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kRikščionybė indijoje: kultūRinės 
iR teologinės tRansfoRmaCijos

Christianity in india: Cultural and theological transformations

summaRy
 

Christianity has played a significant role during the centuries of indian colonization. indians have tried to 
understand Christian thought from various different perspectives. the present paper deals with the problems 
of enculturation of Christianity in india and Vedantic transformation of Christian theology. our research 
problem is to identify the main attempts to construct Christian theology in relation to traditional Hindu theol-
ogy and philosophy. in this research an author has adopted a descriptive-analytical and historical methods 
executed in terms of a study of the original writings of the indian Christian thinkers (b. upadhyaya, C. keller 
R. de smet, j.g. arapura, b. griffits, dom Henri le saux, and others) who constructed theology in the rela-
tion to the most infuential indian advaita Vedanta philosophy. three approaches in indian Christian theol-
ogy are segregated: reception or pluralistic inclusivism, reinterpretation or inclusivism, and rejection or ex-
clusivism. Conclusion is made that modern interactions between Western and indian forms of Christianity 
have brought new forms of theological reception and religious enculturation. theological transformation of 
indian Christianity at the same time displays an evident process of hinduization of Christian thought.

SAntrAUKA

krikščionybė vaidino ypatingą vaidmenį kelių amžių indijos kolonizavimo istorijoje. krikščionybę indai 
stengėsi suprasti įvairiais būdais ir iš įvairių perspektyvų. šiame straipsnyje analizuojama krikščionybės 
įdiegimo į kultūrą indijoje ir krikščioniškos teologijos vedantiškos transformacijos problematika. siekiama 
identifikuoti pagrindinius krikščioniškos teologijos konstravimo bandymus indijoje siejant juos su hinduiz-
mo teologija ir filosofija. Panaudojus aprašomąjį analitinį bei istorinį metodus bandoma pažvelgti į pirmi-
nius indijos teologų (brahmabadhavas upadhyaya, Carlas kelleris, Richardas de smetas, johnas g. arapu-
ra, bede griffitsas, dom Henri le saux ir kt.) tekstus, kuriuose juntama indiškos advaita vedantos filosofi-
jos įtaka. išskiriamos trys krikščioniškos teologijos kryptys: receptyvioji, reinterpretacinė ir ekskliuzyvioji. 
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daroma išvada, jog modernioji Vakarų ir indiškos krikščionybės pavidalų sąveika suformavo naujas teolo-
ginės recepcijos ir religinės įdiegimo į kultūrą formas. teologinės indiškos krikščionybės transformacijos 
kartu liudija akivaizdų krikščionybės hinduizavimo procesą. 

Jei krikščionybė pasirodytų esanti nepajėgi asimiliuoti indų dvasinio paty-
rimo, krikščionys išsyk prarastų teisę tvirtinti, jog krikščionybė – univer-
salus išsivadavimo kelias. [...] Advaitiškas patyrimas yra žmogaus dvasinių 
siekių viršūnė. Jei krikščionybė atsisakytų ją integruoti, tai reikštų, kad 
krikščionių tikėjimas pripažįsta nesąs transcendentinis.

   Swami Abhishiktananda (Dom Henri Le Saux)1

Pradėti, matyt, vertėtų nuo retorinio 
klausimo, kodėl nuo pat pirmųjų 

apaštalo Tomo krikščionių laikų vykdant 
Indijoje aktyvų misionierišką evengeli-
zavimą, bendras rezultatas liūdnas, ne-
retai įvardijamas kaip fiasko? Juk per 
bemaž du tūkstančius evangelizacijos 
metų krikščionimis tapo tik 2,5 procentai 
Indijos gyventojų, t. y. apie 25 mln.

Reikia pasakyti, jog indai tikrai sten-
gėsi iš įvairių perspektyvų suprasti 
krikščionybės doktrinas, mokymo prin-
cipus ir juos praktiškai taikyti. Juk iki 
krikščionybės pasirodymo hinduizmas 
turėjo kur kas skausmingesnį kaimyną, 
bene nuo X a. bandydamas adaptuotis 
prie islamiškojo radikalizmo. Stengėsi ir 
šį kartą, o dabar skaitome spaudoje, jog 
jie netgi žudo Indijos kaimeliuose pa-
slapčiomis evangelizuojančius krikščio-
nių misionierius. Kodėl Indijoje, kurioje 
tris tūkstančius metų taikiai sugyveno 
nesuskaitoma daugybė religinių sąjūdžių 
ir benduomenių, kur prieglobsčio nuo 
persekiojimų ieškojo ir žydai ir persai, 
dabar prieš krikščionis nusistatė ne tik 
Hindutva (radikalūs, ortodoksalūs indai), 
bet ir liberaliau nusiteikusi indų visuo-
menė (Hindu samaj). Kas gi atsitiko? Ko-
kie procesai vyko ir tebevyksta krikščio-
niškoje Indijos teologijoje? Kokios išryš-
kėjo naujos kryptis ir tendencijos?

Trumpai sugrįžkime į praeitį. Kai 
1498 m. Vasco da Gama išsilaipino Indi-
joje, drauge su juo pirmųjų dviejų por-
tugalų misionierių asmenyse Bažnyčia 
įžengė į Indiją ir išsyk tapo ne tik kolo-
nijinę galią palaikančia, ją atvirai repre-
zentuojančia, bet ir, svarbiausia, koloni-
jinį santykį su vietiniais ideologiškai 
legitimuojančia sistema2. Senieji, vadina-
mieji apaštalo Tomo krikščionys, atsto-
vaudami didžia dalimi Sirijos ortodoksų 
teologijai, buvo glaudžiai suaugę su so-
cialine Indijos sistema, tapę savotiška 
respektabilia hinduizmo kasta ir apibū-
dinami „kultūros atžvilgiu – indas, tikė-
jimo – krikščionis, garbinimo forma – si-
riečių otrodoksas (Hindu in culture, Chris-
tian in faith and Syrian in worship)“3. 

