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ANOTĀCIJA

Maģistra darba Htoniskā pasaule Lūkiāna tekstos: žanru iezīmes mīta funkcionalitātes
aspektā mērķis ir apzināt un izpētīt htonisko pasauli Lūkiāna tekstos, novērtējot tās klātbūtni,
nozīmi un uzdevumus attiecīgā žanra ietvaros.
Darba teorētiskajā daļā tiek skaidrots jēdziens htonisks un aplūkota htoniskās pasaules
koncepcija antīkās pasaules ietvaros. Tāpat apskatīti mīta un žanru teorijas aspekti, kā arī
būtiskākās autora literārās darbības gaitas.
Praktiskajā daļā klasificējot, identificējot un kontekstuāli izvērtējot, tiek apskatīts
htoniskās pasaules un tās elementu attēlojums Lūkiāna darbos. Tāpat aplūkotas un izvērtētas
literāro žanru iezīmes, kuras parādās identificēto elementu ietvaros.
Apkopojot rezultātus ir secināts, ka htoniskā pasaule kalpo gan kā mitoloģisko tradīciju,
sabiedrības norišu un vērtību sistēmu attēlojums, gan kā māksliniecisks izteiksmes līdzeklis,
kas gan kompozicionāli, gan kontekstuāli palīdz paspilgtināt autora redzējumu par pasauli
dažādu literāro žanru ietvaros.

Atslēgas vārdi: Lūkiāna teksti, htoniskā pasaule, mīta funkcionalitāte un interpretācija,
žanru iezīmes.

ANNOTATION

The aim of the Master’s Thesis The Chthonic World in Lucian's Texts: Characteristics
of Genres in the Aspect of Myth Functionality is to identify and explore the chthonic world in
Lucian’s texts, asserting its presence, meaning and tasks within the framework of the genre.
In the theoretical part of the work the concept of chthonic in the conception of the
antiquity has been reviewed. As well as the aspects of myth and genre theory, and most
important courses of autor’s literary actions.
In the practical part by identification, classification and contextual evaluating, the
representation of the chthonic world and its elements had been examined in Lucian’s works.
Also the features of literary genres, that appear within the identified elements,
were examined and evaluated.
Summarizing the results it is concluded that the chthonic world serves both as a
representation of mythological traditions, social relationships and value systems and as an
artistic expression, which both compositionally and contextually helps to visualize the
author’s vision of the world in the framework of various literary genres.

Key words: Lucian’s texts, chthonic world, functionality and interpretation of myth,
characteristics of generes.
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IEVADS
Mītiskā domāšana ir raksturīga visām kultūrām to attīstības pirmsākumos. Mīti ir daļa
no pasaules redzējumu, kurā reālā pasaule var apvienoties ar pārpasaulīgo, radot dažādu
norišu skaidrojumus. Mitoloģija no vienas puses var tikt uzskatīta par mītu apkopojumu,
tomēr 19. un 20. gs. rodas interese par mītu zinātniskiem pētījumiem, kuri laika gaitā ieguva
mitoloģijas nosaukumu. Tādējādi ar terminu mitoloģija tiek apzīmēti gan paši mīti, gan to
izpēte. Izpratne par klasisko mitoloģiju (angļu val. classical mythology) tiek saistīta ar
mītiem, kuri pieder grieķu un romiešu tradīcijām. Runājot par klasiskās mitoloģijas izcelsmi,
tiek uzskatīts, ka tā ir cieši saistīta ar mutvārdu tradīciju, sākot jau ar Homēra (Ὅμηρος) un
Hēsioda (Ἡσίοδος) tekstiem ( apm. 8.gs. p.m.ē.). Vēlāko laiku darbi, kuri tika sacerēti pētot
vai vācot mītu materiālus, vai saistīti ar mitoloģiju, ir pazīstami kā mitogrāfijas
(μυθογραφίες) un to autori tiek saukti par mitogrāfiem (μυθογράφοι).1
Grieķu vārds μῦθος attiecas uz runāto vārdu vai runu, bet tas apzīmē arī stāstu,
nostāstu vai stāstījumu. Tas atšķiras no vēsturiskiem stāstījumiem, kurus mēdz apzīmēt ar
λόγος un uzskata par pārbaudāmiem. Mītisko stāstu notikumus parasti nevar pārbaudīt, jo to
izcelsme gandrīz vienmēr nav zināma. Tomēr tie tiek asociēti ar sava veida patiesības
momentu, balstoties kultūras tradīcijās, ko nevar teikt par tīra veida fikcijas stāstījumiem,
piemēram, novelēm. Gan daiļliteratūra, gan vēsture ir attīstījusies no mitoloģijas, lai gan
vēsture, kuru pasniedza logogrāfi (λογογράφοι), var tikt uzskatīta par empīrisko patiesību,
bet daiļliteratūra par empīrisko nepatiesību2. Mīti, kurus stāsta dzejnieki un mitogrāfi, atrodas
starp empīrisko patiesību un nepatiesību tādēļ, ka patiesību nevar pilnībā nošķirt no fikcijas
vai mītu izklāstiem. Proti, pastāv arī cita veida patiesības, kuras var nošķirt no empīriskās
patiesības, piemēram, psiholoģiskās patiesības vai tās, kuras sevī ietver ideālās vērtības.
Respektīvi, mīti ir stāsti, kuri radušiem no nostāstiem un stāstījumiem. Tie ir atkarīgi no
runas, tās noformējuma un faktu izkārtojuma.3
Mīti var atrasties mijiedarbīgā ar rituāliem, sociālām idejām, filozofiju, ētiku, literatūru
u.c. cilvēku dzīves aspektiem. 20. un 21. gs. amerikāņu filozofs Stīvens Evans (Stephen
Evans) runājot par mīta nozīmi, izšķir 4 mītu definīcijas.4 Viņš norāda, ka mīti var būt gan
agrīnie pirms-zinātniskie paskaidrojumi ar neracionāliem pamatojumiem par dažādām
1

Distinction of basic terms. Basic Aspects of the Greek Myths. http://www.maicar.com/GML/BasicAspects.html
(skatīts 08.08.2017)
2
Empīriskā patiesība/nepatiesība – tas ir saskaņā/pretrunā ar eksistējošiem faktiem un praktisko pieredzi.
3
Distinction of basic terms. Op.cit. http://www.maicar.com/GML/BasicAspects.html
4
Brazier P. H. Myth and Realtily, Fact and Fiction. C.S. Lewis. The Work of Christ Revealed. Eugene, Oregon:
Pickwick Publications, 2012, p.196.
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dabas parādībām, kā arī strādājošas sociālās funkcijas, kuras nostiprina cilvēku grupas
identitāti un izskaidro visaptverošu rituālu praksi. Tāpat tos var uztvert kā psiholoģisku
patiesību, kam var būt izšķiroša nozīme attiecīgā mīta vērtībā, kā arī tie var izpausties kā
abstrakta metafiziskā patiesība, kaut arī tos var uzskatīt par vēsturiski nepatiesiem.
Savukārt, runājot par mīta interpretācijām, amerikāņu folklorists Alans Dundes (Alan
Dundes) uzskata, ka mīta interpretācijas var iedalīt 2 galvenās grupās: burtiskās un
simboliskās. Literāti mēdz meklēt konkrētu mitoloģiskā stāstījuma faktisko vai vēsturisko
pamatu, savukārt simbolisma teorijas piekritēji dod priekšroku aplūkot stāstījumu kā kodu,
kuram ir nepieciešams atšifrējums. Ir būtiski saprast, ka burtiskās un simboliskās mītu
interpretācijas ne vienmēr viena otru izslēdz.5 Balstoties uz šo apgalvojumu, mītus vienlaikus
var aplūkot dažādos veidos, neieejot pretrunās. Attiecīgi vienam mītam var pastāvēt daudzas
mīta variācijas un interpretācijas, kuras nekad nebūs iespējams pilnībā apzināt un izpētīt. Viss,
kas tiek izpētīts kādā kontekstā, vienmēr paliks atvērts jaunām izpētes pieejām, viedokļiem un
interpretācijām.
Antīkās pasaules kultūra un tās mitoloģija ir unikāls un bagātīgs mantojums, kas ir
kalpojis par paraugu Eiropas kultūras attīstībai. Dzīve un nāve ir fundamentāli jēdzieni, par
kuriem cilvēce ir domājusi kopš tās izcelšanās un domā vēl joprojām. Dzīves norises un
obskūrais jautājums par pēcnāves dzīvi rosina iztēli un priekšstatu kopas izveidi par pasaules
kārtību gan dzīves laikā, gan pēc tās. Mitoloģijā šis aspekts spilgti vērojams htoniskās
pasaules attēlojumā. Gan zemes kults ar savu norišu cikliskumu, gan pazemes sfēra ietver šo
norišu būtību. Caur mītu konkrētās sfēras aspekti ienāk arī literārajā tradīcijā. Literatūrā mīts
kļūst ne vien par kultūras tradīciju atspoguļotāju, bet arī par māksliniecisku izteiksmes
līdzekli, autora iztēles rosinātāju. Respektīvi, ar mitoloģiskiem sižetiem un alūzijām literārā
darba autors spēj radīt specifisku realitātes tēlojumu, pastiprinot vai izceļot kādu domas
izteikumu, vienlaikus piešķirot tekstam vēlamo stilistisko nokrāsu.
Viens no šādiem autoriem, kurš izmanto htoniskās mitoloģijas tēlojumu, ir Samosatas
Lūkiāns (Λουκιανὸς ὁ Σαμοσατεύς), dzimis ap 120. gadu, miris 180. gadā. Viņš bija
Romas rētors un satīriķis, kas rakstījis grieķu valodā. Izņemot nelielo, diezgan asi kritizējošo
piezīmi Sudas (Σοῦδα) leksikonā,6 gandrīz viss, kas ir zināms par Lūkiānu, nāk no viņa paša
darbiem.7 Sudas leksikonā Lūkiāns raksturots kā zaimotājs un bezdievis, kurš pievērsās
literatūrai tādēļ, ka viņam nepadevās tieslietas. Savos dialogos viņš tika izsmējis visu, kas
5

Dundes A. The Flood as Male Myth of Creation. The Flood Myth ( ed. Dundes A). Berkeley: University of
California, 1988, p.167.
6
The On Line Suda. (tr. Watanabe A.) 1999, lambda 683. http://www.stoa.org/sol/ (skatīts 21.10.2017)
7
Strong H. A. Life of Lucian. Lucian. The Syrian Goddess. (tr. Strong H. A., Garstand J.) 1913.
http://www.sacred-texts.com/cla/luc/tsg/tsg05.htm#page_29 (skatīts 26.08.2017)
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attiecas uz dievišķo. Viņš it kā ticis nogalināts, jo esot vērsies pret patieso (t.i., kristietību).
Viņa daiļrade ir daudzveidīga un nebūt ne viendabīga, tās kontekstā īpašu uzmanību piesaista
mītisko elementu klātbūtne un interpretācija. Htoniskās pasaules ietvaros autors spēj ne vien
attēlot sava laika sabiedrību, kritizējot vai pasmejoties par dažādām norisēm, bet arī parādīt
savu attieksmi pret eksistējošajām mitoloģiskajām un reliģiskajām tradīcijām. Tāpat viņš
parāda savu literāro oriģinalitāti, radot jaunas mīta interpretācijas, vienlaikus nojaucot dažādu
žanru robežas, kas ļauj viņa darbiem iegūt eklektisku nokrāsu. Htoniskās pasaules atainojuma
izpēte paver iespējas apzināt gan autoram raksturīgo satīrisko daiļrades dzīslu, gan arī
vispārīgos vērojumus par pasauli un tās kārtību. Maģistra darbā iecerēts aplūkot htonisko
pasauli dažādos Lūkiāna darbos, kas ļautu saskatīt līdzības un atšķirības žanru kontekstā.
Tādējādi maģistra darba mērķis ir apzināt un izpētīt htonisko pasauli Lūkiāna
tekstos, novērtējot tās klātbūtni, nozīmi un uzdevumus attiecīgā žanra ietvaros.
Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi:
1.

Apzināt teorētisko un zinātnisko literatūru, izprotot un skaidrojot tēmai būtiskus

jēdzienus.
2.

Izmantojot tulkojumus un oriģināltekstus, apzināt un klasificēt atlasītos Lūkiāna

tekstus, kuros vērojams htoniskās pasaules atainojums.
3.

Izpētīt un izvērtēt, kā htoniskās pasaules atainojums izpaužas Lūkiāna tekstos.

4.

Balstoties pētījuma rezultātos, izstrādāt argumentētus secinājumus par htoniskās

pasaules klātbūtni un nozīmi Lūkiāna tekstos.
Tiek izvirzīta hipotēze, ka htoniskā pasaule Lūkiāna darbos nav vienveidīga, tās
attēlojums, nozīme un funkcionalitāte mainās atkarībā no žanra un autora daiļrades
posma.
Pētījumā detalizēti aplūkots htoniskās pasaules definējums un tā izpratne, kā arī mīta un
žanru teorijas aspekti. Atlasītajos Lūkiāna tekstos8 tiek apskatīti htoniskās pasaules elementi
un to interpretācijas iespējas. Atlasīto materiālu analīzei izmantas tulkojošās un skaidrojošās
vārdnīcas.
Darba pirmā nodaļa ir veltīta mīta teorijas aspektiem, koncentrējoties uz htonisko
definējumu un to elementu izpēti, kā arī mītu interpretācijas iespējām. Tiek aplūkotas dažādas
antīkās pasaules mitogrāfijas, kā arī mūsdienu literatūras teorijas avoti par htoniskās pasaules

8

Par Dipsām (Περὶ τῶν Διψάδων), Mirušo sarunas (Νεκρικοὶ Διάλογοι), Menips jeb Nonākšana mirušo
valstībā (Μένιππος ἢ Νεκυομαντεία), Patiesie stāsti (Ἀληθῶν Διηγημάτων), Ierašanās pazemē jeb
Tirāns (Κατάπλους ἢ Τύραννος), Hārons jeb Novērojošie (Χάρων ἢ Ἐπισκοποῦντες), Par sērām (Περὶ
Πένθους).
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aspektiem antīkajā kultūrā, tādējādi ļaujot identificēt konkrētu pazīmju kopu, kas raksturo
htoniskās pasaules klātbūtni literārā tekstā.
Otrā nodaļa ir veltīta literatūras žanru teorijas aspektiem Lūkiāna darbu kontekstā. Tiek
aplūkotas dialogu un satiras žanru iezīmes, kuru ietvaros autors izmanto citus žanrus,
reprezentējot htonisko pasauli. Tāpat tiek aplūkots Lūkiāna dzīves gājums un viņa literārās
darbības posmi, kurus tas ir ietekmējis.
Trešā nodaļa ir veltīta Lūkiāna tekstu izpētei. Atlasītajos darbos identificējot,
klasificējot un kontekstuāli izvērtējot dažādas htoniskās pasaules elementus. Proti, simbolus
un htoniskās vides raksturojumus – darbojošās personas, valdošo atmosfēru, kā arī
pastāvošo kārtību.
Ceturtā nodaļa ir veltīta htoniskās pasaules izpētei Lūkiāna izmantoto žanru ietvaros.
Tiek aplūkotas un analizētas dažādas literāro žanru iezīmes, kuras vērojamas Lūkiāna
htonisko elementu kontekstā.
Lūkiāna oriģinālteksti apskatīti Perseja digitālās bibliotēkas (Perseus Digital Library)
Hārvardas (Harvard), Oksfordas (Oxford) un Teubnera (Teubnerus) izdoto izdevumu
digitalizējumos. Visi tulkojumi veikti ar Henrija Liddella (Henry Liddell) un Roberta Skota
(Robert Scott) Grieķu-angļu leksikonu (A Greek-English Lexicon).
Teorētiskajā daļā (nodaļā Mīta teorētiskie aspekti htoniskās pasaules kontekstā)
aplūkojot htoniskā jēdziena definējumus, izmantotas tādas skaidrojošās un terminoloģiskās
vārdnīcas kā Kembridžas vārdnīca (Cambridge Dictionary), Latvijas enciklopēdiskā vārdnīca,
Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca, Tezaurs, kā arī Grieķu-Angļu leksikons. Tāpat
aplūkots vēsturnieka un grieķu literatūras profesora Artūra Feirbanksa ( Arthur Fairbanks)
darbs Htoniskie dievi grieķu reliģijā (The Chthonic Gods of Greek Religion), kurā autors ir
apskatījis htoniskā jēdziena pielietojumu sengrieķu dzejas darbos. Viņš skaidro, kādas
situācijās parādās jēdzieni, kas apzīmē htonisko un sniedz savu vienoto definīciju jēdziena
izpratni. Ieskatu htoniskajā mitoloģijā un tās kulta izpausmēs sniedz tādi darbi kā Viljama
Hansena (William Hansen) Klasikā mitoloģija (Classical Mythology), Džona D. Mikaelsona
(Jon D. Mikaelson) Urāniskās un htoniskās dievības (Ouranic and Chtonic Deities), kā arī
digitalizētā bibliotēkā Theoi grieķu mitoloģija (Theoi Greek Mythology). Tajā ir kataloģizētas
un sniegtas atsauces par dažādiem mītu sižetiem un kultu tradīcijām antīko autoru darbos, kas
ļauj gūt plašāku ieskatu par htoniskās pasaules izpratni antīkajā pasaulē. Pievēršoties mīta
teorijām un to interpretācijām, tiek aplūkoti gan antīko teorētiķu izteikumi, piemēram,
Sallustija (Σαλούστιος/Sallustius) darbs Par dieviem un pasauli (Περὶ Θεῶν καὶ Κόσμου)
kur viņš izšķir 5 mītu kategorija, gan mūsdienu teorētiķu, piemēram, Džefrija S. Kirka
4

(Geoffrey S. Kirk) darbs Grieķu mītu daba (The Nature of Greek Myths), kur tiek izskatītas
ievērojamākās mītu teorijas un to autoru atzinumi.
Pētot žanru teorijas (nodaļā Žanru iezīmes Lūkiāna tekstos: jautājuma problemātika)
tiek apskatīti tādi darbi kā Džozefa Farella (Joseph Farrell) Klasiskais žanrs teorijā un praksē
( Classical Genre in Theory and Practice), kurā raksturota literārā žanra būtība, kā arī Klausa
Krippendroffa (Klaus Krippendroff) Rakstīšana: monologs, dialogs un ekaloģiskais naratīvs
(Writing: Monologue, Dialogue, and Ecological Narrative), kurā sniegta informācija par
dialoga žanra iezīmēm. Savukārt pievēršoties satiras žanram, izmantota Bertolda L. Ulmana
(Berthold L. Ullman) eseja Satura un satira ( Satura and Satire), kā arī Roberta C. Eliota
(Robert. C. Elliott) raksts Satira (Satire) Britānikas Enciklopēdijā (Encyclopædia Britannica).
Viens no autoriem, kurš aplūko Lūkiāna dzīves gājumu, viņa literāro stilu, daiļrades posmus
un to dalījumu ir Aleksejs F. Losevs ( Алексей Ф. Лосев) rakstā Samosatas Lūkiāns (Лукиан
из Самосаты). Savukārt Francis G. Fovlers (Francis G. Fowler) Samosatas Lūkiāna darbu
(Works of Lucian of Samosata) ievadrakstā Iespējamā darbu kārtība ( Probable order of
writings) sniedz hronoloģisku Lūkiāna darbu sistematizējumu. Turpetim, Elena Bozia (Eleni
Bozia) darbā Lukiāns un viņa romiešu balsis (Lucian and his Roman voices) apraksta, kā
autors veido savu darbu personāžus, ietekmējoties no Romas kultūrvides, un to, kā attīstās
viņa literārā darbība.
Maģistra darba izstrādē tiek izmantotas 4 analīzes metodes: aprakstošā, kas fiksē
teorētiskajos un Lūkiāna tekstos sastopamās atziņas un ļauj tās izklāstīt pētījumā, apskatot un
raksturojot tekstu kompozicionālās un sižetiskās struktūras; kontekstuālā, kas ietver attiecīgā
darba vai darbu visaptverošu izvērtējumu; sastatošā, kas paredz pētījumam aktuālu aspektu
salīdzināšanu; kā arī biogrāfiskā, kas aplūko autora dzīves gājumu, kas ir būtiski, piemēram,
apskatot dažādus autora literārās darbības posmus.
Maģistra darba noslēgumā tiek apkopoti un izvērtēti analīzes rezultāti par htoniskās
pasaules klātbūtni Lūkiāna tekstos, no kuriem izveidoti secinājumi. Maģistra darba apjoms ir
31, 644 vārdi.
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1. MĪTA TEORĒTISKIE ASPEKTI HTONISKĀS PASAULES
KONTEKSTĀ
1.1. Htoniskās pasaules elementi
Htoniskā pasaule ir viens no aspektiem, kas spilgti vērojams Lūkiāna tekstos, tomēr pats
jēdziens htoniskā pasaule un htonisks nav viennozīmīgi definējams. Termins ‘htonisks’ nāk
no sengrieķu valodas vārda χθόνιος 1.: tas, kas ir iekšā zemē, zem zemes; 2.: tas, kas ir nācis
no zemes; 3.: lietas, kuras ir saistīts ar zemi un to, kas atrodas zem tās. Šis īpašības vārds ir
atvasinājies no lietvārda χθών – zeme.9 Grieķu vārds χθών ir tikai viens no sinonīmiem,
kurš apzīmē zemi un parasti attiecas uz to, kas atrodas zem nevis virs tās, kā to dara γῆ10 un
γαῖα11 vai zemi, kā teritoriju – χώρα.12
Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīcā termins ‘htonisks’ tiek definēts kā 1.: tāds,
kas attiecas uz zemes un pazemes iemītniekiem, arī zemes un pazemes dievībām un gariem; 2.:
tāds, kas mīt zemē vai pazemē.13 Htoniskā jēdziena skaidrojumos parasti parādās termins
‘pazeme/ viņpasaule’, kas tiek saistīti ar dievībām un gariem, kas tajā mājo.14
Pazeme – vieta, telpa, kas atrodas zem zemes (planētas) virsējās kārtas; pazemes
(ģen.): 1) tāds, kas atrodas, ir izveidojies vai izveidots zem zemes, augsnes virsējās kārta; 2)
tāds, ko veic, kas noris vietā, telpā zem zemes (planētas) virsējās kārtas. 15
Mitoloģijā – 1) vieta zem zemes, kur nonāk mirušo gari, pēc savas nāves;16 2) veļu
valsts, kas atrodas zem zemes virsmas; dažu mitoloģisko būtņu mājoklis, kas atrodas zem
zemes virsmas. Pazemes valstība rel. — garu mājvieta pēc ķermeņa nāves; daudzās reliģijās
tā ir ēnaina pusreāla vieta, kurā valda nāves dievs.

17

Šie termini vairāk atbilsts htoniskās

pasaules jēdzienam kā viens no tās elementiem.
Balstoties iepriekš minētajā, leksēma htonisks uzskatāma par īpašības vārdu, kurš
raksturo lietas, simbolus, tēlus, parādības un būtnes, kas nāk no zemes un ir raksturīgas
htoniskai pasaulei – gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Plašākā nozīmē ietverot gan zemes

9

Liddell and Scott’s Greek-English lexicon. Liddell. H. G., Scott. R. R. Oxford: Clarendon Press; Abridgen
eddition, 1935, p.783.
10
Ibid. p.141.
11
Ibid. p.137.
12
Ibid. p.793.
13
Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca.
https://datubazes.lanet.lv:5257/groups/default.aspx?r=1107&q=htonisks&id=997549&&g=1 (skatīts 11.07.2017)
14
Liddell and Scott’s Greek-English lexicon. Op.cit. p.783.
15
Tezaurs. Skaidrojošā vārdnīca. LU MII, 2009–2018. http://www.tezaurs.lv/#/sv/pazeme (skatīts 11.07.2017)
16
Cambridge Dictionary. http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/underworld (skatīts 11.07.2017)
17
Tezaurs. Op. cit. http://www.tezaurs.lv/#/sv/pazeme (skatīts 11.07.2017)
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dievības, gan būtnes, gan mirušo garus. Visu to, kas ir saistībā ar zemes jēdzienu – auglība,
dzimšana, dzīvībā, kā arī nāve, sastingums un atdzimšana.
Jēdziens htonisks sastopams arī psihoanalīzē, Karls G. Jungs (Carl G. Jung), runājot par
zemapziņu, to skaidro kā: Skaudība, iekāre, juteklība, meli un visi zināmie nevēlamie
paradumi ir negatīvi, bezapziņas "tumšuma" aspekts, kas var aizpausties divos veidos.
Pozitīvā, kas parādās kā "dabas gars", radoši attēlojot cilvēku, lietas un pasauli. Tas ir
htoniskais gars. (...) Negatīvā nozīmē tas pats htoniskais gars, atrodoties bezapziņā, kļūst par
ļaunuma garu, kas tiecas iznīcināt.18 Šis neapzinātais zemapziņas jēdziens savā ziņā sasaistās
ar to, kā htoniskā telpa izpaužas un tiek saprasta mitoloģiskajā vidē.
Viens no būtiskiem htoniskās pasaules simboliem ir htoniskās dievības – zemes un
pazemes dievības, kuru pārziņā ir cilvēku, zvēru, mājlopu un zemes (lauku) auglības
nodrošināšana. Htoniskajām dievībām ziedoja un upurēja (parasti melnas krāsas dzīvnieku
vai mājputnu), cerot uz viņu labvēlību ne tikai ražas nodrošināšanā, bet arī likteņa piešķiršanā
un visbeidzot mirušo aizvadīšanā uz viņpasauli.19
Džons Čadviks (John Chadwick) savā grāmatā Mikēnu pasaule (The Mycenaen World)
apgalvo, ka daudzas htoniskās dievības, iespējams, ir paliekas no vietējās pirmshellēņu
reliģijas, kamēr daudzas no Olimpa dievībām nāk no protogrieķu kultūras, kurā dominēja
Balkānu pussalas dienvidu daļā, trešajā tūkstošgadē pirms mūsu ēras. Tomēr viņš atzīmē, ka
šāds uzskats ir arī nedaudz pārspīlēts, jo htonisko un Olimpa dievību izcelsme ir daudz
sarežģītāka.20
Lietvārds χθών un no tā atvasinājies īpašības vārds χθόνιος, strikti runājot, ir
poētiska leksika, kas, pateicoties dzejas spēcīgajai tradīcijai, ienāca arī prozā, reliģisko kultu
tradīcijās

21

. Ideja par htonisko kultu un tā dievībām parādījās līdz ar episkās tradīcijas

pasaules dalījumu, kas iezīmēja nošķīrumu starp pazemes un virszemes sfērām. Virszemi un
aitēru pārvaldīja augstākie dievi, kuru pārziņā bija cilvēku ikdienas dzīves uz zemes. Viņi tika
saukti par Olimpa dieviem/piederošiem Olimpam (Ὀλύμπιοι)22 un Debesu dieviem/debesīm
piederošiem (Οὐρανίωνες), par Olimpa valdnieku tika uzskatīts Zevs (Ζεύς.23 Tumšs
ekvivalents Olimpa spožumam bija pazemes valstība, kuru pārvaldīja varenais Aīds (ᾍδης)

18

Jung C. G. Man and his Symbols. Norwell: Anchor Press, 1964, p.267.
Latvijas enciklopēdiskā vārdnīca. (red. Krūze A.) Nacionālais apgāds, 2002.
https://datubazes.lanet.lv:5257/groups/default.aspx?r=1&q=vi%C5%86pasaule&id=941824&&g=1(skatīts
11.07.2017)
20
Chadwick J. The Mycenaean World. New York: Cambridge University Press, 1976, p.85.
21
Fairbanks A. The Chthonic Gods of Greek Religion. The American Journal of Philology. Vol. 21, No. 3.
Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1900, p.242.
22
Liddell and Scott’s Greek-English lexicon. Op. cit. p.485.
23
Ibid. p.505.
19
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jeb Plūtons (Πλούτων – vēlākā laikā), saukts arī par pazemes Zevu (Ζεὺς καταχθόνιος)
un baisā Persefone (Περσεφόνη). Senākos grieķu mītu variantos, piemēram, Homēra Īliadā
(Ἰλιάς)24 un Odisejā (Ὀδύσσεια)25, Hēsioda Teogonijā (Θεογονία),26 kā arī 2 Homēriskajā
himnā Dēmetrai (Εἲς Δημήτραν27) un 4 Homēriskajā himnā Hermejam (Εἲς Ἑρμῆν)

28

pazeme jeb Aīda valstība tiek raksturota kā neskaidra un drūma mirušo mājvieta, dažkārt arī
saukta par Erebu (Ἔρεβος).29;30;31 Tajā nonāk visi mirstīgie, un tikai retos gadījumos kāds
varēja atstāt šo valstību. Nokļūstot Aīdā, mirušie tiek vērtēti, kā rezultāta tiek vai nu apbalvoti
un iegūst mūžīgo mieru, vai nolādēti, iegūstot mūžīgās ciešanas.32 Pazemes sfēra tika asociēta
ar mirušo valstību, bet debesu reprezentēja visu dzīvo.33
Mākslas vēsturnieks un grieķu literatūras profesors Artūrs Feirbanks savā darbā
Htoniskie dievi grieķu reliģijā ir apskatījis htoniskā jēdziena pielietojumu sengrieķu dzejas
darbos. Viņš norāda, ka vēlāko laiku dzejas sacerējumos, piemēram, Aishila (Αισχύλος),
Sofokla (Σοφοκλης) un Euripīda ( Εὐριπίδης) darbos34 parādās leksiskie apzīmējumu pāri,
kas norāda uz iepriekš minēto sfēru nošķīrumu. Augstākie/debesu dievi (ὕπατοι θεοί) un
zemes, pazemes/zem zemes dievi (χθόνιοι θεοί

