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PASAKŲ KILMĖ
M a r ija Lu i z a fon F R A NC
Marija Luiza fon Franc (Marie-Louise von Franz, 1915–1998) – bene žymiausia Karlo Gustavo Jungo analitinės psichologijos mokyklos Ciuriche sekėja ir tęsėja, ypač atsidėjusi alchemijos ir pasakų simbolių interpretacijoms. „Būdu“ pabudusioje „Liaudies kultūroje“ vienas M. L. fon Franc vertimas jau buvo skelbtas – „Blogis
pasakose, ir kaip jį galima įveikti“ (Liaudies kultūra, 2001, Nr. 4, p. 44–55). Mums svarbūs kuo įvairiausi
požiūriai į pasakas ir tradicinę kultūrą apskritai, nes kuo iš įvairesnių pusių jas pamatysime, tuo erdvesnį vaizdą susidarysime – išvysime dalyko tūrį, o ne projekciją į kurią nors vieną plokštumą. Ir visai nebūtina visuomet tik pritarti ar prieštarauti. Todėl pažinti ir mąstyti nusiteikusiam mūsų skaitytojui dabar siūlome dar vieną
šios autorės vertimą – du įvadinius skyrelius iš paskaitų pagrindu sudarytos knygos „Pasakų interpretacija“,
kuriuose pristatoma savita pasakų, o drauge ir mitų bei ritualų kilmės samprata. (Originali asmenvardžių
rašyba pateikiama gale.)
PASAKŲ KILMĖS TEORIJOS
Pasakos – tai pati gryniausia ir paprasčiausia kolektyvinės užsąmonės psichinių procesų išraiška.
Todėl ir moksliniams užsąmonės tyrimams jos
yra vertingesnės nei bet kokia kita medžiaga. Jos
atskleidžia archetipus paprasčiausiu jų pavidalu,
nuogus ir itin glaustai. Šiuo grynu pavidalu pateikti archetipiniai vaizdiniai yra geriausias būdas
suvokti kolektyvinėje psichėje vykstančius procesus. Mituose bei legendose, kaip ir bet kurioje
kitoje mitinėje medžiagoje, prie žmogaus psichės
pagrindų mums tenka prasigauti per kultūrinį
antsluoksnį. O pasakose šio savito sąmoningo
kultūrinio dėmens kur kas mažiau, todėl jos daug
aiškiau atspindi pamatinę psichikos struktūrą.
Jungo požiūriu, archetipas savo esme yra
nepažinus psichinis veiksnys, todėl nėra jokios
galimybės jo turinį išversti į proto sąvokas. Daugiausia, ką galime padaryti, tai apibrėžti jį remdamiesi asmeniška psichologine patirtimi ir lyginamaisiais tyrimais, šitaip ištraukdami į šviesą
visą tinklą sąsajų, į kurias archetipiniai vaizdiniai
būna įsipynę.
Pasaka pati geriausiai save paaiškina. Kitaip
tariant, jos prasmę išreiškia visų jos motyvų
visuma, perpinta pasakojimo gijos. Pasitelkiant
palyginimą, užsąmonė primena žmogų, kuris
išgyveno nepaprastą patyrimą ar patyrė regėjimą ir nori juo pasidalinti. Kadangi šis išgyvenimas dar niekad nebuvo išsakytas sąvokomis,
jis neturi tinkamų išraiškos priemonių. Atsidūręs tokioje padėtyje žmogus pirma kelis kartus
mėgina išsisakyti, o paskui tiesiog griebiasi kokios nors intuityvios analogijos, taip stengdamasis sužadinti klausytojams bent kokį atsaką.

Ir tol nenuilsdamas visaip bando išsakyti savo
regėjimą, kol pagaliau pajunta, kad yra bent kiek
suprastas. Galime iškelti prielaidą, jog pasaka
yra lygiai tokia pati santykinai uždara sistema,
turinti vieną esminę psichologinę prasmę, kurią
perteikia simbolinių vaizdinių bei įvykių seka, iš
kurių ji ir atskleidžiama.
Daugelį metų dirbdama šioje srityje priėjau išvadą, kad visos pasakos stengiasi pasakyti
vieną vienintelį psichinį faktą, tačiau tokį sudėtingą, taip toli siekiantį ir sunkiai mums suvokiamą visais įvairiais jo atžvilgiais, jog prireikė
šimtų pasakų, tūkstančius kartų pakartotų tarsi
muzikinės variacijos, kad jis pasiektų sąmonę.
Ir vis tiek tema lieka neišsemta. Tasai nepažinus
faktas, kurį Jungas pavadino Patimi arba Savas
timi (the Self), – tai ir asmens psichikos visuma,
ir drauge, paradoksliai, kolektyvinės užsąmonės
branduolys, jos valdymo centras. Kiekvienas
žmogus ir kiekviena tauta šią psichinę tikrovę
išgyvena savaip.
Skirtingos pasakos apibendrintai pateikia
skirtingų šio išgyvenimo fazių paveikslus. Kartais jos ilgiau rutulioja pradines stadijas, susijusias
su šešėlio patyrimu, ir probėgšmiais tenubrėžia
tolesnę raidą. Kitos pasakos pabrėžia susidūrimą
su animu bei anima ir už jų slypinčiais tėvo bei
motinos įvaizdžiais, vos trumpai tenušviesdamos
tiek ankstesnę šešėlio problemą, tiek tolesnę raidą. Dar kitos pabrėžia motyvą apie nepasiekiamą,
neįgyjamą brangenybę ir atitinkamus kertinius
patyrimus. Visos šios pasakos vienodai vertingos,
nes archetipų pasaulyje nėra vertės laipsnių, todėl
kad bet kuris archetipas iš esmės yra vienas iš kolektyvinės užsąmonės atžvilgių, per kurį tuo pat
metu pasireiškia ji visa.
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Kiekvienas archetipas – tai santykinai uždara energetinė sistema, kurioje energijos srovė
teka visais kolektyvinės užsąmonės kanalais. Nereikia laikyti archetipinio vaizdinio vien statišku paveikslu, nes tuo pat metu tai nepaliaujamas
procesas, įtraukiantis ir kitus vaizdinius. Archetipas – tai tam tikras ypatingas psichinis impulsas, kuris veikia ir kaip atskiras spindulys, ir
kaip ištisas magnetinis laukas, sklindantis iškart
visomis kryptimis. Kitaip tariant, šiai „sistemai“,
archetipui, priklausanti psichinės energijos srovė
tuo pat metu teka ir per visus kitus archetipus.
Užtat, pripažindami archetipinį vaizdinį iš prigimties esant miglotą ir neapibrėžiamą, privalome susitelkti ir kantriai išryškinti jo bruožus
bent taip aiškiai, kad visos skirtingos jo savybės
susilietų į vieną paveikslą. Turime įžvelgti kaip
tik įmanoma aiškų, charakteringą, „būtent tokį“
vaizdinio veidą ir pasistengti atpažinti nepakartojamą jam būdingos psichinės padėties savitumą.
Prieš imdamasi aiškinti jungiškosios interpretacijos ypatumus, trumpai apžvelgsiu pasakų
mokslo istoriją ir įvairių mokyklų teorijas bei jų
literatūrą. Platono raštuose skaitome, kad senelės
pasakoja vaikams simboliškus pasakojimus, vadinamus mythoi. Netgi tuomet pasakos jau buvo
priskirtos vaikų auklėjimui. Vėliau II a. filosofas
rašytojas Apulėjus į savo garsųjį „Aukso asilą“
įtraukė pasaką, pavadintą „Amūras ir Psichė“,
atitinkančią „Gražuolės ir pabaisos“ pasakų tipą1.
Pasaka sudaryta pagal tą pačią schemą, kaip ir tos,
kurių dar šiandien galima užrašyti Norvegijoje,
Švedijoje, Rusijoje ir daugelyje kitų kraštų. Todėl
buvo nuspręsta, kad bent jau šio tipo pasakos (apie
moterį, savo meile atmainiusią žvėrį) per du tūkstančius metų išliko iš esmės nepakitusios. Betgi
turime dar senesnių duomenų, nes pasakų buvo
aptikta ir Egipto papirusuose bei stelose, iš kurių
viena žinomiausių – apie brolius Anupą (Anubį)
ir Batą. Ji visiškai atitinka pasakas apie du brolius,
kokių iki šiol galima užrašyti visuose Europos
kraštuose. Mūsų rašytinė tradicija jau siekia tris
tūkstančius metų, ir stulbina tai, kad pagrindiniai
motyvai nelabai tepasikeitė. Negana to, remiantis
tėvo Makso Šmito teorija, išplėtota veikale Der
Ursprung der Gottesidee („Dievo vaizdinio kilmė“),
1

