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6. Iniciacijos apeigos

Dabar pereisim e prie įvesdinim o į krikščionybę, is
lamą bei senąsias m isterijas apeigų. Pastarosios šiaip 
jau priklauso tai pačiai kategorijai kaip ir Pueblo indė
nų maginės relig inės brolijos, savo ruožtu krikščiony
bė taip gausiai yra visko prisisko linusi iš Egipto, S iri
jos, Azijos bei G ra ik ijos m isterijų, kad ir ją be jų su
prasti sunku. Senųjų m isterijų (O zirio , Izidės, Adon io, 
Sirijos deivių, A č io , D ion iso  ir net orfikų  bei kt.) eko
nom iniai tiksla i -  kartais būdingi žemės ūkiui, o kar
tais ekonom iniai apskritai (prasim aitinim o bei pragy
venimo šaltin ių, gyvulinių ir augalinių, gausinimas, že
mės derlingum o kėlimas, irigacijos gerinimas, gyvybę 
sąlygojančio įprasto žvaigždynų dievų judėjim o pa la i
kymas ir pan.) -  nustatyti M annhardto, Frazerio, Rei- 
nacho, Harrisono, Gob leto d ’A lv ie lla , Cum onto bei ke
leto kitų darbuose. Tačiau šias apeigas sudarantys r i
tualai tebuvo nuodugniai nagrinėjam i tik  kaip sim pa
tinės priemonės vaisingum ui skatinti ir kosm iniams bei 
žemės procesams palaikyti. Pati apeigų struktūra liko  
mažne visai neliesta,32 nors kai kurie detalūs nūdienos 
tyrinėjim ai (Austra lijo je bei Pueblo indėnuose), kaip 
kad ir senieji apeig in ia i tekstai (Eg ipto bei Indijos), 
rodo, jog tvarka, kuria ritua la i seka kits kitą arba turi 
būti atliekam i, tiek pagrind in ia is bruožais, tiek kartais 
netgi sm ulkiausiom is detalėm is savaime yra lem iamos 
reikšmės maginis re lig in is elementas. Pagrindin is šios 
knygos tikslas -  būtent pasipriešinti tok ia i „fo lk lo riš
kai“ ar „antropologiškai“ procedūrai, kuria įvairūs r i
tualai -  tiek pozityvūs, tiek negatyvūs -  ištraukiam i iš 
apeigų sekos ir im am i atskirai, atsietai nuo konteksto, 
kuris tik ir tesuteikia jiem s prasmę bei vietą dinam iš
koje visumoje.

„M isterija “ , anot apibrėžim o, tai „apeigos, kuriose 
atskleidžiamas tam tikras sacra, šiaip jau garbintojui 
nematomas, kol šis neatliko atitinkam o apsivalymo“ .33 
M ano požiūriu , term inas „m isterija“ apima visumą 
apeigų, kuriom is neofitas iš profan iškojo pasaulio įve-

(Pabaiga. Pradžia 1997 m. Nr. 5.)

damas į sakralųjį, suvedamas su pastaruoju į tiesiogi
nę ir nuolatinę akistatą. Šventybės pasirodymas tiek 
E leusin ijose, tiek  A u stra lijo je  (čuringa (churinga), 
šventas baubiantis jautis) ar Am erikoje (kaukės, šven
tos varpos, katcinos bei kt.) išties yra apeigų kulm ina
cija, tačiau vienas pats anaiptol nesudaro „m isterijos“ .

Štai E leusin ijų  in iciacijos apeigų tvarka:34 1) susi
renka kandidatai, ir hierofantas (vyriausias žynys) in 
terdiktu (tabu) atmeta visus, kurių  nešvarios rankos 
bei neaiški kalba (tokią pat atranką aptinkam e ir A fr i
kos slaptosiose bendrijose, kur ją atlieka įgaliotas žy
nys burtininkas). 2) N eo fita i nuvedam i į E leusin ioną 
ir, įžengę užgardin, palaim ina save švęstu vandeniu iš 
vazos palei duris (plg. mūsų krikštyklas su švęstu van
deniu). 3) Šaukdam i kalade mystai (‘jūron, m istai!’) nėr 
o fita i žengia (galimas daiktas, bėga) prie jūros. Ši e i
sena vadinam a elasis ‘atleidim as’ arba ‘išvarymas’ (pa
sak Harrisono, tokia reikšm ė ataidi ir graikų kalbos 
žodyjepompė35). Ik i šio l ši apeiga teaiškinta kaip nusi
kratymas piktosiom is jėgom is, demonais, t.y. blogiu, 
bet aš matau čia atskyrimo nuo ankstesnio sekuliaraus 
gyvenimo ritualą. 4) Neofitas m audosi jūroje -  apsiva
lymas nuo visa ko profan iško ir nešvaraus lyg pratę
siant ir sustiprinant ankstesnį apeigų žingsnį. K iekv ie
nas neofitas nešasi po kiaulę, kurią kartu ir maudo -  
melaneziškąsias prim enanti apeiga.36 5) Sugrįžimas į 
E leusin ioną ir aukojimas. P irm ojo veiksm o pabaiga.

Neofita i, dalyvavę boedrom iono penkioliktosios bei 
šešioliktosios (apie rugsėjo pabaigą) apeigose ir supa
žind in ti su m ažesniosiom is paslaptim is, po lenktynių į 
jūrą ir aukojim o jau viešumoje nebepasirodo, bet atsi
skyrę (ir laikydam iesi m itybos bei kt. tabu) laukia ke
lionės į E leusiną už dvidešim ties kilom etrų. 6) Į Eleu- 
siną jie  nešasi Jakcho atvaizdą bei savo šventenybę, ne 
kartą sustodami pakeliui: prie šventojo figmedžio, Kro- 
kono (krokas) rūmuose, Rarijos (šventa sritis) valdo
se, prie K a lichoro  šulin ių, prie Dem etros akmens ir 
1.1. V is i sustojim ai siejam i su žemdirbyste. 7) Eisena 
įžengia užgardin, kurio aukštas kaip pačių Atėnų gar
das slepia nuo profaniškojo pasaulio visa, kas vyksta 
sakraliajame. Įe iti į temenos buvo griežtai draudžiama,
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o pažeidusiojo šį draudim ą, bent jau m isterijų d ieno
mis, laukė m irties bausmė. A p ie  toliau čia vykusių apei
gų detales trūksta duomenų. Ž inom a tik, kad buvo at
liekam a iniciacija: a) keliaujam a po salę, pertvarom is 
padalintą į keletą skyrių, iš kurių  kiekvienas atstojo ati
tinkam ą pragaro sritį; lipam a laiptais, atsiduriant ryš
kia i nutviekstose erdvėse; įžengiam a į megaroną, kur 
atskleidžiam a šventybė ir b) prisikeliančios Korės pa
veikslas, kurio detalės profanams liko  nežinomos ir vien 
iš popu liarios legendos nebeatstatomos. Si apeigų d a 
lis tikslia i atitinka protėvių alčeringų (alcheringa) pa
sirodymą australų apeigose. P irm oji dalis irg i kone v i
suotinė: m irę profaniškajam  pasauliu i naujakrikštai 
prabėga H adu ir vėl prisikelia, tačiau šįsyk jau sakra- 
liam e pasaulyje.37 8) A p ie  tolesnius ritualus, giesmes, 
šokius bei eisenas tikslių  duom enų nėra.38

Eleusino m isterijų in iciacijos apeigos bendrais bruo
žais sutampa su jau aptartom is atitinkam os kategori
jos apeigomis. Ta pati veiksm ų tvarka, įim ant dram a
tišką naujakrikšto m irtį bei prisikėlim ą, atsispindi ir 
in iciacijose į orfikus, į trakų relig ines bendrijas, taip 
pat į D ion iso, M itro s (iš keleto pakopų39), A č io , A d o 
nio, Izidės bei kt. kultus. G era i žinom a in iciacija  „Iz i
dės b ro lijon “ , o Apulė jaus m inimas „ėjimas elem en
tais“ net geriau už kelionę po H adą40 sim bolizuoja ne
ofito  m irtį. T ikė ta  netgi, toks bent jau susidaro įspū
dis, kad jis išnarstomas į dalis ir paskui vėl surenka
mas daiktan kaip naujas asmuo.

