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Šie samprotavimai nėra istorijos mokslo pripažintų 
faktų interpretacija. Tačiau greta istorinių ir istorijos 
mokslo verifikuotų faktų egzistuoja ir legendinės isto
rijos tradicija. Ji egzistuoja šalia istorijos mokslo, tačiau 
ne šalia istorijos, kadangi ne kur kitur, o istorijoje ji ir 
aptinkama. Legendinės tradicijos analize dabar užsiima 
tik filologija ir struktūralizmas, iš dalies - religijos 
istorija. Šiame straipsnyje bus remiamasi prielaida, 
jog legendinę tradiciją reikia priimti taip, kaip ji save 
interpretuoja, t.y. ne “permąstyti” ją, bet tiesiog at
skleisti jau įvykusią ir seniai egzistuojančią šios tradi
cijos autointerpretaciją. Tai nebūtinai turi vykti her
metiškame legendinės tradicijos horizonte (kaip sakyta, 
ji pati egzistuoja istorijoje); čia galima pasitelkti is
torinius - griežtąja prasme - faktus.

Apsistokime ties Prūsijos kronikomis ir Lietuvos 
metraščių legendinėmis dalimis, kuriose nesyk gali
ma įžvelgti užuominų ir apie rytų bei vakarų baltų 
visuomenės sąrangos ypatybes, konkrečiai - apie 
sakralinių bei pasaulietinių valdovų luomų reikšmę 
visuomenės tvarkyme. Toks požiūrio taškas skatina 
pradėti nuo šių luomų bcndravaldystę atspindinčios 
archajiškos tradicijos.

“SAKRAUNIO KARALIAUS” TRADICIJA

Kiek galima spręsti, indoeuropiečių protautėje, 
kurios kultūra panėšėjo į jai artimas senąsias Rytų 
civilizacijas1, karalius ir aukščiausiasis žynys buvo vienas 
ir tas pats asmuo - kaip ir senovės Rytuose. Rekons
truojamas jį žymintis žodis *rek- reiškė “sakralinį 
karalių”, t.y. drauge karalių ir aukščiausiąjį žynį2. 
Šumerai, babiloniečiai, asirai, hetitai, vakarų semitai 
manė, jog karalius savo valdžią gauna iš Dievo ar

ipaMKpejiHAae T., Hbahob D. HH/ioeBponcftCKHŪ skink m 
MŲjoeįiponeftubi.- T6hjimcm, 1984.- T.2.-C.883-884.

^Tbm ace, c. 885-886.
3Ringgren H. D ie Religionen des A lten Orients. - Berlin, 1987. - S.

dievų3; egiptiečiai faraoną apskritai laikė Ra sūnumi 
ir įsikūnijusiu dievu. Toks “sakralinis karalius”, drauge 
būdamas vyriausiasis žynys, atlikdavo svarbiausias 
kulto apeigas. “Sakralinio karaliaus” asmenyje susi
liedavo dvasinė ir pasaulietinė valdžia, tačiau ilgai
niui aukščiausiojo valdovo institutas tokį universa
lumą prarado. Įvairiose civilizacijose šis procesas vyko 
įvairiai ir ne vienu metu. Europoje tokio “sakralinio 
karaliaus” įvaizdis, susitikdamas su krikščioniškąja 
pasaulėžiūra, bebuvo reliktinis ir realiai nebe- 
funkcionavo. Sunku pasakyti, kiek ilgai šis reiškinys 
išliko baltų tradicijoje, tačiau jokiuose istoriniuose 
šaltiniuose, net vadinamosiose “legendinėse” metraščių 
dalyse jo pėdsakų nerandama. Matyt, baltuose, kaip ir 
kitose europinėse tradicijose, toks institutas buvo seniai 
suskilęs.