Lucius Apuleius. The golden Ass. Trans. William Adlington, 1566; revised by S. Gaselee. Cambridge: Harvard
University Press, 1915. [Lietuviškas leidimas: Apulėjus.
Metamorfozės, arba Aukso asilas. Iš: Antikiniai romanai
ir pasakėčios (Pasaulinės literatūros biblioteka). Vilnius:
Vaga, 1987.]
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esama duomenų, jog kai kurios pasakų temos bus
pasiekusios mus beveik nepakitusios ir siekia bent
25 tūkst. metų prieš Kristų praeitį2.
Iki XVII–XVIII a. pasakos buvo sekamos (ir
dabar tebesekamos atkampiuose pirmykštės civilizacijos centruose) ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems. Europoje tai buvo dažniausia pramoga
žiemą. Žemdirbių bendruomenėse pasakų sekimas buvo tapęs svarbiu dvasiniu užsiėmimu. Kaip
kartais sakoma, pasakos išreiškiančios „verpimo
ratelio filosofiją“ (Rockenphilosophie).
Moksliškai jomis domėtis XVIII a. pradėjo
Johanas Joachimas Vinkelmanas, Johanas Georgas Hamanas bei Johanas Gotfrydas Herderis.
Kiti, kaip Karlas Pilypas Moricas, pasakas interpretavo poetiškai. Herderis teigė pasakose esant
simboliškai perteiktų senojo, seniai išnykusio
tikėjimo liekanų. Šioje prielaidoje jau galima
įžvelgti tą emocinį užtaisą, kuris pažadino neopagonybę, Vokietijoje pradėjusią kilti drauge su
Herderio filosofija ir visai neseniai pasireiškusią
itin nemaloniu būdu. Kaip tik anuomet imta nepasitenkinti krikščionybe ir ilgėtis vitališkesnės,
žemiškesnės bei instinktyvesnės išminties. Po to
Vokietijoje ji tarpo tarp romantikų.
Religiniai ieškojimai kažko, ko regimai stokojo oficiali krikščionybė, kaip tik ir paskatino
garsiuosius brolius Jakobą ir Vilhelmą Grimus
rinkti pasakas. Iki tol pasakoms buvo tekusi tokia
pati dalia, kaip ir užsąmonei – jos buvo savaime suprantamos. Žmonės laikė pasakas savaime
suprantamomis ir jomis gyveno, bet nenorėjo
pripažinti jų egzistavimo. Naudojosi jomis – pavyzdžiui, magijoje bei su talismanais. Susapnavę
gerą sapną, žmonės būtinai pasinaudoja juo, nors
tuo pat metu nežiūri į jį rimtai. Tiek pasaka, tiek
sapnas žmonėms atrodo neverti atidaus santykio,
juos galima savavališkai iškraipyti: kadangi tai ne
„mokslinė“ tiesa, tai galima ją dar truputį pataisyti, paryškinti, kas patinka, ir atmesti visa kita.
Toks keistai nepatikimas, nedoras, nesąžiningas santykis su pasakomis ilgą laiką vyravo.
Todėl aš studentams visuomet patariu žiūrėti originalą. Iki šiol galima įsigyti Grimų pasakų leidimų, kuriuose kai kurios scenos išvis praleistos,
o kitos paimtos ir įterptos iš kitų pasakų. Redaktorius ar vertėjas kartais būna toks įžūlus, kad
savavališkai iškraipo pasaką net nenurodydamas
to išnašoje. Su Gilgamešo epu ar kitu atitinkamu
2

Fr. Max Schmidt. The Primitive Races of Mankind. London–Calcutta–Sydney: George G. Harrag & Co., 1926.
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tekstu šitaip elgtis nedrįstama, o į pasakas žiūrima kaip į niekieno žemę, kurioje tūlas jaučiasi
turįs teisę elgtis kaip tinkamas.
Broliai Grimai pasakas užrašinėjo pažodžiui, kaip jų aplinkos žmonės jas sekė, bet ir jie
kartais nesusilaikydavo nesumaišę kelių variantų
į vieną, kad ir taktiškai. Vis dėlto jiems užteko sąžinės užsiminti apie tai išnašose ar bent laiškuose
Achimui fon Arnimui. Tačiau net ir Grimai dar
neturėjo tokios mokslinės nuostatos, kokios laikosi šiuolaikiniai folkloristai ir etnologai, stengdamiesi užrašyti pateikėjo pasakojimą kuo tiksliau, su visomis spragomis ir paradoksais, net jeigu jis skamba nelogiškai tarsi sapnas.
Brolių Grimų pasakų rinkinys išleistas
susilaukė milžiniško pasisekimo. Matyt, būta
galingo užsąmoninio poreikio, nes jų leidimai
pasipylė kaip grybai po lietaus. Prancūzijoje
buvo peržiūrėtas ir atnaujintas ankstesnis Šarlio Pero pasakų leidimas. Visose šalyse imta
sudarinėti fundamentalius tautinių pasakų rin
kinius. Netrukus buvo pastebėta galybė pasikartojančių temų. Tos pačios temos tūkstančiais
variantų mirgėjo prancūzų, rusų, suomių, italų
rinkiniuose. Ir vėl apėmė herderiškas įkvėpimas ieškoti „senosios išminties“ ar „senojo tikėjimo“ liekanų. Patys broliai Grimai pasitelkė

palyginimą su sudužusiu kristalu, kurio šukės
iki šiol randamos pažirusios žolėje.
Pagrečiui su broliais Grimais iškilo vadinamoji simbolinė mokykla, atstovaujama Christiano
Gotliobo Heinės, Georgo Frydricho Kroicerio ir
Jozefo Gėreso. Pagrindinė jų mintis – mitai simboliškai išreiškia gilias filosofines įžvalgas bei
sampratas ir sudaro mistinį mokymą, perteikiantį
esmines tiesas apie Dievą ir pasaulį3. Nors šie
tyrinėtojai yra išsakę įdomių minčių, jų aiškinimai dabar mums atrodo pernelyg spekuliatyvūs.
Paskui įsivyravo istoriškesnė, moksliškesnė prieiga, siekusi atsakyti į klausimą, kodėl esama tiek
daug pasikartojančių motyvų. Kadangi tuo metu
dar nebuvo žinoma hipotezė apie bendrąją kolektyvinę užsąmonę, bendrąją žmogaus psichikos
struktūrą (nors kai kurie tyrinėtojai netiesiogiai
į ją nurodė), tyrėjai užsidegė aistra išsiaiškinti,
kurioje pasaulio vietoje pasakos atsirado ir kokiais keliais migravo. Teodoras Benfejus stengėsi įrodyti, kad visi pasakų motyvai yra kilę ir į
Europą atkeliavę iš Indijos, o kiti, kaip Alfredas
Jensenas, Hūgas Vinkleris ir Eduardas Stukenas,
teigė visų pasakų gimtinę esant Babiloną, iš kurio
3

Žr. L. W. von Bülow. Die Geheipsprache der Märchen;
P. L. Stauff. Märchen deutungen, 1914.
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jos pirmiausia paplitusios po Mažąją Aziją, o jau
iš ten – po Europą. Būta ir nemažai kitų, kūrusių
panašias teorijas. Visų jų darbo vaisius – folkloro
tyrimo centras, žinomas suomių mokyklos vardu, kurios pirmieji atstovai yra Karlas Kronas ir
Antis Arnė. Šiedu vyrai nusprendė, kad neįmanoma išskirti vienos šalies, kurioje būtų atsiradusios pasakos, ir iškėlė prielaidą, kad skirtingos
pasakos gali būti atsiradusios skirtingose šalyse.
Jie sudarinėjo vieno tipo pasakų rinkinius, tikėdamiesi, kad geriausi, pilniausi, poetiškiausi bei
išraiškingiausi pasakos „Gražuolė ir pabaisa“, pasakų su gyvūnais pagalbininkais ir kt. variantai
ir būsiantys originalai, o visi kiti – jų vediniai.
Ir šiandien dar tebėra užsispyrėlių, ariančių šią
vagą, bet, mano galva, pati hipotezė nebėra gyvybinga, nes akivaizdu, kad perduodamos iš lūpų
į lūpas pasakos nebūtinai turi suprastėti – lygiai
taip pat jos gali ir tobulėti. Mano manymu tad,
suomių mokykla davė mums vertingus motyvų
rinkinius (kaip pagrindinė Arnės knyga „Pasakų
tipų rodyklė“ (Verzeichnis der Märchentypen)), bet
jos išvados vargiai bėra naudingos.
Tuo pat metu gyvavo Makso Miulerio vadovaujamas judėjimas, kurio atstovai mitus interpretavo kaip iškreiptus gamtos reiškinių atspindžius: daugeliu atžvilgių svarbūs saulės (soliarinis
mitas, Leo Frobenijus), mėnulio (lunarinis mitas,
Paulis Ėrenreichas), aušros (Eduardas Stukenas ir
Andželas de Gubernatis), augmenijos ciklų (Vilhelmas Manhartas), perkūnijos (Adalbertas Kūnas) mitai.
XIX a. jau buvo minančių taką kita kryptimi. Čia būtina paminėti žmogų, kuris, nors retai
teprisimenamas, mano galva, yra didžiai nusipelnęs. Tai Liudvikas Laistneris, parašęs veikalą
„Sfinkso mįslė“4. Jis iškėlė hipotezę, kad pagrindiniai pasakų bei tautosakos motyvai kylą iš sapnų. Tik jis daugiausia telkėsi į košmarų motyvus.
Iš esmės jis siekė parodyti ryšį tarp pasikartojančių tipiškų sapnų ir tautosakos motyvų bei pateikė
įdomios medžiagos savo požiūriui pagrįsti. Tuo
pat metu etnologas Karlas fon der Šteinenas, nors
ir nesiremdamas tautosaka, savo knygos „Kelionė
į centrinę Braziliją“ (Voyage to Central Brazil) pabaigoje pamėgino daugelį savo tyrinėtų pirmykščių maginių bei antgamtinių tikėjimų paaiškinti
sapnų patirtimis. Nes pirmykštei mąstysenai būdinga sapne išgyventą patirtį laikyti tikra, realia
patirtimi. Pavyzdžiui, jei kažkas susapnavo buvęs
4

Ludwig Lainster. Das Rätsel der Sphinx. Berlin, 1889.
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danguje ir ten kalbėjęsis su ereliu, jis visai teisėtai
kitą rytą pasakos apie tai kaip apie tikrą įvykį,
nė nebepridurdamas, kad jį susapnavo, ir kaip tik
šitaip, anot fon der Šteineno, tokie pasakojimai
randasi.
O štai mokslininkas Adolfas Bastianas iškėlė įdomią teoriją, esą visi pagrindiniai mitiniai motyvai yra, jo žodžiais tariant, žmonijos
elementariosios mintys (Elementargedanken)5. Pasak jo hipotezės, žmonija turinti savotišką elementarių minčių atsargą ir jos ne perimamos iš kitų,
bet kiekvienam asmeniui yra įgimtos. Būtent šios
elementariosios mintys įvairiais pavidalais iškyla Indijos, Babilono ir netgi, tarkime, Pietų Kinijos jūros pakrančių pasakose. Tokias savitas jų
atmainas jis pavadino tautinėmis mintimis (Völkergedanken). Jo samprata akivaizdžiai priartėja
prie Jungo archetipų bei archetipinių vaizdinių
sampratos, kurioje archetipas žymi tam tikrą pamatinę struktūrą, pasižyminčią polinkiu sužadinti atitinkamą mitologemą, kurios būdingas pavidalas yra archetipinis vaizdinys. Elementariosios
mintys, pasak Bastiano, yra hipotetinis veiksnys;
tai reiškia, kad pati elementarioji mintis niekur
nėra aptinkama, tačiau daugelis savitų tautinių
minčių leidžia numanyti už jų slypint vieną bendražmogišką pamatinę mintį.
Intelektualai kartais neatsispiria pagundai
archetipus prilyginti filosofinėms idėjoms – toks
nesusipratimas kyla iš pačios archetipų prigimties.
Mes nesutinkame su Bastianu dėl to, kad jis šiuos
motyvus pavadino mintimis. Jis buvo labai linkęs
į filosofiją, aiškiai protaujančiojo tipo atstovas6, kai
kurias savo elementariąsias mintis netgi bandęs
susieti su Imanuelio Kanto bei Gotfrydo Leibnico
idėjomis. Mums archetipas nėra vien elementari
mintis, bet ir elementarus poetinis vaizdinys ar
fantazija, elementarus jausmas ir netgi elemen
tarus postūmis atitinkamam tipiškam veiksmui.
Taigi mes prie jos priduriame ištisą jausmų, emocijų, fantazijų bei veiksmų substruktūrą, kurios
A. Bastianas į savo teoriją neįtraukė.
Liudviko Laistnerio hipotezė, prie kurios
vėliau prisijungė ir Georgas Jakobas, parašęs
knygą apie pasakų ir sapnų sąsajas7, nesusilaukė
pasisekimo. Nebuvo priimtos ir Karlo fon der
5
6
7