Panašius vaizdin ius aptinkam e ir in iciacijos į A č io  
kultą apeigose. V isų  pirm a, A tis, Adon is bei augm eni
jos dievybės apskritai m iršta rudenį ir pavasarį p ris i
kelia, o jų religinėm s apeigoms būdinga dram atiškai 
atkartoti šią m irtį -  su laidotuvių tabu (dejonėms ir 
1.1.) bei raudom is, perėjim o tarpsniui išvis nutraukiant 
įprastin į gyvenimą, -  ir  prisikėlim ą arba, tiksliau, atgi
mimą. Šių apeigų tvarką lig i sm ulkiausių detalių nu
statė Mannhardtas, Frazeris bei jų m okiniai, tačiau ne
pastebėdam i jas esant virsm o apeigom is, kartu kosm i
nėmis, relig inėm is bei ekonom inėm is, sudarančiom is 
tik nedidelę da lį kur kas platesnės kategorijos apeigų, 
kuriom s aptarti ir skirta ši knyga. M irties, perėjim o bei 
prisikėlim o va izd in ia i taip pat būdingi nėštumo, gim 
dymo, su žemės ūkiu nieko bendra neturinčių in ic iac i
jų, sužadėtuvių, vestuvių bei la idotuvių apeigoms.

A č io  m irtį bei atgim imą, re ikia manyti, atspindi ir 
jo busim ojo garbintojo in iciacija: 1) jis badauja ir ši
taip išvalo kūną nuo profaniškųjų nešvarumų; 2) valgo 
ir geria iš šventų būgno ir lėkštės; 3) nusileidžia duo
bėn, kur užpilam as paaukoto jaučio krauju, todėl iš 
duobės išlipa visas nuo galvos ik i kojų kruvinas; 4) ke
letą dienų paskui m inta tik  pienu, kaip naujagim is. 
Kraujo ritualą įprasta prilyg inti krikščioniškajam  krikš
tui kaip nuodėm ių atleidim ui. Toks aiškinim as rem iasi

gan vėlyvų in form atorių  (K lem enso A leksandriečio, 
F irm iko Maternaus ir kt.) žodžiais, ir, man atrodo, pra
džioj ritualas bus turėjęs tiesiog regimą, kone fizinę 
prasmę: neofitas išlenda iš duobės visas kruvinas it nau
jagim is iš m otinos kūno.

Azijos, graikų bei Eg ipto re lig ijų  įtakoje krikščio
nių bendruomenė, pradžioj nediferencijuota, palaips
n iu i suskilo į lygmenis pagal atitinkam ą m isterijų laips
nį. Įstojim o apeigos darėsi vis sudėtingesnės ir galiau
siai tapo susistemintos į ordo baptismi (vienuoliktojo 
amžiaus pradžioje) bei popiežiaus Gelazijaus (Gelasius) 
II-ojo m išiolą. Krikščionybei p lintant taip sparčiai, ne
trukus atėjo laikas, kai krikštyti beliko tik vaikus, ta
čiau apeigos dar ilga i išlaikė visą eilę tik suaugusiųjų 
krikštui derančių bruožų. Juos čia ir panagrinėsiu.

Pirmajam  laipsn iu i atstovavo tiesiog katechumenas. 
Šį la ipsnį suteikdavo 1) egzufliacija su egzorcizmo fo r
mule, 2) kryžiaus ženklas kaktoje ir 3) šventinta drus
ka. Č ia  tokie ritua la i jau nebe tiesiogin iai, kaip kad 
pusiau civ ilizuotose tautose, bet anim istin iai -  kaip ir 
kai kurių A friko s bei Am erikos indėnų genčių. Pirm a
sis -  tai būtent atskyrim o ritualas; antrasis kartu išski
ria ir priskiria, jis prilygsta graikų m isterijose bei p ir
mųjų krikščion ių  dedam ai žymei (sphagė); trečiasis -  
įvedim o ritualas, ypač tai aišku iš jį lydinčios maldos.

Tada prasideda pereinam asis tarpsnis: katechume- 
nui, kaip ir inicijuotiesiem s į žemesniąsias misterijas, 
leidžiam a lankytis relig in iuose suėjimuose bei suteikia
ma atskira vieta bažnyčioje, tačiau prieš prasidedant 
tikrajai m isterijai (m išioms), bažnyčią jis turi palikti. 
Kaskart dalyvaudamas egzorcizmuose, jis tampa vis la
biau ir labiau atskirtas nuo nekrikščioniškojo pasaulio. 
Jis tolydžio mokosi, jam „atveriam os ausys“ . Po pasku
tin iojo egzorcizmo ateinaeffeta: kunigas paseilina pirštą 
ir paliečia juo kiekvieno katechum eno viršutinę lūpą; 
kandidatai nusirengia, o jų nugaros bei krūtinės patepa
mos šventintu aliejum i41; atsižadama šėtono, prisiekia
ma sekti K ristum i ir tariamas credo. Taip baigiasi perei
namasis tarpsnis, apimantis ir atskyrimo, ir parengiamo
jo įvedim o ritualus. Šio tarpsnio trukmė neapibrėžta, 
svarbu, kad jis būtų įveiktas nors prieš pat m irtį.

Šį tarpsnį seka tikrojo įvedim o ritualas. Pašventi
namas vanduo, katechumenas juo pašlakstomas ir tam
pa regeneratus, t.y. „iš naujo pradėtas“ , pasak apeigas 
lydinčios maldos žodžių.42 Pakrikštytieji, padedam i sa
vo krikštatėvių bei krikštam očių, nusimeta senus rū
bus ir apsirengia balta i.43 Jie  susispiečia priešais vys
kupą, kuris „paženklina“ juos kryžiaus ženklu -  aki
vaizdus priskyrim o dievybei bei priėm im o ja tikinčiųjų 
bendruom enėn ritualas. T ik  šį ritua lą atlikus, naujak
rikštai priim am i bendruom enėn. Tada jiems duodama 
iš vandens, medaus bei p ieno pagam into ir ką tik pa
šventinto gėrimo. Useneris šį gėrim ą kild ina -  pasak
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Duchense, k la id ingai -  iš D ion iso  m isterijų. N oriu  at
kreipti dėmesį, jog tok io  pat gėrimo, be abejo, dar prieš 
motinos pieną buvo duodama ir naujagim iui. „A tg im i
mo“ pabaigą žymi ką tik  pakrikštytųjų eisena su de
gančiom is žvakėmis. G ra ikų  m isterijose šios mena D i
d įjį Nušvitim ą ir apskritai reiškia, kad „m irusysis“ pa
galiau gimė į „tikrąją šviesą“ .

Tokie yra Rom os katalikų apeigų žingsniai, tačiau 
tos pačios idėjos ta pačia tvarka ataid i ir galikonų apei
gose.44 Ankstyvųjų krikščion ių  krikštą sudarė pasnin
kas bei pasinėrimas šventintan vandenin arba pašlaks
tymas juo. V ė liau  įvairiose vietose įvairiu  laiku v ie ti
nių tikėjim ų bei praktikų įtakoje pridėta įvairių  kitų 
ritualo detalių (apsivalymas, egzorcizmas ir t.t.).

