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TEISUMO IRTEISUOLIŠKUMO
INTERPRETACIJA ANTANO MACEINOS
KŪRINIUOSE „DIDYSIS INKVIZITORIUS",
„NIEKŠYBĖS PASLAPTIS" IR
„JOBO DRAMA"
THE INTERPRETATION OF „RIGHTNESS"
AND „RIGHTEOUSNESS" IN THE O?647
THE ^EC/?E7" OF ME4A/A/ESS AND VOB
BY ANTANAS MACEINA
SUMMARY
The Lithuanian philosopher In exile Antanas Maceina (1908-1988) Is consldered to be one of the
founders of Christian existentialism In Lithuanian philosophy. His conception of Christlan existentiaIlsm Is based on the assumptlon that real human exlstence does not end „an this slde of the grave",
I. e. at the moment of death. He asserted that human existence has a transcendental continuity. And
precisely because of that reason, every Individual Is mora/Zy responsible for himself, hls assoclates
and society in the eyes of God, as the hlghest moral authorlty.
This article discusses the Interpretatlon of Inherent human/reedom and/ree W/, as presented In the
work of Maceina. For him, this problem Is closely llnked to Infinite trust In God. Unconditlonal bellef
in goodvvill, kindness, rightness of God Is an analogue of rlghteousness.
K«y wordi. Exlstentlalism, frecdom, frce vvill, rightness. rlghteousness.
Raktaiodibl. Egzistencializmas, laisvė, laisva valia, teisumas, tclsuoliikumas.

26

LOGOS 27
2001 SPAUS. GRUODIS

:r fekMoIwkwfw» - tai sąvokos, kurios religiniuose tekstuose įgauna
specifinę prasmę ir todėl traktuojamos kaip
religinės etikos kategorijos, turinčios konkrečią prasmę bei turinį, pavyzdžiui, apibrėžiant Šventojo Rašto, ypač Senojo Testamento, visuotinai žinomas ar netgi kanonizuotas asmenybes. Panašiai yra ir religinėje filosofijoje bei etikoje. Filosofo Antano Maceinos (1908-1988) kūryboje šios sąvokos yra įgavusios kiek kitokį statusą, nes
čia turima reikalo ne su realiai egzistavusiais ar egzistuojančiais asmenimis, o su literatūriniais personažais. O tai jau neabejotina naujovė, kurios plačiau neaptarti ar
neįvertinti būtų tiesiog nedovanotina.
Šia prasme A. Maceinos pateikiama teisumo ir teuMoHikumo interpretacija, remiantis žinomų autorių literatūriniais kūriniais ir Biblijos personažais - „Didysis
Inkvizitorius" (pagal F. Dostojevskį),
„Niekšybės paslaptis" (pagal V. Solovjovą) ir .Jobo drama" (pagal Senąjį Testamentą) - tiesiog unikali. Ir taip yra todėl,
kad ji nėra kanoniška, tačiau neabejotinai
filosofiška ir pasaulėžiūriškai prasminga visomis numanomomis literatūrosofinėmis
interpretacijomis, pavyzdžiui, khk#iOM#aspektu.
, kurio
vienu iš pradininkų lietuvių filosofijoje vėlgi linkstama laikyti būtent A. Maceiną, nors
pats mąstytojas tokiai jo filosofinės kūrybos interpretacijai niekada nepritarė, turi
vieną esminę ypatybę, kuri šio autoriaus
pasaulėžiūroje yra pamatinė: tai žmogaus
doroyiMČJ AKdkomybčf Dievui problema. Pažymėtina, kad dorovinė žmogaus atsakomybė A. Maceinos kūryboje nėra ir negali
būti mąstoma atsietai nuo onfoclfibzf pras-

mingos žmogaus prigimties interpretacijos,
kartu ir nuo Gėrio bei blogio sampratos,
kurioms A. Maceina kaip tik ir suteikia deramą antgamtinės galios statusą. Vadinasi,
tai, ką A. Maceina nurodytuose savo veikaluose įvardija kaip Gėrį ir Blogį, yra ne
kas kita, kaip religiosofiniai Dievo ir velnio
vaizdinių atitikmenys.
Minėtosios Gėrio ir blogio kaip etikos
kategorijų sampratos A. Maceina ne tik
nesistengia slėpti ar ją kaip nors „filosofiškai" užvualiuoti, bet kaip tik priešingai drąsiai ir atvirai apie tai kalba. Įvardydamas Gėrį ir blogį kaip metafizines, antgamtiniam pasauliui priklausančias ir jo
turinį bei prasmę OMtoctiikai įprasminančias bei išreiškiančias būties realijas, A. Maceina visą šios savo konceptualinės nuostatos svorį kūrybingai perkelia būtent ant
žmogaus pečių, traktuodamas tai kaip
aukščiausiąją žmogiškosios egzistencijos
prasmę bei paskirtį žemėje.
Tokia filosofo pozicija nudievėjusiame,
sekuliarizuotame XX a. Vakarų pasaulyje
jau pati savaime pasirodė esanti originali ir
įdomi. Juk ne paslaptis, kad netgi daugelis
griežtai religinės krypties mąstytojų, kalbėdami iš esmės apie tą patį, apie ką kalba ir
A. Maceina, dažniausiai pasirenka tarpinius
variantus, bandydami pasislėpti už sudėtingiausių metafizikos sąvokų bei kategorijų,
jas kuria ir afišuoja kaip jų atstovaujamos
filosofinės koncepcijos naujoves.
Šis procesas Vakarų filosofijoje prasidėjo gana seniai, tačiau tik nuo I. Kanto ir
G. Hėgelio laikų įgavo vos ne visuotinį
pobūdį. Tuo filosofai tarsi bando demonstruoti bei pagrįsti ir pačios filosofijos mąstymo proceso „savarankiškumą", josios
„nepriklausomybę" nuo paties tikėjimo.
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A. Maceinai - tai visiškai svetima ir nereikalinga. Ir to jis nevengia pasakyti, netgi
pabrėžti savo veikaluose. Šia prasme A. Maceina - vienas iš nedaugelio XX a. antrosios
pusės mąstytojų, kuris visas Šventojo Rašto
tiesas laiko absoliučiais argumentais, nereikalingais jokių išlygų ar interpretacijų. Čia
jam nereikalinga netgi garsioji Tertuliano
(160-220) ištara: crofo, gwia akwrdwm «f.
Kalbėdamas apie padėtį, su kuria šiandien susiduria visi tikintieji ir netgi Bažnyčia, A. Maceina pabrėžia: „Gamta ir
žmogus visados yra buvę ir amžinai liks
dvi pagrindinės plotmės, kuriose tikintysis užčiuopia Viešpaties artumą. Užtat jų
abiejų laukia ku pat likimas mokslų išsivystymo akivaizdoje. <...> Mokslinis pasaulio pažinimas, padaręs tokią milžinišką
pažangą pastaraisiais laikais, Dievo kosmologinėje plotmėje ne tik nerado, bet net
paskelbė, kad jis ten esąs visiškai nereikalingas. Tai šiandien aišku kiekvienam, vis
tiek, ar jis būtų krikščionis, ar ateistas. Šia
prasme šveicarų katalikų teologas H. U.
von Balthasaras todėl ir sako, kad 'moderniam žmogui atsitiko kažkas baisaus:
jam Dievas mirė gamtoje. Kur pirmiau religija siūbavo lyg žydintis laukas, dabar beliko tik išdžiūvęs molynas'"(I, p. 96-97).
Jeigu taip yra iš tikrųjų, jeigu šiuolaikinė žmonija jau nebejaučia Dievo Jo sukurtame pasaulyje - gamtos ir kosmoso
didybėje, tai kaip, kokiu pagrindu tada
būtų galima kalbėti apie Dievą kitose srityse? Juk jeigu gamtos sekuliahzavimas
josios dėsnių mokslinio pažinimo, jų
praktinio įvaldymo pagrindu jau yra tapęs mūsų laikmečio ženklu, žmogaus
dvasios ir pasaulėžiūros kertiniu akmeniu, tai kaip ir kokiu būdu gali būti įma-
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noma kalbėti apie žmogų, jo dvasią, tikslus ir siekius būtent religine prasme?
Kaip tik todėl šiai, t. y. Dievo if gamKK
paaitrawkfmo problemai, A. Maceina ir skiria vieną iš brandžiausių savo veikalų - „Didieji dabarties klausimai", suprasdamas, jog,
neatsakius į minėtąjį klausimą, iš principo
neįmanoma kalbėti ir apie visa kita.
Minėtoji problema - tai Senajame Testamente skelbiamų teiginių apie pasaulio
sukūrimą suderinamumo su specialiųjų gamtos mokslų teiginiais problema. A. Maceina
šią problemą padaro visos jo sukurtos koncepcijos apie javmioniko ir hW:»go Dievo iš
gamtos, t. y. iš jos reiškinių, pasitraukimo
pagrindu. Tai reikštų, jog pagal šią koncepciją, gamtos mokslų sekuliarizacija, kuri, kaip
žinoma, yra ypač būdinga mūsų laikams,
vyksta pagal išankstinį Dievo planą ir todėl
jokios priešpriešos tarp specialiųjų gamtos
mokslų ir tikėjimo nesą ir negalį būti. „Bendriausia juk prasme, kaip pradžioj sakyta, sekuliarizacija yra pasaulio nudievinimas"
(2, p. 131). Tačiau būtent tąjį „pasaulio nudievinimą" mąstytojas supranta ir traktuoja
anaiptol nevienareikšmiškai. „Visi gamtiniai
daiktai - vis tiek, ar jie būtų gamtos jėgos,
ar pati žemė, ar gyvūnai, ar galop visata, turi būti nudievinti, vadinasi, sekuliarizuoti,
nes tik tokiu būdu anasai Šv. Pauliaus minimas melas gali būti atstatytas į „Dievo tiesą". Indijos keliais bei gatvėmis besivalkiojančių „šventų" karvių vieta iš tikro yra ne
šventykla, o tvartas; jų paskirtis yra būti žmogaus tarnybos, bet ne jo pagarbos objektu.
Šia prasme gamtos sekuliarizacija yra krikščionies pareiga ir vienas iš istorinių jo uždavinių. Gamtai turi būti nuimta stabo kaukė.
Ji turi būti parodyta tokia, kokia ji yra savyje
- kaip kūrinys, bet ne kaip Kūrėjas" (2,

/M//Vr/S
p. 132). Tą patį A. Maceina mano ir apie
kultūrą, jos reiškinius, nes „kultūros sekuliarizacija yra lygiai reikalinga kaip ir gamtos
sekuliarizacija: Ji yra vienintelis kelias netikriem kultūros dievam nuplėšti dievybės kauke" (2, p. 132-133).
Filosofo nuomone, kultūros, kaip reiškinio, sekuliarizaciją „reikia šiandien ypač
pabrėžti, kai gamtos mokslai bei technika
pradeda atnaujinti Prometėjo mitą, esą
žmogus pasiglemžęs dieviškąją ugnį, kurios pagalba galįs susikurti pasaulyje gerovę, laimę, prasmę ir galop net nemirtingumą. Žmogus kaip kultūros kūrėjas vis
įžūliau užima Dievo Kūrėjo vietą ir virsta
naujuoju stabu" (2, p. 133).
Toks sekuliarizacijos procesas, pasak
A. Maceinos, vykstąs pagal Dievo valią,
jis taip pat esąs tikroji krikščionybės pasaulyje atsiradimo bei išplitimo priežastis.
Tuo aiškinamas ir krikščionybės monoteizmas, nes tikėti ..į vieną tikrąjį Dievą galima tik tada, kai nėra jokių kitų dievų nei gamtoje, nei kultūroje" (ten pat).
Tačiau kai pasaulio sekuliarizacija jau
ima reikštis kaip Dievo neigimas, minėtąjį
procesą Maceina jau įvardija kaip „pasaulio nuodėmę". Dėl tos pačios priežasties tokia sekuliarizacija „yra antikristinis bei ateistinis istorijos vyksmas, kuris, laikui bėgant,
vis gilėja ir platėja" (2, p. 137). Čia A. Maceina kaip tik ir įžvelgia sekuliarizacijos proceso dviprasmiškumą. „Galima pasaulį nudievinti, kad jis nebūtų Dievas, bet galima
jį ir nudievinti, kad jis nebūtų Dievo. Tai
esminis skirtumas" (2, p. 138).
Taigi pasaulio ir kultūros sekuliarizacija,
arba nudievinimas, A. Maceinos suvokiamas
labai konkrečiai: kaip procesas, kuriam alternatyvos lyg ir nėra. Tačiau, objektyviai

