GINTARAS BERESNEVIČIUS
LIETUVIŲ MITOLOGUOS TYRIMAI
XXA. ANTROJOJE PUSĖJE

Lietuvių mitologijos tyrimus XX a. antrojoje pusėje stipriau
siai veikė ne mokslo raida, o visai neakademiniai veiksniai: ideo
logijos, okupacijos, sovietizacijos ir emigracijos. Tik amžiaus pa
baigoje prasidėjo tam tikras naujųjų metodologijų, emigracijos
mokslininkų ir pačios Lietuvos tyrinėtojų jungimasis į vieną ter
pę. Procesas, kuris dar nėra kaip reikiant įsibėgėjęs ir kuris dėl
sovietinės epochos „įdirbio“ užprogramuotas dar trukti dešimt
metį kitą.
Savaime suprantama, kad Vakaruose atsidūrusių lietuvių ty
rinėtojų aplinka moksliniam darbui nebuvo palanki - iš lietuvių
tradicijos tyrimųjie negalėjo pragyventi ir SLRMtemas nagrinė
davo kaip papildomas arba šiam darbui turėdavo skirti laisvalai
kį. Didžioji išvykusių mokslininkų dalis buvo atkirsta nuo šalti
nių (tautosakos archyvų). Tačiau jiems buvo (potencialiai)
prieinamos naujausios mokslinės metodologijos ir pakankama
akademinė laisvė. Ne visi tuo pasinaudojo, tačiau tie, kurie norė
jo ir sugebėjo paisyti naujų metodologijų atsiradimo, dėl to galė
jo apsieiti su mažesniu medžiagos kiekiu. Tarkime, Vytautas Jo
nas Bagdanavičius, atsigręžęs į Vienos etnologinę istorinę
mokyklą, paskelbė aibę straipsnių užsienio lietuvių periodijoje,
keturtom\ Kultūrinės gelmėspasakose, studiją apie laumes ir 1.1.
Algirdas Julius Greimas struktūralistinį ir semiotinį metodą (prie
kurio atsiradimo jis pats gerokai prisidėjo) taikė praktiškai rem
damasis keliomis spausdintomis pasakomis, kurias šmaikščiai de
rino su istorinių šaltinių medžiaga. Struktūralizmas kaip tik ir
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buvo pritaikytas „rekonstravimui iš šukelių“, ir A. J. Greimas iš
fragmentų lipdė visumas. Marija Gimbutienė daug pasiekė dirb
dama su lyginamąja medžiaga; garsioji archeologė jos turėjo tiek
daug, kadją sklaidydama net sukūrė metodą - archeomitologiją.
Tai trys išeivijos autoriai, kurie triūsė pagal naujus vakarietiškus
metodus; galima net pasamprotauti, kad jei ne - visų pirma folkloro, etnografijos, istorijos šaltinių trūkumas, gal jiems net
nebūtų tekę tiek dėmesio skirti metodams. Medžiagos iš Lietu
vos moksliniam darbui vis vien buvo per mažai, todėl šie mito
logijos meistrai metodams skyrė sąlygiškai labai daug dėmesio.
Kadangi jie kūrė iš šaltinių detalių, jiems reikėjo labai save ko
reguoti, tam panaudojant metodologiją. Gal todėl ir toks dide
lis V. J. Bagdanavičiaus, M. Gimbutienės, A. J. Greimo meto
dologinis įdirbis.
Tiesa, lietuvių išeivijoje Jonas Balys skelbė savo užjūrin atsi
gabentą lietuvių tautosakos ir etnografijos archyvinę medžiagą,
ir padėtis ėmė taisytis. M. Gimbutienė labai daug naudojosi J. Ba
lio paskelbta medžiaga; apie 1970-uosius J. Balio knygos jau pa
siekė ir Lietuvą; labai greitai buvo perimtas ir A. J. Greimas, ku
ris 1979 m. skaitė paskaitą Vilniaus universitete ir kurio Dievai ir
žmonės plačiai išplito atšvietais; 1985 m. Vilniuje buvo išleista
garsioji M. Gimbutienės monografijaBaltaipriešistoriniais laikais:
Etnogenezė, materialinėkultūra irmitologijaf kurioje didelė ir svarbi
dalis buvo skirta SLRM. Pagaliau buvo galima susišnekėti per
geležinę uždangą - bent mokslininkams.
Tačiau iki aštuntojo dešimtmečio padėtis buvo daug prastes
nė; pirmieji okupacijos dešimtmečiai buvo tamsūs. SLRMtemos
iš esmės laikytos nacionalistinėmis (taip liks iki pat 1988 m.), jos
ribotos, tyrinėtojai susidurdavo su tiesiogine specialiųjų tarnybų
agresija ir realiais pavojais. Tie, kuriems pavyko bent kiek įsitai
syti akademinėse struktūrose, buvo „aprobuoti“ (Pranė Dundu
lienė, Juozas Jurginis). Daug mažiau aprobuotas buvo Norber
tas Vėlius, kurio pirmoji knyga, skirta mitinėms lietuvių sakmių
būtybėms, savo laiko laukė daugiau nei dešimtmetį, o mokslinį
darbą daktaro laipsniui gauti jam teko gintis Tbilisyje; N. Vėlių
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spaudė ir pozityvistinis, ir komunistinis teroras, vis dėlto jam pa
vyko paskelbti tris monografijas, svarių tyrimų ir spausdinti šalti
nius. Persekiojamas buvo Jonas Trinkūnas, Algirdas Patackas ir
visa Ethoso leidėjų aplinka. Dar 1985 m.Ethosas, savilaidinis lie
tuvių tradiciją nagrinėjantis žurnalas, nors ir masiškai skaitomas,
sovietinėms struktūroms buvo politinis kriminalinis reiškinys.
A. Patackas buvo įkalintas ir dėl jo rengimo. Buvo persekiojami
N. Vėlius, J. Trinkūnas. Tad vienoj pusėj - tvarkingi ir aprobuoti
tyrimai, kitoj - reali galimybė už SLRM tyrimus atsidurti kalėji
me. Taip buvo dar devintojo dešimtmečio viduryje; suprantama,
anksčiau SLRM tyrimų padėtis buvo sunki; šiandien daugeliui
nebeįmanoma suvokti, kokios srovės ir kokios įtampos susikry
žiuodavo ties viena ar kita publikacija, knyga, mokslininko asme
niu. Bet kokia sovietų sistemos neaprobuota lituanistika buvo mir
tinai pavojinga. Todėl nevertėtų aiškintis dėl „kepurėlių“, kurias
dėdavo tyrimų autoriai, citatų ir 1.1. Daugelis mokslininkų, uždėję
savo tekstams citatų „kepurėles“, tekste vis vien elgdavosi savaip.
Neįtikėtinas Respublikos laikų intelekto ir akademinės lais
vės blyksnis stalinizmo teroro metais - Zenono Slaviūno studija
„Liaudies papročiai ir mitiniai įvaizdžiai Mažvydo raštuose“, pasi
rodęs straipsnių rinkinyje Senoji lietuviška knyga (1947). Jis J. Ba
lio tyrimų tradiciją pratęsė gerokai aukštesniu lygmeniu; Z. Sla
viūnas savo studijoje pirmasis panaudojo abu istorijos šaltinių
rinkinius - ir Antono Mierzynskio, ir Wilhelmo Mannhardto; pa
sinaudojo bemaž visa istorijos šaltinių medžiaga ir prie jos pridė
jo tautosakos medžiagą - tiek jau skelbtą, tiek esančią archyvuo
se. Panaudoti šaltiniai buvo sujungti, kaip šiandien sakytume,
taikant istorinį lyginamąjį principą ir buvo pateiktas pirmas nuo
Jono Basanavičiaus laikų pasaulinio konteksto lygį atitinkantis
veikalas.
Z. Slaviūnas, paėmęs nedidelį Martyno Mažvydo knygos frag
mentą, sugebėjo jį išnagrinėti per maksimaliai plačią istorijos ir
tautosakos šaltinių prizmę; studijoje autorius išskyrė tris pagrin
dinius lietuvių mitinių reiškinių tipus. Tai „gamtos kultas“, kurį
autorius pabrėžtinai laiko upių, medžių ir žalčių gerbimu (ne
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„garbinimu“), mitinės būtybės - aitvarai, kaukai, žemėpačiai, lauksargai, Perkūnas ir trečias sluoksnis - papročiai ir maginiai veiks
mai. Pažymėtina, kad Perkūnas ir žemėpačiai, suprantama, yra
skirtingo lygmens „mitinės esybės“, bet šiaip Z. Slaviūnas išlaiko
analitinį žvilgsnį ir visame dėstyme jau iš anksto mato tam tikrą
struktūrą; šiandien mes ją įvardytume kaip panteoną, kultą, ritu
alus. Z. Slaviūnas analizuoja M. Mažvydo laikyseną, galimas įta
kas jo prakalbos tekstui, jo apsiribojimo tik keliais lietuvių tra
dicijos reliktais klausimą. Autorius formuluoja ir klausimą, ar
XVI a. įvaizdžiai gretintini su vėlesnių laikų įvaizdžiais (tarp jų
pasitaikančiais XVII-XVIII a. ir net XIX a. pabaigos tekstuose)
ir prieina prie išvados, kad funkciškai šie dalykai turėję likti ne
pakitę. Z. Slaviūnas pereina per vandens, medžių, žalčių mitolo
gines savybes, beje, pažymėdamas, kad vandenų šventumas yra
pakankamai senas ir paplitęs sakralumo atvejis, žinomas ir Persi
joje, kad medžiai buvę dievų buveinės, apsistojimo vietos, o ne
savaiminiai kulto objektai, kad žalčiai, greičiausiai dėl tradicinių
savo chtoniškų ir vaisingumo reikšmių, labiausiai buvo susiję su
protėviais. Kalbėdamas apie aitvarą, autorius parodo jo vardų
gausą, atskiria dėl Jono Lasickio įsukto nesusipratimo istoriog
rafijoje supainiotus aitvarą nuo slogučio, parodo, kad aitvaras
nelaikytas dievu (jis mirtingas, greičiau yra mitinė esybė), jo artu
mą velnio sferai. Z. Slaviūnas atlieka tiesiog aitvaro fenomenolo
giją, išskaidydamas jį į rūšis - pagal gyvenimo vietą, nešamų gė
rybių pobūdį. Toliau nagrinėjant kaukus vėl fiksuojama jų
mitologinių įvardijimų gausa, nuo pūkio ir barzduko iki lemūro;
išdėstoma aitvaro ir kauko opozicija, kalbama apie kaukų lytį,
išvaizdą, charakterį, ūgį, kauko prisiviliojimo būdus. M. Mažvy
do minėtą Laukosargį tyrinėtojas laiko artimu J. Lasickio Laukpačiui ir Laukpatimui - tai pasėlių, javų, laukų valdytojo bei ari
mų dievai. Juos tyrinėtojas sieja su paskutinio javų pėdo
papročiais, etnografine javų boba, latvių Jumiu, prūsu Curche
(Kurku ar Kurkė), bet ir įdomiu Žemaičiuose žinomu rugių sar
gu. Vėliau šios sąsajos pasirodys perspektyvios. Pats Z. Slaviūnas
su Laukosargiu apsieina gana atsargiai, nors iš esmės jo pateik
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tos analogijos jau leido daryti ir platesnes išvadas. Taip pat su
atida lygindamas Žemėpatį su artimomis dievybėmis, autorius
prieina prie išvados, kad Žemėpatis M. Mažvydo laikais buvo ne
tik gyvulių globotojas - jis galėjęs turėti ir daugiau funkcijų (pvz.,
javų, gal net ir žemės dievo). Šitokiu būdu Z. Slaviūnas tarsi pakylėja jį į galimą stiprios žemės dievybės rangą, matyt, galintį at
stovauti Žemynos lygmeniui. Reikia pasakyti, ši problema, ar Že
mėpatis artimesnis Laukpačiui, ar Žemynai, nėra iki galo aiški,
nes šaltiniai čia painiojasi. Baigia Z. Slaviūnas aprašinėdamas Per
kūną; remiasi šaltiniais ir J. Balio įdirbiu (žinoma, pavardės ne
minėdamas -juk J. Balys buvo emigravęs), išvardija gana gausias
maldas Perkūnui, aukojimus ir padaro išvadą apie šio dievo įvaiz
džio turtingumą. Baigia autorius nagrinėdamas apeiginį gaidžio
valgymą, „namines“ (t. y. galbūt dar iš tradicijos ateinančias) ves
tuves, kūmystę, krikštą etc.
Trumpai tariant, Z. Slaviūnas atliko puikų darbą; bet cenzo
riai pastebėjo, kad istorinis materializmas čia labai jau skystas, ir
tiek jis, tiek kiti šios knygos autoriai nukentėjo.
1954 m. paskelbtas Prano Skardžiaus straipsnis „Lietuvių mi
tologiniai vardai“ yra pirmas profesionalaus kalbininko lietuvio
atliktas lietuvių dievavardžių patikrinimas ir apskaita po Kazi
miero Būgos. Net puikūs filologai vakariečiai, nemokėdami lie
tuvių kalbos, suprantama, negalėjo pasiūlyti autentiškesnės ana
lizės. Be kitų aiškinimų, įdomūs yra J. Lasickio Modeinos
grąžinimas į Medeinos formą, prūsų pekolų ir pikulų pirminės
formos atkūrimas - Picullus, o Peckols, Pickollus esančios vėles
nės, išriedėjusios iš rekonstruojamo vardoPukulas. Apskritai, ne
vardijant Pr. Skardžiaus apyskaitos lobių, reikia pasakyti, kad kal
bant apie lietuvių dievų vardus neįmanoma apsieiti be šios
analizės, kaip ir be K. Būgos rekonstrukcijų.
Tad ir Lietuvoje, - netyčiomis, - ir užjūryje - buvo paskelbti
svarūs darbai, tęsę XX a. penktojo dešimtmečio geriausiąjį įdirbį,
ir matome, kad ir čia, ir ten kilo profesionalūs tyrinėtojai. Tačiau
tas kilimas nebuvo lengvas. Lietuvoje jie išsyk buvo prispausti
keliems dešimtmečiams, užjūriuose slėgė šaltinių stoka (kurią
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kiek lengviau pakėlė filologai) ir paprasčiausia naujųjų emig
rantų buitis.
Tačiau XX a. viduryje kilo nauja problema. Religiją ir mito
logiją, be istorikų, folkloristų, ėmė nagrinėti speciali disciplina,
kuriai parengtų žmonių nei Lietuvoje, nei kurį laiką Vakaruose
nebuvo.
Tai religijotyra.
Religijotyroje XX a. vidurys - tai laikotarpis, kai galutinai
dužo daugelis iš XIX a. išnirusių kabinetinių sistemų, animiz
mas, animatizmas, fetišizmas ir galutinai buvo pribaiginėjamas
totemizmas; religijotyra ėmė linkti prie religijų istorijos ir religi
jų fenomenologijos (šią tuoj pat pakeitė lyginamoji religijotyra).
1947 m. pasirodę Georgeso Dumėzilio, Mircea Eliadės veikalai
privertė visai kitaip pažvelgti į religijų pasaulį. Niekas nebesiekė
nei paaiškinti religijos kilmės, nei rasti pirmojo šaltinio; galutinai
buvo atmestas evoliucionizmas kaip religijų istorijos pamatas. Pa
stebėta, kad izoliuotų genčių religijos anaiptol nebuvo primity
vios nei apsvaigusios, neprabudusios sąmonės migloti kūriniai.
Jos turėjo panteonus, hierarchijas, kultus, turtingas mitologijas
ir niekuo nenusileido, tarkime, vadinamųjų didžiųjų civilizacijų
religijoms. Tiesa, jos neturėjo rašto, tačiau turėjo išrutuliotas mnemotechnikas, kurios leisdavo iš kartos į kartą perdavinėti mitus,
sakmes ir padavimus; folkloras buvo reabilituotas kaip religijos
atkūrimo techninis pagrindas, etnologija pasuko į religinę etno
logiją, o visus religinius istorinius ir lyginamuosius tyrimus ėmė
papildyti pokaryje sustiprėjusi religijų geografija, religijų tipolo
gija, religijų psichologija ir kitos religijotyrinės disciplinos. Irokėzų ar Australijos čiabuvių religijos išėjo į pirmą planą, jos ly
gintos su antikinėmis ar Šiaurės Europos religijomis ir
konstatuota, kad daugeliu požiūriu vadinamųjų izoliuotų genčių
ir tautų religijos nėra nei aukštesnės, nei žemesnės už „civilizuo
tų tautų“, „valstybių religijas“. XX a. aštuntajame dešimtmetyje
atsirado nauja banga, kuri nėmaž nepakeitė požiūrio į izoliuotų
„primityvių“ religijų pasaulį, - atvirkščiai, į jį pulta gilintis dar
intensyviau ir jau kitais metodais. Claude’as Levi Strossas ir kiti
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struktūralistai su didžia atida žvelgė į izoliuotų Australijos gen
čių tikėjimus kaip į galingus prasmių laukus, žmonijos kultūros
lobynus.
Šiame įdėmaus žvilgsnio objektyve nebuvo vienos religijos lietuvių. Kiek geriau sekėsi latviams, bet ir lietuvių, ir latvių reli
gijos buvo pristatomos kaip gamtos garbinimo kultai ir jos visiš
kai iškrito iš konteksto. Lietuviai ir latviai emigrantai, pagrindi
nėse religijų ir kitokiose enciklopedijose rašę apie savo tautų
religijas, nejautė kultūrinės aplinkos pulso pasikeitimo, nejautė,
kad nebe pozityvizmas valdo dabarties humanitarinį mokslą ir
kad tokių religijų, kokias jie aprašinėja, tikrovėje nebeaptinkama, o tie žodžiai, kuriuos jie vartoja, nebedera prie konteksto.
Haraldas Biezais ir Jonas Balys, kuriems teko atstovauti latvių ir
lietuvių mitologijoms, ir toliau dirbo prieškario metodais, rem
damiesi hiperpozityvizmu ir folklorizmu; užuot kalbėję apie lie
tuvių ar latvių religiją, jie kalbėjo apie mitologiją su skurdžiais
personažais, netoli nuėjusiais nuo fizinių kūnų įasmeninimo. Mi
tologijajuk tėra sudedamoji religijos dalis, tai - pasakojimai apie
pirmapradžius įvykius ir religinius precedentus, apie dievų statu
są ir jo kaitą. H. Biezais ir J. Balys mitologijos taip ir neperprato jie nepriskyrė jos religijai ir religijos neperteikė, o mitologiją ta
patino su vėlyvuoju folkloru. Ir šitaip dėjosi, kol neišaugo nauja
emigracijos intelektualų karta, neatsirado M. Gimbutienė ir
A. J. Greimas, kurie sugebėjo prabilti to laiko kalba ar net žo
džiu kitu jį lenkti.
Dar viena autorių grupė, iš esmės atsilikusi nuo laiko korek
tūrų, - istorikai, kurie taip pat rėmėsi „gamtos jėgų garbinimo“
koncepcija; tiek dirbusieji Lietuvoje, tiek užjūryje, kalbėdami apie
SLRM, tematė fantazijos iškreiptus gamtos jėgų atspindžius ir
net nesiteikė pastebėti asmeninių dievų egzistavimo. Kaip ir reli
gijos, dažniausiai jie įžiūrėjo „tikėjimus“, „vaizdinius“, „atspin
džius“. Kalbėdami apie lietuvių „tikėjimus“, istorikai laikėsi ir
dažnai tebesilaiko XIX a. pozityvistinių bei evoliucionistinių me
todologijų ir vartoja terminus „animizmas“, „gamtinė religija“,
netgi „fetišizmas“ ir pan. Religijotyroje ir mitologijos tyrimuose
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tos metodologijos nebetaikomos; kaip minėta, j religines siste
mas - nesvarbu, ar babiloniečių, ar Australijos čiabuvių, - žiūri
ma kaip į sudėtingas ideologines struktūras, grindžiamas religi
niais vaizdiniais, principais, elgesio modeliais ir sąlygojančias
visuomenės struktūrą.
Tuo metu lietuvių istorikai, kalbėję apie lietuvių religiją, ją
laikė „dvasių garbinimu“, padriku minčių ir vaizdinių kratiniu,
medžių ir akmenų kultu ir nepastebėjo sistemos, siejančios reli
ginius reiškinius, ir to, kad egzistuoja ir ryškus šaltiniuose nuro
dytas panteonas, struktūriškai atitinkantis keltų ir germanų (svar
biausiųjų dievų vyriškas trejetas ir deivė arba dievų pora), kad
šaltiniuose kalbama apie lietuvių dalinių išžygiuojant dievams duo
damą priesaiką, kuriai vadovauja žynys, Jono Dlugošo fragmen
tus, kurie toli gražu nerodo išsklidusio tikėjimo, etc. Istorikams
vis vien lietuviai - dvasių ir rupūžių garbintojai, nepakilę iki poli
teizmo, ar teturintys vieną antropomorfinį dievą „gamtos reiški
nių garbintojai“. Šiuolaikinė religijotyra tokių religijų pasaulyje
apskritai neradusi. Asmeninių dievų panteonas, kultas, religinis
ideologinis genties pagrindas, žyniai, aukotojai ir aukos yra visur
- ar aborigenų, ar zulusų religijose.