Lietuvių išeivijos filosofas Vincas Vyčinas, pa
stebėdamas, jog ankstyvojoje kultūrinėje fazėje vie
nas ir tas pats bendruomenės asmuo buvo krivis, 
kunigaikštis ir dainius, priduria, jog komplikuojantis 
gyvenimui, ši pirminė funkcija skilo4. Konkrečios 
“sakralinio karaliaus” instituto iširimo priežastys mūsų 
atveju ne tokios svarbios; daug aktualesnė būtų skili
mo pasekmių problema. Be abejo, ir po to išliko 
valdovų bei karių ir žynių luomų aspiracijos politi
niam pirmavimui, anksčiau taikingai sutapusios vie
no ir to paties “sakralinio karaliaus” asmenyje. Gal 
pernelyg trivialu ir tiesmuka būtų teigti, jog šitaip 
atsirado prielaidos abiejų luomų “varžymuisi dėl 
politinės valdžios”. Matyt, artimesnis tiesai būtų teigi
nys, jog tokioje situacijoje bendruomenėms iškilo 
esminiai klausimai, beje, ne iki galo išspręsti ir šian
dien, būtent: koks pradas - sakralinis ar pasaulietinis 
- turėtų lemti politinę visuomenės sąrangą bei kasdie
nę žmonių egzistenciją? Arba: kaip Dievo ar dievų

100-105,160 sqq, 194-195,240.
4 Vyčinas V. M itinė etika Heideggerio filo so fijo s principų šviesoje ĮĮ 

Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai • Roma, 
1974.-T.8.-P. 157.
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"Eglė". 1939. Pop.f guašas, bronzinė pudra. 323x23,9. Kauno Čiurlio
nio dailės muziejus. Kęstučio Žitkaus reprodukcija.

buvimo faktas turi atsispindėti žmonių bendrabūvyje 
ir valdymesi? Ir taip toliau. Šių klausimų sprendimas 
kartais galėdavo įgyti pasaulietinio ir sakralinio luomų 
konflikto formą, tačiau nereikėtų to paversti savita 
problema. Vienokiam ar kitokiam problemos sprendi

mui apsispręsdavo pačios bendruomenės - nesyk netgi 
keisdamos ankstesnes savo nuostatas bei ieškodamos 
įvairiausių kompromisų; sakralinio ar pasaulietinio 
luomo iškilimą dažnai nulemdavo ilgus amžius trunkan
tys procesai. Tokių procesų horizonte plytėjo pa
grindinė alternatyva - pasaulietinė arba teokratinė 
visuomenės sąranga.

TEOKRATINĖS VISUOMENĖS SĄRANGOS 
BRUOŽAI PRŪSUOSE

Apie ankstyvosios prūsų visuomenės sąrangą, žynių 
ir valdovų bei karių luomų santykį joje galima patirti 
iš Simono Grunau kronikos, kurios pradžioje 
pasakojama apie VI a. po Kr. įvykius - brolių VideMJČio 
ir Brutenio vadovaujamų kimbrų atvykimą į Prūsiją 
ir čia įgyvendinamas religines bei politines reformas. 
Šiame straipsnyje ne vieta spręsti, kiek tos žinios 
patikimos istoriškai5, bet nereikia abejoti, jog čia 
susiduriama su autentiška tradicija, galbūt savaip 
interpretavusia istorinius įvykius, nesyk įgijusia legen
dos formą, tačiau atspindinčia realius procesus, vykusius 
prūsų visuomenėje. Atrodo, kad Grunau kronika, 
taip pat ir dingusi vyskupo Kristijono kronika, kuria 
jis rėmėsi, pakankamai patikima - jei ne faktografiniu 
aspektu, tai bent jau bendriausiems procesams atsekti.

Glaustai peržvelkime Grunau kronikos duomenis, 
kurie galėtų nušviesti prūsų visuomenės sąrangos 
bruožus6.

Videvutis ir Brutenis bei jų vadovaujama bendrija 
susiduria su gana žemo kultūrinio lygmens autoch
tonais. Pirmieji brolių žingsniai ir skiriami religi
niams bei politiniams pertvarkymams, turintiems 
pakeisti gana primityvią vietinių gyventojų religiją 
bei visuomeninę sąrangą (Videvučio ir Brutenio re
formos galioja tiek vietiniams gyventojams, tiek 
atvykėliams). Brutenis užsiima religine reforma, 
Videvutis tvarko pasaulietinius dalykus. Broliai re
formatoriai veikia sutartinai, tačiau beveik visuomet 
iniciatyva priklauso Bruteniui. Vyriausiasis žynys 
Brutenis suvokiamas kaip dievų tarpininkas, ir jo 
reikia klausyti kaip pačių dievų. Sakysim, Brutenis 
persako dievų valią, ir Videvutis su visa kariauna nė 
nesvarstydamas išvyksta į karo žygį, t.y., netgi karo

5Apie S.Grunau kroniką bei kai kuriuos jos istorinio pagrįstumo 
klausimus žr. Šimėnas V. Prūsą herbas ir Videvučio legenda // Kultūros 
barai. -1990. - Nr.l. - P. 1,62-63.

