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Labai apsidžiaugiau, kai pavyko sugalvoti pabaisišką 
antraštę, nuo kurios taip ir trenkia begaliniu intelek
tualumu ir nuoboduliu. Nors iš esmės bandysiu kal 
bėti būtent apie tai, o visų pirma apie religijotyros 
tendencijas šių dienų Vokietijoje. Praėjusių metų spalio  
7–10 d. dalyvavau Tiubingene vykusioje religijotyros 
konferencijoje, skirtoje pasaulio pabaigos koncepcijoms 
religijose; čia pamėginsiu perteikti tiek pačią konfe
rencijos medžiagą, tiek parodyti, kas dabar vyksta 
Vo kietijos religijotyroje.

Konferencijos tema: „Pabaigos laikas, posūkio laikas, 
naujasis laikas“ (taip grubiai pažodžiui verčiu kalambū
rišką Endzeit, Wendezeit, Neue Zeit) surengė Vokietijos 
religijų istorikų susivienijimas (Deutsche Vereinigung  
fur Religionsgeschichte, DVRG). Tai ypač norėčiau pa
brėžti: religijų istorijos disciplina yra kas kita, negu ly
ginamoji religijotyra ar ties teologijos riba balansuo jan ti 
evangelikų teologijos fakultetų religijotyra. Šiandien 
religijų istorija, atsikračiusi evoliucionizmo, „visuo
tinės religijų istorijos“ slogučio, yra istorinė filologinė 
dis ciplina, besinaudojanti atitinkamai istoriniufilo
lo giniu metodu ir išsikovojusi (karingas atspalvis čia 
pabrėžtas ne tuščiai) autonomiškos humanitarinių 
moksl ų discip linos rangą. Dėl susiklosčiusių aplinkybių 
būtent filo loginiamistoriniam metodui religijų istorija 
privalo dė koti už savo autonomiškumą, ir kiek vienas 
religijų istorikas vienaip ar kitaip deklaruoja jam savo 
ištikimybę.

Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip šimtas moks li
ninkų, perskaityti trisdešimt keli pranešimai. Išskyrus 
plenarinius posėdžius, į kuriuos rinkdavosi apie du 
šimtus žmonių, tarp jų „iš gatvės“, konferencija vyko 
dviem srautais, iš pranešimų pavadinimų ne visada 
bu vo galima nuspė ti, ką vertėtų rinktis, juolab kad 
žadė tų pranešimų anotacijų beveik niekas iš anksto 
nepateikė. Besirinkdamas beveik visuomet pataiky
davau į prastesnį refera tą, tad pilno vaizdo fiziškai 
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susidaryti negalėjau. Apytikrį – lyg ir... Manau, kad 
mūsų konferencijos nėra tobulos, tačiau visiškai tas 
pat ir Tiu bingene. Pranešimai būdavo kaitaliojami vi
etomis, kartais paskutinę akimirką, nurodomos ne tos 
temos, ne tie pranešėjai, kas pusdienį programos buvo 
spausdina mos iš naujo. Jaučiausi kaip namie.

Situacija. Vokietijoje irgi krizė, taupymas ir, žinoma, 
pakraščio disciplina – religijotyra. Po to jau filosofija, 
istorija, filologija. Žodžiai „religijotyros finansavimas“ 
auditorijoje sukelia ne šiaip kreivas šypsenėles, o juoko 
papliūpą. Dalyvavau tokioje „vidinėje“ konferencijos 
da lyje, kur Tiubingeno universiteto religi jotyrininkai 
dok to rantai pristatinėjo savo projektus, t. y. būsimo 
darbo  temas, dabartinį įdirbį. Projektai įvai rūs. Vienas 
tyrinėja Filipinų flagelantus, kurie gerai iš siplakę dar 
ir leidžiasi prikalami prie kryžiaus; per praėjusias Ve
lykas leidosi  nukryžiuojamas pats, dabar ieško rėmėjų, 
nes nori dar kartą. Pasakojo apie prikalimo ypatumus, 
pojūčius ka lant vinis ir kybant ant kry žiaus. Drauge 
yra parašęs sausą moks linę studijėlę apie flagelantus. 
Žmonės buriasi į gru peles, tiria konkrečią temą, ieškosi 
rėmėjų. Tai gana su dėtinga. Kartais pasirenkama 
specifinė tema tika, kurios  niekas niekada neparems 
(kokios nors lokalinės parais laminės sektos tyrimai 
ar seniai pražu vusios civilizaci  jos karo ritualas), tad 
pinigų mėginama  graiby tis pagal ki tokius kriterijus, 
ypač žvalgantis į Briuselio fondų pusę. Bet neatrodo, 
kad tai labai sėkmingas dairy masis. Tarkime, žmogus 
tiria islamą; Briu selyje prasi m u ša  iki aukšto, skirstančio 
pi nigus valdi nin  ko, kuris jam paaiškina, kad islamas 
ne aktualu, šiandien reika lin giausi musulmonybės 
tyrimai. Visa auditorija leipo juokais, nes „ir arkliui 
aišku“, kad šie dalykai iš esmės sinonimiški, nes „nėra 
musulmonybės be islamo“, bet val dininko galva – tai 
ne ark lio. Dar vie nas projektas, irgi gan beviltiškas, – 
gru pelė islamo tyrėjų, mė gina „priminti uodegą“ Avero
jaus jubiliejui Briuselio skir  tiems pinigams. Ave ro jus 
su reli gijotyra turi ne daug bendra,  bet grupelė siekia 
paramos naujam Averojaus vertimui į vokiečių kal bą su 
naujais komentarais. Mat yra VDR atliktas vertimas, 
o jis – socialistinis. Kuo tai bai gėsi, nežinau, bet ta 
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grupelė užsimojusi, beje, puikiam  projektui – parašyti 
Azijos religijų istoriją. Kadangi šiam reikalui pinigų 
niekas neskirs, ieškoma lė šų „iš šono“. Apskritai daug 
jaunimo pasirinko specifines jiems įdomias, tačiau 
„nekošernas“ temas, tad jas ir tiria, tačiau fi nansavimo 
galimybių ieško įvai riau siuo se vie tinės ir pasaulinės 
reikšmės jubiliejuo se etc. Tyliai jusdamas ko legišką 
solidarumą, pastebėjau: jie nedaro ne sko nybių, t. y. 
neima puikiai finansuojamo feminizmo ar sociolo gi jos 
temų. Religijotyrinin kas – tai žmogus, turintis sa
vigarbos. Religijų tyrinėjimai šio to išmoko.