Adolf Bastian. Beiträge zur vergleichenden Psychologie.
Berlin, 1868.
[Turimi omenyje keturi Jungo išskirti žmonių tipai pagal
pagrindinę jų sąmonės savybę ir polinkį: protaujantysis,
jaučiantysis, intutityvusis ir jutimiškasis. – Vert. past.]
Georg Jakob. Märchen und Traum. Hannover, 1923.

73
Šteineno įžvalgos. A. Bastianą mokslo pasaulis
irgi atmetė. Mokslas didžia dalimi nuėjo drauge
su Anglų folkloro draugija bei Suomių folkloro
draugija, kur minėtąjį Ančio Arnės darbą pratęsė
milžiniškas ir didžiai naudingas Stito Tompsono
veikalas, pavadintas „Tautosakos motyvų indeksu“ (Motif Index of Folk Literature)8.
Be atsidėjusių variantų rinkiniams, pasirodė
ir visai naujų mokyklų, viena iš kurių – vadinamoji literatūrinė mokykla. Ji grynai literatūriniu požiūriu gvildena formalius skirtumus tarp
įvairių pasakų rūšių – mito, padavimo, nuotykių
pasakos, triksterio pasakos, gyvulinės pasakos ir
stebuklinės pasakos, kurią galėtume vadinti tikrąja pasaka9. Tai didžiai pagirtinas tyrimas. Remdamiesi literatūrinės mokyklos rūšiavimo metodais tyrinėtojai ėmėsi lyginti padavimų herojų su
klasikinei pasakai būdingu herojaus tipu ir t. t. Į
šviesą iškilo įdomių dalykų, ir labai rekomenduoju su tais darbais susipažinti.
Kitą šiuolaikinę kryptį sudaro būrys etnologų, archeologų ir mitologijos bei lyginamosios religijotyros specialistų, kurie, nors iš esmės
yra susipažinę su jungiškąja psichologija ir netiesiogiai naudojasi jos atradimais, bet stengiasi
mitinius motyvus interpretuoti Jungo prieigą (suprantama, ir jo pavardę) apeidami. Jie rašo knygas tokiais pavadinimais kaip „Didžioji Deivė“,
„Trilypis Dievas“, „Herojus“ ir kt., visai neatsižvelgdami į žmogaus psichikos struktūrą, visus
šiuos simbolius pagimdžiusią, nors patys tuo pat
metu įsikuria kurio nors iš archetipų viduje ir iš
vidaus jį poetiškai bei „moksliškai“ amplifikuoja.
Iš tokių mitologų paminėtini Julius Švabė
ir Mirčia Eliadė10. Su pasakomis panašiai dirba
Otas Hutas. Be jų, dar Robertas Greivsas ir iš dalies Erichas Fromas. Tokius tyrinėtojus galiausiai
nubaudžia jų pačių nemoksliška, neleistina prieiga, nes įstumia į padėtį, kurios jie iš anksto nenumatė. Kiekvieną kartą, kai žmogus šitaip artinasi prie archetipo, viskas gresia pavirsti viskuo.
Pradėjęs nuo pasaulio medžio, gali nesunkiai
įrodyti, kad visi mitiniai motyvai galų gale veda
prie pasaulio medžio. Pradėjęs nuo saulės, gali
8
9
10

Stith Thompson. Motif Index of Folk Literature. Bloomington: Indiana University Studies, 1932–1936.
Žr., pavyzdžiui: Max Lüthi. Das europäische Volksmärchen. Bern, 1947.
Julius Schwabe. Archetyp und Tierkreis; Mircea Eliade.
Myth and Reality (New York: Harper & Row, 1963) ir The
Myth of Eternal Return (Princeton: Princeton University
Press, 1974).