Jėzuitų ir kitų misijų veikla Indijoje 
nuo XVI a. buvo glaudžiai susijusi su 
religiniais, intelektualinias ir politiniais 
Europos sąjūdžiais. Ji atspindėjo ano me-
to diskusijas tokiomis temomis, kaip ti-
kėjimo ir proto santykis, religija ir moks-
las, bažnyčia ir valstybė ir pan. Itin arši 
polemika vyko tarp katalikų ir protes-
tantų; pastarieji, beje, netgi teigė, jog 
ydingas katalikų ritualizmas yra paveik-
tas hinduizmo. Dominuojanti krikščionių 
misionierių pozicija buvo vienareikšmė 
ir Indijos religingumas buvo klasifikuo-
jamas kaip viena daugialypės pagonybės 
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apraiškų. Šios visa apimančios kategori-
jos nariai buvo vertinami kaip „šėtono 
vaikai“ ir dažniausiai Indijos religingu-
mas apibūdinama kaip nonobstant la plus 
grossière idolatrie4. Misijų santykis su indų 
religine kultūra apibūdintinas paprastai: 
patyčios, šaipymasis, ironija, šventų vie-
tų išniekinimas, lokalių sakralinių ir pa-
saulietinių institucijų griovimas. Kaip 
neseniai yra pažymėjusi teologijos dak-
tarė, Indijos teologų asociacijos narė Ast
rid Lobo Gajiwala: 

„Indams krikščionių pasaulis yra dvasi-
nio ir rasinio šovinizmo sinonimas. Jis 
nuolat aitrina senas kolonijinės religijos 
sukeltas žaizdas, ne tik atkirsdamas žmo-
nes nuo jų turtingo dvasinio paveldo ir 
sutrypdamas jų kultūrines šaknis, bet ir 
sukurdamas pseudovesternizuotus in-
dus, kurie iš aukšto žvelgia į primityvius 
„vietinius“ ir jų prietaringą, „stabmeldiš-
ką“ religiją.“5 

Panašiai teigia ir indų katalikų kuni-
gas Georgas SoaresPrabhu SJ: 

„Dvasiniame ir geografiniame Rytų ir 
Vakarų užkariavime [krikščionys] sukėlė 
nevaldomą prievartos ir destrukcijos ban-
gą, neturinčią analogų žmonijos istorijoje. 
Religija maitino jų prievartą. Ji palaikė jų 
rasinę aroganciją, pateisino jų nepasoti-
namą godumą ir niokojimui suteikė tokį 
nuožmų žiaurumą, kokį gali sukelti tik 
religinis fanatizmas.“6 

Neatsitiktinai vakariečių ir pačių in-
dų tendenciją suvokti Indijos religingu-
mą judėjų ir krikščionių religinės para-
digmos kategorijų tinkle ar į jį įsispraus-
ti indų antropologė Veena Das apibūdi-
no kaip religinės Indijos kultūros semi-
tifikaciją (semitification), o aš pavadinčiau 
epistemine prievarta. 

Tačiau europiečių misionierių žinios 
apie indų religinę kultūrą buvo ir tebėra 
itin menkos ar, netgi daugiau, karikatū-
rinės. Abejonių nekelia tai, jog krikščio-
nių misionieriai troško skleisti Evangeli-
ją, jie norėjo mokyti, o norint mokyti, 
reikėjo būti suprastam. Aktyvi kai kurių 
misijų atstovų, ypač jėzuitų Thomaso 
Stephenso, Henrique’o Henriqueso, Ro-
berto de Nobili, J. F. Pons ir kitų, herme-
neutika daug prisidėjo prie akademinės 
indologijos gimimo, esmiškai tai buvo 
misionierių bendradarbiavimo su pa-
krikštytais indų tradiciniais mokslinin-
kais rezultatas. Buvo mokomasi vietinių 
kalbų ir pirmieji pasikrikštiję panditai, 
brahmanai mokomi graikų, lotynų kalbų, 
renkami ir studijuojami įvairūs tekstais. 
Pradžioje buvo aktyviai bandoma pri-
traukti kiek įmanoma daugiau brahmanų 
luomo atstovų, nes matydami reikšmin-
gą jų vaidmenį religiniame gyvenime 
misionieriai tikėjosi, jog tai padės efekty-
vesnei krašto evangelizacijai. Tačiau tik 
pavieniai brahmanai pasikrikštijo, dalis 
jų vėliau atkrito, todėl juos imta demo-
nizuoti, bažnytinei propagandai skelbiant 
išnaudotojišką elitinio brahmanizmo pri-
gimtį7. Būtent todėl dabar didžioji dalis 
Indijos krikščionių yra iš neliečiamųjų 
(outcasted, dalit) sluoksnio, nors senieji 
Sirijos ortodoksų krikščionys gerai prisi-
taikę, pavyzdžiui, Keralos valstijoje jie 
laikomi aukšto rango kasta, su kuria ben-
draujama kur kas pagarbiau.

Pirmuoju receptyviu teologu Indijoje 
laikytinas jėzuitas Roberto de Nobili 
(1577–1650). Jis reprezentavo pozityvią 
hermeneutiką, kurios esmė – ne tik įterp-
ti krikščionišką mokymą į svetimos tra-
dicijos kontekstą ir horizontą siekiant 



AUDRIUS BEINORIUS

116 LOGOS 70 
2012 SAUSIS • KOVAS

soteriologinių tikslų, bet ir ieškoti Indijo-
je „natūralios religijos“, priimant brahma-
nizmo mokymą ir skatinant indų filoso-
fijos pažinimą. Taigi, diegimas į kultūrą 
prasidėjo kur kas anksčiau, nei Vatikanas 
oficialiai apie tai prakalbo. Ir šį procesą 
nuolat lydėjo ir tebelydi aštrus klausimas: 
ar nepažeidžiama krikščioniškoji tapaty-
bė ir teologinis, pasaulėžiūrinis vientisu-
mas? Juk teologinis lygmuo yra vienas 
ryškiausių religinės tapatybės sandų.