Koks nors mokslo funkcionierius galėtų nusišiepti: štai 
ir ten su finansavimu ne kaip, ko dar norėti iš lietuviš
ko mokslo biudžeto. Visiška tiesa, tik Vokietijoje fondų 
šimtai ir tūkstančiai. Surasti padorią finansuojamą 
temą nėra sunku. O be to, algos mokamos. Nors, tiesa, 
Vokie tijoje religijotyrininko profesoriaus alga mažesnė 
už visų kitų disciplinų profesūros algas. Ir ten jie 
„pakraštyje“.

Ad hominem. Žmonių elgesys konferencijos metu. 
Žmonių, nes vokiečiai, pasirodo, irgi žmonės. Elgiasi 
kaip ir per lietuviškas konferencijas ar paskaitas. 
Geriausia   vieta auditorijoje – iš krašto. Mėgstamos dar 
antra,  trečia kėdė nuo praėjimo. Galinės vietos pačios 
geriausios, pir mų  eilių niekas nenori. Po pranešimo au
ditorija reiškia  padėką: maždaug šimtas žmonių beldžia 
krumpliais į stalo paviršių. Toks dundėjimas, gūdokas, 
vidur am žiš kas, bet man labai patiko. Kitkas – kaip ir 
Lietuvoje. Rektorato  posėdžių salėje, kur vyko kai kurie 
posė džiai, yra mik rofonas, tačiau jis arba ne veikia, arba 
cypia. Bet vokie čiai turi baisiai stiprias gerk les, tad 
nesijaudina. Iš paskutiniųjų stengia masi laikytis regla
mento, vedėjas stabdo kalbėtoją, o tas: „va dar paskutinė 
auksinė min tis... ir dar...“ Tiesa, iki galo vadžios nebuvo 
paleistos. Prieš auditoriją kartais sėdėdavo turintis 
moderuoti se nyvas profesorius. Prasidėjus pranešimui, 
jis imdavo knapsėti nosimi ir aki mirksniu užmigdavo, 
visos audi torijos džiaugsmui...

Dėl juoko. Pranešimo, kurio tris keturis kartus nenu
traukė juoko pliūpsnis, nebuvo. Tai ne vien pe da goginės 
pertraukėlės auditorijai išjudinti. Pranešėjai ironizavo 
save ir savo objektą, žaidė kalambūrais, o kas ne su gebėjo 
subtiliai ironizuoti, bent banaliai pokštavo. Bet audi
torija juos priimdavo palankiai, juok davo si iš vi siš kai 
persenusių juokų. Juokas – relig i jo ty ri  nin kų  požymis. 
Prie metodologinių reikalavimų religijotyrai visiškai 
teisėtai galima prirašyti humorą, gal teisin giau – ironiją. 
Kodėl – jau atskiro straipsnio tema.

kontekstai

Konferencija, kaip ir dera religijų istorijos konferen
cijai, vyko vokiečių kalba, dalyvavo iš esmės vokiškai 
kal  bančių šalių universitetų atstovai, būta prancūzo, 

grai ko, švedų, vokietės iš Teherano, bet religijotyrininkų 
koinė Europoje – vokiečių kalba. Aiškiai matyti, kad 
akade minis ratas susiformavęs, viena katė kitą pa   žįsta 
ir aiškiai žino, ko iš vieno ar kito pranešimo laukti. Rytų, 
Vi  durio Europos atstovų nėra, net visur dalyvaujančių 
lenkų. Kadangi nebuvo pakankamai lėšų (to kia buvo 
oficiali versija), iš JAV dalyvių nesikviesta, bet niekas 
jų, švelniai tariant, nepasigedo. O savanorių iš užatlan 
tės nebuvo, spėju, dėl to, kad jų eseistika religi nėmis 
temomis šioje kietoje terpėje būtų sumalta į miltus. 

Pranešimų geografija įvairavo, bet ją galima nesun
kiai apibendrinti. Viduržemio jūros baseino, keltų bei 
germanų, Kinijos religijos, induizmas. Ugrofinai, slavai,  
baltai paminėti nebuvo, Oderis religijų istorikams (!) 
yra aklina siena. Ne Gangas juk, neįdomu. Nors apie 
sla vus, tiesa, būta – Vasilios Makrides iš Erfurto uni
versiteto skaitė pranešimą apie moderniąją ortodoksų 
apokaliptiką, iš esmės remdamasis Jugoslavijos ideo
loginių stereotipų modeliu. Antras slavų paminėjimas – 
įžanginėje, konferenciją pradėjusio Hanso Kippenbergo 
kalboje, kurioje jis, modeliuodamas XX a. teokrati nių 
tendencijų kryptis, užsiminė apie buv. Jugoslaviją,  kur 
žudynės vyko ir po religinės neapykantos vėliava. Tai 
jam kažkaip netilpo į istorijos bei teokratijos pabaigos 
koncepciją, tad Kippenbergas su Jugoslavijos problema 
susitvarkė vienu ypu: alles klar: Slawen (prasmė tokia: 
ko norėti, juk tai slavai). Šį metodologinį pi rue tą au
ditorija sutiko pritariančiu griausmingu juo ku. Aš ne 
slavas, bet pašiurpau. Iš juodaodžių šaipytis ne valia 
– rasizmas. Iš slavų galima.

