
SUPRASTI RELIGIJĄ?
Religijotyra: nuo mąstymo 

apie kaitą iki mąstančiojo kaitos
Gintaras Beresnevičius»

Religija — nepaprastai sudėtingas reiškinys; bet koks jo na
grinėjimas jau savaime yra kiek pretenzingas; asmuo, ėmęs 
kalbėti „apie religiją", kartu parodo, kad jis kažką nusimano 
apie šį paslaptingiausią žmonijos istorijos fenomeną, kad kaž
ką apie jį supranta. O tai nėra nei kuklu, nei panašu į tiesą.

Teologas, prabilęs apie konkrečią religiją, turi neabejoti
ną atspirties tašką — Apreiškimą. Tačiau mąstymas apie reli- 
gijas, gyvavusias iki Apreiškimo ir greta jo, galų gale apie vi
sas religijas apskritai tampa be galo problemišku dalyku. Ne 
vien dėl neabejotinų metafizinių užslėpčių, kurios grindžia 
kiekvieną religiją, bet mąstymui neprieinamos, ir ne vien dėl 
fundamentalaus klausimo apie ikiapreiškiminių religijų san
tykį su apreikštosiomis. Tokios problemos, bent jau čia ir da
bar, matyt, neišsprendžiamos; jas nagrinėjančių foliantų eilės 
rikiuojasi nebent tik dangiškosios Jeruzalės bibliotekose.

Vis dėlto, nors mąstymas apie religiją jau savaime yra kiek 
įžūlus ir pretenzingas, nemąstyti reikštų dar didesnę arogan
ciją ar puikybę. Juk civilizacijų istorija nepaprastai artima 
religijų istorijai, religinės idėjos glūdi ištisų kultūrinių dari
nių ištakose; be Mahometo ir islamo idėjos mes nesuprasime 
arabų pasaulio — dar daugiau, jo, kaip tokio, nebūtų išvis.

1 Gintaras Beresnevičius (g. 1961 m.)—humanitarinių mokslų daktaras, 
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Etnologijos katedros dėstytojas. Pagrin
dinė mokslinių tyrimų kryptis— baltų religija. Monografijų ,.Dausos" (V., 1990),
,,Baltų religinės reformos" (V., 1995) ir keliasdešimties mokslinių straipsnių 
autorius
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Religija yra pagrindų pagrindas: religinių dalykų iki galo 
nesuvoksime, tačiau, nemėgindami jų perprasti, nesuprasime 
nieko.

Juolab nesuprasime kitų. Nesuprasime išnykusių civiliza
cijų, tačiau nesuprasime ir bendralaikių musulmonų; juk kitų 
kitokumo pagrindas — jų religijos kitokumas.
Iliuzijos

Kiti yra kitokie; kuo jie toliau nuo „mūsų", tuo jie mažiau 
panašūs į mus; tai galioja tiek geografiniam, tiek istoriniam 
nuotoliui. Susikalbėti su „kitais" nepaprastai sudėtinga; jie 
svetimi, tolimi, juokingi ir nepaprastai baisūs.

Jean Jacques Rousseau pasiūlė „gerojo laukinio" mitą; šis 
bon sauvage, natūralioje būklėje gyvenantis žmogus nežino 
civilizacijos ydų, jis „natūraliai" doras ir geras. Daniel Defoe 
tokį bon sauvage parodė žaviu Penktadienio pavidalu; tačiau 
už romaus Penktadienio grėsmingai kyšojo jo bendra genčių 
ietys ir šiepėsi balti kanibalų dantys. Penktadienis buvo savas 
svetimasis, ne Robinzonui reikėjo perprasti Penktadienį, o 
šiam — Robinzoną ir jo pasaulį. Vis dėlto Defoe negalėjo įsi
vaizduoti savo herojaus, draugaujančio ne vien su besišyp
sančiu, priekvailiu, atsidavusiu tarnu su gėlele už ausies, o su 
jo gentimi, keistos religijos ir neįtikėtinų papročių suvienytu 
monolitu.

Keistais indėnų papročiais Europa susidomėjo gana greitai. 
J. F. Lafiteau savo veikale „Amerikos laukinių papročiai", 
(Moeurs dės sauvages amėricains, 1724) parodė įstabų „lauki
nių" pasaulį; neliko nieko kito, tik juo žavėtis, taip įveikiant 
didžiulę prarają' tarp dviejų pasaulių (Rousseau), arba, dar ge
riau— sukurti teoriją, paaiškinančią tų gerųjų laukinių buities 
ir būties pagrindus (Charles de Brosses, Du culte dės dieux 
fetiches, 1760). Pastarasis variantas europiniam mąstymui pa
sirodė labiau priimtinas: nuotolį tarp mūsų ir jų pasirodė ga
lima įveikti, išaiškinant (sau), kodėl ir kaip jie kitokie. Išaiš
kinus buvo galima ir nusiraminti. Tačiau netikėtai šie aiški
nimai ėmė daugintis geometrine progresija — po Brosses feti- 
šizmo atsirado animizmas, dinamizmas, manizmas, evoliucio- 
nistinės doktrinos, aiškinančios, kad religija prasideda iš ka
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žin kokio išeities taško (magija, sapno vaizdiniai, abstrakti ga
lia, mana) ir palengva evoliucionuoja į politeizmą, henoteiz- 
mą, monoteizmą. Darwin'o beždžionės istorija puikiausiai tiko 
ir religijų istorijai — nuo amebos iki homo sapiens, nuo magi
jos iki Kristaus: ypatingo skirtumo tarp šių procesų nematyta, 
jie buvo vienos ir tos pačios evoliucijos apraiškos.

XIX amžiaus antroje pusėje atrodė, kad jokių problemų 
nebeliko; svetimi ir tolimi kultūriniai dariniai buvo išdėstyti 
į lentynėles pagal jų evoliucijos, kažkokio pasaulinio religijų 
maratono rezultatus: vienos, kaip pasirodė, tebebuvo pusiau
kelėje, kitos pūtuodamos ropštėsi į paskutinę įkalnę, o tre
čios — seniai perkirtusios finišo juostelę, ramiai ilsėjosi ant nu
galėtojų pakylos. Skirtumai tarp „mūsų" ir „jų" buvo paaiš
kinti— kartu kilniaširdiškai pripažinta, kad ir jie lapnoja tą 
pačią distanciją, kurią mes jau seniausiai įveikėme; taigi egzis
tuoja kažkas bendro — tarp mūsų praeities ir jų nūdienos.