Nesunku būtų parodyti, kad ir m išias sudaro būtent 
atskyrimo, perėjim o bei įvedim o ritualų seka. V ien in 
telis teorinis in iciacijos bei m išių skirtumas tas, kad m i
šios -  tai kaskart atnaujinam a iniciacija, kaip antai ir 
induistų somos auka, ir apskritai visos kosm inių bei že
miškų dalykų norm aliai tvarkai palaikyti skirtos aukos.

Ne paslaptis, kad m usulm onu tampama apipjausty
mo bei Fatiha recitavim o dėka. Ir vis dėlto, detalesnis, 
didesnio atsivertim ų skaičiaus tyrimas, dargi atsižvel
giant į apipjaustymo ritua lo  įvairavim ą skirtingose mu
sulmoniškose tautose, parodytų, jog ir čia -  kur tik pa
sireiškia apeigų tendencija vystytis, kaip antai M ažojo
je Azijoje, Kaukaze, Centrinėje Azijo je  bei Indijoje, -  
tampa pastebima ta pati aprašytoji trinarė struktūra.

Ta pati seka išryškėja ir perėjim o iš vienos relig ijos 
į kitą atveju, atskyrim o ritua lą atstojant atsižadėjimui. 
V ė l sugrįžtant į atsižadėtąją relig iją, pavyzdžiui, krikš
čioniškame atgailos rituale, atgailautojas tebelaikomas 
krikščionim i, tik dėl kokių  nors priežasčių praradusiu 
savo ankstesnę in iciaciją  ir dabar norinčiu  ją atgaivin
ti. R e lig in ia i pam okym ai bei apklausa pakeičiam i „as
ketiniais pratim ais“ : atgailautoju i draudžiam a vesti, iš
yra net ir jau sudaryta santuoka, jis privalo atsisakyti 
savo užimamos padėties, laikytis drausmės m ityboje bei 
išlaidose. Žodžiu, jo  „atskyrim as“ nuo profaniškojo pa
saulio yra kur kas griežtesnis nei katechumeno. A tga i
lą užbaigia uždedamas rankas vyskupas bei atgailau
tojo išpažintis, kuris nuo tada pradeda gedulą arba pa
sitraukia į vienuolyną. Sugrįžim o į tik inčių jų  bendruo
menę apeigas sudaro perspėjimas, „susitaikym o“ m al
da, o Ispanijoje -  dar ir indulgencia.

Dabar imkimės in iciacijų  į religines brolijas. Kadan
gi įvedimo į budistų bro lijas apeigos ir taip jau žino
mos, tai remsiuos sikhų sekta. M a lda  pašventinamas 
saldintas vanduo ir nedideliu  durklu išmaišomas. Juo 
pašlakstoma neofito galva bei akys, o liku tį šis išgeria. 
Tada kartu su savo krikštytojais jis valgo tam tikrą py
ragaitį. Šitaip atgimęs neofitas to liau  į jam  užduoda
mus klausimus turi atsakyti, kad, nepaisant tikrosios

jo tautybės, jis yra gimęs Patnoje ir gyvenąs Alivalyje, 
guraus G ovindo Singho (Govind Singh) gim tinėje bei 
namuose, ir kad jis esąs Govindo Singho, paskutiniojo 
iš dešimties sikhų gurų, sūnus. In iciacija į čiam arų sektą 
Šivanarayan?5 trunka keletą dienų. Pasibaigus šiam la i
ko tarpui, je i neofitas išlaikė visus narystės išbandy
mus, jam  liepiam a pasirodyti su dovanom is pas vyriau
siąjį, irg i vadinam ą guru.46 Jis numazgoja guraus kojos 
nykštį ir brolijos nariams padalija pyragą. D ar atlieka
ma ir kitų veiksmų, kaip antai deginamas kamparas.

In iciacija į musulmonų brolijas M aroke vadinama 
wird, o pats įvedim o ritua lo  branduolys -  tai nusile id i
mas prie vandens ir trošku lio numalšinimas atsigeriant 
ar bent jau suvilgant lūpas kokiu skysčiu. Stodamas Isa- 
vos ordinan neofitas p lačia i išsižioja, ir apeigų vado
vas triskart spjauna jam tiesia i į gerklę. K iti ritua la i tik 
palydi šį pagrindinį. Pasak Lane, *adh \ arba iniciacija, 
visose K a iro  brolijose daugmaž panaši. Naujakrikštas 
sėdi ant žemės priešais šeichą, jiedu atkiša kits kitam 
savo dešines, surem dam i iškeltus nykščius, o šeicho 
rankovė abi rankas pridengia. Naujakrikštas tam tikrą 
skaičių kartų kartoja paskui šeichą šventąsias form u
les. Tada pabučiuoja šeichui ranką. Šios apeigos su
tampa su vestuvių sandėrio apeigom is, tik vyro ir jo 
sužadėtinės atstovo rankos čia pridengiam os skepeta. 
Vartojam a teisinė term inija. Be to, vyras bučiuoja ran
ką tik tuo atveju, kai yra žemesnės socialinės padėties.47

Stojant į kurį nors Rom os katalikų re lig in į ordiną, 
dalis ritua lų  visuom et yra tie patys kaip ir kitų rom a
niškųjų, galikoniškųjų ir t.t. ord inų apeigynuose, o da
lis priklauso būtent nuo ordino. Štai įvesdinant į kar
m elitų ordiną, atliekam os laidotuvių apeigos, lydimos 
prisikėlim o apeigų.

Šventos mergelės bei prostitutės, joms įgyjant to
kią savo padėtį, irg i dalyvauja virsm o apeigų tvarka su
rikiuotuose ritualuose. V isų  pirm a, pavyzdžiui, kata li
kių m ergelių įšventinim o apeigos (sulig Rom os ponti
fikatu): apsirengusios m ergelės įvedamos „neprisiden
gusio, nuogo, v ienp laukio“ naujakrikšto būklėn. Tada 
užžiebia savo žvakes ir porom is klaupiasi. Triskart vys
kupas sako joms: „A te ik ite “ , ir jos trim is pakopom is 
prisiartina p riė jo . Sustoja ap link jį ratu. Tada po vieną 
prieina ir prižada sergėti mergystę. Vyskupas klausia, 
ar jos norinčios „būti palaim intos, pašvęstos ir kaip 
nuotakos sujungtos su mūsų V iešpačiu Jėzum i K ristu 
m i“ , o jos atsako: „Trokštam e“ . G iedodam as Veni Cre
ator spiritus jis laim ina jų  būsimus apdarus. Jos nusi
meta savo įprastus drabužius ir apsivelka naujuosius. 
Vyskupas laim ina jų nuometus,48 paskui žiedus ir ga
liausia i vainikus. M ergelės gieda: „A š atsižadėjau pa
saulio karalystės ir visų jo  vylių -  mano širdis nebe lais
va, nes nuo šio l aš tarnauju K ara liu i, kurį išvydau“ . Vys
kupas m eldžiasi, o paskui recituoja Vere dignum. Tada
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nusiima savo m itrą ir sako: „E ikš, m ylim oji siela, esi 
arti mano sosto. Karalius laukė jungties su tavim“ . M e r
gelės porom is žengia pirm yn ir klaupiasi, o vyskupas 
uždeda po nuometą k iekvienai ant galvos ir, šiam už
kritus ant pečių bei krūtinės, pasuka ant akių, tarda
mas: „P riim k šį šventą nuom etą kaip įrodymą, kad at
sižadėjai pasaulio ir... tapai... Jėzaus Kristaus nuota
ka“ . K a i visos jau su nuometais, vyskupas vėl pakvie
čia jas: „A te ik ite  atšvęsti jūsų vestuvių“ ir t.t. Tada ant 
dešiniosios rankos d idžio jo  piršto kiekvienai užmauna 
po žiedą, sakydamas: „Sujungiu jus“ ir t.t. Tokia pati 
apeiga atliekam a ir su vainiku. To liau eina liturginės 
giesmės, maldos, aleliuja, pala im inim ai ir -  vienuoly
nuose, kur seselės la ikosi kanoninės dienotvarkės bei 
turi teisę patarnauti bažnyčioje, -  ritua lin is brevijorių 
dovanojimas. G aliausia i pašvęstosios mergelės pave
damos abatei. V isu  tuo išreiškiam as atskyrimas nuo 
profaniškojo pasaulio (persirengiant bei pridengiant 
veidą nuometu) ir įvedim as į šventąjį pasaulį (sutuo
kiant su Jėzum i K ristum i). Ž iedas ir vainikas čia tokie 
pat ritua lin ia i rykai kaip ir pasaulietinėse vestuvėse. 
Pastebėtina, kad pereinam ąjį tarpsnį (noviciatą), ku
riam  šiaip jau būdingas dar tik  dalin is atskyrimas, už
baigia būtent atskyrim o ritualai; kad tikrasis atskyri
mas po pašventim o tik  ir prasideda; ir kad noviciatą 
bei pašventimą galiausiai lydi tiesiog fiz in is atsiskyri
mas (vienuolyne, už pertvaros ir pan.) nuo profan iš
kojo pasaulio.

