
Apžvalga

TEOLOGAS IŠ PADKRRORNO,
SU KURIUO DAR SUSITIKSIME

Be Eugeno Drcwcimanno šiandien ne
įmanoma įsivaizduoti Vokietijos intelek
tualinio gyvenimo. Kadangi Vokietijoje 
vykstantys kultūriniai procesai jau keli 
šimtai metų sąlygoja europinės kultūros 
vektorius, Drewcrmanno koncepcijos turėtų 
rūpėti ir mums.

Drewermannas - Paderbomo univer
siteto Teologijos fakulteto privatdocentas, 
teologas, psichoterapeutas. Jis neįtikėtinai 
produktyvus - nuo praėjusio dešimtmečio 
pirmos pusės kasmet pasirodo po keletą 
stambių jo veikalų, sukrečiančių ne lik teo
logus, bet ir pasauliečius: kas kelintą mėnesį 
Drewcrmanno šalininkus bei oponentus 
pritrenkia dar vienas netikėčiausias sunkia
svoris tomas; kol oponentai bendromis 
pastangomis sukurpia knygelę Drcwer-

F.ugcnc Drewermann

manno veikalui sukritikuoti, ji jau tampa 
morališkai pasenusi, nes iki jos pasirodymo 
išeina pora Drcwermanno knygų - ir vėl 
viskas iš naujo...

Kad suprastume Drewcrmanno kūrybos 
mastus, pakanka pasakyti, kad po 1989 m. 
daugybę ginčų sukėlusios knygos “Dva
sininkas: Vieno idealo psichograma”1 
1990 m. pasirodė dvi brolių Grimų pasakų 
gelminės psichologijos analizės - “Broliukas 
ir sesutė”2 bei “Ponas krikštatėvis. Krikšta
tėvio mirtis. Rastas paukštis”3, stambokas 
tomas “Atvertas dangus: Pamokslai Ad
ventui ir Kalėdoms**1 bei ketvirta knyga - 
“Apie gyvūnų nemirtingumą”5. Iki 1991 m. 
pavasario Waller leidykla jau buvo išleidu
si knygas “Milomaki arba apie muzikos 
dvasią: Jahuna indėnų mitas”6 bei “Ką 
mums teikia ateitis: Apie gyvenimo pil
natvę”7. Tad suprantama, kad apie Drewer- 
manno knygas kalbėti sudėtinga vien jau 
dėl jų gausos, šiose pastabose bus trumpai 
paliesti tik keli svarbiausi Drewcrmanno 
teorijos aspektai ir, pasižvalgius po teolo
gijos žurnalų puslapius, bus pamėginta kiek 
pakalbėti apie tai, kokią reakciją jo idėjos 
sukelia bent jau tarp teologų.

Pirmieji fundamentalūs Drewcrmanno 
teoriją pagrindžiantys veikalai - du knygos 
“Gelminė psichologija ir egzegezė” tomai, 
1984-1985 m. išleisti Walter leidyklos 
Frciburgc8. Knygoje iš esmės puolamas is- 
torinis-kritinis egzegezės metodas ir reika
laujama jį pakeisti “archetipine Biblijos 
hermeneutika”. Ką čia Drewermannas turi 
omenyje?

Drewermannas kritikuoja lėkštą kal
bėjimą apie svetimus potyrius, neturint nė 
mažiausio supratimo apie jų turinį (T. 2. P. 
13 ir t.), kas, jo supratimu, ir būdinga 
tradicinei egzegezei; jis prieš vaizdinių,

1 Drewermann E. Kleriker: Psychogramm 
eines Ideals.- Ollen und Freiburg: Walter Verlag,
1989. - 900 S. šios knygos, pateikiančios psicho- 
analitinę dvasininkų luomo kritiką, vertinimas 
peržengtų akademinės diskusijęs rėmus, todėl ją 
reikėtų aptarti atskirai nuo čia svarstomų veikalų 
grupės.

2Drcwcrmann H. Brüderchen und 
Schwesterchen. (Grimms Märchen tiefenpsy- 
chologisch gedeutet). - Freiburg: Walter Verlag,
1990. -96 S.

