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RaSyti recenzijq Mircea Eliades knygai ir dar
sociologijos iurnalui - tikrai problemigka, jei nepasakyEiau, kad paradoksalu. Viena vertus, kq bepridurti prie Gintaro BeresneviEiaus paraSyto IietuviSko vertimo jvado bei paties autoriaus pratarmes, jau
nekalbant apie tai, kad Sio iymaus religijy tyrinetojo
bene populiariausio kiirinio analizei paskirta ne viena
solidi knyga ar straipsnis. Kita vertus, kyla klausimas,
kaip apie jq raSyti sociologijos iurnale, jei pagrindinis
Eliades studijos apie religijq naujumas, o gal tiksliau,
nuopelnas, yra tas, kad atmetamas sociologinis
redukcionizmas, t.y. tipiSkas visuomenes moksly
siekis aiSkinti religijq kuo nors kitu (kildinti iS visuomenes prigimties, ekonominiy santykiy ar psichinill
reakcijy), ignoruojant jos savarankiSkq turinj.
Mircea Eliades Sventybi ir pasaulietifkurnas pasirode 1957 metais - praejusvos ne pusei amiiaus nuo
Emilio Durkheimo religijos sociologijos studijos
(Elementarios religinio gyvenimo formos, 1912) ir
Rudolfo Otto iymiausio veikalo (Sventybe, 1917), davusio pradiiq religijos fenomenologijai ir religijotyrai,
kaip specifinei religijos studijy sriEiai. Sventybes ir
pasaulietiSkumo sqvokas E. Durkheimas panaudojo
religijos sritiai visuomenes gyvenime iSskirti. Eliade,
patyrgs Pranciizijos intelektualines tradicijos poveikj,
viena vertus, taip pat jomis pasinaudoja: teigia, kad
archajiniy kultiiry imogui buvo biidinga savo gyvenamqjq erdvg ir laikq dalinti j Sventq (sacrum) ir
kasdieniSkq (profanum). Kita vertus, tyrinedamas
Sventybes fenomenq, jis atsiremia i R. Otto Sventybes
sampratq, bet neapsiriboja tik iracionaliuoju jos
aspektu. Eliade parodo Sventybg kaip visumq - o tai
yra visy religijy versme. Taigi praplesdamas Sventybes
teorijos laukq, jis apima ir sociologijos nagrinejamq
religijos aspektq, bet skirtingai nei E. Durkheimas
nelaiko, kad sacrum tera visuomenes projekcija,
bMina jos sutelktumui ir iilikimui, o religiniai simboliai tereikalingi tik tam, kad priminty imonems apie
jy socialines pareigasl. Eliades poiiiiriu, religija yra
susijusi su antgamte: religijos centre yra Sventybe, ir
religija kyla iS jos. Todel Sventybk nera tik biidas

iSreikSti tam, kas socialu. Religiniais simboliais
iymima Sventybeyra pati tikriausia realybe - tai kartu
galybe, veiksmingumas, gyvybes Saltinis ir vaisingumas (I? 20), ji yra imogiSkosios biities apraiika visa
jos pilnatve (P. 97). PrieSprieSa tarp Sventybes ir
pasaulietiikumo reiSkiasi kaip prieSprieSa tarp to, kas
realu (kas turi ontologinj matmenj), ir to, kas nerealu
arba pseudorealu biities ativilgiu. Todd tradiciniy
visuomeniy imogus, kaip homo religiosus, siekdamas
biiti ir gyventi realybeje, bando "jsitaisyti" arEiau
pasaulio "centro" (axis mundi) - ten, kur Sventybe
per savo apraiSkas (hierofanijas) susilieEia su Siapusine - gamtine ir kasdiene - tikrove ir laiduoja
ontologiSko pobiidiio perejimq iS vieno buvimo biido
ikitq. Pasaulio "centry" gali biiti ne vienas, nes tai ne
geometrine erdve, bet Sventa biities erdve, kurios
sandara, kaip teigia autorius, visiSkai kitokia. Todel
ir gyvenamoji vieta ar biistas archajiniy kultiiry
imogui yra ne "gyvenamoji maSina", kaip mums tai
yra Siandien, bet visata, kuriq imogus susikuria,
megdiiodamas pavyzdine dievy kiirybq, kosmogonijq.
