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Gamta ir šventumas.
Senovės lietuvių religijos 
„gamtiškumo" klausimu

Gintaras Beresnevičius

Abstract: The article investigates the natural layer of the Lithuanian re
ligion and manifestation of deities and sacrality in nature. The reference 
is made to sources ofll-15tb century, the analysis of which uncovers that 
the Lithuanian religion, as well as other Indo-European religions avoided 
shrines, and that rituals were carried out under the open sky, in woods 
or hills. The impact of religions of the Mediterranean and Near East sti
mulated the Greeks and Italics, and later the Celts, to construct shrines, 
whereas in Northern Europe, Scandinavia, Prussia and Lithuania va
rious religion rituals were traditionally held in sacred woods and under 
the open sky. In historiographies ofl9-20th century rituals rendered in 
nature were interpreted as the cult of religion. Whereas the article, refer
ring to the comparative religion survey as a method, as well as to source 
analysis and other data of the Indo-European religions, reveals that the 
Lithuanian religion viewed nature as herophany, the place for expression 
of divinity, and'did not refer to nature as to an object of cult.

Problemos formavimasis ir formuluotės

Lietuvių, prūsų, latvių religijos labai ilgai buvo vadintos 
gamtiškomis, -  tarsi tai ką nors pasakytų apie vieną ar kitą re
ligiją. Tyrinėtojai, bent dauguma jų, XIX-XX a. buvo paveikti 
arba pozityvistinės, arba evoliucionistinės teorijų, todėl siekė
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nustatyti baltų religijų padėtį bendroje religijų hierarchijoje, 
įvertinti jas pagal rangą, įdėti į tam tikrą „dėžutę". Čia tiko 
ir marksistinis požiūris, taip pat siekęs nuvertinti religijas, 
nes marksizmui religija apskritai yra visuomenės procesų 
ir kovos su gamtos jėgomis atspindys. Visuomenė nebuvo 
pasiekusi valstybės statuso, todėl jai beliko prirašyti kovą su 
gamtos jėgomis ir jų garbinimą. Keista, bet visos trys metodo
logijos, žvelgdamos į baltų religijas, tarpusavyje puikiai de
rėjo, buvo prieinama prie panašių išvadų. Tačiau romantikai, 
XIX-XX a. rašydami apie lietuvius, mėgino priešingai pozi
tyvistams, atkurti lietuvių mitologiją pagal graikų-romėnų 
šabloną, bet šios pastangos diskreditavo rezultatus, nes daug 
ką teko atvirai pritempinėti, dažnai be reikalo. Tarkime, teig
ta, kad lietuvių religijos išpažinėjai turi šventyklas, stabus. 
Taip mėginta parodyti, kad ši religija buvo „subrendusi". Bet 
religijos nebūna „aukštos" ar „žemos", „subrendusios" ar 
dar ne, jos tiesiog yra arba jų nėra, o gyvuojanti religija turi 
visus jai reikalingus elementus. Ir ne šventyklų buvimas nu
lemia religijos „lygmenį". Klajokliai indoeuropiečiai, kaip ir 
Siaurės Europos gyventojai, ik i romanizacijos ar kristianiza- 
cijos šventyklų nežinojo, tačiau kas leistina keltams ar germa
nams, negaliojo lietuviams ir kitiems baltams -  jie Lietuvos 
istoriografijose buvo paversti nesubrendusiais, prim ityvios 
religinės sąmonės „gamtos reiškinių garbintojais".

Šaltinių buvo daug, bet jie skaityti iš anksto pasitelkus 
skaitymo raktą: šventyklų neturinti religija nėra „subrendu
si", todėl negali turėti nei dievų, ar bent kiek ryškesnių jų 
pavidalų, nei jų hierarchijos, nei žynių luomo; bet jai buvo 
mielai pripažįstama „pirmykštės religijos" kategorija, -  teig
ta, kad jos išpažinėjai garbina protėvių vėles, miškus ir gy
vūnus, ir, geriausiu atveju, šiai religijai buvo pripažintos tam
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tikros prim ityvių gamtos jėgų antropomorfizacijos užuo
mazgos. Trumpai tariant, baltų religijos buvo perteikiamos 
kaip „nesubrendusios", „prim ityvios", esančios pradinėje 
religinės raidos pakopoje, o jų išpažinėjai -  kaip garbinan
tys gamtą. Šiuolaikinė religijotyra apskritai nepripažįsta 
religijų gradavimo ar tarpusavio lyginim ų, -  kiekviena re
ligija, anksčiau laikyta „prim ityvia", po gilesnių tyrinėjimų 
ir modernių metodų taikymo pasirodė esanti ne mažiau g ili 
ir sudėtinga nei antikinės religijos. Bet baltams vis dėlto čia 
nesisekė. Tyrinėtojai, dažniausiai svetimtaučiai pozityvistai 
ar pozityvizm o paveikti lietuviai ar latviai, nedrįso reabili
tuoti baltiškų religijų. Iš dalies dėl to, kad tokios reabilita
cijos, kaip, tarkime, atliktos istoriko Teodoro Narbuto, ne
sutapo su tuo metu atsiradusiu pozityvizm u, todėl paliko 
atvirą erdvę pašaipoms ir kritikai.

Tačiau XIX-XX a. populiariausia buvo tezė, veikianti v i
sur ir visada, esą baltai išpažino „gamtos kultus". Nelabai 
susimąstant, ką tai galėtų reikšti, buvo apeliuojama į šalti
nius, kuriuose ideologinės nuostatos ir kruopšti krikščioniš
ka redukcija iš anksto buvo išpreparavusi esminius dalykus 
ar apskritai jų nepažino. Nesiekiame išvardyti visų tokių 
„gamtiškumą" teigiančių autorių ir autoritetų, rašiusių apie 
baltų senąsias religijas, nes tai užim tų daugybę vietos, be 
to kartojasi pagrindiniai dalykai. Pateiksime tik kelis tokio 
šaltinių tvarkymo pavyzdžius.

Aleksanderis Brūckneris, XIX a. pabaigoje aprašinėda
mas ir „vertindamas" lietuvių religiją, gana drąsiai teigė, jog 
„iš visų tradicijų neišliko nė vieno liudijim o, kad dievybės 
būtų turėjusios žmonių pavidalą ar ypatybes -  [...] lietuvių 
dievybės kartais įgydavo gyvūnų ar žmonių pavidalą, net 
nuolatinį pavidalą turėjo, ypač v ilkų ir meškų giriose, žal

66



čių -  namuose ir kirm inų -  laukuose [...]. Kad miškuose ir 
giriose esama dievybių, rodė medžių ošimas, miško garsai: 
šakų traškesys, žvėrių staugimas". Lietuviuose jei ir būta 
aukštųjų dievybių, tai jos išnaikintos priim ant krikščionybę, 
iš visų jų liko tik Perkūnas ir sritinės dievybės, neturinčios 
nei mitų, nei aiškesnių funkcijų, ir apibrėžiamos kaip v il
kai ir kalės1. XX a. viduryje Zenonas Ivinskis taip apibūdino 
lietuvių religingumą: „prieš įvairias gamtos jėgas silpnas 
žmogelis ištisus XV-XVII a. dešimtmečius ilgai dar laikėsi 
savų burtų ir prietarų"2. Arba: „Pirmas įspūdis, kad lietuvių 
religijos svarbiausią objektą sudarė gamtos ir jos reiškinių 
garbinimas [...] ir antikos pasaulio, ir puslaukinių tautų vad. 
natūralistiniuose tikėjimuose yra garbinama gamta daugy
bėje jos reiškinių ir pavidalų. Dangus ir jo kūnai (saulė, mė
nuo, žvaigždės), oras su audromis (perkūnas, žaibas, vėjas, 
debesys, lietus), žemė su visu tuo, ką ji nešioja ir apima, 
būtent su gyvuliais ir  augalais, ugnim i ir vandeniu, šalti
niais, upėmis, slėniais, kalnais, uolom is ir 1.1."; arba toliau: 
„Matydamas visur gyvybę, -  ir putojančiame bei vilnijan
čiame up ių  ir ežerų vandenyje, ir besiblaškančiose ugnies 
liepsnose, ir vėjo ūžime etc., -  žmogus tai gyvybei, kuri jo 
būtybei buvo svetima, ėmė priskirti antžmogišką galybę"3, 
ar dar geriau ir dar labiau konkretizuojant: „Pagoniui buvo 
šventų vandenų, šaltinių, ežerų, miškų, medžių. Vargu ar dar 
antropomorfiškas formas įgijęs yra žinomas žemės, ugnies, 
dangaus ugnies -  Perkūno kultas. V isi šaltiniai sutinka, kad 
lietuvių religijos centre buvo gamtos objektų, jos reiškinių 
ir jėgų garbinimas ir sudvasinimas. Krikščionių kronistai,