6Mannhardt W. Leno - Preussische Gottcrlehre. - Riga, 1936. - 
S. 190-206.
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žygio iniciatyva kyla iš sakralinio luomo. Videvutis, 
koncentruojantis savo rankose pasaulietinę valdžią, 
nėra savarankiškas - daug aukščiau jo yra dievų valia, 
kurią šie praneša Krivių Krivaičiui Bruteniui. Videvučio 
sūnūs, gaudami valdyti įvairius baltų kraštus, visų 
pirma turi uždėti ranką ant tėvo galvos, prisiliesti prie 
šventojo ąžuolo ir iškilmingai prisiekti Perkūno vardu 
visados klausyti dievų ir Krivaičio. Taip prisiekęs, 
vyriausias sūnus Lyttpho išvyksta į Lietuvą, Zamo gauna 
Žemaitiją, Nadroo - Nadruvą, Sūdo - Sūduvą ir 1.1. 
Brutenio pirmenybė Prūsijos visuomenės sąrangoje 
pratęsiama ir vėlesniesiems Krivių Krivaičiams, šitaip 
užtikrinant nuolatinį sakralinio luomo dominavimą 
baltų kraštuose. Be to, visur pasklinda Krivaičiui 
pavaldūs vaidilos (waidlotten), kurie moko paprastus 
žmones, kartais juos suburia ir praneša dievų valią. 
Tad Krivaitis tampa plačiai išsišakojusio žynių tinklo 
galva. Vaidilos šviečia tautą ir perduoda jai dievų 
valią, kuriai paklusti turi visi be išimties, t.y. ir valdan
tieji. Brutenio įsteigtas kulto centras Romovėje tampa 
religiniu centru, į kurį didžiųjų švenčių metu atvyksta 
žmonės net iš Caueren (Kauno) krašto, iš Žemaitijos, 
Lietuvos, Mazovijos ir Kašubų. Prūsijoje įsigali ne
lyginant religinis fundamentalizmas: kaimyninės tautos, 
kaip skelbė jau Brutenis, irgi turi garbinti Romovės 
dievus, ten jiems aukoti ir, be abejo, klausyti Krivių 
Krivaičio. Į krikščionybę “atkritusius” Mazovijos 
gyventojus tuoj pat surengta karinė ekspedicija vėl 
“atverčia” į Prūsijoje išpažįstamą religiją (tiesa, pas
tarieji išsidera, jog aukos Romovėje tik tada, kai ir 
Kristaus atvaizdas bus pakabintas ant šventojo ąžuolo). 
Reikia pastebėti, kad sakraliniam luomui atitekdavo 
ir didžioji karo grobio dalis. Jis buvo skirstomas taip: 
pirma dalis - dievams, antra - Krivaičiui ir vaidiloms, 
trečia - kario draugams, o ketvirta pasilikdavo pačiam 
kariui.

Iš viso to galima daryti išvadą, kad Prūsijoje reali 
valdžia koncentravosi žynių luomo rankose, o Krivių 
Krivaitis buvo tikrasis Prūsijos valdovas.

Valdžios koncentracija sakralinio luomo rankose 
arba dievybę atstovaujančio sakralinio asmens valdžia 
apibrėžiama kaip teokratija7. Grunau kronikoje 
nuolatos pabrėžiamas Brutenio ir vėlesnių krivių kaip 
tarpininkų tarp dievų ir žmonių vaidmuo. Krivio 
sakralinė reikšmė buvo tokia didelė, jog prūsai, regėję 
Krivių Krivaitį laikė save šventesniais už jo nemačiusius. 
Krivio ir klausoma buvo kaip pačių dievų. Atrodo,

7Mensching G. Theokrade // Dic Religion in Geschichte und 
Gegenwart. - Tubingen, 1986. - Bd. 6. - S. 752.