Sventosios erdves patirtis igalina "pasaulestaigq",
igalina kiirybq: ten, kur erdveje pasireiSkia Sventybe,
atsiskleidiia realybe, randasi pasaulis. Tokio aiSkinimo
pagrindu Eliade daro pirmqjq iSvadq:pasaulisleidiiasi
suvokiamas kaip pasaulis, kaip kosmosas tiek, kiek
apsireiskia hip Sventaspasaulis (I? 46). Be Sito galimas
tik "chaosas" (paprasta amorfiSka tjsa, kurioje nera
jokios gaires, jokios struktiiros), kuris sukelia imogui
nebiities siaubq. ReligiSkas imogus, kaip sako Eliade,
trokSta biiti. Todel pasaulis jam visada turi antgamtine
prasmg ir yra nejmanomas be vertikalumo matmens,
o Sis matmuo jau pats vienas perSa mintj apie transcendencijq.
Simbolikos d i k a pasaulis religiSkam imogui
pasidaro "perregimas" ir pajegus "parodyti" transcendencijq, nes simbolis paiadina individualiq patirti
ir paverEia jq dvasiniu aktu, metafizine pasaulevoka.
Simboliai Siandien tap0 itin reikSmingi ne vien
religines, bet ir visos imogiSkosios tikroves studijose,
nes nurodo, kaip situacijq jveikia ir "atsiveria" tam,
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kas bendra ir visuotina, atskiras imogus. Todel Eliadq pirmiausia domina ne tiek konkretiis religiniy
simboliy turiniai, kurie istorijoje kinta, kiek rySiai
tarp simboliy, t.y. pati simboline struktiira ir religines simbolikos logikos universalumas. Todel lygindamas daugelyje religijy sutinkamus gyvates (slibino
arba jiiros pabaisos), Svento kalno, pasaulio mediio,
pradiios laiko, dangaus, vandens, iemes simbolius,
autorius pirmiausia analizuoja jy vaidmenj imogiikojo pasaulio sqrangoje.
Galutinis religijy istoriko tikslas, kaip teigia autorius, yra suprasti ir paaiSlunti kitiems homo religiosus
elgesi ir dvasini pasauli, t.y. egzistenciniy situacijy
visumq. U i jy slypi patirtis, o ne Siaip sau religines
idejos. Biitent del to homo religiosus turety dominti
ne vien religijy istorikq, religijotyrininkq ar etnologq,
bet ir sociologq, istorikq, psichologq, filosofq. Patirti,
kokias situacijas prisiima religiikas imogus, jsigauti
j dvasinj jo pasauli - vadinasi, apskritai pastiimeti j
prieki bendras iinias apie imogy (I? 143). Kalbedamas apie Sventybq ir pasaulietiSkumq Siuolaikiniame
pasaulyje, Eliade pabreiia, kad daugeli situacijy,
kurias prisiima religingi archajiniy kultiiry ir senoves
civilizacijy imones, istorija jau seniai perienge.
TaCiau jos neiSnyko be pedsaky: jos prisidejo, kad
biitume tokie, kokie esame Siandienq,jos sudaro dalj
miisy paCiy istorijos. Kad ir koks biity istorinis
kontekstas, kuriame gyvena homo religiosus, jis
visada tiki, kad yra absoliuti realybe, Sventybe, kuri
pranoksta miisy pasaulj, bet pasireiSkia jame ir uitat
ji paiventina ir pavercia realiu (P. 144 - 145).
