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Kovoti už ginþą dơl tiesos? – Kai tolerancija tampa masteliu
Heinzpeter Hempelmann
Tiesos problema – koks tiesos ir tolerancijos santykis. Kas svarbiau? Tiesa ar tolerancija? Gal
taip išvis nedera klausti? Ar galime gyventi be tiesos ir tenkintis tiktai nuomonơmis, ir
atvirkšþiai – ar pakanka atkakliai laikytis tiesos? Kaip išlaikyti teisingą tiesos ir tolerancijos
tarpusavio santykƳ?
„Visi teisǌs!“
Vienas burmistras turi sutvarkyti sudơtingą municipalinƳ klausimą. Pasikalbơti vieną po kitos jis
pasikvieþia Ƴvairias skirtingǐ pozicijǐ ir prieštaringǐ interesǐ partijas. IšklausĊs pirmosios grupơs
atstovo, jis sako: „Jǌs visiškai teisus“. IšklausĊs antrosios – irgi: „Aš jus puikiai suprantu. Jǌs
visiškai teisus“. PakalbơjĊs su treþiąja partija, ir jiems pasako: „Savaime suprantama, jǌs teisǌs“.
Burmistro sekretorius, dalyvavĊs pokalbiuose, vơliau savo vadovo prašo pasiteisinti: „Kaip galite
visiems sakyti ’jǌs teisus’? Taip negalima, to negali bǌti“. Burmistras atsako: „Taip, tu visiškai
teisus“.
Tiesos kratinys kaip visǐ konfliktǐ panacơja?
Visi teisǌs? Visi sako tiesą, net prieštaraudami vienas kitam? „To negali bǌti!“, – teigia sveikas
protas. Pozicija „tu turi tuo tikơti!“ šiuo metu daugelyje visuomeninio bei bažnytinio gyvenimo
sriþiǐ vis labiau Ƴsitvirtina. Yra ne viena tiesa, bet daug tiesǐ. Kas gi norơtǐ pasirodyti
siauraproþiu? Argi tolerantiška neigti kito tiesą? Argi kiekvienas negali ir neturi teisơs galvoti, ko
ir kaip jis nori?
Toks tiesos kratinys „visi teisǌs“, toks tiesos pliuralizmas, – ar jis nơra ta priemonơ,
išsprendžianti ir Bažnyþios problemas, Bažnyþios, kurią kankina daugybơ Ƴvairiausiǐ grupiǐ
grupeliǐ, partijǐ ir pozicijǐ, beje, grasinanþiǐ peštynơmis? Kaip Bažnyþioje joms greta gyventi ir
sugyventi? Atsakymas: labai paprastai! Juk yra ne viena tiesa, – tiesǐ daug. Kiekviena grupơ
privalo gerbti kitos tiesą ir nơ vienai neleista nuneigti kitos grupơs tiesos.
Pateiksiu dar vieną pavyzdƳ: pokalbƳ tarp religijǐ. Ar krikšþioniškojo tikơjimo išskirtinumas
neatnešơ daug vargo pasauliui? Ar tai ne fanatizmas ir nežmoniškumas, kai tam tikros religijos
atstovai mano esą vieninteliai tikrieji tikintieji? Gal taika pasaulyje siejasi su taika tarp religijǐ?
Bet kaip tuomet tai pasiekti? Atsakymas: visai paprastai, reikia tik pripažinti, kad visi teisǌs!
Kiekviena religija tegul turi savo tiesą, nơ viena teneginþija kitos religijos tiesos.
Tiesos pliuralizmo amžiuje ginþas dơl jos atrodo ne tik kad beprasmis, bet ir nereikalingas.
Kadangi esama daug tiesǐ, bǌtǐ arogantiška, prasþiokiška ir netgi grơsminga taikai, jeigu viena
partija norơtǐ bǌtinai Ƴpiršti kitai „savo tiesą“.
Krikšþionims keliami reikalavimai
Jeigu tiesos pliuralizmas, arba tiesos kratinys Ƴsitvirtins, tuomet tai turơs lemiamǐ padariniǐ. Pirmiausia nebebus kritiniǐ susidǌrimǐ dơl teisingo mokymo Bažnyþioje. Kodơl? Todơl, kad nebebus
jokio mastelio, jokios galimybơs apskritai kalbơti apie klaidamokslius, – programa skelbs:
kiekvienas teisus. Taigi jokiǐ ginþǐ nebekils. Taþiau ar Bažnyþia, kuri nebesiginþija dơl tiesos ir
už ją nestoja, ar ji tebơra Bažnyþia, ar tai vis dar Evangeliją skelbianti Bažnyþia, ar vis dar Jơzaus
Bažnyþia?
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Antrasis padarinys: nebereikơs evangelizuoti. Jeigu jau kiekvienas turi savo tiesą, tai kam dar
kažkam piršti tą tiesą, kuri yra grynai mano? Jeigu jau esama daug tiesǐ, tai vienai partijai užsinorơjus bǌtinai Ƴbrukti kitai savo tiesą, kiltǐ grơsmơ taikai tarp žmoniǐ ir religijǐ. Vadovaujantis
tiesos pliuralizmo prielaida, evangelizaciją kaip tiesos, galiojanþios visiems, skelbimą reiktǐ
išmesti iš galvos. Taþiau ar tai bơra Jơzaus Kristaus Bažnyþia, kuri neberengia evangelizacijǐ, kuri
neberagina tikơjimu viso pasaulio paklusti visǐ Viešpaþiui (plg. Rom 1,5)? Ar iš tiesǐ esama daug
tiesǐ? O gal tik viena?
