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and Place of Theology in Contemporary Society

SUMMARY

In the article, the significance of theology in contemporary postmodern society is discussed. The author

argues that secularization, modernism and postmodernism are inevitable results of Christianity, and

therefore theology does not lose its social and cultural significance, but, on the contrary, becomes an

important part of public disputations. At the end of the article, the role of theology in secularized society

is considered.
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Sekuliarizacijos ir suvidujinimo po-
þiûriu iðskirtinis yra Reformacijos

vaidmuo. Su Reformacijos epocha prasi-
deda modernieji laikai ir Baþnyèios au-
toritarizmo pabaiga. Su autoritariðkai ir
instituciðkai tvarkomo iðganymo sam-
prata konkuruoja individualus tikëji-
mas29. Tikëjimas palaipsniui keièia ir san-
tyká su iðganymu: jis suvokiamas ne kaip
po mirties ar kaþkada istorijos pabaigo-
je ávyksiantis Dievo teismas, bet patiria-
mas tikëjime kaip dabartiðkas reiðkinys30.

Reformacija tikëjimà iðkëlë kaip iðgany-
mo mediumà: ne tam tikrø teiginiø lai-
kymas teisingais, bet asmeninis pasitikë-
jimas Dievu yra tikras tikëjimas. Jeigu ti-
këjimas lemia iðganymà, tuomet iðgany-
mo subjektu tampa tam tikra prasme ne-
be Dievas, bet þmogaus tikëjimas. Dievas
apsireiðkia ne kaip antgamtiðka, objekty-
viai patiriama ðventybë, bet kaip asme-
ninis tikëjimas, konstituojantis santyká su
pasauliu ir paèiu savimi. Èia bûtø netei-
singa bandyti Dievà ir tikëjimà atskirti
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tariant, kad gali bûti klaidingas ir teisin-
gas tikëjimas ir kad tikëjimo teisingumà
gali iðmatuoti kokie nors ekspertai, nes
jis yra suvokiamas kaip Ðventos Dvasios
veikimo rezultatas. Jis iðgyvenamas kaip
duotybë, kaip tai, ko nepasirinksi31.

Per naujà tikëjimo suvokimà teologi-
ja palaipsniui atranda skirtumà tarp sa-
vo objekto ir subjekto, ir tai tampa vie-
nu ið svarbiausiø faktoriø teologijos is-
torijoje, lemianèiø moderniosios teologi-
jos kopernikiðkà posûká. Galime kalbëti
apie tam tikrà teologijos subjekto ir ob-
jekto kaitos procesà: teologijos objektu
tampa nebe Dievas, o tikëjimas, subjek-
tu � kritinë refleksija arba protas. O tai
reiðkia ir savo objekto ir subjekto istorið-
kumo atradimà ir ásisàmoninimà32. Tai
labai sudëtingas, ilgas ir daugialypis pro-
cesas, kurio èia neámanoma nuðviesti, ta-
èiau svarbiausia yra tai, jog pati teologi-
ja, kad ir kaip tai bûtø paradoksalu, nuo
Apðvietos laikø tampa vienu ið sekulia-
rizacijà skatinanèiø faktoriø. Esminis lû-
þis ávyko teologijos santykyje su jos tyri-
mo objektu, o kartu ir su savimi. Iki mo-
derniøjø laikø teologija kalbëjo ir save
suvokë kaip betarpiðkà Dievo Þodþio
skelbëjà ir aiðkintojà. Kadangi Dievas bu-
vo teologijos objektas, o tikëjimas � sub-
jektas, tai tikëjimas dar nesuvokë savo is-
toriðkumo ir kartu nesuvokë savo baig-
tinumo ir kontekstualumo. Tai pasireið-
kë, pvz., tuo, kad Biblija dar nebuvo su-
vokiama kaip istoriðkai susiformavusi
knyga. Ji galiojo kaip absoliutus, nuo lai-
ko ir erdvës nepriklausomas Dievo ap-
reiðkimas, kurio nepaisymas reiðkë tik
praþûtá. Tai patvirtina ir arðûs ankstyvo-
sios ir viduramþiø Baþnyèios ginèai ir
eretikø persekiojimas.