1 Lietuvių mitologija, 1.1, parengė N. Vėlius, V , 1995, p. 476-479 ir kt.
2 Lietuvių mitologija, t. 2, parengė N. VėliusV., 1997, p. 336.
3 Ten pat, p. 340-341.
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nesigilindam i į pagonių kulto esmę, su nusistebėjimu rašė, 
kad prietaringas pagonis Dievo vietoje garbinęs įvairiau
sius gamtos reiškinius"4. 1950 m. šaltinių duomenis taip pat 
apibendrina ir Jonas Balys: „Visoms pirmykštėms religijoms 
gamtos reiškinių garbinimas yra labai įprastas dalykas. 
Rašytiniuose šaltiniuose dažnai minima, kad lietuviai gar
binę kalnus ir akmenis, žemę ir dangaus kūnus, medžius 
ir vandenį, netgi žalčius"5. Lenkų istorikas W lodzim ierzas 
Szafranskis apie prūsus (nepaisant Romovės, kriv ių ir XVI a. 
šaltiniuose suminėtų gausių panteonų) teigia: „Senovės 
prūsų religija -  tai menkai pažengusi tikėjimų sistema, tu
rinti nedaugelį kulto formų. Prūsų tikėjimas, arba fantastiš
kas aplinkinės gamtos [...] atspindys žmonių sąmonėje buvo 
pasiekęs anim istinio gamtos jėgų kulto etapą, kada tikima 
esant aibę hierarchiškai susigrupavusių dvasių ir demonų, iš 
kurių pamažėle jau kyla atskiros dievybės [...], kasdienius jų 
darbus lydėjo sudvasintos gamtos kultas, pagarba žvėrims, 
augalams, akmenims, upėms, dangaus kūnams ir atmosfe
ros reiškiniams. Yra žinia iš XIV a., kad prūsai garbinę saulę, 
mėnulį, žvaigždes, griaustinį, paukščius ir gyvūnus, netgi 
rupūžę"6. Šie duomenys Petro Dusburgiečio, nors, kas be 
ko, jis kalbėjo ir apie žynį, kulto centrą, aukojimus dievams, 
bet minėtas lenkų istorikas atrinko visai kitus dalykus.

V is dėlto reikėtų bent jau atitaisyti senųjų autorių sąmo
ningas ir nesąmoningas klaidas ir padaryti, ko jie nenuvei
kė. Turiu omenyje, kad jie arba neskaitė pačių šaltinių, arba 
skaitė iš anksto žinodami, ką juose ras: gamtmeldystės apra
šymus ir autoritetingus jau priim tų tiesų patvirtinimus.
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Toliau trumpai peržvelgsime tuos šaltinius, kuriais re
miantis tvirtinta, kad lietuviai, prūsai, latviai išpažinę „gam
tos kultą". Siame straipsnyje mums bus svarbūs šaltiniai, o 
ne nuomonės apie juos.

Trumpa šaltinių apžvalga. X 1-X V  amžius

Popiežiaus Inocento III 1199 m. spalio 5 d. paskelbta 
bulė, kviečianti į žygį prieš Livonijos stabmeldžius, pasta
rųjų religingumą nusako taip: „D ievui prideramą garbę tei
kė kvailiems gyvuliams, lapuotiems medžiams, skaidriems 
vandenims, žaliuojančioms žolėms ar nešvarioms dvasioms" 
(BRMS, I, 203). Teiginys yra trafaretinis, juo norima pasaky
ti, kad pagonys, krikščionybės požiūriu, garbina kūrinius, 
užuot garbinę Kūrėją. Siame apibūdinime teologinė infor
macija sveria ne ką mažiau nei religinė. Si frazė vėliau buvo 
tiražuojama, -  būtent ši, o ne daug blaivesnis su šiais da
lykais arčiau susidūrusio Adom o Bremeniečio pasakojimas 
apie sembus (1075). Adomas Bremenietis kalba apie tą patį, 
tik kiek kitais žodžiais: „jų žemėje, nors visi k iti papročiai 
yra kaip mūsų, neleidžiama lankyti m iškelių ir šaltinių, ku
riuos, jų manymu, krikščionių lankymas suteršia" (BRMS, I, 
191). Adomas Bremenietis stebi tą patį vaizdą, -  giraičių ir 
šaltinių religin į sergėjimą, bet jį ir apibūdina kaip sergėjimą. 
Sergėjimas, apsauga religiniame gyvenime nurodo, jog sau
gomas sakralus objektas, būtent sakralūs objektai turi būti 
apsaugoti nuo kitokio tikėjimo išpažinėjų, beje, tokių, ku
rie net neišmanytų, kaip tokioje giraitėje elgtis, ir vien savo 
buvim u joje pažeistų sakralinę pusiausvyrą. Tą pusiausvyrą 
šventoje giraitėje gali pažeisti ir pagonis, bet tokiais atvejais 
nukenčia jis pats. Pasakojimų, kas nutinka sąmoningai ar net
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netyčia pažeidusiam sakralinę zoną, švento piliakaln io vien
tisumą, giraitės erdvę, gausu istoriniuose šaltiniuose, sak
mėse ir padavimuose. Prisim inkim e Mindaugo, karaliaus, 
laikyseną zuikio epifanijos atveju: „jei vykstant į medžioklę 
išbėgdavo į lauką zuikis, į mišką nežengdavo ir nedrįsdavo 
jame nė rykštės nusilaužti" (BRMŠ, I, 261), -  draudimas tam 
tikrais atvejais galioja ne tik krikščioniui, bet ir pagonių val
dovui (su sakralumu nejuokaujama). Apie 1220 m. O liveris 
Paderbornietis popiežiaus Inocento III bulės medžiagą per
sako su tam tikrais komentarais, kurie kiek praskleidžia už 
bulės deklaruoto trafareto paslėptas realijas, nors ir pats pa
siduoda jau kitam, antikiniam  trafaretui: „lyvių, estų, prū
sų tautos [...] ėmė garbinti stabmeldžių dievybes: driadės, 
amadriades, oreadės, napėjas, umides, satyrus ir faunus. Jie 
pasitikėjo miškeliais, kurių nė vienas kirvis nedrįso palies
ti ir kuriuose šaltiniai ir medžiai, kalnai ir kalvos, uolos ir 
slėniai buvo garbinami, tarsi šie būtų galėję narsumo ir v il
ties jiems suteikti" (BRMŠ, I, 225). Šaltinyje išvardyti antikos 
mitologijos personažai, nelabai galvojant apie atitikmenis; 
realijos ir čia mažai atsispindi, tačiau šįsyk bent jau mato
me, kad O liveriu i Paderbom iečiui aišku, kad už gamtos sly
p i visiškai antropomorfiniai dieviški pavidalai, kad tai ne 
beveidės dvasios, o universali pagoniška schema, kuri ne
kinta pasikeitus vietai ir epochai. Autorius tai parodo su
prantąs cituodamas antikos tikėjimus. Toliau bulės medžia
ga vėl atkartojama, ją kiek išplečiant, ir pridedant daugsyk 
per amžius pasikartosiančią frazę: „kurių joks k irvis nedrįso 
paliesti". Taigi tai giraitės, skirtos kulto reikmėms. Bet tai 
nereiškia giraičių kulto.

M indaugas nepradeda garbinti Ipatijaus metraštyje m i
nimo miško, tarkime, maldomis ar krisdamas kniūbsčias (tik
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tokiu atveju galėtume kalbėti apie giraitės garbinimą), -  ne, 
jis tiesiog identifikuoja šią giraitę kaip sakralybės teritoriją, 
šventą giraitę, ir jo religinis elgesys tuo apsiriboja.

„Pasaulio aprašyme", anoniminiame XIII a. vidurio trak
tate, užsimenama, kad „prūsai tam tikrus miškus garbino 
kaip dievus" [speciales silvas pro diis colebant] (BRMS, I, 245, 
246). Čia kalba žmogus, krikštijęs jotvingius ir prūsus, tai
gi tiesiogiai susidūręs bent jau su pagrindiniais matomais jų 
religijos dalykais. Jis konstatuoja, kad buvo garbinti „tam 
tikri" miškai. Taigi tuo aiškiai nurodoma į šventas giraites, 
o ne į giraičių kultą.