Vienas įdomiausių to paties Nobili 
principų – siekis traktuoti indų klajojan-
čių vienuolių (sanjasų) tekstus upaniša-
das ir kitą brahmanų apreiškiminę litera-
tūrą kaip monoteistinio, nestabmeldiško 
Dievo išraišką. Jam tampa aišku, jog patys 
indai Vedų kanoną traktuoja kaip šruti – 
ne žmogaus rankų sukurtą (apaurušeya) 
Apreiškimą. Remdamasis bažnyčios tėvų 
(Ambrosijaus, Hieronimo, Gregoro Nisie-
čio, Augustino) tekstais, Nobili giria brah-
manų mokslus, sakydamas, jog nevalia 
jų vadinti tamsiais prietarais, nes juose 
esanti dieviškoji išmintis. Pasak jo, tai, kas 
indų religinėje tradicijoje savo prigimtimi 
yra žmogiška, reikėtų adaptuoti, o kas 
dieviška – konsoliduoti. Jo nuomone, nei 
socialinė religinė brahmanų luomo padė-
tis, nei įvairūs religiniai indų papročiai 
neprieštarauja krikščionybės dvasiai8. 

Pats Nobili 1607 m. gavo savo vyres-
niųjų sutikimą dėvėti oranžinius indiš-
kųjų atsiskyrėlių (sanjasų) drabužius, 
priimti tam tikrus bendravimo, vegeta-
rinės mitybos, elgsenos įžadus, kurių jis 
laikėsi iki pat mirties. Faktiškai jis sukū-
rė terminologinį karkasą visai vėlesnei 
Indijos krikščionių teologijai ir skelbė 
indams „Prarastąjį Įstatymą“, kaip jis 
pavadino Evangelijas.

Apskritai Europos misijų santykyje su 
Indijos kultūra dominavo vienas modelis, 
išlikęs ligi šių dienų – tai kulminacijos ar 
atbaigimo (fulfilment) idėja, konceptualiai 
suformuluota 1913 m. indologo, misio-
nieriaus Johno Nicolo Farquharo knygo-
je The Crown of Hinduism9. Atbaigimo 
idėja reiškė, jog nereikia niekinti ar at-
mesti indų religinių sąvokų ir tikėjimo 
formų, jos veda į tobulumą, kurio patys 
indai, nepažadinti krikščionių, nepajėgia 
matyti. Beje, kaip paradoksalų krikščio-
nybės diegimo į kultūrą Indijoje faktą 
derėtų paminėti 1778 m. pasirodžiusį 
skandalingą tekstą, pavadintą Ezourve-
dam. Tai buvo prancūziškas vertimas ne-
va „užmirštos Vedos“, kurią, kaip vėliau 
tapo aišku, indų evangelizavimo tikslais 
sukūrė Pondicheryje dirbantys prancūzų 
jėzuitai, o dar po metų jis buvo išverstas 
į vokiečių kalbą, ne sykį cituotas su Baž-
nyčia aršiai kovojusio Voltero10. 

Reikia pripažinti, jog indai, ypač iš-
silavinusieji, bandė suvokti krikščionišką 
dogmatiką pasitelkę įvairių klasikinių 
hinduizmo teologinių mokyklų formu-
luotes, pirmiausia personalistinės vishis-
hta advaita vedantos, ar vaišnaviškos bhak-
ti margos kategorijas. Nors visgi daugu-
ma indų į krikščionybę žvelgė ir te-
bežvelgia per vyraujančios mokyklos, 
Šankaros advaita vedantos, metafizinių 
kategorijų prizmę. 

Nesigilinsime dabar į istorinius krikš-
čionybės Indijoje raidos aspektus. Ap-
žvelgiant vyraujančias XIX a. pabaigos–
XX a. vidurio Indijoje teologines pers-
pektyvas, galima apibendrintai išskirti 
tris krikščioniškos teologijos santykio su 
tradicine vedantiškąja teologija mode-
lius: ekskliuzyvųjį, receptyvųjį ir reinter-
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pretacinį. Išsamiau aptarsime du pasta-
ruosius modelius ir jų atstovus.

Pirmasis, ekskliuzyvusis, modelis es-
miškai supriešina krikščionišką teologiją 
su vedantiškąja, skatindamas vengti ieš-
koti bet kokių galimų palyginimų ar 
sąsajų. Šiam modeliui atstovauja Paulis 
D. Devanandanas, Surjitas Singhas ir 
dauguma Indijos protestantų teologų11. 
Devanandanas teigia, jog vedantiškoji 
teologija negali būti naujosios Indijos 
religinės antropologijos pamatas, jį su-
teikti gali tik Jėzaus įsikūnijimas, nes 
žmogus yra puolęs, o dieviškas išgany-
mo planas universalus, kosminis. Tai, 
sakyčiau, daugiau ar mažiau tradicinis 
kristologinis modelis, kurio ištakos itin 
senos ir kuris, nors ir atstovaudamas 
konceptualiai nuosekliai neotomistinei 
teologijai, tik gilina įtampą tarp hinduiz-
mo ir krikščionybės Indijoje Tomo Akvi-
niečio Summa prieš pagonis dvasia ir re-
prezentuoja episteminę prievartą.