Vis dėlto jie liko svetimi; Naujosios Gvinėjos ar Pietų 
Amerikos gentys buvo tokios pat tolimos, kaip asirų ir babi
loniečių civilizacijos ir religijos, kaip ir Egipto religiniai vaiz
diniai. O tuo metu europinė filosofija ėmė fiksuoti jau bendra- 
laikių žmonių tarpusavio susvetimėjimą: žmonių, vienijamų 
rasės, kultūros, tautos, netgi luomo ar šeimos — individo egzis
tencija pasirodė šiurpios vienatvės šviesoje. Friedrich, Niet
zsche, Soren Kierkegaard, Max Stirner atskleidė gana nema
lonią tiesą: mūsų bendralaikiai, mūsų aplinkos žmonės pasiro
dė nepaprastai tolimi ir svetimi; minia, valstybė, istorija — tai 
ne aš, ir visa, kas anksčiau vienijo, ėmė skirtis. Šis filosofų 
parodytas vaizdas nebuvo fantazija nei teorinė spekuliacija; 
jie išties pastebėjo tikrovėje įvykusius pokyčius, kurie ne
truko išsilieti istorijoje — revoliucijos ir karai ėmė ristis iš 
vieno Eurazijos pakraščio į kitą, peršokdami ir į kitus žemy
nus. Vokietis ėmė nebesuprasti prancūzo, o vėliau — ir vokie
tis vokiečio, rusasi ruso. Iki Pirmojo pasaulinio karo filosofų 
perspėjimai buvo laikomi šiurpokais, bet dailiais žaisliukais. 
Oguste Comte'o ir Charles'o Darwin'o idėjos buvo nepapras
tai patogios, leido viltis proto ir racionalumo pergalės; sėdint 
iškilioje evoliucionizmo ložėje, vėrėsi nuostabi panorama, liu
dijanti gamtoje vykstančių procesų išmintį, o tiranozaurų ir
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dinozaurų kovos beždžionių1 palikuonims kėlė tik lengvą šyp
seną. Jau pirmasis karas parodė, kad homo sapiens nesunkiai 
gali susiskaldyti į dvi stovyklas, ne blogiau nei dinozaurai su 
tiranozaurais.

Pirmasis karas religijotyrai! leido permąstyti kai kurias es
mines savo prielaidas. Verdeno, Mamos, Rytprūsių apkasuose 
vienas į kitą pleškino tie patys frezerininkai, manę galintys 
suprasti Kalahario bušmenų ar Markizų salų kanibalų papro
čių genezę ir visą jų pasaulėjautą apskritai. Kai kurie iš jų 
grįžo ir dar kai kurie ėmė vadovauti religijotyros katedroms. 
Suprantama, jos buvo jau kiek kitokios nei iki karo.

Karo metu religijotyra emigravo į dvasiškių luomą. Kuni
gai verbistai ir pirmiausia Paul Wilhelm Schmidt SVD, pa
grindė pirmykščio monoteizmo teoriją, pasak kurios, se
niausioji žmogaus religijos forma buvo monoteistinė; šis Ui- 
monotheismus vėliau degradavo iki politeistinių ir polidemo- 
nistinių kultų, idant su dideliu vargu religijų istorijos „ratu" 
sugrįžtų į išeities tašką žydų, o vėliau ir kitose religijose. Tai 
buvo „natūralus" atsakas evoliucionizmui, pasirodęs atvirkš- 
čio evoliucionizmo forma ir vietoje evoliucijos pasiūlęs de
gradacijos modelį. 1912—1955 m.' pasirodė 12 didžiulių 
Schmidt'o veikalų serija Der Uispiung der Gottesidee (Dievo 
idėjos kilmė); iš pradžių Vienoje, vėliau Šveicarijoje apie 
Anthropoš institutą bei to paties pavadinimo žurnalą susibūrė 
grupė žmonių (daugiausia tai buvo kunigai verbistai), įtvirti
nusi ir gynusi „pirmykščio monoteizmo" teoriją. Dvidešimtai
siais metais savotišką „atvirkštinį" tradicinės religijos sociolo
gijos variantą pasiūlo Max Weber, atkreipęs dėmesį į 
religijos ir jos kultūron įdiegtų vertybių įtaką socialiniams 
procesams ir netgi ekonomikos sanklodai (Gesammelte Aufsa- 
tze zur Religionssoziologie, 1921). Tačiau, nors Schmidt'o ir 
Weber'io pasiekimai išties žymūs, jų teorijos dar neišsiveržė 
iš bendrojo evoliucionizmo lauko: jos buvo savotiški „atvirkš
tiniai" evoliucionizmo variantai. Tai buvo tik reakcija į su
sikompromitavusias idėjas, apverčianti pastarąsias aukštyn ko
jomis, tačiau nepateikianti kokio nors iš principo naujo at
skaitos taško.
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1917 m.r tebesiaučiant karui, pasirodo veikalas, kuris jau 
visiškai kitoks — tai Rudolfo Otto „Šventybė" (Das Heilige).

Tai lūžio knyga; ji nepaprastai simptomatiška, labai origi
nali, pratęsianti tradiciją (Otto pradeda cituodamas Kant'ą), 
tačiau iškylanti virš jos kaip kelrodis akmuo, nuo kurio at
sišakoja kelias, vedantis į šiuolaikinę religijotyrą.

Otto atakuoja tradiciją, o drauge ir skaitytoją jau pirmuo
se puslapiuose: šventybė, pasirodo, nėra racionalus reiškinys; 
ji neredukuojama, ,neverbalizuojama — nepaisant to, ji yra 
religijos aiškinimo pagrindas. Paradoksaliausiu būdu jis pa
rodo, kad ši paslaptingiausia, šerdinė religijos užslėptis yra 
skaitytojui puikiai pažįstama: žinia, jei pastarasis yra apskri
tai turėjęs religinių potyrių. Dievo didybė, bauginanti ir ver
čianti virpėti, angelų, demonų, vaiduoklių, absoliučios kitoky- 
bės siaubas kompleksinėje šventybės idėjoj ei egzistuoja drau
ge ir tuo pačiu metu kaip ir begalinės Dievo meilės ir meilės 
Dievui potyris, patraukiantis religinio gyvenimo aspektas. Šie
du prieštaringi numinoziniai potyriai, tremendum ir fascinans, 
drauge yra vieningi ir persipynę; prie jų Otto prideda dar 
ganėtinai daug kompleksiškai egzistuojančių elementų: nuste
bimo (mirum), Dievo akivaizdoje patiriamos menkybės (ma j es
tas), paslaptingumo (mysterium) ir 1.1. Tai ne „atitraukta", 
abstrakti teorija; šių potyrių kompleksus turime mes patys, 
ir per analogijas jie gali sujudėti mumyse, mus apimti, reikš
tis mumyse ir per mus. Tai yra mūsų potyriai. Kartu jie uni
versalūs. Tuos pačius potyrius išgyvena ir vadinamieji „lauki
niai", ir Martin Luther, ir indai, ir graikai, ir Jakob Bohme, 
šiuos potyrius aptiksime ir „Bagavadgitoje", ir žydų himne, 
ir anglų poezijoje, ir arabų mistikoje...

