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šiandiena

Klastingasžodis „tradicija“.Vienavertus, tai,kas
tęsiama,perduodamaiškartosįkartą–šventasdaly
kas,pagrindųpagrindas.Tradicijayraidentifikacijos
pagrindas,jisuteikiagalimybętaptisavimtamtikroje
terpėje,išlaikantsavovertybes,pasaulėžiūrospagrin
dus,veiklosmodelius,religingumą.
Taisavaimesuprantama.Tikkartaistatradicijakaip

sąvokakertasavopačiospagrindus;kadareikiamėgin
tisusivokti,artra di ci ja yra tra di ciš ka,kaikalambūro
vertasituacijaverčiažodį„tradicija“perskaitytikitaip.
Ypačkaiklausiama,ar„tradicijaatitinkatradiciją“.
Taiklausimas,kurisreligijosesąlygojarevoliucinius

pokyčius–būtenttaipklausėLiuteris,Kalvinas,gero
kaipriešjuosEchnatonas,pirmastokiųklausinėtojų;
vėliauklausinėjosižydųpranašaibeitebeklausinėja
irtebeatsakinėjasektos,kuriomsklausimas„argalio
jantitradicijaatitinkapirminętradiciją“yrabūtinas
jospačiosegzistavimopagrindas,nessektaprivalo
atsakyti„ne!“
Religija,atsakiusi„ne“,reformuojasi,atsinaujina,

atsakiusi„taip“–tęsiasi,stengdamasiniekonekeisti.
Ką čiabekeisi,nesgyvagrindžianti tradicija–

šventa.
Ilgasįvadas,nesirtemailgabeineišsemiamanei

straipsniu,neipokalbiu,neipokalbiųciklais.Juolabkad
bijau,jogsprendimastegalimasideologijoslygmeniu,
oideologijųestidaugirjosskirtingos.
Klausimasšiuometu formuluojamastaip:arda

bartiniaipagonybės išpažinėjaiLietuvojegalibūti
vadinamitradicinėsLietuvosarlietuviškosreligijos
išpažinėjais?
Klausimas,vienavertus,absurdiškas.Tradicinėmis

Lietuvosreligijomispripažintosatėjusios„iššalies“:iš
Izraelio,Krymo,Romos,Mekos.Tradicinėsirteisėtos,
nesčiagyvuojailgąlaiką,turisekėjųirišpažinėjų,turi
šimtametętradicijąLietuvoje,šventyklas,dvasininkus,
šventraščius,šventes,apeigasbeiritualus,tra di ci jas.
Otuometuišnyrasenosioslietuviųreligijosišpažinė

jai,teigiantysišpažįstątąpačiątradiciją,kuriXIII–XIV
a.buvusioficialiLietuvosvalstybinėreligijairkurią
brutaliainutraukęsLietuvoskrikštas,įsikišusužsienio
jėgomsirvykdantjųvalią.
Lietuviųpagonybėnegalintinebūtitradicinėreligija,

jeitokiosyradidesnęarmažesnęreikšmęirpalyginti
nedidelįišpažinėjųskaičiųturinčioskitosreligijos,juk
visosLietuvojetradicinėmispripažintosiratitinkamas
religinesteisesįgijusiosreligijosyravienuarkitumetu
įvežtos,importuotos,t.y.visostradicinėsgenetiškai
svetimos.Vienintelėgenetiškaisavareligija,senoji
lietuviųreligija,nepripažintatradicine.Išesmėstai
nonsensas.
Tačiaupagrįstasistoriniufaktu,kadirkokiužiau

riu–senojireligijapasibaigė.PasibaigėXIV–XVa.
sankirtoje, sunaikinusžynių luomą,atlikusįkulto
apeigas,perdavusįiškartosįkartąšventąją,religinę,
mitologinętradiciją,svarbiausiasšventvietesiršven
toves;įsteigusteguirišpradžiųretąparapijųtinklą,
betvisdėltoėmuschristianizuotikraštą.
Ištiesųmišinį,susidariusį išsenosiosreligijos ir

