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Tai dar ne klasifikacija, dar ne mėginimas įvardyti lietuviškas medita

cijos bei kontempliacijos atmainas; tai tik pastebėjimas, kad lietuviš

koje tradicijoje savitų sąmonės telkimo ar atpalaidavimo technikų bū
ta; lyginimas su rytietiškomis atitinkamomis sąmonės išlaisvinimo 

būsenomis kartais per ankstyvas, kartais pats peršasi. Straipsnyje mūsų 

patogumui meditaciją laikysime labiau tokias rytietiškam susikaupi

mui artimas būsenas, kuriomis siela ar sąmonė ištuštinama ar patenka 
į tam tikrą būklę, leidžiančią į ištuštėjusią sąmonę nusileisti dievybei 

ar demonui ar žmogui sutapti su dievybe. Arba patekti į ekstremalias 
būkles, artimas šamaniškam transui, bet turinčias savų ypatumų.

Meditacija 

Užgavėnių kaukė

Per Užgavėnes siaučianti kaimo tradicijas vaidinanti trupė netgi 

miestuose šiek tiek įsijaučia į ožį, gervę, giltinę ir pan. Nieko nuosta

baus. Po kauke tu tampi kitu. Visi paaiškinimai, iš kur koks Užgavė

nių personažas kilęs, iš dalies beprasmiai. Bet nėra abejonių, kad 
Užgavėnių personažai kažkada vaizdavo dievus ar demonus; juk tą 
patį vaizdavo ir antikos teatrų kaukes nešiojantys aktoriai. Ką gi šiuo 
atveju nešiotojui duoda kaukė? Užgavėnių kaukės? Ožio kaukė 

bliauna, žydo kaukė pardavinėja, giltinės kaukė atsidėjusi mosuoja 

dalgiu. Tai žmonės ar kaukės? Anksčiau, drįsčiau sakyti -  kartais ir 
šiandien, tai nebuvo vien žaidimas. Ką tai reiškė?

Atsakymas „susitapatinimą" dar nelabai ką nusako. Kaukė ne 
vien susitapatinimas. Kaukė pirmiausia nuasmenina. Tai sąlyga, kuria 
įeinama į meditacijos ar galbūt transo būklę. Visų apsvaigimų, transų, 

narkotikų, ritualų tikslas yra nuasmeninti. Visa kita paskui. Kai žmo

gus užsideda kaukę, jis išeina į transo zoną vien dėl to, kad jis jau nebe 
žmogus, jis kaukė, demonas. Jis su savimi neturi nieko bendra. Tą 
patvirtina ir tai, kad žmogus/kaukė juda sau nebūdingu žingsniu
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(garnio, gervės), kerėpliškai, nebūdinga nei jo eisena, ne rankų padė

tis. Dar daugiau. Ir balsas, kuriuo jis apie save praneša, nebepriklauso 
jam. Jis arba gerklinis, arba cypiantis, arba riaumojantis, bet tai jau 

nebe paties žmogaus, o kaukės, demono balsas. „Apsikaukinimas pir
mykščių žmonių yra laikomas gera priemone apsisaugoti nuo demo
nų: demonai esą apgaunami, ir juos pamėgdžioję žmonės įgauną ant
gamtinės galios. Demonais persirengę žmonės dažnai patys jaučiasi ir 

elgiasi nebe kaip žmonės, bet kaip demonai, užtat kronikininkai apie 
Užgavėnių kaukininkus dažnai rašo, kad jie elgiasi kaip velnio apsės

ti. Tikrieji demonai keršiją juos pamėgdžiojantiems žmonėms, už- 
puolą ir kankiną, dargi nužudą, įsimaišydami į persirengėlių tarpą"1.

Kitokie judesiai, kitokie balsai, be to, transinis šokis, kuriuo pa
sistaipydama traukia Užgavėnių procesija, yra po kaukėmis elimi

nuotas žmogiškumas. Jo vieton eina demoniškas, žvėriškas, gal ir de- 

moniškas-žvėriškas elegesys; ir žmogus save atiduoda laisvam kaukės 

simbolizuojamo antgamtinio personažo reiškimuisi. Nesvarbu, ar 
kaip Tibete išties tikima, kad per tam tikrus ritualinius šokius su kau
kėmis į lamą ar šamaną nusileidžia dievybė -  vis vien turime rezulta
tą: su dievybe ar demonu suartėjama maksimaliai, kiek tas žmogus 
gali. O kad jam būtų lengviau -  juk Užgavėnių procesijos dalyviai, 

bent jau „choras", „masuotė" nėra nei lamos nei žyniai, -  žmogų/ 

kaukę apsupa kitos kaukės. Kam reikalinga ši grupė? Samanas ar lama 
gali kaukėtas ar ne šokti ir pasiekti transą ir vienas pats -  jis religinis 

profesionalas ar -  greičiau -  transo profesionalas.
Tuo metu atrodo, kad švenčių masuotė, anksčiau -  paprasta gen

ties dalis, pasauliečiai -  turi ne tik patys atsidengti po kaukėmis ir su 
jomis sutapti su kažin kokiais deivilais, -  bet ir patekti į erdvę, kuri 

patvirtina jam, kad jis kaukės dėka išties išėjo iš pasaulietinės erdvės. 
Šoka kaukių grupė -  kodėl grupė? Idant žmogus jaustųsi labiau užtik

rintas, jog jį supa žvėrys ir demonai, o ne jo gentainiai. Bendras kau

kių nešiojimas, bendri šokiai, „nežemiški" ar „požeminiai" riksmai 
Užgavėnių procesijoje paliudija, kad į pasaulį įsiveržė visai kito mat
mens publika. Virtuali, pasakytume šiandien, arba iš antgamčio, kaipo 

manyta anksčiau. Ir Užgavėnės nieku gyvu nebuvo persirengėlių kar
navalas, tai vėlyva apeiginė ritualo forma. Anksčiau tai buvo grupinis 
šokis su kaukėmis, prašantis žvėrių dievų ir demonų ateiti į kaukės 
ištuštintas smegenis; laikyčiau, kad Užgavėnių karnavalo esmė -  me

ditaciniu šokiu nuasmeninti žmogų ir su kaukės pagalba atverti jį 
antgamčio personažui. Jeigu šoka grupė asmenų, galimas dalykas, jie 

provokuoja arba protėvių, arba dievų nusileidimą per kaukes.
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Dainavimas lietuvių tradicijoje, matyt, kaip ir dažnoje yra irgi nuas

meninantis, tačiau pakylėjantis kitokiu būdu; meditacija yra daina

vimas, nes, drįsčiau tarti, didžioji lietuvių dainų dalis yra besiužetė, 
tai rodo ir epo nebuvimas, o apdainuojami dalykai dažniausiai skirti 
sukelti tam tikrai specifinei būsenai (arba jai išreikšti) -  tai gali būti 
sielvartas, vargas, vaizdeliai apie dvarus ir kalnus, marias ir vande

nis, tačiau siužetų juose maža. Ištuštėjimas -  yra dainų užduotis ir 

tada, kai sunkiai dirbama (šienapjūtės dainos), ir kai verkiama jaunų 
dienelių vestuvių dainose -  dainos padeda atsikratyti įtampos, fizi

nės ar emocinės, ir perkrauti ją į dainų, kaip sakytume, „lyrinį hero

jų", savotišką dainininko antrininką, į kurį sukaupus neigiamas ar 

varganas emocijas, galima sumažinti savąsias, kita vertus, dainos yra 
artimos ir giedojimui, giedamosioms maldoms.

Čia žmogus irgi dedasi kaukę -  savo skausmą išdainuodamas, 

jis pagamina, sakyčiau, „astralinį antrininką", kuriuo jis prisiden

gia savo išgyvenimus. Daina skausmą ar vargą permeta antrininkui. 

Tai nėra kas keisto. Egiptiečių pomirtiniame pasaulyje mirusysis ir

gi turėdavo dirbti įvairius darbus, tačiau už jį dirbdavo ritualinė
mis formulėmis iššaukti ušebti -  vergų figūrėlės arba vergų, atvaiz

duotų bareljefuose, sielos antrininkės, vadinamos ba. Lietuviai per 

savo dainas šitokius lietuviškus „ušebti" ar antrininkus susikurda
vo sielvarto dainose, perkeldami savo skausmą susikurtam antri
ninkui pagal formulines dainas. Dirbant ir dainuojant yra leng

viau, kaip ir gedint ar ilgintis. Pergalės dainų neturime, nes jos 
nereikalingos -  tai kariaunų dainuotos žygio ir pergalės dainos, ku

rios buvo išgyvenamos paprastai, ryškiai ir asmeniškai ir draugėje. 

Kai nebeliko kariaunų, nebeliko ir kariaunos dainų, liko tik karei
vėlių skausmo dainos.

