
REUQUA IR ETNOSAS

Senieji pasaulio kūrimo mitai turėjo paradigminę 
reikšmę visai pasaulėžiūros sistemai. Iškilmingai 
atkartojami kasmetiniuose didžiųjų švenčių ritualuose, 
jie įjungdavo žmogų į pasaulio kūrimo vyksmą. Per 
ritualą žmogus dalyvaudavo kuriančiojo prado kovoje 
su Chaoso jėgomis, kentėdamas ir nugalėdamas drauge 
su pasaulio Kūrėju. Šitaip žmogus tapdavo metafiziniu 
veiksniu - ne pasaulinės dramos pašaliuose tūnančia 
būtybe, o transcendencijai atviru ir todėl išjos veikiančio 
Kūrėjo pastangose galinčiu dalyvauti asmeniu. Būtent 
todėl ir galima kalbėti apie pasaulio kūrimo mitikos 
religinę reikšmę.

Tačiau šis ritualinis žmogaus jungimasis Dievo 
veiklon per didžiąsias metines šventes dramatiškiausiu 
būdu prieštarauja senuosiuose mituose nužymimai 
Dievo Kūrėjo indiferencijai sukurtojo žmogaus at
žvilgiu. Pvz., lietuvių sakmėse žmogus atsiranda, Dievui 
nusispjovus, ir Dievas tai išsyk užmiršta (nuodugniau 
šis motyvas aptariamas atskiroje studijoje; žr. Bagda- 
navičins 1982). Tai nereiškia, kad transcendentiniai 
veiksniai apskritai nesidomi ir nesirūpina žmogumi: 
lietuvių Perkūnas ir Žemyna, laimės ir laumės nesyk 
vienais ar kitais tikslais privalo žmonių, jiems gelbsti 
ar kenkia, tačiau jokiu būdu neignoruoja. Lietuvių 
etiologinių sakmių Dievas Senelis irgi nėra indiferen
tiškas žmonėms, teisingiau -jųdorovinėms normoms. 
Tačiau Dievas Kūrėjas yra neįtikėtinai toli nuo žmo
gaus, ir nieko nuostabaus, kad lietuvių sakmės teigia 
jį net užmiršus žmogaus sukūrimo aktą. Netgi graikų
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dievai, galingi ir veiklūs, savo interesus išplėtę ir į 
žmonių pasaulį bei pavydžiai juos ginantys vieni nuo 
kitų, ir tie jautė virš savęs kažką, ką Antika įvardijo 
Likimu, Fatumu ir pan. Likimas neįtikėtinai abejin
gas ne tik žmonių, bet ir dievų troškimams bei viltims. 
Atrodytų, kad lietuviai Dievą Kūrėją vaizduodavosi 
be galo iškilų ir pernelyg užsisklendusį savo didybėje, 
idant Jis galėtų kreipti dėmesį į žmogų. Jo epifanija - 
Dievas Senelis, vaikščiojantis po žemę, baudžiantis 
nedorėlius ir apdovanojantis geruosius, - matyt, atiti
ko šios begalinės Dievo galios apsiribojusį modusą 
(atitinkantį indų avataro sampratą), iš kurio Dievas 
jau galėjo nusileisti iki žmogiškųjų reikalų.

Tačiau lietuvių etiologinėse sakmėse Dievas Kūrėjas 
iškyla virš gėrio ir blogio kategorijų. Bibliniame pasau
lio kūrimo pasakojime Dievas septynis sykius “mato”, 
kad tai, ką jis sukuria, “yra gera”; lietuvių Dievas 
vertybinėmis sąvokomis nesivadovauja. Tačiau tai 
nerodo, kad lietuvių Dievas būtų indiferentiškas “iš 
esmės” arba kokiu nors jam “prigimtu” būdu: tiesiog 
ikiapreiškiminės epochos žmogus Dievo Kūrėjo 
asmenyje negali įžiūrėti sau palankaus asmens. Dievo 
didybė, žmogaus sąmonei atsiverianti per Kūrimo 
prizmę, iš principo negali būti suvokta kaip žmogui 
palanki: Dievas “savyje” yra pernelyg tolimas žmo
gui, ir tik Apreiškime Jis gali atsiskleisti taip, kad 
atsivertų mums esmingiausiu aspektu - per gėrį.

Ikiapreiškiminės religijos Dievo Kūrėjo vizijoje 
neliko vietos gėriui. Dievas Senelis lietuviams rodė,

Nr.2) ir kt. Šiuo metu spausdinama jo knyga “Dausos: pomirtinio 
gyvenimo samprata senovės lietuvių pasaulėžiūroje". Publikuojamas 
straipsnis papildo ir pratęsia jo ankstesniuosius senovės lietuvių 
pasaulėžiūros tyrimus.
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jog Dievas yra teisingas: už gera atlygina geru, už 
bloga - blogu. Lietuvių pasakose apie žmogaus ke
lionę į dangų (pomirtinį pasaulį) ryškėja Dievo gerumo 
ir kantrybės aspektas, nežinomas žemėje vaikštančio 
Dievo Senelio atveju. Tai rodytų, kad Dievo įvaizdis 
lietuviuose skleidėsi per skirtingus modusus, kurių 
kiekviename ryškiausias buvo vienas kuris Dievo 
atributas - kantrybė, gerumas, teisingumas. Lietuvių 
etiologinėse sakmėse ypač ryški Dievo kūrybinė galia. 
Jos reljefiškumo labui visi kiti atributai buvo ganėti
nai aptemdyti.

Etiologinės sakmės liudija, kad pasaulio pradžioje 
nebuvo Žemės, nebuvo nieko, tik vanduo (Vėlius 1986, 
18-19). Pasaulio kūrimo metu Dievas laikosi arti 
vandens: jis vaikščioja “ant vandens“ (BLF, 280), 
“eina pavandeniu“ (SŠLS, 117-118), liepia velniui 
nerti vandenin atnešti akmenukų ar žemių (SŠLS, 
117-119; žr. Vilius 1987, 117). Dievo ir vandens ryšys 
liudija greičiau bendrą biblinio pasaulio sukūrimo 
pasakojimo ir lietuvių sakmių motyvų kilmę, nei 
skolinimąsi iš biblinės tradicijos; apskritai bemaž vi
sos kosmogonijos pasaulio pradžioje mini vandenį.

