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Beresnevičius

Lietuvių dievų
tarpusavio santykiai
Lietuvių dievų santykių problema neišvengiamai
spręstina, mėginant imtis lietuvių panteono klausimo. Ji
juolab subrendusi, nes Norberto Vėliaus monografija, nag
rinėjanti lietuvių Velnią, Nijolės Laurinkienės - Perkūną,
Jono Balio, Algirdo Juliaus Greimo, iš dalies Marijos Gim
butienės darbai, pagrįsti empirine medžiaga, ganėtinai api
bendrino kai kurių dievų funkcijas ir konkrečias jų sąsajas
su kitais dievais. Remiantis mitologijos tyrinėjimais, gali
ma pradėti ieškoti bendro sąsajų lauko, t. y. imtis lietuvių
panteono rekonstrukcijos; o pirmiausia - nustatyti gimi
nystės ir kitus santykius. Šis straipsnis - tik ilgo darbo pra
džia, ir vis dėlto manytume, kad jame pateiksimos rekonst
rukcijos, viena vertus, duos apibendrintą mitologijos tyri
nėjimų vaizdą, antra - pasiūlys tam tikrą kelią, kuriuo ga
lėtų sukti lietuvių panteono rekonstrukcija. Išsyk reikia pa
sakyti, jog „panteono rekonstrukcija" neįmanoma, tegali
me šiek tiek panagrinėti jo sandaros ypatumus, kažką su
vokti apie kai kurių dievų tarpusavio santykius, dievų ge
nezę ir pan. Bet ir tas „kažko suvokimas" nėra nei metų,
nei dešimtmečio darbas, tai tiesiog ilgas ieškojimo vyksmas.

Dievų sąrašai, žinomi nuo XIII a., juos išvardija tam
tikra seka, tačiau ankstyvuosiuose šaltiniuose (Ipatijaus
metraščio Jono Malalos kronikos intarpe) jos struktūra
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aiški, ir dievai religiniu požiūriu sudėstyti gana nuosek
liai, o vėlesnieji, ypač XVI a. autorių (Jono Lasickio, Mo
tiejaus Strijkovskio), nuoseklumo nesilaiko, dievų vardi
jimo tvarka lyg atsitiktinė, ir rodo arba pačių šaltinių au
torių ir jų žinių nenuoseklumą, arba vėlyvą mitologijos
destrukcijos fazę, kurioje dievų ypač pagausėja ir anks
tesnioji tvarka subyra. Įdomu, kad XVII a. pabaigoje ra
šęs Motiejus Pretorijus panteoną sutvarko pagal dievų
funkcijas, ir gana tiksliai, tačiau tai jau vėlyvas dalykas
ir tokio aiškumo priežastys gali būti labai įvairios (tarki
me, paties Pretorijaus įžvalgos). Apskritai pagal globoja
mas funkcijas dievai pasiskirstę labai ambivalentiškai, jos
dažnai susipina, dubliuojasi. Dievų hierarchiniai santy
kiai šaltiniuose retkarčiais paminimi ar kartais įmanoma
juos truputį rekonstruoti pagal vidinę išvardijimų struk
tūrą, tačiau jų giminystė beveik visada neaiški.
Dievų santykių rekonstravimas turėtų prasidėti nuo
giminystės klausimų, kadangi būtent jie leidžia šiek tiek
suvokti teogoniją, dievų kilmės, dievų kartų kaitos isto
riją, kuri vienaip ar kitaip nulemia esamą panteono są
rangą. O giminystė geriausiai matyti ne istoriniuose šal
tiniuose, o lietuvių tautosakoje, kuriai šie dalykai neabe
jotinai įdomūs. Painiausia ir drauge mitologiškai reikš
mingiausia svarbiausioji lietuvių tautosakos triada - Die
vas, Perkūnas, Velnias, jų tarpusavio santykiai ir sąsajos
su kiek nuošaliau esančia Laume, kartais gretinama ar
painiojama su Laime.

Dievas ir Perkūnas
XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje užrašytoje tauto
sakoje Dievo ir Perkūno santykiai grupuotini į kelias ga
limas šių santykių variacijas.
Dievas ir Perkūnas artimos hierarchijos ar net ly 
gūs.

XIXa. pabaigoje užrašytoje sakmėje teigiama, jog že
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maičiai įsivaizduoja Perkūną, gyvenantį danguje, kur jis
įžengęs gyvas, ir jei nebūtų Dievo, Dievas būtų jis, bet ka
dangi Dievas niekada nemiršta, „tai ir Perkūnas negalįs
būti Dievu, nors pirmiaus jis valdęs svietą ir neretai nuženg
davęs ant žemės, idant žinotų, kaip eina žmonėms ant svie
to"1. Šitokia samprata galėtų atspindėti ypač seną Perkū

no ir Dievo santykių tarpsnį, kai Perkūnas, tikėtina, dėl
savo sąsajų su karių ir valdovų luomu buvo realiai iški
lęs į panteono viršūnę, kas ypač įmanoma XIII-XIV a.
(apie tai dar kalbėsime). Esama ir kitų užuominų, kurio
se Dievas ir Perkūnas apibūdinami kaip artimos hierar
chijos partneriai, plg.: „Perkūno ir Dievo santykiai yra ge
ri, nes jis padeda Dievui tvarkyti pasaulį, ir saugoja žmones
nuo velnių", „Perkūno santykiai su Dievu yra geri, nes Die
vas pyksta ant velnių, o Perkūnas jam padeda ir nori kiek
vienu atveju nutrenkti velnią"2.
Perkūnas yra Dievo tarnas. Tai dažna ištarmė, pa
grįsta tikriausiai krikščionybės įtaka. Plg.: „Perkūnas - tai
Dievo tarnas, o Velnias - tai jo priešas. Dėl to Perkūnas kur
tik nutverdamas, šaudo Velnią", „Perkūnas esąs Dievo pasiun
tinys. Perkūno trenkimas jau Dievo numatytas iš anksto",
„Perkūnas Dievo klauso, nes yra jo pasiuntinys - ką jam Die
vas įsako, tai tą jis ir daro"3.

Tai logiškas sekmuo iš
Perkūno - Dievo tarno įvaizdžio. Čia susiduriame grei
čiausiai su krikščioniška įtaka, bet tai gali būti kažkokios
mitologinės giminystės atspindys. Plg.: „Perkūną sutvėrė
Perkūnas Dievo sutvertas.

Dievas trankyti velniams", „Perkūnas buvo pasaulyje iš ei
lės devintas sutvertas"4.
Perkūnas Dievo paimtas į dangų. Tai gana dažnas mo
„Senovėje Perkūnas gyveno aukštame neprieiname
kalne. Jis buvo visų žmonių gerbiamas. Bet kai atsirado velniai,
Perkūną Dievas pasišaukė pas save, liepė jam gaudyti velnius
ir pavedė valdyti visą orą. Ir dabar Perkūnas valdo orą, bet ant

tyvas. Plg.:
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žemės nusileisti negali", „Perkūnas pirmiau, sako, gyvenęs že
mėje, bet jį Dievas paėmė į dangų. Dabar gyvena danguj".
Kartais šis motyvas aiškiai euhemeristinis, plg. „Per
kūnas seniau gyveno žemėje ir buvo geras valdovas, žmonių bu
vo labai mylimas. Dabar gyvena debesyse, ten jis turi puikius
rūmus ir dvarą"5. Mintis, kad Perkūną Dievas paėmė į dan

gų, tikriausiai atsiranda, derinant senuosius ir krikščioniš
kus įvaizdžius, todėl čia labai tinkamas krikščioniškas Šv.
Elijo atitikmuo (Senojo Testamento pasakojime Elijas buvo
gyvas paimtas į dangų). Plg.: „Perkūnas (arba, kaip žmonės
sako, apaštalas Alijošius), gyveno žemėj, bet jį Dievas paėmė su
siela ir kūnu į dangų", „Perkūnas yra laikomas šv. Eliju" ir pan.6
Perkūno kilmėj- tabu. Tai, mūsų požiūriu, pats įdo

miausias, mįslingiausias, deja, drauge ir vienintelis teigi
nys: „Iš kur Perkūnas - niekas nežino. Vieną kartą Panelė Švč.
klausė Dievo: „Iš kur pasidarė Perkūnas?" O Dievas sako: „Be
manęs niekas nežino ir tau nereikia žinoti"7. Dievas čia pasi

rodo informuotas geriausiai, bet gana netikėtai informaciją
nuslepia.
Perkūnas - Dievo sūnus. Ši versija galėtų atskleisti
tiek tabu mįslę, tiek daugelį kitų Dievo ir Perkūno santy
kių tautosakoje neaiškybių. Visų pirma tai dažnai kalboje
pasirodantis junginys Perkūnas Dievaitis bei tai, kad Per
kūnas dažnai apskritai vadinamas Dievaičiu. Juo grei
čiausiai galėtų būti vadinamas Dievo sūnus. Perkūnui
skirtoje monografijoje Laurinkienė mini nemažai Perkūno.
Dievaičio atvejų, taip pat Pretorijaus aiškinimą, jog Die
vaitis reiškia tiesiog Dievo sūnų, sūnaitį, Joachimo Arnol
do von Brando pasakymą apie „žaibuojantį Dievaitį" ir
kitus šaltinių bei tautosakos elementus, teigia, kad „Die
vaičio traktavimas kaip Dievo sūnaus vertas dėmesio"8. Vė
lius Perkūną be išlygų laiko Dievo sūnumi, Dievaičiu9.
Tiesa, aiškaus ir nedviprasmio sakmių sluoksnio, Perkū
ną tiesiai nusakančio kaip Dievo sūnų, neturime, nors
fragmentų esti, plg.: „Prieš sūnaus Dievo užgimimą, kol
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griaustinio nebuvo, tai tada visokių painiavų būdavo, o kai
griaustinis atsirado, tai tada viskas nuo žemės nusivalė"10.

Tačiau reikia turėti omenyje, kad Perkūno ir Dievo san
tykiai tautosakoje labai paveikti krikščionybės, o krikščio
nybėje Dievo Sūnaus vieta užimta ypač reljefiškai. Tad ir
tiekos fragmentų pakaktų Perkūno dievasūnystei įrodyti.
Mėginant apibendrinti. Dievo ir Perkūno santykiai
lietuvių tautosakoje apibūdinami ganėtinai įvairiai, ta
čiau atrodo, kad juose galėtume įžiūrėti kelis vaizdinių
sluoksnius, susikimbančius į gana aiškius įvaizdžius.
1. Perkūnas kaip labai galingas, artimas Dievui, ka
daise valdęs pasaulį - tikriausiai tai įvaizdis, priklausąs
senajai lietuvių oficialiajai religijai, XIII-XIV a. iškėlusiai
Perkūną į pirmą vietą.
2. Velnią persekiojančio Perkūno įvaizdis greičiau
siai yra santykinai vėlyvas, krikščionybės paveiktas, bet
tikrai ikikrikščioniškos kilmės, nes lietuvių tradicijoje Per
kūno ir Velnio opozicija mitologiškai labai stipri, be to, ją
patvirtina ir indoeuropietiškos tradicijos nagrinėjimai.
3. Perkūno kaip Dievo sąjungininko įvaizdis nuolatos
išlaikomas net itin sukrikščionintoje pasaulėžiūroje; Perkū
nas niekaip nesiduoda demonizuojamas ar paneigiamas. Jis
visada artimas Dievui ir patikimas jo partneris. Prie šio
įvaizdžio visiškai dera ir Perkūno kilmės tabuizacija, kurią
paaiškina Perkūno kaip Dangaus Dievo sūnaus įvaizdis.
4. Krikščioniški vaizdiniai, mėginantys Perkūną įterpti
į sinkretišką valstietiškos krikščionybės erdvę, „teologiškai"
jį sankcionuoti, viena vertus, per Elijo-Alijošiaus, antra ver
tus - per Perkūno kaip Dievo tarno, pasiuntinio motyvą.

Dievas ir Velnias
Dievo ir Velnio santykiai tautosakoje gana kompli
kuoti. Jų opozicija neabejotina, tačiau Dievas toje opozi
cijoje neaktyvus, jis pats Velnio nepersekioja, tai paveda
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Perkūnui. Galima manyti, kad tai deus otiosus bruožas,
galima teigti, jog Dievas tą darbą tiesiog paveda Perkū
nui kaip realus ar nominalus jo valdovas, tačiau lietuvių
sakmėse pasirodantis Dievas iš esmės nepriešingas Vel
niui; priešingumas atsiranda tik jiems tarpusavy lenkty
niaujant, tarkime, kuriant gyvūnų ar augalų rūšis, o kur
dami pasaulį, jie bendradarbiauja.
Dievas ir Velnias - broliai. Tai įdomiausia, mūsų
požiūriu, tautosakinė Dievo ir Velnio santykių versija.
Kai kuriose sakmėse apie pasaulio sukūrimą minima, kad
Dievas ir Velnias buvo broliai11, netgi dar daugiau - Vel
nias vyresnis už Dievą, plg.: „Kad kitąkartą ponasdievs
vaikščiojęs su Liucium. Jiedu buvę tikri broliai. Liucius bu
vęs didesnis, o ponasdievs mažesnis. Tada ponasdievs ir pra
augęs Liucių viena nakčia - par mažąjį pirštelį didesnis. Mat,
Liucius jį vedžiojęsys, auginęs. Tai daugiau, kai ponasdievs
palikęs diktesnis ir galingesnis už Liucių, tai jis visą savo galybę įgijęs"u . Daugelis kitų sakmių tiesiog pamini, kad pa