O kad anksčiau gebėta mūšio ar žygio metu įgauti berserkiškų 

savybių, taip pat, atrodo, akivaizdu. Bent jau taip pasakojama apie 

lietuvių kunigaikštį Skomantą, kurį rusų kronikos apibūdina kaip 

žvėrį mūšyje, ar rusų šiaurėje žinomi karių pasivertimai žvėrimis. 
Tai ne vien skandinavų bruožas. Be to, sprendžiant iš metraščių, be

veik visi jotvingių kariai, jei nebuvo berserkai, tai kaudavosi kaip 
tokie, nepaisydami priešo pranašumo ir jėgų santykio.

Berserkas mūšio metu irgi ištuštėja, ir į jį nužengia kažin kokia 

asmeninė galia, antgamtinė galia, kuri kaunasi per jį, tai gali būti ir 
dieviška, ir kitokia antgamtinė jėga, tačiau berserko ištuštėjimą liu
dija tai, kad jis po mūšio nieko nebeatsimena.
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Kontempliacija

Laikykime, jog kontempliacija -  tai sutelktas, atsižadėjęs mąstymas apie 
sakralinį objektą, kurio būdu siekiama jo artumo ar tapatumo su juo.

Čia žinoma pavyzdys Rūpintojėlis. Rūpintojėlio poza -  tai lietu

viška lotoso poza. Koks tai rūpestis? Pastarąjį pusę tūkstantmečio, bet 
ir, žinoma, ir daugybę metų anksčiau -  tai žemdirbio rūpestis. Atrody

tų, nelabai taip išeitų, bet išties tai G. Heideggerio Sorge lietuviškas 

savitas atitikmuo. Rūpestis dėl pasėlių, lietaus, Saulės, beveik nesibai
giančio žemės darbų ciklo, dėl šeimos, dievų, -  nevardysiu iki galo, 
nes „iki galo" išvardyti ir neįmanoma. Žemdirbys turi tiek darbų ir 
rūpesčių, kad juos išplėtoja iki nuolatinės rūpesčio būklės, kuri yra 

kontempliacinė. Nors žemdirbio „rūpestis/Sorge" yra tarytumei vien 

buitinis, profaniškas, jis daug platesnis, nes žemdirbio mąstymas 

įtraukia visas sritis, -  kitaip neįmanoma, jam reikalinga ir žemė, ir 

dangūs. Nėra elementų, kurie jo neliestų, kurie jam nerūpėtų, nėra 
tokių procesų, kurie neveiktų derliaus, atmosferos, socialinės dermės.

Šitas rūpestis yra kosminės prigimties. Persmelkiantis.
Rūpintojėlis, atrodytų, yra archetipinė figūra, be to, lyg turi ir 

žemdirbio, ir dievybės bruožų.

Dievas sėdi arba keliauja. Galima klausti, o ką jis dar galėtų veikti? 

Bet jis turi alternatyvų -  stebėti žmones iš viršaus, tvarkyti žvaigždes, 

persekioti velnią. Tačiau jis sėdi ant kelmelio, kartais pasirėmęs kaip 

kad Rūpintojėlis -  ir žino. Kelius, vietas, pagrobtų ar paslėptų žmonių 
ar daiktų buvimo vietą. Bet tai visažinystė. O ką kontempliuoja Rūpin

tojėlis, kurį tikriausiai galime sutapatinti su senuoju lietuvių Dievu?
Jeigu jis viską žino, mąstyti apie daiktus ir žmones jam nebesvarbu.

„Gaspadorius Dievas" -  noriu tik pasakyti, kad Dievas yra gaspa- 
doriaus archetipas. Taigi gaspadorius, ūkininkas, šeimos galva ir yra 

Rūpintojėlis, kuris turi susieti visus „daiktus ir žmones". Jei ūkinin
kas nėra Rūpintojėlis ir nekartoja dieviškosios kontempliacijos, viską 

siejančios į visumą, jis negali padėti pagrindo nei ūkiui, nei sodybai, 

nei derliui, nes viskas išsilaksto. Daiktų daug. Po krizių, katastrofų, 

per karus Rūpintojėlių gausėja, idant jie primintų vyrams pareigą -  

sieti išlikusius daiktus krūvon. Siekti atgaivinti visumą.

O šitas lietuvis, kurį aprašo ir romantikai, ir pozityvistai, ir drau
gai, ir nelabai, -  streotipinis. Ilga nosis, mėlynos akys, nukreiptos į tolį 

ir lyg nieko nematančios. Tai lituanus contemplans, kontempliuojantis 

lietuvis, kurio akys atvertos ir užvertos drauge kontempliuoja savo ir 

kosmoso visumą Dieve.



Pradėdamas nuo savęs, jis žvilgsnį plečia į aplinką (Rūpintojė

liai rymo pakelėse, pamiškėse), tačiau jo akiratis ribotas, jis įsižiūrėjęs 

į save, besirūpinantį, kaip rūpinasi ir Dievas, ir žmogus pagal dievo 

pavyzdį savo rūpesčiu prižiūri savo aplinką, socialinę ir ūkinę, ken
čiančią nuo darganų, krizių, barnių, nesantaikos. Koks būdas sugrą
žinti darną?

Matyt, sėsti Rūpintojėlio poza ir ją kontempliuoti. Rūpintojėlis -  

tai konfucinis harmonijos ir daoistinis Dao principai, lietuviškas kon- 

fucininkas -  sv ie to /k o s m o s o  lygintojas, mėginantis išlaikyti dermę, o ją 

sučiupęs, apčiuopęs -  kontempliuoti kaip tobulą santykį tarp esinių.

Taigi, Rūpintojėlis kontempliuoja darną ar dermę, arba sanskri

tiškai -  dharmą. Tai yra indų atsiskyrėlio užsiėmimas, čia mes matome 

sustingusį atsiskyrėlį, kontempliuojantį nustatyta dharminio rūpes
čio poza.

Yra lietuvių sakmėse ir keliaujantis Dievas. Jis irgi prižiūri der

mę, darną. Įdomiausia, kad jis ateina dažniausiai kaip varguolis ar 

žilabarzdis senis. Jis baudžia tuos ūkininkus, kurie nusižengia savo 

priedermei -  tai yra nepavaišina pavargėlio Dievo -  senelio, nepagir

do jo, įžeidžia, arba baudžia tinginius ir apsileidėlius, kurie savo ne
veiklumu kaip tik gadina dermę. Tvarkos ardymas, išėjimas iš savo 

funkcijų -  dalykas, už kurį sakmių Dievas senelis baudžia.

Atrodytų, kad Rūpintojėlis -  tai kontempliuojantis Dievas ir ati
tinkamai kontempliuojantis atsiskyrėlis, kuris sėdi ir mąsto dermę.

O keliaujantis Dievas primintų indų keliaujantį asketą. O jo 

„žmogiškasis atitikmuo" būtų ne kas kita kaip elgeta, kuris irgi, kaip 
ir asketas, stengiasi dusyk nenakvoti po vienu stogu, maitinasi vien iš 

išmaldos ir nuolatos juda iš vietos į vietą, iš kaimo į kaimą, krikščio

nybėje -  iš vienų atlaidų į kitus. Į elgetas lietuviai išeidavo net tada, 
kai jų niekas lauk nevarydavo, priešingai, suaugus vaikams, toks se
nolis, pasiėmęs terbą ir lazdą, išeidavo. Ir išėjęs kaip varguolis gyven

davo religinį maldos ir askezės gyvenimą, lygiai kaip ir indų bhikšu 

ar sanjasinas.

Bet tokiu atveju mums neblogai pavyktų sudaryti lietuviškąją ir 
indiškąją gyvenimo fazių sistemą.

Pirmoji fazė Indijoje -  brahmačarinas, prasidedanti maždaug 
nuo 12 metų, kai jaunuolis mokosi pas brahmaną, ir trunka praktiš

kai iki vedybų apie 20-uosius amžiaus metus. Lietuvoje tai piemuo ir 
piemenys, kurie eidavo piemenauti net ir tada, kai būdavo pasitu
rinčio ūkininko vaikai -  jie ne tik ganydavo, bet būdavo dažnai su
renkami draugėn, ir skerdžius, kerdžius -  be abejo, sakralinis asmuo ir
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kadaise žynys, užsiėmęs aukojimais, žynys profesionalas, tai nurodo 

ir jo vardas, -  juos mokydavo.

Antroji stadija Indijoje -  grihastha, „namų ponas", kai vyras 

veda ir gyvena normalų pasauliečio, dažniausiai žemdirbio, gyveni
mą, aukoja dievams, augina vaikus. Lietuvoje tai „gaspadorius" -  
„namų ponas".

Trečioji stadija Indijoje -  vanaprastha, „miško gyventojas". Tai 

atsiskyrėlis, medituojantis ir kontempliuojantis miške. Tokius pa

čius atsiskyrėlius mažose skurdžiose bakūžėse ar išvis žeminėse, būs

tuose iš medžių šakų, matome lietuvių pasakose. Jie labai išmintingi 
ir dažniausiai minta ūgliais, žolelėmis, medžių žieve. Dažnai sutin
kami sėdintys ant kelmelio, t. y. susikaupę. Ir tai, galimas dalykas, 
Rūpintojėlio fazė. Kontempliacinė.