vertinant, neįmanoma nekalbėti ar nepabandyti išspręsti dar vienos problemos: mokslo
vaidmens ir reikšmės sekuliarizacijos procese. Juk ne paslaptis, kad iš tradicijos mokslo
ir tikėjimo santykių problema europocentrinės kultūros šalyse ir, žinoma, pirmiausia
Vakarų Europoje, daugelį šimtmečių niekada nebuvo antraeilė. Šiandien mokslui irgi
prikišama, kad būtent jis lemiamai prisidėjo
„nudievinant" gamtą, pasaulį ir žmogų -būtent A. Maceinos smerkiamąja prasme, t. y.
atimant juos iš Dievo. Tokia sekuliarizacijos
proceso eiga ir ypač jo padariniai negalį nieko patenkinti, nes būtent tokios sekuliarizacijos padariniai esantys pernelyg akivaizdūs
ir pernelyg nevienareikšmiai, kad apie juos
nebūtų kalbama.
Reikia pasakyti, jog A. Maceinos nuomonė ir šiuo klausimu iš tikrųjų yra lygiai
tiek pat netradiciška, kaip ir apskritai visa jo
sekuliarizacijos samprata bei proceso interpretacija. A. Maceina iš tikrųjų pirmiausia
yra religijos filosofas. Tą neginčijamai patvirtina ne tik jo veikalas „Religijos filosofija" (3), bet ir šiame straipsnyje nagrinėjami
veikalai. Būdamas toks, A. Maceina, be abejo, pripažįsta tik vieną tiesą: be Dievo valios
niekur, niekada ir niekam net plaukas nuo
galvos nenukrinta. Vadinasi, ir sekuliarizacijos proceso priežastys, jos eiga bei turinys
gali būti nagrinėjami bei konceptualizuojami tik su tam tikra būtina ir neišvengiama
atožvalga į Dievo visagalystę ir visažinystę.
Tai religinio mąstymo konstanta.
Kaip tik todėl tinkamas mokslo ir tikėjimo, mokslo ir religijos santykių nušvietimas
filosofo ir yra laikomas pirmaeilės svarbos
dalyku, nes, priešingu atveju, ir pats žmogus kaip tikėjimo subjektas neišvengiamai
prarastų ontinę, arba būtiškąją, egzistavimo
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šiame pasaulyje paskirtį bei prasmę. „Apskritai į sekuliarizaciją, - sako mąstytojas, - žiūrima kaip į tokį reiškinį, kuris įgalina apibūdinti naujosios istorijos, ypač mūsojo amžiaus, dvasios pobūdį: tai esąs mastas laiko
diagnozei. Visi sutinka, kad pastarųjų amžių
istorijos slinktis, pradedant Renesansu, ėjo
sekuliarizacijos linkme. Kokios betgi vertės
turi ši slinktis? Šiuo klausimu nuomonės įvairuoja. Iš vienos pusės, vis didėjanti pasaulio
sekuliarizacija laikoma pagrindine priežastimi pastarojo istorijos nuosmukio ir net jos
katastrofų (pasauliniai karai) bei nusikaltimų
(masinės nacionalsocializmo ir bolševizmo
žudynės), iš kitos - daug vilties teikiančia
atrama atstatyti vaisingiem santykiam tarp
Bažnyčios ir pasaulio" (2, p. 138).
Imdamasis šios pastarosios užduoties
- atstatyti vaisingiems santykiams tarp
Bažnyčios ir pasaulio, mąstytojas kartu įsipareigoja ir mokslo bei tikėjimo santykius
pavaizduoti ne vien tik kaip tradiciškai negatyviai vertinamus, bet priešingai, - kaip
pozityvius ir tikslingus, t. y. su išankstiniu
Apvaizdos planu visiškai suderinamus ir
iš jo išplaukiančius. Pasiremdamas viduramžių teologo ir mistiko Alaino de Lille'o mintimi, jog pasaulis yra:
i Zikr cf pi
A. Maceina imasi sekuliarizacijos proceso telcologizacijos, padarydamas tai ir savo koncepcijos ašimi. „Pasaulio kūriniškumas yra pagrindas, kodėl jo reiškiniai gali
būti suprasti kaip ženklai, per kuriuos Dievas reiškia savo Valią bei savo planą. Be
abejo, konkrečiu atveju net ir Bažnyčia sunkiai tegali nuspręsti - j i čia nėra neklaidinga, - ar kuris nors pasaulio įvykis bei ištisa
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jo istorijos linkmė yra Dievo ženklas ir ką
jis reiškia. Kultūros pažanga ir jos nuosmukis, technikos ir mokslų išsivystymas, tautų gerovė ir jų skurdas, gamtos apvaldymas, žmogaus įsibrovimas į visatos erdvę,
galop karai, revoliucijos, sąmyšiai, - vis tai
pasaulio įvykiai bei reiškiniai, kurie nesileidžia vienaprasmiškai suvokiami kaip ženklai, nurodantieji į Dievo planą" (2, p. 144).
Vertinga ir A. Maceinos mintis, kad, aiškinant „pasaulį kaip ženklą" arba kaip „laiko ženklus", tikslinga visada turėti galvoje
supratimą, jog ne visada ir ne visais atvejais visa, kas vyksta, gali reikšti ar reiškia
tik Dievo meilę pasauliui, bet ir Jo teismą.
Juo labiau, anot filosofo, „ne kiekvienas pasaulio padaras yra Viešpaties knyga, paveikslas ir veidrodis". Vadinasi, ne visi ir
ne viskas šiame pasaulyje gali būti arba yra
„nuoroda į anapus". „Bažnyčios žinion patenka ne tik pasaulis kaip ženklas, bet ir
visa tai, kame šis ženklas esti įspaustas ir
kas jį su savimi neša" (2, p. 146).
Vadinasi, istorinė sankirta, kuri reiškėsi
tarp mokslo ir tikėjimo viduramžiais bei naujųjų laikų pradžioje, „kai Bažnyčia stropiai
saugojo savo įtaką pasaulinėms sritims", anot
filosofo, rodo, kad „ši baimė nėra be pagrindo" ir kaip tik todėl reikią itin atsargiai vertinti ir komentuoti reiškinius, kurie iš tikrųjų nėra minėtoji nuoroda į anapus.
Tikrąja nuoroda - ne į anapus, o kaip
tik priešingai - nuoroda iš anapus mąstytojas laiko permanentiškai vykstantį gamtos
ir žmonijos istorijos sekuliarizacijos procesą, kuris, A. Maceinos nuomone, neteisingai suprastas bei interpretuotas ir sukėlė
minėtąją konfrontaciją tarp mokslo ir tikėjimo. Dievas, vadovaujantis gamtos ir žmonijos istorijos sekuliarizacijos procesui, ro-

A4/N7VS
do, kad šis procesas esąs ne kas kita, kaip
Jo vykdoma žmogaus išganymo misija, ir
argumentų šiam teiginiui patvirtinti A. Maceina tikisi surasti būtent tiek pasaulio religijų, tiek ir specialiųjų mokslų, gamtos pažinimo istorijoje. Dėl to „Vatikano II Susirinkimas kaip tik pasisakė už pasaulio savarankiškumą, būtent už „teisėtą kultūros,
ypač mokslų, autonomiją" (I, 236), skelbdamas: ,Jei žemiškųjų dalykų autonomija
laikoma tai, kad kūriniai ir pačios bendruomenės turi savo dėsnius bei vertę, kuriuos
žmogui reikia palaipsniui įžvelgti, panaudoti ir tvarkyti, tokios autonomijos yra visiškai pagrįsta reikalauti (1,204)" (2, p. 146).
Taigi pažvelkime, kaip ir kokiu būdu
A. Maceina pagrindžia šią savo nuostatą
kaip koncepciją, o ne tik kaip Vatikano II
Susirinkimo dokumentą.
Pagrindinis argumentas, siekiant atitaisyti
nuo viduramžių ir naujųjų laikų pradžioje buvusiems iškreiptiems Bažnyčios ir mokslo tarpusavio santykiams, A. Maceinai yra būtent
Šventasis Raštas - Senasis ir Naujasis Testamentas. „Pasaulis nebeišsisemiąs savo ženkliškumu; jis turįs ir savą būtiškumą savos tiesos,
savų įstatymų bei savos tvarkos pavidalu, teigia mąstytojas. - Pasaulis nėra tik tam, kad
būtų grynas reikšmuo, vadinasi, kad rodytų
tik į anapus. Jis yra ir savarankiška būtis, kuriai išvystyti bei ištobulinti žmogus yra pašauktas iš pat pradžios: „Subjicite terram et
dominamini - pajunkite žemę ir apvaldykite
jq" (Pr J, 28) yra patys pirmieji Apreiškimo
žodžiai Žmonijai" (2, p. 147). <...>
„Vaizdingai kalbant, - toliau rašo mąstytojas, - galima būtų pasakyti, kad šiandien akmeninis kelrodis kryžkelėje pradeda būti pastebimas ne tik kaip ženklas, rodąs kelio kryptį bei jo atstumą, bet ir kaip

akmuo, reikalingas priežiūros: apvalyti nuo
apaugusių samanų bei plyšiuose prisirinkusio purvo, nes kitaip ir jo ženklai greitai
bus neišskaitomi. Pasaulis kaip reikšmuo
juk laikosi pasaulyje kaip būtyje. Jei ši būtis
nyksta, ir ženklas temsta" (2, p. 147). Kitaip tariant, žmogus pagal iš anksto Dievo
sumanytą planą „pajungtoje ir apvaldytoje
žemėje" privalo tapti ne kuo kitu, kaip sakraliosios Būties dalele, t. y. josios kūrėju ir
nešėju per įvairiausias kultūros, žmonių
bendrumo ir artimo meilės formas, pažindamas gamtą ir patsai save. „Pritaikant nūn
šias mintis pasauliui, galima teigti, kad pasaulio būties tobulinimas yra tuo pačiu ir
jo reikšmens ryškinimas. < > Be abejo,
net ir didžiausio pasiekęs tobulumo, pasaulis vis tiek pasilieka tik ženklas į antpasaulinę tikrovę, niekad nevirsdamas pačia šia
tikrove. Dievo Karalystė nėra pasaulio pažangos padaras" (2, p. 148). Todėl, kritikuodamas praeityje teologų padarytas klaidas, A. Maceina pabrėžia mintį, kad „Vargu tad buvo teisi praeities moralinė, o ypač
asketinė teologija, regėdama Dievo didybę
žmogaus menkybėje, pagal dėsnį: 'koks mažas yra žmogus ir koks didis yra Dievas'
(B Welte). Šios teologijos klaida buvo ta,
kad ji palygino tai, kas iš viso negali būti
palyginama. Būdamas kūrinys, žmogus būna visiškai kitoje plotmėje - ir tai visais atžvilgiais - negu Dievas. Kaip tad galėtų jis
būti palyginamas su Dievu? Kiekvienas palyginimas juk reikalauja bendros plotmės.
Argi turi kokios nors prasmės posakis: 'Kokia menka devintoji simfonija ir koks didingas Beethovenas'? Šventasis Raštas eina
kaip tik priešingu keliu: žmogaus kaip kūrinio didybė jam skelbia Dievo kaip Kūrėjo
didybę" (2, p. 148).
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V0/V4J B/UC/US
Taigi, kaip matome iš čia jau pateiktų
A. Maceinos minčių bei pavyzdžių, visa,
ką žmogus suvokia ar pateikia kaip (:esg ir
Hftiog, dar nedaug teturi vertės ir prasmės,
kol tai nėra patikrinta žmonijos istorijos.
Sąveikaudami su jąja, t. y. su mūsų pačių
istorija, pasikeičia ir mūsų vaizdiniai, mūsų
supratimas apie tiesą ir netiesą, gėrį ir blogį. Ir taip esą todėl, kad egzistuojąs antgamtini; tiea» (r nefieso.;, gmo ir Nogio atitikmMO
M kriteri;wj. Šis kriterijus kaip tik ir paverčiąs, transformuojąs mūsų žemiškuosius,
grynai žmogiškus vaizdinius, vizijas, supratimą į nepalyginti aukštesnio lygmens atitikmenis: tfiswm# ir teuMoZukMmg.
Pirmasis, t. y. aukščiausiasis, Būties lygmuo neatsiejamas ir nuo tekumo sąvokos
bei sampratos, deja, ne visada žmonių adekvačiai suvokiamos ir iššifruojamos kaip Dievo žodis ar Dievo planas, o antrasis tfiswo!ukwM%w - visada susijęs su ypatingu žmogaus dvasios doroviniu nusiteikimu bei nuostata, kuri A. Maceinos neretai įvardijama
ir kaip knkJAoniikojo prometejizmo aprauta.
Teisuoliškumas, kaip jau yra minėta šio
straipsnio pradžioje, dažniausiai yra būdingas būtent Šventojo Rašto, ypač Senojo Testamento, atstovams, pranašams bei apaštalams, apie kuriuos dar kalbėsime vėliau.
Didžiausia sekuliarizacijos netiesa ir paklydimu A. Maceina laiko paties šio proceso susakralinimą ir suabsoliutinimą. Sekuliarizacija jokiu būdu negalinti būti suvokta kaip pati sau tikslas ar priežastis, nes pamiršus pasaulį „kaip reikšmenį, esama pavojaus, kad žmogus gali manyti pats sau
pakankąs ir jau nebeieškoti aukštesnių dalykų (I, 234)" (2, p. 149). „Žmogus, - teigia
A. Maceina, - pradeda jaustis, kaip šią padėtį gražiai apibūdina protestantų teologas
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H. Tilicke, tarsi būtų 'uždarytas Versalio
veidrodžių salėje'"(ten pat). Sekuliarizacijos sutapatinimas ir susiejimas su žmogumi, kaip viso ko matu ir priežastimi, neišvengiamai veda prie aeMtarizacŲOJ netiesoj,
o kartu ir prie visų įmanomų žmonijos paklydimų, netikrų vertybių visuomenėje įsiviešpatavimo ir t. t. Visa tai ne kartą jau
yra nutikę žmonijos istorijoje, todėl būtų
ypač apmaudu, jeigu ši klaida ir vėl pasikartotų. „Kultūra, pirmoje eilėje gamtos
mokslai ir technika, savaime užtriną Viešpaties pėdsakus pasaulyje, pakeisdami juos
žmogaus pėdsakais. Kitaip tariant, kultūros pažanga neišvengiamai pasaulį sekuliarizuoja. Štai kodėl anksčiau ir esame sakę,
kad sekuliarizacija reiškia perėjimą nuo sudievinto į sužmogintą pasaulį" (2, p. 149).
Tad belieka tik plačiau aptarti bei pakomentuoti, kokios yra žinomos p&saw!io kaip
ženMo žmonijos istorijoje sekuliarizacijos
formos ir kodėl Dievas, anot A. Maceinos,
taip esąs jąja suinteresuotas. Juk jeigu sekuliarizacija iš tikrųjų reiškia „perėjimą nuo
sudievinto į sužmogintą pasaulį", tai kur
čia slypi, ar bent jau gali slypėti, Mkra!:nė,
ffffobginė sekuliarizacijos esmė ir prasmė?
Juk negali būti taip, kad Dievas būtų suinteresuotas savo paties paneigimu!
Atsakymai į šiuos du pastaruosius klausimus neabejotinai sudaro ir čia aptariamos A. Maceinos koncepcijos originalumą bei patrauklumą, tikrąjį jos turinį.
Remdamasis vokiečių teologo J. M. Metzo mintimi, A. Maceina taip pat laikosi nuomonės, jog žmonijos istorijoje yra buvusios
ir dar vis tebesireiškiančios kelios paa:w!io
kaip zenMo sekuliarizacijos bangos. Pirmoji
iš jų - tai Dievo u gamtoj M joj rrUkiMiM paaftrawkfmaa. „Ligi pat nesenos praeities, - ra-

