centrą"
ir apibrėžti jį keliais žodžiais. Kaip jai tai pasiseka - kitas
klausimas. "Numinozinio genties gyvenimo" religijos (ger
manų) pavadinimas gali tikti daugybei kitų, pvz., keltų ar
bet kokiai izoliuotai religijai. "Veržimosi ir pavidalo" galima
pavadinti ir germanų religiją. "Tikslo įgyvendinimo" reli
gijos apskritai yra visos: net visko atsisaką.ntis ortodoksinis
budizmas kelia sau šį radikalų atsisakymo tikslą ir veržia
si-su tokia jėga! -į nirvaną. Trumpai tariant, tokie religi
jų apibūdinimai nesyk gali būti kritikuojami vien dėl paties
bandymo keliais žodžiais nusakyti nepaprastai sudėtingą
ir kintantį religijos organizmą. Vis dėlto beieškodami tokių
apibūdinimų galime daug geriau pažinti vienos ar kitos re
ligijos savastį.
Tačiau RT neapsiriboja "atskirybių" paieškomis:
"11 Tipo" sąvoka yra dvireikšmė: viena vertus, jis pažy
mi tai, kas skirtingų religijų organizmams yra bendra, kita
vertus-ir kiekvienos religijos "tipišką" vienkartinumą bei
savybingumą"48•
Tad ir RF turėtų imtis ieškoti ne tik atskirų religijų vien
kartinumo, jų "gyvybinio centro", bet ir tipiškų bendry
bių. RT ieško bendrybių, naudodamasi šiek tiek panašiais
į RF "klasifikaciniais tinklais", tačiau jie vis dėlto- nauji, o
ir užmetami ant kiek kitų objektų.
Pasak Menschingo RF nagrinėja religijų pasaulyje eg
zistuojančias paraleles. Ji tiria religijų elementus, religinius
įvaizdžius ir pan. Tuo tarpu RT "nagrinėja religijas kaip vi'7
48

Mensching G. Min. veik.
Ten pat.- S. 77.
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sumas

(Ganzheiten), kaip organizmus dviem- tipiškų ben

drybiq ir tipiško vienkartinumo - atžvilgiais"49. RT daro
prielaidą, kad "bendrybių tipų" esama labai daug. Kiek
viena tipologija yra teisėta, jei tik ji nepagrįsta grynai forma
liu ar vertinamuoju požiūriu (pvz., moksliškai nepatikima
skirti "religijas, garbinančias tikrąjį Dievą", ir "religijas,
nepažįstančias tikrojo Dievo"). Taigi ant margos istorinių
religijų organizmų įvairovės užmetamas kaip tik įmano
ma rūpestingiau nupintas tipologijų tinklas. Be to, gretinda
ma tipus ir ieškodama naujų, RT naudojasi ne keliomis, o
daugybe kategorijų.
Reikia turėti galvoje ir tai, kad kartais viena ir ta pati re
ligija gali patekti į kelių tipų lauką, o vienas tipas nesutampa
su konkrečia religija. Sakysime, krikščionybė priklauso tiek
įsteigtos, tiek pranašiškos, tiek malonės religijos tipams. Tuo
tarpu islamas, nors ir priklausantis pirmiesiems dviem, ne
priklauso malonės religijos tipui, kuriam savo ruožtu pris
kiriamos kai kurios hinduizmo srovės, nors jos nėra nei įs
teigtos, nei pranašiškos, be to, priklauso dar ir mistinių re
ligijų tipui. Taigi esama daugybės religijų tipq, tad religijų
tarpusavio santykiai sudaro labai rafinuotą skersai ir išil
gai nusidriekusių sąsajų sistemą.
Deja, viso jos grožio čia parodyti neįmanoma- tam reikė
tų atskiros monografijos. Todėl tiesiog išvardysime Men
schingo postuluojamus bendrybių tipus: tai gamtinės ir kul
tūrinės religijos, dinaminės, animistinės, teistinės religijos,
reikalaujančios ir dovanojančios, Apreiškimo ir Knygos,
užaugusios ir įsteigtos, mistinės ir pranašiškos religijos,
misijų ir nernisijinės, keliaujančios religijos. Religijos pe
reina pradžios, dogmatizacijos ir konfesionalizacijos, or" Ten pat.