nesunkiai įrodyti, kad kiekvienas motyvas galų
gale yra soliarinis. Toks santykis sukuria chaosą
iš tarpusavio sąsajų ir persiklojančių prasmių, nes
visi archetipiniai vaizdiniai turi bendrybių. Pasirinkęs savo motyvu Didžiąją Motiną arba pasaulio medį, arba saulę, aną pasaulį, akį ar dar ką
nors, lyginamąją medžiagą gali krauti rietuvėmis
be galo – visiškai praradęs savo interpretacijų archimediškąjį atspirties tašką.
Paskutiniame savo straipsnyje Jungas yra
pažymėjęs, kad intelektualams tai visuomet yra
didelė pagunda, nes jie linkę nepaisyti jausminio
veiksnio, irgi būtinai susijusio su archetipiniu
vaizdiniu11. Archetipinis vaizdinys nėra vien tam
tikrų minčių derinys (kaip minčių derinys, jis
yra susijęs su visais kitais minčių deriniais). Tai
kartu ir jausminis išgyvenimas, asmeniškas jausminis išgyvenimas. Tik tuomet, kai yra reikšmingas asmeniškai, jis yra gyvas ir prasmingas. Kaip
sakė Jungas, gali susirinkti visas pasaulio Didžiąsias Motinas ar visus šventuosius, ar dar ką nors,
bet viskas, ką susirinkai, neturės nė menkiausios
reikšmės, jeigu išleisi iš akių savo asmeninį jausminį išgyvenimą.
Dabar tai sukelia sunkumų, nes dėl savo
akademinio išsilavinimo esame linkę tai nuvertinti. Studijuojant, ypač tiksliuosius mokslus, kai
dėstytojas parodo auditorijai kristalą, kas nors,
paprastai mergina, būtinai sušuks: „Ak, koks
gražus kristalas!“ Tuomet dėstytojas sako: „Mes
čia susirinkome ne grožėtis, o ištirti šio daikto
struktūros.“ Taip mes nuolatos, nuo pat pradžių
mokomi ir lavinami užgniaužti savyje asmenišką
emocinę reakciją ir pratinti protą prie vadinamojo
objektyvumo. Tiksliesiems mokslams tai tinka,
dėl to nesiginčiju. Bet psichologijoje šitaip elgtis
negalima, ir kaip tik dėl to psichologijos mokslas, kaip yra pažymėjęs Jungas, atsiduria itin keblioje padėtyje. Nes psichologija, skirtingai nuo
kitų mokslų, negali nepaisyti jausmų. Ji privalo
atsižvelgti tiek į išorinių, tiek į vidinių reiškinių
jausminį atspalvį, jų emocinę vertę, tarp jų – ir į
paties stebėtojo jausminę reakciją. Kaip žinome,
šiuolaikinė fizika jau pripažįsta, kad stebėtojas ir
jo teorinė hipotezė, kuria remdamasis jis surengė
eksperimentą, neišvengiamai veikia tyrimų rezultatus. Kas dar nėra pripažįstama, tai kad juos
paveikti gali ir stebėtojo emocinė būsena. Bet fizikai bus priversti apsvarstyti ir tai, nes, kaip yra
11
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pažymėjęs Volfgangas Paulis, neturime apriorinės priežasties tai atmesti. Visiškai griežtai galima pasakyti, kad psichologijoje mes privalome
į tai atsižvelgti. Kaip tik dėl to taip daug akademinių psichologų jungiškąją psichologiją laiko
nemoksline – juk ji atsižvelgia į veiksnį, kurį iki
šiol buvo stengiamasi iš mokslinio tyrimo pašalinti. Tačiau mūsų kritikai atsisako suprasti,
kad tai nėra vien užgaida, kylanti iš vaikiškos
nebrandos, iš negebėjimo sutvardyti savo asmeniškos reakcijos į tyrimo objektą. Tai kyla iš sąmoningos mokslinės įžvalgos, kad jausmas yra
būtinas ir priklauso psichologijos metodui, siekiant prieiti prie reiškinio teisingu būdu.
Kai žmogų ištinka archetipinis patyrimas,
pavyzdžiui, sukrečiantis sapnas, kuriame pro
langą įskrido erelis, tai nėra vien tik simboliška
„mintis“, apie kurią galėtumei pasakyti: „O taip,
erelis yra Dievo pasiuntinys, jis buvo Dzeuso ir
Jupiterio pasiuntinys, o Šiaurės Amerikos indėnų mitologijoje erelio pavidalu pasirodo pats Kūrėjas“ ir t. t. Na, žvelgiant iš intelektinės pusės,
taip pasakyti būtų visai tinkama, norint išplėsti archetipą, bet juk visiškai neatsižvelgiama į
jausminę patirtį! Kodėl būtent erelis, o ne varnas arba ne lapė? Arba ne angelas? Mitologiškai
erelis ir angelas yra viena ir tas pat, nes graikiškai
angellos – pasiuntinys, sparnuotas pasiuntinys iš
aukščiau, iš anapus, nuo Dievo. Tačiau sapnuotojui milžiniškas skirtumas, ar jis sapnuoja angelą ir visa, ką jam tai reiškia, ar sapnuoja erelį su
visomis teigiamomis bei neigiamomis savo reakcijomis į jį. Nevalia tiesiog peršokti sapnuotojo
emocinių reakcijų, nors Eliadei, Hutui, Fromui ar
kuriam kitam būtų gana „moksliškai“ pasakyti,
kad abu yra pasiuntiniai iš Aukščiau. Intelektui –
tas pat, bet jausmui – ne tas pat. Taigi, negalima
ignoruoti asmens su visu jo kontekstu, kuriame
toks patyrimas ištinka.
Tokio požiūrio atstovai stengiasi visus jungiškosios psichologijos pasiekimus įtraukti į senąjį akademinį mąstymą ir taip pašalinti patį svarbiausią Jungo į mitologijos mokslą įvestą veiksnį – žmogiškąjį pagrindą, iš kurio visi tokie motyvai
randasi. Bet neįmanoma tyrinėti augalų neatsižvelgiant į dirvą, kurioje jie auga: melionai geriausiai auga mėšle, ne smėlyje, ir jeigu nori būti
geras sodininkas, tai dirva rūpinsiesi ne mažiau
negu pačiais augalais. Mitologijoje mes esame
visų simbolinių motyvų dirva – mes, žmogiškieji
asmenys. To nevalia ignoruoti tik ta dingstimi,
kad nenorime pastebėti. Bet protui pirmenybę
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teikiančius intelektualus kamuoja siaubinga pagunda laikytis sau įprastų nuostatų.
Imkime, pavyzdžiui, medžio motyvą. Tarkime, aš esu tyrinėtojas, apimtas medžio komplekso, taigi pradedu nuo medžio. Būdamas jo apžavėtas, sakysiu: „O, saulės mitas ir medžio mitas
yra susiję, nes auštant saulė rytuose gimsta iš medžio. Antai Kalėdų eglaitė, juk kiekviena Kalėdų eglaitė per žiemos saulėgrįžą pagimdo naują
šviesą. Taigi visi saulės mitai tam tikra prasme yra
medžio mitai. Bet medis taip pat yra motina. Kaip
žinoma, Saksonijoje iki šiol sakoma, kad gražios
mergaitės augančios po medžių lapais, galiu jums
parodyti paveikslėlių, kuriuose vaikai auga ant
medžių. Dar negimusių vaikų sielos šlama po
lapais, štai kodėl kiekvieno vokiečių, austrų bei
šveicarų kaimo viduryje stovi medis. Medis – tai
Didžioji Motina. Be to, medis yra ne tik gyvybės
motina, bet ir motina mirtis, nes iš medžių daromi karstai, o kartais ir laidojama medyje. Štai kai
kurių Kanados užpoliarinių genčių šamanai laidojami medžiuose. Galimas daiktas, ir Babilono
zikuratai, ir persų mirusiųjų bokštai tėra medžio
atmainos. Negana to, ar kada nors pagalvojote
apie medžio ir šulinio ryšį? Po kiekvienu medžiu
yra šaltinis. Pavyzdžiui, pasaulio uosis Iugdrasilis ir versmė Urd po juo. Galėčiau parodyti jums
babilonietiškų atspaudų, kuriuose pavaizduotas medis su gyvybės šaltiniu po juo, taigi visi
motyvai, susiję su gyvybės vandeniu, iš tikrųjų
priklauso medžiui. Tik atkreipkite į tai dėmesį,
ir pamatysite, kaip veriasi medžio mitologija. Tai
akivaizdu! Kiekvienas gali tuo įsitikinti. Dar čia
galima įtraukti mėnulį. Kaip motina, medis yra
moteris, nors tuo pat metu jis ir tėvas, nes medis – falinis simbolis. Antai actekų metraščiuose
pirmykštės žemės, iš kurios kitados išėjo actekai
ir majai, pavadinimas mena lūžusį medį, medžio
kamieną, o kamienas – tai falinis tėvo įvaizdis.
Esama pasakojimų apie tai, kaip moteris, eidama
pro medį, pastoja nuo medžio sėklos, kritusios jai
į įsčias. Aišku tad, jog medis yra tėvas, o tai vėlgi
medžio sąsaja su saule, kuri irgi yra tėvo įvaizdis.
Juk tai akivaizdu!“
Apims saulės kompleksas – viskas bus saulė;
mėnulio kompleksas – mėnulis.
Užsąmonėje visi archetipai persmelkia
vienas kitą. Tarsi kelios nuotraukos, atspausdintos viena ant kitos. Jų neįmanoma atraizgyti.
Gal todėl, kad užsąmonė yra santykinai nelaikė
ir neerdvì. Tarsi visų kuo įvairiausių galimybių
ryšulys. Atskiri motyvai išryškėja tik pažvelgus
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sąmonei, tik nušvietus juos sąmonės žibintui, ir
priklauso nuo to, į ką žibintas yra kryptingai nutaikytas. Kitaip užsąmonė visuomet liks neapibrėžta. Užtat vienam tyrinėtojui viskas yra motina, kitam – augmenija, dar kitam – soliarinis
mitas. Įdomu tai, kad visi tokie intelektualai, kai
tik įžvelgia ryšį (tarkim, tarp medžio ir saulės
arba karsto) būtinai sako „žinoma“, „akivaizdu“
arba „savaime suprantama“. Pavyzdžiui, akivaizdu, kad medis yra motina. Visuomet stebiu, kada
tyrinėtojas pavartoja šį intarpą. Tokiai pagundai
sunku atsispirti, nes archetipinės sąsajos – „akivaizdžios“ ir „savaime suprantamos“. Tad rašytojas sako „savaime suprantama“ arba „akivaizdu“ ir yra tikras, kad visi jo skaitytojai pateks į
tuos pačius spąstus. Bet į šiuos spąstus patenka tik
intelektinis tipas. Kiti po kurio laiko sukyla ir sugrįžta prie emocinio simbolių vertės skyrimo, nes
neįmanoma, kad bet kas galėtų prilygti bet kam.
Šiaip jau mitą ar pasaką galima interpretuoti
remiantis bet kuria iš keturių sąmonės funkcijų.
Protaujantysis tipas pabrėš struktūrą ir sąsajas tarp
motyvų. Jaučiantysis tipas pritaikys jiems vertybinį kriterijų, arba vertybių hierarchiją, kuri irgi
bus visiškai racionali. Jausmo funkcija remiantis
galima atlikti gerą ir išsamią pasakos interpretaciją. Jutiminis tipas susitelks į pačius simbolius ir
imsis juos plėtoti. Intuityvusis visą raizginį išvys
kaip nedalomą vienį ir geriau už kitus atskleis,
kad pasaka – tai ne diskursyvus pasakojimas, bet
iš tikrųjų vienas pranešimas, regimas įvairiomis
briaunomis.
Kuo labiau išlavintos žmogaus sąmonės
funkcijos, tuo geriau jis interpretuos, nes būtina
pasaką apžvelgti, kiek įmanoma, iš visų pusių.
Kuo daugiau sąmonės funkcijų ir kuo labiau jos
išlavintos bei įsisavintos, tuo geresnės, spalvingesnės interpretacijos. Tai menas, reikalaujantis
įgūdžių. Jo neįmanoma išmokti teoriškai, išskyrus
nebent kelias bendras nuorodas, kurias pasistengsiu duoti. Visuomet liepiu studentams ne įsiminti
mano paskaitas, bet pamėginti interpretuoti pasakas patiems, nes tai vienintelis būdas mokytis.
Interpretacija – tai menas, kurio meistriškumas
galų gale priklauso nuo tavęs. Pratybos, kai visi
interpretuoja tą pačią pasaką, – tai kone išpažintis. To neįmanoma išvengti. Ir gerai, nes privalai
įdėti į tai visą save.
Pirmiausia reikia paklausti, kodėl jungiškoji psichologija domisi mitais ir pasakomis.
Daktaras Jungas kartą yra pasakęs, kad pasakos
geriausiai atskleidžia žmogaus sielos lyginamąją