Tačiau tai ir mūsų potyriai. Taip, arabų sufijas, Eckhart, 
bušmenas dykumoje yra (ar gali būti) mums artimi. Tai ne 
kokia nors „universalios" religijos pretenzija, toli gražu. Reli- 
gijotyriniu požiūriu tai daugmaž universali žmogaus reakcija 
į šventybės apsireiškimą. Mes negalime klausti, kas yra šven
tybė ar kas už jos slypi, bet galime stebėti, kaip žmogus re
aguoja į šventybės apraiškas, į jos išžengimus link jo. Šis katp 
yra mūsų supratimo ašis. Mes žinome, kaip reaguojame patys;
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todėl ir kitų religijų, kitų laikotarpių žmogaus reakcija tampa 
mums artima. Per analogijas su mūsų pačių religiniais poty
riais galime ją atpažinti.

Iki "Das Heilige" vyravo galingos religijotyros sistemos, 
kurios išaiškindavo absoliučiai viską, religijos prigimtį, kilmę, 
jos raidos, „vystymosi" mechanizmus. Turint tai omenyje, ga
lima suprasti, koks radikalus buvo Otto žingsnis: vokiečių 
religijotyrininkas ne tik nesudarė sistemos, bet ir rėmėsi są
voka, kuri iš principo nepaaiškinama ir neišaiškinama. Šventy
bėj tegali būti atpažįstama,, ir ne ji pati, o jos raiška, jos iš- 
žengimas. „Das Heilige" nesukūrė jokios sistemos, nieko ne
paaiškino ir neišaiškino: ji tiesiog atvėrė fundamentalų religi
nių potyrių universalumą. Tiesa, Otto neatsispyrė pagundai 
per šventybę paaiškinti religijos kilmę — tačiau aiškinimas, 
besiremiantis ne verbalizuojama ir neredukuojama šventybės 
kategorija, irgi yra „nebe toks“ aiškinimas.

Ir dar: šventybės atpažinimas, įgalinantis kalbėti apie reli
giją, tapo ne sudėtingų metodologinių operacijų rezultatu: ją 
atpažinti galėjo tik asmuo, pažįstantis religinius potyrius. Re
ligijotyrininko asmuo iš puslapio paraštės slinktelėjo į patį 
religijų nagrinėjimo centrą.

Tačiau tai buvo tik pradžia.
„Leeuw'o posūkis"

„Das Heilige" nužymėtas numinozinių potyrių „pažadinimo" 
kelias, religijotyrininko subjektyvumui, jo potyriams sutei
kiantis centrinę, atpažįstančioj o ir vertinančiojo vietą, vis dėl
to buvo kiek ribotas. Numinozinių potyrių atpažinimas pats 
savaime dar negalėjo tapti fundamentalių religinių tyrimų pa
grindu; Otto pažymėjo, kad jis nagrinėja tik iracionalųjį re
ligijos elementą; be to, šventybinės raiškos atpažinimu besi
remianti religijotyra negalėjo žengtelėti toliau už šio atpaži
nimo; metodas ir jo taikymo rezultatai beveik sutapo. Religijų 
istorijos pateikiama medžiaga liudijo, kad joje galima fiksuoti 
neišreiškiamybės apsireiškimus; tačiau tai dar neįgalino šios 
medžiagos tvarkyti. Visa religijų istorija tapo „Das Heilige" 
iliustracijų šaltiniu.
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1933 metais Tiubingene, garsiojoje J. C. B. Mohr'o (Pauliaus 
Siebeck'o) leidykloje pasirodė Gerardo van der Leeuw'o „Re
ligijos fenomenologija" (Phanomenologie der Religion)1. Po 
Otto veikalo tai antroji pagal svarbą šio amžiaus religijotyros 
knyga.

Van der Leeuw žengė toliau už Otto. Jis pastebėjo, kad 
šventybės išžengimas, rodyma-sis, neapsiriboja numinozinių 
potyrių lauku. Pasi-rodymas būdingas ne vien šventybės raiškai.

Čia Leeuw įveda pamatinę savo teorijos sąvoką: feno
meną. Fenomenas — tai, kas pasi-rodo, wasi sich zeigt. Tai 
reiškia, kad fenomenas:
a) yra kažkas (Etwas),
b) kad šis kažkas pasi-rodo (sich zeigt),
c) fenomenas būna pasi-rodydamas.

Atitinkamai, šis pasi-rodymas siejasi tiek su besi-rodan- 
čiuoju, tiek su tuo, kuriam rodoma-si. Fenomenas, santykiau
damas su kažkuo, kam jis rodo-si, turi tris fenomenalumo 
sluoksnius:
a) savo (reliatyvią) užslėpti,
b) savo lėtą reiškimąsi (Offenbarungwerden),
c) savo (reliatyvų) skaidrumą.

Šie sluoksniai susiję su trimis gyvenimo sluoksniais:
a) išgyvenimu,
b) supratimu,
c) liudijimu.

Du paskutinieji santykiai ir yra Leeuw'o teorijos, fenome
nologijos, veiklos sritis.

Išgyvenimas — tai gyvenimas „dabar"; tačiau bet kokie 
mūsų pačių išgyvenimai visada jau yra toli nuo mūsų; Leeuw 
pastebi: „Mano gyvenimas, kurį aš išgyvenau rašydamas ke
lias praėjusio sakinio eilutes, yra tiek pat nuo manęs nutolęs, 
kaip ir „gyvenimas" tų eilučių, kurias prieš trisdešimtį metų 
rašiau mokykliniame rašinyje... Šių eilučių išgyvenimas man 
yra ne ką artimesnis už išgyvenimą egiptiečių raštininko, ku
ris prieš keturis tūkstantmečius rašė laiškutį ant papiruso"2. 
Tai yra „kito" išgyvenimas; betarpiškumas mums nėra duo
tas, ir jį visada reikia rekonstruoti.
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Rekonstrukcija tai struktūros aprašymas; struktūra — pras
mingai padalinta (gegliedeite) tikrovė. Prasmė iš dalies priklau
so pačiai tikrovei, iš dalies — tam, kuris mėgina ją suprasti.