šo jis (t. y. vokiečių teologas Metzas. -J. B.),
- žmogus žinojo, kad savo veikimu pasaulyje jis yra įglaustas į platų ryšį su gamta; jis
žinojo, kad gamtinė visuma jį gaubia ir neša, sykiu betgi jam graso ir jį reliatyvina; kad
ji jį prašoksta ir kad jai todėl jis be niekur
nieko nusilenkia. Jo 'kultūra' buvo tik menka, išskirtinė išpjova, apsupta didžiulės neapvaldytos gamtos. O ši gamta išsprūsdavo
kiekvieną sykį iš rankų tarsi neliečiama 'rytmetinė' jo patyrimo paslaptis. Ji buvo jam
'įsčios' ir 'motina', kurios globoje jis jautėsi
maloniai saugus, kartu betgi ir 'keršijanti deivė', persekiojanti jį savomis katastrofomis ir
šaltakraujiškai naikinanti visa, ką jis buvo sukūręs" (2, p. 150). Tasai laikotarpis, trukęs
tūkstantmečius gyvosios žmonijos istorijoje, jos kasdienės patirtys, be abejo, turėjo
palikti giliausius pėdsakus kiekvieno žmogaus sieloje, charakteryje, įsprausdamos į ją
ir jo gamtiškosios savimonės elementų, atsispindinčių kalboje, mąstyme, grožio, gėrio,
tiesos ir teisingumo sampratoje. „Gamta jam
buvo galop kartu ir puikus religinio patyrimo tarpininkas. Atviras žmogaus išstūmimas
į neapvaldytą gamtą teikėjai beveik apčiuopiamos asmenybės išvaizdą. Tikinčiam žmogui ji turėjo atrodyti tarsi didybė (mmiiiioJwm), atspindinti šventą Dievo žėrėjimą; tarsi paties Dievo apsireiškimas ir pratęsimas"
(ten pat). Gamta valdė žmogų ir kaip reali,
faktiška, ir kaip potenciali, t. y. mitais bei
simboliais apibrėžiama, išreiškiama, atspindima, įprasminama begalybė. „Tuo būdu
žmogus galėjo gana lengvai išganymo istoriją patirti kosmo istorijos fone ir kaip tik čia
regėti tiesioginį perėjimą nuo gamtos veikimo į išganomąjį Dievo veikimą" (ten pat).
Kad visa tai vieną kartą nustotų buvę
gyvuoju Dievo paveikslu, gamta turėjo

prarasti savąjį dieviškumą, o joje vykstantys procesai bei reiškiniai - magiškąjį, paslaptingąjį savo turinį bei prasmę. Tačiau
kad taip atsitiktų, radikaliai turėjo pasikeisti žmogaus ir gamtos tarpusavio priklausomybė, jų santykiai. O taip galėjo atsitikti tik tada, kai visi joje vykstantys procesai
bei reiškiniai buvo demitologizuoti, t. y.
sekuliarizuoti, nudievinti ir nusakralinti.
Visa tai yra įmanoma tik gamtos kaip
visumos pažinimo pagrindu. Tačiau kad
gamta, t. y. visi joje vykstantys procesai
bei reiškiniai taptų žmogaus pažinimo objektu, reikalinga, kad išjos „pasitrauktų Dievas", t. y., kad Jis nustotų save liudijęs žmogui kaip Gamta, kaip jos reiškiniai, turintys
ypatingą sakralinę paskirtį. „Pati pirminė
Dievo apsireiškimo vieta, kurioje žmogus
Dievą objektyviai randa ir todėl užmezga
su Juo religinį santykį, gali būti tiktai gamta, vadinasi, šalia žmogaus (asmenine ir visuomenine prasme) esąs pasaulis su savo
apraiškomis, įvykiais ir dėsniais" (2, p. 157).
Tačiau gamta netgi būdama šventa, t. y.
netgi tada, kai „Dievas tikrai joje gyveno",
vis tiek buvo tik tarp:»:Mkw tarp Dievo ir
žmogaus, nepajėgiančio dar kitaip nei Jo
suvokti, nei Jį įsivaizduoti, nes pats žmogus dar buvo pernelyg nuo jos priklausomas. „Vadinasi, tokios gamtinės apraiškos,
kaip lietus ir derlius, maistas ir džiaugsmas,
turėjo liudyti Dievą ir tuo būdu leisti žmogui pajusti Jo artumą" (2, p. 160). Tačiau
tikroji žmogaus ir Dievo santykių esmė ir
prasmė yra 7»dlė, tuo tarpu gamtą žmogus
garbina ne vien tik iš meilės jai, bet ir iš
baimės, nes daugelis gamtos reiškinių jam
nešdavo ir tebeneša vien tik nelaimes ir negandas - audras, sausras, potvynius, ligas,
žemės drebėjimus ir t. t.
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Iš to, kas pasakyta, A. Maceina daro išvadą, jog „Išganymo istorijoje gamtinė religija buvo pirmas konkretus šios istorijos
tarpsnis, atitinkąs ano meto žmogaus išsivystymą" (2, p. 161). Tačiau žmogaus, gyvenančio žemėje - gamtoje, pasaulyje - santykis su Dievu galintis būti ne vien tik transcendentinis, bet ir istorinis. Būdamas būtent
toks, jis nuolat kinta. Šis kintamumas kaip
tik ir sudaro gamtiškosios, o vėliau - ir istorinės Dievo ir pasaulio, Dievo ir žmogaus
sąveikos pagrindą. Nuolat kintantys Dievo
ir žmogaus tarpusavio santykiai, kaip istoriniai, t. y. kaip žmogui įmanomi Dievo pažinimo būdai bei formos, vieną kartą vis dėlto neišvengiamai tampa atgyvenomis ir kaip
tik todėl istoriškai turį būti keičiami.
Kad geriau galėtų pažinti ir pamilti Dievą, žmogus privalo nudievinti gamtą, t. y.
paversti ją savo ūkinių, socialinių, intelektualinių, kultūrinių interesų sfera. Dievas,
artėdamas prie žmogaus, palieka gamtą
kaip .savęs joje liudijimo lauką", kitaip tariant, pats ją sekuliarizuoja, nusakralina,
kartu sudarydamas sąlygas ją ne mitologiškai, o moksliškai, eksperimentiškai tirti, studijuoti, pažinti.
Palikęs gamtą kaip savęs liudijimo lauką, Dievas - ir tai ypač įtaigiai užfiksuota
Senajame Testamente - tampa vieną Dievą
išpažįstančių žydų giminių ir genčių Dievu,
kitaip tariant, Jis savo noru ir laisva valia iš
gamtos persikelia į žydų tautos ir valstybės
istoriją, liudydamas save jau ne per gamtos
reiškinius, o per tautą, jos likimą ir kultūrą.
„Susitelkęs apie vidinį Abraomo religingumą, - rašo A. Maceina, - Kierkegaard'as bei
jo sekėjai nepastebėjo, kad sudarydamas sąjungą su Abraomu, Dievas savo apsireiškimą arba aną Šv. Pauliaus minimą savęs liu-
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dijimą iš gamtos perkėlė į visuomenę bei
jos istoriją, būtent į iš Abraomo kilsiančią
tautą. <...> Visi šios tautos vadai kalbės ir
veiks ne savo, bet Jo vardu. Šios tautos istorija su visais savo įvykiais bus tikroji Viešpaties apsireiškimo erdvė. Todėl ji bus sakralinė, nes tai bus paties Dievo gyvenvietė"
(2, p. 162). Vadinasi, nuo „Abraomo Dievas
liudija save ne per gamtą - jos daiktus bei
reiškinius, bet per išrinktosios tautos žmones bei įvykius. Nuo Abraomo nebe gamta
yra tasai laukas, kur žmogus pasitinka Dievą, bet Izraelio istorija" (ten pat).
Matome, kad tapdamas savo išrinktosios tautos - Izraelio, žydų tautos Dievu,
dalyvaudamas jos istorijoje, Dievas pats
savo valia sekuliarizuoja gamtą, padaro ją
įmanomą pažinti, atveria kelius moksliniam jos dėsnių atskleidimui ir pritaikymui žmogaus, visuomenės reikmėms. Todėl, tuo remdamasis, A. Maceina ir prieina prie išvados, jog būtent Dievas javo norw fraavo fakva vaffa ^w<faro agĮyga; akir&sti
vinema gamfos mokdama :r kartu pažinti ja,
gamfą, jau ne d"fcvifkwq/w, o grynai žmogifkwo;w Zygiw, j a »MJicviM((. Iš čia, pasak
A. Maceinos, plaukiąs ir mokslo bei tikėjimo tiesų principinis suderinamumas, jų
neprieštaringumas, nes visa tai vykstą su
Dievo valia ir Jam to norint.
Mokslo ir tikėjimo priešiškumą viduramžiais ir ypač naujaisiais laikais kėlęs
anaiptol ne jų tarpusavio principinis nesuderinamumas ar priešiškumas, o klaidingas sekuliarizacijos proceso, vykstančio pasaulyje supratimas, pažinimo tikslų ir uždavinių aiškinimas.
Tačiau ir istorijoje Dievas nėra tas ir
nėra tuo, kuo Jis iš tikrųjų nori ir siekia
tapti žmogui kaip kūriniui: tauta nėra nei