Kita vertus, vargu ar istorikai gali sekti dar ir etnologinę, tau
tosakinę, filologinę medžiagą, kuri šiuo metu skelbiama, šių sri
čių tyrimus, derinti N. Vėlių su M. Gimbutiene ar A. J. Greimu,
nes tai trys skirtingos pažiūros į religiją ir jos raidą; tačiau pasi
rinkus kurį nors iš šių autorių apsirikimų ir klaidų bent jau būtų
apmažėję. Be to, lenkų ir lietuvių istorikų taikytas marksizmas
(arba sovietiniais laikais - jo biurokratinė versija istorinis mate
rializmas) dera daug kur, bet ne religijos nagrinėjimui. Įvaizdis,
kad tik valstybė gali turėti religinę sistemą, o gentys pasmerktos
nesibaigiantiems „gamtos kultams“, tėra įvaizdis, ne geresnis už
patį „gamtos kultą“, tai mitas apie mitą. Valstybė atlieka tam
tikras sintezes, jai atsirandant besivienijančių genčių religijos
gali būti kiek perkratytos, tačiau tik aukščiausiu hierarchiniu
lygmeniu. Bet kokios genties religija bet kokiame žemyne ir bet
kokiais laikais yra sudėtinga, sudėtinė ir vieninga sistema su pan
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teonu, kultais, pomirtinio gyvenimo įvaizdžiu, hierofanijomis ir
teofanijomis.
Žinoma, istorikų nesupratimus lėmė ir kitos aplinkybės. Tar
kime, iki šiol kaip ir neatsirado vieningo žvilgsnio. Nėra jungti
nio, pripažinto, specialistų verifikuoto ir falsifikuoto veikalo apie
senąją lietuvių religiją, o visos monografijos skirtos daugiausia
vienam klausimui, šakai, mitologijos fragmentui, iš kurio neįma
noma susidaryti bendro vaizdo. Šiuo atveju istorikų elgesys yra
suprantamas. Reikalauti, kadjie iš daugybės knygų ir šaltinių da
rytų savarankiškas mitologijos analizes, neišeina, ne jų tai dar
bas, be to, kiekvienas istorikas tokią analizę atliktų savaip.
Istorikas neprivalo virsti mitologu, religijotyrininku (žinoma,
kol jis nepradeda daryti kultūros istorijos skerspjūvio, kada be
šių disciplinų permanymo išsiversti negalima).
Tačiau lietuvių istorikai šiuo požiūriu sekė ir tebeseka lenkų
istoriografija, kurios pavyzdžių matome šiame tome - tai Marce
lis Kosmanas, Henrykas Lowmianskis ir Wlodzimierzas Szafranskis, kurie pokario laikotarpiu spausdino ženkliausias ir įtakin
giausias studijas apie senovės baltų/lietuvių religiją ir mitologiją;
vienaip ar kitaip jie tęsė Aleksanderio Brūcknerio ir A. Mierzynskio laikais prasidėjusią tradiciją, vienaip ar kitaip ją plėtoda
mi, tačiau užjos ribų neišeidami.
Mums būtina atlikti chronologinį šuolį ir lenkų autorius, XXa.
antrojoje pusėje rašiusius Lenkijos Liaudies Respublikoje, pri
statyti ankstėliau, nes jie smarkiai veikė lietuvių istoriografiją ir
kai kuriuos mitologijos tyrinėtojus; galų gale nieko prieinamo iki
aštuntojo dešimtmečio kaip ir nebuvo, o J. Balio Lietuvių pašaulėjauta (1965), pavieniais egzemplioriais pasiekdavusi okupuotą
Lietuvą, vis vien iš esmės nuo lenkų istoriografų išvadų nenutolo. Visų jų šaknys slypėjo pozityvizme ar dar blogiau - vulgari
zuotose pasenusiose Friedricho Engelso fetišizmo, materialių ap
linkybių lemiamo dvasinio žmogaus vystymosi vizijose ir XIX a.
evoliucionistų perdirbinėjime. Pradėkime nuo autoriaus, kuris bu
vo lengviausiai prieinamas „Draugystės“ knygyno lentynose ir bib
liotekose.
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M. Kosmanas, lenkų istorikas, kuris su iš A. Brūcknerio hiperkriticizmo paveldėtu uolumu dirbo, skaldydamas šaltinių me
džiagą į šipulius, ir ne ieškojo sistemos, o vosją aptikęs, išardydavo. Prieštaringumai ir nesusipratimai slypėjo paties M. Kosmano
metode, jų jis nesuprato, nes nesuvokė, su kokia medžiaga dirba.
Tarkime, M. Kosmanas teigė: „Baltų politeizmui svarbiausias bu
vo gamtos kultas; šventuose miškeliuose ir prie vandens būdavo
garbinami gamtos reiškiniai - saulė, žvaigždės, griaustinis ir žai
bas, paukščiai ir žvėrys“ (šio tomo p. 369-370) - tačiau kodėl visa
tai jis vadina politeizmu? Politeizmas, arba daugiadievystė, - tai
daugelio dievų kultų sistema, o šiuo atveju lenkų istorikas, karto
damas Petro Dusburgiečio informaciją, nesugebėjo suvokti, kad
čia kronikininkas perteikia krikščionišką ideologemą, o ne pa
čias religines idėjas. Tiesa, neaiškumus istorikas mėgina pašalin
ti, tardamas, kad politeizmas vis dėlto susiklostė: „Gamtos kul
tas buvo baltų tikėjimų pagrindas, - rašo jis kitoje pastraipoje, tačiau jiems tobulėjant išsiskyrė savo vardus turintys vyriausieji
dievai“ (šio tomo p. 370). Idėja yra absurdiška: kaip galėjo tobu
lėti „gamtos kultai“ ir kaip turime įsivaizduoti „tikėjimų tobulė
jimą“? Kas yra tobulesnis ir, jeigu galima kalbėti apie tobulesnį
ar primityvesnį tikėjimą, kas gi yra „tobulas tikėjimas“, pvz., po
liteizme? Ir kas yra tikėjimų „vystymasis“ - čia vulgarus evoliu
cionizmasvisdar budi, alsuodamasXIXa. metodologijomis. M. Kos
manas buvo susipažinęs su XVI a. šaltiniais, kur Prūsijos vyskupų
dokumentuose būdavo vardijama keliolika dievų, Simonu Gru
nau, mininčiu šešis dievus, tačiau iš to padarė išvadą, kad tai yra
„kabinetinė mitologija“ ir kad šį skaičių galima lengvai sumažinti
iki „keleto svarbiausių“ (šio tomo p. 370), tačiau kaip mažina ir
kokiu pagrindu - M. Kosmanas nenurodo. Tiesiog atmeta ir vis
kas, nors to meto dokumentai, net kryžiuočių sutartis su prūsais,
dievus mini, o vyskupai, vardydami prūsų išpažįstamus dievus,
puikiai žinojo, kuo jų ganomieji tiki. Jie oficialiuose dokumen
tuose negalėjo rašyti nesąmonių. Tad M. Kosmanas atmeta šalti
nius, nenurodydamas pagrindo, kodėl jis eliminuoja ir bent de
šimtį dievų iš prūsų panteono, ir prieina prie tos išvados, kurios
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ir siekė: „Be abejo, visiškai susiformavus baltų tikėjimams, svar
biausia figūra tapo griaustinio, pūgų ir šalčio dievas [apibūdini
mas, paimtas iš Wlodzimierzo Szafranskio. - G. B.] Perkūnas. Jis
turėjo padėjėjų, daugiausia anoniminių“ - ir toliau išvardija iš
rusų metraščių žinomus stiprius ir reljefiškus dievus Teliavelį ir
Medeiną, kažkur pametęs Andają/Nunadievį ir šitaip susidoro
jęs ir su prieš jo akis išnirusia triada, ir su klasikiniu dievų ketver
tu. Kodėl Teliavelis ar Medeina/Žvorūna anoniminiai arba kodėl
anoniminiai prūsų Ukapirmas, Svaikstikas ir kiti XVI a. dievai M. Kosmanas neatsako. Teiginys, neparemtas šaltiniais, tėra ide
ologija, o M. Kosmanas šaltinius, trukdančius jo koncepcijai, pa
prasčiausiai nutyli arba atmeta net tada, kai juos pamini. Išanks
tinis nusistatymas nėra mokslininkui privalus bruožas, bet kitaip
nei išankstiniu neigiamu nusistatymu M. Kosmano elgesio nepa
aiškinsime. Tuo metu jo knygos ir Lenkijoje, ir Lietuvoje buvo
skaitomos, pagal jas susikuriant koncepcijas, kad lietuvių ir prū
sų pagonybė - „gamtos kultai“ su vienu dviem dievais. Negalė
damas apeiti Petro Dusburgiečio minimo Krivio, jis pristatė jį
kaip konkretų asmenį, vykdžiusį ir dvasininko, ir vado funkcijas
(šią koncepciją šiomis dienomis toliau rutulioja Stephenas Christopheris Rowellas), ir, omenyje turėdamas Mindaugą ir Kęstutį,
teigė, kad aukas dievams dažniausiai aukodavo Lietuvos didieji
kunigaikščiai. Tačiau pasaulietinio valdovo atliekamos apeigos
yra visiškai natūralios, dievams savo šaliai jis atstovauja kaip val
dovas ir aukoja reprezentacines aukas. Tačiau tai nepanaikina
žynių luomo egzistavimo - ir Babilone, ir Egipte, ir izoliuotų gen
čių religijose karalius ar pasaulietinis vadas per kalendorines šven
tes valstybės vardu deda aukas dievams, dėl to netapdamas žyniu
profesionalu; tos funkcijos susilieja per šventes ar nominaliai, ta
čiau valdovo dedamos valstybinės aukos yra savaime supranta
mos, natūralios, žinomos daugelyje religijų, ir tai, kad valdovas
aukoja, yra greičiau taisyklė nei nuostabą kelianti išimtis. Vis dėlto
kaip tik tuo remdamasis lenkų istorikas „pribaigia“ baltų žynių
luomą. Galiausiai neigdamas dvasininkų luomo buvimą, nors jam
ir tenka skaitytis su žynius mininčiais šaltiniais, jis mėgina išsisukti
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tokia frazė: „Kulto tarnus - vis dėlto nesudarančius atskiros, už
daros kastos, - sunku sutapatinti su dvasininkų luomu“ (šio to
mo p. 371). Tačiau kulto tarnai ir yra dvasininkai, jeigu norime,
tai kunigai krikščionybėje taip pat „kulto tarnai“. Jei yra kultą
aptarnaujantis personalas, kodėl jo atkakliai nepripažinti žyniais?
Daug atidžiau nei M. Kosmanas su šaltiniais elgėsi Henrykas Lowmianskis, kurio straipsnis „Indoeuropietiški elementai
baltų religijoje“ parašytas ne tik pagarbiai ir blaiviai apsieinant
su šaltiniais, bet ir remiantis G. Dumėzilio ir M. Eliadės, V. To
porovo darbais. H. Lowmianskis, būdamas ir puikus istorikas, ir
neprastas filologas, savo kompetencija iš esmės prilygo religijo
tyrininkui. Jis atmetė fantastiškus mitologijos atkūrinėjimus pa
gal Renesanso padiktuotas madas, ieškant graikiškų atitikmenų
ir Olimpo, bet atmetė ir hiperkriticistinj metodą. Šaltinius jis tik
rino, naudojo, citavo; pratęsė J. Balio mintį apie Perkūno ir Dan
gaus Dievo funkcijų kadainykštį tapatumą ir vėliau skilimą, įve
dė į lietuvių „aukštosios mitologijos“ tyrimų apyvartą deusotiosus
sąvoką, gerai išnagrinėjo ir Perkūną šaltiniuose, ir daugelio tyri
nėtojų vengtą ar apeitą Kurko/Kurkės (Gurcho, Curche) klausi
mą prūsuose, tačiau kai kurie jo teiginiai koreguotini. Tarkime,
iš prūsų jis „atėmė“ Perkūną, ojo atsiradimą XVI a. prūsiškuose
šaltiniuose aiškino jotvingių įtaka (tad galime paklausti, o kur
jotvingių religijoje Perkūnas? - šaltiniai jo nemini, kaip nemini ir
XIII-XIV a. jotvingių panteono). Tuo tarpu Perkūną netiesio
giai nurodo kad ir Dusburgiečio užuomina apie griausmo garbi
nimą; o mintis, kad prūsų religijoje neegzistavo Perkūnas (paliu
dytas kad ir archajiškuose vietovardžiuose), tvirtinama tuo, kad
esą tokie „perkūniški“ vietovardžiai atsiradę pažymėti vietoms, į
kurias kadaise trenkusi perkūnija. Įdomu, kad H. Lowmianskis
vis vien neišvengia religinio primityvinimo pastangos ir, kad pa
siektų efektą, griebiasi net visiškai iš piršto laužtų prielaidų, ku
rių įrodyti nei paneigti neįmanoma, - visiškai nemokslinė argu
mentacija. Tačiau kalbėdamas apie lietuvių religiją ir nemažai
pasiremdamas V. Toporovo darbais H. Lowmianskis rimtai žvel
gia į Jono Malalos kronikos slaviškojo vertimo intarpą ir pagaXVIII

liau mato tai, ko kiti tyrinėtojai neįžiūrėjo „iš esmės“ - asmeni
nius aukštus dievus. Tačiau Žvorūną, paminėtą toliau, H. Low
mianskis kažkodėl priskiria prie demonų - ir vėl, pripažinus aukš
tąjį panteoną, stengiamasi, kad jis neliktų visas sferas apimantis,
ir teiginys, kad Žvorūna yra demonas, absurdiškas savo prigimti
mi. Kodėl vienoje eilutėje minimi ir aukščiausiasis Dievas, ir kaž
koks prisiplakęs prie panteono demonas? Vis dėlto pripažintinas
H. towmianskio nuopelnas, kad ir Volynės metraščio intarpe iš
vardytus dievus jis atpažįsta kaip tuos pačius, paminėtus Malalos
kronikoje, Andają/Nunadievį laiko dangaus dievu, Diviriksą - Per
kūnu, pagaliau pripažįstamas bent jau dangaus ir atmosferos dievų
egzistavimas, kaip, tiesą sakant, kiekvienoje normalioje religijo
je, kur jų negali nebūti, bet, - istorijos ir laiko ironija, - kai tai
pripažįstama lietuviams, o ne irokėzams, mes jau stebimės tyri
nėtojo nuoširdumu. Įdirbis, kuriuo lietuvių mitologija buvo tyri
nėtojų taršoma, veikė ir toliau; H. Lowmianskis irgi neištvėrė,
Perkūno nepadaręs „demonų valdovu“, nors pats vardas Diveriksas lyg ir rodo priešingai. Tačiau ir vėl - H. Lowmianskis atkrei
pia dėmesį į Gedimino laiškų vieną Dievą, kurį, didžiojo kuni
gaikščio žodžiais, garbina ir stačiatikiai, ir katalikai, ir patys
lietuviai, tik pagal savas apeigas, prieidamas prie išvados, kad tai
tas pats Dievas, kurį prūsai vadino Kurku, o lietuviai - Andaju, ir
galiausiai padaro išvadą, jog lietuviai turėjo antropomorfinius die
vus. H. Lowmianskis, palyginti sujo aplinka, dar pakankamai ob
jektyviai žiūrėjo į šaltinius ir į medžiagą, su kuria dirbo, tačiau
lietuvių ir prūsų religijos, joms pripažinus vieną kurį bruožą, iš
syk buvo tarsi trūktelimos atgal įgrisusių „gamtos kultų“ ar išvis
demonų masyvo link. Lietuvių religijai teko įrodinėti, kad ji turi
dievus, nors viskas, ir šaltiniai, ir modernios teorijos, buvo kaip
ant delno. Gal dėl teorijų modernumo bėdos turėjo Sovietų Są
jungoje dirbę mokslininkai, tačiau lenkams per Liublino katalikiš
kąjį universitetą nebuvojokių sunkumų dėl naujausių religijotyros
knygų ir per bendrą kultūrinę terpę, prašokančią bendrą sovieti
nio lagerio laisvumo lygį, netgi dėl jų vertimų. H. Lowmianskiui
turime būti dėkingi už tai, kad jis bent jau buvo susipažinęs ir su
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šaltiniais, ir su metodologija, ir atitinkamai savo teorijoje iš da
lies „reabilitavo“ lietuvių religiją, pripažindamas jai, kaip ir prūsiškajai, aukščiausiąjį Dangaus Dievą. Lenkų tyrimų kontekste
H. towmianskis išsiskyrė tuo, kad, būdamas susipažinęs su kai
kuriomis religijotyros srovėmis, nepabrėžė tų įgrisusių ir niekada
neegzistavusių „gamtos kultų“.
W. Szafranskis pokario Lenkijoje buvo populiarus kultūros
ir religijos istorikas, plataus akiračio, susipažinęs su gausybe pa
saulio religijų istorijos medžiagos, jis buvo labiau kultūros ir reli
gijos istorikas, nei istorikas griežtąja prasme; vis dėlto jo darbai
baltų religijoje tęsė lenkų istoriografijos liniją; tiesa, kiek plates
nis W. Szafranskio žvilgsnis leido pradėti tam tikrus baltų ir kitų
religijų elementų lyginamuosius tyrimus ar greičiau apžvelgimus,
kurie SLRMpristatymui išėjo į naudą, lygiai kaip ir pačiamauto
riaus tyrimui.
Žinoma, W. Szafranskio „Baltų religijos“ teoriniuose teigi
niuose kartojama XIX a. metodologijų ir marksizmo samplaika,
tačiau išlaikomos ir lenkų mokslininkams įprastos teorinės kli
šės, plg.: „Senovės prūsų religija - tai menkai tepažengusi tikėji
mų sistema, turinti daugelį kulto formų“ (šio tomo p. 199). Ta
čiau tikėjimų sistema su daugeliu kulto formų ir reiškia normalią
visiškai išrutuliotą religiją. „Daugelis kulto formų“ kaip tik liudi
ja ilgalaikę tradiciją. Arba ten pat toliau teigiama, kad „prūsų
tikėjimas [...] buvo pasiekęs animistinio gamtos jėgų kulto etapą,
kada tikima esant aibę hierarchiškai susigrupavusių dvasių ir de
monų, iš kurių pamažėle jau kyla atskiros dievybės“ (Ten pat).
Tačiau įsiskaitykime - ar tai ne politeistinės dievybės, nuo kurių
pagal hierarchinį pavaldumą leidžiasi dvasios ir demonai? Ojuk
taip ir yra. Tereikia aukštyn kojom apverstą struktūrą grąžinti į
jos vietą.
Toliau W. Szafranskis tarp prūsų dievų, kaip lenkų mitografijoje ir įprasta, teįžiūri Kurkę ir Perkūną. Tačiau, pripažinda
mas prūsų religijos „primityvumą“,jis paradoksaliai pripažįsta ir
įkyriai kitų tyrinėtojų vejamą Prūsijos žynių hierarchijos idėją.
Lietuvių religijoje jis mato jau „sudievintos gamtos kultą“,
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kur didžiausia pagarba reiškiama Perkūnui kaip griaustinio ir žai
bo įsikūnijimui ir specialiai apsistoja prie kalvio Teliavelio įvaiz
džio. Mat jam čia labai tinka soliarinė mitologija - kas, kad Te
liavelio, nukalusio saulę kaip metalo diską, mitologija yra kaip
tik nukreipta prieš saulės kultą ir įasmeninimo tendencijas (šio
tomo p. 203). Ir vis dėlto toliau jis pripažįsta, kad šis gana turtin
gas mitologinis motyvas yra ne baltiškos kilmės, o pasiskolintas iš
suomių (Ilmarinenas, kalvis, taip pat nukalęs saulę) - tačiau kas
kamdarė įtaką, klausimas toli gražu neišspręstas; juolab kas tada
darė įtaką panašiems Kaukazo mitams?
Vis dėlto mitologinio konteksto išmanymas leidžia W. Szafranskiui tolėliau už kitus tyrinėtojus paėjėti lyginamosios religi
jotyros srityje. Medeiną jis sėkmingai lygina su Silvanu ir visiškai
pagrįstai toliau pereina į Veleso sferą; pastebi, kad tarp lietuvių
populiarios deivės (čiajau matome M. Gimbutienės įtaką), įžiūri
mirusiųjų kultą, o moteriškas dievybes genetiškai sieja su Vidur
žemio jūros baseino religijomis. W. Szafranskis turi puikų hori
zontą, kuriame jau atveria tikrai įdomius lyginamosios religijoty
ros klodus, leisdamas lietuvių religijos elementams natūraliai
jungtis su jiems giminingais, plg.: „[...] seniausios moteriškosios
dievybės kultas į Europos žemyną atėjo iš Artimųjų Rytų, iš ten
per Anatoliją ir Egėjo kultūros kraštus plito į šiaurę. Vadinasi, iš
ten reikėtų kildinti baltų moteriškąsias dievybes, kurių palydovai gyvuliai. Antai graikų Demetrai, labai senai derliaus ir klėtyse
laikomų grūdų deivei, aukojamos kiaulės būdavo metamos į pra
rajas, olas, duobes, - panašiai darydavo baltai“ (šio tomo p. 206).