Ketvirtoji fazė -  sanjasinas ar bhikšu, klajojantis atsiskyrėlis, 

Lietuvoje sutampantis su elgeta. Taigi, sistemos dera ir yra artimos ar 

greičiau tai du vienos sistemos atvejai skirtingose kultūrose.
Be jokios abejonės, lietuviškos meditacijos ir kontempliacijos 

tema čia visiškai neišsemta -  tai didelio atrinkinėjimo ir, žinoma, ne 
vieno žvilgsnio reikalaujanti pastanga.

Ekstremalios būsenos

Kol kas mėginome šias kontempliacijos/meditacijos sąvokas taikyti 
visai tradicijai, bet galbūt jos neišsemia visos ypatingų religinių išgy
venimų paieškos mūsų tradicijoje. Kai kas daroma, atliekama visiškai 
nesąmoningai, kartais sąmoningai, tačiau neretai sąmoningai ieškoma 

ekstremalaus religinio išgyvenimo arba jo išmokstama kokiais nors 
ypatingais būdais. Pašventintu tradicijos ar atmetamu, nors praktiškai 

jeigu kalbame apie XIV-XIX a. lietuvių valstietišką religingumą, turė
tume jį laikyti sinkretišku, -  tam tikros būklės buvo vienaip ar kitaip 

pašventintos, pašvęstos, toleruojamos arba netoleruojamos, bet pri
klausė ir senajai tradicijai, ir sruvo iš krikščionybės, ir drauge sudarė 
gal -  tarkime -  savitą reiškinį, sinkretišką jau XIV a. pabaigos. Valstie

čių religingumą, kuriame liejosi ir archajinės šamanizmo technikos, ir 

slaptoji žynių Žinija ar jos likučiai, ir tiesiog dvasinis ypatingų žmo
nių gyvenimas ar jo ekstremalumai, ir krikščionybės atnešti vaizdai 
bei vaizdiniai. Didele dalimi tai primena šintoistinę būklę Japonijo
je, kai greta šintoizmo gyvuoja budizmas, turintis savus dėsnius ir 

savas mahajanos misterijas, tačiau daugelyje vietų šios tradicijos 

taip pinasi bei susiliečia, kad sunku pasakyti, „kas kame" ar koks 

reiškinys genetiškai ar funkciškai priklauso vienai ar kitai tradicijai.
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XIX a. -XX a. pr. lietuvių dievdirbiai, kurie droždavo šventuosius ar 

Jėzų Kristų, kuriuos pašventinus valstiečiai keldavo į kryžius, koplyt

stulpius. Balys Buračas apie juos kalba, pvz.: „dievukus skaptuoti bu
vo ir yra jo mėgstamiausias darbas", „per dieną jis išskaptuoja bent tris 
dievukus, gana dailiai ir ne visai mažus. Kartais, kad padarytų dailiau 
ir didesnį, ir vienam padirbti sugaišta bent dvi tris dienas", „Kiekvie
ną šventadienį dievdirbys Jūdpauparis stovi, būdavo, priešais Kražių 

bažnyčią su vežimu dievaičių, o aplink jį stypso minios žmonių, vėp- 

so, spokso į jo baisius dievaičius"2. Šventųjų kaip dievaičių įvardiji
mas yra tipiškas, atviras, nereflektuojamas sinkretizmas. Vėliau juos 

bažnyčioje pašventina kunigas, bet žmonių kalboje -  tai ne šventieji 

ar ne Jėzus, o dievaičiai, ir tiek.
Šventieji akmenys tampa Marijos apsireiškimo vietomis; plg. -  

„Net ir stebuklingoje Šiluvos koplyčioje Dievo motina stovi ant seno

vės laikų pagerbto akmens, kuris, spėjama, buvęs stabmeldybės auku

ras"3, o už keturių kilometrų nuo Šiluvos yra stebuklingas Akmenės 

akmuo. Šit etnografas B. Buračas taip aprašo papročius, kurie siejami 

su tuo akmeniu ir greta tekančiu stebuklingai gydančiu laikomu upe
liu; visa tai dedasi dar 1938 metais, prieš pat II pasaulinį karą; taigi, 

aplinkybės tokios:

„Pasak žmonių, Akmenės akmuo yra stebuklingas ir nuo se
niausių laikų visų garbinamas dėl nepaprastos to akmens išvaiz
dos ir didelės jam rodomos pagarbos, reikia manyti jį buvus se
novės lietuvių aukuru. Dabar ant šio akmens stovi nedidelė 
medinė koplytėlė su rūpintojėliais ir kitomis šventenybėmis [...] 
Didžiųjų Šiluvos atlaidų -  Šilinių -  metu teko ilgokai pabūti 
Akmenėje prie stebuklingojo akmens. Ten mačiau daugelį žmo
nių einant keliais aplink koplytėlę ir akmenį, dedant ant jo au
kas, trinant į jį skaudamas kūno vietas ir bučiuojant. Stebuklin
gu Šaukuvos upelio vandeniu žmonės mazgojasi skaudamas 
akis, veidą, kojas ir sąnarius. Daugelis ligonių geria šio upelio 
vandenį nuo visokių negalavimų. Kurie negali čia atvykti, tiems 
vandens parneša kiti [...] Pažymėtina, kad prie šio akmens dažnai 
daromi apžadai ir meldžiamasi ne vien sveikatos prašant, bet ir 
kitais gyvenimo reikalais. Štai pasakojama, jog vienas Akmenės 
kaimo gyventojas, 1914 m., išeidamas į karą, meldėsi ir aukas dėjo 
prie stebuklingojo Akmenės akmens -  prašė, kad sveikas iš karo 
grįžtų. Po dviejų savaičių jis parėjo namo gyvas ir sveikas"4.

Suprantama, vaizdas prie stebuklingo upelio -  tik ne tokiu mas
tu, kaip prie šventojo Gango; apsiėjimas su akmeniu čia yra pirmaei-
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s t u d ij o s  iv  lio ir ties akmeniu, tačiau legitimuoja ne krikščionybės pergalę ar se

nosios tradicijos tęstinumą, o tiesiog nurodo, kad sinkretinė situacija 
yra teisėta. Ir pats šio akmens „atradimo" nupasakojimas tiesiog įteisi
na sinkretizmą, plg.:

„Seneliai pasakodavo, kad prieš kokius porą šimtų metų ant to 
akmens nebuvę jokios koplytėlės. Vėliau, gal bent prieš kokį šim
tą metų, Aukštadvario Kontrimo tėvo tėvas, arba kaip čia sako, 
Strujus, turėjęs nesveiką žmoną. Visur ją išvežiojęs po gydytojus 
ir burtininkus, bet išgydyti negalėjęs. Kartą tam Kontrimui naktį 
pasigirdęs nežinomas balsas:

-  Klausyk, paimk tą Sv. Elžbietos statulą, kuri stovi tavo sodo 
koplytėlėje, nunešk ir pastatyk ją Akmenėje ant to stebuklingo 
akmens, ir tavo žmona bus sveika.

Kai Kontrimas tą apreiškimą įvykdė, jo moteris pasveiko. O 
toji medinė statulėlė taip ir stovėjo ant akmens be koplytėlės, 
kolei visai supuvo"5.

Pasakojimas čia visai nenori įtikinti, kad akmuo nebuvo gydan

tis (šventas) nuo senesnių laikų; jis tiesiog nurodo akimirką, kai „bal

sas" (nesakoma, kad tai angelas ar šventasis/šventoji) tiesiog primygti

nai liepia sujungti du lygmenis -  katalikišką ir tradicinį, ir šitaip 
įgalina viešą akmens kultą. Sinkretika bent jau čia nerodo nė vienos 

jėgos pergalės, čia tik akimirka, kai balsas ją -  sinkretiką legitimuoja 
kaip specifinę religingumo rūšį. Tą pastebėjo lietuvių, latvių, prūsų 
žemėse dirbę protestantų pastoriai, -  jų žvilgsnis nepaisant angažuo- 
tumo ir noro demaskuoti katalikybę -  buvo netyčiom objektyvus.