mitologijosreliktų,valstietiškoreligingumo,paveikto
irkatalikybėsapeigųirmokymo,galimepavadintige
riausiuatvejusinkretizmu.Blogiausiu–religinemai
šatimi,kuriojeapietamtikrusDievo,Jėzaus,Marijos,
Juozapo,daugeliošventųjųpaveikslusakumuliuojasi
archajiškostradicijosiruniversaliųžemdirbiškųtikė
jimųbeimitologemųšleifai,ogalkaikuriaisatvejais
atvirkščiai–apiesenąjądievybę,pakeitusiąvardą,
betnepakeitusią funkcijų, telkiasišventėsarapei
gos,laikomoskrikščioniškomisirvisiškaipatekusios
įkrikščioniškųtikėjimųirritualųerdvę.Kiekvienas
toksirpanašusatvejistokiesudėtingi,kadtra di ci nio 
substratonuokrikščioniškųapnašų,ar,suprantama,
atvirkščiai,krikščioniškobranduolionuo tra di ci jos 
duotosformos–neįmanomaatskirti.Atskiraisatvejais
tokiąanalizę,skirtįgaliatliktietnologija,tautosaka,
choreografija,kiekdaugiaugalinuveiktimitologijos
tyrinėjimai,ieškantysbendresniųvaizdiniųsankabų
irdardaugiaureliginiaiistoriniaiirapskritaireligijo
tyriniaityrimai,kurieklausianetikapievaizdinius,
dievųvardusbeifunkcijas,kultąiržynius,betirvisos
šitos įvairovės funkcionavimą, t.y.žvelgiaįreligiją
kaipgyvą,istoriškaiveikiantįiristoriškaikintantįor
ganizmą,turintįcentrąirperiferineszonas,panteono
iržyniųhierarchijas,atitinkamusreagavimoįšventybę
būdusetc.
Tokiųmokslingųišvedžiojimųreikia,idantpabrėž
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Kodex szubrawski, Wilno, 1819. Raižinys tituliniame puslapyje: 
„Keliaujantis ant kastuvo bajoraitis, idant iš toli geriau skirtų žmonių 
darbus, stebi pasaulį per žiūroną arba perspektyvą. 
Iš veido panašus į savo prabočių Perkūną, kadaise tramdžiusį apga-
vikus, girtuoklius, veltėdžius ir visokius nedorėlius. 
Apsirengęs tais pačiais drabužiais, kaip ir jo protėvis Perkūnaitis.“

tume–religijapernelygsudėtingairkompleksiška,
kadbūtųperduodamanekitaipnegutra di ci joskeliu.
Ojeitradicijosnėra,negalimekalbėtiapiereligijosat
gaivinimą.Jeibūtųlikęšventraščiai,nepertraukiama
žyniųgrandinė,nenutrūkstamiaukojimaibentviename
atokiamecentre,kuriųmeturecituojamimitiniaipasa
kojimaiirvardijamidievai–kitakalba.Dabarvisoto
neturime,tenkapripažinti,kadgyvostradicijosnėra.
Tradicijąmėginaatkurtimokslas,tačiaureikiaturėti

omenyje–mokslasatkuriadetales,schemas(dažniausiai
detales),kurkiekvienąrekonstrukcijągalikeistikita,
besiremiantikitaisprincipaisiratitinkamaiduodanti
kitokįrezultatą,kitokįvaizdą.Tačiaunetirtobuliau
siosmetodologijosatkuriamodelį,kaiptareligijagalėjo
atrodyti,kaipjigalėjoreikštis,irpatsmokslasžino,
kadtasmodelisneteisingas–duomenųpernelygmaža.
Netgeriausiuatvejuatkūręgarvežįargalvoje,atsimi
nimuoseįstrigusį jovaizdąįkūnijęmetalu,gausime
tikmetaloluitą,visaistruktūrišką,betjeinebusnei
bėgių,neianglies,šisatkūrimasliksnegyvasirtuščias.
Taipjuokingaiatrodytųirreliginėbendruomenė,savo
veiklągrindžiantimokslinemonografija.Čiareikia
apreiškimo,kitaipreligijanesujudės,bėgiainesudun
dės,oapreiškimonėra.Dievaijeiirreiškėsi,jųraiška
baigta.Omokslasrekonstruojavaizdiniusirschemas,
kuriaskulptūras,betmokslotikslainėraPigmaliono
tikslai, ir joksdievasneįkvėpsmokslininkokaltuvu
išrėžtaiGalatėjaigyvybės.Mokslassautokiųtikslųnė
nekelia,antraipjisvirstųmaginiuokultizmu.
Antraskelias,kuriuogalimekalbėtiapieTradicijos