saulio pradžioje buvę Dievas ir Velnias (Liucius), tik jų pir
mapradiškumo temos nepaliečia.
Velnias - Dievo pagalbininkas. Šią temą tautosakoje
nagrinėjęs ir sakmes surinkęs Vėlius teigia, kad, kuriant
pasaulį, Velnias yra Dievo pagalbininkas, vykdąs visus
Dievo įsakymus (Dievas, norėdamas sukurti angelus, lie
pia Velniui iš marių atnešti du akmenėlius, putų, o suma
nęs sukurti žemę, liepia iš marių dugno atnešti žemės sėk
lų, smėlio, molio ar šiaip žemių, Velnias per pirmapradį
vandenyną iria Dievą laiveliu)13.
Velnias - Dievo priešininkas. Šiuos sakmių motyvus
gvildenęs Vėlius pažymi, kad Velnias, atlikdamas Dievo
užduotis, beveik visada prasižengia ir pakenkia pirmi
niam Dievo sumanymui (sukuria balas, akmenis, nelygu
mus, nors Dievas žemę buvo užmanęs lygią, Dievas su
kuria angelus, Liucius - velnius, Dievas - vieversį, Vel
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nias - rupūžę, apskritai Dievas sukuria gerus, naudingus
gyvūnus, Velnias - kenkėjus, plėšūnus)14.
Mėginant apibendrinti. Į svarbiausią, mūsų požiū
riu, klausimą - Dievo ir Velnio giminystę galima atsakyti
gana tvirtai. Jiedu broliai. Tai yra du broliai kūrėjai, pa
sirodantys daugelio toli viena nuo kitos esančių tautų mi
tologijose: vienas jų turi triksteriškų bruožų, kuriant pa
saulį ir jo esinius, iš dalies padeda pirmajam, tačiau dau
giausiai trukdo, gadina pirmojo sumanymus15. Šitokie pir
mapradžiai įvaizdžiai gali realizuotis įvairiai, tarkime,
į griežtą dualizmą kaip kad Spenta Mainju ir Angra
Mainju, Ormuzdas ir Arimanas Zaratustros mokyme ir
zaratustrizme, tačiau ir zaratustrizme pabrėžiama, kad
jiedu - broliai.
Tai, kad lietuvių Dievas tiesiogiai nekenkia Velniui,
taip pat paliudija jų artumą. Velniui Dievas nebaisus, Die
vas, pasak vienoje sakmėje ištartų Velnio žodžių, yra „ge
ras senis", „geras senelis"16. Dievas ir Velnias yra greičiau
opoziciški, bet ne priešiški. Tiesa, čia kyla visiškai natū
ralus klausimas - o kas gi šių brolių tėvas (tėvai?)
Pagrindiniai sakmėse ryškėjantys įvaizdžiai būtų
tokie:
1. Dievas ir Velnias yra broliai, pirmapradžiai, abu
dievai, nors šiek tiek konfliktuoja, sutinka gana gerai.
2. Jų konfliktas sublimuojamas į konfliktiškumą lai
kų pradžioje, kovojant dėl pirmenybės ir kuriant pasaulį,
o mitologinėje dabartyje - į Perkūno ir Velnio konfliktą.
3. Oficialiojoje lietuvių religijoje į pirmą vietą išky
lant Perkūnui, be abejo, turėjo prasidėti Velnio demonizacijos procesas, kurį dar sustiprino krikščionybė. Dievas
ir Velnias į tiesioginį konfliktą vis dėlto nesueina ir krikš
čionybės stipriai paveiktoje tautosakoje - tai liudija labai
archajišką bei labai stiprų Dievo ir Velnio mitologinį, taip
pat giminišką artumą.
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Perkūnas ir Velnias
Apie Perkūno ir Velnio konfliktą jau užtektinai kal
bėta; pastebėjome, kad Perkūnas čia pasirodo kaip Dievo
valios vykdytojas, bet tai galėtų būti vėlyvoka, krikščio
niškos pasaulėžiūros paveikta motyvacija, sustiprinusi ir
taip ryškių pirmapradiškumo bruožų turintį Perkūno ir
Velnio priešiškumą. Lietuvių tautosakoje yra ir kitų Per
kūno bei Velnio konfliktą aiškinančių priežasčių.
Esminė nesantaika. Perkūnas ir Velnias apskritai es
ti priešai. Lietuvių tikėjimai teigia: „Perkūnas velnius mu
šąs, nes Velnias esąs Perkūno priešas", „Perkūnas Velnio ne
apkenčia, kur tik pamato, tai jį trenkia", „Perkūnas su Vel
niu labai bloguos santykiuos. Perkūnas nori velnius užmuš
ti, ir jie slepias po medžiais, akmenimis", „Perkūnas su Vel
niu nesugyvena: jie vienas kitą persekioja"17. Čia konflikto

priežastis nenurodoma, pasakomas tik pats priešiškumo
faktas. Tačiau ir iš šitų fragmentų matome, kad Perkūnas
velnius tranko ir dėl asmeninio priešiškumo.
Perkūno priešiškum o p rie ža stis - tva rk o s , gėrio
sergėjimas. Yra užuominų, kad Perkūnas velnius perse
kioja, norėdamas nuskaistinti pasaulį, plg.: „Perkūnas mu
ša velnius, čystydamas žemę", „Perkūnas muša velnius gilyn
iš šio pasaulio", „Perkūnas nori visus velnius suvaryti į pek
lą". Perkūnas pats yra geras: „Perkūnas žmonėms daro vi
suomet tik gera. Velnias priešingai: stengiasi žmones tarpu
savy supykinti", Perkūnas muša velnius, nes jie daro žmo
nėms pikta: „Perkūnas velnius tranko todėl, kad jie apgau
dinėja žmones", „Perkūnas Velnio nekenčia ir jį tranko, ka
dangi jis gundo žmogų"16. Šiuose tikėjimuose Perkūną ma

tome kaip tvarkos garantą, kuris velnius novija, norėda
mas sunaikinti jų keliamą sumaištį, netvarką; Perkūnas
čia laikomas kosmine, Velnias - chaoso jėga - matome,
kad prieštara tarp Perkūno ir Velnio esminė.
Nesantaikos priežastis - Perkūno atributikos išnie
kinimas (vagystė). Sakoma, kad „Perkūnas velnius tranko
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dėl to, kad velniai pavogė jo kirvį", arba: „Velnias nuo Per
kūno pavogė peilį, tai Perkūnas ant jo baisiai perpyko ir kai
jį pamato, paleidžia kirvį ir pataiko į medį ar žmogų"19. Kir
vis šiaip yra Perkūno atributas, plg. „Perkūnas - senis su
varine barzda, vienoje rankoje laiko ožį už virvės, o kitoje kir
v į ", „Perkūnas - senis, pasikinkęs į dviratį ožį ir su juo va
žinėja po debesis" ir pan.20. Kitur nesantaikos motyvacija
panaši - „Perkūnas su velniu nesutinka todėl, kad velniai pa
gauna Perkūno oželį ir smaloj verda"2' - čia, matyt, turimas

omenyje Perkūno ryšys su ožiu, arba teigiama, kad Vel
nias iš po Perkūno pavogė „krūvą akmenų"22, o Perkūnas
padangėse turi akmenų, svaidosi akmeniniais kirveliais ar
akmens kulipkomis, važiuoja per akmenis virš debesų23akmenys čia tikriausiai sietini su dangaus tvirtuma, su
danguje esančiais akmenimis, akmeniniu dangaus skliau
tu, žinomu daugeliui mitologijų. Antra vertus, mitologi
joje akmuo yra nedidelis kalnas, kartu ir branduolys, iš
kurio atsiranda ar susidaro kalnas, kalno simbolis24, o Per
kūnas siejamas su kalnu.
N esantaikos p rieža stis - moters pagrobimas. Šis
motyvas mums labai įdomus dėl tolimesnės jo plėtotės
Perkūno našlio ar žmonos neturinčio Perkūno įvaizdyje.
Sakoma, kad „Perkūnas su Velniu nesutinka todėl, kad Vel
nias pavogęs Perkūno dukterį", „Velnias su Perkūnu visada
pykstasi. Velnias Perkūno žmoną sudraskęs"25. Prie šios te

mos apsistosime specialiame skirsnyje.
Mėginant apibendrinti. Kad ir kaip šios nesantaikos
kilmę beaiškintume, jos rezultatas - kova. Ji mitologiškai
svarbi, turi kosmogoninės, pirmapradės kovos požymių.
Perkūnas iš debesų ar dangaus žaibais tranko Velnią: tai
primena universalų indoeuropiečių mitologinį siužetą. Api
bendrindamas griausmavaldžio Indros ir slibino Vritros
(Vrtra) kovą, kai Indra pribaigia slibiną jo paties angoje,
žaibu nurėžia jo galvą, M. Eliade teigia: „Nutrenkti gyvatę
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žaibu ir nukirsti jai galvą tolygu kūrybos aktui, perėjimui nuo
to, kas neišreikšta, prie to, kas išreikšta, nuo to, kas neturi for
mos, prie to, kas turi formą"26. Perkūnas, žaibais ir akmeni

mis trankydamas Velnią, atlieka tą pačią kosminę funkci
ją, „grynindamas", „apvalydamas" žemę nuo chaoso, pa
laikydamas tvarką. Pagal Vėlių, lietuvių folklorinis Velnias
yra labai artimas gyvatės įvaizdžiui, turi gyvatiškų bruo
žų, tautosakoje netgi painiojamas, tapatinamas su gyvate27.
Perkūno kova su Velniu turi pirmapradės indoeuropiečių
pagrindiniame mite vaizduojamos kovos bruožų28: Griausmavaldis yra ant kalno, danguje, prie Pasaulio medžio vir
šūnės; gyvatė (slibinas) - apačioje. Gyvatė pagrobia galvi
jus, vandenis ir slepiasi apačioje - po kosminiu kalnu, Pa
saulio medžiu, urve; pavirsta įvairiais gyvūnais; Griausmavaldis savo kūju^ žaibu sudaužo gyvatės slėptuvę, ji sle
piasi požemių vandenyse, Žemėje baigiasi sausra, pasiro
do vanduo, ima lyti. Lygiai taip pat ir Perkūno - Velnio ko
voje; Velnias slepiasi nuo Perkūno, pasivertęs gyvūnais, po
akmenimis, medžių drevėse, Perkūnas jį tranko žaibais; nu
trenkia į požemius (pragarą, peklą), prasideda lietus arba
lyja šios kovos metu.
Atitinkamai galima teigti, kad Perkūno ir Velnio ko
va, nesantaika yra labai sena, kilusi dar iš pasaulio kūri
mo laikų, tiesa, neaišku, ar ji visiškai pirmapradė, ar atsi
radus tegu ir kosmogoniniame, bet laike. Perkūnas ir Vel
nias yra opozicinė pora, bet mitologinis opožiciškumas ne
būtinai virsta kova kovoje, jis gali būti užslėptas, neaktu
alizuojamas.
Mintį, kad Perkūno ir Velnio priešprieša yra vis dėlto
ne pirmapradė, o „atsiradusi", galėtų patvirtinti Velnio
vagystės motyvas. Nuodugniai šią temą nagrinėjusi Lau
rinkienė nurodo, kad šis motyvas lietuvių tautosakoje ge
rai išplėtotas29, tačiau vis dėlto mano, jog Perkūno ir Vel
nio nesantaikos priežastis menkai teatskleista, ir linkusi
teigti: priežastis - principinė dangaus ir požemio, tvar
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kos ir chaoso opozicija30. Ko gero, bent jau šiuo metu at
rodo, jog šiedu motyvai vienas kitą papildo, ir principi
nė priešprieša motyvuoja Velnio vagystę, o pastaroji priešpriešą.
Antra vertus, šios priešpriešos atsiradimą (ar sustip
rėjimą) mėginant įsprausti į baltų religijų istorijos išklo
tinę, reikėtų sutikti su Vėliumi, kuris, pasirėmęs indoeu
ropietiškais ir baltiškais duomenimis, nustatė Velnio kaip
požemių dievo ir gyvulių augintojų, iš dalies ir kaimo ben
druomenės globėjo, bei Perkūno kaip griausmavaldžio, su
aukštutinėmis sferomis, kariais susijusio dievo funkci
jas ir teigė:
„Šis antagonizmas rodo [...] dangaus dievų, siekiančių
darnos ir harmonijos, nusistatymą prieš žemės ir požemio die
vus, kuriems daugiau ar mažiau būdingas chaosas, gaivališkų,
nesutramdomų jėgų prasiveržimas. Jis atspindi ir nevienodą
atskirų socialinių sluoksnių padėtį indoeuropiečių visuomenė
se [...] Karių garbinamų dievų pergalė prieš gyvulių auginto
jų ir žemdirbių dievus tarsi rodė ir sankcionavo aukštesnę ka
rių socialinio sluoksnio padėtį [...]. Mito apie griausmo dievo
ir jo priešininko kovą ryšys su karių ideologija padeda nusta
tyti šio mito amžių. Atrodo, kad pats mitas yra atsiradęs kar
tu su visuomenės diferenciacija, vienų socialinių sluoksnių iš
kėlimu, o kitų pažeminimu. Todėl ir priešiški Velnio santykiai
su Perkūnu yra jaunesni už jo palyginti dar draugiškus san
tykius su Dievu. Tačiau ir tie „jaunesni" santykiai jau yra ma
tuojami keliais tūkstantmečiais"31.

Sutuoktinės problema
Jau seniausiose mums žinomose religijose, visų pir
ma Artimųjų Rytų, o ir ne vienoje indoeuropietiškoje,
svarbiausieji dievai turi sutuoktines. Kai kurie menkesni
dievai, kokių nors smulkių funkcijų globėjai jomis neap
rūpinami, bet jie ir patys susilaukia labai menko mitolo
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ginio bei kultinio dėmesio. Svarbiausiųjų dievų sutuokti
nės kartais pasilieka savo didžiųjų vyrų šešėlyje, tačiau
joms vis vien statomos šventyklos, o ne kartą, drovintis
tiesiogiai kreiptis į ypač svarbų dievą, prašymas išdėsto
mas jo antrajai pusei, tarsi numanant, kad dievo sutuok
tinės prašymo jis tiesiog negali neišklausyti. Moteriškoji
dieviškosios poros pusė kartais prilygsta vyriškajai (Izi
dė ir Oziris), kartais pranoksta (hetitų Saulės deivė, svar
biausioji visos karalystės globėja, hetitų kulte bei valsty
binėje ideologijoje gerokai lenkianti savo partnerį). Lie
tuvių mitologijoje akivaizdu - Dievas, Perkūnas, Velnias
porų neturi. Ir tai iš pirmo žvilgsnio kiek šokiruoja, juk
vis dėlto poros gali neturėti vienas, du dievai, bet štai pagrindinis mums atsekamas lietuvių pasaulėžiūros die
vų trejetas in corpore neturi sutuoktinių. Tai ne atsitikti
numas - trys atsitiktinumai jau yra dėsnis. Juolab kad šie
dievai nėra viengungiai, nevedę, nevaisingi. Už jų bemoterystės slypi kažkokios istorijos ir intrigos, tiesa - labai
tolimame fone. Ir juos tris reikėtų vadinti ne senberniais
ar nevedusiais - jie tiesiog bemoteriai.
Dievo sutuoktinės problema. Lietuvių Dievas, kurį
etiologinėse ir mitologinėse sakmėse matome kaip Dievą
senelį, pačios neturi. Pasaulio kūrimo metu jis veikia vie
nas, tiesa, Velnio padedamas. Žmones moko, baudžia,
kviečiasi pas save - taip pat vienas. Galima manyti, kad
taip yra dėl to, kad Dievas įkūnija patį pirmapradį prin
cipą, jis yra pradžių pradžia, ir jokio kito prado šalia ne
gali būti. Bet šalia jo yra Velnias. Kelios mitologinės sak
mės Velnią įvardija kaip jaunesnį ar net vyresnį Dievo
brolį, taigi su pradmenimis čia dar ne viskas aišku. Vis
dėlto įmanoma teigti, kad Dievo pirmapradiškumas lie
tuvių mitologijoje, susidūręs su krikščionybės Dievo pir
mapradiškumu, eliminavo moterišką dievybę, buvusią ša
lia jo. Bet niekas nedingsta be pėdsakų. Kur toji moteris?
Tegu ir susiliejusi su kokiu nors krikščionišku moterišku
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asmeniu. Lietuvių mitologijoje Perkūnas, atrodytų, yra
Dievo sūnus. Bent jau tai labai įmanoma. Taigi turėtų būti
ir jo motina, atitinkamai - Dievo sutuoktinė.
Mūsų jau minėta, lietuvių sakmė teigia, esą sykį Mer
gelė Marija paklaususi Pono Dievo, iš kur atsiradęs Per
kūnas? Tasai atsakęs: „Be manęs niekas nežino, ir tau ne
reikia žinoti". Atsakymas keistokas, keistas ir pats atsisa
kymas atsakyti. Marija - Dievo sūnaus motina. Krikščio
niškasis Dievas šioje vietoje lyg ir neturėtų turėti proble
mų. Rodosi, kad sakmėje prabyla senasis Dievas, kuriam
ši tema kažkodėl skaudoka. Matome labai stiprią Perkū
no kilmės sublimaciją - ir ji ištinka būtent Dievą, atrody
tų, tokiems dalykams atsparų asmenį.
Čia galime paklausti: kodėl klausiama, kodėl klau
siamas Dievas, kodėl klausia būtent Marija? Klausiama,
matyt, dėl to, kad lietuvių (gal sukrikščionintoje) pasau
lėžiūroje išties buvo abejonių dėl Perkūno kilmės. Tačiau
sublimuotas atsakymas palieka tam tikrų neaiškumų,
smalsumą skatinančių dar labiau. Dievas viską žino; jei
gu jis atsisako atsakyti Marijai, kuriai jis šiaip turėtų at
sakyti, vadinasi, ši paslaptis - jo vieno. Beje, nemaloni pa
slaptis. Bent jau pačiam Dievui. O tai gana informatyvu.
Be to, mes žinome, kad Perkūnas tikriausiai Dievo sūnus.
Taigi ir Dievo sutuoktinė turėtų ar net privalėtų būti.
Taip Vėlius, apibūdindamas pagrindinius lietuvių
dievus, teigia: „senojoje lietuvių religijoje Perkūnas buvo įsi
vaizduojamas Dievo sūnum (vadinamas dievaičiu) ir buvo
žemesnio rango, negu pats šviesos, dangaus skliauto Dievas
(Dievas tėvas), kuris gretinamas į porą su žeme motina '32.

