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RACIONALIZMO SOCIOLOGIJA 11:
PASAULIO ATKEREJIMAS
IR ŽMOGIŠKASIS KAPITALIZMO
FAKTORIUS
Pirmoje šie darbo dalyje1 lntrrpretavome M ak so Vėberlo kultoros sociologiją
kaip unlvcrsallų soc ialln lo gyvenim o p roblemų (rkonomlnės, valdym o, sociahzacljos
lr kt .) galimų sprendimų metamokslą. Sociologija yra· metamoksla�· atskirų ku l tams
sr1l:lų (eko no mlkos, politikos, religijos Ir t. t.) teorijų atl\1lglu. Šios t eorlJOS t11rt
Identifikuo ti tų srll:ių pagrindines problemas Ir nustatyti galimus Jų sprendimo
badus bel sąlygas. Šios teorijos operuoja ldeal :zacljomls ("ideallals tipais"). ab
s trahuojasl nuo atskiros kultoros srities sąveikos su kJtomJs sritimis. Tokios teorijos
pavyzdžiu gal! bati maržln allsti .iė ekonominė teorija. brslremlanti lde.i..llos "r1nkos
ekonomJkos" (verslovlnlo kapitalizmo) vaizdiniu. Sociologija turi ats lžv elg U l skirtin gų
kultoms srll:lų sąveiką. Teor.škal nag rnt'p n t atskirą kultoros sr!tj, vl�i galim! t os
sr1ties problemų ::..prendlmo bodai sudaro sprendi mų medi". Tokl1.: nagrinėjimu gali
bati nustatyta.
ši problema Išsprendžiama. ki�k Ir kokių JI turi sprendimų, kurios
"sprendimų medžio" šakos ved..; l akla\'ietę. Zin oma, to nagrinėjimo rezultatai
priklausys nuo pamatinių są\'okų, kuriomis id en ti fi ku oj ama tyrinėjamos kultorų
srities problema. Soc lolor,tj a susijusi su skirtingų kultaros sril:ių ·sprendimų medžių"
tarpusavio s.mtykJaJs. Jos uždavinys - nagrinėti, kokie vienos kulto ro s srities
problemos spren dim ų santykiai su kHų kultaros srll:I� problemų sprendimais, kaip
lr kodėl tie sprend i mai vieni kitus sąlygoja. kliudo, prieštarauja Ir t. t. Išsprendę vienas
problemas, žmonės gal! sunalkmti sąlygas bel priemones kitoms problemoms spr1wsti
(lr atvlrk�lal). Kultams soc i ol ogija, sklrt tngaJ n.:gu atskirų kultaros s rtl:Jų teorijos.
nėra teorinis moks las. Atskirų kui taros sr1.:1ų teor ijos yra normatyvln�s dJsclplinos,
kurtos jgalJna atskiru racionalius Ir neracionalius, r2c!onalesnlus ir mažiau racion
alius tos kultams srities problemos sprendimo badus. Tai tam tikros "šakln�
aksiologljos·. Teorinė kultūros sociolo gija bat ų b endro ll ak � Jlog!j a . Tal:lau tokia
dJ�lpUna negalima, nes atskirų kul toros srtl:lų vertybės vienos kitoms prieštarauja:
veiksmas, racionalus ekonominiu požlartu, gali boti Iracionalus religiniu požlartu Ir
pan . Todėl kultaros sociologija yra empirinis, Istorinis mokslas, nuo tradlcln�
Istorijos beslskJrtanUs, pirma, Istorinės emplrljos peršvie timu atskirų kultams
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srlčlų teorijų rentgenu (nagrtntjant jlll bodlngo tai arlč!aJ racionalumo milacfjoe
požlorlu): antra, bandymu aprtpU vtsu� atskina kultorq rilų problemų spren
dimų sąv� lr jos rezu ltat us. Savo metodologtnluoee tyrtntjlmuoee M. V�
bando klek kitaip lr grteWau atrtboU •storlją nuo aodologljoa.2 bc:t Jo emplliniuoee
tyrtntjlmuose sunku apUkU grle!tesnt ribą tarp Alų mok!IJlų. Oallma konatiatuoU tam
tikrą atvergcnclją tarp tos aoclologljoa. kurtą jls projektuoja savo metodologijoje, lr
tos, kurią jis prakUkuoja savo emplrlnluoae tyrmtjlmuoae, 1'urtų pagrln� temayra
Vakarų kultoros speclOka, genm lr raidos tendencijos. ŠlaJ kultQral bodlngoe
veiksmingos unJversallsUn�s pretenzijos, kurtų pagrln� yra pb'mlausta ekonom
inis šios kultoros pranaAumas kltų kultoru at!Vllglu. Tą pran&Aumą jal u!Ukrlna
specifinis oklnlnkavlmo bodas - verslovtnls kapitalizmas. l daugeŲ VUarų kapltal
lzrno at'llradimo sąlygų M. Vtberlo kultoros sociologijoje ttortma kaip l atsklroma
kultoros sferoms specUlnJų racionalizmų raidos apral1kas, o l Vakarų kapltallzmo
genezę kaip l daug.!lio racionalizmų evoliucijos lr sąveikos padartnj. lisldrUn1a
vaidmuo toje geneztje tenka kaMniZJno etikai, kaip religinio racl<1na1Jzmo rakloe
produktui. Tačiau, kaip mJntjome, atskiro racionalizmo evoliucija n�ra empfrinJa
faktas. Ją galima atseku Uk remiantis tam Ukros kultoros sferos teorija. leld2lančla
ldenU1lkuoU pagrlndlnea tos sferos problemas Ir pažVelgU l žmonių veiklą lstortj�e
kaip l bandymus tas problemas spręsU. Pagrlndlntl ekonomikos problemai !denU
fi�uoU M. Včberls naudojasi martfn alist!n� poliUn� ekonomlJo:s sąvokomis, o
pagrindinei religijos probfemal ldenU1lkuoU JI• konstruoja orlglriallą religljotyrlnę
teoriją. 3Tačlau M. Vtberiul galfzna padaryti priekaištą. analOgtiką tam. kuri padattsne
ryšium su v�berlškąJa termino ·61uolalklnls Vakarų k11p1tallzmas• vartoeena. M.