Labai įdomu tai, kad W. Szafranskis palaiko etruskų kad ir trum
palaikio buvimo Vyslos žemupyje ir įtakų Pamario regionui idė
ją. Plačiai komentuodamas hetitų Tešubo figūrėlę jis pateikia ir
platų Perkūno giminystės lauką, panašius dievus iš skirtingų pa
saulio religijų.
Vis dėlto Vakaruose susiformavusi religijotyros tradicija pa
galiau pasiekė baltų religiją. Anksčiau su baltiška mitologine me
džiaga daugiausia dirbo filologai ar istorikai, kuriems tai buvo
gretutinė domėjimosi sritis, o italų religijų istorikas Vittore Pisani
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1950 m. veikale, skirtame ikikrikščioniškoms keltų ir baltų-slavų
religijoms, paskelbė straipsnį apie baltus. Atitinkamai profesio
nalui prisilietus, vaizdas tapo visiškai kitoks. Baltų religijos, pa
sak V. Pisani’o, pateikia „mažai pakitusį senosios indoeuropie
čių religijos vaizdą“, ir toje religinėje sistemoje yra „aukščiausiasis
Dievas, kuris visiškai atitinka indoeuropiečių dangaus ir žaibo
dievą, tam tikras kiekis šalutinių antropomorfinių dievų, daugy
bė „ypatingų dievų“ ir dar gamtos reiškinių garbinimas, brandi
dvasininkija su vyriausiuoju kunigu (pontifex maximus), tikėjimas
esant pomirtinį gyvenimą“ (šio tomo p. 63). Taigi tai religinė sis
tema, menkai teatitrūkusi nuo indoeuropietiškos religijos, su aukš
čiausiojo Dievo samprata, panteonu ir žynių hierarchija; tai bū
tent sistema. Tiesa, galbūt V. Pisani’ui, kuris yra ir filologas, baltų
mitologinė sistema tarsi veidrodiškai atkartoja lingvistinę siste
mą; baltų religija kaip veidrodyje atkartoja lingvistinį atitikimą.
Kaip indoeuropiečių prokalbė koreliuoja su baltų kalbomis, taip
ir indoeuropiečių senoji religija koreliuoja su baltų religijomis.
Žvilgsnis gal pernelyg filologizuotas, bet jis dažnai ves baltų reli
gijų tyrinėtojus ir leis paryškinti šaltinių štrichais tepažymėtus reiš
kinius ar apšviesti tamsias dėmes. Būtent nuo V. Pisani’o ir bal
tų-slavų tradicija tampa vaisingu palyginimų lauku, kuris išsilieja,
kas be ko, ir į baltų-slavų tyrimo kryptį, po kelių dešimtmečių
atsiradusią Maskvoje ir ypač vaisingai veikiančią iki šių dienų, tai
Slavistikos ir balkanistikos instituto leidinys Baltų-slavų tyrimai
(Balto-slavianskije issledovanija), leidžiamas iki šių dienų, Via
česlavo Ivanovo, Vladimiro Toporovo ir jų bendradarbių bei mo
kinių plejada. Grįžtant prie V. Pisani’o, reikia patvirtinti jo, kaip
religijų istoriko, požiūrio vaisingumą. Jis pažymi, kad Enėjo Sil
vijaus Piccolomini’o pranešimas apie vienoje vietoje aptiktą gar
binamą kūjį, kuriuo Zodiako ženklai išvadavo saulę, plačiai pa
plitęs (palyginkime skurdų lenkų mokslininkų kontekstą, kai,
tarkime, Taliaveliui teatrandamas Ilmarineno atitikmuo irjis lai
komas skoliniu). V. Pisani randa tą bokštą armėnų mitologijoje,
„Rigvedoje“, Graikijoje, kur taip pat aptinkamas „žemyn nukri
tęs Dzeusas“ (šio tomo p. 65), ir italų religijotyrininkas mano,
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kad lietuvių ir kitų indoeuropiečių kultiniai akmenys gali būti gar
binami kaip dangaus „atplaišos“, t. y., kaip ir kūjis, jie yra „nukri
tę iš dangaus“. Tai pastebima ir keltuose. Taigi V. Pizani Teliavelį ir saulės vadavimo mitą išvaduoja iš Ilmarineno įvaizdžio
nelaisvės, į kurią lietuvių dievą Kalvį lenkų tyrinėtojai bruks dar
ištisus dešimtmečius.
Aptardamas kitus aukštesniuosius dievus V. Pisani atlieka
religijų istoriko veiksmą - išsklaido lietuvių panteoną ne tik hie
rarchiškai, bet ir chronologiškai - aukštesnieji dievai nykstant pa
gonybei susimaišė su atskirais arba smulkiaisiais dievais, ir žem
dirbių panteonas iš esmės apsiribojo dviemeilėmis - žemdirbystės
dievais ir pomirtinio gyvenimo dievais. Tai teisinga, žiūrint į
J. Lasickio ar prūsų dievų sąrašus, bet neatrodo, kad Perkūnas ir
Dievas buvo jau taip kategoriškai eliminuoti. V. Pisani nebuvo
susipažinęs su lietuvių folkloru, kuris dar XIX-XX a. pirmojoje
pusėje išlaikė Perkūno ir Dievo-senelio reminiscencijas. Kita ver
tus, matyt, galima sutikti, kad kol egzistavo tikri reliktiniai kultai,
jie išties turėjo būti susiję su žemdirbiškammentalitetui artimiau
siais dievais.
Kalbėdamas apie mirusiųjų pasaulio dievus jis prisimena Sovijaus mitą (tiesa, gal dėl vertimo klaidos ar nesupratęs slaviško
teksto jis mini, kad Sovijus iš šerno išėmė penkias blužnis - jų
berods buvo devynios, jei jau kalbėsime apie skaičių). Sovijų tyri
nėtojas laiko ir psichopompu, ir ano pasaulio vėlių tvarkytoju (šio
tomo p. 70). V. Pisani pripažįsta žynių egzistavimą ir hierarchiją,
bet drauge laiko neįtikimu dalyku, kad būtų buvusios dievų sta
tulos ir šventyklos; tačiau tai jo nagrinėjamame kontekste (plg.
kad ir keltus, neturėjusius šventyklų, kaip ir kitos indoeuropiečių
kiltys ankstyvuoju laikotarpiu). Stabus galėjo atstoti stulpai, me
džiai, o dievai garbinti prie medžių ir šventose vietose, giraitėse.
V. Pisani’o darbas, be abejo, stiprus ir galėjo smarkiai pa
keisti daugelį stereotipų, tačiau jis darė įtaką tik tiems, kurie no
rėjo objektyvumo. Šiaip lenkų istoriografija Pisani tikrai žinojo,
bet juo nesinaudojo. Bent jau jo požiūriu, kad baltų religija tikrai
nėra nei prastesnė, nei geresnė už keltų ar slavų religijas. Juk
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religijotyrai apskritai religijos „vertingumo“ klausimas nekyla. Yra
religijų tipai, o ne hierarchija, ir yra istorinė raida, o ne tobulėji
mas ar smukimas. Baigiant reikia pažymėti, kad iš Italijos žvel
giančiam V. Pisani’ui lietuviai, prūsai ir latviai kiek maišėsi. Jis
dažniausiai vadino juos tiesiog „baltais“.
Savitai baltų mitologijos „folkloristinei“ pakraipai atstovavo
latvių tyrinėtojas Haraldas Biezais, karui baigiantis emigravęs j
Švediją, savo mokslinėmis pažiūromis artimas J. Baliui. Būtent
šie du folkloristai pozityvistai ir buvo vieninteliai Vakaruose, kvie
čiami rašyti mitologinių „reprezentacinių“ straipsnių į vokiškas
bei angliškas enciklopedijas, fundamentalias pasaulio religijas nag
rinėjančius straipsnių rinkinius ir kolektyvines monografijas. Jųd
viejų indėlis, formaliai didelis, tikrovėje padarė nelabai gerą pa
slaugą lietuvių, latvių ir apskritai baltų tyrimų reprezentacijai.
Patys baltiečiai rašė, kad nei lietuviai, nei latviai dievų kaip ir
neturėjo, tad, demonstruodami pasauliui sveiką pozityvizmą, ne
davė medžiagos nei M. Eliadei, kuriam šie rezultatai buvo žino
mi, tačiau panaudoti jis kaip ir neturėjo ko ir dėl to labai apgai
lestavo, nei kitiems Vakarų religijotyrininkams, kurie dirbo jau
visiškai kitais metodais. H. Biezais čia pateikiamame straipsnyje
aprašo baltų mitologijos šaltinius ir tyrimų būklę; pažymi, kad
šaltiniai lyg ir neduoda vilties atlikti rekonstrukcijų, nes yra pa
driki, rašyti svetimšalių, pagonių atžvilgiu nusiteikusių priešiš
kai, nemokančių kalbos, lygiai kaip ir nesuvokiančių lietuvių ir
latvių religijų dievų sistemų, o stebinčių tik tai, kas egzotiška at
siveria prieš akis. H. Biezais apgailestauja, kad ir lietuvių, ir lat
vių mitologijų tyrimų esama daug, tačiau jie parašyti lietuviškai
arba latviškai ir dėl kalbos barjero nepatenka į Vakarų moksli
ninkų akiratį. Savotiška išeitis ir pagalba būtų folkloro studijos,
tačiau latviamsjos palankesnės, o lietuvių folkloro grynumui daug
žalos padarė katalikybė, ir nagrinėjant lietuvių tautosaką reikia
elgtis labai atsargiai. Galiausiai, paminėjęs Sovijaus mitą (kuris
kažkodėl artimas Enėjo Silvijaus liudijimui), H. Biezais perteikia
J. Balio kadainykščio Perkūno ir Dangaus Dievo tapatumo re
konstrukcijas, ir iš lietuvių dievų, atpasakodamas J. Balį, išvardi
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ja Žemyną, Gabiją, Laimą, taip pat akmenų, kalnų, vandens, me
džių, gyvačių bei laukų demonų garbinimą. H. Biezais šiek tiek
skeptiškai žiūri į J. Balio metodą, tačiau pats - bent šiuo atveju jo pernelyg nekomentuoja. Tačiau skaitytojui perteikiamas tik
tas vaizdas, kuris kyla iš J. Balio, nors ir užsimenama apie J. Ba
sanavičiaus darbus; nei panaudojamas ką tik pasirodęs V. Pisani’o straipsnis, nei mėginama lietuvių religijos ir mitologijos vaizdą
atkurti iš šaltinių. Iš teisybės, jeigu su tokia šaltinių ir tyrimų ap
žvalga ir apibendrinimu susidūrė mokslininkai, kuriems galimy
bė tirti lietuvių religiją buvo įdomi, toks H. Biezaiso straipsnis
turėjo juos purtyte atpurtyti. Keli personifikuoti gamtos reiški
niai, protėviai, o toliau ištisas „gamtos jėgų kultas“, be to, kalbos
barjeras, fragmentiški ir neobjektyvūs šaltiniai. Šis straipsnis nu
sako priežastis, dėl kurių lietuvių (ir baltų) mitologija ir religija
taip sunkiai skinasi kelią į vakarietiškos religijotyros objektyvą.
Tačiau drauge pats šis straipsnis objektyviai tapo viena iš papil
domų problemų. Jis ne pagelbėjo, o gynė nuo šios temos.
H. Biezaiso ir J. Balio tyrimai folkloristams (ne religijotyri
ninkams) vis dėlto suteikė tam tikrą kiekį medžiagos, kuria re
miantis ir neperžengiant labai konkrečių rėmų buvo galima ana
lizuoti lietuvių ir latvių tradicijas, ypač suformulavus labai
konkretų klausimą ir panaudojant lyginamąją medžiagą, kuri kaip
tik ir galėjo pasakyti tai, ko nepateikė pozityvistai, ir leisti susi
vokti, apie ką kalbama. Čia tiko Laimos vaizdinys, kuris net hiperkritikams nekėlė abejonių. Jis pateko tegul ir į palyginti vėly
vus šaltinius, buvo populiarus tiek latvių, tiek lietuvių tautosakoje
ir gerai derėjo su antikinėmis likimo deivėmis bei kitomis indo
europiečių mitologijų paralelėmis.
Rolfas Wilhelmas Brednichas savo knygoje apie likimo sam
pratą ir likimo lėmėjas pasakose negalėjo apeiti lietuvių ir latvių
mitologijų; jos ir buvo aprašytos remiantis Peterio Smito latvių
pasakų rinkiniu, H. Biezaiso, J. Balio veikalais (beje, ir gan ne
patikimu Edmundo Veckenstedto Mažosios Lietuvos lietuvių tau
tosakos rinkiniu). Panaudoti ir Mažosios Lietuvos vokiški šalti
niai (Mato Pretorijaus dievų sąrašas ir kt.). Medžiagos pasirodė
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esant pakankamai. Nagrinėdamas lietuvių ir latvių deivę Laimą,
R. W. Brednichas pažymėjo, kad Laimos atitikmens neturi nei
germanų, nei slavų tautos (šio tomo p. 145) - jau vien tai rodo
konteksto galimybes; t. y., pažįstant aplinkines mitologijas ir reli
gijas, galima labai sėkmingai daryti sąsajas. Tarkime, graikų ir
romėnų mitologijoje ir Balkanuose (Rumunija, Serbija, Kroati
ja) likimo moterų, kaip jas vadina R. W. Brednichas, įvaizdis la
bai stiprus.
R. W. Brednichas pateikia H. Biezaiso versiją, kad Laima sena moteriška indoeuropietiškos kilmės Likimo personifikacija,
išlikusi baltuose, pasak H. Biezaisą kritikuojančio Oskaro Looritso, atsiradusi maždaug vikingų laikais, tarp 1000 ir 1200 m.,
kuriantis latvių dainoms (taip skeptiškai O. Looritsas pajaunina
latvių dainas). R. W. Brednichas, atsisakęs pats spręsti genezės
klausimą, toliau remiasi H. Biezaiso mitologiniu imperatyvu tarti, kad protestantai latviai ilgiau laikęsi senųjų papročių nei
katalikai lietuviai ir atitinkamai latviai išsaugoję senesnį Laimos
paveikslą. Ji ne tik žmogiškojo likimo, bet ir gimdyvių deivė, sak
mėse pasirodanti ir vienu, ir trimis pavidalais, dainose - tik kaip
vienašmenė deivė.
Lietuviai Laimą „garbina veikiau kaip deivę, o ne kaip de
monišką būtybę“ (šio tomo p. 150) (čia R. W. Brednichas vis dar
turi prasiskinti kelią pro mitologijos tyrinėtojų pastangomis demonizuotų dievų lauką). Ji neturi kai kurių latvių Laimos bruo
žų, tautosakoje aiškiai matoma kaip gimdymo padėjėja ir likimo
lėmėja, ir tokia yra išlikusi iki šiol, nepaisant ankstyvesnio lietu
vių santykio su krikščionybe ir to, kad katalikybė smarkiai pavei
kė lietuvių religingumą.
Šis aiškinimas vertas ypatingo dėmesio. Atrodo, kad R. W.
Brednichas nekritiškai vartoja H. Biezaiso pateiktas latvių reli
gingumo konservatyvaus pobūdžio įžvalgas; bent jau iš Lietuvos
atrodo, kad protestantų pastoriai tikrai ne mažiau uoliai „kratė“
latvių valstiečių tikėjimus ir stengėsi atgrasyti nuo jų; katalikybė
su savo ritualais SLRM buvo daug artimesnė negu knyginis pro
testantizmas. Prisiminkime kad ir M. Mažvydą - jo tikėjimo per
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žiūra buvo daug ankstesnė nei katalikų sparno pastangos. Žino
ma, katalikų pusėje reiškėsi jėzuitų misijos, veikusios išties ener
gingai. Būtent jos sustabdė kultus ir ritualus ir apie XVIII a. vi
durį jų jau bemaž nebeliko. Tačiau tie patys SLRM elementai
kuo saugiausiai nugulė Joninių/Rasų, Vėlinių, Kalėdų, Užgavė
nių, Velykų, Jurginių ir kitose apeigose. Viešas apeigas jėzuitai
galėjo iš girių ir laukų suginti į trobas ar pirkias, o štai tautosakos
kontrolės šio ordino vyrai negalėjo įgyvendinti. Žinoma, XIXXX a. katalikų kunigai provincijoje buvo arčiau liaudies, bet tas
faktas, kad dar XX a. visa jėga veikė liaudies magija, medicina,
melstasi Mėnuliui ir Perkūnas laikytas kitu arkangelo Mykolo ar
Elijošiaus (pranašo Elijo) pavidalu, rodo arba tai, kad provinci
jos kunigų pastangos nebuvo jau tokios titaniškos, arba tai, kad
lietuvis bet kokioje situacijoje galėjo pakankamai atkakliai „lai
kytis savo“, jei tik šito nedemonstravo atvirai. O tokia laikysena
lietuviams buvo įprasta, ji padėjo atlaikyti ne tik baudžiavą, bet ir
sovietmetį.
Grįžkime prie Laimos, dar pažymėję, kad R. WBrednichas
toliau, pats to nepastebėdamas, prieštarauja užgožiančios katali
kybės įtakos koncepcijai. Aibė teiginių iš XVIII-XIX a. tą liudi
ja. Tarkime, Gottfriedo Ostermeyerio pastaba apie lietuvius, pa
teikiama išsykpo Laimos kaip likimo deivės pristatymo: „Nė viena
tauta, atrodo, nėra taip atsidavusi fatalizmui, kaip mūsų lietu
viai“, arba jau liudijimas iš XIX a. pradžios, kai Manfredas Tietzas apie Mažosios Lietuvos lietuvius teigia: „Lietuviai yra linkę
tikėti absoliučia lemtimi. Dėl to jie lengvai randa paguodą nelai
mėje; tuo tikėjimu, matyt, grindžiamas ir jų bebaimiškumas, ir iš
jo išplaukiantis narsumas kare“ (šio tomo p. 150-151). Įstabus
apibūdinimas, iš kurio, beje, plaukia ir išvada, kad lietuviai ir XIXa.
Prūsijos kariuomenėje pasirodo esą tokie pat narsūs, kaip ir se
nosiose kronikose; tai aiškinama fatalizmu, fundamentaliu nu
siteikimu, kad lemtis, susifokusavusi Laimos lėmime, yra neat
šaukiama.
Beje, pats R. W. Brednichas nelabai skiria Laimą nuo lau
mių („lietuvių fėjų“), kurioms jis priskiria ir „likimo moterų“
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savybes. Šiandien lietuvių mitologijos tyrimuose Laimė ir Laumė
aiškiai atskiriamos, bet R. W. Brednicho tapatinimą nulėmė ir
Laumės/Laumelės painiojimas su Laima vėlyvuosiuose šaltiniuo
se; esant sistemos destrukcijai tai visiškai įmanoma.
Dabar grįžkime į okupuotą Lietuvą, kur po ilgo laiko vėl tar
si „leidžiama“ iš pradžių minėti, vėliau - ir tirti SLRM. Tuo užsi
ima istorikai ir etnografai, vėliau prisidės ir tautosakininkai. Tą
iš dalies lėmė tai, kad su SLRM medžiaga dirbo lenkai (sovieti
nio bloko šalis), ėmė rodytis išeivių publikacijų užjūryje, galiau
siai septintajame dešimtmetyje kiek susilpnėjo ideologinis slėgis.