Rytų ir Vidurio Europa nurašoma su išankstine 
arogantiška panieka ar geriausiu atveju ignoruojama. 
Tai nėra sunku, nes galų gale Vidurio Europoje profesio
na  lios religijotyros realiai nėra. Bent jau tokios, kuri 
ati tiktų istorinėsfilologinės religijotyros reikalavi 
mus. Ausies krašteliu mėginau nugirsti „Marija Gim
butas“, nes buvo aišku, kad, tarkime, „Greimas“ tikrai 
neiš gir siu. Nieko panašaus. Net amerikonų religijotyros 
šulas Campbelas paminėtas nebuvo. Ne ta kompa nija. 
Religijų istorijoje reikalavimai patys aukščiausi, pa
tys radikaliausi.

Baigiant apie kontekstus. Religijų istorikų profesū ra 
intensyviai juda. Du trys metai Brėme no universitete, 
po to Berlynas, dar po kelių metų Erfurtas – tai natūrali 
profesorių ir docentūros rotacija. Vie na vertus, nuo 
viduramžių laikų mokslininkas pri va lo judėti, idant 
neapkerpėtų, susipažintų su kito mis idėjomis ir pasi
tikrintų savąsias. Šiais internautų lai kais tai irgi 
galio ja. Judantis profesorius juda su savo koncepci 
jomis ir paskaitų kursais. Kiekviename universitete 
es ti sava reli gijotyros pakraipa, su kuria „naujokui“ 
ten ka kontaktuoti, antra vertus, toks desantas verčia 
sujusti ir vietinius mokslininkus. Nekalbu apie stu
dentus, kuriems profesoriai dėl to pernelyg neįky ri. Ir 
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dar: su dviem trim paskaitų kursais profesorius gali 
suktis po universitetus. Šiuo metu ši rotacija links ta į 
buvusią Rytų Vo kietiją – Leipcigą, Erfurtą, Greifsval
dą. Profesūra ten dėstyti vyksta patyliukais burno  da
ma, bet ne dėl kokios nors prievartos – tiesiog reikia 
kelti „rytietiškų“ univer sitetų lygį, tai sąmoningas 
piliečio aukojimasis. Tiesa, kiekviename universitete 
yra vadovaujantis profesorius, ant savo pečių laikantis 
kryptį, kuri tame universitete jau turi tradiciją ir įdirbį. 
Tokie jau nejuda. Tiubinge no krypties laikytojas – prof. 
Bernhardas Gladigowas, anglakilmis vokie tis, pavardė 
tariama taip, kaip rašoma, kryptis – fi lo loginis istorinis 
radikalizmas, visos kitos metodologijos netinkamos. 
Gal todėl konferencijoje ne mačiau jokių fenomenologų 
ar lyginamosios religijotyros atstovų, o gal jie tiesiog 
bijojo prisipažinti.

MeTOdaS IR LyGIS

Metodologija, kaip minėjau, filologinėistorinė, tad 
bu vo įdomu pasižiūrėti, kas tai yra iš tikrųjų.

Pranešimai dažniausiai buvo sukalti „filologiškai
istoriškai“ puikiai. Bet kokio nors aukštojo filologinio 
pilotažo nepastebėjau. Tiesiog pranešėjai moka rei
kia mą  kalbą, bent jau gali laisvai skaityti šaltinius. 
Ar tai būtų kinų, ar korėjiečių, ar sanskritas, ar senoji 
persų – jokių abejonių nekyla, tai conditio sine qua... Ka
lbinio konteksto išmanymą papildo istorinio laikotarpio 
pa žinimas, žinios apie laikotarpio ir teritorijos ekono
miką, socialinę sferą, vyraujančią ideologiją. Kon kreti 
problema perleidžiama būtent per šiuos filtrus, ir pats 

„perleidimas“ problemą jau savaime gerokai pavartalio
ja iš įvairių pusių bei požiūrio taškų. Esama ir lyginimo 
ele mento. Tarkime, su atitikmenimis ki tais laikais, ki
tose kultūrose bei religijose. Bent jau man, susidūrusiam 
su dažnai neigiama lietuvių folkloristų reakcija į 
tautosakinės medžiagos panaudojimą mitologinėms 
rekonstrukcijoms, įdomu buvo tai, kad ne tik sakmės, 
bet ir tarptautinės pasakos labai laisvai įtraukiamos 
į kokio nors ritualo ar įvaizdžio rekon strukcijas: tai 
laikoma ypač elegantišku metodo lo gi niu veiksmu.

Problema kartais išaiškinama lyg ir vienaprasmiškai, 
kartais paliekama atvira, kartais pasiūlomi keli jos 
sprendimo būdai, bet nuolat paliekama erdvė kitokiam  
sprendimui. Tiesa, ne visiems pranešimams tai galioja. 
Be to, mano klausytieji religijotyrininkai nesyk turi 
kokią nors savo idée fixe, kurią jau gina iš peties.

Dar vienas principas – tai nuolatinė kritiška nuostata. 
Visų pirma, tiriamojo objekto atžvilgiu. Nuolat stengia
ma si įrodyti ar parodyti, kad tyrinėtojas nesutapo su 
juo, nesitapatino, neprarado objektyvumo (tam nesyk 
pa naudojama ironija, dalis auditorijos tai supranta ir 
vertina).

Šiek tiek nustebino tai, kad konferencijoje metodolo
gijos klausimai nebuvo liesti. Jei pranešėjui reikėdavo,  
jis paaiškindavo, kad, „suprantama“, remiasi istoriniu 
fi lologiniu ar istoriniulyginamuoju metodais, visi prita
riamai palinkčiodavo ir visos metodologinės problemos  
dingdavo net neiškilusios. Man buvo paaiškinta, kad 
šiandien metodologiniai klausimai nebeaktualūs, nes 
visi metodai ir teorijos, išskyrus istorinįfilologinį, 
istorinįlyginamąjį, diskreditavosi. Bet vis dėlto susidarė 
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įspūdis, kad ne kartą visi tie metodologiniai burtažo džiai 
nieko nereiškia, o religijotyrininkai tiesiog kritiškai rašo 
apie pasirinktą objektą, pasinaudodami specia lio jo ir 
bendrojo išsilavinimo žiniomis. „Kritiškai“ reiškia ne tiek 
kritiškumą šaltinių atžvilgiu, kiek nuolatinę nuostatą, 
juntamą iš kiekvieno sakinio, ir jos esmė yra išlaikyti 
distanciją nuo objekto, kartais su ironijos, kar tais su 
filologijos, kartais su istorijos pagalba.