24

35

); augšējie dievi, tie dievi, kas atrodas

Homer. Iliad. Homeri Opera in five volumes. Oxford: Oxford University Press, 1920, 8.13, 15.91.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Hom.+Il.+&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0133 (skatīts
28. 07.2017)
25
Homer. The Odyssey. (tr. Murray A. T.) Cambridge: Harvard University Press; London: William Heinemann,
Ltd., 1919, 11.1–24, 11.155.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0135%3Abook%3D24%3Acard%3
D1 (skatīts 28. 07. 2017)
26
Hesiod. Theogony. The Homeric Hymns and Homerica. (tr. Evelyn-White H. G.) Cambridge: Harvard
University Press; London: William Heinemann Ltd., 1914, l.715–780.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0129%3Acard%3D687
(skatīts 18.07.2017)
27
Anonymous. Hymn 2 to Demeter. The Homeric Hymns and Homerica. (tr. Evelyn-White H. G.) Cambridge:
Harvard University Press; London: William Heinemann Ltd., 1914, l.403–404.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=HH%202 (29.07.2017)
28
Anonymous. Hymn 4 to Hermes. The Homeric Hymns and Homerica. (tr. Evelyn-White H. G.) Cambridge:
Harvard University Press; London: William Heinemann Ltd., 1914, l.255.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=HH%204 (29.07.2017)
29
Anonymous. Hymn 2 to Demeter. Op. cit. l.409.
30
Homer. Iliad. Op. cit. 8.36.
31
Homer. The Odyssey. Op. cit. 10.528; 11.36,564.
32
Theoi Greek Mythology. Hades. (ed. Astma A. J.) Netherlands & New Zealand: University of Auckland &
Leiden, 2000–2018. http://www.theoi.com/Kosmos/Haides.html (skatīts 19.07.2017)
33
Fairbanks A. Op.cit. p.242
34
Ibid. p.242
35
Aeschylus. Agamemnon. (tr. Smyth H. W.) Cambidge: Harvard University Press; London: William
Heinemann Ltd., 1926, l.89.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0003%3Acard%3D83
(skatīts 17.07.2017)
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augšā (οἱ ἄνω θεοί) un tie dievi, kas atrodas lejā (οἱ κάτω θεοί 36;37), tie dievi, kas atrodas
lejā zem zemes (οἱ κατὰ χθονός θεοί38;39) kā arī tie dievi, kas atrodas lejā (burt. zemāk),
pazemes dievi (νέρτεροι θεοί40).
Šāds iedalījums ir episkās tradīcijas turpinājums, Olimpa dievi klasiski tiek uzskatīti par
augstāk stāvošiem un pārvaldošiem pār visu uz zemes notiekošo. Viņi tika vairāk pielūgti,
atbilstoši katra reģiona kultūras paražām. Turpretim htonisko dievu pielūgsme nebija tik
izplatīta, jo lielākoties viņi tika saistīti ar mirušajiem. Viņu funkcijās neietilpa cilvēku
ikdienas dzīves norises.41
Leksēmu οἱ χθόνιοι mēdz lietot leksēmas οἱ ἔνεροι – tie kas atrodas zemē vai zem tās
(attiecas uz mirušajiem un pazemes dieviem)42 vietā, lai apzīmētu mirušo garus.43;44 Turpretim
īpašības vārds χθόνιος savienojumā ar citiem vārdiem iegūst specifisku nozīmi. Piemēram,
ἑστία – māja vai dvēseļu atdusas vieta; φάμα – baumas, kuras sasniedz dvēseles, var
apzīmēt to, kas ir saistīts ar dvēselēm vai to mājvietu.45;46;47;48;49 Attiecīgi ar leksēmu χθόνιος

36

Sophocles. Antigone. (tr. Storr F.) London: The Loeb classical library; New York: William Heinemann Ltd.;
The Macmillan Company, 1912, l.451.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0185%3Acard%3D441
(skatīts 17.07.2017)
37
Sophocles. Ajax. (tr. Storr F.) London: The Loeb classical library; New York: William Heinemann Ltd.; The
Macmillan Company, 1913, l.865.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0183%3Acard%3D815
(skatīts 17.07.2017)
38
Euripides. Asceltis. (tr. Kovacs D.) Cambridge: Harvard University Press, 1994, l.75.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0087%3Acard%3D38
(skatīts 17.07.2017)
39
Aeschylus. Persians. (tr. Smyth H. W.) Cambridge: Harvard University Press; London, William Heinemann
Ltd., 1926, l.689.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0011%3Acard%3D681
(skatīts
17.07.2017)
40
Ibid. l.622.
41
Fairbanks A. Op. cit. p.243.
42
Liddell and Scott’s Greek-English lexicon. Op. cit. p.225.
43
Aeschylus. Libation Bearers. (tr. Smyth H. W.) Cambridge: Harvard University Press; London: William
Heinemann Ltd., 1926. l.356, 399
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0007%3Acard%3D354
(skatīts 17.07.2017)
44
Aeschylus. Persians. Op. cit. l.640.
45
Sophocles. Oedipus at Colonus. (tr. Storr F.) London: The Loeb classical library; New York: William
Heinemann Ltd., The Macmillan Company, 1912, l.1752.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0189%3Acard%3D1751
(skatīts 18.07.2017)
46
Euripides. Asceltis. Op. cit. l.902.
47
Euripides. Helen. Euripidis Fabulae. Vol. 3. (tr. Murray G.) Oxford: Clarendon Press, 1913, l.344, 1346.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0099%3Acard%3D330
(skatīts 18.07.2017)
48
Pindar. Pythian. The Odes of Pindar including the Principal Fragments with an Introduction. (tr. Sandys J.,
Litt D., FBA.) Cambridge: Harvard University Press; London: William Heinemann Ltd., 1937, 4.43.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0161%3Abook%3DP.%3Apoem%
3D4 (skatīts 18.07.2017)
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pamatā tiek apzīmētas lietas, kuras ir saistītas ar dvēselēm, bet dažkārt īpašības vārds var tikt
lietots attiecībā uz to, kas ir sasaistē ar zemi. Pastāv gadījumi, kad attiecīgais apzīmējums var
attiekties uz abām iepriekšminētajām pozīcijām vienlaicīgi, piemēram, titānu gadījumā. A.
Feirbanks atsaucas uz Hēsioda Teogoniju50, kurā Titāni tiek saukti par χθόνιοι. Leksēma
vienlaikus norāda gan uz viņu klātbūtni pazemē (viņi mīt Tartarā), gan uz viņu izcelšanos.
Viņi ir zemes bērni/tie, kuri ir dzimuši no zemes (γηγενεῖς51), proti, zemes jēdzienu apzīmē
gan leksēma χθών, gan γῆ52.
Cenšoties sniegt vienotu definīciju, A. Feirbanaks norāda, ka htoniskie dievi ir dievi,
kuri atbild par valstību zemē un zem tās, kurā mājo dvēseles pēc nāves, tomēr htoniskie dievi
nav šo dvēseļu dievi. Htoniskos dievus pielūdz cilvēki virs zemes, nevis mirušie zem tās.
Varētu teikt, ka htoniskie dievi ir dvēseļu valdnieki, kuri mīt pazemes valstībā, kamēr dzīvie
cilvēki virs zemes tos pielūdz.

Viņi tiek pielūgti, kad cilvēki godina mirušos, meklē

palīdzību, lai atriebtu kādu netaisnību, kas veikta pret mirušajiem, vai arī kad mirušo dvēseles
tiek piesauktas kādos maģiskos rituālos.53
No iepriekš teiktā izriet, ka, lai gan saikne ar mirušo dvēselēm un pazemes valstību
lielākoties dominē pazemes kultu pielūgsmē, vietām parādās arī saikne ar zemes kultu,
auglību un labklājību. Tas izteikti parādās agrīnajos literatūras darbos, piemēram, Hēsiodam54
zemnieki pielūdz pazemes/htonisko (χθόνιος) Zevu kopā ar svēto/nevainīgo/šķīsto (ἁγνή 55)
Dēmetru (Δημήτηρ), kad sākās aršanas darbi. χθόνιος un χθονία epiteti tika lietoti grieķu
kultos, apzīmējot dažādus lauksaimniecības dievus. Tomēr šī agrikultūras funkcijas nebija tik
plaši izplatītas, salīdzinot ar htonisko dievu pielūgsmi mirušo pasaules kontekstā. Savukārt
vēlākos laikos Olimpiskām dievībām, kuras tika saistītas ar zemi, auglību un labklājību, bija
būtiska loma grieķu kultūrā. Piemēram, Dēmetra un viņas meita Persefone abas tiek saistītas
ar zemes auglības kultu un pārvalda līdzīgas funkcijas. Tomēr Dēmetra ir tipiska Olimpiskā
dievība, kamēr Persefone pārstāv htonisko kultu. Lai gan abas dievietes nereti pielūdza

49

Plato. Republic. Platonis Opera. ( ed. Burnet J.) Oxford: Oxford University Press, 1903, 10.619e.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0167%3Abook%3D10%3Asection
%3D619e (skatīits 18.07.2017)
50
Hesiod. Theogony. Op.cit. 1914, l.697.
51
Liddell and Scott’s Greek-English lexicon. Op. cit. p.141.
52
Fairbanks. A. Op. cit. p.243.
53
Ibid. p.246.
54
Hesiod. Works and Days. The Homeric Hymns and Homerica. (tr. Evelyn-White H. G.) Cambridge: Harvard
University Press; London: William Heinemann Ltd., 1914, l.465.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0132%3Acard%3D448
(skatīts 18.07.2017)
55
Fairbanks. A. Op. cit. p.246.
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vienādos rituālos, lūdzot zemes auglību, Persefone lielākoties tiek saistīta ar pazemi un
mirušo pielūgsmi.56;57; 58
Attiecīgi var redzēt, ka antīkajā pasaulē termins χθόνιος tika izmantots divās
atsevišķās pozīcijās: a) kā poētisks epitets, apzīmējot dievus, dažādas mitoloģijas būtnes un
simbolus, kas tika saistīti ar pazemes valstību un mirušo dvēselēm; b) kā reliģiska kulta
termins, kas apzīmē lauksaimniecības dievus.
Feirbanks pauž uzskatu, ka mitoloģiskās būtnes un personāžus, kuri tiek saistīti ar
χθών un χθόνιος jēdzienu, var iedalīt 4 kategorijas: 1) mirušo dvēseles; 2) tie, kuri var
valda par šīm dvēselēm (pazemes dievi); 3) lauksaimniecības dievības; 4) varoņi, kurus
pielūdza htoniskajā kultā, atkarībā no viņu izcelsmes un lokācijas vai arī mitoloģiskās
saistības ar pazemes sfēru.59
Aplūkojot antīkās pasaules kultu tradīcijas, var redzēt, ka htoniskie un aitēriskie kulti
atšķīrās ne tikai ar pielūgsmes mērķi, bet arī rituālo procesiju norisi. Ziedojumi un upurējumi
debesu dievībām tika sagatavoti dienas laikā un vērsti pret debesīm, turpretim htoniskajām
dievībām, visi ziedojumi tika sniegti zemei, simbolizējot virzību uz leju. Piemēram, pienu,
medu vai asinis lēja uz zemu stāvošiem altāriem vai bedrēs. Šādus ziedojumus parasti veica
naktī. Htoniskajām dievībām upurēja tikai melnas krāsas dzīvniekus, nevis gaišus kā debesu
dieviem, kā arī nekas no upurējamiem ziedojumiem netika paturēts mielastam. Atkarībā no
laika un mīta izcelšanās vietas, htoniskajā kultā varēja pielūgt ne tikai dievus, bet arī varoņus.
Piemēram, Hērakls (Ἡρακλῆς) un Asklēpijs (Ἀσκληπιός) tika pielūgti līdzīgi kā htoniskie
dievi un uzskatīti par htoniskajiem varoņiem.60;61
Respektīvi, kultu tradīcijas un pielūgsmes ir atkarīgas no katra dieva rakstura, to
funkcijām un simbolikas. Ziedojumu mielasti un krāšņas, priecīgas svinības ir vairāk
raksturīgas augtāko dievu kultos, jo viņi tika pielūgti dažādās sfērās visas valsts ietvaros.
Savukārt dievības, kuras ir saistītas ar pazemes valstību, t.i., htoniskās dievības, šī termina
šaurākajā izpratnē, pieder pie dievu grupas, kuri ir agresīvāki, sniedz īpašas svētības un
56

The British Museum. Gods and Goddesses of Ancient Greece. London, 2018.
http://www.ancientgreece.co.uk/gods/explore/dem_sto.html (skatīts 13.07.2017)
57
Theoi Greek Mythology. Demeter – Greek Goddess of Grain & Agriculture. (ed. Astma A. J.) Netherlands &
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labvēlības dažādos mistiskos rituālos un attiecīgi tiek pielūgti drūmākā, specifiskākā un ne tik
plašā mērogā ka augstākie debesu dievi.62
Jāpiebilst, ka šīm vispārpieņemtajām tradīcijām pastāvēja dažādi izņēmumi. Pielūdzot
htoniskās dievības, varēja tikt izmantoti arī augsti altāri un rīkotas dzīres, gluži tāpat kā
pielūdzot debesu dievus. To skaidro divējādā htoniskā jēdziena izpratne, kas rada balansu
starp gaismu un tumsu, mirstīgo un nemirstīgo pasauli. Dievi ne vien tika pielūgti dažādās
sfērās, kā Dēmetra un Hermejs (Ἑρμῆς), bet arī saukti divos vārdos, kas simbolizēja to duālo
dabu. Vistiešākais piemērs ir Aīds (Ἅιδης – neredzētais) un Plūtons (Πλούτων – bagātību
devējs). Aīds lielākoties tika saistīts ar pazemes valstību un pēcnāves rituālām procesijām,
kamēr Plūtons tika pielūgts arī dažādos zemes kultos. Plūtonu mēdza asociēt ar bagātību
dievu Plutusu (Πλοῦτος; Plutus gr. πλοῦτος – bagātība, pārticība), jo kā htoniskais dievs
Plūtons valdīja pār zemes dzīlēm, kurās atradās nepieciešamās minerālvielas ražas bagātībai.
Šāda interpretācija norāda uz divējādo htoniskā jēdziena izpratni.63 Ar laiku Plūtons kļuva par
plašāk pielietoto pazemes valdnieka apzīmējumu gan grieķu, gan romiešu literatūrā. Sākotnēji
Plūtona vārds kļuva zināms pateicoties Eleusīnas Mistērijām (Ἐλευσίνια Μυστήρια ),64
kurās viņš tika godināts kā stingrs, nesatricināms valdnieks un Persefones mīlošais vīrs. Gan
Plūtons, gan Aīds, pēc sabiedrības uzskatiem, pārvaldīja cilvēku dvēseles pēc to nāves. Viņi
abi kopīgi tika pielūgti ar nāvi saistītās reliģiskās inskripcijās. Tomēr, salīdzinot ar Plūtonu,
Aīdam bija veltīti tikai daži tempļi, viņa pielūgsme nebija tik izplatīta. Viņš tika attēlots kā
tumšs un noslēpumains pazemes valdnieks, kuram nav nekādas saistības ar to, kas notiek
virszemē. Lai gan Plūtons un Aīds nereti atšķiras pēc sava rakstura, abi dievi netiek nošķirti
citās jomās, tiem piedēvē vienus un tos pašu mīta sižetus un vienādas pārvaldes funkcijas.65
Var secināt, ka htoniskajā kontekstā pazemes dieva attēlojums ir cieši saistīts ar zemes
funkciju, kas dod dzīvību vienā aspektā un sniedz mājas mirušajiem citā. Līdzīga situācija
vērojamas arī citu htonisko dievu reprezentējumā, piemēram, Persefone, kura ir zināma kā
mirušo valstības valdniece, tiek asociēta ar Kori (Κόρη) – auglības un pārpilnības dievi; Zevs,
kurš parasti tiek asociēts ar aitērisko kultu, htoniskajos kultos tiek saukts par Žēlsirdīgo Zevu
(Ζεύς Κτήσιος) un Aizstāvošo Zevu (Ζεὺς Μειλίχιος – tas, kurš aizstāv piederošu īpašumu
un mantību), pielūdzot viņu svētās čūskas veidolā. Līdzīgi htoniskā dualitāte atspoguļojas
uzskatā, ka katram nemirstīgajam dievam uz zemes ir mirstīgā forma, par kuru attiecīgais
62

Mikaelson J. D. Op.cit. p.37
Hansen W. Classical Mythology: A Guide to the Mythical World of the Greeks and Romans. Oxford: Oxford
University Press, 2005, p.182.
64
Reliģiska procesija, kuras aizsākumi meklējami Eleusīnā. Eleusīnas Mistērijas norisinājās katru gadu par godu
Dēmetrai un Persefonei, vieni no slavenākajiem un noslēpumainākajiem Senās Grieķijas rituāliem.
65
Hansen W. Op.cit. p.180.
63

12

dievs rūpējas dzīves laikā un pēc nāves padara tās dvēseli par savu tiešo reprezentāciju
pēcnāves dzīvē. Piemēram, Ifigēniju (Ἰφιγένεια) pēc nāves pielūdza kā Artemīdu
(Ἄρτεμις), bet Erehteu (Ἐρεχθεύς) identificēja kā Poseidonu (Ποσειδῶν). Šādā veidā
Olimpa dievi var iegūt htoniskos atribūtus. 66
Tomēr pastāv arī tādas dievības kā Hekate, kuras kulta rituāli atšķīrās no ierastajām
tradīcijām. Viņai parasti krustcelēs tika ziedoti kucēni – šāds ziedojums nav raksturīgs nedz
olimpiskajai, nedz htoniskajai tradīcijai. Tomēr, pateicoties savai saistībai ar pazemi, viņa
parasti tiek klasificēta kā htoniskā dievība.67;68 Var redzēt, ka eksistējošais nošķīrums starp
htoniskajām un debesu dievībām un to kultiem mēdz būt nestabils, nenoteikts un fleksibls,
atkarībā no pielūgsmes vietām, laika un tur eksistējošajām tradīcijām.69
Romiešu kultūrvidē daudzas agrīnās reliģiskās tradīcijas – dievu identificēšana,
pielūgsme, mīti un to interpretēšana, ir stipri ietekmējušās no grieķu reliģiskās un
mitoloģiskās kultūras, kura pastāvēja Apenīnu pussalā periodā starp aizvēsturi un senajiem
laikiem. Romieši vēlējas identificēt savus dievus ar grieķu dieviem (interpretatio graeca), kā
rezultātā tika interpretēti dažādi mīti par grieķu dievībām, piešķirot tām latīņu vārdus.
Htoniskais kults un tā dievības ir viens no šādiem aizguvumiem.70
Ar vārdu savienojumu Di inferi apzīmēja visu pazemes jeb htonisko dievību kopumu
romiešu tradīcijās. Romieši par htoniskās pasaules valdnieku uzskatīja Plūtonu (Plouto)
sauktu arī par Dis Pater. Romiešu mitoloģijā Plūtonu dažkārt asociēja ar dievu Orku (Orcus,
no gr. ἕρκος – siena, noslēgts aplis), kuru mēdza identificēt ar pašu nāvi, kā arī viņa vārdu,
līdzīgi kā Aīda, izmantoja, apzīmējot pazemes valstību. 71
Ņemot vērā, ka htonisko jēdzienu var interpretēt dažādi, tā ietvaros var parādīties
samērā plašs simbolikas klāsts, kas tiek attiecināts gan uz htoniskajām dievībām, gan uz
pazemes valstību. Vieni no visplašāk pazīstamākajiem simboliem ir vietu un upju nosaukumi,
kas tiek saistīti ar pazemi. Pastāvēja piecas galvenās upes, kuras varēja redzēt gan dzīvo, gan
mirušo pasaulē un kuru nosaukumi atspoguļoja emocijas un izjūtas, kuras ir saistītas ar nāvi
un htonisko pasauli.
Stiksas (Στύξ) upe tiek uzskatīta par vienu no visnozīmīgākajām un centrālajām
upēm Aīdā. Tā bija pazīstama kā naida upe, kura nosaukta par godu dievietei Stiksai.
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Pastāvēja uzskats, ka šī upe apriņķo pazemi septiņas reizes.72 Kokīta (Κωκυτός) bija
vaimanu upe,73 kas ietek Aherontā ( Ἀχέρων) jeb sāpju upē, kura pazīstama ar to, ka pār šo
upi Hārons (Χάρων), pēc vairākiem mitoloģiskiem uzskatiem, pārveda mirušos uz pēcnāves
dzīvi, par samaksu prasot monētu ( kura tika dota mirušajiem līdzi). Tie, kas nevarēja sniegt
Hāronam samaksu, mūžīgi palika tuvējā krastā. Dažkārt tiek minēts, ka mirušos veda pāri
Stiksas upei nevis Aherontai jeb pāri abām.74;75 Turpretim aizmirstības upe Lēte (Λήθη),
kura tiek saistīta ar aizmirstības dievieti Lētu, izdzēsa visas cilvēku atmiņas, tiklīdz no tās tika
smelts kāds malks.76 Flegetonta/Pififlegetona (Φλεγέθων/ Πυριφλεγέθων) turpretim bija
uguns upe, saskaņā ar Platonu (Πλάτων) šī upe veda uz Tartara dziļumiem.77;78
Ar htoniskās pasaules jēdzienu mēdz asociēt arī tādas vietas kā Tartaru (Τάρταρος),
kurš īsti netika uzskatīts par pazemes daļu, bet gan pazemes zemzemi. Tartars atradās dziļi
zem pazemes valstības, līdzīgi kā pazeme atradās zem debesīm un zemes.

79

Tā tiek uzskatīta

par vistumšāko, baisāko un noslēgtāko vietu zem zemes, kur Zevs esot notriecis Titānus kopā
ar savu tēvu Kronu (Κρόνος).

80

Homērs gan Īliadā, gan Odisejā min, ka Krons esot kļuvis

par Tartara valdnieku.81;82 Asfodeļu pļavas (Ἀσφοδελὸν λειμῶνα) savukārt bija vieta
parastām mirušo dvēselēm, kuras dzīves laikā nav nedz izdarījušas noziegumus, nedz guvušas
lielus sasniegumus.83 Turpretim Sēru lauki ( Lugentes campi), kuri ir minēti Vergīlija
(Vergilius) Eneīdā (Aeneid), bija pazemes vieta, kas rezervēta dvēselēm, kuras izšķērdēja
savu dzīvi neatbildētai mīlestībai.84 Turpretim Elizeja jeb Elizejas lauki (Ἠλύσιον πεδίον),
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kurus pārvaldīja Radamants (Ῥαδάμανθυς – Krētas valdnieks, vēlāk viens no pazemes
tienešiem) vai Krons, bija vieta īpašām mirušo dvēselēm, kuras tur pavadīja mierpilnu
pēcnāves dzīvi.85 Parasti šajā vietā nokļuva mirušie, kuri bija saistīti ar dieviem un ieguva
viņu labvēlību, nevis tie, kuri dzīves laikā bija guvuši sasniegumus, būdami taisnīgi un morāli
tikumiski. Lielākā daļa Elizejas lauku iemītnieku bija pusdievi un varoņi, tomēr pastāvēja arī
gadījumi, kad parastiem mirstīgiem, kuri nodzīvoja taisnprātīgu dzīvi, bija iespēja nokļūt
Elizejā.

86

Svētlaimīgo Salas (Μακάρων Vῆσοι) bija daļa no Elizejas valstības. Tika

uzskatīt, ka brīdī, kad dvēsele nokļuva Elizejā, viņai tika dota izvēle: palikt tur vai atdzimt. Ja
dvēsele atdzima trīs reizes un vienmēr sasniedza Elizejas laukus, tā visbeidzot tika nosūtīta uz
Svētlaimīgo salu, lai dzīvotu mūžīgā svētlaimē.87
Ņemot vērā, ka Plūtonu uzskatījā arī par zemes auglības, minerālo un garīgo bagātību
sniedzēju, par vienu no plaši pazīstamiem htoniskiem simboliem kļuva pārpilnības rags
(cornucopia). Turpretim, norādot uz pēcnāves htonisko pasauli, par Aīda simbolu uzskatīja
dzeramo ragu (ῥυτόν ), kas pretēji pārpilnības ragam simbolizē drūmo, neauglīgo un tukšo
pazemes vidi.88
Tā kā htoniskais jēdziens ir cieši saistīts ar zemi un tās funkcijām, par pazemes
valstības simboliem antīkajā pasaulē tika uzskatīti dažādi augi. Piemēram, ciprese
(κυπάρισσος/cupressus) tika uzskatīta par Aīda svēto koku, kā arī sēru koku. Šis augs tiek
minēts gan Valērija Flaka (Valerius Flaccus) Argonautikā (Argonauticon)89, gan Stacija
(Statius) Tebaīdā (Thebais).90 Domājams, ka tās smaržīgos zarus izmantoja, lai nomāktu
nāves smaržu.91 Vēl viens Aīda svētais koks bija baltā papele (λεύκη/populus alba), par
kuru, balstoties romiešu gramatiķa Servia (Servius) komentāros,92 Elizejas laukos bija
85
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pārtapusi Nimfa Leuke.93 Narcise (νάρκισσος/narcissus) savukārt bija gan Aīda, gan
Persefones svētais zieds.

2 Homēriskajā Himnā Dēmetrai94 minētajā mīta sižetā Aīds

nolaupīja Persefoni, kad viņa centās noplūkt narcises ziedu, kurš bija uzziedējis pēc Zeva
pavēles.95 Turpretim piparmētra (μίνθα/ mentha) bija mistēriju kultu svētais augs. Strābo
(Στράβων)

Ģeogrāfijā

(Γεωγραφικά)96

un

Oppiana

(Ὀππιανός)

Kinegētikā

(Κυνηγετικά,)97 šis aspekts tiek skaidrots ar mīta sižetu, kurā Aīda iemīļotā Minte tikusi
pārvērsta šajā augā.98 Par neatņemamu htoniskās pasaules simbolu tiek uzskatīts asfodelis
(ἀσφόδελος/asphodelus). Augs sākotnēji parādās Homēra Odisejā,

99

kur tiek minētas

Asfodeļu pļavas, kuras tika nosauktas par godu šo augu pelēkajiem, ēdamajiem ziediem.
Asfodelis tika uzskatīts par pazemes dievību svēto augu, un to izmantoja dažādos pielūgsmes
rituālos gan Aīda, gan Persefones, gan Hekates kultos.100 Granātābols (ῥοιά /poeniceus) tai
pašā laikā simbolizēja mūžīgo saikni ar Aīda valstību. Piemēram, 2 Homēriskajā Himnā
Dēmetrai

101

un Ovīdija (Ovidius) Metamorfozēs (Metamorphoseon libri)

102

minēts, ka Aīds

iemānīja Persefonei granātābola sēkliņas, kas lika viņai uz mūžu palikt saistītai ar pazemes
valstību.
Ne tikai augi, bet arī dzīvnieki un mītiskās būtnes tika asociētas ar htonisko pasauli,
piemēram, Kerbers (Κέρβερος (arī Cerbers (Cerberus)) grieķu un romiešu mitoloģijā bija
daudzgalvains suns, kas sargā Aīda valstības vārtus, neļaujot tiem, kuri ir šķērsojuši Stiksas
vai Aherontas upi, aizbēgt no sava pēcnāves likteņa. Ehidnas (Ἔχιδνα) un Tifona (Τυφῶν)
pēctecis parasti tiek attēlots ar trīs galvām (izņēmums ir Hēsioda Teogonija,103 kur Kerberam
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ir 50 galvas un Pindara (Πίνδαρος) darbi, kur tam ir simts galvas 104), reptiļa asti un čūskām,
kuras ir uz āru izvirzītas no dažādām viņa ķermeņa vietām.

105

Tai pašā laikā kliedzošā pūce

(ignavus bubo) bija slikto ziņu putns, kuru uzskatīja par Aīda un citu htonisko dievību
vēstnesi. Ovīdijs106 min, ka Dēmetra esot pārvērtusi Aīda dārznieku, daimonu Askalafu
(Ἀσκάλαφος) par pūci, jo tas viņai bija atnesis sliktās vēstis par viņas meitu Persefoni.107
Kā jau iepriekš tika minēts, melnas krāsas dzīvnieki vienmēr ir tikuši asociēti ar
htonisko kultu, tomēr melniem liellopiem un zirgiem htoniskajā kultā bija īpaša nozīme.
Melnu vērsi/govi uzskatīja par svētu, jo Aīdam pazemes valstībā esot piederējis melns
nemirstīgo liellopu ganāmpulks, kurš ir ganījies Asfodeļu pļāvās,108;

109

bet melnu zirgu

uzskatīja par Aīda svēto dzīvnieku, jo to asociēja ar nemirstīgajiem pazemes zirgiem, kuri
vilka pazemes valdnieka zelta ratus.110;111;112;113
Atsevišķa loma htoniskajā kultā piemīt čūskai (ὄφις/serpens). Tā parasti tiek saistīta ar
senākajiem cilvēcei pazīstamiem rituāliem, vienlaikus simbolizējot gan labo, gan ļauno. Proti,
čūska var tikt asociēta gan ar nāvi, gan auglību, tādējādi reprezentējot divējādo htonisko
būtību. Grieķu kultos viena no pazīstamākajām čūskveidīgajām būtnēm (pus cilvēks, pus
čūska) bija Ehidna, kuru nereti dēvē par visu briesmoņu māti – Okeanīda (Ὠκεανίδες) un
Stiksas meita. Mānīgi skaistā būtne, kura ar savu izskatu pievilināja mirstīgos, lai tos
nonāvētu.
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Turpretim zemes dēls Ladons (Λάδωνος – pūķveidīga čūska ar vairākām

galvām), kurš apsargāja zelta ābolus Hesperīdas (Ἑσπερίδες) dārzā, tiek uzskatīts par
auglības, bagātības, nemirstības un skaistuma simbolu sargātāju.
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Savukārt romiešu
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mitoloģijā čūska tiek saistīta ar ražas, ganāmpulku un ūdeņu dievības Mitras
(Mithras/Μίθρας) kultu.116
Attiecības starp gaismu un tumsu mirstīgo un nemirstīgo htoniskajos kultos savā ziņā
parāda antīkās pasaules vēlmi sasniegt dabas līdzsvaru. Šī saikne ar zemi norāda uz grieķu un
romiešu kultūrā pastāvošo ticību, ka dzīves un nāves cikls gan sākas, gan noslēdzas zemē.117
Respektīvi, htoniskās dievības nevarēja pastāvēt bez olimpiskajām un otrādāk. Abi šie
pretstati viens otru atbalsta un papildina. Antīkās pasaules mitoloģiskajā tradīcijā visums tika
sadalīts starp debesīm un zemi vienādās daļās, ietverot gan gaismu, gan tumsu. Palūkojoties
uz htoniskās pasaules raksturojumu, var redzēt, ka tas pēc būtības reprezentē dzīves un nāves
ciklu uz zemes un zem tās.
Izvērtējot iepriekš apskatītos antīkās pasaules mitogrāfijas un mūsdienu
literatūras teorijas avotos, var secināt, ka ir iespējams izveidot vispārēju pazīmju
kopumu, kas raksturo htonisko pasauli:
1.