Sios Eliades knygos tikslas - parodyti, kaipiventybe reiSkiasi homo religiosus pasaulyje per jo santyu
su erdve, laiku ir paCia pasaulio struktiira. Naudodamas gausiq mediiagq, aptartq savo ankstesnese
knygose, bei remdamasis daugeliu kity autoriy, jis
"keliauja" per epochas ir iemynus, bandydamas atskleisti pagrindinius religiSko imogaus elgsenos
egzistencinese situacijose ypatumus. ApZvelgdama
Siq knygq ir "pristatydama" jq sociologija besidominf am skaitytojui, detaliau nenagrinesiu religiSko
imogaus santykio su gamta ir imogiSkuoju gimimu,
kuris atskleidiiamas per dangaus, vandens, iemes
simbolikos ir jvairiy gyvenimo paSventinimo bei
iSventinimo ritualy prasmq ir vaidmenj imogaus
gyvenime. Tik paminesiu kelis nenutylimus dalykus,
svarbius filosofinei ir sociologinei Siandienines
imogaus patirties refleksijai. Jie, manau, praversty
pakoreguojant ir evoliucines bei vis dar "progresyvistines" imonijos istorijos interpretacijq.
Atskleisdamas archajiniy kultiiry imogaus sakra.1y santyki su gyvybe ir gamta, Eliade paneigia nuo

XIX amiiaus miisy mqstyrne jsiSaknijusiq sampratq,
kad "pirmykSCiyn civilizacijy pakopos imogus buvo
"natiiristas" ir todel buvo primityvas. Autorius
parodo, kad imogus garbino n e gamtq, bet per
gamtos reiSkinius pasirodantiq transcendentinq biitj,
nes gamta visada reiSke kq nors jq pranokstanc'io.
Taip pat ir dangaus dievas nebuvo tapatinamas su
dangumi (nebuvo dangoraiSka), nes buvo viso kosmoso kiirejas, ir todel vadinamas "visagaliu", "vieSpaCiu", "tevu" ir t.t. Dar daugiau, Eliade pabreiia
svarby dalykq: jau pirmykitese kultiirose aukSCiausios dangaus struktiiros dievybes pamaiu nyksta iS
kulto irjy vietq uiima kitos dieviSkos esybes: mitiniai
proteviai, deives motinos, vaisingumo dievai ir pan.
- KniSkesni, panaSiis j imones, t.y. tie, kurie patys
yra sukurti aukSCiausiojo dievo. Sie atliepia tiesioginius kasdienius imoniy poreikius, nes reprodukuoja ir gausina gyvybq, valdo kosminius ritmus,
turtina gyvenimq - yra naudingi garbinti ir praSyti
pagalbos "normaliu" metu. TaCiau jie nepajegiis
isgelbeti imoniy gyvenimo tikrai kritiSkais momentais ar visuomenes krizes situacijoje. Tada ir sugrjitama prie dangiSkojo dievo, aukSCiausiosios
esybes, Saukiantis pagalbos neigvengiamos negandos
valandq. Kaip teigia autorius, iemdirbystes atradimas iS esmes pakeiCia ne tik iikines pirmykSCio
imogaus sanklodas, bet pirmiausia iventumo sanklodq. "Dievo atitolinimas" iS tikryjy reiSkia vis didejantj imogaus suinteresuotumq asmeniniais religiniais, kultiiriniais ir ekonominiais atradimais. Atrodo, imonijos istorija, skirtingai nuo religijos
sociologijoje ir antropologijoje tebevyraujantios
sampratos, neprasidejo nuo magijos ir politeizmo.
1tai "nukrentama" veliau, siekiant padidinti savo
imogiSkqjq galiq, manipuliuojant ir antgamtine
sfera. Gal Si Wilhelmo Schmidto atradimus patvirtinanti Eliades jZvalga galety paaiSkinti ir Siandienine didejantio manipuliatyvinio (okultinio) ir
politeistinio religingumo situacijq?
