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Pratarmė*

1. Mitologija kaip objektas
1.1. Mitologija kaip ideologija

Mitologijos kaip savarankios socialinių mokslų šakos susiforma
vimas surištas su Georges'o Dumézilio vardu: kova, kurią jis per 
ištisus dešimtmečius vedė prieš mitologijos mėgėjus, žiūrinčius į 
mitus kaip į lakios fantazijos meno kūrinius, prieš istorikus-realistus, 
ieškančius mitinių faktų, o ne jų reikšmės, prieš įvairias filosofines 
teorijas, siūlančias vienu ypu, keleto kategorijų pagalba išaiškinti 
visos žmonijos mitinį galvojimą, pasibaigė pergale, kuri galutinai 
įtvirtino šią tyrinėjimų sritį šeštoje mūsų amžiaus dekadoje.

Dumézilio išeities taškas labai paprastas -  tai atitikmens tarp 
dieviškojo ir žmogiškojo pasaulių teigimas, į dieviškąjį pasaulį žiū
rint, tam tikra prasme, kaip į žmogiškojo pasaulio, jo santvarkos, jo 
pagrindinių rūpesčių ir troškimų atspindį. Tyrinėdamas indoeuro
piečių tautų religijas, jisai suformulavo hipotezę, pagal kurią tų tautų 
bendra socialinė struktūra randa savo atitikmenį dieviškojo pasaulio 
struktūroje ir dieviškųjų funkcijų pasidalinime. Kitaip sakant, tautos 
religija yra jos ideologija, kurios pagalba bendruomenė mąsto save 
pačią, žmonių tarpusavio santykius, joje pasireiškiančias priešta
raujančias jėgas, -  visa tai suabsoliutindama dieviškame plane. Tuo

* Spausdinama iš Algirdas Julius Greimas, Tautos atminties beieškant. Apie dieims ir 
žmones, Vilnius-Chicago, 1990, p. 9-31.
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ImiiJu, pavyzdžiui, tris indoeuropiečių visuomenei būdingas so- 
■it lines klases -  dvasiškių, karių ir žemdirbių bei piemenų klases -  

M įtinka trys dieviškojo suverenumo sferos: dvasininkų klasei -  
k untraktualinio ir magiškojo suverenumo sfera, karių klasei -  jėga 
i .įremtas suverenumas, o žemdirbių ir piemenų klasei -  visokių 

/i-miškų gėrybių" -  maisto, turto, sveikatos, grožio -  šaltinio ir 
..lubos sfera.

Nesigilinant į šios teorijos atskirus komponentus -  nežiūrint ar 
toks suverenumo funkcijų paskirstymas bendras visoms mitolo- 
■ijoms, nestatant klausimo, ar dievų pasaulis tiesiogiai atspindi 

/ mogiškąją santvarką, ar reikalingas papildomų mediacijų -  reikia 
pabrėžti nediskutuojamą Dumėzilio įnašo svarbą. Jo atlikti tyrinė- 
|imai, patvirtiną pirmutines hipotezes, leidžia suprasti, (a) kad dievai 
ir kitos mitinės būtybės nėra žmogiškos „fantazijos" padariniai, o 
ligūratyvinės priemonės žmonijos ir pasaulio prasmei ir tvarkai 
išsiaiškinti; (b) kad mitologinė galvosena nėra padrika ir atsitiktinė, 
o vyksta organizuotos dievų veiklos ir funkcijų sistemos rėmuose; 
(c) kad mitologija yra pašaukta išreikšti tiriamos visuomenės, labai 
plačiai suprastą, politinę ideologiją.

Iš tokios mitologijos sampratos išplaukia dar vienas, metodolo
giniai itin svarbus konstatavimas: mitologija nėra, kaip tai buvo 
įprasta manyti, vienos kurios tautos surinktų mitų kolekcija, o ideo
loginė struktūra, galinti pasireikšti bet kokia „literatūrine" forma. 
Ieškodamas, kaip komparatistas, mitinių struktūrų atitikmenų atski
rose indoeuropiečių tautose, Dumėzilis surado jas Romoje užrašytas 
kaip istorinius įvykius, Indijoje kaip epopėjos atskirus epizodus, 
Airijoje kaip legendas ir t.t. Kitaip sakant -  ir tai apibūdina mokslinę 
mitologijos metodologiją -  mitologiniai tyrinėjimai negali prasidėti 
nuo apriorinio „mito" kaip literatūrinio žanro definicijos nustatymo, 
pasakojimų, vadinamų „mitais", korpuso sudarymo ir to korpuso 
analizės, ko mus moko dar XIX amžiuje išdirbtos mokslinio apra
šymo procedūros: atvirkščiai, mitiniai pasakojimai yra tiktai vienas 
iš gausių šaltinių, kurių pagalba galima bandyti atstatyti mitines 
struktūras.
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1.2. Mitologija kaip filosofija

Claude'as Lėvi-Straussas visai kitoje srityje -  Amerikos indėnų mito
logijoje -  pritaiko ir išplečia Dumėzilio išdirbtą metodologiją, nors ir 
pasirinkdamas savo analizei skirtingą išeities tašką. Jo 1955 metais 
Journal o f American Folklore paskelbtas straipsnis „The Structural Study 
of Myth" dažnai laikomas kaip šios naujos mokslo šakos gimimo data 
Peržvelgęs visiems žinomą Edipo mitą, jis konstatuoja, kad kiekvienas 
mitas gali būti skaitomas dviem būdais: horizontaliai skaitant, jis 
atrodo kaip visiškai aiški, bet jokios prasmės neturinti pasaka; verti 
kaliai skaitant -  t.y. pastebint, kad kai kurie semantiniai pasakojimo 
bruožai, nors ir skirtingomis figūromis išreikšti, nuolat kartojasi ir 
organizuojasi į tam tikras reikšmės struktūras -  mitas yra nebeaiškus, 
sunkiai iššifruojamas, bet prasmingas tekstas. Mitologijos kaip mokslo 
uždavinys yra tad visų pirma išdirbti mitinių tekstų skaitymo meto
dus, kurių pagalba atsiskleis mitologija kaip visuma istorijų, kurias 
žmonija sau pasakoja, išsakydama tuo netiesioginiu būdu savo esmi
nius rūpesčius, spręsdama visas kylančias filosofines problemas.

Nepaneigdamas Dumėzilio, Lėvi-Straussas išplečia tad jo iškeltą 
problematiką: ten, kur Dumėzilis matė tiktai visuomeninės ideolo
gijos išraišką, Lėvi-Straussas įžiūri jau bendros kultūrinės filosofijos 
išsakymą. Turėdamas reikalo jau nebe su organizuotų religijų for
momis, o su vadinamųjų archajinių bendruomenių mitologijomis, 
jisai išryškina jose tas pagrindines dimensijas, pagal kurias žmonija 
mąsto savo kultūrą. Štai kad ir perėjimas iš žalio maisto, būdingo 
visiems gyviams, į virtą ar keptą maistą, perėjimas iš nuogumo 
stovio į apsirengimą ar išsipuošimą -  tai vis slenksčiai, kuriuos 
žmogus, paneigdamas savo prigimtį -  natūrą, peržengia ir pasiekia 
kultūrą: tai visuotinos apmąstymo temos, sutinkamos turbūt kuone 
visose mitologijose. Galima, žinoma, nesutikti su vienu ar kitu Lėvi- 
Strausso teigimu ar išrodinėjimu, jo įnašas dar labiau išryškina tai, 
ką galima skaityti nūdiene mitologijos samprata -  kad jinai yra 
žmonijai būdinga figūratyvinio mąstymo forma, sprendžianti pa
grindines ideologines ir filosofines problemas.