Kiekvienas atskiras išgyvenimas jau yra sąsaja; tai, kas 
rodosi, pasi-rodo vaizduose (Bild). Pasi-rodantysis turi foną 
ir šalutinius! planus; juose pasirodo kiti fenomenai, kurie su 
pasi-rodančiuoju turi įvairialypių santykių (sąlygos, centrinės 
ar periferinės padėties, konkurencijos ir 1.1.). Tokios sąsajos 
vadinamos tipais. Pastarieji realybėje neegzistuoja, tačiau tu
ri savo gyvenimą, savo prasmę, savus dėsningumus. Tarkime, 
siela kaip tokia niekur nepasirodo, tačiau tikima tam tikra 
sielos „rūšimi". Netgi du tos pačios kultūros ir religijos žmonės 
sielą įsivaizduos nevisiškai vienodai. Tačiau jų įsivaizdavimas 
priklausys tam pačiam tipui. Tipas belaikis, jis nėra tikras. 
Tačiau jis gyvas ir pasi-rodo mums.

Fenomeno-logija ir yra kalbėjimas apie pasirodančiuosius. 
Pradžioje mes suteikiame pasirodančiajam vardą, sakome, pvz., 
„tai yra auka". Tuo mes jau grupuojame fenomenus ir atski
riame juos, kitaip tariant, klasifikuojame.

Tačiau vardų, sąvokų skambesys gali užburti; galime ne
pastebimai tiesiog žongliruoti žodžiais: idant šito išvengtume, 
turime fenomeną įtraukti į savo pačių gyvenimą. Pasi-rodan- 
tįjį turime sudabartinti; juk viskas, kas mums pasirodo, sutei
kiama mums ne betarpiškai, bet kaip ženklai prasmės, kurią mes 
dar turime išaiškinti; kaip kažkas, kas norį būti mūsų paaiš
kintas. Tas aiškinimas būtų neįmanomas, jei mes neišgyventu
me besirodančiojo. Šis išgyvenimas — metodiškas, o ne pusiau 
sąmoningas ar nevalingas — yra greičiau menas, o ne moks
las. Tai menas įsigyventi į svetimą išgyvenimą. Jeigu religi
jotyrininkas, klausydamasis indėno pasakojimo apie sparnuotą 
milžinišką gyvatę, buvusią laikų pradžioje, nepajus vidinio vir
pulio ir siaubo, jis absoliučiai nieko nesupras.

Nereikia manyti, kad tai sąlygoja realų „suindėnėjimą" ar, 
atvirkščiai, kad šis virpulys gali būti išgyvenamas, tuo pat 
metu kažkurioje sielos kertelėje krizenant į kumštį. Fenome
nologija domisi tik fenomenu, o ne tuo, kas už jo slypi. „Fe
nomenologija tai1 ne įmantrus metodas, o tikrai žmogiška gy
venimiškoji veikla, neprarandanti nei daiktų, nei ego, nei
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kaip Dievas, plevenanti virš daiktų, nei kaip žvėris, gyvenanti 
tarp jų; ji elgiasi taip,, kaip neduota nei žvėriui, nei Dievui: 
suprantant stovėti nuošalyje ir stebėti, kas pasi-rodo"3.

Fenomenologija siekia tik vieno — liudyti apie tai, kas jai 
pasirodo; tą ji daro netiesioginiu keliu, per antrąjį to, kas 
yra įvykę, išgyvenimą, per rekonstrukciją. Ji negali žvelgti 
veidu į veidą, tačiau ir veidrodyje galima daug ką įžiūrėti.

Taigi Leeuw'o pasiūlytas kelias eina iš pirmo žvilgsnio ne
pramintomis vietomis: religija kaip besi-rodančiųjų fenomenų 
laukas gali būti supantama ir aiškinama įtraukiant tuos besi- 
rodančiuosius į nuosavą išgyvenimą ir „po to" sklaidant juos 
į atitinkamus tipus, aiškinant ir suprantant. Lemiama „skirsty
mo" ir supratimo akimirka yra būtent šis fenomeno įtraukimas, 
išgyvenimas. Tačiau tokio metodo šaknys — dar Platono filo
sofijoje. Šūkis „pažink pats save", van der Leeuw'o prisipa
žinimu, religijos fenomenologijoje yra svarbiausias principas — 
jeigu fenomenų neišgyvensime, neįsileisime į savo pačių gy
venimą, liksime nuolatos „už jų" ir jų nesuprasime.

Tačiau akivaizdu, kad šioje vietoje religijos fenomenologi
ja gali susilaukti rimtos kritikos; dar daugiau, kyla realus 
pavojus, kad, tarkime, majų religijos tyrinėtojas gali taip 
„sumajėti", jog praras savo kultūrinį ir religinį identitetą. Be 
to, „įsigyvenimas" gali būti ir menamas, tai yra galima įsi
gyventi ne į nagrinėjamos religijos dvasią, o į nuosavą tos 
religijos rekonstrukciją — labai dažnai tai gali būti nepapras
tai skirtingi dalykai.

Van der Leeuw tą puikiai suprato. „Religijos fenomenolo
gijos įvade" 1948 m. jis pripažino, kad „šį metodą galima pa
vadinti pavojingu. Tam tikra prasme jis toks ir yra". Pavojus 
išlieka net tada, kai įsisąmoninama, jog įsigyvenimas į kitų re
ligijų išgyvenimus neturi paliesti nuosavos religijos dogmų 
ar mokslinių principų — juk fenomenologas siekia suprasti, o 
ne patvirtinti ar atmesti; jam nesvarbu, ar jo nagrinėjama re
ligija jo išpažįstamos religijos atžvilgiu yra „tikra" ar „ne
tikra". Vis dėlto, jei mokslininkas nori šio pavojaus išveng
ti, jam belieka visiškai atsisakyti psichologijos bei religijų 
istorijos rašymo, o apsiriboti statistika ir katalogizavimu. „To
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kiu atveju einama garantuotai, tiesa, nelabai toli",— kiek sar
kastiškai pastebi Leeuw ir priduria, kad šitaip „stengiantis 
elgtis griežtai moksliškai, tebesielgiama griežtai, tačiau jau 
nebe moksliškai"4.

Minėtojo pavojaus Leeuw nedetalizuoja, tačiau leidžia 
suprasti, kad, nepaisant jokių; išankstinio įsisąmoninimo „sau
giklių", kažkoks jo likutis visada egzistuoja. Išties religijoty
rininkas, nuolat ir nuolat įsigyvendamas į kitą religiją, realiai 
jau gyvena joje! Moksliniai! interesai atveda į kitos religijos 
išpažinėjo' išgyvenimus, trumpai tariant — į kitą religiją'. Tie
sa, religijos fenomenologas užsiima religijomis, dirba su visa 
religijų istorijos medžiaga, o ne su viena konkrečia, tačiau, 
ar nuo to pavojus menksta, sunku pasakyti.