Daug nuodugniau ir su dalyko išmanymu 1263 m. apie 
prūsų „garbinamas" giraites rašė Tomas Santimprietis. 
„Knygoje apie b ičių  valstybę" iš vakarietiškos katalikiškos 
demonologijos pozicijų aprašinėdamas dvasias ir demo
nus, išmanydamas demonologiją, sugebėjo gerai „skirti 
dvasias" ir nepainiojo demonų su dievais, todėl jo infor
macija mums labai svarbi. Jis rašo: „apie dvasias arba vėles 
[Dusiis vėl Dusionibus], kurios yra trečioji demonų rūšis. 
Žinome daug dvasių -  demonų -  darbų, ir būtent jų pa
dedam i pagonys kitados saugojo sodintus m iškelius [lucos 
plantatos]. Prūsijos pagonys po šiai dienai la iko joms pa
švęstus m iškus [silvas... consecratas], kurių  nedrįsta kirsti, 
ir įžengia į juos tik tada, kai nori juose aukoti savo die
vams [nisi in iis diis suis voluerint immolare] (BRMS, I, 249). 
Stebėtinai gerai įžvelgta esmė, -  nieko čia nepridėsi (ne
paisant to, šis fragmentas taip pat ne kartą tyrinėtojų in 
terpretuotas kaip darsyk paliudijantis gamtos kultus). Bet 
autorius čia kaip tik  paliudija, kad nėra jokio giraičių gar
binim o, jis suvokia, kad tai pašvęstos vietos, ir būtent tą 
terminą pavartoja.
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Tomas Šantimprietis nusako tokią religinę sistemą: 
šventos giraitės yra vieta, kurią saugo dvasios ar/bei vėlės, 
giraitės kaip šventos yra ir žm onių saugomos, nekertamos, 
į jas įžengiama, tik norint paaukoti dievams. Šaltinis girai
tėje leistų įžiūrėti ir protėvių kulto vietą, ir aukojimo die
vams vietą; be to, jis leidžia mums suvokti, kad prūsai tu
rėjo šventas giraites, antgamčio hierarchiją (dvasios, vėlės, 
dievai), aukojimus ir atitinkamai asmeninių dievų kultą. 
Tomas Šantimprietis vienu sakiniu išaiškina tai, kas nesu
prasta, ar nutylėta, ar dėl ideologijos praleista kituose šal
tiniuose, kuriuose tiesmukai teigta, neva buvo garbinami 
gamtos objektai.

Būtent tokį senųjų tikėjimų paveikslą piešia Petras 
Dusburgietis, kuris irg i pasitelkiamas kaip nenuginčijamas 
liudytojas. Bet tai oficialus O rdino istoriografas, kurio po
žiū rį į prūsus formavo ne tik jo krikščioniška savimonė, 
bet ir O rdino ideologija, ir jo paties turim i šaltiniai, greta 
kurių pirmoje vietoje buvo popiežiaus Inocento III garsioji 
1199 m. bulė. Štai ką rašo Petras Dusburgietis apie prūsus: 
„Kadangi jie nepažino Dievo, tai, suprantama, klaidingai 
garbino kaip dievus visokiausius tvarinius, būtent: saulę, 
mėnulį ir žvaigždes, griaustinį, sparnuočius ir keturkojus, 
netgi rupūžes. Jie turėjo šventųjų miškų, laukų ir vandenų, 
kur niekas nedrįso nei medžio kirsti, nei žemės dirbti, nei 
žuvauti" (BRMŠ, I, 344).

Petras Dusburgietis vis dėlto sugebėjo ik i galo neperimti 
„gamtos garbinimo" ideologijos, -  jis neteigė, kad buvo gar
bintos giraitės, o nurodė, kad jos kaip ir k iti gamtos objektai 
laikytos šventomis [Habuerunt eciam lucos, campos et aquas 
sacras] (BRMŠ, I, 333), ir, kad jose nebuvo užsiimama ūki
ne veikla. Petras Dusburgietis suvokė, kad bulės informaci
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ja yra klaidinanti, todėl jis neakivaizdžiai pataisė garbinimo 
ideologemą, teisingai pakeisdamas ją šventumo kategorija. 
Kas yra „šventas", krikščioniui suprantama, katalikas pu i
kiai gaudosi, juolab, kad jis irg i žino Šventąją žemę, šven
tųjų relikvijas, švęstą vandenį etc. Petras Dusburgietis atpa
žino, jog pagonys susiliečia su ta pačia sacrum kategorija. Ją 
įvardijo teisingai.

Tačiau ideologiniai varžtai neleido išsprūsti iš „tvarinių 
garbinimo". Visa bažnytinė tradicija ankstyvaisiais ir m isi
jų laikais susidurdama su kitomis, antikinėmis ar Šiaurės 
Europos religijomis šį stereotipą vartojo ir polemikoje, ir aiš
kinime, kad pagoniškosios religijos yra netobulos, nes jų išpa
žinėjai garbina kūrinius, užuot garbinę Kūrėją; čia yra ne tik 
smerkimo ir nuvertinimo elementų, bet ir pačios krikščiony
bės išaiškinimo bei išaukštinimo. Tvariniai, kaip garbinimo 
objektas, atitinkamai ir išvardijami, tik ir čia ne viskas aišku. 
Prūsų mitologijos šaltiniuose mėnulio dievybės ar lunarinio 
kulto nėra, nėra ir saulės garbinimo (prisim inkime lietuvių 
mitą, pagal kurį saulė -  tai Teliavelio, dievo kalvio, nukaltas 
ir dangun užsviestas metalo luitas, -  tad kokia kalba čia gali 
būti apie saulės garbinimą). XVI a. šaltiniuose („Sūduvių 
knygelėje", sudarytoje ik i 1530 m.) minimas prūsų šviesos 
dievas Svaistikas [Swayxtix der Gott dės Lichtes] (BRMŠ, II, 128, 
143); Prūsijos vyskupų Sinodo nutarimuose Svaistikas jau 
išvirsta į saulę [Suaixtix... So/] (BRMŠ, II, 159-160), matyt, 
vyskupams prisiderinant prie antikinių mitologemų ir Petro 
Dusburgiečio tradicijos, tačiau 1588 m. Jonas Bretkūnas 
„Prūsų krašto kronikoje" sugrąžina Svaistikui šviesos dievo 
kategoriją: Sivaikticks... ein Gott dės Lichts (BRMŠ, II, 306). Ji, 
matyt, ir turi būti jam pripažinta, nepaisant to, kad kiti, prū
sams tolimesni ir ideologizuoti šaltiniai čia vėliau ims įraši
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nėti jiems patiems labiau patinkančią saulės dievo sampratą, 
tačiau Svaistikas iš tikrųjų turėjo būti visų pirma šviesos die
vas, o soliarinio dievo funkcijos būtų antrinės. Kad šviesa ir 
saulė bei dangaus šviesuliai ne tas pats, yra žinoma ir Biblijos 
pasaulio kūrimo versijoje: iš pradžių sukuriama šviesa, tik 
po to -  dangaus šviesuliai. Svaistikas ir būtų šviesos dievas, 
universalesnis už vien soliarinę dievybę, greičiausiai artimas 
M itrai, Apolonui, kurių saulinės simbolikos stiprios, tačiau 
jie valdo daug platesnes mitologines teritorijas. Taigi, jei 
Petras Dusburgietis taria prūsus garbinus saulę, turėtume jį 
pataisyti, -  jie turėjo garbinti šviesos dievą Svaistiką, kurio 
viena hipostazių ir buvo saulė.

M ėnulio m itologinė personifikacija žinoma ir latviams, 
ir lietuviams, tačiau prūsai jos neturėjo. Petras Dusburgietis 
galėjo mėnulio sudievinimą atrasti žem dirbių papročiuose, 
mėnulio fazių stebėjime ir paisyme, lauko darbų organi
zavime, laiko skaičiavime, neabejotinai buvusiuose prieta
ruose, kurių baltuose gausu, kaip, beje, ir kitose Eurazijos 
ir pasaulio vietose, -  lunarinė m itologija yra universali, be 
jos negali apsieiti jokia mitologija, jau nekalbant apie žem
dirbišką. Tačiau paradoksas tas, nors Petras Dusburgietis 
ir m ini mėnulio garbinimą, kad prūsų šaltiniuose mėnulio 
dievybės ar jo kulto pėdsakų nėra.