Bandydamas atsakyti į klausimą, kodėl paviršutinis mitų skai
tymas nesuprantamas, nors jų gili prasmė ir yra neabejotina,
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I cvi-Straussas siūlo tai išaiškinti kolektyvinės pasąmonės hipoteze.
I urint galvoje, kad mitologijų sprendžiamos problemos yra uni- 
crsalios, kad figūratyvinės išraiškos priemonės, kaip ir kiekvienos 

■ t ninės bendruomenės šnekamoji kalba, nors ir būdamos reliatyvios, 
nepriklauso nuo atskirų individų kaprizų, o sudaro bendrą tos vi
suomenės lobį, -  mitinio pasakojimo forma perduodamas turinys 
i irkuliuoja tarp žmonių, nors pačios išraiškos formos ir ne visai 
uprantamos ar nebesuprantamos. Galima, žinoma, šią hipotezę 

priimti ar nepriimti -  tai mitologijos metodų niekuo nepakeičia -  
lieka tiktai ta pati pagrindinė problema -  mitų įskaitomumo prob
lema. Mitinis tekstas, kaip ir bet koks kitas žmogaus pasakojimas, 
gali būti suprastas tik tada, kai jo adresatas turi savo dispozicijoje 
atitinkamą semantinį kodą, leidžiantį jam gautą tekstą iššifruoti. 
Kitaip sakant, norint suprasti mitus, nepakanka turėti gerą jų ko
lekciją, reikia dar susidaryti atitinkamą mitinį žodyną, padedantį 
juos išskaityti.

1.3. Mitologija kaip kultūra

ši semantinio kodo problema pasirodo tad kaip būtina sąlyga 
galutiniam šios srities metodologijos susidarymui. Naujoji mitologų 
karta bando užtat grįžti prie Dumėzilio, pagal kurį, kaip matėme, 
mitologija, kaip semantinė struktūra, yra nepriklausoma nuo teks
tų -  mitų, kurių pagalba ji išreiškiama. To pasėkoje mitologijos 
sąvoka dar labiau išplečiama, identifikuojant ją su bendruomenės 
kultūros, įrašytos į duotus laiko ir erdvės rėmus, visuma. Studijuo
damas senovės graikų mitologiją, Marcelis Dėtienne'as nė kiek ne 
mažiau negu į mitinius pasakojimus, kreipia dėmesį į ano meto 
„mokslines teorijas", žemės ūkio vadovėlius, botanikos ar zoologijos 
aprašymus, alimentarinį režimą, kvepalų ir brangakmenių nau
dojimą ir t.t., žiūrėdamas į šias sritis kaip į lokalines figūratyvinės 
logikas, kurias naudoja mitinis mąstymas. Apversdamos Lėvi- 
Strausso suformuluotą problematiką -  pagal kurią mitologija yra 
semantinio kodo pagalba išskaitoma mitų visuma -  naujos šio 
mokslo tendencijos mitologiją identifikuoja su semantiniu kodu, 
galinčiu, reikalui esant, generuoti mitinius pasakojimus.
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Nežiūrint šiuo metu mitologijoje pasireiškiančių įvairių tenden
cijų ir kai kurių metodologinių skirtumų -  kurie yra tiktai šios 
mokslo šakos gyvybingumo ženklai -  bendrosios jos bazės, pa
kankamai solidžios, lieka priimtinos visiems mitologams: mitolo
gija yra bendruomenės kultūros išraiška; kaip kultūrinis tekstas, jinai 
gali ir turi būti skaitoma ir išaiškinama ją organizuojančios vidujinės 
sistemos, o ne iš išorės pasiimtų apriorinių kategorijų pagalba.

šitoks schematinis ir gana paviršutiniškas pagrindinių šių dienų 
mitologijos bruožų nusakymas mums atrodė reikalingas tam, kad 
geros valios skaitytojas perspėtas iš anksto žinotų, kokiame epis- 
temologiniame ir metodologiniame fone bandoma šioje knygoje 
aprašinėti mitinius reiškinius ir spręsti mitologines problemas. Ne
pageidautina, kad kritiškas žvilgsnis į autoriaus sugebėjimus ir jo 
kompetenciją būtų pretekstu pačiai mitologijai pasmerkti; nereikėtų, 
iš kitos pusės, kad mitologinės teorijos nepripažinimas -  ar, pa
prasčiausiai, nepažinimas -  tarnautų argumentu tyrinėtojo atliktus 
dalinius aprašymus ar lokalinius išaiškinimus atmesti. Skaitytojui, 
besidominčiam lietuvių tautosaka ir mitologija, žinančiam Jono Balio 
darbus ir nuopelnus šioje srityje, turėtų iš anksto būti aišku, kad jo 
pasisakymuose apie „mitologiją iš esmės" dėstoma mitologijos sam
prata, atitikdama XIX amžiaus pseudofilosofinius ir pseudomoks- 
Iinius šios rūšies svarstymus, nieko bendro neturi su per pasta
ruosius penkiasdešimt metų susiformavusia mitologija kaip atskira 
socialinių mokslų šaka.

2. Lietuviškosios mitologijos problemos

2.1. Etnologija ar kultūros istorija?

Taip plačiai suprasta mitologija prisistato kaip priemonė įvairių 
bendruomenių kultūroms tyrinėti. Norėdama aprašyti vadinamųjų 
archajinių, rašybos nepažįstančių visuomenių kultūras, jinai gali būti 
laikoma viena iš etnologijos sričių. Domėdamasi senųjų, istoriškųjų 
kultūrų aprašymu -  o tuo pačiu ir jų atstatymu -  mitologija pasidaro 
vienu iš pagrindinių kultūros istorijos komponentų. Nors tai jos, 
kaip antropologijos -  kaip žmogaus mokslo, -  esmės ir nepakeičia,
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linai vis dėlto yra priversta šiais dviem atvejais naudoti kitokius 
I 'l iejimo būdus, kitokią medžiagą ir šaltinius. Etnologinėje mitolo
gijoje didelį vaidmenį vaidina tiesioginis tyrinėtojo -  ar jo tarpinin
kų -  santykis su gyva bendruomene, tuo tarpu kai istorinė mitologija 
turi pasitenkinti tiktai jau esama, nebepatikrinama medžiaga, šal
tinių spragas bandydama užpildyti koherentiškomis hipotezėmis.

Šia prasme mūsų pasirinktas tyrinėjimų objektas yra mišrus, 
l ietuvių tautos mitologijai studijuoti medžiaga yra ir istorinė, ir 
etnografinė. Iš vienos pusės, tai rašytiniai šaltiniai: negausios užuo
minos apie pagonių religiją kaimyninių tautų XIII-XV amžiaus -  o 
vėliau ir Lietuvos -  metraščiuose ir kronikose, žymiai gausesni XV I- 
XVII amžiaus jau degraduotos religijos, apeigų ir papročių apra
šymai. Iš kitos pusės, per visą XIX amžių -  ir iki šių dienų -  gana 
kruopščiai rinkta etnografinė medžiaga, kurioje galima atpažinti, 
dominuojančios religijos -  krikščionybės rėmuose, senųjų tikėjimų 
ir papročių liekanas.

Nereikia užmiršti tačiau, kad kiekvienas „medžiagos" rinkimas 
yra visada apsąlygotas tikslo, kurio vardan jis daromas: šis tikslas 
gali būti aiškiai išsakytas, pavyzdžiui, mokslinių hipotezių forma, 
bet jis gali būti ir implicitinis, nustatytas to meto dominuojančios 
ideologijos. Geros valios tautiečių pastangomis sudarytas etnogra
finis archyvas yra tad heterogeniškas, paklusnus net kelioms ideo
loginėms tendencijoms. Jau nuo Johanno Gottfriedo Herderio ir 
Johanno Wolfgango Goethės laikų puoselėtas „liaudies kūrybos" 
mitas vertė rinkėjus kreipti dėmesį į lietuvių tautosakos „grožį": iš 
čia, pavyzdžiui, gausios lyrinių dainų kolekcijos, reliatyviai maža 
bendro turinčios su mitologija ir senove. Kitas, jį sekęs -  bet dažnai 
ir su pirmuoju susiliejęs -  „liaudies kultūros", „liaudininkiškumo", 
kaip „tautos genijaus" išraiškos, mitas davė neblogus pasakų, patar
lių, šventinių papročių rinkinius. Dominuojančios folklorinės teo
rijos -  ypač tautosakos skirstymas į literatūrinius žanrus -  favorizavo 
„didžiuosius" žanrus mažųjų sąskaiton.