Kadangi apie senovės šventųjų prostitučių įšventi
nimus žinom a nedaug,49 vaizdum o dėlei pacituosiu ke
letą indiškų ritualų. M uzikantų  kaikolanų (Kaikolan) 
kastoje Ko im batore (Coim batore) mažų m ažiausiai 
viena duktė kiekvienoje šeimoje turi tapti šventyklos 
šokėja, m uzikante bei prostitute. P irm oji ja i tenkanti 
apeigų grandinė prilygsta sužadėtuvėms; antroji -  ves
tuvėms. Brahm anas užkabina ja i ant kaklo ta li (mūsų 
vestuvinio žiedo atitikm uo) visai kaip sužadėtuvėse bei 
vestuvėse. Tada avynas apriša jos kaktą aukso juosta ir 
paguldo ją ant pakylos visų susirinkusiųjų akivaizdoje. 
Prieš pirm ąją sueitį tarp juodviejų trumpam paguldo
mas kardas -  p lačia i paplitęs Indijoje vestuvinio ritua
lo elementas. Žodžiu, pašventimo dievybei apeigos ma
žai kuo skiriasi nuo paprastų vestuvinių apeigų. Tą  pa
tį galima pasakyti ir apie kaikolanus audėjus. Be lario  
(Bellary) apskrities šventųjų prostitučių basa vi pašven
tinim o apeigose jaun ik iu i atstovaujantis kardas pagul
domas šalia sėdinčios naujakrikštės, kuri paim a jį de
šine ranka. Po įva irių  apeigų ji pakyla ir eina padėti 
kardą savo dievo šventyklom Jeigu ji -  šventoji šokėja, 
tai jaun ik iu i atstovauja būgnas, kuriam  ji nusilenkia. 
Basavi su savo dievu irg i surišama vestuviniu tali, be 
to, ja i ištatuiruojam a čiakra (skritulys kiauru viduriu) 
bei kriauklė (Turbinella rapa).

Aptarian t in iciacijos apeigas, negalim a pam iršti ir 
luomų, kastų bei profesijų. Netg i ten, kur priklauso
mybė kastai ar luom ui paveldim a, kaip antai kai ku
riose maginėse relig inėse bei totem ų grupėse, vaikas 
retai kada laikom as visiškai pilnaverčiu nariu tiesiog 
nuo gim imo. Sulaukęs tam tikro  amžiaus, kuris įvai
riose tautose gali svyruoti, jis dar turi būti įvestas į sa
vo grupę atitinkam om is apeigom is, kurios skiriasi nuo 
aptartųjų tuo, kad jose silpnesnis maginis relig in is ele
mentas, o kur kas reikšm ingesnis, priešingai, po litin is 
teisinis ir apskritai socialin is. Lekugnėnuose (Lekug- 
nen), sališių (Salish) gentyje B ritų  Kolum bijoje, yra ke
turi endogam iški luom ai -  vadai (paveldimas), k ilm in
gieji (paveldimas), paprasti gentain ia i ir vergai, -  ku
rie griežto reglam ento la ikėsi net kasdienybėje (sėdan
tis prie stalo ir pan.).

Priklausom ybę atitinkam am  luom ui žymi žmogaus 
vardas, todėl po lytinės brandos apeigų dar atliekamos 
vardo suteikim o apeigos. Tėvas iškelia didelę puotą ir, 
visiems kviestiesiems susirinkus, kartu su krikštatėviais 
užveda savo sūnų ant (ištuštinto) namo stogo, kur dai
nuoja ir šoka vieną iš genties dainų ir šokių. Paskui 
atnašaujama protėviams. Tėvas prašo keturiasdešim 
ties kilm ingųjų būti liud in inkais. Tada du aukštesnieji 
vadai, stovintys abipus jaunuolio, žengia pirmyn, ir vy
resnysis garsiai paskelbia vardą bei titu lus to protėvio, 
kurio  garbei tėvas ketina savo sūnų šiuo vardu pava
dinti. Paprastai tai būna senelis. Susirinkusieji savo p ri
tarim ą išreiškia plojim ais bei šūksniais. Dalyviams da
lijam os dovanos, o je i tėvas pasiturintis, tai ir iš smal
sumo suėjusiems paprastiem s gentainiams. Toliau -  
bendra vakarienė, po kurios jaunuolis jau vadinamas 
tik  naujuoju, ką tik  įgytu vardu bei titu lu. Č ia  pusiau 
civ ilizuotu pavidalu matome tas pačias apeigas, kurios 
kitur, pavyzdžiui, viduram žių Europoje (plg. jų pana
šumą į rite rių  noviciatą bei herbų jiem s įteikim ą) ir 
Japonijoje, buvo itin  išplėtotos. Herbas, kaip išviršinė 
emblema, atitinka totem o ženklą totemų grupėse ir to
kias žymes kaip įrėžim ai ar tatuiruotės amžiaus grupė
se bei slaptose bendruomenėse. H erbo -  nelyginant 
totemo ženklo -  prikabin im as aiškiai yra įvedim o ritu 
alas, kaip kad m isterijų „žymės“ . Šios apeigos įva irio
se tautose bei grupėse tesiskiria vien forma.