Dėl žvaigždžių, tai jų garbinimas galbūt susijęs su Auš- 
rinės/Vakarinės personifikacija, bet prūsuose, skirtingai nei 
lietuvių ir latvių mitologijoje, Veneros planetos m itologinių 
hipostazių nėra, beje, gal ir dėlto, kad prūsų m itologija buvo 
stipriai patricentrinė, ir prūsai ik i pat savo istorijos pabai
gos, net sinkretizmo laikotarpiu neįsivedė jokios deivės. 
Žvaigždžių globėjas prūsiškuose šaltiniuose minimas, -  bet 
tai irg i daug svarbesnis, esantis pats pirmas dievas sąrašuo
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se. „Sūduvių knygelėje" jis minimas pirmas kaip dangaus 
ir žvaigždžių dievas: der erste Gott Himmels und Gestirnes 
(BRMS, II, 128), prūsų vyskupų Sinodo nutarimuose gretina
mas su Saturnu, t. y. pirm apradžiu romėnų mitologijos die
vu [Occopirmus... Saturnus] (BRMS, II, 159). Jonas Bretkūnas 
jį taip pat laiko dangaus ir žvaigždžių dievu [Okopirnus... 
ein Gott dės himels vnd gestirns] (BRMŠ, II, 306). Taigi, jeigu 
Petro Dusburgiečio ir kituose jo liniją atkartojančiuose šalti
niuose kalbama apie „tvarinių garbinimą", o iš tikrųjų turi
mas omenyje fizinės ir gyvosios gamtos objektų garbinimas, 
tai šiuo atveju elementarus patikrinimas leidžia teigti, kad 
nei saulės, nei mėnulio, nei žvaigždžių garbinimo nebūta. 
Įtikėtinas dangaus kūnų paisymas kalendoriniuose papro
čiuose, liaudies magijoje bei medicinoje, laiko skaičiavime, 
kuriuo turėjo užsiim ti žyniai, tačiau ir saulė, ir žvaigždy
nai yra galingų kosm inių dievų aspektai, apsireiškimai, -  o 
prūsų religijoje net be lunarinio prado. Gal pastarasis buvo 
elim inuotas dėl savo sąsajų su moteriška mitologija, gal kas 
liko šaltinių nepastebėta, tačiau mėnulio dievo tarp sąrašuo
se m inim ų prūsų dievų nėra.

Apie 1670 m. Matas Pretorijus, labai išsamiai susipaži
nęs su nadruvių ir skalvių religingumu, kaip ir su juos ap
rašančiais šaltiniais, stengėsi išspręsti iš Petro Dusburgiečio 
reliacijos kilusią problemą. Jis perteikė O rdino metraštinin
ko teiginį, kad kaip dievai buvo garbinami saulė, mėnulis ir 
žvaigždės, ir savo apsiskaitymu bei betarpiškais stebėjimais 
paremtu išmanymu jį pakomentavo: „saulė, mėnulis, žvaigž
dės. Šitie, manau, buvo garbinami Svaistiko (Sweigsduks) 
vardu, nes tas žodis gali reikšti žvaigždžių valdovą, tačiau 
kaip jie atskirai tarnaudavo saulei ir mėnuliui, šito niekur 
nerandame. Pas mūsų dabartinius nadruvius šitų [dalykų]
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nėra nė pėdsako, nebent galima pamatyti kai kuriuos senus 
prietaringus žmones dažnai besišlakstančius prieš saulę, 
ypač kai geidžia saulės arba lietaus; tai darydami jie murma 
kažkokius žodžius. Paprastai taip jie meldžiasi prieš pusry
čius" (BRMŠ, III, 261).

Pastarasis motyvas -  tai liaudies magija, ne malda, 
oro užsakymas ryte, jei reikia saulės ar lietaus, matyt, kal
bant specialius užkeikimus; šlakstymasis, be abejo, nuro
do į lietaus šaukimą, -  tai analoginiai burtai. Tačiau kada 
M . Pretorijui reikia kažką atrasti apie saulės ir mėnulio 
garbinimą, jis nuoširdžiai prisipažįsta nieko apie tai nega
lįs pasakyti, o kas dėl žvaigždžių garbinimo, tai jam tenka 
iš Svaistiko daryti Žvaigždukį. Tačiau mažai tikėtina, kad 
toks dievas buvo, bet, kita vertus, Svaistikas, kaip šviesos 
dievas, išties galėjo globoti šviesulius. M. Pretorijus visose 
šiose pozicijose įž iū ri konkretaus dievo raišką, o ne gam
tos jėgas ar šviesulių garbinimą. V is vien, ar pasirinktume 
Okopirmą, ar Svaistiką, matome konkretų kosm inį dievą 
su savo hipostazėmis: saulės, mėnulio, žvaigždžių, šviesos, 
dienos ar nakties dangaus.

Lietuvių atveju bent jau oficialiojoje religijoje galiojęs 
ir saulę paaiškinęs Sovijaus mitas visiškai num itina saulę, 
paversdamas ją dieviškojo kalvio Teliavelio nukaltu įkaitu
sio metalo lu itu  (BRMŠ, I, 268). Tas pats sektų ir iš Jeronimo 
Prahiškio liudijim o iš Lietuvos krikšto laikotarpio, -  ten 
jis m ini moteris, kurios prie šventojo medžio ar giraitėje 
m eldžia dievą (tikriausiai Perkūną) sulaikyti saulę ar lie
tų (BRMŠ, I, 595). Ir čia saulė suvokiama kaip nepaprastos 
svarbos reiškinys, tačiau vis tiek antraeilis personažas kos
minės dievybės atžvilgiu. Ne į saulę kreipiamasi, kad ji švies
tų, -  kreipiamasi į kosm inių reiškinių ir atmosferos valdovą,
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kad jis leistų saulei šviesti. Arba, jei reikia lietaus, paslėptų 
ją debesimis. Ir Lietuvoje saulė kulto objektu paprasčiausiai 
negalėjo būti. Kita vertus, nesąmoninga jos personifikacija, 
tarkime, dainose yra visiškai natūrali, ypač vėlyvajame sin
kretiniame laikotarpyje.

Petras Dusburgietis toliau m ini garbinamą griaustinį, 
bet tai neabejotina nuoroda į Perkūną, kurio viena ženkliau
sių hipostazių yra žaibai ir griaudėjimas. Perkūnas baltuose 
paliudytas visur ir visais laikais. Lietuvoje jam maldelės kal
bėtos ik i pat XX amžiaus.

Petras Dusburgietis dar m ini gyvūnų garbinimą. Tai 
sparnuočiai, keturkojai, net rupūžės. Rupūžių atvejis tik
riausiai atsitiktinis ar paremtas tam tikru prietaru, nes, 
nors rupūžės ir laikomos darže naudingom is ar stengiama
si jų neužminti, joms kokia nors ypatinga religinė reikšmė 
nesuteikiama. M . Pretorijus, su nuostaba komentuodamas 
šį Petro Dusburgiečio pastebėjimą, net mano, kad čia „tik
riausiai yra suklydę perrašinėtojai, nes rupūžių jie nelabai 
vertino, nebent jau kas būdavo davęs savo dievui įžadus 
rupūžės neužmušti arba jų keletą jam užauginti. Bet vien 
dėl to tokių rupūžių negarbino kaip dievų" (BRMS, III, 265). 
Č ia turėtume įžiūrėti ne meldimąsi ir aukojimą gyvūnams, 
ne gyvūnų kultą, bet tam tikrų gyvūnų rūšių ar atskirų tos 
rūšies atstovų šventumą. Neblogai apie „šventumą" išsi
taria dar liaudies magijos ir medicinos tradicijas išsaugoję 
žmonės šiais laikais, XXI amžiui gerokai prasidėjus; viena 
šventų gyvių ir žo lių  žinovė, paklausta apie rupūžės nau
dojimą liaudies medicinoje, atsakė labai įdomiai: „Tai šven
tas gyvūnas. Jos užp ilą  reikia gerti, pavyzdžiui, dėl gerklės 
skausmų. Rupūžes gaudyti reikia, kol jos ką tik iš žemės, kol 
būna nevalgiusios... Tinka tik karūnuotosios rupūžės arba jų
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vaikai"7. Fragmentas simptomiškas, ir Petras Dusburgietis 
galėjo su tokiu fenomenu susidurti ir atrasti „rupūžių gar
binimą". Čia žolininkė-žiniuonė, užklausta apie rupūžę, 
pirm iausia pasako, kad tai šventas gyvūnas, o po to gan 
išsamiai pasakoja, kaip rupūžė gaudoma gydymui, kaip 
apdorojama. Taigi „šventas" šiuo atveju reiškia „daug galių 
turįs", bet tai nereiškia rupūžės kulto.