Šios kelios pastabos anaiptol nenori mažinti etnografinės me
džiagos svarbos, o tik atkreipti dėmesį į jos heteroklitinį pobūdį. 
Tai reiškia, iš vienos pusės, kad tik labai maža šios medžiagos dalis 
gali būti panaudota istoriniams mitologijos tyrimams. Iš kitos pusės,
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tokios rūšies archyvų eksploatacija negali neiškelti mokslo srities 
kuriai ta medžiaga gali būti panaudojama, problemos: mokslas 
pasidaro iš savo objekto nustatymo ir savo metodų išdirbimo, bei 
ne iš to, kokia medžiaga jam yra atsitiktinai surinkta. Užtat ir galima 
būtų laikyti, kad turima medžiaga pasirėmus daromi XIX amžiaus 
antrosios pusės kaimo buities aprašymai -  su metiniame cikle be
sikartojančiais darbais ir šventėmis, su į kitą, gyvenimo, eikli) 
įrašytomis vestuvėmis, krikštynomis ir laidotuvėmis -  priklauso 
uždarų, archajinių kaimo bendruomenių, būdingų visai to meto 
Europai, sociologijos sričiai. Rumunijos socialistinis režimas, pa 
likdamas, tarsi kokį Amerikos indėnų rezervatą, nekolektyvizuotą 
ištisą itin senovišką Maramurešo kraštą, sudarė idealias sąlygas to 
kiai sociologijai klestėti.

Ši visai teisėta mokslinė sritis, žinoma, nieko bendro neturi su 
mūsų siūlomais mitologiniais tyrinėjimais. Nesusipratimas kyla tik 
tada, kai folkloristas-sociologas pretenduoja tuo pat metu būti ir 
žodinės literatūros kritiku, ir senosios lietuvių mitologijos apra
šinėtojų: tai jau mokslinių „žanrų" sumaišymas.

2.2. Mitologija ar religija?

Kalbant apie lietuvių mitologiją, nereikia užmiršti, kad jinai įsirašo, 
kaip vienas iš ją sudarančių elementų, į bendrąją, palyginamąją 
indoeuropiečių tautų mitologiją. Tyrinėtojui iš to, žinoma, didelė 
nauda: mitinių struktūrų palyginamumas - 1.y. galėjimas atpažinti 
tarp mitologijų esančius panašumus ir skirtumus -  jam padeda 
susidaryti hipotezes, nusakančias, ko būtent jam reikia ieškoti, pa
deda taip pat ir iš žaidimais ar pokštais virtusių formų atstatyti 
senoviškus religinius ritualus ir t.t. Tačiau lietuvių mitologijos pri
klausomumas bendrai, platesnei mitologinei zonai tuo pačiu ir įpa
reigoja jos tyrinėtoją: Dumėzilis, kaip minėjome, atkreipė mitologų 
dėmesį į itin svarbią, indoeuropiečiams būdingą mitinio galvojimo 
dimensiją -  į suverenumo ir išvis į pasaulį valdančių galių pa
skirstymo ideologiją. Aišku, kad tokios ideologijos nėra ko ieškoti 
XIX amžiaus uždaros kaimo bendruomenės kad ir mitiniame galvo
jime. Suverenumo ideologija suponuoja palyginti išsivysčiusios
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Miltinės visuomenės, pasidalinusios į socialines klases, buvimą, 
t itaip sakant, jeigu religija vadinsime -  nors tokia definicija ir 
i f būtina-specifinę mitologijos formą, pasižyminčią sistematizuotos 
11 hierarchizuotos ideologijos ir jai atitinkančių socialinių institucijų 
I >u vimu, tai lietuviškosios religijos buvimas ar nebuvimas priklauso 
nuo senosios lietuvių tautos, politiniai pasireiškusios savo valstybine 
i Tganizacija, sampratos.

Problema yra rimtesnė, negu jinai iš paviršiaus atrodo. Pagal 
t.iutosakininkų-mitologų sluoksniuose vyraujančias nuomones, se
novės lietuviai garbinę „dangaus kūnus", „sudievintas gamtos jė
gas" ir kitokius panašius „fantazijos padarus": toks mitologijos 
supratimas nieko bendro neturi su tautine religija, kurią galima būtų 
palyginti su kitų indoeuropiečių tautų religijomis. Viduramžių Lie
tuvos istorijos sampratoje, iš kitos pusės, dar ne per seniai vyravo 
beklasinės laisvų žmonių visuomenės, labai palaidos, beveik neeg
zistuojančios politinės organizacijos temos.

Paskutiniųjų laikų archeologiniai ir istoriniai tyrinėjimai didele 
dalimi atitaiso tokį primityvų senosios Lietuvos vaizdą. Archeo
loginiai kasinėjimai rodo visai etninės Lietuvos teritorijai būdingos 
materialinės kultūros -  pasėlių, žemės ūkio įrankių ir bendrosios 
technologijos -  suvienodėjimą, kuris leidžia spręsti apie intensyvią 
to meto žmonių ir gėrybių cirkuliaciją, galimą, kaip žinome, tik tada, 
jei minimalinė politinė organizacija garantuoja kelių saugumą: tai 
daviniai ir problemos, atitinką to pat laikotarpio Vakarų Europos 
iškilimą iš barbaruos ir viduramžių kultūros formavimosi pradžią. 
Tie patys tyrimai rodo ir kito, nemažiau svarbaus, religinės revo
liucijos proceso, nusitęsusio nuo VI iki X amžiaus, išsibaigimą: 
bendrų materialinės kultūros pagrindų susidarymą atitinka ir reli
ginių formų, pasireiškusių visuotinu lavonų deginimo įsigalėjimu, 
suvienodėjimas. Sovijaus ir Šventaragio mitai atitinka tad archeo
logijos patvirtintus istorinius faktus. Istorijos tyrimai, iš kitos pusės, 
ima pamažu atskleisti ir lietuvių tautos socialinės ir politinės orga
nizacijos pagrindus, leidusius jai išsivystyti į valstybinę formą: 
nors perdaug bendra feodalizmo sąvoka ir neleidžia dar pramatyti 
lietuviškojo feodalizmo specifinių bruožų, tačiau jinai rodo to me
to lietuvių tautą buvusią socialiai diferencijuotą ir hierarchiniai
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organizuotą vienetą. O tai ir sudaro socialinę bazę, leidžiančią įsi
vaizduoti lietuvių religiją kaip panašią į kitas indoeuropietiško tipo 
religijas. Lietuvos valstybės ekspansija -  net, tam tikra prasme, XIII 
ir XIV amžiais pasireiškęs lietuviškasis imperializmas -  sunkiai 
išaiškinami demografine ar ekonomine persvara, turėjo būti pagrįsti 
jau bent ideologiniu solidumu ir stangrumu: žiūrėdami į religiją kaip 
į ano meto ideologijos figūratyvinę išreišką, galime manyti, kad 
valstybės susidarymą ir jos išsiplėtimą turėjo atitikti ir tam tikras 
„religinio klestėjimo" periodas. Turint galvoje tokį ekonominį, socia
linį ir politinį kontekstą, lietuviškosios mitologijos atstatymo ir 
aprašymo -  kurio nekantriai laukia indoeuropeistai mitologai -  
reikalas yra pagrįstas ir aktualus.