-

S. 78.

348

ganizavimo, reformacijos, nuosmukio stadijas, išgyven
damos tam tikras įtampas (tarp tradicijos ir naujovių, tarp
žodinės ir rašto tradicijos, tarp formos ir dvasios, ir t.t.).
Kaip matome, RT yra gana įdomi bei originali RF šaka,
turinti nemažų perspektyvų, nes tipų ar vis subtilesnių ti
pologijų paieškos iš esmės yra begalinės.
Bendriausios RF ypatybės
Taigi pastebėjome, kad RF tebėra gyvuojanti ir gyvy
binga religijotyros disciplina, šiuo metu pasireiškianti per
RI tyrimus, LR bei RT. Nors Leeuwo suteiktu pavidalu RF
formaliai nebeegzistuoja, LR ir RT principai nėra perne
lyg nutolę nuo "klasikinių". Todėl klausimas apie religijos
fenomenologiją "šiandien" kartu yra klausimas apie LR,
RT bei apie RF elementus Rl. Tai, kad RF ištirpo dukteri
nėse disciplinose, gali būti įvertinta ir kaip "užsimaskavi
mas" kitais vardais, ir kaip tolesnė natūrali RF raidos forma,
ir kaip RF pabaiga; kiekvienas atskiras aiškinimas būtų šiek
tiek subjektyvus ir šiek tiek klaidingas.
Baigiant reikėtų pamėginti trumpai nusakyti -nors tai
ir labai sudėtinga bei graso subanalinimu-visoms RF dis
ciplinoms bendrus dalykus:
1. Svarbiausias RF principas - religijos autonomišku
mo ir savarankiškumo pripažinimas. Religija gali būti aiš
kinama ir suprantama tik per ją pačią ir tik religiniame
kontekste.
2. RF į savo tyrimus neįsileidžia nei religijos filosofijos,
nei teologijos, nors jos rezultatais gali naudotis tiek religi
jos filosofija, tiek kai kurios teologijos disciplinos. Pati RF
gali laisvai remtis kitų religijotyrinių disciplinų, ypač Rl,
medžiaga.
3. RF kreipiasi į visą religijų pasaulį; ji pripažįsta kiek349

vienos religijos savarankiškumą, tačiau supranta jį visų
religijų kontekste.
4. Jos požiūriu, nėra nei "aukštos", nei "žemos" religi
jos formų. RF nevertina ir nesprendžia apie religijos ryšį
su tiesa, palikdama tai religijos filosofijai bei teologijai.
5. RF žino, jog fenomenologui yra būtinas "išankstinis

supratimas", t.y. bendra nuovoka apie religijų pasaulį, ir
tam tikras savas religingumas.
6. RF darbui yra svarbios supratimu bei empirine me
džiaga besiremiančios klasifikacijos (tipų, struktūrų, feno
menų ar pan.).Jos turi būti kuo nuoseklesnės ir tikti prak
tiškai visų religinių reiškinių tvarkymui bei aiškinimui.
7. Visus šiuos RF principus vainikuoja tikslas- religijos

fenomeno supratimas.Jis randasi dirbant, tvarkant medžia
gą. Tai realus supratimas, kurį fenomenologas perteikia savo
tekstu skaitytojui; drauge religijos supratimas visuomet yra
siekinys, tikslas, kuris, nors ir niekada nepasiekiamas, tačiau
nuolat artėja.
Religinis istorinis požiilris
Rl šiandien yra labai artima lyginamiesiems tyrinėjimams,

ir tai nenuostabu, nes ji, pasak Ugo Bianchio, ir atsirado
kaip lyginamoji religijų istorija50• Jau Tyloro teorija iš esmės
buvo religinė-istorinė. Tokiomis galima laikyti ir Schmid
to pirmykščio monoteizmo teoriją, ir animizmą, manizmą
bei kitas evoliucines ar antievoliucines doktrinas. Dabarti
nė RI nuo šių pirmųjų teorijų pirmiausia skiriasi tuo, jog
nebebando aprėpti visų pasaulio religijų reiškinių, paaiškin
ti religijos kilmės ir parodyti "pasaulinės" jos evoliucijos.
Apskritai bendrųjų religijų istorijos tyrimų nei pretenzijų
S<J

Bianchi U. Prob/eme der Religionsgesc/Jic/Jte.

350

-

Giittingen, 1964.

-

S. 9.

į juos šiuo metu nebėra, tad RI dažniausiai užsiima vienos
ar kelių religijų analize. Mat pirmaisiais šio amžiaus dešimt
mečiais paaiškėjo, kad atskiros religijos vis dėlto yra gyvi
organizmai, glaudžiai susiję su savo laiku, etnosu, konkre
čia kultūros ar civilizacijos erdve, ir religijų istorikai nuta
rė, kad religijas tegalima aprašinėti atskirai.

Ugo Bianchi: religijų istorija kaip savarankiška disciplina
Vienas žymiausių religijų istorikų italų religijotyrinin
kas Bianchis bene atkakliausiai stengiasi parodyti RI dis
ciplinos savitumą ir autonomiją, tad čia pamėginsime per
sakyti svarbesnes jo mintis.
Bianchis, apibūdindamas šiuolaikinės RI ypatumus bei
jai keliamus reikalavimus, visų pirma stengiasi atsiriboti
nuo lyginamosios religijotyros, suprastos plačiausia pras
me, įtakų ir apskritai niekada nepraleidžia progos "įkąsti"
lyginamiesiems metodams- tai parodo, jog disciplinų sam
pyna, kad ir kokia stipri ji būtų, anaiptol ne visų yra pagei
daujama. Pasak Bianchio, imantis nagrinėti istorinę medžia
gą, reikia į ją pažvelgti kaip į visumą- neskaidyti jos pagal
temas, motyvus, tikėjimo ir kulto detales, o atvirkščiai detales suprasti iš tos konkrečios religinės visumos, į kurią
jos įterptos ir kurioje jos egzistuoja, konteksto. Tai esąs ge
riausias religijų tyrinėjimo metodas, labiausiai atitinkantis
jų prigimtį. Jis leidžia išvengti tokių nepatikimų apiben
drinančių "religijos" ir "religiškumo" sampratų, prie kurių
mus pripratino šiuolaikiniai ideologizmai, pvz., "žmogiš
kumo religija", "laisvės religija" (konkrečiai Menschingui
skirtas įgėlimas- G. B.) ir pan.
RI tyrimai, kaip toliau moko Bianchis, neišvengia lygini