Ap ie šventus gyvūnus taip kalbama ir Petro Dusburgie- 
čio, ir kituose šaltiniuose, tai mes dar šiek tiek aptarsime, 
bet su garbinimu tie dalykai dažniausiai neturės nieko ben
dra. Tarkime, Petras Dusburgietis kronikoje kelis kartus 
užsimena apie prūsų požiūrį į žirgus (greičiausiai, tai ir 
yra jo m inim i „keturkojai"). Jis teigia: „Vieni iš pagarbos sa
viesiems dievams nedrįsdavo jodinėti juodžiais, k iti -  bal
čiais, treti -  kitokio plauko žirgais" (BRMS, I, 345), o vie
name poskyryje aprašo istoriją, nutikusią su prūsu Dargiu, 
kuris nedrįsdavo jodinėti baltos spalvos žirgais ir kaip tas 
prūsas buvo atpratintas nuo šio įsitikin im o (BRMS, I, 346). 
Simonas Grunau 1529 m. rašo, kad prūsai apskritai negalėję 
la ikyti jokio balto gyvulio (BRMS, II, 116), o balti žirgai la i
kom i (ir, matyt, aukojami) tik dievams (BRMS, II, 96). Balto 
plauko jaučius dievams aukodavo ir romėnai, ypač tokias 
balto plauko gyvūnų aukas dėti stengdavosi im peratoriai 
(Ammianus Marcelinus, Res gestae, XXV 4,17). Baltus žirgus 
dievų reprezentantais laikė ir germanai, -  iš jų pranašau
davo, burdavo ateitį, plg.: „juos augina baltutėlaičius tose 
pačiose giraitėse ar alkuose, nenaudodami jokiam darbui. 
Įkinkytus į šventą karietą, juos lyd i žynys, karalius ar ben
druomenės galva, stebėdami jų žvengimą bei prunkštimą.

7 Tarp šventų žolių, gyvių ir dvasių. Liaudies medicinos žinovę Ritą Balsevičiū
tę kalbina Juozas Šorys, Siaurės Atėnai, nr. 3 (733), 2005, p. 11.
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Jokiu būrim u taip nepasitiki, kaip šiuo, ir ne tik prasti žmo
nės, bet ir kilm ingieji, ir žyniai, kurie laiko save dievų tar
nais, o arklius -  tarpininkais"8.

M. Pretorijus apie tokių atitinkamo plauko arklių gerbi
mą taip rašo: „laikė šventais [...] tas briedį, anas baltus, o 
šitas juodus arklius, t. y. juos iš dalies aukodavo savo die
vams, iš dalies šerdavo, iš dalies tik tausojo dievų garbei ir 
sau nepjaudavo" (BRMŠ, III, 265-266). Taigi ir vėl susidu
riame su šventais gyvūnais, o šventas reiškinys reikalau
ja atitinkamo elgesio su juo, bet tas specifinis elgesys nėra 
garbinimas. „Sau nepjaudavo" -  taria M. Pretorijus, tuo nu
sakydamas, kad toks žirgas kadaise galėjo būti aukojamas 
dievams; o S. Grunau tokią vieną auką ir aprašo, apie prū
sus teigdamas, kad „niekas šioje šalyje nenori joti ant balto 
žirgo -  juos laiko tik dievams" (BRMS, II, 96). Lietuvių ti
kėjimuose ne kartą sakoma, jog Perkūnas jojąs baltu žirgu 
ar važinėjąs dangumi, įsikinkęs į savo dvirates vežėčias du 
baltus žirgus, ar kartais -  keturis9.

Sparnuočiai, pelėda, gandras, -  jie kaip šventi gyvūnai 
pakankamai paliudyti, bet greičiau į juos kreipiamas dėme
sys dėl keleto priežasčių. Viena ta, kad paukščiai priklauso 
dangaus sferai, todėl jau savaime yra potencialiai sakralūs. 
Juo labiau, kad pagal lietuvių tikėjimus paukščiai ir m iru
sieji į pom irtinį pasaulį keliauja bendru keliu -  Paukščių 
taku. Žiemą paukščiai praleidžia amžinai šiltuose kraštuo
se, dausose, kur gyvena ir m irusieji10; taigi paukščiai, žiemo- 
jantys m irusiųjų ir dieviškame pasaulyje, išties kontaktuoja 
su antgamčiu ir gali labai daug ką pranešti, tik reikia mokė

8 Tacitas P. K., Rinktiniai raštai, vertė D. Dilytė ir J. Mažiulienė, V., 1972.
9 Balys J., Rastai, 1.1, V , 1998, p. 48-51.

10 Beresnevičius G., Dausos, V., 1990, p. 130-132.
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ti skaityti jų siunčiamus ženklus. O  kad tokių sugebėjimų 
būta ir kad būrimai iš paukščių plačiai praktikuoti, paliu
dijo dar Adomas Bremenietis 1075 m. pasakodamas, kad 
kuršiuose yra daugybė augurų, tokių „p iln i v isi namai" [di- 
vinis auguribus... omnes domus plenae sunt]u, o apie būrimus 
iš paukščių giesmių rašo „Eiliuotoji Livonijos kronika", kai 
tie patys kuršiai iš paukščių giesm ių sprendžia apie laim in
gą karo žygio baigtį: „Burtas jiems laim ingai krito / Ir gerai 
giedojo paukštis. / Jie tikėjosi sau laimės" (BRMS, I, 313). 
Sembos vyskupo M ichaelio Junge'ės įsake 1426 m. prūsams 
be kita ko draudžiama burti įvairiais būdais, tame tarpe ir 
iš „jaunučių paukščiukų" (BRMS, I, 484), tačiau tie būri
mai, auspicijos, išliko ilgai. Vieną tokią nuodugniai aprašė 
M. Pretorijus apie 1670 m. -  lietuvių auguras būrė visiškai 
pagal romėnų papročius ir su krivūle, atitinkančia Romos 
augurų baculum, ir piešdamas danguje ratą, arba templum, 
ir lyg ia i taip pat burdamas iš paukščių pasirodymo kryp
ties, elgesio, balsų etc. (BRMŠ, III, 280). Beje, M . Pretorijus 
skiria Lekutonis ir Paukštučius -  dvi pranašautojų iš paukš
čių rūšis, iš kurių viena specializuojasi burti iš skrendančių 
paukščių, o kita tiesiog iš paukščių elgesio (BRMS, III, 282), 
vadovaudamasi ik i pat šių dienų gerai žinomais spėjimais 
iš paukščių. Daugiausia iš jų liko meteorologiniai, bet ge
gutės kukavimas ar pelėdos ūbavimas, ar pirmojo gandro 
(ar gandrų poros) pamatymas pavasarį ir pan. ik i dabar turi 
specialias reikšmes.

Jonas Dlugošas „Lenkijos istorijoje", rašytoje apie XV a. 
vidurį, užsiminęs apie senąją lietuvių ir prūsų religiją turėjo 
galimybę kalbėtis ir gyventi su žmonėmis, gimusiais dar pa- 11

11 Mannhardt W., Letto-Preussische Gdtterlehre, Riga, 1936, S. 12.
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gonybėje, kalbėtis su krikštytojais ir lietuvių bei lenkų kleru 
ir didikais, tiesiogiai susidūrusiais su senąja lietuvių religija. 
Todėl jos aprašymas, ar, greičiau, konspektavimas, yra gana 
patikimas. Kaip žinoma, jam darė įtaką ir ideologija, ir teo
logija, tačiau J. Dlugošas perteikė ganėtinai daug informaci
jos. Ji labai papildė kitų šaltinių informaciją, juo labiau, kad 
k iti šaltiniai dažniausiai būdavo vieno ar dviejų sakinių.