Medžiaga, tiesą sakant, pati diktuoja pagarbaus 
elgimosi su ja formą, kuri ir pavadinama metodologija, 
– galima būtų pamanyti ir taip.

Vienintelis metodologinis piruetas įvyko gana neti
kėtai, kai Bernhardas Maieris iš Bonos universiteto, 
samprotaudamas apie germanų ir keltų eschatologi nius 
vaizdinius ir konstatavęs, kad jie iš esmės sutampa, 
pastebėjo (tai žinoma visiems religijotyrininkams), kad 
tai ne pirmas ir ne paskutinis fenomenų sutapimo atve
jis,  ir pareiškė, kad tradicinis religijų istorijos skirsty
mas (keltų, germanų, egiptiečių religija etc.) yra pasenęs 
ir keistinas, kadangi jis reprezentuoja XIX a. vidurio 
rea liją – tautą. O apie kokią tautą galima kalbėti nagri
nėjant keltus, skirtingais dialektais šnekančias, tarpu
savyje kariaujančias gentis nuo britų salų iki Anatolijos? 
Maierio nuomone, čia reikėtų elgtis maždaug taip, kaip 
elgiasi archeologai, t. y. skirstyti kultūras (atitinkamai 
ir religijas) ne tautiniu, o kultūrinių duotybių pagrindu. 
Pagal Maierį, gana aiškiai susiklosto keltųgermanų 
regionas, kuriame tam tikri religiniai vaizdiniai  yra 
labai artimi. Tokį regioną derėtų apimti ne tautiniu,  o 
tiesiog teritoriniu principu, kaip erdvę, kurioje paplitęs 
vientisas mitologijos ir kulto kompleksas.

Idėja, žinoma, įdomi, tačiau geriausios mintys ateina 
pavėluotai – taip ir man jau grįžus namo šovė min tis, kad 
tas kompleksas vargu ar apsiribotų keltais ir germanais. 
Maieris nagrinėjo „griūvančio dangaus“ mi to loge mą. 
Tačiau ją turi ne tik keltai ir germanai, ir lie tuvių pa
sakose apie griūvantį dangų kalbama. Grai kai, matyt, 
irgi ką nors panašaus turi, jei yra Atlantas, vadinasi, 
dangų laikyti reikia, Irano arijų eschato logijoje yra 
mintis apie būsimą dangaus susijungimą su žeme, t. y. 
„nukritimą“ ant žemės. Be abejo, tokios idėjos esama 
ir induizme (religijotyrininkų patarlė: „Indijoje visko 
yra“ – turima omenyje fantastiška induizmo   vaizdinių 
gausa, jei kur nors pasaulio kampe egzis tuoja koks 
nors reli ginis vaizdinys, jo atitikmuo neišvengiamai 
egzistuoja Indijoje – tai taisyklė, ne mistika). Pats 
esu skaitęs apie griūvantį dangų, rodos, pigmoidų 
mitologijoje. Kur šį ratą stabdyti? Ir kokiu principu 
pasirinkti stabdymo akimirką? Jei bus stabdoma, kils 
klausimas, kodėl neįtraukiama kaimynų mitologija, 
jei nebus – toks kompleksas tikėtiniausiai nusidrieks 
per visą Žemės rutulį ir gausime naują religijos feno
me no logijos leidimą.

Daug pranešimų buvo aukšto lygio. Labai aukšto. Maž

daug pusė. Kita pusė gana vidutiniška, buvo ir atvirai 
prastų pranešimų. Savų perestukinų turi ir vokiečiai. 
Toks jaunuolis, Martinas Baumannas iš Hanoverio, 
skaitė pranešimą apie karibų induizmo formavimąsi 
Trinidade. Tiesa, sužinojau, kad Trinidade dėl britų ko
lonijinės politikos gyvena 90% induistų, jie visi, žinoma, 
indai (Tobage – juodaodžiai). Šiaip medžiagos analizei, 
manding, buvo, bet pranešimas sudarytas iš įspūdžių 
Trinidade atpasakojimų, apie viešbučio radijo trans
liuojamą muziką, gamtą, buvo rodomos skaidrės etc. 
Nuvažiavo žmogus dviem savaitėm atostogų ir padarė 
referatą. Tokių ir panašių pranešimų būta. Tiesa, iš jų 
klausytojai bėgo atvirai, nesidrovėdami.

Akademinės diskusijos lygis irgi įvairavo. Vienas 
pra nešėjas, ilgai ir įdomiai nagrinėjęs zaratustrizmo 
eschatologiją, kraipydamas galvą ir su išlygomis padarė 
išvadą, kad, rodos, žydų eschatologija galėjo padaryti įta
ką iraniškajai. Net man buvo aišku, kad chronologiškai 
čia nesueina galai, bet tokia hipotezė gali egzistuoti, 
jos kilmė žinoma, tai Upsalos mokykloje sukalta te
orija (Nathanas Söderblomas). Pašokęs Kippenbergas, 
vienas Vokietijos religijotyros banginių, šį docentuką 
tiesiog apstaugė, sumalė į miltus, sutrynė, apkaltino 
ideologizavimu (baisiausia nuodėmė religijotyroje, po 
jos tik teologizavimas, tačiau toks kaltinimas jau pri
lygsta anatemai), docentukas paraudo – Kippenbergas 
tai pastebėjęs pa tenkintas užriko: „Jūs paraudote, o tai 
rodo, kad jūs melavote!“ Po pertraukos mačiau juos kokią 
valandą ra miai besišnekučiuojant vestibiulyje, tiek apie 
zaratus trizmą, tiek šiaip apie visokius niekus.