Taigi susidǌrimo su tiesos pliuralizmu ir su tiesos kratiniu reikia.
Kaipgi susiformavo toks visiškai naujas požiǌris, kad yra ne viena tiesa, bet daug?
Filosofinis fonas
Ʋsivaizduokite: apie tiesą taip buvo manoma ne visuomet. Tad išsiaiškinsime, kokios priežastys
pakeitơ nuomonĊ apie tiesą, žmoniǐ požiǌrƳ Ƴ ją. Kalbant apie tiesą galima išskirti tris pagrindinius
etapus.
Priešmodernizmas
Priešmodernizmas apima laikotarpƳ nuo senǐ senovơs iki viduramžiǐ. Viduramžiǐ mąstytojams,
teologams ir filosofams viename asmenyje, buvo aišku:
1) tiesa yra;
2) yra tik viena tiesa;
3) iš esmơs galima pasakyti, kas yra tiesa.
Modernizmas
Antrajame etape – pradedant naujaisiais laikais, Švietimu ir baigiant modernizmu – prie visǐ skirtumǐ yra aišku:
1) tiesa yra;
2) savaime aišku, jog yra viena tiesa, taþiau
3) kas yra toji tiesa, reikia ginþytis.
Kaip naujojo modernistinio tiesos modelio pavyzdys pateikiamas toks dalykas kaip „mokslas“.
Mokslas siekia tiesos, teisingo pažinimo – ir vadovaujasi esmine prielaida, kad vienas klausimas
teturi tik vieną tiesą.
Postmodernizmas
Post išvertus iš lotynǐ kalbos reiškia „po“. Šiandieniniai laikai yra ties sankirtos tašku, žyminþiu
modernizmo perơjimą Ƴ postmodernizmą. Postmodernizmo požymiai yra tiesos pliuralizmas, tiesos
kratinys. Postmodernizmui yra aišku:
1) nors tiesa yra, taþiau
2) yra ne viena, bet daug tiesǐ.
Kiekvienas žmogus turi savo tiesą, kiekviena religija – savo. Kiekvienas turi susiieškoti tiesą, kuri
jam tinka, kitaip tariant – išrasti ją sau. Kadangi tos vienos tiesos, pagal kurią bǌtǐ visa
matuojama ir Ƴ kurią visi orientuotǐsi, nebơra, nebeturơtǐ bǌti, tuomet, aišku, nebơra ir galimybiǐ
siekti „tos vienos“ tiesos ir dơl jos diskutuoti. Nebơra jokio teisingumo ar klaidingumo kriterijaus
ir jokio mastelio, kuris bǌtǐ arba turơtǐ bǌti visǐ priimtas. Todơl:
3) dơl tiesos nebesigrumiama. Negali ir neturi bǌti jokios kovos dơl tiesos.
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Kova už ginþą dơl tiesos
Taigi aišku: šiandien neužtenka kalbơti apie Evangelijos tiesą, apie Velykǐ tiesą arba apie
atperkanþios Kristaus mirties tiesą. Tokiai tiesai šiandien niekas neprieštarautǐ tol, kol ji lieka
privaþioje sferoje. Tokia Evangelijos tiesa nesukeltǐ jokiǐ pasekmiǐ ir ten, kur yra ne viena, bet
daug tiesǐ. Kas nori, kad Evangelijos tiesa galiotǐ, turi kovoti už tai, kad apskritai yra tik viena
tiesa, dơl kurios reikia grumtis su artimu, nes ji galioja bei yra bǌtina ir jam.
Tolerancija atmetant tiesą?
Postmodernizmo tiesos kratinys neƳmanomas!
Vienuolika Ƴrodymǐ, kurie tiesos kratinƳ atveda Ƴ argumentacijos akligatvƳ:
1) Problemos sprendimas ar problemos nustǌmimas?
Kokios problemos buvo iš tiesǐ išsprĊstos tokiu burmistro elgesiu, kai pripažƳstama visǐ tiesa?
Dalykiniai prieštaravimai ir interesǐ konfliktai nedingo. Jie ne tik liko, dar blogiau B jie
sustiprơjo. Ir kada nors kur nors jie nekontroliuojama jơga išsiverš lyg vulkanas.
2) Integraciniǐ sugebơjimǐ trǌkumas
Klausimas toks: kas atsitinka tiems, kurie nenori sutikti su tiesos kratiniu „visi yra teisǌs“ ir kurie
visam tam konceptui turi pasakyti „ne“, kadangi tokia kaina – tiesos praradimas – jiems per
didelơ?
Pliuralistinis tiesos kratinys Bažnyþioje, visuomenơje ir tarpreliginiame dialoge negali
integruoti vienos grupơs, nuo kurios visa priklauso: grupơs tǐ, kurie negali pritarti tiesos kratiniui.
Taigi nieko nelieka, kaip tik pripažinti reikalavimo nesơkmĊ arba išstumti ir pašalinti tuos,
kurie nenori nusilenkti teiginiui „visi teisǌs“. Žmonơms, kurie orientuojasi Ƴ Ƴpareigojanþius
mastelius, pavyzdžiui, Ƴ Biblijos autoritetą ar Ƴ tikơjimo išpažinimus arba kurie tokiǐ ieško, greitai
uždedamas „tiesos fanatikǐ“ ir „fundamentalistǐ“ antspaudas.