Antrojo, receptyviojo modelio atsto-
vai sąmoningai priima vedantos idėjas, 
suvokdami istorinę ir kultūrinę jų svarbą 
indų mentalitetui. Remiantis tomis idė-
jomis ir doktrinomis konstruojama nau-
joji indų krikščioniškoji teologija, kuri 
itin, o kai kurių Vakarų teologų požiūrių, 
pernelyg, peržengiant leistinas egzege-
zės ribas, priartėja prie neovedantos. Tai 
nėra vieninga ar nuosekli teologija, esa-
ma daug įvairių šio modelio krypčių ir 
savitų teologų, kurių kelis pagrindinius 
ir norėčiau paminėti. 

Iš brahmanų kilęs vienas ankstyviau-
sių Indijos teologų Brahmabadhav Upad-
hyaya (1861–1907) teigė, kad vedantiš-
koji Dievo samprata esmiškai yra tapati 
krikščioniškajai, kosminės iliuzijos, maya 

koncepcija geriausiai paaiškina sukūri-
mo doktriną, o vedantiška trijų Absoliu-
to hipostazių sad-cit-ananda („būtis, są-
monė, palaima“) koncepcija taikliau at-
skleidžia trejybės dogmą. Kitaip tariant, 
jis įsitikinęs, jog pagrindinės krikščiony-
bės tikėjimo doktrinos vienais ar kitais 
pavidalais jau glūdi hinduizmo tradici-
joje, o Dievožodžio įsikūnijimas Jėzaus 
Kristaus pavidalu tik padeda geriau su-
vokti Vedų apreiškimu grindžiamą ve-
dantos teologiją. Todėl, anot jo:

„Vedanta privalo atlikti tokią paslaugą 
krikščionybei Indijoje, kokią Europoje 
atliko graikų filosofija. Tik nusivilkdama 
konceptualų graikišką europietišką apda-
rą ir asimiliuodama vedantos filosofiją, 
Bažnyčia sugebės kur kas adekvačiai nei 
scholastinės filosofijos pavidalais belstis 
į religinį indų mentalitetą“12.

Anot Indijoje ilgai dirbusio vokiečių 
teologo Carlo Kellerio, vedanta sistemiš-
kai atskleidžia absoliučią Dievo transcen-
denciją (param) ir leidžia įsiskverbti į 
Biblijos slėpinius, kartu bylodama apie 
eschatologinę dievo Vienmę (advaitam) 
pasaulio pabaigoje. Pasak jo, advaita ve-
danta patvirtina krikščionišką kūrimo 
teologiją, nes „kaip jokia vakarietiška teo
logija negali atsiriboti nuo Vakarų filoso-
fijos, taip privalo elgtis ir Indijos teologai. 
Mes privalome adaptuoti vedantos filo-
sofines teorijas ir jų remdamiesi paban-
dyti įsiskverbti į Biblijos, t. y. Kristaus, 
paslaptis“13. Nes Kristus yra Dievas, at-
sigrežęs į regimybę, todėl krikščionys 
garbina ne kūniškąjį Jėzų, o transcenden-
tinį Kristų, – sako Kelleris. O tai identiš-
ka vedantiškai kosminės regimybės (ma-
ya) ir Absoliuto (Brahman) santykio sam-
pratai. Jis mano, kad vedanta Kristaus 
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Gerosios Naujienos studijoms suteikia 
parankesnį metodą, nes skirtingai nuo 
Vakaruose vyraujančios sekuliarios grai-
kų ir renesanso pasaulėžiūros, remiasi 
religinio apreiškimo (šruti) egzegetika.

Kristocentrinė Kalagaros Subba Rao 
(1912–1981) teologija yra kitas indų teo-
logijos pavyzdys, gimęs vedantiškos 
hermeneutikos kontekste. Jis nuvertina 
tikėjimo instituciją ir dogmatiką, ritualus 
ir denominacines kontraversijas, akcen-
tuodamas Kristų, indiškai pavadindamas 
jį Gurudeva, kaip praktinės meilės ir di-
džio pasiaukojimo (mahayajna) pavyzdį. 
Nuodėmė, pasak Rao, tai prigimtinis ne-
išmanymas (ajnana) ir iš egocentrizmo 
kylantis būties dualumo santykis, kurio 
gnostinė įveika ir yra krikščionybės es-
mė. Tad žmonijos tikslas – išsižadant 
savęs, ir pirmiausia kūniškumo bei ma-
terialumo, tapti Kristumi, užuot buvus 
formaliu krikščionimi14. Tapimas Kristu-
mi reiškia egzistencinį jo imitavimą, ku-
ris veda į išsivadavimą iš neišmanymo 
ir sugrįžimą prie pirmapradžio pažinimo 
(jnana); tai ir yra amžinoji Dvasia (para-
matma) bei aukščiausia tikrovė (param), 
Biblijoje vadinama „dangumi“. Faktiškai 
tokie jo teiginiai yra artimi neohinduiz-
mo ir neovedantos apologetų, tokių kaip 
S. Radhakrishnanas, Swamis Vivekanan-
da, Swamis Abhedananda ir kt., idėjo-
mis, jog gyvenimo tikslas yra gnostinis 
mūsų dvasinės prigimties atpažinimas, 
tobulumo per savęs išsižadėjimą sieki-
mas. Išganymo ir atpirkimo koncepcijai 
Rao teologijoje vietos nebelieka.