MOKSU/VĖ
individas, nei asmenybė, nei dorovinis subjektas. Be to, Dievo išrinktoji tauta vis tiek
nėra adekvati visoms pasaulio tautoms, vadinasi, ir kalbėti jai dar nereiškia kalbėti
pasauliui, kiekvienam žmogui kaip individui, kaip kūriniui. Šį neatitikimą tarp Dievo siekių ir tikslų bei realių senovės pasaulio tautų, senovės žmonių intelektualinių galimybių, jų pasirengimo suvokti, pažinti ir pamilti Izraelio Dievą kaip savo,
t. y. kaip kiekviaio ii mwj% Dicvg, galutinai
įveikia ir neutralizuoja tik krikščionybė.
Būtent Dievo aūnaiu, f. y. Krutait;, skelbiamas iraKtovaiyamaa tikeji?MasgaZwh'nai wibaigia irpasaw!(o sekwlianzaci;os procej^. „Asmeninė Dievo sąjunga su žmogumi įvyko,
- pabrėžia A. Maceina, - tai visiems žinoma - Logos kaip antrojo Švč. Trejybės Asmens įsikūnijimu žmogiškoje prigimtyje ir
Jo gimimu iš mergelės Marijos. Jėzus Kristus tapo šios naujos sąjungos išraiška, šio
naujo žmogaus santykio su Dievu arba naujos religijos grindėju. Būdamas tikras Dievas ir tikras žmogus viename asmenyje,
Kristus yra nebepakeičiama ir nebesuardoma Dievo ir žmogaus sąjunga. < > Kai
Dievas apsireiškia žmonijai regimo asmens
pavidalu, regimo ne kaip kokia išvaizda, bet
kaip tikras žmogus, tai šis apsireiškimas yra
galutinis, nes asmuo yra aukščiausia ir galutinė kategorija" (2, p. 167). Nwo «o! Dievo
ir žmogma agunga, sekant A. Maceinoj m:nHmi, tampa MebereikaZiMga jok::^ MTpfninky Md gamtoj, nei istorijos, nei kw!twros. Visos
šios istoriškai kažkada egzistavusios ir funkcionavusios kaip reikalingos ir aktualios
Dievo ir žmogaus tarpusavio sąveikų formos yra atgyvenos, kurių egzistavimas,
joms pasikeitus, tampa visokiausių nesusipratimų, painiavos, konfliktų priežastimi.

Tačiau tai, kas sena, nenoriai užleidžia vietą po saule tam, kas nauja; taip yra visose
žmonijos egzistavimo srityse, taip yra ir religijų istorijoje, jų kaitoje.
Tačiau krikščionybė, įkūnijanti tiesioginį tikinčiojo ryšį su Dievu kaip savo sąžine, jau nebegali nei pasikeisti, nei būti
pakeista kokia nors kitokia žmogaus ir jo
Kūrėjo sąveikos forma. Tad kokiais gi būdais ir kokiomis formomis ši pati netarpiškiausia Dievo ir žmogaus sąveika gali
būti arba yra realizuojama?
Atsakydamas į šį pagrindinį, neabejotinai svarbiausiąjį savo teosofinės koncepcijos klausimą, A. Maceina kaip tik ir pasitelkia apyvarton minėtąsias tekumo ir teiswoIiikwMio kategorijas, kurių turiniui pagrįsti bei įvertinti jam ir prisireikia čia jau
minėtų grožinės literatūros kūrinių pagalbos. Tekwma; ir fei;woZifkwma; čia iikyZa
kaip vienintelė tikrojo tikėjimo apraiška, kidziantii tikinčiajam galbūt netgi ne tiek prot», kiek iirdimi, visa savo esybe pajusti bei
atskirti tiesa nwo netiesoj, Dievo baką nwo
nelabojo gMMJym:;. Klasikiniu tokių giliai tikinčio žmogaus dvasios galimybių pavyzdžiu A. Maceina laiko garsųjį Senojo Testamento teisuolį Jobą, kurio gyvenimo ir
begalinio pasitikėjimo Dievu istoriją, perpasakotą autoriaus, čia ir panagrinėsime.
gotojo Tfj&zmfMfo Jobą; kafp teiswo!iskwmo afnonimaa visu savo dvasios ir likimo
sudėtingumu iškyla būtent A. Maceinos literatūrosofiniame kūrinyje .Jobo drama". Ta
proga įžanginiame žodyje A. Maceina pabrėžia, kad „Ši studija yra autoriaus bandymas duoti feun'nfo egzute?zda!izmo apmatus.
Pabrėžiame abu žodžius, nes abu jie čia turi
lemiamą reikšmę. <...> Egzistencializmu
šiandien yra vadinama toji filosofijos srovė,
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kurios problemų centre stovi ne tiek amži- kai, grindžiamai subjektyvizmu ir pesimiznoji žmogaus esmė, kiek laikinas ir žemiš- mu, ryžtingai priešpriešina
kasis jo buvimas. Ilgaamžiai esmės nagrinėji- artimo meifės, atjautoj,
mai mums davė puikią žmogaus apibrėžtį, jo teisingMmo idealiu. .Jobo drama", - pabrėžinomą jau nuo Aristotelio laikų: žmogus žia A. Maceina, - todėl ir ėmėsi nelengvo
yra protingas gyvūnas - animdl nahomzk. Ta- uždavinio fgzutrMcifoje akkffkri transcendenčiau čia pasiliko neatsakytas klausimas, o ciją. Ir tomistinė, ir egzistencinė filosofija prikaipgi būna šis protingas gyvūnas, kokia yra pažįsta, kad žmogus savyje neturi savam bujo būru šioje tikrovėje, kuriai yra skirta aną vimui pagrindo ir todėl visados būna nebūamžinąją esmę nešti, apreikšti ir skleisti. į šį ties akivaizdoje. .Jobo drama" kaip tik ir mėklausimą atsakyti, surasti esmines egzisten- gina išvystyti šią nuostabią buvimo savybę
cijos savybes, kurios žmogų skirtų nuo bet ligi galutinių išvadų ir kaip tik joje paregėti
kurio kito padaro, kaip tik ir ryžosi pastaroji esminį žmogaus apsisprendimą Dievui; apvisai dar jaunutė dabarties filosofija, gavusi sisprendimą, kuris glūdi pačioje ontologinėje žmogaus sąrangoje ir yra pirmesnis bei
egzistencializmo vardą" (4, p. 423).
Kitaip tariant, prisistatydamas skaityto- nepriklausomas nuo sąmoningo jo nusistajui būtent kaip krikščioniškojo, arba teisti- tymo Viešpaties atžvilgiu" (4, p. 424).
Paaiškindamas šią pastarąją savo mintį
nio, egzistencializmo atstovas, A. Maceina
kartu pasijunta įsipareigojęs padėti šiai „jau- plačiau, A. Maceina pažymi, kad ..Žmonutei filosofijos krypčiai" kuo reikšminges- gus gali Dievo nerasti arba Jį atmesti savo
Zfd. Tačiau to jis negali padaryti savo
nius krikščioniškosios pasaulėžiūros pamai, nes ji visa ligi pat savo gelmių yra
tus. Ir jis tą padaro. „Plati egzistencializmo
srovė, prasidėjusi su M. Heideggeriu, - pa- taip suręsta, kad savimi Dievą išreiškia, Jo
brėžia A. Maceina, - atsakė, kad egzistenci- ieško ir Jo klausia nepaisydama, kad sąja yra tik iiapiu: šiapus ji prasideda ir šiapus moningos lūpos nė žodžio apie Dievą nepasibaigia. Jokio kelio į anapus, jokių pro- užsimintų. ĘgzktfMCŲayra k(a:uimas, atveršvaisčių iš anapus ji neturi. Dievas šiai sro- ta; fraMJceMd'fMCŲO.; akivaizdoje. Tai yra pagvei pasiliko visiška nežinomybė, amžinai ne- rindinė .Jobo dramos" mintis" (4, p. 424).
prieinama lygtis, kuriai išspręsti mes prieEgzistencinis mąstymas, arba egzistencimonių esą neturime" (4, p. 424).
nis pasirinktosios problemos sprendimas,
Lietuvių filosofijos istorijos kontekste anot A. Maceinos, esąs ypatingas tuo, kad
A. Maceinos naujai kuriama krikščioniškojo tik per konkretaus žmogaus, konkretaus inegzistencializmo tradicija reikalauja sukurti divido ar personažo likimą galima itin turiir visiškai naują pasaulėžiūrinių, dorovinių ningai atskleisti tas kraštutines situacijas
vaizdinių sistemą, kurios pamatą, be abejo, (Grenzsituationen - K. Jaspersas), „į kurias
sudaro amz:Mo;o gyvenimo, ga:!o(:Mgwmo, die- patekęs, žmogus ypatingu būdu pajaučia
vi#q;o reifiMgwmo viltu. Šia prasme krikščio- slenkąs prie savo būties ribos ir išgyvena neniškojo egzistencializmo kūrėjai bei žymiau- būties grėsmę. Prie tokių situacijų, pasak Jassieji atstovai tradiciniam - nekrikščioniška- perso, priklauso kančia, kova, kaltė ir mirtis.
jam egzistencializmui, jo pasaulėžiūrai ir eti- Jose atsidūręs žmogus deda didelių pastan-
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gų prigimtosiomis savo jėgomis - protu, valia, kūryba - šias situacijas pergalėti ir jų apardytą ar net suardytą savo gyvenimiškąją tikrovę atstatyti" (4, p. 425). Tačiau, sekant „Jobo dramos" autoriaus mintimi, visa žmonijos istorija esanti ne kas kita, kaip tokių nesėkmingų mėginimų laukas, liudijantis, jog,
nepaisant milžiniškų žmonijos pastangų tapti
visų jos nelaimių viešpačiu - savo likimo
viešpačiu, - rezultatas esąs daugiau negu nepatenkinamas. Tai kaip tik ir įrodą, jog nei
atskiras individas, nei visuomenė nei pagaliau, visa žmonija nesanti tikroji savo likimo, savo padėties žemėje šeimininkė.
Vadinasi, visos šios čia paminėtos kraAwtiMčs fitiMCŲOJ ir yra tos Žmogiškosios egzistencijos n'fx%, kurių žmogus iš principo yra
nepajėgus nei įveikti, nei pergalėti, nei pašalinti; kartu tai ir akivaizdžios nuorodos žmonijai, kad kelias į Dievą eina per kiekvieno iš
mūsų egzistenciją ir egzistencinę patirtį - unikaliausią ir niekuo kitu nepakeičiamą patirtį. .Jos visos atskleidžia žmogui, iš vienos
pusės, apsupančią nebūtį, iš kitos -jį laikančią Absoliutinę Būtį" (4, p.426). Žmogus šioje
situacijoje galįs tik visa tai iškęsti.
Tokio nepaprasto kantrumo pavyzdį
A. Maceina kaip tik ir įžvelgia būtent šiame
Senojo Testamento aprašytame atvejyje Jobo asmenyje. Ta: Mgpapnuto t:kė;':mo %r
nepaprašo pasitikėjimo DievM.Jo d:cv#kwq;w
teisingumu be: gafl«t(MgwmH atvejis. Ir tuo
Jobas A. Maceinai esąs išskirtinai įdomus,
unikalus, nepakartojamas tiek savo dvasios didybe, tiek ir tikėjimu, kitaip sakant,
MVHo/u (ckuoIUkmiiH. Ta pačia proga galėtume netgi tarti, kad Jobas, ir esąs A. Maceinos propaguojamasis kn'k
Hic(gWkwn:o konkrcliu pd-sirdikima;
joi utoryoje, nes būtent taip jį suvokia ir