anatomiją. Mitai, padavimai ar bet kuri kita išplėtota mitologinė medžiaga irgi veda mus prie
psichikos pamatų, bet juos čia dengia kultūrinis
antsluoksnis. O pasakose šis sąmoningas kultūros
antsluoksnis ploniausias, užtat jos aiškiausiai atspindi pamatinius psichikos klodus.
Vienas iš akmenų, svaidomų į mūsų daržą
iš kitų psichologijos mokyklų, – esą mes visame
kame įžvelgiame archetipus, o mūsų pacientai
kasnakt sapnuoja archetipinius sapnus, nors jų
pacientams nieko tokio kažkodėl nenutinka. Bet
jeigu psichologas nežino, kas tai yra archetipinis
motyvas, suprantama, kad jis jo nepastebės. Jis
interpretuos jį personalistiškai, priskirdamas personalinei pasąmonei. Norint aptikti archetipus,
pirmiausia būtina įgyti bendrų žinių apie juos.
Tai viena iš priežasčių, kodėl mes stengiamės kuo
daugiau apie šiuos motyvus bei įvairius jų derinius sužinoti.
Bet yra ir kita priežastis, kuri praktiškai pasirodė esanti dar svarbesnė ir kelianti rimtesnių
keblumų. Tarkim, žmogus pateikė sapną, o tu jau
prieš tai esi gavęs jo anamnezę – tai yra, bendrą
išorinio ir vidinio gyvenimo istoriją. Net jeigu
stengsies to išvengti, dažniausiai vis dėlto jau būsi
pasidaręs tam tikrą bendrą hipotezę apie sapnuotojo problemą: arba tai vyriškis su priklausomybe
nuo motinos, arba nuo tėvo priklausanti dukra,
arba animaus jodoma moteris, arba dievai žino
kas dar. Pavyzdžiui, susidarei hipotezę, kad analizuojamoji yra užkamuota jos animaus, ir kai ji
pateikia sapną apie ją baisiai išgąsdinusį plėšiką,
iškart pagalvoji: „Aha! Štai ir jis!“ Ir net nepastebi, kad sapno visai neinterpretavai, o tik atpažinai jame tai, ko tikėjaisi. Susiejai jį su tuo, ką
intuityviai nujautei keliant rūpestį. Užteko plėšiką pavadinti animaus įvaizdžiu, ir jau atrodo
kaip objektyvi interpretacija. Vadinasi, dar nesi
išmokęs interpretuoti sapnų moksliškai, be išankstinių hipotezių apie tai, kas „turėtų“ per jo
vaizdinius pasireikšti. Į sapnus privalome žiūrėti
kaip tik galima objektyviau ir tik pačioje analizės
pabaigoje daryti išvadas. Nes sapnas atneša naują
žinią, kurios nei analitikas, nei analizuojamasis
iš anksto nežino.
Šio objektyvaus metodo geriausiai galima
išmokti analizuojant pasakų motyvus, nes jie nėra
susiję su jokiu asmeniu, todėl nėra jokios atpažįstamos sąmonės būsenos, į kurią būtų galima
orientuotis.
Pirmiausia pamąstykime, kaipgi atsiranda
pasaka. Būdami realistai, turime manyti, kad ji
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atsiranda tam tikru metu – tam tikra pasaka turi
atsirasti tam tikru metu. Kaip tai nutinka?
Maksas Liutis yra parodęs, kad legendų ir
vietinių padavimų herojus yra labai žmogiška būtybė12. Padavimas – tai maždaug tokio pobūdžio
pasakojimas: „Matote tą puikią pilį ana ten? Apie
ją pasakojama, esą kartą, vieną karštą vasaros vidudienį, piemuo ganė aplinkui savo avis ir staiga,
apimtas smalsumo, sumanė įsigauti vidun, nors ir
buvo girdėjęs, kad joje vaidenasi. Taigi, drebančiomis rankomis jis pravėrė duris ir išvydo baltą
gyvatę, kuri prabilo į jį žmogaus balsu ir pasakė, kad jeigu jis išbus pilyje tris naktis, pilis bus
atkerėta…“ Ar kas nors panašaus. Tokie pasakojimai vadinami padavimais. Daugybe pavyzdžių
remdamasis Liutis parodė, kad tokių padavimų
herojus pasižymi žmogiškais jausmais bei reakcijomis. Pavyzdžiui, bus pasakojama, kaip daužėsi
piemens širdis, pravėrus pilies duris, kaip jis sudrebėjo, pajutęs šaltą gyvatės bučinį, koks jis buvo
drąsus ir kaip viską iškentė. Pasakojama taip, tarsi
paprastą žmogų būtų ištikęs antgamtinis, parapsichologinis patyrimas. Bet jeigu paimsite klasikinę
pasaką, kaip brolių Grimų „Aukso paukštė“, jokių
tokių herojaus išgyvenimų nerasite. Pasirodžius
liūtui, jis tiesiog išsitraukia kardą ir jį užmuša.
Nieko nesakoma apie tai, kad jis būtų išsigandęs,
sudrebėjęs, nepasakojama, kaip pakišo kardą po
liūto galva ir ją nurėžė, o paskui dar klausė savęs, ką padaręs. Nes jis – herojus, liūtą jis tiesiog
užmuša. Todėl Liutis sako, kad pasakos herojus
išvis ne žmogus, o abstrakti figūra. Arba visiškai
juodas, arba visiškai baltas. Ir jo reakcijos stereotipinės: jis užmuša liūtą, išgelbsti mergelę ir neišsigąsta raganos miške. Tai gryna schema.
Perskaičiusi Liutį, viename šveicarų tautosakos tyrimų rinkinyje13 užtikau štai tokį XIX a.
pasakojimą iš vietinės šeimos metraščio. Šeima tebegyvena Graubiundeno kantono sostinėje
Kūre. Jų prosenelis viename atokiame kaime Alpėse turėjo malūną ir kartą vakare išėjo nušauti
lapės. Kai jau nusitaikė, gyvūnas pakėlė leteną ir
pasakė: „Nešauk manęs!“ Ir pradingo. Malūnininkas parėjo namo gerokai sukrėstas, nes kalbančios lapės nebuvo jo kasdienis patyrimas. O namuose pamatė, kad laisvai paleistas vanduo tuščiai suka malūno ratą. Jis ėmė šaukti, klausdamas,
kas paleido malūną, bet niekas neprisipažino. Po
12
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dviejų dienų jis mirė. Spiritistų ar parapsichologų
užrašuose tokie pasakojimai įprasti. Visame pasaulyje prieš mirštant žmogui kartais dedasi tokie
dalykai: įrankiai elgiasi lyg būtų gyvi, laikrodžiai
sustoja lyg būtų mirštančio savininko kūno dalis,
ir dedasi visokie kiti keisti dalykai.
Žmogus, užtikęs anos šeimos metraščiuose
šią istoriją, atvyko į tą patį kaimą ir paklausinėjo
vietos gyventojų apie malūną. Iš jo tebuvo likę
griuvėsiai. Keli apklaustieji patvirtino, kad tikrai
čia būta malūno, ir netgi nepaprasto – jame vaidenosi. Matome, kuo pavirto istorija. Visi žinojo,
kad malūnas kažkaip susijęs su parapsichologiniu
patyrimu ir mirtimi, bet niekas nebeprisiminė,
kaip būtent. Šiuo atveju suomiškoji mokykla yra
visai teisi teigdama, kad perpasakojamas dalykas tolydžiai prastėja. Tačiau tas pats tyrinėtojas
paskui užtiko senelius, kurie prisipažino pamenantys aną istoriją. Malūnininkas išsirengė nušauti
lapės, o lapė pasakiusi: „Malūnininke, nešauk
manęs! Prisimink, kaip aš maliau grūdus pas tetą
Džetę!“ O per laidotuves sudužęs stiklas vyno, ir
teta Džetė, malūnininko teta, visa išbalusi, ir visi
supratę, kad tai ji buvusi toji lapė ir nužudžiusi
malūnininką.
Tikėjimas raganas galint pasiversti lapėmis
plačiai žinomas. Raganos siela naktimis paliekan
ti kūną ir lapės pavidalu krečianti visokias eibes,
o tada sugrįžtanti į kūną, kuris tuo metu visą
tą laiką gulėjo lovoje tarsi negyvas. Tai galima
„įrodyti“, nes pasitaiko, kad medžiotojas šauna
lapę ir sužeidžia ją į leteną, o kitą rytą ponia tokia
ir tokia slankioja pakampėmis aptvarstyta ranka
ir paklausta, kas nutiko, neturi ką atsakyti. Aišku, kad tai ji lapės pavidalu šmirinėjo aplinkui,
krėsdama visokias eibes. Esama archetipinio tikėjimo, užtinkamo tiek Alpėse bei Austrijoje, tiek
Japonijoje bei Kinijoje, kad raganos ir isteriškos
moterys turi lapių sielas. Taigi, mūsų lapės istorija
yra susijusi su archetipiniu motyvu, todėl ji buvo
dailiai praturtinta, ir tapo rišlesnė. Tarsi pirma ji
būtų žmonių nepatenkinusi: kodėl gi lapė kalbėjo
su malūnininku kaip tik prieš jo mirtį? Užtat ji
ir buvo praturtinta raganos motyvu, suprojektuotu į malūnininko tetą, pasišalinusią iš šermenų.
Kita kaimo senelė papasakojo tą pačią istoriją,
pridūrusi dar šį tą: malūnininkui sugrįžus namo
ir išvydus besisukantį malūno ratą, juo bėgusi ta
lapė.
Tai man tapo įrodymu, kad Antis Arnė
klydo manydamas, jog pasakojimai visuomet
tik prastėja, nes lygiai taip pat sėkmingai jie gali
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tobulėti ir būti plėtojami bei papildomi naujais
archetipiniais motyvais. Patekę pas talentingą, lakios vaizduotės pasakotoją jie gali gražėte išgražėti. Todėl keliu hipotezę, kad veikiausiai daugumos pasakų pirminis pavidalas yra padavimai ar
stebuklingos, parapsichologinės istorijos, nutikusios įsikišus kolektyvinei užsąmonei kaip haliucinacija ovyje. Tokie dalykai tebenutinka ir šiais
laikais. Šveicarijos valstiečiai patiria juos nuolat.
Jie ir sudaro folklorinių tikėjimų pagrindą. Kai
nutinka kas nors nepaprasta, ilgainiui tai apauga
gandais ir paplinta taip pat kaip paskalos. Paskui,
susiklosčius palankioms aplinkybėms, pasakojimas papildomas išankstiniais archetipiniais motyvais ir tolydžio virsta pasaka.
Įdomu, kad vos vienas asmuo beprisiminė
mūsų pasakojimo malūnininko vardą. Visais
kitais atvejais tai jau buvo tiesiog „malūnininkas“. Kol malūnininkas tebėra toks ir toks, tai dar
vietos padavimas, bet kai tik prasideda: „Kartą
malūnininkas išėjo nušauti lapės…“, jis jau ima

virsti pasaka, būdingo pavidalo pasaka, ir paplinta po gretimus kaimus, nes nebėra susijęs nei su
konkrečiu malūnu, nei su konkrečiu malūnininku. Tad, ko gero, Liutis teisus: pasaka yra abstrakcija. Vietinio padavimo abstrakcija, išgryninta ir
nugludinta kaip kristalas, kad žmonėms būtų patraukli ir lengvai įsimenama bei perduodama.
Nuo to laiko, kai mane aplankė mintis, kad
padavimų šaltinis yra parapsichologiniai patyrimai, tą pačią mintį priėjo ir išsakė Jakobas Viršas14 bei Heinrichas Burkhartas15. Daugiau apie
tai skaitytojas ras puikiose Gothilfo Islerio disertacijos tezėse16.