Belgų teologas Richardas de Smetas 
(1916–1997), daug metų dėstęs jėzuitų 
koledže Punoje (su kuriuo autorius turė-
jo galimybę prieš dešimtį metų bendrau-

ti ir susirašinėti Indijoje), yra įsitikinęs, 
kad krikščioniškoji teologija Indijoje gali 
būti suvokiama ir perteikiama tik garsaus 
indų metafiziko Šankaros (VIII a.) mo-
nistinės vedantos kategorijomis. Jis teigia, 
kad indiškos filosofijos kategorijos glūdi 
giliai indų sąmonėje, todėl siekiant per-
teikti Gerosios Naujienos esmę Indijoje 
svarbiausia teologų užduotis – išreikšti 
kristologines dogmas religinių hinduis-
tinių samprotavimų sąvokomis. Šankara, 
anot jo, yra grynas teologas, nes jam 
aukščiausias autoritetas ir paskutinė ins-
tancija – dieviškas Vedų apreiškimas 
(šruti). Šiam klausimui buvo skirta ir 
Smeto disertacija The Theological Method 
of Shankara (Rome: Gregorian University, 
1953). Savotiškai jis interpretuoja vedan-
tišką impersonalaus Nirguna Brahman 
sampratą, anot jo, tai asmeninė būtis – 
Dievas, kuris yra ir totali pasaulio prie-
žastis (karana). Kristaus inkarnacija yra 
regimybė (vivarta), naudojant advaitiškos 
epistemologijos sąvoką, nes absoliuti 
Brahmaniška jo prigimtis lieka amžinai 
nekintanti, dieviškas Logos yra tikroji 
žmogaus esmė (atman).

Vakarietiškus krikščioniškos teologi-
jos pamatus kvestionuoja ir religijotyros 
profesorius, Sirijos ortodoksų teologas 
Johnas G. Arapura. Anot jo, esminis 
krikščionybės trukūmas, stabdantis jos 
sklaidą Azijoje, yra tai, jog Vakaruose 
susiformavusios fundamentialios krikš-
čioniškos teologijos sąvokos yra išimtinai 
vakarietiškos. 

„Krikščionių mąstymas yra apribotas šio-
mis kategorijomis ir viskas, kas nedera su 
jomis, vertinama kaip prakeiksmas (anat-
hema). Todėl tokios sąvokos kaip Dievo 
asmuo, išganytojiškoji Dievo veikla isto-
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rijoje – beje, irgi apribota specifiniais re-
gionais ir siaurais laikotarpiais – yra ver-
tinamosios aksiominės kategorijos, netu-
rinčios jokių alternatyvų.”15 

Todėl Arapura teigia, kad jo tikslas 
yra ne krikščionybės ar indiškos teolo-
gijos įvietinimas (indigenisation), bet vei-
kiau suformavimas tokios teologijos, 
kuri nebūtų geografiškai ir kultūriškai 
apribota. Istorija liudija, kad dominuo-
jantys krikščionybės veiklos būdai ir 
praktikos metodai yra devocionalus pa-
sišventimas (bhakti) ir socialinė tarnystė 
(karma). Bet kaip savęs pažinimas (atmaj-
nana)? – klausia jis. Aukščiausia tikrovė 
yra slėpinys (rahasyam ar guhyam), kurio 
vadinamojo objektyvaus pažinimo sie-
kianti teologija negali aptikti, nes atsire-
mia į žmogaus mąstymui prigimtines 
neišmanymo (avidya) struktūras. Ir bū-
tent monistinė indų filosofija gali suteik-
ti lingvistinį ir metodologinį instrumen-
tarijų dieviškai žmogaus esmei pažinti.

Dar vienas indų teologas Kalarikalas 
Aleazas Kristų traktuoja kaip Dievo
Brahmano atspindį (abhasa) fenomenų 
pasaulyje, kaip Absoliuto raišką pavida-
lo ir formos (namarūpa) pasaulyje. Aleazo 
konstruojamoje „dialoginėje jėzulogijoje“ 
Jėzus Kristus reprezentuoja dieviškąją 
malonę (ananda), visa persmelkiančią 
Atmano galią ir universalią etiką, kurią, 
pasak jo, regioninė judėjiška graikiška 
teologija įvilko į indams svetimą katego-
rijų ir sąvokų tinklą16. Jis atkreipia dėme-
sį į tai, jog konceptualiai sudėtingiausios 
ir hinduizmo tradicijai nepriimtiniausios 
yra Dievo transcendencijos (o ne imanen-
cijos), vieno gyvenimo, pirminės nuodė-
mės ar nuopuolio, išganymo Kristaus 
auka ir paskutinio teismo doktrinos, ku-

rias kai kurie iš indų teologų laiko veles-
nėmis Bažnyčios interpretacijomis.

Beje, gana dažnai šiuolaikinėje Indi-
joje bandoma skirti Samaj dharmą nuo 
sadhana dharmos, pirmąją traktuojant kaip 
socialinę hinduizmo sistemą, reglamen-
tuojančią gyvenseną, mitybą, drabužius 
ir kasdienio gyvenimo papročius, o an-
trąją kaip individualią soteriologinę dis-
cipliną (mokša dharma), kuri gali būti ir 
krikščioniška. Pavyzdžiui, modernioji 
Indijos konstitucija (25.2) budistus, džai-
nistus, sikhus klasifikuoja kaip indus, o 
valstybiniame Indų vedybų akte, patvir-
tintame 1955 m., terminas „hindus“ api-
brėžiamas kaip kategorija, aprėpianti ne 
tik budizmą, džainizmą, sikhizmą, bet ir 
visus kitus, kurie „nėra musulmonai, 
krikščionys ar žydai“. Todėl mūsų mi-
nėtas teologas Upadhyaya save apibūdi-
na: „Aš esu indų katalikas (I am a hindu 
catholic)“. Tokia ideologinė simbiozė jau 
nuo religijotyros „tėvo“ Friedricho Maxo 
Müllerio laikų buvo vadinama vedantiš-
ka krikščionybe, arba krikščioniškąja 
vedanta, kurios link jis pats akivaizdžiai 
judėjo savo gyvenimo saulėlydyje17. 