Tiesos kratinys nelogiškas
3) Tiesos kratinys paralyžiuoja bet kokƳ susikalbơjimą
Sveikas žmogaus protas pirmiausia paklaustǐ: „visi teisǌs“ – net ir tada, kai vienas kitam
prieštarauja ir gina visiškai priešingas pozicijas? Ar toks teiginys nerodo gryno neapgalvotumo?
Argi gali bǌti, kad tikra yra viena ir tuo pat metu kita, kas yra pirmojo priešingybơ? Ar gali bǌti,
kad abu dalykai teisingi: Jơzus yra vienintelis kelias pas Dievą, visiems visǐ tautǐ žmonơms; ir
visiška to priešingybơ – daug keliǐ veda pas Dievą? Negali bǌti, kad koks nors dalykas yra ir
teisingas, ir neteisingas vienu metu.
Konkretus pavyzdys: šiame popieriaus lape arba yra parašyti sakiniai, arba jǐ nơra. Kas,
raginamas tolerancijos Ƴsakymo, pasisako prieš tokƳ arba/arba ir kas reikalauja: „Reikia palikti abi
pozicijas (ten yra sakiniǐ ir ten jǐ nơra)“, tas negali net diskutuoti apie jǐ turinƳ. Jau nuo
Aristotelio ir Leibnizo laikǐ yra žinoma: kas priima prieštaringus, vienas kitą neigianþius sakinius,
tas galǐ gale nepasako nieko, tikrai nieko apibrơžto, ką galima bǌtǐ kaip nors panaudoti.
Komunikacija apskritai negalima ten, kur pripažƳstamas tiesos kratinys, tiesos pliuralizmas.
4) Tolerancijos netolerantiškumas
Tiesos kratinys yra garbinamas už jo tariamąją toleranciją. Taþiau kaip yra iš tikrǐjǐ? Kas
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nepriima tiesos kratinio, kas laikosi Jơzaus Kristaus kaip tos vienos tiesos arba kas gina kokią nors
tiesą reikalaudamas bendro jos galiojimo, tam tikơjimo pliuralizmo koncepte vietos neatsiras.
Ar su tokiais žmonơmis apskritai reikia kalbơti? Ar su jais apskritai galimas pokalbis, ar jie
verti pokalbio? – Taip tolerancijos vardu ir po jos priedanga susidorojama su pokalbio priešininku
ir atsisakoma pagarbiai diskutuoti, nors visǐ pirma reikơtǐ jam parodyti tą išliaupsintąją
toleranciją. Tai kitaip galvojanþio diskriminavimas tolerancijos vardu!
Kas nenori bǌti atskirtas ir apjuodintas, turi pritarti tik vienam „pasirinkimui“ – reikalavimui
„visi teisǌs“, kai teisǌs yra ir tie, kurie gina priešingus dalykus tam, ką aš laikau teisinga.
Koks netolerantiškas yra toks tolerancijos reikalavimas, paaiškơja tada, kai tolerancijos vardu
krikšþionys raginami: „Kitǐ religijǐ atžvilgiu atsisakykite savo netolerantiško išpažinimo, kad
nơra kito vardo, per kurƳ galimas išgelbơjimas, tik Jơzus Kristus!“ (Plg. Apd 4,12). ýia kalbama ne
apie kokią nors nereikšmingą detalĊ, bet apie krikšþioniškojo tikơjimo šerdƳ. Bet argi gali bǌti
didesnơs netolerancijos kitos religijos išpažinơjǐ atžvilgiu, kaip prisidengus tolerancija raginti:
„Atsisakykite savo tikơjimo esmơs“? Tuomet krikšþionys gal ir bǌtǐ „tolerantiški“, bet kas jie po
viso to dar bǌtǐ? Ar jie tebebǌtǐ krikšþionys? Ar musulmonai bus musulmonai, jeigu jie atsisakys
išpažinti Alachą kaip vienintelƳ viešpatƳ? Ar induistai tebebus induistai, jeigu jie Ƴsitikinimo apie
sielos persikǌnijimą nebepripažins kaip visuotinai galiojanþio?
5) Tiesos kratinys „visi teisǌs“ prieštarauja pats sau
Tiesos pliuralizmui negalima pritarti ir juo labiau jo praktikuoti jau vien dơl to, kad jis pats sau
prieštarauja. Jau parodơme: tolerancija gali reikalauti daugelio tiesǐ koncepto tik pati labai
netolerantiškai elgdamasi.
Esama dar vieno vidinio prieštaravimo. Kas sako „yra daug tiesǐ, o ne viena“, gali taip
kalbơti tik todơl, kad jis tai skelbia tik kaip visus Ƴpareigojanþią vieną tiesą. Toks tiesos
pliuralizmas pateikiamas ne kaip asmeninơ nuomonơ, bet kaip kažkas, Ƴ ką turi remtis visi kiti.
Griežtai tariant, „tiesa ta, kad tiesos nơra. Tiesa ta, kad tiesa yra tik daugiskaitoje“.
Pliuralistinis tiesos kratinys tik tuomet gali paneigti vieną tiesą, jeigu pats skelbs esąs viena
vienintelơ tiesa. Taigi jis pretenduoja Ƴ tai, ką pats vienu ypu paneigia. Jis elgiasi kaip viena tiesa,
apie kurią pats teigia, kad jos nơra.