Htoniskais jēdziens tiek pretstatīs aitēriskajam, lai gan abas jomas var

pārklāties dažādās funkcijās, tiek uzsvērts nošķīrums starp to, kas atrodas augšā (virs zemes,
debesīs) un to, kas atrodas lejā (zem zemes, pazemē).
2.

Htoniskā pasaule var atspoguļoties divējādi: zemes kultā ar procesiem, kas

notiek virs zemes un zemes ietvaros, un pazemē jeb procesos, kas saistīti ar mirušo valstību.
3.

Vērojami konkrēti vietas raksturojumi, kā arī floras un faunas elementi, kas

raksturo htoniskās pasaules vidi.
4.

Par htoniskās pasaules klātbūtni var norādīt dažādas dievības un viņām

raksturīgā simbolika, kas tiek saistītas ar htonisko kultu.
Rezumējot – viss, kas raksturo htoniskās pasaules redzējumu, ir cieši saistīts ar mītu, tā
interpretācijas iespējām, kā arī mīta māksliniecisko apdari. Htoniskā pasaule ir kā mozaīka,
kuru veido dažādi mītu varianti un to interpretācijas antīkās literatūras tradīcijā.
1.2. Mīta teorijas Lūkiāna htoniskās pasaules ietvaros ( Lūkiāna tekstu atlase)
Mīti pēc savas būtības sastāv no izteikti sarežģītām un tajā pašā laikā nenoteiktām
kategorijām. Mītus ir iespējams dažādi klasificēt un analizēt, tomēr ne visi mīti ir pakļauti
kādam noteiktam skaidrojumam. Attiecīgi jebkurš mīts ir daudzfunkcionāls un līdz ar to katrs
var to vērtēt pēc dažādiem kritērijiem. Gluži kā jebkuram stāstam mītam var būt vairāku
līmeņu nozīmes. It īpaši, ja mīts ir abstrakts, tā ambivalances platība var palielinātāties vēl jo
vairāk.
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Mītu interpretācijas sākās jau pirmssokrātiķu laikā ap 4. gs. p.m.ē.

118

Grieķu mitogrāfs

Euemers (Εὐήμερος) bija viens no nozīmīgākajiem antīkās pasaules mītu pētniekiem. Viņš
interpretēja mītus kā faktisku vēstures notikumu pārstāstus, kas laiku gaitā ir tikuši izkropļoti
un attālinājušies no patiesības. Savukārt filozofs, neoplatoniķis Sallustijs iedalīja mītus 5
kategorijās: teoloģiskajā, fiziskajā (tajās, kas attiecas uz dabas likumiem), animistiskajā
(attiecas uz dvēseli), materiālajā un jauktajā (attiecas uz vairākām sfērām).119
Filozofs Platons turpretim dziļi nosodīja poētiskos mītus, apspriežot izglītības jautājumu
savā darbā Valsts (Πολιτεία), bet, neskatoties uz to, viņš savos rakstos nemitīgi atsaucas uz
dažādiem mītiem. Tā kā platonisms attīstījās laikā, ko mēdza saukt par vidējo platonismu un
neoplatonismu, tādi autori kā Plūtarhs ( Πλούταρχος), Porfīrijs (Πορφύριος), Prokls
(Πρόκλος), Olimpiodors ( Ὀλυμπιόδωρος) un Damaskijs ( Δαμάσκιος) rakstīja par
simbolistisko, tradicionālo un orfisko mītu120 interpretācijām. 121
Interese par politeistisko mitoloģiju atdzīvojās renesanses laikā, agrīnie mitogrāfiskie
darbi parādījās ap 16. gs., piemēram, Theologia Mythologica (1532). Savukārt modernajā
pētniecībā pirmās mīta teorijas parādījās 19. gs., raksturojot mītu kā novecojušu vai
neveiksmīgu domāšanas veidu un interpretējot to kā primitīvu modernās zinātnes pretstatu.
Turpretim liela daļa 20.gs. teoriju noraidīja 19.gs. raksturīgos uzskatus un centās interpretēt
mītu dažādos aspektos, tikai ne kā novecojušu zinātnes pretstatu.122
20 gs. britu akadēmiķis Klaivs S. Lūiss (Clive S. Lewis), runājot par mīta definīciju,
pauž uzskatu, ka eksistē tādi stāsti, kuriem pašiem par sevi piemīt īpaša vērtība, neatkarīgi no
to klātbūtnes literāros darbos. Par piemēru viņš min sengrieķu mītu par Orfeju (Ὀρφεύς),
kuram piemīt pašam sava vērtība, aprakstot to ārpus jebkāda literāra darba. Mītus nevar
klasificēt kopā ar citām literatūras izpausmēm, jo tie atrodas ārpus tās robežām.123
Balstoties uz iepriekš teikto, var secināt, ka pastāv vairākas pieejas, kā mīts tiek
definēts, skatīts un interpretēts. Htoniskā pasaule līdzīgi kā mīta teorija un tās interpretācijas
veidi ir samērā visaptverošs jēdziens. Par pamatu ņemot iepriekš apskatīto htoniskās
pasaules pazīmju kopumu, ir iespējams atlasīt sekojošus Lūkiāna tekstus, kuros izteikti
ir manāma htoniskās pasaules klātbūtne – Par Dipsām (Περὶ τῶν Διψάδων), Mirušo
118
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sarunas (Νεκρικοὶ Διάλογοι), Menips jeb Nonākšana mirušo valstībā (Μένιππος ἢ
Νεκυομαντεία), Patiesie stāsti (Ἀληθῶν Διηγημάτων), Ierašanās pazemē jeb Tirāns
(Κατάπλους ἢ Τύραννος), Hārons jeb Novērojošie (Χάρων ἢ Ἐπισκοποῦντες), Par
sērām (Περὶ Πένθους). Lai gan autors izmanto vienu mitoloģisko konceptu, katrā darbā tiek
izceltas dažādas nostādnes, kas savukārt ietekmē, kā konkrētie mīta elementi tiek pasniegti
lasītājām.
Ņemot vērā, ka šis mitoloģiskais tēlojums nav vienveidīgs, to ir iespējāms skatīt no
dažādām mītu teorijas pieejām. Tomēr, lai pilnvērtīgi novērtētu, kuras mīta teorijas un
interpretācijas var tikt saistītas ar Lūkiāna htonisko pasauli, ir nepieciešams gūt vispārinātu
priekšstatu par mīta interpretācijas iespējām.
Mītu pētniecībā pastāv 4 visplašāk izmantotās mīta teorijas124 – racionālā teorija
nosaka, ka mīti tika radīti, lai izskaidrotu dabas notikumus un spēkus. Šajā teorijā ietilpst visi
radīšanas mīti un tā paskaidro, ka dievi kontrolē visu dabā notiekošo; funkcionālā mīta
teorijā ietilpst visi mīti, kuri tika radīti kā sociālās kontroles paveids. Šī teorija uzskata, ka
mītus izmantoja, lai mācītu morāli un sociālo uzvedību. Tā arī nosaka, ka mīti tika radīti, lai
nodrošinātu stabilitātes funkciju sabiedrībā; turpretim strukturālā mīta teorija uzskata, ka
mīti ir veidoti pēc cilvēka prāta un dabas. Attiecīgi – strukturālie mīti balstās cilvēku
emocijās, tie parāda cilvēku divējādo dabu – gan labo, gan ļauno; savukārt psiholoģiskā mīta
teorija, balstoties cilvēku emocijās, pārstāv uzskatu, ka visi mīti ir radušies no cilvēku
zemapziņas. Dažādām kultūrām bija līdzīgas bailes, vēlmes, neatbildēti jautājumi, uz kuriem
tās vēlējās rast atbildes. Visi šie faktori ir psiholoģisko mītu pamatā, tie izskaidro dažādu
kultūras sabiedrību līdzīgos arhetipus, piemēram, ka dievi pārvalda dažādas sfēras – debesis,
zemi, jūras, pazemi u.tml.
Lūkiāna htoniskās pasaules ietvaros ir iespējams saskatīt elementus no 3 aprakstītajām
mīta teorijām. Funkcionālajā teorijā caur mītu parādās autora kritika par sabiedrībā notiekošo
un viņa idealizētais sabiedrības modeļa attēlojums. Strukturālajā teorijā parādās htoniskās
sfēras dualitātē, kurā autors attēlo kontrastaino cilvēku dabu. Turpertim psiholoģiskajā teorijā
izpaužas htonisko dievību pārvaldes funkcijas un to sasaistība ar cilvēku dzīvi. Akcentēts tiek
sabiedrībā pastāvošais jautājums par dzīves un nāves norisēm, kas parāda mītu kā dažādu
uzskatu sistēmu skaidrojumu.

124

Four Theories of Myth. Scribd. 2007–2018. https://www.scribd.com/doc/6759542/Four-Theories-of-Myth
(skatīts 08.08.2017)

20

20. gs. angļu klasicists Džefrijs S. Kirks savā grāmatā Grieķu mītu daba (The Nature of
Greek Myths)125 uzskaita 5 visplašāk zināmās un pielietotās monolītas mīta teorijas126:
1)

Visi mīti ir dabas mīti – šo teoriju 19. gs. izvirzīja Maks Millers (Max Müller)

norādot, ka mīti ir tikai dabas alegorijas, tie visi var tikt saistīti ar meteoroloģiskām,
kosmoloģiskām vai agrikultūras parādībām.127
2)

Visi mīti ir etimoloģiski – šo teoriju 19.gs. izvirzīja skotu dzejnieks, novelists un

literatūras kritiķis Endrjū Langs (Andrew Lang). Viņš uzskatīja, ka visi mīti piedāvā iemeslu
vai paskaidrojumu par kaut kādu lietu vai parādību reālajā pasaulē. Mīts ir sava veida
primitīvā zinātne: mīti nav vienkāršas alegorijas, jo tos var paskaidrot. Tomēr mītus nevar
nedz pilnībā pielīdzināt, nedz pretstatīt filozofijai un zinātnei. Mīti cenšas paskaidrot lietas
gan fiziski, gan emocionāli, gan garīgi, kā arī ne tikai reālistiski un figurāli, bet arī
metaforiski.128
3)

Visi mīti darbojas kā apkārtējās sabiedrības un tās uzskatu liecība – šo teoriju

20. gs. izvirzīja poļu antropologs Broņislavs Maļinovskis (Bronislaw Malinowski), kurš
pauda uzskatu, ka tradicionālā sabiedrībā ikvienu eksistējošu paradumu un institūciju mēdz
apstiprināt kāds pastāvošs mīts, kas liecina par kādu precedentu ar ko ir saistīts, bet nemēģina
to skaidrot kādā loģiskā vai filozofiskā nozīme. Saskaņā ar šo teoriju, mīts nepiemīt
primitīvam zinātniskam izskaidrojumam, bet gan ticības sistēmai, kura ir izveidojusies, lai
apstiprinātu pastāvošas sabiedrības modeli.129
4)

Mīta mērķis ir radīt radošu laikmetu – „mūžīgo sapņu laiku” („the entertal

Dreamtime”), un, atgūstot šīs radošās ēras sajūtu, cilvēce spēj atdzīvināt kādu no
unikālajām radošajām spējām; Šīs teorijas aizsācējs ir 20. gs. rumāņu reliģijas pētnieks un
rakstnieks Mirča Eliade (Mircea Eliade), kurš uzskatīja, ka mīti ļauj cilvēkiem atrasties un
iejusties ‘laikā pirms mūsu laika’, kad dievišķās būtnes atradās uz zemes un tika uzskatītas par
reālām. Periodā, ko primitīvs cilvēks var saukt par reliģiski–maģisko laiku. Eliade atzīmē, ka
katra radīšana atspoguļo vai atjauno pirmo pasaules radīšanu, attiecīgi katrai nākošai
radīšanai, piemēram, pilsētas dibināšanai ir savs pamats pasaules centrā.130
5)

Visu mītu pamatā ir rituāls – šī ir 20. gs. „Kembridžas skolas” teorija, kuru ir

aktualizējuši britu pētnieki: Džeimss Freizers (James Frazer), Džeina Harrisone (Jane
Harrison), Gilberts Murrejs (Gilbert Murray) un Francis Cornfords (Francis Cornford). Viņi ir
125
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spēcīgi ietekmējuši citus pētniekus, tai skaitā vācu zinātnieku, grieķu mitoloģijas pētnieku
Valteru Burkertu (Walter Burkert). Šī teorija, pēc Kirkes vārdiem, ir viena no visspilgāk
pastāvošām un nozīmīgākajām. Tā paredz, ka mīts vai nu izriet no kāda rituāla, vai ir cieši ar
to saistīts. Rituāls kā reliģiska ceremonija ir darīšana, bet mīts ir teikšana, attiecīgās darbības
mutvārdu forma. Rituāls un mīts ir kā vienas monētas divas puses.131
Apskatot atlasītos Lūkiāna darbus, var pieņemt, ka B. Maļinovska, M. Eliades un
„Kembridžas skolas” teorijas var tikt vairāk saistītas ar htonisko pasauli, kāda tā tiek attēlota
šajos darbos. B. Maļinovska teorija liekas pateicīga, lai atlasītajos Lūkiāna tekstos izvērtētu
htoniskajā telpā attēloto sadzīviskumu un tā laika sabiedrības un tās norišu atspoguļojumu. Ar
M. Eliades teoriju var apskatīt htoniskās un reālās vides apvienojumu, kas sniedz priekšsatu
par mītiskās pasaules klātbūtni (šajā gadījumā runa tieši par htonisko aspektu) pastāvošajā
kultūras realitātē. Piemēram, izmantojot sadzīviskas situācijas pazemes vidē un raksturojot
simbolus, kuri rada asociāciju ar htonisko sfēru un tās klātbūtni. Savukārt caur „Kembridžas
skolas” teoriju var aplūkot rituālo tradīciju (bēru, apbedīšanas un mirušo godināšanas),
ietekmēšanos no htoniskās pasaules uztveres, kas autoraprāt ir absurdi. Savas htoniskās
pasaules ietvaros Lūkiāns kritizē šādas nostādnes, radot tādu htoniskās vides attēlojumu, kas
parāda šo tradīciju bezjēdzīgumu.
Ņemot vēra mīta pētniecības plašās robežas, mīta teorijas var šaurāk izdalīt vairākās
variācijās, kas ļauj interpretēt mītu kā uzskatu sistēmu, apslēptu vēsturi, apslēptu filozofiju vai
alegoriju, stāstu, kurš ilustrē morālās patiesības, dabas parādību alegoriju, pirmszinātnisko
skaidrojumu, liecību par apkārtējo sabiedrību un tās uzskatiem, metaforu kaut kam
nezināmam, reliģisko rituālo izpausmi, psiholoģisko arhetipu piemēru, sociālo sistēmu
nesavienojamos strukturālos konfliktus, kā arī stāstus, kas tos saista ar tradicionālām
pasakām, it īpaši – tautas teikām.132
Tomēr attiecīgajos Lūkiāna darbos, ņemot vēra darbu tematiku, to kontekstu un to, kā
autors apstrādā mīta materiālu, iespējams, mītu varētu skatīt gan kā apslēptu filozofiju vai
alegoriju (htoniskās vides un elementu reprezentācijā pastāv kāda dziļāka doma un patiesība,
kas slēpjas aiz mīta neticamās ārienes), tāpat arī kā metaforu kaut kam nezināmam (ar mīta
palīdzību tiek skaidrotas prātam nesaprotamas lietas, htoniskajā pasaulē – jautājums par
pēcnāves dzīves reprezentāciju), kā arī jau iepriekšminēto liecību par apkārtējo sabiedrību
un tās uzskatiem, psiholoģisko arhetipu piemēru, uzskatu sistēmu un reliģisko rituālo
izpausmi.
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Lūkiāns savos darbos dod priekšroku dažādu elementu sajukumiem, kas ļauj tos skatīt
un interpretēt vairākos līmeņos. Htoniskās pasaules ietvaros, tiek izmantots viens mītiskais
koncepts, kas tiek pasniegts dažādos veidos. Tādējādi htoniskās pasaules elementus ir
iespējams skatīt no dažādiem mīta un žanru teorijas aspektiem. Autors rada savu redzējumu
par htoniskās pasaules aprisēm, ļaujot tām būt mainīgām, pielāgojoties dažādām
interpretācijas iespējām. Šāda autora pieeja atklāj tekstu satīrisko dzīslu un viņa vispārīgos
vērojumus par pasauli un tās kārtību.
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2. ŽANRU IEZĪMES LŪKIĀNA TEKSTOS: JAUTĀJUMA
PROBLEMĀTIKA
Gluži kā glezniecībā pastāv dažādi gleznu veidi kā ainava, klusā daba, portrets u.c.,
literatūrā pastāv dažādi rakstisko darbu paveidi. Katram šādam paveidam piemīt kopīgas
īpašības, kas tos iekļauj vienā kategorijā.
Žanrs (genre) ir franču termins, kurš ir cēlies no latīņu vārda genus, generis (izcelsme,
dzimta, klase veids, tips), kas ir ekvivalents sengrieķu γένος, γένεος. Tas apzīmē literāro
formu vai veidu, kurā darbi tiek klasificēti pēc to kopīgajām īpašībām. Žanrus var noteikt
literāro darbu tehnika, saturs vai pat to garums. Grupējot darbus žanros, tiek piedāvāts
sakārtots veids, kā aplūkot plašu literāro tekstu skaitu, kā arī tas sniedz labāku ideju par
attiecīgo darbu vispārēji paredzēto struktūru vai tēmu. Visbeidzot žanru pieeja var padziļināt
jebkura teksta jēgu un vērtību, ļaujot to skatīt salīdzinājumā ar citiem līdzīga veida
tekstiem.133 Senāko fiksēto Rietumeiropas literatūras žanru sistēmas dalījumu ir izstrādājis
Platons. Viņš izdalīja 3 klasiskos pamata žanrus: dzeju, drāmu un prozu. Dzeju vēlāk
iedalīja epikā, lirikā un drāmā. Šāds iedalījums nāk no Platona un Aristoteļa (Ἀριστοτέλης),
vēlāko laiku teorētiķi pievienojās šim pieņemtajam dalījumam un ar laiku to papildināja ar
citiem apakšžanriem.134
Žanru teorijas pētījumi pēc būtības ir saistošo sakarību izpēte. Literatūrā tāpat kā citos
mākslas izpausmes veidos svarīga ir žanru iezīmju un konvenciju apzināšana, kas ļauj
pilnvērtīgāk aplūkot un izvērtēt dažādus teksta materiālus. Jebkura žanra neatņemama
sastāvdaļa ir autora izteiktais stāstījums jeb naratīva. Naratīvs pamatā ir savā starpā saistītu
notikumu izklāsts par reāliem vai izdomātiem notikumiem.135;136 Termins nāk no latīņu
darbības vārda narrare (teikt), kurš savukārt ir cēlies no īpašības vārda gnarus (zinošs,
prasmīgs). Terminu ‘stāsts’ var izmantota kā sinonīmu terminam naratīvs (stāstījums), kā arī
to var izmantot, lai apzīmētu notikumu secību, kas aprakstīta stāstījumā.137;138
Naratīvs var tikt iedalīts dažādās tematiskās vai formālās kategorijās: ne-fikcijas
darbos (transkripcijas dzeja, biogrāfija, historiogrāfija u.c.); fikcijas darbos ( vēsture, mīti,
133
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leģendas u.c. fikcionizācijas). Attiecīgi naratīvā ietilpst gan dzejas darbi, gan prozas žanru
darbi, kā stāsts, romāns, novele, eseja, miniatūra u.c. Naratīva struktūra ir cieši saistīta ar
stāstu un stāstījumu – stāsta saturu un tā formu, kādā stāts tiek pastāstīts.139
Katrs naratīvs veidojas no dažādiem literāriem paņēmieniem, kurus autors izmanto
dažādos literatūras žanros, lai ieinteresētu un pārliecinātu lasītāju par tekstā notiekošajiem
notikumiem. Autors rada stāsta pasauli un tās personāžus, ļaujot lasītajām kļūt par šīs radītas
pasaules novērotāju, sekojot līdzi attiecīga stāsta notikumu gaitām.
Par savdabīgu un oriģinālu autoru antīkās literatūras tradīcijā var uzskatīt Samosatas
Lūkiānu. Katels Viglas (Katelis Viglas) ievadrakstā Lūkiāna dzīve un spriedumi par viņa
darbu (Lucian’s life and judgments on his work)140 norāda, ka Lūkiāna literārā darbība izteica
viņa laikmeta garu un reliģisko sinkrētismu. Atsaucoties uz Kirku Freudenbuku (Kirk
Freudenbuck), Lindu Hačeoni (Linda Hutcheon) un Duglasu K. Muku (Douglas C. Muecke)
K. Viglas norāda, ka Lūkiānu nosacīti mēdza pieskaitīt Menipiskās satiras tradīcijai, kuras
ietvaros viņš izstrādā savu alternatīvo literārās izteiksmes formu, izjaucot ierastās literāro
žanru tradīcijas.141;142;143 Laiku gaitā Lūkiāns ir ticis gan kritizēts, gan apbrīnots, ņemot vērā
dažādu norišu, uzskatu un reliģisko sistēmu attēlojumu, kas parādās viņa darbos. Jaunākajos
laikos interese par viņa darbiem uzplauka līdz ar postmodernismu. Viglas atsaucas uz Mihailu
M. Bahtinu ( и аил

. а тин), kurš, runājot par žanru sajaukumiem antīkajā literatūrā,

lieto apzīmējumu σπουδογέλοιον (nopietni smieklīgais). Tiek norādīts, ka Lūkiāna darbi
spilgti atspoguļo šo terminu, jo viņa literārajā darbībā vērojami dažādi kontrastaini elementi,
kas vienlaikus savieno cildeno ar smieklīgo, tādējādi atspoguļojot apkārtējo pasauli kā sava
veida karnevālu, kurā ikdienišķas lietas tiek modificētas un hiperbolizētas.144 Lūkiāna darbos
var izdalīt gan esejas, gan dialogus, gan biogrāfijas, kā arī poētiskos un rētoriskos tekstus,
tomēr žanru robežas viņa daiļradē ir samērā nenoteiktas. Var novērot, ka vienā darbā
saskatāmas vairāku žanru iezīmes, to spilgti var novērot arī maģistra darba atlasītajos tekstos.
Lūkiāns izjauc eksistējošās literāro žanru tradīcijas, lai radītu savu oriģinālo formu, kas
atspoguļo dažādu žanru elementu sajaukumu.
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Lūkiāns esot bijis veiksmīgs rētoriķis, savas karjeras laikā viņš ir daudz ceļojis gan uz
Rietumeiropas, gan Austrumu zemēm, tādējādi gūstot ieskatus par dažādu tautu kultūras
uzskatiem.145 Neskatoties uz saviem panākumiem rētorikā, Lūkiāns, šķiet, nekad netika
sasniedzis pirmo vietu savā profesijā, kas, iespējams, kalpoja par iemeslu viņa
neapmierinātībai un izvēlei pārtraukt rētorisko darbību, apmetoties Atēnās ap 2. gs. 165. gadu.
Tur viņš paplašināja savas zināšanas par grieķu literatūru. Lūkiāns sāka rakstīt kritizējošus un
satīriskus darbus par sava laika intelektuālās sabiedrības dzīvi. Lūkiāna literārā darbība
saglabāja sabiedrībā esošu reputāciju, kuru viņš bija ieguvis kā rētoriķis.146;147
Runājot par Lūkiāna stilu, krievu filozofs, antīkās pasaules pētnieks un tulkotājs
Aleksejs Losejevs uzskata, ka viņš izceļas ar savu asprātību, satīrisko humoru un spēju
ironizēt par apkārt notiekošo. Viņa ‘pasmiešanās’ un ‘ironizēšana’ nav virspusēja, tā vienmēr
sniedz zināmu domas dziļumu. Viņš brīvi miksē kopā dažādus žanrus, piemēram, Platona
dialoga metodes ar vecatiskās un jaunatiskās komēdijas, kā arī Menipa (Μένιππος) satiru
iezīmēm, veidojot pats savu oriģinālo stilu, kas atšķir viņu no citiem autoriem. Viņš balstās
grieķu klasiskā perioda literatūras stilā, modificējot to savām vajadzībām, savos darbos citējot
un atsaucoties uz dažādiem tā laikmeta autoriem.148 Ar savu neparasto un bagātīgo izteiksmes
stilu, balstoties klasikas literatūras ideālismā, Lūkiāns kļuva par paraugu vēlākiem Romas
impērijas un Bizantija perioda autoriem.149
Līdz mūsdienām saglabājušies 80 darbi, par kuru autoru tradicionāli tiek uzskatīts
Lūkiāns.150 Lūkiāna darbus, balstoties to sarakstīšanas hronoloģijā, mēdz iedalīt 3 posmos:151
agrīnajā (rētoriskie sacerējumi) (līdz 145. - 160. g.), vidējā (filozofiskie un fantāzijas
sacerējumi) (līdz 180.g.) un vēlīnajā (daļēja atgriešanās pie rētorikas, interese par Epikūra
filozofija.) ( no 180.g.), kā arī 13 grupās,152;153 kombinējot to saturiskās iezīmes un
hronoloģiju.
Pirmo Lūkiāna literārās darbības posmu mēdz saukt arī par rētorisko posmu. Līdz ar
romiešu absolūtisma attīstību 2. gs. m.ē. rētorika bija zaudējusi milzīgo sociāli politisko
nozīmi, kāda pastāvēja Grieķijā un Romā republikas laikā. Tomēr senā tieksme pēc
145
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daiļrunības nekad neatstāja grieķu un romiešu kultūrvidi. Impērijas periodā rētorika attālinājās
no dzīves, aprobežojoties ar formālistiskiem vingrinājumiem un īstenoja tikai un vienīgi
mākslinieciskus mērķus, piesaistot literatūras mīļotājus. Lūkiāns radīja garu fiktīvu runu
sēriju, (tā laika rētorikas skolas paredzēja, ka runas tika rakstīta par konkrētām tēmām),
iestrādājot konkrētu stilu ar nolūku radīt deklamējošu efektu lasītāju un klausītāju vidū.
Tomēr sava rētoriskā perioda ietvaros Lūkiāns nepalika tikai orators, atsevišķās vietās viņš
sāka izpausties kā filozofs, izmantojot dialoģisko formu. Tiek uzskatīts, ka ar laiku viņš guva
vilšanos rētorikā un tādēļ pievēršas filozofijai, lai gan viņš nebija profesionāls filozofs. 154
Darbi, kurus Lūkiāns sarakstīja 50. gadu otrajā pusē, bija kā pāreja no rētorikas uz
filozofiju, tie sevī ietvēra filozofiskus spriedumus, bet tajā pašā laikā tos vairs nevarēja
nosaukt par rētoriskiem. Sava otrā daiļrades posma laikā Lūkiāns aptvēra plašu tēmu loku,
tājā parādās viņa pazīstamākie satīriskie darbi par mitoloģiju, vairāki filozofiskie traktāti, kā
arī darbi par māņticību un fantāziju. Filozofiskajos darbos Lūkiāns apskatīja neatbilstību starp
filozofu dzīvi un tiem ideāliem, kurus viņi sludināja. Šajā daiļrades posmā, it īpaši viņa
dialoģiskajos darbos, visvairāk attīstījās Lūkiāna satīriskā dzīsla, kas kļuva par neatņemamu
elementu viņa literārajā darbībā. 155
Trešais darbības posms ir Lūkiāna daļēja atgriešanās pie rētorikas, interese par Epikūra
(Ἐπίκουρος) filozofiju un autora skaidri izteiktā vilšanās rētorikā. Šajā posmā līdz ar
satīriskajiem elementiem, saglabājās Lūkiāna jau iepriekš izmantotie filozofiskie, rētoriskie
un mitoloģiskie motīvi, tomēr mainījās autora attieksme pret šiem motīviem. Viņa rētorika
vairs neaptvēra plašu tēmu loku kā agrāk, bet gan nelielas un maznozīmīgas tematikas.156
Ņemot vērā dažādo elementu sajaukumu Lūkiāna darbos, maģistra darba pētījumā
atbilstošākais būtu aplūkot žanra iezīmes sasaistē ar htoniskās pasaules elementiem. Proti, kā
htoniskās pasaules atainojums mainās atšķirīgu žanru iezīmju kontekstā, atsevišķu uzmanību
pievēršot dialoga un satiras žanra klātbūtnei. Vairāk nekā puse no atlasītajiem Lūkiāna
darbiem (4 no 7), kuros ir vērojama htoniskās pasaules klātbūtne, ietver dialoģisko struktūru,
turpretim, satiras elementi ir klātesoši visos darbos. Attiecīgi, lai pilnvērtīgi novērtētu
htonisko elementu klātbūtni šo un iespējams citu žanru ietvaros, kuri var atklāties pētījuma
gaitā, ir nepieciešams aplūkot abu iepriekšminēto žanru vispārējās iezīmes.
Dialogs ir sarunavalodas attēlojums, kuram raksturīga sarunvalodas leksika, izsauksmes
vārdi, frazeoloģismi, nepabeigti teikumi un reducēšana (kad kaut kas tiek izlaists). Dialogs no
teksta kļūst par atsevišķu žanru, izmantojot dialoģiskos principus. Valodas un kultūras
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pētnieks Klaus Krippendroffs, ietekmējoties no Mihaela Bahtina, Martina Bubera (Martin
Buber) un Paulo Freira (Paulo Freire), uzskaita 8 dialoga iezīmes, kuras tiek izmantotas
rakstītā tekstā. Dialogā mainās runātāja un klausītāja loma, tas ietver ne tikai vārdus, bet arī
žestus un mīmiku, kas tekstā reprezentē reālas sarunas norisi. Katrs dialoga izteiciens ir kā
atbilde uz iepriekš teikto, tādējādi veidojot repliku miju. Sarunas gaitā tiek izpētīts, pārskatīts
un rekonstruēts apspriežamais temats. Dialogā nav noteikta sākuma vai nepieciešama
iznākuma. Dialogs kādā momentā var tikt pārtraukts un turpināts vēlākā laika posmā. Sarunas
izteikumu nozīme balstās dialoga dalībnieku savstarpējās reaģēšanas laikā, nevis izteiktajos
vārdos, domās vai apkārtējos notikumos. Šī nozīme ir divpusēja, sasaistot kopā runātājus un
klausītājus. Dialogs ir pašorganizējošs, tas pats veido savu pagātni un nākotni. Tā nozīme ir
unikāla sarunas procesam un pilnīgi skaidra tās dalībniekiem, bet bieži var būt nesaprotama
klausītājiem, vērotājiem ārpus sarunas. Dialogu nevar pārvaldīt viens dalībnieks, nedz tā gaitu
var noteikt kāds visaptverošs princips (ideoloģija vai hegemonija). Dialoga dalībnieki izturas
atvērti viens pret otru, bez spriedzes vai noslēgtības arī domstarpību situācijās. Monologs vai
vienpersoniska attieksme var parādīties dialogā kā īslaicīgs stāvoklis, kuram ir saistība ar
dialogā notiekošo sarunu, kas nevar turpināties, neaplūkojot attiecīgo aspektu.157
Lūkiāna htoniskājā pasaulē dialoga žanrs ne tikai iezīmē htoniskās vides aprises, bet arī
palīdz autoram akcentēt dažādas viņaprāt aktuālas tematikas. Lūkiāna dialoģiskajos tekstos,
kuros piedalās gan mītiskas, gan vēsturiskas personas, tiek izskatīti dažādi sociālie, politiskie
un reliģiski aspekti, kuri, autoraprāt, ietekmē sabiedrībā valdošās dogmas un atspoguļo viņa
viedokli par tām. Apvienojot mītisko ar reālistisko, Lūkiāns rada kontrastu, kas izceļ aplūkoto
tematiku būtiskumu.
Lūkiāna tieksmi apvienot dažādus kontrastainus elementus tekstos spilgti parāda satiras
elementu klātbūtne. Satiras žanru kopumā raksturo tā dažādība, daudzveidība un dažādu
elementu sajaukums.158;159 Lai gan satirai var piemist humoristiski un satīriski elementi, kā arī
spēcīga ironija vai sarkasms, tie nav obligāti žanra nosacījumi. Pastāv arī tādas satiras, kurās
humors nav izmantots. Satira nereti tiek izmantota kā konstruktīva sociāla kritika, kurā
asprātība tiek izmantota kā ierocis, lai pievērstu uzmanību konkrētiem sabiedrībā valodošiem
jautājumiem. Literāros darbos satira var būt gan tieša, gan netieša. Tiešā satirā sižeta gaitā
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stāstītājs vēršas pie lasīja, turpretim netiešā satirā autora nodomi tiek realizēti caur notiekošo
stāsta izklāstu.160
Satiras žanru var iedalīt 3 dažāda veida stilos: Menipa satirās (dialoga formā apvienota
gan nopietnība, gan izsmiekls, radot sava veida parodiju par dažādām tēmām; tiek kritizētas
un parodētas vispārējas uzskatu sistēmas, nevis kādas konkrētas personas vai sabiedrības
struktūras), Horācija (Horatius) satirās ( viegls, ieturēts un izsmalcināts humors par
filozofiskiem un sabiedriskiem uzskatiem, neizmantojot rupju, nicinošu vai ironisku
izteiksmi) un Juvenāla (Iuvenalis) satirās (nicinoša neapmierinātība un kritika par sabiedrībā
valodošajiem uzskatiem. Tiek izmantots gan pārspīlējums, gan ironija, izsmejot apkārt
notiekošo). Satira savā dažādībā var būt gan personiska, gan politiskas, gan novatoriska.
Autori savos darbos to var izmantot kā mākslinieciskas izteiksmes līdzekli un īstenības
atklāšanas veidu – kā caur smalkāku vai pretēji -