Priklausym as kastai pagal apibrėžim ą paveldimas, 
tačiau pačios kastos viduje dar atsiranda specializacija 
pagal užsiėm imą, ir kiekvienas žmogus galiausiai turi 
hierarchijoje savo griežtai nustatytą vietą. Taigi ir kas- 
ton įvedama su tam tikrom is išlygomis. 1) Š ia ipjau vai
ko įvedim o apeigos prik lauso vaikystės apeigų katego
rijai, tačiau reikšm ingas čia yra atitinkam o užsiėm imo 
įrankių ritua lin is panaudojim as, kuris, priešingai nei 
kastų neturinčiose tautose, yra anaiptol ne simpatinis, 
o tikras įvedim o ritualas, įvedantis asmenį jam kolek-
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tyve skirton vieton. 2) N ors iš žemesnės kastos į aukš
tesnę pakilti neįmanoma, visiškai įmanomas poslinkis 
priešinga kryptim i. Tokiu  atveju įvedim o ritua la i arba 
supaprastėja, arba net šiek tiek sutrinka, nes šiuo at
veju reikia pagerbti ne naująjį narį, o pačią žemesniąją 
kastą. K a i kuriose Indijos srityse, be to, esama kastų, 
kurios kartu yra gentys, ir čia įvesdinim o apeigose kastą 
grindžiančios vertybinės skalės, rodos, nebepaisoma v i
siškai. Č ia  išlaikom os tik  tos apeigų ypatybės, kurios, 
įvedant į gentį ar klaną prašalaitį, aptinkam os ir už In 
dijos ribų.50 3) Svarbų vaidm enį čia vaidina atskyrimo 
ritualai, net jeigu jie  ir nėra suvokiam i ar valingi. K ie k 
vieną kastą nuo kitų skiria tabu: užtenka p risiliesti prie 
žemesnės kastos atstovo, valgyti kartu su juo, atsigulti 
jo lovon ar tik įžengti į jo  namus, kad asmuo automa
tiškai būtų pašalintas iš savo kastos. Tačiau į paliestojo 
kastą jis tuo dar anaiptol neįtraukiam as. Pavyzdžiui, 
Bengalijoje tokiu atveju dažnai atsitinka taip, kad iš 
kastų iškritusis tampa m usulmonu, nes islamas (teoriš
kai, o kai kuriose Indijos srityse ir praktiškai) nepripa
žįsta kastų hierarchijos. Neprik lausom ai nuo kastos 
taip pat galim a įstoti į budistų brolijas ar tokias „sek
tas“ кщ>Агуа Samaj 51 ar Sivanarayani, kurios yra ne
lyginant skirtingo la ipsn io kom prom isas tarp hinduiz- 
mo, brahmanizmo, budizm o bei islamo.

Europoje į profesiją seniau irg i buvo įvesdinama ati
tinkamomis apeigom is, taip pat ir grynai religinėm is -  
ypač tuo atveju, kai g ild ija  kartu buvo re lig inė brolija. 
Net jeigu toks įvesdinim as ir neprasidėdavo atskyrimo 
nuo įprastos aplinkos ritualu, tai baigdavosi jis būtent 
įvedimu (bendras valgymas ir 1.1.). Y ra  žinoma, kad 
priėm im o į g ild iją būta gana griežto. N ere ik ia  manyti, 
kad ir mūsų laikais visi barjerai -  tiek vienos profesijos 
ar remeslo ribose, tiek tarp skirtingų profesijų ar re- 
meslų -  jau išnyko. Suprantama, tokios kliūtys nūn įvei
kiamos nebe rituala is, tačiau ir apie jas pasakyti keletą 
žodžių čia verta. M a t naujos form os -  tai tik  nauji, k i
tokie tų pačių tendencijų, būdingų virsm ų apeigoms, 
atspindžiai, kitas jų  atžvilgis. Štai pam eistriui (tiek šalt
kalvio, tiek ir dailidės) tikėtina lik ti pam eistriu visą gy
venimą, nepriklausom ai nuo asm eninių sugebėjimų. 
Pilnaverčiu savo užsiėm im o atstovu (šaltkalviu, d a ili
de) jis gali tapti tik  tam tikrų papildom ų aplinkybių 
(kaip antai vedybos) dėka.

Gana aštriai ši tendencija nesyk pasireiškė Jungti
nėse Valstijose, pavyzdžiui, m ūrininkų ir jų pam eistrių 
tarpusavio kovoje, kai m ūrininkai pameistriams net bu
vo uždraudę naudotis jų  įrankiais (mentele ir kt.).52 
Kaip  parodė Cornelissenas, rango skirtum ai priklauso 
ne nuo asm eninių sugebėjimų (jėgos, įgūdžių ir 1.1.), 
bet rem iasi savotišku trad icijos spaudimu, kuris leidžia 
asmeniui tobulėti tik  tame užsiėm im o lygyje, kuriam e 
jis pradėjo.53 Pradėjus m ūrin inko pam eistrio m okiniu

arba m ūrininko m okiniu, visą gyvenimą ir liekam a mū
rin inko pam eistriu arba m ūrininku. Tačiau tame pa
čiame pam eistrio ar m eistro lygyje pere iti iš vienos ka
tegorijos į kitą (tarkim , iš m ūrin inko pam eistrių į ak
mentašio pameistrius; iš dailidės pam eistrių į staliaus, 
o iš staliaus vėlgi į baldžiaus pam eistrius) visiškai ne
sunku. Negana to, ištyrus darbo užm okesčio lygius bei 
atsižvelgiant į aibę visokių veiksnių, paaiškėja, kad ir 
čia, kylant nuo m inim alaus atlyginim o prie maksima
laus, yra toks -  nelygu šalis, laikas bei užsiėm imas -  
pereinamasis lygis, kurį, norint p ilna i patenkinti savo 
poreikius, re ikia atitinkam ai peržengti.

Brahm anų, arba „dukart gim usiųjų“ , luomas yra iš 
dalies kasta, iš dalies mena maginę relig inę kunigo pro
fesiją. Pats „dukart g im usiojo“ term inas savaime at
skleidžia tikrą jį virsm o apeigų vaidmenį: brahmano, 
priklausančio savo kastai tiesiog nuo gim im o ir dargi 
įvesto jon atitinkam ais rituala is jau vaikystėje, vėliau 
laukia dar viena in iciacija, žym inti m irtį šiam pasau
liu i ir atgim imą kitame, kurios dėka jis kaip tik ir tam
pa įgaliotas savo būsim ajai specialybei -  m aginei re li
ginei veiklai. Kadangi brahm anų gimstama, jo įšventi
nim ų lyginti su krikščioniškaisiais, žinoma, negalima, 
tačiau kad ir ką šiuo klausim u galvotų Bougie54, novi
ciatas bei in iciacija  būtin i ir čia, ypač dėl įva irių  re lig i
nių form ulių bei jų „teisingo tarim o“ svarbos induiz
mo ritualuose. Brahm anu gimstama, tačiau elgtis kaip 
dera brahm anui dar reikia išm okti. K ita ip  sakant, brah
manų nuo gim im o gyvenamąjį sakralųjį pasaulį suda
ro trys dalys: prelim inalinė, trunkanti ik i bendravimo 
su mokytoju pradžios (upanayana), lim inalinė (novi
ciatas) ir postlim inalinė (kunigystė). Brahm ano gyve
nim o tarpsniai išsirikiuoja visiškai ta pačia tvarka, kaip 
ir pusiau-civilizuoto karalaičio, nes abu ištisai gyvena 
sakraliajame pasaulyje. Tuo tarpu nebrahmano, kaip 
ir paprasto afrik iečio gyvenimas, išskyrus ypatingus la i
kotarpius (in iciacija, aukojim as ir t.t.), priklauso pro
faniškajam  pasauliui.

Brahm anų apeigose visų pirm a atliekam a tonzūra, 
toliau maudomasi, keičiam i drabužiai, atsakomybę už 
m okinio auklėjim ą prisiėm ęs mokytojas „priim a jo šir
d į“ , duoda naują vardą, paspaudžia ranką, o viso to ku l
m inacija -  vaiko ritua linė m irtis. Vaiku i tapus nauja- 
krikštu m okiniu (brahm ačiariu), jį iškart apsupa įvai
riausi tabu, ir jis imasi studijuoti šventąją literatūrą, mo
kosi form ulių bei gestų. Jo suartėjimas su mokytoju p ri
lyginamas santuokai. Tą  akim irką, kai uždeda ranką vai
kui ant peties, mokytojas juo „pastoja“ , o trečią dieną, 
giedant gajatrį,55 vaikas antrąsyk gimsta. Sulig kitais 
tekstais, brahmanas gimsta „tuomet, kai į jį atsigręžia 
aukojimas“ . Taigi, kitaip nei iniciacijos apeigose Austra
lijoje, Konge bei kitur, naujakrikšto m irtis trunka anaip
tol ne visą noviciato laiką. Paties brahmanų noviciato
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trukmė tekstuose nepatikslinam a. Po to prasideda „su
grįžim o“ apeigos (samavartana): naujakrikštas sviedžia 
vandenin noviciato ženklus (juostą, lazdą, antilopės kai
lį), tada maudosi ir apsivelka naujais rūbais. Taip jis 
sugrįžta į šventąją bendruom enę po pereinam ojo at
skyrimo laikotarpio, kuris, beje, irg i šventas.