atkūrimą–mėginti jąišlukštenti išgy vosetnografi
nėstautosakinėstradicijos,kurigyvabuvodarlabai
neseniai,osalelės,išlaikiusiospapročius,ritualizuotą
elgseną,burtus,žolininkystę,raganystęirkerėjimus,
tebegyvuoja,tačiautainetiesioginiaisaitai,vedantys
nuopatsenosiosreligijosįšiandieną,oryšiaisusenojo
maginioelgesiosalelėmis(kuriosgalibūtiirlabaiar
chajiškos),betjosniekugyvunesusidėstoįsistemąir
juolabneatstovaujasenajaireligineisistemai.Galimas
dalykas,kadmaginiaidalykai(žinia,išskyrusateities
spėjimusirpan.)nebuvojostoleruojami,oraganystėnie
kadanetampareliginėssistemospripažintadalimi.
Yrasistema–etnografiniofolklorinioelgesiosistema,

išlikusigalnuotikraisenųlaikų,susavošventėmis,
apeigomis,tikėjimais–tačiautaietnografija, o nereligi
ja.Aršokiai,žaidimai,Rasos/JoninėsarUžgavėnėsyra
gyvosšventėsirarčiadaugiaunėratuščiobarškėjimo,
užkurionedievųcimbolai,obuitiškiirvėlyviKanapinis
suLašininiu,kažkaspanašausįXIXa.laukeatliekamų
komiksųherojus–klausimas,įkurįdabarneatsaki
nėsime,juolabkadvienintelisšiandienbesiperšantis
atsakymasbūtų–kiekvienamtikriausiaisavaip.
Etnografijos,etnografinėselgsenospratęsimasįXXIa.

nebūtųnetikjuokingaargėdinga–taibūtina,norint

išsilaikyti,beto,taiautentiška(XIX–XXa.pirmospu
sėsprasme).Tačiauetnografija–nereligija.
Taigitrumpaitariant:mokslinėsrekonstrukcijostra

dicijosneatgaivins,žemdirbiųpapročiaietnografijoje,
bendridaugeliuiEuropostautų, irginėrasavasties,
juolabreliginėssavasties,pagrindas.
Tadnėrajokiopagrindobandytiatgaivintitradiciją,

tokiopagrindo,kurisleistųantaiišskleistiirįtvirtinti
tradicinędoktriną.
Visdėltomataukitąkelią,kaipjįmatoirdalisvadi

namųjųpagonių.Norstaskeliasirveda,tačiaunežinia
kur,irneišvengiamaiatsidūręsmiglosenegalėsiapsig
raibyti,kasyrakurirkurpatsatsidūrei.
Tai,sakytume,yradistiliatokelias,jeijausvetimžodį

vartoti.Betšisžodisgerainusakoprocesą,dėlkurio,
manau,mūsųpagonysirnuvokiasusiduriantyssuki
tokybe,kurisavaimeirįsivardijakaipreliginė,kadangi
gretutinioreliginiopotyrio,ypačstipraus,sukuriuotą
jausenągalimapalyginti,nėra.
Prisipažįstu,tamtikraprasmemanpanašijausena

nesvetima.Išesmėskasdiendirbdamas,susiliesdamas,
mąstydamaskitokybę,šiuoatvejusenąjąreligiją,tu
negalinepradėtijosjausti.Lygiaikaipirgilindamasis
įsakmiųpasaulį,ypač jausdamasmagišką,stebuk

lingąarnetmistiškąkaikuriųdainųpoveikį,juolab
kaiautentiškasdainasatliekaautentiškifolkloriniai
ansambliai.Tai–nesakau,kadsukrečiantis,tačiau
stiprus,intensyvusišgyvenimas,kurįaprašytiiratpa
sakotisudėtingairgalgeriausutokiaisdalykaisne
prasidėti–jiebeverčiai,vertęturitai,kasneišsakoma.
Pridurkimenuolatšvenčiamas,tąpotyrįgaivinančias
irtvirtinančiaskalendorinesšventes,dievųmeditaci
jas,gamtosirkosmosošventybiškumopajautą–išties