Apie padėtį latvių Kurše po garsiųjų iš Vilniaus inspiruotų in
tensyvių jėzuitų misijų Paulius Einhornas 1636 m. rašė taip: „Nors 

jėzuitai buvo įsitikinę, kad savo reikalui pasidarbavę iš peties ir sa

vuosius nevokiečius mokę kaip reikiant, tačiau iš to išėjo palaida bala, 
arba katalikiškojo tikėjimo ir pagonybės mišinys; kai žmonės buvo 

verčiami šauktis šventųjų, ypač Mergelės Marijos, ir kai jie pamatė, 

kad tie šventieji sutampa su jų pačių dievais ir deivėmis, ėmė šauktis 
ir vienų ir kitų: Mergelės Marijos bei kitų šventųjų ir savo dievų bei 
deivių, manydami, kad jie yra vieningi ir visi gali padėti; ne kartą 
teko girdėti iš jų pačių lūpų, kaip, prašydami pagalbos gyvuliams, jie 

sušunka: O Maringa Dargu, o Lopu Matiet baggata (O Marija, o turtin

goji gyvulių motinėle!) vildamiesi, kad padėti gali abidvi; ir mergelė 

Marija, ir jų pagoniškoji gyvulių deivė. Taip atsitinka visuomet, kai



žmonės, užuot juos teisingai mokius, yra tempiami nuo vieno klaidin

go mokymo prie kito, kad iš abiejų pasidarytų vienas" (BRMS III 613).
Tai, kas protestantus baugino ir juokino XVII a., visiškai pasikar

tojo ir tęsėsi iki pat XX a. vidurio. O P. Einhorno teiginys yra labai 
rimtas: jungiant katalikybę ir pagonybę, atsiranda vienas mokymas. 
Tai teisinga. Sis sinkretizmas yra vertas, kad būtų traktuojamas kaip 
atskiras, savitas reiškinys ir galėtų būti prilygintas japonų šintoizmo 

ir budizmo sintezei. Įdomu, kad jėzuitų atveju yra įdomi sinchroniza
cija ir konvergencijos: XVI-XVII a. veikdami Japonijoje ir Kinijoje, jie 

susiduria su tokiais pačiais reiškiniais, kaip ir jų kolegos kitame Eura

zijos pakraštyje, Lietuvoje ir Kurše.
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Išėjimas iš kūno

Ekstremalūs išgyvenimai (arba ribiniai išgyvenimai, paribio poty
riai) tradicijoje puikiai patvirtinti. Turbūt žymiausias lietuvių mito

logijos „ekstremalas" yra mitinis Sovijus, kuris, įpykęs ant savo sūnų 

dėl kažkokio ritualo pažeidimo (sūnūs suvalgo jo sumedžioto šerno 
blužnis), nueina į „pragarą"; šis nužengimas yra gana sudėtingas, 
nes, kaip atrodo, iki jo pragaras yra dar neatrastas, ir jis tampa pir
meiviu į pomirtinį pasaulį; pro aštuonerius vartus nepavykus, jis 

įžengia pro devintuosius, padedant vienam iš sūnų; tačiau pragare 

jis galutinai apsistoja ir čia pasilieka tik tada, kai jo kūnas, patyręs 
dvejopą laidojimą, žemėje ir medyje, yra sudeginamas ir Sovijus pa
sijunta gerai; nuo to laiko jis yra lietuvių ir kitų giminingų bei ap

linkinių genčių vedlys į pragarą; būtent iš to pragaro Sovijus apskel
bia ne tik mirusiųjų deginimo ritualo pradžią, bet ir įveda Andajaus, 

Perkūno, Žvorūnos, Teliavelio kultą (BRMS 1266-268).

Esu parodęs, kad tai pirmojo mirusiojo kelionė, turinti atitik
menų Indostane, Tibete, Korėjoje bei apskritai šamaniškoje tradici
joje6. Iš esmės Sovijus kaip pirmas mirusysis susiduria su problema, 

kurią šamaniškas mąstymas interpretuotų taip: anoje pusėje, pas 

dievus, protėvių ir dvasių pasaulyje, šamanai lankosi, tačiau tie vizi
tai yra trumpalaikiai, kadangi atliekami siela, kuri anksčiau ar vėliau 
grįžta į kūną; šamanas atbunda iš transo ir kelionė baigiasi. Matyt, 
tam tikra anapusinio pasaulio zona Sovijui pasirodo gana patraukli, 
jis į ją įsibrovė labai sunkiai ir ieško būdų joje pasilikti; tai ne taip 

paprasta, nes reikia radikaliai nutraukti sielos ir kūno ryšius. Sovi
jus problemą išsprendžia, įvesdamas palaikų deginimą. Deginimas 
radikaliausiai suardo kūną ir sielos atgal niekas nebetraukia, ji gali 
apsistoti anoje pusėje. Praktiškai Sovijus tampa pirmuoju mirusiuoju
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ir pirmuoju pomirtinio pasaulio valdovu, kaip getų Zamolksis/Zal- 
moksis ir indų Jama.

Kelionės į kitą pasaulį, šamanistiniai, atsiskyrimo nuo kūno ir 
panašūs elementai yra būdingi ne tik mito vaizduojamam pirmalai- 
kiui, bet ir vėlesniems laikams, XIII-XIV a. oficialiajai lietuvių religijai 
ir vėlesniajam sinkretizmui. Atsiskyrimas nuo kūno yra paliudytas ne 
vieną sykį, ir netgi turime keleriopas tokio atsiskyrimo atmainas, 

tarpsnius, stadijas.

Matas Pretorijus apie 1670 m. praneša apie ypatingus nadruvių 

ir skalvių pranašavimo atvejus: „Man pranešė, kad kelios žiniuonės 
moterys Žemaičių pasienyje kelias dienas turėdavo išgulėti kaip ne
gyvos ir tik tada galėdavo duoti klausiančiajam tinkamą atsakymą" 
(BRMŠ III, 241).

Kitur M. Pretorijus perteikia panašų pasakojimą, tik jau iš Že

maitijos:

„tenykštis Katyčių pamokslininkas N. Cintijus, jo teigimu, ne
toli Vainotų aptikęs žemaitį, vėlų vasaros vakarą, kai buvo labai 
žvaigždėtas dangus, stovintį tarp dviejų ąžuolų ir retsykiais 
abiem rankomis graibstantį orą, bet nekalbantį nė žodžio. Tas že
maitis, minėtam kunigui stebint, stovėjo daugiau kaip valandą, 
vis dėlto šis [kunigas] pastebėjo, kad retkarčiais paslapčia jis kaž
ką murma. Tačiau vyras stovėjo toks sustingęs ir visu kūnu toks 
nejudrus, kad būtų galima buvę pagalvoti, jog jis lyg iš žemės 
išaugęs. Veidą ir akis jis buvo taip įsmeigęs į dangų, kad net ne
matei jų judant ir tik iš graibstymo ore galėjai suprasti, jog jis 
gyvas. Kunigas keletą kartų jį užkalbinęs, bet anas nieko neatsa
kęs ir į jį net nepažvelgęs, o tik be atvangos žiūrėjęs į dangų".

Kunigas pastebėjęs kitus žmones, kurie ne per toliausiai laukė 
žinios iš šio burtininko, mat jie buvo prašę sužinoti, kaip jų giminai

čiui sekasi kare. Kunigas laukė, tačiau procedūra užsitęsė, jis išlaukė 
dar dvi valandas, kol kažkas ėmė vykti:

„žemaitis pradėjęs linguoti į visas keturias pasaulio puses. Tai 
trukę kokį ketvirtį valandos, tada vyras puolęs ant kelių, tris kar
tus pabučiavęs žemę, paskui atsistojęs ir triskart baisiai surikęs: 
Way, Way, Way. Į tą šauksmą pas jį atskubėję žmonės iš slėnio 
suklaupė prie ąžuolo ir, žvelgdami į dangų bei iškėlę rankas, 
murmėdami meldėsi, o jis triskart nuleido rankas ir kaskart jam 
nuleidžiant rankas žmonės triskart bučiavo žemę. Tai galėjo 
trukti maždaug ketvirtį valandos, po to jie atsistojo ir žemaitis 
nupasakojo jų giminaičio būklę. O su juo atsitikę taip: tų žmo
nių giminaitis pasisamdė tarnu vienam draugui [...], kuris drau-



407ge su juo patraukė į lenkų karą prieš kazokus, poną sugavo kazo
kai, o jis tame kare gavo tris žaizdas, nuo kurių pagijo. Šitaip 
pasakojo giminėms tas žemaitis; pasirodė taip ir buvus: po pus
mečio giminaitis parsirado" (BRMŠ III 269).

Matome iš pirmo žvilgsnio tarsi ateities pranašavimą, bet įsižiū
rėjus taip nėra. Tai ir ne klasikinis orakulas, visada atsakantis kiek 
dviprasmiškai, o tiesioginis atsakymas į klausimą, kokie įvykiai vyksta 

toli. Ne tiek ateities, kiek dabarties. Regėtojas praneša ne tai, kas bus 
ateityje, o kas yra dabar, tik toli, netgi priešiškų karinių stovyklų teri

torijoje. Čia ne aiškiaregystė apie toli esančius dalykus, o kitas atvejis 
-  sielos atpalaidavimas ir jos kelionės metu topografiškai ir geografiš

kai tyrinėjant išgaunami duomenys. Sielos kelionei reikia laiko -  „ke
lios žiniuonės moterys" užtrunka žvalgyboje kelias paras, šis žemaitis 
transe būna, matyt, ne mažiau kaip tris valandas. Kad tai klasikinis 
transas, kurio metu siela išeina iš kūno, liudija ir kunigo, tai stebėjusio 

tiesiogiai, liudijimas. Burtininkas nereaguoja į aplinkinius dirgik
lius, jis sustingęs, lyg iš žemės išaugęs (sukietėję, sustingę raumenys 

yra transo požymis). Taigi, ir žiniuonės, ir burtininkas -  tai asmenys, 
kurie dar antroje XVII a. pusėje sugeba keliauti po geografinę erdvę ir 
stebėti toli vykstančius dalykus. Nežinia, ar minėtos žiniuonės po 

transo pasakodavo apie ateitį, ar apie erdvėje nutolusius dalykus, bet 

šiaip klasikinis šamanas, atsiskyręs nuo kūno, gali tiek klausinėti apie 
ateitį dievų, protėvių ir dvasių, tiek keliauti geografiškai bei žvalgyti 
teritoriją. Mūsų regėtojai iš Nadruvos ir Žemaitijos dar XVII a. pab. 

demonstruoja klasikinį burtininko pasirengimą atlikti tai, kas vadina
ma „keliaujančia aiškiaregyste".