Liudas Truikys. Vaidevučio kostiumo eskizas Miko Petrausko operai 
"Eglė”. 1939. Pop., guašas, bronzinė pudra. 31,8x24. Kauno Čiurlionio 
dailės muziejus. Kęstučio Žitkaus reprodukcija.

prūsuose susiduriame su teokratijai artima visuo
menės sąranga, panašiai kaip Tibeto visuomenėje 
(vadovauja dalailama), islamo pasaulyje (Mahometas, 
vėliau - kalifai), tam tikra prasme - ir Viduramžių 
krikščionybėje (popiežiaus institutas).
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Teokratijai artima valdymo forma prūsuose su
tinkama ir Kryžiaus žygių laikais. Petras Dusburgieds 
mini galindų viešpatę (domina), laikytą šventąja bei 
žyne, “pagal kurios nurodymus buvo tvarkomi šios 
žemės gyventojų reikalai”**. Tas pats kronikininkas 
apie Ro movės krivį sako, jog jo potvarkiams pakluso 
ištisos gentys9. Labai tikėtina, kad prūsų žynių au
toritetas skleidėsi ne tik specifiniuose religiniuose 
dalykuose, bet ir socialinėje plotmėje. Pagrindiniais 
Prūsijos priešų taikiniais dažnai tapdavo sakraliniai 
prūsų centrai (Boleslovo Narsiojo kariauna 1015 m. 
sudegina Romovę) bei patys žyniai (Vokiečių Ordino 
taikos sutartyje su prūsais pastarieji verčiami atsižadėti 
žynių Tulisonų ir Ligašonų įtakos); pažymėtina, kad 
Lietuvoje tokios ryškios agresijos prieš sakralinį luomą 
nebūta.

Žynių luomo reljefiškumas prūsų tradicijoje gali 
būti suprantamas, turint omenyje prūsų žemių 
susiskaldymą, kurio sąlygomis vieninteliu vienijančiu 
veiksniu buvo sakralinis Romovės krivio institutas. 
Atsiradęs Videvučio ir Brutenio politinės ir religinės 
reformos dėka, jis išliko kaip prūsus vienijanti jėga iki 
kovų su Ordinu meto. Tuo tarpu Brutenio brolio 
Videvučio palikuonys išsidalijo vieningą tėvo valdžią, 
apsiėmę valdyti atskiras žemes, tačiau neturėdami 
vieno vyriausiojo pasaulietinio valdovo, visuose svar
besniuose reikaluose klausydavo Krivio. Legendinis 
prūsų žemių dalybų faktas tikriausiai turėjo realų 
pagrindą. Išties Prūsijoje vieninga valstybė (t.y. vie
ninga pasaulietinė valstybė) nesusikūrė, ir Videvučio 
suformuotas valstybinis darinys pavirto karine genčių 
konfederacija. Tokiomis sąlygomis galėjo suklestėti 
vienijantis Romovės institutas bei susiformuoti teokra- 
tija, turinti valdžią visose Prūsijos žemėse, o gal ir dar 
platesnėje teritorijoje. Beje, Ordino ekspansijos metu 
net pasipriešinimą agresijai organizuoja Krivių Kri
vaičiai - pinna Mangelo, paskui Aleps. Drauge nereikėtų 
stebėtis Petro Dusburgiečio ir kitų autorių papasako
tais gana dažnais prūsų didikų išdavystės atvejais: 
prūsų kilmingieji teokratinėje Prūsijoje turėjo daug 
mažiau valdžios ir laisvių, negu jiems galėjo suteikti 
Ordino valstybė.

VAIDOVŲ LUOMO DOMINAVIMAS UETUVOJE 
IR JO FORMOS

Grunau kronikoje užsimenama, jog vyriausias

**Dusburgietis P. Prūsijos žem ės kronika. - V., 1985. - P. 86; komen
tarą žr. p. 354-355.

Videvučio sūnus Litvas paveldi Lietuvą. Nesvarstant 
istorinio šios žinios pagrįstumo, vis dėlto galima pasam
protauti apie kai kurias Videvučio legendoje įsi
spaudusias Lietuvos užuominas. Kronikoje rašoma, 
kad tuoj po Videvučio ir Brutenio mirties Litvas 
susikerta su savo broliu Nadro; matyt konflikte at
sispindi nuo seno ryški rytų ir vakarų baltų interesų 
priešprieša, šįsyk įgavusi religinio konflikto formą. 
Litvas išsirenka savą vyriausiąjį žynį, kuris vadinamas 
ne Krivių Krivaičiu, o tiesiog Kriviu (Krywe), ir paski
ria ypatingą vietą dievams garbinti. Toje šventvietėje 
trūko tik trijų Romovėje stovėjusių stabų - t.y., nors ir 
organizuota pagal tą patį modelį, ji nepretendavo 
tapti nauju visų baltų žemių religiniu centru ir buvo, 
matyt, tik Lietuvos religinis centras. Šią prielaidą 
patvirtintų ir tai, kad Litvas, turbūt vengdamas atvi
ros konfrontacijos, išlaikė nominalų klusnumą Ro- 
movei ir siųsdavo ten aukas.