mo. Tačiau jis nėra panašus į etnologijos ar kitų disciplinų at
liekamus lyginimus, išplėšiančius detales iš jų konteksto,351

juk taip iš gyvos religijos išimti kokį nors elementą ir lyginti
jį su kitais yra tas pat, kas jį numarinti. Tad religinis-isto
rinis lyginimas elgiasi daug griežčiau už fenomenologinį.
Jis atsižvelgia į filologinį bei istorinį medžiagos lygmenis,
naudojasi archeologijos, sociologijos, kultūros istorijos duo
menimis. Be to, religinis istorinis lyginimas vengia daryti
galutines išvadas, o faktus visuomet mato tik kaip egzis
tuojančius istorinėse sąsajose ir kontekstuose51•
Šiek tiek grįžkime atgal ir leiskime sau prisiminti, kur
tokius postulatus jau girdėjome- taip, tai van der Leeuwo
fenomenologinės korekcijos reikalavimai, kuriuos jis kėlė
fenomenologiniam tyrimui- fenomenologija negali nesi
remti istorine, archeologine, filologine ir kitokia empirine
medžiaga. Bianchis, pabrėždamas, kuo religinis-istorinis
lyginimas skiriasi nuo fenomenologinio, ima kalbėti Leeu
wo žodžiais- darsyk matome, kad metodologinis grynu
mas yra pernelyg didelė prabanga. Mes pritariame Bian
chio reikalavimams ir pripažįstame, kad tiriant religijų isto
rijas atsirandantis lyginimas skiriasi nuo fenomenologinio
lyginimo; bet kai pažvelgiame į detales, skirtumai tarp šių
lyginimų mūsų akyse ima nykti.
Metodų konvergencija

Toliau Bianchis teigia, kad Rl, būdama istorinė discip
lina, lygina ir aiškina tam tikrus tapsmus (pvz., religinės
idėjos raidą konkrečiame kontekste), difuzijas, perėmimus,
paveldėjimus ir t. t. Tačiau čia reikia sustoti ir pabrėžti vieną
svarbų dalyką: artimose ar nutol usiose religijose pastebėję
egzistuojant vieną ir tą patį elementą, motyvą ar mitą, ga
lime pasielgti dvejopai- arba tarti, kad jis buvo istoriškai
51
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perimtas bendraujant tautoms ar kultūroms, arba suabe
joti kokios nors difuzijos galimybe, ypač jei kalbama apie
labai nutolusias religijas. Pvz., kokios perėjimo idėjos gali
paaiškinti, tarkime, mitologemų sutapimą Brazilijos indė
nų ir germanų ar Australijos aborigenų religijose? Po Car
la Gustavo Jungo archetipų teorijos kalbėti apie difuzijas
ar mitų keliones yra gana problemiška. Iš tikrųjų, aptikę
du vienodus elementus esant nutolusiose religijose, galime
tiek aiškinti juos istoriškai- kad viena religija tokį elementą
perėmė iš kitos, tiek tarti, jog tai yra kokia nors universali
ja, archetipas ar elementarioji idėja, bendra visai žmonijai
ir todėl galinti apsireikšti daugybėje religijų. Tačiau tokie
klausimai nesyk taip ir lieka neišspręsti, nes jie iš esmės
jau yra už mokslo ribų - tyrinėtojas vieną ar kitą požiūrį
paprasčiausiai pasirenka, vadovaudamasis subjektyviais
motyvais ar net jų neįsisąmonindamas.
Taigi metodologijos yra pasirinkimo dalykas; o šiais lai
kais, metodams vis labiau suartėjant, religijotyrininkas tu
ri nuolat pasirinkti netgi rašydamas vieną ir tą patį tekstą.
Šis ar kitas metodas naudojamas tiesiog pagal turimą me
džiagą ir žinias. Tarkime, akivaizdu, kad romėnų Saturnas
yra daug ką perėmęs iš graikų Krono, tad religijotyrininkas,
lygindamas šiuodu dievus, dirbs kaip religijų istorikas. Jei
gu jis lygins Saturną su kokios nors afrikiečių genties pir
madieviu, pasižyminčiu panašiomis ar tokiomis pat savy
bėmis, tai jis jau turės naudotis lyginamosios religijotyros
metodu. Jeigu religijotyrininkas, tarkime, rašys straipsnį
apie pirmadievius religijų istorijoje, tai tuomet jokio me
todologinio grynumo tikėtis neverta - jis nuolat šakinės
nuo vieno požiūrio prie kito, ir tai darys visiškai automatiš
kai, priklausomai nuo medžiagos pobūdžio. Tad šiais laikais
kalbėti apie RI kaip atskirą discipliną yra labai sudėtinga-
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esama religinių istorinių veikalų, bet jie parašyti pasitel
kiant lyginimą. Neatsitiktinai paskutinieji stambūs religi
jotyros raidą ir dabartinę jos padėtį apibūdinantys veika
lai išvis atsisako religijų istorijos skyriaus- pvz., Canciko,
Burkhardo Gladigowo ir Mathiaso Laubscherio 1988 metais
pradėtas leisti "Pagrindinių religijotyros terminų žinynas".
O religijų istorikai Ringgrenas irAke V. Stromas, savo reli