pats kūrinio autorius - ne kaip maištavimą
pricf D:rv<;, o kaip begalin; pasitikėjimą Jwo.
„Jobo istorija, - rašo A. Maceina, - yra
labai paprasta. Arabijoje, Huso šalyje, gyveno dievobaimingas Žmogus vardu Jobas.
Jis turėjo gausia šeimą ir dar gausesnių turtų: septynis sūnus ir tris dukteris, septynis
tūkstančius avių, penkis šimtus jungų jaučių, tris tūkstančius kupranugarių, penkis
šimtus asilų, taip pat daugybę tarnų ir piemenų. Jis gyveno laimingai, melsdamasis
ir aukodamas už savo sūnus, duodamas
žmonėms patarimų, eidamas teisėjo pareigas, globodamas našles ir vargšus. Savo turtais ir savo tiesia širdimi jis pasidarė garsus
tarp Rytų šalies gyventojų.
Bet štai vieną dieną velnias pasirodė
Viešpaties akivaizdoje ir suabejojo religiniu Jobo nuoširdumu. Velnias įtarė Jobą,
jog šis esąs dievobaimingas tik todėl, kad
Viešpats jį laiminąs ir padedąs jam susikurti gerą gyvenimą. Bet tegul tik Dievas atitrauktų savo ranką, ir Jobas imtų piktžodžiauti Jam į akis. Dievas, žinoma, nepatikėjo velnio žodžiams, tačiau sutiko Jobą
išmėginti. Jis atidavė Jobo turtą į velnio rankas, ir šis jį sunaikino per keletą valandų.
Sabėjai pagrobė jaučius ir asiles; dangaus
ugnis sudegino avis ir piemenis; chaldėjai
nusivarė kupranugarius; pakilusi audra sugriovė namus, kuriuose puotavo Jobo sūnūs ir dukterys, ir visus juos užmušė. Jobas
pasiliko plikas, kaip ir išeidamas iš motinos
įsčios. Tačiau jis nepiktžodžiavo. Jis tiek tepasakė: „Viešpats davė, Viešpats atėmė; tebūnie palaimintas Viešpaties vardas (J, 21)".
Tačiau velnias nenusileido. Jis vėl grįžo
pas Dievą, vėl kartojo tas pačias abejones ir
išsiderėjo iš Dievo sutikimą šį sykį sunaikinti Jobo kūną. Gavęs Viešpaties leidimą, vel-
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nias apleido Jobą bjauriausiomis votimis nuo
kojų padų ligi viršugalvio. Visa Jobo oda pasidarė viena pūliuojanti žaizda. Pūliai taip
gausiai tekėjo, kad Jobas, pasiėmęs šuke, juo
gramdė nuo savęs. Negalėdamas dėl ligos
pasilikti tarp žmonių, jis persikėlė į atmatų
krūvą už savo miesto ir ten apsigyveno.
Jobo trys draugai, sužinoję apie jį ištikusias nelaimes, atvyko jo paguosti ir, apsibarstę galvas pelenais, visą savaitę sėdėjo šalia nelaimingojo netardami nė žodžio.
Po šios ilgos tylos Jobas pakilo, atvėrė savo bumą, prakeikė savo gimimo dieną ir
pradėjo ilgą pokalbį su savo draugais, kuris išsivystė į aštrų ginčą. Jobo draugai norėjo atsakyti į klausimą, kodėl jis kenčia.
Jie norėjo jam įrodyti, kad jo nelaimės ir
kančios yra jo nuodėmių pasekmė. Bet Jobas negalėjo rasti savyje kaltės ir todėl nesutiko su savo guodėjų pažiūra. Po keletą
kartų jis atsakinėjo į savo draugų kalbas,
jas griaudamas ir kritikuodamas. Beveik
visą Jobo knygą, išskyrus įvadą ir pabaigą,
kaip tik ir sudaro Jobo ginčas su savo draugais, ginčas aitrus, nes tai yra nekalto žmogaus gynimasis" (4, p. 432-433).
Niekaip neįstengdamas įtikinti savo draugų dėl savo dorovinio prieš Dievą nekaltumo
(Dievas - absoliutus moralinis autoritetas ir
nekaltų žmonių nebaudžia!), Jobas galiausiai griebiasi paskutinės priemonės - šaukia
Viešpatį į teismą, tačiau, išgirdęs paties Dievo balsą ir „išklausęs visą ilgą Jo kalbą", Jobas apgaili tokį savo norą^Savo ruožtu Dievas atleidžia Jobui jo norą bylinėtis su pačiu
Kūrėju, išpeikia jo draugus, išgydo patį teisuolį, sugrąžina jam turto dvigubai tiek,
„kiek anksčiau buvo turėjęs", apdovanoja jį
septyniais sūnumis ir trimis dukterimis, išgarsėjusiomis savo grožiu ir dargi padaro
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taip, kad po visų šių nelaimių Jobas išgyvena dar šimtą keturiasdešimt metų ir miršta
„pasisotinęs savo amžiumi".
Atrodytų, jog viskas net pernelyg gerai baigiasi tiek pačiam Jobui, tiek ir jo
šeimai bei turtams, jeigu, žinoma, neturėsime galvoje to fakto, jog visa ankstesnioji šio biblinio teisuolio šeima dėl antgamtinių jėgų ginčo buvo tiesiog paprasčiausiai pražudyta. Tuo tarpu A. Maceina mano, kad ši Jobo knyga turinti didžiulę didaktinp paskirtį bei prasmę ir yra sukurta
„pamokyti žmones kantrumo, pasitikėjimo Dievu, nuolankumo ir kitų Jobo asmenyje besireiškiančių dorybių. Jobas turįs parodyti, kad kiekvienas, kuris priima
Viešpaties siunčiamus smūgius ir juos
kantriai neša nepiktžodžiaudamas Dievui,
galų gale laimi: Visagalis išklauso jo prašymą, atitraukia baudžiamąją savo ranką
ir grąžina netgi dvigubai to, ko žmogus
buvo netekęs" (4, p. 433).
Galima, žinoma, ir kitokia šios problemos interpretacija: visagalių antgamčio jėgų akivaizdoje žmogus iš tikrųjų neturi
jokio pasirinkimo, kaip tiktai tą garsiąją
nuolankią Jobo ištarmę: Dievas davė, Dkv&s :r panėmč. Tačiau jeigu šią problemą
pradedame svarstyti kiek kitokiu aspektu,
o ffUMofk Jobas prie šio antrojo varianto
kaip tik ir pradeda artėti, t. y. savo draugų
padedamas pradeda kelti klausimą: wž kaf,
tuomet A. Maceinos pateiktoji
kojo promffė/izmo, kaip begalinio
mo M p&sifikgimo Difvw, konceptualinė inf«prffacŲd jau nebeatrodo nei tokia patraukli, nei vienintelė teisinga. Ir tai bene
didžiausias A. Maceinos propaguojamo
krikščioniškojo egzistencializmo koncepcijos trūkumas.

Suprantama, krikščionių Dievas nėra ir
negali būti panašus į pagonių dievus, pavyzdžiui, į Dzeusą, pasmerkusį Prometėją amžinoms kančioms už pagrobtąją iš dangaus
ugnį, t. y. už jo begalinę meilę žmonėms.
Tačiau toks pasmerktumas ar ištikimybės
Dievui bandymas juo sunkiau paaiškinamas
teuuoZto Jobo atveju, kuris Dievo taip žiauriai baudžiamas vien tik už tai, kad velnias
panorėjo įrodyti Dievui savąjį teisumą!
Suprasdamas tiek vienos, tiek ir kitos
konceptualinės prielaidos silpnumą bei ribotumą, A. Maceina .Jobo dramoje" skaitytojui pasiūlo dar ir trečią Jobo problemos filosofinę interpretaciją: „Norint tad
susekti pačią pagrindinę Jobo knygos idėją, reikia eiti žymiai giliau negu tik Jobo
dorybės; reikia pralaužti Jobo etiką ir atskleisti jo metafiziką, iš kurios jis kaip tik
ir semia stiprybės skausmo valandą.
Pagrindinė idėja, aplinkui kurią yra sutelkta visa Jobo knyga, yra žmogių. Žmogus
yra pokalbio objektas tarp Dievo ir velnio;
žmogus yra objektas Jobo ginčų su savo
draugais; žmogus galop yra objektas smūgių ir kančios. Dievo leidimas velniui išmėginti Jobą atskleidžia mums gilią ir skaudžią
žmogiškosios prigimties dramą, kurią Dostojevskis yra išreiškęs Dimitrijaus Karamazovo žodžiais: „Dievas su velniu kovoja
žmogaus širdyje". Transcendentiniai pradai
- gėris ir blogis, kūryba ir ardyba - susitinka
žmogaus prigimtyje, joje susiremia ir vienas
arba antras švenčia savo pergale. Šiuo atžvilgiu Jobo asmuo yra nepaprastai būdingas, nes jame kaip tik vyksta anos transcendentinės rungtynės. Jis iš tikro yra laukas,
kur Dievas kovoja su velniu. Ir tai nėra retas išimtinis atsitikimas. Tai yra kiekvieno
žmogaus likimas. Visa mūsų istorija, visas

bendruomeninis mūsų gyvenimas, galop individuali mūsų prigimtis yra scena, kurioje
vyksta amžinas ir ligi visuotinio išsprendimo neišvengiamas grūmimasis tarp Dievo
ir velnio. Jobo (frama yra Žmogaiu drama.
V. Lochas ją teisingai vadina „neatpirktosios
žmonijos kančių istorija". Kristaus žygis tą
Dievo ir velnio kovą, kurią turi iškęsti kiekvienas, žmogui if esmės palengvino, nes blogio galybę palaužė jos gelmėse" (4, p. 436).
Dėl tos pačios priežasties, pasak A. Maceinos, ir Senojo Testamento teisuolis Jobas esąs priverstas pakelti ir iškęsti šį baisų išbandymą, šį blogio jėgų siautėjimą
tokiu mastu. Todėl ir Jobo istorija - tai
gėrio ir blogio jėgų negailestingiausios kovos istorija Izraelio, kaip Dievo išrinktosios tautos, istorijoje. Velnias, pasak A. Maceinos, niekada Mftwrgo :r nebeturi kity tik!%, kaip tik viswr ir visada .stengtis suniekiMti
ir HMMfįgn' Dievo darbus.
Analogiška situacija tebėra ir po Kristaus
įvykdyto žmonijos atpirkimo. Tačiau atsiranda ir abejonių nekeliančio skirtingumo:
velnias krikščionybės epochoje Dievo niekinimo darbą stengiasi atlikti ne kaip Jo priešininkas, o kaip žmogaus draugas, tikriau
pasakius - nen'kras prafwi&u. Taip žmonija
ir įžengianti į MAikry pramafy epoc^.
Vienas iš tokių netikrų pranašų esąs literatūrosoHnis F. Dostojevskio romano „Broliai Karamazovai" personažas, vadinamasis
Didysis inkvizitoriHa. Tai - Katalikų Bažnyčios, kaip institucijos, įasmeninimas. Tačiau
Didysis inkvizitorius dar esąs ir Kristaus
mokslo, ir pačios Jo dvasios paneigtis. „Romos Bažnyčioje, Ivano pažiūra, nebėra Kristaus, nes ji jau aštuntajame šimtmetyje nuėjusi su jHO.Tačiau pati Bažnyčia dėl to nesanti kalta. Dėl to kaltas esąs Kristus, kuris
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skelbęs tokius principus, kad jie, vykdomi
realiame gyvenime, neišvengiamai atsigręžė prieš Jį patį ir Jį paneigę. Katalikybė esanti tik nuoseklus Kristaus principų išsiskleidimas istorijoje. < > Penkiolika šimtų metų
inkvizitorius su savo šalininkais kentėjęs dėl
žmonių laisvės, kol galop ją pergalėjęs. Aštuoni šimtai metų jis jau nebesąs su Kristumi" (5, p. 61). Taip atsitikę todėl, kad Kristaus propaguotieji principai esą nesuderinami su „žmogaus prigimtimi". Dėl to „Romos Bažnyčia kaip tik esanti šitoks istorinis
pradas, šitoks Kristaus dėsnių išskleidimas
laike. Ji nesanti nuo Kristaus nuklydusi, pamesdama pradinį savo kelią. Priešingai, ji
esanti tiknms Kristaus tvarkos išsivystymas
ir tuo būdu Jo paties paneigimas" (5, p. 64).
Jeigu iš tikrųjų yra taip, tai ką tokiu
atveju reiškianti ir pati Bažnyčia, ir patsai
Kristus?
Į šį pamatinį legendos apie didįjį inkvizitorių klausimą nėra lengva atsakyti. Bažnyčios uždavinys esąs parodyti žmonijai,
kad „Ne vien tik duona žmogus yra gyvas,
bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Viešpaties lūpų" - „Negundysi Viešpaties savo
Dievo" - „Viešpatį savo Dievą garbinsi ir
Jam vienam tarnausi". Kito kelio tiesiog nėra, nes, kas eina prieš Kristų, tas Jo neapkenčia, Jį niekina ir teisia. „Tačiau inkvizitorius į visa tai žiūri jau kitaip, - pabrėžia
A. Maceina. - Kaip visur, taip ir čia jis mėgina „pataisyti" Kristaus nusistatymą ir Jo
elgesį. Dykumų dvasios.padarytas Kristui
pasiūlas jis laiko ne gundymu, ne melu, bet
giliausia tiesa, kokia tik kada nors pasaulyje buvusi pasakyta" (5, p. 65).
Taip legendoje apie didįjį inkvizitorių atsirandanti „duonos problema". Kas sudaro
šios problemos esmę ir giliausiąjį - metafizi-
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nį josios pamatą? Kodėl, pavyzdžiui, Kristus
nesiima spręsti ne tiktai čia jau minėtosios
„duonos problemos", t. y. pasotinti ja visus
alkstančius, skurstančius, pavargėlius ir nelaimėlius? Kodėl Kristus visa savo dieviškąja, dangiškąja galybe nesunaikina žemėje blogio visuose jo pasireiškimuose?
Atsakymas į šį klausimą aiškus ir paprastas: tai turi padaryti pats žmogus, o ne
Dievas, nes tai tik žmogui ir yra įmanoma
padaryti kaip fauvg vaZfg (wnM<5am, t. y. paties Dievo bmw valia apJovaMOfajam, homo
aapinu. Tačiau, kad žmogus tai galėtų padaryti, pirmiausia jis privalo „užaugti" savo paties sąžinėje tokiomis dvasios savybėmis, kaip artimo meilė, atjauta, gailestingumas, tiesa ir teisingumas. Lygiai dėl tos
pačios priežasties Kristus, netgi teisiamas ir
pasmerktas mirčiai ant kryžiaus kaip paprasčiausias apsišaukėlis bei piktžodžiautojas, vis dėlto atsisako parodyti savo dieviškąją galybę, pavyzdžiui, išvydamas romėnus iš Izraelio. Romėnai Jam taip pat yra
Dievo vaikai, kuriems ateityje lemta tapti
„broliais ir seserimis Kristuje". Visų pasaulio tautų laisvė, lygybė, nepriklausomybė
neiškovojama jokia jėga ir jokia prievarta,
išskyrus jų pačių gerą valią - atsisakymu ir
atsiribojimu nuo bet kokios prievartos.
Tuo tarpu „Dostojevskio inkvizitorius,
anot A. Maceinos, žygiuoja per istoriją nešinas visa savo žmogiškąja prigimtimi. Jis
taip pat yra idealistas, asketas, mylįs žmones ir geidžias jiems laimės. Jis taip pat yra
buvęs dykumoje, mitęs skėriais ir šaknelėmis. Jis norėjęs priklausyti prie Kristaus išrinktųjų, norėjęs dalintis Kristaus skelbiama laisve, tačiau pastebėjęs, kad žmonės
nepajėgią Kristaus principų pakelti, kad jie
esą per silpni šitiems principams įvykdyti ir