A tsk ira i neapsistosiu ties Rom os katalikų bei kata
likų ortodoksų kunigų noviciatu bei įšventinim o apei
gomis. Č ia  irg i atpažįstama ta pati apeigų tvarka -  at
skyrimas, perėjimas ir įvedimas, -  tik  jos savaip susis
temintos. Pagrindin is ritualas -  „tonzūra“ . Kadangi tai 
pastovus sim bolis, kaip ir nuometas, tai šį ritualą gali
ma laikyti kartu ir atskyrimu, ir įvedimu. Naujai įšven
tintas kunigas tada la iko savo pirm ąsias m išias -  apei
gos, kurios irg i kartais vyksta kaip vestuvės. Neretai jos 
persipina su v ietin ia is vestuviniais papročiais, kaip tat 
matyti T iro lyje. Bažnyčią atstoja mergaitė, tarp aštuo- 
nerių ir dvylikos metų amžiaus, paprastai kunigo sesuo 
arba artima gim inaitė. V isa i kaip tikrą nuotaką, ją ban
doma „pagrobti“ : ji atgabenama ne į tą užeigą, kurioje 
po pirm ųjų m išių paruošiam i vestuviniai pusryčiai. Pokši 
šventinės šaudyklės, žybčioja fejerverkai, giedamos ves
tuvinės giesmės, tarp jų  ir atvirai erotiškos. Puotos įkarš
tį kiek atšaldo krikštatėviai iš parapijos kunigų arba nau- 
jakrikšto draugų klierikų. Bažnyčios autoritetams šiaip 
jau pavyko kitose vyskupijose šiuos papročius visiškai 
išnaikinti, nors štai Zalcburge (Salzburg) jie  išliko.

Manau, nedaug grupių nūn turi taip griežtai „šva
rų“ nuo „nešvaraus“ sk iriantį ritualą, kaip antai Sub- 
ba, arba sabėjai, gyveną Bagdado apylinkėse. Krikštas 
čia vaidina pagrind in į vaidm enį tiek įgyjant aukštesnį 
bažnytinį laipsnį, tiek visame naujakrikštų, diakonų, ku
nigų bei vyskupų gyvenime. Naujakrikštu tegali tapti 
santuokinis kunigo arba vyskupo sūnus be fiz in ių  trū
kumų. Jeigu po patikrin im o jis pripažįstam as tinkamu, 
tai ypatingu būdu pakrikštijam as ir nuo septynerių ik i 
dvylikos metų studijuoja, o po to įšventinamas į d iako
nus. Po pusm ečio ar metų diakonystės, jeigu to pagei
dauja liaudies seimas, jis įšventinamas į kunigus: už
daromas nendrinėje trobelėje, kur septynias dienas ir 
naktis privalo nesusitepti, nem iegoti, kasdien keisti rū
bus ir duoti išmaldą. Aštuntą dieną jo garbei surengia
mos laidotuvės, nes jis jau laikom as m irusiu. Po to ke
turi kunigai palydi j į p rie  upės, kur ir pakrikštija. To
liau šešiasdešimt dienų jis maudosi triskart per dieną, 
o jeigu kada patyrė „naktinę iškrovą“ , tai toji diena į 
šešiasdešimt neįskaičiuojam a. Neįskaičiuojam os ir tos 
dienos, kai jo m otinai arba žm onai mėnesinės, taigi še
šiasdešimt skaisčių dienų kartais užtrunka ketvertą ar 
net penketą mėnesių. Taip pat visą laiką tenka laikytis 
mitybos tabu ir da lin ti išmaldą.

V iena iš kunigo funkcijų -  krikštijim as, o vyskupo -  
tuokimas. Kunigam s išsirinkus vyskupą, tas privalo du

mėnesius susilaikyti nuo lytin ių  santykių. Jis irgi krikšti
jamas. Jis viešai aiškina šventas knygas ir dalyvauja m irš
tant „doram  sabėjui“ , įgaliotam  nunešti žin ią deivei 
Avatherai (šis ritualas privalom as). Po trijų dienų jam 
dera pasim elsti už m irusįjį. Tada jis palaim ina jaunave
džius (taip pat privalom as ritualas), ir pagaliau paskuti
nis jo  įvesdinim o apeigų ritualas -  visų kunigų krikštas.

Burtin inkų  in iciacija  yra h ibrid iškos prigim ties. Iš
skyrus Siaurės Am erikos vakarus, kur burtin inkai su
daro tam tikrą luom ą ar net kastą, jų apeigom is neįve
dama į kokią nors apibrėžtą grupę. Tačiau burtin in
kus, kad jie  taptų veiksnūs, re ik ia  įvesti į sakralųjį pa
saulį, o be virsm o apeigų tai neįmanoma.

D ė l duom enų apie Austra lijos burtininkus skaity
toją nukreipsiu į M auso m onografijoje56 cituojamus šal
tinius. Jie  rodo, kad burtin inko asmenybė pakeičiam a 
kartais tiesiog im ituojant m irtį ir ją lydintį prisikėlim ą 
(pašalinam i kai kurie organai, sapne keliaujam a į aną 
pasaulį ir 1.1.). U ra lo -A lta jau s šamanas 1) nuo anksty
vo amžiaus yra nervingas, dirglus; 2) bent keletą kartų 
yra buvęs „apsėstas dvasių“ (haliucinacijos, fobijos, epi
lepsija, transas, katalepsija ar pan.), o tai irg i sukelia 
laik inos m irties įspūdį; 3) pasitraukia vienatvėn, į m iš
ką, tundrą ar pan. ir kenčia visokeriopą nepriteklių  su 
psichologinėm is bei neurologinėm is pasekmėmis; 4) 
vis dažniau jam  apsireiškia dvasinės būtybės -  gyvūnų 
pavidalu arba antropom orfiškai, piktos arba globėjiš
kos, pavieniui arba būriais -  ir m oko jį jo profesijos, 
arba 5) šamanas num iršta, ir jo  vėlė nukanka į vėlių, 
dvasių ar dievų šalį, kur susipažįsta su jos topografija 
ir įgyja žinių, kaip pažaboti piktąsias dvasias bei susi
laukti paramos iš gerųjų; 6) sugrįžta į gyvenimą, at
gimsta ir pareina namo arba le idžiasi keliauti iš kaimo 
į kaimą ir 1.1. Ne skiriam asis, tačiau reikšm ingas šama
nizm o bruožas yra tas, kad visuose apeiginiuose šama
no veiksmuose galim a aptikti tą pačią pasikartojančią 
seką: transas, m irtis, vėlės kelionė į aną pasaulį, sugrį
žimas ir šventajame pasaulyje įgytų žin ių  pritaikymas 
konkrečiu (ligos ar kt.) atveju. Tai visiškai tikslus kla
sik in io aukojim o atitikm uo.