Vtberls nesklrla teorinių telglnlų, anaUUškaf a;>lbrttlančlų Idealių Upų (teorinių
terminų) turtnj, nuo Istorinių teiginių apie •tstorlnlus lndMdus•
emplrlnlua
soclalinlus reiWnlus. Mat jis Idealiais tipais vadinc. ne Uk teorinius konstruktua,
kuriuos emplrlnial reiškiniai gali daugiau Ir mažiau aprckslmuoU, bet ir •1stor1n1ų
lndMdų· ·1ndlvtdua1Jas sąvokas·. Tačiau ·1ndMduaJaus idealaus ttpo• sąvoka neat
rodo korekU!ka: tokius •Idealius Upus· geriau vad!:1U UkrJllals vatdala, klenU
ftkuojančJomls desla'ipcljomJs. Trlgtnla!. kurių loginis subjektas yra t!�a1ejl Sdealoa
Upal, Ir telgtnlal, kurių lOglnls subjektas yra tariamieji •1n<1Jvtdualos SdNfc s U
,
turi sklrUni" epJ!'temologlnl statusą: pirmieji yra analh.Jlkal telslngl arba
(M. vtberto koncepcijos �muoae), antrlejl - emplrtAkaf teisingi arba
Bandyslmr grlettJau lalkyUs t.lo skirtumo. TOdtl toliau seks neM. Vtberio aocJologlJ*
rellgJjos teorijos referavtmas, bet viena IA gallmų jos Interpretacijų [rekonatrukcljųJ.
Jeigu ekonomikoje gallJnas Uk Vienas radonall1.acŲos bodu, Viena�
oklnb velklos forma, kurioje efektyviausiai naudojami resursai wnlovSnJ8 lcapltal-
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tzrnas. tai religijoje galim1 bent du alternatyviniai problemų sprendimo bodai, kurte
yra vienodai nuoseklūs. Specifinės religijos problemos - taJ tmogaus nuo�lnų
(Verdlenst) Ir llklmo (Schickscll) neatlUkimo problema, kančios lprasmlnlmo proble
ma. nelygaus laimės Ir kančios paskirstymo problema, juslinio pasa..illo egzistavimo
pras�s problema. Religijos skirtasi šių Fohlemų formulavimo, teorinio bei praku

ilio sprendimo badais. Problemų formulavimas Ir teorinisJti sprendlr.1o bodas sudaro

aUtlnkamos religijos pasaulM!zdžlo turlnj. Praktiniam problemų sprendimui at·
atovauja religinė eUka bei ritualas. KaJp du pagrtndlnlus šių probkmų formulavimo
Ir sprendimo Upus M. Vėberio religijos teorijoje galima Išskirti Rytų "'ligljos ldt:alųJI
Upą (trumpinsime: RRl11 ir Artimųjų Rytų-Vakarų religijos idealųJI Upą (ARVRl11 .
Kiekvieną šių Upų M. Vėberts apibūdina tam Ukrų charakteristikų rinkiniu. Em
plrWca.I egzistuojančių laike Ir erdvėje religijų Ir Idealaus Upo santykis - tai aproksi
macijos santykis. Prtklauso;naJ nuo to. klek ldealųJI tipą nusakančių charakteristikų
CakUAkaJ turi emplriškal duota religija. ji "daugiau· ar "mažiau" aproksimuoja,
"Ut0nlja" aUUnkamą idealų tipą. Bet kuriuo atveju idealusis religijos tipas eina
empirinės reliĮ!ljos analizės schema: analizuodami tą religlją, turime nustatyti, kuo
ji skirtasi nuo idealaus Upo. Ir Ieškoti prtdastlq, paaiškln....nėlų tą skirtu�.