gijų istorijos knygą pavadinę "Religijos praeityje ir dabar",
jos pradžioje rašo:
""Religijų istorijos" terminui šiuo metu dažnai suteikia
ma platesnė reikšmė ir juo apibūdinamas mokslas, tiriantis
religiją, jos funkcijas ir istoriją. Panašiai plačiai supranta
ma ir religijų istorija kaip universitetinė disciplina. Tiesą
sakant, čia geriau būtų kalbėti tiesiog apie religijotyrq"52•
Atrodo, su jais reikia visiškai sutikti.

52 Ringgren H., Strom A. V. Religie w przesztosci i w dobie wsp6tczesnej.
Warszawa, 1990.- S. 17.
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VIII. RELIGIJOTYRA
IR TEOLOGIJA

Būtent šios temos apsvarstymas bus mūsų samprotavi
mų užsklanda, nes šiandieninei mūsų bendrajai sąmonei
teologija ir religijotyra nesyk atrodo esą itin artimos discip
linos, o teologai, pvz., dėsto religijotyros įvado kursus, nors
juose kalbama visiškai ne apie religijotyrą kaip akademinę
discipliną, o tiesiog- gana laisvai- "apie religiją apskritai",
galvoje turint krikščionybę.
Teologija ir religijotyra - tai dvi disciplinos, turinčios
nors ir nelabai ilgą, tačiau turtingą tarpusavio samplaikos,
santaikos ir sankirtos istoriją. Religijotyra kaip savaran
kiška disciplina susiformavo iš teologijos, ypač misijų teo
logijos, religijos filosofijos, etnologijos, XIX amžiaus antro
pologinių mokyklų elementų, tad ji yra palyginti nesenas
mokslas. Ji tebėra daug kuo susijusi su savo pramotėmis,
nors nuolat stengiasi nuo jų atsiriboti. Religijotyra į savo
objektą iš tiesų mėgina žvelgti kitaip negu jos pirmtakės
objektyviai ir neredukuodama.
Visų pirma religijotyra į pačias įvairiausias religijas, tie�
senąsias, tiek dabartines, žiūri su derama pagarba ir ne
leidžia sau jų vertinti. Nėra "geresnių" ar "prastesnių", "tei
singų" ar "mažiau teisingų" religijų - tai vienas pagrindi
nių religijotyros principų, atskiriančių ją nuo bet kurios
teologinės disciplinos. Jei teologija mėgina suprasti kon
krečią religiją "iš vidaus", remdamasi Apreiškimu, švent355