Dar kartą grƳžkime prie burmistro ir prie jo tiesos pliuralizmo. „Visi teisǌs“ – tai dalykas,
reiškiantis ne ką kita, kaip „visi neteisǌs“. Niekas – kaip matyti iš praktikos – þia nepasiekia savo
tiesos, tik burmistras: savo interesus, savo tiesą jis iškiša dosniai dalydamas „tiesos liudijimus“,
kurie patys vienas kitą panaikina. Tai panašu Ƴ vaikǐ darželƳ, kur visi nori bǌti pirmi ir kur visiems
pažadama pirmoji vieta, kadangi tik taip auklơtoja gauna ramybĊ ir darbas gali vykti sklandžiai.
Tiesos kratinys etikos požiǌriu nepateisinamas
Ši paskutinioji tiesos pliuralizmo klausimǐ kraitelơ sveria kone daugiausiai.
6) Chameleoniškumas
Jau etikos požiǌriu nepateisinamas chameleoniškumas, kurio griebiasi postmodernizmo teoretikai
kalbơdami apie „tiesą“. Jeigu tiesa „keiþiasi“; jeigu vienoje gyvenimo situacijoje tiesa yra
vienokia, kitoje – jos priešingybơ; jei šiandien tiesa yra ta, o rytoj visai kita; jeigu kiekvienas turi
savo tiesą ir niekas negali niekam nuginþyti jo tiesos, niekam neleidžiama – tiesos juk nơra, yra tik
daug asmeniniǐ tiesǐ, – ar tuomet apskritai prasminga, priimtina (ar nenuves tai Ƴ paklydimą)
toliau kalbơti apie „tiesą“? Filosofinơ tradicija ir mokslinis mąstymas þia pasirodo daug
nuosaikesni ir intelektualiai sukalbamesni. Jie skiria tiesą nuo tiesiog pretendavimo Ƴ tiesą, tiesą ir
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tiesiog nuomonĊ, tiesą, kurios reikia siekti, ir mǌsǐ bandymus suprasti tą tiesą. Asmeninơ pozicija
viešai skelbti tiesą þia suprantama kaip negalvotumas ir nesąžiningumas.
7) Žmogus paliekamas pats su savimi ir savo gyvenimo tiesa, arba gyvenimo melu
Kai asmeninơ nuomonơ yra tiesa jau vien todơl, kad jai kas nors atstovauja ir kad reikia bǌti
tolerantiškam; kai kiekvienas teiginys kaipmat tampa tiesa jau vien todơl, kad toks teiginys yra ir
nenorima jam prieštarauti, tuomet iš žmogaus atimama bet kokia galimybơ turơti orientyrą, artintis
prie tiesos, koreguoti savo Ƴsitikinimus, bet kokia galimybơ pasiekti išganymą.
Kas neigia, kad tiesa yra, nepriklausomai nuo to, ar ją jau žino, ar dar ne, kas nebenori
daugiau nieko žinoti apie šƳ visus ƳpareigojantƳ horizontą; kas sako: „Tos vienintelơs tiesos, kuri
galiotǐ visiems, bǌti negali, jos nơra; nơra vienos tiesos, juk tiesǐ daug“, – tas kiekvieną palieka
likimo valiai, palieka jƳ su savo bơda ir su „savo gyvenimo tiesa“, arba su savo gyvenimo melu.
Kai žmogui aiškinama: „Nơra tiesos, galiojanþios visiems; tai, ką tu laikai teisinga, yra tiesa,
bet tai tavo tiesa“, tuomet negali bǌti ir, žinoma, nơra jokios Dievo valios, jokio gơrio ir blogio;
tuomet atimama lemtinga gyvenimo apsauga. Krikšþionims toks apsaugos teikimas – Ƴsakymas
mylơti artimą.
Ar gali bǌti didesnio nehumaniškumo, kaip žmones palikti pasikliauti savimi bei kitais ir
sakyti: „tu esi sau paskutinis horizontas“? Argi kiekvienas žmogus neturi elementarios teisơs, kuri
kaip tik ir yra žmogaus teisơ, išgirsti apie Dievą, kuris Jơzuje Kristuje prapleþia mǌsǐ ribotą
horizontą, dovanoja mums perspektyvǐ ten, kur asmeninơ gyvenimo tiesa „užkala“ lyg variklio
stǌmoklis.
8) Orientyro atsisakymas
Žmogui reikia orientyro. Žmogaus esmĊ sudaro tai, kad jis klausia apie savo vietą visatoje, ko
nedaro gyvǌnas; kad jis negali gyventi nesidomơdamas „iš kur?“, „kur link?“, „kokia prasmơ?“
Postmodernistinis tiesos kratinys sako ne tik: „Mes nepažƳstame tiesos; mes neturime tiesos; tiesa
nơra akivaizdi, neguli gatvơje, kur kiekvienas galơtǐ ją pasiimti ir parsinešti Ƴ namus“. Tam gali
pritarti ir pritartǐ kiekvienas krikšþionis. Taþiau postmodernistinis tiesos kratinys yra
nehumaniškas tuo, kad žengia toliau ir sako: „Atsakymo, kurio tu ieškai, visai nơra; prasmơs,
kurios tu ieškai, nơra – tiesa yra tik iliuzija. Klausti apie tiesą yra kvaila, grumtis dơl tiesos neatsakinga“.
9) Jokio skirtumo tarp Adolfo Eichmanno ir motinos Teresơs?