Geografinės konotac!JOS religijos idealiųjų tipų pavadinimuose nelmpllkuoja. kad
atskiros fakUš:W Vakaruose egzistuojančios religijos negali turėti RRIT būdingų
bruotų Ir al''irkšėlaJ (todėl RRIT Ir ARVRJT nėra nel realūs tlpaJ, nel, tuo labiau.
ro�ės s1vokos). RRIT Ir ARVHIT aproksimuojanėlas religijas M. Vėberts vadina
"Išganymo religl�:>ntls" (Erlosungsreliglonen). TaJ Irgi Idealus tipas. Išganymo religijai
būdingas, pirma, dualistinis teologinls-metailzlnls pasaulėvaizdis, kurtame ne tik
skiriami. bet lr supriešlnaml "šiapusis" Ir "anapusis" r1sauliaJ. Šia pusis pasaulis yra
bendro neigiamo verUnimo, ·atmetimo" (Weltableh."lungi objektas. Išganymo religija
- ta1 Aiapuslo pasaulio neigimo religija. Antra. iš ganymo religljo.:: t..irl relig!nės eukos
sistemas. l kurias leina abstrakti gėrio ir blogio prtdstata. etinės normos, turinčios
fonną Dievo jsta tymo, kurto pateldlmas kvalifikuojamas kaJp "nuodėmė". JI Uungla
va1zdini apie galutlnj, aukščiausią gyvenimo tik"lą, loka!izuojam<t anapuslame
pasaulyje.
Išganymo religijai M. Vėberis priešpriešiais stato magin� religiją. kuri yra
pradinis religijos racionalizacijos Laškas. Ankstyvtojl šios religijos forma yra iluan.1mistlnla natorallzmas (praanlmisUscher Naturalismus), brandi - anlmisUnis slmbol
IZina.s. I&ganymo religijos Ir maginės religijos priešstata atitinka ·garnUnlų religijų"
(Naturreligion) ir "eUnlų religijų" (etische Hcliglon) prtešstalą K. Tylės religijų kLisi
ftkacijoje. kuri buvo plačiausiai p1 ipažinta šio amtlaus pradžios religljotyroje. 4
Magijos pasaulis- ta1 "užkerėtas pasaulis", "burtų sodas·. Daikl..li jame ne vien yra",
o tvyfda!- ne vien "&vyksta•, bet ir reiškia, simbolizuoja būtybes, skirtingas nuo jų. Tos
dievai. Maginis pasaulėvaizdis yra
boty� - sielos, dvasios, demonai, v�llau
monlst1n1s - daikUI, &vykiai ir dvasios priklauso tam pačiam pasauliui, visus juos
*Ja tokie pal santykiai. Pom1rUn1s gyvenimas vyksta ·Aiapuslarne" ("anapuslo" dar
Mi'a) pasaulyje. sielai jsikOnij1Js l kitą tmogų, gyvull. augalą. daiktą arba Iškeliavus
l "mirusiųjų šali., kuri yra Uesiog tolima. sunkla1 pasiekiama šlapusio pasaulio
Vletovt. Pom1rtinls gyvenimas dažniausiai lalkorr.as antrarūšiu. •šešėliniu'. Be to.
pomirtinio gyvenimo reikalai priklauso nuo to. kaip jais r1lpintasl iki mirUes. Dar
-
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gyvam esant reilda apslrtlpinU Visais relkmen1mls (drabUŽlal, ginklai, indai Ir pan.),
llurte laldojamf kartu su muualuoju, kad jis gal�tų jais naudotis pomJrtlnlame
gyvenime. Mirusiojo v�� nebadaus Ir ndals, jeigu liks palikuonių, kurte gal�s Ją
regullarlat pamall!nU aukomis. Tod�l •magtnJo žmogaus· gyvenimo tikslai apslribOja
laime Iki mlrUes, tapatinama su sveikata, Ilgaamžiškumu, autoritetu irvaldtla, turtu,
gausiais polikuon1mls: Uk laJmlngas Mame gyvenime žmogus gali paslrtlpinU viskuo,
kas relkalfnga pomtrUnel lalmel. Siekiant Mų Ukslų, tenka sutarU ne Uk su kitais
žmon�mls. bet ir su dvasiomis, kurių dalis yra buvę žmon�s. turintys tokius pat
egolsl!nlus ·�s interesus·, lrgl ·norintys gyvenu·. Potlarfs i dvasias· tnstrumen·
talus, !Jas atslžvelgtama. priklausomai nuo joms priskiriamos j�gos lr ttakos dydžio.