Akivaizdu, kad religijotyrininkas, ėmęs kitą religiją in
terpretuoti savosios požiūriu, tampa teologu; atsiribojimas nuo 
svetimos religijos išgyvenimų paverčia jį statistikų. Matome, 
kad Leeuw’o posūkis išties leidžia religijotyrininkui išlikti re
ligijotyrininku, tačiau užmokant tam tikrą kainą — nuosavo 
religinio ir kultūrinio identiteto destrukcijos pavojaus kainą.

Antra vertus, joks fenomenologas kol kas nėra „atkritęs" 
į egiptiečių religiją ar. pan.; pats Leeuw sėkmingai darbavosi 
katalikiškame universitete ir jei susilaukė priekaištų, tai tik 
iš „griežtųjų" metodų šalininkų pusės: už „meniškumą", „te- 
ologizavimą", „privačią teologiją", kuriai jis esą pavertė reli
gijotyrą ir pan. Taip vieno iš naujausiųjų priekaištų fenome
nologijai autorius Hartmut Zinser teigia, jog fenomenologų 
tyrimai „nuolat kelia įtarimą, jog! čia mokslinėmis priemonė
mis mėginama įsitikinti nuosavo tikėjimo teisingumu"5. Vis 
dėlto tokie priekaištai nėra visiškai pagrįsti, nes Leeuw la
bai aiškiai atsiribojo nuo! bet kokio .religinio fenomeno verti
nimo: fenomenologija siekia ne patvirtinti ar atmesti; ji nori 
suprasti.

Pastaruoju metu tokie priekaištai adresuojami ir Mircea 
Eliade, kartu parodant, kad „griežtoji" religijotyra garsųjį ru
muną priskiria tam pačiam mūsų šimtmečio religijotyros vek
toriui: Otto — Leeuw-Eliade, beje, šion garbingon grandinėlėn 
įrašydama ir Walterio Otto „graikiškuosius" darbus 6.
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O už posūkio...
Religijos fenomenologijos kritikai teigia, esą jos metodai 

netinka „empiriniam su istorinių, filologinių ir sociologinių 
metodų pagalba dirbančiam mokslui, kadangi pastarajam re
liginiai reiškiniai prieinami tiek, kiek juos žmonės įsivaizdavo 
savo visuomenėje ir tikėjimų istorijoje bei realizavo kultuose 
ir gyvenime; tik kaipį tokie jie gali būti empiriniu mokslinio 
patyrimo objektu. Dievas, kaip mokė Kant, nėra patyrimo 
objektas, ir todėl gali būti aiškinamas tik kaip žmonių mąsty
tas, pripažintas ir realizuotas religijotyros objektas"7.

Trumpai tariant, fenomenologiją kritikuoja asmenys, ma
nantys, kad Dievas tik „religijotyros objektas" ir kad jis nėra 
patiriamas; vadinasi, iš religijų istorijos tektų pašalinti reli
ginius potyrius. Darosi aišku, kodėl puolama religijos fenome
nologija: būtent pastaraisiais ji ir domisi. Tačiau tokiu atve
ju sunku įsivaizduoti religijų istoriją: nebent kaip sausų faktų 
linkinį; joje nebūtų įmanoma atsekti jokių procesų (procesas 
ne faktas, o įžvalga), jokių bendrybių, arba Leeuw'o tipų (jie — 
ne faktai), nebūtų galima tikėtis) kokio nors supratimo: pvz., 
kas yra kultas ar malda, nepavyks išaiškinti, net surinkus be
galę empirinės medžiagos.

Vis dėlto tai yra tam tikra šiuolaikinės religijotyros pa
kraipa; ji egzistuoja (Hubert Cancik, Burkhard Gladigow, 
Matthias Laubscher ...) ir galėtų būti suvokiama kaip gana 
racionali reakcija į ankstesniuosius, nuo Frazer'io iki Schmidt'o 
sekusius globalinių sintezių ir teorizavimo, fundamentalių vi
sa paaiškinančių religijotyros sistemų rentimo bandymus. Po 
tokių eksperimentų pasirodė, kad religija nepaprastai sunkiai 
paaiškinamas reiškinys ir kad bet kokia teorija kartu — sava
vališka ir nepatikima. Religijų istorijos medžiaga tokia plati 
ir joje tiek daug dažnai tarpusavyje prieštaringų dalykų, kad 
bemaž kiekviena spekuliatyvi, „kabinetinė“ teorija ras joje 
ganėtinai tą teoriją patvirtinančių empirinių duomenų — pvz., 
nuo akivaizdžių įrodymų, kad religija — evoliucijos produk
tas, iki neabejotino, dvylikoje tomų sudėtos medžiagos patvir
tinimo, kad religijų istorija — vienos pirmapradės aukštosios 
monoteistinės religijos nuosmukio istorija.

21. Užsak. Nr. 4357. 321



Otto ir Leeuw'o veikalai irgi atsirado kaip atsakas. į susi
kompromitavusį teorizavimą. Kadangi sistemų rentimas pa
sirodė nepaprastai nepatikimas užsiėmimas, beliko remtis ne 
mąstymu apie reiškinius, o įsigyvenimu į juos; aiškintis ne 
tai, ką religinis žmogus mąsto, (t. y. ką mes mąstome apie re
liginio žmogaus mąstymą), bet remtis jo religinio išgyvenimo 
turiniais. Suprast;1 galima tik išgyventą reiškinį, taigi apie re
ligiją nusimanyti gali tik toks žmogus, kuris pats yra religin
gas; lygiai kaip tik slaptos draugijos narys supras kito jos 
nario užuominas, ženklus ar simbolius, o nepašvęstajam jie 
tebus paprasti gestai. Galime kiek tinkami aprašinėti Birmoje 
esančių Budos stovylų sėdėseną;, galime nupasakoti, kaip Bu
da laiko kairįjį delną ir kurį dešinės rankos pirštą jis pakelia: 
tačiau toks aprašinėjimas toli gražu nereikš, kad ką nors su
pratome; tuo metu budistui Budos rankų padėtis pasakysi ne
paprastai daug.

Taigi šiuolaikinei religijotyrai lieka viena iš dviejų: atsi
sakius teorizavimo, kartu atsisakyti ir bet kokios religijos in
terpretacijos; pasitenkinti faktų rinkimu, filologine bei socio
logine jų analize (kiek šitoks požiūris glali vadintis religijoty
ra— kitas klausimas). Antrasis kelias — ieškoti vidinių religi
nius faktus siejančių dėsningumų ir rašyti religijų istoriją; 
pripažinti religijos specifiką, religinio išgyvenimo reikšmę re
ligijos supratimui; pripažinti ir religijotyrininko asmens vaid
menį religijos tyrimuose: būtent religijotyrininkas, autentiškai 
išgyvenęs ir įsigyvenęs į religijų turinius, įleisdamas į savo 
gyvenimą kitų religijų fenomenus, sugeba juos suprasti ir per
teikti kitiems. Tai ne sistemų rentimas — tarkime, religijos fe
nomenologija atvira nuolatinėms filologinėms ir archeologinėms 
korekcijoms8.