raščiu, tradicija, tai religijotyra imasi kitos užduoties- aiš
kinti religijas "iš išorės", nesiremiant tiesos ar absoliutumo
kriterijai s.
Religijotyrininkas neturi daryti pernelyg apibendrinan
čių išvadų: religijų pasaulis yra toks įvairus ir daugiasluoks
nis, kad vienas tyrinėtojas tiesiog negali nusimanyti apie
"visas" religijas ar net apie tuziną jų. Geriausiai jis pažįsta
vieną ar kelias religijas, kurias visą laiką ir nagrinėja. Todėl
visa apimančios "vizijos" niekada nebus religijotyros sie
kinys. Iškilmingų bylojimų apie religijos kilmę, visuotinės
religijų istorijos projektų religijotyra atsisakė dar paaug
lystėje. Religija jos požiūriu yra autonomiškas darinys,
turintis savo organizaciją ir gyvenantis savitą gyvenimą.
Religijos negalima paaiškinti per gamtinius, rasinius ar tau
tinius, ūkinės sanklodos, socialinius dalykus. Antra ver
tus, gyvuodama ji veikia aplinką ir yra jos veikiama. Tad
religijotyrininkas turi kreipti dėmesį į sudėtingą įvairių
procesų samplaiką, remtis empirine medžiaga ir filologine
jos kritika.
Tokie tad būtų šiuolaikinės religijotyros principai. Aki
vaizdu, jog ji skiriasi nuo teologijos, lygiai taip pat aišku,
kad religijotyros tyrimų rezultatai yra nepaprastai naudin
gi daugeliui humanitarinių disciplinų, tarp jų ir teologijai.
Taigi pradėdami aptarti teologijos ir religijotyros santykį,
juo pirmiausia ir apsiribosime; o dabar labai trumpai pa
žvelkime į šio santykio pradžią.
Apie ištakas
Teologija negali išsiversti be religinių-istorinių studijų.
ST skelbimo fone nuolat pasirodo svetimi, stabmeldiški
tikėjimai ir kultai, kurie suvokiami kaip priešprieša išrink
tosios tautos religijai ir negatyviai pasitarnauja, žydams
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apibrėžiant savo tapatybę. NT situacija panaši: Romoje, An
tiochijoje apaštalai ar pirmieji krikščionys kreipiasi į hele
nistinių religijų išpažinėjus ar konvertitus; skelbdami Evan
geliją jie naudojasi žinomais religiniais terminais; jie turi
paisyti vietinių kultų bei papročių (plg. patarimus dėl sta
bams paaukotas mėsos valgymo). Jie vaikšto tomis pačio
mis gatvėmis kaip pagonys, plaukia tais pačiais laivais, jie
matė pagoniškas apeigas ar apie jas girdėjo, ir net patys
neseniai aukojo Jupiteriui ar Aštartei.
Krikščionybei įsigalėjus pagonys liko oikumenos pari
biuose, o ribos vis plėtėsi, pradžioje iki Dunojaus ir Reino,
vėliau iki Baltijos ir Indijos. Krikščionybė visada riboda
vosi su etninėmis religijomis, kurios anksčiau ar vėliau tap
davo misijinės veiklos objektu, būdavo griaunamos, o ant
jų griuvėsių (pažodine prasme- naujakrikštų žemėse baž
nyčios statybos senųjų kulto statinių vietose) būdavo stei
giama kita, galutinė ir absoliuti religija.
Sunkiau buvo su islamu, monoteistine religija, juosusia
Europą iš Pietų ir Rytų, juolab kad saracėnų religija pasižy
mėjo ne tik tokia pat absoliučios religijos savimone, bet ir
misijų entuziazmu, paremtu stipria karine jėga bei monoli
tine socialine sąranga. Trijų pastarųjų dalykų trūko judaiz
mui, tačiau tuomet, kai islamas juosė Europą iš išorės, ju
daizmas mažomis salelėmis gyvavo jos viduje. Nepaisant
dažnai pernelyg komplikuotų krikščionybės ir islamo bei
judaizmo santykių, pastarosios religijos krikščioniui buvo
šiek tiek suprantamos - kaip eretiški monoteizmai.
Etninės religijos krikščioniškajam mentalitetui irgi ne
sudarydavo didelių problemų. Jos būdavo suprantamos
kaip velnio pramanai ar paaiškinamos pagal antikinius pro
vaizdžius. Visi griausmavaldžiai buvo vienas ir tas pats
Jupiteris, visos medžioklės deivės - Dianos ar Artemidės
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ir pan. Beje, tokiuose svarstymuose galėtume įžvelgti lygi
namosios religijotyros daigelių, bedygstančių iš teologijos
šerdies.
Tačiau padėtis iš esmės pasikeitė, kai krikščioniškasis
pasaulis susidūrė su Afrikos religijų gausybe ir ypač su
Centrinės Amerikos civilizacijų religijomis. Nemažiau reikš
mingi buvo ir vėlesni abiejų Amerikų bei Okeanijos salų
religijų atradimai. Žinia, išliko galimybė visa tai pavadinti
"velniavomis", tačiau šių religijų nebebuvo įmanoma pa
aiškinti remiantis antikiniais atitikmenimis. Misionieriai
Perkūną, Torą ar Taranį nesunkiai identifikuodavo kaip Ju
piterį, tačiau actekų Kecalkoatlis ar koks irokėzų stabas ne
betilpo į jokius rėmus.
Visas naujas religijas paprastai atrasdavo misionie
riai; būtent jie ir padėjo pamatus šiuolaikinei etnologijai
bei religijotyrai (Lafiteau J. F. Moeurs des sauvages america
ins, 1724 m.; Brosses Ch. de. Du culte des dieux fetiches, 1760
m.). Jų dėka krikščionybė susidūrė su visiška religine kito
kybe ir, įtakojama XVIII a. švietimo ir deizmo pripažino,
kad"laukinių" religijos nebūtinai yra klaikios"velniavos";
jos imtos suprasti kaip prigimtinės, "natūraliosios religi
jos". Žmonės, esą, iš prigimties nujaučia Dievo, sielos, po
mirtinio gyvenimo idėjas, ir jos natūraliai išsiskleidžia tautų
religijose- tiesa, ne taip aiškiai ir absoliučiai kaip Apreiš
kimo religijoje. Vienas religijotyros pirmtakų, Cristophas
Meinersas savo knygoje "Visuotinė kritinė religijų istori
ja" (Allgemeine kritische Geschichte der Religionen, 1806-1807)
atrado analogijų- dalykų, bendrų monoteistinėms ir poli
teistinėms religijoms.
Vis dėlto Švietimo amžiuje religijų tyrimai teologijos ri
bų neperžengė: klausimai apie religijos "natūralumą" ar
"apreikštumą" anaiptol nebuvo moksliniai.
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Tikrasis šiuolaikinės religijotyros pradininkas buvo
vokiečių indologas ir kalbininkas Maxas Mtilleris

(1823-

1900). Jis pirmasis iškėlė grynai empirinės religijotyros rei
kalavimą, pasiūlydamas lygiuotis į griežto gamtamokslio
pavyzdį ir naudoti filologijos metodus.