Turint j�gos ir žinant jų silpnybes, gallrna Jas geruoju (paperkant, pataikaujant) arba
piktuoju (prfvertlant) pajungu savo Ukslams arba pašalinu kliaus, kurias dvasios
daro, lCaJ žmogaus UkslaI susiduria su jų interesais. Magija lr yra dvasių pajungimo,
manipullavtmo, papirkimo, prievartavimo (Gelsteszwang) technologlJa. sleldarit prt·
vatių uUlltartnlų Ukslų. •MagJnJam žmogur nebūdingi nel mell�. nel pamaldumas,
nel nuod�mtngumo jausmas dvasių atžvtlglu. Paželdęs dvasių interesus, jis bijo jų
kerilo, ypač Jei nežino, kaip Jas paplikU, pergudrau U ar pajungu sau. žmogus savo
�s Kalvis: pažindamas dvasių pasauli. burtus Ir lavindamas savo maglnlus
suge�Jlmus, jis gall nu&>"Venu !aJmlngą gyven11ną, 1švengU kančių ir nemalonumų.
N�km�s nemokAJškumo, neapdairumo padarinys, bet gailina Jų Išvengti, Jas
lltalsyti. Povelkls dvasioms priklauso nuo lranklo (simbolinių manlpullacljų,ourtų)
•galingumo· lr tą tranki naudojančio asmens suge�Jlmų. lgyU ga!l;Į dvasioms arba
·1munlzuous· nuo jų kenksmingo poveikio padeda orglaslln�s apeigos: Jeigu savų
j�gų, suge�jlmų ir žinių nepakanka, galima paslnaudoU (už atlyginimą) dvasJų
prievartavimo speclall!:lo burUnlnko paslaugomis.
RellgJJos raclonall7.aclja vyksta kaip magijos tvelklmo procesas: rellgljos raclon·
a117.aclja tai palaipsnis pasaullo •atker�Jlmas", beslpl�tojantls tv-cllriomls laypUmls.
Ankstyviausia tokios ractonali7..acljos krypus· pačios magijos raclonallzaclja. kova su
dvasių korupcija, kurios eigoje Jos virsta vis sunkiau paperkamais dievais, atrt·
bojamos jų kompetencijos sritys, sukurtamas Jų panteonas. Burttnlnkus pakel&
dvaslšklal, prie\'artą Ir kyšius prašymai. maldos, kulta!'! (Gottesdlensl). Pettjlmą
prie Išganymo religijų bel pastanijų raidą M. Wberis sieja su pranašų (tokių kaip
Buda, MūU, !<ristus) veikla. Pranašų autoritetas remiasi jų asmenine charizma,
asmeniniu pa&auktumu savo misijai. �.l Išganymo religija JnsUtuclonallzuojama.
pranaAus pakeičia dvas!n!nkal, kurių autoritetas remiasi Jų parelgy�s (posto)
charfzma. Pranašas propaguoja tam Ukrą l�Ją vardan Jos pačios, dvasininkas ut
atlyglnlmą: ·dv!!Siškls" yra speclaly�. profesija, ·pranaAas· ne. Būdingas Išganymo
rellgljos bruožas (lr kartu jos insUtuclonallzacljos bažnyčios pavidalu
•tventoslos knygos·, ·tventas raitas•. lšg.ir1mo rellglja gyvenimo ilame pasau
tikslams (Gluckszlelen) pridpridlals stato l�ymo Ukslus Ufellszlelen), galu u
gyvenimo tikslu padarydama llganymą. Walsvinlmą nuo llorfnlo, kanliko vargo Ir
skurdo (aussere Nol) ir nuo Vidinio, dvasinio bado, skurdo (.lnnere Nol), lšlalsvtnJrnu
nuo kon.lškųjų kančių nukel.lamas l pomlrtlnt gyvenimą. o dvasint badą Išganymo
religija patenkina Jau čia. Suskalctydama pasauli l du Alapusl ir ana pusi llganym>
rellglja kartu sukuria dvasini, vtdlnj žmogaus gyvenimą, •prasmH problemas•,
dvasJn.lus žmogaus porelklus lr patenkina juos. Jeigu bnogus nedegraduoja l!gf
plnnykšt� ·homo maglcus· būsenos. tie dvasiniai poreikiai lieka Ir tada. kai
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pasirodo, jog religija nepajėgi juos patenkinu. Racionalizuotoje magljoje greta, o
lAganymo religijoje vieloje "abiejų pradinių vlršjusllnių jėgų paveikimo bodų: Jų
pajungimo žmogaus Ukslams arba Jų palenkimo ne dėl to, kad lavinamos kokios nors
dory�. bet tenkinami Jų egoistiniai norai, stoja religinio jstatymo laikymasis kaip
specifinis bodas pelnyU dlern malonę."' Išganymo religljŲ eUkos sistemos daro
kryptingą paveikt žmonių praktinei veiklai. sistemindamos žmonių elgesj l vieningą
gyvenimo bodą (Lcbensfuhrung). kurio tu· inys yra tolydinis religinis tobullnimasls.