Konferencijose būna klausimų pranešėjui penkia
minutė, ir Tiubingene – viskas kaip Lietuvoje – dažnas 
klausėjas pakildavo iš vietos ir prapliupdavo aštuonių 
tūkstančių spaudos ženklų tirada, išpasakodavo viską 
ką žino, dažniausiai ne į temą, po to klausiamai įsispit
rydavo į pranešėją, kuris pamąstęs pasakydavo maždaug 
ja. Diskusijai skirtas laikas nesyk tuo ir baigdavosi.

MIRCea, ReLIGIJOTyRInInkų 
danTIeS SOPė

Mircea Eliade konferencijoje buvo plūstamas, ig
noruojamas, cituojamas, jo buvo atsižadama, jis būdavo 
suspenduojamas, prakeikiamas – taip nuosekliai ir su 
tokiu azartu, kad tapo aišku: ne viskas taip paprasta. 
Kippenbergo plenariniame pranešime Eliade drauge su 
Carlu Gustavu Jungu buvo priskirtas „naujojo Izraelio“ 
pranašams, šitaip jį mitologizuojant dar labiau, negu 
mitologizuoja Eliade šlovinantys entuziastai.

Religijų istorikai Eliade’s atsižada pabrėžtinai ir 
nuo lat, nors Vidurio Europoje, Prancūzijoje, JAV jis 
daugiau  negu populiarus, net laikomas metodologiniu 
humanita rikos lyderiu, o vokiečių religijų istorikai 
nuo jo atsi žeg noja. Šarlatanas, pranašavimo sindromo, 
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visuo tinės religijų istorijos idėjos apsėstas religijotyros 
maniakas. „Fušeruoja“ šaltinius, neįsigilina į temą, šoka 
per tūkstantmečius kaip per katės balutę.

Religijų istorikai Vokietijoje yra aukščiausio lygio 
re ligijotyrininkai profesionalai, kurių darbo šerdis 
– kritinis požiūris į medžiagą ir nedidelės, ganėtinai 
siauros temos, apibrėžti laikotarpiai. Eliade’s šėlsmas 
per že mynus ir mitologijas juos šiurpina. Religijų istori
kas išmano konkrečią religiją konkrečiu laikotarpiu, 
tar ki me, imperatoriaus Cin Šichuanio valdymo periodo 
Šiaurės Junanio provincijos sektas ar Darijaus valdymo 
epochos mazdaizmo ypatumus Persijos Chorasano pro
vincijoje. Išmano puikiai, su visomis smulkmenomis 
ir niuansais, yra šios temos lyderis ir pasaulinio lygio 
ekspertas (tai nėra pernelyg sudėtinga, nes jo kolegų 
per visą Žemės rutulį susirinktų du ar trys). Ir štai 
Elia de, darydamas eilinį savo opusą, prašniokščia pro 
jo te mą, gal ir pacituoja jo monografiją ar straipsnį – 
neįsigilinęs, neperpratęs iki galo, nepastebėjęs, kad 
pasi rinkta citata tik hipotetinė, ar netgi apskritai 
cituodamas iš atminties. Eliade pasiremia kokiu nors 
šalti niu, išpeša iš jo reikiamą detalę ir vėl nepaiso, kad 
tame pačiame šaltinyje ta detalė paneigiama ar kad ji 
turi savo komen tavimo tradiciją. O kaip jaustis religijų 
istorikui? Tai apiplėšimas vidury dienos.

Religijų istorikas dirba, triūsia, mokosi mirusių 
kal bų dialektų, jo gyvenimo darbas iš leidžiamas 200 
egz. tiražu ir jis dar turi atlaikyti kole gų kritiką, o čia 
Elia de iš kelių šimtų monografijų, Homero ir Talmudo 
cita tų sukurpia pasaulinį religijotyros bestselerį. Ir 
ką galvoti? Iš esmės Eliade’ei religijų istorikai negali 
atleisti vieno – to, kad jam pasisekė. Jei jis būtų dėstęs 
kur Konstance ar Sarbriukene, savo koncepcijas leidęs 
rotaprintu, gal jis pernelyg ir neužkliūtų... Religijoty
rininkai, netgi „tikslieji“, filologinės pakraipos, tyliai 
pakenčia savo šiek tiek erezijon linkusius ko legas. Net 
nevykėlius, kuriems leidžiama ramiai tūnoti periferijoje. 
Kodėl, dar pamėginsiu paaiškinti.

Vis dėlto Eliade’ei konferencijoje buvo skirtas vienas 
pra nešimas. Jürgenas Mohnas iš Miuncheno universite
to skaitė gana klampiai pavadintą referatą: „Kosmoso 
sugrįžimas? Apie Mircea Eliade’s „religiškai produktyvų“ 
istorijos aiškinimą“. Mohnas, gana jaunas religijo
tyrininkas iš šiuo metu besiformuojančio Miuncheno 
religijotyros centro, mėgino objektyviai įvertinti Eliade, 
t. y. ne iš anksto sumalti jį į miltus, o iš pradžių bent jau 
blaiviai pažvelgti į jo koncepciją. Tai religijų istorikų 
aplinkoje buvo jau savaime rizikinga.

Mohnas pradėjo nuo svarstymų, kurion dėžutėn Elia
de dėtinas, ir, žinoma, atmetęs jį kaip religijų istoriką, 
darbine hipoteze pasirinko Eliade’s kaip religijos feno
menologo versiją (jis pats iš dalies save tokiu laikė, o ir 
formalūs požymiai atitinka). Tiesa, Eliade diskredituoja 
tai, kad jo knygose religiniai faktai apibendrinami 

per nelyg greitai, o jo raktinės sąvokos (das Heilige, le 
sac re, holiness, archetipai, hierofanijos etc.) yra labai 
išskydusios, pernelyg bendros ir skirtingose teksto vie
tose ar skirtingose Eliade’s monografijose gali reikšti 
gana skirtingus dalykus.