Kai viskas vienodai pripažƳstama, tai visur greitai Ƴsitvirtina abejingumas. Kai tiesa sulyginama su
asmeniniais norais, tai, logiškai mąstant, išeitǐ, kad visą gyvenimą trukĊs motinos Teresơs
pasiaukojantis darbas Kalkutoje tarp paþiǐ vargingiausiǐjǐ yra vienodai pripažƳstamas ir vienodai
pateisinamas kaip ir Adolfo Eichmanno milijonǐ žydǐ sunaikinimas. Kas þia protestuoja, tas
turơtǐ savĊs paklausti, kokiais kriterijais remiantis bǌtǐ galima pateikti kitus vertinimus, jeigu
nebơra tiesos, nebơra visus Ƴpareigojanþio horizonto, jeigu apie tiesą paliekama sprĊsti kiekvienam
pagal jo norą. Kas prieštarauja Eichmanno ir motinos Teresơs viso gyvenimo darbo
suvienodinimui, kas pagrƳstai nesutinka: „Bet tai nepalyginami dalykai! To negalima sumesti Ƴ
vieną katilą: žmogaus niekinimo, kuris yra be galo blogas dalykas, ir žmogaus meilơs, kuri yra
didelơ dorybơ“ – tas kaip tik galvoja apie svarbiausią gơrio ir blogio, teisingumo ir klaidingumo
tiesos kriterijǐ.
Kai faktinis gyvenimas tampa norma, gyvenimo tiesa; kai žmogaus gyvenimo konceptas jau
vien dơl to turơtǐ bǌti teisingas, nes jis gyvena taip, kaip gyvena, tuomet tiesos pliuralizmas
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kapituliuoja prieš elementarǐ orientyrą. ýia nebegalima skirti melo ir tiesos; pareiškimas „melas“
galimas tik esant prielaidai, kad yra tiesa. ýia jau nebegalima perskirti blogio ir gơrio; pareiškimas
„blogybơ“ bǌtǐ galimas tik egzistuojant gơriui.
10) Kai visi teisǌs, teisus yra stipresnis
Kai visi teisǌs, kai visiems sakoma: „jǌs esate teisǌs“, tuomet slapþia prasibrauna tas, kuris turi
didesnĊ Ƴtaką ir didesnĊ galią. Kai tiesos nebơra arba kai jos nebeturi bǌti, kai uždrausta sveika
kova dơl tiesos, o konfliktinơ situacija neišnyksta, ar galima tikơtis ko nors kito, kaip tik
nekontroliuojamo stipresniojo prasimušimo? Kai tiesos nebeturi bǌti, tai argi ne to tiesa paima
viršǐ, kas turi galimybĊ primesti savo tiesą visiems kitiems? Kai burmistras visus pripažƳsta
teisiais, tuomet niekas nơra teisus; tuomet tas pasieks savo teisingumą, kas efektingiausiai padơs
Ƴgyvendinti jo paties interesus, jo asmeninĊ tiesą.
Juk ir mǌsǐ modernioje visuomenơje tolydžio mažơja bendrǐ Ƴsitikinimǐ ir vertybiǐ, o
daugơja priešingǐ interesǐ ir konfliktǐ. Argi už taip išliaupsintos ir mǌsǐ visuomenơs bedrabǌvio
centre stovinþios „interesǐ lygybơs“ iš tikrǐjǐ nesislepia stipresniojo teisingumas ir tiesa,
teisingumas tǐ, kurie geriausiai žino, kaip Ƴ etikos vakuumą pramušti savo interesus, suprask –
asmenines tiesas?
11) Humanizuojanti kalbos apie tiesą reikšmơ
Kalbơjimas apie tiesą jau beveik Ƴgijo represyvią, tironišką, konfliktus Ƴžiebianþią reputaciją.
Taþiau ar nơra vis dơlto priešingai? Tai puikiai parodo civilizuojantis mokslo poveikis. Po
Trisdešimtmeþio karo, nusinešusio treþdalƳ Vokietijos gyventojǐ gyvybiǐ, naujǐjǐ laikǐ mokslo
modelis nepaprastai suklestơjo. Centre atsidǌrơ tikơjimas objektyvia tiesa. Šis vienos visus
Ƴpareigojanþios tiesos Ƴsivaizdavimas leido dalykiškai ir taikiai išsprĊsti konfliktus.
Mokslininkai stengiasi kovoti tik su teorijomis, mintimis, teiginiais, bet ne su tais, kurie juos
iškơlơ ir gina. Jeigu tos vienos tiesos kaip pažinimo horizonto, kurio visi bendrai siekiame,
nebebǌtǐ, jeigu ginþas dơl tiesos panaikintǐ teorijas, tuomet ar neliktǐ vien žmoniǐ ginþas; jeigu
dơl tiesos nebebǌtǐ galima kovoti iš skirtingǐ pozicijǐ, ar neliktǐ konfliktas tarp asmenǐ?