2.3. Istorija ir struktūra

Pastaraisiais metais pasireiškusi archeologijos išdirbtų metodų pa
žanga, leidžianti atskirų padrikų elementų pagalba atstatyti ne 
įrankius, statulas ar pastatus, bet ištisas vietoves ir gyvenvietes, 
pagal kurias galima spręsti apie senovės miestus, jų  socialinių, 
politinių ir religinių institucijų formas, turi neabejotinos įtakos 
bendrajai istorijos metodologijai. Analogiškai galima sakyti, kad ir 
istorijos rūkuose atpažįstamos mitologijos aprašymas yra ne kas kita, 
o rekonstrukcija, bandanti, atskirų mitinių nuotrupų, išsimėčiusių 
šukių ir palaidų gabalų pagalba, atstatyti koherentišką, organizuotą 
visumą. Tokia rekonstrukcija tačiau negali -  ir nesiekia -  atstatyti 
vieno kurio istorinio periodo visumos su jam charakteringais vidu
jiniais prieštaravimais ir jį sudarančiais heterogeniškais elemen
tais. Mitologijos atstatymas reiškia ne daugiau, negu vienos pasi
rinktos, logiškai sandarios, struktūrinės būklės aprašymą. Jeigu, 
pavyzdžiui, lietuviškąją atstatomą mitologiją galima dalinai sutap- 
dinti su Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės XIII-XIV amžiaus 
religine ir dvasine kultūra, tai aišku, iš vienos pusės, kad to istori
nio periodo metu Lietuvoje veikė ir kitos, skirtingos kultūrinės jėgos 
ir įtakos, o iš kitos pusės, kad tos pačios mitologinės struktūros 
dalines formas galima sutikti ir jau paviršutiniškai apkrikščio- 
nintoje XV-XVI amžiaus Lietuvoje, kad mitinės atbrailos gali būti
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r andamos ir etnografiniuose XIX amžiaus šaltiniuose. Šv. Onos 
bažnyčia Vilniuje, pavyzdžiui, yra gotiška, nors jinai ir statyta 
|au tuo metu, kurio nebegalima laikyti gotikos amžiumi: gotikos 
konceptas ir istorinis gotikos periodas yra du skirtingi moksliniai 
objektai.

Dar daugiau: išraiškos plano panašumus ar skirtingumus reikia 
laikyti paviršutiniškais ir antraeiliais, jeigu po jais galima atpažinti 
semantinius tapatumus. Moteriškų rūbų formos ir dėvėjimo būdai, 
pavyzdžiui, gali keistis istorijos bėgyje: šie pasikeitimai gali būti 
vertinami kaip nereikšmingi, jeigu pats dėvėjimo principas -  galė
jimas rūbų pagalba atpažinti atskiras moterų amžiaus ir „stono" 
klases -  lieka pastovus ir atitinka struktūrinius aprašomos kul
tūrinės sistemos reikalavimus. Kitaip sakant, mitologijos atstatymo 
galutinis tikslas -  atkurti, nežiūrint figūratyvinių formų įvairumo 
ir kaitaliojimosi, autonomišką semantinį pasaulį. Kultūros istoriko 
akimis žiūrint, toks mitologo aprašytas semantinis pasaulis atitin
ka turbūt vadinamąją dominuojančią tos epochos ideologiją ar 
kultūrą.

3. Metodologiniai rūpesčiai

Jeigu mitologija yra savotiška kultūrinė archeologija, tai metodai, 
kurių pagalba jinai atlieka savo kasinėjimus, turi padėti iš kelių 
atskirų šukių teoretiškai atstatyti visą vazą, iš kelių išsilaikiusių 
mūrų -  nubrėžti viso miesto planą. Kitaip sakant, metodologinėje 
plotmėje į kiekvieną užregistruotą mitinį faktą reikia žiūrėti kaip į 
integralinę dalį platesnės visumos, į kurią jis įeina. Kiekvienas miti
nis objektas ar epizodas turi būti pretekstu išdirbti hipotetinį modelį, 
galintį išaiškinti ne tik tą objektą ar epizodą, bet ir kitus su juo 
surištus reiškinius. Mitologinė rekonstrukcija yra tad nuolatinis 
hipotezių kūrimas, hipotezių, kurių patikrinimui, kaip ir kitose 
mokslo šakose, šiandien tepripažįstami, kaip kriterijai, tik jų tar- 
pusavė koherencija ir jų eventuali falsifikacija, hipotezes sugriaunant 
nauju, jomis neišaiškinamų arba joms prieštaraujančių faktų įve
dimu.
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3.1. Žodinės literatūros tekstai

Lietuvių mitologijos atstatymo darbas yra tad, visų pirma, ieškoji 
mas, atpažinimas ir išaiškinimas atskirų mitinių elementų ir ban 
dymas įrašyti juos į platesnes mitologines struktūras ir dimensijas. 
Šie elementai savo ruožtu gali pasireikšti įvairiomis žodinės lite
ratūros formomis.

Istoriniai ir etnografiniai šaltiniai pateikia mums tam tikrą skaičių 
iki šiol dar net nebandytų aiškinti „tikrų" mitinių pasakojimų: tai, 
pavyzdžiui, Sovijaus, Vilniaus įkūrimo, žemės paskandos mitai. 
Tokiems mitams interpretuoti gali būti naudojami jau patikimi 
palyginamosios indoeuropiečių mitologijos metodai, kurie remiasi, 
kaip minėjome, pagrindiniu mitų skaitymo principu -  semantinio 
kodo atstatymu. Tačiau palyginti negausus tokių neabejotinų mitų 
skaičius -  paaiškinamas tuo, kad per vėlai pradėta rūpintis jų užra
šymu -  verčia mitologą statyti sau bendro pobūdžio klausimą: jei 
lietuviškoji mitologija iš viso išsilaikė ir gali būti atstatoma, tai 
kokiomis būtent formomis lietuviškame kontekste pasireiškia lau
kiami mitiniai pasakojimai ir kitos mitinės konfigūracijos?

Viena iš tokių išsilaikymo formų gali būti laikomos vadinamosios 
stebuklinės pasakos. Užtenka atsitiktinai palyginti kai kuriuos šios 
rūšies pasakų lietuviškus variantus su plačiai žinomomis Vakarų 
Europos versijomis, kad paaiškėtų esminis tarp jų esantis skirtumas. 
Štai keletas pavyzdžių: tuo tarpu kai Nykštukas bendrose stebuk
linėse pasakose pasireiškia kaip guvus pagramdukas, savo gudrumu 
gelbstintis savo brolius nuo žmogėdros, lietuviškasis Nykštukas, 
nors jis ir čia vaidina naratyvinę triksterio rolę, yra iš senutės bez- 
dalo -  arba iš senelio nukirsto nykščio -  gimusi mitinė būtybė, savo 
pagrindinius pokštus krečianti jaučio ar vilko pilve. Tuo tarpu kai 
pasaka apie vieną iš mirusių sužieduotinių vaidenimąsi kitam įsirašo 
Prancūzijoje ar Anglijoje į bendrąją vaiduoklių rodymosi tematiką, 
lietuviškoji versija, įvesdama mitinius elementus, bando filosofiškai 
spręsti santykių tarp gyvųjų ir mirusiųjų problemą. Nuo antikos 
laikų gerai žinoma pasaka apie tėvą, užsigeidusį vesti savo dukterį, 
lietuviškame kontekste suranda atitikmenis ne tik tėvo ir dukters 
incestinių santykių vengime, bet ir ypač gausiuose variantuose apie

204



Apie dievus ir žviones

brolio ir sesers incestinį gyvenimą, mitiniu būdu išsprendžiančiuose 
perėjimo iš kraujomaišos į sutartimi pagrįstą giminystę problemą.