A1//V7/5
savo prigimtyje, ir savo gyvenime. Todėl
jis grįžęs iš dykumų ir prisijungęs prie tų,
kurie imasi taisyti Kristaus žygį. Norėdamas išvaduoti žmones iš „asmeninio ir laisvo apsisprendimo kančios" jis prisiėmė ant
savęs jų nuodėmes. Norėdamas padaryti kitus laimingus, jis prisiėmė nelaimę. Jis prisiėmė pasmerkimą ir pasidarė silpnųjų vadas ir jų gelbėtojas" (5, p. 90).
Taip Dostojevskio didysis inkvizitorius
neišvengiamai susitapatina su vadinamąja
dykumų dvasia ir ima jai tarnauti, nes jo
turimoje žmonių laimės sampratoje tos laimės kaip tik ir nėra, nes jos ten ir negali
būti: prievarta Zmmc M#wkwriam4. Tai tik laimės iliuzija, dykumų miražas. Dėl to ir visa
ši inkvizitoriaus veikla tėra tik melas bei apgaulė. „Dykumų dvasia, - pabrėžia A. Maceina, -yra tasai amžinasis priešas, kuris nuo
pat mūsosios tikrovės pradžios kenkia Dievo žygiams ir kliudo Jo sumanymams. Ji visados prisidengia žmogiškaisiais pavidalais.
Daug istorijoje yra buvę pranašų, kurie kalbėjo Dievo vardu. Tačiau niekas ligi šiol dar
nėra kalbėjęs veZnio vardu" (5, p. 92-93).
Problema čia ta, kad, kaip ir Kristus,
taip ir amžinasis Jo antipodas - velnias,
krikščionybės epochoje, t. y. jau po Kristaus įvykdyto žmonijos atpirkimo, irgi nebegali kalbėti ir reikštis pasaulyje nei sudievintos gamtos, nei istorijos, nei kultūros
ženklais, o tiktai per patį žmogų, jo dvasią,
sielą bei sąžinę. „Velnias, kaip ir Dievas,
kalba per žmogų. Tačiau jeigu Dievas kalba per žmogų tiesiog, net įpareigodamas jį
Jo vardą pasakyti, tai velnias visados žmogui įteigia kalbėti savo paties vardu" (p. 93).
Sia prasme žmogiškumas su visomis iš to
išplaukiančiomis konkrečių žmonių silpnybėmis, „yra labai miela velnio veikimo dir-

va. Todėl ir inkvizitorius, eidamas jau nebe su Kristumi, bet su juo, savo žmogiškąja
prigimtimi pridengia dykumų dvasios kėslus ir patarnauja jai įrankiu, tačiau patarnauja jai įrankiu ir apsisprendęs" (5, p. 93).
Nusigręžimas nuo Dievo, net jeigu jis
yra vykdomas įsitikinus, jog tai yra būtina
šimtų tūkstančių ar netgi milijonų žmonių
laimei, jų gerovei pasiekti, visada yra rizikingas, nes žmogaus dvasia nesanti pajėgi
„pakelti tokį visišką ir nebeatšaukiamą apsisprendimą prieš Dievą". Atsimetimas nuo
Dievo giliausia šia savo išraiška visada yra
Jo neigimas, sielos nemirtingumo neigimas.
„Jeigu nieko nėra, - sako A. Maceina, jeigu nėra nei Dievo, nei sielos nemirtingumo, tai bet kuri aukštesnė žmogaus pastanga neturi jokios prasmės. Kam tada varginti žmones sąžinės laisve, apsisprendimu,
nepriverstu tikėjimu, kai vietoje to geriau
yra duoti jiems duonos, nuraminti jų sąžinę autoritetu ir leisti jiems nusidėti. Tegul
jie pagyvena ramūs ir laimingi, nes anapus
karsto vis tiek jie ras tiktai mirtį. Popiežius
Leonas XIII enciklikoje „Rcrum novarum"
yra pastebėjęs, kad „jeigu nėra kito gyvenimo, tuomet žūsta dorinės pareigos sąvoka
ir žemiškasis buvimas virsta tamsa, nė jokio proto neįspėjama mįsle" (5, p. 96).
Taigi, anot autoriaus, „Kristaus paneigimas yra pirmoji sąlyga žmogui įsijungti į
antikristinio prado veikimą. Gali žmogus
pripažinti taiką ir gerovę, pažangą ir demokratiją, račiau KriHa lupaHfigfmaj j ; neuvengiamaf nuveda; Dievo pnef% atoyykZg".
Pastarasis A. Maceinos teiginys - rakfažodū visai jo filosofinių pažiūrų sistemai,
atstovaujančiai pamatinei šio mąstytojo
nuostatai ir ją pagrindžiančiai, jog (J principo «an(i HcjMianoma ?icf JocMfiiė, nei eko-
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iMč, mei -juo fab:aw - (foroviMė žmofiŲOf
pažanga be Dievo ar Nukreipta pn'ef Dzeva.
Dvidešimtas amžius tokią A. Maceinos
nuomonę tik patvirtino: tiek fašizmas, tiek
bolševizmas pasirodė esančios būtent tokios
politinės sistemos ir kaip tik dėl to jos atnešė žmonijai iki tol neregėtas nelaimes bei
praradimus. Žmogus eąs tik kūrinys savo
Kūrėjo rankose ir jau vien todėl negalįs spręsti tų problemų, kurios iš jo kūriniškumo neišplaukia arba jį pranoksta. „Netikėti nei į
Dievą, nei į Kristų, nei galop į velnią - štai
nihilizmo esmė ir štai geriausia dirva antikristo veikimui. Kai priešais žmogų atsistoja
tiktai mirtis kaip vienintelė nepaneigiama tikrovė ir kai anapus karsto jis nieko nebesitiki
rasti, tuomet žmogus pereina į Dievo priešingybę ir pradeda griauti Jo tvarką pasaulyje. Nihilistinis nusistatymas yra antikrisdnio
prado šaltinis ir atskiro žmogaus, ir visos
žmonijos gyvenime" (5, p. 98).
Palyginę šias dvi A. Maceinos literatūrosoGnes pasaulėžiūrines interpretacijas, matome, kad tekumo ir ffwWUkwmo samprata jose abiejose iš esmės tebėra nepakitusi. Tikriau pasakius, tai, kas toleruojama ir smerkiama A. Maceinos kūrinyje „Jobo drama",
nesunkiai pritaikoma ir „Didžiajame inkvizitoriuje" kaip ta pati teutŽMŽopromefęfi&Mmo
alternatyva vadinamajam ateutiiiiam promiefgukajam egzistenczaKzMiwz, atstovaujamam
M. Hcideggerio, J. P. Sartre'o, A. Camus
filosofijoje. Pasitikėjimas Dievu esąs vienintelis įmanomas būdas ir kelias realiai žmonijos pažangai visose srityse.
Analogiškų pažiūrų A. Maceina laikosi ir
žmonijos istorijos atžvilgiu. „Šie du pradai Kristus ir inkvizitorius - sudaro tas dvi pagrindines ašis, aplinkui kurias sukasi visa istorija, ypatingai istorija po Kristaus" (ten pat).
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Tiesa, kaip pabrėžia mąstytojas, kasdieniniame gyvenime šių dviejų pradų nesutaikoma
konfrontacija nėra tokia pastebima, akivaizdi, kaip tai neišvengiamai atsitinka susiklostant išskirtinėms, ribinėms situacijoms. „Tačiau, kai ateina naktis, „tamsi, tyli, kvapą
gniaužianti Sevilijos naktis", tada šie pradai
atsistoja vienas priešais antrą. Tada nakties
tamsoje atsidaro vienutės durys ir su žiburiu rankoje ateina didysis inkvizitorius, ateina regimos istorinės tikrovės valdovas susigrumd su neregimuoju, tačiau visados esančiu dieviškuoju savo priešu" (5, p. 99). Didysis inkvizitorius Kristui, kaip ir Senojo Testamento velnias „Jobo dramoje" faktiškai pakartoja tuos pačius niekinamuosius žodžius
dėl žmogaus prigimties: „Aš Tau prisiekiu,
- sako inkvizitorius Kristui, - kad žmogus
yra žemesnis sukurtas, negu Tu tikėjai". Kristus, inkvizitoriaus nuomone, žmogų per
aukštai įvertinęs. Jis manęs, kad žmogus galįs būti patenkintas, būdamas tikai laisvas.
Bet Jis nepagalvojęs, kad žmogus turįs būti
ir laimingas. Todėl Kristaus pagerbta ir dar
labiau negu prieš tai pabrėžta laisvė virtusi
kaip tik kliūtimi kelyje į laimę" (5, p. 111112). Dievas esąs absoliučiai laisvas ir absoliučiai laimingas, tačiau žmogus, deja, nors
ir apdovanotas valios laisve, faktiškai ja pasinaudoti negalįs, nes jam reikią dirbti, valgyti, auginti vaikus, karšinti senelius, kovoti
dėl žemės ir vietos po saule ir t. t. Dėl to,
kaip ir dėl daugelio kitų priežasčių žmogus,
pasak inkvizitoriaus, nesąs ir negalįs būti laisvas dieviškąja prasme, ir tokia laisvė jam iš
esmės nesanti reikalinga. Jam reikalinga
žmogiškoji laimė, kurios Kristus kaip tik ir
negalįs duoti - sotumas, saugumas, tikrumas dėl savo ir savo vaikų ateities ir t. t.
„Atsisakę laisvės, žmonės pasijuto ir laisvi,
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ir laimingi, nes jiems nebereikėjo toliau apsispręsti ir už šitą savo apsisprendimą kovoti" (5, p. 112).
Kaip tik dėl to, kad žmonės, pasak inkvizitoriaus, taip lengvai ir net patikliai sutiko būti jo vadovaujami ir savo valia nuspręsti, kas jiems gera ir tinkama, o kas
ne, inkvizitorius leidęs jiems netgi nusidėti ir gyventi nuodėmėje.
Taigi esminė pataisa, kurią, anot A. Maceinos, inkvizitorius padaręs Kristaus moksle, esąs „laisvės pakeitimas laime" (ten pat).
Ir tai antrasis čia nagrinėjamos šio autoriaus literatūrosofinės koncepcijos, turinčios
neabejotinų khk&5oMukq;o egzistencializmo
bruožų, raktažodis, kuriuo iš esmės ji ir yra
įprasminama bei užbaigiama. Ir štai kodėl.
.Jau nuo Boecijaus laikų laimė yra apibrėžiama kaip „omnium bonorum totą simul
et perfecta possessio" - „visų gėrybių turėjimas kartu ir tobulai". Iš tikro apibrėžtis
išsemia laimės esmę ir išreiškia svarbiausius šios esmės pradus. Laimė reikalauja trijų dalykų: 1) gėrybių visumos, 2) visko kartu ir 3) visko tobulai. Kitaip sakant, žmogMJ
gali bar: laiminga; rik Wa, kai j « hm vuką
(faykio irvmikai. Laimė nepakenčia dalies,
laiko ir lygstamumo. Dalis - vis tiek ar ji
bus didesnė, ar mažesnė, medžiaginė ar
dvasinė - žmogaus nepatenkina. Žmogus
trokšta visumom: omnfum boMorwm. Tai yra
pagrindinis žmogiškosios būties polinkis.
Tik j ; patenkinus, tik davus žmogui visumą, jis nurimsta ir pasidaro laimingas. Šv.
Augustinas žmogaus nurimimą perkelia į
Dievą kaip tik todėl, kad Jis yra visuma.
Žmogus, būdamas savo prigimtimi „tam
tikru būdu visa" - „quodammodo omnia"
(šv. Tomas Akvinietis), - savaime reikalauja visumos, kuri viena galėtų jo būtybę pri-