Tiesa, kuri gimdo toleranciją
Vis dơlto kaip tik tuomet, kai pastebime, kad be tiesos neƳmanoma, be tiesos, už kurią visi
tarpusavyje turime kovoti, nes mums jos reikia, kaip tik tuomet iškyla aibơ labai rimtǐ
prieštaravimǐ. Tie prieštaravimai kaipmat stoja skersai kelio, jeigu kas nors kalba apie „tiesą“. Jie
lieka ir tuomet, kai tampa aišku, kad reikalavimas tolerancijos kaip toks nepatenkina. Jie lieka ir
tada, kai suvokiama, kad apie tiesą bǌtina galvoti vienaskaitoje. Tik tuomet, kai mums pavyks
suvokti tuos prieštaravimus ir rimtai priimti jǐ dalykinĊ pusĊ, bus galima laimơti ir tuos, kurie
logiškai Ƴžvelgdami bǌtinybĊ ieškoti tiesos, be abejonơs, instinktyviai sustos išsigandĊ kaip tik
tokios tiesos.
Pirmas prieštaravimas: ar laikymasis Ƴsikibus Ƴ „vienintelĊ tiesą“ nedaro žmogaus fanatiško?
Ar tai nơra iš esmơs ơjimas per lavonus, kai manoma, kad kas nors turi tiesą visiems? Jeigu iš tiesǐ
turime tiesą, ar tuomet nuoseklu bet kokia kaina tą tiesą prastumti?
Antras prieštaravimas: ar tiesa nepadaro žmogaus netolerantiško? Ar ta netolerancija bǌtinai
neatveda prie nehumaniškǐ padariniǐ? Ar tie, kurie tikơjo turƳ tiesą, pasielgơ neƳtikơtinai nežmoniškai? Tik prisiminkime kryžiaus karus, inkviziciją ir religinius karus.
Treþias prieštaravimas: ar tiesos akcentavimas nơra ne kas kita, kaip užsispyrơliškas
atitrǌkimas nuo gyvenimo?
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___________________________________ Heinzpeter Hempelmann. Kovoti už ginþą dơl tiesos?
Ketvirtas prieštaravimas: ar apskritai galima Ƴrodyti tiesą? Ar kalbos apie daug tiesǐ,
nuomonơ, kad yra tiek daug tiesǐ, jog visi teisǌs, kyla dar ir ne todơl, kad niekas negali pamatyti
tiesos visiems?
Tiesa, kuri mus padaro nuolankius
Šiuos klausimus mes puikiai suprantame. Mes patys esame apstulbĊ nuo to, kad krikšþioniškojo
tikơjimo vardu buvo kovojama ugnimi ir kalaviju – visai taip skelbơ kaizerio Karolio šǌkis prieš
saksus: „Nenori bǌt man brolis tu, perskelt tau kaukolĊ skubu!“
Ir patys nuolat pastebime, kaip ir mums mǌsǐ tikơjimas, kurio esmơ yra ryšys su Jơzumi
Kristumi, grasinasi virsti abstrakþia teorija. Mes turime nuolat pripažinti, kad tai, kas mums yra
išlaisvinanti gyvenimo tikrovơ, mǌsǐ Bažnyþiose nusirita iki užmušanþio Ƴstatymo, kai
atsiduriame vien tik teoriniǐ normǐ ir dogmǐ apsuptyje.
Bet mes galime Ƴžvelgti, kad þia iš esmơs kažkas negerai. Mes galime – ir tai lemiama –
nustatyti, kad kaip tik šis gyvenimo bei mąstymo bǌdas yra priešingybơ tam, kas savo esme yra
krikšþioniškasis tikơjimas.
Krikšþioniškojo tikơjimo centras leidžia ir liepia krikšþionims nuolat patikrinti, pakoreguoti
savo gyvenimą ir, reikalui esant, prašyti atleidimo. Krikšþioniškojo tikơjimo tiesa yra sąlyga
demaskuoti klaidingas kalbas ir liudijimus kaip nekrikšþioniškus ir nehumaniškus.
Taigi tarp krikšþioniškojo tikơjimo tiesos ir mǌsǐ kalbǐ bei liudijimo, netgi mǌsǐ gyvenimo
yra esminis, neƳveikiamas skirtumas. Ši krikšþioniškojo tikơjimo tiesa nơra abstrakti mokymo
sistema arba minþiǐ statinys. Ši tiesa yra ne kas kita, o Jơzus Kristus kaip Asmuo. Mes bandome ir
esame sulaikomi, kad iš naujo bandytume teisingai kalbơti apie šią tiesą. Ʋvairǌs Bažnyþios
išpažinimai turi siekti, tinkamai parodyti šią krikšþioniškojo tikơjimo tiesą; taþiau nepaisant
preciziškǐ formuluoþiǐ jie, žinoma, vis dơlto truputƳ atsilieka nuo šios tiesos. Taþiau tikơjimo
išpažinimus laikydamas teisingais, juk dar nesi krikšþionis. Visi šie teoriniai pasakymai apie
krikšþioniškojo tikơjimo esmĊ ir gyvenimo tikrovĊ negali pakeisti šios tiesos ir šios tiesos
tikrovơs, negali užimti jos vietos.