Visa tai, žinoma, neatitinka XIX amžiuje išdirbtos žodinės lite
ratūros žanrų klasifikacijos, kurią sekdamas dar ir dabar dažnas 
tautosakininkas „žino", kas yra mitas ir kas -  stebuklinė pasaka. 
Vieno šiai problemai skirto simpoziumo metu mano užklaustas 
Dumėzilis atsakė visą savo gyvenimą bandęs surasti aiškius krite
rijus tiems dviem žanrams atskirti ir jų dar neradęs. Tokia lietuviškų 
pasakų valorizacija, iš kitos pusės, prieštarauja ir XIX amžiaus pa
baigoje vyravusiai, dar ir šiandien kai kur gyvai pasakų migracijos 
teorijai, pagal kurią visos Europos pasakos atkeliavusios per kalnus, 
dykumas ir vandenis iš tolimosios Indijos. Atskiros studijos reikėtų 
išdėstyti šiai painiai problematikai. Užteks tai tik pasakyti, kad šioje 
byloje maišomi trys skirtingi dalykai ir trys atskiros problemos: 
naratyvinių struktūrų universalus, visai žmonijai bendras pobūdis; 
migruojančių, keičiančių savo reikšmę motyvų ir jų įrašymo į pasa
kojimo vietą problema; šių struktūrų ir motyvų panaudojimas miti
niam turiniui ir mitologinėms konfigūracijoms įrašyti.

Sutikdami, bent iš dalies, su Dumėzilio nuomone, kad stebuklinės 
pasakos gali būti aiškinamos kaip mitų suprastėjimo, kartais net jų 
visiškos desemantizacijos išdavos, pasireiškiančios, visų pirma, 
antropomorfinių personažų asmenvardžių išnykimu, jų mitines 
funkcijas pakeičiant magiškų objektų ir nepaprastų padarų įvedi
mu, -  manome turį teisę atskirais pagrįstais atvejais žiūrėti į kai 
kurias lietuviškas pasakas kaip į degraduotus mitus ir bandyti juos 
aiškinti mitologinėje plotmėje, grąžinant kai kuriems jų  veikėjams 
jų mitinius „tikrus" vardus ir nustatant jų  dieviškas funkcijas. To
kiais teoretiniais ir metodologiniais principais, pavyzdžiui, yra pa
grįstas gana kompleksiško Aušrinės mito atstatymas.

Kiek skirtingai prisistato vadinamųjų sakmių problema. Tuo tar
pu kai mitų ir stebuklinių pasakų atvejais turima reikalo su ištisu, 
išsamiu pasakojimu, reikalaujančiu mitologo interpretacijos, sakmės 
duoda dažniausiai tik jo atskirus trupinius, nupasakoja tiktai pavie
nius, tą ar kitą mitinę ar „pasakišką" būtybę liečiančius įvykius ar 
jos būdo bruožus. Naudotina procedūra šiuo atveju atvirkščia: iš 
palaidų nuotrupų mitologas turi bandyti atstatyti ištisą pasakojimą,
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logiškai suorganizuodamas išbarstytus davinius į prasmingą visu
mą. Pavyzdžiu čia gali būti mūsų bandytas kaukų aprašymas, atpa- 
sakojant jų gimimo ir jų pražuvimo sąlygas ir aplinkybes, atskiriant 
jų gyvenimą miške nuo jų, jau prijaukintų, sukultūrintos veiklos ir
1.1. Tai maždaug atitinka dabar amerikiečių etnologų mėgstamą 
„biografinį" kultūrinių tipų aprašymą.

Tačiau sakmių, kaip atskiro literatūrinio žanro, apibūdinimas ir 
vėl kenkia mitologo darbui. Jų definicija pagrįsta labai neaiškiu 
„tikėjimo" kriterijumi: tai pasakojimai, kurių tiek adresantai, tiek ir 
adresatai „ tiki" apsakomų būtybių ar įvykių „realumu". Visų pirma, 
tikėjimas -  ne kategoriška, o reliatyvi sąvoka: žmonės paprastai 
daugiau ar mažiau tiki kuo nors, o ne -  tiki arba netiki. „Viešpatie, 
tikiu, padėk man mano netikėjime!" -  tai garsaus šventojo malda, 
kuri galėtų priversti susimąstyti „tikinčiuosius" apie tokias žanrų 
definicijas. Neseniai atlikti Indijos studentų apklausinėjimai išryš
kino, kad jie iš dalies -  maždaug 35 procentais -  tiki, o iš dalies -  
maždaug 65 procentais -  netiki į karvių šventumą. Taigi karvės tam 
pačiam „tikinčiajam" yra kartu ir šventos, ir nešventos, kaip ir 
laumės XIX amžiaus lietuviui gal ir egzistuoja, gal ir ne.

Net ir sutinkant, kad uždaroje visuomenėje tam tikru istoriniu 
periodu įmanoma skirstyti pasakojimus į pasakas, kuriomis niekas 
netiki, ir į sakmes, kuriomis visi tiki, toks paskirstymas keičiasi laiko 
bėgyje: tuo tarpu kai Mažvydas tikėjo į kaukus, kaip „tikrai" egzis
tuojančius, bendravimą su jais priskirdamas „juodosios magijos" 
sričiai, XIX amžiaus pasakojimai juos jau vaizduoja kaip pasiro
dančius tiktai „kitoje parapijoje" arba kitais, pasakotojo senelio 
laikais. Mitologijos atstatymu susirūpinusiam tyrinėtojui toks skirs
tymo į žanrus kriterijus niekuo nepagrįstas. Užtat, pavyzdžiui, ir 
mitinių būtybių aprašymai pagal tai, kaip jos pasirodo sakmėse, 
tikėjimuose ar pasakose neatlaiko kritikos.

3.2. Apeiginiai tekstai

Nuo šios grynai „tautosakinės" medžiagos reikia skirti dokumen
taciją, kuri susidaro informatorių, stebinčių, apklausinėj ančių, apra
šančių vieną kurią visuomenę, dėka: tai žmonių darbų ir švenčių,
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papročių ir tikėjimo praktikų, šokių ir žaidimų aprašymai. Ši me
džiaga skiriasi nuo pirmosios tuo, kad jinai, nors mitologui ir pri
einama dažniausiai lingvistine forma, stebimąją bendruomenę pa
gauna ir užregistruoja jau nebejos kalbinėje, pasakojamoje išraiškoje, 
1 1 jos somatinėje, gestais ir kūno judesiais pasireiškiančioje, elgsenoje, 
kuri mitologui nė kiek ne mažiau prasminga negu žodinė išraiška. 
Šių dviejų -  kalbinės ir somatinės -  išraiškos dimensijų, kurių pa
galba bendruomenė save išsako ir pati sau darosi reikšminga, tar
pusavio santykių problematika, kuri anksčiau buvo bandoma spręsti 
palyginti siauruose ryšių tarp mitų ir ritualų rėmuose, yra itin paini 
ir sunkiai sprendžiama. Apeigų ar tikėjimų aprašymai, pavyzdžiui, 
mitologui atrodo, iš vienos pusės, kaip elementai to semantinio kodo, 
kurio pagalba jis gali analizuoti mitinius pasakojimus. Tačiau, iš 
kitos pusės, atskiros apeigos ir tikėjimai lieka jam nesuprantami ir 
beprasmiški tol, kol jis negali jų interpretuoti, įrašydamas juos į 
bendrąją mitologinę sistemą. Šio dialektinio ryšio tarp reikšmingo 
pasakymo ir reikšmingos elgsenos atpažinimas dar nėra galutinis 
išaiškinimas, jis neturi būti kliūtimi atskirai paimtos kiekvienos 
dimensijos išsamiam nagrinėjimui.

Per pastaruosius keliolika metų išsivysčiusi semiotikos teorija 
įpratino mus žiūrėti į apeigas, taip pat kaip ir į stereotipines, pa
pročiais vadinamas, elgsenos grandines, kaip į specifinius nekal- 
binius tekstus, kuriuos galima analizuoti tais pačiais metodais, kaip 
ir kalbinius, naratyvinio pobūdžio tekstus. Dar daugiau: uždaros, 
tvirtai struktūruotos bendruomenės papročiai, visumoje paimti, 
sudaro savitą normatyvinę sistemą, leidžiančią rumunų etnologui 
Mihai Popui net kalbėti apie „papročių gramatiką", kurios aprašymą 
jis laiko vienu iš pagrindinių folkloristo uždavinių. Kitaip sakant, 
iš žodinės literatūros plano pereidami į papročių-tikėjimų-apeigų 
aprašinėjimo planą, surandame jame tas pačias mitinių tekstų nagri
nėjimo ir bendrosios mitologinės sistemos atstatymo problemas, 
kurias tenka spręsti progresyviai, atsižvelgiant kartu ir į tamprius 
ir nuolatinius santykius tarp abiejų mitinės išraiškos dimensijų.