14
15
16

Jacob Wyrsch. Sagen und ihre seelischen Hintergründe.
Iš: Innerschweizarische Jahrbuch für Heimatkunde, VII.
Lucerne, 1943.
Heinrich Burkhardt. Psychologie der Erlebnissage. Dissertation. Zurich, 1951.
Gotthilf Isler. Die Sennenpuppe. Zurich, 1970.
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PASAKA, MITAS
IR KITI ARCHETIPINIAI PASAKOJIMAI
Bent jau man atrodo labai panašu, kad dažniausiai
archetipiniai pasakojimai randasi per asmenišką patyrimą, pasireiškus tam tikram užsąmonės
turiniui, per sapną arba per haliucinaciją ovyje – kokį nors įvykį ar net masinę haliucinaciją, kai į tikrovę įsiveržia archetipinis turinys. Tai
visuomet numinozinis patyrimas. Pirmykštėse
bendruomenėse iš esmės nebuvo išsaugomos jokios paslaptys, tad šitoks numinozinis patyrimas
visuomet būdavo aptariamas ir išplėtojamas atitinkamais jau turimais tautosakos tekstais. Pasakojimas rutuliojasi visai taip pat kaip gandai.
Tokie kolektyvinės užsąmonės įsiveržimai į
atskiro žmogaus patirties lauką kartas nuo karto pasėja vis naujų pasakojimų sėklas ir palaiko
gyvus jau esamus. Pavyzdžiui, minėtas nutikimas
vietiniu mastu įkrovė tikėjimą raganomis-lapėmis. Tikėjimo, kad raganos lapių pavidalu žudo ir
užkeri žmones, būta ir anksčiau, tačiau ši istorija
atgaivino ir sudabartino jį, o gal net įnešė naują jo
variantą. Tokie psichiniai įvykiai, kurie visuomet
pradžioje yra asmeniški, mano manymu, ir yra
tas veiksnys, kuris palaiko atitinkamų tautosakos
motyvų gyvybingumą.
Manoma, kad žmonės, žinodami kažkiek
pasakų ir šiaip visokių istorijų, patys pritaiko jas
susidariusiai padėčiai. Tarkime, kažkuriame kaime nušokusi nuo uolos nusižudo mergina. Po dešimties metų ši savižudybė iš nelaimingos meilės veikiausiai bus apipinta klasikiniais pasakų
savižudybės motyvais. Tai nutinka labai lengvai,
tik dar nesu užtikusi išsamaus pavyzdžio, kuris
nuosekliai patvirtintų kiekvieną žingsnį. Galbūt
reikia atsižvelgti į abu galimus kelius: kai pasakojimas yra įsišaknijęs tam tikroje vietoje, jis virsta
vietiniu padavimu; o kai jis atitrūksta nuo šaknų
kaip vandens augalas ir laisvai plūduriuoja, tuomet jis darosi panašesnis į abstrakčią pasaką, kuri,
jeigu iš naujo įsišaknija, vėl ima panėšėti daugiau
į vietinį padavimą. Palyginti su kūnu, pasaka atitiktų kaulus, arba griaučius, – ilgiausiai nesuyrančią jo dalį, šerdinį, amžiną branduolį. Jame
lengviausiai atpažįstama pamatinė archetipinė
struktūra.
Ta pati problema, kaip dėl skirtumo tarp padavimo ir pasakos, tik kiek kitu kampu ir lydima smarkių ginčų, buvo iškilusi dėl santykio tarp
mito ir pasakos. Antai klasikas Eduardas Šviceris
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yra parodęs, kad Heraklio mitą sudarančios atskiros scenos visos yra pasakų motyvai. Jis parodė,
kad šis mitas yra buvęs pasaka, kuri buvo papildyta ir pakylėta į mito literatūrinį lygmenį. Ne
mažiau išmaniai kiti pasisako už priešingą teoriją ir teigia, kad pasakos yra degradavę mitai. Jų
nuomone, pradžioje tautos turėjo tik mitus, bet,
smunkant socialinei bei religinei būklei, mito likučiai išlieka pasakų pavidalu.
Šioje degradavusio mito teorijoje yra dalis
tiesos. Pavyzdžiui, rinkinyje „Pasaulinės literatūros pasakos“17, graikų liaudies pasakoms skirtame
tome, galima užtikti iškraipytų „Odisėjos“ epizodų: karalaitis nuplaukia į salą, kurioje šeimininkauja didžiulė žuvis arba žmogėdra, išduria tam
žmogėdrai jo vienintelę akį, pasislepia po didelio
avino pilvu ir taip pasprunka iš baisūno olos. O
kaip tik šitaip Odisėjas paspruko iš Kiklopo olos.
Taigi pasakojimas išliko iki šiandien. Nemanau,
kad būtų perdėta teigti šią pasaką esant „Odisėjos“ palaiku. Ji išliko kaip paprasta graikų liaudies pasaka. Ji mane įtikino, kad didieji mitai gali
nunykti kartu su civilizacija, kuriai priklausė, o
pagrindiniai jo motyvai tada išlieka kaip pasakų
motyvai ir gali migruoti arba laikytis tame pačiame krašte. Kaip ir padavimų atveju, manau,
turime atsižvelgti į abi galimybes. Man pasaka
yra lyg jūra, o padavimai ir mitai – lyg jos bangos: pasaka iškyla kaip mitas ir vėl nuslūgsta kaip
pasaka. Vėlgi prieiname tą pačią išvadą: pasakos išreiškia paprastesnę, bet pamatinę psichikos
struktūrą, jos plikus griaučius.
Mitas yra tautiškesnis. Kai galvoji apie Gilgamešo mitą, galvoji apie šumerų, hetitų, Babilono civilizaciją, nes Gilgamešas priklauso jai ir negali būti perkeltas į Graikiją ar Romą, kaip Heraklio ar Odisėjo mitai priklauso graikams ir negali
būti įsivaizduojami maorių tradicijoje. Nagrinėjant psichologines mitų prasmes, matyti, kad jie
išreiškia tautinį charakterį tos kultūros, kurioje
iškilo ir gyvavo. Jie išdailinti žynių ar poetų –
arba žynių-poetų, nes kai kuriose kultūrose tai
tas pat, – kurie suteikė jiems iškilmingą apeiginį,
poetinį pavidalą. Šis mito pavidalas yra tasai sąmoningas kultūrinis papildas, dėl kurio jį interpretuoti tam tikrais atžvilgiais būna lengviau, nes
kai kas yra ištarta aiškiau. Antai Gilgamešo atveju
pasakyta, kad jį globojo saulės dievas Šamašas,
17
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apie kurį galima surinkti papildomos medžiagos
ir, jeigu reikia, pasitelkti ją amplifikacijai. Kartais
ir pasakos herojus turi soliarinių ypatybių, bet jas
paprastai mena vos kokia nors smulki detalė, pavyzdžiui, auksiniai plaukai. Kad jis būtų globojamas saulės dievo, neužsimenama.
Taigi galima sakyti, kad mito pamatinė
struktūra, arba jo archetipiniai dėmenys, įgauna
formalią išraišką, būdingą tautos, kurioje jis radosi, kultūrinei kolektyvinei sąmonei, todėl šia
prasme jis yra arčiau sąmonės bei žinomo istorinio konteksto. Iš dalies tad jį lengviau interpretuoti, jis nuoseklesnis. Dažnai jis ir daug dailesnis bei įspūdingesnis negu pasaka, užtat kai
kurie mokslininkai neatsispiria pagundai pareikšti, kad mitas – didingas dalykas, o visa kita – vien
apgailėtini likučiai. Kita vertus, iškeltas į kultūrinį bei nacionalinį lygmenį, susietas su religine
tradicija ir papuoštas poetine forma archetipinis
motyvas, nors geriau išreiškia atitinkamo tautos
kultūros tarpsnio problemas, iš dalies praranda
savo bendražmogiškąjį pobūdį. Antai Odisėjas
įkūnija hermiško-merkurijiško graikų intelekto esmę ir nesunkiai palyginamas su kitų tautų
herojais triksteriais. Tačiau kaip visuma Odisėjo
mitas yra išimtinai graikiškas. Galima sakyti, kad
jis yra praradęs kai kurias žmogiškąsias ypatybes.
Pasakų tyrimai mums nepaprastai svarbūs
kaip tik todėl, kad per jas skleidžiasi bendražmogiškas pagrindas. Ypač svarbios jos tada, kai tenka atlikti analizę žmogui iš kito pasaulio krašto.
Jeigu indas ar australietis užsuks į priimamąjį pas
europietį analitiką, kuris tėra susipažinęs vien su
savo mitologija, jis neras tilto į analizuojamąjį.
Bet jeigu analitikas yra susipažinęs su pamatinėmis bendražmogiškomis struktūromis, jis sugebės
užmegzti ryšį. Esu skaičiusi apie misionierių Pietų Kinijos jūros salose, sakiusį, kad paprasčiausias
būdas užmegzti ryšį su tenykščiais yra sekti jiems
pasakas. Tai kalba, kuria visi vienas kitą supranta. Jeigu jis būtų papasakojęs kokį didingą mitą,
tai nebūtų taip gerai suveikę. Reikia pasitelkti
pamatinę medžiagą pačiu paprasčiausiu jos pavidalu, nes tada ji išreiškia bendriausią ir tuo pat
metu pamatinę žmogaus sielos struktūrą. Kaip tik
dėl to, kad pasaka yra giliau visų kultūrinių bei
rasinių skirtumų, ji taip lengvai migruoja. Pasakų
kalba yra tarptautinė visos žmonijos kalba – visų
laikų, visų rasių, visų kultūrų.
Kartais, kai nesuprantu pasakos, pasinaudoju mitais kaip paralelėmis, nes artimesnis sąmonei