Pirmosios publikacijos buvo susijusios su patikrintais mokslo ir
partijos funkcionieriais, kurie ir be šito savo patikimumo turėjo
rašyti po kažkokiu „perkūnsargiu“. Ne tik pagal istorinio ir dia
lektinio materializmo dėsnius (tiesa, netapatinkime šių pseudofilosofijų su marksizmu kaip metodologija, tokios Sovietų Sąjun
goje negalėjo būti) - reikėjo dar papildomos apsaugos,
papildomos „kepurėlės“. Straipsnis būdavo skelbiamas ateis
tiniame leidinyje, be to, jame būdavo pabrėžiama, kad lietuviai paskutiniai pagonys Europoje, vadinasi, ilgiausiai kovoję su krikš
čionybe, taigi ir su tuometinėje Sovietijoje persekiota Katalikų
bažnyčia. Partiniai tekstai, tokie kaip Vlado Gobio, J. Jurginio
darbai, ir visai nepartiniai Pr. Dundulienės turėjo bendrą nuo
statą, kuri buvo plečiama ir patvirtinama kiekviename tokiame
tekste. Religija - paklydimas, proto sutemos, o mitologijos tyri
mai tik demaskuoja tokio aptemusio mąstymo gimdomas chime
ras. Imkime VI. Gobio tekstą „Senovės lietuvių tikėjimas“. Jis
tam tikru atžvilgiu buvo oficiozinis, perdėm persunktas istorinio
materializmo, bet tai istoriko darbas, ir jame bent jau apibūdinti
šaltiniai, suskirstyti į dvi dalis: ankstyvuosius, XI-XV a., ir vėly
vuosius, XVI-XVII a.; antrieji iš esmės pasmerkti kaip „rašytojų
fantazijos“- visiškai lenkų istoriografijos dvasia. Beje, išjų VI. Gobis
skolinasi ir požiūrio į tautas ar gentis ambivalentiškumą - tarki
me, Petras Dusburgietis vis dėlto rašė apie prūsus, kaip ir jo
cituojama Kryžiuočių ordino sutartis su prūsais yra ne lietuviš
kas šaltinis. Tačiau tepaminėjęs, kad apie lietuvius duomenys frag
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mentiški, jis tų duomenų nepateikia. Tačiau jam išsyk (net neap
tarus ir nepakėlus lietuviškų šaltinių) aišku, kad seniausia lietu
vių religijos forma buvo animizmas, „t. y. sudievinimas daiktų ir
gamtos reiškinių“ (šio tomo p. 155), paskui jis visiškai susipainio
ja, iš animizmo kildindamas fetišizmą, „t. y. garbinimą įvairių daik
tų“ (žr. ten pat), - tai skirtingos evoliucionistinės teorijos. Toliau
matome keistus, gal net fantasmagoriškus teiginius. Tarkime, ug
nis „buvo garbinama kaip daiktas, duodantis šilumą, ir kaip prie
monė valgiui gaminti“ (žr. ten pat) arba Tacitas minėjęs baltų
„gyvulių kultą“ (p. 156) (šernas vis dėlto žvėris), arba reformaci
niai rašytojai „iškraipė gyvulių kultą“ (p. 157), arba: „Tuo laiko
tarpiu gyvuliai buvo laikomi tik šventais daiktais, o ne dievybė
mis“ (žr. ten pat), „[...] ir krikščionybė pripažino, kad šventų daiktų
valgymas turi gelbstinčią ir stebuklingą galią“ (žr. ten pat), ir pan.
Tačiau SLRM egzistavimą visai pakerta totalitarinė išvada, ku
rią reikia pacituoti, kad būtų galima suvokti tų laikų humanitarikos atmosferą: „Dvasių ir dievukų senovės lietuviai turėjo
daug, bet vyriausių ir pagrindinių jie dar nebuvo sukūrę. Įsi
vaizduodami savo dievus gyvenančius gamtos reiškiniuose, jie
dar nesuteikė jiems žmogiškojo pavidalo. Vadinasi, lietuvių, prū
sų religija dar nebuvo pasiekusi antropomorfinio vystymosi sta
dijos. Asmeniniai dievai, turintieji savo asmeninius vardus ir as
menines fizionomijas, paprastai būna bendri visam kraštui ir
žinomi visai liaudžiai [...]. Slavų Peruną ir Dažbogą žinojo visi
senosios Rusios gyventojai, o lietuviai ir prūsai visai liaudžiai
vieningo, bendro dievo neturėjo“ (p. 159). Matome ir lietuvių
religijos sumalimą, ir dar palyginimą su broliška rusų tauta, ku
ri esą ir pagonybėje buvo geriau pasitvarkiusi, ir aukštesnė, kaip
ir visur kitur.
Tad galima suprasti ir atleisti reveransus ir klaidas tų tyrinė
tojų, kurie, būdami vis dėlto istoriniais materialistais, dirbo kiek
kitaip.
Bet šitoje gretoje ilgiausiai išsilaikė, nors ir opoziciška, pora Pr. Dundulienė ir J. Jurginis, SLRM nagrinėję visai iš priešingų
pusių. Pr. Dundulienė atstovavo XIX a. romantizmui, įvilktam į
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fetišistinių ir animistinių XIX a. teorijų pavidalą, kuris šioje vi
zijoje dar ir buvo matomas per istorinio materializmo prizmę.
J. Jurginis atstovavo labiau marksistiškam požiūriui ir savo vei
kaluose buvo laisvesnis nuo biurokratinių ideologijų svertų, ta
čiau jis dirbo toje pačioje gretoje kaip ir lenkų istorikai ar J. Ba
lys. Tad Pr. Dundulienė ir J. Jurginis įkūnijo dar XIXa. prieštarą
tarp romantikų ir pozityvistų. Praktiškai tai rodė, koks liūdnas
yra SLRM tyrimų lygis Lietuvoje. Iki N. Vėliaus prasimušimo
buvo dar toli. Kita vertus, tai atkartojo XX a. pirmosios pusės
polemiką tarp Vinco Krėvės ir J. Balio, taip pat kitais pavidalais
pasireiškusią prieštarą. Be to, ta vieša polemika darė gerą įtaką
SLRM tyrimų sovietinėje terpėje ateičiai. Jos esmė - turėjo ar
neturėjo lietuviai panteoną, asmeninių dievų ir žynių hierarchi
jas, aukojo žmones ar ne, kaip interpretuoti vėlyvuosius šaltinius ar juos visiškai atmesti, ar priimti kaip absoliučią tiesą (vidurio
kelio idėja šioje polemikoje nekilo)? O sutelktas ginčas buvo į
„centrinį“ klausimą: ar buvo šventyklų ir dievų stabų, ar tai ro
mantikų pramanai? Visuomenė tą ginčą sekė pakankamai susi
domėjusi. Iš esmės tai buvo klausimas, ar lietuvių religija buvo
galinga, stipri, išplėtota sistema, ar miglotų vaizdinių sankaupa
su vienu ar keliais asmeniniais dievais. Partiniai funkcionieriai
leido tai diskusijai laisvai plėtotis, nes dėmesio telkimas į istori
nių materialistų valdomą ginčą visų pirma rodė tokį aukštą SLRM
tyrimų okupuotoje Lietuvoje lygį, kad net buvo dėl ko peštis. An
tra, rezultatai, kad ir kokie jie būtų, vis vien kreipė dėmesį nuo
katalikybės. Trečia, ir inteligentams tautininkams būdavo rodo
ma, kad partija nėra nusistačiusi prieš tautiškumą. Ypač prieš
istorinį materialistinį. Galų gale, kad ir kaip galima kritikuoti Pr.
Dundulienę ir J. Jurginį, jie nebuvo piktavaliai mažaraščiai kom
piliatoriai, kokių būta.
Siame tome spausdinamas Pr. Dundulienės straipsnis „Se
novės lietuvių religijos klausimu“ (1969) - tai vientisas įrodinėji
mas, kad ir stabų, ir šventyklų būta; Pr. Dundulienė visiškai tei
singai kritikuoja „gamtos garbinimo“ stereotipą, įsigalėjusį lenkų
pozityvizme rašant apie SLRM, tačiau ir pati toliau, nepastebėXXX

dama prieštaros, vartoja jį: „Lietuviai, dar būdami maisto rinkė
jai ir medžiotojai, garbino medžius, gyvulius, paukščius, ugnį, van
denį ir kt., nes visa tai sudarė jų pagrindinį pragyvenimo šaltinį“
(šio tomo p. 165). Pr. Dundulienė vis dėlto remiasi šaltiniais, mi
ninčiais konkrečius dievus ar apskritai dievus, stabus bei šven
tyklas, ir įrodinėja, kad gamtos kultais lietuvių religija neišsise
mia ir kad esama aibės asmeninių dievų ir šventyklų, stabų ir kt.
liudijimų. Tiesa, autorė ne visada pastebi, kad kai kurie šaltiniai
„dievus ir stabus“ naudoja greičiau kaip tam tikrą archetipą, nu
sakantį pagoniškus altorius, aukurus, šventvietes ir visą sakralinį
lauką, bet patys ne visada būna susipažinę su tais reiškiniais iš
arčiau. O apie šventyklas ir stabus medžiaga, net legendinė, dau
giau ateina iš prūsų pusės.
J. Jurginis savo knygoje Pagonybės ir krikščionybės santykiai
Lietuvoje pabrėžia, kad visi šaltiniai, kuriuose kalbama apie sta
bus, yra vėlyvi ir nepatikimi. Dažnai tai tiesiog laisvi atpasakoji
mai, antriniai, bemaž literatūriniai liudijimai, prasilenkiantys su
realijomis. Tad pažymėtina, kad istorikai neturi pakankamų duo
menų, nepateikia jų ir archeologija. Ir atitinkamai „lietuviai pa
goniškoje savo valstybėje [...] stabmeldiškų šventyklų su stabais
ir kunigais neturėjo“ (šio tomo p. 245). Kaip minėta, J. Jurginis
atlieka tą pačią „lenkišką“ redukciją, nepaliekančią iš SLRM ak
mens ant akmens ir darančią ją prietarų ir gamtos kulto samplai
ka be jokios religinės refleksijos ir sakralinių objektų, kurie būtų
išsiskyrę iš aplinkos.
Kitokio lygio ir kitokio mokslinio kalbėjimo atvejis jau buvo
J. Trinkūno tekstas „Religijos specifikos klausimas (Pastabos apie
senovės lietuvių religijos kilmę)“, išspausdintas 1973 m. filosofi
niame Problemų žurnale ir tais pačiais metais ūmai tapęs biblio
grafine retenybe. Čia naujai pažiūrėta į SLRM. J. Trinkūnas ne
tik fiksavo ir registravo istorinę medžiagą, bet ir priėjo prie išva
dų, kurios tuo metu buvo dar neįtikėtinai ankstyvos, tarkime, su
gebėjo prijungti legendas prie istorijos šaltinių ir įžvelgti senąsias
religines reformas, jų galimybę ir tikimybę, kurią vėliau labiau
išplėtojo ir A. J. Greimas, V. Ivanovas, V. Toporovas, kiti autoriai.
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Tuo metu į mokslinę veiklą įsiveržė nauja banga ir nauja
karta - tautosakininkai. Šiaip ar taip, tai buvo jau kitas lygmuo.
Istorijos šaltinius reikėjo patikrinti. Vėlyvi šaltiniai kaip tik ir ne
sidavė verifikuojami, nes greta jų nebuvo jokios medžiagos, kuri
galėtų patvirtinti ar leisti atmesti kokius nors abejotinų šaltinių
teiginius. O tautosakininkai čia galėjo pasiūlyti savo variantus.
Jeigu tautosakoje tikrai vyravo vienas ar kitas vaizdinys, apra
šytas ir šaltiniuose, tai tą faktą buvo galima patvirtinti. Tautosa
ka ėmė plačiai verti SLRM erdvę. Skleidėsi ištisi klodai, kosmo
gonijos, kosmologijos, dievų ir deivių, mitinių būtybių. Pasirodė,
kad lietuviai ne tikturi savitas religiniųvaizdiniųstruktūras - jos yra
ir gausios, ir turtingos, ir nieku gyvu neleidžia manyti, kad tai
gamtos garbintojų fantasmagorijos. Atsirado platūs indoeuropeistikos ir lyginimo laukai. Tautosakinė medžiaga per mitologijos
prizmę ėmė skverbtis vis giliau. Juolab pasirodė, kad galima ir
pradėti tokį tautosakinį tyrimą, kurį papildytų ir koreguotų isto
rijos šaltinių duomenys.
Visų pirma minėtinas N. Vėlius, paskelbęs tris svarbias lietu
vių pasaulėžiūrą ir mitologiją nagrinėjančias monografijas ir Lie
tuvoje generavęs plačius SLRM tyrimus. Lietuva jo dėka tapo,
kaip ir turi būti, SLRM tyrimo centru, nepriklausomu nuo politi
nės ir ideologinės konjunktūros. N. Vėliaus darbai ir mokiniai iš
esmės ir dabar sudaro stiprų SLRMtyrimo sparną; būtent N. Vė
liaus pastangomis pradėti leisti lietuvių mitologijos chrestomati
jų, jos šaltinių tomai.
Bene įspūdingiausia N. Vėliaus monografija - Senovės baltų
pasaulėžiūra. Struktūros bruožai. Čia geniali intuicija ir daugybė pa
naudotų įvairių šaltinių leido pateikti platų ir originalų lietuvių pa
saulėžiūros vaizdą. N. Vėlius atskleidė baltų pasaulėžiūros struk
tūrą, kurią elementariai galima apibūdinti taip: baltų pasaulio
rytuose vyrauja su dangumi, dešiniaisiais poliais, karių luomu, jau
nyste susiję reiškiniai, vakaruose - su požemiais, kairiaisiais po
liais, žyniais, senatve susijusios mitologemos. Atitinkamai egzis
tuoja ir vidurio arealas, turintis ir vienai, ir kitai sričiai būdingų
bruožų, jame labiausiai reiškiasi „žemės mitologija“ ir žemdirbiai.
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Į baltų mitologiją N. Vėlius pažvelgė kaip j vieningą, visiems
baltams bendrą sistemą, realizuotą visame jų gyventame plote.
Šita sistema pranoko valstybės ribas ir veikė nepaisydama valsty
bių riboženklių ir laikotarpio. Kartu N. Vėlius ir parodė, ir išdės
tė lietuvių dievus, kurie ne tik buvo ir funkcionavo religiškai, bet
ir turėjo ryškias grupes - ir chtoniškieji, ir dangiškieji dievai, ir
aibė mitinių būtybių. N. Vėlius čia ne tik išdėstė baltų mitologi
jos dalykus - jis tai padarė pagal struktūrą, atskyrė prūsus, lietu
vius, latvius, atpainiojo aibę istoriografijos užmegztų painiavų.
Studija Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis (1987) yra
folklorinio velnio analizė, bet joje neapsiribojama velnio įvaiz
džiu tautosakoje. N. Vėlius į lietuvių tautosakinį velnią žiūri kaip
į kadainykščio Velnio/Velino, turto, mirusiųjų, galvijų dievo, chtoniškosios sferos reprezentanto reliktą, lygina jį su aibe giminai
čių - nuo rytų slavų Veleso iki graikų Apolono, įterpia velnio
įvaizdį į indoeuropietišką išklotinę. N. Vėlius remiasi iš esmės
diumeziline trifunkcine mitologijos samprata, sugeba išeiti ir apeiti
visus istorinius materialistinius barjerus, bet nepatenka ir į struk
tūralizmo pinkles. Nuo to N. Vėlių apsaugojo labai didelis pa
naudotų lietuvių tautosakos šaltinių masyvas: perrinktos visos lie
tuvių sakmės, pasakos ir tikėjimai, susiję su velniu, lygiai kaip ir
etnografinė medžiaga. Panaudotos tautosakinės medžiagos kie
kiu N. Vėlius šioje monografijoje, atrodytų, priėjo maksimalių
galimybių ribą. Po šios monografijos dar labai ilgai nepavyks pa
sakyti ko nors nauja apie lietuvių Velnią - galimybes, versijas,
kaip ir medžiagą, N. Vėlius šioje studijoje išsėmė. Nieko daugiau
šia tema nepasakysi, vis vien tai bus tik to, kas jau pasakyta, va
riacijos. O 1983 m. pasirodžiusi Senovės baltųpasaulėžiūra galėtų
būti struktūralistinis veikalas, tačiau greičiausiai tik iš pirmo žvilgs
nio. Yra čia struktūralizmo - jei norime, tačiau kartu tai yra pir
mas ir išsyk geriausias visiems laikams religinės geografijos vei
kalas apie SLRM. Būtent religijų geografijai priskirtina ši knyga XX a. viduryje susiformavusiai disciplinai, nagrinėjančiai gamti
nės aplinkos ir religijos santykius. Iki šiol religijų geografija yra
vienas iš perspektyviausių metodų; N. Vėlius pats jį atrado X X X III

atskirtas nuo Vakarų metodologijų įtakų, nuo naujausios litera
tūros. Tai sunkiai įtikėtina, bet tiesa. Ir tai rodo, kaip medžiagos
tvarkymas, jeigu atliekamas ir įkvėptai, ir atsakingai, pats susi
dėsto į metodą.
N. Vėliaus pirmoji monografija pasirodė 1977 m. Tai buvo
Mitinės lietuvių sakmių būtybės - kaukų, aitvarų, laumių, laimių
etc. studija, pratęsianti ir baigianti Z. Slaviūno analizę, ir vėl - su
ypatingu išsamumu. Apskritai 1977 m. SLRM tyrimams buvo
reikšmingi. Būtent tais pačiais metais Lietuvoje pasirodė ir dau
giausia tautosakininkų parengtas straipsnių rinkinys Žmonės ir
religija, ir platesnio kolektyvo parengtas rinkinys Senieji tikėjimai
naujausių tyrinėjimų šviesoje. Knygelės nedidelės, tačiau jos liudi
jo, kad subrendo nauja mokslininkų karta ir, nepaisant jokių kliū
čių ir perkūnsargių, SLRM imama studijuoti profesionaliai. Iš
esmės tai buvo riba, po kurios J. Jurginio ir Pr. Dundulienės dviko
va palengva neteko prasmės (nors ne patiems tos dvikovos daly
viams). Pasirodė, kad turtingą SLRMpaveldą galima apklausinėti
ir kitaip. Ne vien lenkų istoriografija ar romantizmu remiantis. Tie
siog - ne ginčytis, o dirbti savo darbą. Neturime šiandien pernelyg
kreipti dėmesio į sovietmečio sąlygotus „perkūnsargius“- jų tuose
tekstuose įžūliai mažai. Mūsų akys turėtų įžiūrėti objektyvaus dar
bo nuoširdumą, o ne pabrėžtinai iškeltus „perkūnsargius“ iš istori
nio materializmo zonos. Jie deklaruojami, tie istmato postulatai,
bet tekste dirbama ne pagal juos, o pagal medžiagos logiką.
Bronislavos Kerbelytės straipsnis „Sakmės ir padavimai apie
pasaulio kilmę“ - tai viena pirmųjų šios temos eksplikacijų; apie
tai iki šios studijos rašyta ypač mažai. Po kelerių metų išėjo Nijo
lės Laurinkienės studija Mito atšvaitai lietuvių kalendorinėse dai
nose, kur taip pat mėginta nuo istorinio materializmo diktato gintis
struktūralizmu. Br. Kerbelytės studija yra gana plačios apimties
kosmogonijos analizė. Čia demonstruojamas lietuvių etiologinių
sakmių pateikiamas pasaulio kūrimas, - joje (pagaliau istoriog
rafijoje) kalbama apie kultūrinius didvyrius, jeigu ne cituojamas,
tai yra numanomas M. Eliade ir jo kosmogonijos samprata, dės
toma medžiaga lyginama su krikščioniškais, bibliniais pasakoji
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mais apie pasaulio sukūrimą, atskleidžiant vieno ir kito sluoks
nio (vargiai atpainiojamą) sampyną. Br. Kerbelytė remiasi ir
Jamesu George’u Frazeriu, ir Jeleazaru Meletinskiu - autoriais,
kuriais naudotis jei ir neskatinta, tai ir nedrausta, ir pasinaudo
ja jais kaip veiksmingais svertais tautosakinės medžiagos anali
zei. Yra aptariama savitas lietuvių Dievo senelio vaizdinys etio
loginėse sakmėse, sakmės apie žvaigždynų, dangaus kūnų, žemės
atsiradimą, reljefo kilmę (Dievo ir velnio pirmapradžiai veiks
mai, milžinų, laumių veikla, velnio nešti ir pamesti akmenys), ug
nies, gyvūnų, žmonių trūkumų bei ydų kilmė ir kt. Br. Kerbelytės
indėlis į platesnį SLRM tyrimų lauką vėlesnėse publikacijose tai nauja lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogo versija, pa
grįsta struktūralistiniu požiūriu, atitinkamos publikacijos Vaka
rų enciklopedijose. Bet čia, 1977 m., matome tiesiog naują pro
blematikos apkabą, naują klausimyną.
Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie tais pačiais metais išėjusį
mažatiražį leidinį Senieji tikėjimai naujausių tyrinėjimų šviesoje.
Čia pasirodė mokslininkai, anuomet buvę pakankamai jauni ir
perspektyvūs, šiandien tebedirbantys savo srityse ir neužmetę
SLRM tyrimų. Tai buvo rotaprintinė publikacija, kurios stengta
si pernelyg neviešinti. (Rotaprintiniai leidiniai ėjo mažais tira
žais ir plačiajai visuomenei buvo apysunkiai prieinami, bet šis rin
kinys vėl buvo tylus naujos tyrinėtojų kartos manifestas.)