Iš esmės tai visiškai pagrįstas teiginys, nes pirmapradė
dangaus-žemės jungtis žinoma visose mitologijose, tačiau
lietuvių sakmių Dievas sutuoktinės neturi. XIX-XX a. lie
tuvių tautosakoje nieko panašaus nematome. Tik užuomi
nos, leidžiančios vien spėlioti ir spekuliuoti. Nieko pana
šaus nėra ir ankstyvuosiuose istoriniuose šaltiniuose, jei
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Andajų ir Nunadievį laikysime Dievo atitikmenimis - po
jų šaltiniai nepamini jokios deivės.
Žinoma, yra Tacito Dievų motina, tautosakinė Žemy
na, tačiau jos santykis su Dievu nenusakomas. Balys, nag
rinėjęs lietuvių Žemės motinos įvaizdį, pastebi, jog indoeu
ropiečiuose „Žemė dažnai laikoma dangaus Dievo žmona, jie
sudaro porą"33, lietuvių tautosakoje nei istoriniuose šalti
niuose tokių požymių nėra, nors Žemyna, Žemynėlė, žemė
labai dažnai įvardijama kaip motina, motinėlė, visų moti
na, maitintoja ir pan.34 Tikriausiai čia susiduriame su kaž
kokia arba sublimuota dievų gyvenimo paslaptimi, arba tie
siog su krikščionybės įtaka, kuri kadainykštę Dievo sutuok
tinę eliminavo. Tiesa, dainose retai, bet tebeminimi Dievo
sūneliai (Balio nuomone, tai gali būti susiję ir su Perkūnu)35.
Perkūno sutuoktinė - Laumė. Tokios pačios proble
mos kyla ir dėl Perkūno. Lietuvių tautosaka neįvardija aiš
kios Perkūno sutuoktinės, bet kartais pasako jį esant naš
liu, kartais tariama, esą Perkūno žmoną velnias sudras
kęs, pagrobęs, paminimi keli Perkūnai ar Perkūniūtė, Per
kūno vaikai, šeimyna, bet apie konkrečią, įvardytą jo su
tuoktinę nekalbama. Tariama, kad „savo žmoną jis nutren
kęs", kad „Perkūnas yra nevedęs. Jis perdaug rūstus, tad sau
tinkamos nesurado", „Perkūnas neturi nei žmonos, nei bro
lių, nei seserų, nes jis yra Dievas. Perkūnas yra tik vienas",
„Perkūnas neturi šeimos, Perkūnas yra dievaitis", „Perkūnas
neturi šeimos"36. Tiesa, tuoj pat po tokių paliudijimų sa
koma, kad Perkūnų yra septyni, keturi ir pan., kad jis tu
ri brolių. Labai įdomus Perkūno viengungystės paaiškini
mas - Perkūnas nevedęs, nes jis Dievas, vienintelis, arba
dievaitis. Čia galėtume įžiūrėti Dievo sutuoktinės elimi
navimo analogą, o gal net ir kontaminaciją.
O mitologinės rekonstrukcijos rodo, kad Perkūno
žmonos pėdsakų esama. Kažkokie keisti dvilypiai santy
kiai jį sieja su Laume, laumėmis. Jis jas ir tranko, ir globo
ja. Ketvirtadienis yra ir Perkūno, ir laumių diena. Pasak
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Laurinkienės, Laumės įvaizdyje galima atsekti žemėn iš
tremtos kadainykštės Perkūno sutuoktinės bruožų, laumės
pėdsakų tebėra tiek danguje (atmosferoje), tiek žemėje;
laumės-Perkūno įvaizdžiai susipina nelaimingose vestu
vėse ar vedybose. V. Ivanovo ir V. Toporovo, T. Sudnik ir
T. Civjan rekonstruotame vadinamajame pagrindiniame
indoeuropiečių mite įmanoma siužeto ašis - tai Griausmavaldžio sutuoktinės neištikimybė savo vyrui arba jos
pagrobimas. Sutuoktinė pabėga pas chtoniškąjį Griausmavaldžio priešininką arba jis ją pagrobia. Lietuvių atveju tai
Perkūnas ir Velnias37. Neištikimoji sutuoktinė - Laumė.
Perkūno sutuoktinė - Žemė. Tiesiogiai apie tai ne
kalbama, tačiau tokio įvaizdžio pėdsakų esti. Visų pirma
tai tikėjimas, kad Perkūnui, pavasarį pirmąkart užgriaudus, jis „sudrebina" žemę; drebinimas ir jo rezultatas vaisingumo ciklo pradžia. Plg.: „Perkūnas trenkdamas su
judina žemę, tai geriau auga javai", „sugriaudus pavasarį pir
mą kartą, ūkininkai mano, kad Dievas [sic\ - G. B.] jau suju
dino žemę ir jau galima pradėti dirbti, sėti, jau viskas augs",
„Pirmoji perkūnija sujudina visą žemę, tada pradeda augti ja
vai ir žolės", „Pavasarį, kai pirmą kartą sugriaudžia, tai greit
augs žolė, nes supurtina žemę"3*. Atrodytų, čia įžiūrėtinas

seksualinių santykių analogas, juolab kad slavuose žaibas
buvo tapatinamas su Griausmavaldžio falu, lietus - su jo
vaisinančia sėkla, krentančia iš viršaus39. Žinoma, būtų
galima samprotauti apie kažkokį incestą, tačiau reikalai,
berods, sudėtingesni; mes tai netrukus aptarsime.
Velnio sutuoktinė - Laumė. Dėl Velnio sutuoktinės
irgi neaišku. Vėlius, nagrinėjęs lietuvių folklorinio velnio
įvaizdį, atskirame savo monografijos skyriuje aptarė vien
velnio meilės klausimus. Pasirodo, velnias ypač artimas
moterims ir moteriškajam pradui, kažkaip prisidėjęs prie
jų atsiradimo ar charakterio bruožų, apskritai turi seksu
alinių aspiracijų, vaikšto į kaimo vakaruškas, nori, kad
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jam atitektų mergaitė, karalaitė, nori vesti ir t. t. Kartais
mergina išties išteka už velnio ar tiesiog pagrobiama - bet
tai kaip tik ir rodo, kad velnias pačios neturi. Pagrobta
mergaitė velniene netampa ir visada išvaduojama. Iš mi
tinių būtybių velniui artimiausia Laumė. Kaip toliau tei
gia Vėlius, kai kuriuose padavimuose „tiesiogiai kalbama
apie velnio - laumės meilės santykius ir ne visai laimingą jų
baigtį"40. Laumių ir velnių charakteriai panašūs, jie dir

ba panašius darbus tik, atrodo, pasiskirstę vyrišką ir mo
terišką sritis. Jie keičia reljefą, nešioja akmenis, užtven
kia upes, sumaino vaikus ir pan.; abiem jiems būdingi teisdario bruožai41.
Ir dar labai įdomu - kaip parodo Vėlius, velnias ir
laumė lietuvių panteone turi analogišką statusą, be to, pa
našūs ir jų santykiai su Perkūnu, tik „velnias visada yra prie
šingas Perkūnui, o laumė vienais savo bruožais gali būti prie
šinama, o kitais gretinama su Perkūnu"42. Atrodo, čia ratas
užsisklendžia. Ir Perkūnas, ir velnias turi meilės santykius
su Laume, tik jie nesibaigia laimingai. Dievo meilės santy
kiai stipriai tabuizuoti, sublimuoti, ir deivės vardo nusta
tyti negalime, bet nebūtų neįtikėtina, kad tai - Žemė ar Žemyna. Reiktų pasakyti, kad Laumė čia irgi neatmestina. Bet
visiškai aiškiai matome, kad visi trys dievai buvo vedę ar
bandė vesti, ar mylėjo - bet dabar, t. y. mitinėje dabartyje,
mitiniame esamajame laike yra nevedę ir gyvena vieni.
Perkūno - Velnio atveju lyg ir galime įžiūrėti sutuok
tinės (Laumės) pagrobimo motyvą, t. y. „mitologines sky
rybas". Kita vertus, čia viskas tikrai ne taip aišku. Klausi
mas apskritai formuluotinas taip: Kodėl lietuvių mitologi
joje turime tokią „dievų bemoterių" klasę? Galimas daly
kas, čia susiduriame su indoeuropietiška mitologine reali
ja - deive, gyvenančia su visais atitinkamos mitologinės
sistemos ar grupės dievais, kaip kad skandinavų Frėja, in
dų Ašvinų bendra sutuoktinė Ušas. Galima prisiminti ir ki
tą paralelę - tiek indoeuropiečių, tiek Artimųjų Rytų reli
ni
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gijose žinomus dievų ketvertukus, t. y. vyrišką triadą ir dei
vę, plg. šumerų ketveriukę - Anas, Enlilis, Enki ir dievų mo
tina Ninhurzag, Cezario išvardytą keltų dievų seką, pagal
interpretatio romana pateiktą kaip Apolonas, Marsas, Jupi
teris, Minerva, Tacito atitinkamu principu išvardytus ger
manų dievus - Merkurijus, Marsas, Heraklis, Izidė (atitin
kamai Vodanas, Tiu, Donaras, Frėja). Atkreipkime dėme
sį, kad tokie ketvertukai pasirodo ir lietuvių mitologijos šal
tiniuose - Malalos kronikos intarpas mini Sovijaus įvestus
dievus Andajų, Perkūną, Žvorūną, Teliavelį, Voluinės kro
nika, jei atmesime neaiškų, tikriausiai dėl egzotikos ar
nesusipratimo įterptą Zuikių dievą - Nunadievį, Teliave
lį, Diviriksą, Medeiną. Abiem atvejais po Perkūno-Divirikso
matome deivę.
Dabar ateina laikas ankstyviausiais istoriniais šal
tiniais patikrinti mūsų rekonstrukcijas.

Didžiųjų dievų ketvertas
Ankstyviausieji jau neabejotinai lietuvių dievų iš
vardijimai ankstyvuosiuose šaltiniuose gana nuoseklūs.
Ipatijaus metraštis, ties 1252 m. data rašydamas apie die
vus, kuriems aukojo Lietuvos karalius Mindaugas, išvar
dija Nunadievį, Teliavelį, Diviriksą, Zuikių dievą ir Me
deiną; toliau ties 1258 m. mini, kad lietuvių dievai šau
kėsi savo dievų Andajo ir Divirikso43. Malalos kronikos
slaviško vertimo intarpe, kalbant apie Sovijaus įvestus
dievus, ties 1261 m. data dievai išvardijami taip: Andajus, Perkūnas, Žvorūna, antraip kalė, Teliavelis, kalvis,
nukalęs Saulę ir užmetęs ją ant dangaus44. Tyrinėtojai iš
esmės sutaria, kad Andajus ir Nunadievis, visur mini
mas pirmuoju, būtų lietuvių aukščiausias, dangaus Die
vas, Perkūnas - tas pats Diviriksas, Teliavelis vienaip ar
kitaip Velniui, chtoniškajam pasauliui artimas dievas,
Žvorūna sutaptų su Medeina45. Zuikių dievo klausimas
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sunkesnis, bet, ko gero, išsprendžiamas paprastai - tai
Mindaugo besilaikyto medžioklės papročio - iš miško iš
bėgus zuikiui, į tą mišką nežengti - perdirbinys slaviš
kame metraštyje; tai galiausiai gali būti kokia miško dva
sia, ne vietoj įterpta metraštin, bet nieku gyvu ne suve
renus dievas.
Eilės tvarka, kuria dievai išdėstomi, gana aiški. Pir
masis visada minimas Nunadievis arba Andajus; Ipati
jaus metraštyje po Nunadievio iškart eina Teliavelis, tai,
matyt, rodytų jų opoziciškumą (plg. indoeuropiečių tra
dicijoje žinomas opozicines poras - Mitra ir Varuna,
Spenta Mainju ir Angra Mainju, Ormuzdas ir Arimanas), o ir lietuvių tautosakoje pora Dievas ir Velnias aiš
kiai egzistuoja. Ipatijaus metraštis toliau mini Diviriksą (Zuikių dievą) ir Medeiną, taigi seka būtų tokia: Nunadievis-Teliavelis, Perkūnas, Medeina, plg. tautosaki
nę eilutę Dievas-Velnias, Perkūnas, Laumė.
Malalos kronikos intarpas šią eilutę išdėsto kiek ki
taip: Andajus, Perkūnas, Žvorūna, Teliavelis. Čia eina
ma „nuo viršaus į apačią", išvardijami dangaus, atmo
sferos, medžioklės, chtoninės sferos dievai, arba, jei no
rime, einama pagal „diumezilinę" trinarę schemą: ma
ginės, sutarčių sferos suverenas Andajus, žynių ir gal
būt valdovų dievas Perkūnas - karo globėjas, Žvorūna
ir Teliavelis - trečiosios, ekonominės funkcijos suvere
nai. Taigi vėl - Dievas, Perkūnas, Laumė, Velnias. Beje,
abiejuose sąrašuose Perkūnas minimas greta deivės.
Jonas Dlugošas lietuvių dievus išvardija kiek kita
tvarka, pagal interpretatio romana principą, bet ir čia ma
tome keturis dievus, tris vyriškus ir vieną deivę - Vulka
ną, Jupiterį, Dianą, Eskulapą46. Pagal Vėlių, „Dlugošo mi
nimi lietuvių dievai panašūs į metraštyje minimus Mindau
go garbintus dievus. Dlugošo Jupiteris daugmaž atitinka Ipa
tijaus metraščio Nunadievį (Dievą) ir Diviriksą (Perkūną),
Vulkanas - Teliavelį, Diana - Medeiną"47. Matyti, kad čia
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Dlugošas, žūtbūt romanizuodamas lietuvių dievus, su
trinka dėl Dievo ir Perkūno: romėnuose tai vienas dievas.
Todėl pridedamas Eskulapas, kurį Dlugošas laiko žalčių
globėju (apie Eskulapą dar kalbėsime). Šiaip ar taip, Dlu
gošas stengiasi sąrašą pritempti prie ketvertuko - trijų
dievų ir deivės, prie mums jau pažįstamos schemos.
Nenoriu teigti, kad Teliavelis yra tiesioginis folklori
nio Velnio atitikmuo, o tautosakinė Laumė sutampa su Žvorūna/Medeina. Tačiau tai yra atitinkamų sferų atstovai.
Velnio ryšys su kalvyste tautosakoje gerai žinomas, Laumė
su medžiokle, tiesa, nesuartėja, bet Vėlius, aptardamas Me
deinos ir Žvorūnos įvaizdžius, teigia, kad šios deivės „sa
vo ištakomis ko gero nusidriekia į Tacito minimą aisčių garbintą
Dievų Motiną. Kad ir neryškius deivės Žvorūnos, iš dalies ir
Medeinos pėdsakus (ypač joms būdingą ryšį su derlingumu) ga
lima atsekti lietuvių folkloriniame laumės paveiksle”™. Išties,

jei Žvorūna ir Medeina yra trečiosios, ekonominės, sferos
atstovės, jų ryšys su vaisingumu ir pan. neišvengiamas.
Antra vertus, minėti šaltiniai daugiau atspindi oficialiąją
XIII a. lietuvių religiją, valdovų ir karių išpažintus dievus,
o kariams daugialypiame deivės asmenyje artimiausias ga
lėjo pasirodyti Artemidės/Dianos aspektas, kuris vėlesniais
laikais galėjo iš dalies nunykti ar pakisti, pavyzdžiui, Jo
nas Lasickis XVI a. Modeiną įvardija miško deive49.