pildyti. <...> Štai dėl ko vienintelis žmogaus laimės objektas tegali būti Dievas kaip
absoliutinė visuma ir pilnatvė. Šiuo atžvilgiu krikščioniškasis teigimas randa nepaneigiamą pagrindą pačioje žmogaus prigimtyje, pačioje jo būtybės sąrangoje" (5, p. 114).
Tuo tarpu Didysis inkvizitorius kaip tik
ir siekia priešingo žmogaus prigimčiai tikslo: padaryti žmogų laimingą be Dievo ar
netgi prieštaraujant Dievui, t. y. prieš Jo
valią ir galią.
Savo ruožtu, „Laisvė yra idealinės žmogiškosios prigimties išraiška, - tvirtina
A. Maceina. - Todėl ji suderinama su laime tik tada, kai ši iš tikro yra „omnium
bonotum totą simul et perfecta possessio".
O kol tokia ji nėra, tol laisvė yra jos priešingybė. Bet kadangi šioje (nuodėmės perkeistoje, subjaurotoje. -J. B.) tikrovėje laimė minėta prasme įvykdyta būti negali, tuo
pačiu ji negali būti nė suderinta su laisve.
Šios tikrovės laimė yra tik subjektyvus psichologinis pergyvenimas" (5, p. 121).
Trečioji khk&5oMiJW aw vokiamo* bei fnkryni ne kas kikz, kaip ŽTMOMŲOJ istorifa, V". Solovjovo įvardifama ir kaip „niekšybės padapru".
Šia prasme niekšybės paslaptis - tai antikristas istorijoje. Vladimiro Solovjovo „Trumpas pasakojimas apie antikristą", kaip ir Dostojevskio „Didžiojo inkvizitoriaus legenda",
nėra savarankiškas kūrinys. Dostojevskis įaudė savo legendą į „Brolių Karamazovų" romaną, Solovjovas antikristo pasakojimu užbaigė paskutinį savo vaisingo gyvenimo veikalą, vardu „Trys pokalbiai" (6, p. 209). Pati
ši V. Solovjovo knyga esanti skirta „blogio
klausimui nagrinėti". Be to, ji labai jau primena garsiuosius Platono diabgiu, kuriuose
didysis antikos mąstytojas pokalbio būdu,
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tarp ta ar kita filosofijos problema suinteresuotų dalyvių, bandydavo spręsti esminius
dorovės, tikrovės prigimties bei pasaulio pažinimo klausimus.
V. Solovjovo romane tokiam pokalbiui
gražiosios Viduržemio jūros pakrantėje susirenka penketas rusų: generoLu, pofitiku, twnigaf&Au, vidutinio amžiaus ponia ir, be abejo, „neaiškaus užsiėmimo ponas Z",atstovaujantis pačiam šio romano autoriui. „Bendroji jų pokalbio tema yra klausimas, b u yra
blogis; tik prigimtas nepakankamumas, tik
netobulumas, kuris savaime dingsta gėriui
augant", ar „tikrovinė jėga, kuri savo vilionėmis apvaldo pasaulį"? (6, p. 209). Pirmuoju atveju blogis galėtų būti tik laikino žmogaus dvasinio ar dorovinio netobulumo faktinė išraiška, kuri turėtų nunykti šiuos trūkumus visais būdais šalinant iš žmogaus gyvenimo. „Prigimtasis pasaulio išsivystymas
ir visuotinis žmogaus kūrybiškumas yra priemonės blogiui šalinti. < > Jeigu betgi blogis yra tikrovinė pikta jėga, kuri savo šėlsmu ardo mūsų būtį, tuomet paprasto ir ramaus išsivystymo ir kūrybiškumo nepakanka, nes ši jėga yra įsisiurbusi į visą mūsų
gyvenimą ir siautėja visur - ne tik šalia mūsų esančioje gamtoje, bet ir mūsų pačių istorijoje" (6, p. 209-210). Todėl A. Maceina,
remdamasis V. Solovjovu, ir daro išvadą, kad
„visas mūsų gyvenimas - tiek gamtinis, tiek
istorinis, tiek asmeninis, tiek bendruomeninis - yra šio blogio jėgos persunktas, todėl
Žmogių nepajėgia iš savęs išskelti tiek galios,
kad sėkmingai su blogiu kovotų ir jį nugalėtų. Mūsų gyvenimas tokiu atveju šaukiasi
kitos, dwkA#M«ga!y&6, ir tik jos padedamas
jis gali blogį įveikti. Šiuo atveju gėrio laimėjimas jau nebeišsitenka gamtinėje tikrovėje.
Jis pralaužia tiek gamtos, tiek istorijos sienas
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ir pereina į anapus. Jis nėra tik pasaulio išsivystymo ir žmogaus kūrybiškumo, bet sykiu ir dieviškosios Apvaizdos vaisius. Blogio, kaip piktos tikrovinės jėgos, pergalei susijungia gamta, žmogus ir Dievas" (6, p. 210).
Vadinasi, pasak A. Maceinos, tiems, kuriems blogis nėra vien tik šiapusinis reiškinys, bet reali antgamtinė jėga, pradas, „istorija yra yra nuolatinės grumtynės, apimančios ir žeme, ir dangų, nes joje dalyvauja ne
tik žmogus, bet ir Dievas" (6, p. 210). Dievas dalyvauja žūtbūtinėje žmonijos kovoje
su blogiu ir kartu su ja „kovoja didžią kovą
ir pats galop ją laimės" (6, p. 211). išskirtiniu
momentu šioje antgamtinių gėrio ir blogio
pradų dvikovoje reikią laikyti esminį laimėjimą, poslinkį būsimosios galutinės gėrio pergalės linkme - Kristaus auką ant kryžiaus,
nužengimą į pragarą ir prisikėlimą iš numirusiųjų. Mirties pergalėjimas, įvykdytas Kristaus, ir esąs tas lemtingasis ženklas, pažadas,
jog laikų pabaigoje mirtis tikrai būsianti galutinai nugalėta, o visa tikrovė, kuri šiandien, atrodytų, yra taip persmelkta blogio ir
kintamumo, bus dar kartą perkeista. „Prisikeldamas iš mirusiųjų, Kristus šį blogio pergalėjimą pradėjo. PrkikėfiMKU^ragmo laimėjimo bk&u". <....> Antruoju savo atėjimu
Jis šią kovą su blogiu užbaigs, prikeldamas
visus žmones ir išvaduodamas visą būtį iš
piktos jėgos" (6, p. 211).
Nekyla abejonių, jog vienu iš labiausiai
pavykusių šio rusų rašytojo, istoriosofb ir
mistiko improvizacijų šia tema yra jo samprotavimai apie dMfikfkfg. „Tai poetinis kūrinys, tačiau paženklintas ne tik Solovjovo
vaizduotės, mėginusios jau ne sykį giliausias jo įžvalgas apvilkti vaizdais, bet sykiu ir
jo pasaulėžiūros, atremtos į protą ir į Apreiškimą". <...> Solovjovui čia rūpėjo, kaip

MOKSU/VĖ
jis pats prisipažįsta, pavaizduoti ne gamtinio
pasaulio sudužimą, „bet tiktai mūsų istorinio vyksmo galą, kuris ateina su antikristo
pasirodymu, pagarbinimu ir žlugimu" (6, p.
211- 212). Apokalipsinės V. Solovjovo vizijos grindžiamos jo tikėjimu, kad „Antikristas užbaigia žemės istoriją. Būdamas, kaip
sakyta, nepakartojamas blogio įsikūnijimas,
jis išvysto blogio jėgą ligi aukščiausio laipsnio, perskverbia ja visą prigimtąją tvarką ir
tuo būdu ją pražudo. Miūif istorija užsibaigia
u bbgio trium/i* žemėje, k r jykiw ir
jo žlugimu" (6, p. 212).
Tad kas gi pagaliau yra tasai V. Solovjovo antikristas? Nekyla abejonių, kad rusų istoriosofb ir mistiko sukurtasis antikristo paveikslas yra ne individualiojo, asmenybiškojo pobūdžio, o kaip tik priešingai. „Pasakojimas apie antikristą yra ne kas kita, kaip
simbolinis paskutinio žemiškosios istorijos
tarpsnio vaizdas", - tvirtina A. Maceina. Faktiškai tai reiškia, jog antikristas tėra tik tradicinio velnio, arba šėtono, viena iš begalinės
daugybės inkamacįjų. Tai apibendrinamoji,
rimtie sąvoka, vaizdinys, tradiciškai apibrėžiamas kaip antgamtinis blogis. „Solovjovo
antikristas parašo genialų veikalą, kuriame
viskas yra suderinta: tradicija su pažanga,
minties laisvė su misticizmu, individualizmas su visuomeniškumu. Tačiau Kristaus
vardo šiame veikale nėra. Antikristo knyga,
kaip išraiška žemiškosios istorinės sintezės,
yra tiktai žmogiškojo gabumo ir demoniškojo įkvėpimo padaras" (6, p. 217-218).
Daugelis iš A. Maceinos plačiai aprašomų, perpasakojamų šio rusų mistiko teiginių, faktiškai beveik niekuo nesiskiria
nuo plačiai žinomų Šv. Jono Apokalipsės
regėjimų. Ir tai, be abejo, gerokai sumenkina V. Solovjovo kaip literato, istorioso-