3Drewermann E. Der Herr Gevatcr. ’Der 
Gevatcr Tod. Fundcvogcl. (Grimms Märchen 
liefen psychologisch gedeutet). Freiburg: Walter 
Verlag, 1990.- % S.

4Drewermann E. Der offene Himmel: 
Predigten zum Advent und zur Weihnacht. - 
Düsseldorf: Patmos Verlag, 1990. - 256 S.

5Drcwermann E. Uber die Unsterblichkeit 
der Tiere. Hoffnung für die leidende Kreatur. - 
Freiburg: Walter Verlag, 1990.- 64 S.

hDrcwcrmann E. Milomaki oder vom Geist

simbolių ir ritualų eliminavimą iš teologi
jos ir Bažnyčios (T. 2. P. 18), prieš “dogma
tikos ir egzegezės skilimą” (T. 1. P. 31), 
taigi, Drewermannas konstatuoja vis didė
jantį plyšį tarp Biblijos ir dabarties, atsi
randantį ne be tradicinės istorinės - kritinės 
egzegezės pagalbos. Kad šis atotrūkis rea
lus, pripažįsta ir Drewcrmanno kritikai. 
Mucllcr-Goldk’j1 ' įstebi, jog šeštame
dešimtmetyje, t irtinus istoriniam-
kritiniam egzegezės metodui, išnyko iki to 
meto gyvai veikę Vokietijos katalikų Bib
lijos tyrinėjimų rateliai (Bibclkrcisc), o 
katalikų studentai ir dabar skundžiasi, jog 
kai tarp paprastų mirtingųjų atsiranda teo
logas, bet koks šnekėjimas apie Raštą tam
pa neįmanomu9. Dingsta susišnekėjimo 
galimybė, o teologinė-filologinė pašneko
vo erudicija išties gali paralyžiuoti eilinį 
tikintįjį, tegalintį priešpastatyti jai paprasto 
žmogaus asmeninį, taigi “naivų” požiūrį į 
Raštą. Toks žmogus jaučiasi esąs Rašto 
adresatas, tačiau istorinė - kritinė egzegezė 
gali sukelti įspūdį, kad ST ir NT rašyti lik 
siauram išrinktųjų klubui, kuriam priklau
syti tegali aukštojo intelektualinio pilotažo 
meistrai, viename asmenyje talpinantys šiais 
laikais bemaž ezoterines hebraisto, teologo 
ir filosofo savybes.

Iš tiesų taip suprantama Biblija tolsta 
nuo eilinio tikinčiojo, ir šio proceso kons
tatavimas - neabejotinas Drcwermanno 
nuopelnas. Tačiau “Paderbomo teologas” 
ne tik konstatuoja, bet ir siūlo būdą šiam 
atotrūkiui įveikti.Trumpai tariant, jis teigia, 
jog į Bažnyčią būtina įsileisti emocijas, o 
psichologine prasme - atskleisti Biblijoje 
slypintį terapinį potencialą. Drewermannas 
teigia, jog gelminė psichologija turinti visą 
egzegezę, šiuo metu stovinčią ant galvos, 
apversti ant kojų (T. 1. P. 16).

der Musik: Eine Mythe der Yahuna - Indianer. - 
84 S.

7Drewermann E. Was uns Zukunft gibt: Vom 
Reichtum des Lebens. - 232 S.

•Penktas leidimas išėjo 1988-1989.1 tomas 
- 576 p., LI tomas - 851 p.

9Mucllcr - Goldkuhle P. Das Gespräch muss 
weilcrgchcn: Anmerkungen zu Eugen 
Drcwcrmann und seinen Kritikern // Herder 
Korrespondenz. 1988. - N. 11. - S. 531-536; 
S. 532.
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Religija

Kokios Drewermanno teorinės prie
laidos? Visų pirma pasakytina, kad jis re
miasi klasikine, nuo Freudo ir Jungo pra
sidedančia gelminės psichologijos tradici
ja. Sekdamas Jungo teorija, Drewermannas 
teigia, jog greta asmeninės pasąmonės 
egzistuoja ir kolektyvinė, o joje slypi ar
chetipai, kuriems tiek Jungo, tiek Drewer
manno apmąstymuose skiriama pagrindinė 
reikšmė.