diezgan skarbu humoru, ironiju vai

sarkasmu izteikt viedokli par apkārt notiekošo.
Lūkians bija produktīvs un ietekmīgs sava laika rakstnieks, lai gan viņš ietekmējās no
saviem priekšgājējiem satiriskajā žanrā, viņš izveidoja pats savu satirisko stilu. Viņš tajā
iekļāva ne tikai vēsturisko informāciju un notikumus, bet arī sociālo atmosfēru, kas valdīja
dažādās kultūrās, viņa ēras mainīgajā un izaicinošajā pārejas posmā. Floridas Universitātes
profesore Elena Bozia norāda, ka Lūkiāns dekonstruē sociālās normas un stagnē uzskatus par
personām, kuras viņš izmanto savos darbos, vienlaikus veidojot jaunas, pielāgojamākas
personas, kuras spēj veiksmīgi pastāvēt jaunajā sabiedrības sistēmā. Tādā veidā viņš padara
literatūru par attīstošu mehānismu, ar kuru cenšas sevi prezentēt un popularizēt, vai
vajadzības gadījumā atspēkot savus iepriekšējos darbus un akcentēt jaunus uzskatus, tādējādi
mainot savu tēlu. Lūkiāns ļoti labi apzinās sociālo hierarhiju un cilvēku lomu tajā, kā arī tādus
šķēršļus, kā savu nacionalitāti, kurus viņš cenšas pārvarēt ar savu mākslinieciskumu un
sofistiku. Lūkiāns ne tikai labi spēja pielāgoties jaunizveidotajai Romas impērijai, bet arī
pierādīja sevi kā kompetentu un efektīvu personību, kas izceļas un citu fona Romas esošajā
kultūrvidē.161
Nošķīrums starp autoru un literāro personu Lūkiāna tekstos ir diezgan nenoteikts, ņemot
vērā, ka personāži, kurus Lūkiāns izmanto, runā kā satīristi. Viņi caur humoru pasmejas par
Romas intelektuālo sabiedrību, tajā notiekošajiem notikumiem un eksistējošajām dogmām.
Jau no senatne, runājot par Romiešu satiristiem, gan Horāciju, gan Juvenālu, gan pašu
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Lūkiānu, lasītāji mēdza sapludināt kopā autoru un viņa satīrisko balsi (persona – maska, tēls,
personāžs), tādējādi veidojot autora biogrāfijas, balstoties uz tekstuālajām liecībām.162
Var secināt, ka Lūkiānu nevar uzskatīt par pašsaprotamu vai paredzamu autoru, kurš
pauž monolītu uzskatu sistēmu. Lūkiāns lielā mēra pats veicināja neskaidrības par saviem
uzskatiem, jo viņam nepatika balstīties kādās konkrētās sistēmās. Savos darbos viņš izmantoja
ekspresīvu izteiksmi, miksējot kopā dažādus literatūras žanrus, to kompozīcijas un stilus, tai
pašā laikā nebaidoties izteikt savus pretrunīgos viedokļus par dažādām tematikām.
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3. HTONISKĀS PASAULES ELEMENTI LŪKIĀNA TEKSTOS:
FUNKCIONALITĀTE UN INTERPRETĀCIJAS IESPĒJAS
3.1. Mirušo sarunas, Hārons jeb Novērojošie
Mirušo sarunas163 ir dialogu cikls, kas aptver sarunas starp pazemes iemītniekiem par
dažādām viņiem aktuālām, sadzīviskām tēmām. Dialogu dalībnieku sastāvs ir visai
daudzveidīgs: filozofi, mītiskie varoņi, valdnieki, slaveni karavadoņi, parastie mirstīgie, kā arī
pazemē valdošās dievības.
Visas sarunas norisinās Aīda valstībā, proti, htoniskās vides klātbūtni nodrošina jau
darbības vietas izvēle, tomēr dialogos vērojami arī dažādi elementi, kas detalizēti raksturo
konkrētās vides aprises, tai raksturīgo kārtību, tās iemītniekus, kas savukārt liecina par
Lūkiāna htoniskās pasaules redzējumu.
Darbā Hārons jeb Novērojošie164, līdzīgi kā Mirušo sarunās, norisinās dialogs starp
diviem, ar htonisko pasauli saistītiem personāžiem Hermeju un Hāronu. Atšķirībā no Mirušo
sarunām dialoga darbība nenorisinās Aīdā. Hārons, līdzīgi kā Protesilājs (Πρωτεσίλαος), ar
Plūtona atļauju ir atstājis pazemi un uz vienu dienu ieradies virszemē pie Hermeja,
vēlēdamies aplūkot virszemē notiekošo un izprast, kādēļ mirušie pārdzīvo par visu to, ko
viņiem nākas atstāt aiz sevis, nokļūstot pazemē. Lai gan saruna norisinās virszemē, tās
kontekstā autors, tāpat kā Mirušo sarunās, iezīmē gan Aīdā valdošo kārtību, gan dažādus
htoniskās vides elementus.
Abos darbos, raksturojot Aīda valstību (Ἅιδης), vairākos dialogos autors akcentē
konkrētu nošķīrumu starp dzīvo un mirušo pasauli. Mirušo sarunās vērojami tādi leksiskie
apzīmējumi kā iet uz augšu (ἀνέρχεσθαι), virs zemes (τὰ ὑπὲρ γῆς165); augša (τοί ἄνω
166

); no zemes/no virszemes (ἀπὸ γῆς167); vest augšup (ἀνάγειν168), kuri savukārt tiek

pretstatīti pie mums/blakus mums, t.i., pazemē (παρ᾽ ἡμῖν169); Aīdā (ἐν ᾄδου170), zem
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zemes/pazemē (ὑπὸ γῆν171). Tāpat vērojama nozīmes ziņā savstarpēji pretstatāmu izteikumu
klātbūtne: debesīs (ἐν οὐρανῷ) un blakus mirušajiem t.i. pazemē (παρὰ τοῖς νεκροῖς172);
atgriezties atpakaļ virszemē/augšā (ἀναβιῶναι πάλιν) un atgriezties atpakaļ pazemē/lejā
(καταβῆναι πάλιν

173

), nozīmes niansi piešķir prievārdi, ἀνά – norāda virzību uz augšu,

bet κατά – norāda virzību uz leju; sasniegt/atnākt uz (pazemi) (ἀφικνέεσθαι): iet uz
augšu/iet uz virszemi (ἀνελθεῖν174); dzīve (βιός), nāve (θάνατος).175
Turpretim dialogā Hārons jeb Novērojošie parādās tādi apzīmējumi kā dzīve (βίος176);
augšā,

t.i.,

virszemē

(ἄνω177),

gaisma

(φῶς178),

pie

mums,

t.i.,

virszemē

(εἰς τὴν ἡμετέραν179), kas tiek pretstatīti Aīdā (ἐν Ἅιδου180) tumsā, t.i., pazemē (τῷ
ζόφῳ181), lejā (κάτω182), pie mums/ blakus mums, t.i., pazemē ( παρ᾽ ἡμῖν183). Parādās arī
konkrētu pretstatu pāris184: mirušo lietas (pasaule) (τὰ νεκρῶν πράγματα) – dzīvo lietas
(pasaule) (τὰ ζώντων πράγματα).
Abu pasauļu nošķirtība vērojama ne vien leksiskajos apzīmējumos, bet arī kārtībā, kas
valda katrā no tām. Tā vide, kādu Lūkiāns iezīmē pazemē, dažādās pozīcijās vienlaikus
reprezentē gan htoniskās, gan dzīvo pasaules raksturojumu.
τῆς ἀνοίας, οὐκ εἰδότες ἡλίκοις ὅροις διακέκριται τὰ νεκρῶν καὶ τὰ ζώντων
πράγματα καὶ οἷα τὰ παρ᾽ ἡμῖν ἐστι καὶ ὅτι κάτθαν᾽ ὁμῶς ὃ τ᾽ ἄτυμβος ἀνὴρ ὃς τ᾽
ἔλλαχε τύμβου, ἐν δὲ ἰῇ τιμῇ Ἶρος κρείων τ᾽ Ἀγαμέμνων (Luc.Cont.22.)
Jūs esat nezinoši ar cik lielām/kādām robežām ir nošķirtas mirušo un dzīvo lietas, ka
pie mums ir vienādi nomiris vīrs bez apbedījuma un tas, kas to ieguvis, līdzīgā godā ir Īrs un
valdnieks Agamemnons.
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Aīdā valda vienlīdzība (ἰσοτιμία185) un vienāda vērtību sistēma (ὁμοτιμία186), kas
noved pie miera (εἰρήνη187), jo tā iemītniekiem nav nepieciešams iesaistīties konfliktos, kas
varētu novest pie būtiskām nesaskaņām vai kara situācijām.
Mirušo sarunās Lūkiāns Aīdā valdošo kārtību sauc par kopējo demokrātisko vienlīdzību
(ἰσοτιμία πάνυ δημοτικὴ), nav nekādas atšķirības, vai kāds pazemē atrodas gaismā
(ἐν φωτί) vai tumsā (ἐν σκότῳ)188, jo visiem mirušajiem, nonākot Aīdā, liktenis kļūst par
lietas/situācijas kopējo stāvokli (ἡ κοινωνία τοῦ πράγματος189). Tāpat abos darbos
norādīts, ka pazemē mītošie nejūt fizioloģiskās nepieciešamības - nedz slāpes, nedz
izsalkumu, kas pastāv virszemē.190;191
Tomēr autors arī norāda, ka, neskatoties uz virszemes un pazemes nošķīrumu, abām
sfērām ir kas kopīgs. Mirušo sarunās parādās uzskats, ka pēcnāves dzīve ne ar ko neatšķiras
no mūžīgās dzīves jeb nemirstības, jo tā ir vienmēr vienveidīga (ὅμοιος ἀεί) un garlaicīga
(προσκορής).192 Var secināt, ka pazemē valda sava veida stagnācija, jo, pakļaujoties
eksistējošai kārtībai, tās iemītniekiem nav nepieciešamības iesaistīties jebkāda veida aktīvā
darbībā, kas nestu faktiskus rezultātus, jo viss notiek cikliski. No vienas puses, nokļūšana
pazemē atbrīvo cilvēku no dažādām rūpēm un negācijām, ar ko nākas sastapties dzīvo
pasaulē. Tomēr, ņemot vērā, ka cilvēki ir pieraduši pie ierastās kārtības, viņiem var rasties
grūtības asimilēties jaunajā vidē.
Par pazemes pasauli atbildīgs, protams, ir pats Aīds jeb Plūtons. Dialogos viņš tiek
uzrunāts kā valdnieks (βασιλεύς193), pavēlnieks (δεσπότης194), mūsu (t.i., mirušo un
pazemes iemītnieku) Zevs (ἡμέτερος Ζεύς195) un Aidonejs (Αιδωνευς196). Plūtonam ir
svarīgi, lai visi ievēro pazemē pastāvošo kārtību, attiecīgi, lai tur valdītu mierīga un
nesteidzīgā atmosfēra, bet, ja rodas kāda konflikta situācija, viņš pret to izturas distancēti.
Piemēram, ja mirušie sāk strīdēties un vēršas pie Plūtona ar lūgumu atrisināt situāciju, viņš
uzklausa problēmu, izsaka savu neapmierinātību ar notiekošo, bet pats tajā neiejaucas.197
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οὐδαμῶς, ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἐθέλοιμι στασιάζειν ὑμᾶς. (Luc.DMort.2.1.)
Nekādā ziņā, bet es nevēlos, lai jūs strīdaties.
Iesmels tam varētu būt, ka šādu ķildošanās, situāciju risināšana vienkārši neietilpst
Plūtona pienākumos. Aplūkojot citus dialogus, var redzēt, ka par šādiem ikdienišķiem
jautājumiem vairāk atbild citi Aīda iemītnieki. Piemēram, Mīnojs (Μίνως), Lūkiāna
dialogos, ne tikai nosaka sodus, bet arī izšķir dažādas domstarpības,198 bet Aiaks (Αἰακός),
kurš ir atbildīgs par Aīda vārtu sargāšanu, iejaucas, kad mirušo starpā notiek kādas ķildas, un
uzmana, lai visur valda kārtība.199 Hermejs turpretim patstāvīgi ceļo starp virszemi un pazemi,
nogādā pazemē mirušos, nes dievu vēstis, kā arī sagādā visu nepieciešamo pazemei.
Piemēram, iegādājas lietas, kas nepieciešamas Hārona laivai. 200 Hārons, kurš abos darbos
pamatā tiek saukts par laivinieku (πορθμεύς201;202), ved mirušos pāri upei, kas nogādā viņus
pašā Aīdā. Var redzēt, ka katram personāžam Aīdā ir savi pienākumi. Var pieņemt, ka
Lūkiāna Plūtons, kā valdnieks vairāk atbild par nozīmīgākām problēmām un jautājumiem.
Piemēram, viņš brīžiem ir tiesīgs iejaukties cilvēku noteiktajā liktenī. Dialogos vairākkārtīgi
tiek pieminētas Moiras (Μοῖραι), kuras ir atbildīgas par katra likteni.203 Kloto (Κλωθώ),
cilvēkam piedzimstot, nosaka viņa likteni204, tomēr ir gadījumi, kad Plūtons var mainīt
cilvēkam noteikto dzīves garumu. 5. dialogā Plūtons liek Hermejam viena veca vīra vietā
atvest septiņus jaunus, bet sirmgalvi padarīt atkal jaunu un piešķirt tam vēl vienu mūžu, jo
viņš nav apmierināts ar šo cilvēku izdarībām.205
Plūtons ne tikai seko līdzi tam, kas notiek pazemē, bet arī uz zemes. Tomēr autors ne
reizi nenorāda, ka Plūtons rīkotos patvaļīgi vai pretrunā ar noteikto likteņdievu gribu, kas visu
nosaka. No tā izriet, ka viņš ir tiesīgs mainīt nāves laiku, ja viņš uzskata, ka tas ir
nepieciešams, tajā pašā laikā nepārkāpjot noteikto kārtību, jo tā savā ziņā ir viņa atbildības
sfēra.
Šāds skatījums atšķīrās no ierastā Plūtona attēlojuma antīkajā literatūrā. Tādi autori kā
Homērs, Pausānijs (Παυσανίας), Apollodors un Pindars (Πίνδαρος), pieminot Plūtonu,
norāda, ka viņš varēja ierasties Olimpā, ja radās tāda nepieciešamībā, kā brīdī, kad viņu
ievainoja Hērakls,

206;207;208;209

bet citādi uz zemes un Olimpā notiekošais atradās ārpus dieva
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darbības sfēras. Viņš bija atbildīgs vienīgi par to, kas norisinās pazemē, cilvēku rīcības viņu
neinteresēja. Vienīgi zvēresti un lāsti varēja sasniegt pazemes dievu, ja Erīnijas (Έρινύες) tos
viņam nogādāja.210;211 Piešķirot Plūtonam plašākas pārvaldes funkcijas, autors parāda, ka
dzīves un nāves robeža ir samēra trausla. Visas dzīves darbības ir cieši saistītas ar pēcnāves
likteni.
Tomēr Lūkiāna tekstos rodama arī norāde par to, ka ne viss cilvēku likteņos ir pakļauts
loģikai. Šo ideju pauž Mīnoja vārdi, lai gan cilvēki dzīves laikā dara to, ko ir noteikusi Kloto,
nonākot Aīdā, viņi var saņemt par to sodu, lai gan pēc būtības no viņiem nekas nav atkarīgs.
πολλὰ ἴδοις ἂν καὶ ἄλλα οὐ κατὰ λόγον γιγνόμενα. (Luc.DMort.30.3.)
Tu ieraudzīsi, ka daudz kas cits notiek pretēji loģikai.
Pēc būtības autors norāda uz sabiedrībā valdošām pretrunām. Cilvēki vienlaikus
pakļaujas dažādiem uzskatiem par noteikto pasaules kārtību. Viņi tic noteiktam liktenim, ko
nevar mainīt, bet tai pašā laikā viņi uzskata, ka paši izvēlas savu rīcību noteiktās situācijās.
Lūkiāns, savā ziņā, pauž ironisku skatījumu uz šādu pasaules kārtību. Viņaprāt, cilvēki paši
rada neloģiskas un komplicētas situācijās, jo viņi izvēlas ticēt konkrētām uzskatu sistēmām,
neizvērtējot to pretrunīgumu. Autors parāda, ka Aīda eksistējošā kārtība ir iespējama
pateicoties cilvēku neapdomībai, ja viņi pilnībā ticētu vienīgi Kloto noteiktajam liktenim,
viņiem nebūtu jāizcieš sodi par dažādiem nodarījumiem. Šo uzskatu apstiprina 30. dialoga
noslēgums, kurā mirušais tiek atbrīvots no soda, jo viņš spēj saskatīt pretrunīgo kārtību un uz
to norāda.
Kopā ar Plūtonu pazemē valda Persefone, kura tiek uzrunāta kā Dēmetras meita
(Δήμητρος θύγατερ). Dialogos viņa ir minēta vienreiz,212 tomēr var redzēt, ka viņas
ietekme htoniskajā vidē ir samērā liela. 23. dialogā Protesilājs lūdz atļauju uz vienu dienu
atgriezties virszemē, Plūtons visa dialoga garumā kategoriski noliedz lūgumu, jo tas nav
atļauts saskaņā ar pastāvošo kārtību, bet, tiklīdz Persefone izsaka vēlmi piepildīt Protesilāja
lūgumu, Plūtons nevilcinoties piekrīt.213 Tas norāda uz varu, kas ļauj Plūtonam mainīt
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pastāvošo kārtību, kā pazemes valdnieks viņš ir tiesīgs mainīt likumus, ieviest izņēmumus un
tamlīdzīgas lietas. Viss savā ziņā ir relatīvs un maināms. Ja palūkojas uz Plūtona personības
raksturojumu citos antīkās literatūras darbos, piemēram, Homēra Īliadā
Metamorfozēs

215

214

un Ovīdija

viņš tiek attēlots kā cietsirdīgs un nepielūdzams dievs, kurš vienmēr panāk

savu. Turpretim Lūkiāna interpretācijā, lai gan Plūtons cenšas ieturēt stingu pozīciju un radīt
iespaidu par savu nelokāmību, faktiski viņam nepiemīt ne viena no šīm īpašībām. Konkrētā
situācija ir attēlota sadzīviski, tiek parādītas sava veida sievas un vīra attiecības. Autors ne
tikai norāda uz Persefones ietekmi pazemes vidē, bet arī pārveido šo vidi par satīrisku
virszemes dzīves reprezentāciju. Viņš pēc būtības izmanto htonisko pasauli un tās personāžus,
lai parodētu dažādas ikdienišķas norises. Tas parādās ne tikai Plūtona un Persefones
attiecībās, bet arī citu pazemes iemītnieku attēlojumā. Piemēram, 4. dialogā Hermejs cenšas
atgūt parādu par visām lietām, ko dievam nākas iegādāties virszemē Hārona vajadzībām. Abi
dievi tiek attēloti ikdienišķā konflikta risināšanas situācijā, lai gan viņi nestrīdas, viss tiek
izrunāts mierīgi. Lūkiāns parāda abu dievu familiārās, cilvēciskās attiecībās, kas tiek ienestas
htoniskā vidē. Līdzīgi 22. dialogā Hārons cenšas iegūt naudu par pārcelšanu, kuru mirušais
atsakās maksāt. Pretēji iepriekšminētai, mierīgai sarunai, šeit norisinās strīda situācija, kurā
Hārons tiek attēlots kā nesavaldīgs un īgns naudas piedzinējs, kurš līdz pēdējam nevēlas
piekāpties. Turpretim 12. dialogā tiek parodēta sadzīviska cilvēku ķildošanās, kurā pazemes
tiesnesim Mīnojam nākas izšķirt, kurš no mirušajiem ir bijis dzīvē diženāks. Var redzēt, ka
visas situācijas reprezentē dažādas cilvēciskās attiecības un viņu paradumus. Ienestas
htoniskajā vidē, tās rada sava veida dzīvās pasaules kariķējumu. Aplūkojot mīta teorētiskos
aspektus, sadzīvisku norišu attēlojums htoniskajā telpā reprezentē B. Maļinovska uzskatus par
sabiedrības un tās norišu atspoguļojumiem mīta ietvaros.216
Kopīgais, kas raksturo dzīvo un mirušo pasauli dialogā Hārons jeb Novērojošie ir
pakļaušanās noteiktai lietu kārtībai. Pazemi pārvalda Plūtons, kurš dialogā tiek dēvēts arī par
Aīdu (Ἅιδης), bet virszemi – Zevs.217 Salīdzinot ar Mirušo sarunām, dialogā Lūkiāns vairāk
parāda nevis htoniskās pasaules iekšējo kārtību, bet gan tās mijiedarbību ar aitērisko sfēru un
dažādām dzīvo pasaules norisēm.
Pastāvošās kārtības ietvaros tās dievības, kuras ir pastāvīgā saskarē ar htonisko pasauli,
mirušo veidoliem/ēnām (εἴδωλον), nevar ieiet aitēriskajā vidē. Hārons, kurš pārvadā
mirušos, nevarētu ieiet Zeva pilī pat tad, ja to vēlētos. Tāpat autors norāda, ka parasti viņam
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kā htoniskās pasaules pārstāvim nav nemazākās ieinteresētības par to, kas norisinās uz
zemes.218
ἐπεὶ δὲ οὐ θέμις εἰδώλοις ἀεὶ συνόνταἐπι, βατεύειν τῶν βασιλείων τοῦ Διός
(Luc.Cont.2)
Bet likums, vienmēr esošam saistībā ar mirušo ēnām, neļauj spert kāju Zeva pilī.
Var redzēt, ka pastāv strikta nošķirtība starp dažādu sfēru dievībām, šis aspekts savā
ziņā skaidro Hermeja nozīmīgumu pastāvošajā kārtībā. Autors norāda, ka Hermejs vienlaikus
atrodas gan Plūtona, gan Zeva pakļautībā, kas ļauj abām sfērām mijiedarboties un funkcionēt
atbilstoši noteiktai kārtībai. Htoniskā un aitēriskā sfēra pēc būtības papildina viena otru, bez
šīm savstarpējām attiecībām abas sfēras nevarētu pilnvērtīgi funkcionēt. Lai gan Hermejs
vienlaikus darbojas divās pusēs, viņa paša attieksme pret abām valstībām ir krasi dažāda.
Pienākumi pret Zevu ir svarīgāki, jo viņš pret dievu izjūt bijību. Pēc autora vārdiem Zevs ir
viegli aizkaitināms un kavēšanās dēļ Hermejs var zaudēt savas aitēriskās funkcijas un tikt
sodīts ar dzīvi pazemē.219 Turpretim ar Hāronu viņu saista ciešākas attiecības, viņi tiek saukti
par sabiedrotajiem/biedriem/ kolēģiem ( συνδιάκτοροι 220).
Konkrēto aspektu var interpretēt dažādi, no vienas puses parādās uzskats, ka viss, kas ir
saistīts ar aitērisko vidi un dzīvo pasauli, atrodas priekšplānā, jo tā pārvalda lielāko daļu
pasaules kārtības. Šādā aspektā htoniskā vide var tikt uztverta kā sekundāra. Ja Hermejs
pazustu un nespētu veikt savus pienākumus vairākus gadus, dzīvo pasaulē iestātos haoss un
Zevs viņu meklētu. Tas apstādinātu arī Hārona darbu un radītu zaudējums Aīdā, tomēr
izraisītu tur vienīgi neapmierinātību, neietekmējot pasaules kārtību.
No otras puses, Hermejs sevi pozicionē kā Zeva vergu
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, bet htoniskajā pasaulē viņš ir

sabiedrotais, respektīvi, viņš neatrodas zemākā pozīcijā kā citas htoniskās dievībās. Autors
parāda nosacīto htoniskā pasaulē valdošo vienlīdzību, kas atspoguļojas dievību attiecībās.
Līdzīgi kā Mirušo sarunās, dialogā Hārons jeb Novērojošie par visu cilvēku likteņiem
atbild Moiras. Dialogā tiek norādīts, ka viņas piešķir katram savu vārpstu (ἄτρακτον),
sasaistītu ar nelielu pavedienu (νῆμα), kas savukārt savieno cilvēku ar viņa likteni.222 Dzīves
laikā pavedieni savstarpēji savijās viens ar otru, norādot uz cilvēku dzīves gājumu, līdz tie
pārtrūkst un viņi nokļūst Aīdā.223 Par likteņu piešķiršanu ir atbildīga Kloto, viņa tiek uzrunāta
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kā vislabākā/visizcilākā (βελτίστη224) likteņdieve, viņa ne tikai nosaka, bet arī dara cilvēku
likteni zināmu citiem dieviem.225
ἤκουσα γὰρ τῆς Κλωθοῦς πρῴην ἀναγινωσκούσης τὰ ἑκάστῳ ἐπικεκλωσμένα
(Luc.Cont.13.)
Es nesen noklausījos no Kloto, daroša zināmu/kura darīja zināmu, kāds katram liktenis
bija vērpts.
Brīdī, kad likteņa pavediens atrodas uz trūkšanas robežas, cilvēki nonāk nāves dieva
Tanata pakļautībā. Līdzīgi kā Kloto, Tanats tiek saukts par vislabāko/visizcilāko
(βέλτιστος226). Tāpat kā Plūtons, kurš ir visas htoniskās vides valdnieks, Tanats pēc būtības
ir atbildīgs par nāvi kopumā, tomēr viņš nedarbojas viens pats, viņam ir vēstneši (ἄγγελοι)
un kalpi (ὑπηρέται),227 proti, visi iespējamie nāves veidi, kā arī tās dievības, kuras ir saistītas
ar mirušo nogādāšanu pēc nāves dzīvē.228 Dialogā tiek norādīts, ka Hārons pilda pienākumus
pret Tanatu (Θάνατος),229 tomēr Hermejam, kurš nogādā mirušos pazemē, šādu pienākumu
nav, vienīgais, kam viņš atskaitās, ir Zevs.
Atkārtoti tiek uzsvērts, ka, lai gan Hermeju var vienlaikus uzskatīt gan par htonisko, gan
aitērisko dievību, viņa tiešie pienākumi ir pakļauti aitēram. Uz to norāda arī tas, ka brīdī, kad
Hermejs nogādā mirušos pazemē,230 atbildīgais par tālāko ir Hārons. Hermejs dodas līdzi
Hāronam, sarunājas ar mirušajiem, bet nekādi neiesaistās pašā pārvadāšanas procesā. Tiek
norādīts, ka Hārons nedrīkst tikt traucēts, jo viņš vienīgais pārzina savu darbu, viņš neklausās
citu ieteikumos. Turpretim, nonākot uz zemes, Hārons pilnībā pakļaujas Hermejam, jo tā ir
viņa darbības sfēra.231
Abos darbos tiek norādīts, ka pēc nāves mirušajiem ir jāiziet cauri vairākiem posmiem,
lai iegūtu sev pelnīto vietu Aīdā. Dialogā Hārons jeb Novērojošie brīdī, kad kāds no Tanata
kalpiem aiznes prom cilvēka dzīvību, Hermejs, kurš dialogā tiek saukts par vismīļāko
Hermejiņu ( φίλτατον Ἑρμάδιον)232, nogādā viņus pie Hārona. Deminutīva forma Hermeja
uzrunā norāda uz iepriekšminētajām familiārajām attiecībām starp Hermeju un Hāronu.
Uzruna nenorāda uz dieva funkciju vai izcelsmi, tas rada kāpināju, kas savukārt pastiprina šo
attiecību tēlojumu.
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Mirušo sarunās Hermeja atvestiem mirušajiem ir jādodas cauri ieejai, ko sargā Aiaks un
Kerbers.233 Viņi to var izdarīt brīvprātīgi, bet, ja atsakās, tad tiek piespiesti ar varu. Vai nu
Kerbers iekož kājā un aizvelk prom,234 vai arī Hermejs, turot tos aiz skausta, stumj uz
priekšu.235 Savukārt, ja rodas situācija, ka kāds nevar paiet, tad Hermejs uz pleciem nes viņu
cauri ieejai līdz pat Hārona laivai.236 Ar pārspīlējumiem autors rada komiskus situāciju
attēlojumus, kuri atspoguļo cilvēku pārmērīgo pieķeršanos dzīvei un tajā valdošajām
vērtībām.
Būtiski atzīmēt, ka Kerbers Lūkiāna pazemē nav tikai mītiskā sunim līdzīgā radība,237
kas sargā ieeju un visu laiku rej (ὑλακτεῖν),238 viņš ir dievs (θεός
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), kurš ir atbildīgs par

drošību. Viņš prot skaļi un skaidri runāt (φθέγγεσθαι) un mēdz sarunātie ar mirušajiem.
Līdzīgi kā citas htoniskās dievības viņu reprezentē dažādas cilvēciskās īpašības.
Pati ieeja ir bezdibenis (χάσμα), kurā valda tumsa (ζόφος),240 Lūkiāns, lietojot
deminutīva formu, to sauc par ieejiņu/ alas mutīti (στόμιον).241 Tādējādi mainot teksta
emocionālo nokrāsu, piešķirot sava veida nenopietnību. No vienas puses tiek iezīmēta tumšā,
baisā htoniskā vide, bet deminutīva lietojums izjauc iepriekš radīto noskaņu.
Nonākot iekšpusē, ir jātiek pāri ezeram, lai nokļūtu pašā Aīdā. Autors norāda, ka pastāv
divi veidi, kā mirušie var nonākt otrā pusē. Vispārpieņemtais veids, ka viņus pārved Hārons
par samaksu 1 obola (ἕνα ὀβολὸν) apmērā. Attiecīgais mīta aspekts skaidro sabiedrībā
pastāvošo tradīciju, kuru Lūkiāns raksturo savā darbā Par sēram.