fo ir mistiko kūrybinį novatoriškumą, lygiai kaip ir šio jo veikalo originalumą.
Kalbėdamas apie antikristinę dvasią istorijoje, religinį josios pobūdį, A. Maceina pabrėžia, kad „Bossuet ją pavadino
„gesta Dei per Francos" („Dievo darbai
per frankus"). Lietuvių filosofas ir teologas A. Dambrauskas-Jakštas šią sąvokos
aptartį praplėtė ir istoriją pavadino „gesta
Dci per homines" („Dievo darbai per žmones") (6, p. 222). Tipišku pavyzdžiu „Dievo darbų per žmones" A. Maceina kaip
tik ir laiko čia jau nagrinėtąjį Senojo Testamento teisuolį Jobą. Ir ne tik, nes tokiu
teisuoliu galime tapti kiekvienas iš mūsų.
Tačiau, kaip matome iš ankstesniųjų
apibrėžimų, žmonijos istorijoje veikia ne
tiktai Dievas ir žmogus, bet dar ir trečioji
jėga, kurią A. Maceina, šį kartą remdamasis jau rusų rašytoju ir teosofu V. Solovjovu, apibrėžia kaip anh'trktg. Pastarasis, priešingai negu kad didysis inkvizitorius (pagal
F. Dostojevskį), turi tūkstančius pavidalų
ir inkamacijų; ir kaip kūnas, ir kaip dvasia.
Bet visos šios inkarnacijos, visi šie pavidalai, nors ir labai skirtingi bei įvairūs būtų,
kaip vienovė visada pasireiškia tuo pačiu
būdu - aukifHHH piief Dirva :r Dievo vardo,
valioa, h'ao.; ir teisingumo neigimą. „Dėl to
bet kuris Dievo tvarkos atmetimas giliausia prasme yra būties griovimas, o sykiu ir
savosios egzistencijos griovimas", - pabrėžia A. Maceina. (6, p. 225). Žmogaus santykis su Dievu nuodėmės apvaldytoje tikrovėje galintis vykti tiktai laike, kitaip tariant, istoriškai. Ir tie Dievo ir žmogaus santykiavimo būdai nuolatos kinta ir yra keičiami vėlgi tos pačios istorijos. Vadinasi,
analogiškai elgtis su žmogumi yra priverstas ir antikristas kaip Kristaus dieviškumo
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ir tcisuoliškumo neigėjas. Ir neigti Jį antikristas vėlgi gali tik per Žmogau; jvana ir
Žmogau (fartw^. „Taigi istorija yra savo esme kruroccMtnMė", - pabrėžia mąstytojas. Imdamiesi aiškinti skirsnio pradžioje suminėtus Bossuet ir Dambrausko-Jakšto posakius, galėtume sakyti: uforŲd)7Hg#ki Ckriati per komines (Kristaus darbai per Žmones)" (6, p. 231). Kartu tai esanti ir „tranjceMdfMtMy jegi/ kovof per žmoMci enfvė" (6,
p. 233). Todėl žmonijos istorija visada esanti
dar ir drama, nes tai - „žmogiškasis b u v o
(frama" (6, p. 235J.
Tiesa, kalbėdamas apie antikristą kaip
blogį istorijoje, A. Maceina iš dalies paliečia ir blogį gamtoje, kuris, jo manymu,
taip pat yra antikristinės blogos valios intencija bei išraiška. „Ana visuotinė harmonija ir nuostabus tikslingumas, kuriais stebimės ypačiai gyvajame pasauly, čia šen,
čia ten yra lyg kokios juodosios rankos
iškreipta ir sužalota. Kažkoks piktas planas prasiveržia iš kai kurių pasaulio dėsnių. Kažkoks pasityčiojimas ir juokas nuskamba protarpiais kosmo simfonijoje. Yra
gamtoje dalykų, kurie yra suplanuoti ir
įvykdyti išjuokti Dievo kūrybai, tai kūrybai, apie kurią kitados buvo pasakyta, kad
ji esanti net „labai gera" (Pr J, iJ ir Ji) (6,
p. 237-238). Tačiau piktosios dvasios nesiliaujantys mėginimai ir toliau visur ir visada išjuokti Dievo darbus atranda galimybę tai daryti ir žmonijos istorijoje bei
per istoriją. .Jei istorija, kaip sakyta, yra
pirmiausia kultūros tapsmas, t. y. augantis gamtos apvaldymas dvasios kūrybine
galia, tai žmogus savo veikimo sritį randa
jau suterštą ir dėl to turi kovoti su šėtoniškuoju elementu jau savo paties veikaluose. Antikristas slypi žemiausiose žemiš-
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kojo buvimo plotmėse ir pats graužia istorijos fizinę dalį" (6. p. 238).
Į kausimą, kas gi yra patsai antikristas,
A. Maceina atsako pasiremdamas Šv. Jono
teiginiu: ..Tas yra antikristas, kuris išsigina Tėvo ir Sūnaus" CU» & 22). Kitoj vietoj nurodoma: „Kiekviena dvasia, kuri neišpažįsta Kristaus, yra ne iš Dievo. Tai yra
dvasia antikristo" (4, J) (6, p. 239). „Antikristą; yra viswr, twrtik Kristiisyra kaip nors
MkZaatofaj" (6, p. 240)
Aptardamas antikristinės dvasios ženklus, jų gausumą bei įvairovę, A. Maceina
ypač pabrėžia tą aplinkybę, jog V. Solovjovo įsivaizduojamas antikristas nėra nei
bedievis, nei koks nors ištvirkėlis ar nusikaltėlis. „Solovjovo antikristas Dievo neneigė. Jį tikėjo. Tikėjo net Dievo siųstąjį.
Tačiau jis mylėjo tik save" (6, p. 244). Taigi
meilės žmogaus žmogui ir žmogaus Dievui stoka ar jos apskritai nebuvimas - esminis žmonijos ir jos istorijos nudievėjimo ženklas. „Kiekviena; antikristas ifauga
iš aavfmfifo, %r kiekviena aavimeiZė yra veZMiwi kefiaa ; istoriją", - apibendrina autorius (6, p. 248).
PajaMlietiZko/i ir pakistimngoji antikristo
prigimtis atsiskleidžia tuo pagrindu, jog iš
tikrųjų jis gali veikti ir veikia tik pasaulyje,
pasauliui ir per pasaulį. Kitos atramos Būtyje jis neturi. Remdamasis Apreiškimo
mintimi, A. Maceina yra tvirtai įsitikinęs,
kad ,,ann'kru(ai KeiMa iš miūy farpo" (6, p.
278). Tuo tarpu pakistimugąją antikristo prigimtį bei esmę įkūnija ir išreiškia „melas:
melas ne žodžiu, bet kūnu, o per jį ir visa
asmenybe" (6, p. 281). Melas, be abejo, tiek
V. Solovjovo, tiek ir A. Maceinos vienareikšmiškai suvokiamas kaip tiesos ir teisingumo, doros ir teisuoliškumo antipodas,
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jų neigimas. „Todėl h'oa giliausia
me yra pak Dievam" (6, p. 284). Tuo tarpu
tiesos būtiškasis ir doroviškasis antipodas
visada yra melas. „Mf&u galutine prasme yra
(iieviškojo pirmavaizazio paneigimas aavo bwlimi" < > Meluodami sava būtimi, atmetame dieviškąjį mūsų pačių pirmavaizdį ir
tuo būdu atmetame patį Dievą, nes pats
Dievas yra mūsų Originalas" (6, p. 284).
Karnavalinis, stokojantis būties rimtumo
bei orumo gyvenimo būdas, veikla ir jos
pagrindu daromi „stebuklai", anot A. Maceinos, yra tikriausi ženklai, rodantys netikrąją tokių ..pranašų" prigimtį. Vienas tokių netikrų pranašų ir esąs V. Solovjovo
aprašytasis Apolonijus - Bažnyčios galva,
popiežius ir t. t. ..Kardinolai, - cituoja
V. Solovjovą A. Maceina, - einą diakonų
pareigas, padavė Apolonijui didžiulę pintinę, iš kurios jis be perstogės ėmė ir svaidė
į orą begalines ugnis, raketas, liepsnos fontanus, kurie užsidegdavo jo rankos palytėjimu..." (6, p. 286).
Fakyriška, juokdariška esanti ir pati velnią garbinanti ir jam atstovaujanti kunigystė. „Antikristas renkasi savų kunigų ne tam,
kad juos išaukštintų, bet tam, kad juose išniekintų dieviškąjį paveikslą, kad juose pažemintų dieviškąsias vertybes, kad juos paverstų Viešpaties išjuokomis" (p. 287). Kaip
tik dėl to paleurKvingaa ir jwobfarWka$ esąs
kiekvienas antikristinės dvasios pobūdis, siekiąs pačią jos būtį, nes šis bruožas kyląs iš
„sakramentines (i'krov6 cpkropimo" (6, p. 288)
Taigi apie tiesą, teisingumą ir feiswoliš"kwMią netikrų pranašų karalystėje, t. y. epochoje, nusidriekusioje per visą žmonijos istoriją po Kristaus nukryžiavimo ir prisikėlimo, kalbėti tenka tik labai atsargiai ir labai kompetentingai. Ir taip esą dėl to, kad

kito kelio ar būdo atstovauti sau pačiam,
t. y. kaip Dievo išjuokai, nelabasis jau nebeturi. Visa jo galia ir valia juk negalinti
būti didesnė negu Dievo. O juk Kristus,
kaip jau anksčiau šiame straipsnyje minėta, savuoju Prisikėlimu iš tikrųjų yra įtvirtinęs tiesioginę, netarpišką, niekieno nesąlygojamą žmogaus kaip ai dvasinę, dorovinę sąveiką, santykį su savuoju Originalu dieyiikwqfw Af per žmogaus kaip individo
būva valia, laisvą pasirinkimą bei apsisprendimą.Tačiau tokį pasirinkimą galinti lemti
tik mūsų sąžinė, mūsų įsitikinimai, pasaulėžiūra, dieviškosios žmogaus prigimties suvokimas, vertybinės orientacijos ir t. t.
Todėl, norėdamas ką nors patraukti į
savo pusę, antikristas ir esąs priverstas vaidinti - meluoti, gundyti, vilioti, skatinti
paleistuvystei bei nuodėmingam gyvenimui. Dėl tos pačios priežasties, kad ir kaip
begudrautų, antikristas iš esmės yra tik
„paleistuvė, sėdinti ant vandenų", nes jame, t. y. jo antikristiškoje, neabejotinai šėtoniškoje prigimtyje, netgi tame „ant vandenų sėdėjime", kaip rašoma Apokalipsėje, - nėra ir negalį būti nieko tikra, nors
pats šis pasakymas, be abejo, tėra tik vaizdinga Šventojo Rašto metafora.
Tačiau Dievo, arba Kristaus, santykis
su žmogumi visados yra meilė, gailoriHgMmaj, atfaHfa, n'«a ir fei$:ngwmaj. Imituodamas visas šias dieviškąsias Kristaus savybes, antikristas irgi griebiasi to paties: jam
taip pat nėra svetimas apie visa tai kalbėjimam. Bet tikroji jo veiklos paskirtis, turinys ir prasmė - „nelmris, apsireiškianti neapykantos, griovybos ir melo pavidalais"
(6, p. 293). Imituodamas pirmapradės
žmonių nuodėmės subjaurotos tikrovės pasaulio - auką. nukentėjusįjį ir netgi kan-
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kinį, velnias, anot A. Maceinos, visada tik
jais apsimeta, nes iš tikrųjų „jis yra dm:%$
D« - Dievo beždžionė. Velnias yra Dievo
priešas ne tik tuo, kad jis griauna Dievo
darbus, bet ir tuo, kad jis išjuokia Dievo
žygius. Kristus kaip jo pajuokos objektas
čia stovi pirmoje eilėje" (6, p. 295).
Antai, čia jau A. Maceinos nagrinėtame F. Dostojevskio romane „Broliai Karamazovai", velnias ponaičio pavidalu kukliai prisipažįsta nuoširdžiai „mylįs žmones", nors šie jį „ne sykį yra neįtikimai
apšmeižę" (6, p. 295). Dėl to pati didžiausia nelabojo svajonė - įsikūnyti į konkrečius žmonių giminės atstovus - virsti
konkrečiais individais, žmonėmis su kūnu
ir krauju, jų galiomis ir negalėmis, privalumais ir trūkumais. „Mano mylimiausia
svajonė, - sako jis, - yra įsikūnyti, bent
jau galutinai ir neatšaukiamai, kokioje nors
riebioje, pustrečio centnerio sveriančioje
pirklio žmonoje ir tikėti visa, ką ir jinai
tiki. Mano idealas yra eiti į bažnyčią ir ten
gryna širdimi pastatyti žvakutę prie šventųjų paveikslų. Tuomet mano kančios gautų galą. <...> Kai velnias užsimena, kad
praėjusiais metais jis gavęs ir reumatizmą,
Ivanas tyčiodamasis jį paklausia: „Ar velnias gali gauti ir reumatizmą?" Tada džentelmenas atsako: „Kodėl ne, jeigu aš kartais įsikūniju. Įsikūnijęs juk turiu prisiimti
visas jo pasėkas" (6, p. 296).

Tiek F. Dostojevskis, tiek ir A. Maceina, šiam rusų rašytojui pritardamas,
išreiškia mintį, jog velnio, arba antikristo, niekšybės, netiesos, apgaulės, melagingumo priežastis slypi jo paties prigimtyje, Dievo neigimo dvasioje. „Velnias,
taip pat kaip ir Kristus, prisiima žmogaus likimą, tačiau ne jo rimties, tegul
ir nuodėmingos, pavidalu, bet raupų baime, reumatizmu, kairiosios šnirpšlės uždegimu ir kitomis juokingomis formomis. Jis, kaip ir Kristus, nori eiti į bažnyčią, tačiau ne mokyti išganymo tiesų, bet
uždegti žvakute prie šventųjų paveikslų, vadinasi, atlikti pačią menkiausią, pačią paviršutiniškiausią apeigą" (6, p. 296).
Todėl ir „visa velnio priedanga žmogiškuoju pavidalu yra nuausta iš Kristaus
pamėgdžiojimo" (ten pat).
Išvada, kurią A. Maceina iš šių svarstymų ar jų pagrindu padaro, yra labai aiški,
logiška ir paprasta: „Pasiryžęs pamėgdžioti ir išjuokti Kristaus Įsikūnijimą, antikristas slepiasi po visais žmogaus pavidalais,
kokius tik istorija jam pasiūlo" (p. 299).
Tokia tad esanti ir didžioji šių „netikrųjų
žemės pranašų" - žmonijos dorintojų, gelbėtojų, visuotinės laimės kūrėjų, naujų religijų steigėjų be Kristaus ar netgi prieš
Kristų - Jo mokslą ir valią - esmė. Visa
tai, kartu paėmus, ir yra ne kas kita, kaip
tikroji jų niekšybės paslaptis.
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