Iš velnio atneštų žemių atsiranda pasaulis, o iš 
akmenukų Dievas “pritrina“ angelų (SŠLS, 117-118; 
žr. Vėlius 1987,117) arba, kas ypač įdomu, juos “išske- 
lia“, laikydamas rankoje titnagą ir skiltuvą, ir kiek 
kibirkščių išlekia, tiek stojasi angelų (BLV, 280). Toks 
trynimas ar išskėlimas rodytų, kad pastarieji motyvai 
turėtų būti atsiradę dar akmens amžiuje, kai “akmens 
trynimas į akmenį buvo labai užvaldęs to laiko žmogaus 
vaizduotę, kad jis šiam procesui teikė net gyvybę 
pažadinančios reikšmės“ (Bagdanavičius 1982II, 48). 
Akmens amžių rodytų ir mitologijos teorijos. Senieji 
kosmogoniniai mitai, pasakojantys apie pasaulio at
siradimą iš vandens, kildinami iš epochos prieš pat 
tikrąją žemės apdirbimo kultūrą, taigi nuo mūsų laikų 
nutolusios maždaug 8 000 metų. Riedulinis akmuo 
tokiuose mituose simbolizuoja gimimą iš vandens ir 
akmens (Manu 1988, 98). Galimas daiktas, lietuvių 
etiologinės sakmės šaknijasi gan giliame pasaulėžiūros 
sluoksnyje, susiformavusiame vėlų vėliausiai 6 tūkstant
metyje pr. Kr. Nėra visiškai aišku, kokioje terpėje - 
protoindoeuropiečių, Senosios Europos ar ugrofinų - 
kilo šie pasaulio atsiradimo iš vandens vaizdiniai.

Bet kokiu atveju lietuvių pasaulėžiūra šitokias 
kosmogonijos versijas priėmė, vadinasi, senųjų baltų 
pasaulio kūrimo samprata pernelyg neprieštaravo iš 
substratinių kultūrų paveldėtiems vaizdiniams.

Vis dėlto archainė samprata, pasakojanti apie žemės 
iškilimą iš vandens bendradarbiaujant Dievui ir Velniui, 
nebuvo vienintelė. Lietuvių pasaulėžiūroje susekama 
daug spalvingesnė pasaulio kūrimo mitika, kurios 
nuoskalas aptinkame jau už etiologinių sakmių ribų - 
kalendorinėse dainose.

Šioje vietoje teks trumpai apsistoti ties teoriniais 
dalykais. Mito teorijos aiškina, jog senųjų epochų 
žmogus kosmosą suvokė kaip gyvastį, kuri gimsta, 
vystosi ir paskutinę metų dieną miršta, kad su Naujaisiais 
metais vėl atgimtų. Patį pasaulio kūrimą mitinė sąmonė 
suprato kaip nuolat atkartojamą vyksmą. Naujųjų 
metų apeigose senosios religijos siekdavo reaktualizuoti 
pasaulio kūrimo mitą. Kadainykštis įvykis - pasaulio 
kūrimas - atitinkamų ritualų pagalba būdavo atkuriamas 
iš naujo, sudabartinamas, t.y. remiantis senuoju 
provaizdžiu, tais pačiais būdais, kuriais kadaise buvo 
sukurtas, pasaulis būdavo atnaujinamas. Trumpai 
tariant, Naujųjų metų ciklo ritualuose bei juos 
atspindinčiuose tekstuose galima aptikti atkartojamą 
pasaulio kūrimo aktą.

Etiologinės sakmės greičiau skirtos žmogaus 
smalsumui patenkinti, o pasaulio kūrimo mitą atkar- 
tojantys ritualai turi daug gilesnę prasmę. Nors jie 
pasakoja apie transcendentinių veiksnių žygius, ta
čiau juose centriniu asmeniu tampa žmogus, per ri
tualą įeinantis į archetipinę mito erdvę ir joje 
atsinaujinantis drauge su visu pasauliu. Mitas dėl savo 
archetipinės prigimties tam tikra prasme priklauso 
nuo žmogaus valios ir veiklos, o ritualas iš esmės 
grindžiamas žmogaus valia. Tai, kad žmogus mėgina 
įsiterpti į pasaulio kūrimo (ir, atitinkamai, atkūrimo) 
mitą, rodo, kad žmogus jaučia stiprų poreikį atsinaujinti. 
Toks poreikis galbūt susijęs su tam tikru laiko 
(“profaninio” laiko) tėkmės bei buities sąlygotu žmogaus 
sielos stingimu, apsivėlimu smulkmenomis ir pan., 
galiausiai - su “metafizinės kaltės“ pojūčiu. Bet kokiu 
atveju tai, ką Vincas Vyčinas sako apie švenčių prasmę 
apskritai, tinka ir naujametiniams ritualams: 
“Kasdienybėje žmogus nejučiomis ima pernelyg 
savavališkai naudotis daiktais (dievų dovanomis). 
Šventadienių prasmė glūdi tame, kad jis atnaujina 
savo pasivedimą dievams, priimdamas naujai dievų 
standartus bei normas“ (Vyčinas 1974, 156). (Toks 
paaiškinimas visiškai pagrįstas, tačiau ne vien 
psichologinis atsinaujinimo poreikis sąlygojo 
dalyvavimo pasaulio (at)kūrime nuostatą.)

Moderniojoje technizuotoje epochoje “pasaulio
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kūrimo” samprata pasitraukė į tolimesnį planą ir 
teužsiliko teologinėje, religinėje, metafizinėje sferoje. 
Ją pakeitė fizikos teorijų siūlomas “technokratinės 
Pradžios knygos” variantas, bylojantis jau apie “pasau
lio atsiradimą”. Specifinėje mokslo kalboje tai visiškai 
pateisinama ir netgi neišvengiama. Tačiau nuosek
lioje technizuotos pasaulėvokos raidoje specifinė mokslo 
kalba tapo bendrosios sąmonės esperantu, prasiskver
busiu net į vidinio žmogaus dialogo ir vidinės kalbos 
sritį. Iš esmės tai tolygu kompiuterio veiklos principų 
aiškinimui teologijos sąvokomis. Mąstant specifiniu 
moksliniu žargonu, sąmonė išsyk nustumiama į jau 
minėtą etiologinių sakmių reprezentuojamą mitinio 
mąstymo lygmenį. Šiose sakmėse pasaulio “radimosi” 
aspektas iškyla aukščiau jo “kūrimo”, o ir pats “ra- 
dimasis” svarbus tik žmogaus smalsumui patenkinti: 
jis neturi reikšmės žmogui, gyvenančiam “čia ir dabar”. 
Bibliniam pasaulio kūrimo siužetui pasaulio kūrimas

kokia “-logija”, interpretuojant visumą vienos minėtųjų 
paradigmų požiūriu, privalo susidurti su kitomis dviem 
ir tapti metafizika. To išvengti besistengiantis gamta
mokslis nužymi vienintelį metafizika nesibaigiantį kelią: 
iš anksto apsiriboti viena iš paradigmų, šiuo atveju 
“pasauliu”, ir, priėjus sielos ar Dievo ribas, atsitraukti 
atgal ar tarti, kad šios paradigmos neegzistuoja.

Mitinei sąmonei tokių problemų nekilo: Dievo, 
sielos ir pasaulio įžvelgimas “visumoje” buvo bene 
ryškiausias bruožas, priartinantis ją prie apreikštųjų 
religijų nuojautos. Konkrečiai kosmogoniniuose 
mituose nepradingsta nė viena paradigma. Nuosta
biuose virsmuose, Chaosą transformuojančiuose į 
Kosmosą, lygia dalimi dalyvauja Dievas, siela ir pasau
lis. Tokio integralumo pasaulėžiūra šiuolaikiniame 
technizuotame ir ateizuotame pasaulyje seniai pasi
traukusi į nuošalius dvasios draustinius

Kaip matėme iš lietuvių etiologinių sakmių, pasaulio

Petras Repšys. Kartonas freskai “Melų laikai“ 
(fragmentas). Apie 1976. Aleksandro Sidorenkos 
reprodukcija.