"Religl� stereoUplzuotos teisės viešpatavimas yra viena svanlausJų klločlų
tel�tvarkai Ir ekonomikai racionalizuoti. Antra vertus, etrnė pranašystė, sulaužydama
stereotiplzuotas magines arba ritualines normas, gali sukelti kasdieninės gyvenimo
tvarkos Ir ekonomikos revoliucijas. Abiem atvejais religijos galia yra, savaime
suprantama, ribota. Toli gražu ne visi..r. kur religija keičiasi kartu su gyvenimu, JI yra
to pasJkeltimo varomasis elementas. Ta,rp kitko, Ji niekur nesukuria ekonominių
bosenų, kurioms egzistuojantys santykiai Ir Interesų konsteliacljos nesudarytų bent
galimybių, dažnai ne-t labai intensyvių sumulų. SUpras ekonominiai Interesai lrčla
apriboja jos konkurencinę galią. Nejmanoma pateikti bendrą jvalrtų vystymosi
komponentų santykinės gaitos tarpusavio "prisitaikymo· formulę."'
Skatindama arba stabdydama kitų kultūros sferų racionalizaciją, religijos
raclonall7..aclja pati patiria Jų p0veikl. Religijos racionalizacija retai bona nuosekli:
"Išganymo religijose· yra daugiau ar mažiau magijos liekanų. Užgimdamos
antimaglnėse revoliucijose. jos vėliau bona priverstos perimti magijos elementus,
"magiškai re�resuoti". Tarp Uklnč!ųjų visuomet Išsiskiria "religinis elitas" ("religln!ai
vlrluo1.3.J"!. kuris yra ·religiška! muzikalus·. pajėgus pajungu savo gyvenimą galutini
ams "išganymo tikslams·. Ir ma�. kurią domina pirmiausia šlapusio pasaulio
"laimės tikslai". Transcendenl!nės Instancijos jai rūpi kaip jėgos, nuo kurių priklauso
ilų tikslų pasiekimas. r-;usllelsdama masių (ypač valc;tietijosl "laimės Interesams",
lnstituclonalizuota "Išganymo religija" jslleldžla magiją - simbolines manipuliacijas.
kurtoms pr1pažjstama galia paveikti tas jėgas (mištos, sakramer.tai, škaplier1a17 Ir
pan.): juoba kad tuo yra materialiai suinteresuoti dvasininkai Ir jų organi1.acljos.
Vyksta "religinių Išganymo vertybių Ir Jų etiško racionalaus savavelJ<smJškumo
{Elgengesetzllchkdl) reliatyvl7.aclja.·•
M. Vtberto religijos teorijoje galima lšsk!rU darvieną - "poliUnlų religijų" Idealų
Upą. kuris užima tarpinę padėti tarp nataralistints magijos Ir grynai eUnlų išganymo
religijų.• Politinės religijos yra maiai racionalizuotos arba labiausiai paveiktos
kompromisų su nereliginiais (pirmiausla. politinlais) !nteresaJs religljos. Joms būdingas
pozityvus šio pasaulio ir jusl!škos laimės verlinlmas. politinių tikslų pavertimas
1

Weber M. Wlrtschaft und Gcscllschaft.-Tubtngcn, 1922.-S.246.
M. Wtrtschaft und GcS(:llschaft.·1\Jbtngcn, 1922.-S.331.
' Kai pr1c ta� pr1cls velnias, tai tu jam ant kaklo užmesk škapllenus (Uetuvtų kalbos
fodynas.-V., 1986.-T.14.·P.98 l).
1 Weber M. Zwlschcnbctracht11ng: Thcorte dcr Stufcn und Rlchtungen rellglOllCr Welta
blehnur_tg//Ge;ammelte Aufsatzc zur Rchglons!IOZ!ologle.-Tubtngen, 1920,-Bd.l.-C.585.
· • ti. WeberM. W\rtschaft und Gcscllschaft.-S. 253, 357-358; SchluchterW. MaxWebc:n
Konfuzianlsmusstudle.· Vcrsuch clncr Etnordnung//Max Wclx:rs Studle uber Konfuzianls·
mus und Tao lsmus. lntcrpretatlon und Krilik/ llrsg. S<·hbrhtcr W. Frankfurt a. M. 1983.·
1 Webcr
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l!ganymo UkslaJs. Gyvensenai, kurtą pagrindžia Mos religijos. bodtnga arba prtst·
ta1kymas prie Alapuslo pasaulio (WcltanpaS!ung), arba laukimas, kad ateityje
radlkaUal pasikels Alapuslo pasaulio tvarka (Wcltuberwlndung). Prie poliUnlų rel1gljų

M. V�berts prtsklrta, pirma, tas "!Aganymo religijas", kurtos menkai aproksimuoja

arba ARVRIT, yra jų "riblnl.il" atvejai. Tai judaWnas, kurtame svarbiausias
"liganymo tikslas" yra bosimas žydų pasauUnb poliUnls !AaukAUnlmas bel keritas
jų pridama (pasauUn� revoUuclja}1°, Islamas, kuriame keliamas uždavinys poUUAkal
pajungti kitatikius, konfuclonlzmas, kurto didžiausia verty� yra •gc -as", aUUnkan·
Us klaslklnl kanoną, valsty� valdy.nas. Antra, prlc poliUnlų religijų galima prtsklrU
Ir racionalizuotas magijas, JWl·, senov�s graikų Ir rom�nų religijas.