Vadinasi, Litvas pamėgino išsivaduoti iš tiesiogi
nės Romovės kontrolės, o drauge ir nuo gresiančios 
teokratinės sąrangos, ir įkūrė sau pavaldų religinį 
centrą (beje, Kriviu tapo Litvo svainis). Šitaip Litvas, 
pakirtęs teokratinių intencijų šaknis, Lietuvą gali valdyti 
jau savarankiškai: Krivis faktiškai tėra jo statytinis.

Tačiau kyla klausimas, kiek galima pasitikėti Grunau 
klonika. Jokiuose patikimuose istoriniuose šaltiniuose 
nerasime nė užuominos apie “prūsiškąsias” Lietuvos 
šaknis. Net legendinėse Lietuvos metraščių dalyse 
valdovų dinastija kildinama iš Palemono, o ne iš 
Videvučio palikuonių. Vis dėlto prisiminkime, jog 
ieškome ne istorinių faktų, o bendriausių politinių (ir 
atitinkamų religinių) tendencijų. Kol kas iš Grunau 
kronikos galėtume atsekti aiškų Lietuvos politinės bei 
religinės autonomijos siekį, kuriame, beje, religiniai 
ir politiniai dalykai labai glaudžiai persipynę. Šį siekį 
pasaulietinis suverenas realizuoja, įsteigdamas savą 
religinį centrą.

Lygiai tokia pat tendencija atsekama ir legendi
nėje Lietuvos metraščių dalyje. Lietuvos valdovams 
(Sperai, Pajautai, Kukovaičiui) po mirties statomi 
stabai, tampantys tam tikrais kulto centrais; jiems 
atnašaujama, jie visokeriopai garbinami10. Tokius 
kulto centrus steigia šių mirusių valdovų palikuonys, 
taip pat Lietuvos didieji kunigaikščiai. Vadinasi, 
susiduriame su panašiais pasaulietinių suverenų re
liginiais steiginiais, kaip ir Litvo atveju. Atrodo, jog 
dviem skirtingomis tradicijomis besiremiančios legen
dos pasakoja tą patį: Lietuvoje vyraujantis pasaulieti-

9Ten pat, p. 87.
^L ie tu vo s metraštis: Bychovco kronika. - V., 1971. - P. 44,51-52.
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ių valdovų luomas turi religinę iniciatyvą. Tuo tarpu 
tūsijoje legendos nė nedrįsta užsiminti apie tokios 
asauliečių iniciatyvos galimybę - išskyrus, žinoma, 
itvo atvejį.

Ir atvirkščiai - Lietuvos metraščių bei kronikų 
?gendinėse dalyse užsimenama apie Videvutį, tačiau 
įiekiir neminimas Brutenis. Jis paliudytas tik 
prūsiškosiose” kronikose. Ar tai nerodytų senos 
antiremovinės” tradicijos Lietuvoje? Žinoma, tai tik 
»rielaidos. Tačiau tai, kad legendinės metraščių dalys 
r “legendinės” kronikos, aiškiai besiremiančios at- 
kiromis tradicijomis, atskleidžia tas pačias pasaulie- 
inio luomo dominavimo Lietuvoje nuostatas, negali 
>ūti atsitiktinumas.

Taigi, Lietuvoje religinė iniciatyva perėjo į pašau- 
lėtinių valdovų rankas. Tačiau nereikėtų manyti, jog 
ituacija buvo vienareikšmė. Vladimiras Toporovas 
>astebi, jog su minėtais religiniais steigimais, žynių 
aidžia ir kultu susijusi tik viena kunigaikščių genea- 
oginė šaka, prasidedanti mitiniu Kitauru, ir spėja, 
:ad šios giminės atstovai turėjo paveldimą žynių 
aidžią11. Pastebėtina, kad Lietuvos tradicijoje nesyk 
šryškėjadiarchinis valdymo modelis, t.y. sakralinio ir 
>asaulietinio suverenų - dažniausiai susijusių gimi- 
lystės ryšiais - bendravaldystė (apie diarchinę valdymo 
truktūrą autorius yra rašęs kitur12). Visi šie klausi- 
nai labai sudėtingi, vienareikšmiškai į juos atsakyti 
lar per anksti, tačiau kad ir koks būtų tas atsakymas, 
is rodytų pasaulietinių valdovų dominavimą Lietuvoje. 
Tikriausiai tai buvo grindžiama kokiu nors kompro- 
nisu - pasaulietinių suverenų šakos paveldima žynio 
aidžia arba diarchiniu valdymo modeliu (galbūt tai 
iena ir tas pat).