- įtemptas pasaulio ruošimo Žmogui atpasakojimas, 
aktualus skaitančiam ir skirtas jo širdžiai. Būtent joje 
išgyvenamas Dievo ir pasaulio santykis - Kūrimas.

Tais pačiais principais remiasi ir lietuvių Naujųjų 
metų ciklo kalendoriniuose papročiuose susekamas 
pasaulio kūrimo mito reaktualižavimas. Jame skleidžiasi 
religijos kaip “visuminio santykio su visuma” (Manu 
1988, 58) svarbiausios paradigmos - Dievas, siela ir 
pasaulis. Jų skaidyti nei pavieniui analizuoti neįma
noma: kaip neįmanoma gryna teologija, taip neįma
noma ir grynū psichologija. Bet koks mokslas, bet

kūrimo mitikoje nėra vietos žmogui, arba ji nusakoma 
pačioje transcendentinių veiksnių raiškos periferijo
je. Tą pat bus galima pasakyti ir apie kalendorinių 
dainų cikluose atsispindėjusią mitiką. Joje įsispaudusios 
tik dvi - Dievo ir pasaulio paradigmos (ne taip, kaip 
Pradžios knygoje, kur sielos paradigma nujaučiama 
nuo pirmųjų eilučių, kadangi viskas Žmogui). Tačiau 
mitinės epochos žmogus buvo kuo giliausiai 
suinteresuotas pirminį pasaulio kūrimo aktą atkurti 
pirmiausia savo sieloje - tam ir buvo reikalingi ritualai. 
Šitaip pasaulio kūrimas, žmogaus atliekamame rituale
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ruogruodamas Dievo ir pasaulio paradigmas, tapdavo 
žmogaus sielos įvykiu. Kaip pasaulis rasdavosi, iš 
Chaoso virsdamas Kosmosu, taip ir žmoguje, 
dalyvaujančiame pasaulio kūrimo rituale, įvykdavo 
persikeitimas, jo siela atsinaujindavo, grįždama prie 
pirmykščio tyrumo. Tą pabrėžia lietuvių kalendorinės 
dainos, kuriose tariama, jog šventos Kalėdos atveža 
balto muilelio, prausylo, belylo (Kl, 323, 357). Čia 
kalbama apie ritualinį prausimąsį ir balinimą, kurio 
metu siekiama “nuprausti” greičiau sielą nei kūną. 
Pats prausimasis liudytų vidinį žmogaus poreikį 
“apsivalyti” nuo visų metų nuodėmių, iškeltą iki ritualo 
lygmens: tai vienas būdų pačiam žmogui įsijungti į 
pasaulio atsinaujinimą. Pats ‘‘įsijungimas” įvyksta toli 
gražu ne savaime, ne ‘‘tūnant” nuolat senkančiame 
besibaigiančių metų laike, o veikiant - atliekant 
nustatytas apeigas, dainuojant ir pan. Tačiau senųjų 
metų pabaigoje tvyro ne vien džiugi atgimimo, naujojo

mitologijoje ir prasideda kova tarp Slibino ir 
dangiškosios dievybės. Tad Advento metu, t. y., senųjų 
metų pabaigoje, ypač suaktyvėja Chaoso jėgos, imdamos 
grėsti sutvarkytam ir dievų pašventintam Kosmosui. 
Jei Slibiną galima laikyti personifikuota Chaoso išraiška, 
tai tose pačiose kalendorinėse dainose galima regėti, 
kaip anoniminis Chaosas sunkiasi į pasaulį, 
perkeisdamas pačią gamtos tvarką: Kalėdų rytą pražysta 
rožės (Kl, 144, 341, 342), Sekminių rytą užšąla ežerai 
(Kl, 342),o Petrinių rytą važiuojama ledu (Kl, 341). 
Šių dainų herojus sakosi Kalėdų rytą nuskynęs rožę, 
leliją, tačiau Sekminių rytą ežerai užšalę, ir, norint 
pagirdyti žiigą, tenka net kirsti ledą. Šiais paradoksaliais 
vaizdiniais atkuriama prieš pasaulio sukūrimą buvusi 
situacija. Pozityviai Chaoso, begalinės sumaišties 
nusakyti neįmanoma. Tad reaktualizuojant pasaulio 
kūrimo mitą, Chaoso ir disharmonijos epocha, einanti 
prieš pasaulio kūrimo aktą, vaizduojama kaip

Petras Repšys. Kartonas freskai “Metų laikai“
(fragmentas). Apie 1976. Aleksandro Sidorenkos 
reprodukcija.

ciklo nuojauta. Advento žaidime minimas “jaščeras”, 
sėdintis ant auksinio krėslo ir besirenkantis mergelę 
(Kl, 248). Šį ‘‘jaščerą”, atmetant lietuvių Advento 
tautosakoje atkartojamus chtoninės sferos motyvus, 
tektų tapatinti su chtoniškuoju Slibinu - Perkūno 
priešininku. Žaidime, kiek galima spręsti, atkartojamas 
pirmasis pagrindinio ide mito apie Griausmavaldžio 
dievo ir jo chtoniškojo priešininko kovą epizodas ar 
greičiau šios kovos priešistorė. ‘‘Jaščeras” renkasi 
mergelę - apskritai Slibino mitikai būdingas motyvas. 
Būtent dėl moters pagrobimo, galimas dalykas, ide

‘‘atvirkštinio” erdvėlaikio sfera, t. y. vasarą šąla ežerai, 
žiemą žydi gėlės - viskas tarsi apsiverčia. Drauge 
Chaosas ne tik išeina kovon Slibino pavidalu, ne tik 
gresia perkeisti gamtos dėsnius, bet ir aukštyn kojom 
apverčia metafizinę pasaulio sąrangą. Mirusiųjų 
pasaulis, nuo pat spalio pabaigos ir Vėlinių artėjęs 
prie žmonių erdvės, galutinai persipina su gyvųjų 
pasauliu: Kūčių vakarienės metu mirusieji sėda prie 
stalo drauge su gyvaisiais.

Atrodo, šitokiu metu žmogaus sieloje turėtų vieš
patauti siaubas ir sumaištis. Išties su lietuvių
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kalendorinėmis šventėmis susijusioje pasakojamojoje 
tautosakoje, tikėjimuose, burtuose, prietaruose Naujųjų 
metų išvakarių situacija vaizduojama labai tamsiomis 
spalvomis. Tačiau lietuvių kalėdinės dainos netikėtai 
atskleidžia žmogaus sielos ramybę, tvirtai 
pasikliaujančią šviesiaisiais transcendentiniais 
veiksniais.