Kaip galima išdėstyti Eliade’s koncepciją? Eliade 
provokuoja religijų istoriją, keldamas klausimą, ar 
kosmosas ir isto rija koreliuoja. Tai aiškindamasis, Eli
ade visų pirma atlieka istoricizmo kritiką, ir ši kritika 
iš dalies teisinga, tik reikia skirti Eliade kaip religijų 
istoriką (jis pats kvalifikuojasi kaip toks) ir Eliade kaip 
homo religiosus, kuris pats save stipriai eksplikuoja 
į tyrinėjamą lauką. Istorija Eliade’ei prasminga per 
simbolius, susiejančius ją su Kosmosu, ir jis Kosmose 
mato įsiistorinančią duotybę. Savo ruožtu religija tampa 
keliu į Kosmoso ir istorijos įsisavinimą.

Šioje koncepcijoje labai daug literatūriškumo, bet rei
kia pripažinti, kad joje Kosmosas, istorija bei religija 
išties sujungiami. Atrasti Kosmosą istorijoje Eliade’ei 
pavyksta; ten, kur susiduria Kosmosas ir istorija, atsi
randa simboliai, kurie jau yra religijos dalis. Sistemą 
Eliade sukuria, tai reikia pripažinti.

Kita vertus, religijų istorija Eliade’ei driekiasi tarp 
šven tybės ir profanybės, iracionalumo bei racionalumo, 
ir pan. O tai juk europinės sąvokos, kurios dažniausiai 
iš principo netinka neeuropinėms religijoms aprašinėti. 
Eliade šiuo požiūriu yra europinės religijos sampratos 
atstovas bei paveldėtojas, ir jeigu reikia nustatyti, kas 
jis išties yra, tai tenka atsiriboti nuo laikinai priimtos 
išankstinės jo kaip fenomenologo sampratos, būtent – jis 
ne fenomenologas, kadangi jo koncepcija perdėm isto
riška. Jį reikia apibūdinti kaip kosmocentriškai mąstantį  
hėgelininką. Čia, ko gero, ir būtų raktas į Eliade’s 
supra timą ir „įdėjimą dėžutėn“, nes jo samprata, kitaip 
negu paties Eliade’s metodologinė savimonė, nėra nei 
feno me nologinė, nei religinė istorinė. Eliade’ei religinė  
sklaida (religijų istorija) prasideda nuo šventybės ir 
pro fanybės įtampos, kurios įveika atsiranda dangaus ir 
žemės įvaizdžiuose, toliau jiems skylant bei pasipildant 
vandens, astralinių dievybių, požemių etc. hierofanijo
mis, ir tokia religinė išklotinė iš esmės tampa savotišku 
apreiškimu. Tai ne tiek mokslinė religijos istorija, kiek 
mitologinė kosmogonija. Tarkime – kosminis egzisten
cializmas. Ir galime aiškiai teigti, kad kosmoso–istori
jos–religijos koreliacija yra paties Eliade’s religingumo  
eksplikacija. Norint Eliade nagrinėti, tai visų pirma 
imtina domėn, ir, atitinkamai, reikia skirti paties 
Elia de’s Kosmoso sampratą nuo realios jo pastebėtos 
Kosmoso ir istorijos koreliacijos.

Ir dar: aiškinantis Eliade, reikėtų skirti Eliade’s teo riją 
ir Eliade’s metodą. Tai, ką jis deklaruoja, nesutampa 
su tuo, ką ir kaip jis daro. Reikia skirti ankstyvąjį ir 
vėlyvąjį Eliade, mėginti suprasti pokyčius, kurie naujai 
atsiranda to paties termino realiame turinyje (hiero
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fanijų, archetipų ir t. t. atveju). O platesniu požiūriu 
Eliade’s asmenyje reikėtų matyti moderniojo žmogaus 
prasmės paieškas.

Mohno pranešimas, manding, buvo skirtas mėginti 
identifikuoti Eliade, taigi jis buvo griežtai išmestas 
tiek iš religijų istorikų, tiek netgi fenomenologų terpės, 
ta čiau jam palikta specifinė „hėgelininko“, isto rijos,  
kosmoso, religijos prasmės ieškotojo niša (kuri vis dėlto 
tiek specifinė, kad joje, be paties Eliade’s, daugiau  nieko 
neįtupdysi).

Tačiau, mano nuostabai, Mohno pranešimas buvo 
su tiktas pakankamai šaltai, iš auditorijos jam buvo 
primesta... Eliade’s apologetika, pseudoobjektyvumo 
siekis, pernelyg didelė simpatija Eliade’ei. Praktiškai 
jam buvo nurodyta, kad užuot mėginęs ieškoti vietos 
Eliade’ei, jis privalėjo imtis radikalios jo kritikos.

Man susidarė įspūdis: Eliade yra religijų istorikų slo
gutis, toks galingas, kad jie be jo nebegali egzistuoti. Gal 
metodologiškai Eliade’s egzistavimas padeda  filo loginių 
religijų istorikų autoidentifikacijai?

PaSIMeTę ReLIGIJOS PSICHOLOGaI

Vienas konferencijos pusdienis buvo skirtas religijos 
psichologams. Šiaip lyg ir aišku, kokia tai disciplina – 
prasidedanti nuo Williamo Jameso „Religinės patirties 
įvairovės“, tačiau toliau į ją verčiau nekišti nosies, nes 
prasideda kone medicina. Pavyzdžiui, aš esu mėginęs 
skai tyti modernius religijos psichologijos traktatus, 
tačiau nesupratau nieko. Nei apie ką kalbama, nei ko 
iš reli gijos psichologijos galima tikėtis. Tikriausiai, – 
nuta riau, – norint suvokti religijos psichologiją reikia 
būti religijos psichologu, t. y. turėti „bazinį išsilavini mą“. 
Tad buvo baisiai smalsu išsiaiškinti, kaip save suvokia 
ir prezentuoja religijos psichologai.

Pagrindinės religijos psichologų mintys parodė, kad 
iš dalies neklydau. Jei gali nelįsti į religijos psichologi
ją, verčiau nelįsk. Nes ten įlindęs vis vien nieko 
nesuprasi. 