Savaime suprantama, kad ir Lietuvoje valdovai 
urėjo skaitytis su žynių luomu (pvz., kaip rodo Alvydo 
Jikžentaičio tyrimai, nuverčiant Gediminą, sąmoksle 
urėjo dalyvauti ir pagonių žyniai). Žynių artumas 
tučiamas Algirdo ir Kęstučio laikais: net ortodoksams 
rtimas Algirdas, ne tik Kęstutis, po mirties sudegina- 
uas pagal pagoniškus papročius. Vadinasi, dar XIV a. 
ntroje pusėje didžiojo kunigaikščio dvare tebėra stip- 
us sluoksnis, suinteresuotas pagoniškomis apeigomis, 
"urint omenyje to meto bajorų religinį indiferen- 
izmą, leidusį jiems krikštytis tai vienomis, tai kitomis 
peigomis, reikia manyti, jog pagoniškas laidotuves
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organizuodavo įtakinga dvarui artimo žynių instituto 
dalis.

Vis dėlto galima tarti, kad Lietuvoje vyravo pasau
lietinis luomas, o visuomenės sąranga teokratijos bruožų 
neturėjo.

BAIGIAMOSIOS PASTABOS

Taigi kronikų ir metraščių legendose įsispaudę 
duomenys leidžia šį tą spręsti apie baltų visuomenes. 
Prūsų visuomenės sąrangą galima apibūdinti kaip 
artimą teokratijai, lietuvių - kaip dominuojamą pasau
lietinio luomo, kuriam galbūt būdinga diarchinio 
valdymo tendencija arba vienos pasaulietinių valdovų 
šakos paveldima sakralinė valdžia.

Vidcvučio ir Brutenio valdymo irgi būta diarchi
nio, tačiau jame jau ryškėjo sakralinio luomo viršenybė. 
Ši tendencija galutinai įsigalėjo prūsų žemių “feodali
nio susiskaldymo” laikotarpiu, kai vieninteliu realiu 
veiksniu, vienijančiu žemių konfederaciją, tapo Krivių 
Krivaičio institutas, įgyvendinęs teokratinio valdymo 
modelį. Lietuvoje kartais įžvelgiamoje diarchijoje 
vyrauja pasaulietinis pradas: pasaulietiniai valdovai 
net religiniuose steigimuose dažniausiai veikia vieni.

Tiek prūsams, tiek lietuviams anuomet būdingas 
diarchinis valdymo modelis tikriausiai yra tiesioginė 
“sakralinio karaliaus” instituto skilimo pasekmė. 
Skilimas galėjo įvykti ne vėliau kaip baltų bendrumo 
epochoje. Tuo metu Prūsijoje įsigalėjusi diarchija 
baigėsi sulig Vidcvučio ir Brutenio mirtimi, o lie
tuviai, galimas dalykas, tokį valdymą išlaikė daug 
ilgiau: diarchijos pėdsakų galima įžvelgti Gedimino ir 
Lizdeikos, Algirdo ir Kęstučio, netgi Vytauto ir Jogailos 
bendravaldystėje.

Galbūt tokios išvados verčia suabejoti autoriaus 
nuoseklumu: po pažado atskleisti vieną legendinės 
tradicijos autointerpretacijos aspektą einama prie aiškiai 
“istorinių” išvadų apie realiai funkcionavusios visuo
menės sąrangą. Tačiau būtent tai ir patvirtina, jog 
pažadas kalbėti apie legendinės tradicijos autointer- 
pretaciją ištesėtas: mat pati legendinė tradicija save 
suvokia ne kaip “legendą”, o kaip istoriją. Štai kodėl 
legendos interpretavimas jos pačios požiūriu gali būti 
užbaigtas tiktai jos atradimu istorijoje.
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