Su tokiais ritualiniais tekstais ir jiems realizuoti tinkamų meto
dų panaudojimu susiduriame, pavyzdžiui, bandydami suprasti cikli
nių, kasmet pasikartojančių švenčių reikšmę. Etnografiniai aprašymai
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paprastai jas skirsto į darbo ir į kalendorines šventes. Tačiau iš pirmo 
žvilgsnio aišku, kad toks skirstymas nėra rimtai pagrįstas: jei žem 
dirbystės šventės ir jas atžyminčios apeigos nesurištos su krikščio 
nišku pastoviu kalendoriumi dėl klimatinių sąlygų kaitaliojimosi, 
tai gyvulininkystės šventės, kurių nėra pagrindo skirti nuo pirmųjų, 
sutampa bent iš dalies su bažnytinėmis šventėmis -  Jurginėmis, Sek
minėmis. Ir vienos, ir kitos mitologiniu atžvilgiu visų pirma surištos 
su vienos ar kitos rūšies darbus, vienos ar kitos rūšies gyvulius 
globojančiomis dievybėmis: pirmoji užduotis todėl ir yra atstatyti 
ryšį tarp dievų -  kurių dažnai tik sąrašai, su mažomis anotacijomis, 
išlikę -  ir jų švenčių, su jais santykiauti atliekamų apeigų. Tai pirmoji 
klasifikacija, pagal kurią kiekvienai praktiškos ūkinės veiklos sričiai 
priskiriama ją gaubianti mitinės reikšmės dimensija.

\ kiekvieną tokią ūkinę veiklą, iš kitos pusės, reikia žiūrėti kaip į 
bendrą, laike nusitęsiantį procesą, į kurį įsirašo jo atskiras fazes 
atžyminčios apeigos ar šventės: rugių kultūros metinis procesas, 
pavyzdžiui, turi ne tik įžanginius -  inchoaty vinius -  aspektus (arimą, 
sėją), bet ir tęstinį -  diuratyvinį -  aspektą („rugelių lankymą") ir 
pagaliau baigiamuosius -  terminatyvinius -  aspektus (rugiapjūtę, 
gabjaują). Toks žvilgsnis į kiekvieną ūkinės veiklos sritį ne tik kad 
leidžia mitologui susidaryti ištisą apeiginį tekstą, savo struktūra 
panašų į kalbinius, naratyvinius tekstus, jis padeda surasti pana
šumus, pasikartojančius atskiruose apeiginiuose segmentuose ir 
palengvina išsiaiškinti jų bendrą prasmę. Dar daugiau: kievienas 
toks ūkinis procesas irgi yra ciklinis, pasikartojantis, užtat ir vienų 
metų darbų ciklo surišimas su ateinančių metų darbais taip pat 
reikalauja savito mitinio įforminimo. Toje pačioje rugių kultūros 
izotopijoje tai pasireiškia, iš vienos pusės, jievaro parnešimu ir 
saugojimu seklyčioje ir mitiniu „jievaro tilto" statymu, o iš kitos 
pusės -  gabjaujos, kaip javų užkonservavimo šventės, atliepimu 
kitai, „aruodų atidarymo" šventei -  Gandrinėms. Apeiginiai tekstai 
tad turi ne tik savitą, vidujinę struktūrą, jie rišasi vieni su kitais, 
organizuodami bendrą „darbų ir švenčių" sampratą.

Pasiūlymas kiekvieną ūkinės veiklos sritį priskirti atskiram die
vui -  linų kultūrą pavesti, pavyzdžiui, Vaižgantui -  yra, žinoma, tiktai 
metodologinė simplifikacija: viena veiklos sritis gali būti paklusni
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keliems dievams ir, atvirkščiai, vienas dievas gali turėti praplėstą 
veiklos sferą. Su tuo mums teko susidurti, pavyzdžiui, gabjaujos 
iškilmes aprašinėjant: jeigu džiovinamų javų apsauga nuo gaisro 
yra ugnies dievo Jagaubio žinioje, tai ūkinės operacijos tikslas -  
grūdų išgavimas maistui -  priklauso jau nuo „Javų Dvasios" malo
nės. Apeiginis tekstas, kaip matome, gali būti susidėjęs iš skirtingų 
segmentų, išreiškiančių kontraktualinius -  maldavimo ir padėkos -  
santykius su atskiromis dievybėmis.

Turimi kalendorinių švenčių aprašymai patys iš dalies atlieka 
tokią teksto segmentaciją. Tarp krikščioniškų ir pagoniškų šventės 
elementų ryšys, atrodo, labai menkas: Kalėdų šventėse mitologiniai 
reikšmingos Kūčios ir antroji Kalėdų diena, o ne pačios Kalėdos; 
naktiniai lalauninkų vaikščiojimai, merginų sūpynės, ledų diena -  
tai vis segmentai, kurie, atrodo, nieko bendra neturi nei su Vely
komis, nei tarp savęs. Sekminės -  tai ir karvių šventė, ir „rugelių 
lankymas", ir merginų „rytagonis". Palyginus tokias šventes su, 
pavyzdžiui, romėniškų švenčių kalendoriumi, susidaro įspūdis, kad 
jas dažnai galima interpretuoti kaip kelių „pagoniškų" švenčių 
daugiau ar mažiau vykusį sugrupavimą. Logiška jų aprašinėjimo 
procedūra turėtų tad pasireikšti, visų pirma, šių švenčių dekons- 
trukcija, jų išdalinimu į atskiras apeigines programas, po to -  tų 
pavienių programų įjungimu į ištisus, homogeniškus apeiginius 
tekstus, ir tik galų gale -  bandymu naujos rekonstrukcijos pagalba 
atstatyti -  kaip to buvo siekta, pavyzdžiui, su Krikštų švente -  
autentiškas šventes, integruotas į senąją lietuvių religiją.

Sunkumas tiksliai išpildyti tokią metodologinę programą glūdi 
jau anksčiau, žodinės literatūros atveju, pastebėtame reiškinyje -  
apeiginių tekstų desemantizacijoje. Kadaise visai bendruomenei 
buvusi reikšminga apeiginė praktika XIX ar XX amžiaus aprašy
muose yra išvirtusi į „papročius" (pvz., Kalėdų papročiai), „žai
dimus" (supimasis) ar „pokštus" (laistymasis). Taip kaip stebuklinės 
pasakos dažnai atrodo kaip mitinių pasakojimų degradacijos, taip 
ir papročiai daugumoje atvejų gali būti aiškinami kaip prasmės 
netekusių apeigų stereotipiniai atkartojimai. Ir vienu, ir kitu atveju 
jų supratimas ir išskaitymas iš naujo primena semantinio kodo 
susidarymo būtinybę.
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3.3. Mitologinis žodynas

Skaitant etnografinius lietuviškų švenčių aprašymus, į akis krenta 
ne tiek vaišių, kaip būtino jų komponento, svarba, kiek tomis pro
gomis ruošiamų valgių įvairumas, o ypač pačių valgių pritaikymas 
kiekvienai šventei, pastovaus ryšio tarp gaminamų patiekalų ir 
švenčiamų švenčių buvimas. Tokių koreliacijų atpažinimas leidžia 
kalbėti apie savitos alimentarinių „papročių" sistemos buvimu, 
papročių, kuriuose mitologo pareiga yra išskaityti kadaise juos 
pagrindusią ritualinę, mitinę reikšmę.