II. Pirmadievio problema
Ryškėjanti pirmapradė dievų diada (Dievas ir Vel
nias) kelia tam tikrą genealoginę problemą, juolab kad jie
du kartais pavadinami broliais. Paprastai tokiais atvejais
tiek mitologinė, tiek paprasta logika siūlytų paieškoti čia
tėvų ir pirmiausia - pažvelgti į tėvo asmenį. Jo sutuokti
nė čia turėtų būti ta pati Deivė, Tacito įvardijime visiš
kai aiškiai apibrėžta kaip dievų motina, tikriausiai pagal
Gajos, gal ir Kibelės analogijas.
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Antra vertus, tas hipotetinis pirmasis Dievas nėra
bent kiek aiškiau apibrėžtas, jei jis ir buvo, mitologiškai vi
siškai tikėtina jo eliminacija, išstūmimas. Etiologinės sak
mės užsimena apie Dievo ir Velnio brolystę, tačiau tėvo
problema sublimuota, o tai, beje, nekeista nei Sigismundo
Freudo teorijos požiūriu, nei krikščionybės įtakų, be abe
jo, eliminuojančių „Tėvo už Tėvo" idėjos galimybę, nei pa
čios mitologijos perspektyvoje. Teogonijos, pasakojančios
apie dievų kartų kaitą, apie tai, kaip pasaulio valdymo
funkciją perima „dabartiniai" dievai, kalba apie pirmadievių eliminavimą ar nuvertimą. Šiame skirsnyje pasitelk
sime dvi iš dalies artimas teogonijas - hetitų ir graikų.
Hetitų teogonijoje minimas pirmadievis Anų (gimi
ningas šumerų pirmadieviui An, babiloniečių Anų). Savo
galią ir valdžią Anų įgavo nugalėjęs dar ankstesnį dievą
Alalu. Anų šiam Alalu ištikimai tarnavo devynerius me
tus (kai kuriuose perskaitymuose - amžius), tačiau galiau
siai neištvėrė ir, užpuolęs Alalu, privertė jį slėptis pože
miuose. Anų tapo vyriausiuoju dievu, o jo tarnu, tiesiogi
niu dieviškųjų reikalų tvarkytoju, „rykūnu" tapo Kumarbis, taigi pastarasis užėmė tą pačią vietą, kurią iki savo
maišto turėjo Anų. Pirmojo vizirio ar pavaduotojo vieta ne
paprastai gundanti; Kumarbis teatsilaiko devynerius me
tus ir užpuola Anų. Tasai sprunka į dangų, nes požemiai
užimti, ir ten jo lauktų savų sąskaitų su Anų turintis Ala
lu. Bet Kumarbis vejasi Anų, pagriebia jam už pėdų ir nu
trenkia žemėn. Pakeliui Kumarbis nukanda Anų lytinius
organus ir juos praryja.
Šiuo savo žygdarbiu Kumarbis džiaugiasi ir nepa
prastai didžiuojasi. Tačiau Anų ne be ironijos pastebi, kad
tokie dalykai nepraeina be pėdsakų: jis taria Kumarbiui, jog
tasai nėščias. Persigandęs Kumarbis išspjauna, ką dar tu
rėjo burnoje. Sėkla krenta ant Kanzuru kalno, kur iš jos at
siranda deivė. Tačiau likusi dieviškoji sėkla bręsta Kumarbio viduje. Kumarbis tampa nėščias Audros dievu, Tigro
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upe ir dar trimis dievais. Kitoje versijoje sakoma, jog Kumarbis taip pradeda meilės dievą, kurį iš jo šono išpjauna
Anų brolis Ea. Po šių įvykių Kumarbio galia sumenksta, jį
įveikia ir naujuoju dievų valdovu tampa Tešubas, audros
ir griausmo dievas50. Pateikiame vienos versijos vertimo
fragmentą (vertė Sigitas Geda):
Ir įkando jis Anų į koją,
Nukando jam vyrišką jėgą,
Ir tarsi kokiu bronzos gabalu
Pavirto ji Kumarbio kūne.
Vos spėjęs praryt dievas Kumarbis
Visą priešo vyrišką jėgą
Džiaugsmingai nusikvatojo.
Betgi Anų, į jį atsigręžęs,
Tokią kalbą su juo pradėjo:
Džiaugiesi dabar tu, prarijęs
Visą mano vyrišką jėgą.
Bet džiūgauji tu, beje, veltui!
Sunkenybę tavy palieku aš,
Visų pirma, dabar esi nėščias [...]
Šitaip Anų pabaigė žodį,
Nupleveno sau į padanges,
Nematomu tapo aukštai51

,

Ši istorija baigiasi įdomiai - Anų tampa nematomu,
o tai išties aukščiausios dangiškos dievybės požymis ir
drauge - eliminavimo, radikalaus dievybės pašalinimo
apraiška. Beje, nors Anų netenka vyriškosios galios, per
Kumarbį jis vis vien susilaukia palikuonių, tarp jų Aud
ros Dievo, svarbaus hetitų panteono valdovo.
Graikų teogonijos įvykiai tokie: Pirmadievis Uranas
sukilusius sūnus kiklopus nutrenkia į Tartarą, Gaja pa
gimdo jam septynis titanus, tačiau, keršydama už ištrem
tus kiklopus, įkalba titanus nuversti tėvą; pats jauniau
sias iš jų, Kronas, pagriebęs pjautuvą iš „žilos geležies",
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užpuola miegantį Uraną ir jį iškastruoja. Nupjautas ge
nitalijas pagriebia kaire ranka ir sviedžia jas į jūrą drau
ge su pjautuvu. Urano sėkla nukrinta ant Gajos, t. y. Že
mės, ji pagimdo tris erinijas - Alektę, Tisifonę, Megerą,
kurios keršija tėvažudžiams ir priesaikų laužytojams. Iš
jūron patekusios Urano spermos („jūros putos", kurią ma
tome Renesanso dailininkų paveiksluose) gimsta meilės
deivė Afroditė (romėnų Venera). Taigi Kronas tampa
naujuoju dievų valdovu, paėmęs valdžią maždaug tuo pa
čiu būdu kaip ir Kumarbis52. Tiesa, laikai keičiasi, ir Kro
nas vyriškąją Urano galią atima kiek civilizuočiau nei hetitų dievas. Kaip žinome, Kroną vėliau nuverčia Dzeusas.
Iš esmės Dzeusas - graikiškasis hetitų Audros Dievo, Tešubo atitikmuo. Uranas panašėtų į Anų, beje, Uranas taip
pat dangaus dievas, tapatinamas su dangaus skliautu, ir
mitologiniuose įvykiuose daugiau nebedalyvaujantis.
Krono ir jo romėniškojo atitikmens Saturno pjautu
vas tampa neatsiejamu jo atributu. Be to, Kronas Satur
nas buvo tapatinamas su paskutine tais laikais žinoma
planeta, septintąja. Kartu tai buvo ir mirties planeta. Nuo
to laiko, kaip manoma, gan sudėtingu būdu - pjautuvas,
o vėliau dalgis tapo Mirties simboliu; Giltinė laiko dalgį.
Jeigu mėgintume praplėsti galimo kastracinių teogo
nijų motyvų ieškojimo lauką, į akis išsyk kristų žinoma lie
tuvių pasaka „Eglė žalčių karalienė" (LPK 425 D). Žilvi
nas čia užkapojamas dalgiais, jis pasirodo ar žada pasiro
dyti „balta puta" ar „kraujo puta" virš vandenų (jūros,
ežerų, marių ar upės) ar palei krantą. Pjautuvo/dalgio pa
ralelės bei Žilvino ir Urano manifestacijos „jūros puta" yra
itin akivaizdžios. Galima klausti, ar Žilvino, paslaptingo
jo, nežinia kodėl tokios populiarios lietuvių pasakos per
sonažo - negalima sieti su senąja dievų karta ar konkre
čiai su Pirmadieviu?
Lietuvoje dalgis atsiranda apie XIII a.; prieš tai, o ir
vėliau, iki pat XX a., naudotasi pjautuvu. „Eglė žalčių ka
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ralienė" pernelyg archajiška, per daug mito pėdsakų išlai
kiusi pasaka, kad būtų įmanoma ją laikyti vėlyvu dariniu;
tad Eglės brolių dalgiai, labai galimas daiktas, kadaise bu
vo pjautuvais.
Tuo metu pjautuvas, su kuriuo įveikiama pirmadievio galia, yra graikų teogonijoje. Galima daryti prielaidą,
kad Žilvino nužudymas - kiek vėlesnis motyvas, pakeitęs
kastraciją. Ši prielaida nepakimba ore. Per analogijas ją
pagrįstų graikų teogonijos motyvas - putos vandenų pa
kraštyje, tai vandens suplakti kraujas ir sėkla. Pjautuvo ir
kastracijos ryšį patvirtintų ir kai kurios paralelės Rytų Af
rikoje, pvz., gala genties vyrai iki pat šio šimtmečio į karo
žygius nešdavosi pjautuvėlius į nelaisvę paimtiems prie
šams kastruoti53. Nugalėti priešą dar ne viskas, svarbiau
sia - atimti iš jo vyriškąją galią, nužudyti jo palikuonis ir
palikuonių palikuonis. Beje, įstabu, kad Lietuvoje pjautu
vais paprastai pjaudavo moterys, dar iki šio amžiaus vy
rai pjautuvų nenaudodavo.
Galima ir kita versija, kurią pastebi Vėlius savo stu
dijoje apie Eglę, žalčių karalienę; pagal jį, čia susiduria
me su lietuvišku vaisingumo, derlingumo mitų atitikme
niu, o juose kastracijos motyvas neretas, plg.: Ačio ritu
aluose buvo svarbus derliaus nuėmimo įrankis pjautuvas
(juo išsikastruoja ritualus atliekantys žyniai, pakartoda
mi mitą, pagal kurį pjautuvu neva išsikastravęs pats die
vas Atis)54. Tačiau prie „Eglės" semantikos dar grįšime ki
tame skirsnyje.
Kol kas pakanka pažymėti, kad pasaka Žilviną vaiz
duoja esantį iš chtoniškosios sferos, kai kuriose pasakose,
kaip pastebi Vėlius, Žilvinas vaizduojamas ir kaip Velnias,
gyvatė, slibinas, žuvis, žmogus, turintis žuvies uodegą55.
Toks kaitaliojimasis gali būti pasakos ypatybė, tačiau ap
skritai chtoniškosios būtybės savo pavidalą gali kaitalioti
laisvai. Kai kurie Žilvino įvaizdžiai aiškiai daro jį „slibi
niška", vandenų ar net pirmapradžių vandenų dievybe,
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plg. pusiau žmogaus, pusiau žuvies pavidalą - pavyz
džiui, babiloniečių dievas Ea, išminties ir vandenų dievas,
buvo įsivaizduojamas pusiau žmogumi, pusiau žuvimi56.
Mūsų atveju Žilvino priklausymas chtoniškajai, t. y.
ir Velnio sferai, labai įdomus, nes jau matėme, kad lietuvių
tautosakoje labai daug liudijimų, nurodančių Dievo ir ypač
Perkūno opoziciją Velniui. Pagrindiniame indoeuropiečių
mite kalbama apie Griausmavaldžio ir chtoniškojo jo prie
šininko kovą, pasibaigusią Griausmavaldžio pergale. Ir vis
dėlto tiesioginis Žilvino siejimas su Perkūno ir Velnio ko
va, ko gero, būtų pernelyg skubotas bei paviršutiniškas.
Vis dėlto lietuvių mitologijos fragmentuose, atrody
tų, yra teiginių apie Pirmadievio likimą. Paprastai dievy
bei aukojamas gyvūnas kažkuo susijęs su jos išvaizda, turi
kažkokį jos atributą ar dėl kurių nors priežasčių priklau
so jos mitologinei aplinkai. Deivės motinos gyvūnas gali
būti šernas (vislumo, „santykiavimo su žeme" analogijos),
Griausmavaldžio, tarkime, Perkūno ar Toro - ožys (gal
būt dėl to, kad Griausmavaldis paprastai įsivaizduojamas
„su ragais" ar dėvintis raguotą šalmą, barzdotas) ir pan.
Šiuo požiūriu įdomių užuominų randame XVI a. antro
joje pusėje Strijkovskio „Kronikoje" sudarytame šešiolikos
lietuvių dievų sąraše, kuriame ties kiekvienu dievu pami
nėtos ir jam skiriamos aukos bei apeigos57. Dievams daž
niausiai aukojami gaidžiai ar vištos. Ir tik trims dievams
- vien kaplūnai, t. y. romyti gaidžiai. Taigi Prokorimas,
įžymiausias dievas, sąraše minimas pirmasis, o Sotwaros,
gyvulių dievas, ir Dzidzis Lado, pasak Strijkovskio, „Didysis Dievas".
Visi šie dievai turi konkretų „pirmapradišką užtai
są". Prokorimas minimas pirmasis, apibūdinamas kaip
„įžymiausias Dievas". Kaplūnai jam būdavo aukojami ne
papjauti, o užmušti pagaliu, tik mušant nebuvo galima kal
bėti; trečiąją aukos dalį suvalgydavo patys aukotojai, an
tra trečioji skirta žyniams, paskutinė dalis būdavo degina
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ma. Apskritai mušimo scena primena Freudo „Totemo ir
tabu" sceną, religiją aiškinančią kaip tėvo nužudymą su
kėlusią neurozę58. Jei tai, kad Prokorimui aukojamas romytas gaidys, gal apibūdina tam tikrą Prokorimo charakte
ristiką, tylėjimas gaidžio mušimo metu gali iš dalies (nors
ir nebūtinai) rodyti Prokorimą esant nutolusį, „tylintį" die
vą, deus otiosus. Pats vardas kildintinas iš prakorauti „pirmam paragauti duodamą kam valgį, gėrimą" ir papil
domai nurodo ypatingą Prokorimo, Prakorimo pirmapra
diškumą. Tai gali būti ir Dangaus Dievo epitetas, eufemiz
mas, tačiau, antra vertus - ir mūsų ieškomas Pirmadievis,
Dievas buvęs iki Dangaus Dievo.
Sotwaros, Sotvaras, galvijų dievas gali būti etimologizuojamas kaip Sutvertojas, Sutvaras ir taip pat priski
riamas pirmiesiems dievams, bet ši prielaida nelabai tvir
ta. Dievavardis galėtų reikšti tiesiog aptvarą, sutvarą, gardą gyvuliams. Vis dėlto jei tai ir galvijų dievas, galima ma
nyti, kad jis sietinas su Velnio sfera, kuriam, pagal Vėliaus
teoriją, priklauso gyvuliai. Tačiau jei turėsime omenyje gy
vulio ir galvijo skirtumą, reikšmingas Kęstučio aukos epi
zodas - 1351 m. prisiekdamas ir dėdamas auką, jis aukoja
žalą jautį, kreipdamasis į Dievą jis prašo atkreipti dėmesį
į „raguotį" (tekste rogachina, lotyniškame vertime cornutum)59. Vėlius mano, kad, sudarant šią sutartį, aukota „Nunadievio tipo Dangaus Dievui", karaliaus valdžios ir su
tarčių globėjui60. Jautis, šiaip ar taip, yra galvijas, tad jo au
kojimas mums teikia tam tikrą galimybę tvirtinti, kad gal
vijų globėjas gali būti derinamas su įmanoma Sutvertojo,
Sutvėrėjo prasme, tad Sotvaras gali turėti ir pirmapradžio
dievo ypatybių. Kaplūnai jam aukojami „prieš ugnį", o
dangaus dievybė turėtų sietis su ugnimi.
Dzidzis Lado, pasak Strijkovskio, yra „Didysis Die
vas", tačiau, kaip matyti iš greta pridedamo teksto, tai tie
siog iš dainos priedainio „pagamintas" dievas, atsiradęs
per nesusipratimą, kiti šaltiniai tokios dievybės nemini.
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Pasak Strijkovskio, merginos ir moterys jo garbei šokda
vo rateliu ir giedodavo „Lado, lado, lado, didis mūsų Die
ve". Vis dėlto nekyla didesnių abejonių, kad čia kalbama
apie Didįjį Dievą - o jam irgi aukojami kaplūnai.
Taigi trys lietuvių dievai iš šio sąrašo turi pirmojo die
vo požymių, ir jiems aukojami būtent romyti gaidžiai. Kal
ba apie lietuviškos teogonijos galimybę, pirmadievio kast
racijos motyvą turėtų būti įmanoma ir ganėtinai pagrįsta.