mitų turinys neretai pasufleruoja jos prasmę. Taigi, nereikia mitų nurašyti – jais galima pasinaudoti kaip tiltu, kai neaiški pasakos prasmė. Kartais pasakos yra tokios tolimos nuo mūsų kolektyvinės sąmonės pasaulio!
Religiniai mitai vėlgi skyla į dvi padalas,
nes vieni yra sakomi ritualo metu, o kiti – ne.
Tam tikrą dieną atitinkamos šventės metu sakomas mitas ir dainuojama daina, menanti tam tikrą
mitinį įvykį. Kai kuriose mokyklose (pavyzdžiui,
Talmudo) esama šventų tekstų, skaitomų tik atitinkamomis progomis ir taip įsiterpiančių į savitą
liturgiją. Kita vertus, esama religinių mitų, kurie
nepriklauso jokiai liturgijai. Tarkime, Gilgamešo
epas paprastai būdavo sekamas karaliaus dvare,
bet apie jokią liturgiją nėra žinoma. Kaip tik tokius religinius mitus, kurie nėra įterpti į liturgiją
ar sakomi ritualo metu, arba kuriuose nėra švento
žinojimo, perduodamo žodžiu ar raštu tik ypatingomis progomis, aš ir priskirčiau anksčiau minėtiems mitams.
Bet esama ypatingų atvejų, kai mitas, kartu su atliekama liturgija bei dainuojama daina,
priklauso religiniam ritualui. Mano nuomone,
tokie liturginiai mitai niekuo iš pagrindų nesiskiria nuo kitų, tik tiek, kad yra tapę sąmoningos tautos tradicijos dalimi, įtraukti į sąmoningą, oficialiai pripažįstamą tautos žiniją. Dėl to jie
anaiptol nėra antraeiliai, tik tiek, kad ilgą laiką
gludinti. Paprastai tokie mitai yra gerokai paveikti istorinių tradicijų, todėl šie šventi tekstai ir
dainos dažnai yra kone visai nebesuprantami: jie
yra taip apdoroti, kad juose vos užsimena apie tai,
kas visiems ir taip žinoma. Pavyzdžiui, kai kurios Kalėdų giesmės: jeigu jos būtų atrastos kada
nors po poros tūkstančių metų, nieko nežinant
apie krikščionybę, iš jų nebūtų įmanoma suprasti
nei kur galva, nei kur uodega. Vokiečių kalėdinėje dainoje sakoma: Es ist ein Ros’ entsprungen
aus einer Wurzel zart „Štai rožė pražydo iš gležnos šaknies“, o paskui eina kelios dar tolimesnės
aliuzijos į skaisčiausiąją mergelę. Jei nepaisytume,
kad ši daina atrasta nieko nežinant apie krikščionybę, tektų daryti prielaidą, jog giesmėje kalbama
apie rožę ir mergelę, bet ką gi tai galėtų reikšti?
Mums giesmė visiškai aiški, nes primena visiems
gerai žinomą slėpinį. Pas mus krikščionybė taip
įsišaknijusi, kad daugybė jos slėpinius menančių
giesmių bėra vien užuominos. Tačiau šitaip elgiamasi tik su archetipiniais motyvais, kurie buvę
prasmingi daugeliui tautų daugelį šimtų metų.
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Jeigu krikščionybė būtų likusi vietine Mažosios
Azijos sekta, ji butų numirusi kartu su savo mitu,
nebūtų pritraukusi kitų motyvų, tapusi taip nugludinta. O ypač nugludinti veikiausiai tampa tie
motyvai, kurių branduolinis archetipinis įvykis
daro žmonėms didžiausią poveikį.
Krikščionybė išties yra kilusi iš vietinio
padavimo, kuris išsirutuliojo į bendresnį mitą.
Savo knygoje „Aion: Savasties fenomenologiniai
tyrimai“ Jungas plėtoja mintį, kad nepažįstama,
paslaptinga ir įspūdinga Jėzaus Nazariečio asmenybė, apie kurią taip mažai težinoma, sutraukė
neapsakomai daug projekcijų, kaip žuvies, ėriuko ir daugybė kitų bendražmogiškų Paties simbolių. Beje, daugelis jų Biblijoje neminimi, pavyzdžiui, povas, ankstyvojoje krikščionybėje
simbolizavęs prisikėlimą ir Kristų. Apie Kristaus
asmenį ilgainiui susitelkė ištisas tinklas vėlyvosios antikos mitinių vaizdinių. Asmeniški Jėzaus
Nazariečio bruožai išbluko, o jų vietoje iškilo
Dievažmogio vaizdinys, papildytas daugeliu kitų
archetipinių simbolių.
Šitaip Jėzaus asmuo tapo apibendrintas ir
tuo pat metu pasidarė ypatingas, kaip matyti iš
ankstyvosios Bažnyčios tėvų kovos prieš anuomet
gyvavusį polinkį Jėzų Kristų laikyti dar vienu
Dionisu ar dar vienu Osiriu. Anuomet buvo
įprasta sakyti: „A, tas jūsų Jėzus Kristus, mes jį
žinome – mes garbiname jį kaip Osirį.“ O įtūžę
apologetai ginčijo, kad Jėzus Kristus nėra tas pat,
kad jis atnešė naują žinią. Įsiplieskė kova už naują žinią, kurią reikią suprasti visai kitaip, kurios
nevalia regresyviai tapatinti su senaisiais mitais.
Vieni apie Jėzų sakydavo: „Bet juk tai Osiris! Tai
mūsų Dionisas! Mes nuo senų senovės žinome šį
kenčiantį ir sudraskytą dievą!“ Ir iš dalies jie buvo
teisūs, nes įžvelgė tą pačią pamatinę archetipinę
struktūrą. Bet kiti irgi buvo teisūs, nes pabrėžė
naują kultūrinę sąmonę, pasireiškusią ypatingu,
nauju pavidalu.
Tas pat nutiko Pietų Amerikoje, konkistadorams tarp vietinių aptikus nukryžiavimo ritualą.
Vienas kunigas jėzuitas netgi tarė, jog pats velnias
bus jį įbrukęs žmonėms į galvas, kad susilpnintų
galimybę juos atversti. Tačiau archetipinių žmogaus psichikos pagrindų hipotezė daugelį tokių
klausimų supaprastina, ir leistis į neišbrendamus
ginčus dėl religinių mitų nebėra reikalo. Skirtingi
variantai – tai skirtinga to paties archetipo išraiška. Galima netgi tarti, jog kai tik iškyla gyvybiškai svarbus archetipinis turinys, jis turi polinkį
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tapti branduoliniu naujos religijos simboliu. O
kol archetipinis turinys tėra dalis bendro žmonijos paveldo ir kaip nors ypatingai nepasireiškia,
jis perduodamas kaip folkloras. Bet Kristaus laikais Dievažmogio vaizdinys, šiaip jau praamžis,
virto itin svarbia žinia, kuri tuomet turėjo būti
įsisavinta bet kokia kaina. Todėl jis ir tapo gerąja
naujiena, nauja šviesa, o jo emocinis užtaisas išugdė visa, ką dabar vadiname krikščioniškąja civilizacija (kaip kad Budos nubudimas išugdė visa,
ką dabar vadiname budizmu).
Su tuo yra susijusi dar viena problema. Edvardas Bernetas Tailoras knygoje „Pirmykštė kultūra“ (Primitive Culture), remdamasis savo animizmo teorija, pasakas kildino iš ritualo ir teigė, kad
jos ne tik kad yra laikytinos nunykusio tikėjimo
liekanomis, bet yra būtent senojo ritualo liekanos: ritualas mirė, o jo pasakojimas išliko pasakos
pavidalu18. Aš tuo netikiu, nes manau, kad pamatas yra ne ritualas, o archetipinis patyrimas. Šiaip
ar taip, ritualai yra tokie praamžiai, kad apie jų
kilmę tegalima spėlioti. Pateiksiu du pavyzdžius,
kurie man visų geriausiai atskleidžia, kaip galėjo
atsirasti ritualas.
Pirmasis pavyzdys – tai oglala sijų (Oglala
Sioux) genties indėnų žynio Juodojo Elnio autobiografija19. Vaikystėje rimtai sirgęs ir kone būdamas komoje jis patyrė sukrečiantį regėjimą,
arba apreiškimą, kuriame buvo perkeltas į dangų. Ten prie jo subėgo galybė žirgų iš keturių pasaulio pusių, jis sutiko Protėvių Dvasias ir savo
tautos labui buvo apdovanotas gydančiąja žole.
Didžiai sukrėstas regėjimo jaunuolis jį nutylėjo,
kaip būtų pasielgęs bet kuris normalus žmogus.
Bet ilgainiui jam išsivystė aštri perkūnijos fobija, tokia, kad vos ties horizontu pasirodydavo
debesėlis, jį imdavo krėsti baimė. Tai privertė jį
pasitarti su žiniuoniu. Šis paaiškino, jog liga jį ištikusi dėl to, kad nutylėjęs savo regėjimą, užuot
juo pasidalinęs su gentimi. Žiniuonis Juodajam
Elniui pasakė: „Vaikeli, aš jau žinau tavo bėdą!
Tu privalai padaryti tai, ko iš tavęs regėjime norėjo bėrasis žirgas. Tu privalai atskleisti šį regėjimą savo genčiai žemėje. Pirmiausia turi parodyti
žmonėms žirgų šokį, ir baimė tave paliks. O jei
to nepadarysi, tau nutiks kas nors labai bloga.“
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Ugnės Aliukaitės piešiniai.

Taigi Juodasis Elnias, kuriam tuomet buvo septyniolika, padedamas tėvo, motinos ir dar kelių
gentainių, subūrė lygiai tiek žirgų, keik reikėjo:
tiek baltų, tiek juodų, tiek sartų, tiek šėmų ir dar
vieną bėrą pačiam Juodajam Elniui joti. Jis išmokė kitus dainų, kurias buvo girdėjęs per regėjimą.
Ir kai visa tai buvo atlikta, genčiai reginys padarė
nepaprastai gilų, tiesiog gydomąjį poveikį: aklieji
praregėjo, paralyžiuotieji ėmė vaikščioti, pagijo ir
sergantieji kitomis psichogeninėmis ligomis. Gentis nusprendė šį reginį pakartoti, ir esu tikra, kad
jis būtų virtęs ritualu, jei tik netrukus po to gentis
nebūtų beveik sunaikinta baltųjų. Atvejis kone
akivaizdžiai parodo, kaip gali atsirasti ritualas.
Kitą ritualo kilmės pavyzdį užtikau eskimų pasakoje, pateiktoje Knudo Rasmuseno20. Kai
kurios užpoliarinės Arkties gentys švenčia Erelių
šventę. Pas kitas gentis pasiunčia šauklius, turinčius lazdas su pritaisytomis plunksnomis, kviesti į
didžiąją šventę. Šeimininkai pastato didelį iglu21,
o kartais ir didelį medinį trobesį susirinkimams.
Kartą per metus šunų traukiamomis rogėmis
gentys suvažiuoja draugėn. Menėje po erelio iškamša visi šoka, pasakojasi, keičiasi žmonomis ir
20
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Knud Rasmussen. Die Gabe des Adlers. Frankfurt am
Main: Societäts Verlag, 1937.
[Eskimų ledinė trobelė. – Vert. past.]