„Leeuw'o posūkis" parodė, kad su teorijų rentimu baigta. 
Tą pripažino visi religijotyrininkai. Nuo trečio ir ketvirto šio 
amžiaus dešimtmečių palengva atsisakyta naujų teorijų konst
ravimo, bet kokio šnekėjimo apie religijos kilmę ir pan. Toli
mesnė religijotyros raida ir besikuriančių mokyklų identitetas 
rėmėsi ne Edvardo B. Tylor'o ar Max'o Mūller'io neigimu, o
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vienokiu ar kitokiu santykiu su religijos fenomenologija, su 
Otto bei Leeuw'o idėjomis. Todėl ,,Leeuwo posūkis" tapo lem
tingąja religijotyros kryžkele, religijotyros apsisprendimo tašku.
...suprantama, Eliade

Religijos fenomenologo padėtis ganėtinai įdomi; jis stebi 
gausią religijų istorijos medžiagą, joje esančius fenomenus; 
įsigyvena į juos; suprasdamas, „stovėdamas nuošalyje", klasi
fikuoja juos, įvardija. Ir šiuolaikinės, „moderniosios" religijos 
išgyvenimai, ir babiloniečių ar majų žynio religiniai potyriai 
jam skleidžiasi vienoje ir toje pačioje plokštumoje: kaip fe
nomenai jie yra jam lygiaverčiai ir vienodai prieinami. Atkreip
kime dėmesį; toks religijotyrininkas regi labai plačiai, jam 
nėra erdvės ir laiko ribų; žmonijos nervus rerum, religinė žmo
gaus istorijos gysla jam atvira;, jis gali jon įsigyventi ir įsigy
vena. Be abejonės, tokia, gal kiek net angeliška fenomenologo 
padėtis leidžia jam matyti nepaprastai daug: tačiau jis ne vien 
stebi, jis įsigyvena,, idant suprastų, ir suprasdamas išgyvena.

Religijotyrininkas svetimose kultūrose jaučiasi kaip savo 
namuose, jis gali susikalbėti su jomis, kadangi pažįsta pa
saulinių kultūrų metakalbą, visas jas jungiantį pamatą. Mir- 
ceas Eliade pastebi: mokslininkas, susidūręs su kokiu nors 
kitos kultūros reiškiniu, pvz., tam tikru ritualu, išskiria svar
biausiąjį dalyką, būtent, faktą, kad šis faktas turi religinę 
vertę. „Tai reiškia, jog religijotyrininkas atpažįsta dvasinę 
vienovę, grindžiančią visos žmonijos istoriją. Kitais žodžiais 
tariant: religijotyrininkas, nagrinėjantis australiečių, Vedų
laikotarpio indų ar kokią nors kitų tautų grupę bei kultūrą, 
nesijaučia judąs iš esmės svetimame pasaulyje"9.

Ši citata paimta iš programinio Eliade's straipsnio „Reli
gijotyros krizė ir atsinaujinimas", paskelbta 1968 m. ANTAIOS 
žurnale. Čia Eliade nuiodo tolimesnį įmanomą religijotyros 
kelią; prognozuoja tikrosios religijotyros ateitį ir jos bruo
žus.

Eliade teigia, jog religijotyros užduotis — būti ne vien isto
rine disciplina, bet ir visumos hermeneutika (Gesamtherme- 
neutik). Ji pašaukta iššifruoti bei išaiškinti kiekvieną žmogaus 
susitikimo su šventybe rūšį — nuo priešistorės iki šių dienų10.
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Galima nusistebėti tokiu pakylėtu tonu; galima konstatuo
ti, kad „visumos hermeneutikos" idėja, „pašaukimas" iššifruoti 
ir išaiškinti — ir ne bet ką! —nuo pirmapradžių žmonijos ūkanų 
iki šių dienų — skamba) kiek romantiškai ir „nešiuolaikiškai", 
juk modernusis mokslas kaip tik ir linksta į detales bei frag
mentus, visa apimančias hipotezes palikdamas diletantams ir 
žurnalistams. Išties, „pašaukimas" skamba kiek pretenzingai. 
Tačiau atsiminkime religijotyros fconstatacijas nuo Otto iki 
Leeuw'o: juk išties religijotyra užsiima pačiais esmingiausiais 
klausimais: žmogaus ir šventybės santykis religijų istorijoje 
yra: ne vien istorijos ir kultūros kryptis brėžiantis vektorius, 
tačiau ir bet kokio kalbėjimo apie prasmę ar reikšmę išeities 
taškas.

Leeuw kalbėjo apie jo siūlomo metodo keliamus pavojus. 
Eliade taipogi konstatuoja, kad religijotyrininkas, dirbantis su 
religijų istorijos medžiaga, negali nesikeisti. Tačiau Eliade tai 
ne pavojus; religijotyrininko kaita — religijotyros pašaukimo 
įgyvendinimo kelias:

Kūrybinė hermeneutika galiausiai keičia žmogų; ji yra dau
giau nei pamokymas, ją greičiau turėtume laikyti dvasine 
technika, įgalinančia pakeisti pačią egzistenciją (Dasein)... 
Gera religijotyros knyga privalėtų žmogų sukrėsti — kaip, 
pavyzdžiui, „Das Heilige"... Juk religijotyrininkas, perteik
damas bei analizuodamas Australijos, Afrikos ar Okeanijos 
mitus ir ritualus, komentuodamas Zaratustros himnus, taois- 
tinius tekstus ar šamaniškąsias mitologijas bei pratybas, 
atskleidžia tokias gyvenimo būkles, kurios šiuolaikiniam 
skaitytojui nėra žinomos ar kurias jis tegalėtų labai sunkiai 
įsivaizduoti; susitikimai su šiais „svetimais" pasauliais ne
gali nepaveikti n.
Eliade ne tik konstatuoja neišvengiamą paties religijotyri

ninko kaitą, kurią pastebėjo jau Leeuw, savotišką jo sąmonės 
universalizavimą ir išplėtimą. Kaip matome, šią kaitą jis pra
tęsia; eksplikuoja ją į religijotyros veikalo skaitytoją, kurį 
gera religijotyros knyga turi sukrėsti.