Pražysta ne tik gėlės. Kalėdinėse dainose pražydimas 
įgauna kosminę reikšmę: Kalėdų rytą pražysta Saulė, 
kalėdinių dainų ciklą pratęsiančiose velykinėse dainose 
taip pat minima Velykų rytą pažydusi lelija (Kl, 501), 
kai kuriose dainos versijose tariamąją pražydus “dėl 
viso svieto“. Visam pasauliui lemiamos reikšmės 
turėjusio Kristaus prisikėlimo motyvas, galimas dalykas, 
į dainas buvo įimtas būtent tose vietose, kur senoji 
pasaulėžiūra jau buvo įspaudusi tam tikras užuomi
nas apie “pražydimo“ pasaulinę reikšmę.

Kalėdinėse dainose, kitaip negu pasakojamojoje 
tautosakoje, Chaoso įsiveržimas į pasaulį nėra 
dramatizuojamas matyt todėl, kad kalėdinės dainos 
atspindinau į pasaulio kūrimo ritualą įsijungusios 
žmonių bendrijos jauseną. Šitaip lemiamas Chaoso 
galių antpuolis, sukrečiantis savo intensyvumu ir jėga, 
išgyvenamas ne kaip “paskutinysis laikas“, o kaip 
ritualo atkartojama kūrimo išvakarių situacija, kurioje 
atsidūrus, prie organizuojančio ir tvarkančio prado 
jau priartėjama tiek, kad nebetenka bijotis Chaoso 
galios. Tikriau sakant, ritualu ne tik paprastai 
“dalyvaujama“ kuriančiojo prado veikloje, bet ir 
patenkama jo globon: kritiškoje situacijoje atkartojamas 
ritualas eliminuoja žmogų iš realaus buvojimo 
suaktyvėjusio Chaoso veiklos zonoje ir perkelia jį į 
dieviškosios organizuojančios veiklos sritį, kurioje 
tarsi “Dievo užantyje“ galima jaustis pakankamai 
saugiai. Tiesa, kad šis saugumas būtų pakankamai 
ilgalaikis, reikia lyg šešėliui atkartoti veikiančiojo 
Kūrėjo judesius, visą laiką “slepiantis“ už jo. Todėl 
kalendorinės dainos net ekstremalioje situacijoje išlieka 
be galo šviesios ir gražios. Tai nenuostabu, nes jos 
giedamos susiliejant su Dievo veikla.

Verta kiek apsistoti ties kalėdinėse dainose mini
mo “pražydimo“ semantika. Pražydimas, skleidimasis 
- švelnus ir lėtas, greičiau estetikos nei fizikos 
kategorijomis nusakomas vyksmas. Tačiau jame 
numanomas pirminis “pumpuro“ būvis, t. y., prieš 
pasaulio “pražydimą“ turėtų būti tam tikra pasaulio 
komplikacija, jo “susivyniojimas“, primenantis 
moderniosioms fizikos teorijoms žinomą materijos

susikaupimą singuliariniame taške, būvį prieš Kosminį 
sprogimą (kalėdinės dainos siūlytų tarti greičiau “prieš 
išsiskleidimą“, “pražydimą“). Tikėtina, kad dainose 
minimas “pražydimas“ galėtų kiek atskleisti pasaulio, 
ką tik patyrusio pirmąjį postūmį, ypatumus: jis ne 
“sprogsta“, o “skleidžiasi“, švelniai ir lėtai.

Naujųjų metų ciklo ritualuose susekamas siekis 
buvoti šiame “skleidimesi“ bei transcendentinių 
veiksnių atliekamame pasaulio organizavime perteikia 
pagrindinius pasaulio kūrimo mitikos elementus. 
Pažymėtina, kad lietuviškoji kosmogonija 
kalendorinėse dainose pasireiškia ne tik labai 
spalvingais, bet ir smarkiai metaforizuotais vaizdiniais. 
Laimei, šių metaforų raktai dar ne visiškai prarasti.

Gausus lietuvių kalėdinių dainų pluoštas mini 
atlekiantį devyniaragį elnią, ant kurio ragų dega ugnelė, 
žvakelės, kala kalveliai (Kl, 338, 339). Naujųjų metų 
semantikai elnio vaizdinys labai reikšmingas. Elnias - 
nuolatinio atsinaujinimo simbolis (nuolat ataugantys 
jo ragai senųjų epochų žmogui galėjo liudyti 
neįveikiamą pasaulio regeneracijos, atgimimo galią). 
Lietuvių dainose aptinkama elnio simbolika įsiterpia 
į Senosios Europos tyrinėtojų pateikiamas elnio 
vaizdinio sąsajas su senaisiais kosmogoniniais mitais 
apie pasaulio atsiradimą iš vandens. Tokia simbolika, 
kaip jau minėta, gretinama su žemdirbystės išvakarių 
epochos kultūra, kurios mitikai priklauso ir riedulinio 
akmens simbolika (Mann 1988, 98). Elnio ir vandens 
ryšį patvirtina ir Nijolės Laurinkienės tyrimai 
(Laurinkienė 1981, 9-10). Jau anksčiau pastebėti motyvai 
rodo tokį vaizdinį kilus iš akmens amžiaus vaizdinių 
komplekso (ir lietuvių etiologinėse sakmėse akmenys 
ištraukiami iš marių dugno). Elnias matyt simbolizavo 
besibaigiančius metus, drauge įkūnydamas metų 
atgimimo, regeneracijos idėją. Šis vaizdinys kalėdinėse 
dainose sutinkamas gana plačiame Europos areale, 
ypač Ukrainoje, Bulgarijoje, Rumunijoje (Sauka 1982, 
97; Laurinkienė 1981, 8-9). Atrodytų, kad elnias, t. y. 
metai, “atbėga iš vandens“; beje, ir “Rigvedoje“ 
teigiama, jog metai gimė iš vandenyno (Rg. X. 190,2; 
cit. iš Rigveda 1972, 204).

Elnio raguose kalantys kalveliai turėtų būti kildinami 
iš santykinai naujesnio pasaulėžiūros sluoksnio, 
tikriausiai atitinkančio žalvario amžių. Jų kurdinimas 
elnio raguose liudytų, jog archainės ikibaltiškos ir net 
ikiindoeuropietiškos pasaulėžiūros kosmogoniniai 
motyvai lietuvių protėvių mitikon buvo įimami, visiškai 
autentiškai pratęsiant iš senųjų tradicijų perimtus
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vaizdinius, šitaip išvengiant pasaulėžiūrinio konflikto.
Kalveliai ar Kalvis lietuvių mitologijoje aptinkami 

nesyk. Lietuvių panteono dievybė Teliavelis minimas 
Malalos kronikos intarpe (jis, esą, nukalęs Saulę ir 
užmetęs į dangų; žr. Mannhardt 1936, 51). Jeronimo 
Prahiškio liudijime irgi yra panašus motyvas: 
misionierius pasakoja vienoje lietuvių gentyje aptikęs 
jos garbinamą reto didumo geležinį kūjį. Jeronimui 
pasakota, kad galingas karalius kadaise buvo pagrobęs 
Saulę ir uždaręs ją tvirčiausiame bokšte. Tuomet 
Zodiako ženklai didžiuliu kūju sudaužę bokštą ir 
išlaisvintą Saulę grąžinę žmonėms (KIŽ, 22).