Senovės lietuvių santykiavimu su savo dievais besidomintys 
autoriai, ieškodami atsakymo į klausimus, ar lietuviai turėję auku
rus, kokias aukas ir kaip aukodavę, nepakankamai apsistoja, mūsų 
manymu, prie elementarinių paties aukojimo bruožų, būtent, (a) 
kad dievams kaip auka parenkamas jiems patinkąs gyvulys ar mais
to produktas (juodas ožys, baltas paršelis, gaidys ir t.t.), (b) kad 
aukojimas yra viena iš bendravimo tarp žmonių ir dievų formų, 
pasireiškianti maisto tarp vienų ir kitų pasidalinimu (gėrimo nulie
jimu, trupinių nubėrimu, žalčių sukvietimu valgių paragauti) ir (c) 
kad tokiame aukojime dievams skirta dalis, pozityvisto akimis žiū
rint, yra palyginti menka -  jų dieviška prigimtis, nereikalinga didelio 
žemiško maisto kiekio, aukojimo metu dažnai „maitinasi" kad ir 
dūmais ar aukos kvapais. Aišku tad, kad žmonių bendruomenės 
dalyvavimas šventiniame aukojime ir pasireiškia jiems skirtos mais
to dalies kolektyviniu sunaudojimu, kuris, apeigoms pavirtus į 
papročius, ir atitinka etnografų aprašomas vaišes.

Alimentarinio kodo, kaip vieno iš sakralumo išraiškos būdų, 
svarba gali būti didesnė ar mažesnė vienoje ar kitoje religijoje: be 
kita ko pažymėtina, kad krikščionybės atsiskyrimas nuo judaizmo 
pasireiškė pirmiesiems krikščionims sulaužius alimentarinius reli
gijos draudimus (plg. Petras pas Kornelijų). Atrodo, kad lietuviškieji 
šventinių valgių papročiai gali būti laikomi viena iš metodologiniai 
našių priemonių įvairių dievų suverenumo ir veiklos sferoms atpa
žinti, jų santykiams su zoologinių ir botaninių planų būtybėmis 
nustatyti. Tai, kad raganų puotų maistas be druskos, kad galvijų 
šventėse valgoma be mėsos, kad per kūlės pabaigtuves Jagaubiui
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.mkojamą gaidį valgo tik vyrai, o kiaulės uodegą, kitu atveju, tik 
namų šeimininkė, -  tai vis mitiniai ženklai, priklausą bendrajam 
kultūriniam kodui. Kūčiose valgomi raini žirniai, ant liepsnos pa
keptos šventabandės, sikiai, garnio pyragai -  tai tik keli -  tarp 
•.imtų -  atsitiktinai parinkti pavyzdiniai ženklai, kuriuos mitologas 
t ari išmokti išskaityti. Apeiginis alus -  paprastas, šiltas, prausimuisi 
naudojamas -  nustatytais atvejais geriamas midus ar „žalias vynas", 
„marčios kraujas", čvikinas -  tai atskiri elementai rafinuotos gėralų 
izotopijos, kurios reikšmė apeiginėje praktikoje neabejotina.

Alimentarinės kultūros plano panaudojimas sakralinei verčių 
sistemai išreikšti nėra kokia nors išimtis, o greičiau pavyzdys, pai
liustruojąs mitinių išraiškos formų susidarymą ir funkcionavimą. 
Užtat ir mitologas, užuot kalbėjęs, pavyzdžiui, apie dangaus kūnų 
„garbinimą", turėtų įžiūrėti, visų pirma, šiame reiškinyje mitolo
gijose dažnai atpažįstamo kosmografinio išraiškos plano buvimą: 
kruopščiai aprašęs daugiau ar mažiau reikšmingus „dangaus kū
nus", jų  ypatybes, prigimtį ir kilmę, jų nuolatinius judėjimus -  
kiekvienas iš jų turi savo „kelią", kuriuo jis pastoviai „eina" -  jų 
susiartinimus ir atsitolinimus, -  jis galėtų be vargo suprasti, kaip 
šitoks kosmografinis planas tarnauja tarpusaviems dievų santy
kiams, jų darniam sugyvenimui ir jų konfliktams, atžymimiems 
kasmet pasikartojančiomis šventėmis, išreikšti. Deja, tokių kosmo
grafinio kodo analizių mes iki šiol pasigendame.

Panašias pastabas galima daryti ir apie išraiškos planus, gau
biančius sveikatos ir ligų problematiką. Žmogaus kūno morfologija, 
kur kiekvienas organas, nuo mažylio pirštelio iki galvos, įskaitant 
kepenis, plaučius, blužnį ir širdį, turi savo simbolinę reikšmę ir 
vaidmenį, -  yra savo rūšies mikrokosminė geografija, išreiškianti 
visą žmogaus, kaip sudėtingos, o drauge ir vientisos asmenybės, 
problematiką. Neužmirškime, kad net ir viduramžio Bažnyčia žmo
gui pripažino ne vieną, o kelias -  žmogišką, gyvulinę ir augalinę -  
sielas. Tokiame žmogaus kūne gyvena savarankiškos būtybės -  ligos: 
visoki kaltūnai, gumbai, klynai ir kunigės, -  kurios auga ir plečiasi, 
kyla ar krinta, išeina pro akis ar pro nagus, arba nugalabija žmogų. 
Ligų tipologija -  kurios mes pasigendame -  yra surišta su dievybių, 
jas valdančių ir užleidžiančių arba jas išvaryti galinčių, pasauliu ir
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jų tarpusaviais santykiais. Be to dar, vienos ligos gydomos ritua 
liniais užkalbėjimais, kitos -  įvairiais vaistais, gėralais ir tepalais 
Šių vaistų gamyba, juos sudarančių ingredientų pasirinkimas -  visa 
vadinamoji „liaudies medicina" -  nėra atsitiktinumo pasėka: taip 
kaip švenčių vaišės su savo privalomais patiekalais sudaro maistinių 
„papročių" sistemą, taip pat galima kalbėti ir apie gydymo „pa
pročius", kurie atspindi senoviškas ritualinio gydymo, pagrįsto 
koreliacijomis tarp dievybių ir jų mėgstamų ar nekenčiamų augalų, 
praktikas. Tiktai šitaip suprastas ir pagrįstas mitinis botanikos ko
das -  kuriame didelę rolę vaidina visokios perkūnžolės, velniažolės 
ir jonžolės -  gali būti svarbiu lietuviškosios mitologijos aiškinimo 
ir atstatymo elementu.

Didysis Lietuviiį kalbos žodynas, nors ir svarbus mitologui darbo 
įrankis, tik maža dalimi -  vien dėl to, kad jis kitkam skirtas -  atitinka 
jo lūkesčius. Užtat ir mitologinio žodyno, kaip rakto į kultūrinę 
Lietuvos praeitį, reikalas yra opus.

4. Mitologija ir poezija

Devynioliktojo amžiaus mokslo žmonių -  jų tarpe ir tautosakinin
kų -  pasitikėjimas mokslu, jo tyrinėjamais „faktais", jo pagalba 
pasiekiama moksline „tiesa", subraškėjo ir pagaliau sutrupėjo po 
kelių, įvairiose srityse įvykusių, einšteiniškų revoliucijų. Išmokę 
kuklumo, netekę beveik visų tikrumų, mes lengvai sutinkame, kad 
vienos ar kitos mokslo šakos faktai yra mūsų pačių atrinkti, mūsų 
teorijų rėmuose sukurti konstatavimai, kad tokių ar kitokių žmo
giškų reiškinių aprašyme, nežiūrint mūsų apsiginklavimo griež
čiausiais metodais ir logiškais modeliais, intuicija dažnai dar vaidina 
vyraujantį vaidmenį. Geru kalbininku gali būti tiktai žmogus, tu
rintis gilų poetinį jausmą, -  nuolat kartoja žymus lingvistikos auto
ritetas Romanas Jakobsonas.

Tokia dvasinė dispozicija tuo labiau reikalinga mitologijos ty
rinėjimams: mitologija -  juk tai, visų pirma, figūratyvinė kultūros 
išraiškos forma. Mitologinė kalba -  tai, socialiniame plane, indivi
dualios poetinės kalbos atitikmuo. Užtat ir suprantama, kad pasta
raisiais dešimtmečiais pastebimas mitologinių studijų išsivystymas
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vyksta drauge su poetinės -  ir išvis literatūrinės -  kalbos tyrimų 
atsinaujinimu.