Homo religiosus pasiiymi kitokia gyvybes samprata: gyvybe yra centrine pasaulio paslaptis (gyvybe
"imasi" iS kaikur ir galy gale pasitraukia iS Sio
pasaulio, paslaptingu biidu tqsdamasi toliau neiemiSkame pasaulyje), o ne trumpas pasirodymas laike
tarp dviejy nebiiEiy, kuris del to prasmes ne itin turi.
Todel skirtingai nei Siandieniam Bmogui, gyvenanEiam moderniojo scientizmo samprata, religiSkam
imogui gimimo, mirties, vedyby ritualo ir lytinio
elgesio struktiira turi kosminj, vadinasi, Sventq
matmenj. Visa imogaus patirtis gali biiti pasventinta,
nes ji nera grieitai apribota vien imogaus egzistavimo biido, bet turi aukStesnq (trans-humaine)

Recenzijos

struktiirq ir todel turi prasmq. 0 Si struktiira yra
giSkai, ir de1 to deme'sps sutelkiamas i ideologitodel, kad pasaulis buvo sukurtas dievy.
nq politikq bei Sios metafizines jtampos institucionalizacijq2.
Biitent tai atveda Eliadq prie mito vaidmens
ir laiko sampratos analizes. Tq verta detaliau apTaEiau jei skaitytume Eliadq nusiemq sociologijos
tarti, kad galetume permqstyti ilgainiui jsivyravusiq
akinius (o juos - tik su didesnemis ar maiesnemis
dioptrijomis - esame uisidejq visi) ir klaustume, kas
istorinio laiko (chronos) sampratq ir galbiit atpaiintume vis gausejantius Siandienos reiikinius,
parodo metafizines jtampos sprendimo biidq, o ne
liudijantius pastangq jq jveikti. Mitas Eliadei nera
tik tai, kaip jis realizuojamas, - atsigrqitume j pir"iSmislas" a r pasaka, kaip mes jpratq Sj terminq
mykStj konkretios civilizacijos mitq. Kalbant apie Vakary civilizacijq, tai biity Pradiios knyga, Evangelivartoti savo kasdieneje kalboje. Mitas pasakoja
kokiq nors Sventq istorijq, t.y. pirmapradj jvykj jos pagal Jonq prologas ir iS dalies graiky mitai
(Hesiodo "Theogonija", Homero "Odiseja", Platono
naujos kosmines "biikles" atsiradimq. Po jo prasi"Timajas"). Jei, iinoma, neivelgtume j mitq vien
deda laikas. Mito jvykis yra Sventas, nes mito hestruktiiralistiSkai ar kasdieneje kalboje jsitvirtinusiu
rojai - ne imones, o dievai, ir jy darbai yra slepiniai. Jei jvykis yra Sventas, vadinasi, ir realus:
poiiiiriu, bet, perfrazuodami Eliadq, jvardintume ji
mitas kalba apie tai, kaip kas nors pradejo biiti,
kaip kultiiroje (Eisenstadto terminais - civilizacijot.y. jis glaudiiai susijqs su ontologija. ~ v e n t ~ b e s je) vyraujanti imogiSkosios patirties struktiiravimo
jsiveriimas j pasaulj, apie kurj pasakoja mitas, iS
biidq.