„Eglė žalčių karalienė" kaip teogoninis mitas
Šiuo vienu kastraciniu motyvu „Eglės žalčių karalienės" teogoninis laukas dar neišsisemia. Pasaka labai įdo
mi mūsų jau nagrinėtų dieviškųjų struktūrų požiūriu.
Trumpai apžvelkime vieną kitą jos fragmentą; norė
čiau pasakyti, kad tai tik keli žvilgsniai į pasaką, o ne nuo
dugni jos analizė. Tokiam darbui reikėtų monografijos, juo
lab kad pasakos variantų užrašyta gerokai per šimtą ir jie
labai įvairuoja. Mėginsime tik pasamprotauti, ką duotų pa
sakos kaip teogoninio teksto analizė.
Pradėsime nuo vieno pasakos varianto („Apie Eglę ir
Žilviną") , paskelbto Jono Basanavičiaus rinkinyje61.
„Mat kad kitąsyk, gilioje senovėje, buvo diedukas ir bo
butė. Turėjo juodu dvylika sūnų ir tris dukteris, kurių jauniau
sioji buvo vardu Eglė".

Iš pirmo žvilgsnio teogoninę mitologiją čia įrodinėti
būtų gal naivu, tačiau... Diedukas ir bobutė (spėtinai dan
gus ir žemė, Uranas ir Gaja) išeities pozicijoje, pasakos pra
džioje, turi dvylika sūnų ir tris dukras, o čia išeiname į la
bai įdomų baltų mitologijos lauką. Pagal Simoną Grunau,
kaip regis, perteikusį žodinę legendinę mitologinę prūsų
tradiciją, „prūsų karalius" Videvutis turėjo būtent dvylika
sūnų ir tris dukteris; tarp jų ir buvo padalyta Prūsija. Dvy
lika ir trys - mitologinis baltiškas pradžios simbolis? Gru
nau išvardija šių asmenų vardus, sūnūs: Lyttpho, Zamo,
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Sūdo, Nadroo, Scalawo, Nattango, Barto, Galyndo, Warmo, Pomeso, Chelmo, Hoggo; dukterys: Cadina, Mitą, Poggezana62. Grunau pateikta skaičiuotė atsiranda Prūsijos
genčių organizacijos pradžioje, ji yra precedentinė. O pre
cedentai savo ruožtu pakartoja mitologines „išeities situ
acijas", ir dvylika plius trys visiškai gali būti teogoniniskosmogoninis mazgas63. Kitaip tokiu atveju regėtųsi ir
„diedukas su bobute".
Antras epizodas: Eglė vyksta pas žaltį, kuris pasiro
do besąs dailus jaunikaitis. „Tuojaus persikėlė visi ant ne
tolimos salos ir iš ten nusileido į pažemę po mariomis, kur bu
vo žalčio puikiai išpuošti ir išrėdyti rūmai". Šioje vietoje pa
saka puikiai kosmologiškai informuota: Žilvinas ne šiaip
nusileidžia į jūros dugną, o visų pirma persikeliama į sa
lą, o sala mitologijose - „ano pasaulio", „laimingųjų pa
saulio" įvaizdis (graikų, keltų mitologijose tai ryšku). An
tra vertus, sala vandenyse, siejama su vandenimis, pože
miais ir žmogumi-žalčiu (žmogumi-žuvimi), gerai žino
ma šumerų ir babiloniečių mitologijose, apie tai jau kal
bėjome, lygindami Žilviną su babiloniečių Ea (šumerų En
ki). Tai vandenų ir pasaulio pagrindų, išminties, prana
šysčių dievas, jo šventykla yra marių viduryje. Tai tipo
loginis sutapimas, bet gana reikšmingas. Žaltys, gyvatė ir
gi siejami su išmintimi.
Paskui sekama: „Eglė jau sulaukė tris sūnus: Aržuolą, Vuosį ir Beržą ir vienturtę jauniausią dukterę, vardu
Drebulė".

Čia jau visiškai įdomu. Turime klasikinę mūsų pan
teono ketveriukę: trys vyriški dievai ir deivė. Dievas,
Perkūnas, Velnias, Laumė arba Nunadievis, Perkūnas,
Teliavelis, Žvorūna / Medeina. Aiškėja tėvai - su vande
nimis susijęs slibinas (žaltys), pirmapradis dievas ir Eg
lė, su augmenija, viršumi ir apačia susijusi deivė, turin
ti maginių (užkeikimo) galių. Kažkur horizonte „diedu
kas ir bobutė", du pirmapradžiai dievai.
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Šią struktūrą palyginkime, pvz., su germanų mito
logine sistema. Tacitas mini, kad germanai garbina Mer
kurijų, Marsą, Heraklį, Izidę; atitikmenys germanų mi
tologijoje - Odinas, Tiu, Donaras (Toras), Frėja. Ji - ryš
kiai akcentuota vaisingumo deivė, turinti visą priklau
sančią mitologinę aplinką, kurios kol kas nenagrinėjame.
Greta šio ketverto yra Nerthus, Žemė Motina, Terra ma
ter. Nertus yra vaisingumo ir jūros dievo Njordo sutuok
tinė. Tacitas aprašo jai skirtas kulto apeigas: Nerthus
stabas kultiniame vežime būdavo gabenamas prie eže
ro, kur jį mazgodavo belaisvės; po to jos būdavo nužu
domos (plg. Eglę ir mirties prie pakrantės motyvą).
Taigi matome:
Eglė
Žilvinas
Ąžuolas, Uosis, Beržas, Drebulė
Nerthus
Njordas
Odinas, Tiu, Donaras, Frėja
Dievų motina
Pirmadievis
Dievas, Perkūnas, Velnias, Laumė
Nunadievis, Perkūnas, Teliavelis, Žvorūna/Medeina
Dar galima pateikti detalizuotiną, bet gan patikimą
hipotezę: Eglė ir yra ta pati Tacito minima dievų motina, ku
rios aiškių atitikmenų lietuvių mitologijoje kaip ir neras
ta. Ji ir būtų mūsų dievų ketverto Motina. Tacito žinia iš
esmės reikia pasitikėti: juk jis kalba ne apie Deivę motiną,
o apie Dievų motiną; tai ne tas pat. Deivė motina greičiau
būtų ta už horizonto slypinti bobutė, bet kol kas šios pro
blemos nesiimkime.
Žilvinas - pirmapradis tėvas, iš kurio vėliau atimama
valdžia. Ją ne be konfliktų išsidalija dievų pasauly ir kos
mose, pasidalija sferas. Trys dievai yra broliai, siekiantys
savo deivės sesers meilės (incestas dievų pasaulyje neretas).
203

Gintaras Beresnevičius

Trys broliai vėliau virsiantys medžiais gali būti
identifikuojami, tačiau kol kas ta identifikacija tebūnie
pateikta be didesnių ir platesnių įrodymų. Ąžuolas - tai
Perkūno medis, abejonių dėl to nekyla. Uosis, daugelyje
tautosakos užuominų šventas medis, teoriškai gali būti
siejamas su Dievu. Apskritai tautosaka šventais medžiais,
kaip pastebi Vėlius, dažniausiai laiko ąžuolą ir uosį64. Vel
nias dažniau siejamas su beržu65. Kodėl ąžuolas minimas
pirmuoju, paaiškės vėliau, tai ta pati problema, kuri kyla
atsiminus, jog anksčiau pastebėjome Dievo-Perkūno sū
nystės santykio galimybę. Apie šią problemą kalbėsime
specialiai, bet kol kas galima pasakyti, kad tai vėlyvo pan
teono raidos etapo pasekmė, turinti genetinių, istorinių ir
ideologinių priežasčių.
Kai kurie patikslinimai dar būtini. Germanų mito
logijoje esama tam tikro pasistūmėjimo - jų Odinas kitaip
nei jo giminaitis Velnias ar slavų Volosas savo maginį-karinį potencialą iškrauna tiek, kad išeina į panteono prie
šakį - nustumia Tiu, Tivazą, dangaus ir sutarčių dievą
(Dievo atitikmenį) ir Donarą-Torą (Perkūno atitikmuo).
Tad eilutėje trys vyriški dievai kiek pasikeitę vietomis;
sistema nuo to nesubyra.
Dabar grįžkime prie mūsų pasakos. Praleidžiame
Eglei skiriamas užduotis, nors mitologiškai jos nepapras
tai įdomios, Eglė šiaip ne taip grįžta į viršų. Jos broliai,
jos vaikų dėdės, kvočia Žilvino iškvietimo paslaptį. Trys
sūnūs išmėginimus atlaiko (iniciacija, herojaus kvalifika
cijos įrodymas), dukra palūžta. Dvylika brolių su dalgiais
susiruošia „užpampyti" Žilviną (taip tekste). Visi dvyli
ka puola ir sukapoja. Eglė pamary mato atliūliuojančią
kraujo putą ir toliau: „išgirdo balsą savo vyro iš gelmės ma
rių, jogei papjovę su dalgiais jos broliai ir kad būtent Dre
bulė išdavusi jiems jo šūkį. Susigraudino Eglės širdis, ir ji bal
su pratarė:
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Kad tu pavirstum į drebulę,
Kad tu drebėtum dieną naktelę,
Kad tau išpraustų lytus burnelę,
Kad iššukuotų vėjas galvelę...
Stokit, sūneliai, stipriais medeliais,
Aš, jūs mamelė, liksiuos eglelė..."

Taip ir atsitiko... Ne be reikalo Velnias perkūnijos
metu slepiasi po egle, ne be reikalo Perkūnas netrenkia į
eglę66. Motina yra motina.

Eglės broliai
Eglės broliai, užkapojantys ar užpampinantys Žil
viną (iš marių gelmių po to pasigirsta Žilvino balsas: jis
nenužudytas), galėtų būti gretinami su kažkokia senąja
dievų karta, panašia į graikų mitologijos kiklopus ar ti
tanus, tačiau vis dėlto jie nėra tiek pirmapradžiai kaip
Žilvinas. Tai turėtų būti gana svarbūs dievai. Žilvinas
už juos pirmapradiškesnis. Tačiau jie yra senesnės kil
mės nei Eglės ir Žilvino vaikai. Atrodo, kad būtent šį
dvyliktuką remtų kai kurie lietuvių mitologijos šaltiniai,
plg. Jeronimo Prahiškio teiginį apie tai, jog jis Lietuvoje
aptikęs gentį, garbinančią didžiulį kūjį - esą juo Zodia
ko ženklai (Signa zodiaci) kadaise išlaisvinę pikto kara
liaus pagrobtą Saulę67. Šis fragmentas neaiškus, bet gretintinas su šiaip menkai tepaisomu šaltiniu, vadinamą
ja Rivijaus kronika: pagal ją, Vilniuje buvusioje Perkū
no šventovėje stovėjęs altorius iš dvylikos pakopų; kiek
viena jų buvo skirta vienam iš dvylikos Zodiako ženklų;
ant tų pakopų, Saulei įkopus į tą ženklą, būdavo degi
namos aukos68.
Abiejų šaltinių koreliacija akivaizdi. Tačiau kaip to
liau samprotauti, ne visai aišku, nes čia randasi daugy
bė prielaidų ir hipotezių. Saulės vadavimo žygio su Eg
lės išlaisvinimu tapatinti neišeitų, nors tai gali būti loka
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line to paties mito kontaminacija (Prahiškis mini, kad tai
tik „viena gentis")- Gal šis Zodiako dvyliktukas gretintinas su, tarkime, tų pačių germanų dievų dvyliktuku,
graikų ir romėnų Olimpu, t. y. svarbiausiais dievais. Ta
čiau tai gali būti ir senesnioji dievų karta, kadaise, miti
nių laikų pradžioje, atlikusi daugybę žygdarbių. Sutapi
mas gali būti ir atsitiktinis. Kitose pasakose Eglės brolių
skaičius varijuoja (gali būti net vienas), ir šią problemą
tektų atidėti ateičiai. O jeigu darysime prielaidą, kad čia
matome dievų kartų kaitą, personažai išsidėstys taip:
Dangus
Deivė motina (Žemė)
„Zodiako ženklai" (senoji dievų karta, kuriai priklauso ir
Eglė)
Žilvinas
Eglė
Dievas Perkūnas Velnias Laumė (naujoji dievų karta)
(Uosis Ąžuolas Beržas Drebulė)
Čia galima įžiūrėti skirtingas dievų grupes (asurai
ir deva, vanai ir asai), o gal ir kartas. Eglės brolių skai
čius pasakose, kaip minėta, kinta, jų gali būti du ar vie
nas, tačiau tai greičiau tik sakralinio skaičiaus problema,
broliai, šiaip ar taip, yra ir būtent jie įveikia Žilviną.