Karibuose inicijuojam asis į peai apsigyvena su „vy
resniuoju“ , kartais net dešim čiai metų, ir dar paskui 
apie dvidešimt penkis ar trisdešim t metų jis kaskart pati
ria įvairius išbandymus, kaip antai ilgalaikis badavimas 
ir pan. Seniejipeai kartu užsidaro trobelėje, kurioje išpe
ria naujakrikštą ir verčia jį šokti tol, kol tas krenta apal
pęs. Jis „nukraujuoja“ nuo juodųjų skruzdžių ir „išeina 
iš proto“ , priverstas išgerti tabako syvų. Galiausiai jo 
laukia trejų metų badavimas, tolydžio vis mažiau griež
tas, kurio metu jis karts nuo karto vėl geria tabako sy
vus. Šių apeigų v idinė prasmė išryškėja iš von den Stei- 
neno aprašymo: 1) naujakrikštas išsekinamas ir šitaip 
įvedamas į neįprasto jautrum o būseną; 2) jis užmiega
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ir numiršta; 3) jo vėlė pakyla į dangų ir vėl nusileidžia 
žemėn; 4) jis nubunda ir p risike lia  jau kaip peai.51

Taganjikos (Taganyika) Barundžiuose (Barundi) žy
niu burtininku kerėtoju kiranga tampama trim  būdais: 
1) paveldėjimu bei įšventinim u -  m otina arba tėvas 
prieš mirdamas perduoda savo vaidm enį vyriausiajam  
sūnui arba dukrai įteikdam i šventą ietį; 2) nutrenkus 
perkūnui; 3) netikėtu pašaukimu:

Vienų iš „ ieties apeigų“ metu berniukas arba mergai
tė staiga stoja priešais vadovaujantį kiranga arba, tiks
liau, priešais pačią šventąją ietį; jis (ji) nusilenkia kiran- 
ga’i ir, sutelkęs(-usi) visą savo esybės galią, įremia į j į 
savo žvilgsnį, kol ima drebėti ir galiausiai apalpęs (-usi) 
krenta lyg negyvas (-a)... Nualpusysis (-ioji) paguldo
mas (-a) ant gulto ir rūpestingai pamešamas (-a) namo, 
kur toliau miega ištisas tris ar keturias dienas. Atsipeikė
jęs (-usi), jis (ji) nuo šiol jau šventas žynys (žynė -  dievo 
nuotaka). Sušaukiami kaimynai. „Ieties apeigos“ baig
tos. Ir štai savo naujas pareigas eiti bei apeigoms vado
vauti pradeda naujasis kiranga.58

Taigi čia turim e hipnozę, m irtį, pereinam ąjį tarpsnį 
ir prisikėlim ą. Hubertas ir Maussas visiškai teisingai 
pažymi, kad „la ik ina  m irtis -  įprastas dalykas tiek re li
ginėse, tiek maginėse in iciacijose“ .59 Jie dar pateikia 
duomenų apie. eskimus, čemus (Chams), graikus, in 
doneziečius, m elaneziečius bei Šiaurės Am eriką. Pa
brėžtina tai, kad visos šios apeigos tiek bendra struk
tūra, tiek ir detalėm is sutampa su įvairiausiais kitais 
virsmais iš vieno būvio į kitą.

Visa, kas pasakyta apie kunigus bei burtininkus, tin 
ka ir vadams bei karaliam s, kurių šventa, o kartais net 
dieviška prigim tis labai aiškiai atskleista Frazerio.60 K a
rūnavimo, arba įsodin im o į sostą,61 apeigos tiek ben
dra tvarka, tiek detalėm is labai prim ena įšventinim o 
apeigas. Verta išskirti du atvejus: 1) įpėdinis karūnuo
jamas tebesant gyvam jo  pirm takui arba 2) šiam m i
rus. Kartais karaliavim as perimamas ypatingom is apei
gomis, kurių metu įpėdinis nužudo savo pirmtaką. Šiaip 
ar taip, kaip ir in icijuojant arba įšventinant, čia yra per
duodamos bei priim am os tam tikros šventybės, kurios 
šiuo atveju vadinamos regalijom is ir kurias sudaro būg
nai, skeptras, karūna, „protėvių re likv ijos“ bei ypatin
gas krėslas. Tai kartu ir sim boliai, ir maginės religinės 
karaliaus galios nešėjai. Y ra  čia ir noviciatu i prilygs
tantis pereinamasis tarpsnis -  kaip įvairiausių tabu bei 
pamokymų lydimas, kartais prasidedantis dar vaikys
tėje parengiam asis atskyrim as. K itas pereinam asis 
tarpsnis -  tai laikas tarp pirm tako m irties ir įpėd in io 
įsodinim o į sostą. Šiuo la iku apskritai sustoja visuo
menės gyvenimas, o tai vėlg i prim ena noviciatą. Šį 
tarpsnį aptarsime kiek vėliau.

Išnagrinėjus detalius aprašymus, iš tikrųjų paaiškė
ja, kad siū lom oji detali schema taikytina ir įsodinim o į

sostą apeigoms. Pam inėsiu tik  du atvejus: faraono se
novės Egipte ir dogonų (атЪаНаЬе) hogono karūnavi
mą N igerio upės baseine. Investitūros, arba laik ino įga
liojim ų suteikim o, apeigos taip pat įtenka ton pačion 
kategorijon. Jos taip pat reikalauja atskyrimo nuo įpras
tos aplinkos bei įvedimo, laipsniško aba staigaus, į nau
ją, šventąją aplinką.

Štai faraono įsodinim o į sostą apeigų tvarka, rem ian
tis puikia M oreto monografija.62 Busimasis faraonas jau 
gimsta dievu, tačiau laikotarpyje nuo gim imo ik i karū
navimo jis netenka savo nesąlygiško dieviškumo, tad 
pirm ojo ritualo paskirtis -  vėl padaryti jį „skaistų“ . Jis 
sugrąžinamas į sakralųjį pasaulį, atstatoma jo tapatybė 
dievams. Vienam e iš ritua lų  jį tiesiog globoja deivė. Ta
da tebekaraliaujantysis faraonas pristato jį liaudžiai, pa
ima ant rankų ir atlieka tam tikrus judesius, kuriais 
„įkvepia gyvastį“ . Sekančiu ritualu jam suteikiam i šven
tasis, dieviškasis bei karališkasis vardai. Susirinkusieji 
„pagarsina“ naujojo faraono vardus bei titulus ir, bal
siai šūkaudami bei pasišokinėdam i (matyt, irg i ritualu i 
to reikalaujant), pasišalina. M inėtų  vardų prerogatyva 
-  kad juos visi žinotų. Tada naujai paskelbtas karalius 
„iš dangiškųjų sričių valdovų (t.y. dievų) priim a karū
nas“ , suvertas ant švento kaspino. Kartu jam suteikia
mos ir kitos regalijos (pjautuvas, rykštė, skeptras). Po 
šio ritualo deivės „sujungia abi karalystes“ (Aukštutinį 
ir Žem utinį Egiptą), perduodam os jas naujojo faraono 
valdžion. Valdžią joms šis priim a eidamas apeigą „sie
nos ratu“ -  visiškai taip pat „priėm us valdžią“ Horo 
bei Seto valdose m irusiojo tampama dievu.

Tada karalius kartu su eisena žengia dievo šventyk
lom Dievas „apkabina jį ir įkvepia jam gyvastį“ , tuo 
patvirtindamas karūną ant jo galvos. Tai galutinis įšven
tinim as, prilygstantis vardų bei titu lų  įrašymui. Šios 
apeigos liudijam os nuo seniausių laikų ik i pat Ptole- 
mėjaus, iš dalies ir E tiop ijo je. Jas lydėjo piligrim ystės į 
įvairias šventoves, viešos šventės karaliaus sąskaita, re
lig in ia i doviai, šventyklų remontas ir 1.1. Taigi apeigos 
vyko pakopom is, prasidėdam os atskyrimo nuo profa
niškojo pasaulio ritualu, tęsiamos įvedim o į šventąjį 
pasaulį ritualų ir pasibaigdam os ritualais, kuriais ka
ralius perim davo valdžią danguje ir žemėje. Duomenų 
stinga tik apie pereinam ųjų tarpsnių trukmę.