x
tikrqjy pagrindiia pasaulj, tampa kiekvienos kiirymitq homo religiosus iiiiri rimtai: tikru imogumi
bos modeliu. Ir prieSingai - tai, kq imones daro
tampama tik sekant mity mokymais, megdiiojant
savo iniciatyva, tai, kq jie daro, neturedami mimito herojus. Todel religines Sventes yra ne pirmatinio siekinio, priklauso pasaulietiSkumo sritiai,
pradiio ivykio prisiminimas, o sugrjiimas j pradiios
nera biities dalis; todel tai yra tugtias ir apgaulinlaikq, pirmapradiio jvykio atkiirimas, kaip galimybe
gas, pagaliau nerealus darbas (P. 68). Biitent pirpakeisti savo biitj, paversti jq panaSia j dievigkqjj momykStis mitas, kaip sako autorius, turi iisaugoti
deli. Del Sio "amiino grjiimo" prie Sventybes ir
tikrqjq istorijq - imogaus dalios istorijq; jame
realybes iStaky imogus manosi isgelbetas nuo nereikia ieSkoti ir rasti bet kokio elgesio principus
biities ir mirties3. TaZiau, jei Sios kartotes religinis
turinys yra prarandamas, ji neigvengiamai sukelia
ir pavyzdiius (P. 72). Todel sociologams bent Siek
tiek iinomas Shmuelis N. Eisenstadtas, ieSkodapesimistinj poiiiiri j biitj: desakralizuotas cikliSkas
mas paaigkinimo, kaip kultiira modernizuojasi, kas
laikas pavirsta ratu ir ima kelti siaubq. Biitent taip
iS vidaus jq keitia ir kodel modernioji civilizacija
ir nutiko, raSo Eliade, Indijoje, kurioje intelektuaatsiranda Vakaruose, o ne kur nors kitur, siiilo
linio elito deka buvo sukurta moksliSka kosminiy
cikly (yuga) doktrina: begalinis sugrjiimas j Si
dinaminio mechanizmo supratimq: kiekvienoje
civilizacijoje atpaijstama jtampa tarp iemiSko pailiuzorinj gyvenimq, kaip imogiSky kantiy pratesaulio ir kokios nors transcendencijos sampratos,
simq, del savaime veikiantio visuotinio prieiastinkuri suvoktina kaip metafizine jtampa. Tai esminis
gum0 desnio (karmos). Kq reiSkia Siandien Vakacivilizacijos komponentas, jq definuojantis bruoruose, taip pat ir Lietuvoje plintantis jtikejimas
karmos desnio veikimu, kuris antrina, o intelekias, ir civilizacijos tarpusavyje skiriasi tuo, kaip
tualams ir sustiprina iS senoves Graikijos palikimo
jos sprendiia metafizinq jtampq. Pagrindine Eisenperimamq mitinq-filosofinq amiinojo ir beprasmio
stadto iSvada yra Si: metafizine jtampa, kuri sprendiiama suteikiant svarbiq reikSmq ir Siam pasaupasaulio sukimosi ratu koncepcijq? Kodel tai vyksta
Vakaruose, kur, palyginti su kitomis archajinemis ir ,
liui, ir transcendencijai (ir iemiSkai, ir transcensenoves Ryty religijomis, taip pat ir minetomis
dentinei tvarkai), yra pati dinamigkiausia savo
socialiniais padariniais. Dar daugiau - jis teigia,
Indijos bei Graikijos amiinojo sugrjiimo koncepcijomis, judaizmas tap0 esmine naujove: cikline laiko
kad jos sprendimo biidas biina padarytas jau pasamprata buvo periengta (laikas igavo pradiiq ir
tioje pradiioje ir kad kiekvienos civilizacijos dinatures pabaigq)? Kodel tai vyksta Vakary civilizaminis mechanizmas yra tarsi jrakintas i S j metaficijoje, kurios pagrindu tapusi krikdtionybe ne tik
zines jtampos sprendimo biidq, lemianti jos tolesnq
priima istorinj laikq, bet jj ir padventina: istorija vel
ateitj. IeSkodamas rakto jam suvokti, Eisenstadtas
pavirsta Sventqja istorija ir skleidiiasi kaip naujas
nurodo tam tikrq santykio tarp religijos ir sekuliaDievo buvimo pasaulyje matmuo. ..