Kad geriau suprastume, kas tai yra, galime pasitelkti skandina

viškus atitikmenis. Sielos kelionė norvegiškai yra hugferd, jos metu 
siela palieka kūną. Nilsas B. Kvastadas, nagrinėjęs ekstremalius reiški
nius senovės skandinavų literatūroje bei tradicijoje, nagrinėja pana

šius atvejus, pvz., „Saga apie Vandeningojo slėnio gyventojus" pasa

koja, kad Ingimundas Torsteinsonas norėjo įsitikinti, ar Islandijoje 

yra Frėjo stabas. Pats Ingimundas tuo metu buvo Norvegijoje. Pas jį 
atvyko trys gerai magiją išmanę samiai, kurie tarę, kad ši kelionė jiems 
yra pavojinga. „Pirmiausia uždaryk mus [...] name, ir niekas mūsų 
tenešaukia". Po trijų naktų Ingimundas atėjo pas juos. Jie stovėjo stati, 

sunkiai alsavo (plg. žemaičio burtininko laikyseną po transo) ir sakė, 
kad tai buvo nelengva. Jų kūnai visą laiką buvę Ingimundo name. Jie 
tiksliai aprašė, ko prašyti, nupasakojo Islandijos salą ir pasakė, kad Frė- 

jaus stabas gulįs giraitėje. Ingimundas vėliau tuo įsitikino, nuvykęs
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pats. Pučiant palankiam vėjui, kelionė iš Norvegijos į Islandiją už
trukdavo septynias paras7. Tokių kelionių meistrais buvo laikomi sa

miai, ir panašių pasakojimų Skandinavijoje esama nuo seniausių lai

kų iki pat XIX a.8.
M. Pretorijus pasakoja apie pokalbį su tokia ypatingomis galio

mis apdovanota moterimi, kuri jį 1677 m. įtikinėjo, kad švedų armija 
tuo metu Prūsijos dar nepuls; tai pasitvirtino, antpuolis, kaip moteriš

kė pranašavusi, įvyko 1679 m. Be visa ko, ji nupasakojo švedų išvaiz
dą, generolus, ir kai M. Pretorijus nuvyko jų pasižiūrėti, viską pamatė 

taip, kaip moteris buvo nupasakojusi. Ji gynėsi esanti burtininkė, kaip 
pavyzdį nurodė šventuosius pranašus ir sakiusi, kad tai esanti Dievo 
dovana, kurios neišmokstama ir negalima kitų išmokyti. Tačiau ir čia 
pasirodo, kad tie regėjimai susiję su kritimu į transą: „ilgai klausinė- 

jęs, sužinojau, kad ji kartais iš tikrųjų turinti gulėti tris dienas ir tris 

naktis kaip apžavėta" (BRMŠ III 278).

Toliau BRMŠ III 278,280-281.
Tai valdomi, dar šamaniškos tradicijos įgalinti atsiskyrimai nuo 

kūno. Lietuvių ir samių atveju matėme keliones erdvėje, tačiau burti
ninkai, paveldėję šamaniškas praktikas, lygiai taip pat turėtų sugebėti 

keliauti ir peržengdami geografines ribas, transcenduodamiesi pažo

dine prasme. Transcendere ir reiškia „peržengti".

Ribinis mirties potyris

J. Basanavičiaus paskelbta sakmė pasakoja įdomų atsiskyrimo nuo kū
no atvejį, kuris tarsi priklausytų ekstremaliems potyriams, tik čia nėra 
transo, tačiau jį savitai atstoja mirties (šiandien sakytume: klinikinės 

mirties) potyris. Žmogus yra paprastas ūkininkas, joks burtininkas ir 

palikęs kūną kaip ir nežino, ką jam daryti.

„Viens žmogus vis mislįdavęs ir mislįdavęs, kaip tie žmonės 
miršta, kaip ta dūšia atsiskiria nuo kūno. Taip jis vieną kartą bu
vęs toks negalingas: pavakary įėjęs į gryčią ir atsigulęs į lovą. Jam 
lovoj begulint, suėmęs toks blogumas -  jis apsalęs, nebejutęs. Po 
to jis ir atsibundąs lyg iš miego, kad jam jokio blogumo nebesą, 
ir, atsikėlęs iš lovos, nuėjęs ir atsisėdęs šalia pečiaus. Šit po valan
dos įėjusi jo pati į gryčią, priėjus prie lovos ir ėmus rėkti, verkti: 
„Širdytė mano numirė, širdytė"... Šis greitai atsistojęs nuo pe
čiaus, priėjęs prie jos ir sakąs: „Ko tu verki -  štai aš!"... Pati į jį nė 
žiūrėti nežiūrinti, tik verkianti ir verkianti prie jo lovos pristo
jus, ir gana! Ir šis žiūrįs, kad toj lovoj kažin kas drybsąs toj lovoj 
kaip stuobrys padribęs... Įeina ir jo vaikai iš lauko, ir tie visi rėkę 
šaukę: „Tėtytė mūsų numirė, tėtytė!", o šis katram vienam sakąs:



„Ko jūs verkiat -  štai aš!"... Bet niekas į jį nė žiūrėt nežiūrįs, 
nesiklausąs, ką jis sako, tai jis nuėjęs pas savo kaimyną, radęs 
daržinėj besiliuobiantį, tą kalbinąs, ir tas jam nieko nesakąs, ir 
nuo to einąs į šalį, taip kad, rodos, jo nebebūtų ant tos pasaulės... 
Atsisukęs parėjęs į savo namus, randąs nabašniką bemazgojant: 
aprėdę su drabužiais, paguldę ant lentų, visi suklaupę poterius 
kalbą, ir jis atsiklaupęs, sukalbėjęs su jais drauge. Padavę į sodžių 
žinią: suėję iš sodžiaus, susėdę gieda, ir šis giedąs su visais. Budė
tojams daliją alų, o jam neduodą, bet jis ir nenorįs, kitiem duoda 
valgyt, jam ne, bet jis ir nenorįs. Budėję, budėję kokias tris die
nas, ir taisąsi leist į kapus -  ir jis kartu. Nulydėję ant kapų, atvožę 
grabą, einanti jo pati atsisveikinti, „sudiev" sakyti: pabučiavus, 
einąs ir jis. Vos tik pabučiavęs -  ir pasijutęs grabe begulįs! Pakėlęs 
akis, žiūrįs, kad apie jį palydovai apstoję begiedą, jo pati ir vaikai 
beverkią, begarbstą... Jis tuoj atsisėdęs ir iš grabo išlipęs ir par
ėjęs kartu su savo palydovais namo. Tai taip jis pamatęs, kaip 
atsiskiria dūšia nuo kūno"9.
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Atsiskyrusi nuo kūno, siela išlaiko to konkretaus žmogaus savi
monę -  jis suvokia save, mato savo artimuosius, juos girdi, bando 
atkreipti jų dėmesį ir sielvartauja, kada tai nepavyksta. Įdomus sielos 

požiūris į savo kūną -  pastarasis apibūdinimas kaip kažkas bjauraus, 
kaip stuobrys. Siela pastebi, kad ji nebenori nei valgyti, nei gerti, ap

skritai jos ryšiai su materialiu pasauliu nutrūkę. Kažkokį materialumą 
siela išlaiko -  ji gali vaikščioti, kalbėti, tačiau toks materialumas negre

tintinas su žemiškuoju. Su gyvaisiais mirusiojo vėlė negali bendrauti, 
nors ji juos mato ir girdi, pastarieji jos nepastebi. Stebėjimas iš šono 

būdingas ir šamaniškoms kelionėms, tik čia ta „kelionė" yra mirties 

kelionė, šiam sakmės asmeniui nepaveiki, jis tiesiog nežino, ką veikti 

atsiskyrusiam nuo kūno, priešingai nei šamanas, kuriam toks atsisky

rimas yra darbinė būklė.