Kalvis, nukalęs Saulę ir užmetęs ją į dangų, žino
mas ir lietuvių sakmėms (Vėlius 1986, 15). Tad kalve
lių pasirodymas kalėdinėse dainose nekelia nuostabos: 
atrodo, jog taip pažymimas tam tikrų transcendentinių 
būtybių dalyvavimas pasaulio kūrimo procese (veikiau 
pasaulio “gaminime”). Bet klausimą komplikuoja tai, 
kad iš minėtų liudijimų kyla du visiškai skirtingi mitai, 
sąlyginai įvardyti “Kalvis nukala Saulę” ir “(Kalveliai?) 
išvaduoja Saulę iš bokšto “ (antrasis mitas vaizduotų 
chronologiškai vėlesnį įvykį). Jeronimo Prahiškio 
minimi “Zodiako ženklai” bent jau dėl to, kad jų daug, 
o ne vienas, netapatintini su Teliaveliu-Kalviu. Šis, 
pasaulio pradžioje nukalęs Saulę, ir toliau liko tuo 
pačiu dangaus Kalviu, Teliaveliu, Kalveliu. Tačiau 
kalendorinėse dainose kala būtent kalveliai, o ne 
Kalvis. Čia nepavyks aptarti šių personažų tarpusavio 
santykių, nors ir pirštųsi išvada, kad kalveliai būsią 
Kalvio sūnūs. Pačių kalvelių žygdarbis, matyt, tam 
tikra prasme atkartoja Kalvio didįjį žygdarbį: šis nukala 
Saulę, kalveliai ją vėliau išlaisvina. Jeronimas Prahiškis 
nepasako, kuriuo metų laiku šiam kūjui skirta didžiausia 
pagarba, bet numanu, kad būtent tais mėnesiais, kuriais 
kadaise Saulė buvo uždaryta. Aleksanderis Bruckneris 
įžvalgiai pastebi, kad šiame lietuvių mite kaip Saulės 
įkalinimas ledinėje tvirtovėje galbūt interpretuojamas 
žiemos metu susilpnėjusios Saulės vaizdinys (Briickner 
1979, 75). Galimas dalykas, didžiojoje metinėje šventėje 
buvo prisimenamas ne vien Kalvio žygdarbis, bet ir jo 
nukaltos Saulės išvadavimas: kalveliai, kalantys metus 
simbolizuojančio elnio raguose, galbūt išties daužo tą 
blogio jėgų tvirtovę. Dar viena užuomina apie Kalvio 
(kalvelių) svarbą kalėdiniuose papročiuose būtų Jono 
Lasickio minimas Tavvals - dievybė, globojanti amatus 
ir tikriausiai sutampanti su pačiu kalvystės įsikūnijimu 
Kalviu-Teliaveliu (Mannhardt 1936, 67-68).
Reikšmingas ir šioje vietoje derantis yra Algirdo Juliaus

Petras Repšys. Freska ‘ Metų laikai” (fragmentas). Iki 1985. Henriko 
Gaičevskio reprodukcija.

Greimo rekonstruojamas tabalo mušimo antrąją Kalėdų 
dieną paprotys (Greimas 1979, 331-335): galbūt tai 
degradavusio Kalvio ar kalvelių mito, atspindėto rituale, 
pėdsakai.

Vis dėlto kalvelių vaidmuo - pagalbinis, jie tėra 
vykdytojai. Būtent vykdydami aukštesniosios valios 
užduotį jie išžengia iš transcendentinio pasaulio. 
Keliaudami link Saulės ledo bokšte (matyt, esančiame 
“šio pasaulio” šiaurėje) bei ją vaduodami, kalveliai 
yra “čia”, žmonių pasaulyje. Dėl šio artumo 
kalendorinėse dainose ne tik minimi kalantys ant 
elnio ragų kalveliai, bet kai kuriose dainose įjuos ir 
kreipiamasi su prašymu (Kl, 338). Šio prašymo esmė 
bus aptarta žemiau; kol kas įsidėmėtinas pats kreipimosi 
faktas. Jis labai reikšmingas. Mat kalveliai arti žmonių 
buvoja būtent naujametiniame cikle, o tada, 
paskutinėmis senųjų metų valandomis, situacija labai 
komplikuota: įsisiautėjusiam Chaosui gresiant, žmonės 
turi išnaudoti kiekvieną transcendentinių veiksnių 
pagalbos galimybę. Išties kalėdinėse dainose ši proga 
nepraleidžiama, bet būdas, kuriuo žmonės prašo 
kalvelių pagalbos, tiesiog įstabus: nė vienoje dainoje 
jie nėra adoruojami ar giriami, jiems netgi nepridedami 
jokie epitetai. Kalviai, kavolėliai kala - tai tik
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konstatuojama; jų dirbiniams iš aukso ar sidabro 
skiriama daug daugiau dėmesio nei patiems kalveliams, 
nors šie vis dėlto yra transcendencijos pasiuntiniai.

Tai labai svarbu. Vadinasi, senovės lietuviai gerai 
suvokė tokių veiksnių metafizinę prigimtį: tai 
gamintojai, veiklūs darbininkai, karžygiai, tačiau už 
jų slypi kita, daug galingesnė jėga, kurios valią kalveliai 
ir vykdo. Jie nėra tiek savarankiški, kad žmogus galėtų 
paveikti jų valią aukojimais ir maldomis. Kalvelių 
valia nėra dievų valia. Jie nepakankamai savarankiški, 
kad būtų pripažinti senovės lietuvių panteono 
dievybėmis.

Trumpiau tariant, kalveliai - tai angelai. Jie išžengę 
iš transcendencijos, tačiau ne žmonių linkui: jie vykdo 
savo antgamtinę užduotį. Tačiau įstabiausia tai, kad 
žmonės gali jų prašyti pagalbos. Pagoniškose religijose 
santykiai su dievais ir demonais yra aiškūs ir 
vienareikšmiai: tai aukos, maldos, magijos santykiai. 
Tačiau kalvelių atveju susiduriame su visai kitokiu 
angelo ir žmogaus santykiu. Lietuvių dainose kalveliai 
neadoruojami, jiems nieko nežadama - tačiau jų 
prašoma. Aš esu tarnas... Dievą garbink - sako Angelas, 
kai Apokalipsės regėtojas nori jį pagerbti (Apr 22, 9 )... 
Tačiau šioje vietoje atsiveria erdvė, į kurią įžengti 
galėtų tik teologas.

Tad ko gi žmonės prašo iš kalvelių? Jie prašomi 
nukalti (arba ir nukala) plieno žirkles. Tomis žirklėmis 
dainų herojus ketina nukarpyti medžių (pušų) viršūnes, 
idant pasirodytų “tėvo dvaras” (Kl, 338).