Modernioji teologija, supratusi, kad
Dievas negali bûti objektyvizuojamas,
kad jo veikimas pasireiðkia visø pirma
per patá tikëjimà, ágyja naujà savireflek-
sijos ir savikritiðkumo aspektà33: tiek ap-
reiðkimas, tiek jo liudijimas ir aiðkinimas
vyksta per tikëjimo istorijà, yra tarpið-
kas ir ið esmës hermeneutinis ávykis. To-
dël modernioji teologija randasi pir-
miausia kaip istorinë teologija, teologi-
ja po �objektyviojo�, metafizinio Dievo,
tiksliau pasakius, stabo, mirties34, o pa-
ti jos prigimtis glûdi interpretacijoje
kaip naujo pridûrime.

Interpretacija, kaip naujo pridûrimas,
yra kitas elementas, generavæs sekuliari-
zacijà kaip suvidujinimo procesà. Kad
suvidujinimas neatsiejamas nuo inter-
pretacijos kaip naujo pridûrimo, patvir-
tina tiek pats Jëzaus skelbimas, tiek ir
Ðvento Raðto kaip kanono susidarymo is-
torija. Ið tiesø Jëzus interpretuoja Senàjá
Testamentà pridurdamas nauja, tai la-
biausiai atsispindi Kalno pamokslo anti-
tezëse, taèiau, kita vertus, Jis neatsieja-
mai suaugæs su savo tradicija ir tik ið jos
tæstinumo yra suvokiamas Jo skelbimas.
Taip pat ir Naujasis Testamentas yra ne
autentiðkø Jëzaus posakiø rinkinys, o
Evangelijos ir laiðkai, skelbiantys Geràjà
naujienà, paraðyti tikinèiø þmoniø. Tai
reiðkia, kad ne tik pats Jëzus buvo inter-
pretatorius, bet ir Naujojo Testamento
tekstai apie Já yra interpretacijos. Tai aið-
kiai matome tiek Evangelijose, kuriø yra
ne viena, bet keturios ir gana skirtingos,
tiek Pauliaus laiðkuose. Pastarojo skelbi-
mo turinys skamba visai kitaip negu Jë-
zaus (esminis skirtumas yra Pauliaus so-
teriologinë kristologija). Ir galiausiai pats
Raðto kanono susidarymas suvoktinas
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kaip interpretavimo fenomenas, kaip
prasmës ir reikðmës savidavos rezulta-
tas. Mat kanoniðkais buvo pripaþinti ne
kaþkokios sàmokslininkø grupës atrink-
ti tekstai, kaip tai kartais bando parody-
ti sensacijø mëgëjai, bet tie, kurie ben-
druomenëse buvo ágijæ autoritetà.

Jeigu paklaustume, kaip interpretaci-
ja yra susijusi su bruoþais postmo-
dernybës, kurios pagrindas yra pliuraliz-
mas, galëtume reziumuoti mûsø anks-
èiau iðdëstytus argumentus. Suvidujini-
mo procesas per interpretacijà kûrë prie-
laidas augti vidinei individo laisvei, ið-
vaduodamas já nuo iðoriniø autoritetø.
Þmogaus asmeninis apsisprendimas, jei-
gu jis labiau orientuotas á vidinius krite-
rijus, tokius kaip sàþinë, leidþia priimti
individualius sprendimus, kurie yra vis
maþiau priklausomi nuo iðoriniø struk-
tûrø, kadangi þmogus jauèiasi atsakingas
ne prieð jas, bet prieð savo sàþinæ. Taip
kuriasi pliuralizmo ir tolerancijos sàly-
gos: suvokiant, kad ir kitas turi asmeni-
næ atsakomybæ sàþinei, galima toleruoti
kitoká pasirinkimà. Tiesos vieta yra ne-
be metafizinis antlaikiðkas teiginys, vi-
siems galiojantis vienodai, bet yra kon-
kretus, asmeniðkai þmogaus sàþinëje ið-
gyvenamas santykis. Tai nereiðkia visið-
ko reliatyvizmo, bet parodo tiesos neat-
skiriamumà nuo konkreèios situacijos.
Tiesos kriterijai iðlieka, taèiau jie yra dik-
tuojami ne ið iðorës, bet ið vidaus.