Transcenduojantis išėjimas. Likantropai

Mūsų jau minėtasai P. Einhornas, susidūręs su vilkolakyste Kurše 

XVII a., gana nuodugniai ją aprašė ir suklasifikavo pagal tam tikrus 
požymius. Pasak P. Einhorno, likantropai, arba vilkolakiai (Wehrzvolf), 
pasirodo žmonėms pikto vilko pavidalo, bastosi po apylinkes, daro 
žalą žmonėms bei gyvuliams. Vienas atvejis -  žmogaus sielos persikė

limas į vilko kūną, tą procesą jis vadina metempsichoze ir sielos persi
kraustymą aprašo taip: „žmonės, kurie šitaip vilko pavidalu bastosi, 
turi tam tikrą laiką, kada jiems būtina tokiu pavidalu pasirodyti ir imti 

po apylinkes baladotis; tokiu metu toks žmogus turi nukakti į tam
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tikrą sunkiai prieinamą vietą. Čia žmogaus siela persikelianti į vilko 

kūną. Bet prie kūno, iš kurio siela išėjo, niekam nevalia prisiliesti, ir 

jeigu kas nors netyčia tą kūną paliečiąs, tada siela nebegalinti sugrįž

ti į žmogaus kūną, ir turinti pasilikti iki mirties vilko kūne" (BRMŠ 
III 594). Taigi, ši pirmoji versija primena transu pasiekiamą išėjimą iš 
kūno; žmogaus siela įeinanti į vilką, o žmogaus kūnas liekąs gulėti; 
draudžiama liesti, žadinti tokį kūną, lygiai kaip ir transo apimtų 

keliautojų atveju.
Antra versija, pasak mūsų šaltinio, aiškinanti, kad „likantropi- 

ja esanti transmutacija, arba pasivertimas, kai visas žmogus vilku 
pavirsta su kūnu ir siela" (BRMŠ III 594); tai metamorfozė, ir įdomu, 
kad tokio pavirtimo vilkolakiu žmonės linki viens kitam užgerdami. 
Gana keistas palinkėjimas, bet neatrodo, jog vilkolakystė visur ir vi

sais atvejais yra pragaištis. Tarkime, Herodoto minimi neurai, gali

mas dalykas, baltų šaka, skitų ir Skitijoje gyvenusių graikų pasakoji

mu, „kartą per metus kiekvienas neuras keletą dienų virstąs vilku, o 
paskui vėl atvirstąs kuo buvęs" (Hist., IV, 105; cit. Iš BRMŠ 1124). Čia 
metamorfozė, kuri neurus „ištinkanti", rodos, kartą per metus (ar 
tuo pačiu laikotarpiu -  Herodotas neleidžia suprasti). Tad jei vilko

lakystė kadaise buvo gana paplitusi, galėjo būti laikoma ne liga ar 
apsėdimu, o natūralia ekstremalia būsena, emocinį, religinį, pasaulė

žiūrinį matmenį praturtinančia naujais potyriais. Tad Kuršo valstie
čiai, užgėrinėdami vienas kitą ir linkėdami pavirsti vilkolakiu, linki 
tokios laikinos metamorfozės, kuri tradicijos savaip pašventinta ir 
legitimuota. O dėl „keleto dienų", kurių metu žmogus pasiverčia 
vilkolakiu, įsidėmėtina ir vokiečių istoriko Christiano Kelcho infor

macija iš 1695 m. sudarytos „Livonijos istorijos". „Žmonėse sklinda 
gandas [...] kad kažkur vis dar gyvena tai pačiai tautai priklausančių 
valstiečių, kurie maždaug tuo metu, kai būna jų gimtadienio šventė, 

pasivertę vilkais, stebuklingais laukiniais žvėrimis ir kitais nepro

tingais gyvūnais, šėlsta" (BRMŠ III 715). Ten pat autorius teigia, kad 
jo laikais tokių dalykų apmažėję, ir likę tik vienetai tokių pasivertė- 
lių ir burtininkų.

Ir vis dėlto tokie „vienetai" išsilaikė ilgai, sakmės apie vilkola
kius gyvos iki XX a. Tačiau reikėtų skirti vilkolakius, kurie pasiverčia 
vilkais dėl pramogos ar dėl tam tikro „ištiktumo", arba paverčiami dėl 
raganystės -  nuo dar vienos vilkolakių rūšies, kurie tokiais tampa 
laisvu noru ir gerų ketinimų skatinami. Jie savęs nelaiko burtinin

kais, atvirkščiai, yra burtininkų priešininkai, ir aktyviai kovoja su 

piktaisiais burtininkais ir raganiais.



1691 m. Jurgensburge buvo teisiamas 86 metų amžiaus senukas 

Thiessas, lietuvis; jis kaltintas vilkolakyste; turime proceso dokumen

tus, kuriuos surinko ir komentavo Mircea Eliade; iš jo knygos šiuos 

dokumentus ir perteiksime10.

Teisėjų akivaizdoje Thiessas prisipažino esąs vilkolakis (Wahr- 
zvolf) ir šitokiu pavidalu kovoja su velniu. Tris sykius per metus, Sv. 
Liucijos, Žaliojo ketvirtadienio ir Sv. Jono švenčių naktimis jis ir jo 
kolegos, pasivertę vilkais, bėga „iki jūros galo", arba, kitaip tariant -  į 
pragarą. Ten jie kaunasi su velniu ir burtininkais, vaikydami juos it 

šunys. Beje, Thiessas yra kadaise ir nukentėjęs: vienoje tokių kovų 

burtininkas, vardu Skeistanas, Skeistan, šluotkočiu sulaužęs jam nosį. 

Šie vilkolakiai pasiversdavo vilkais ir nužengdavo į pragarą atsiimti iš 
ten turtų, kuriuos pagrobė burtininkai -  galvijų, javų ir kitų žemės 
vaisių. Jeigu jie pavėluotų, pasikartotų praėjusių nederlingų metų 
negandos, kai vilkolakiai negalėję atidaryti pragaro durų ir negalėjo 

išgelbėti javų bei kitų gėrybių.

Mirties metu, -  teigė Thiessas, -  vilkolakių sielos eina į dangų, o 
burtininkų sielas pasigrobia velnias. Vilkolakiai neapkenčia velnio ir 

yra „Pono Dievo šunys". Jeigu vilkolakiai nuolat neįsikištų, velnias 
žemę nusiaubtų. Lietuvių vilkolakiai nėra vieninteliai, kurie saugo 
savąją žemę ir kaunasi dėl jos su velniu ir burtininkais; panašiai elgia

si ir vokiečių bei rusų vilkolakiai, tik jie keliauja į kitus pragarus.
Kai teisėjai mėgino įtikintį lietuvį senolį, jog vilkolakiai yra su

darę sandorį su velniu, Thiessas energingai prieštaravo; pakvietus ku

nigą, kurio akivaizdoje, kaip vylėsi teisėjai, senolis išpažins nuodė
mes, tasai sušuko, kad tai, ką jis darydavęs, atnešė daugiau gero nei 

kunigų veikla. Kadangi iki galo atsisakė atgailauti, senukas buvo nu

teistas dešimčia rimbo kirčių -  už prietarus ir stabmeldystę.
Visai tarp kitko -  neatrodo, kad kas nors iš teisėjų buvo linkęs 

abejoti Thiesso pasakojimu, tik ginčytasi, ar tai gerai, ar ne etiniu/ 

religiniu požiūriu. Bausmė sąlygiškai švelni. Eilinė ragana būtų susi

laukusi laužo.

Dar vienas įvykis, kurį pateikia ir komentuoja M. Eliade, nuti

ko Rygoje, šventės rytmetį; vienas jaunuolis apalpo. Kažkas atpaži
no jame vilkolakį. Ryte jaunuolis pasipasakojo kovojęs su burtinin
ku, pasivertusiu į peteliškę; pridedama, kad vilkolakiai išties 

didžiuojasi tuo, kad nuveja burtininkus. Tokias lietuvių vilkolakių 
grupeles tyrinėtojai italų benendanti lygina su šamanais, kurie eksta
zėje nusileidžia į požemių pasaulius, idant apsaugotų savąsias ben
druomenes. M. Eliade dar prideda rumunų Strigoi. Trumpai tariant,
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s t u d ij o s  iv  gražu ne iš karto tokias grupes pasmerkė ir ne iš karto pervedė į 

raganių, sudariusių paktą su velniu, lygmenį. Jos ilgą laiką gyvavo ir 
buvo populiarios -  ir, tik jų populiarumui kylant, ėmus jų tardy
muose naudoti specialias priemones, benendanti prisipažino ir ben
draują su velniu, ir lakioją į šabatus, ir kuo tik reikėjo.

Ir darsyk galime prisiminti linkėjimą užgeriant: „Kad tu vilkola
kiu pavirstum". Tai buvo geranoris linkėjimas; o neurų tradicija baltų 

žemėse XVII a. klesti; matyt, tai dar vienas neurų baltiškumo įrodymas 
ir, antrą vertus, vilkolakiai, ko gero, bent jau tam tikrais atvejais buvo 
teigiami herojai, Dievo šunys ir piktųjų burtininkų priešai.