Žilvino identifikacijos problema:
Eskulapas ir Aušautas
Lietuvių sakmėse aptinkamas „žalčių karalius" ar
„gyvačių karalius", pasirodantis su karūna ant galvos, ga
li priklausyti mitologiniam Žilvino laukui, bet dabar
mums svarbesnė galimybė identifikuoti Žilviną tarp lie
tuvių dievų. Dlugošas, aprašinėdamas lietuvių dievus pa
gal interpretatio romanu principą, sako, kad lietuviai gar
binę Vulkaną, manydami jį slypint ugnyje, Jupiterį - žai
be, Dianą - miškuose, Eskulapą - gyvatėse ir žalčiuose69.
Pagal Dlugošą, Eskulapas turėjęs gydymo funkciją - kaip
ir Graikijoje bei Romoje70. Iš dalies lietuvių žalčių kultą su
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Eskulapu gretina Pilypas Kalimachas71. Tiesioginės nuo
rodos, kas tai per dievas, Dlugošas nepateikia. Galėtume
prisiminti prūsų religiją, kur Eskulapas yra 1530 m. Sambijos vyskupų konstitucinio sinodo nutarimuose: Aescu
lapius ten paaiškina trečiojo tarp išvardytų prūsų dievų
Aušauto (Ausschauts) vardą72. Religijos ir mitologijos šal
tiniuose Aušautas minimas dažnai, laikomas gydymo, li
gonių ir sveikųjų dievu, netgi iš nuodėmių išlaisvinančiu
dievu73. Pagal Kazimiero Būgos etimologiją, Aušautas tai
dievas, kuris nu-šauna, atitolina ligas74. Kai kurie šaltiniai
Aušautą vadina Auscutus75; tai galėtų būti siejama su kuš
ti, atkusti - „atgyti", „papilnėti" ir pan.
Vis dėlto Aušautas su žalčiais tiesiogiai nesiejamas;
bent jau šaltiniuose tokių atvejų nepasitaiko; tiesa, Teodo
ras Narbutas teigia, esą Aušlavį (Auszlawis, lituanizuo
ta Aušauto forma) lietuviai garbino kaip didelį žaltį76, ta
čiau tai tik prielaida. Nors sveikatos ir žalčio sąsajos lie
tuviuose apskritai žinomos77, Aušauto/Auskuto atveju jos
neišryškėja. Atitinkamai tektų manyti, kad nors Aušau
tas ir primintų Eskulapą, o gal ir Eskulapo/Asklepijaus
tėvą Apoloną (plg. galimas ligos „nu-šovimo" funkcijas
ir Apolono strėles), neturime galimybės Žilvino bei žal
čių kulto sieti su Aušautu. Kita vertus, Aušautas labai įdo
mus personažas vien jau dėl to, kad sąrašuose jis pakilęs
į trečiąją vietą, be to, kiek galima spręsti iš žemiau patei
kiamo liudijimo, turi autoritetą tarp kitų dievų.
„Sūduvių knygelėje" aprašomoms prūsų apeigoms,
atliekamoms po nederlingos, pernelyg drėgnos vasaros,
vadovaujantis žynys, viršaitis kreipiasi į dievus - pir
miausia į „didįjį gerąjį dievą" Aušautą, idant tasai papra
šytų Grubrijaus, Perkūno, Švaistiko ir Pilničio kitais me
tais būti maloningesniems: „Vnd der Wourschkaiti bittet
den grossen gutigen Gott Auschauten, dass er bitten zuolt die
gotter als Grubrium, Parkunen, Swayxtixen vnd Pilniten, Ine
vorbas Im kunfftigen Jare genediger zu sein"7S.
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Tokia tarpininkavimo funkcija rodytų, kad Aušauto santykiai su kitais dievais yra geri ir gal net pagrįsti
tam tikra hierarchine viršenybe (?) ar paremti kažkokiais
genetiniais, „šeimyniniais" ryšiais. Kaip matysime, Aušautas/Aušveitis viename šaltinyje lyginamas su Satur
nu, o tai galėtų rodyti jį turint pilnatvę, perteklių teikian
čią reikšmę.

Okopirmas ir Svaistikas: dvinarė struktūra
panteono pradžioje
Sambijos vyskupų 1530 m. dokumente pirmasis die
vas - Occopirmus, kuris vėliau paaiškinamas kaip Satur
nas79. „Sūduvių knygelėje" dievų seka pradedama taip:
Occopirnus Jupiter, Auschweytus Saturnus...80. Okopir
mas (rašyba gali kiek keistis) įvardijamas kaip „dangaus
ir žvaigždžių" dievas. Pats žodis reikštų „pirmasis",
„pats pirmasis", plg. indų tą patį reiškiantį Pradjapati.
Įdomiai šią eilutę sudėsto Kasparas Hennenbergeris
1584 m. - pagal jį, su Saturnu tapatintinas būtent Patolas
(kitų vadinamas ir Pokolos arba Pikolos): „Potollos, Den etzliche auch Pocollos oder Pickolos nennen, der ir oberster Gott
war, ist meines bedunckens wie Sonsten der Heiden Saturnus
81
gewesen" . Tačiau ankstyvuosiuose sąrašuose po Okopir-

mo paprastai minimas Swa^xtixas, šviesos, kartais - Sau
lės dievas (Suaixtix...Sol) : „Ockopirmus der erste Gott
Himmels vnd Gestirnes. Swayxtix der Gott dės Lichtes" .
Šitie varijuojantys išdėstymai rodo vieną bendrą da
lyką: autoriams sunku interpretuoti pagal romėnišką pa
vyzdį: mat Jupiterį tapatino su dangumi (sub jovem reiš
kia „po dangumi"), o jis buvo ir griausmavaldis dievas.
Jį „išskirstyti" tarp Dangaus Dievo ir Perkūno ne taip pa
prasta. Todėl čia pasirenkamas Saturnas; tai vis dėlto ke
lia tam tikrų asociacijų. Saturnas - tai tas pats Kronas,
nuvertęs savo tėvą Uraną ir jį iškastravęs.
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Hennenbergerio apsisprendimas Saturno atitikme
nį rasti Patolo asmenyje rodo dar vieną šios problemos
aspektą: Okopirmo tamsumą, kuris iš principo panašią
rekonstrukciją ir įgalina (tiesa - ne patvirtina), pažodi
ne prasme. Mat jei Okopirmas yra „dangaus ir žvaigž
džių" dievas, jis kartu tampa ne „šviesos dievu", kaip
kad būtų galima tikėtis, o nakties dangaus dievu. Po Oko
pirmo minimas Svaistikas, Svaikstiksas, kuris paaiškina
mas kaip Saulė arba šviesos dievas (So/, Gott dės Lichtes). Iš esmės čia reikia įžiūrėti pirmapradę porą, tam
saus dangaus, nakties dangaus dievą ir Saulės ar (ir)
šviesos dievą. Be abejo, čia į akis krenta klasikinis atiti
kimas indiškoje tradicijoje - Varuna ir Mitra. Tai dievai,
„Rigvedoje" minimi ir šlovinami drauge, tačiau tai opo
ziciški dievai.
Varuna susijęs su naktimi, nakties dangumi, Vaka
rais, su kosminiu vandenynu, jis saugo įstatymus (pasau
lio tvarka, rita yra jo valdose), pats jis kartais nusakomas
kaip gyvenantis Vakarų Vandenyne, kartais - tiesiog „po
žeme"84. Jis rūstus dievas, ypač teisingas, dievų ir žmo
nių valdovas. Varuna susijęs su vandenimis (lietumi, šu
liniais, jūromis, upėmis ir t. t ), kadangi Visatą supa kos
minis vandenynas, atskiriantis Kosmosą nuo chaoso. Jis
susijęs su Mėnuliu, toli esančiais dalykais, paslaptimis,
magija, jis valdo stebuklingą burtų galią85. Mitra - tai die
nos dangaus dievas, Saulės dievas, globojantis sutartis,
draugystę, palankus žmonėms. Ši pora sudaro tam tikrą
vienovę, sergsti socialinę-teisinę ir kosminę sąrangą (Va
runa prižiūri Kosmosą iš išorės, valdo „išorinį ratą", kos
minius vandenis, Mitrai priklauso viskas, kas yra viduje
- Saulė, šviesa ir t. t.)86. Čia matome tą pačią indoarišką
porą kaip ir Irano arijuose, kur stipri bei reikšminga Ahura Mazdos - Mitros jungtis, atliekanti maždaug tas pa
čias funkcijas kaip ir vedinėje Indijoje, tačiau prie Irano
arijų kol kas neapsistosime.
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Tokia pati pora prūsų dievų išvardijimuose tikrai
negali būti atsitiktinė. Tai tas pats, matyt, indoeuropie
tiškas prieštaringos dievų diados principas. Okopirmas
ir Svaistiksas būtų tokios diados atvejis prūsų religijoje.
Tačiau kaip tik čia prieiname prie labai svarbaus
taško. Turėdami omenyje principinį Okopirmo ir Varunos
atitikimą, galime pastebėti, kad Hennenbergerio mintis
apie galimą Patolo ir Saturno tapatinimą, t. y. galimybė
Okopirmą sutapatinti su Patolu. Tai nelabai nutrūktgal
viška prielaida. Lietuvių Andajų Greimas, tarkime, aiški
no kaip Andoją, t. y. [VJandoją, pirmapradį Dievą, besisiejantį su vandenimis87. Patolas (pa-tulas yra eufemiz
mas, reiškiantis po-žeminį, po žeme esantį dievą) gali bū
ti nusakomas ir per kokias nors kitas reikšmes ar nuoro
das. Varuna irgi yra po-žeminis. Varuna, Uranas (Ouranos), Ahura, hetų jūros dievas Arūną, slavų Velesas-Volosas, o ir lietuvių Velnias yra giminės, tai vienas ir tas
pats indoeuropietiškas dievas, skirtingose indoeuropiečių
tautose bei kultūrose patyręs skirtingus likimus (V. Topo
rovas)88. Varuniškasis elementas Patolo asmenyje visai ti
kėtinas. Ir tokiu atveju išaiškėtų, kodėl S. Grunau patei
kiamame dievų sąraše (trejete: Patolas, Perkūnas, Patrim
pas) nėra šiaip jau lyg turinčio būti Okopirmo. Tuo metu
pažvelkime į Grunau pateikiamą Patolo charakteristiką:
Patolas - tai aukščiausias Brutenio (vyriausiojo prū
sų žynio, krivio krivaičio) dievas. Jis buvo baisus dievas, įsi
vaizduojamas kaip senas išblyškęs vyras, persekiojo asme
nis, neklausančius krivio krivaičio pamokymų89. Tai išties
varuniškos funkcijos: Patolas - žynių dievas (t. y. maginės
funkcijos atstovas), tvarkos sergėtojas (beje, rigoristiškai in
terpretuojantis žmogaus nusižengimus - neatgailaujantį,
neaukojantį žmogų Patolas gali nužudyti). Tiesa, Patolas
yra ir mirties bei mirusiųjų dievas, tačiau būtent ši jo cha
rakteristika gali priminti kitą vardo analogą - Potala, Potalaka (sanskr.) reiškia rojų, kuriame gyvena Avalokitešva210
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ra ir Tara, Dalai lamos rūmai Lhasoje taip pat vadinami
Potala90. Apskritai Patolo problema, ypač jo santykis su Pokliumi ir Pikulu, neišspręsta. Ir tai tas pats dievas?

Dievas ir Perkūnas: kadainykštis tapatumas?
Istoriniuose šaltiniuose, apibūdinant lietuvių ir prū
sų dievus, atsiranda tam tikra painiava. Mat pagal klasi
kinį krikščioniškosios pagoniškų dievų interpretacijos
principą pagoniški kitų tautų bei religijų dievai būdavo
nusakomi pagal antikinius atitikmenis, tai vadinamoji interpretatio romana (arba interpretatio graeca ), kurią krikš
čionių autoriai, beje, perėmė iš pačių romėnų (Cezaris,
Tacitas), o šaknys siekia dar giliau, bent jau iki Herodoto
laikų. Tačiau, kalbant apie lietuvių dievus, atitikmenys
sprūsta iš rankų. Dlugošo Jupiteris - tai Perkūnas, bet
Dangaus Dievui nusakyti tinkamo vardo nebelieka; Vul
kanas greičiau atitiktų Teliavelį, Eskulapas kiek pritem
piamas; norint paaiškinti žalčių kultą, tik Diana gerai ati
tinka Žvorūną/Medeiną. Prūsų religijos interpretacijoms
sekasi geriau, nes čia Okopirmo nusakyti pasitelkiamas
Saturno analogas, lietuvių atveju nepanaudotas.
Tokia padėtis susiklosto dėl objektyvių priežasčių graikų ir romėnų Griausmavaldis kartu buvo ir Dangaus
Dievas, Jupiteris ir Dzeusas valdė ir dangų, buvo tapati
nami su dangumi, ir žaibus; turėjo tą pačią tiek dangaus
dievams, tiek griausmavaldžiams įprastą atributiką. Ti
kėtina, kad graikų ir italikų protėviai išlaikė ankstesnį, in
doeuropietišką Dangaus ir Griausmo Dievo sampratą, ku
ri rekonstruojama pagal kalbinius duomenis: Dievas, *deiuo šioje rekonstruojamoje prokalbėje turėjęs reikšti „spin
dintį dangaus skliautą", pradžioje tapatintas su dangu
mi, vėliau antropomorfizuotas.
Atrodo, laikui bėgant šis pirmadievis tarsi skilo - iš
siskyrė į deus otiosus požymių turintį Dangaus Dievą ir
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Griausmavaldį, aktyvų ir karingą. Šią idėją XX a. lietu
vių mitologijos tyrinėjimuose pagrindė Balys. Remdama
sis etnologiniais darbais (Vienos etnologinės mokyklos au
toriais ir požiūriais), taip pat Leopoldu von Schroederiu,
Balys teigė: „Primityvėse tautose [...] griausmas yra laiko
mas vyriausio dievo, aukščiausios būtybės, balsu ir bausmės
įrankiu. Pačios primityviosios tautos visada teturi labai ma
ža dievų, tiktai vieną neaiškiai jaučiamą vyriausią būtybę. Jai
priskiriama visa antgamtiška galia, jos valdžioje yra visas
universumas, žinoma, tuo pačiu ir toks imponuojąs gamtos
reiškinys, kaip griausmas. Tik labiau išbujojus žmogaus fan
tazijai, toliau išsivysčius kultūrai, sukuriamas visas dievų
Olimpas ir kiekvienas gamtos reiškinys gauna savo skirtin
gą dievą, sudievinama visa gamta. Tada šios dalinės dievys
tės atima veik visą valdžią iš vyriausios būtybės, ji lieka tik
miglotu simboliu, o neretai ir visai pamirštama. Todėl ir
griausmo funkcijos pradžioje turėjo būti priskirtos vie
nam ir tam pačiam dangaus tėvui"[ išskirta J. B.]. Nors

Balį čia veikia evoliucijos doktrinos, su bendra hipoteze
kaip ir su reziumuojančiu sakiniu sutikama: „Atrodo, kad

pradžioje dangaus dievas (vyriausias dievas) ir griaus
mo dievas buvo viena ir ta pati personifikuota asmenybė
[...] Vėliau įvyko skilimas, ir atsirado specifiškas audros die
vas: Thor, Donar, Perkūnas ir kt., kurie buvo subordinuoti
dangaus dievui. Šiam audros ir griausmo dievui pirmoj eilėj
buvo priskirta atmosferos reiškinių valdymas, o kartu ir ve
getacijos bei vaisingumo dievo funkcijos. Griausmo dievas
kaip teisingumo dabotojas yra jam iš dangaus tėvo likęs ypa
tumas "91.