Kodėl norint išvysti “tėvo dvarą”, reikia nukarpyti 
tik medžių viršūnes? Atrodytų , būtent medžių viršūnės 
trukdo šį dvarą įžiūrėti. Tačiau tai reikštų, kad 
stebinčiojo žmogaus žvilgsnis ieško objekto ne hori
zontalia kryptimi, o kyla į ganėtiną aukštį. Su 
kalėdinėmis dainomis susijęs ir iš dalies jas atkar
tojantis bei papildantis velykinių dainų ciklas irgi 
rodo stebėtojo siekį praplėsti savo akiratį būtent į 
aukštį. Sūpuoklinėse dainose mergelė prašo ją įsupti 
kaip galima aukščiau: pasirodo, ji taipogi siekia įžvelgti 
tą patį “tėvo dvarą”. Tik iš velykinių dainų aiškėja, 
kodėl jo ieškoma ne ant žemės paviršiaus: “Supkit 
meskit/... Mane jauną, / Kad išvysčiau / ... Aukštą 
kalną” (LT I, 237). Supantis siekiama įžvelgti aukštą 
kalną ir su juo siejamą “tėvo dvarą”. Tiek kalėdinėse, 
tiek sūpuoklinėse dainose šis dvaras nusakomas 
panašiai. Jis labai didelis, kartais tariama, jog tai 
“dvarai”, kalnuos statyti, gonteliais dengti, perlais 
barstyti, “tėvo dvaras” išlietas sidabru, o dažniausiai

jis nusakomas tiesiog kosminėmis metaforomis:

Tėvelio dvare,
Tėvelio dvare 
Treji varteliai.

Pro vienus vartus,
Pro vienus vartus 
Saulutė teka,

Pro kitus vartus,
Pro kitus vartus 
Mėnulis leidžias,

Pro trečius vartus,
Pro trečius vartus 
Saulutę lydi.

(LT I, 237).
Taigi, tai dvaras, pro kurio vartus leidžiasi bei kyla 

Mėnulis ir Saulė, ir, atrodo, viskas vyksta vienu metu. 
Tai ne paprasta kaimo gryčia, kuri net metaforiškai 
negali būti nusakoma kaip perlais barstyta, sidabru 
išlieta. Per vienus dvaro vartus kylant Saulei, per kitus 
leidžiasi Mėnulis: rodytųsi, šiame dvare reguliuoja
mas dangaus šviesulių judėjimas, harmonizuojamas 
pasaulis.

Ant kalno stovintis dvaras minimas ir kitose kalen
dorinėse dainose (Kl, 29). Tačiau šiuo aspektu svarbi 
būtų velykinė daina “Ant kalnelio, ant aukštojo”, 
kurioje minima ant aukšto kalno mūrijama koplytėlė. 
Joje iškertami langeliai, ir per vieną langą leidžiasi 
Mėnulis, per kitą teka Saulė, per trečią žiūri mergelė 
(Kl, 489). Tad šioje dainoje aptinkamas tas pats dvaras, 
stovintis ant aukšto kalno, pro kurio langus ar vartus 
leidžiasi ir kyla dangaus šviesuliai. Be to, šiuo atveju 
susiduriama ne su dvaro “stovėjimo”, o su chronolo
giškai ankstesniu “statymo” motyvu. Matyt, ši daina 
ypač archajiška, atkartojanti pasaulio kūrimą nuo 
“dvaro” (šiuo atveju - “koplytėlės”) statymo akimirkos. 
Įsidėmėtina, kad dainoje, ne tiesiog mininčioje “dvarą”, 
o menančioje dar patį jo statymą, tasai statinys turi 
pabrėžtą sakralumo pobūdį: jis vadinamas “koplytėle”.

Kalėdinėse ir velykinėse dainose aptinkamas Kalno 
motyvas yra vienas seniausių kosmogoninių vaizdinių. 
Senosiose mitologijose Kalną vaizduotasi pasaulio 
centre, ten, kur yra pasaulio ašis. Jo viršuje gyvena 
Dievas, apačioje - demonai, ten pat ir įėjimas į požeminį 
pasaulį. Pasaulio radimosi metu šis kalnas buvo apsuptas
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vandenų; tai mena ir lietuvių dainos, plg. “Vidury 
jūrių ir marelių / Aukštasis kalnelis“ (JLD I, 749). 
Velykų dainos prisimena vandenį sėmus visus kalnus, 
išskyrus vieną (Kl, 443). Tai, tikriausiai, ir būtų daugeliui 
mitologijų žinomas Pasaulio kalnas. Jo atsiradimo 
laiką atspindi dainos apie mariose stūksantį kalną, 
kalnelį, po šio vaizdinio, tikriausiai, sektų “dvaro“ 
statymo Kalno viršūnėje motyvas bei pasaulio tvarkos 
nustatymas.

Lietuvių dainose Kalnas dažnai minimas šalia 
vandens (Kl, 29, 443). Čia galima susekti Kalno ir 
vandens, ar greičiau pirminių vandenų priešpriešą. 
Pats kalnas reikštų struktūruotą, organizuotą tvarką, 
kurios priešingybė - Kalną supantys chaotiški, 
nepažinūs, nesutvarkyti pirmykščiai vandenys, t. y., 
Kalno ir pirmykščių vandenų priešpriešoje aptinkama 
Kosmoso ii* Chaoso konflikto simbolika. Kalno viršūnėje 
archainės sistemos nurodo gyvenant Dievą, pvz., 
egiptiečių religijoje Pirmadievis Atum vadinamas 
“Kalva”, t. y., jis arba identifikuojamas su Kalnu, arba 
ant jo apsireiškia (Ringgren 1987,31). Indoeuropiečių 
protautos mitologijoje Kalnas - Griausmavaldžio dievo 
gyvenamoji vieta; matyt, tam tikroje epochoje ide 
pasaulėžiūroje Dievas ir Griausmavaldė dievybė buvo 
susilieję į vieną įvaizdį (arba dar nebuvo 
išsidiferencijavę), plg. graikų Dzeusą. Ant kalno, anot 
latvių, gyveno Dangaus Dievas (Biezais 1975, 324). 
Bychovco kronika mini lietuvių tikėjimą, pagal kurį, 
atėjus Teismo dienai, Dievas, sėdėdamas ant aukšto 
kalno, teisiąs gyvuosius ir mirusius {Lietuvos metraštis 
1971, 60-61). Teodoras Narbutas taipogi mini Anafielo 
kalno viršūnėje esančią dievišką būtybę, teisiančią 
mirusius {Narbutt 1835, 384-385).

Matyt, ši dievybė ir gyvena dainų minimame “tėvo 
dvare“. Lietuvių pasakose žmogus, keliaujantis į “aną 
pasaulį“, paprastai atsiduria ties Dievo dvaru, rūmais, 
tiesiog sodyba. Gana pagrįstai galima teigti, kad dainose 
minimas “tėvo dvaras“ yra tiesiog “Dievo dvaro” 
kontaminacija.

Tiek kreipiantis į kalvelius, tiek sūpuoklinėse dainose 
aptinkamas tas pats troškimas - pamatyti tą patį “Dievo 
dvarą“, bent akimirkai priartėti priėjo.