242

Proti, rituālu, kad

mirušajiem pēc nāves mutē liek monētu. Ja šīs monētas nebija, Hārons atteicās pārvest mirušo
pāri ezeram. Mīta ciešā saikne ar rituālajām tradīcijām pauž „Kembridžas skolas” skatījumu
par mīta interpertāciju.243 Lūkiāns vairākkārtīgi norāda, ka obols ir vienīgais, ko mirušais
drīkst ņemt līdzi, un to uzreiz ir jāatdod pārcēlājam.244 Tomēr konkrētais aspekts vērojams
vairākos Lūkiāna darbos dažādās interpretācijās. Mirušo sarunās Hārons var prasīt samaksu
nevis pirms došanās ceļā, bet gan nonākot otrā krastā, kas var dot iespēju mirušajam
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nesamaksāt, ja viņam nav līdzi iedots obols. Ja viņš jau ir nonācis Aīdā, atpakaļ mirušo
neviens vairs neved.

245

Tāda pati kārtība vērojama darbā Ierašanās pazemē jeb Tirāns.246

Turpretim dialogā Hārons jeb Novērojošie Lūkiāns piemin Aīda vārtu sargu Aiaku, kuram
līdzīgi kā Hāronam pienākas 1 obols par nokļūšanu pazemē. Lūkiāns viņu sauc par nodokļu
vācēju (τελώνης247). Respektīvi, vai nu mirušie maksā Hāronam
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un daļa naudas pēc tam

nonāk pie Aiaka, vai arī mirušajiem ir jāmaksā viņiem abiem. Jebkurā gadījumā Mirušo
sarunās tamlīdzīgs uzskats neparādās, tieši pretēji, autors norāda, ka Hārons ir vienīgais, kurš
no mirušajiem kaut ko saņem.249
Tāpat autors norāda, ka ne vienmēr Hārons mēdz būt godīgs; ja mirušo viena
pārbrauciena laikā ir daudz, viņš mēdz arī paņemt vairāk obolu. 250 Šāds Hārona attēlojums
norāda uz iepriekšminēto251 htonisko dievību pietuvināšanu virszemes pasaulei. Ne tikai viņu
attieksme, bet arī rīcība reprezentē konkrētas cilvēciskās īpašības, šajā gadījumā negodīgumu un krāpšanos.
Gan Mirušo sarunās, gan dialoga Hārons jeb Novērojošie Lūkiāns detalizēti apraksta
Hārona laivu, izmantojot deminutīva formu, tā tiek saukta par mazo, vieglo laiviņu
(σκαφίδιον252;253). Viņa ir neizturīga, caura, samērā nolaista un var kuru katru brīdi apgāzties,
tāpat tiek norādīts, ka ik pa laikam tā ir jāizvelk krastā un jāļauj tai izžūt.254
ἀκούσατε ὡς ἔχει ἡμῖν τὰ πράγματα. μικρὸν μὲν ἡμῖν, ὡς ὁρᾶτε, τὸ σκαφίδιον
καὶ ὑπόσαθρόν ἐστι καὶ διαρρεῖ τὰ πολλά, καὶ ἢν τραπῇ ἐπὶ θάτερα, οἰχήσεται
περιτραπέν (Luc.DMort.10.1.)
Paskatieties, kādas lietas mums ir/kāda kārtība mums ir. Mums, kā redzat, laiviņa ir
maza un nedaudz ietrunējusi, daudz laiž cauri ūdeni, ja sasveras uz sāniem, var apgāzties
riņķī un nogrimt.
[...]ἢ ὅτι μη δεπώποτέ σε ἀντλεῖν ἐκέλευσα ἢ πρόσκωπον εἶναι. (Luc.Cont.1.)
[...]bet es nekad vēl tev neesmu licis smelt ūdeni vai airēt.
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Sniedzot šādu laivas raksturojumu, autors rada sava veida pārspīlējumu, kas raksturo
htoniskās vides aprises. Laivas nolaistais raksturojums tiek pastiprināts ar deminutīva
lietojumu un, aplūkojot šādu raksturojumu ārpus konteksta, rastos iespaids, ka laiva ir
nelietojama. Tomēr htoniskās pasaules kontekstā laiva pilda vienu no nozīmīgākajām
funkcijām, pārceļot mirušos no vienas dzīves otrā. Neskatoties uz savu stāvokli, laiva pilda
savu uzdevumu. Varētu pieņemt, ka laiva reprezentē uzskatu, ka pazemē nav nozīmes nedz
materiālām lietām, nedz estētiskajam aspektam. Autora izmantotais pārspīlējums pastiprina
izvirzīto domu par sabiedrībā valdošo vērtību sistēmu un tās maznozīmīgumu.
Mirušie mēdz palīdzēt Hāronam airēt un smelt ārā ūdeni,255 tomēr, neskatoties uz tās
stāvokli, laivā atrodas goda vieta (προεδρία256) pie stūrmaņa uz pacēluma. Jāatzīme, ka laivā
neko nevar ņemt līdzi, citādāk tā neizturēs.
ἐπιβαίνειν χρὴ τὰ περιττὰ ταῦτα πάντα ἐπὶ τῆς ἠϊόνος καταλιπόντας: μόλις
γὰρ ἂν καὶ οὕτως δέξαιτο ὑμᾶς τὸ πορθμεῖον. (Luc.D.Mort.10.1)
Iekāpt vajag neparasti, visas šīs lietas atstājot krastā: tikai tādā veidā jūs var pieņemt
pārceltuve/ laiva, kas pārcels.
Pirms iekāpšanas laivā mirušajiem ir jāatbrīvojas no visa, zīmīgi, ka ne tikai no
mantiskajām vērtībām257, ziedojumiem mirušajiem (ἐντάφιος258), ieročiem (ὅπλα259),
bagātības (πλοῦτος) bet arī vizuālajām kvalitātēm, kā skaistuma (κάλλος), garajiem matiem
(βαθείας κόμη), lūpām (χείλη), vaigu sārtuma (παρειῶν ἐρύθημα), visas ādas (ὅλου
δέρμα) un miesas (σάρξ).260 Līdzīgs uzskats par mantisko vērtību atstāšanu vērojams arī
dialogā Hārons jeb Novērojošie, lai gan autors nesniedz detalizētu uzskaitījumu kā Mirušo
sarunās.261
Nāve, bez šaubām, nozīmē atbrīvošanos no dzīves laikā iegūtajām vērtībā, taču Lūkiāna
tekstā vizuālo dotumu uzskaitījums (turklāt atsevišķi tiek minēta visa āda un tad vēl miesa)
rada sakāpinājumu un pārspīlēju par šo vērtību zaudējuma nozīmi, tādējādi caur htonisko vidi
parādot šo vērtību maznozīmīgumu.
Tāpat ir jāatmet arī visas nevajadzīgās garīgās vērtībās un spriedumi,262 jo tam visam
pazemē nav pielietojuma. Līdzi var ņemt vienīgi brīvību (ἐλευθερία), atklātu valodu
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(παρρησία), bezrūpību (ἄλυπος), krietnumu (γενναῖος), smieklus (γέλως), gudrību
(σοφία), neatkarību (αὐτάρκεια) un patiesību (ἀλήθεια).263
Izsakāms pieņēmums, ka Aīdā valdošā vienlīdzība, vienādā vērtību sistēma, miers un
īpašības, ko tā sevī ietver, atspoguļo kiniskās filozofijas idejas

264

. Par to liecina arī dialogu

dalībnieki, ņemot vērā, ka vairāk nekā pusē no dialogiem (17 dialogos no 30) parādās Menips
(11 dialogos) un Diogēns (Διογένη – 6 dialogos). Autors apliecina, ka viss pasaulē
eksistējošais ir niecīgs, tādas lietas kā vara, bagātība un slava ir īslaicīgas un maznozīmīgas,
galvenais ir cilvēku vienlīdzība un viņu iekšējās vērtības. Htoniskā vide, kādu Lūkiāns
izveido, parāda sava veida utopisko pasauli, kādā cilvēkiem vajadzētu dzīvot, lai sasniegtu
piepildītu dzīvi, nevis aizrauties ar ārišķībām, kuras valda eksistējošajā sabiedrībā.
Neskatoties uz visiem mantiskajiem aizliegumiem, autors arī norāda lietas, kuras ir
atļauts nogādāt pazemē, piemēram, vilku pupas jeb lupīnas ( θέρμος265) un pupas (
κύαμοι266). Abas ne tikai var, bet ir nepieciešams ņemt līdzi. Lai gan mirušie nejūt
fizioloģiskās nepieciešamības, Lūkiāns norāda, ka viņi var ēst vilku pupas un pupas, ja viņi to
vēlas. Var pieņemt, ka konkrētie elementi ir daļa no htoniskā kulta, ko var skaidrot ar augu
pielietošanu.267;268;269 Savukārt

Mirušo

sarunās

Lūkiāns

piemin

Hekates

cienastu

(Ἑκάτης δεῖπνον270) un šķīstīšanās upura olu ( ᾠὸν ἐκ καθαρσίου271). Līdzīgi kā lupīnas
un pupas, arī šīs lietas var nogādāt pazemē, lai gan to nozīmē ir atšķirīga. Tie ir ziedojumi,
kurus cilvēki mēneša beigās atstāj krustcelēs dievietei Hekatei, tā kā viņa pieder pie htoniskā
kulta, mirušajiem, dodoties uz pēcnāves dzīvi, ir atļauts šos ziedojumus savākt un nogādāt
pazemē.272 Proti, šeit parādās mītiskās pasaules saistība ar rituālajām norisēm.
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Izmantojot htoniskās pasaules elementus, tiek radītas attiecīgās vides izjūtas. Iespējams,
paradoksālajās un satīras pilnajās situācijās, kuras autors uzbur, tās rada saistību ar lietām, ar
kurām attiecīgā vidē tiek identificēta. Attiecīgi iezīmējas M. Eliades mīta teorijas uzskati, par
mītiskās un reālās vides apvienoju.273 Sava veida drūmā, tumšā un neauglīgā mirušo pasaule,
kurā valda vienīgi stagnācija un nāve, savienota ar ikdienišķu situāciju parodējumu, rada
spēcīgu autora domas izklāstu par sev aktuālām, sabiedrībā valdošām norisēm.
Otrs vieds, kā mirušie var nonākt ezera otrā pusē, ir izmantojot pašdarinātus plostus. Ja
Hārona laivā nav vietas un mirušie nevēlas gaidīt līdz tā atgriezīsies, viņi var doties pāri pašu
spēkiem. Tomēr, šķērsojot ezeru, vairs nav iespējams atgriezties dzīvo pasaulē. Nonākšana
Aīdā ir cilvēku dzīvēs pēdējais posms, nav citas dzīves pēc Aīda, pat ja kāds vēlētos ko
mainīt, tas nav iespējams, jo ir pretrunā ar dabā pastāvošo kārtību.274
Dialogā Hārons jeb Novērojošie autors norāda, ka visi uzskati par to, ka mirušie dodas
virszemē, dažādu rituālu ietvaros ir pilnīgi aplami. Viņi nav spējīgi mieloties ar atstātajām
veltēm, jo, kā jau iepriekš tika minēts, pazemē mirušie nejūt nedz slāpes, nedz izsalkumu,
proti, mirušo dvēseļu pielūgsme ir lieka un neko nenozīmē tiem, kas atrodas Aīdā.275;276
Autors pauž savu kritisko skatījumu par rituālajām tradīcijām. Varētu pieņemt, ka viņaprāt,
visas rīkotās procesijas ir ārišķības, kuras nenes nekādu praktisku labumu cilvēku dzīvēm.
Kā jau iepriekš tika minēts, Plūtons var mainīt pastāvošo kārtību, to var redzēt gan 5.,
gan 23. dialogā,277 kā arī 1. dialogā Polideika situācijā.278;279 Lūkiāns parāda, ka, lai gan
eksistējošā kārtība var šķist negrozāma, vienmēr pastāv dažādi izņēmuma gadījumi. Tomēr
visi izņēmuma gadījuma ir saistīti ar dievu lēmumiem, kuri savukārt atspoguļo viņu darbības
sfēras. Tiem nav saistības ar cilvēku darbībām, kas norāda uz iepriekšminēto uzskatu par
rituālu nenozīmību.
Nonākot ezera otrā pusē, mirušie vieni paši nekavējoties dodas uz tiesas vietu
(δικαστήριον), kur Mīnojs nosaka, kāda būs katra pēcnāves dzīve.280
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[..] πάντως δικασθῆναι δεήσει, καὶ τὰς καταδίκας φασὶν εἶναι βαρείας,
τροχοὺς καὶ λίθους καὶ γῦπας: δειχθήσεται δὲ ὁ ἑκάστου βίος ἀκριβῶς.
(Luc.D.Mort.10.13.)
[..] jebkurā gadījumā ir nepieciešams stāties tiesas priekšā, noliktie/pateiktie
spriedumi/sodi ir smagi, moku rati, akmeņi, maitulijas: katra dzīve tiks izcelta gaismā.
Turpretim dialogā Hārons jeb Novērojošie autors norāda, ka mirušo liktenis, ierodoties
Aīdā, tiek izlemts pie pārceltuves,281 nevis tiesas vietā. Katrs mirušais no Aiaka iegūst zemes
gabalu vienas pēdas apmēros.282 Savukārt tie, kuriem nav noteikts konkrēts sods, var brīvi
klaiņot pa asfodeļu pļavu (ἀσφοδέλου λειμῶνα),283 kā jau iepriekš tika minēts, asfodelis
tradicionāli tiek uztvers kā pazemes dievību svētais augs.284
Lūkiāns ne tikai nosauc sodu veidus, bet arī precizē, par kādiem pārkāpumiem tie ir
piešķirti.285 Laupītājs tiek iesviests uguns upē Piriflegetonā, bet tempļa apgānītāju plosa
Himaira (Χίμαιρα). Tirānu turpretim izstiepj uz moku rata un tā aknas knābā maitu lijas.
Viņš atrodas blakus Gajas (Γαῖα) dēlam, gigantam Titijam (Τιτυός), kurš pēc mītu sižetiem
izcieš sodu, jo viņš Delfu templī bija aizskāris Lēto (Λητώ).286 Autors piemin arī Danaja
(Δαναός) meitas,287 kuras nepārtraukti lej caurās mucās ūdeni par vīru slepkavībām,

288

un

atmaksas dieves Erīnijas.289 Lai gan autors nenorāda, par kādiem pārkāpumiem viņas ir
atbildīgas, tradicionāli viņas vajā slepkavas, zvēresta lauzējus un tos, kuri nepilda
asinsatriebības pienākumus.290 Tāpat vesels dialogs291 tiek veltīts Tantalam (Τάνταλος),
kurā ir aprakstītas viņa mūžīgās slāpes un izsalkums. Tas ir viens no zināmākajiem
mitoloģiskajiem pazemes sodiem, kā arī vienīgais, kurš tiek pieminēts dialogā Hārons jeb
Novērojošie. Tajā Tantala mokas tiek salīdzinātas ar cilvēku veltajām cerībām.

292

Pēc mītu

sižetiem Tantals izcieš sodu par vairākiem pārākumiem. Viņš esot nozadzis dieviem
ambroziju un nektāru, nogādājot to uz zemes, kā arī atklājis cilvēkiem dievu noslēpumus un
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dzīru laikā centies izbarot dieviem savu dēlu.

293;294

Minētā sodu sistēma attiecas uz pilnīgi

visiem pazemes iemītniekiem – gan tiem, kas tur atrodas jau ilgu laiku, gan jaunpienācējiem.
Autors parāda, ka visiem nākas maksāt par tām izvēlēm, kuras viņi ir izdarījuši dzīves laikā.
Dialogā Hārons jeb Novērojošie Lūkiāns min Kokītu un Pirifligerontu,295 norādot, ka
abas upes, salīdzinājumā ar virszemes upēm, kuras ieskauj kādu no zemes platībām, ir samērā
mazas.296Ar salīdzinājuma palīdzību autors iezīmē htoniskās pasaules aprises un tās apmērus.
Ņemot vērā, ka Kokīta un Pirifligeronta tiek minētas kopā, to izmēri Lūkiāna interpretācijā
varētu būt salīdzinoši līdzīgi. Piriflegeronta tiek minēta arī Mirušo sarunās, kā jau iepriekš
tika norādīts, tā ir daļa no sodu izpildes,297 kā arī autors min, ka tās sākums atrodas pie
pazemes ieejas298. Tomēr ne reizi netiek minēti tās izmēri. Aplūkojot tās attēlojumu citos
antīkās literatūras darbos, kuros ir atsauces uz upes lielumu, kā Platona Faidonā299 un
Vergīlija Enaīdā,300 tiek norādīts, ka tā plūst cauri visai pazemei un var aptvert platību, kas ir
lielāka par Vidusjūru. Lai gan Lūkiāns nenorāda nedz konkrēto upju, nedz citu pazemes
lokāciju izmērus, salīdzinājums ļauj pieņemt, ka pazemes izmēri nav tik apjomīgi kā
virszemes.
Tie,

kuri

ir

dzīvojuši

taisnprātīgi,

tiek

nosūtīti

uz

Svētlaimīgo

salām

(Μακάρων νῆσοι), kur pēcnāves dzīvi var aizvadīt Elizejā/Elizejas laukos (Ἠλύσιον).301
Turpretim mirušie, kuriem nav noteikts kāds specifisks sods vai atrašanas noteiktā vietā, paši
var izvēlēties vietu, kur uzturēties, kā arī viņi var brīvi pārvietoties pa pazemi.302 Autors
parāda, ka htoniskajā pasaulē eksistējošā kārtība neparedz vienīgi apbalvojumu vai sodu.
Pastāv arī nosacīts vidusceļš, kas sevī ietver brīvu, vienlīdzīgu pēcnāves dzīvi, kas ļauj
mirušajam atbrīvoties no visām dzīves negācijām. Visa šī nostādne savukārt reprezentē
kiniskās filozofijas idejas.303
Vienlīdzības motīvu Lūkiāna dialogos atspoguļo arī mirušo vizuālais raksturojums. Tas
parādās gan Mirušo sarunās, gan Hāronā jeb Novērojošajos. Visiem mirušajiem ir vienāds
izskats,304 viņi ir cits citam līdzīgi (ὅμως305).
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Dialogā Hārons jeb Novērojošie autors sniedz īsu raksturojumu, norādot, ka, ierodoties
pazemē, mirušie zaudē savu spēku, viņi kļūst tik vāji, ka nespēj pat pacelt odu.306 Viņi tiek
raksturoti kā pilnīgi kaili (γυμνός307), izžuvuši (ξηροί308), ar visizžuvušākajiem
galvaskausiem (κρανία ξηρότατα309), bezspēcīgas ēnas (ἀμενηνὰ κάρηνα310), proti,
viņiem nepiemīt nekā no agrākā skaituma.
ἐγὼ δὲ γελάσομαι τότε γνωρίσας αὐτῶν ἕκαστον γυμνὸν ἐν τῷ σκαφιδίῳ μήτε
τὴν πορφυρίδα μήτε τιάραν ἢ κλίνην χρυσῆν κομίζοντας. (Luc.Cont.14.)
Bet tad es smiešos, kad pats ieraudzīšu mazajā laiviņā braucošos, katru kailu, bez
purpura apmetņa, bez diadēmām un zelta.
Turpretim Mirušo sarunās šis vizuālais raksturojums tiek pieminēts vairākkārtīgi un
attēlots daudz detalizētāk.
ὅτι παρ᾽ ἡμῖν οὔτε ἡ ξανθὴ κόμη οὔτε τὰ χαροπὰ ἢ μέλανα ὄμματα ἢ ἐρύθημα
ἐπὶ τοῦ προσώπου ἔτι ἔστιν ἢ νεῦρα εὔτονα ἢ ὦμοι καρτεροί, ἀλλὰ πάντα μία ἡμῖν
κόνις κρανία γυμνὰ τοῦ κάλλους. (Luc.D.Mort.1.3.)
Pie mums nav (nevienam) gaiši mati, nedz ugunīgas melnas acis, nedz sārta seja/vaigi,
nedz enerģiski muskuļi vai spēcīgi pleci, bet visi mums līdzīgi pelni/pīšļi, kaili skaistumu
galvaskausi (proti neglīti).
φαλακρὰ γὰρ ἄμφω καὶ γυμνά, καὶ τοὺς ὀδόντας ὁμοίως προφαίνομεν καὶ
τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀφῃρήμεθα καὶ τὰς ῥῖνας ἀποσεσιμώμεθα. (Luc.D.Mort.24.2.)
Jo abi [esam] plikgalvaini un kaili un zobi līdzīgi atsegti/atņirgti un acis mums ir
atņemtas un deguni plakani.
Mirušie ir plikgalvaini (φαλακροί311) un strupdegunaini (σιμοΐ312), to galvaskausi ir
deformēti (ἄμορφοι313). Visi pilnīgi kaili314, kaili galvaskausi (κρανία γυμνῶν315), kailas
miesas (σαρκῶν γυμνά316), bezmiesas veidoli (ἀσώματα εἴδωλα)317. Viņiem nepiemīt
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nedz skaistums (κάλλος318), nedz staltums (μορφὴ319) vai spēks (ἰσχύς320). Tas savukārt
noved pie viņu trausluma. Pat parasta pļauka var reizēm sadragāt mirušā galvaskausu.
Apzīmējot galvaskausu trauslumu, Lūkiāns lieto tādu apzīmējumu kā sievišķs galvaskauss
(κρανία γυναικείου321).
[...]ὅτι εὔθρυπτον τὸ σόν: ἀλαπαδνὸν γὰρ αὐτὸ καὶ οὐκ ἀνδρῶδες ἔχεις...
(Luc.D.Mort.25.1.)
[...]tavs [galvaskauss] ir viegli lūstošs: jo ir trausls/vājš/bezspēcīgs un tu neturi
vīrišķību...
Mirušā vizuālais izskats var būt atšķirīgs tikai tādā gadījumā, ja tā ir daļa no viņa soda.
Piemēram, Empedokls (Ἐμπεδοκλῆς), atrodoties pazemē, nav līdzīgs citiem miroņiem, viņa
izskats atspoguļo viņa nāvi, proti, ielēkšanu Etnas vulkānā.
ὁ δὲ σποδοῦ πλέως ὥσπερ ἐγκρυφίας ἄρτος, ὁ τὰς φλυκταίνας ἐξηνθηκώς τίς
ἐστιν; (Luc.D.Mort.20.4.)
Bet, kas ir šis, pelnu pilns, līdzīgs pelnos ceptai maizei, tulznās noklāts?
Citu mirušo izskatu var redzēt, ieejot pazemē. Lūkiāns salīdzina, ka miera laikā mirušie,
kuri ir bāli (ὦχροι), nožēlojami (ἀγεννεῖς), gājuši bojā no indes (φάρμακος) un to vēderi
(γαστέρες) un kājas (σκέλη) uzpampst (no greznas dzīves) (ἐξοιδεῖν), nav līdzīgi agrāko
laiku mirušajiem, kuri visi biji drosmīgi (ἀνδρεῖοι ἅπαντες), asiņu pilni, t.i., sārtiem
vaigiem, veselīgi (αἵματος ἀνάπλεῳ), ar daudzām brūcēm (τραυματίαι οἱπολλοί). 322
Lūkiāns parāda, ka laiku gaitā ir stipri ir mainījusies izpratne par to, kā cilvēkam
vajadzētu aizvadīt savu dzīvi. Radītais kontrasts parāda, ka vairs neeksistē tāds jēdziens kā
‘godpilna nāve’ vai ‘cieņas pilna dzīve’. Viss ir pakļauts vienīgi īslaicīgām vērtībām, kas
noved pie cilvēku priekšlaicīgas nāves.
Atšķirībā no Mirušo sarunām, Hāronā jeb Novērojošajos autors sniedz ne tikai mirušo
fizisko raksturojumu, bet arī pašu htonisko dievību. Hārons tiek raksturots kā vecs vīrs (
πρεσβύτης323), bet Hermejs kā jauneklis ar spēcīgiem pleciem (καρτεροῖ ὤμοι324).
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Hāronam ir nepieciešama Hermeja palīdzība, lai uzkāptu augstākā kalnā,325 bet, neskatoties uz
savu vecumu, viņš tāpat kā Hermejs ir dievs, un attiecīgi viņiem abiem piemīt liels spēks.326
διὰ τί δ᾽ οὐκ ἄν, ὦ Χάρων; ἢ ἀξιοῖς ἡμᾶς ἀγεννεστέρους εἶναι τοῖν
βρεφυλλίοιν ἐκείνοιν, καὶ ταῦτα θεοὺς ὑπάρχοντας; (Luc.Cont.4.)
Kāpēc gan ne, Hāron? Vai tu domā, ka esam nespējīgāki/vājāki par tiem mazuļiem
[domāti giganti], būdami dievi?
Respektīvi var redzēt, ka vizuālajā raksturojumā autors atspoguļo sava laika sabiedrību,
kura aizvada savu dzīvi izšķērdībā, ejot bojā, savā ziņā, nožēlojami. Viņos nav nekā
cienījama. Htoniskā pasaule, pēc būtības, ļauj autoram brīvi iziet ārpus robežām. Tiek veidots
pārspīlēts lietu raksturojums, kas reprezentē autora attieksmi pret sabiedrībā valdošajām
norisēm. Šāda pieeja ļauj autoram virzīt domu iecerētajā virziena un parādīt, pie kā noved,
viņaprāt, nepareizās dzīves izvēles, tādējādi liekot cilvēkiem aizdomāties, vai tas, kā viņi
aizvada savu dzīvi, ir to vērts.
Atrodoties pazemē, mirušos ne tikai vieno tur pastāvošā kārtībā un viņu izskats, bet arī
attieksme, kādu viņi pauž pret savu pēcnāves dzīvi. Lielākā daļa cilvēku ir neapmierināta ar
dzīvi Aīdā, nepārtraukti pārdzīvo un skumst pēc visa tā, kas viņiem ir piederējis dzīves laikā.
[...]δὲ οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἡ μνήμη τῶν παρὰ τὸν βίον ἀνιᾷ, οἶμαι δὲ καὶ ὑμῶν
ἕκαστον: (Luc.DMort.15.4.)
[...]bet nezinu kāpēc, mani nomāc atmiņa par dzīvi: un es domāju katram no jums ir
tāpat:
Raksturojot viņu pārdzīvojumus, Mirušo sarunās Lūkiāns izmanto tādas leksēmas kā
skaļi