Skaitytojo „sukrėtimas", paveikimas dar negalutinis tiks
las. Tai tik priemonė. Eliade vienareikšmiškai teigia: religijo
tyra turi veikti kultūrą 12!! Juk būtent ji užsiima, šiandien pa
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sakytume — pasaulio kultūrų metakalha; tačiau tai ne vien 
komunikacijos ir orientavimosi pagrindas — religija grindžia 
visas kultūras ir kartu jas vienija ir jungia, o religijotyrinin
kas turi neabejotiną pranašumą, leidžiantį jam įžvelgti šią vie
novę— jos aukščiausiose ar giliausiose pakopose. Tai potyris, 
kuris gali jį praturtinti ir pakeisti 13.

Taigi, religijotyra gali tapti visas kultūras jungiančia gran
dimi. Suprantama, ne ,,rytoj", tačiau jau dabar reikia orientuo
tis į šį tikslą.

Taigi siekiai gana įspūdingi. Bet ką gi tai turėtų reikšti 
realybėje ir kodėl tenka kelti religijotyros įtakos kultūrai (ar 
religijotyrinių kultūros korekcijų) lozungą?

Tačiau pasvarstykime. Akivaizdu, kad šiuolaikinio žmogaus 
gyvenimas savotiškai skurdus: technologijos pokyčiai, civili
zacijos raida labai praplėtė profaniškąją sritį, susiaurindami 
sacrum raiškos erdvę. Hierofanijas, anksčiau buvusias žmogaus 
orientavimosi pasaulyje pagrindu, pakeitė kelio ženklai ir to
pografija; sacrum bemaž išnyko iš erdvės,, o laike įsidabarti- 
nanti šventybė (pirmiausia — šventėse) palengva uždangstoma 
karikatūrizuotais pavidalais (Santa Klausas ir pan.). Sakralinis 
matmuo genamas ir iš žmonių tarpusavio santykių, jį keičia 
teisė. Žmogaus sąžinės vietą užima jo advokatas. Sacrum te- 
bereziduoja bažnyčiose, tai tiesa, tačiau jos apytuštės, o į go
tikiniais vitražais išpuoštus langus jau beldžiasi pasaulietišku
mo vėjai.

Žmogus iš homo religiosus tampa politikuojančiu, besipi- 
niguojančiu žmogumi; jis nebefcenčia, jis zirzia, jis nebedžiū- 
gauja, jis krizena. Dingsta tas asmenybės totalumas, kurį ma
tome pasaulio istorijoje, nuo Šumero iki viduramžių. Ir ne
nuostabu, nes palengva nyksta religinis žmogaus matmuo. Nyks
ta menas ir literatūra, nyksta istorija: prisiminkime „moder
niąsias" konstatacijas — „romano mirtis", „istorijos pabaiga'*’ 
ir pan.

Taip, archainis žmogus gyveno tarp hierofanijų; jis buvo 
tikrasis homo religiosus; pats jo gyvenimas buvo religinis 
aktas. Galima suprasti, kodėl Eliade siekia dabarties žmonėms 
atskleisti archainių kultūrų religinį matmenį, jį įdabartinti: in 
illo tempore išties gyventa religiškai, mes gi suninkame, nuo
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lat slystame žemyn. Religijotyra turi mums nuolat priminti ir 
priminti: šventybė lydėjo žmogų visoje jo istorijoje; dar dau
giau, istorija tapo galima tik hierofanijų, mitų ir simbolių dėka.

Iš tiesų! Tačiau ko mus gali išmokyti, pvz., eskimų religi
ja? Kaip ir kodėl religijotyra tikisi, kad tos pačios eskimų re
ligijos pažinimas gali pakeisti ne vien religijotyrininką (jam 
tai gali būti tiesiog neišvengiama „profesinė trauma"), bet ir 
religijotyrininko veikalą skaitantį asmenį — o per jį — ii bend
ras kultūros nuostatas bei pačią kultūrą? Kas tai — mėginimas 
savo „profesine liga" užkrėsti ir aplinkinius?

Taip, mes katalikai. Taip, mes, tarkime, protestantai, deis- 
tai, „privatūs krikščionys" ir pan. Tačiau kokie? Kiek mūsų 
religija veikia; mūsų gyvenimą ir kiek mes jai leidžiame pa
starąjį veikti?

Mes tikime į Dievą. Tikime Apreiškimu. Tačiau kiek tai pa
veikia mūsų kasdienį gyvenimą? Be abejo, sąžiningas atsakas 
nuskambėtų ganėtinai niūriai.

OĮ juk to paties eskimo gyvenimą jo religija smelkte per
smelkusi. Jo elgesys religinis: kitokio elgesio jis tiesiog neži
no. Vadinamosios izoliuotos tautos gyvena primityviai; tačiau 
kiekvienas tokio „primityvo" žingsnis žengiamas jo dievų aki
vaizdoje, atsižvelgiant į juos, tegu ir „primityviai" juos my
lint ar jų baiminantis. Mes tai vadiname „prietarais". Galime 
vadinti kaip tinkama — esmės tai nekeičia. Senųjų religijų žmo
gus gyveno savo dievų akivaizdoje: nuolat. Kiekvienas jo 
veiksmas turėjo sakralinį provaizdį: ritualizuota medžioklė, 
žemdirbystė; ritualinės vestuvės, atkartojančios Dangaus ir 
Žemės vedybas laikų pradžioje, nuolat besikartojančios šven
tės, kuriose vėl ir vėl buvo atkartojami dievų žygiai.

Mes tokio intensyvumo nebeturime: Europoje jis ėmė blės
ti viduramžių pabaigoje.

Atrodo, čia ir galėtume suvokti religijotyros užduotį, tą 
metafizinę jos funkciją, apie kurią kalba Eliade.

Susidurdami pu senųjų religijų įvaizdžiais, su izoliuotų 
tautų tikėjimais, visada! susidursime su nepaprastu jų intensy
vumu. Visada matysime, k̂ kią reikšmę ta pati eskimų religi
ja turi jos išpažinėjams. Ir nuolatos norom ar nenorom lygin-
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Sime tai su mūsų pačių religingumu. Svetimų religijų studijos 
leidžia geriau suprasti savo išpažįstamos religijos vertę: štai 
kame glūdi religijotyros įtakos kultūrai esmė.

Eskimo religinis totalumas nereiškia, kad ir mes, apie jį 
patyrę, religiškai tapsime eskimais. Tačiau eskimo potyrių ir 
religinio gyvenimo intensyvumas gali sukrėsti ir krikščionį 
(ar save juo laikantį). Nuolatinė pažintis su kitomis religijomis 
įgalina ir nuolatinę savojo religingumo korekciją; suprantama, 
tai nereiškia, kad religijotyrininkas ar jo veikalo adresatas 
turi imti „garbinti" Kecalkoatlį ar Perkūną; bet per archaines 
analogijas jis turi priartėti prie visų senųjų tautų gyvenimą 
reguliavusios tiesos: tikras gyvenimas yra religinis gyvenimas; 
nereliginis gyvenimas — nerealus, jo nėra apskritai. „Religi- 
jotyrinė korekcija" reiškia tik viena: sugrąžinti religijai jai 
priderančią vietą asmens gyvenime, o per asmenį — ir jai 
derančią vietą kultūroje.