Nesusipratimas tarp savo faktais tikro tautosakininko ir viskuo, 
net ir savo išvedžiojimais, abejojančio mitologo yra tad totalinis. 
Užmiršdamas, kad „tikrovė" yra tik tai, kuo „tikima", kad tai dviejų 
žmonių, kalbančių apie daiktus ir žodžius, tarpusavio sutikimo 
pasėka, tautosakininkas ją apgyvendina „faktais" ir „įvykiais" ir, 
pavadinęs ją „realybe", ne tik į poeziją, bet ir į pasakas ir mitus žiūri 
iš aukšto, kaip į fantazijos „kūrinius" ir „perdirbinius". Nežino
damas -  o gal nenorėdamas ar negalėdamas žinoti -  kad poetinė, 
lygiai kaip ir mitologinė, kalba yra niekuo neprastesnis, tiktai kito
niškas negu mokslinė kalba, tiesos ieškojimo ir jos išsakymo būdas, 
jis figūratyvinį, vaizdinį galvojimą laiko „išsigalvojimu", atsisa
kydamas jam suteikti „tikrovės" statusą -  tarytum žmogaus mąsty
mas negalėtų būti laikomas realiu faktu ir, tuo pačiu, virsti mokslinio 
tyrinėjimo objektu, tarytum -  eikime iki absurdo -  pamojimas ranka 
būtų „realesnis" reiškinys negu pašaukimas „eikš čia!". Realybė yra 
nedalinama, ir negalima būti pozityvistu per pusę -  ar ketvirtada
liu -  pripažįstant daiktus, bet ne mintis apie daiktus, pripažįstant 
savo paties galvojimą ir atmetant kitų „išsigalvojimus". Mūsų šimta
procentinis pozityvizmas, nieko bendra neturintis su idealizmu, yra 
tad pasąmoninių naivumų atmetimo išraiška.

Mitologas neturi teisės skirti „tikrą" galvojimą nuo „netikro", 
įsitikinęs, kad iš pažiūros net ir „kvailiausia" mintis ar pasakymas 
turi savo priežastį ir gali būti išaiškinami. Mitologija skiriasi nuo 
„tikrųjų" mokslų tiktai tuo, kad jos objektas -  ne pasaulis ir jo daiktai, 
bet tai, ką žmogus galvoja apie pasaulį, daiktus ir save patį. Ta 
prasme reikia pripažinti, kad mitologas kvėpuoja kiek praretintu, 
lakesniu oru.

Fantazija yra jo realybė, jo pasirinktasis tyrimo objektas. Tačiau 
fantazija, lietuviškai -  vaizduotė, yra ne kas kita, o galvojimas vaiz
dų, ne abstrakčių konceptų, pagalba. Ji nėra nebūtų ir nesupranta
mų dalykų išgalvojimas jau vien dėl to, kad ši vaizdų ir įvaizdžių 
kalba yra komunikacijos priemonė, kad jos pagalba žmonės susi
kalba ir susipranta. Išskyrus retus autizmo egzempliorius, nepajė
giančius gyventi visuomenėje ir uždaromus jiems globoti skirtose
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institucijose, vaizdinė, figūratyvinė kalba yra universalus, bendra- 
žmogiškas reiškinys, ja pastoviai naudojasi tiek poetas, tiek ir bat
siuvys, ir, nors tai ir gali atrodyti paradoksalu, -  batsiuviui jinai 
dažnai artimesnė, negu poetui, priklausančiam abstrakčiai galvoti 
įpratusiems visuomenės sluoksniams: tai, ką poetas laikys „išsi
galvojimu", batsiuviui bus greičiau „iš piršto išlaužimas".

Manymas, kad fantazija sugeba išgalvoti bet ką ir išsakyti bet 
kaip -  tai ne kas kita, kaip vienas iš romantizmo neribotą individo 
laisvę teigiančių mitų: pozityvizmas, jį paveldėjęs, tiktai sukeitė 
ženklus, vietoj pliuso atžymėdamas jį minusu ir pasmerkdamas 
individo norą atsiplėšti nuo stereotipinių galvojimo normų. Nepri
klausomai nuo šių istorijoje besikaitaliojančių ideologinių kono
tacijų, figūratyvinė kalba mums atrodo kaip kompromisas tarp 
individo laisvės ir socialinės būtinybės susikalbėti. Galima vienaip 
ar kitaip galvoti apie Jameso George'o Frazerio -  mitologijos srityje -  
Gastono Bachelard'o -  poezijos srityje -  surinktus gausius davinius, 
rodančius mitologinių ir poetinių figūrų universalumą, jų priklau
symą bendrajai žmonijos „fantazijai": šių tezių griežtumą reikia, 
atrodo, sušvelninti, įvedant variacijas, paaiškinančias kultūrų relia
tyvumą laike ir erdvėje, tačiau bendra žmonijos „svajų" apie ugnį 
ir vandenį, apie žemę ir dangų figūratyvinė bazė lieka neabejotina.

Lingvistika, iš kitos pusės, jau seniai konstatavo, kad formalinės 
priemonės, kurių pagalba viena ir kita gyvoji kalba keičia savo 
žodžių reikšmę, ne tik kad bendros visoms žmonijos kalboms, bet 
kad ir mitologija, ir poezija vartoja tas pačias metaforas ir meto
nimijas, kaip ir jau mūsų minėtas batsiuvys. Mitologinė vaizduotė 
nesiskiria iš esmės nuo kasdieninės kalbos figūrų ne tik savo for
malinėmis priemonėmis, bet iš dalies ir turiniu: kiekvienos kalbinės 
bendruomenės turimi patarlių, mįslių, priežodžių, o ypač gausių 
kalbinių stereotipų -  Rytuose, rodos, frazeologizmais vadinamų -  
figūratyviniai rezervai yra bendros tautinės „atminties" liudytojai.

Viena iš galimų kalbos definicijų apibūdina ją kaip galėjimą, 
naudojantis vienu realybės planu, kalbėti apie kitą jos planą: natū
ralios kalbos, pavyzdžiui, naudoja garsų planą ne tam, kad išreikštų 
garsus, o kad kalbėtų apie visą pasaulį. Figūratyvinė išraiška šia 
prasme pasirodo kaip savita, autonomiška kalba, įrašyta į kasdieninę
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kalbą ir veikianti jos rėmuose: bitininkystės žodynas priklauso ben
drajai kalbai tol, kol jo pagalba kalbama apie bites ir jų auginimą, 
bet jis tampa „kalba", t.y. autonomišku išraiškos kodu, kai jo pagalba 
kalbama, kaip tai atsitinka lietuvių kultūroje, apie meilę ir draugystę, 
apie žmonių gražų gyvenimą, moters privalumus ir jos pareigas. 
Nesvarbu, kaip pavadinsime tokias metakalbines konfigūracijas -  
ar figūratyvinėmis izotopijomis ar, kaip siūlė Lėvi-Straussas, „konk
rečiomis logikomis" -  jos, nors ir būdamos dažnai lokalinio pobū
džio, yra socialinės, sudrausmintos vaizduotės formos, nieko bendro 
neturinčios su mūsų tautosakininkų kiekviena proga užsimenamais 
„fantazijos padariniais".

Vienas iš prancūzų psichoanalitinės mokyklos autoritetų, Jacques'as 
Lacanas, yra įrašęs savo veikalo įžanginiame puslapyje, moto forma, 
tokį patarimą savo mokiniams: darykite kryžiažodžius! -  Norint 
suprasti, kas dedasi žmogaus galvoje, kas įrašyta tautos atmintyje, 
neužtenka turėti gausius šaltinius, griežtas metodologines taisykles: 
pripažinus intuicijos svarbą, reikia dar pasitikėti vaizduote ir, laikas 
nuo laiko, pamankštinti ją, sprendžiant kryžiažodžius ar skaitant 
kriminalinius romanus.
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