Archetipus Jungas apibrėžė kaip vaiz
dinius generuojančias kolektyvinės pasą
monės struktūras, turinio neturinčias grynas 
schemas. Drewermannas pratęsia archetipų 
teoriją, vis dėlto, kaip ir Jungas, vengdamas 
konkrečiau apibrėžinėti archetipą. Pasak 
Drewermanno, archetipiniai vaizdiniai 
“vieninteliai gali išgelbėti nuo mūsų racio
nalistiškam amžiui būdingų individualaus 
ir kolektyvinio siaubo” (T. 1. P. 245), maža 
to - nuo mūsų santykio su kolektyvinėje 
pasąmonėje glūdinčiais archetipais pri
klauso irreligijos apskritai ateitis. Viename 
iš savo interviu jis sako: “Archetipiniai 
vaizdiniai - lai pagrindiniai mūsų suprati
mo būdai, per kuriuos ir tik per kuriuos sielą 
gali pasiekti kažkas, kas galioja nuolat; lai 
tikrieji religinio suvokimo organai”10. To 
liau jis konstatuoja, kad “belaikiai” arche
tipai vienija visų laikų ir regionų kultūras 
bei religijas, j ic nėra soči ai iška i ar i s tori škai 
apspręsti, o egzistuoja pirmiau subjektyvaus 
mąstymo ir pojūčių. Archetipai reiškiasi 
sapnuose (ir todėl egzegezė “turi prasidėti 
nuo sapno, o ne nuo žodžio”), pasakose bei 
mituose (ir tuose, kurie pateko į Bibliją), 
įvairiausiuose simboliuose.

Tačiau kas yra archetipai, taip ir lieka 
neaišku, nors jų funkcijos lyg ir leistų nu
vokti jų prigimtį. Gyvenimo pabaigoje 
Jungas teigė, jog archetipai turi protą ir 
valią; Drewermannas eina dar toliau, saky
damas, kad jie yra "ypač išmintingi” (von 
einer tiefen Weisheit sein) ir tvarko žmonių 
gyvenimą (T. 1. P. 248); slopinami ir izo

10Psychoanalyse undMoralthcologic. Bd. III.
- Mainz, 1984. S. 260. (Bendra visų trijų lemų
apimtis - 700 p. Veikalo yra keli leidimai.)

nBucher A. A. Tiefenpsychologie und
Exegese? Anmerkungen zum Psychologickon-
zept Eugen Drewermanns // Herder Korespon- 
dcn/.. 1988.- N. 3.- S. 114-118; S. 117.

liuojami, archetipai vistick prasiveržia as
menų ir ištisų tautų gyvenimą ištinkančio
mis krizėmis ir nuniokojimais. Esminė ar
chetipo funkcija - dieviškumo apreiškimas. 
“Archetipas pasirodo kaip kolektyvinės 
pasąmonės galia ir iš savęs generuoja mitą, 
siekdamas įžodinti tai, kas dieviška ir re
ligiška” (T. 1. P. 152).

Archetipo nusakymas tik per jo funk
cijas daugeliui Drewermanno oponentų 
kelia rimtų abejonių; jie reikalauja aiškaus 
atsakymo, nuolatos primygtinai klausda
mi: kas galų gale yra archetipas? Negauda
mi atsako (jo, beje, nepateikė ir Jungas, visą 
laiką pabrėžtinai vengęs kalbėli tokiomis 
temomis), oponentai kvestionuoja visą 
Drewermanno sistemą, kadangi jos bran
duolys lieka neapibrėžtas ir remiasi tarsi 
vien teorine prielaida; be to, ne visiškai 
aišku, kaip konkrečiai kiekvienu atveju ar
chetipai veikia, tarkime, tautos kultūrą ar 
istoriją.