Religijos racionalizacijos krypčiai, kuriai atstovauja RRtr, bodlnga boUes
mt-tafizlka. kosmocentrtnls pasaulėvaizdis, kurio pagrindas yra dlcvy�s. kaip
amžinos, tobulos, beasmen�s tvarkos, vaizdinys. ši tvarka yra aukAė!au dleo.·ų,
turinčių asmeny�s atributus: jie yra arba tos tvarkos personifikacijos, pVl., Brahma
lnc!ulzme, arba lalklnl jos padariniai. Blog:o šlame pasaulyje šaitinlu lalkomas
tmogaus gyvenimo trapumas, laikinumas. Nuopelno Ir likimo neatitiklmas aiškina·
mas eUnlu aulomatlzmu, kuri:i būdingas sielos persikūnijimų ratui: savo kančiomis
lndMdas patiria atpildą UŽ nuod�mes buvusiame jslkūnljlme Ir savo nuopelnals
lemia bOslmąJI jsikūnljlmą. Auk.Ątlausl..s "Išganymo 'lkslas" �jlmas Iš perslkanljl.mų
rato, pomlrUnls susillejlmas su dieviškąja substancija, su "viskuo", "aš" anlhillaclja,
kurtos prielaida yra susidievinimas, virtimas "dlcvy�s Indu" Iki mlrUes. Bodas tapu
tokiam ilo pasaulio atmetimas, pasaulJetinls arba (dažnląu) vienuoliškasis mlsU·
clzmas, akinių, poliUnlų, klmynlnių Interesų, rDpesčlų, aistrų vengimas Ir sloplnl·
mas, abejingumas Viskam, Išskyrus lntelektualJnlo suge�jlmo kontempliuoU dl·
cvybę Ir dvasiškai susiliet' su Ja kulUvavtmą. RRrr būdinga "pranašyst� pavyzdžiu·
(exemplarlsche PropheUe): rdtglnlaJ novatoriai skdbla savo ld�jas asmenlmu pavyzdžiu,
parodydami, kaip reikia gyvenu siekiant "!Aganymo tikslų", bet nereikalauja, kad Vist
jais sektų. Kompromisai su nereliginiais Interesais, magln�s regresijos RRfr religijose
gali reikštis: pirma, numatymu gallmy�s siekti geresnio (arba bent ne blogesnio)
sekančio lslkOnljlmo, kaip ellinlam tikinčiajam prieinamo "Išganymo tikslo·. Tokios
gallmy�s reallzaVlmo sąlyga - savo luomo (kastos) elgesio kodekso taisyklių Ia·
lkymasls. Antra, Mo kodekso t.lJsykUų prisotinimu rilualin�mls prlcde�mls.
Trečia, automaUn�s eUn�s tvarkos papildymu asmenyblnlals dievais. Jų kultas
sutelkia galimybę pakelsU (arba kompensuoti) poelgius slmbolin�mis manlpulla
cljomls sleldafit ·1Aganymo tikslų", taip pat teikia subjektus, kuriems gali boU
adresuojami praAymal d�l Alo gyvenimo "lalmb tikslų·. Ketvirta, etinis pasaulio
automatas gali bou sukomplikuojamas jvedlmu "dangaus· arba ·dangų· (pirmo,
antro Ir t.l, klekvlena:1 specifinio "komforto lyglo1. kaip Vietų laikinai pasltraukU IA
perslkOnljlmų rato (kol neliseks ·gerų darb•Į" lkl mirties sąskaita). Penkta, numato
ma gallmy� pagerinu "IAganymo· Ir "lalm�s· šansus jau susidievinusių asmenų
llarblnlmu (antropolatrtja) Ir t.t. Bevelk vlslAkaJ RRrr aprokslmuoja ankstyvasis
6udlzmas. Toliau eina [vardijimo seka atspindi maž�Jantt aproksimacijos lal!>8J'll)
Hlnajanos budizmas, lndulzmas, Mahajanos budizmas, daosl7.mas, konfuclonlzmas.
Nukreipdamas korybiškojo kultoros elito energiją l kovą su vitaline "Valia gyvenu·,

RRrr
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"ir. Wcbcr M. Das anUkc Judcntum/ Į Gr"'!ammdtc Aur!l<ltzc rur Rcllgtons907.lologtc.
Tuhin,l{rn, 1921.·Bd.3.·S. l 6.
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lAganymo viltis siedama su kasUnlt1 prh:dermJų (kurių statusą !gydavo Ir tradic lnt s
amatų bei žemdirbystts t ec hno log ij o s metodai) atlikimu, RRIT religijos dažniausiai
veikdavo kaip galinga konservuojanti Ir slereollplzuojanll socialinius santykius Ir
technologiją jtga.11 Ryškiu ba d mgo RRIT religijom s poveikio pavyzdžiu gali boti
lamaisUnts mahajanlstinlo budiz m at main os ls l gal tjlmo XV1l-XV1II amž. Mongo
lijoje pasekmts: takstantmeėials generavęs vis naujas Ir naujas karingų klaj oklių
ekšpansljos bangas židinys užge
- gyventojų perteklius, kurio negaltjo Išmaitinti
klajoklint gyvullnlnkystt, nuo šio l buvo ·w:utralizuojamas· vienuolynuose.