vaimanāt/skaļi

sērot

(οἰμώζειν327),

skaļas

vaimanas/sēras

(οἰμωγή328),

vaimanāt/vaidēt/sērot (στένειν329), raudāt (δακρύειν330), skumt (λυπεῖν331), raudāt/liet
asaras/vaimanāt (κλαίειν332), lūgties (atlaišanu) (ἱκετεύειν333), ciest/pārdzīvot/nomākt
(ἀνιᾶν334), dusmoties (ἀγανακτεῖν335).
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Līdzās žēlabām mirušie var izjust arī naidu. Piemēram, 19. dialogā Protesilājs žņaudz
Heleni (Ἑλένη), vainodams viņu savā nāvē, tad vēršas pie Menelāja (Μενέλαος), Parīda
(Πάρις) un pat Erota (Ἔρωτες), ja vien varētu dievam tikt klāt. Visbeidzot viņš vaino
Moiras par iedalīto likteni. Attiecīgi pārdzīvojumi par zaudēto dzīvi var izpausties dažādi, lai
gan Mirušo sarunās kopumā izteikti dominē vaimanāšana un bēdāšanās. Pēc paša Plūtona
vārdiem – mirušie pazemē ir nolemti ciešanām, jo viņi nespēj aizmirst savu dzīvi.336 Tas
skaidri norāda, ka, atrodoties Aīdā, mirušie patur visas savas atmiņas.
Līdzīgi kā vizuālā aprakstā, Hāronā jeb Novērojošajos netiek sniegts detalizēts
attieksmes raksturojums, autors pastarpināti piemin, ka mirušie vaimanā (οἰμώζειν337),
dusmojas/jūtas aizkaitināti (ἀγανακτεῖν338) un neviens nespēj ierasties Aīdā bez asarām
(οὐδείς ἀδακρυτί339).
Abos darbos Lūkiāns piemin aizmirstības upes Lētes ūdeni 340 (Λήθης ὕδωρ341;342).
Mirušos sarunās 13. dialogā Diogēns iesaka Aleksandram to dzert regulāri, lai mazinātu
raizes, bet 23. dialogā pats Plūtons jautā Protesilājam, vai tas neesot dzēris Lētes ūdeni, ja vēl
joprojām atminās savu dzīvi. Abu dialogu kontekstā var redzēt, ka Lētes ūdenim būtu
jāpalīdz, tomēr tā nenotiek. Lai gan Lūkiāna htoniskajā vidē valda nosacīta vienlīdzība un
miers, mirušie ir tik pārņemti ar saviem pārdzīvojumiem un ilgām pēc dzīves, ka nespēj
samierināties ar zaudētajām lietām. Viņi nevar pieņemt un pilnībā pakļauties eksistējošai
kārtībai, tādējādi paši radot sev Aīdā ciešanas.
Turpretim Hāronā jeb Novērojošajos, apskatot cilvēku vērtību sistēmu, Lēte tiek
salīdzināta ar ignoranci, ko ignorance dara dzīvo pasaulē, to pazemē dara Lēte.343 Šāds
salīdzinājums ir diezgan pretrunīgs, ņemot vērā, ka abos darbos Lētes ūdens nav spējīgs
palīdzīt mirušajiem aizmirst viņu agrāko dzīvi. Runājot par ignoranci, autors pauž jau
iepriekšminēto uzskatu, par cilvēku pārlieku lielo piesaisti materiālām vērtībām. Viņi ir
pilnīgi pakļauti ignorancei. Nonākot pazemē un sastopoties ar tās vides realitāti, ignorance
pārtop skumjās un ilgās pēc visa zaudētā, kas ir spēcīgākas par Lētes iedarbību. Autors rada
pārspīlējumu, akcentējot šo uzskatu pārlieku lielo ietekmi uz cilvēkiem.
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Tomēr ne visi mirušie pārdzīvo vienīgi par materiālām vērtībām, piemēram, Mirušo
sarunās Lūkiāna attēlotais Ahillejs norāda, ka dzīve pati par sevi ir daudz nozīmīgāka par
nāvi, slavai un citām dzīves laikā iegūtām vērtībām pēc nāves nav nekādas nozīmes.344
ἠκροώμην γάρ, ὁπότε ἔφης βούλεσθαι ἐπάρουρος ὢν θητεύειν παρά τινι τῶν
ἀκλήρων, ‘ᾧ μὴ βίοτος πολὺς εἴη,’ μᾶλλον ἢ πάντων ἀνάσσειν τῶν νεκρῶν.
(Luc.D.Mort.15.1.)
Jo es dzirdēju, kad tu teici, ka gribētu būt par kalpu zemniekam, kam nav nekā daudz,
nekā būt par visu mirušo valdnieku.
Līdzīgs uzskats vērojams arī ubaga vārdos 27.dialogā. Lai gan viņam dzīvam esot nekas
nav piederējis, dzīve vienalga ir labāka par nāvi, jo tajā valda gaisma (φῶς ), turpretim nāve,
proti, pazeme ir briesmīga (δεῖνος) un nepanesama (φευκτέος).345 Autors parāda, ka ne tikai
materiālo vērtību zaudējums var radīt cilvēku ilgas pēc dzīves. Brīžiem tikpat lielus
pārdzīvojumus var radīt cilvēku nespēja pieņemt jauno pasaules kārtību, jo tā tik krasi atšķīrās
no agrāk ierastās.
Mirušo sarunās vienīgie, kuri ir priekpilni (φαιδροί346) un pieņem Aīda kārtību, ir tie,
kuri jau dzīves laikā ir sapratuši to, ka tā ir pārejoša, viss uz zemes pastāvošais ir laicīgs un
tāpēc nenozīmīgs. Šādi ļaudis, nonākot pēcnāves dzīvē, neizjūt skumjas par zaudēto. Runa ir
par visiem tiem, kas spējuši sekot kiniskās filozofijas idejām. Raksturojot viņu attieksmi,
autors lieto tādas leksēmas kā smieties (γελᾶν347), smieties par kādu/izsmiet/nicinoši smieties
(καταγελᾶν348), zoboties/jokot par kādu (ἐπισκώπτειν349), atzinīgi smieties (ἐπιγελᾶν350),
dziedāt (ἀείδειν351). Viņi ir apmierināti ar esošo kārtību un uzjautrinās par citu mirušo
pārdzīvojumiem.
Rezumējot var redzēt, ka abos darbos htoniskās pasaules elementu klātbūtne ļauj
lasītājam iejusties mitoloģiskajā vidē, kuru autors apraksta. Sniedzot dažādus detalizētus
aprakstus gan par htoniskā pasaulē valdošo kārtību, gan tēliem, kas tajā darbojas, un to, kā
cilvēku dzīve ir ar to saistīta, Lūkiāns savā ziņā rada ilūziju par mitoloģisko tēlu klātbūtni
cilvēku ikdienas dzīvē, vienlaicīgi aprakstot sev aktuālas tematikas. Respektīvi, autora
izmantoto mītisko konceptu ir iespējams skatīt gan no B. Maļinovska, gan M. Eliades
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teorētiskām nostādnēm. Ar htoniskās pasaules palīdzību tiek atspoguļota vienāda vērtību
sistēma, kas raksturo, autoraprāt, būtiskas sabiedrībā valdošas norises. Htoniskās pasaules
attēlojums abos darbos ir tuvs, bet nav pilnībā identisks. Parādās gan jauni elementi, gan tādi,
kas savstarpēji pārklājas vai ir pretrunā cits ar citu. Katrā darbā vērojamas nianses, kas pauž
atšķirīgu redzējumu un htonisko vidi. Dialogā Hārons jeb Novērojošie lielāka uzmanība tiek
veltīta nepareizu dzīves uzskatu iemesliem, nevis to sekām, kā tas parādās darbā Mirušo
sarunās. Principā abi darbi viens otru papildina, radot plašāku un detalizētāku htoniskās vides
raksturojumu. Attiecīgā vide reprezentē kiniskās filozofijas idejas, kā arī atspoguļo htonisko
mītu ietekmi dažādos reliģiskos rituālos, kas ļauj vērot „Kembridžas skolas” idejas.
3.2. Patiesie stāsti
Darbā Patiesie stāsti,352 kas apraksta varoņu ceļojumu uz dažādām neparastām vietām
patiesības meklējumos, viens no pieturas punktiem ir Svētlaimīgo sala, kas reprezentē
htoniskās pasaules redzējumu. Atšķirībā no citiem darbiem, kuros parādās htoniskās pasaules
attēlojums, autors nerada pretstatu starp dzīvo un mirušo pasauli. Tieši pretēji, Lūkiāns rada
kontrastu, attēlojot divas dažādas htoniskās pasaules aprises, proti, Svētlaimīgo salu (νῆσος
Μακάρων) un Bezdievīgo/Neticīgo/Ļaundabīgo zemi (Ἀσεβής χῶρος).
Ceļojums uz htonisko vidi Patieso stāstu kontekstā atspoguļo cilvēku vēlmi uzzināt, kas
ar viņiem notiek pēc nāves. Varētu uzskatīt, ka Svētlaimīgo un Neticīgo salas ne tikai
reprezentē skatījumu uz pēcnāves dzīvi kā tādu, bet arī aktualizē jautājumu par nāves un
dzīves nozīmi, kurš eksistēja tā laika sabiedrībā. Parādās sava veida nepieciešamība sniegt
ieskatu eksistējošajā pasaules kārtībā un izskaidrot nezināmo nākotni, kas sagaida katru
cilvēku.
Svētlaimīgo sala atrodas starp vairākām citām salām, to skaitā 5 Bezdievīgo salām, kur
mirušie izcieš sodus par dzīves laikā izdarītiem pārkāpumiem.353 Svētlaimīgo salu pārvalda
Radamants, kurš līdzās Minojam un Aiakam tradicionāli ir viens no pazemes tiesnešiem.
Radamants ir atbildīgs par visu, viņš nosaka, vai mirušais ir tiesīgs atrasties Svētlaimīgo salā
vai viņam ir jādodas prom, tāpat viņš nosaka katra mirušā atrašanos vietu un privilēģijas, kas
viņam pienākas un, ja nepieciešams, soda par pārkāpumiem.354 Autors nenorāda, ka
Radamants būtu kādam pakļauts, viņš tiek saukts par valdnieku (ἄρχων) un tiek norādīts, ka
mirušie izjūt pret viņu bijību. Lai gan autors nesniedz informāciju par mirušo nokļūšanu
pēcnāves dzīvē, tiek pateikts, ka pastāv gadījumi, kad mirušie tiek nosūtīti uz Svētlaimīgo
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salu, bet paši izvēlas turp nedoties. Viņi vai nu baidās no Radamanta lēmumiem, vai nespēj
izlemt, vai ir cienīgi tur atrasties, vai arī šaubās par šīs vietas eksistenci. 355 Autors parāda, ka
nepietiek ar atļauju doties uz labāku pēcnāves dzīvi, viss ir atkarīgs no domāšanas veida, vai
cilvēks ir gatavs pieņemt to, kas viņu gaida, vai arī turpinās baidīties no nezināmā.
Uzturēt esošo kārtību Radamantam palīdz sargi (φρουροί356), bet brīžos, kad ir
nepieciešama palīdzība, iesaistās arī paši mirušie, proti, varoņi un pusdievi.357 Autors norāda,
ka līdzīgi kā dzīvo pasaulē arī pēcnāves dzīvē var norisināties dažādi konflikti – gan iekšēji,
gan ārēji. Mirušie var savā starpā strīdēties un tiesāties,358 tāpat mirušie no citām salām var
uzbrukt Svētlaimīgo salai, radot kara situāciju359. Pirms dažādu lēmumu pieņemšanas notiek
balsošana,360lai gan katram tiek piešķirtas līdzīgas tiesības, nevar runāt par vienlīdzību, jo
atkarībā no dažādām situācijām mirušajiem var tikt piešķirtas dažādas privilēģijas par īpašiem
sasniegumiem.361 Mirušie visu laiku atrodas sacensību noskaņā. Var pieņemt, ka autors rada
sava veida idealizēto pēcnāves dzīvi, kas ļauj mirušajiem dzīvot eiforijā, bet tai pašā laikā
saglabā elementus no dzīvo pasaule, kas kalpo par iemeslu mirušo apmierinātībai ar pastāvošo
kārtību. Salīdzinot ar iepriekš izskatītajiem dialogiem, kuros par mirušo lielāko pārdzīvojumu
kļuva dzīves sniegto iespēju zaudējums, Patiesajos stāstos mirušo svētlaime tieši ir saistīta ar
to, ka viņi neko nav zaudējuši. Nonākot Svētlaimīgo salā, mirušie var turpināt nodarboties ar
tām lietām, ko viņi darīja dzīves laika.362
Lūkiāns pēc būtības nerada jaunu, utopisku vidi, kas atrodas ārpus visām robežām, viņš
izmanto konkrētus, labi pazīstamus elementus, interpretējot tos jaunā kontekstā. Svētlaimīgo
salas raksturojumu var uzskatīt par uzlabotu dzīvās pasaules interpretāciju.
Pretēja aina parādās Bezdievīgo salās, jo tur mirušajiem nav nedz izvēles, nedz ierastās
lietu kārtības, nekas neatgādina to dzīvi, kuru viņi ir atstājuši, un tās ir viņu mokas.363 Līdzīgi
kā Svētlaimīgo salā, par kārtību atbild sargi, lai gan autors nenorāda, kā labā viņi strādā.
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nepieder faktiska vara. Autors nesniedz savu interpretāciju par to, kurš pārvalda piecas
minētās salas, bet tās tiek raksturotas kā kopums, kas norāda uz vienoto kārtības sistēmu.366
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Tāpat, ņemot vērā, ka Svētlaimīgo sala ir viena, bet Bezdievīgo salas ir veselas piecas, var
redzēt, ka lielākā daļa cilvēku pēc nāves nesasniedz idealizēto pēcnāves dzīvi un ir spiesti
samierināties ar sodu izciešanu.
Kontrasts starp abām htoniskajām vidēm spilgti vērojams arī to vizuālajā attēlojumā.
Svētlaimīgo sala ir plakana (πλατεῖα) un zema (ταπεινή),367 apkārt tai ir vairākas ostas
(λιμένας), kā arī lielas, viļņu neskartas (ἀκλύστους) un dzidras/cauri spīdošas upes
(διαυγεῖς), kas ieplūst jūrā.368 Uz salas valda mūžīgais pavasaris (αἰεὶ ἔαρ), vienmēr pūš
viegls vējš369. Uz tās atrodas gan pļavas (λειμῶνες), gan meži (ὕλαι). Gaiss tiek raksturots
kā viegls (κοῦφος), patīkams (ἤδη), brīnišķs (θαυμαστή) un saldi smaržojošs (εὐώδη),
tajā ir jūtama dažādu ziedu smarža.370 Tāpat autors norāda, ka Svētlaimīgo sala mūžīgi atrodas
starp dienu un nakti, tur valda vienīgi krēsla (λυκαυγής) un rītausma (ἠώς). Var pieņemt, ka
autora attēlotā vide atrodas starp spožo gaismu, kas simbolizē dzīvo pasauli, un tumsu, kas
savukārt reprezentē nāvi un nezināmo pēcnāves dzīvi, kas tai seko. Svētlaimīgo salā valda
bagātība un pārpilnība. Tā ir ziedu (ἀνθοι) un augu (φυτά) pilna. Parādās gan floras
elementi, kas tradicionāli tiek saistīti ar htoniskās pasaules kultu – jau iepriekš minētās
pupas371, asfodelis372, narcises373 un granātāboli

374;375

, kā arī rozes (ῥόδα376), hiacintes

(ὑάκινθοι377), vijolītes (ἴα378) un lilijas (κρίνα379)380. Tāpat tiek minētas arī mirtes
(μυρρίναι381), vīnogulāji (ἀμπελάνθαι/ἄμπελοι382), lauru koki (δάφναι383), āboli
(μηλέαι384), malvas (μαλάχαι385) un kanēļa koki (κιννάμωμά386), kuriem ar htonisko
pasauli tradicionāli nav nekādas saistības.
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Autors sajauc kopā dažādus faunas elementus, vienlaikus reprezentējot htoniskā
jēdziena saistību gan ar zemes kultu un tajā valdošo kultivāciju, gan ar pēcnāves vidi un tajā
notiekošiem procesiem. Vide, kuru reprezentē Svētlaimīgo sala, atrodas mūžīgā plaukumā un
katru mēnesi augu valstība dod ražu387, tas, iespējams, simbolizē pēcnāves dzīves mūžīgumu.
Savā ziņa htoniskās dabas procesos atspoguļojas divas pretējības – dabas kultivācijas process
un stagnācija. Dabā neparādās tai raksturīgais cikliskums, viss, atrodoties plaukumā, stāv uz
vietas.
Savukārt Bezdievīgo salās htoniskā būtība tiek attēlota pilnīgi pretēji. No tām paceļas
uguns (πῦρ388), gaisā vienlaicīgi jūtama degoša asfalta (ἄσφαλτος), sēra (θεῖος) un piķa
(πίσσα) smarža, tās ietver smagnējs (πονηρός) un nepanesams (ἀφόρητος) tvaiks
(κνῖσα), kas nāk no degošu cilvēku miesas (ἀπὸ ἀνθρώπων ὀπτωμένων). Tajās valda
patumša/krēslaina (ζοφερός) gaisma un visu pārklāj migla (ὀμιχλώδης), kā arī ir dzirdama
pātagu skaņa (μαστίγων ψόφον).389 Raksturojot vienu no šīm salām, autors norāda, ka to
ietver stāvas (κρημνώδης) un aprautas (ἀπόξυρος) klintis un tās zeme ir cieta/izturīga
(τραχών) un bezformīga (ἀμορφία), kā arī ērkšķaina (ἀκανθώδης) un pilna ar mietiem
(σκόλοπες), uz tās nav nedz koku (δένδρον), nedz ūdens (ὕδωρ).
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Vienīgais floras

elements, kas parādās Bezdievīgo salās, ir jau iepriekšminētās lupīnas.391;392 Var redzēt, ka
šajā vidē nenotiek nekādi kultivācijas procesi, viss atrodas stagnācijā. Līdzīgi kā Svētlaimīgo
sala, tā atrodas starp gaismu un tumsu, lai gan valdošā atmosfēra izteikti pastiprina tumsības
aspektu. Var pieņemt, ka autors cenšas akcentēt tumšo un drūmo atmosfēru, kas reprezentē šo
nezināmo pēcnāves dzīvi, pret kuru cilvēki izjūt bijību. Tā ir pilnībā kontrastēta ar dzīvo
pasaulei un tajā notiekošo. Šādā kontekstā htoniskais jēdziens izteikti simbolizē vienīgi nāves,
tukšuma un neauglības būtību. Tomēr, neskatoties uz abu vietu dažādo htoniskās vides
raksturojumu, tās abas vieno stagnācija. Visi notiekoši procesi ir mūžīgi, un tos neietekmē
nekādi ārēji faktori. Vēl abas htoniskās vides reprezentācijas vieno tas, ka no tām ir iespējams
izkļūt. Protams, mirušajiem nav atļauts pamest nedz Svētlaimīgo, nedz Bezdievīgo salas,
tomēr pastāv gadījumi, kad mirušie mēģina bēgt.393 Autors norāda, ja mirušiem bēgšanas laikā
izdodas sasniegt kādu no blakus salām, neviens vairs nevar viņus atvest atpakaļ.
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[...]ἄρτι ἐς τὸν γαλακτώδη τοῦ ὠκεανοῦ τόπον ἐμβαίνοντας πλησίον τῆς
Τυροέσσης: παρὰ τοσοῦτον ἦλθον διαδρᾶναι (Luc.VH.2.27.)
[...] tieši tad, kad viņi tuvojas Okeāna piena daļai, tuvu pie Siera salas: viņiem gandrīz
izdevās izbēgt.
Autors savā veidā rada paralēles starp dzīvo un mirušo pasaules likumiem. Līdzīgi kā
dzīvo pasaulē katram reģionam ir savi likumi un tiesības, kuras ir spēkā konkrētās teritorijās,
tā arī mirušo pasaules likumi ir spēkā vienīgi htoniskajā vidē, ārpus tās tiek zaudētas visas
tiesības.
Lai gan Svētlaimīgo sala ir viena, tajā parādās vairākas lokācijas. Neskaitot jau
iepriekšminētos mežus un pļavas, uz salas atrodas arī pilsēta, kura ir celta no ziloņkaula
(ἐλεφάντινος), zelta (χρύσεος) un smaragda (σμαράγδινος),394 kā arī Elizejas lauks
(Ἠλύσιον πεδίον) kurā savukārt atrodas Svētlaimīgo simposija vieta (Μακάρων
συμπόσιον).395
Pilsētā mirušie uzturas ikdienas gaitās, to ietver mirtes upe, 7 piena (γάλα) un 8 vīna
(οἶνος) upes, kā arī 365 ūdens (ὕδωρ) un medus (μέλι), kā arī 500 mirtes avoti,

396;397

šādu

skaitļu pieminējumi turpina parādīt šīs vides pārbagātību un pilsētas lielos apmērus. Tāpat
pilsētā atrodas kristāla pirtis (λουτρά ὑάλινοι398), kas norāda uz sabiedrībā ierastajām
procesijām, jo vannošanās telpām, pirtīm bija liela nozīme antīkajā kultūrā. Šādu vietu
apmeklēšana bija svarīga cilvēku ikdienas sastāvdaļa, kā arī tā bija nepieciešamība dažādās
reliģiskās procesijās.399 Visticamāk to klātbūtne htoniskajā vidē reprezentē abas pozīcijas. It
īpaši tādēļ, ka līdzās pirtīm šajā pilsētā atrodas visu dievu tempļi. Attiecīgi dievu pielūgsmes
pēc nāves ir tikpat svarīgā kā dzīves laikā, jo Svētlaimīgo salās nonāk tie, kuri iegūst dievu
labvēlību. Var secināt, ka šī htoniskā sfēra neatrodas kāda konkrēta dieva pārziņa, kā tas tiek
attēlots citviet. Šajā darbā valda vienlīdzības motīvs, lai gan tas izpaužas savādāk nekā Mirušo
sarunās vai Hāronā jeb Novērojošajos. Šeit nav runa par vienlīdzību, kas valda starp
mirušajiem un viņiem pienākošajām tiesībām. Tas vairāk attiecas uz pasaules kārtības
dalījumu, visiem dieviem tiek izrādīts vienāds gods un viņi visi ir vienlīdz atbildīgi par
eksistējošo kārtību. Lai nokļūtu šajā idealizētajā pēcnāves dzīve, cilvēkam ir vienlaikus
jāiemanto visu dievu labvēlība, un to var izdarīt tikai retais. Tādā veidā autors norāda, ka šī
394
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htoniskā vide savā ziņā ir kopelements, kurš eksistējošā pasaules kārtībā saista visu dievu
funkcijas.
Elizejas laukā turpretim mirušie uzturas dzīru laikā, kuras, kā var noprast, tika rīkotas
katras maltītes brīdī.400 Līdzīgi kā pilsēta šī vieta tiek raksturota krāšņi, lai gan atšķirībā no
pilsētas to grezno dažādi dabas elementi, piemēram, ziedu dīvāni (στρωμνὴν μὲν ἐκ τῶν
ἀνθῶν

401

), kristālu koki (δένδρα ὑάλινα), kā arī smieklu (γέλως) un prieka (ἡδονή)

avoti,402 no kuriem padzeroties mirušie varēja uzlabot garastāvokli. Konkrētais aspekts
norāda, ka apkārtējā vide palīdz ietekmēt tās iemītnieku attieksmi. Respektīvi, mirušo
apmierinātība un priecāšanās ir daļa no pastāvošās kārtības. Mirušajiem pašiem nekas nav
jādara, koki pasniedz vīna glāzes, kuras piepildās pašas, kamēr vēji viņus apkalpo.403 Notiek
dažādas izklaides, uzstājas zēnu un meiteņu kori, dzejnieki lasa savu dzeju, kā arī
priekšnesumus sniedz dažādi putnu kori.404 Parādās ne tikai floras, bet arī faunas elementi,
kuri tiek saistīti ar šīs htoniskās vides reprezentāciju. Autors min tādus putnus kā lakstīgalas
(ἀηδόνες405), gulbjus (κύκνοι406) un bezdelīgas (χελιδόνες 407), saucot tos par muzikālajiem
putniem (ὄρνεα μουσικά408). Lakstīgalu antīkajā pasaulē mēdza asociēt gan ar skaitumu,
nemirstību, pavasari, atbrīvošanos no visām rūpēm un dievišķo labvēlību, kā arī ar skumjām
par zaudēto dzīvību.409 Gulbis parasti tiek saistīts ar gaismu un aitēru, turpretim gulbja
dziesma tiek asociēta ar pēdējiem dzīves brīžiem. Tā ir sēru pilna skaņa, kuru putns izdot
pirms savas nāves.410 Savukārt bezdelīga tiek saistīta ar pavasara atnākšanu, dievu pielūgsmi,
kā arī tās spēju pielāgoties un izturēt bargus dabas apstākļus.411 Šo putnu klātbūtne ne tikai
reprezentē izklaides momentu, bet arī raksturo šīs vides htonisko būtību, kādu autors attēlo
visa darba ietvaros. Proti, nāvi, tās mūžīgumu, dievišķās sfēras labvēlību un atbrīvošanos no
visām dzīvo pasaules negācijām, kas ļauj mirušajam sasniegt svētlaimi, pēc kuras viņi tiecās.
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Ņemot vērā, ka šie simboli sevī ietver arī skumjas, kas skar nāves atnākšanu, tikpat labi var
pieņemt, ka arī tie mirušie, kuri atrodas Svētlaimīgo salā, izjūt skumjas pēc dzīves, vienīgi
viņi nav spējīgi tās izrādīt, jo tas ir pretrunā ar šīs vietas kārtību. Tādā gadījumā dievu
labvēlību varētu interpretēt kā viņu ietekmi pār mirušo emocijām.
Vēl viens būtisks izklaides elements ir Mirušo festivāls (Θανατούσια412), kas sevī
ietver dažādu disciplīnu sacensības. Par uzvaru kādā no disciplīnām mirušais varēja saņemt
vainagu sapītu no pāva spalvām (στέφανος πλακεὶς ἐκ πτερῶν ταωνείων413). Sacensības
reprezentē dažādas dzīvo pasaulē eksistējošas procesijas, kas bija svarīgas konkrētā
kultūrvidē, turpretim to simboliskās balvas norāda, ka htoniskajā vidē nav nekādas nozīmes
materiālajām vērtībām. Varētu teikt, ka gan šis, gan citi iepriekšminētie aspekti, kuri
reprezentē dzīvo pasaules norises, rada sava veida ilūzija par to, ka mirušie vēl joprojām
dzīvo sev ierasto dzīvo, lai gan tā nav. Lūkiāns sapludina pārpasaulīgo pasaules redzējumu ar
dažādām kultūras realitātēm, kas saskaņojas gan ar M.Eliades, gan B.Maļinovska mītiskās
pasaules vērtējumiem.
Pretēji Svētlaimīgo salai, kurā atrodas dažādas lokācijas, Bezdievīgo salās ir pieminēta
vienīgi sodu izpildes vieta (κολαστήριον). Tā ir noslēgta platība (εἱρκτή), kuras zemi
līdzīgi kā visu salu, klāj mieti, kā arī zobeni (μάχαιραι).414 Tai apkārt plūst dubļu
(βόρβορος), asins (αἷμα) un uguns (πῦρ) upes, kuras, var pieņemt, ir daļa no dažādu sodu
izpildes. Autors norāda, ka uguns upe ir ļoti plaša (πάνυ μέγας) un tajā mīt daudzas lampu
zivis (λυχνίσκοι), dažas līdzinājās lāpām (δαλοῖς προσεοικότας), bet citas degošām
oglēm (ἄνθραξι πεπυρωμένοις).

415

Šo zivju pieminējums ir visai zīmīgs, jo tas parāda

htoniskās vides atmosfēru. Lampu zivis pēc būtības ir radības, kuras izvairās no gaismas,
pastāvīgi uzturoties dziļās dzelmēs.416 Viņu klātbūtne htoniskajā vidē reprezentē tajā valdošo
tumsu, kas tiek asociēta ar pēcnāves dzīvi. Lūkiāns sapludina kopā dzīvās un mirušo pasaules
robežas, kariķējot uz zemes eksistējošās dzīvības formas, padarot tās kā daļu no šīs sodu
izpildes vietas, kas atspoguļojas to vizuālajā izskatā.
Sodu izpildes vietā kopā tiek sodīti gan valdnieki (βασιλεῖς), gan parastie
cilvēki/privātās personas (ἰδιῶται),417 autors norāda uz šīs vietas valdošo kārtību, proti,

412

Lucian. Verae Historiae. Op.cit. 2.22
Ibid.
414
Ibid. 2.30.
415
Ibid.
416
Encyclopedia of Fishes. ( ed. Hulley P. A., Paxton J. R., Eschmeyer. W. N.) San Diego: Academic Press,
1998, pp.127–128.
417
Lucian. Verae Historiae. Op.cit. 2.31.
413

57

vienlīdzību. Nav nekādas nozīmes tam, kas viņi ir bijuši dzīves laikā. Sodi tiek piešķirti ne
tikai tiem, kas ir veikuši pārkāpumus dzīves laikā, piemēram, veikuši pašnāvību vai melojuši
(par ko pienākas pat vairāki sodi),418 bet arī tiem, kuri ir pārkāpuši noteikto kārtību htoniskajā
pasaulē. Piemēram, Kinirs (Κινύρης) tiek pakārts virs uguns aiz ģenitālijām,419 jo, atrodoties
Svētlaimīgo salā, viņš mēģināja izbēgt kopā ar Heleni.420 Svētlaimīgo salās turpretim
teorētiski nepastāv sodu vietu, tomēr mirušie par izdarītiem pārkāpumiem var tikt nopērti ar
malvas zaru, pirms nosūtīšanas uz Bezdievīgo salu, kā tas notiek iepriekšminētajā situācijā.421
Savā ziņā autors parāda, ka nāve nav galējā robeža. Arī pēc nāves, nonākot htoniskajā
vidē, cilvēks turpina ‘izdzīvot’ jauno eksistences posmu. Ja mirušais vēlas pavadīt pēcnāves
mūžu labos apstākļos, nepietiek ar to, ka viņš ir taisnprātīgi aizvadījis dzīvi. Arī atrodoties
htoniskajā vidē viņam ir jāturpina ievērot konkrētas normas, kuras nosaka tā vide, kurā viņš
atrodas. Ja šīs nosacītās robežas tiek pārkāptas pēc nāves, proti, pazaudēta dievu labvēlība,
mirušais zaudē savu vietu Svētlaimīgo salā un viņam nākas saskarties ar savu izvēļu sekām.
Gan šī ‘mūžīgā, svētlaimīga dzīve’ kā arī ‘mūžīgās ciešanas’ ir atkarīgas no paša cilvēka
izvēlēm.