Trečiojo, reinterpretacinio modelio 
atstovai stengiasi įvairių vedantos mo-
kyklų teologines koncepcijas, doktrinas 
priderinti prie krikščioniškosios. Tai tas 
pats mūsų minėtas kulminacijos ar at-
baigimo (fulfilment) modelis. Protestantų 
teologo Stanley Jedidiah Samarthos žo-
džiais tariant, krikščionybės misija – pa-
dėti atgaivinti istorinį, socialinį ir perso-
nalistinį vedantos aspektus18. Įvairūs 
hinduizmo religinės kultūros, ir ypač 
teologinės tradicijos, netolygumai gali 
būti derinami hermeneutinėje tomistinės 
teologijos struktūroje, kaip teigė, pavyz-
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džiui, belgų jezuitas Paul Johanns (1882–
1955). Kartu jis griežtai atskyrė antgam-
tinį krikščionišką apreiškimą nuo natū-
ralistinio hinduizmo, stokojančio ir reikš-
mingos sukūrimo ex nihilo doktrinos.

Kur kas įdomesnis ir perspektyves-
nis, mūsų nuomone, tokio reinterpetaci-
nio santykio aspektas yra daugiau kon-
templiatyvus, menkiau besidomintis 
teologinėmis subtilybėmis. Pasak bene-
diktino Svamio Abhishiktanandos (pran-
cūzų vienuolio Domo Henri Le Sauxo), 
nedualistinė, vedantiškoji dvasinio paty-
rimo „širdies slaptyje“ (hrdiguhya) teolo-
gija yra vienintelis galimas hinduizmo ir 
krikščionybės susitikimo taškas19. Pasak 
jo, krikščionybė, kaip ir Senojo Testa-
mento Abraomo ir Mozės religija, savo 
esme yra žmogaus susitikimo su Dievu 
„akis į akį“ misterija. Tačiau advaitiško-
je vedantoje apskritai nėra jokio susitiki-
mo „akis į akį“ anei jokio dialogo. Sykį 
kažkas paklausė žymiausio XX amžiaus 
advaitos mokytojo, mistiko Šri Ramana 
Maharišio, kodėl Kristus savo mokinius 
ragino Dievą vadinti Tėvu. Šis atsakė: „O 
kodėl gi nesuteikus Dievui vardo, jei 
Dievas žmogui visada esti kažkas kitas“? 
Abhishiktananda teigia, jog Indija verčia 
krikščionis atpažinti dieviškajį AŠ ESU 
(Aham asmi) kaip Evangelijos esmę. 
Advaitos patirtis, jo nuomone, yra semi-
tiško ABBA „tėve“ patyrimo atitikmuo. 

Gimęs 1910 m. Prancūzijoje, jis, vos 
sulaukęs 19os metų, įžengia į kontemp
liatyvų benediktinų vienuolyną, kuriame 
praleidžia apie 20 metų, visą tą laiką 
jausdamas širdyje kvietimą į misionie-
rišką veiklą Indijoje. 1948 m. pagaliau 
gavęs ordino vadovybės sutikimą iš-
vyksta ten ir drauge su bendraminčiu 

ispanų kunigu Fr. Julies Monchaninu 
įkuria nedidelį krikščionišką ašramą 
Shantivaname. Jau nuo pirmųjų dienų 
Indijoje jis pajunta sąsajas tarp vedantiš-
kosios asketinės atsižadėjimo tradicijos 
sannyāsa ir „dykumos balso“, aidėjusio 
pirmųjų krikščionių širdyse. 1961 m. jis 
išvyksta į Himalajus, kur netoli Gangos 
ištakų įkuria tradicinę atsiskyrėlišką In-
dijos asketų buveinę, kurioje ligi pat 
mirties 1973 m. artimai bendraudamas 
su Himalajų atsiskyrėliais, pasišvenčia 
kontempliatyviajam patyrimui20. Visada 
išlikdamas giliai tikinčiu krikščionimi, 
jis kartu išgyvena „advaitiško patyrimo“ 
ir jo praktiškos išraiškos – sanjaso gyve-
nimo – autentiškumą. Jis rašo: 

„Sanjasa yra galingas iššūkis krikščioniš-
kajai sąžinei. Krikščionys, norėdami išlik-
ti ištikimi Dievo Karalystės eschatologinei 
misterijai, negali atsainiai atmesti šio, jų 
širdies gelmes patikrinančio, totalaus iš-
sižadėjimo, kuris pranoksta visus vardus, 
visus pavidalus ir net visas dharmas (re-
liginius mokymus).“21 

Milžinišką įspūdį ir lemtingą įtaką Le 
Sauxo gyvenimui padarė keli susitikimai 
su Arunačalos kalno išminčiumi Šri Ra-
mana Maharišiu, kuris jam tapo gyvu 
advaitisto idealu. Priėmęs klajojančio 
atsiskyrėlio, sanjaso, įžadus ir Svamio 
Abhishiktanandos („Krikšto palaima“) 
vardą, jis ne teoriškai filosofuodamas, 
bet pasinerdamas į patyrimą ieškojo ga-
limos hinduizmo ir krikščionybės san-
kalbos. Abi šios dvasinės tradicijos, kie-
kviena laikydama save teisingiausia, 
atrodo, „tarsi ietimi persmeigia viena 
kitos širdį“ ir, jo nuomone, tik autentiš-
kas asmeninis kontempliatyvus išgyve-
nimas (anubhava) gali suteikti atgaivą 
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teologinių ginčų nuvargintoms galvoms. 
Nors jo paties dvasinio kelio įkvėpėju 
tapo vediškųjų išminčių – rišių – advai-
tiškąją apšvietą atspindintys šventieji 
upanišadų tekstai, jis neapleido ir savo 
krikščioniškos tradicijos šaknų. Jis prak-
tiškai ieškojo, kaip išsivaduoti nuo bet 
kokių prieraišumų, netgi iš šventraščių, 
kurie, anot upanišadų, dažnai tampa 
paskutiniais ir skausmingiausiais išsiva-
davimo pančiais, trukdančiais patekti į 
anapus ženklų ir raštų glūdinčią tyros 
transcendencijos misteriją. Šių dvasinių 
paieškų refleksijos išliko negausiuose 
Abhišikatanandos kūriniuose, kurių jau 
patys pavadinimai atspindi ieškojimų 
kryptį: Hindu-Christian Meeting Point in 
the Cave of the Hearth, Sacchidânanda: a 
Christian Approach to Advaitic Experience, 
The Secret of Arunachala: a Christian Her-
mit on Shiva’s Holy Mountain, The Church 
in India: An Essay in Christian Self-criti-
cism. Po jo mirties Shantivanam ašramas 
Pietų Indijoje tapo kitų krikščionių pili-
grimų traukos centru.