Drewermannas, pvz., Mato evangelijos 
aprašomą Jėzaus vaikystę aiškina kaip sim
boliškai pateiktą vidujai išgyventą indi- 
viduacijos procesą, tačiau oponentai klau
sia: o kas iš to? Kurčia tie pažadėtieji gilieji 
turiniai? Drewermannas kalba apie ar
chetipų universalumą ir “belaikiškumą”, 
apie lai, kad jie nėra sociali škai nė istoriškai 
sąlygoti, tačiau majų kryžius nėra tas pat, 
kas krikščionių, o tą patį krikščionių kryžių 
katakombų krikščionys suvokė kitaip, nei 
Romos legionieriai. Bucheris šia proga 
pastebi, kad vaikas, kurio jo motina neken
čia, susidarys kitokią motinos simboliką, 
nei tas, kurį motina myli. Šiuo atveju susi
durtume su tuo, ką Jungas ir Drewermannas 
vadina “Motinos archetipu”. Tačiau šis ar
chetipas gali įsikūnyti tokioje skirtingoje 
simbolikoje, kad, kaip šmaikščiai replikuoja 
Bucherįs, iš jo teliks tik vienas menkai 
stebinantis faktas, jog kiekvienas vaikas 
turi motiną11. Iš čia netoli iki gan kandžios 
ir pavojingos psichoanalitiko Hakkerio kri-

12 Ten pat, p. 117.
13Tiefenpsychologischc Deutung des 

Glaubens? Anfragen an Eugen Drewermann. 
Freiburg; Basel; Wien: Herder, 1988.- S. 19.

,4Jung C. G. Christus als Archetyp// Lust an 
der Erkcnnlnis: Die Theologie des 20. Jh. 
München. - Zürich: Piper, 1989. - S. 231-236; S. 
233.

tikos, teigiančios, esą Jungo archetipai tėra 
“sąmoningai mistifikuotos banalybės”12. 
Tokiu atveju, - tęsia Bucheris, - tokie 
fenomenai kaip anima archetipas konkre
čiame gyvenime tereiškia tai, kad konkre
tus vyras siekia konkrečios moters.

Iš tiesų, tokie priekaištai daro įspūdį, 
tačiau nėra lemiami. Archetipdi juk yra 
ambivaientiški, o kultūrines ir emocines 
išraiškas jie įgauna tik manifcsluodamicsi 
istoriškai ir kultūriškai sąlygotuose sim
boliuose, su kuriais jų toli gražu negalima 
tapatinti, o Drewermanno oponentų išva
dos remiasi simbolio ir archetipo sąvokų 
painiojimu.

Antra vertus, Drewermannas baramas 
ir dėl pernelyg “psichologiškos” archetipų 
interpretacijos: štai Wal teris Kasperis teigia, 
jog Drewermanno nuomone, krikščio
niškasis Apreiškimas tėra “ypatingas 
bendražmogiško religingumo pavidalas”, 
t. y. Drewermannas atmetąs Apreiškimo 
vienkarliškumą ir radikalų naujumą13. Tam 
tikra prasme ši krilika tinka ir gelminei 
psichologijai apskritai: juk dar Jungas sakė, 
kad Kristus buvo amžinas ir todėl neisto
riškas Dievas: jis buvo visuomet, ir 
kolektyvinėje žmonijos pasąmonėje nuo
latos buvo nujaučiamas ir laukiamas - tą 
liudijanti visa religijų istorija14.

Iš liesų, savo “kalėdiniame” tekste 
“Tavo vardas yra kaip gyvenimo skonis”15 
Drewermannas teigia, kad Luko pateikiamą 
Jėzaus vaikystės istoriją ne tik galima su
prasti istoriniame lygmenyje, bet ir lygi
nant su senųjų tautų ir religijų atitinkamais 
vaizdiniais ieškoti joje vidinių žmogaus 
sielos potyrių atspindžių. “Dievo Sūnaus 
gimimas įvyksta ne istorijoje, o tame 
tikrovės lygmenyje, kurį aprašyti tegalima 
mito vaizdiniais” (Ten pat, p. 88); “Evan
gelija pasakoja ne apie Jėzaus gyvenimo 
pradžią, o apie pradžią mūsų pačių sužmo
ginto gyvenimo, mūsų pačių tapimo žmo
gumi istoriją, kuri tapo įmanoma per Jė-