Pirmieji šioje dalyje nuskambėję žodžiai – religijos 
psichologijos padėtis Vokietijoje kritiška ar bent jau 
sąlyginai kritiška. Religijos psichologija – tai pavainikis, 
kurio tėvas niekaip nenori prisipažinti. Joks gimdy
tojas nesiima atsakomybės už pavainikį: nei teologija, 
nei psichologija, nei religijotyra. Teologijos srityje re
ligijos psichologiją utilizuoja pastoracinė psichologija, 
iš esmės pervesdama religijos psichologiją į grynąją 
psichologiją. Kažin kas panašaus ir tais atvejais, kai 
religijos psichologija patenka į psichoanalizės orbitą, ji 
praryjama, tik nasrai kiti.

Religijotyra religijos psichologiją laiko dukterine 
disciplina ir iš jos tikisi atitinkamų rezultatų, tačiau re
ligijos psichologija šių lūkesčių išpildyti nelabai įstengia. 
Pagrindinė problema: kiek ir kaip humanitarinį mokslą 

galima jungti su gamtamoksliu, juolab kaip humanita
riniai dalykai gali būti tikrinami pagal gamtamokslį?

Psichologija į religijos psichologiją žvelgia utilitariš
kai; jos požiūriu, egzistuoja meno psichologija, sporto 
psichologija, valgymo psichologija: kodėl gi negalėtų 
eg zistuoti ir religijos psichologija?

Tad kaip elgtis religijos psichologijai? Dviem kojom 
remtis į tris kontinentus? JAV rasta elementari išeitis – 
religijos psichologija įjungta į praktinę psichote rapiją, 
universitetuose nagrinėjamos sveiko gyvenimo koreli
acijos su religingumu temos, pvz., ar tikintieji gyvena 
ilgiau, daugiau ar mažiau serga vėžiu. Vokietijoje  re
ligijos psichologija pakibusi, vienuose universitetuo se 
ji labiau gravituoja į medicininės disciplinos pusę, ki
tuose – į humanitarinės, tačiau šis pakibimas neleidžia 
susišnekėti patiems religijos psichologams.

Hartmutas Zinseris iš Berlyno – žinomas religijotyros 
autoritetas, užsiimantis ne tik religijos psichologija 
– savo pranešime nagrinėjo psichoanalitinių sąvokų 
pritaikymo religijotyroje galimybę. Bendra nuostata 
bu vo kritiška. Visų pirma Zinseris kvestionavo pačią 
psichoanalizę. Ir kaip terapiją, ir kaip metodą. Religija 
išties iracionalus fenomenas, bet psichoanalizė, žodžiais 
tą pripažindama, praktikoje remiasi sąvokomis. Ar 
pacientas, gulėdamas ant kušetės, atskleidžia univer
salios religinės pasąmonės elementus, ar tai greičiau 
fantazi jos, minčių asociatyvinė grandinė? Jam leižiama 
išsi  šne kėti, pliaukšti, kas užeina ant seilės, o po to 
tą me džiagą interpretuoja psichoanalitikas, turintis 
bendrą psichoanalizės išsilavinimą, žinantis, ką jam 
privalu atrasti ir diagnozuoti. Vaizdiniai pritempiami 
prie schemos ir po to interpretuojami, tačiau visiems 
žinoma, kad interpretacija daugiau priklauso nuo in
terpretatoriaus negu nuo interpretuojamojo.

Religijos turi daugybę vaizdinių, ir juos galima 
gretin ti su paciento šnekalais. Manyti, kad pacientas 
„išstumia“ vaizdinius iš individualios pasąmonės lygiai 
taip, kaip jie „išstumiami“ religijose, tik iš kolektyvinės 
pasąmonės. Pasąmonė tampa visų veiksmų ir vaizdinių 
pagrindu. Tarkime, ji išties egzistuoja – tačiau ar tai, 
ką ji perteikia, jau yra religinės prigimties fenomenas? 
Ir ar tikrai audiencijoje pas psichoanalitiką pacientas 
atleidžia visus stabdžius ir išsikalba visiškai, nieko 
nenuslėpdamas ar neužmiršdamas? Psichoanalizėje, 
ir tai plika akimi matyti, tyrinėtojas yra tyrinėjimo 
subjektas ir nulemia  rezultatus, ar gal greičiau tai jo 
paties (auto)terapija, kurią jis permeta pacientui.

Sigmundas Freudas religijose įžiūri neurozę. Tad išei
tų, kad kulto apeigos ir ritualai atliekami nesąmoningai? 
O visi išstūmimai irgi nelabai aiškūs. Kas gi tai yra? 
Pavyzdžiui, žmogus nori pagerinti savo ekonominę  
situaciją – ar tai iš pasąmonės išstumtas neurotinis 
kompleksas? O kai kalbama apie tokį sudėtingą reiš
kinį kaip religija, tokie išstūmimai atrandami iš karto. 
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Patyliukais religija paverčiama liguistu fenomenu. 
Religija – tai liga. Kitu atveju psichoanalizė nesuveikia.  
Bet juk egzistuoja skirtumas tarp religijos ir neuro zės. 
Neurozė izoliuoja žmogų nuo visuomenės, o religija, prie
šingai – daro žmogų socialine būtybe. Jei pripažinsime, 
kad religija yra išstūmimas, atitinkamai turėtume 
logiškai pratęsti ir tarti, jog visa kultūra yra psichopa
tologija. Ir, tarkime, ar toks reiškinys kaip kal ba – irgi 
išstumtas pasąmonės turinys?

Kiekvienam laikui jo prieštaros rodosi skirtingai.  Psi
choanalizė XIX a. pabaigos – XX a. pradžios produktas,  
beje, šiandien beviltiškai persenęs. Šiandien vietoj  „pa
sąmonės“ greičiau tartume „genetinis paveldas“...