Akademinės karjeros pradžia: religijotyra teologijos fakulte
tuose ir už jų ribų
Taigi nors religijotyrininkų pirmtakai ir buvo teologai
ar misionieriai, tačiau pati religijotyra atsirado tik tuomet,
kai į religijų studijas įsijungė filologai, svetimų ar tolimų
kultūrų tyrinėtojai.Teologiniai klausimai jiems visiškai ne
rūpėjo, o iš religijotyros laukta medžiagos rinkimo, tvarky
mo, lyginimo.Atsirado daug teorijų, sekusių darvinistinio
evoliucionizmo pavyzdžiu ir ieškojusių bendrų pasaulio
religijų raidos mechanizmų bei dėsnių.Dažniausiai tai bū
davo pernelyg skuboti apibendrinimai, pagrįsti vargu ar
sulyginamų religijų sąsajomis; aborigenų ar pigmoidų ti
kėjimai būdavo laikomi seniausiomis religijos formomis;
teigta, jog religija kilusi iš sapno vaizdinių, protėvių kul
to, tikėjimo dvasiomis ir t.t. Ši mūsų jau apžvelgta idėjų
bei teorijų griūtis sukėlė didelę sumaištį; palengva ėmė aiš
kėti, kad religijotyra arba išplėtos savo griežtus metodus,
arba ji pavirs tuščių, neatsakingų ar net šarlataniškų ple
pėjimų srautu.Vis dėlto greta įvairiausių religijos kilmės ir
žmonijos raidos svarstymų Vokietijoje išliko ir stipri aukš
to filologinių studijų lygio religijotyros srovė, atstovauja
ma filologų ir istorikų Hermano Usenerio, Wilhelmo Man
nhardto, Edmundo Hardy, A. Dietericho, W. Roschero, E.
Wunscho.Jų veikla ilgainiui tapo akademinių religijoty
rinių studijų provaizdžiu, tiesa, ne vieninteliu. Bet kokiu
atveju pažymėtina, kad šių mokslininkų darbuose pozity359

vistinės filologijos kartais būdavo tikrai daugiau nei reli
gijotyros.
Paskutiniame XIX amžiaus ketvirtyje religijotyros dis
ciplinos, dažniausiai religijų istorija, jau figūravo univer
sitetų fakultetuose. Viena po kitos dygo religijotyros ka
tedros, paprastai teologijos fakultetuose. To dėka prasidėjo
vis stiprėjantis "rekonvergencijos" procesas, kai religijoty
ra ėmė linkti svarstyti teologines problemas, o krikščionių
teologai - užsiimti religijotyra. Taigi greta "filologinės",
griežtosios religijotyros linijos atsirado ir teologinė kryp
tis, kuri ir ėmė įsigalėti universitetuose.
Labai svarbus tokio vyksmo momentas, o ir posūkio
(tiesa, niekada iki galo neįvykusio) taškas - garsioji Ber
lyno universiteto rektoriaus Adolfo von Harnacko inau
guracinė kalba 1901 metų rugpjūčio 3 dieną 1• Ji buvo pava
dinta "Teologijos fakultetų užduotis ir bendroji religijų
istorija". Pasak Harnacko, "religijos kaip tokios" studijuo
ti negalima. Religija egzistuoja ūkiniame, politiniame, isto
riniame tautos gyvenimo kontekste, kuris nuolatos kinta.
Be to, religiją iš dalies formuoja kalba, todėl religiją nag
rinėti gali tik tas, kuris moka jos kalbą. Tad religijos tyri
nėjimai yra kompleksiški ir labai sudėtingi- nėra ko ir ma
nyti, kad jie gali vykti teologijos fakultetuose, kur nesama
pakankamo kalbinio ar istorinio pasirengimo. Taigi religi
jų istoriją instituciškai išlaisvinus nuo teologijos, ją galėtų
imtis tirti tikri specialistai. Harnacko teigimu, yra įmano
mos tik konkrečių religijų istorijos. Religijotyrininkas gali
tirti tik tą religiją, kurios šaltinius jis gali suprasti. Vienas
specialistas gali išmanyti vieną sritį ar kelias- bet jo žinių
niekada nepakaks visuotinei religijų istorijai. Tokia isto1 Paskelbta Harnack A. von. Rede und Aufsiitze.- Giessen, 1904.- Bd. 2.
S. 159-187.
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gelio konkrečioms religijoms skirtų monografijų nepa
vyks sulipdyti vienos bendros religijų istorijos. Kai to ne
suvokiama, ir atsiranda "tokia ypatinga religijų istorijų rū
šis, kuri pasitaiko tik teologijos fakultetuose". Antra ver
tus, kaip toliau pastebi Harnackas, "teologijos studentams
pravartu lankyti religijų istorijos specialistų vedamus už
siėrnirnus"2.
Šis Harnacko reikalavimas nesutrukdė po devynerių me
tų tarne pačiame Berlyno universitete įsteigti Bendrosios
religijų istorijos ir religijos filosofijos katedrą, kuriai vado
vauti ėmė danų teologas Lehmannas. Leipcigo universite
to teologijos fakultete taip pat buvo įkurta Religijų istorijos
katedra, kurios priešakyje atsistojo iš Upsalos universiteto
pakviestas garsusis protestantiškos pakraipos religijotyri
ninkas, vėliau tapęs Upsalos vyskupu, Nathanas Soderblo
rnas (1866-1931). Nė vieno jų negalima pavadinti "Harnacko
pakraipos" atstovais. Taigi nors Harnacko kalba ir būdavo
nuolat prisimenama ar primenama, svarbiausios mūsų am
žiaus pirmos pusės religijotyros katedros būdavo steigia
mos protestantiškos ar katalikiškas teologijos fakultetuose.
Teologijos ir religijotyros santykis ėmė klostytis griežtosios,
"filologinės" religijotyros nenaudai, todėl pastaroji "pasis
lėpė" klasikinės filologijos fakultetuose, o dalis religijoty
rininkų ėmė artėti etnologijos link. Galiausiai religijotyra
ir teologija taip persipynė, kad tai neišėjo į gera nei vienai,
nei kitai disciplinai.