Už visas mǌsǐ mintis, dogmas, išpažinimus ir skelbimus laiduojame ne patys, bet už juos
laiduoja kai kas kitas: Jơzus Kristus. Todơl tinkami, teisingi jie yra tik tuomet, kai jie išeina iš
savĊs, kreipia nuo savĊs ir rodo kelią Ƴ tai, kas jums iš esmơs labiausiai rǌpi. Teisingai Paulius
sako, kad krikšþionys skelbia ne save paþius, bet Jơzǐ Kristǐ kaip ViešpatƳ (plg. 2 Kor 4,6). Toks
yra jǐ kalbơjimo, liudijimo ir gyvenimo tiesos kriterijus, kad savo tikơjimo gyvenimu ir savo
kalbơjimu apie tikơjimą jie nusigrĊžia nuo savĊs ir susikoncentruoja Ƴ Kristǐ. Taigi
krikšþioniškajame tikơjime kalbant apie tiesą svarbiausi yra du lygmenys: tiesa, kuri yra tik Jơzus
Kristus ir kuri yra krikšþioniškojo tikơjimo centras bei pagrindas; ir tiesos problema – tai
krikšþioniǐ kalbǐ ir gyvenimo deramumas su šia tiesa. Pirmasis yra vienintelis kriterijus
paskutiniajam. Tai paskutinis, neƳveikiamas skirtumas. Jis padaro krikšþionis nuolankius. Jis apsaugo krikšþionis nuo bet kokio fanatizmo, jeigu (ir kol) sąmonơje jie išlaiko šƳ esminƳ skirtumą
tarp savĊs ir savo Viešpaties. To skirtumo tarp savĊs ir savo Viešpaties žinojimas, kuris verþia
nuolat prašyti atleidimo ir bǌti nuolankius, apsaugo juos nuo bet kokio skuboto asmeninio
mąstymo ir gyvenimo sutapatinimo su krikšþioniška tiesa. Toks yra suvokimas tiesos, kuri pati yra
Jơzus Kristus ir kuri geriausiai apsaugo nuo bet kokio fanatizmo ir bet kokio sektantiškumo.
Dơl šios priežasties krikšþionys apie tiesą kalba kitaip nei fanatiškos pasaulơžiǌros
bendruomeniǐ atstovai. Tai sąlygota tos tiesos, kurią jie rado, esme. Jie niekuomet negalơs tapti
šios tiesos savininkais, jie niekuomet jos neturơs, nedisponuos ja. Krikšþionys žino: jeigu jie
laikosi gerai, tuomet viskas atvirkšþiai; tuomet ta tiesa juos laiko; tuomet ne jie turi tą tiesą, bet ta
tiesa turi juos; tuomet jie nơra apsơsti tos tiesos; tuomet ta tiesa turi juos – turi, padarydama juos
nuolankius ir paklusnius.
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___________________________________ Heinzpeter Hempelmann. Kovoti už ginþą dơl tiesos?
Tiesa, kuri mus padaro tolerantiškus
Ši tiesa nơra tolerantiška, ji negali tokia bǌti, bet ji padaro mus tolerantiškus! Tolerancijos
vardan, taip bǌtino reikalavimo pakĊsti kitaip mąstantƳjƳ ir kitkuo tikintƳjƳ vardan, reikia
atsisveikinti su nediferencijuotais kvietimais bǌti tolerantiškiems, reikia skirti toleranciją asmens
atžvilgiu ir toleranciją dalyko arba dalykinio klausimo atžvilgiu, reikia skirti asmens toleranciją ir
dalyko toleranciją. Kalbant apie dalyką, reikalą, apie klausimą, kas yra tiesa, jokios tolerancijos,
aišku, negali bǌti. Kai palieþiamas klausimas, ar jǌs dabar kaip tik skaitote šƳ sakinƳ, ar ne, ar koks
nors gamtos dơsnis teisingas ar ne, ar krikšþioniškasis tikơjimas yra teisingas ar ne, raginimas bǌti
tolerantiškam neƳmanomas. Tai bǌtǐ tiesiog beprasmiška.
Neišvengiamą, žmogaus ir jo orientavimosi labui bǌtiną, netolerantiškumą dalykui reikia
skirti nuo bǌtinos tolerancijos asmeniui, kuris kitaip negu aš mąsto, elgiasi ir gyvena.
Krikšþionims, kaip Kristaus sekơjams, buvo liepta mylơti ne tik artimą, bet ir tą, kuris gyvena
kardinaliai priešingai nei jis ir kuris galbǌt netgi kơsinasi Ƴ jo gyvybĊ. ýia ir prieiname prie
pirminơs žodžio „tolerancija“ reikšmơs – nešti: lotynǐ tolerare reiškia „nešti“, „pakelti“,
„atlaikyti“. Tad asmens tolerancija krikšþioniui reiškia ne bandyti nuslơpti nuo kito dalykinĊ
priešingybĊ, bet bǌti pasiruošusiam šios priešingybơs vardan ir kentơti. Žodis martyrium (kankinio
dalia) yra dviprasmiškas. Viena vertus, martyrium – tiesos liudijimas ir tiesos išpažinimas, tiesos,
kuri nenori ir negali bǌti Ƴgyvendinta prievarta, nes ji pati yra meilơ asmenyje. Kita vertus,
martyrium yra kentơjimas už tą tiesą, kuri susiduria su pasipriešinimu ir prieštaravimu.
Todơl krikšþionys vardan tiesos, kuri viena gelbsti, tiek pat netolerantiškai priima kitaip mąstantƳjƳ, kiek ir atvirkšþiai, – yra pasiruošĊ asmeniškai sutikti jƳ su tolerancija, draugiškai kaip
asmenƳ, kaip biþiulƳ. Dơl tiesos krikšþionys savo bendražmogiǐ atžvilgiu bus tiek pat
netolerantiški, kiek savo artimą kaip asmenƳ jie sutinka su bǌtina tolerancija, draugiškumu,
pasiryžimu bǌti pakantiems, net kentơti. Tik taip jie bus pavyzdys to, kuris tiesos vardan (!)
paaukojo savo gyvenimą dơl savo priešǐ.