Suprantama, galima pasakyti, kad visos šios tiesos jau se
niai žinomos: Bažnyčios tėvų raštuose, teologų darbuose etc. 
aiškiai pasakyta, kokią vietą religija turi užimti asmens gy
venime.

Suprantama, tačiau juk ne kiekvienas žmogus skaito teolo
gų darbus, o religijotyra — burtažodis, patraukiantis daūgybę 
žmonių... Paslaptingos egiptiečių, keltų, actekų religijos... Mar- 
dukas ir Tiamat, Gilgamešas ir Utnapištimas Rudra ir Višnu...

Religijotyros veikalų skaitymas negali nepalikti pėd
sakų; ne vienas indiferentas savo religingumo jausmą įga
vo skaitydamas, tarkime, „Taotedzin" ar Rigvedos himnus. 
Ne vieną atšalusį ar „vėstantį" krikščionį „Dhammapada" pa
stūmėjo atgal, prie NT. Sunku įsivaizduoti, kiek! žmonių į jų 
pačių tikėjimus „atvertė" Eliade's „Religinių idėjų istorija"... 
Otto „Šventenybė"...

Žinia, klystume galvodami, kad religijotyra atlieka misi ji- 
nės veiklos funkcijas ar gali ją pakeisti. Tačiau akivaizdu, kad 
ji keičia žmogų, įsigyvenantį į kitų religijų išgyvenimus. Tie 
įsigyvenimai — susitikimai su kitur ir kitaip apsireiškusią (ar 
kitaip priimta) šventybe, universalia užslėptimi, generavusia 
bet kokią kultūrą bei prasmes, į kurias pastaroji orientuojasi. 
Tokie susitikimai negali nepalikti pėdsako, dar daugiau, susi-
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tinkantįjį jie įterpia į tą nuolatinį santykį su besireiškiančiais 
fenomenais, su šventybe, leisdami jam išeiti už laiko ir erdvės 
ribų, ir būti savotiškame amžinybės prieškambaryje, religijo
se — atsakuose šventybės raiškai.

XX a. religijotyra, iš XVIII—XIX a. perėmusi jų norą pa
aiškinti kitas religijas, gan greitai suvokė, jog tai neįmano
ma— ir apsistojoi ties noru suprasti; Otto ir Leeuw konkre
tizavo šio supratimo ribas: suprasti galima tik išgyvenant ir 
įsigyvenant; pats supratimas yra išgyvenimo eksplikacija. Toks 
supratimas negali būti racionalizuotas ir logizuotas, jis remiasi 
asmenišku įsigyvenimu ir iš jo metu atsiradusių potyrių ekspli
kavimu į religinių fenomenų sritį.

Šitoks supratimas tai ne arogantiškas žvilgsnis nuo iškilios 
ložės; jis atsisako suprasti nepatyręs; tam tikra prasme ši 
nuostata daro jį empirišku metodu.

Negalima suprasti religijos; negalima suprasti šventybės 
„išžengimo" užkulisių, negalima suprasti jos pačios. Suprasti 
galime tik mūsų pačių atsaką į šią raišką; kitų religijų pagrin
das — ta pati šventybė, kurią mes aptinkame savo pačių re
ligijoje ir iš nuosavų religinių potyrių. Mūsų religijoje ji pa
sirodo totaliai, ji įžengia netgi istorijon, rodosi joje, per ją ir 
iš jos. Mums ji yra atsiskleidusi tiek, kiek mes, žmonės, apskri
tai pajėgūs ją priimti.

Vien dėl to mes galime įsigyventi į kitas religijas; krikščio
niškoji religija, ji ir būtent ji įgalina įsigyventi į ankstesnius,, 
„primityvesnius" šventybės rodymo-si būdus ir kažką apie juos. 
suprasti. Jie nėra primityvūs, tačiau mes galime įskaityti juose 
pateiktas užuominas bei nuorodas — kadangi žinome jų išsi
pildymą.

Tai ne teologizavimas: šventybė mums artimiausiu ir pri
einamiausiu būdų pasirodo mūsų pačių religijoje; pagal savo 
religijos erdvėje išgyventus potyrius, jų analogijas sprendžia
me apie 'kitų religijų potyrius; atitinkamai — ir suprantame. 
Tai ne teologizavimas, nes kitokio kelio nėra.

Šventybė, „anuo metu" ar „kitur" pasirodydama „jiems", 
kartu rodo-si ir mums, atskleisdama pavidalus ir būdus, kuriais; 
ji išžengia kitose kultūrose, kitose platumose ir kitais laikais. 
Tačiau šventybei nėra laikoj nei eardvės ribų: todėl, pripažin-
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darni jos prigimties slėpinį, negalime nusigręžti nuo „kitokių" 
jos rodymosi būdų: kitos religijos ir potyriai irgi yra mums. 
kaip analogijos, užuominos, paskatinimai.

Religijotyra — tai ta žmogaus veiklos sritis, kurioje atsilie
piama į šventybės išžengimus visur ir visada. Tai ta vieta, ku
rioje atsakome šventybei, kur! ir kada ji bebūtų pasirodžiusi; 
tai ta vieta, kurioje žmonijos nebeskiria laikas ir erdvė, kur 
Sokratas kalbasi su Tomu Akviniečiu, o Zaratustra su Jėzumi. 
Tai vieta, kurioje galiausiai bus įveiktos ne vien geografinės, 
kultūrinės, ideologinės prieštaros ir skirtybės tarp žmonių; tai 
vieta, kurioje bus įveiktas laikas ir istorija. Tačiau tai ne eklek- 
tinis vardų ir pavidalų sambrūzdis: šį laiko ir erdvės nepai
santį dialogą įgalina šventybė, kuri rodydama-si visur ir vi
sada, panorėjo, kad jis būtų įmanomas.

Į šį norą gali atsiliepti religijotyra. Taip, žmonijos potyrių 
universalizacija ir būtų religijotyros uždavinys. Busimoji reli
gijotyra, ko gero, apims daugelį sričių, asimiliuos religijos fi
losofiją, kai kurias psichologijos mokyklas, kol kas interdisci- 
plinarinius mokslus, iškildama kaip busimasis metamokslas, 
kaip įsiklausymas į šventybės ištarmes, nuo seniausių laikų 
adresuotas — ir mums.
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