Dviejų Apreiškimų problema
Soderblornas religijų istorijoje matė dieviškosios malo
nės ir Apreiškimo sklaidą- tokia jo vizija vėl atgaivino XIX
2

Ten pat.

-

S. 186.

24.-599
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amžiaus pozityvizmo pertrauktą tradiciją. Soderblomo pa
grįsta "prigimtinė teologija" iš dalies pratęsė "religinės is
torinės mokyklos" atstovų pastangas įtraukti krikščioniš
kąją religiją į bendrą žmonijos dvasios istoriją ir nagrinėti
ją kaip istorinį dydį. Pvz., žydų religiją mėginta paaiškin
ti remiantis babiloniečių, asirų, egiptiečių, helenistinėmis
religijomis, ieškant jų įtakų judaizmui. Tačiau taip Bibli
jos mokslas tapo bendro religijų istorijos bei religijotyros
konteksto dalimi, o teologijos savarankiškumas tam tikra
prasme ėmė "tirpti". Jeigu ir nekrikščioniškas tradicijos re
miasi "bendruoju" apreiškimu (skirtingai nuo "ypatingo"
Apreiškimo Kristuje), tai visiškai nuoseklus yra Soderblo
mo teiginys, jog laikas reikalauja, kad "prigimtinės teolo
gijos" vietą užimtų bendroji religijotyra, kuri taip tarsi taptų
krikščioniškosios teologijos pamatu. Taigi vadovaujamasi
įsitikinimu, jog visos religijos pagrįstos dieviškąja saviskelba

(Selbstmitteilung). Kiekvienoje religijoje esama tiesos, nes
kiekvienos religijos kilmė- dieviška3•
Tokia religijotyros ir teologijos konvergencija buvo kri
tikuojama tiek iš vienos, tiek iš kitos disciplinos "grynumo"
šalininkų pusės: religijotyrininkai pozityvistai atsisakė "te
ologinių religijotyrininkų" darbus laikyti tikra religijoty
ra, nuo jų atsiriboja ir "dialektinė" (Dievo žodžio) teologija,
visų pirma Karlas Barthas (1886-1968), Friedrichas Gogar
tenas (1887-1967), Eduardas Thurneysenas (1888-1974). Jų
dėka teologija buvo apribota Apreiškimo studijomis; Die
vo Apreiškimas paskelbtas visų religijų pabaiga (Aufhe