rios kultiiros formq. Tatiau toliau neinama, nes
1
Tai jau sociologiniai klausimai. Ir Eliade, prabereligija ir net kultura suprantamos itin sociolo-
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gomis vis palygindamas homo religosus su dabartiniu
supasaulietejusiu Vakary civilizacijos imogumi,
priduria, kad mums paijstamas istorizmas atsirado
kaip krikSCionybes irimo produktas: jis teikia lemiamq reikSmq ne Siaip istoriniam jvykiui, bet tokiam
ktoriniam jvykiui, koksjis yra, t.y. nesu teikdamas jam
jokios galimybes atskleisti kokj nors soteriologinj,
transistorinj tikslq (P. 80). Kaikas paijstamo? Taip,
tai sociologijos pamatai - jos pirmykitis mitas - pozityvizmas, pagrindiiantis sociologinio mqstymo
apie imogaus pasaulj modelj: visuomenq reikia tirti
tokiq, kokia ji objektyviai yra, t.y. aprioriai atmetus
bet koki metafizini matmenj ar transcendencijq kaip
tikrovq. PasaulietiSkas imogus - sociologijos individuum socialis - save irgi laiko istorijos kuriniu,
tai-iau mano, kad jj kuria tiktai imoniy istorija,
visuma ty jvykiy, kurie neturi dieviSky modeliy.
Todel jo gyvenimas nera pahentintas (nera modeliuojamas pagal dieviSkus archetipus) - yra profaniSkas ir todel neturintis ontologinio matmens. Visa
gyvenimo patirtis - tiek seksas, tiek mityba, darbas
ir iaidimai - yra desakralizuota. Kaip sako Eliade,
visi Sie fiziologiniai aktai nepasiiymi dvasiniu reik&
mingumu ir, vadinasi, tikrai imogiSku matmeniu (P.
118). PasaulietiSkas imogus iino, kad gyvena imogiSkqja patirtimi, i kuriq jokiu biidu negali jsikiiti
dieviSkasispradas. Todel jam ir laikas nepasiiymi nei
triikiais, nei slepiniais: jis turi pradiiq ir pabaigq, kuri
yra mirtis, biities iinykimas.
Mums gerai paijstama moderni galvosena yra
grindiiama pasaulio desakralizacija, arba, kaip teige
kas buvo
Maxas Weberis, pasaulio "atkere~imu'~,
(Eliades poiiiiriu) apsiSvietusiy imoniy maiumos
darbas. ~iuolaikinisnereligiikas imogus yra imogaus biities desakralizacijos rezultatas. PrieSingai nei
jo pirmtakas, jis susiformavo, stengdamasis "atsikratyti" bet kokio religiSkumo ir bet kokios aukitesnes
(trans-humaine) reikSmes. Jis pripaijsta save tiek,
kiek jam pavyksta "iSsivaduotin nuo savo proteviy
"prietary". Tokiu biidu (tai svarbi Eliades iSvada)
pasaulietigkas imogus, nori jis to ar nenori, iSsaugo
religiSko imogaus elgesio pedsaky. TaCiau jau be
religines reikimes. PasaulietiSko imogaus galvosena
ir elgesys Sioje knygoje yra nuolat lyginami su
religiiko imogaus laikysena, nes yra autoriaus, kaip
Sio amiiaus viduryje ir antroje puseje gyvenani-io
vakarietio, riipestis. Eliade tam skiria net atskirq
knygos poskyri ir nagrineja, kaip Siandieninis individuum socialis, pripaijstantis tik savo biologinq ir
socialinq prigimti, susidedantis iS daugybes neiginiq
ir iSsiiadejimy, nesqmoningai elgiasi religiSkai. Jis
jautiasi ir sakosi esqs nereligingas, bet turi savo ii-

nioje iStisq uimaskuotq mitologijq, daugybq degradavusiy ritualy, "prietary" ir "tabu", kuriems biidinga magiSka-religiSka struktura ir kilme. Siekiant
atskleisti Siq individuum socialis mentaliteto ir
elgesio struktiirq, Eliadei tenka griebtis sociologijos,