Keièiant perspektyvà ið teologinës á
sociologinæ, galime teigti, kad tokià
Krikðèionybës virsmo traktuotæ, kai se-
kuliarizacija suvokiama kaip paèios re-
ligijos vidinis momentas, netiesiogiai pa-
tvirtina ir religijos sociologijos teorijos.

Jeigu þvelgiant ið sociologinës perspek-
tyvos pagrindinis religijos vaidmuo vi-
suomenëje yra kontingencijos áveika, ku-
ri vyko religijai kuriant ir kontroliuojant
gyvenimo tvarkà ir ðitaip garantuojant
visuomenës iðgyvenimà, tai natûralu,
kad ði funkcija iðsivysèiusiose industri-
nëse Vakarø ðalyse, kur þmogus gali
smarkiai paveikti daugelá gyvenimo sfe-
rø ir kur nuo konkreèiø gamtiniø ir vi-
suomeniniø aplinkybiø jis darosi vis
maþiau priklausomas, negali pasireikðti
taip pat, kaip ji reiðkiasi ir archajinëse
visuomenëse35.

Palyginkime archajiðkà Senojo Testa-
mento laikø visuomenæ su dabartine de-
mokratine ir pamatysime, kad daugelá
visuomeninio gyvenimo funkcijø, kurios
archajinëje visuomenëje buvo legitimuo-
jamos per religijà, dabar sëkmingai valdo
valstybës institucijos. Esminës gyvenimo
taisyklës Senojo Testamento laikø visuo-
menëje buvo duotos Dievo: tik todël jø
privalëjo laikytis visi, o kas nesilaikë, bu-
vo baudþiami pagal Dievo duotas taisyk-
les. Modernioje demokratinëje visuome-
nëje ðias funkcijas daugiau ar maþiau
sëkmingai vykdo teisingumo institucijos:
ástatymai, teismai ir t. t. Tas pats pasaky-
tina ir apie daugelá politiniø, socialiniø ir
kultûriniø visuomenës gyvenimo funkci-
jø: religinæ legitimacijà istorijoje pakeitë
autonomija. Sekuliarizavimosi momen-
tas èia glûdi paprastame fakte, kad minë-
toms funkcijoms uþtikrinti nebereikia re-
liginës, t. y. dieviðkos ir absoliuèios legi-
timacijos. Jos yra ágavusios toká savaime
suprantamà statusà, kad niekam neatei-
na á galvà pareikðti, kad, pvz., ástatymai
visuomenei nereikalingi arba kad esmi-
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nës nuostatos, kuriomis remiantis jie pri-
imami, turi bûti pakeistos.

Kaip matome, tam tikros religinës
reikðmës savarankiðkëja, jø galiojimo
kontekstai atsiskiria nuo pirminiø iðta-
kø, jos pakeièia savo iðraiðkos formà, ta-
èiau iðlaiko savo gelminæ religinæ pri-
gimtá. Ðiuo atveju religiðkumo elemen-
tas iðlieka fundamentalus36. Jis yra tam
tikrø vertybiniø sistemø pagrindas, ið
gelmës susiejantis þmoniø tarpusavio
egzistavimo taisykles á funkciðkà visu-
mà. Pavyzdþiui, absoliuti þmogaus tei-
së á gyvenimà � þmogaus teisiø dekla-
racijos pirmas punktas, bûtø nesuvokia-
mas be judëjø-krikðèioniø tikëjimo, kad
kiekvienas þmogus yra Dievo paveiks-
las. Tokia vertybë kapitalistinëje visuo-
menëje niekada nebûtø atsiradusi ið pa-
èios santvarkos idëjos, nes jos pamatas
yra ekonominë nauda. Pasak tokios
sampratos, visuomenës narys yra tiek
vertingas, kiek tai visuomenei gali su-
kurti naudos. Kaip tokia visuomenë elg-
tøsi su neágaliais arba pasenusiais savo
nariais, jeigu teturëtø vien tik ekonomið-
kai pagrástas vertybes?