PAGONYBĖS TIESOS BEIEŠKANT



584 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 11

GINTARAS BERESNEvIčIuS

įmanomapa tir titai,kastegalibūtilyginamasutokiais
jausmaisarpotyriaiskaipreligija,kaipmeilė,kadir
kaipsentimentaliaitaiskambėtų.Šiopotyrioobjekto
išesmėsnėra,tikbūsena,iškuriostugaliinterpretuoti
pasaulįkitaip,naujau,intymiauliesdamasissujuo.
Manyčiau,šisdis ti lia tasišfolkloro,etnografijos,tradi

cijoslikučiųšaltiniuose,sunkiaiapibūdinamastradicijos
perdavimasnesąmoningaiiškartosįkartą–judesiais,
mentalitetobruožais,archetipais,genais,–taiirgali
būtiieškomatradicija.
Tainėrasenojireligijairnegalibūti.Taikažkoksiš

gyvenimas,neaišku,arreliginis,betneprofaniškas–tai
tikrai.Galtaiypatingas,sakralizuotassavęsiraplinkos
santykio,mumsnežinomųesiniųartumoartolumoiš
gyvenimas,betveikiausiai–šventybiškumogamtoje
išgyvenimas,potyris,kadšventybėyraaplink,reiškiasi,
irvienaišjosapraiškų–meilė.Tokįpotyrįišgyventi
įmanoma,jisdvasinįgyvenimą,beabejonės,praturtina.
Tikartaireliginispotyris?Šįtąpanašaustugaliišgy

ventipaniręsįpoeziją,galįmuziką,galtiesioglaukinio
kalnųpeizažofone.Antravertus,pagonybėsdistiliatas
galiapimtiirpoeziją,irmuziką.Kodėlgine.
Tiktokiedupagonysnegalėspasidalytitarpusavy

jepotyriųbendrumu–tiepotyriai,kaipsakiau,sunkiai

įžodinamiirsunkiaiperduodami.Netirbendraminčių.
Vienaspagonybegalivadintivisaikitusišgyvenimus
neikitasartrečias,irvienampagonybė,šiurkščiaita
riant,„išsidistiliuos“išJoniniųnaktiesšventės,kitam
išskudučiųsąskambių,trečiamišeilėraščio,irvisus
šiuos–vadinkimejuossakraliais–potyriusvadintireli
giniais,pagoniškaisartradiciniaisnėrajokiopagrindo.
Taiveikiaušiuolaikiniožmogausatsakasįišpraeities
atskambančiusšventybiškusgarsus,įtuospačiusgar
sus,aidinčiusišgamtos,–kamjisįtinatviras.Atviras
jisirritualuose,papročiuoseslypintiemssakraliniams
turiniams,betišvisotonesusiklostoreligija.Jeikasir
susiklosto–tainaujojo,modernausžmogausmėginimas
atsakytisakralybeiprofaniškojeaplinkoje,atsakyti
kaipgalimašiandien,onekaipbuvoatsakinėjamaprieš
šimtmečiusarištisustūkstantmečius.
Todėlšiątradicijąsuvoktigalėčiau,jeijivadintųsi

tokia,kokiayra–naująjapagonybe,onesenosiosreli
gijosatgaivinimu,tradicijosprikėlimu.Senojitradicija
čiagalibūtisuvokiamakaipmažasgaivinantisšaltinis,
oneplūstantiversmė.Naujojipagonybėturivietąir
kontekstąpasauliniameNew Agefone,ovisi„prikėlimai“
kvepianesveikanekromantijaaršarlatanyste. 