Tai gilaus religinio jausmo išraiška. Prisimintina, 
kad senovės lietuvių religija priemonių šio jausmo 
raiškai tegalėjo rinktis iš negausaus vaizdinių 
komplekso. Dievo Senelio ar danguje buvojančio Dievo 
vaizdiniai netiko kuriančiojo Dievo sampratai nusakyti. 
Tiek kalvelių nukaltomis žirklėmis “nukarpant” medžių

viršūnes, tiek supantis, visomis priemonėmis siekiama 
artėti prie Dievo. Artėjama veiksmu, judėjimu, 
troškimu. Labai įstabu tai, kad neadoruojamas kažkoks 
dirbtinai sukonkretintas Dievo ženklas ar stabas. 
Apskritai kalendorinėse dainose Dievas tik labai subtiliai 
nujaučiamas: niekur nepasirodydamas taip konkrečiai, 
kad jį būtų galima įvardyti, jis egzistuoja visur.

Matyt Dievas slypi ir kalėdinėje dainoje, pasako
jančioje apie žydinčią grūšelę, iš kurios iškrenta trys 
kibirkštėlės (ar viena) ir atsiranda “dideli dyvai - 
marios mėlynos“ {Kl, 29,340). Dėl vietos stokos nebus 
apsistota prie “grūšelės“, įeinančios į bendrą seno
sioms mitologijoms žinomo Pasaulio medžio seman-

Petras Repšys. Kartonas freskai “Metų laikai". Apie 1976. Kartonas, 
anglis, kreida. 95x56 cm. Autoriaus nuosavybė. Aleksandro
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dnį lauką. Labai reikšmingos pačios “kibirkštėlės”. 
Kai kur jos laikomos rasos transformacija (Laurin
kienė 1981, 6), tačiau galbūt reikėtų į jas pažvelgti 
platesniame kontekste: naujametinėje tautosakoje jau 
susidurta su degančių žvakelių, ugnelių motyvais, o 
etiologinėse sakmėse kibirkštėlės išlekia iš paties 
kuriančiojo Dievo rankų, jomis tarsi metaforizuotai 
nupasakojamas kūrybinis aktas. Tai, kad šios dainų 
“kibirkštėlės” suprastinos etiologinių sakmių kibirkš
tėlių kontekste kaip pasaulėkūros akto išraiška, liu
dytų ir atitinkami ide tautų vaizdiniai. Orfikų himne 
Eteriui (ypač subtili penktoji stichija, iš kurios sudary
ti dievų kūnai) jis vadinamas “gyvasties kibirkštimi” 
(V, 3; cit. iš AG 1988, 185), iš “karščio” vaizdinio 
“Rigveda” kildina netgi “Kažką Vieno”, pirmapradę 
neįvardijamą esybę (Rg. X 129, 2, 3; cit. iš Rigveda 
1972, 263), apie kosminį karštį kitame himne sako
ma, jog iš jo gimė naktis ir vilnijantis vandenynas (Rg. 
X 190,1; cit & Rigveda 1972, 204). Įsidėmėtina paralelė 
lietuvių “marioms”, atsiradusioms būtent iš 
“kibirkštėlės”: “Rigvedoje” vilnijantis vandenynas irgi 
atsiranda iš “karščio”. Kyla klausimas, ar ne todėl 
lietuvių sąvoka “kūrimas” susijusi su “įdegimo” 
reikšme?

Iš “kibirkštėlės” atsiradus marioms, kai kuriose 
dainose minimas tose mariose plaukiojantis luotelis 
(LT I, 208). Šis vaizdinys primena etiologinių sakmių 
motyvą: Dievas su Velniu plaukia laiveliu, ir Dievas 
liepia Velniui nerti vandenin žemių, iš kurių ir at
siranda pasaulis (Vėlius 1986, 18).

Kalendorinėse dainose Dievo įvaizdis aiškiai ob- 
jektyvuojamas. Vietoj jo susiduriame su veiklos, kūrimo 
simbolika. Galbūt tai savotiška tabuizadja, tačiau galima 
manyti ir kitaip: tarkime, kad ritualu pagrįstame 
santykyje su kuriančiuoju pradu dėmesys skiriamas 
ne tiek paties kūrėjo garbinimui, kiek jungimuisi į jo 
veiklą. Galimas dalykas, tik per veiklos simboliką 
apskritai tebuvo galima nusakyti Dievą Kūrėją.

Kaip galima pastebėti, lietuvių Dievas nėra pasau
lio kūrėjas krikščioniškąja prasme. Lietuvių Dievas 
kuria, jau kažkam šalia esant. Juk Chaosas, vandenys 
ar pagaliau Pasaulio medis nėra “Niekas”. Dievas 
greičiau tvarko, organizuoja pasaulį (“atitveria” 
Kosmosą nuo amorfiškos, nesutvarkytos Chaoso 
erdvės). Tačiau Dievo vaidmuo pasaulio kūrime yra 
lemiamas: iš dieviškosios erdvės išlėkusios “kibirkštėlės” 
gimdo marias, kuriose stūksančio Kalno viršūnėje yra 
pats Dievas, iš savo dvaro tvarkąs dangaus šviesulių

judėjimą, harmonizuojąs Visatą.
Į šią dieviškąją veiklą ir jungiamasi lietuvių kalen

dorinėse dainose. Senojoje pasaulėžiūroje “išdainuo
ti”, “išpasakoti” atitinkamą kosminę simboliką prily
go pačiam Kosmoso kūrimui (Vėlius 1989, 12). Žmo
gaus sieloje šitaip reaktualizuotos Dievo ir pasaulio 
paradigmos yra autentiškiausiu būdu persipynusios 
pasaulėkūros akte.

Tikėjimas pasaulio sukūrimu senosiose tautose 
suponavo ne vien pirminį kūrimo aktą, bet ir tai, kad 
pasaulis nuolat turi būti kuriamas iš naujo. Makro
kosmui ir mikrokosmui nuolat graso Chaosas, Slibi
nas, ir pasauliui bei žmogaus sielai reikalingas atkūri
mas (Edsman 1986, 1470). Tuo tarpu Senasis Testa
mentas rodo dieviškojo kūrimo absoliutų vienkartiš- 
kumą (Auer 1975, 69). Tai vienas pagrindinių skir
tumų tarp Šv. Rašto pateikiamo pasaulio sukūrimo 
pasakojimo ir mitologinės kosmogonijos.

Antras esmingiausias skirtumas tarp šių dviejų 
pasaulio kūrimo koncepcijų yra tas, kad mitologinėje 
pasaulėžiūroje Dievas kuria pasaulį iš jau esančios 
medžiagos. Tuo tarpu Raštas aiškiai pabrėžia Dievą 
kuriant pasaulį iš nieko. Tokio kūrimo idėja nepasi
rodo niekur už žydų (atitinkamai krikščioniškų ir 
musulmoniškų) Apreiškimu besiremiančios tradicijos 
ribų. Dievo Kūrėjo samprata senosioms religijoms 
buvo neprieinama: žmogaus siela be Apreiškimo tokios 
kūrimo sampratos pasiekti negali (Auer 1975, 65).