Irena Čepienė straipsnyje „Senųjų liaudies tikėjimų atspin
džiai vestuvių apeigose“ nuo pat pradžių cituoja ne „klasikus“, o
šaltinius; taip elgsis ir visi šio straipsnių rinkinio autoriai. I. Če
pienė nagrinėjo specialius etnografijos dalykus, bet sugebėjo iš
eiti į aukštesnį ir savarankišką, ne metodo, o medžiagos sąlygoja
mą lauką. „Gamtos kultai“buvo „pradanginti“ ir teigta: „Senovėje
buvo tikima, kad namų dievai turi savo buvimo vietas, ties kurio
mis ir atlikdavo įvairias apeigas“ (šio tomo p. 301). Galima kon
statuoti: pagaliau vietos netapatinamos su dievais. I. Čepienė ves
tuvių papročiuose jau ne vien įžiūri pakibusius ore „papročius“,
bet ir žvelgia naujai. Vestuvių papročiuose atsispindi senųjų ti
kėjimų reliktai. Ir namų ugnies kultas, ir vyro namų dievai, ir
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žemės dievybės kultas - keičiasi leksika, keičiasi apklausinėjimas,
atitinkamai kinta ir atsakymai. Mirusiųjų/protėvių kulto apraiš
kos vestuvėse, piktųjų dvasių baidymas, regioniniai skirtumai visa tai yra nauji žodžiai, kaip ir pagaliau įvedamas „sakralumas“.
Sąvoka, kuri religijos tyrimuose neišvengiama ir privaloma.
Rūtos Giedrienės straipsnis tame pačiame rinkinyje - dar vie
nas etnografijos metodų panaudojimo atvejis, kai etnografija lai
koma tam tikra šaltinių baze. Siejami istorijos šaltinių, etnografi
jos ir tautosakos duomenys, plg.: „Senieji tikėjimai atsispindi
folklore, ir jam artimos kapinių puošmenos, šiandien jau tik de
koratyvinės, kartais taip pat liudija apie senuosius tikėjimus“ (šio
tomo p. 314). Pažymima, kad lietuviai ilgą laiką laidodavo ne oficioziškai nustatytose kapinėse, o tose vietose, kurios buvo susiju
sios su SLRMgeneruota tradicija, pergyvenusia ir krikščionybės
įtakas: „Miškuose, ant kalvų, upių ir ežerų pakrantėse po visą
Lietuvos teritoriją išsidėsčiusių valstiečių laidojimo vietų kontro
liuoti Bažnyčia nepajėgė. [...] Net XVIII a., kada parapijų ribos
jau buvo nusistovėjusios, dar pasitaikydavo, kad tradicinė laido
jimo vieta lemdavo bažnyčios vietą“ (šio tomo p. 315). Kapinių
kalneliai, pilkapiai, tekste nagrinėjami drauge su tautosakiniais
„vėlių kalneliais“, žinomais iš raudų, ir ganėtinai sėkmingai. Nag
rinėjamos ir „vėlių vartelių“ mitologemos, ir laidotuvių ritualai, atliekamas kompleksinis tyrimas, kur medžiagos įvairovė yra iš
ankstinis taškas analizei, o ne pretekstas jos atsisakyti. Nauja karta
ėjo drąsiai. Ir SLRM tyrimai pagaliau tapo kompleksiniai.
Tas pats Stasio Skrodenio atveju; šis mokslininkas minėtame
rotaprintiniame leidinyje nagrinėjo Joninių/Kupolių/Rasų šven
timą, netgi gan netikėtai išplėsdamas jį - vienodai atidžiai - tiek
į germaniškų, tiek į katalikiškų ir baltiškų bei slaviškų paralelių ir
analogijų lauką. Iš esmės S. Skrodenis čia prisistatė kaip Z. Sla
viūno ir Pr. Skardžiaus darbų tęsėjas, turintis puikų indoeuropeistikos ir kalbotyrininko akiratį.
Vytauto Urbanavičiaus straipsnis „Senųjų tikėjimų reliktai
Lietuvoje archeologijos duomenimis (XVI-XVIII a.)“ - tai ar
cheologo žvilgsnis į SLRM reliktus iškasenose. Su istorijos šalti
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nių duomenimis stebėtinai puikiai dera autoriaus teiginys, kad
Lietuvoje „senojo tikėjimo požymiai išsilaikė iki XVI a. vidurio,
o jo liekanos vietovėse pastebimos ir vėliau“ (šio tomo p. 338).
Tai reiškia, kad V. Urbanavičius, remdamasis archeologija, pri
eina prie tų pačių išvadų, kaip ir istorijos šaltinių duomenimis
besiremiantys autoriai. Būtent - jėzuitų misijos buvo ganėtinai
paveikios - tiek, kad atsispindėtų ne tik jėzuitų misionierių ata
skaitose, bet ir archeologinėje medžiagoje. Tekste tiriami laido
jimo paminklų „mitologiniai“ypatumai, būtent monetų dėjimas,
paukščių kaulų liekanos mirusiojo kojūgalyje (mitologiškai labai
turtinga idėja), aptariami dubenėtieji akmenys ir kt.
1977 m. buvo išsiveržta į naują tyrimų lygmenį, ir labai svar
bius darbus atliko jau lietuviai pačioje Lietuvoje - būtent karta,
veikusi nepaisydama aplinkos ir konjunktūros spaudimo, kitų
veiksnių. Užaugo karta, kurios mentalitetas gal ir buvo užspaus
tas, bet ne užguitas. Viena iš stipriausių šios kartos mitologijos
tyrinėtojų - N. Laurinkienė, kurios monografijos pradėjo rodytis
devintojo dešimtmečio pabaigoje ir kurios analizė monografijoje
apie Perkūną (1996) nuo struktūralistinių principų iš esmės per
ėjo prie lyginamojo-istorinio metodo. Bet grįžkime atgal.
Maždaug tuo metu ar keleriais metais anksčiau Vakaruose
pasirodė rimtų religijotyrininkų straipsnių apie lietuvių ir baltų
religijas. Tai vokiečio Gūnterio Lanczkowskio, Saarbriukeno uni
versiteto profesoriaus, straipsnis apie baltus jo knygoje Europos
religijos istorija (1971). Vis dėlto, nors pati knyga pakankamai svari,
baltų skyrius perdėm silpnas, pagrįstas daugiausia H. Biezaiso
rekonstrukcijomis. Tarkime, G. Lanczkowskis be reikalo įtarinė
ja, kad Perkūnas ir Dievas gali būti atskiros vienos dievybės hipostazės; galima smarkiai abejoti, ar tikrai pavasario šventėse di
džiausią reikšmę turėjo pirmoji naktigonė.
Kitas tekstas -1983 m. išspausdintas garsiojo M. Eliadės sky
rius „Baltų religija“ išjo kapitalinio (ir jo mokinių baigto) keturtomio Religinių idėjų istorija. M. Eliade naudojosi H. Biezaiso,
Hermanno Usenerio, M. Gimbutienės darbais, jam buvo žino
mas J. Balys. Deja, aprašinėdamas baltų religiją jis daugiausia
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rėmėsi latvių dainų medžiaga, o daugelis latviškų realijų nei lie
tuviams, nei prūsams netinka. Taip ir vėl atsitinka dėl to, kad
daugiausia remiamasi H. Biezaiso medžiaga; lietuviškos nei prū
siškos medžiagos M. Eliade beveik neužgriebia. Vis dėlto labai
įdomus yra M. Eliadės pasiūlytas vilkolakių traktavimas, sakrali
nės kovos analizė. Įsidėmėtina, kad M. Eliade baltų religiją ana
lizuoja senosios Eurazijos kontekste, t. y. ją regi kaip artimą se
niausiam euraziniam religiniam sluoksniui, kuriam būdingi
šamanistiniai elementai. Esama kitų smulkių apsirikimų, o ir di
desnių istorinių - tarkime, lietuvių vokiečiai neužkariavo, Lietu
vos valstybė, šiaip ar taip, egzistavo ir pan.
Apie aštuntąjį dešimtmetį į SLRM tyrimus įsiveržė (būtent
įsiveržė) Maskvos mokslininkai - aukščiausio lygio kalbininkai
su plačiu humanitariniu, istoriniu akiračiu, tai visų pirma V. Iva
novas ir V. Toporovas. Jie rusų kalba parašė aibes studijų, kurios
Lietuvoje buvo prieinamos ir skaitomos. Šių mokslininkų indėlis
į SLRM tyrimus jau savaime didžiulis, tačiau dar svarbiau tai,
kadjie dirbo Maskvoje, dirbo nepaisydami jokių ideologinių prie
tarų ir tarsi skynė kelią galimiems tyrimams Lietuvoje. Jeigu dir
bama Maskvoje, tai kodėl negalima Lietuvoje? - buvo galima
klausti rengiant naujus veikalus; be to, šie autoriai parodė kelią,
kuriuo einant galima išvengti istorinio materializmo - būtent rem
tis struktūralizmu, Jurijaus Lotmano struktūralistine Tartu mo
kykla. Kartu buvo galima išeiti į G. Dumėzilio lygmenį. Kaip tik
V. Ivanovo ir V. Toporovo darbai prakirto tą lygmenį, ir, tarkime,
N. Vėlius ir N. Laurinkienė, dirbdami struktūralistiniais meto
dais, per G. Dumėzilį galėjo išeiti į lyginamosios indoeuropiečių
mitologijos lauką. Tai nebuvo sveikinama, bet sovietinėje Lietu
voje kultūros ir mokslo funkcionieriams teliko tą toleruoti. Juo
lab kad greta G. Dumėzilio jau buvo A. J. Greimas.
Didelę reikšmę SLRM tyrimams padarė 1980 m. rusų kalba
išėjusi enciklopedija Pasaulio tautų mitai. Tai buvo struktūraliz
mo pergalė prieš istorinį materializmą nugalėjusio istmato šalyje.
Ir mūsų požiūriu nepaprastai svarbus buvo šiame chrestomatijos
tome pristatomas V. Ivanovo ir V. Toporovo straipsnis „Baltų
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mitologija“. Šie mokslininkai dirbo atvirai struktūralistiškai; iš
nagrinėję SLRM ir apskritai baltų tradiciją, čia atrado ne tik die
vus, bet ir septynis dievų, kultūrinių didvyrių, mitinių būtybių siste
mos lygmenis. Po šio straipsnio enciklopediniame daugsyk naujais
leidimais pakartotame leidinyje niekų apie SLRM nebebuvo gali
ma rašyti. Aprimo romantikų ir pozityvistų ginčas - ji galėjo tęsti
tik inercija, nepaisanti laiko dėsnių. V. Ivanovas ir V. Toporovas
enciklopediniame tekste parodė: aibė klausimų, iki tol lėmusių
SLRM tyrimų procesus, yra beprasmiai. Vėlyvi šaltiniai patikimi
su išlygomis; stabų ir šventyklų klausimas yra antraeilis - kalbėti
reikia apie sakralinius centrus ir jų funkcionavimą. Ir ne aiškinti,
ar buvo „asmeniniai dievai“, o kalbėti tiek apie dievų, tiek apie
žynių hierarchijas, ne apie tai, ar buvo panteonas, o apie tai, kiek
buvo to panteono lygmenų - ar septyni, ar daugiau ir kas tiems
lygmenims būdinga. Sovietijoje tai buvo SLRMtyrimų sprogimas.
Po jo daugelis pačių naujausių tekstų akies mirksniu tapo anach
ronizmais. Juolab kad ėmė kaltis, per bibliotekų speefondus ir
atšvietus artėti didžiųjų emigracijos tyrinėtojų darbai. Jų paneigti,
atmesti nebebuvo įmanoma. Akiratyje iškilo M. Gimbutienės,
A. J. Greimo, kiek mažesniu mastu - V. J. Bagdanavičiaus darbai.
M. Gimbutienė į lietuvių religiją žvelgė kaip į dviejų religinių
sistemų sintezės rezultatą.
Pagrindinė M. Gimbutienės idėja, kuri yra jos veikalo Baltai
religinės-mitologinės dalies struktūros pamatas ir kurios nepri
ėmus mokslininkės pasiūlyta sistema nesuveikia, - tai idėja, kad
baltų mitologija yra tarsi dviejų galingų pasaulėžiūrinių ir religi
nių sluoksnių jungtis, sudaryta iš Senosios Europos, paveldo iš
akmens amžiaus matricentrinių kultūrų ir naujojo, indoeuropie
čių atnešto patricentrinio religingumo. Lietuvių dievų panteonas
išskaidomas į dvi grupes: vienai priskiriamos senakilmės, antrai indoeuropietiškos dievybės. Pirmojo sluoksnio deivės ir dievai
susiję su Deive motina, chtoniškumu, gyvybės ir vaisingumo cik
lais, savaime gimdančiomis ir pasaulio sąrangą palaikančiomis
deivėmis, antrasis sluoksnis - tai karingi, veiklūs, dažniausiai dan
giški dievai, o deivės - ne savarankiškos kūrėjos ir gimdytojos,
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lemiančios ir sprendžiančios, bet vyriškų dievų siekių objektai,
mylimosios. Baltų mitologija bei panteonas ir būtų šių dviejų
sluoksnių jungtis, kurioje senosios dievybės arba išlaiko savo au
tonomiškumą ir senąsias funkcijas (pvz., Ragana, Laumė), arba
gravituoja į vyriškųjų dievų pusę, sudarydamos sąjungas, poras
(Dievas-Laima, Žvorūna/Medeina, minima greta kitų svarbiųjų
lietuvių panteono dievų). Bet ir tarp archajiškųjų deivių ir naujų
jų pasaulėžiūrinių realijų, naujos religinės mitologinės sistemos,
be abejo, nusistovi tam tikri santykiai, kurie eina į „naujosios sin
tezės“ terpę, - tiesa, neužmirština, kad tai naujai sintezei ar jos
pradžiai mažiausiai 3-4 tūkstančiai metų.
M. Gimbutienės matricentrinė Senoji Europa yra hipotezė,
kurios pagrindimas menkas. Tai galima labai įvairiai interpre
tuoti simbolika (ežys, jaučio ragai, paukščio pėdsakai pirmykš
čiame mene, vandens paukščiai), kuri savaime neįrodo matricentrinės religijos egzistavimo, moterų stambiomis krūtimis, moterų
gimdymo pozomis, moterų statulėlių gausa paleolito mene (to
kias statulėles greičiausiai rėždavo vyrai, kultinė jų funkcija ne
įrodoma ir apskritai jų paskirtis neaiški). Taip pat - matricentrinės visuomenės ar jų reliktai Kretos civilizacijoje, panašūs
duomenys graikų religijoje, kuri taip pat, kaip religijų istorikai
pripažįsta, yra chtoniškosios, moteriškos religingumo atmainos,
kurią išpažino autochtonai, ir vyriškos, dangiškos atvykėlių indo
europiečių religijos jungtis.
Panašių reiškinių -chtoniškųjų, moteriškų dievybių ir perso
nažų sluoksnis išskiriamas keltų mitologijoje, norint galimąjį įžiū
rėti germanuose. Visur, kur apsistodavo, indoeuropiečiai atvy
kėliai aptikdavo vietines religingumo formas - ir tai suprantama;
jie užslinkdavo arba ant žemdirbių genčių substrato, o žemdir
biškos religijos paprastai pabrėžia moteriškus, vaisingumo pra
dus, arba ant medžiotojų genčių šamanistinio religingumo ar
kitokių savitų autochtoninių religijų apraiškų; o patys indoeuro
piečiai, kaip klajokliams ir būdinga, išpažino dangaus skliautu
susietą religingumo formą, koreliuojančią su patricentrine kla
joklių visuomenės sąranga. Tad neišvengiamai kurdavosi sintetiXL

nes religinės sistemos, kur atvykėlių dievai vis dėlto nugalėdavo,
tačiau sintezė ir substratinių vaizdinių akomodacija ar perėmi
mas taip pat vykdavo.
Keliamas ne klausimas, ar Europos religijos negalėjo susi
durti su vietinėmis religingumo formomis ir sujomis jungtis, bet
ar išties vietinės Europos kultūros buvo matricentrinės - ir ap
skritai ar tokios kada nors egzistavo ir ar gali iš esmės egzistuoti,
nes senojo pasaulio ūkis, gyvenimo sąlygos siejasi su didžiule įtam
pa, kurią atlaikyti galėjo tik organizuotas, struktūruotas pasaulis,
o tokį paprastai kuria vyrai; matricentrinės kultūros - pusiau le
gendinės amazonės ir Kretos civilizacija, tačiau ši išsigimė dar iki
Kretą nusiaubusių kataklizmų, o amazonės liko tik legendose. O
dėl simbolikos perskaitymo, tai jaučio ar kito gyvūno ragai visose
religijose yra vyriško prado ir vyriškų dievų atributai, nuo semitų
Baalo iki germanų Toro ir lietuvių Perkūno ar iki šamano raguo
tos kepurės.
Hipotezė, kad Senoji Europa buvo matricentrinė, nėra nau
ja, ji gyvavojau XIX a. M. Gimbutienė ją papildė archeologiniais
duomenimis, labai savitai juos perskaitydama ir iš esmės remda
masi ideologiniu principu, kad viskas, kasjai priklauso, turi liudy
ti matricentrinę kultūrą ir vienos savaime gimdančios Deivės re
ligiją. Šitaip perskaitoma visa archeologinė vaizdinė medžiaga,
simbolika, dažnai akivaizdžiai pritempiant, visa mitologija.
Bet reikia pripažinti - tokia galimybė egzistuoja, nors ją pa
neigti ir galima, galima ją ir įrodinėti, tai hipotezė ar prielaidų
rinkinys, bet lietuviška/baltiška mitologinė medžiaga turėjo būti
šitaip perskaityta - kaip dvilypė, dvisluoksnė. Jei egzistuoja ko
kia nors metodologija, galinti pateikti savitą, originalią religinių
istorinių procesų įžvalgą, ji privalo būti panaudota. Kiekvienas
metodas, jeigujis mokslinis, gali būti taikomas religijų istorijos ir
konkrečiai mitologijos tyrimams, nes skirtingos prielaidos skir
tingai apklausia šaltinius, o skirtingi klausimai teikia skirtingus
atsakymus; nieku gyvu negalima manyti, kad tokioje subtilioje
srityje kaip religijų istorija gali būti vienintelis teisingas metodas;
skirtingos metodologijos su skirtingais klausimynais tik praturtina
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mūsų žinias apie senąją religiją ir pasaulėžiūrą, „teisingumo“, „tie
sos“ kriterijus čia galioja disciplinos viduje, pagal tai, kiekjis de
ra šaltinius apklausinėjant atitinkama tvarka ir pagal empiriniuose
tyrimuose išryškėjusj klausimyną, o ne metafiziškai, visuotinai.
Mokslas apie praeitį gali nuolatos ją atkūrinėti, o ne atkurti vaiz
dą sykį visiems laikams. Kitas klausimas, kad M. Gimbutienės
veikalai laike sėkmingai sutapo su kylančia feminizmo ideologi
jos banga ir buvojai tarsi feministinių pradmenų civilizacijos prieš
aušry įrodymas; M. Gimbutienės populiarumas tam tikruose
sluoksniuose dėl to padidėjo, tačiau moksliniai religijų istorikų
sluoksniai Europoje (ypač Vokietijoje) ją ignoruoja kaip femi
nistinę autorę, ideologijos kūrėją, o ne mokslininkę, kas mūsų
lietuvišku požiūriu būtų nesusipratimas, mes čia ideologijos ne
įžiūrime, nes vakarietiškajam prilygstančio feministinio konteks
to Lietuvoje nėra.
O M. Gimbutienės iškelta lietuvių ir baltų panteono dvilypu
mo problema lietuvių religijos ir mitologijos tyrimuose niekada
neišnyks, nes tai tikra, nepramanyta problema. Germanai turi asų
ir vanų dievų kategorijas, kurių vieni daugiau susiję su dangumi,
kiti - su chtoniškąja erdve, indai turi devų ir asurų dievų klases,
senųjų ir naujųjų dievų kartų kovas ir jungtis vaizduoja ir graikų,
ir, tarkime, izoliuotų genčių mitologijos. Kiekviena religija yra
keleto sintezė, kiekvienas panteonas - religinės raidos rezulta
tas, nulemtas sociališkai, etniškai, istoriškai ir pan. M. Gimbutie
nės pasiūlyta sklaida gali būti pripažinta ar atmesta, bet nieku
gyvujos negalima ignoruoti.
Kita vertus, skaidant dievus į dvi klases ir taip elgiantis, kai
aiškių panteono išdėstymų nėra, o tokie, kaip J. Lasickio, Motie
jaus Strijkovskio ar M. Pretorijaus pateiktieji, įtraukia ir aukš
tuosius dievus, ir mitologinę smulkmę, dažnai „viename lygme
ny“, kaip J. Lasickio atveju, net be jokios hierarchijos požymių,
neišvengiamai kyla klausimų, ar smulkūs, sritiniai dievai arba net
kokie deivilai nėra be pakankamo pagrindo paverčiami archajiniais didžiaisiais dievais. Didelių abejonių kelia bičių dievybių
Austėjos ir Bubilo/Babilo, aitvaro, Gyvatės, Jaučių (sic!) įtraukiXLII

mas į archajiškųjų „gyvybės ir mirties lunarinės ir vandens sferos
deivių ir dievų“ grupę, nes šaltiniuose tai yra siaurų funkcijų globė
jai, neturintys ryšių su kokių nors sferų valdymu (plg. aitvaras demonizuotas mitologinis personažas iš žemiausiųjų mitinių bū
tybių klasės), čia niekuo dėtas jautis, kad ir siejamas su ežerais
(jautis siejamas ir su valdovo auka, plg. Kęstučio priesaiką, Šven
taragio nekrokulto centrą, Perkūną su ragais).