t.y. konkrei-ios analizes, kaip kuriami religines
elgsenos, teologijos ir mitologijos pakaitalai. Ar tai
biity mitologine komunizmo struktura bei jo eschatologine prasme, ar Siuolaikiniai iSventinimo bei
atsinaujinimo ritualai, ar nudizmas, ar detektyviniai
romanai ir "muilo operos" - kaip kitokios "istorijos" iSgyvenimas, ar, pagaliau, pati naujausia
erdves ir laiko "periengimo" poreikio iSraiSka virtualine tikrove, visa tai ienklina uimaskuotq ir
iikraipytq religinq elgsenq. Psichoanalizes svarba ir
ypatingas demesys pasqmonei parodo pastangas
ieSkoti neatmenamos senoves egzistenciniy ir visy
pirma kritiniy situacijy bei jy sprendimy. Tatiau
religinis sprendimas iSsprendiia krizq, leidiia periengti asmenines situacijas ir kartu daro biitj "atvirq" transcendencijai, o Siuolaikinio imogaus
"privatiis mitai", svajones, sapnai, fantazijos nepasiekia ontologinio mity lygmens, nes nepaveri-ia
privaEios situacijos pavyzdine situacija, nesudaro
pasauleiiiiros ir nera elgesio pagrindas. Baigdamas
knygq Siomis jivalgomis, Eliade prieina prie nesociologines iSvados: Siuolaikiniy imoniy, kurie skelbiasi esq nereligingi, religija ir mitologija "pasislepe"
jy pasqmones tamsybese, - o tai reiSkia taip pat, kad
galimybe sugrgti prie religines gyvenimo patirties vis
dar slypi tokiy imoniy esybes gelmese.
Taigi Sventybe irpasaulieti~kumasyra du buvimo
pasaulyje biidai, kuriuos imogus iigyvena savo
istorijos eigoje. Noredamas juos atskleisti ir todel
leisdamasis j plataus masto palyginamqjq religines
simbolikos analizq, autorius vis delto supranta
Siandien taip madingo apibendrinani-io komparatyvizmo pavojy ir net uisimena knygos pradiioje
apie tai. Ir, deja, kaip teigia jo kritikai, savo pavyzdiiuose lygindamas laiko ir erdves poiiiiriu labai
skirtingus dalykus, jis rizikuoja slysti religiniy simboliy pavirSiumi, labiau domedamasis jy apraiikomis
nei prasmiy struktiiromis4. Taigi Si Eliades knyga
bent jau del to yra ganetinai postmodernistine.
Todel, nors ir iSleista IietuviSkai praejus net keturiasdeSimCiai mety, ji, manyciau, pasirodo pas mus paCiu
laiku. Tuo labiau, kad turi ir post-postmodernizmo
bruoiy, t.y. autorius ieSko pamatinio bendrumo
religines simbolikos jvairoveje, bet kartu neignoruoja ir religiniy simboliy istorinio konteksto, o ypaijy turinio pokyCiq. Postmodernizmas filosofijoje ir
istorineje mintyje, nukreiptas pries modernybes

Recenzijos

objektyvumo pretenzijq, kvestionuoja ir profanibkqjq
imogaus pasaulio sampratq, t.y. klasikines sociologijos tikrovq. "Ar sociologijos tikroves samprata
nera patios sociologijos konstruktas?" - klausia
sekuliarios socialines teorijos kritikas5. "Ar imogiSkoji ir socialine tikrove nera redukuojama, viena
vertus, iatsietq teorini paiinimq (mokslininky idejas
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apie visuomenq), o kita vertus, i "objektyvy" empirizmq, nereflektuojanti savo teoriniy prielaidy?" klausia jau ne sociologijos kritikas-paSalietis, o
Siuolaikines sociologijos "metrasn6.Taigi ar visoks
redukcionizmas, kaipprofanum mentaliteto raiika,
nerodo Siandieninio bud0 biiti ir paiinti pasauli
ribotumo?
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