Tiesa, kuri mus padaro laisvus
Krikšþioniškasis tikơjimas nơra darbas dvasinio sodo sklypelyje. Stoti už tiesą ir susidurti su
postmodernizmo tiesos kratiniu – ne žaisti stiklo karoliukais. Krikšþionys stoja už tiesą, nes
klausti apie tiesą yra žmogiška, tai žmogaus esybơs dalis. Krikšþionys kovoja dơl tiesos, kadangi
tiesos klausimas jiems nơra laisvalaikio užsiơmimas, bet viso gyvenimo pagrindas. Biblijoje
vartojamas hebrajiškas žodis emet verþiamas kaip „tiesa“ reiškia tai, kas patikima, kuo galima
pasikliauti, kas laiko ir perneša.
Šis nepaprastai praktiškas teorinis aspektas kovos dơl tiesos ir dơl to, kad nepaisant daugelio
religiniǐ bei pasaulơžiǌriniǐ, vienas kitam prieštaraujanþiǐ tiesos pareiškimǐ gali bǌti tik viena –
patikima – tiesa, turi lemti (ir lems) visas tinkamas kalbas apie krikšþioniškojo tikơjimo tiesą.
Ši tiesa varžo tiek, kiek ji savo esme yra nenuolaidi. Daug labiau ji išlaisvina, kadangi
gyvenimą pastato ant patikimo pamato ir suteikia jam prasmĊ, ji prasiveržia pro visas
perspektyvos nebuvimo sienas ir padaro galą visam tam nevaisingam sukimuisi aplink save. Ji yra
tiesa, kuri išlaisvina (plg. Jn 8,32).
Tiesa, kurios negalima Ƴrodyti, bet kuri pateisina viltis
Krikšþionys irgi žino, kad tiesa tiesiog „neguli gatvơje“, kad ja visi nedisponuoja, kad ji
priverstinai visiems negalioja ir nơra visiems matoma. Krikšþionys taip pat žino, kad Tiesos, kuri
yra Jơzus Kristus, negalima „Ƴrodyti“, lygiai taip, kaip ir bet kokios kitos.
Kad tiesos negalima Ƴrodyti – nei filosofinơs, nei matematinơs, nei krikšþioniškojo tikơjimo –
nesunku Ƴsitikinti. Kiekvienas Ƴrodymas grindžiamas bendromis abiejǐ pašnekovǐ prielaidomis.
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Tik taip galima rasti bendrą argumentavimo kelią. Jeigu mano pašnekovas pritaria esminơms
prielaidoms, tuomet lemiamas bendrumas jau yra, o Ƴrodymo nebereikia ir þia jis jau
„nebegalimas“. Ir atvirkšþiai: jeigu tokiǐ bendrǐ išeities taškǐ nesama, negalima rasti ir bendro
kelio; trǌksta to, kuo aš kitam galơþiau pagrƳsti savo argumentaciją kaip abiem mums bendrą bazĊ.
Taip tampa aišku: kaip tik tada, kai Ƴrodymo labiausiai reikơtǐ, kai mane nuo kitǐ atskiria
esminiai skirtumai, kaip tik tada Ƴrodymǐ pateikti neƳmanoma. Todơl su šia problema susiduria ne
tik teologai. Tai vienodai galioja visiems, kurie per mokslą, filosofiją ir logiką siekia komunikuoti,
skelbti ir vienytis.
Todơl tiesos pažinimas galimas tik tada, kai Ƴvyksta „platformos“ pakeitimas. Krikšþionys
žino ir tai, kad jeigu žmogus nori pažinti tiesą, kuri jiems asmeniškai jau pažƳstama ir suprasta, jo
(gyvenimo ir mąstymo) prielaidos turi keistis. Todơl krikšþioniškasis tikơjimas ragina pakeisti
prielaidas; jis ragina priimti tas prielaidas, kurios leidžia susitikti su Asmeniu bei Tiesa ir juos
atskleisti ir kurios yra krikšþioniškojo tikơjimo centre.
Ši tiesa, kurios esmơ yra Asmuo, nebus matoma tam, kuris liks atokiau ir bus abejingas; ši
tiesa nebus matoma tam, kuriam jo asmeniniame gyvenime ir jo gyvenimo koncepcijoje pakanka
savĊs ir kuris pats yra tiesa. Pažinti tą vienintelĊ tiesą galima tik tada, kai žmonơs nebijo pastatyti
ant kortos visǐ savo gyvenimo ir mąstymo prielaidǐ. Tokios pažinimo pastangos, kuriǐ jokiu bǌdu
nepavadinsi nei teorinơmis, nei akademinơmis, laiduojamos Jơzaus pažadu: „Kas klauso mano
žodžiǐ ir juos vykdo...“, taigi kas Ƴ juos orientuoja savo gyvenimą, „...supras...“, pamatys, „...ar aš
kalbu pats iš savo galvos...“, ar tik savo asmeninĊ tiesą, kuri yra viena iš daugelio, skelbiu, „...ar
tas mokslas iš Dievo...“ ir yra tiesa (plg. Jn 7,17).
Heinzpeter Hempelmann, baigơ teologijos ir filosofijos studijas, vadovauja evangelinei
teologijos seminarijai Pietǐ Vokietijoje
Vertơ Vilija Adomaviþiǌtơ
Versta iš: Hempelmann H. Glauben wir alle an denselben Gott? – Wuppertal, 1997
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