Var pieņemt, ka Lūkiāna htoniskā vide netieši norāda uz dažādām sabiedrībā

valdošām vērtību sistēmām. Tā parāda, ka nav kādas vienotas patiesības par to, kas sagaida
katru cilvēku. Viss ir saistīts ar katra cilvēka individuālo izvēli. Visi apgalvojumi un uzskati
par to, kas sagaida cilvēku pēc nāves, ir sava veida melošana. Lūkiāns sevi pozicionē kā
patiesu, jo viņš nenoliedz, ka saka melus. Tiek radīts paradokss, kas savukārt pastiprina autora
kritizējošo nostādni par melošanu.
Raksturojot mirušo vizuālo izskatu (vismaz Svētlaimīgo salā, Bezdievīgo salas
iemītnieku raksturojums netiek sniegts) autors norāda, ka, ierodoties pēcnāves dzīvē, viņu
izskats reprezentē to, kā viņi ir gājuši bojā (par piemēru tiek piesaukts jau iepriekšminētais
Empedokls)422;423. Taču, tiklīdz viņi iegūst savu vietu htoniskajā vidē, viņi visi kļūst
bezķermeniski ( ἀσώματοι/ ἄσαρκοί/ σώματα μὲν οὐκ ἔχουσιν

424

) un nesataustāmi

(ἀνάφη425), tomēr ir iespējams redzēt viņu formu (μορφή426) un veidolu (ἰδέα427). Tās ir
kailas dvēseles (γυμνή τις ἡ ψυχὴ428), kuru stāvās ēnas (σκιαὶ ὀρθαί429) atgādina cilvēku
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formu, autors nenorāda ēnu krāsu, bet uzsver, ka tās nav melnas. Ņemot vērā, ka pati vide
atrodas starp gaismu un tumsu, tas visticamāk atspoguļojas ēnu reprezentācijā. Visi ir skaisti
(καλοί430), un to drēbes ir izgatavotas no smalkiem purpura zirnekļa tīkliem (ἀραχνίοις
λεπτοῖς πορφυροῖς431). Var redzēt, ka šajā darbā mirušo vizuālais attēlojums krasi atšķiras
no tā, kāds tas parādās iepriekš apskatītajās Mirušo sarunās un Hāronā jeb Novērojošajos. No
vienas puses viņi ir zaudējuši savu materiālo būtību, bet no otras viņi ir paturējuši gan savu
skaitumu, gan spēku (kas parādās viņu ikdienas norisēs), gan fizioloģiskās nepieciešamības.
Lai gan, ņemot vērā, ka autors runā par mirušo dvēselēm, var pieņemt, ka viņu izskats
reprezentē cilvēku garīgās vērības, kuras ir iespējams paturēt arī pēc nāves, zaudējot visu
materiālo un fizisko spēku. Spēks un skaistums, kas raksturo mirušos pēcnāves dzīvē, nevar
tik pielīdzināt fiziskajam, kas viņus raksturoja dzīvo pasaulē.
Tomēr nevar apgalvot, ka tas iet pilnīgā kontrastā ar iepriekš apskatītajiem darbiem, jo
Mirušo sarunās un Hāronā jeb Novērojošajos netiek raksturots to mirušo tēlojums, kuri
atrodas Svētlaimīgo salās, līdzīgi kā Patiesajos stāstos netiek raksturots mirušo izskats
Bezdievīgo salās. Līdzīgi ir ar mirušo attieksmes raksturojumu, tomēr šajā aspektā vērojamas
vairākas paralēles.
Kā jau iepriekš tika minēts, Svētlaimīgo salās mirušie ir apmierināti ar pastāvošo
kārtību, viņi neskumst par zaudēto dzīvi, tieši pretēji.432 Lūkiāns norāda, ka mirušie atrodas
atpūtā (σχολή433), jo viņi dara visu to, ko viņi vēlas darīt. Dzejnieki vada korus un sacer
poēmas,434 varoņi piedalās sacensībās un cīņās,435 filozofi turpina sekot savām vērtību
sistēmām (Sokrats (Σωκράτης) dibina Nāves akadēmiju (Νεκρακαδημίαν), kur var brīvi
diskutēt ar mirušajiem436, bet Platons dzīvo savā idealizētajā pilsētā izolēti no citiem437), bet
kopīgi visi
atpūšas/izklaidējas (σχολάζειν438) dzīru ietvaros. Viņi gan dzied (ἀείδειν439), gan dejo
(ὀρχέεσθαι440), kā arī brīžiem uzvedas neadekvāti dzērumā (ὑπὸ μέθης ἀνιστάμενον
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καὶπαροινεῖν

) un publiski iesaistās fiziskās attiecībās (ἀφροδισιάζειν). Ja mirušie

441

vēlas, viņi var atļauties arī dažas vaļējības, lai gan visam ir noteikts mērs. Ja kāds pārāk ar to
aizraujas, tas var tikt uzskatīts par pārkāpumu un mirušais var tikt nosūtīts uz Bezdievīgo
salām,442 kur ir dzirdamas vienīgi mirušo vaimanas (οἰμωγή443 ).
Rezumējot var redzēt, ka mirušie iegūst nevis pēcnāves dzīvi, kādu viņi vēlas, bet gan
tādu, kurai viņi ir spējīgi noticēt. Viss ir atkarīgs no katra cilvēka domāšanas veida, viņa
vērtību sistēmas un tā, cik labi viņš var izmantot šo domu reprezentāciju, nepārkāpjot
noteiktas morāles normas, kas būtu pretrunā ar pastāvošo kārtību. Tas arī skaidrotu, kādēļ
htoniskajā vidē viens no ļaunākajiem pārkāpumiem ir melošana, kuru Lūkiāns parāda ar
dažādu lietu un notikumu pārspīlējumiem. Savā ziņā htoniskās vides reprezentācija parāda, ka
patiesības meklējumi, ir atkarīgi no paša meklētāja interpretācijas un tā, kas ir bijis svarīgs
dzīves laikā. Nāves telpa ir sava veida dzīves spogulis, tikai tas nav tiešs un neizmainīts
atspulgs. Nāve būtu salīdzināma ar greizo spoguļu karaļvalsti, kas paver telpu gan ironijai,
gan pašatklāsmei. Svarīgs ir tas, kā katrs raugās uz pasauli un kādus lēmumus viņš pieņem.
Nav vienas galējās patiesības, ko var attiecināt uz sabiedrību kā kopumu.
3.3. Menips jeb Nonākšana mirušo valstībā, Ierašanās pazemē jeb Tirāns
Ierašanās pazemē jeb Tirāns444 ir dialogs, kurš detalizēti atspoguļo mirušo ierašanos
pazemē, proti, ceļojumu, kuru katram cilvēkam nākas piedzīvot pēc nāves. Dialogā tiek
akcentēts tirāna tēls. Savukārt dialogs Menips jeb Nonākšana mirušo valstībā,445 apraksta
filozofa Menipa došanos uz pazemi, lai aplūkotu tajā valdošo kārtību, kā arī viņa atgriešanos
virszemē. Abos dialogos tiek izmantots ceļojuma motīvs, lai gan tas tiek interpretēts dažādi.
Dialogā Ierašanās pazemē jeb Tirāns, līdzīgi kā Mirušo sarunās un Hāronā jeb
Novērojošajos, autors runā par nošķīrumu starp to, kas atrodas augšā, un to, kas atrodas lejā.
Tomēr šoreiz runa nav par dzīvo un mirušo pasauli, bet gan par pazemes valstību un aitēru.
Augšā, t.i., virszemē (ἄνω) un debesīs (ἐν τῷ οὐρανῷ) tiek pretstatīts mūsu pusē/pie mums
( πρὸς ἡμᾶς

446

), t.i., pazemē (παρ᾽ ἡμῖν μὲν447) un šeit (ἐνταῦθα448). Turpretim dialogā
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Menips jeb Nonākšana mirušo valstībā, cilvēku dzīve (ἀνθρώπων βίος449) tiek pretstatīta
visam tam, kas norisinās mirušo slēptuvē (νεκρῶν κευθμῶνα450), zem zemes, t.i., pazemē
(ὑπένερθε451).
Abos darbos līdzīgi kā citviet dialogos pazemi pārvalda Plūtons

452;453

jeb

Aīds/Aidonejs,454 tur valda tumsa (ζόφος455;456), migla (ὁμίχλη457), drūmums (σκότος458;459)
un tajā aug vienīgi asfodelis.460;461 Dialogā Ierašanās pazemē jeb Tirāns pazemes valstībā
nonāk arī ziedojumi. Piemēram, ziedojumi veltīti mirušajiem (ἐναγίσματα462), to skaitā
dzērienu ziedojumi mirušajiem/bēru ziedojumi (χοαί) un apaļas kūkas (πόπανα – arī daļa
no ziedojumiem, kas tiek veltīti pazemei). Tāpat arī ziedojumi, kuri tiek veltīti dievei
Hekatei463, gan iepriekšminētie Hekates cienasti un šķīstīšanas upura olas, gan sēpija
(σηπία). Autors norāda, ka visi Hekatei veltītie ziedojumi ir nāvīgi dzīvajiem cilvēkiem, jo
tie atrodas ciešā sasaistē ar nāves kultu. Savukārt aitērā viss ir spožs (φαιδρά464), un tā
iemītnieki var mieloties ar ambroziju (ἀμβροσία) un nektāru (νέκταρ).465 Lai gan dialogā
Menips jeb Nonākšana mirušo valstībā tieši netiek radīts nošķīrums starp aitērisko un
htonisko sfēru, par to liecina autora pieminējums, ka Aīds uzturas savrupus no citiem
dieviem.466
Autors parāda, ka pazemes vide atrodas pilnīgā nošķirtībā no visa dzīvā – gan mirstīgā,
gan nemirstīgā. Šie ziedojumi, kuri nāk no dzīvo pasaules, savā ziņā ir daļa no pārējās, kura
atspoguļo ceļojumu no dzīvās uz mirušo pasauli. Šajā darbā Lūkiāns norāda apbedīšanas
rituālu nozīmi, to piederību htoniskajam kultam, kas ir pretstatā ar to, kas tika parādīts Mirušo
sarunās. Miniatūru dialogu ciklā autors strikti norāda, ka visi ziedojumi mirušajiem, kā arī
visas citas mantiskās vērtības, pazemē nav atļautas.467
449

Lucian. Necyomantia. Op. cit. 15.
Ibid. 1
451
Ibid. 10.
452
Lucian. Cataplus. Op. cit. 1.
453
Lucian. Necyomantia. Op. cit. 10.
454
Ibid. 1, 10.
455
Lucian. Cataplus. Op. cit. 1, 22.
456
Lucian. Necyomantia. Op. cit. 22.
457
Lucian. Cataplus. Op. cit. 2.
458
Ibid. 1.
459
Lucian. Necyomantia. Op. cit. 11.
460
Ibid.
461
Lucian. Cataplus. Op. cit. 2.
462
Ibid.
463
Ibid. 7.
464
Ibid. 2.
465
Ibid.
466
Lucian. Necyomantia. Op. cit. 1.
467
Lucian. Dialogi Mortuorum. Op. cit. 10.6.
450

61

Ierašanās pazemē jeb Tirāns abas sfēras, tāpat kā citos darbos, vieno Hermejs; tiek
norādīts, ka viņš kalpo abām pusēm vienlīdzīgi. Autors nenorāda, ka dievs izjustu emocionālu
piesaisti kādai no dievišķajām sfērām. Viņš pat tiek pielīdzināts mirstīgajiem, jo, aizmirstot
par saviem pienākumiem, mēdz aizkavēties cilvēku pasaulē. Autors tādējādi norāda, ka pat
dievības nav pasargātas no negatīvas ietekmes un dažādiem kārdinājumiem, ja viņas regulāri
uzturas kontaktā ar mirstīgo pasauli.468
Līdzīgi kā citviet tiek norādīts, ka pazemē valda miers un vienlīdzība, kā arī mirušajiem
nav jāuztraucas par tādām lietām kā aukstiem gadalaikiem, nodokļiem, slimībām un citām
nepatīkamām lietām, kuras apgrūtina cilvēkus dzīvo pasaulē.469 Pazeme reprezentē
atbrīvošanos no visām negācijām un problēmām, kuras sniedz dzīve. Tādā skatījumā autors ne
tikai akcentē visu negatīvo, kas skar tā laika sabiedrību, bet arī parāda, ka nāve kaut kādā
mērā daļai cilvēku ir atvieglojums.
Darbā Lūkiāns ne vien parāda likteņdievju ietekmi cilvēku likteņu noteikšanā, kā tas
parādās Mirušo sarunās un Hāronā jeb Novērojošajos, bet arī viņu lomu mirušo ceļojumā uz
pēcnāves dzīvi. Pēc nāves mirušais ir iesprostots savā ķermenī, līdz likteņdieve Atropa
(Ἄτροπος) neierodas viņam pakaļ un nenogādā viņu pie Hermeja.470 Viņš savukārt pa Aīda
ceļu (Ἃιδην ὁδὸν471) ved mirušo uz pārceltuvi, lai kopā ar Hāronu Kloto pārraudzībā
nogādātu mirušo pazemē.472 Tiek parādīts, ka, lai gan ir pārtrūkusi cilvēka dzīves vārpsta,
dieves ir atbildīgas par mirušajiem līdz brīdim, kamēr viņi nokļūst Aīda valstības pārziņā.
Attiecīgi var secināt, ka cilvēka liktenis nebeidzas ar viņa nāvi. Uz to norāda arī tas, ka
mirušie pārceļojuma laikā var mēģināt bēgt, ja viņiem tas izdodas, viņi atkal nokļūst dzīvo
pasaulē.473 Līdzīgi kā Patiesajos stāstos,474 viņus nav iespējams atvest atpakaļ. Lai gan šāda
iespējamība ir maza, tā tomēr pastāv, proti, likteni ir iespējams mainīt. Autors tādējādi parāda,
ka ne viss ir pakļauts noteiktai kārtībai, vienmēr pastāv dažādi izņēmumi. Par to norāda arī
fakts, ka gan Aiaks uz robežas starp dzīvo un mirušo pasauli,475 gan Kloto pie pārceltuves
rūpīgi pārbauda mirušo skaitu un viņu personības,476 lai izvairītos no šādiem gadījumiem.
Viņi var iekāpt laivā vienīgi ar Kloto atļauju.477

468

Lucian. Cataplus. Op. cit. 1–3.
Ibid. 15.
470
Ibid. 4, 12.
471
Ibid. 14.
472
Ibid. 1–3, 5–18.
473
Ibid. 3–4.
474
Lucian. Verae Historiae. Op.cit. 2.26.
475
Lucian. Cataplus. Op. cit. 4.
476
Ibid. 5–18.
477
Ibid. 5.
469

62

Savukārt darbā Menips jeb Nonākšana mirušo valstībā nokļūšana pazemē ir attēlota
pilnīgi pretēji. Autors neapraksta nāves ciklu, kurš noved mirušos Aīda valstībā. Arī dzīvie
var doties uz pazemi, ja viņi ir spējīgi apmānīt pazemes iemītniekus, kuri atbild par mirušo
nokļūšanu pēcnāves dzīvē, proti, Aiaku, Kerberu un Hāronu. To var paveikt vai nu ar
burvestību palīdzību, vai arī pārliecinot, ka viņiem tas ir atļauts (piemēram, uzdodoties par
Hēraklu, Odiseju (Ὀδυσσεύς) vai Orfeju.478 Ja dialogā Ierašanās pazemē jeb Tirāns pazemes
iemītnieki ir pārlieku uzmanīgi, šeit viņi ir pārlieku izklaidīgi un viegli apmuļķojami. Abos
darbos tiek parādītas sava veida galējības. Šādas pastāvošās kārtības norises parodē ne vien
pašu mitoloģisko vidi, bet arī parāda autora skatījumu par dažādām absurdām sabiedrības
norisēm un cilvēku uzskatu sistēmām. Proti, šādā mītiskās pasaules redzējumā ir vērojamas
B.Maļinovska teorijas idejas.
Dialogā Menips jeb Nonākšana mirušo valstībā nokļūšanu pazemē nodrošina rituāls, ar
kura palīdzību var atvērt Aīda vārtus, lai būtu iespējams gan doties uz pazemi, gan atpakaļ.
Reliģiskā procesija kļūst par saistelementu, kas ļauj mitoloģiskai un reālai pasaulei sastapties,
kas savukārt sabalsojas ar M. Eliades teoriju. Lūkiāns raksturo rituāla norisi, kas sevī ietver
gan maga/priestera (μάγος479) meklēšanu, gan sagatavošanos rituālam, gan tā izpildi. Tiek
norādīts, ka rituāla sagatavošana aizņemt vairāk nekā 29 dienas un tā ietvaros tiek veikti
dažādi citi rituāli. Cilvēkam ir sevi jāattīra, jāpiesauc mirušo gari un jāietur noteikts dzīves
veids līdz galvenā rituāla izpildei.

480

Pats pazemes atvēršanas rituāls sastāv no upurējuma

(dzīvnieku asinis sajauktas ar pienu un medu) sniegšanas un pazemes dievību (δαίμονες)
piesaukšanas. Īpašs gods tiek izrādīts Sodiem (Ποιναί), Erīnijām, Hekatai un Persefonei,
kuras tiek uzrunātas ar barbariskiem/ne-grieķiskiem (βαρβαρικά), nesaprotamiem ( ἄσημα)
un daudz zilbju ( πολυσύλλαβα) vārdiem.481 Tāpat autora minētais mags nāk no
Babilonas,482 kā arī pati rituāla procesija tiek sagatavota Eifratas krastā un veikta izolētā,
ēnainā vietā, kurā var nokļūt, šķērsojot ezeru, kurā ietek šī upe.483 Tā nav grieķiski romiskā
vide.
Sniedzot izteikti detalizētu rituāla norisi, kurš ļauj apiet dzīves un nāves likumus, varētu
pieņemt, ka autors ironizē par rituālu nozīmi sava laika sabiedrībā. Lūkiāns apvieno dažādus
rituālos elementus, parādot sava laika dažādo kultūru sajaukumu. Vieni kultūras un tradīciju
elementi sajaucas ar citiem, veidojot jaunas ticību sistēmas, kas savukārt saskaņojas ar
478
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„Kembridžas skolas” teorētiskiem aspektiem. Autors pēc būtības kritizē cilvēku ietekmēšanos
un pakļaušanos dažādām rituālām procesijām, attālinoties no realitātes.
Rituāla rezultātā atveras zeme un ir iespējams redzēt gan Plūtona pili (Πλούτωνος τὰ
βασίλεια484), gan Piriflegerontas ezeru, kas ietver plāšu pazemes teritoriju.485 Ieejas otrā
pusē, kuru, līdzīgi kā Mirušo sarunās, sargā Aiaks,486 seko bezdibenis,

487

kurā var sastapt

Radamantu un Kerberu, kuri uzmana, lai neviens no mirušajiem neizbēgtu. Savukārt pēc
bezdibeņa seko pārceltuve (πορθμεῖον488). Lūkiāns norāda, ka Hārons uzņem un pārvadā
mirušos viens pats, tāpat netiek norādīts, ka tiktu veikta kāda mirušo uzskaite. Respekīvi,
attēlotā pārceļojuma kārtība nav tik kompleksa, kā tas parādās otrā dialogā.
Ierašanās pazemē jeb Tirāns tiek norādīts, ka ceļojums ilgst veselu diennakti, ja kādam
no mirušajiem laivā nepietiek vietas, viņiem nākas gaidīt, jo pārpeldēt upi pašiem ir
aizliegts.489 Šie striktie aizliegumi raksturo valdošo sistēmu un parāda vienlīdzības aspektu.
Visi mirušie neatkarīgi no sava stāvokļa ir spiesti pakļauties noteiktiem pazemes likumiem.
Htoniskās dievības ir atbildīgas par šīs kārtības uzturēšanu, un autors, izmantojot detalizētas
sistēmas norises, savā ziņā kariķē sabiedrībā valdošās sistēmas.
Abos darbos līdzīgi parādās kiniskās filozofijas idejas, kas akcentē cilvēku vienlīdzību.
Dzīvē iegūtajām vērtībām pazemē nav nekādas nozīmes, jo neko no tām nevar paņemt līdzi
jaunajā dzīvē.

Dialogā Ierašanās pazemē jeb Tirāns Kloto (līdzīgi kā Hāronā jeb

Novērojošajos, kur viņa informē dievus par cilvēku likteņiem) informē mirušos par to, kas
norisinās uz zemes pēc viņu nāves. Pēc tirāna lūguma tiek norādīts, ka visa viņa dzīves laikā
iegūtā manta pāriet jaunā valdnieka rokās un reiz iegūtajai slavai nav ne mazākās nozīmes.
Vērtības, kurām cilvēks nereti velta visu savu mūžu, ir maznozīmīgas un noved vienīgi pie
viņa priekšlaicīgas nāves.

490

Lai pilnībā atbrīvotos no visām dzīvās pasaules negācijām,

mirušajiem ir jāaizmirst sava agrākā dzīve, attiecīgi – jāiedzer Lētes ūdens, kas šajā darbā
pilda savas funkcijas.491 Savukārt dialogā Menips jeb Nonākšana mirušo valstība Lūkiāns
dzīvi salīdzina ar pārģērbšanās spēli, kurā Veiksme/Liktenis/Sagadīšanās ( Τύχη) katram
piešķir tērpu, izskatu un mantību. Dzīvei beidzoties, viss tiek nomests un visi ir vienādi, kā
tagad – atrodoties pazemē.

492

Tāpat Lūkiāns norāda, ka ne tikai dzīves laikā iegūtais,493 bet
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arī tas, kas ir iegūts pēc nāves, proti, statujas, monumenti, inskripcijas, nenes nekādu labumu.
Tā ir tikai lieka nasta. Mirušajiem pazemē pieder vienīgi neliels zemes gabals, kuru tiem
piešķir Aiaks.494 Respektīvi, caur pārspīlējumu autors parāda, ka cilvēki ne vien pieķeras kaut
kam īslaicīgam, bet arī paši rada sev visas problēmas, kas tiem seko dzīves un nāves laikā.
Visiem mirušajiem ir jāmaksā par pārcelšanu, ja mirušais nevar samaksāt viņš var
palīdzēt smelt ārā no laivas ūdeni (ἀντλεῖν495), līdzīgi kā Mirušo sarunās un Hāronā jeb
Novērojošajos laiva ir caura un neizturīga.496 Tomēr, ja iepriekšējos dialogos laiva tika
attēlota pārspīlēti maza, šeit pārspīlējums ir krasi pretējs. Viena pārbrauciena laikā tā var
uzņemt līdz 1004 mirušajiem.

497

Autors vēl vairāk pastiprina šīs laivas funkcijas, kuras

nekādi neietekmē tās vizuālais un materiālais stāvoklis.
Kā jau iepriekš tika minēts498, Hārons prasa samaksu pirms izkāpšanas, tādā gadījumā
mirušajiem ir iespēja arī nemaksāt, jo atpakaļ viņus aizvest vairs nav iespējams.

499

Pastāv

iespēja izvairīties no noteiktās kārtības, ja mirušais ir gatavs vēlāk saņemt atbilstošu pēcnāves
likteni, jo mirušie tiek vērtēti.500 Tas norāda, ka ceļojuma brīdis vēl joprojām ir daļa no
konkrētā cilvēka likteņa. Nekas nebeidzas ar nāves brīdi.
Pēc pārbrauciena mirušajiem kopā ar Hermeju ir jādodas uz tiesas vietu, kamēr Kloto
dodas rūpēties par jauniem mirušajiem, un Hārons dodas pakaļ dzīvniekiem501 – zirgiem
(ἵπποι), vēršiem (βόες), suņiem (κύνες) un citām dzīvām radībām (ζῷα). Iespējams, ka šie
dzīvnieki tiek minēti, jo tie ir daļa no htoniskā kulta upurējumiem,502 lai gan, runājot par
dažādiem ziedojumiem, viņi netiek iepriekš pieminēti. Attiecīgi šāda nostādne var norādīt arī
uz to, ka pazemē valdošā vienlīdzība skar ne tikai cilvēkus, bet visas dzīvās radības. Visa
daba pakļaujas vienādiem nāves likumiem, un nav nekādas nozīmes agrākās dzīves
hierarhijai. Ar šādu sava veida ironisku pielīdzinājumu autors rada pārspīlējumu par to, cik
maznozīmīgas ir visas vērtības, kam cilvēki velta savu dzīvi.
Savukārt dialogā Menips jeb Nonākšana mirušo valstībā pirms nonākšanas tiesas vietās
ir jādodas cauri asfodeļu pļavai, kurā apkārt lido mirušo ēnas (νεκρῶν αἱ σκιαί503). Var
pieņemt, ka līdzīgi kā dialogā Hārons jeb Novērojošie tur uzturas tie mirušie, kuriem nav
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piespriests noteikts sods.504 Līdzīgi kā dzīvē, tā arī pēc nāves viņi turpina atrasties neitrālā
pozīcijā. Darbā Ierašanās pazemē jeb Tirāns tiesas vietu pārvalda Radamants, kura pakļautībā
darbojas gan Tīsifone (Τισιφόνη505), kura tiek raksturota kā baismīga (φοβερὴ506) un
biedējoša (ἀπειλητικη) erīnija, gan Hermejs. Erīnijas pienākums ir izvest priekšā mirušos,
kamēr Hermejs sniedz par viņiem informāciju. Savukārt dialogā Menips jeb Nonākšana
mirušo valstība mirušie tiek vērtēti Mīnoja tiesas vietā (Μίνωος δικαστήριον507). Mīnojs
vada tiesu kopā ar Erīnijām, Sodiem un Atriebībām (Ἀλάστορες508). Lūkiāns norāda, ka
Mīnojs pārvalda tiesas norisi, atrodoties augstā tronī, kamēr visi mirušie, kuriem tiks
piespriests sods, saķēdēti kopā, tiek vesti tiesas priekšā.509 Autors nenorāda, ka tiesā tiktu
izskatīts to mirušo liktenis, kuri savu dzīvi ir nodzīvojuši taisnprātīgi, iespējams, viņi uzreiz
nonāk sev piederošajā Aiaka ierādītajā vietā. Tiesa ir paredzēta vienīgi tiem, kuriem ir
jāsaņem sods. Atsevišķi tiek tiesāti bagātie (πλούσιοι ) un augļotāji (τοκογλύφοι), jo viņi
reprezentē cilvēku pakļaušanos mantiskajām vērtībām. To simbolizē arī viņu vizuālais
attēlojums, viņiem ir lieli vēderi (προγάστορες), viņi ir slimi ar podagru (ποδαγροί) un ap
kaklu nes divus talantus smagas (διτάλαντος), ķīlveidīgas/kraukļu nagiem līdzīgas (κόραξ)
apkakles.510 Autors ar pārspīlējumu parāda, ko šī tiekšanās pēc visa mantiskā nodara
cilvēkiem.
Abos darbos Lūkiāns vizualizē tiesas sēdi, kurā tiek sniegtas gan apsūdzības, gan
aizstāvības runas, uzrādīti dažādi fakti, pierādījumi un liecinieki.511;512 Dialogā Ierašanās
pazemē jeb Tirāns tiesas sēde tiek attēlota detalizēti ar visiem posmiem. Brīdī, kad viss tiek
uzklausīts, mirušajam ir jāparāda sava āda, kurā pēc nāves parādās zīmes (στιγμαί513), ja viņš
dzīves laikā ir izdarījis kādus pārkāpumus. Šīs zīmes reprezentē katra cilvēka vērtību sistēmu,
kas ir atkarīga no viņa paša domāšanas veida. Proti, pat izdarot kādu pārkāpumu, cilvēka
spēkos ir labot savu kļūdu, ja viņš turpmāk izvēlas pieņemt citus lēmumus un mainīt savu
dzīvi.514 Autors tādējādi akcentē kiniskās filozofijas idejas, par piemēru izmantojot pretstatu
starp filozofu Kinisku/Kiniķīti (Κυνίσκος – izmantota deminutīva forma) un Tirānu, norādot,
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ka Kiniska āda ir tīra un visas zīmes ir dzīves laikā izdzēsta, kamēr Tirāna ādu no vienas
vietas klāj zilimelnās zīmes (πελιδνὸς515). Visa tiesas sēde ir kā karikatūra, kas attēlo dzīvo
pasaulē valdošās pārmērības un to ietekmi uz cilvēku dzīvi. Izmantojot dažādus sadzīviskus
elementus, piemēram, deminutīva formu filozofa vārdā, kā arī Tirāna apsūdzības
lieciniekus516, t.i., Gultas (Κλίνη) un Lampas (Λύχνος) personifikācijas, Lūkiāns rada
situācijas pārspīlējumus, kas savukārt efektīvi pastiprina autora kritiku par cilvēku morālajām
vērtībām.
Savukārt dialogā Menips jeb Nonākšana mirušo valstībā tiesas process tiek atstāstīts,
neuzrādot konkrētas runas. Atšķirībā no Ierašanās pazemē jeb Tirāns, mirušos nevar apsūdzēt
vai aizstāvēt jebkurš. Mīnoja tiesā to dara vienīgi pazemes oratori un liecinieki, par kuriem
kļūst mirušo ēnas.517 Tomēr pastāv gadījumi, kad mirušo var izglābt no soda izpildes, ja kāds
no filozofiem, kuriem pazemē ir ietekme, kļūst par konkrētā mirušā patronu.518 Autors ne vien
kariķē impērijas laika tiesas norises un akcentē mantisko vērtību sistēmu, bet arī norāda uz
Romas kultūrvidē aktuālo patronu un klientu attiecībām.
Abos darbos tiek minēti dažādi sodu izpildes veidi, piemēram, iemērkšana
Piriflegerontā,519 nodošana Kerberam520;521 un Himairai,522 kā arī pātagas (μάστῑγες), vinčas
(στρέβλαι), karātavas (κύφωνες), moku rati (τροχοί) un vārīšana virs uguns (ἐπὶ τοῦ
πυρὸς ὀπτωμένων).523 Tāpat parādās jau iepriekšminētie Tantala, Tita, kā arī Sīzifa
(bezgalīga akmens velšana par dievu apmānīšanu un centieniem izbēgt no nāves) un Iksiona
(pieķēdēšana pie uguns rata par centieniem pavedināt Hēru) mitoloģiskie sodi.