Christianas Zwingmannas iš Bad Sakingeno pasiūlė 
temą: „Religiniai laikų pabaigos lūkesčiai kaip gyveni mo 
problemų spręsmas? Religinė psichologinė analizė“. Tai 
buvo iliustracija, kaip religijos psichologija sprendžia 
eschatologines ir apskritai religinių lūkesčių problemas. 
Zwingmannas užpylė lentelėmis, kurių nespėjau persi
piešinėti, bet idėja maždaug tokia: egzistuoja prasmės, 
reikšmės, sveikatos ir pan. siekiai, kurie atitinkamai 
pe reina į paieškas, o pastarosios visų pirma atsiremia 
į vertinimo, orientavimosi sistemos poreikį. Paieškos 
vyks ta „pasaulietiniu“ lygmeniu, kuris religinio žmogaus 
atveju kopijuojamas į transcendentinę sferą. Galima 
ste bėti, kaip asmens ar asmenų grupės religin gu  mas 
sąlygoja tam tikras pastangas, pvz., socialinės pa ramos 
ieškojimą. Galima nagrinėti, kaip religiniai ri tua lai 
šiuolaikinėje visuomenėje (vestuvės, laidotuvės) padeda 
pereiti gyvenimo fazes. Religijos psicholo gi ja už siima 
ir atsivertimais, stebėdama, staigūs jie ar lėti, ar išties 
savimonės pasikeitimas ra dikalus. Ana lizuojama 
milenaristinė laikysena, kurioje ne iškentėta  praeitis, 
bet daug žadanti ateitis legitimuoja dabartį etc.

Šitaip religijos psichologija vis dėlto įtraukiama į 
taikomųjų mokslų sritį, kažkur tarp psichologijos ir 
sociologijos. O bendra išvada būtų tokia: religijos psi
chologai bijo religijotyrininkų, nes neišmano religijo
tyros, o religijotyrininkai bijo religijos psichologų, nes 
neišmano psichologijos. Dialogas neįvyko.

eSCHaTOnaI

Pranešimai buvo skirti posūkio ir galutinių laikų 
įvaizdžiams religijose, bet tokio bendro vaizdo niekas 
nepiešė, kartais pranešimai tik su didelėmis išlygomis 
atitiko konferencijos temą. Laikotarpiai, žemynai, įvaiz
džiai, tematika nesutapo. Bendra nuostata – krizeni
mas iš žiniasklaidos sukelto bumo, bet niekas nežaidė 
tokiomis kvailystėmis kaip trečias tūkstantmetis, 
epo chos lūžis, Vandenio era. Religijotyrininkai labiau 
pa demonstravo, ties kokiomis temomis jie dirba, parodė, 

jog išmano religijotyrines technikas, ir išsiskirstė. Vie
nintelis temą formaliai iki galo atitinkantis pranešimas 
buvo Kocku von Stuckrado (Bremenas) referatas apie 
ast rologines laikų pabaigos konotacijas krikščioniškoje 
erdvėje. Von Stuckradas pats savaime įdomus, grafas  
(kas buvo matyti iš šimto metrų – tik ne iš aprangos ar 
pa sipūtimo), religijotyrininkasastrologas. Pasirodo, ir 
tokių būna: bet kai pamačiau, kad jis dirba pateikdamas 
astrologinę medžiagą, supratau, „kodėl jam lei džia ma“. 
Jis laikėsi radikaliai kritinės nuostatos ir dėstė ne ast
r ologijos tiesas, o astrologinį požiūrį. Dabar net nega
liu pasakyti, kaip jam tai pavyko, tai metodologiškai 
sunku apčiuopti, bet iš esmės buvo filologiškaiistoriš
kai pateikiama astrologinė medžiaga. Kai kas man 
buvo visiška naujiena – pvz., ta garsioji Vandenio era, 
kuri, pasak New Age, jau stojo ar užplauks kitąmet, 
yra rea lus astrologinis faktas, tačiau žvaigždynai – tai 
ne sekundmačiai, Vandenio ženklan Žemė ėmė linkti 
XVIII a., o šis virsmas baigsis apie XXIV a. Profesiona lų 
astrologi niai žurnalai niekada neskambino varpais – 
nei plane tų judėjimas, nei žvaigždynų padėtis šiuo ir 
artimu bei tolimu metu nežada jokių kataklizmų. Visa ši 
tūkstant me čio sumaištis prasidėjo dėl labai jau mig loto 
Nost ra damo, planetų parado, žydų krikščionių tradici
jos, kuriai vienintelei 1000 turi prasmę (nei kinams, 
nei ja ponams, nei musulmonams, nei induistams šis 
skai čiukas prasmės neturi). Astrologija čia nelabai kuo 
dėta – pati savaime ji negali pagrįsti eschatologijos, o 
modernioji dutūkstantmečio eschatologija atsirado todėl, 
kad astrologiniai vaizdiniai sumišo su krikščioniškais, 
o visą šią sumaištį išskleidė ir iki masinės psichozės 
išpūtė bulvarinė žiniasklaida.

Moralas? Religijotyra Vokietijoje gyvuoja, turi 
problemų, dažniausiai, be abejo, finansinių, yra pa
kankamai populiari. Tai liudija paskaitų kursai vi suo se 
universitetuose, keliolikoje – atskiri institutai ar semi
narai (pastarieji atitinka mūsų kated ras): štai Miunche
no universitete šiuo metu formuojamas labai galingas  
religijotyros centras... Žmonės dirba kaip ir visi hu
manita rai, iš tiesų savo malonumui, bet be jų, re
ligijotyri ninkų, intelektinis Vokietijos universitetų 
peizažas neįmanomas. Pavyzdžiui, šią konferenciją  
globojo Tiubingeno universiteto rektorius, surengė 
priėmimą jos dalyviams, ją nušvietė žurnalistai, į vaka
rines paskaitas plūdo ne tik studentai, bet ir „žmonės 
iš gatvės“... Konferencija baigėsi, religijotyrininkai iš
važinėjo kas kur. Kas skai tyti kursų, kas į bibliotekas, 
kas ieškoti pinigų Azijos religijų istorijai, kas prisikalti 
prie kryžiaus Filipinuo se... – smulkūs religijotyrinin  kų 
malonumai. Bepigu – kai visuomenė žino, kad paskuti
nis universitetinę civi lizaciją baigiantis elegantiškas 
štrichas – religijotyra.
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