Kasdieniame gyvenime ðis funda-
mentalus religijos vaidmuo nëra jauèia-

mas. Taèiau kokià tai turi reikðmæ, ga-
lime atpaþinti ið XX a. katastrofø � bol-
ðevizmo ir faðizmo. Paminësiu tik po
vienà, bet esminá momentà: paneigus
tradicinës religijos reikðmæ, absoliuti
þmogaus vertë tapo kvestionuojama.
Bolðevizmui þmogus tapo tik priemone
pasiekti istoriná tikslà: milijonai aukø
buvo pateisinama priemonë siekti kil-
naus galutinio tikslo. Faðizmas savo
ruoþtu siekë sukurti tobulà ir sveikà vi-
suomenæ, naikinant visus sveikumo ir
tobulumo kriterijø neatitinkanèius. Dës-
ninga buvo tai, kad abu reþimai pir-
miausia puolë tradicinæ krikðèionybæ
kaip teigianèià visai kitokià sampratà.
Ðios katastrofos privertë vël ásisàmoninti
savo judëjiðkà-krikðèioniðkà kilmæ ir jos
reikðmæ visuomeniniam gyvenimui.

Reziumuodami pirmosios mûsø tezës
aptarimà galime pasakyti, kad, nepaisant
sekuliarizacijos, vakarietiðkos modernio-
sios ir postmoderniosios kultûros pama-
tai yra neásivaizduojami be suvidujinto
religijos veikimo. Taèiau ji veikia nepa-
stebimai, ji yra tarsi nematomi pamatai,
laikantys pastato konstrukcijas, � pasta-
to, kurá pavadinèiau modernybe, be jø
tas pastatas nestovëtø.

TEOLOGIJOS FUNKCIJA ÐIUOLAIKINËJE SEKULIARIOJE VISUOMENËJE

Pirmoje ðio straipsnio dalyje sufor-
mulavome tezæ, kad sekuliarizacija yra
vidinis Krikðèionybës savirealizacijos
momentas. Jeigu sekuliarizacija ið tikro
yra negráþtamas procesas ir vieðoji reli-
gijos praktika, kaip rodo jos suvidujini-
mas, tampa vis maþiau reikðminga vi-
suomenës gyvavimui uþtikrinti, tai pa-

grástai galime klausti, kam dar reikalin-
ga teologija? Ji pajëgi atskleisti Vakarø
kultûros dvasinæ biografijà, parodyda-
ma, kokios ðaknys jà ne tik uþaugino,
bet ir toliau maitina, bet tai neatsako á
klausimà: kam ðito reikia?

Kitas, irgi ne maþiau aktualus klau-
simas, ar mûsø suformuluota tezë, kad
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sekuliarizacija yra besirealizuojanti
Krikðèionybë, atitinka tikrovæ: ar tikrai,
trumpai kalbant, galima teigti, kad post-
modernybë � tai iðsipildþiusi Dievo ka-
ralystë? Suprantama, tai retorinis klau-
simas. Uþtenka prisiminti mûsø gyveni-
mo realijas, kad net ir pats toks klausi-
mo këlimas pasirodytø naivus. O realy-
bë yra pakankamai iðkalbinga: socialinis
neteisingumas, politinë ir dvasinë ko-
rupcija, beprasmybës ir cinizmo vieðpa-
tavimas, saviþudybës, emigracija, tero-
rizmas, ksenofobiðkumas ir daug kitø
blogybiø, kuriø nebûtina èia vardinti,
kad ásitikintume klausimo naivumu. Be-
je, toks gana nykus dabarties vaizdas,
ypaè bûdingas posovietei erdvei, leidþia
reakcinëms jëgoms átikinamai skelbti,
kad sekuliarizacija esanti visø blogybiø
ðaltinis ir teigti jau paþástamà alternaty-
và tarp religiðkumo reanimacijos ir vi-
siðko moralinio þlugimo.

Taèiau tokia pozicija gali átikinti tik
tà, kuris menkai teiðmano istorijà ir visai
nesugeba vertinti dabarties. Priminsiu tik
vienà faktà � skirtumà tarp XVI�XVII a.
konfesiniø karø ir XX a. ekumeninio ju-
dëjimo: padedant moderniajai teologijai,
kuri neásivaizduojama be sekuliarizaci-
jos, vienas kito þudymà pakeièia tarpusa-
vio kalbëjimasis. Kalbëjimo pagrindu
tampa suvokimas, kad mokymas apie ið-
ganymà dar nëra pats iðganymas, ir kad
visi mokymai yra situatyvios, istoriðkai
sàlygotos interpretacijos.