bung)- tiek "savos", tiek "svetimų"; prigimtinė teologija
buvo pasmerkta, o religijų istorija pavadinta bergždžiais
žmogaus mėginimais pasiteisinti prieš Dievą ir t.t.
3 Baetke W. Aufgabe und Struktur der Religionswissensc/zaft II Lanczkowski
G. (Hg.) Selbstverstandnis ... - S. 134.
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Rudolfo Otto mokinys Heileris, "teologinio" religijoty
ros sparno atstovas, gana įsižeidęs komentavo tokius Bar
tho ir kitų teologų priekaištus: "Religijos - tai iliuzija",
teigia dialektinė teologija ir ji čia visiškai sutinka su Feuer
bachu, aiškinusiu religiją kaip gigantišką apgaulę; žmogus
joje randa vien savo atvaizdą, o ne gyvąjį Dievą. Dar dau
giau, pasak "dialektikų", religija- nuopuolis, šventvagys
tė, vergystės būklė, mėginimas "būti kaip Dievas"4• Savo
ruožtu Heileris dialektinę teologiją apkaltina padarius fun
damentalią klaidą: moderniosios religijos filosofijos religi
ją ji sutapatino su tikrąja religija- taip atsitiko dėl religinio
potyrio nežinojimo; o religijos filosofijos klaida buvo tik
ros religijos nepažinimas, religijų istorijos ignoravimas.
Apibūdindamas pačią dialektinę teologiją Heileris pasi
naudoja anksčiau pasiūlytu taikliu "ateizmo teologijos"5
pavadinimu.
Vis dėlto nepaisant visų Heilerio nuopelnų religijoty
rai ir pritariant, kad teologai žinių apie religijas dažnai se
miasi iš religijos filosofų, kurie religijų pasaulio iš tiesų
nepažįsta, reikia pastebėti, kad Heileris taip ir nepaaiški
na, kodėl religijotyra turi ar gali naudotis kitų disciplinų
terminais ir kelti metafizinius klausimus (pvz., ar yra "pri
gimtinis apreiškimas" ir kaip jis vyksta bei pan.).
Šiuolaikinė religijotyra tokias metafizines problemas
sprendžia radikaliai, jas visiškai pašalindama iš savo aki
račio. "Apreiškimas" - ne mokslinė, o tikėjimo sąvoka, ji
ateina iš krikščioniškosios teologijos ir be jos niekada ne
būtų atsiradusi nei religijotyroje, nei religijos filosofijoje.
Ar Dievas apsireiškė Jėzuje iš Nazareto, ar jis apsireiškė (ir
tebesireiškia) istorijoje bei gamtoje- tai klausimai, į kuriuos
Heiler F. Erscheimmgsformen und Wesen
5 Ten pat. - 5. 6.

�
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negali atsakyti nei mokslas, nei filosofija- apie juos spren
džia vien tikėjimas6. O tikėjimą įtraukiant į mokslo apyvar
tą daroma pavojinga metodologinė klaida.
Katalikiškoje stovykloje tokių aštrių konfliktų nebuvo,
nes katalikų universitetuose religijotyra nebuvo suplaka
ma su teologija. Paulius Wilhelmas Schmidtas

( 1868-1954)

dirbo kunigų verbistų ruošimo centre, o savo teoriją skel
bė ir skleidė ne universitete, o specialiame institute "Anth
ropos", tad jokių "dialektinių" susikirtimų su religijų is
torikais ar teologais negalėjo nė būti. Savo ruožtu daugelį
teologijos ir religijotyros tarpusavio įtampų pašalino kata
likiška religijos filosofija- nuo Maxo Schelerio iki Romano
Guardinio. Antra vertus, katalikų teologijos fakultetuose
religijų istorijos katedrų iki Antrojo pasaulinio karo iš es
mės nebuvo, išimtis tėra van der Leeuwo

(1890-1950) va

dovauta katedra Liuveno universitete.

Akademinė religijotyros emancipacija
Religijotyros katedrų likimas per pastaruosius penkis de
šimtmečius klostėsi nevienodai, jos patekdavo į skirtingus
fakultetus ar netgi vienu metu priklausydavo dviem; keis
davosi jų pavadinimai, tačiau tikroji religijotyra visuomet
siekė išsivaduoti iš teologijos, filosofijos ir kitų "discipli
nų-globėjų" gniaužtų. Čia labai daug kas priklausydavo
nuo asmenybių, vadovaujančių profesorių: keičiantis ka
tedrų vedėjams kartais labai griežtai pakisdavo ir kated
rų pakraipa. Tačiau pačių religijotyrinių disciplinų nuolat
gausėjo. Ilgainiui augo visuomenės susidomėjimas religi
jotyra, pastaroji galiausiai susivokė esanti atskiras moks
las ir šitaip išsilaisvino iš ligtolinės kitų disciplinų globos.
6

Baetke W. Min. veik.

-

S. 135.
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Formaliai religijotyros katedros (seminarai, institutai)
šiuo metu priklauso humanitarinių mokslų, filosofijos, so
cialinių mokslų, pedagogikos, teologijos ar literatūros fa
kultetams, tačiau visos jos turi visišką "veikimo laisvę", ir
bent jau pastaraisiais dešimtmečiais iš jų nereikalaujama
jokių ideologinių patarnavimų: religijotyros disciplinos ta
po tikrai populiaria ir natūralia universitetinių humanita
rinių studijų kryptimi. Teologijos studijos su religijotyri
nėmis nebesikerta, tačiau dažnai teologai savo išsilavinimą
papildo studijuodami religijotyrą, ir atvirkščiai.
Daugelis problemų, kurios amžiaus viduryje sąlygojo
šių dviejų mokslų konvergencijas ar prieštaras, dabar yra
aiškiai "pasidalytos": religijotyra nagrinėja religijas, teo
logija- Apreiškimą. Žinoma, išliko tam tikrų recidyvų, apie
kuriuos jau kalbėjome knygos pradžioje, tačiau tai tėra at
skirų autorių problemos, o ne mokslų sampynos klausi
mas. Akademinėje aplinkoje teologija ir religijotyra yra aiš
kiai išsiskyrusios, tai suvokiančios ir viena kitos specifiką
gerbiančios disciplinos.
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Įeidama i požemių karalystę, šumerų Inana
ties kiekvienais vartais privalėjo palikti dalj
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