,5Drewermann K. Dein Name ist wie der 
Geschmack des Lebens: Tiefenpsychologischc 
Deutung der Kindhcitsgeschichic. - 2 Aufl. - 
Freiburg: Walter Verlag, 1989. (1 leid.: Herder, 
1986.- 167 S.)
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zaus Kristaus asmenį” (P. 98). Visa kas 
supa Jėzų, Drewermanno nuomone, yra tik 
(ar net) simboliai: Marija, Juozapas ir pats 
Kūdikėlis, karaliai ir angelai, žvaigždė, 
Jeruzalė, Egiptas, Betliejus ir Nazaretas - 
visi jie ne kas kita, kaip vienos ir tos pačios 
sielos pavidalai ir zonos, vienos sielos 
kraštovaizdis. Jei žmogus įsiklausytų į savo 
paties esmę, jis suvoktų, kad Nekalto 
Pradėjimo stebuklas slypi jame pačiame; jo 
paties sieloje glūdi pradžioje niekinamos, 
nedora laikomos “Motinos”pavidalas, kuris 
vėliau angelo pasiuntinystės dėka atpažįs
tamas kaip Dievo Motina; jo paties sieloje 
gyvena įsiklausantis, regintis sapną, angelo 
žodžius širdin priimantis Juozapas bęį 
karaliai, iš Rytų šalies atvykę pasitikti 
žvaigždės. Tačiau toje pačioje sieloje - ir 
Erodas, veikiantis net prieš patį aiškiausią 
Dievo žodį, savo baimę išliejantis tik te
roru, žudynėmis ir mirtimi. Sie simboliai, 
Drewermanno manymu, reiškia, kad, jeigu 
yra Dievas, mums leista tapti žmonėmis ir 
savin priimti Dievo Kūdikėlį... Tai, kad po 
Jėzaus gimimo Mato evangelija kalba apie 
karaliaus rūstį ir kūdikėlių žudymą, gel
minės psichologijos požiūriu, visiškai su
prantama: juk tada, kai mūsų gyvenime 
įvyksta kažkas iš tiesųnauja, tai, kas išvengia 
sąmonės kontrolės, mūsų protingo planavi
mo, mes patenkame į pačias klaikiausias 
prieštaras...

Sį Drewermanno simbolizmą komen
tuodamas pasaulinio garso bibūstas Rudol
fas Schnackenburgas teigia, kad lokiu atveju 
istorinė tikrovė netenka jokios reikšmės, o 
juk Evangelijų tekstai aiškiai kalba apie 
istorinį įvykį, Jėzaus Nazariečio gyvenimo 
pradžią, apie jo gimimą, įvykusį konkrečiu 
laiku ir konkrečioje aplinkoje. Antra vertus, 
Schnackenburgas leidžia suprasti, kad šis 
dieviškojo gyvenimo įvykis tikėjimo 
akivaizdoje yra nuolat aktualus ir gali būti 
nagrinėjamas ir platesniame horizonte16.

Šią simbolių interpretaciją panašiai 
kritikuoja Frankcnmocllc17. Jis pripažįsta, 
kad Drewermanno aiškinimas patenkina

,6Schnackenburg R. Goti hat seinen Sohn 
gesandt :Das Wcihnachtsgchcimnis.- Freiburg.; 
Basel; Wien; Herder, 1990. - S. 16.

I7I;rankcnmolle H. Die Gehurt im Stall //

daugelio Biblijos skaitytojų troškimą pasi
justi arčiau teksto, būti emociškai jo 
paveiktiems. Iš tiesų, istorinis-kritinis me
todas tokio rezultato nesuteikia, tačiau jis 
daug pagarbiau elgiasi su pačiu tekstu. 
Drewermanno metodas vis dėlto kertasi su 
nuolat Evangelijoje pabrėžiamu Jėzaus 
gimimo įvykio vienkartiškumu ir istoriš
kumu. Evangelija omenyje turi ne ką kita, 
kaip Dievo Sūnaus gyvenimo tarp mūsų, jo 
gimimo, kančios ir Prisikėlimo faktus. 
Tačiau ir šis Drewermanno kritikas pripa
žįsta Paderbomo teologo nuostatos pagrįs
tumą: iš tiesų krikščionys yra įsitikinę, kad 
be Kristaus įvykio jų gyvenimas atrodytų 
kitaip, kiekvienas kitaip interpretuotų tik
rovę ir save patį. Todėl negalima abejoti, 
kad tikėjimu paremta Biblijos meditacija 
skaitytojui gali turėti ir terapinį poveikį, 
tačiau toks vidinis sielos įvykis toli gražu 
neišsemia visų tekste Slypinčių prasmių.