Kita vertus, reikia atskirti du daly-
kus � galimybæ ir realybæ. Realybë dar
nëra tai, kà galëtume vadinti Krikðèio-
nybës iðsipildymu. Klausimas, ar ið vi-
so toks Krikðèionybës iðsipildymas yra

ámanomas. Prisiminkime Jëzaus þo-
dþius, kad Jo karalystë yra ne ðio pasau-
lio. Mano manymu, teisingiau bûtø kal-
bëti apie sekuliarizacijà ir postmo-
dernybæ kaip apie galimybæ ágyvendin-
ti krikðèioniðkà meilës principà. Moder-
nybë, disponuodama krikðèioniðkais
vertinimo kriterijais, leidþia atpaþinti
neteisingus santykius ir, nors ir kaip
realiai niekad iki galo neágivendinamos
siekiamybës, gali reikalauti ágyvendinti
meilës principà.

Taèiau bûtent todël, kad realybë ir
galimybë atskleidþia netapatybæ tarp to,
kas yra, ir to, kas turëtø bûti, teologija
ágauna vis svarbesná vaidmená visuo-
menës gyvenime. Tai antroji mûsø
straipsnio tezë: sekuliarizacijai þengiant
á prieká, teologijos vaidmuo ne maþëja,
bet didëja.

Tik jeigu pirmoji mûsø tezë apie post-
modernybæ ir sekuliarizacijà kaip Krikð-
èionybës iðdavà yra teisinga, galime teig-
ti ir antràjà tezæ. Juk jeigu dabarties rea-
lijos neturëtø nieko bendra su krikðèio-
niðka religija, tada teologijos vaidmuo
turëtø maþëti atvirkðèiai proporcingai
sekuliarizacijos plëtimui. Bet kadangi,
mûsø nuomone, yra ne taip, galime pa-
svarstyti galimybes praktiðkai pritaikyti
antràjà tezæ. Èia susiduriame su dviem
klausimais: kà gali teologija? Á tai ið da-
lies jau atsakëme: ji gali atskleisti mûsø
dvasinæ biografijà, arba, tiksliau pasa-
kius, tapatybæ, be kurios sàmoningo su-
vokimo þmogus negali gyventi ir kurti
savo ateities. Tuo paèiu teologijos veiki-
mo erdvë yra skirtumas tarp to, kas yra
ir kas turëtø bûti: paprastai kalbant, ji ga-
li ir turi formuluoti kriterijus, leidþian-
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èius atsakyti á klausimus, kas yra gera ir
kas yra bloga, o tai ne visada praktikoje
taip paprasta � pagalvokime, pvz., apie
genetinæ technikà medicinoje: ar galima
nuþudyti embrionà tam, kad iðgelbëtu-
me þmogaus gyvybæ?

Kitas, daug sudëtingesnis klausimas �
kokiu bûdu teologija gali siekti ágyven-
dinti savo vaidmená dabartinëmis mo-
dernybës sàlygomis? Juk nepakanka po-
litikui pasakyti, kad jis elgiasi negerai �
tokie pasakymai, net jeigu ir diagnozë
teisinga, nieko nekeièia. Teologija negali
turëti autoritarinio vaidmens visuome-
nëje, kaip ji tai darë ilgus ðimtmeèius,
daþnai neteisëtai prisiimdama ir galuti-
nës teisëjos vaidmená. Ðis pokytis, suvo-
kus paèios teologijos baigtinumà ir isto-
riðkumà, jà iðvadavo nuo susiabsoliuti-
nimo. Taèiau kokiu bûdu tada reikia kal-
bëti, kad bûtumei iðgirstas? Galimybë
daryti tiesioginæ átakà èia yra labai ribo-
ta, ir ji, ko gero, ir toliau maþës. Kaip tik
todël vis didesná vaidmená ágauna uni-
versitetinis teologijos gyvavimas ir dis-
kursas. Teologija privalëtø tapti bendro-
jo aukðtojo iðsilavinimo dalimi ir vieðo-
jo diskurso dalyve, kaip mokslas apie
þmogaus dvasinæ kilmæ, kurios nesuvo-
kæs, þmogus nesuvokia savo tapatybës,
o kartu ir já supanèios realybës37. Teolo-
gija yra mokslas, galintis ið vidaus su-
jungti daug humanitariniø disciplinø su-
teikdamas joms bendrà pagrindà ir vie-
ningumà, o tai ðiais didëjanèios diferen-
cijacijos ir specializacijos laikais kaip nie-
kad tampa svarbu. Galiausiai teologijà
galime apibûdinti kaip mokslà apie
prasmæ: aiðku, ne teologija kuria pras-
mes, ji tiria ir padaro komunikuojamas
religijos sukurtas ir transformuojamas