prekiauja. Erelių šventė – tai didžiulis pusiau religinis, pusiau pasaulietiškas visų genčių sambūris.
Apie šventės kilmę pasakojama, jog kartą
vienišas medžiotojas nušovė nepaprasto grožio
erelį. Parsinešė jį namo, padarė iškamšą ir, matyt, iš kaltės jausmo, kartkartėmis netgi padėdavo prie jos šiek tiek maisto kaip auką. Vieną sykį
jis medžiojo su slidėmis ir pateko į pūgą. Prisėdo pailsėti ir staiga išvydo prieš save du vyrus,
laikančius lazdas su pritaisytomis plunksnomis.
Gyvūnų kaukes dėvintys vyrai liepė medžiotojui skubiai sekti iš paskos. Taigi, aplink siaučiant
pūgai, jis susiėmė ir paknopstom, iš paskutiniųjų
nusekė paskui juos. Netrukus pro miglą išvydo
kaimelį, iš kurio sklido šiurpus būgnų dundesys.
Medžiotojas paklausė, kas tai per garsas, ir vienas
iš vyrų liūdnai atsakė: „Tai dunksi motinos širdis.“ Tuomet nulydėjo jį į kaimelį ir atvedė pas
kilnios išvaizdos juodai apsitaisiusią moterį, ir
medžiotojas staiga suprato, jog tai jo nušauto erelio motina. Kilnioji motina-erelė pasakė, kad jis
pasielgęs su jos sūnumi labai tauriai, pagerbęs jį,
ir ji pageidaujanti, kad taip būtų daroma ir toliau.
Todėl dabar pristatysianti jam savo tautą (tai buvo
ereliai, laikinai įgavę žmonių pavidalus), o ši parodysianti jam Erelių šventę. Medžiotojas turįs
viską įsiminti ir, grįžęs namo, papasakoti savo
gentainiams. Ji norinti, kad taip būtų daroma
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kasmet. Vos tik erelžmogiai baigė rodyti Erelių
šventę, staiga viskas pradingo, ir medžiotojas vėl
atsidūrė pūgoje, kur buvęs, sustiręs ir kone mirtinai sušalęs. Vargais ne galais parsivilkęs namo,
sušaukė žmones ir perdavė jiems žinią. Nuo to
laiko jo gentyje švenčiama Erelių šventė, tiksliai
taip, kaip buvo nusakyta. Kone mirtinai sušalusį medžiotoją akivaizdžiai buvo ištikusi koma,
ir šioje gilios užsąmonės būsenoje jis patyrė tai,
ką mes pavadintume archetipiniu regėjimu. Kaip
tik todėl viskas staiga pradingo, kai jis atsipeikėjo sustiręs pūgoje: tai buvo akimirka, kai sugrįžo
sąmonė, ir jis dar pastebėjo aplink save gyvūnų pėdsakus – paskutines „pasiuntinių“ paliktas
žymes.
Vėlgi matome ritualą atsiradus tokiu pat
būdu, kaip Juodojo Elnio – iš asmeninio archetipinio patyrimo. Ir jeigu įspūdis pakankamai stiprus,
iškyla reikalas jį paskleisti, nelaikyti viduje. Su
panašiais, tik smulkesniais dalykais esu susidūrusi analizės metu, kai analizuojamasis buvo išgyvenęs archetipinį patyrimą ir natūraliai ketino
pasilaikyti jį sau. Tai išties natūrali reakcija, nes
joks žmogus nenori, kad jo asmeninė paslaptis
būtų kitų sumenkinta. Tačiau tada paprastai aplanko kiti sapnai, raginantys stoti už savo vidinį patyrimą, papasakoti jį žmonai ar vyrui ir pasakyti:
„Aš patyriau regėjimą ir ketinu juo sekti. Todėl
dabar privalau tau apie jį papasakoti, nes kitaip tu
nesuprasi mano elgesio. Negaliu nepaisyti to, ką
patyriau, ir turiu taip elgtis.“ Su artimais žmonėmis negalima staiga imti ir pradėti elgtis kitaip be
jokių paaiškinimų. O kartais savo patyrimą reikia
paskleisti dar plačiau, gal net visai bendruomenei,
kaip nutiko Juodajam Elniui, kuriam žiniuonis
nurodė, kad neurotiniai simptomai jam pasireiškė
kaip tik dėl to, kad jo regėjimas turėjo priklausyti
visai genčiai, o ne likti asmenine paslaptimi.
Šiedu nutikimai ir suteikė man įtikinamą
paaiškinimą, kaip atsirado ritualas. Eskimų pavyzdys labai iškalbingas. Kaip matyti, šaltinis –
tai archetipų pasaulio įsikišimas į kolektyvinę
genties sąmonę, tarpininkaujant asmeniui. Pirmiausia jį patiria vienas asmuo ir tada praneša
kitiems. Rimtai pagalvojus – o kaipgi kitaip gali
būti? Tai visų akivaizdžiausias būdas ritualui atsirasti.
Paskui ritualą dar gali šiek tiek pakeisti mažesni užsąmonės bei sapnų įsikišimai. Tarp Australijos aborigenų yra vienas pagarsėjęs trisdešimties metų senumo ritualas, vadinamas Kunapipi.
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Etnologas Ronaldas Maris Berntas surinko su juo
susijusius sapnus, ir už tai yra labai pagirtinas.
Aborigenai prisipažįsta šį ritualą sapnuojantys, o
Berntas savo knygoje „Kunapipi“ pateikia jų sapnų rinkinį: kiekvienas yra lėmęs bent šiokį tokį
ritualo pakeitimą ar papildymą 22. Sapnas papasakojamas genčiai, ir jeigu patobulinimas geras,
tinkamas, jis įtraukiamas į ritualą. Stebėdama
katalikus aš dažnai įsitikinu, kad šis principas savotiškai tebeveikia iki šiol. Kas nors susapnuoja
Mišias, ir jo užsąmonė pateikia kuo įvairiausių
pasiūlymų, kaip šį tą galima būtų padaryti kitaip.
Pamenu vienuolę, susapnavusią Mišias, kurių
eiga buvo įprasta iki pat svarbiausios Sanctus akimirkos, bet suskambėjus varpeliui veiksmas staiga nutrūko. Šią švenčiausią Mišių akimirką, per
atmainymą, kunigas netikėtai užlipo į sakyklą ir
pasakė trumpą, prozišką, labai žemišką pamokslą apie tai, ką reiškia, kad Dievas tapo žmogumi.
Ir tada mišios vėl buvo tęsiamos. Tarsi vienuolės
užsąmonė būtų norėjusi pabrėžti esant primirštą
slėpinio esmę.
Verta paminėti ir dar kitokį archetipinį pasakojimą. Skaitydami „Pasaulinės literatūros pasakas“ pamatytumėte, kad pagal tam tikras etnologines sampratas, tai, kas vadinama pasakomis,
iš esmės tėra gyvulinės pasakos. Ir netgi brolių
Grimų rinkinyje labai daug gyvulinių pasakų.
Pasak Lorenso van der Posto, apie 80 proc. bušmenų pasakų yra gyvulinės pasakos23. Apibūdinimas „gyvulinės“ šiuo atveju nėra labai vykęs,
nes, nors veikėjai yra gyvūnai, visiems žinoma,
kad šitie gyvūnai tuo pat metu yra antropomorfinės būtybės. Kaip pasakojime apie Erelių šventę,
kuriame ereliai staiga pasirodė žmonių pavidalu
ir netrukus vėl virto ereliais. Taip nuolat nutinka ir bušmenų pasakose. Kartais jie net paaiškina:
„Hiena, kuri iš tikrųjų buvo žmogus, tarė savo
žmonai…“ Tačiau dažniausiai tai atvirai nepasakoma, nors hiena gali paimti lanką, pasidaryti
luotą ir t. t. Tai žmogiškos būtybės gyvūnų pavidalu, arba gyvūnai žmonių pavidalu. Tai nėra
gyvūnai, kaip mes juos dabar suprantame.
Antropologai ginčijasi, ar tai gyvūnai, apsimetantys žmonėmis, ar žmonės, apsimetantys
gyvūnais. Mano galva, tai idiotizmas. Jie yra
22
23

Ronald Murray Berndt. Kunapipi. Melbourne: Cheshire,
1951.
Laurens van der Post. The Heart of the Hunter. London:
Hogarth Press, 1961.

83
tiesiog tai, kas yra! Tai gyvūnai ir žmonės. Joks
pirmykštis žmogus nesuktų sau dėl to galvos – tai
ne prieštaravimas! Mūsų požiūriu, tai simboliniai
gyvūnai, nes mes čia brėžiame dar vieną skirtį –
sakome, kad gyvūnas neša žmogaus psichinio
veiksnio projekciją. Kol tebėra gyvas pirmapradis
tapatumas, kol žmogus dar nėra susigrąžinęs savo
projekcijų, gyvūnas ir jam priskirta projekcija sutampa. Tai viena ir ta pati būtybė. Tai labai gražiai
matyti tose gyvulinėse pasakose, kurios išreiškia
archetipinius žmogaus polinkius. Tai žmonės, nes
iš tikrųjų jie išreiškia ne gyvuliškus instinktus, o
mūsų gyvuliškus instinktus ir šia prasme iš tikrųjų yra antropomorfiški. Tarkime, kad tigras pasakoje reiškia plėšrumą. Tokiu atveju jis reiškia ne
tigro plėšrumą, bet mūsų tigrišką plėšrumą. Tigrą
sapnuojame tuomet, kai žmogus yra plėšrus kaip
tigras. Vadinasi, tai antropomorfinis tigras. Tokio
pobūdžio gyvulinės pasakos perdėm gausios, ir
daugelis tyrinėtojų mano, kad tai pats seniausias
mitinio pasakojimo tipas. Aš irgi esu labai linkusi manyti, kad vienas iš seniausių, pamatinių archetipinės pasakos pavidalų yra būten šis – pasaka
apie antropoidinius gyvūnus, kurioje lapė kalbasi
su pele, o kiškis šnekasi su katinu.
Kadangi esu žinoma pasakų mėgėja, šeimos
nuolat kviečia mane jų vaikams pasekti pasakų, ir
pastebėjau, kad iki tam tikro amžiaus vaikai mieliau klauso gyvulinių pasakų. Pradėjus pasakoti
apie velnio pagrobtus karalaičius ir karalaites, jie
paklaus: „O kas yra velnias?“ ar panašiai. Tenka
pernelyg daug aiškinti. Bet jeigu sakai: „Šuo tarė
katei…“, tai jie klauso net išsižioję. Taigi panašu,
jog tai pamatiniai dalykai, o šios pasakos yra giliausios ir seniausios.
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