ARVRITbadlnga Is torijas metafizika (istorijos idt'jal, teocentrlnis pasau!�aizdls,
kurio pagrindas yra as menybinio Dievo - šio pasaulio Ir o tvarkos kartjo - vaizdinys.
Blogio šlame pasaulyje šal tinis - Įgimtas žmo gaus nuoGt'mlngumas, nepajėgumas Ir
nenoras vykdyti Dievo ! pa reig jimu� Nuopelno ir likimo neaUUklmas aiškin
predestinaclja, dalie� žmonių išrinklumu (laisvu Ir žmogišku protu nepaaiškinamu
Dievo vali s aktu) pomirtinei palaimai (tapatinamai su aukščiausiu "Išganymo
tikslu"), lrJlų - pas rn erktunlli amžinai kančiai. Amžinoji palaima ·su kaupu" atlygina
už Išrinktųjų kančias Ir uolumą. o amžinoji kančia daro apgailėtina netiktlių Ir
nusidėjėlių žemišką laimę. l i kl nč if1 žmogaus �·venimo proulema - sužinoti tai, ko
vi siškai patikimai žinoti netmanoma. - ar jis priklauso prie Iš ri nktųj ų · . lšrlnktumo
požymis - sugebėjimas �··rnU pagal Dievu tsakymus. ba ll geru D i evo lrank!u". Tokio
žmoga'.ls gyvenimo badu! bnd!ng.is asketizmas, griežta k n no Ir siel o s disciplina. ŠI
kūno Ir sielos !:>'IVikontrolt'. sk i r u n ga i nuo misUclzmo. yra ne p1 irmont paruošti sielą
ekstatlnlams regt'Jimams. bet pad.ll)'U asketą tin:rnmą darbui. D bas kaip savi
tikslis yra p.1grindints askt:to �"•mimo tunnys, pag1inclinis Dievo garbinimo badas.
Tramdydamas. pajun g d a ma s Iracionalius, gamtiškus pradus savyje Ir aplinkiniame
pasaulyje, asketas atlieka Dievo duotus savo "Išrinkliesiems· u.iaavtnlus. ARVRIT
būdinga "etint pr ašystt (ethische PropheUe): religiniai novatoriai yra Dievo
Įsakymų skelbtjal, reikalaujantys. kad visi Ut ms jsa"yma·n� paklustų.
Glaudžiausiai ARVRIT aprok simuo a kalvinizmas, lii!lau eina lluternnybt, kat
allkybt, Rytų krikščionyb ė, judaizmas 2 · islarnas13• Liuteronybės etinl potencialą
silpnina polinkis l p;isaul!etinj misticizmą, em inio religingumo pobūdžio akcenta
vimas. Katalikybei bedingas insUluctnis "religinių virtuozų· ir masių etikos atskyri
mas. "Religiniai virtuozai", kaip Vienuoliai, išskiriam! Iš l l ltlnt iųjų masts: asket
izmas, kaip Išganymo kelias, katalikybėje te turi vienuoliškojo asketizmo pavidalą.
Etiškai ·apsunkindama·, suv i.yd ama ši religinl elitą, katalikybt yra gana llterall
masių religinės etikos a lžVilgiu JI atmeta nuo klią fatalistinę µredestinacljos
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11 Vtbcrto Rytų n:ltg!Jų 1s:orinlu:1-�odulo�in!us tyrtm'jhno1s tebesv sto uf.slcnlo lstort
kal Ir llOdologal, lndologal !r str.uioga!. Zr. . pvz.: Max Wcbcni Studtc ubcr Hlndulsmus und
Buddhlsmus. IntcrprctaUon und Krll!k/ l ln1g. S.:hluchkr W. Frankfurt a.M., 1984; Rcccnt
Rcacan:h on Max Wcbcr's Studlcs of lltndu!sm / Ed. Kantowskl D. Munchcn ctc., 1986; Busa
A. Max Webcr and Asla. Munchm ctc., 1985; lfosd J. Dlc lllndulsmusthcsc Max Wcbc:ra . Munchcn ctc., 1982; 7.JIŲ(LTlc A. Max Wcbc:r und Chlna. llcrrschafts-und n:llglonssor.lologls
chc Grundlagen zum Wandcl dcr c.hlncs!sd·,m Gcscllschaft. Bcrlln, 1972; Sodo-cconomlc
Change ar.d the Rcltgtous Factor ln lndla l Ecl Loomls C.P., Loomls Z.F. Ncw Delht. 1968.
11 žr. Max Wcbcrs Stucbc uhcr cfas anttkc Judcntum. lntcrprctatlon und Kr1llk l Hng.