Drewermannas teigia, jog mitų - tarp jų 
ir patekusių Biblijon - simbolika turi būti 
įtraukiama į Biblijos skaitymo, ar greičiau 
išgyvenimo vyksmą. Taip turėtų atsiverti 
gilieji bibliniai klodai, kuriuos adekvačiai 
priimti tegalinti jiems atsivėrusi žmogaus 
pasąmonė. Būtent dėl tokių nuostatų Dre
wermannas kaltinamas krikščionybės re- 
mitizavimu, o šiame kontekste netoli ir iki 
tiesioginių priekaištų, esą Drewermanno 
individualizmas ir polinkis į mitus atveda jį 
prie gnosticizmo ribos17.

Tačiau galimas ir kitoks požiūris. Gar
susis mistikos specialistas, jėzuitas Josefas 
Sudbrackas savo straipsnyje “Pašnekesys 
su Eugenu Drewermann u”18 mėgina nuo
sekliai išdėstyti Drewermanno teoriją ne iš 
anksto žinodamas jos klaidas, o greičiau 
norėdamas pirmiausia pateikti ko pilnesnį 
Drewermanno koncepcijų vaizdą.

Mūsų minėta knyga “Gelminė psicho
logija ir egzegezė”, Sudbracko nuomone, 
remiasi nuolat kartojama teze: “Istorijos 
(taigi ir Biblijos, kaip istorinės knygos) 
hermeneutika iš anksto suponuoja ne isto
rinės situacijos būtinumo, o tipiškumo su-

Diakonia. - 1988.- N. 6.- S. 402-410.
,HXoul A. Glaube als kollektive Vernunft // 

Internationale Kath. Zeitschrift. - 1989. N. - 2. - 
S. 162-176.

vokimą ir tai, kad istorija suprastina kaip 
nuolatinio dabartiškumo vaizdinys” (T. 1. 
P. 58); taigi, “tipologinė istorijos herme
neutika reikalauja žmogiškosios psyche 
archetipinės hermeneutikos” (T. 1. P. 66). \ 
šį tikslą, Drewermanno nuomone, veda du 
keliai: religinis fenomenologinis tokių pa
stovių vaizdinių lyginimas ir Jungo 
pagrįstieji psichoanalizės metodai. Todėl 
suprantama, kodėl Drewermannas įsiti
kinęs, kad šiuolaikinė teologija eina klyst
keliais. Veikale “Psichoanalizė ir moralinė 
teologija”19 jis rašo: “Nuo pat krikščionybės 
pradžios padėti pamatai trims klaidingoms 
nuostatoms, kurios kyla: 1. iš krikščioniš
kosios teologijos nutolimo nuo žmogiško
sios psyche pasąmonės, 2. iš vienpusiško 
vakarietiškos religijos racionalumo, 3. iš 
krikščioniškojo moralinio mokymo 
susavarankėjimo dogminio mokymo at
žvilgiu. Šiuolaikinėje mokslinėje diskusi
joje visi trys punktai metodiškai kristali
zuojasi konflikte tarp gelminės psichologi
jos ir teologijos” (T. 1. P. 9).