Tokia samprata paaiškintų daugelį keblių dalykų
tiek dėl Dangaus Dievo, tiek Perkūno įvaizdžių bei jų mi
tologinio konteksto. Tarkime, Žemės kaip Perkūno seksu
alinės partnerės įvaizdis: jis turėjo atsirasti Dangiškojo
Griausmavaldžio epochoje, kai žemė buvo visiškai natū
raliai suprantama kaip dangaus partnerė; vėlesniais lai
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kais ši vaisinančio lietaus, drebinimo, purtymo, seksuali
nio santykio samprata perėjo Perkūnui, Dievą palikus kiek
nuošalyje, gal dėl tam tikro deus otiosus prado poveikio,
gal ir dėl kažkokių vėlesnių religijos raidos aplinkybių
(Perkūno iškilimas karių visuomenėje, monolatrinių ten
dencijų, kurias, be abejo, papildė ir vėlyvesnė krikščiony
bės įtaka, gerai jaučiama sakmėse).
Paaiškėtų ir Dievo-Perkūno giminystės klausimas.
Nebūtų netikėtina, kad senojoje teogonijoje jie buvo suvo
kiami kaip broliai (iš esmės du broliai iš trijų), tačiau sky
lant Dangaus Griausmavaldžio įvaizdžiui išryškėja tėvosūnaus santykis. Dangaus Dievas lieka aukštybėse nomi
naliai viešpatijai, tačiau reali valdžia priklauso Perkū
nui; jis šiuo atveju ypač palanki figūra, nes jame kariai gali
įžiūrėti karingą, stiprų, patikimą dievą-vadą (plg. Indrą,
Torą), žemdirbiai - seksualinį Žemės partnerį, ne mažiau
patikimą vaisintoją (plg. vaisingąjį graikų Dzeusą, bet ir
Vakarų semitų Baalą, kuris daugeliu požiūrių primena lie
tuviškąjį Perkūną, ir tikriausiai dėl visiškai natūralių
priežasčių - ilgalaikio Griausmavaldžio funkcionavimo
žemdirbiškos religijos ir kultūros srityje pasekmė - jo vir
timas visų pirma vaisingumo dievu).
Būtent šis „dangiškas griausmavaldis" galėjo būti ir
tikriausiai buvo daugelio archajiškų mitų personažas ir
kai kada tikriausiai jį aptinkame taip pat etiologinėse sak
mėse. Pasaulio pradžioje yra tik Dievas ir Velnias, pir
mapradė dvynių pora, ir etiologinių sakmių Dievas kū
rėjas, galimas dalykas, ir yra artimas tam pirmapradžiam
Dievo-Perkūno provaizdžiui. Šiap ar taip, jeigu lietuvių
(ar baltų ir jų protėvių) teogonijoje ir buvo kažkoks pir
mykštis Vienis, mums regima pasaulėkūros fazė praside
da nuo diados, nuo dvynių. Tą struktūrą derėtų aptarti
nuodugniau, kaip, beje, ir kai kurias kitas dievų pasaulį
organizuojančias struktūras.
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III. Dievų ir galių struktūrizavimas
Dvinarės struktūros pasaulio religijose
Dvinarių struktūrų sandara. Daugelyje mitologijų spe
ciali vieta skirta tam tikrai diadai, galinčiai pasireikšti mi
tinių įvykių sūkuryje; kartais tai sutuoktinių pora (acte
kų - du didieji dievai, Ometekutlis ir Omesiuatl, pažodžiui
„Dvejybės Viešpats" ir „Dvejybės sutuoktinė"), brolio-sesers pora (egiptiečių Šu-Tefnut, Ozyris-Izidė, indų JamaJami), kartais du broliai (Kastoras ir Poluksas, Ašvinai).
Tokia diada veikia drauge, ji neišskiriama, kaip kad Dioskurai, Ašvinai (pastarieji neturi net atskirų vardų, jie tie
siog Ašvinai, be to, jie vedę tą pačią sutuoktinę, Ušasę).
Poros išskyrimas prilygsta kosminei katastrofai (plg. Ozy
rio mirties mitą).
Kartais, kaip matėme, diadą sudaro du sutuoktiniai,
brolis ir sesuo, bet tokia incestinė pora visiškai natūrali
- pasaulio pradžioje, atsirandant pirmiesiems dievams,
santuokos tarp brolio ir sesers tam tikrame teogonijos
tarpsnyje neišvengiamos. Būtent dėl dieviškos savo kilmės
inkų ar japonų imperatoriai praktikuodavo incestines ve
dybas (o ir Europos monarchai vesdavo labai artimas sa
vo giminaites, kartais net prireikdavo popiežiaus leidi
mo). Tokia incestinė pora mitologiškai efektyvesnė, ji ar
timesnė, labiau sutelkta ir atitinkamai stipriau veikia. Juo
lab kalbant apie vyro ir moters incestinę porą, kuri, veik
dama išvien, apima vyriškas ir moteriškas, dešiniąsias ir
kairiąsias, dangiškas ir žemiškas opozicijas, gali veikti tik
rąja to žodžio prasme tarp dangaus ir žemės, o kartu su
jungti dangų ir žemę.
Brolių dvynių atveju ši situacija pasikartoja; jeigu jie
veikia išvien ir neatskiriamai ir yra neatskiriami kaip kad
Ašvinai, jie pasirodo ir viršuje, ir apačioje, ir kairėje, ir de
šinėje. Ašvinai drauge su jų bendra sutuoktine Ušase ke
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liauja dangaus skliautu, taip pat pasirodo jūrose, jomis
plaukia, gelbsti skęstančiuosius. Dvyniai apima abu pasaulėdaros polius, ir nors jų prigimtys prieštaringos, su
vienytos jos leidžia dvyniams veikti visame dievų bei
žmonių pasaulyje, ir šia prasme jie galingesni už daugelį
konkrečias funkcijas turinčių, konkrečią funkciją globo
jančių dievų. Ašvinai užsiima praktiškai viskuo ir rigvedinėje Indijoje jie buvo bene populiariausi ir mylimiausi
dievai. Diada galinga kad ir dėl tos paprastos priežasties,
jog du išvien veikiantys dievai galingesni už atskirą, dėl
to dvyniai ar poros kultuose apskritai populiarūs.
Diada pasaulio pradžioje. Pasaulio pradžioje egzis
tuojanti dievo ir deivės pora nebūtinai turi draugiškos
diados pobūdį, priešingai, dažnai Chaosą ir pirmapra
džius vandenis, pirmykštę, neapdirbtą žemę reprezen
tuojanti Deivė savo sutuoktinio atžvilgiu nusiteikusi ne
palankiai ar netgi jį pražudo (babiloniečių Tiamat, grai
kų Gėja). Draugiški santykiai greičiau yra išimtis. Diadinių struktūrų pasaulėkūroje ypač išryškėja jų opoziciškumas. Biblijoje Dievas kuria pasaulį ir sukuria, bet jo iš
baigimą bei rojaus būklę suardo piktoji dvasia. Izoliuo
tų tautų mitologijose pasaulį kuria du broliai, dievai ar
kultūriniai didvyriai. Vienas jų sukuria gerus, naudin
gus dalykus, kitas - kenksmingus arba tiesiog trukdo pir
majam. Irokėzų Joskecha sukuria Saulę ir viską, kas pa
saulyje naudinga, o jo jaunesnysis brolis dvynys Taviskaronas - uolas, kenksmingus gyvūnus (jaguarus, vilkus,
gyvates ir vabzdžius), dyglius, sukelia pirmąjį žemės
drebėjimą. Taviskaronas galiausiai pasislepia požemiuo
se ir tampa jų valdovu. Pagal Avestą, Irano arijų šven
traštį, pačioje pasaulio pradžioje viešpatauja dvi dvasios
dvynės, Spenta Mainju, arba „Gerasis mąstymas", ir
Angra Mainju, „Blogasis mąstymas". Jos pasirenka ati
tinkamai gėrį ir blogį, ir tolimesnė šio pasaulio raida jų nuolatinis pirmapradžio pasirinkimo įdabartinimas.
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Taigi, kuriant pasaulį, diados gali veikti prieštaringai, t.
y. tiesiog iki galo realizuoti prieštaringą kiekvieno as
mens prigimtį, bet jos dėl tos priežasties nenustoja būti
diados, dvyniškumas niekur nedingsta. Dvyniai pasiro
do ir steigimo pradžioje, kai kuriose izoliuotose tautose
dvyniai įsteigia karaliaus valdžią, gentį suskirsto į dvi
fratrijas, pačią gentį. Romą irgi įkuria dvyniai, Romulas
ir Rėmas. Beje, dvynių likimas nevienodas. Mitologijos
raidoje vienas dvynių gali išstumti, užgožti kitą, jų opoziciškumas gali realizuotis ne tik pamažu, „taikiai" nu
stūmus į šoną, bet ir radikaliai, kaip Romulo ir Rėmo.

Dvinarės struktūros lietuvių
(ir baltų) mitologijose
Dvinarės struktūros baltuose apskritai ypač populia
rios, jų gausu mazginiuose mitologijos taškuose. Dvinariškumas gali pasireikšti ir dangaus-požemio valdovų dia
doje, ir pačiame žemiausiame mitologijos sluoksnyje, tu
riu omenyje kauką ir aitvarą, prieštaringą ir drauge per
opozicijas susijusią diadą; galimas dalykas, anksčiau šios
mitinės lietuvių folkloro būtybės turėjo dievybių rangą.
Kaukas yra neabejotinai chtoniška būtybė, barzdota
(kitas kauko vardas - barzdukas), jis gyvena po žeme, at
rodo kaip žmogeliukas, neša naudą, gėrybes, jis maitinamas
pienu, alumi, kitokiais gėrimais. Kauką neabejotinai reikia
priskirti kairiajam šios opozicinės poros poliui, o aitvaras
yra visiškai prieštaringas kaukui, tipiškas dešiniojo poliaus
atstovas - jis gyvena virš žemės, skrieja oru, panašus į ug
ninę gyvatę ar ugninį pagaikštį, aitvaras maitinamas vir
tu ar keptu (t. y. karštį „perėjusiu") maistu. Kairysis šios
poros asmuo susijęs su žeme (požemiu), dešinysis - su vir
šumi, dangumi, kairysis barzdotas (chtoniškumo požymis),
dešinysis tikrai bebarzdis (ugninė galva!), kairysis sieja
mas su vandeniu, skysčiais, dešinysis - su ugnimi.
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Tokia pati diada - Velnias (kairysis polius) ir Die
vas (dešinysis). Velnias gyvena požemiuose, pelkėse,
drėgnose, žemose vietose, Dievas - danguje, Velnias su
sijęs su vandeniu, Dievas - su ugnimi, Velnias vaizduo
jamas barzdotas, plaukuotas - Dievas senelio pavidalu
irgi apibūdinamas kaip žilabarzdis, tačiau latvių dainų
Dievas, atrodo, yra jaunikaitis, taigi greičiau bebarzdis,
Velnias yra žynių dievas, magijos globėjas, Dievas iš lie
tuvių kultų, kiek galima numanyti, eliminuotas ir žino
mas kaip Dievas kūrėjas, bet jam, atrodo, specialių ritu
alų neskirta. Tiesa, Velnio-Dievo diada savo pirmapra
džius požymius yra praradusi visų pirma dėl funkcio
navimo krikščioniškoje aplinkoje ir krikščioniškų įvaiz
džių poveikio.
Dar geriau tokią prieštaringą diadą atitinka prūsų
dievų pora Patolas ir Patrimpas. Patolas buvo žynių, že
mės ir požemių dievas, atrodo, valdė požeminius vande
nis, Patrimpas - linksmas, jaunas javų dievas, valdęs te
kančius vandenis, Patolas susijęs su požemiais, Patrimpas
- su viršumi, Patolas vaizduojamas barzdotas, Patrimpas
- bebarzdis, Patolas senas, Patrimpas jaunas, Patolas su
sijęs su žyniais, Patrimpas - su vaisingumu ir karo žygiais
(jis ir sėkmės mūšiuose ar kivirčuose dievas).
Diada pasaulio pradžioje. Lietuvių etiologinės sak
mės pasakoja, kad pasaulį kūrė Dievas ir Velnias drauge,
beje, kartais nurodoma, kad jiedu - broliai. Dievas sukūrė
visokius naudingus, gerus dalykus, Velnias - blogus, kenks
mingus ar nenaudingus - arba turinčius aiškių chtoniškų
požymių, pvz., ožį (barzdotumas). Dievas kuria žemę ly
gią, Velnias pridirba raistų, pelkių, prinešioja akmenų. Ap
skritai, palyginę irokėzų Joskechą ir Taviskaroną bei lietu
vių Dievą ir Velnią, galime pastebėti, jog pasakojime apie
pasaulio atsiradimą sutampa tiesiog detalės, nekalbant jau
apie esminius dalykus - sukūrus pasaulį Joskechą ima val
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dyti dangų - kaip ir lietuvių Dievas, Taviskaronui ir Vel
niui atitenka požemiai. Irokėzų „kairysis" dievas dvynys
stengiasi pakenkti dešiniajam, lietuvių Velnias, Dievui už
snūdus, tempia jį į vandenį, norėdamas prigirdyti.
Atitinkamai galima suformuoti tokią lentelę:
Velnias
Dievas
Kaukas
Aitvaras
Patolas
Patrimpas
Diados steigimų pradžioje. Legendinėje lietuvių ir
prūsų tradicijoje, kalbant apie kokio nors religinio ar pasau
lietinio darinio pradžią, dažnai minima diadinė struktūra.
Prūsijos politinę sąrangą, pagal prūsų legendas, įkuria bro
liai Brutenis ir Videvutis (žynys ir pasaulietinis valdovas),
kunigaikščių deginimo centrą būsimo Vilniaus vietoje legen
dinio kunigaikščio Šventaragio nurodymu įsteigia jo sūnus
Skirmantas, patį Vilnių, pasak legendų, įkuria Gediminas
(pasaulietinis valdovas), gavęs Lizdeikos (žynio) sankciją.
Mitologine prasme čia galima išdėstyti tokią struktūrą:
Brutenis
Videvutis
Šventaragis
Skirmantas
Lizdeika
Gediminas
Taigi kairiajam poliui būdingi tokie požymiai: są
ryšis su sakraline erdve (Brutenis, Lizdeika - žyniai,
Šventaragis, plg. šaknį „Švent-" - religinio steiginio ini
ciatorius), iš dalies barzdotumas (Brutenis) arba vyres
niškumas, senumas, sąsaja su vandeniu (Brutenis geria
vandenį, Šventaragio vardu pavadintas slėnis upių san
takoje, žemas ir pelkėtas). Dešinysis polius siejamas su
pasaulietine valdžia, karyba (Videvutis - prūsų kariau
nos vadas), palyginti su kairiuoju poliumi dešiniojo at
stovai jaunesni; Videvutis, kaip ir dera pasaulietiniam
valdovui ir dešiniojo poliaus atstovui, geria midų.
Ar dvinarė struktūra atsiranda dėl mums nežino
mų priežasčių, ar ji tiesiog persmelkia visas mitologines
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struktūras, kadangi šitaip mitiškai įdabartinama pir
mapradė kosmogoninė diada, lietuvių atveju, žinoma,
Dievo - Velnio (mums tai įprasčiau, nei kaire-dešine pa
remta diada Velnias-Dievas), vis dėlto ji turi stiprią įta
ką panteono sandarai. Kol kas apie konkrečius jos atve
jus nekalbėsime, nes derėtų dar pasinagrinėti kitas gali
mas struktūras, tiesa, dėl vietos stokos tik prabėgomis.