A. J. Greimas - puikiai žinomas autorius, populiarus ir stip
rus, padaręs įtaką lietuvių religijos tyrimams visų pirma per stip
rias įžvalgas į - ypač - istorijos šaltinius. Jo nuopelnas - naujas
požiūris į lietuvių mitines būtybes, deivilus; drąsus pasakų ir le
gendų įpynimas į SLRM rekonstrukcijas ir visų pirma - stiprus
indėlis į lietuvių panteono nagrinėjimą, „Kalvio bylos“ iškėlimas,
subtilus „smulkmenų“ įtraukimas į tyrimo lauką, kartais duodantis
neįtikėtinai vaisingus rezultatus. Kita vertus, A. J. Greimo tyri
muose šaltinių hermeneutika labai vykusi, tačiau dėl daugelio
priežasčių šaltinių kritika šlubuoja. Šiaip ar taip, net A. J. Grei
mo apsirikimai duoda daugiau teigiamybių nei dažno pozityvis
to „pataikymai“. Struktūralistinė A. J. Greimo mokykla leido
jam dar sovietiniais laikais bendrauti su Lietuvos tyrinėtojais,
struktūralistais, semiotikais (1979 m. jis skaitė paskaitą Vilniaus
universitete, bendravo su lietuvių tyrinėtojais ir nemažai, o gal
ir iš esmės, prisidėjo prie struktūralizmo suklestėjimo Lietuvo
je). A. J. Greimo įtakos neabejotinos „Baltų lankų“ aplinkai,
visiems lietuvių mitologijos tyrinėtojams, kuriems jo veikalai da
rė įtaką ir įspūdį, nepaisant to, ar jie naudojosi struktūralistine
metodika, ar ne.
V. J. Bagdanavičius, Čikagoje gyvenęs ir dirbęs europinio iš
silavinimo emigrantas, kunigas, dirbo pagal Vienos etnologinės
mokyklos metodus. Šiais, pagrįstais Pauliaus Wilhelmo Schmidto ir jo sekėjų darbais, buvo siekiama parodyti kultūros elemen
tų, „elementariųjų dalelių“judėjimą per laiką ir erdvę, nustatyti
elemento archajiškumo laipsnį ir jam giminigus reiškinius. Šie
metodai atsirado iš pirmykščio monoteizmo teorijos, taip pat
P. W. Schmidto pagrįstos. Teorija teigė, kad pirmapradė žmonijos
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religija buvo natūralus, pirmykštis monoteizmas, nuo kurio vė
liau dėl įvairių istorinių priežasčių atkrista į politeizmus ir vėliau
istoriškai vėl gravituota į monoteistines religijas. V. J. Bagdanavičiaus SLRM tyrimai buvo platūs, pakanka paminėti jo studiją
apie laumes (1982) ir keturių tomų veikalą Kultūrinės gelmėspa
sakose. Pateikiamas tekstas „Žmogaus ir pasaulio pradžia lietu
viškoje tautosakoje“ gali būti lyginamas su atitinkamu Br. Kerbelytės tekstu, ir matome, kaip metodas keičia tos pačios
medžiagos eksplikavimą ir kokie reikšmingi gali būti tokie tarsi
„buitiški“ elementai kaip nusispjovimas ir pan.
Jaanas Puhvelas, estų kilmės JAV kalbininkas ir mitologi
jos tyrinėtojas, savo neseniai lietuviškai pasirodžiusioje knygo
je Lyginamoji mitologija vieną, paskutinį „Tradicijų“ dalies sky
rių palieka „Baltų ir slavų mitams“. Žinoma, mums ši dalis ir
įdomiausia; kalbininko ir mitologo požiūris į lietuvių mitologi
jos šaltinius ir jų išdėstymas į tam tikrą struktūrą, sistemą čia
ypač lauktinas, turint omenyje, kad mes tokių sustruktūrinimų
tiek daug ir neturime.
J. Puhvelas rašo, kad „tikrųjų baltų mitų beveik nėra išlikę“
(šio tomo p. 450). Tas „beveik“ galioja, jei nepaisysime Sovijaus
mito, kuris, beje, nesunkiai aptinkamas tiek W. Mannhardto, tiek
A. Mierzynskio sudarytuose šaltinių rinkiniuose, galų gale pa
teiktas A. J. Greimo darbuose, paskelbtuose ir užsienio kal'oo
mis, tad atsisakymas apsistoti ties Sovijaus mitu rodo arba tam
tikrą autoriaus nerūpestingumą šaltinių atžvilgiu, arba nenorą vel
tis į pernelyg gilią problematiką. Apskritai toks nenoras mūsų
aptariamame J. Puhvelo tekste matomas nesyk. Visų pirma viso
je savo knygoje jis remiasi G. Dumėzilio teorija apie trinarį, trifunkcinį indoeuropiečių panteoną, atitinkantį ir senųjų indoeu
ropiečių luominį, socialinį susiskirstymą: magiškas suverenumas
(žyniai), pasaulietinis suverenumas ir karinė funkcija (kariai ir
valdovai), ekonominis suverenumas (valstiečiai, amatininkai, pir
kliai ir pan.). Tai šiurkštus, grynai techniškas G. Dumėzilio trifunkcinės teorijos nusakymas keliais žodžiais, o J. Puhvelas prisi
pažįsta dirbąs pagal G. Dumėzilio metodą ir tą iš tikrųjų daro
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savo knygoje. Išskyrus mūsų nagrinėjamo skyriaus dalis apie lie
tuvių ir slavų mitologiją (pasiteisinimas - per maža duomenų).
Tačiau būtent Sovijaus mitas, įdėtas į J. Malalos chronografijos
vertimo intarpą, pasakoja apie Sovijų, pirmąjį mirusįjį, atradusį ke
lią į pomirtinį pasaulį, įvedusį mirusiųjų deginimo paprotį ir - kas
mums šiuo atveju svarbiausia - naujų dievų kultą: „Šitą paklydimą
Sovijus įvedė, kad jie aukotų nelabiems dievams Andajui ir Perkū
nui, kitaip tariant, griaustiniui, ir Žvorūnai, kitaip tariant, kalei, ir
kalviui Teliaveliui, nukalusiamjiems saulę, kuri šviečia žemėje, ir
įmetusiamjiems saulę į dangų“ (Baltų religijosirmitologijosšaltiniai
[toliau - BRMŠ] 1,266-268; vertė Br. Savukynas ir J. Tumelis).
Ipatijaus metraštis, vardydamas Mindaugo garbintus dievus,
pasakoja, kokiems dievams Mindaugas aukojo: „[...] visų pirma
Nunadieviui ir Teliaveliui ir Diviriksui, Zuikių dievui ir Medei
nai“ (BRMŠ I 260-261; vertė R. Jasas).
Abu šaltiniai tiesiog savaime išsidėsto: Andajas/Nunadievis,
žynių ir valdovų dievas, Diviriksas/Perkūnas - karinė pasaulieti
nė funkcija; Medeina/Žvorūna, medžioklės deivė, kaip ir jos pa
lydovas Zuikių dievas, priklauso medžioklės, kaip tais laikais svar
bios ekonominės funkcijos, dievams.
Toliau šias „diumezilines“ išklotines papildo J. Dlugošas, pa
tikimas autorius, - tiesa, jis lietuvių dievus pateikia pagal inter
pretavo romana principus; pasak J. Dlugošo, lietuviai „garbino
dievą Vulkaną [manydami jį slypint] ugnyje, Jupiterį - žaibe, Dia
ną - miškuose, Eskulapą - gyvatėse ir žalčiuose“ (BRMŠ I 558,
578; vertė D. Mažiulytė). Dar prisimintinas kitoje vietoje pami
nėtas lietuvių garbintas „miškų dievas Silvanas“, kuris tikriausiai
atitiktų Zuikių dievą, Medeinos palydovą (plg. Medeina-miškas).
Ir tai, kad romėniška interpretacija J. Dlugošui netinka apibūdi
nant lietuvių Dangaus Dievą, Andają/Nunadievį, nes Jupiteris
apima ir Griausmavaldžio, ir Dangaus Dievo funkcijas.
Tetrūksta labai menkų pastangų, kad iš šių šaltinių, palyginti
ne tokių jau skurdžių, susidėliotų tokia išklotinė:
Andajas, Nunadievis, Jupiteris
Perkūnas, Diviriksas (Jupiteris kaip Jovis tonans)
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Teliavelis, Vulkanas
Žvorūna, Medeina, Diana- Zuikiųdievas, Silvanas (Eskulapas?)
A. J. Greimas, dėliojęs šią struktūrą pagal griežtą diumezilinę schemą, Andają tapatinęs su Eskulapu, atmetęs Zuikių dievą
kaip nesusipratimą, vis vien aiškiai pabrėžia, kad čia keliuose vie
nas nuo kito nepriklausomuose šaltiniuose matome pasikartojant,formalinę suvereninių dievų konsteliaciją“, „sąrašai susideda
iš keturių dievų, tarp kurių yra trijų vyriškų ir vienos moteriškos
giminės dievybių vardai“1. Mes čia nesistengiame polemizuoti su
A. J. Greimu dėl Andajo, nes jo hipotezė svari savaime, svarbu
tik tai, kad A. J. Greimas akivaizdžiausiai pademonstruoja ke
liuose šaltiniuose pasikartojančiąstruktūrą, kurios analizė gali būti
atliekama įvairiais metodais, bet jos apeiti neįmanoma.
Ką daro J. Puhvelas? Jis, susigraibęs šaltiniuose pateikiamus
autentiškus dievavardžius, paleidžia juos nutrūktgalviška seka:
„Įvairios rusų ir vokiečių kronikos nuo XIII a. pateikia dievų var
dų, ypač griaustinio dievo Perkūno. Dar minimi ne visai aiškios
reikšmės Andajas, Teliavelis (dieviškasis kalvis, nukalęs saulę;
plg. lietuvių kalvis), Diviriksas (plg. senovės prūsų deivvas „die
vas“), Žvorūna, vadinama kale (plg. lietuvių žvėris), ir Medeina
(miškų dieve; plg. lietuvių medainis)u (šio tomo p. 450). Po to
eina intarpas apie prūsų Patulą ir Natrimpą, o vėliau jau J. Dlu
gošo duomenys: „Apie 1460 m. lotyniškoje Jono Dlugošo Lenki
jos istorijoje išvardyti šie lietuvių garbinimo objektai: ugnis, žai
bas, miškai, gyvatės ir žalčiai; dar rašoma apie aukas mirusiesiems
bei pateikiamos lotyniškos šių garbinimo objektų interpretacijos
(Vulkanas, Jupiteris, Diana, Eskulapas). Čia priduriama reikš
minga pastaba: „Jupiterį garbino žaibo pavidalu, savo kalba jį
vadino Perkūnu, tarsi žmogžudžiu (quasi Percussorem)u. Toliau
Dlugošas aprašo, kaip į vestales panašios mergelės prižiūrėdavo
šią amžinąją ugnį ir savo galva atsakydavo (capite expiabant) jai
užgesus“ (ten pat).
1A. J. Greimas, Tautos atminties beieškant. Apie die\-us ir žmones, VilniusChicago, 1990, p. 331 ir kt.
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Viskas. Šios eilutės ir yra visas J. Puhvelo atliktas lietuvių mi
tologijos nagrinėjimas. Toliau jis pereina (sėkmingai ir su išma
nymu) prie prūsų.
Bet lietuvių mitologijos analizė apsiriboja sumaištingai paber
tais dievų vardais. Diviriksas kažkodėl lyginamas su prūsais, Žvorūna ir Medeina traktuojamos kaip atskiros dievybės, Nunadievis, pirmasis Mindaugo dievas, praleidžiamas (sic!), kas tas
„medainis“? Tai net ne sąrašas, tai beviltiškas kratinys, kur siste
mos nei ieškoma, nei norima ieškoti ar juolab rasti. Dar viena
klaida daroma teigiant, esą J. Dlugošas iš „lietuvių garbinimo
objektų“ - ugnies, žaibo, miškų, gyvačių ir žalčių - tarsi iškošia
„lotyniškas šių garbinimo objektų interpretacijas“ (šio tomo p.
450). Juk J. Dlugošas taip nerašo - kad, tarkime, ugnis buvo Vul
kanas ar miškas - Diana, nebent J. Puhvelas tepaskaitė 1387 m.
Lietuvos krikšto aprašymo fragmente J. Dlugošo minimas lietu
vių kulto vietas bei objektus ir skyrių „Lietuvių kilmės, jų tikėji
mo bei senųjų papročių aprašymas“ (BRMŠ I atitinkamai 552,
572; 556, 576), o neperskaitė lietuvių dievų suromėninto išskai
čiavimo skyriuje „Lietuviai įkurtą Vilniaus miestą [...]“, kur rašo
ma, kad lietuviai garbino dievą Vulkaną, slypintį ugnyje, Jupiterį žaibe, Dianą - miškuose (BRMŠ I 558,578). Bet juk čia akivaiz
džiai pasakoma, kad personifikuoti (iki romėniškų dievų lygmens)
dievai buvo garbinami konkrečiuose objektuose ar per konkre
čias apraiškas; tačiau tai toli gražu nereiškia, kaip norėtų J. Puh
velas, kad Vulkanas, Jupiteris, Diana, Eskulapas - tai dievais pa
versti, sudievinti ugnis, žaibas, miškas, čia J. Puhvelas nusideda
ne tik pernelyg paviršutiniškai interpretuodamas šaltinį, bet ir
pasiduodamas fone slypinčios hiperpozityvistinės teorijos apie
„gamtos jėgų sudievinimą“ įtakai. Kitur J. Dlugošas aiškiai kar
toja (plg. BRMŠ I 556, 576): „[...] miškuose manė gyvenant Silvaną bei kitus dievus“, arba „[...] jie garbino šventąją ugnį [...], o
kartu ir griausmininką Jupiterį“. Dievai nuo objektų atskirti, jie
tik pasirodo ten ar per tuos objektus. Nagi ir graikai garbino ne
žaibą, o Dzeusą. O ir Panas, faunai, satyrai irgi nėra „sudievintos
giraitės“.
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Stebina neįtikėtinas estų kilmės amerikiečių filologo pavir
šutiniškumas prabylant apie lietuvių mitologiją. Su jokia kita jis
taip paviršutiniškai, atmestinai nesielgia - nei su indų, germanų,
nei su prūsų.
OJ. Puhvelą nustebinęs ir daug minčių sukėlęs prūsų trinaris
panteonas Patolas/Pikuolis, Perkūnas, Patrimpas - tiesiog lietu
viškos medžiagos kalkė; baltų panteono trinarystei ir jos subtily
bėms nagrinėti lietuvių medžiaga ne mažiau paranki nei prūsų,
tik gal esmė ta, kad prūsų triada S. Grunau taip „diumeziliškai“
išryškinta, kad jos nepastebėti neįmanoma. Bet tai - kita tema.
Taigi J. Puhvelo knyga Lyginamoji mitologija yra pakankamai
informatyvus veikalas apie mitologiją; tačiau intarpėlis apie lie
tuvių mitologiją ne tik kritikuotinas, bet ir apskritai nerekomen
duotinas kaip, tarkime, mokymo ar savišvietos priemonė. Tai, švel
niai tariant, atgrubnagiškas darbas, kur nedėta jokių pastangų,
viena silpniausių knygos vietų. Ypač stebina tai, kad J. Puhvelas,
žinodamas, kadjo darbas verčiamas ir skelbiamas Lietuvoje, nepa
sistengė nė akies kampučiu žvilgtelėti jei ne į šaltinius (kurių ne
prieinamumas JAV yra mitas), tai bent į M. Gimbutienę ar savo
metodams daug artimesnį A. J. Greimą. Abiejų knygos ir straips
niai J. Puhvelui žinomomis kalbomis prieinami, juolab jis buvo
užmezgęs su jais asmenines pažintis. O vien pasirėmus M. Gim
butienės Baltuose esama lietuvių mitologijos išklotine, nebūtinai
sutinkant ar pritariant jos teorijai, buvo galima pasinaudoti pa
kankamai gausiai pateikta medžiaga.
Daugiau vietos mūsų pristatyme skirsime S. C. Rowello - Lie
tuvoje apsigyvenusio anglų istoriko atliktai SLRM interpretaci
jai. S. C. Rowellas tarsi susieja lietuvių autorių, emigrantų ir va
kariečių SLRM tyrinėtojų generacijas. Būtent dėl tojis svarbus.
Be abejo, pirmiausia reikštinas nuoširdus susižavėjimas S. C.
Rowello veikalu, kultūrine istorine tam tikro laikotarpio trak
tuote, sulydančia istoriją ir geopolitiką, mąstymo ir elgsenos psi
chologinių motyvacijų bandymais, dažnai įžvalgiais ir šmaikščiais,
neretai ir abejotinais, bet visada provokuojančiais naujus klausi
mus, kitaip nušviečiančius senas ir atsakytas tiesas. Tai knyga ne
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vien apie tam tikro laikotarpio politiką ir istoriją, o gal svarbiau
sia - apie istorinę egzistenciją, kurią patyrė Lietuvos Didžioji Ku
nigaikštystė ir kuri buvo patiriama gyvenant to laikopagonių im
perijoje.
Šis požiūris negalėjo aplenkti pagoniškos lietuvių religijos,
šiaip ar taip, negalinčios nebūti ideologiniu tokios valstybės pa
grindu. Lenkų ir lietuvių istorikai, kalbantys, kad lietuviai garbi
no rupūžėles ir žalčius, neturėjo antropomorfinių dievų, žynių
nei sakralinių vietų, tarsi užsimerkia prieš akivaizdžiausius tų pa
čių šaltinių, kuriuosjie naudoja kaip patikimiausias kronikas, liu
dijimus apie lietuvių dievus, jų panteono struktūrą, sudėtingus
mitus, tarp jų ir mitą apie keturių dievų kulto įvedimą; iš Dusburgiečio jie paima gyvūnų ir šaltinių garbinimą, formulę, kuria
dar nuo Romos laikų krikščionys ideologiškai „štampavo“ pago
nių tikėjimų stereotipinį aprašymą, bet absurdu laiko kulto cen
tro Prūsijoje egzistavimą, J. Dlugošą, aprašantį Lietuvos krikštą,
cituoja ir juo remiasi, bet J. Dlugošą, aprašantį lietuvių religiją,
jos centrus, žynius, tą patį panteoną kaip ir J. Malalos chronogra
fuos vertimo intarpe bei Ipatijaus metraštyje, dailiai praleidžia pro
ausis, taip pat ir jo teiginį, kad lietuviai šventoves turėjo kiekvie
noje didesnėje gyvenvietėje, ne tik giraitėse. Tas stereotipo kar
tojimas lendant į ideologemas, kurių kai kurios kilo pačiame XIII
a., kai kurios XIX a., rodo, kad evoliucionistinės doktrinos mūsų
istorijoje tebėra vyraujančios, nors tinka tik gamtamoksliui, ir tai,
kaip liudija šiuolaikinė praktika, toli gražu ne visada. O išeina,
kad lietuviai garbino žoles, grybus, rupūžes, „gamtos jėgas“, nes
jų bijojo (tai kaip jie nesibaimino kryžiuočių ir kuo baisūs, tarki
me, žalčiai, paukšteliai ar medžiai?), neturėjo antropomorfinių
dievų ar geriausiu atveju turėjo kažkokį keistą darinį, leidžiantį
žaibus ir griaudėjantį. Galima pasakyti, kad religijų istorijoje tai
būtų fenomenas, nes pasaulyje nėra ir nebuvo genčių, kurių reli
gijos vaizdas būtų toks, kokiu lietuvių religiją puošia lenkų irjiems
įkandin lietuvių istorikai. Kalahario bušmenai, džiunglių pigmė
jai, Afrikos stepių masajai, Australijos dykumų aborigenai turi
tokias galingas religinių įvaizdžių sistemas su visais mitais, kultais,
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žyniais irjų hierarchija, panteonais, antropomorfinėmis dievybė
mis, kad apie jas rašoma - iki šiol - šimtai religijotyros monog
rafijų, o lietuviai, neturėję dievų nei žynių, tokiu atveju būtų
religinis panoptikumas.
Ojuk ne tik valstybė, bet ir gentis visada yra socialinė struk
tūra, ir atitinkamai socialinė sąranga turi atsispindėti mitologi
nėje, ir jei sakoma, kad Lietuva, tarkime, X-XII a. yra genčių
konfederacija ar tegu ir besipešančių genčių sambūris, papras
čiausia logika rodo, kad tai nepaprastai palanki padėtis gausaus
antropomorfinio panteono formavimuisi, o sakralines jėgas ir
galias tada ypač būtina telkti, - tam ir yra žyniai. Kažkodėl eski
mai turi hierarchines dievų brigadas ir žynius, o lietuviai su sa
vo suformuota valstybe ir formuojama imperija - ne. Ar ne
pokštas?