Drewermanno manymu, teologijai la
bai svarbu krikščionybės dogmas, jos 
ištarmes apie objektyvią realybę susieti su 
žmogaus sieloje nuo seno glūdėjusiais vil
ties ir troškimų generuotais vaizdiniais, 
kuriuose ir tik kuriuose anais laikais galėjo 
apsireikšti Dievas. Paderbomo teologas 
stebisi teiginiais, esą Kristus negalėjęs gimti 
iš nekaltos mergelės, nes kažkas panašaus 
yra miluose apie Hcraklį ir apie kai kuriuos 
indų dievus. Juk aišku, kad tokie “nekalto 
pradėjimo” mitai tik liudija tikrojo ir vie
nintelio Nekaltojo Pradėjimo ilgesį, ir lai, 
kas tinka kalbant apie graikų ar indų dievus, 
Kristaus atveju negalėjo būti netiesa.

Tam, kad suprastume istorinio Jėzaus 
Kristaus veiklos istoriškumą ir faktiškumą, 
kaip tik ir turime gilintis į vaizdiniuose 
įkūnytus žmonijos troškimus; būtent jie 
(drauge su psyche) ir yra instrumentai, ku
rie rengė žmoniją Kristui. Tačiau teologija, 
atmetusi pagoniškus mitus, žmogiškąją 
psyche padalijo į dvi dalis, kurių viena

19Sudbrack J. Im Gespräch mit Eugen 
Drewermann // Theologisches Bulletin. -1990.- 
N. 1. -S. 14-25.
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(intelektas ir valia) tapo dieviška, kita (vi
zijos ir sapnai) - nedieviška ar net antidic- 
v iška. T aip, pasak Drcwermanno, atsiranda 
racionalioji teologija, kuri gyvojo tikėjimo 
atžvilgiu yra tuščia, o gal ir mirtinai 
pavojinga.

Sudbrackas, komentuodamas Šias idė
jas, parodo, kad daugelis Drcwermanno 
minčių visiškai sutampa su Šiuolaikinių 
teologų samprotavimais (Hugo Rahner, 
Josef Ratzingcr, prancūzų “Theologie 
Ncuvellc“ mokykla). Jie irgi kreipia didžiulį 
dėmesį į archetipus, kurie vienija žmonijos 
religinę sąmonę, tačiau nepanaikina abso
liutaus krikSčionybės fakto vienkartiSku- 
mo ir istoriSkumo; todėl Drcwermanno 
priekaištai teologijai dėl menko dėmesio 
mitiSkumui nėra pagrįsti. Gerai žinomi U 
Vatikano Susirinkimo teiginiai, kalbantys 
apie nekrikSčioniSkųjųreligijų vertingumą.

Inventorizavęs Drcwermanno teiginius

neSvelmnant kriterijų

1990 m. spalio 24 d. Lietuvoje įsteigtas 
kultūros ugdymo fondo “l laisvę“ filialas. 
Antrojojo studijų savaitgalio tema - “Lie
tuvos kultūra nelaisvės metais: vertinimo 
kriterijai“ (RaSylojų sąjungos klubas, S.m. 
spalio 19 d.).

Įžangos žodyje Vaidotas Daunys su
formulavo keletą probleminių klausimų: 
kas vertinga mūsų tautos kūryboje, kuri 
ruseno penkiasdešimtmetį trukusioje 
metafizinės neteisybės situacijoje? kiek 
oficialioji kultūra buvo kompromisinė? kiek

atitinkančias šiuolaikinių teologų tezes, 
Sudbrackas pritaria paties Drcwermanno 
nuomonei, pvz., teigdamas, kad pastarojo 
siūlomas religijos fenomenologijos bei 
analitinės psichologijos požiūris, nuosek
liai apmąstytas pavedėja artėliau istorinio 
Kristaus, o kompiuterio tikslumu pasižy
mintis istorinis-kritinis metodas jau nuo pat 
pradžių turėjo būti persunktas vaizdinių 
gaivumo ir įterptas į hermeneutinį visumos 
suvokimo ratą. Apibendrindamas Drewer- 
manno teoriją, Sudbrackas leidžia suprasti, 
kad Drewermanno siūlomą metodą reikia 
aiškinti kaip naują kalbėjimo būdą apie 
Dievą, Jėzų Kristų, Kryžių ir Prisikėlimą. 
Tai ne esmės, o paradigmų pasikeitimas, t. 
y. Drcwermanno teorijoje teologinės kal
bos struktūra įgauna naują pobūdį.