Trinarė struktūra
Ji žinoma labai gerai, nuo XX a. vidurio bent jau
indoeuropiečių religijų tyrinėjimuose daugiau ar mažiau
sėkmingai naudojama trinarė George's Dumėzil'io su
formuota trifunkcinė kosminė ir socialinė indoeuropie
čių sistema, t. y. indoeuropiečių socialinė sąranga ir mi
tologija tarpusavyje koreliuoja, socialinė trinarė indoeu
ropiečių sistema atsispindi mitologijoje, panteonų san
daroje ir atvirkščiai; pirmoji funkcija tai sacrum ir žmo
nių santykis su sakralybe, magija, dievų prižiūrima tei
sė, valdžia, atitinkamai tai karalių valdžia ir žynių luo
mas, antroji funkcija apima karius ir atitinkamas dievy
bes, globojančias jėgą, trečioji - vaisingumo, mitybos,
turto, sveikatos, taikos ir panašūs dalykai, susiję su žem
dirbyste ir žemdirbiais, grožiu ir pan.92.
Šią trinarę struktūrą kaip sistematizacijos įrankį,
savotišką tinklą „užmetęs" ant kai kurių indoeuropietiš
kų religijų jis vedinės epochos induose išskiria Mitros/
Varunos, Indros, Nasatjų triadą, romėnuose - Jupiterį,
Marsą, Kviriną, skandinavuose - Odiną, Torą, Freirą/
Njordrą ir pan. Tiesą sakant, šių rekonstrukcijų siūlės
traška, nes į vieną funkciją kartais tenka sumesti kelis
dievus, o ir kai kurios funkcijos nelabai korektiškai su
tvarkytos (tarkime, kodėl į pirmąją funkciją sumetami
du šiaip ganėtinai skirtingi dalykai - valdžia, administ
ravimas ir religija, o podraug ir magija, kuri toli gražu
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ne visada artima religiniams dalykams, savo ruožtu daž
niausiai besirealizuojantiems kultu; tuo metu į trečiąją
funkciją „sumetama" viskas, kas netilpo į pirmąsias dvi,
visiškai beatodairiškai). Pagal Dumezil'io metodą dirba
ir Greimas, kurio rekonstrukcijos, nors dažnai sąmojin
gos, aršios ir kartais tikriausiai autentiškos, nukenčia
nuo stipraus noro ir pareigos lietuvių religijos bei mito
logijos šaltinius sukišti į trinarę Prokrusto lovą: išdėstęs
ankstyvųjų šaltinių pateikiamą dievų ketvertą, jis vis
vien mano, kad tai trejetas, o apie Žvorūną/Medeiną nu
stebęs išsitaria: „Moteriškos deivės, turinčios net kelis var
dus, atsiradimas suvereninių dievų sąraše įdomus: jos asme
nybė, neatitinkanti lauktai vaisingumo ir naudos funkcijai,
iš pat pradžios atrodo kaip vienas iš originalių lietuvių re
ligijos bruožų"93. Tuo metu dievai yra keturi, tačiau šia

me ketverte yra dievų trejetas ir deivė; galime į jį žvelgti
kaip į trijų personažų darinį, bet galime atrasti ir ket
vertą, su visais ketvertui būdingais dėsniais, plg. trys ir
viena; šį ketvertuką puikiai aprašė C. G. Jungas, bet da
bar psichoanalizė telieka nuošalyje.
Pažymėtina, kad į panteoną derėtų žvelgti kaip į
mitologinį, o ne kaip į loginį darinį. Jame yra ir vienis,
ir diada, ir triada, ir ketvertukas, ir penketukas, ir šeše
tukas, ir septintukas, ir, ko gero, dar šis tas. Nevertėtų
hipostazuoti vienąsyk pasirinktos skaičiuotės, nei dve
jetu paremtos (C. Lėvi-Strauss), nei trejetu. Panteonai
nei pasaulėžiūros tokiais skaičiavimais neišsisemia.
Žinoma, kad lietuvių religijoje yra trejetas (Dievas,
Perkūnas, Velnias ir jį atitinkantys dievavardžiai šalti
niuose, plg. Grunau pateikiamą pagrindinių prūsų die
vų trejetą), ir jo nagrinėjimas gali vykti ganėtinai izo
liuotai, nes tarp trejetą sudarančių asmenų santykiai
klostosi kiek kitaip nei įvedus ketvirtąjį, kuris kiek kitaip
perskirsto akcentus. Tačiau dėl to struktūros neišsemia.
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Keturnarė struktūra
Iš esmės apie ją ir jos genezę šiame straipsnyje ir
kalbėta. Tai trijų dievų ir deivės jungtis, įgalinanti pan
teono mobilumą ir tam tikrą hierarchizaciją; atrodo,
deivė kaip tik ir išjudina mitologiją, ji sukelia kivirčus,
ji, dangiška ir žemiška drauge, mylima ir nekenčiama,
suteikia dievų santykiams dramatizmo, o kartu ir pa
pildo trejetą, kuris be jos būtų sausas ir nejudrus. Ji rei
kalinga kaip „psichologinė" didžiųjų dievų išbaiga. Be
to, jokia tolimesnė genezė be jos neįmanoma. Ji išjudi
na teogoniją ir dievai gimsta toliau.

Penkianarė struktūra
Ji ne visai aiški, bet turi egzistuoti. Indijos religinė
je tradicijoje, ypač Upanišadose, penketainis skirstymas
labai paplitęs, atitikmenų galima rasti, tarkime, ir lietu
vių sielos sampratoje94. Žinome segmentines žvaigždes
apskritimuose, tiek penkiakampes, tiek šešiakampes, o jos
kažkokią struktūrą vis tiek atspindi. Tiesa, panteone pri
mygtinai ieškoti penketo nereikėtų, bet pasaulėžiūroje jis
tikrai funkcionuoja, taigi turėtų būti prasmingas ir religiškai-mitologiškai. Kad ir dėl to, jog žmogus turi penkis
pirštus ir skaičiavimui, orientacijai penketas turi reikšmę
(plg. kairė-dešinė-viršus-apačia-priekis).

Šešianarė struktūra
Kai Grunau kronikoje kalbama apie prūsų panteo
no raidą, nurodoma, kad pirminė prūsų dievų triada pa
pildoma dar trimis asmenimis, vadinasi, yra šešių dievų
panteonas: Patolas, Perkūnas, Patrimpas, Worskaito, Iszwambrato, Curcho95. Tai primena keletą religinių mi
tologinių kompleksų, visų pirma - 980 m. Vladimiro įgy
vendintą Senosios Rusios religijos reformą. Abi šias re
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formas sieja du dalykai - pirma, tiek prūsuose, tiek Ru
sioje jos darytos sąmoningai, gal net kiek voliuntaristiš
kai ir, antra, jų rezultatas - šešianario panteono susifor
mavimas. Vladimiras Kijeve pastato šešių dievų stabus
- Peruno, Chorso, Dažbogo, Stribogo, Semarglo, Mokošės96. Nelabai sunkiai, tegu ir nelabai tobulai, bet atitik
menys prūsų panteone gali būti randami, plg.:
Perunas Griausmo, karių dievas
Perkūnas
Chorsas Saulės dievas
Kurkas
Dažbogas Gėrybių dalytojas
Patrimpas
Stribogas Dangus, tėvas, vėjų dievas
Patolas
Semarglas Vaisingumas, sėklų, pasėlių globaYVorskaito
Derliaus motina
Iszwambrato
Mokošė
Tai, kad Vladimiro reformoje į pirmą vietą iškelia
mas Perunas, nieko nuostabaus, nes tai karių dievas, ku
nigaikščio kariaunos dievas, kuriam prisiekdavo dar
Olegas. Tačiau antra vieta rezervuota iranėniškos (tik
riausiai skitiškos) kilmės Chorsui, kurio galimos sąsajos
su Kurku neaiškios. Tačiau antrasis Vladimiro panteo
ne - Saulės dievas (plg. prūsų Swayxtix XVI a. šaltiniuo
se) - leistų daryti prielaidą, kad ir Kurkas bei jo funkci
jos gali būti siejamos ne tik su maistu ir gėrimu, bet ir
su aukojimo Kurkui specifika - pagal Grunau, Kurkui
aukotas pirmas bet kokios veiklos produktas, o tai rodo
tam tikrą Kurko pirmapradiškumą. Dažbogas Patrimpą,
pasaulietinės fukcijos atstovą, galėtų atitikti, nors šiaip
čia derėtų Prūsijoje žinotas Pilvitis, Pilnitis, plg. lietuvių
Datanus, Lasickio minimą dovanų dievą. Jei Patolą lai
kytume viena iš Okopirmo „varuniškųjų" apraiškų, Stri
bogas, dangiškasis tėvas, čia irgi tiktų. Pabaigoje du vai
singumo funkcijos dievai, Semarglas ir Mokošė, atitiktų
taip pat vaisingumo globą perėmusių dvynių Worskaito ir Iszwambrato kultą prūsuose; prūsų panteone mo
teriškų dievybių nėra ir neatsiranda iki pat XVII a. pa
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baigos, bet Mokose tam tikrais aspektais atitiktų lietu
vių panteono Žvorūną/Medeiną.
Tai, kad Kijevo panteone yra du iranėniškos kilmės
dievai, primena dar vieną tipologinį ar genetinį (šiuo at
veju tai nesvarbu) sutapimą: zaratustrizmo išklotinę Ira
no arijuose. Pagal šią tradiciją, pirmasis dievas Ahura
(Varunos atitikmuo Irane) generuoja dvi minėtas pir
maprades dvasias, Spenta Mainju ir Angra Mainju (plg.
pirmapradį dualizmą Dievas - Velnias ir Pirmadievio
problemą). Tolesnėje zaratustrizmo plėtroje matome še
šias dieviškąsias galias. Jų funkcijos ir tam tikri jų esmę
bei prigimtį nusakantys klausimai šiuo atveju gali būti
palikti nuošalyje97. Pateiksime šias galias drauge su jų
materialiaisiais atitikmenimis bei hipotetinius prūsiškus
atitikmenis:
Vohu mana Geras mąstymas gyvuliai Patolas
Aša (Urta) Teisingumas ugnis Patrimpas
Kšatra
Valdžia, galia metalas Perkūnas
Armaiti
Saikingumas žemė Kurkas
Ameretat Nemirtingumas augalai Iszwambmto, Szwaybrotto
Haurvatat Sveikata
vanduo Worskaito
Patolo atitikimą „Gerojo mąstymo" galiai moty
vuotume jo kaip žynių dievo funkcija. Patrimpas su tei
singumu sietinas dėl aiškiai pabrėžtos jo funkcijos - pa
gal Grunau, jis „sėkmės ginčų" dievas (Gott der Gluckis
in Streitis)98, aukos jam degintos ugnyje. Perkūnas, be jo
kios abejonės, atitinka Kšatrą - karo, valdžios reikšmę,
su metalu jis irgi siejamas (važinėja geležiniais ratais po
geležinius tiltus, turi kirvį, peilį). Kurkas, tiesa, čia ne
visiškai dera99 (Kurkas - maisto ir gėrimo dievas, jam
aukojamas pirmas javų pėdas, pirma sugauta žuvis - ar
tai dera su Armaiti „saikingumo", „nuolankumo" pras
me, sunku pasakyti). Tačiau Ameretat (turintis ir „gy
vybės" prasmę) bei Haurvatat visiškai atitinka Is223
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zwambrato (Szwaybrotto) ir Worskaito funkciją: jei
Haurvatat, sveikatą, siejamą su vandeniu, palyginsime
su Worskaitui skirtomis apeigomis, pamatysime įdomų
sutapimą: šiam dievui aukota „jauna žuvis" ir prašyta,
kad Worskaito savo tarnams teiktųsi duoti daug žuvies
ir užlaikytų juos sveikus: „Das oppher, das man ihm tat,
war ein jung fich, und dis is zu Wurschayto aber Borszkayto qweme und is solt bitten den gott, und er den dienern sei
wulte vii fich geben und is gesundt behalten"100. Schwayb-

rotto (kitur Iszwambrato) aukojami paršeliai, kas su
„gyvasties" prasme sutaptų; nemirtingumo idėja taip
pat gali būti siejama su kiaule, šernu (plg. Sovijaus mi
tą), o pats Szwaybrotto-Iszwambrato yra ne kas kita
kaip pirmasis legendinis prūsų krivis krivaitis, ant lau
žo pasiaukojęs dievams ir, patekęs pas juos, įgijo dievo
statusą (ir, žinoma, nemirtingumą) kaip ir jo brolis Videvutis (garbinamas Worskaito kultiniu vardu).

Išvados
Šiame straipsnyje nesiekta galutinių išvadų, jos dar
neįmanomos, nes panteono rekonstrukcija gali egzistuo
ti tik kaip siekinys, o ne kaip darbo rezultatas. Nežinant
ir neturint šventraščių, oficialiosios religijos tekstų iš jos
funkcionavimo laikotarpio, pačios religijos autoritetų su
darytų dievų sąrašų, panteonas negali būti rekonstruotas.
Tačiau tam tikros sąsajos, dievų funkcijos gali būti
nagrinėjamos. Mes pamėginome bendriausiais bruožais
nusakyti pagrindinių lietuvių dievų - Dievo, Perkūno, Vel
nio, Laumės ir jų atitikmenų ankstyvuosiuose istoriniuo
se šaltiniuose tarpusavio santykius. Pasirodė, kad čia įma
nomos kelios hipotezės (visi dievai kadaise buvo broliai
ir sesuo, vėliau dėl hierarchizavimo panteono tolydumas
subyrėjo, atsirado subordinacija, konfliktai; dievai atsiran
da skaidantis pirmapradžiams įvaizdžiams; trečias va
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riantas - ieškotina tam tikro vidurio), kurių perspektyvu
mo patikrinimas ir galima plėtra - tolesnio darbo tema.
Pastebėta, kad panteono struktūra (mūsų požiūriu, trys
dievai ir deivė) neišsemia nei dvinarės, nei trinarės, nei
keturnarės struktūros, ji kaip ir visi mitologiniai ar reli
giniai fenomenai iš esmės daugiabriaunė ir daugiamatė.
Gauta 1999 01 25
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