Galios ir žmonės

Lietuvių tradicijoje yra reiškinių, kurių aptinkama Eurazijos vidury

je, Tibete; galimas dalykas, šamanizme jie nėra ypatingi įvykiai, kaip 
ir tradicinėse religijose, bet tai reti dalykai. M. Eliade's veikale aprašy

ta įdomi tibetiečių praktika11 -  Tibeto lamaizmo tradicijoje (kurioje 
susipynęs šiaurės budizmas, vietinė bono religija, šamanizmas) greta 

įstabių meditacijų, kurios iššaukia dievus ar demonus, yra ir tokia: 
lama medituodamas tiek įsijaučia į dievybės esmę ir prigimtį, kad kai 

kada meditacijų metu matyti realūs vyksmai -  dievybė išeina iš statu
los, apsuka ratą ir vėl panyra joje; arba dar įdomiau: vienoje iš Samye 

Bodhisatvos kontempliacijų dievybių statulos išeidavo iš šventyklos, 
apsukdavo ratą ir grįždavo atgal, savo vieton.

Panašų atvejį pateikia B. Buračas. Pasakodamas apie Antanavoje, 
netoliese Radviliškio, gyvenusį burtininką Mačiūną, aprašomuoju 
metu (1937 m.) jau mirusį, jis pasakoja apie jo kelionę į Kelmę, jomar- 
kan, drauge su Šilėnų dievdirbiu Norvaišų. Pusiaukelėj dievdirbys, 

nešinas pilną maišą dievukų, pavargo. Burtininkas ramina dievdirbį 
ir siūlosi padėti:

Ką tu čia, žmogau, taip vargsti ir rūpiniesi tais dievuliukais, 
juk jie ir patys gali Kelmėn nueiti!

-  O kaipgi jie nueis, kad mediniai ir negyvi? -  stebėdamasis 
atsako Norvaiša.

-  Sakau, statyk ant vieškelio dievukus, o aš jiems pasakysiu, ir 
jie patys nueis.

Sustato dievdirbys visus dievukus ant vieškelio ir žiūri nuste
bęs, kas čia bus. Mačiūnas kažką nebaisiai pradėjo dievukams 
murmėti. Kalbėjo, kalbėjo ir užkalbėjo. Nei iš šio, nei iš to atūžė, 
atšvilpė keliu viesulas, o Mačiūnas tik parodė ranka kelią į Kelmės



413miestelį, veizi -  gi mediniai dievuliukai eina keliu kaip gyvi.
Džiaugiasi dievdirbys, kad nebereikės jam sunkios naštos nešti"12.

Tas pats Mačiūnas gebėjęs ir perkūnijas užtraukti ant norimo 

pastato -  tam reikia naktį, mėnuliui šviečiant, išorinėje tų namų pusė
je juoda derva nupiešti velnio paveikslą. Kilus audrai, Perkūnas, iš 
padebesio velnius šaudydamas, pamatęs velnio paveikslą, šaus tiesiai 

ton vieton ir namus sudegins13.
Šiaip lietuviai, regis, buvo įsitikinę, kad tokios galios yra duoda

mos žmonėms iš prigimties arba pereinančios vienoje šeimoje iš kar

tos į kartą. Minėtoji M. Pretorijaus sapnuotoja laikiusi savo gebėjimą 
ypatinga Dievo dovana, tačiau tuo Dievas apdovanojantis visą giminę 

ar šeimą. Pasak „vieno seno žemaičio", su kuriuo kalbėjosi M. Pretori

jus, esanti tam tikra šeima, galinti patarnauti kaukams (kaukučiams), 
ir „nė vienas kitas žmogus negalėtų būti šito išmokytas, o tik tie, ku
riems pati gamta yra davusi tokį gebėjimą". Taip ir sugebėjimą elgtis 

su žalčiais turi tik tam tikros giminės. „Ir nereikėtų manyti, kad esą visi 

šeimos [žmonės] pajėgūs daryti tokius burtus ir turi tokių gebėjimų; 
[tai sugeba] tik keletas arba kartais netgi tik vienui vienas iš giminės, 
be to, šitai jie paprastai perduoda tik slaptai; kai tokie gamtos apdova

noti asmenys miršta, šeimoje tuoj pat atsiranda kitas, kuris, pats to 

nežinodamas, gali daryti stebuklus. Jeigu tokio neatsirastų, tai būtų 
ženklas, kad visa šeima išnyksianti" (BRMŠ III 281).

Žinoma, čia galima prisiminti ir šamanų „paveldimumą", kai 
tam tikros giminės šamanui mirus, jeigu tik jis nėra parengęs perėmė

jo, jo šamanavimo dovana pereina kokiam nors giminaičiui, anksčiau 

kartais net nerodžiusiam jokių ypatingų galių. Prie tokių „ypatingų 

žmonių" dar grįšime, bet, kita vertus, neabejotina, kad kai kurių daly
kų išsimokoma; galbūt tam ir reikalingi išankstiniai sugebėjimai, tam 
tikras burtininko talentas, tačiau daugelis dalykų išmokstama, ir „iš 
prigimties", „gamtos" ar „iš Dievo" gauti sugebėjimai gali būti plečia

mi ar intensyvinami, mokantis papildomai. Sakykim, M. Pretorijus 

kitoje vietoje kalba net apie mokymo struktūrą: „užkalbėtojai, užkal

bantys įvairiausias ligas, kaip antai dantų, galvos skausmus, taip pat 
auglius ir kraują; jie mokosi šito meno iš kitų, o savo mokėjimą turi 
parodyti mokytojams, kitaip mokytojas negali už tai reikalauti atlygi

nimo" (BRMŠ III 282). Matyt, kai kuriais atvejais prigimtinius gebėji

mus dera lavinti, „palaikyti formą".
Mūsų minėtas burtininkas Mačiūnas veikė lyg ir tarpininkauja

mas „vėjo", be to, galėjo ir pritraukti žaibo kirtį; galimas dalykas, jis 
bent iš dalies priklausytų oronių ir vėjonių palikuonims; pirmieji, anot
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s t u d ij o s  iv  audras; o vėjonys, pasak M. Pretorijaus, „stebėdavo vėjus ir sugebė

davo juos bei audras keisti ir pagal savo norą vienur ar kitur pasukti. 
Šį meną išmano kai kurie Nadruvos [žmonės] ir kai kaime kyla gais
ras, ypač jei per audrą, su nuostaba matai, kaip lengvai gali būti kei
čiami vėjai, nes iš dalies pats tai patyriau 1648 metų spalio mėnesį 

Nybudžiuose. Kai kurie iš tų vėjo kreipėjų moka taip pat užkalbėti 
ugnį ir ugnies angelui, kaip jie sako, pavadinę jį vardu, įsakyti, kad 

nedarytų žalos" (BRMŠ III 271; 273).
Kalbamieji žmonės. Jau matėme, kad ir vilkolakių esama keleto 

rūšių, ir burtininkai skiriasi; tačiau išlieka bendras galiomis apdova
notų žmonių ypatumas, kurį liudija ir M. Pretorijus: jie jau yra tokie 

„iš prigimties" -  galių turintys, galias valdantys. Yra, žinoma, skirtu

mas, kokias galias jie valdo, kiek intensyviai gali jomis pasinaudoti, 

ar jie stipresni, ar silpnesni, ar su gėrio, ar su blogio jėgomis jie susi
dėję. Lygiai tas pačias charakteristikas galima taikyti šamanams, ku

rie savo dovaną visada yra gavę -  arba iš prigimties, arba per giminys
tę su kitu šamanu, arba juos, jų talentus pastebėjęs, išugdo kitas 

šamanas; tačiau pirminis galios įskiepas yra tiesiog privalomas.

Juozas Tumas-Vaižgantas 1921 m. paskelbtame straipsnyje „Kal

bamieji žmonės"14 kaip tik ir aptaria tokių sacersanctos kategorijai 
priskirtinų žmonių gyvenimą ir maginę raišką Lietuvos kaime XIX a. 

pab. -  XX. a. pr. Didžioji dalis Vaižganto liudijimų, perimtų ir iš jo 
paties tiesioginio patyrimo, gerai dera su minimais ankstesnių šalti
nių dalykais. Pirmiausia -  tai išskirtumas, ypatingumas, ypatinga 

prigimtis; sacrum nuo profanum skiriasi ir čia jau nieko nepridėsi -  

jei dar XVII a. nuo Nadruvos, Skalvos iki Kuršo tokie žmonės laikyti 

ypatingais, tai pačioje XIX a. pab. -  XX a. pr. jie jau laikomi socialiai 

kenksmingais ir religiškai neigiamais asmenimis. Nuo sacer pereina
ma prie sacersanctus, be abejo -  dėl švietimo ir klero veiklos; čia abi 
kryptys sutinka.