Tiesą sakant, šis jėzuito, iškilaus krikš
čioniškosios mistikos ir dvasingumo žino
vo Josefo Sudbracko požiūris į Drewer-

joje būta laukimo, brendimo ir brandinimo? 
šiais ir panašiais klausimais kalbėjo 
Mindaugas Rloznclis, Donatas Sauka, 
Vanda Zaborskailė, Romualdas Ozolas, 
Vincas Natkevičius, Arūnas Svcrdiolas, 
Rimantas Vėbra, Arimantas Raškinis, 
Mečys Laurinkus ir kt.

Nėra sudėtinga įvertinti konkrečius 
mokslo, meno kūrinius, šios kultūros sritys 
turi savus vertinimo kriterijus, irčianercikia, 
prof. Vandos Zaborskaitės pastebėjimu, 
ieškoti kokių nors “specialiųjų“ kriterijų. 
Pavyzdžiui, Arūnas Svcrdiolas taip su
formulavo kategorinį kultūrininko impe
ratyvą: jei negali kurti kaip manai, kad 
reikia, - nckurk. Aišku, jog egzistuoja arba 
meno kūriniai (adekvatūs meninei intuicijai) 
arba savaime beverčiai nemeniškieji. Pa
našiai, vadovaujantis moksliškumo kri
terijais, savaime nebeaktualus tampa 
nemokslinis balastas.

Sunkiau įvertinti asmeninių ir visuo
meninių nuostatų, intencijų kultūrą. Ro
mualdo Ozolo žodžiais, jos “galutinis pro-

manną gali šokiruoti. Sudbrackas stoja į 
Drewermanno šalininkų gretą?

Vis dėlto verčiau palūkėsime. Man re
gis, geriausią būdą Drewermannui suvokti 
siūlo Mucllcr-Goldkuhlc: “Kol kas niekas 
nesiūlo Eugeną Drcwcrmanną paskelbti 
Bažnyčios Tėvu. To ir neprireiks. Tačiau 
reikia kalbėti ne tiek apie jį patį bei jo 
knygas, kiek apie tuos turinius, kuriuos jis 
įtalpina į teologinį pašnekesį. Reikia juos 
apmąstyti, nuskaidrinti, daug kąpriimti kaip 
paskatas tolimesniems samprotavimams, 
padirbėti prie jų, pasinaudoti kaip pagalba 
mąstymui, o kitus, kaip atliekamus, atmes
ti. Tai būtų mažiausia, ką gali padaryti 
teologinio pašnekesio partneriai“20.

Antanas Sereda

“Mueller-GoldkuhIc P. Op. cit, S. 536.

Kultūra
dūktas“ - tai žmogus, gebantis pasakyti: 
“Ne. Ne, - nors prieš mane ir visas pasaul is“. 
Tai žmonės, atradę tikrumo jausmą: esama 
kažko, dėl ko verta ne tik numirti, bet ir 
gyventi. Filosofo nuomone, anoje dvasiškai 
žudžiusioje sistemoje palaipsniui suvo
kėme, jog mūsų laisvė didesnė už politiką; 
dabar esame tiek laisvi, kiek tuomet išėjome 
į dvasinės atramos erdves. Romualdas 
Ozolas su krikščionišku optimizmu kalbėjo 
apie personalizmo idėjos aktualumą socio
logijai, politikai, apie pcrsonalislinę mūsų 
visuomenės gyvenimo kultivavimo per
spektyvą.

Tačiau akivaizdu, jog mūsų gyvenimas 
sovietinio režimo sąlygomis - anaiptol ne 
vien sąmonėjimas, dvasingėjimas, laisvė
jimas. Ryškios kitokios tendencijos. “Juk 
egzistavo ištisa sistema, juk buvo žmonių, 
kurie mito vien lik Tarybų Lietuvos kultūra“ 
(Arūnas Svcrdiolas). ‘Toji kultūra, tas 
gyvenimo stilius, žmoniškai žiūrint, yra 
nepriimtinas, neatitinka žmogiškosios 
prigimties sąlygų“ (Mečys Laurinkus).
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