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MOKSLAS IR DVASINGUMAS

PAULIUS V. SUBAČIUS

2011 m. lapkričio 25–26 d. Lietuvių katalikų mokslo akademĳa surengė Pax 
Romana Europe konferencĳą „Mokslas ir dvasingumas“. LKMA yra laikoma 
tarptautinės katalikų intelektualų federacĳų asociacĳos Pax Romana (stu-
dentų judėjimas nuo 1921 m., dėstytojų nuo 1947 m.) steigėja. Atnaujinus 
LKMA narystę asociacĳoje po centro perkėlimo iš išeivĳos į Lietuvą 1992 m., 
Centro valdybos nariai dalyvauja kasmetinėse Europos padalinio konferen-
cĳose ir kai kuriuose darbo grupių susitikimuose. Vilniaus konferencĳai, 
kurioje dalyvavo per dvi dešimtis Pax Romana priklausančių Europos šalių 
organizacĳų atstovų, temą pasiūlė LKMA. Buvo paraginta atkreipti dėme-
sį į paradoksalų dvasingumo sąvokos taikymą ir kontroversišką turinį po-
sovietinėje erdvėje, o ir visoje pomodernioje kultūroje. Toliau pateikiame 
konferencĳos temos probleminę išsklaidą, kuri buvo gairė dalyviams for-
muluojant savo pranešimų temas.

Krikščioniškoje Europos civilizacĳoje dvasingumas turėjo aiškią religi-
nę dimensĳą. Visi skirtingus pašaukimus ir skirtingas tradicĳas atitinkantys 
jo pavidalai bei ugdymo sistemos buvo orientuoti į pasirengimą Amžinajam 
Gyvenimui. Kartu dvasingumo puoselėjimas buvo svarbus žemiškąjį gyve-
nimą ir bendruomeninius santykius humanizuojantis veiksnys. Šiuolaiki-
nėje visuomenėje atsidėjimo dvasiniams reikalams alkis nėra išnykęs, tačiau 
vis dažniau dvasingumas reiškiasi surogatinėmis, nureligintomis ar sinkre-
tinio religingumo formomis. Ypač posovietinėse visuomenėse, patyrusio-
se prievartinio ateizavimo poveikį, dvasingumu dažnai laikomas bet koks 
antimaterialistinis nusiteikimas ar nuo praktinės naudos atsiribojanti veik-
la. Tebėra gajus ir naujus groteskiškus pavidalus įgyja komunistų diegtas 
dvasingumo tapatinimas su jausmingu poezĳos skaitymu, pomėgiu lanky-
ti teatrą ar net bodėjimusi kasdieniais reikalais. Okultizmas, magĳa, vege-
tarizmas, pacifizmas, antiglobalizmas, ekologizmo persmelktas natūralaus 
gyvenimo būdo propagavimas, nemedicininių sveikatinimo būdų sklaida, 
fragmentiškai perimtos rytietiškos meditacĳos bei kūno lavybų praktikos ir 
panašūs dalykai sudaro šiandienio „dvasingumo“ kraštovaizdį.
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Pseudodvasingumo išvešėjimas kelia rūpestį dvasininkams, Bažnyčių 
vadovams, nes yra stiprus bendruomenes ir tikėjimo perdavimo tradici-
ją dezintegruojantis veiksnys. Vis dėlto, plačiau žvelgiant, jis neramina ar 
turėtų neraminti ir sociologus, psichologus, pedagogus, medikus, visus 
įžvalgius socialinės ir kultūrinės kritikos atstovus. Kurdamas laikiną psi-
chologinio komforto iliuzĳą, tačiau iš tiesų nepajėgdamas patenkinti vidi-
nių žmogaus poreikių, pseudodvasingumas netrunka atsigręžti stabilių 
vertybinių orientacĳų praradimo, nusivylimo, depresĳos, socialinių saitų 
trūkinėjimo padariniais. Kartu iškyla poreikis naujai apmąstyti krikščio-
niškojo dvasingumo vietą, jo tvarių tradicĳų perspektyvas XXI a., būtinybę 
ir galimybę autentiško dvasingumo ugdymą derinti prie mūsų dienų žmo-
gaus. Konferencĳos siekis – į šią problematiką pažvelgti sąmoningo krikš-
čionies akimis iš akademinės, visuomeninio veikimo, kultūros politikos 
perspektyvų, palyginti skirtingų valstybių patirtį. Keliamas tikslas pseudo-
dvasingumo grėsmes ir krikščioniškų dvasinių pratybų „sėkmės istorĳas“ 
aptarti ir mokslinių tyrimų, ir netarpiškos patirties liudĳimo pagrindu.
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sympathetic humour in modern Christianity“ („Risus Angelicus – gydan-
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