Ir vis dėlto, nepaisant pasaulio kūrimo įvaizdžio 
netobulumo, senosios kosmogonijos, tarp jų ir lie
tuviškoji, atskleidė pamatinę pasaulio kūrimo prasmę: 
pasaulis atsirado Dievo veiklos dėka. Tiesa, “netobu
lumo” sąvoka čia tik santykinė. Lygindami apreikštąją 
religiją su senosiomis, iš esmės neturime teisės aukštinti 
ar menkinti vienos ar kitos religinės sistemos. Tai 
atskiri dalykai, nagrinėtini pakankamai autonomiškai, 
nes tiek pagoniškos, tiek apreikštosios religijos nu
sakymas joms nebūdingomis sąvokomis ideologizuotų 
etnologinį-religinį požiūrį. Drauge religinė studija 
privalėtų turėti omenyje “prigimtinį” arba “natūralųjį” 
apreiškimą, tam tikru būdu siejantį abiejų žmonijos 
istorijoje žinomų religinių sistemų prigimtį. Tačiau ir 
vėl jokiu būdu negalima tiek neįvertinti “prigimtinio” 
apreiškimo, tiek jį pervertinti. Bent jau tokia turėtų 
būti siekiamybė.

Per pasaulio kūrimo simbolių reaktualizaciją se
nojoje lietuvių religijoje buvo nustatomas santykis su 
transcendentiniu veiksniu. Tačiau pasaulio kūrimo
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simbolikos atkūrimas nebuvo vien griežtas techninis 
ritualas. Žmogus išties jautėsi kasmet drauge su pa
sauliu patenkąs į ribinę situaciją, kurioje reikėjo su 
Dievo pagalba atsinaujinti sieloje taip, kaip atsinau
jindavo ir pasaulis. Tokiomis, ypač ekstremaliomis 
akimirkomis žmogus autentiškiausiai ilgėjosi Kūrėjo 
ir geriausiu priartėjimo priėjo būdu laikė jo veiksmų 
atkartojimą. Žmogus suvokė, kad prasiveržti į trans
cendenciją, priartėti prie Dievo iš esmės neįmanoma. 
Mito epochos žmogus dar nebuvo patyręs Dievo atė
jimo į šį pasaulį, senasis žmogus dar nebuvo tikras, ar 
Dievas jį myli ir juo rūpinasi, o juo labiau nenuvokė,

LITERATŪRA
AG 1988 - AHTMMHbie itimhu - M., 1988.
Auer1975 - Auer J .Die Welt - Gottes Schbpfung. Kleine Katholis- 

che Dogmatik. - Regensburg, 1975. - Bd. 3.
Bagdonavičius 1982 I-II - Bagdanavičius V. Žmogaus ir pasaulio 

pradžia lietuviškoje tautosakoje I-II. // Laiškai lietuviams. -1982. - Nr. 
l.-P .21-25; Nr. 2 .-P .46-51.

BLV - Basanavičius J. Iš gyvenimo lietuviškų vėlių bei velnių. - 
Chicago, 1903.

Biezais 1975 - Biezais H. Baldsche Religion // Strom / Biezais. 
Germanische und Baltische Religion. - Stuttgart; Berlin; Kdln; Mainz, 
1975.-S. 311-384.

Bruckner 1979 - Bnickner A. Starožytna Litwa: Ludy i bogi. - 
Olsztyn, 1979.

Edsman 1986 - Edsman C.-M. Schopfungund Weltentstehung re- 
ligionsgeschichtlich //Die Religion in Geschichte und Gegenwart. - Bd. 
5.-S. 1470-1474.

Greimas 1979 - Greimas A. J. Apie dievus ir žmones: Lietuvių 
mitologijos studijos. - Čikaga, 1979.

JLDI - Juška A  Lietuviškos dainos. - V., 1954. - T.l.
KIŽ - Kraštas ir žmonės: Lietuvos geografiniai ir etnografiniai 

aprašymai (XIV - XIX a.). - V., 1986.
K1 - Misevičienė V. Lietuvių liaudies kalendorinių apeigų dainos // 

Lietuvių liaudies dainų katalogas. - V., 1972. - T. 1. - P. 243-312.
Laurinkienė 1981 - Laurinkienė N. Archainio pasaulėvaizdžio re

kad Dievas gali ir kentėti dėl jo. Būtent tokio didingo 
ir tolimo Dievo įvaizdis aptinkamas etiologinėse sak
mėse. Tačiau net ir “pažįstant” Dievą per mitinių 
koncepcijų prizmę, “žinant” jo begalinį nuotolį nuo 
žmogaus ir tarsi abejingumą žmogaus atžvilgiu, seno
vės lietuvių religijoje su pasitikėjimu glaustasi prie 
Dievo, iš esmės prieštaraujant “žinojimui” apie jį.

Tai paradoksas, griaunantis logines struktūras ir 
išprotavimus apie mitinės pasaulėžiūros principus. 
Tai tas pats tikėjimo absurdas, ta pati “paikybė”, 
leidžianti žmogui iš giliausios prapulties prarajos pakilti 
Dievo akivaizdon. Tai - religija.

liktai kalendorinėse damose // Literatūra: Lietuvos TSR aukštųjų 
mokyklų mokslo darbai. - V., 1981. - T. 23(1). - P. 3-12.

Lietuvos metraštis 1971 - Lietuvos metraštis: Bychovco kronika. - 
V., 1971.

LT I - Lietuvių tautosaka. - V., 1962. - T. 1.
Mann 1988 - Mann U. Schdpfungpmythen: Vom Ursprung und 

Sinn der Welt. - Stuttgart, 1988.
Mannhardt 1936 - Mannhardt W. Letto-Preussische Gotterlehre. - 

Riga, 1936.
Narbutt1835 - Narbutt T. Dziejestarožytne narodu litewskiego. T. I: 

Mitologia litewska. - Wilno, 1835.
Rigveda 1972 - PHTBeoa: H36pamihie tumhu. - M., 1972.
Ringgren 1987 - Ringgren H. Die Religionen des Alien Orients. - 

Berlin, 1987.
Sauka 1982 - Sauka D. Lietuvių tautosaka. - V., 1982.
SŠLS - Slančiauskas M. Šiaurės Lietuvos sakmės ir anekdotai. - V., 

1975.
Vėlius 1986 - Vėlius N. Kaip atsirado Žemė. - V., 1986.
Vėlius 1981 - Vėlius N. ChtoniSkasis lietuvių mitologuos pasaulis: 

Folklorinio velnio analizė. - V., 1987.
Vėlius 1989 - Vėlius N. Mitologinė Švenčių semantika // Krantai. - 

1989.-Nr.2 .-P .8-14.
Vyčinas 1974 -Vyčinas V. Mitinė etika Heideggerio filosofijos prin

cipų šviesoje H Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo dar
bai. - Roma, 1974. - T. 8. - P. 145-161.

17