Dogonus N igerio  lygumoje valdo hogon, įkūnijan
tis sykiu politinę, ju rid inę bei re lig inę valdžią. Jis ir vy
riausias žynys, ir išrinktasis karalius, o jo regalijos kar
tu yra šventyklos, kurioje jis ir gyvena, šventenybės. Re
galijas sudaro opalu puošta antkaklė, geležinis žiedas 
ant dešinės kojos, varinis žiedas dešinėje ausyje, sidab
rin is žiedas ant dešinės rankos d idžiojo piršto (pastar 
rie ji du -  akivaizdūs dievybės įsikūnijim o ženklai) ir 
ypatinga vytis, ypatinga apranga bei pan. Jo nevalia pa
liesti, nevalia ištarti ir jo ankstesniojo vardo. Į jį ap
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skritai kreipiam asi tik  senoviška tarme Sarakole, jam 
priklauso p irm ie ji vaisiai, jis turi laikytis ypatingos d ie
tos. K iekviena gentis ar klanas turi savo hogoną, ta
čiau yra ir didysis hogonas. Įsodinant į sostą genties ar 
klano hogoną, jam  perduodam os jo  padėtį žym inčios 
insignijos, ir jis palydim as į šventyklą, kuri nuo šio l yra 
jo būstinė. Pasim irus didžiajam  hogonui, trejus metus 
jo m irtis nuo gentainių slepiama. Šio tarpuvaldžio pa
baigoje pagaliau paskelbiam a karaliaus m irtis, kre ip ia
masi patarim o į dievybę, vyksta didelės viešos iškilmės 
bei šokiai, taryba išrenka naują hogoną ir įte ik ia  jam 
insignijas. „Lydim as kilm ingųjų bei šokančio jaunim o 
m inios hogonas tada eina į dievybės šventyklą -  nepa
prastai išpuoštą trobelę, kuri nuo šio l bus jo  šventąja 
buveine. Si eisena kartu laikom a jo  laidotuvių procesi
ja, kadangi įžengęs į savo naujuosius namus ir priėmęs 
„jungties ženklus“ šis dievybės tarnas bei vyriausiasis 
kunigas savo šeim ai jau yra m iręs“ .63

In iciacijos apeigų priešingybė -  ištrėm im o, pašali
nimo ar ekskomunikos, iš esmės atskyrimo bei nu-šven- 
tin im o (de-sanctification), ritua la i. Rom os katalikų 
bažnyčios jie  gerai žinom i. Pažym ėtina, jog, sekant 
Smithu, ekskom unika ir įšventinim as parem ti tuo pa
čiu daikto arba asmens išskyrim o principu.64 K a i ku
rios šiais dviem atvejais atliekam os apeigos tad papras
čiausiai sutampa.

Tvarka, kuria surikiavau įvairias grupes priėm im o į 
jas apeigoms tirti, ne atsitiktinė, bet rem iasi tam tik 
rais išskirtin iais kiekvieną iš jų apibūdinančiais elemen
tais. R e ik ia  aiškiai pasakyti, kad man nepriim tinos nei 
Schurtzo ar W ebsterio k lasifikacijos, nei jų teorijos. 
Pastarasis, pavyzdžiui, ten, kur aš radau užuomazgi- 
nes lytis, įž iū ri degeneraciją. D ė l Schurtzo, tai stu lb i
nantis in iciacijos apeigų į slaptąsias bendrijas, b ro li
jas, totemų bei amžiaus grupes panašumas jį taip su
krėtė, kad jis padarė išvadą, esą ir visos šios instituci
jos yra tapačios.65 Š itaip galim a nueiti labai to li, bet 
mūsų darbo tikslas ir buvo parodyti, kad visiems m i
nėtiems atvejams, kaip ir daugeliui kitų, būdingos griež
tai apibrėžtos apeigų kategorijos prim ena viena kitą 
tik todėl, kad turi vieną ir tą pačią paskirtį. Taigi Schurt
zo teorija, suprantama, man negali atrodyti priim tina.66

Noviciato metu įprasti ekonom iniai bei teisin ia i ry
šiai m odifikuojam i arba nutraukiam i suvis. Naujakrikš- 
tai yra už visuomenės ribų, ir visuom enė neturi jiem s 
jokios galios, juolab kad jie  dargi tampa sakralūs, šventi 
ir todėl neliečiam i bei pavojingi, mažne tiesiog kaip 
dievai. Taigi, nors tabu kaip negatyvūs ritua la i tarp nau- 
jakrikštų ir visuomenės pastato sieną, visuomenė prieš 
naujakrikštų išsidirb inėjim us lieka beginklė. Štai atsa
kymas, paprastų paprasčiausias, į tai, kas pastebėta 
daugelyje tautų bei tautelių, tačiau stebėtojų liko  ne
suvokta. N oviciato metu jaunuoliam s valia, kada tik

jiem s šaus į galvą, vogti ir plėšti arba šiaip visuomenės 
sąskaita m isti bei rengtis.

Tam kartui gana dviejų pavyzdžių. Liberijo je tuo la i
kotarpiu, kai jauniesiem s vajams (Vai) aiškinam i teisi
n ia i bei p o litin ia i jų tautos papročiai, „neatrodo, kad 
vagystė būtų laikom a naujakrikšto nusižengimu, nes 
tiesiog savo mokytojų vadovaujam i jie  naktim is pu ld i
nėja kaimynines gyvenvietes ir gudrum u bei jėga gro
bia viską, kas tik  jiem s gali būti naudinga (ryžius, ba
nanus, vištas bei kitus prasim aitin im ui reikalingus da
lykus), ir gabenasi atgal į šventąjį m išką“ , nors patys 
turi jiem s skirtas plantacijas, aprūpinančias juos būti
nu maistu. Panašiai B ism arko archipelage, Duk-duk 
bei Ingiet gentain ia i in iciacijos apeigų metu vagia ir 
plėšia būstus bei plantacijas kiek tinkam i, privalėdam i 
neliesti bei saugoti tik  k itų  slaptosios bendrijos narių 
turtą. Šitoks grobis, beje, visoje M elanezijoje įteisina
mas kaip la ik ina priverstinė duoklė.

Kalbam as reiškinys šiaip jau p lačia i paplitęs ir ge
rai žinom as.67 Jo dinam iką m inėtais atvejais paaiškina 
tai, kad visuom eninio gyvenimo sąstojis taip pat bū
dingas tarpuvaldžiui bei pereinam ajam  tarpsniui tarp 
parengiamųjų ir galutin ių laidotuvių. Šiuo pereinamuo
ju tarpsniu galim a bent iš dalies paaiškinti ir seksuali
nę laisvę, kai kuriose tautelėse (Australijoje bei kitur) 
suteikiamą laikotarp iu tarp sužadėtuvių ir vestuvių, kai 
m oteris tiesiog atiduodam a tam tikro ypatingo vyro ž i
nion. Įprastų gyvenimo taisyklių sustabdymas nebūti
nai visada turi pasireikšti tokia is kraštutinum ais, ta
čiau, šiaip ar taip, tai yra esm inė šio tarpsnio ypatybė.

Versta iš: Arnold van Gennep. The Rites of Passage. -  
USA: The Univesity of Chicago Press, 1960. -  

P 65-115. -  VII skyrius: Initiation Rites.
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