Abhišiktananada atrado, jog advaitos 
patyrimas pranoksta bet kokį racionalų 
konceptualizavimą ir veda į atvirą ekai-
vadvityam (vienatinį nedualumą), Savas-
ties – Atmano – vienystę, ir, anot jo, gal-
būt „ši vienystė ir yra aukščiausia kata-
likybės forma“. Jo nuomone, neišduoda-
mi savo tikėjimo, bet kartu priimdami 
viską, kas yra pozityvaus vedantiškoje 
tradicijoje, krikščionys galės pagilinti 
dieviškųjų misterijų ir sakramentų kon-
templiaciją. 

„Ko tikrai reikia visai Bažnyčiai, ir ypač 
Bažnyčiai Indijoje, – tai teologijos, kuri 
medituotų krikščioniško tikėjimo slėpi-
nius ne kaip sąvokas – iš graikų paveldė-

tu ratio būdu, – bet kaip slėpinius, gims-
tančius tiesiogiai patiriant Savastį; Savas-
tį, kuri yra visų Indijos teologinių ir 
dvasinių tradicijų pamatas.“22 

Tik toks tylus vidinis kiekvieno sielo-
je vykstantis dialogas gali, anot jo, tapti 
autentiško dvasinio atgimimo – metanoia 
prielaida. Indų bhaktai, džnana, radža 
jogai dažnai kalba gana neįprastomis są-
vokomis, kurios trikdo vakariečius: mums 
atrodo, kad jos paneigia jei ne patį Dievą, 
tai bent Dievo kaip asmens sampratą. 
Tačiau derėtų suvokti, jog mūsų pačių 
ištaros dažnai ne ką menkiau glumina 
indus, ypač dualizmas, kuris, anot jų, 
visiškai nedera su Dievo absoliutumu. 
Tačiau, pasak Abhišiktananados, būtų 
neteisinga manyti, jog advaitiškoji patir-
tis visai svetima krikščioniui. Savo kny-
goje Sacchidananda: A Christian Approach 
to Advaitic Experience jis rašo: 

„Žmogus, atsainiai a priori atmetęs vedan-
tiškos tradicijos liudijamą gelmių patyri-
mą, taip parodo vien savo dvasios blan-
kumą ir savo dvasinių išgyvenimų skur-
dumą. Advaitiškasis patyrimas yra žmo-
gaus dvasinių siekių viršūnė. Jei krikščio-
nybė atsisakytų jį integruoti, tai reikštų, 
jog krikščionių tikėjimas pripažįsta nesąs 
transcendentinis. Tai tolygu teiginiui, kad 
krikščionybė atspindi tik tam tikrą žmo-
giškosios sąmonės evoliucinę pakopą ir 
kad ji dvasiškai reikšminga tik konkrečiu 
istorijos periodu ir konkrečiame kultūri-
niame kontekste.”23 

Abhishiktananda teigia, jog savo uni-
versalumą skelbianti krikščionybė pri-
valo priimti monistinį vedantos iššūkį ir 
integruoti jos patirtį, o ne hinduizmo ar 
budizmo pateikiamas konceptualias to-
kio patyrimo formuluotes. Antraip ji 
taps eiline religine sekta, kuri istorijai 
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paliks tik prisiminimus „apie pastangas 
tenkinti religines reikmes vienoje pasau-
lio dalyje“. Panašiai mąsto ir kitas ben-
diktinų vienuolis, britas Bede Griffitsas 
(1906–1993), sakydamas, kad krikščio-
nybės žinia privalo būti naujai apmąs-
tyta ir skelbiama Indijos žmonių mąsty-
mo ir kalbos formomis. Jis pats, beje, 
Logoso sampratą glaudžiai sieja su ve-
dantiška Atman, individualios dieviškos 
savasties koncepcija. Nuodėmė yra ati-
tolimas nuo savo savasties, prie kurios 
sugrįžti Griffitsas ir kviečia savo knygo-
je Return to the Centre24.

Tad matome, jog Abhishiktanandos, 
Griffitso, Jules’o Monchanino ir kitų for-
muojamai naujajai indų krikščioniškajai 
teologijai mažiau rūpi grynai teologinės, 
scholastinės subtilybės; ji labiau siejama 
su kontempliatyvių grupių praktikomis. 
Naujieji kontempliatyvūs krikščionių 
sąjūdžiai, tokie kaip Johno Maino krikš-
čioniškos meditacijos metodika, cistersų 
vienuolio Thomo Keatingo „Centering 
Prayer“ ir panašūs sąjūdžiai, padeda ge-
riau pajusti dvasines ir psichologines 
indų vertybes. O tokie krikščionių ašra-
mai, kaip Shantivanam Pietų Indijoje ar 
Christa Prema Seva Ashram Punoje, tiesio-
giai prisideda kuriant kontempliatyvią, 
prie indiškos gyvensenos priderintą 
atmosferą. Visa tai leidžia kalbėti apie 
mistiniame patyrimo lygmenyje įmano-
mą ir jau realiai vykstantį dialogą. Nors, 
kita vertus, toks kontempliatyvus ir in-
kultūracinis indų ir krikščionių dialogas 
patinka anaiptol ne visiems. Pavyzdžiui, 
įtakingas indų tautininkas Sita Ram Go-
elis protestuoja prieš indų religinių sim-
bolių, praktikų ir net aprangos panau-
dojimą sakydamas, kad tokie krikščionių 