prasmes. Teologija gali tai daryti visai
kitokiu bûdu negu, pvz., religijotyra, ku-
ri, kaip matome, nepajëgi perþengti sa-
vo metodologiniø prielaidø ir todël dau-
geliu atþvilgiu yra ribota.

Tad per teologijà studijuojanèius
þmones jos átaka plinta toliau, tampa
vieðojo gyvenimo ir diskurso dalimi, ir
taip gali tapti nematomu, bet veiksmin-
gu visuomenës tapatybës formavimo
veiksniu. Juk dabartinë posovietinës vi-
suomenës moralinë krizë gali bûti suvo-
kiama bûtent kaip krikðèioniðkos tapa-
tybës praradimas. Visose � tiek vieðo,
tiek ir privataus � gyvenimo srityse teo-
logija, kad ir netiesiogiai, yra reikalinga:
tiek ekonomikoje, kuri negali sëkmingai
egzistuoti be etikos, tiek politikoje, kuri
neámanoma be moralës, tiek ir teisëje,
medicinoje ir t. t., tiek ir privaèiame gy-
venime. Teologija èia reikalinga ne kaip
aukðtesnë instancija, nurodanti kaip elg-
tis, bet kaip vidinis vertybinis elemen-
tas, kaip jau susiformavæs ar formavi-
muisi átakà darantis tapatybës dëmuo,
kuris neiðvengiamai dalyvauja priimant
sprendimus.

Tai, þinoma, nereiðkia, kad visi turi
tapti teologais: tai neámanoma ir nerei-
kalinga. Svarbesnis yra paties teologinio
diskurso gyvavimo faktas: jo poveikis
gali bûti multiplikuojantis ir daugia-
sluoksnis, jo dinamika � ne reguliuoja-
ma, o savarankiðka. Auklëjimas, moks-
las, menas, politika, ekonomika ir t. t.
gali bûti teologinës minties netiesiogi-
niai mediumai, padedantys praktiðkai
ágyvendinti krikðèioniðkus principus.

Kita svarbi teologijos funkcija galëtø
bûti skatinti dialogà tarp ávairiø subkul-
tûrø. Sekuliarizacijos ir globalizacijos sà-
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lygomis þmogus darosi vis imlesnis re-
ligijos pakaitalams, tai rodo ir sektø
konjunktûra. Teologija postmodernizmo
sàlygomis negali nei drausti, nei kaip
nors kitaip riboti þmogaus laisviø, ne-
svarbu, kokiais klausimais. Taèiau ji ga-
li generuoti diskursà, padëti susivokti
arba integruotis, ji gali padëti susikal-
bëti, ji gali sukurti susikalbëjimo su an-
tagonistiðkai nusiteikusiomis visuome-
nës jëgomis prielaidas arba atpaþinti jø

galimybes38. Tiek tarptautinio terorizmo
genezë, tiek dabartiniø musulmoniðkø
sluoksniø sukeltø riauðiø Europoje pri-
gimtis rodo, kad religinës tapatybës dë-
muo èia labai svarbus, jeigu ne lemia-
mas, ir kol kas adekvaèiai neávertintas.
Ðiø problemø neámanoma iðspræsti,
tiksliau, net neámanoma pradëti spræs-
ti, nepradëjus tarpreliginio dialogo, ku-
rio neámanoma vesti be teologinës kom-
petencijos.
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