Genties be žynio nebūna, o jei paviršutinis prašalaičio kolo
nizatoriaus ar agresoriaus liudijimas ar žvilgsnis teapsiriboja tuo,
kad žynio funkcijas atlieka „karalius“, vadas, tai greta vis vien yra
religinis asmuo, neaukojantis oficialių aukų, bet tarpininkaujan
tis, tarkime, šamanas, kuris atlieka visas žynio funkcijas: prišau
kia lietų ar medžioklės laimikį, rengia šventes, bendrauja su die
vai ir mirusiaisiais, išlydi mirusius gentainius į pomirtinę kelionę,
skaičiuoja ir tvarko kalendorių, ir tada mes turime savitą sakrali
nę diadą: [sakralinis] valdovas ir žynys. Valdovas aukodamas ro
do ne savo kaip žynio kompetencijas, o savo kaip genties repre
zentanto, genties galvos atsakomybę dievams; dėl aukojimo jis
žyniu profesionalu netampa; o ir aukoja jis vieną ar kelis sykius
per metus, tarkime, per derliaus šventę ar žiemos arba vasaros
solsticijas. Net ir klasikiniais atvejais Artimuosiuose Rytuose ka
ralius ar faraonas, kai jis yra vyriausiasis žynys arba pats Dievas
ar Dievo sūnus, vis vien aukoja per tam tikras šventes, o visą
kitą, kasdienį „juodą darbą“ dirba ištisi žynių legionai.
Vis dėlto sustokime prie S. C. Rowello - vienintelio istoriko,
kuris sąžiningai pasklaidė XIII-XVI a. šaltinius religiniu istori
niu požiūriu ir aptarė (ar net pirmąsyk atrado) sakralinio ir vals
tybinio prado koreliacijas Lietuvoje. Su daug kuo galima sutikti,
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S. C. Rowello įžvalgos daug ką teikia, bet dar daugiau yra dalykų,
kurie pražiūrėti, kurie diskutuotini, bet tai ir esmė, kad S. C. Rowellas yra vienintelis Lietuvos istorikas, su kurio pagonybės kon
cepcija gali diskutuoti religijotyrininkas; kitų istorikų pagonybės
koncepcijos religijotyros požiūriu yra niekinės, mokslinė diskusi
ja su iš XIII a. kryžiuočio pasiskolintu stereotipu nevaisinga.
S. C. Rowellas pripažįsta, kad XIII-XIV a. lietuviai labiau
siai garbino trejetą aukščiausių dievų (šio tomo p. 494) (kur din
go deivė, sąrašuose ketvirtoji - Medeina/Žvorūna, ne tiek svar
bu). Dangaus dievas Perkūnas išties nebuvo dangaus dievas, jis
buvo tarpinės erdvės, atmosferos valdovas, bet ir tai palikime nuo
šaly. Teiginys, kad Žemaitijoje jis pirmą vietą vėliau užleido Že
mės dievui (kam? Lauksargiui?), tikriausiai paremtas J. Lasickiu, bet J. Lasickio panteono maišalynė hierarchijos nustatymams
netinka; pats J. Lasickis aprašo Perkūno kulto apraiškas; be to,
Perkūno akivaizdumas buvo toks ryškus, kad ir M. Strijkovskis,
nors daug apie Perkūną rašęs kitose vietose, į savo 16 lietuvių
dievų sąrašą jo apskritai neįtraukia. S. C. Rowellas teigia, kad
„visų rūšių dvasios buvo apgyvendintos ore ir požemio pasaulyje.
Žemiškas pasaulis, atrodo, buvo pilnas dievų[...]“ (p. 495), S. C.
Rowellas kalba netgi apie „perteklių“. Visiškai teisingai - kiek
viena sritis turėjo globėjus, kaip turi kiekviena pagoniška religi
ja, bet iš S. C. Rowello fragmento lyg ir išeitų, kad tai sumaištis ir
netvarka, tik išties tai yra griežta struktūra, dievai turi savo glo
bojamas sritis, - beje, ir veiklos, ir teritorines, - o be to, dvasios ir
dievai čia be reikalo statomi greta. Tai nuosmukio laikotarpio, o
ne XIII-XIV a. religijos požymis. Nors ir kiek painiodamasis,
toliau S. C. Rowellas vis dėlto sugeba padaryti išvadą, kitiems
istorikams neįkandamą, kad šventais buvo laikomi tik kai kurie
medžiai ir giraitės, o ne gyvavo kažkoks pamišęs „medžių kul
tas“. S. C. Rowellas puikiai atskiria akmenų šventumą, nepaversdamas jo „akmenų garbinimu“. Ir tikrai labai įžvalgus yra S. C.
Rowello fragmentas, kuriame vienu ypu panaikinami visi lenkų
ir lietuvių istoriografijos paistalai apie „gamtos reiškinių kultą“:
„Lietuviai ir jų kaimynai skandinavai bei slavai labai gerbė visą
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gamtos pasaulį. Rusams kanonų teisės žinovai nuolat prikišdavo,
kadjie meldžiasi giraitėse ar prie vandens. Neturėtų stebinti, kad
beveik visose kaimo bendruomenėse Lietuvoje ir Rusioje gam
tos kampeliai tapo religinių apeigų vietomis“ (p. 498). Taigi gerbė, o ne „garbino“, ir tai buvo religinių apeigų vietos, o ne „kul
to objektai“. Iki šitokios išminties per kelis šimtmečius joks Len
kijos ir Lietuvos istorikas neprisikasė, ojuk ši distinkcija akivaiz
di ir glūdi pačiame paviršiuje. Lygiai taip pat neblogai S. C. Rowellas
aiškina ir žirgo gerbimą - jis buvęs dievų valios išraiška.
S. C. Rowellas teigia, - juk taip galų gale rodo šaltiniai, - kad
pagoniškoje Lietuvoje būta ir žynių, ir vaidilučių, o „Vetulae (ra
ganos) irprophetissae (likimo spėjėjos) buvo gerbiamos kaip irjų
vyriškos lyties antrininkai“ (p. 500). Puikūs apibendrinimai pa
teikti apie šventų asmenų bei žynių gyvenamąsias vietas ir funk
cijas: „Šventieji žmonės gyvendavo sunkiai prieinamose vietose,
dykrose (Wildnis), nebūtinai susijusiose su sacrae villae - nuoša
liomis sodybomis, kurios virsdavo slėptuvėmis per karus ir kulto
centrais taikos laikotarpiais, tačiau įtakingiausi žyniai, be kuni
gaikščių, buvo aukotojai, blutekirl. Jie privalėdavo atnašauti die
vams laimėjus karą (tryliktame šimtmetyje trečdalis laimikio, mi
nimo sutartyse ir aprašyto metraščiuose, būdavo skiriama
sudeginti dievų garbei). Jie mesdavo burtus prieš mūšį ir drąsin
davo karius po to, kai tą būdavo padaręs karvedys“ (ten pat) ir
pan. Kai kas kelia norą ginčytis, bet tai ne esmė, - esmė ta, kad
S. C. Rowellas pagaliau mato sistemą („pagaliau“ - tarp istori
kų), kuri sėkmingai funkcionuoja ir yra visiškai normali Šiaurės
Europos religinė sistema, su žyniais funkcionuojanti apie kulto
centrus, keleto atmainų, be to, turime ir brahmanų-atsiskyrėlių
luomą, ir vyrų bei moterų žynių bent po dvi klases, ir svarbiausius
aukų atlikėjus, romėnų haruspikus, haruspex irgi burdavo iš pa
aukoto gyvulio vidurių, kaip ir blutekirl. Čia leistis į analogijas
nėra prasmės - tokie svarbiausi aukotojai visur yra, kaip yra ir
būrimas iš paaukoto gyvulio vidurių - tiek indoeuropiečių, tiek
Artimųjų Rytų senosiose religijose. Tad S. C. Rowellas rekonst
ruoja visiškai vienalaikiais šaltiniais paremtą lietuvių religinės sisLII

temos vaizdą: pasakjo, trys svarbiausieji dievai, po to aibė lokali
nių dievų ir demonų, kulto apeigos tam tikrose vietose, žyniai ir
jų klasės, aukų deginimas, pranašavimas etc. Kito mokslininko
siūloma sistema būtų kitokia, bet tai šiuo atveju trečios eilės rei
kalas, nes rekonstrukcijos gali skirtis ir tesiskiria. Jų sutapimas
reikštų tyrimų, taigi ir mokslo, pabaigą.
Bet tai, ką S. C. Rowellas teigia, yra rekonstruota sistema, ir
su šiajos dalimi - be abejo, padarius daugybę (nedidelių) išlygų, tektų sutikti.
Kita kalba, kai S. C. Rowellas imasi - gal išsigandęs, kad ne
būtų apšauktas baltofilu, - nagrinėti, t. y. neigti, vyriausiojo žy
nio instituciją ir Dusburgiečio Romovę, ir Krivio egzistavimą, ir
apskritai aukščiausiojo krivio, vyriausiojo žynio buvimą tiek Prū
suose, tiek Lietuvoje.
Jis teigia, kad Romovę, savo vardą gavusią iš Romos vardo,
ir krivj-popiežių išgalvojęs pats Dusburgietis, norėdamas su Ro
ma besikivirčijantiems kryžiuočiams parodyti, viena, kad pago
nys ir tie klauso savojo hierarcho, o antra, kad prūsai, Šėtono
įkvėpti, sukūrė savo antibažnyčią ir antipopiežių, nes velnias, kaip
žinoma, yra Dievo beždžionė, etc. Hipotezė įdomi, bet dar labiau
šmaikšti. Dusburgietis rašo, kad Romovė savo vardą gavo iš Ro
mos vardo, tačiau savo kronikoje jis to visiškai nekomentuoja,
nors komentaras čia daugiau nei lauktinas. Dar baisiau, priskyręs prūsams tokią pseudobažnytinę organizaciją, jis vis vien iš
aukštinojuos, kaip kone Romovės imperiją, valdančią ir verčian
čią paklusti ir tolimas gentis. Kamtai? Jei Dusburgietis neparašo,
kad Romovė tėra velniška Romos mėgdžionė, tai kamjis apskri
tai užsimena apie ją? O juk Dusburgietis užsiminęs išsyk meta
šią temą kaip karštą bulvę.
Taip ir nepaaiškinta, kodėl Romovės vardas kilęs iš Romos
vardo, - kodėl krivis lygintinas su popiežiumi, tai mes lyg ir gali
me suprasti, bet kam tada Romovė apskritai sumanoma? Ir ko
dėl jos vardas kilęs iš Romos vardo, Romow, trahens nomen suum
a Roma - juk tai tiesiogiai ir reiškia, kad Romovė pavadinta pa
gal Romos vardą, bet kodėl, kada, kaip - Dusburgietis nerašo. Ir
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atrodo, kadjam ta Romos aplinkybė visiškai netinka ir nemiela ir
kad čia jis ne viską paaiškina iki galo, kai ką nutyli ar yra cenzū
ruotas, o kad jis pats buvo cenzūruotas, Dusburgietis nurodo sa
vo kronikos pradžioje. Tik, suprantama, nenurodo, kuriose vie
tose. Ošiame tekste, atrodo, yra kupiūra. Galima įtarti - kažkokia
trumpai suformuluota Erazmo Stellos ir S. Grunau pasakojimų
pirmtakė čia išskusta.
Ir dar, atrodo, vis vien joks istorikas neįsiskaito į tekstą iki
galo. Krivis lyginamas su popiežiumi, ir taip išsyk įmetama valdy
mo idėja. Ji taip užgožia sąmonę jau nuo XIV a., kad neįsiskaitoma, ką Dusburgietis toliau rašo apie krivio autoriteto specifiką.
Atrodo, kad Criwe tiesiog kaip koks sakralinis karalius viešpata
vo, rinko duokles, skyrė vietininkus ir pan. Bet Dusburgietis apie
jokį valdymą šia prasme nė nemano kalbėti. Tai visai kitas daly
kas. Jis nusako Krivio valdymą pagal analogiją su popiežiaus val
dymu, o popiežius tuo metu išties valdė teritorijas Italijoje ir tu
rėjo pretenzijų į pasaulietinę valdžią daug platesne prasme. Vis
dėlto Dusburgietis turi omenyje dvasinę valdžią, - paminėjęs Romovę, kurios vardas kilęs iš Romos vardo, tęsia: „[...] in quo habitabat quidam, dictus Criwe, quern colebant pro papa, quia sicut dominus papa regit universalem ecclesiam fidelium, ita ad
istius nutum seu mandatum non solum gentes predicte, sėd et
Lethovini et alie naciones Lyvonie terre regebantur“ (BRMŠ I
334), t. y.: „[...] o ten gyveno žmogus, vadinamas kriviu, kurį ger
bė kaip popiežių, mat kaipjo šventenybė popiežius valdo visuoti
nę tikinčiųjų Bažnyčią, taip ir krivio valiai bei žodžiui pakluso ne
tik suminėtos gentys, bet ir lietuviai bei kitos tautos, gyvenančios
Livonijos žemėje“ (BRMŠ 1344, vertė L. Valkūnas). Pasakymas
„paklusti valiai ir žodžiui“ dar nereiškia, kad „paklūstančios“ te
ritorijos buvo administruojamos. Toliau Dusburgietis pasakoja
apie pagarbą, kurios šiose šalyse krivio pasiuntiniai, keliaujantys
su jo krivūle ar kitokiu ženklu, sulaukdavo iš kunigaikščių, kil
mingųjų bei prastuomenės. Bet ką tai rodo? Krivio pasiuntinys
sulaukia pagarbos, bet keliauja sau ir nukeliauja arba grįžta. Jis
nereziduoja, keliaudamas neapsistoja, idant skelbtų įsakymus ir
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niekur nėra krivio rezidentūrų. O pagarbą šventamžmogui paro
dyti yra visiškai natūralu. Bet keliaudamas jis nerenka mokesčių
nei aukų (nors tai nėra neįtikėtina), neatrodo, kad kelionės būtų
reguliarios ar kad tai vizitacijos, ir niekur nesakoma, kad jis per
duotų tą krivio valią. Nematome institucijos, kuri rodytų krivio
pasaulietinę valdžią. Jo pasiuntiniai galėjo kažką perduoti, bet
ką? Dievų valią, naujus dievų nurodymus - labai įtikėtina. Bet tai ne valdymas. Tai - informacinis biuletenis.
Sakyčiau, įsidėmėtinas pasakymas, kad paklūstama valiai ir
žodžiui. Nutum be „valios“ turi švelnesnius reikšminius atspal
vius, bet mandatus, mandatum - radikalaus įsakymo, aukščiau
sios, pvz., imperatoriškos, valios išraiška. Bet viskas susiję su pa
čiu krivio asmeniu, o ne su kokia nors struktūra. Krivio žodis,
krivio įsakymas. Tarkime, tuos įsakymus perduoda pasiuntiniai.
Kas garantuos, kad jų bus laikomasi, juolab kad jokios karinės
jėgos krivis neturi, išskyrus sakralinį autoritetą, jo pasaulietiškos
jėgos niekas neremia. Vadinasi, jo autoritetas veikia tik ten, kur
išpažįstami, sakytume, Romovės dievai. Prisiminkime Sovijaus
mitą iš Malalos kronikos intarpo, visiškai nesusijusį su Dusburgiečio informacijomis, kur vėl nurodoma teritorija, kurioje gyve
nančios gentys, išpažįstančios Sovijaus įvestą keturių dievų kultą
ir mirusiųjų deginimą - plg.: „O didis šėtoniškas paklydime, ku
ris buvai įvestas į lietuvių giminę ir jotvingių, ir prūsų, ir jemų, ir
lyvių, ir daugelio kitų, kurios sovika vadinamos ir [kurios] mano,
kad jų sielų vedlys į pragarą yra Sovijus“ (BRMŠ I 268, vertė Br.
Savukynas ir J. Tumelis). Taigi ir iš mitinio kulto pagrindėjo Sovi
jaus pusės matome iš esmės tą pačią erdvę, kurią nusako Dusburgietis: baltų gentys ir gana netikėtai pritampantys finougrai, jemai
ir lyviai, kurie netiesiogiai patenka į „Livonijos tautų“ sąrašą.
Ir Malalos intarpas, ir Dusburgiečio kronika liudija, kad ben
drą kultą išpažįstančios gentys turi bendrą religinę teritorinę sa
vimonę.
Tokiu atveju krivio egzistavimas įmanomas, [manomas ir pa
klusimas jam, jis ir ypač Romovė yra ne atsitiktinė, o būtina ins
titucija, nes antraip tokia savimonė neturėtų ašies, apie kurią

sukasi, ir jos nebūtų. Ir, sakytume, savanoriškai apsiėmus jam
paklusti. Ar dar greičiau - paklūstant pagal tradiciją, paveldėtą iš
tėvų ir protėvių. Bet paklusti kaip ir kame? Tarkime, ne valdžios
klausimais, bet ginčytinais arba, mūsų žodžiais tariant, teisinio
arbitražo - pasienio ginčų, teritorijų, paveldėjimo, turto dalybų klausimais. Tą lėmė ne krivio teisinis išprusimas, bet jo sakralinis
statusas. Krivio sprendimai tikriausiai buvo galutiniai ir sutapo
su dievų valia.
Vargu ar su ano meto informacinėmis priemonėmis ir komu
nikacijų tinklu buvo galima veikliai „valdyti“ tokias milžiniškas
teritorijas ir skirtingas (ir skirtingų interesų) gentis. Krivio valia
ir žodžiai krisdavo, matyt, ne tik ir ne tiekjam sąmoningai kišan
tis į kitų genčių reikalus, kurie daugeliu atveju buvo savaveiks
miai. Greičiau čia turime pasyvų kriviovadovavimą. Galimas daik
tas, čia kalbama apie Romovės orakulą, kurio tos gentys ar atskiri
kunigaikščiai arba teritorijos atsiklausdavo kaip dievų balso. {Rikojotą galėdavo būti siunčiami pasiuntiniai su atitinkamais klau
simais, išjo galėdavo vykti pasiuntiniai su atsakymais, informaci
ja, aplinkraščiais, „šventiniais sveikinimais“, palaiminimais,
derliaus švenčių ar karo žygių proga. Romovę turėtume laikyti
amfiktionijos centru su veikiančiu orakulu, vyriausiuoju to ora
kulo žyniu. Sakyti, kad jis „valdė“ baltų ir finų gentis, galima ly
giai taip pat, kaip ir teigti, kad Delfų orakulas „valdė“ visą antiki
nį Viduržemiojūros baseiną ar bent jau graikus. Tačiau Romovės
statusas politiniu aspektu tikriausiai buvo amfiktionijai būdingasji turėjo stengtis palaikyti taiką tarp prisijungusių genčių. Ir todėl
prie jos jungtis buvo palanku ir lyviams, ir jemams, ir tikriausiai
krivičiams.
Atrodo, kad tai ne visada pavykdavo, - tarkime, taikos palai
kymas, bet, pavyzdžiui, jotvingiai su lietuviais ir prūsai su lietu
viais nekariavo. Kodėl? (Nekalbu apie pakrikštytų pavergtų prū
sų dalinių įtraukimą į Ordino dalinių sudėtį ar panašius vėlesnius
įvykius.)
O kad sakralinio valdymo principas prūsams buvo žinomas,
kitoje vietoje nurodo pats Dusburgietis, minėdamas Galinda
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prophetissa, galindų pranašę, pagal kurios nurodymus buvo tvar
komi galindų žemės gyventojų reikalai.
Kitas reikalas, kai visi šie klausimai perkeliami į Lietuvą ir
kai čia imama ieškoti vyriausiojo žynio. Čia nieko panašaus nėra Romovės hierarcho lygio žyniu nebūtų galima laikyti net ir le
gendinio Lizdeikos, nes jo veikla net legendose perdėm susijusi
su Gediminu, ir Gedimino sapno bei Vilniaus „įkūrimo“ epizo
das liudytų ne pranašaujantį vyriausiąjį žynį, skelbiantį dievų va
lią, o vyriausiąjį žynį, atliekantį - kunigaikščio atžvilgiu - konsul
tacines religines paslaugas.
Komentuodamas S. C. Rowellą nesiremiu tais šaltiniais, ku
riais nesiremia jis pats, - nei E. Stella, nei S. Grunau, nei Luku
Davidu, nors praktiškai šios legendinės prūsų kronikos patvirtin
tų besiperšančias bendriausias išvadas apie Romovės ar Rikojoto sakralinio centro egzistavimą ir apie Prūsijoje jo turėtą abso
liučią galią ypatingų įvykių metu, - anos legendos apie krivio įtaką
kalba daug nuodugniau ir realistiškiau, - kai jo būdavo atsiklau
siama, ar pradėti karo žygį, prieš ką jį kreipti, kaip bausti prasi
žengusius galindus ir pan. Išorėje, už Prūsijos ribų, krivis įtakos
neturi, tačiau jam, t. y. jo atstovaujamiems Rikojoto dievams, iš
juos garbinančių kraštų siunčiamos kasmetinės aukos ir vyksta
piligrimystės; apie kokius nors krivio paliepimus jotvingiams, kur
šiams ar lietuviams nėra kalbos nė legendiškiausiose legendose,
bet kad jis lieka autoritetu, galinčiu potencialiai sustabdyti tokių
genčių vidaus karą, abejonių nekelia. Vis dėlto vieną tendenciją
iš legendų matome: Lietuvoje valdanti giminė savo valdžioje tel
kė ne tik pasaulietinę, bet ir sakralinę valdžią. Priešingai nei Prū
sijoje, būtent ji imdavosi visų legendose minimų religinių inicia
tyvų ir inovacijų.