Schluchter W. - Frankfurt a.M., 1981; Max Wcb<:rs Stcht dl'S antlkcn Chrtstentums. lnterprc
taUon und Kr1ttk / ll rs g Schlul'htcr W.- Fr„111kfurt a M, 1985.
13 ir. Tunm· L\.S. Wcbcr and hl.1m A Cntiml Stucly. - London. Boston. 1974.
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dogmos interpretaciją, traktuodama Išganymą (arba pasmerkimą) kaip paUestmogaus
nuopelną (su Dievo lr bažnyčios pagalbz). Kataliky�Je žmogaus gyvenimas suskai·
domas l atU!rus "eUnius atomus· gerus, blogus 1r eUškal neutralius poelgius. Ne
taip kaip kalvtnizme, žmogaus velksmaJ yra ne tik Jo !!rinklumo Išganymui slmpto·
mas, atpažlnlm'l pagrindas (Erkenntn1sgrund), bet lr pr1ežasUs, realus pagrindas
CRcalgrund). Kas dar-svarbiau, bažnyčia turi teisę telkU nusidėjėliams malonę: atlikę
tam Ukras kulto apeigas, slmhollnes manipuliacijas (sakramentus), UklnUeJI gauna
nuodėmių atl«"idlmą. GaluUnls gyvenimo rezultatas p:1klauso nuo bendro gerų lr
blogų poelgių balanso, lskattant sakramentus. Būtent Jiems tenka svarbiausias
vaidmuo, nulemJanUs šio balanso pobūdi. Ir kartu Ukinčlojo Išganymas priklauso ne
Uek nuo Jo elgesio, kiek nuo santykių su b.lžnyėla, n•10 rttuaUnio uolumo. l!>ganymas
paverčiamas "žinybinės malonės (Anstalt5gnade) lr kontoko ren Un b sąsKa.!tybos
·

(Kontokonentrcchnung)"14 dalyku.
KaMnlzmas nėra absoliutusARVRIT"lslkonljlmas". Rrllglškal lra clc nalo s Jame
yra tr�jybės dogma, Ukėjlmas dlevažmoglšku lšganytoju 1r pan. Tačiau neigdamas bet
kokią sa!cramentų reikšmę Iš gan ymui Jis nuo:>t"kliauslal (lyginant su kitomtsARVR·
rr religijomis) su sidoro ja su magijos llkuėlals, "atkeri" ši pa sau li nuo maglnb slm·
bollkos, paversdamas JI beverčiu Ir beprasmiu daiktų Ir procesų kompleksu. Tokiame
pasaulyje objektyviai nėra nieko, ką botų wrta gar'>l:itl, grožėUs, mylėU; žmogaus
pareiga� ji tvarkyU, rdJlldytl. drausminti. Ne1gda11i.1s bažnyčios Įgallojlmus atlelsU
nuodėmes bel •gerų darbų" lYpač labdary�s) reikšmę išganymui, panalkindamas
UklnčlųJų dalijimą l "elitą" Ir "mases" lr vlsus paversdamas "pa'\aulieUnla1sasketals•,

kalvlnizmas išrinklumo l�el�Jlmul požymiu padaro bendrą asmenybės eUnl char·
aktefl, persmclklanŲ lr vtcn!JanŲ Visus Individo veiksmus, tgaUntl JI Vienodai nuosek·
l1a1 elgtis visose situacijose. Asmeny�s etinio charakterio šerdis yra Jos profes1nis
paiauldmas. IndMda:i, neturts (nerandąs) pašaukimo, savo Vietos tvarlrant, raclon·
allzuojant pasauŲ 1r tuo šlovinant Dievą, negali Vilus. kad Jis priklauso lšrlnktųJų
Išganymui ratui. Sąžiningas, profesionalus, rezultatyvus [pelningas) darbas ne
priemonė jusllškiestems malonunwns ar saldžiai ramybei (toks pož10r1s l darbą·
nuodėmingas), ty. šio pasaulio laimei pasiekti, bet bodas tslUkintl savo Išrinklumu
t&ganymut. Ne rencsar:so "mtnUes. aistros lr charakterio, daur.ipustškumo Ir
mokytumo· m1WnaJ ·suk orė šluolaikinl buržuazijos viešpatavimą" 1, bet savtUksllu
darbu tvetkiantys abejones dėl savo Išrinklumo l&ganymul pasauUeUnlaJ asketai
kalvlnistai. Betjeigu "puritonas norėjo bou sausas dalyki$kas lmogus, besidomia Uk
sa·10 profesija (berufsmensch), mes esame priversti bou tokie" 1 1
•
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•• Schluchtcr W. RaUonallsmua dcr Wcltbc:hcrnichung. St udlcn zu Max Wcbcr.
Frankfurt a.M 1980.-S.25.
11 Eng
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11 Webcr M. Ote p rotcst anUschc Ethtk und dcr Gdst dcs Kapttallsmus / / Cc:sammdte
Au(-.al.1.r mr Rcltg1onsaoziolog1e. - Bd.I 5 203
•

.•

-

.