sanjasai yra tik apsimetėliai25. Nepaisant 
augančio susidomėjimo lyginamąja teo-
logija26, ne vienas krikščionių teologas, 
ypač gyvenantis Indijoje, yra pareiškęs, 
jog indų nedomina teologinis krikščio-
nybės ir hinduizmo dialogas. Kodėl? Nes 
daugelis jų tebėra įsitikinę, jog tarpreli-
ginio dialogo esminė intencija yra ta pa-
ti, kokia ji buvo kolonializmo klestėjimo 
amžiais, būtent – ruošti dirvą efektyves-
niam evangelizavimui. Tai patvirtina ir 
Francis’o Arinze, vieno iš vyresniųjų Va-
tikano kardinolų, teiginys, jog pirminė 
katalikų Bažnyčios funkcija – atversti į 
tikėjimą. Jis sako: „Ar gali ką kitą dary-
ti Bažnyčia? Ne. Visų žmonių evangeli-
zavimas yra pagrindinė Bažnyčios misi-
ja. Svarbesnės užduoties ji neturi.“27 

Tačiau kyla klausimas, kas gi esmiš-
kai kliudo krikščionybei skleistis Indijo-
je? Anglikonų pastorius pasakojo, kad 
sykį pas jį atėjo vietinis gyventojas ir pa-
klausė: „Aš nusikirpau plaukus ir apsi-
moviau ilgas kelnes, ką gi man dar da-
ryti, kad būčiau krikščionis?“ Kodėl sa-
koma, jog būti krikščionimi Šiaurės In-
dijoje reiškia dėvėti vakarietiškus drabu-
žius, šnekėti angliškai ir valgyti jautieną? 
Krikščionių bendruomenės Indijoje gy-
veno vakarietiškai, atsisakydamos bet 
kokių saitų su savo kultūra, dažnai jiems 
būdavo draudžiama skaityti indų religi-
nę literatūrą, lankytis šventyklose ar da-
lyvauti festivaliuose. Bandantys domėtis 
senuoju protėvių palikimu sulaukdavo 
įvairių problemų ir atviro spaudimo. O 
didžioji dalis indų krikščionių materia-
liai priklausomi nuo savo misijų, tai itin 
apsunkina galimybę grįžti prie protėvių 
religijos kultūros. Esmiškai krikščionių 
misijos vykdė ir, su nedidelėmis išimti-
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mis, tebevykdo indų denacionalizavimo 
ir nukultūrinimo politiką. Neatsitiktinai 
ortodoksalios indų bendruomenės naujai 
reglamentuoja ir propaguoja apsivalymo 
po krikščioniško užsiteršimo ritualus 
(prayascitta), kuriuos jau XIX a. pradžio-
je pradėjo kurti Swamis Dayananda ieš-
kodamas būdų, kaip padėti konvertitams 
sugrįžti į hinduizmą. 

Užbaigiant galima apibendrinti, jog 
tai, kas vyksta šiuolaikinėje Indijos krikš-
čioniškoje teologijoje, mūsų giliu įsitiki-
nimu, būtent ir yra spartesnis ar lėtesnis 
krikščionybės hinduizavimo procesas. 
Matėme, jog dažniausiai būtent iš Euro-
pos kilę teologai (Carlas Kelleris, Richar-
das de Smetas, Bede Griffitsas, Domas 
Henri Le Sauxas, P. Johansas, R. Panni-
karas), apsigyvenę Indijoje ir susipažinę 
su jos religinės tradicijos ir filosofijos idė-
jomis, pradeda ieškoti tobulesnių krikš-
čionybės diegimo į kultūrą būdų ir didžia 
dalimi prisideda prie krikščioniškos teo-
logijos vedantizavimo ar hinduizavimo 
raidos. Kiekvienam, bent kiek susipaži-
nusiam su senosios brahmaniškosios fi-
losofijos ir teologijos kategorijomis, ku-
rios naudojamas ir Biblijos vertimuose į 
Indijos šiuolaikines kalbas (parameshvara, 
pavirta atma, prabhu, paramatma, prema, 

mandira, anugraha, gurudeva), tampa aiš-
ku, kaip sudėtinga ne tik indui, bet ir 
Indijoje gyvenančiam vakariečiui teolo-
gui atitolti nuo tradicinio episteminio 
religinės indų semantikos lauko. Net 
Naująjį Testamentą hindi kalba skaitantis 
indų krikščionis išsyk įtraukiamas į her-
meneutinį ar komparatyvinį lauką. Gerai 
tai ar blogai, nederėtų skubėti vertinti, 
bet kad šie procesai yra grindžiami kur 
kas sudėtingesniais ir gilesniais kultūri-
niais ir psichologiniais mechanizmais nei 
primityvia binarine tiesos (krikščionybė) 
ir suklydimo (visi kiti) priešprieša, yra 
akivaizdu ir, manyčiau, reikėtų sveikinti 
dvasinės, kultūrinės tapatybės išsaugoji-
mo pavyzdį, iš kurio ne vienai tautai 
derėtų pasimokyti. Pritariame Indijos 
kultūros tyrinėtojo Roberto Erico Fryken-
bergo teiginiui, jog krikščionių misionie-
rių veikla buvo esminis kolonizavimo 
proceso veiksnys, lėmęs ne tik hinduis-
tinės bendruomenės vienijimasi, bet ir 
prisidėjęs prie neohinduizmo renesanso 
XIX a.28 Iš tiesų, indai puikiai išmoko te-
ologinės apologetikos, misionieriavimo, 
evangelizavimo metodus, kuriuos nuo 
XIX a. pabaigos jie pradėjo gana sėkmin-
gai taikyti hinduizmo pasaulėžiūros ir 
praktikos sklaidai Vakaruose. 
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