J. Dlugošas rašo, kad lietuviai ik i krikšto turėjo tokius 
pačius dievus, taip pat aukodavo, laikėsi tokių pačių tikybi
nių apeigų, šventė tokias pačias šventes kaip ir jų gim inaičiai 
romėnai (romėniškos lietuvių kilmės hipotezė čia irg i įs i
spaudė). Pasak J. Dlugošo, „jie garbino šventąją ugnį (kurią 
klaidingai laikė amžina), o kartu ir griausm ininką Jupiterį. 
Šventąją ugnį prižiūrėdavo mergelės, kaip Romoje vestalės 
[...]. Garbino jie ir girias, kurias laikė neliečiamomis ir manė, 
kad k irviu  jas paliesti yra bedieviška ir pragaištinga: kiekvie
nam, kuris kirviu jas paliesdavo ir išniekindavo, šėtonas [...] 
pažeisdavo ranką, akį, koją ar kurią kitą kūno dalį [...] ir tik 
sudeginę kaip auką avinuką ar veršiuką, jie jam įsiteikdavo 
ir atgaudavo prarastą sveikatą. O  miškuose manė gyvenant 
miškų dievą Silvaną bei kitus dievus" (BRMŠ, I, 576). Ši in 
formacija yra pakankamai plati. Čia šventoji ugnis siejama 
su Jupiteriu/Perkūnu, girios nusakomos kaip Silvano ir kitų 
dievų gyvenamosios vietos, todėl šventos, pasakoja, kad pa
žeidus šventą giraitę, būdavo pažeidžiama ir  žmogaus svei
kata; galbūt turėtume įžiūrėti čia bausmę, bet apskritai svei
katos sutrikimą lemia tikriausiai sacrum-profanum lygmenų 
sumaišymas, ir šventybės atsakomasis smūgis yra tiesiog 
natūralus, beaistris kaip elektros iškrova. Šventa erdvė ne
gali nesukrėsti, nesupurtyti, jei joje elgiamasi pagal svetimas 
taisykles, pagal kitokį modelį. Todėl ir egzistuoja draudi
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mai įžengti į šventus miškelius, kuriuos minėjo dar Adomas 
Bremenietis XI amžiuje. Matyt, be reikalo, t. y. be religinio 
pateisinimo, ten neidavo ir patys lietuviai bei prūsai.

J. Dlugošas irg i ilgai laikytas vienu pagrindinių lietuvių 
religijos „gamtiškumo" hipotezės autoritetų, tačiau kyla 
įspūdis, kad „gamtos kulto" korifėjai į jo pateiktą informa
ciją neįsiskaitė ar nepanorėjo įsiskaityti. Aprašinėdamas 
lietuvių religiją jis teigia: „garbino dievą Vulkaną [many
dami] jį slypint ugnyje, Jupiterį -  žaibe, Dianą -  miškuose, 
Eskulapą -  gyvatėse ir žalčiuose; svarbesnėse gyvenvietėse 
kūreno žynio saugomą ugnį, kurią laikė amžina. Demono 
įkvėptas žynys atnašaujantiems aukas ir besiteiraujantiems 
atsakydavo m įslingai arba dviprasmiškai. Jupiterį garbi
no žaibo pavidalu, savo kalba jį vadino Perkūnu [...] dau
gelį m iškų garbino visai kaip šventus ir neliečiamus. Į juos 
įžengti ir išniekinti, nukirsti medį ar nuskabyti jo lapus reiš
kė netekti galvos. Lapijos ar miško niokotoją demonas nu
žudydavo ar sužalodavo jam kurią nors kūno dalį. Gyvatės 
ir žalčiai dažnai gyveno tiktai tų žmonių namuose, kurie 
juos lakino pienu ir kaip permaldavimo aukas aukojo jiems 
gaidžius" (BRMS, I, 578). Taigi ugnis, miškai, žalčiai tai die
vybių hipostazės, arba kaip šiandien sakytume, hierofanijos 
ar teofanijos. Gamtinis pasaulis yra nevienalytis; jame nu
manoma sacrum ir profanum skirtis. Dievų raiška pašventina, 
pašvenčia tam tikras teritorijas, reiškinius, gyvūnus, per juos 
mezgamas atgalinis ryšys su asmeniniais antgamtiniais die
vais, santykis su kuriais yra visiškai susiformavęs religinis 
santykis su kultu, aukojimais, net pranašystėmis. Šventosios 
giraitės būdavo gerai žinomas fenomenas, tačiau J. Dlugošas 
puse lūpų užsimena ir apie šventąją ugnį kiekvienoje dides
nėje gyvenvietėje, žynį prie jos, aukojimus ir pranašavimus.
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Taigi matome ne vien giraites, bet ir žynius ir kulto centrus 
kiekvienoje didesnėje gyvenvietėje, o mažesnės, matyt, tu
rėdavo tenkintis artim iausia šventa giraite (ar keliomis). 
J. Dlugošas aprašo ir kai kurias apeigas, atliekamas tokiose 
giraitėse. Spalio mėnesio pradžioje (derliaus nuėmimo pabai
ga), prisirinkę „žemės duodamų vaisių [...] drauge su žmo
nomis, vaikais ir šeimynykščiais eidavo į miškus, kuriuos 
laikė šventais, ir tris dienas savo dievams aukodavo jaučius, 
avinus bei kitus gyvulius -  sudegindavo juos; o pasibaigus 
trijų dienų aukojimo apeigoms, imdavo puotauti: žaidė, 
šoko, gėrė ir valgė ir numesdavo maisto ir nuliedavo gėrimo 
kaip auką dvasioms" (BRMS, I, 576). Galima pastebėti, kad 
(nors vargu, ar J. Dlugošas žinojo Tomo Santimpriečio teks
tą), šis jo aiškinimas atkartoja pastarojo informaciją, matome, 
kad giraitėse būdavo aukojama dievams (skerdžiant ir degi
nant gyvulius, rituališkai puotaujant) bei dvasioms ir m iru
siųjų vėlėms (joms ant žemės metamas maistas ir nuliejamas 
gėrimas), kurios irg i gyvendavusios ar apsireikšdavusios 
tose giraitėse. Taigi tai buvo jungties vieta ir kulto centrai. 
Giraitės visiškai atlikdavo kulto centro funkciją, jose būdavo 
elgiamasi lygiai kaip šventykloje, be reikalo nevaikščiojama, 
aukojama, meldžiamasi, dėkojama. Pasak J. Dlugošo, šven
tuose miškuose „kai kurios sodybos, namai ir šeimos turėjo 
tam tikrus židinius, kuriuose būdavo įprasta deginti m iru
siųjų kūnus". Taigi giraitės buvo ir protėvių kulto vietos, 
ir sergstinčių dvasių buveinė, ir aukojimo dievams centrai. 
Matome, kad lietuvių religija skyrė antgamčio rangus, pro
tėviai, dvasios, dievai buvo garbinami skirtingais ritualais, 
bet, tikriausiai, tose pačiose giraitėse.

Lietuviai išlaikė senąjį indoeuropiečių paprotį aukoti 
po atviru dangumi. K lajokliai šventyklų apskritai negalėjo
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turėti, o Dangaus dievo, dangaus skliauto kultas nereikala
vo uždaros erdvės, atvirkščiai, „dangtis" galėjo tik trukdyti 
bendrauti su dangumi ir jo gyventojais.

Hetitai, graikai, romėnai paprotį aukoti po atviru dan
gum prarado dėl Egipto ir Artim ųjų Rytų religijų įtakos, 
Irano arijai šį paprotį išlaikė ilgiausiai, bet vis vien jų šven
tyklos, nors ir uždengtos stogu, būdavo atviros iš visų pu
sių. Skitai ir alanai, kaip klajokliai, ik i pat savo išnykim o ar 
asim iliacijos irg i apsiėjo be šventyklų, o stabą ar simbolį, 
reikalingą meldžiantis, jie visada gabendavosi su savim i -  
Dangaus dievui ar karo dievybei melstasi, įsmeigus žemėn 
kalaviją, tarsi nustačius axis mundi, jungiančią pasaulio sfe
ras ir sujungiančią patį besim eldžiantįjį su dangumi. Rytų 
slavai irg i apsiėjo be šventyklų ik i pat savo religijos gyva
vimo pabaigos, -  980 m. Kijeve V ladim iro pastatyta šešių 
Kijevo Rusios dievų grupė stovėjo po atviru dangumi, prieš 
kunigaikščio rūmus. Keltai atviras šventyklas, nemetonus, 
prarado dėl romėnų įtakos, Siaurės germanai ir Pamario 
slavai -  jau krikščionybei spaudžiant. Matyt, ir V iln iaus 
šventykla, paliudyta Rivijaus kronikoje ir Sventaragio- 
Skirmanto legendose, jau buvo pasidavimas tokioms įta
koms; Rikojote stabus ir šventąjį ąžuolą bei šventąją ugnį 
juosė audeklas, taigi šventyklos klasikine prasme nebuvo. 
Tai, kad lietuviai irg i jautėsi nejaukiai ir ik i pat galo ne
siryžo uždaryti savo dievų po dangčiu, liudija ir tai, kad 
Skirmanto/Gerimanto V iln iu je pastatyta Perkūno šventykla 
neturėjo stogo. V is dėlto ik i pat lietuvių religijos pabaigos 
giraitės liko esminis ir centrinis religinės komunikacijos 
centras, išlaikęs savo šventumą. Kai kurios giraitės sakra- 
lumą išlaikė ilgai, matyt, šimtmečius, tačiau jas po krikšto 
iškirtus, profaniško m iško ir sakralaus miško mitologemos
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susipynė. M iškuose apeigos būdavo atliekamos dar ilgai, 
kaip žemiau matysime, sakralumo matmuo neišnyko ik i 
pat XX a. pirmosios pusės.