S. C. Rowellas, apsvarstęs tiek legendas, tiek kulto statinius
Lietuvoje ir padaręs išvadą, kad kulto statiniai Lietuvoje sąlygiš
kai yra labai vėlyvi, atkreipia dėmesį ir į tai, kad tas šventoves
stato didieji kunigaikščiai, taigi jie yra ir vyriausieji žyniai. Dėl
kulto pastatų visiškai sutiktina, nes pagrindinės indoeuropiečių
šventvietės nuo seniausių laikų būdavo įrengiamos po atviru
LVII

dangumi; uždaryti Dievą patalpoje - tai prieštaravo tiek lietuvių,
tiek keltų, tiek germanų pagonybės esmei ir indoeuropiečių reli
gijos nomadiškam dangiškajam pagrindui. Religinės apeigos taip
pat vykdavo po atviru dangumi. Šventoves indoeuropiečiai visa
da imdavo statyti arba paveikti Artimųjų Rytų civilizacijų įtakos,
arba, kaip Šiaurės Europoje, - jau krikščionybės. Ir Rivijaus mi
nima šventovė vis vien buvo atvira į viršų, tai buvo tarsi kompro
misas tarp pagonybės reikalavimų ir viešojo kulto centralizaci
jos, lokalizacijos, monumentalizacijos poreikių, atsiradusių
kontaktuojant su krikščionybe ir stengiantis jai atkirsti bei ją ati
tikti ir architektūros plotmėje.
Kiek kitaip skamba teiginys, kad vyriausiasis lietuvių kunigas
buvo pats didysis kunigaikštis. S. C. Rowellas pateikia daug kuni
gaikščių atliekamų aukojimų ir religinių iniciatyvų pavyzdžių, ta
čiau nepasako, kur jis rado tokius paminėjimus metraščiuose. Ir
draugų, ir nedraugų metraštininkai bei legendinė tradicija šitą
gana fenomenalią aplinkybę būtų perteikę, ir tai, kad, tarkime,
Gediminas - vyriausiasis lietuvių žynys, nebūtų praslydę pro am
žininkų, kad ir kaip menkai su lietuvių religija susidūrusių, akis.
Nieko panašaus ir religiškai aktyviausio Kęstučio atveju, nors rei
kia pasakyti, kad išties, pradedant Mindaugu, Lietuvos valdovai
buvo religiškai aktyvūs ir iniciatyvūs. Tikjoks šaltinis nemini, tar
kime, to, kad Vytenis buvo vyriausiasis pagonių kunigas, nors tai
kaip tik būtų atitikę poreikius dar labiau demonizuoti kovą su
lietuviais ideologijos ir ypač politinės propagandos srityje. Beje,
Dusburgietis panašiu atveju mini Romovę, bet S. C. Rowellas ją
neigia, o didžiojo kunigaikščio kunigystės, juolab aukščiausios,
joks šaltinis nemini, bet S. C. Rowellui ji susiklosto. Matyt, iš
dalies dėl to, kad jis žino apie Artimųjų Rytų religijose gyvavusį
reiškinį - valdovo ir vyriausiojo žynio tapatumą faraono ar kara
liaus asmenyje; žyniškas titulatūras turėjo ir Romos imperato
riai; germanų ar airių karaliukai išties turėjo žyniškas funkcijas.
Bet čia esama tam tikro nesusipratimo.
Pagonių kunigaikštis aukoja aukas, - tarkime, Kęstutis, duo
damas priesaiką, - tai esą liudija, kad jis yra ir vyriausiasis žynys.
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Bet tai universali priesaikos ceremonija, kurią J. G. Frazeris ap
rašė ir išanalizavo dar XIX a., ir ją atlieka tie, kurie deda auką, o
ar jie žyniai, ar ne - nesvarbu. Be to, kunigaikščio aukojimai die
vams, kuriais irgi remiama ši kunigaikščio-vyriausiojo žynio hi
potezė, yra visiškai natūralūs. Ar Jogailą kas nori paversti vysku
pu dėl to, kadjis meldėsi, krikštijo ir dalyvaudavo mišiose? Lygiai
taip pat ir Kęstutis aukojo dievams, tarkime, savo ir valstybės
vardu, nebūtinai dėl to tapdamas vyriausiuoju žyniu.
Šitokios galimybės atmesti negalime, bet neturime ganėtino
pagrindo ją pripažinti, t. y. bent vienos užuominos apie tai šalti
niuose ar legendose.
S. C. Rowellas teisingai pastebi pasaulietinių suverenų do
minavimą religinėse iniciatyvose - ta tendencija matosi jau iš Lie
tuvos metraščių legendinės dalies. Sperai, Pajautai, Kukovaičiui
statomi stabai, Šventaragis inicijuoja nekrokulto centrą, Skirmantas/Gerimantas įsteigia Perkūno šventyklą Vilniuje, - ir istori
niai kunigaikščiai perima tą pačią estafetę. Vis dėlto išvados gal
formuluojamos per kietai, būtų galima iš jų pateikti lankstesnį
apibūdinimą ar net frazę, - mes turime pripažinti, kad lietuvių
didieji kunigaikščiai religinę iniciatyvą laikė savo rankose ar el
gėsi it kokie kriviai krivaičiai. Bet manding tai rodo apmąstytą
ilgalaikę dinastinę politiką, kuri atsirado greičiausiai gana seniai,
ir jei jau pačiam pradėti daryti prielaidas - liudija atsispyrimo
kažkokiam stipriam religiniam laukui idėją, siekį „neprileisti žy
nių prie valdžios“. Toks siekis ir galėjo atsirasti turint pašonėje
Romovės pavyzdį. Jei Romovė egzistavo ir jeigu ji buvo amfiktionijos centras, ji savo sakralinės santaikos ideologija negalėjo
netrukdyti Lietuvos valstybės formavimuisi. Kunigaikščių vyravi
mas Lietuvos religiniame gyvenime kaip tik netiesiogiai liudytų
Romovės egzistavimą. Nes tuo atveju valdovams išties vieną aki
mirką būtų prireikę uzurpuoti religinę iniciatyvą ir autoritetą. Ta
čiau tai nereiškia, kad jie apsišaukė vyriausiaisiais žyniais ar pa
veldėjo tokią tradiciją. Jie kartkartėmis elgėsi taip, tarsi būtų buvę
vyriausieji žyniai, bet tai dar nereiškia, kad jie tokie buvo pagal
titulatūrą.
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Ovyriausiojo žynio Lietuvoje klausimas yra labai ilgo ir nuo
dugnaus nagrinėjimo tema, jai reikalingos gal kelios visiškai skir
tingus požiūrius siūlančios monografijos, tik tada galėtume imti
nuvokti ką nors aiškiau. Šiaip ar taip, net legendose busimąjį vy
riausiąjį žynį Lizdeiką randa didysis kunigaikštis Vytenis - tarki
me, kad tai simptomiška: žyniai būdavo kontroliuojami „nuo lop
šio“. Tai nerodo, kad žynių hierarchija neegzistavo ir kad nebuvo
vyriausiojo žynio, - tai sunkiai įtikinama. Bet kokioje bendruo
menėje, bet kokiame kaime ar - atleiskite už palyginimą - gyvū
nų bandoje yra vyriausiasis. Kodėl, jei lietuvių žyniai egzistavo,
negalėjo būti vyriausio, autoritetingiausio? Ar bent jau juo tie
siog savaime turėjo tapti svarbiausio religinio centro, labiausiai
tikėtina - Vilniuje, svarbiausias žynys. Čia mes ir matome legen
dinį Lizdeiką. Žinoma, kitas klausimas - vyriausiojo žynio insti
tucijos perimamumo; turint omenyje Lietuvos kunigaikščių vyra
vimą, jis galėjo būti netgi skiriamas iš kunigaikščio patikimiausių
asmenų. Bet tai jau išeina už mūsų kompetencijos ribų.
Apskritai šis komentaras visiškai neišsemia S. C. Rowello pa
siūlytos lietuvių religijos traktuotės teikiamų galimybių ir klausi
mų, tačiau tai yra pirma traktuotė, kurią nuo J. Dlugošo laikų
pateikia istorikas profesionalas ir su kuria gali diskutuoti religi
jotyrininkas ar mitologas, kai kuriose vietose raukydamasis, kai
kuriose džiaugsmingai pavydėdamas sėkmingos nelauktos įžval
gos. S. C. Rowello pateiktą koncepciją verta laikyti „Rowello lie
tuvių religijos koncepcija“, kaip ir A. J. Greimo, M. Gimbutienės
pateiktąsias. Ji yra profesionali.
Pabaigoje pasamprotaukime, kokios gi SLRMstudijų pamo
kos atsiveria mums šiandien, kokios tyrimų tradicijos šakos yra
įmanomos ir kaip įmanomos?
Dabar, esant stipriam N. Vėliaus įdirbiui lietuvių religijos ir
mitologijos srityje, pasirodant Profesoriaus parengtiems šaltinių
ir mitologijos tyrimų tomams, galima kai ką pasakyti apie ben
dresnius tyrimų vyksmus, apie jų būklę ir galimybes.
Šiose pastabose nesitikiu „objektyviai“ išspręsti neišsprendžia
mą problemą, nemanau, kad galėčiau pasiūlyti ir kokias nors uniLX

versaliai galiojančias ištarmes. Tai tik mano subjektyvi mokslinė
pasiūla atvira kritikai ir interpretacijoms. Kartu tai ir šiokia tokia
postmodernistinė raiška. Postmodernizmą šiuo atveju suprantu
kaip ganėtiną metodologinį atvirumą, kaip laikyseną, kai galima
paisyti teisių aiškinti įvairius šaltinius, kaip laikyseną, kai supran
tama, kad aiškinant neišaiškinamus ir nesuprantamus dalykus ga
lutiniai paaiškinimai, galutinės interpretacijos nėra tikėtini nei
tikėtinos.
Iškart norėčiau tarti, kad, mano galva, lietuvių religijos re
konstrukcija neįmanoma. Pagal klasikinius religijų istorijos rei
kalavimus religija aiškinama per mitologiją (kosmogoniją, teogo
niją, antropogoniją, kultūrinių didvyrių mitus), panteono sandarą
bei struktūrą, kultą (mitus įdabartinančius ritualus, aukojimus,
maldas), religinių idėjų įtaką žmogaus egzistencijai, dorovei, po
mirtinio gyvenimo įvaizdžius. Kiekvieną iš šių dėmenų galime ap
tarinėti, nes šaltiniai tokią galimybę suteikia, bet apie rekonst
rukciją, arba, lietuviškai tariant, „atkūrimą“, kalbos nėra.
Atkūrimas ar rekonstrukcija turėtų reikšti bent jau trečdalio se
nosios religijos realijų atkūrimą, bet mums tai neįmanoma. Pa
grindinė problema ta, kad mes neturime išlikusių originalių šven
traščių ar net jiems paralelių tekstų, kaip, tarkime, skandinavų
Edos. Nežinome nei XIII-XIV a. maldų Perkūnui tekstų, neturi
me aiškių aukojimo aprašymų (Kęstučio sudėta jaučio auka tėra
priesaikos auka, atlikta labai jau išskirtinėmis aplinkybėmis), o
kai kurie vėlesni ritualų ar maldelių fragmentai pasiekia mus iš
tų laikų, kai lietuvių religija nebefunkcionuoja, tad jie teoriškai
gali būti įtariami esą „privataus religingumo“ vaisiai. Visa tai, ką
žinome ir ką fiksuojame lietuvių religijos ir mitologijos tyrimuo
se, remiasi tik fragmentiškų šaltinių derinimu su vėlyvąja tauto
saka bei etnografine medžiaga. Tai gana pavojinga mokslinė lai
kysena, nes labai plačiame tautosakos ir etnografijos lauke galima
rasti kokių tik nori detalių, patvirtinančių ar paneigiančių bet ko
kią hipotezę. Deja, kitokios laikysenos galimybių nėra.
Pozityvistinė nuostata pažymi rekonstrukcijos procesų neto
bulumą ir juos kritikuoja kaip nepasiduodančius tautosakinei ar
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etnografinei verifikacijai. Tačiau pats pozityvizmas tepateikia la
bai jau nususintą ir nuskurdintą tradicijos vaizdą. Ir, beje, radi
kaliai neautentišką. Pavyzdys - nepaprastai gerbtino asmens, J.
Balio, lietuvių mitologijos studijos, pokario metais publikuotos
vokiečių ar anglų kalba išleistuose religijų istorijos žinynuose. Jos,
nors ir pabrėžtinai pozityvistinės, daro meškos paslaugą lietuvių
religijos ir mitologijos pristatymams užsienyje. Tuo metu, kai abo
rigenų ar kokio atokaus salyno gyventojų religijų tyrimuose aiš
kiai parodoma sudėtinga daugiasluoksnė religinė sistema, įman
tri panteono struktūra, sudėtinga kosmogonija, funkcionuojantis
kultas ir t. t., J. Balio tekstuose matome, kad lietuviai teturėjo
vieną dievą - Perkūną, kurį audros metu maustė, siūlydami ir vėl
atimdami lašinių paltį, o apie kultą ar panteoną nebuvo jokios
kalbos, tiesiog „garbinti gamtos reiškiniai“. Šitaip lietuvių religi
ja parodoma kaip neįtikėtinai primityvi, savo skurdumu neturinti
jokių atitikmenų pasaulio religijų terpėje. Esmė ta, kad šiais lai
kais atkūrinėjant religiją vartojamas visai kitoks ir toli gražu ne
XIX a. „gamybos“ pozityvistinis klausimynas. O metodologijos
visiškai kitokios.
Tačiau, šiaip ar taip, tenka darsyk pakartoti, kad lietuvių re
ligijos rekonstrukcija yra neįmanoma. Kita vertus, galimas re
konstravimas - procesas, vyksmas, nes šaltinių ir palyginamosios
tautosakinės ir etnografinės medžiagos nėra mažai. Panaudojus
vienokią ar kitokią metodologiją, jos apklausinėjimas duotų ati
tinkamą rezultatą, - suprantama, priklausantį nuo tos pačios me
todologijos specifikos. Tai reiškia, kad apklausinėjimo rezultatai
skirsis, bet tai visiškai natūralu ir neišvengiama.
Kitas klausimas - ką mes galų gale norime atkūrinėti - mito
logiją ar religiją? Iš esmės pagal religijų istorijos reikalavimus
turėtų būti atkūrinėjama religija (su „mitologija joje“), bet mū
suose išlikusi tam tikra mitologijos persvara. Tą nulėmė daugybė
priežasčių, tiek nulemtų XIX a. požiūrio, tiek marksistinių, tiek
katalikiškų ideologemų. Bet pripažinkime šią skirtį ir pažvelki
me, kuri sritis, kaip ir kiek gali būti nagrinėjama.
Jei rekonstruojame mitologiją, patenkame į labai keistą erd
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vę: koks gi, tiesą sakant, gali būti mitologijos rekonstravimas, jei
išlikęs tik vienas Sovijaus mitas, kelios nelabai aiškios mitų nuoskalos ir etiologinės sakmės? Griežtąja prasme tai nėra pagrindas
mitologijai atkurti. Greičiau reikėtų kalbėti ne apie mitologiją, o
apie mitiką, omenyje turint būtent nuoskalas ir elementus, o ne
pačią darnią sistemą.
Jei atkūrinėjame religiją, kaip tai įmanoma be kulto ir ritua
lų? Etnografiniai aprašymai čia nieko nepadės, nes jie dažniau
siai atitinka kitus europinius reiškinius ir greičiausiai atspindi uni
versalaus eurazijinio valstietiško (ar žemdirbiško) religingumo
apraiškas. O valstietiškas religingumas dar nėra oficialioji religi
ja, be to, jis dažniausiai suja smarkiai prasilenkia. Pagal Joninių
papročius senosios religijos ritualų neatkursime. Joninės prak
tiškai taip pat švenčiamos ir slavų, ir Vokietijoje.
Tad vis dėlto - kas įmanoma? Man regis, įmanomi du re
konstravimo (kaip mokslinio vyksmo) būdai. Vienas jų - mito
loginių vaizdinių atkūrinėjimas. Galime analizuoti, tarkime, po
mirtinio gyvenimo, Perkūno, Velnio vaizdinius ar kitas senosios
tradicijos „vaizdinines“ detales. Šitas būdas pakankamai korek
tiškas, tik reikia turėti omenyje, kad gaunami rezultatai nieku
gyvu negali būti laikomi atkurtais senosios mitologinės siste
mos segmentais. Tai tik mūsų vaizdiniai apie vaizdinius, kuriuos
mes pagal savo subjektyvų požiūrį atkūrinėjame pagal turimus
ir mūsų perinterpretuotus šaltinius. Galbūt koks nors kitas šal
tinis ar kitas požiūris į jį visiškai pakeistų mūsų tyrimo rezulta
tus. Tačiau remdamiesi savo turima informacija galime daryti
tam tikrus apibendrinimus. Kita vertus, vaizdinio atkūrinėjimas
pats savaime dar nėra reikšmingas religijos kaip funkcionuo
jančio reiškinio rekonstravimui - juk „atkūrę“ vaizdinį dar ne
sužinosime, kaip jis funkcionavo, kaip veikė religinėje sistemo
je. Tačiau tokių vaizdinių atsekus ganėtinai daug galima tikėtis,
kad jie tarpusavyje ims jungtis į tam tikrą kompleksą. Juk, tar
kime, pomirtinio gyvenimo vaizdinio analizė neįmanoma be Per
kūno ar Velnio vaizdinių, ir atvirkščiai; atitinkamai netgi ganė
tinai „smulkūs“ mitologiniai personažai „sukimba“ su
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svarbiaisiais mitologiniais vaizdiniais, patenka į pozicinius ar
opozicinius santykius su jais.
Antras rekonstravimo būdas - religinių procesų, vyksmų at
kūrinėjimas. Akivaizdu, kad pagal šaltinius galime atsekti, tarki
me, XIII-XIV a. funkcionavusios religinės sistemos pėdsakus,
vėlyvesnį, XV-XVII a., dviejų religijų sinkretizmą ir galiausiai
senosios tradicijos destrukciją XVIII-XIX ir iš dalies XX a. Vien
šios kaitos, nuosmukio istorija gali tapti daugybės studijų objek
tu. Kitavertus, galima analizuoti, kaip religinė istorinė raida vyksta
iki XIII-XIV a., tik šio proceso rekonstrukcijai dėl ankstyvesnių
šaltinių trūkumo ar jų specifikos reikalingas labai tvirtai metodo
logiškai pagrįstas požiūris arba labai tvirta archeologinė bei po
draug religijotyrinė erudicija.
Ir apskritai religijos ir mitologijos rekonstrukcijai labiausiai
pravartus būtų jų specifikai artimiausi religijotyriniai metodai,
ypač religinis istorinis ir lyginamasis (su visomis šių metodologi
jų atmainomis). Taip pat tikrai dar ne iki galo išnaudotos struk
tūrinės analizės galimybės. N. Vėliaus atlikta trinarės struktūros
analizė rodo, kad šis kelias duoda vaisių. Lygiai taip pat religinęmitologinę ar pasaulėžiūrinę išklotinę būtų galima nagrinėti pa
gal keturnares ar dvinares opozicijas, o gal būtų įmanoma grimz
ti dar giliau. Tad kelių lietuvių religijos bei mitologijos analizei
tikrai yra, ir jos ateitis galėtų būti visiškai užtikrinta.
Tik darsyk norėtųsi priminti, kad negalima tikėtis „objekty
vios“ analizės baigties. Nagrinėjimo rezultatai turėtų priklausyti
visų pirma nuo metodologijos ir aprėpiamo šaltinių lauko. Po ge
roko laiko tarpo gali pasirodyti, kad skirtingų metodų rezultatai
sueina į visumą - tik tuomet šneka apie „objektyvumo“ pėdsakų
tikėtinumą būtų iš dalies įmanoma. Mano galva, čia reikėtų kiek
keisti įsigalėjusias nuostatas, kad kuri nors tema gali būti tik vie
no tyrinėtojo dispozicijoje. Išties, jei vieną temą, tik skirtingais
metodologiniais aspektais, nagrinėtų skirtingi tyrinėtojai, nieko
blogo neatsitiktų, tik tokia tema būtų išnagrinėta skirtingais po
žiūriais ir būtų kiek aiškesnė. Juo labiau aiškesnė, kuo daugiau
skirtųsi tyrinėtojų rezultatai.
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