J. Tumas-Vaižgantas rašo: „ne taip seniai lietuvių būta susiskal

džiusių į dvi nedraugiškas dalis: į švariąsias ir nešvariąsias gimines 
(čystas ir nečystas pamilijas). Nešvariųjų giminių žmonės dar vadino
si kalbamieji žmonės. Ir tų, kalbamųjų, būta nemaža, jei susidarė apsti 
terminologija jiems pavadinti: nusidyvytojai, blogų akių žmonės arba 

apžiūrėtojai, atažindai, čėrauninkai, žavėtojai, nuodininkai žolėtojai, ra

ganiai, burtininkai, prietarininkai, spėjikai, regiai, pranašiai, neskaitant 

paprastųjų monelninkų"15.



Atkreipkime dėmesį -  anksčiau dar skirti burtininkai, raganiai, 

žalčių ar žolių specialistai čia jau sumaišomi vienon krūvon. Bendra 

jiems tai, kad visi tą (pragaištingą) dovaną turi jau nuo prigimties. Ir 

jų lėmimai, darbai turi kitokias pasekmes nei paprastų žmonių. „Ap
kalbamieji žmonės" teatsako už save ir savo darbus, padaręs blogą 
darbą apkalbamasis žmogus gali stengtis jį ištaisyti. Tuo metu „kalba
mieji žmonės" tokios galimybės neturi: „Kalbamasis gi žmogus nega

li savo blogybių likviduoti, nes jos esti pastovios, permanentinės, 

nuo jo asmens nebeatskiriamos griežtai per visą jau amžių, iki karsto 

lentos ir net numirus", ir jokie šventi, pamaldūs darbai tokių žmonių 

nebeišgelbės; nei Bažnyčios lankymas, nei Sakramentai, niekas „ne- 
beatsvers tos neišdildomos dėmės, kuri griežtai jį atskiria nuo švarių

jų, tiesiog nuo paprastųjų žmonių ir padaro jau nebe žmones, tik kito 
pasaulio būtybes, pusdvasius, galinčius santykiuoti su dvasiomis, ži
noma, tik su velnuvomis"16.

Tiesa, Vaižgantas toliau pamini, kad burtininkai žavėtojams yra 

priešai, nes kartais gali pašalinti šių atsiųstas negandas, nužiūrėjimus, 
ligas. Be to, žiniuoniauti ar burtininkauti galima išmokti, kur toliau 

nuo gyvenamosios vietos nuvažiavus ir užmokėjus, žavėti neišmoksi, 
nes žavėtoju reikia gimti ar tą galią iš tėvų paveldėti. Taigi, ta tradicija, 

minėta M. Pretorijaus, neišnykusi, tik kadainykščiai kaimo burtinin

kai, tebesilaikant tam tikros jų klasifikacijos, paverčiami raganiais ir 
žavėtojais, kurių vieni veikia sąmoningai, kiti, žemesnieji, žavėtojai 
net nevaldo savo galių, tik tyčiniais ar netyčiniais poelgiais sėja ap

link blogį. O aukščiausio, trečiojo, laipsnio žavėtojai jau bendrauja 
tiesiogiai su velniavomis, o moterys virsta raganomis, irgi kelių laips

nių, bet aukščiausios žavėtojos tai moterys, virstančios raganomis, vy

rų raganių pasitaiko rečiau ir jų galia menkesnė, be to, jie kartais geba 
atburti, atkerėti tą, ką atsiuntė moterys žavėtojos ar raganos17.

Bet čia jau matome nebe senąsias tradicijas, o stiprias krikščioniš

kas įtakas ir bažnytinius ar parabažnytinius vaizdinius apie raganų 
šabašus ir pan. Ir tradicija čia jau nuslysta nuo vagos, atsiranda socia

linių vertinimų, pagrįstų bažnyčios įtaka, kunigų pamokslais ir pan. 
Bet žinojimas ir patyrimas apie ypatingų galių turinčius žmones nie

kur neišnyksta. Bendriausia prasme ekstremalios prigimtos būsenos 
atsiranda tikriausiai iš šamanistinės tradicijos, kaip ir ypatingos ga

lios. Žiniuoniai ir burtininkai, žolininkai -  tikriausiai senųjų žynių 

palikuonys (ne veltui galima to išsimokyti arba derinti mokymąsi su 
įgimtomis galiomis). Ir vilkolakiai, ir piktieji burtininkai, nepaisant 
savo priešiškumo, matyt, irgi gyvuoja iš šamanistinių šaltinių kaip ir
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raganos. Tai, kad jų santykiai dažnai yra konkurenciniai ar tiesiog 

priešiški, dar nieko nereiškia -  šamanizmas yra technologija, ekstazi
nės kelionės technika, kuri gali būti naudojama tiek ,,velniavoms", 

tiek geriems darbams, ir pats šamanizmas etiniu požiūriu negali būti 
vertinamas kaip „geras" ar „blogas". Baigiant paminėtina, kad sąmo
ningai nelietėme lietuvių žynių aukotojų, šaltiniuose minimų „viršai
čių", vaidilų ar vaidilių, nes tai yra jau kulto tarnai, atnašautojai, tie, 

kurie aukoja dievams, taigi yra kulto personalas, apie kurį visiškai kita 

kalba; mūsų aptariamieji žmonės -  sinkretinio laikotarpio šamanai ar 

ekstazikai, kurie net ir su sinkretinio kulto reikalais neturėjo nieko 
bendro, o užsiėmė mantika, magija, ekstazine religingumo (ar jei nori
me -  parareligingumo) forma.
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SUMMARIES

FIRST GLANCES OF LITHUANIANS OT THE 

EASTERN CULTURES

In 18th century Lithuanian Jesuit A.Rudamina left for China. After 
mastering Chinese he studied its literature, customs, wrote two 

books of ethic moral in Chinese, where he lectured about principals 
of Christian morality. K.Narbut in his work Logic or Science of thinking 

and delivering the things fragmentarily viewed the Eastern philoso
phy. At the beginning of 19th century the Centre of oriental studies 

formed in Vilnius University. At he same time scientists endeavoured 
to seek links with Indian culture (S.Daukantas, I.Krashevsky). This 
conception was developed in 20th century. Vydūnas tried to create 
philosophical system adequate to Lithuanian temper, whereas the 

ground -  conception of ancient Indian philosophy. These concep

tions are soundly feeled in in the works of Čiurlionis, painter and 
composer or writer V. Krėvė-Mickevičius. The second half of 20th cen

tury was the beginning of intensive researches of pagan culture.
A.J.Greimas, N. Vėlius penetrated some links with Indian and Per

sian religions. All in all these attitudes formed a sympathetic glance 

to show interest in Indian, Chinese, Persian cultures. Works of writ
ers', poets', philosophers' from these countries are being translated 
into Lithuanian.

Key words: Eastern cultures, Lithuania, orientalism, comparativism

Gintaras BERESNEVIČIUS

MEDITATION, CONTEMPLATION, EXTREMELY CONDITIONS: 

LITHUANIA AND EAST

This article is analyzing the extremely conditions you can meat in 

Lithuanian and Baltic traditions, which remind to something, what 

is expressed in East as meditation and contemplation. These condi
tions have remained in Lithuanian village festivals, in thoughtful 
"Rūpintojėliai"(crucifix)-village idols case, who are in the pose of 
contemplating, and in the songs which in Lithuania had without a
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doubt „exit" trance function and was suitable for each gender and 
every sphere of human activity. There are also ancient Indo-Euro
pean and only in India remaining pupil/tutor relation in the rela
tions of shepherds and their teacher herdsman (skerdžiaus/kerdžiaus 
-  It.) relation and in the archetypical object of this teaching. There 
could be special exclusion made for the beggars and tramps (elgetos, 
ubagai -  lt. ) who betake the religious practices in the old age, after 

growing the family, while traveling from one religious centre to the 

other, feeding on the charity, and most often trying not to stay under 

one roof for two nights; this perfectly reminds an Indian ascetic 
"asketus".

There are people who leave their bodies by their own will and 
in the trance traveling to faraway places and experiencing the things 

having to do with "far" and people who turn themselves into wolves, 

travel to the border of the see (už jūrų krašto -  lt.) to fight with vicious 

wizards who steal the fertility and other goods; these people receive 
their gift form generation to generation and in 17th-18th centuries are 

still rather honored, but condemned and related with demonic 
sphere in 19th-20th century with the influence of Christianity. Some 

people have the abilities to rule the air, the powers; they can, for 

example, make the holy figures to walk -  this way the God sculptures 

are marching in Tibetan Lamaism tradition. These people are divided 
into ones, who got the powers not by their will, but by inheriting, 
and these powers are inherited form the generation to the generation, 
the others decide to learn themselves form the knowing people. In 

first case we meet the technique of shamanism, and the second 

should be the degradation of ancient wizards and magicians, which 

both approach Lithuania till 19th-20th century despite the attempts of 
the Church and clergy to eliminate them; despite that the clergy suc

ceeded in one-to discredit them, to relate them with devil deeds and 
witchcrafts already in 20th century.

Key words: Lithuanian meditation, contemplation, Baltis culture, 

comparativism