G irios šventumas yra sena lietuvių tradicijos tyrinėtojų 
„kalkė", kuri, pavertus ją „m iškų garbinim u" naudojama 
įvairiom is progomis, pažymint, kad lietuvių  gamtmeldys- 
tė šiuo atveju geriausiai jaučiama. V is dėlto viskas ne taip 
paprasta. G iria yra vieta, kurioje yra šventų objektų, lygiai 
kaip jų gali pasitaikyti ir  kitur, tačiau girios slėpiningumas, 
nuošalumas apskritai suteikia galimybę čia geriau susi
kaupti, geriau pajusti šventumo proveržius. Jie taip pat ga
lim i ir  laukuose, kur yra atskiri šventi objektai -  akmenys ir 
kryžiai, paupiuose, paežerėse ir pan. Bet girioje yra atskira, 
uždara erdvė, kurioje galima jaustis ir elgtis kitaip. Tarkime, 
atsiskyrimas, meditacija, girioje yra tarsi savaime supran
tami. Pasakose miškas yra ir gerųjų atsiskyrėlių, ir m iško 
senelių, ir  velnio trobelės, ir raganos gryčios, ir M iškin io, 
G irin io  gyvenamoji vieta. Beje, miške lietuvių medžiotojai 
sutinka ir Perkūną. Taigi, miškas būtų tarsi atviras sakraly- 
bei iš visų pusių, visiems jos ženklams, visoms atvertims. 
Č ia yra sakralinio nuotykio vieta, ar vieta, kur semiamasi 
išm inties, arba sutinkam i kito pasaulio esiniai. Toks nuoty
kis, žinoma, įmanomas visur, tačiau laukų viduryje atsisky
rėlių trobelės nestovi, velnias (dieną) laukais juk nevaikšto, 
o su laumėm, laimėm, velniais, m ilžinais ir kt. susitinkama 
vakare ar naktį arba paribiuose, kur žmogaus domestikuo- 
tas ir profaniškai kvalifikuotas pasaulis, savotiškai saugus 
nuo netinkamo antgamčio poveikio, nejaukiai susiliečia su 
tamsiu ežeru, slaptinga upe, kur arimas priartėja prie g i
rios. Taigi susidūrim o su antgamčiu vietos yra paežerės, 
pavandeniai, pagiriai, patiltės, palaukės, dirbamos žemės
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ribos ir 1.1. Tačiau, jei tai yra paribiai, tai miškas, giria, jau 
savaime yra užribis. Ji ne tik atvira įvairiems sakraliniams 
fenomenams; ji visų pirma yra m iško dievybės (dievybių) 
valda, plg. J. Dlugošo Silvaną, pažodžiui -  M iškin į, G irin į. 
Balys Buračas dar 1936 m. perteikė dzūkų maldeles, kurias 
jie kalba, eidam i į m išką grybauti ar uogauti: „M išk inė li, 
Samanėli, aš girelės nekertu, aš lizde lių  neplėšiu, paukščių, 
žvėrių nemušu, man kelio nepastok, mani girioj nevadžiok, 
mano gryčią nekliudzyk ir girelėj nebaugyk". M iško dievai 
gyvena pačioje tankmėje, į ją, suprantama, nesibraunama, 
bet tankmė -  vieta, kurioje sakralybė bauginančiu aspektu 
juntamai sustiprėja; tad miškan įėjęs grybautojas ar uogau
tojas atsigręžia į m iško dievus, kalbėdamas tokią maldą: 
„E inu girion vuogautų, einu miškan grybautų. Pirm a uo
gelė M iškinėliu i, pirmas grybelis Samanėliui, kad po g irių  
nevadziotų, kelio nepastotų, uogų, grybų negailėtų -  mane 
alkaną papenėtų"12. Šitos naivokos maldelės skiriamos nu
ramdyti m iško dievybės dėmesiui, jom is pasisakom i keti
nimai, paprašoma dievybės leidim o ir be kita ko, pirmas 
grybas aukojamas Samaniniui, pirm a uoga- M išk in iu i. 
Tokia dievų pora, Kerpičius (Kierpiczus) ir jo padėjėjas 
Silinčius (Silinczus) -  samanų globėjas m inim i J. Lasickio, 
tiesa, jis dar prideda Medeiną ir Ragainą -  m iškų deives

■v
(BRMS, II, 594). Samanos anksčiau buvo gausiai naudo
jamos mediniams pastatams apkamšyti, t. y. šilum ai izo
liuoti; bet XX a. dzūkai iš Samanėlio jau prašo to, ką jis, 
matyt, labiausiai teikia, -  grybų, dygstančių iš samanų, o 
M iškinėlis, tikriausiai, atitiktų Kerpičių. J. Lasickio tekste 
Silinčius yra žemesnio rango už Kerpičių, tačiau iš J. Lasickio

12 Buračas B., Pasakojimai ir padavimai, V , 1996, p. 43-44.
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teksto neaišku, kodėl. Dzūkų maldelės, jei Kerpičių tapa
tintume su M iškin iu, t. y. visos girios globėju, ši hierarchija 
taptų aiškesnė.

Vis dėlto ik i XX a. etnografijoje išlieka Silvano ar G irin io 
pėdsakai, bet kitų dievų kultas irg i ne ik i galo užmirštas. 
Perkūnas miške sutinkamas visiškai „natūraliai", tarsi jam 
ten tiesiog derėtų būti, velnias irg i pasirodo girioje, ant kel
mo, pamiškėje, -  tai ir yra senųjų giraičių tolimas aidas, -  
būtent jose tie pavidalai ir būdavo sutinkami, į juos kreip
tasi. Ir ne tik dievai, miškuose dar esama ir protėvių kulto 
atgarsių, bent jau XX a. užrašytuose tikėjimuose.

Tautosakoje kalbama apie girgždančius medžius, kaip 
besiskundžiančių vėlių buveines. Apskritai galima rekons
truoti ištisą mitologemą -  medžiuose atgailauja skaistyklos 
vėlės, po mirties žmogaus siela persikelianti į medį, ar miš
kai atitinkamai yra laikina m irusiųjų buveinė, įvardijama 
kaip skaistykla13. Šie tikėjimai irg i išlikę iš senųjų laikų, kai 
giraitės buvo ir dievų, ir protėvių, ir dvasių komunikacijos 
su žmonėmis vieta.

Atskira kalba yra apie šventuosius kalnus, piliakalnius. 
Juos šaltiniai m ini, bet daug rečiau nei giraites ar ugnį, ta
čiau šventų kalnų be abejo būta. Tai liud ija ik i nesenų la ikų 
išlikusios tradicijos. Ap ie prūsus kalbėdamas M. Pretorijus 
teigia: „Greta m iškų ir  m edžių senovės prūsams buvo 
šventi ir keli kalnai", bet jų pernelyg daug neišvardija. Tai 
Rambynas prie Nemuno, kurį prūsai laikė šventu, o mo
terys, norėdamos į jį užkopti, turėdavusios pasipuošti, 
nes jei užeidavo nešvarios, basos, nepasipuošusios, tai su
sirgdavo. Katniavos kalnas taip pat laikytas šventu, iš jo

13 Beresnevičius G., Dausos, p. 42^48 ir kt.
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nebuvo galima im ti nei smėlio, nei žemės, nes grėsė neiš
vengiama mirtis. Šventu laikytas ir kalnas netoli Palangos 
su Šv. Jurgio koplytėle (tikriausiai Birutės kalnas). Kiek 
nustebęs M. Pretorijus teigia, kad tokių kalnų Prūsijoje tu
rėję būti daugiau, tik prūsų istorikai, greičiausiai, apie juos 
nesurinkę žinių. Mėgindamas pasiaiškinti kalnų šventumo 
prigim tį, M . Pretorijus kalba: „Kas žmones skatino garbinti 
kalnus, man nepavyko iš mūsų prūsų sužinoti, kadangi ši
tas paprotys mūsų laikais baigia išnykti. Tačiau spėju, kad 
dėl to, jog Dievas ant kalnų darydavo daug stebuklų, o se
nieji pagonys apie tai girdėjo ir šitoms vietoms suteikė to
kią galią: jas laikė šventomis kaip ypatingą Dievo buveinę" 
(BRMŠ, III, 235).

Padavim ai apie p iliakaln ius nebūtinai rodo, kad kalnas 
laikytas šventu -  nuskendusi bažnyčia, prasmegęs dvaras 
ar paslėpti pinigai, net m ieganti kariuomenė dar nepaver
čia to kalno šventu. Turi būti tam tikras specifinis sakralu- 
mo, dieviškum o krūvis, kurio legendos ir padavim ai patys 
vieni nesuteikia; šventas kalnas arba toks yra, tarsi palytė
tas, spinduliuojantis sakralybe, arba jis yra tiesiog kalnas, 
kalva, piliakalnis.

N uo kalno pereidam i prie žalčio m itologiškai neatlik- 
sime d ide lio  šuolio; bet įdomu, kad ir apie žalčio gerbimą 
M . Pretorijus kalba panašiai, iš vieno žemaičio jis girdėjęs 
kodėl žalčiai gerbti: „Dievas žalčiui, kalbėjo jis, davė tai, ko 
nesuteikė jokiam kitam gyviui: jis moka taip greitai judėti 
ir greitai pabėgti be jokių išorin ių galūnių, o k iti gyviai vos 
geba tai padaryti plunksnom is, sparnais ir kojomis. Taigi 
žalčiai turį turėti ypatingą, nuostabią, jo žodžiais tariant, 
dievišką varomąją dvasią [...] Taigi, sakė tas žemaitis, jei pa
sirodo žaltys, jei esi ką nors svarbaus sumanęs, esąs ženklas,
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kad viskas bus gerai" (BRMŠ, III, 264). Taigi ir žaltys, ir  
kalnas savo šventumą gauna iš Dievo suteiktos prigimties, 
ypatingumo, išskirtinum o, varomosios dvasios.

Atitinkam ai šventumas yra ir gausos teikėjas, ir daly
kai, akivaizdžiai teikiantys gausą, skalsą, tuo liudija savo 
šventumą. Lygiai kaip ir visa žemė. Lietuvių tikima: „Žemę 
reikia gerbti, bajinai šventa. Seni žmonės iš pagarbos žemę 
bučiuodavo", „Žemė šventa ir už tai bučiuodavo", arba keli 
platesni bet į radikalų nereflektuotą sinkretizmą panirę pa
aiškinimai: „Žemę garbina, ba ji -  mūs motka: ji mus laiko, 
živina ir duoda turtus, todėl reikia ji pabučiuoti. Būdavo, se
niau kai papoteriaudavo, tai ir pabučiuodavo žemę". Žemė 
lyginama su Dievo garbe ir labai gerbiama. Seniau mels
damiesi bučiuodavo žemę, kaip šventą daiktą, „ar žemę 
pabučiuosi, ar mūkelę, tai bus lygūs atpuskai" [atlaidai]14. 
Taigi žemės šventumas ir krikščioniškos maldos bei ritualai 
susijungia į vieną viziją, lydim ą žemės pabučiavimo sukal
bėjus poterius. Ir archajiška tradicija, įr katalikybė žemės 
šventume susilieja be jokios juntamos prieštaros. Nes šven
tumas -  universali kategorija. Bendra visoms religijoms, tik 
„nusėdanti" ant skirtingų objektų, subjektų, idėjų.

Išvados

Lietuvių ir lenkų istoriografijoje lietuvių religija dažnai 
apibūdinama kaip „gamtos kultas" ar „gamtos jėgų garbi
nimas". Sis apibrėžimas atsirado dėl istorikų besąlyginio 
pasitikėjimo krikščioniškų šaltinių teiginiais apie miškų ir 
giraičių ar, tarkime, gyvūnų, šaltinių ir 1.1, „garbinimą". Šie 
teiginiai priklauso ideologijos, o ne relig in ių realijų sričiai,

14 Balys J., Raštai, 1.1, p. 3-4.
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nes šaltiniai atkartojo krikščioniškąjį teologinį stereotipą, 
kad pagoniškosios religijos buvo klaidingas kūrin ių garbi
nimas, aplenkiant Kūrėją. Šiais šaltiniais aklai sekdami ty
rinėtojai, pasiremdami dar ir religijos tyrinėjimams nepri
taikomomis metodologijomis, hiperpozityvizm u, vėliau ir 
marksizmu, lietuvių religiją taip pat traktavo kaip „gamtos 
garbinimo" religiją, kurioje gal net nebuvo susidarę atskiri 
asmeniniai dievai, o garbintos dvasios ir demonai.

Straipsnyje, patikrinus tų pačių šaltinių duomenis, pasiro
do, kad daugelyje šaltinių kalbama ne apie giraitės ar medžio 
garbinimą, o apie tai, kad giraitėse buvo įrengiamos šven
tvietės, ir jose atliekami religiniai ritualai. T. y. prie medžio 
būdavo aukojama, bet aukojama ne medžiui, o Perkūnui.

Iš šaltinių galima suprasti, kad daugelis objektų buvo 
laikom i sakraliais, bet nebuvo kulto objektais. Sakralumas 
generuoja pagarbą, o ne garbinimą, vengimą jį pažeisti, su
ardyti sakralinio ir profaniškojo erdvių ribas. Lygiai tokius 
pačius gamtos šventumo atvejus sutinkame indoeuropiečių 
religijose, ir jų atveju nei graikų, nei keltų, nei ita likų relig i
jos tyrinėtojų nepaverčiamos gamtos kultais, o pateikiamos 
kaip pagal savo natūralius dėsnius gyvuojančios atskiros re
ligijos, kuriose yra ir šventi objektai, ir šventi veiksmai, atlie
kami gamtoje, tačiau jie atliekami ne gamtai, o dievams.
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Gintaras Beresnevičius

Nature and Sacrality.
On „Naturality" of the Ancient 
Lithuanian Religion

Summary

In the Lithuanian and Polish historiographies the Lithua
nian religion is very often characterised as „the cult of na
ture" or „worship of natural forces". This definition origina
ted because of the blind reliance of historians on statements 
of the Christian sources reflecting „glorification" of forests 
and woods, animals and springlets. The above statements 
belong to the sphere of ideology and not to religious realia, 
because these sources sim ply repeated the Christian theo
logical stereotype that pagan religions was a wrong wor
ship of creations because the Creator him self was outpaced. 
Investigators, w hile follow ing b lind ly  the above sources 
and referring also to non-applicable methodologies for in
vestigation of religion, as well as to „hyper-positivism" 
and later Marxism, demonstrated the Lithuanian religion 
as the „nature worshiping" religion which m ight not even 
had separate personal deities, but worshiped souls and de
mons. It turned out, after having analysed the data of the 
same sources, that the majority of these sources dealt not 
w ith glorification of woods or trees, but these woods were 
rather referred to as places where sacral spots were set and,
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consequently, various religious rituals were performed, i.e. 
sacrifices were made by the tree, but the sacrifice was not 
addressed to a tree but to Perkūnas, the Thunder god.

Besides, the sources let us understand that many of 
objects were regarded as sacral but they were not cult objects. 
Sacrality generates respect but not glorification or avoidan
ce to violate it or to destroy verges of sacral and profane 
spaces. The same cases of sacrality of nature are revealed 
in the Indo-European religions but neither Greek nor Celtic 
or Italic religions are turned by investigators into the na
ture cults. They are sim ply presented as separate religions 
existing according to their natural laws, containing sacral 
objects or acts performed in nature; but these are sacrificed 
not to nature, but to deities.



Romovės šventovė Prūsijoje, Hartknoch Ch. Alt-und Neues Preussen, 
Frankfurt und Leipzig, 1684, S. 164.