524;525

Dialogā

Menips jeb Nonākšana mirušo valstībā autors norāda, ka visi mirušie sodus izcieš kopā,
nožēlojot savas dzīves laikā veiktās izvēles, tomēr pazemē nevalda absolūta vienlīdzība. Tiek
akcentēts, ka smagāku sodu izpildi ir jāizcieš tiem, kuri dzīves laikā ieguvuši daudzas
mantiskās vērtības.
Nabadzīgie iegūst privilēģijas izciest sodus pusi īsāku laiku, kā arī viņu sods ik pa
laikam tiek mainīts, savukārt bagātajiem sodi ir jāizcieš nepārtraukti bez izņēmumiem.526
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Mirušie var ciest ne vien no fiziska, bet arī no garīga soda, kas ietver visu mantisko
vērtību zaudējumu. Menipā jeb Nonākšanā mirušo valstībā agrāk turīgie un ietekmīgie
cilvēki, kuri neatrodas sodu izpildes vietā, ir spiesti dzīvot parastu cilvēku dzīvi. Piemēram,
valdnieki (βασιλέες) un satrapi (σατράπαι), lai izdzīvotu Aīdā, ir spiesti lūgties un ubagot,
pārdot zivis, labot vecas kurpes kādā pazemes stūrī un nepārtraukti uzklausīt citu mirušo
pārmetumus un apvainojumus.527 Tiek radīts sadzīvisks norišu attēlojums, kas akcentē, kā
viena sabiedrības daļa raugās uz citu. Autors kariķē dažādas dzīves norises, lai parādītu
mantisko vērtību maznozīmīgumu.
Tāpat tiek norādīts, ka pazemes sodu sistēma mēdz arī mainīties, lai stingrāk sodītu
šādus cilvēkus, kuru dzīves ir mantisko vērtību pakļautībā. Paralēli tam, ka viņu ķermeņi tiek
sodīti pazemē, to dvēseles tiek nosūtītas atpakaļ uz zemi. Kur tās atdzimst par ēzeļiem, kuri
kalpo nabagajiem. Viņi ir spiesti nodzīvot vairākas paaudzes, līdz tiem ir atļauts nomirt.528
Savā ziņā parādās Lūkiāna ironizēšana par reinkarnācijas uzskatiem. Viņš sajauc kopā dzīves
un nāves cikla ticību sistēmas ar kiniskās filozofijas idejām par visa esošā niecīgumu. Tiek
radīts pārspīlējums, kas izceļ dažādus cilvēku dzīves lēmumus.
Savukārt dialogā Ierašanās pazemē jeb Tirāns Tirāna gadījumā vislielākais sods ir
aizliegums dzert Lētes ūdeni, atrodoties Tantala tuvumā, jo tādējādi viņš mūžam būs spiests
atcerēties agrāko dzīvi un visa zaudējumu.529 Mirušo sarunās un Hāronā jeb Novērojošajos
mirušiem tika dota iespēja atteikties no savas agrākās vērtību sistēmas. Tas savukārt ļāva vai
nu aizmirt agrāko dzīvi, vai ar to samierināties, neizjūtot zaudējumu. Taču šajā darbā
mirušajam šī iespēja tiek atņemta.
Abos darbos visas nepieņemamās, sabiedrībā valdošās vērtību sistēmas ne vien ir
maznozīmīgas un var novest pie dažādiem sodiem, bet pašas kalpo par vislielāko sodu. Autors
tādā veidā parāda, ka cilvēku apmātība ar slavu, varu un mantiskām vērtībām noved viņus pie
iznīcības, no kuras pat nāve nespēj viņus glābt. Htoniskā vide ar savu mirušo vērtēšanas
sistēmu spēj spilgti izcelt autora kritisko skatījumu par konkrētajām norisēm.
Dialogā Menips jeb Nonākšana mirušo valstībā, atšķirībā no citiem iepriekšminētajiem
Lūkiāna darbiem, mirušie, kuri taisnprātīgi ir aizvadījuši savu dzīvi, uzturas nevis Svētlaimīgo
salā, bet gan Aherontas līdzenumā (Ἀχερόντιος). Tajā nokļūst gan pusdievi, gan parastie
mirstīgie, visi iemītnieki tiek iedalīti pēc savas piederības kādai tautai vai ciltij. Viņi ir cits
citam līdzīgi, vienīgais, kas viņus atšķirt no citiem mirušajiem, ir sodu izciešanas neesamība.
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[...]ἀλλ᾽ ὅμοια τὰ ὀστᾶ ἦν, ἄδηλα καὶ ἀνεπίγραφα καὶ ὑπ᾽οὐδενὸς ἔτι διακρίνεσθαι δ
υνάμενα. (Luc. Nec. 15.)
[...]bet kauli bija līdzīgi, neatpazīstami, bez zīmēm/apzīmējumiem, nemaz neatšķirami
(burt. nevaroši atdalīt).
Respektīvi, dialogā Lūkiāns pilnībā noraida uzskatu par idealizētu, labāku pēcnāves
dzīvi, kādu simbolizē Svētlaimīgo sala citos autora darbos. Vislabākais, ko mirušie var
saņemt, ir vienlīdzība un atbrīvošanās no dzīves rūpēm. Var pieņemt, ka autoraprāt, tas ir
vienīgais vērtību sistēmas modelis, kurš spēj eksistēt gan dzīves, gan nāves ietvaros.
Vienlīdzības motīvu abos dialogos līdzīgi kā Mirušo sarunās un Hāronā jeb
Novērojošajos pauž arī mirušo vizuālais raksturojums. Dialogā Ierašanās pazemē jeb Tirāns
tiek norādīts, ka visi mirušie ir līdzīgi (ἴσος530), vienas krāsas (ὁμόχροος531), neviens nav
nedz skaists (καλός532), nedz par kādu skaistāks (κάλλιον533). Vienīgais, kas viņus atšķir, ir
zīmes,534 tomēr var noprast, ka tās ir redzamas vienīgi ierašanās brīdī, jo vēlāk tās zaudē savu
vizuālo aspektu. Lūkiāns sniedz diezgan vispārinātu raksturojumu, izceļot vizuālo vienotību,
bet neakcentējot atsevišķas vizuālās iezīmes. Autors vairāk koncentrējas uz cilvēku rīcību, kas
viņus ir novedusi pie esošā stāvokļa. Savukārt dialogā Menips jeb Nonākšana mirušo valstībā
vienlīdzība tiek izcelta, parādot dažādas vizuālās detaļas un akcentējot viņu nožēlojamo
stāvokli. Ierodoties pazemē, mirušie ir kaili (γυμνοὶ535), to ķermeņi ir izkropļoti/sadauzīti
(συντετριμμένος536) un uz tādi, kas klanās uz leju (burt. uz leju klanošies) (κάτω
νενευκότες537), reprezentējot to, kā viņi ir gājuši bojā. Visi ir bāli (ὠχροὶ538), līdz kaulam
kaili (ὀστῶν γεγυμνωμένων), izžuvuši ķermeņi (σκελετοί), tumši/neskaidri (ἀμαυροὶ),
nezināmi/neatpazīstami (ἄσημοι) ar baismīgu un tukšu skatienu (φοβερόν τι καὶ διάκενον
δεδορκότων), atņirgtiem (burt. kailiem) zobiem (γυμνοὺς τοὺς ὀδόντας)539, verdzisku
(δουλοπρεπής) un verdziski/kalpiski izdabājošu (κολακευτικός) skatienu540. Izņemot
noteiktos sodu veidus, nekas cits neatšķir mirušos vienu no otra.
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Cilvēku neizmērojamo pieķeršanos materiālajām vērtībām izceļ arī viņu attieksmes
raksturojums. Dialogā Ierašanās pazemē jeb Tirāns to spilgti parāda Tirāna tēls. Viņš gan
mēģina bēgt,541 gan izlūgties atgriešanos dzīvē,542 gan piekukuļot Kloto ar naudu543 un, kad
tas neizdodas, pieprasa sev goda vietu (προεδρία 544). Lūkiāns ar ironiju parāda, ka cilvēki ir
tik piesaistīti mantiskajām vērtībām, ka pat cenšas atpirkties no nāves, kas ir pilnībā absurdi.
Lūkiāns ironizē par šādu cilvēku uzskatiem – viņi domā, ka ir labāki par citiem tikai tādēļ, ka
viņiem ir vara un bagātība, lai gan patiesībā viņi ir morāli pagrimuši. Nonākot htoniskajā
vidē, viņi sevi padara par izsmieklu.
Abos darbos, runājot par visiem mirušajiem kopumā, tiek norādīts, ka lielākā daļa ir
gļēvi

(δειλοί545)

un

vaimanā/raud/žēlojas

(οἰμώζειν546),

viņus

pārņem

vaimanas

(οἰμωγή547), kā arī viņi raud (τρίζειν548) un lūdzas (πτωχεύειν549) par visu zaudēto. Vienīgi
tie, kuriem nekas nav piederējis un kuri ir apzinājušies dzīves vērtību īslaicīgumu, var
smieties (γελᾶν550;551). Tomēr, neskatoties uz to, visiem mirušajiem, ierodoties pazemē, ir
pienākums izkliegt žēlabas (ἀντεπηχοῦσιν οὗτοι δακρύοντες552) vai vismaz vaidēt
(ἐπιστενάζειν553). Tā ir daļa pastāvošās kārtības, kas raksturo pēcnāves dzīvi, šīs vides
paradums (ἔθος), un mirušajam nav tiesību to neievērot. Tas parāda, ka materiālo vērtību
sistēmai ir pakļauta lielākā sabiedrības daļa, kā rezultātā arī veidojas konkrētā pazemes sfēras
kārtība. Dialogā Menips jeb Nonākšana mirušo valstībā uz to norāda, arī autora izteikumi par
pazemes sodu sistēmas maiņām. Tiek pieņemti jauni, bargāki sodi, kas skart tos, kuri ir
pārlieku atkarīgi no materiālām vērtībām. Lūkiāns attēlo veselu lēmu pieņemšanas procesiju,
kuras laikā visi pazemes iemītnieki apspriež dažādus ar pēcnāves dzīvi saistītu lēmumus, to
skaitā sodu izciešanu. Tiek nolasīts oficiāli nobalsots lēmums (ψήφισμα554), kuru apstiprina
Dusmu nosprauslāšanās (ἐβριμήσατο ἡ Βριμὼ) un Kerbera norūkšana (ὑλάκτησεν ὁ
Κέρβερος).555 Lūkiāns parāda, ka pazemē valda demokrātiska vide, kurā vienlīdzība attiecas
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ne tikai uz mirušajiem, bet arī uz htoniskajām dievībām. Autors neizceļ Plūtona varu. Pazemē
viss atrodas pilnīgā līdzsvarā un harmonijā. Tāpat htoniskā sfēra neatrodas stagnācijā, tā
pastāvīgi mainās, pielāgojoties tam, kas notiek dzīvo pasaulē, kas savukārt norāda uz dažādo
dabas sfēru mijiedarbību. Visa šī mitoloģiskā vide ar satiras palīdzību tiek attēlota izteikti
cilvēciski, kas ne tikai kariķē dažādas sabiedrības norises, bet arī parāda autora redzējumu par
idealizēto sabiedrības modeli.
Dialogā Ierašanās pazemē jeb Tirāns, neskatoties uz detalizēto mirušo valstības
raksturojumu, autors norāda, ka viss pazemē notiekošais līdzinās Eleusīnas Mistērijām
(Ἐλευσίνια556)557 , kas vienlaikus reprezentē gan noslēpumainību, gan agrikultūras
dominanci. Var pieņemt, ka autors tādējādi parāda, ka htoniskā vide, līdzīgi kā pašas nāves
procesi, ir neizdibināmi un nepastāv viena absolūta patiesība par šajā vidē notiekošo.
Abu dialogu ceļojumi noslēdzas dažādi, Ierašanās pazemē jeb Tirāns noslēgums
beidzas līdz ar sodu noteikšanu, savukārt dialogā Menips jeb Nonākšana mirušo valstībā
ceļojums noslēdzas ar atgriešanos dzīvo pasaulē. Autors norāda, ka izkļūt no pazemes ir
iespējams, izmantojot īsāko ceļu (ἀτραπός), kuru neapsargā Kerbers un Aiaks, jo līdzīgi kā
citos dialogos no viņiem nav iespējams aizbēgt. Izeja atrodas pazemes tumšākajā vietā
(ζοφερώτερον), tā ir neliela izejiņa/mutīte (στόμιον), kas ved uz Grieķijas zemēm.558
Autors līdzīgi kā Mirušo sarunās izmanto deminutīvu, kas apzīmē šo eju starp dzīvo un
mirušo pasauli, savā ziņā kariķējot iepriekš radīto baismo vietas raksturojumu. Šo izeju ir
iespējams atrast pateicoties magam, kas savukārt noslēdz autora ironiju par rituālu norisēm.
Rezumējot abi dialogi, līdzīgi kā Mirušo sarunas un Hārons jeb Novērojošie kopumā
pauž līdzīgas idejas par sabiedrībā notiekošo, tomēr katra dialoga redzējums par htonisko
pasauli ir diezgan atšķirīgs. Pat aplūkojot līdzīgas situācijas, kā mirušo pārvadāšanu, tiesas
sēdi u.tml., var redzēt, ka katrā darbā autors izvēlas citādus paņēmienus, kā izpaust savu
kritizējošo viedokli par apkārt notiekošo.
3.4. Par Dipsām, Par sērām
Par Dipsām
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ir stāsts par slāpju čūskām, kuras dzīvo Lībijas tuksnešainajā vidē.

Lūkiāns esot šo izklāstu sūtījis kādam draugam kā vēstuli.
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runāts par reālām, dzīvas pasaules norisēm, tomēr gan šīs vides raksturojums, gan iemītnieki
izteikti reprezentē htoniskās pasaules klātbūtni.
Kā jau iepriekš tika minēts, htoniskais jēdziens tiek saistīts ar zemi, to, kas atrodas tajā,
zem tās vai virs tās. Respektīvi, htonisko pasauli var reprezentē ne tikai pazemes vietu
raksturojums, bet arī dzīvo pasaule un dažādas tās norises. Šajā darbā htonisko pasauli
reprezentē Lībijas tuksneša vide. To raksturojot tiek norādīts, ka tā ir neauglīga/augļus
nenesoša (ἄκαρπος; ἄφορος), sausa (ξηρὰ) un lielu sausumu cietoša (πολλῷ τῷ αὐχμῷ
πιεζομένη). Nelielais ūdens daudzums, kas tajā uzkrājas, ir nelietojams, jo ir duļķains
(παχὺ) un tāds, kas slikti ož (δυσώδης). Savukārt gaiss, kas ietver šo tuksnesi, līdzinās
ugunij (πυρώδη). Šī vide savā veidā reprezentē dabas stagnāciju un postažu. Autors parāda,
ka ne viss virszemē ir saistīts ar dzīvību un kultivācijas procesiem. Tikpat labi eksistē šādas
vietas kā tuksneši, kuri atrodas nosacītaā sastingumā. Lai gan runa ir par htonisko vidi dzīvo
pasaulē, tās raksturojumā var redzēt paralēles ar dažādiem pazemes attēlojuma elementiem.
Pirmkārt, izņemot reptiļus, šajā vidē nav spējīgi uzturēties nedz cilvēki, nedz citas
dzīvas radības. Šī vieta ir nepārejama (δύσβατος) un pazudinoša/bez izejas (ἄπορος).561
Reiz tur nonākot, ir gandrīz neiespējami no turienes izkļūt. Līdzīgi kā pazemē arī šeit mēdz
notikt izņēmumi. Reizi gadā notiek neliela laika apstākļu maiņa, kas rada lietu un iespēju
šķērsot šo zemi. Tomēr šāds periods ir īslaicīgs un pat mazākā uzkavēšanās var novest pie
pilnīgas iznīcības/nāves (ἀπολλύναι).562
Otrkārt, reptiļi, kuri spēj izturēt šādu vidi, tiek raksturoti kā dīvaini/neparasti
(ἀλλόκοτα) un neuzvarami (ἄμαχα). Ņemot vērā, ka viņi ir spējīgi izturēt tik smagus
dzīves apstākļus, viņi nevar tikt pielīdzināti citām dzīvības formām, kuras atrodas ārpus šīs
vides. Par visšausmīgākajām (δεινότατα) radībām, kurām arī ir veltīts šī darba izklāsts, tiek
uzskatītas dipsas (δῖψαι) jeb slāpju čūskas.563 Kā jau iepriekš tika minēts,564 čūska reprezentē
dabas dualitāti un tai htoniskajā simbolikā ir īpaša nozīme. Tā vienlaikus izceļ dzīves un
nāves ciklu, auglību un neauglīgu, kā arī mūžīguma būtību. Būtiski, ka Lūkiāns neizmanto
vispārinātu čūskas tēlu, bet gan dipsas, kurām ir atsevišķa loma mitoloģijā.565;566 Lūkiāns
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norāda, ka šo čūsku baro/audzina zeme (ψάμμος τρέφει567), izmēra ziņā tā ir neliela
(οὐ πάνυ μέγας) un līdzinās odzei (ἐχίδνῃ ὅμοιος). Neskatoties uz izmēriem, tās inde
sniedz nebeidzamas sāpes (ὀδύνη

μὲν ἀλήκτους ) un slāpes (δίψα).568 Inde vienlaikus

simbolizē gan garīgas, gan fiziskas mokas, jo vairāk cilvēks tiecas pēc atvieglojuma, jo
lielākas ir viņa ciešanas.569 Pastiprinot šīs indes raksturojumu, autors to pielīdzina pazemes
sodam, proti, šīm neizmērojamajām Tantala mokām. Tiek norādīts, ka tieši dipsu inde tiek
izmantota pazemē, proti, šīs radības vienlaikus ir gan dzīvo, gan mirušo pasaules iemītnieki.
Autors savā veidā nojauc robežas starp dzīvo un mirušo pasauli, parādot abu sfēru
mijiedarbību.
Lūkiāns norāda, ka Tanatals visticamāk esot sodīts, jo viņš centās nozagt dipsu olas,
kurām šādā neauglīgā vidē ir izteikti liela mantiskā vērtība. Tā rezultātā viņš mūžīgi cieš no
jauniem dipsu kodumiem, kamēr Danaja meitas bezgalīgi lej viņam pāri ūdeni. Līdzīgi kā
citos darbos, tiek parādīts, kā tiekšanās pēc mantiskā var novest pie vissmagākā pēcnāves
soda. Autors ne vien rada jaunu mīta interpretāciju, bet arī pārspīlējumu, kas palīdz pastiprināt
šīs indes raksturojumu. Par iemeslu tam kalpo autora vēlme parādīt šī vēstījuma adresātam
savas ilgas pēc viņa klausīšanās. Iespējams, to var uztvert kā ironiju par šī drauga lomu.
Autors nerunā par tiekšanos pēc drauga sabiedrības, viņš runā par vēlmi tikt uzklausītam.
Savā ziņā šis darbs izceļ autora vēlmi apcerēt dažādas tematikas un izklāstīt savus uzskatus.
[...]μηδὲ χυθεῖσαν τὴν σπουδὴν τῆς ἀκροάσεως κεχηνότα ἔτι καὶ διψῶντα
καταλιπεῖν: (Luc.Dips.9.)
[...] lai [tava] klausīšanās centība netiek izsmelta un neatstāj mani slāpstošu
žāvājoties:
Viss šis htoniskās vides raksturojums ir pārspīlējumu pilna alūzija, kas reprezentē autora
nosacītās ilgas pēc sava drauga uzmanības un ieinteresētības. Tās ietvaros Lūkiāns rotaļājas ar
htoniskās pasaules aprisēm, lai panāktu sev vēlamo emociju attēlojumu. Tai pašā laikā šis
darbs krasi atšķiras no iepriekš aplūkotajiem ar to, ka autors neapraksta mitoloģisko vidi,
pamatā iekodējot tajā kaut kādas sabiedrības dogmas. Tās tiek pieminētas pastarpināti, kā
Tanatala pārkāpuma gadījumā, bet netiek īpaši akcentētas. Varētu uzskatīt, ka Lūkiāns vairāk
pietuvina mītu realitātei, pēc būtības radot racionālu skaidrojumu konkrētā mīta izcelsmei.
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Vēl viens krasi atšķirīgs darbs, kurā vērojams htoniskās vides attēlojums, ir Lūkiāna
pamflets Par sērām. Tā ietvaros autors detalizēti aplūko un iztirzā dažādas sabiedrībā
pastāvošās tradīcijas, kas tiek veiktas pēc cilvēku nāves. Viņš uzsver pasaulē valdošo uzskatu,
ka cilvēks pēc nāves tiek pakļauts pārdzīvojumiem, kas ietekmē ne tikai viņu pašu, bet arī tos,
kas ir viņu zaudējuši, vai arī gluži pretēji – viņš var atrasties labākos apstākļos nekā dzīvam
esot. Savukārt visas pastāvošās sēru tradīcijas un rituāli, cilvēkuprāt, palīdz mirušajiem pāriet
pēcnāves dzīvē. Darbā Lūkiāns aplūko iemeslus, kas veicina cilvēkus izpildīt dažādus
rituālus, to pamats, viņaprāt, ir htoniskās pasaules uztvere, kas valda eksistējošajā sabiedrībā.
Proti, viņš interpretē mītu caur rituālo skatījumu, kas saskaņojas ar „Kembridžas skolas”
teoriju.
Lūkiāns nesniedz savu redzējumu par htoniskās pasaules aprisēm, tieši pretēji, viņš
detalizēti apraksta to, kāda šī vide tiek reprezentēta citu autoru darbos. Viņš tieši atsaucas uz
Homēru, Hēsiodu un citiem mītu veidotājiem/radītājiem (μυθοποιοί), kuri ir izmantojuši
htoniskās vides reprezentāciju.570 Šie autoru darbi, Lūkiānaprāt, ietekmē cilvēku uzskatu
sistēmu par dažādām reliģiskām procesijām.571
[...]τόπον τινα ὑπὸ τῇ γῇ βαθὺν Ἃιδην ὑπειλήφασιν, μέγαν δὲ καὶ πολύχωρον
τοῦτον εἶναι καὶ ζοφερὸν καὶ ἀνήλιον, οὐκ οἶδ᾽ ὅπως αὐτοῖς φωτίζεσθαι δοκοῦντα
πρὸς τὸ καὶ καθορᾶν τῶν ἐνόντων ἕκαστον. (Luc.Luct.2.)
[...] viņi ir pieņēmuši par esošu Aīdu, kādu vietu dziļi zem zemes, lielu, plašu, tumšu
un bez saules, bet pašiem nezinošā veidā šķiet, ka izgaismota bija katra [detaļa] skatoties
lejā.
Lūkiāns rada vispārēju iespaidu par šo autoru radītās pazemes pasaules valdošo
kārtību un akcentē dažādas pozīcijas, kuras ir ietekmējušas htonisko kultu procesijas.
Attiecīgi, nokļūstot Aīdā, mirušie vairs nespēj atgriezties dzīvo pasaulē, pazemi ieskauj tādas
upes kā Kokīta, Piriflegeronta, Aheronta, Stiksa un Lēte.572 Aīdā valda Plūtons un Persefone,
kuru pakļautībā strādā Hermejs, Erīnijas, Sāpes un citi pazemes iemītnieki.573 Mirušos pāri
Aherontai pārved Hārons, kuram ir jāsniedz samaksa viena obola apmērā.574 Aīda vārtus sargā
Aiaks un Kerbers,575 bet Minojs un Radamants nosaka katra mirušā pēcnāves likteni.576
Mirušie uzturas gan Asfodeļu pļavās,577 gan Elizejas laukā,578 gan sodu izpildes vietas, kur
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mūžīgi atrodas Tantals, Sīzifs un Iksions.

579

Tāpat tiek dzerts Lētes ūdens, lai neatcerētos

agrāko dzīvi.580 Lūkiāns norāda, ka visi ziedojumi un upurējumi, cilvēkuprāt, nodrošina
mirušajiem pārticīgu pēcnāves dzīvi. Tas īpaši attiecas uz bezķermeniskajām ēnām (ἄνευ
τῶν σωμάτων σκιαὶ581), kuras uzturas Asfodeļu pļavās. Ņemot vērā, ka šie mirušie nav
nedz saņēmuši sodu, nedz ieguvuši vietu Elizejā, viņi ir pilnībā atkarīgi no cilvēku
ziedojumiem.582 Tāpat autors ironizē obola došanas tradīciju, ja jau Hārons atteiktos pārvest
mirušos bez obola, tad tie tiktu nosūtīti atpakaļ uz dzīvo pasauli.583 Savukārt visi bēru
greznojumi, ar kuriem mirušais tiek rotāts, lai sargātu viņu no aukstuma, palīdz vienīgi
izrādīties Kerbera priekšā. Turpretim ziedi (ἄνθεα) un saldās eļļas/ziedes (μύρα), kas maskē
nāves nepatīkamo smaku (δυσωδία), pārpilda Stiksu, padarot to par mirušo mazgāšanās vietu
(λουτρόν), jo, nonākot pazemē, no tā visa ir jāatbrīvojas.584 Lūkiāns izteikti kariķē konkrēto
rituālu nozīmi htoniskajā vidē, tādējādi parādot, cik lielā mērā visas šīs darbības ir
bezjēdzīgas. Viņš pēc būtības pārveido šo nosacīti idealizēto pazemes attēlojumu, parādot to
reālistiski kā šo rituālu norišu sekas. Savā ziņā autors akcentē, ka sabiedrība, paļaujoties uz
dažādiem fikcijas darbiem, nemaz neaizdomājas, kā visas šīs procesijas reāli darbojas
htoniskajā vidē, kuru viņi pieņem par esošu.
Palūkojoties uz htoniskās vides aprisēm, kuras Lūkiāns iztirzā šajā darbā, var redzēt
paralēles ar elementiem, kurus autors ir izmantojis un kariķējis citos savos darbos. Autors
uzsver mitoloģiskās vides spēcīgo ietekmi uz dažādām vērtību sistēmām, to varētu uzskatīt
par vienu no iemesliem, kādēļ tieši htoniskā pasaule reprezentē autora kritiku par dažādām
sabiedrības norisēm. Izvēloties pazīstamu materiālu, kam, viņaprāt, ir diezgan liela ietekme
apkārtējā vidē, autors var piesaistīt lielāku uzmanību tām norisēm, kuras viņš vēlas izcelt un
kritizēt.
Otrs šo rituālo procesiju iemesls, pēc Lūkiāna domām, ir izrādīšanās. Ņemot vērā, ka
cilvēki izvēlas ticēt pēcnāves dzīvē valdošai kārtībai, viņi apzinās, ka mirušie nedz redz, nedz
dzird viņu vaimanas.585 Tāpat mantiskās vērtības, kas viņiem tiek ziedotas, nenes tiem nekādu
labumu, jo tām pēc nāves nav nekāda praktiska pielietojuma.586 Visas procesijas ir domātas
skatītājiem, cenšoties parādīt mirušā cēlumu (εὐσχήμων) un skaistumu (καλός), viņš pat
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tiek pārspīlēti izgreznots (burt. – kronēts) (ὑπερβολὴν ἐστεφανωμένος).587 Turpretim
sērotāji atrodas daudz sliktākā stāvoklī kā paši mirušie. Sērotāji tiek raksturoti kā krūtis sitoši
(στέρνα τυπτόμενα), matus plēsoši (σπαραττομένη κόμη) un ar sarkaniem (sarkani
noberztiem) vaigiem (φοινισσόμεναι παρειαί). Viņi vairākkārtīgi krīt zemē (χαμαὶ
κυλινδοῦνται πολλάκις), dauza galvu pret zemi (τὰς κεφαλὰς ἀράττουσι πρὸς τὸ
ἔδαφος).588 Kā vēl vienu absurdu tradīciju autors uzskata bēru dzīres (περίδειπνον). Tās
ilgst veselas 3 dienas un ir paredzētas mirušo godināšanai, lai gan patiesībā tās vienīgi
apmierina sērotāju vajadzības, jo tām nav nekāda sakara ar htoniskajā vidē notiekošo.
Autors izmanto pārspīlējumu, kas savukārt pastiprina viņa kritisko redzējumu par
reliģisko procesiju norisēm. Tas viss ir paredzēts dzīvajiem, kas vēro attiecīgas procesijas. 589
Neviens dzīvs esot nevar zināt, kas notiek ar cilvēku pēc viņa nāves, visas tradīcijas un ticības
sistēmas, autoraprāt, ir tukši iemesli, kas ļauj sērotājiem pārvērst savas sēras publiskā izrādē.
Par piemēru Lūkiāns izvirza varbūtību, ka, ja mirušajam būtu dota iespēja ierasties dzīvo
pasaulē un novērot notiekoši, viņš apstiprinātu rituālo darbību bezjēdzību, jo mirušie nedz jūt
badu, nedz slāpes, nedz aukstumu590, un patiesībā cilvēkiem būtu jāpriecājas, ka aizgājējs ir
nonācis labākā vietā, kur viņam nav jācieš no visa tā, ko piedāvā dzīve.591
Mirušie nav spējīgi atšķirt tumsu no gaismas, jo viņi zaudē ķermeniskās aprises, tādēļ
viņu apraudāšana šķiet beznozīmīga. Sniegtie vīna ziedojumi nav spējīgi aiztecēt līdz pat
Aīdam, savukārt upuru dūmi sniedzas uz debesīm, atstājot zemei vienīgi pelnus. Tāpat autors
norāda, ka maldīgi ir uzskatīt, ka pazemē valda neauglība, ņemot vērā, ka tajā aug asfodelis.
ἢ νομίζετε καταστάξειν αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς καὶ μέχρι τοῦ Ἃιδου διίξεσθαι;
(Luc.Luct.19.5.)
vai tu domā, ka tas [vīns] izlīs cauri pie mums uz Aīdu?
οὐχ οὕτως ἄσπορος οὐδὲ ἄκαρπος ἡ τοῦ Πλούτωνος ἀρχή, οὐδὲ ἐπιλέλοιπεν
ἡμᾶς ὁ ἀσφόδελος, ἵνα παρ᾽ ὑμῶν τὰ σιτία μεταστελλώμεθα. (Luc.Luct.19.11–13.)
Plūtona valstība nav nedz neapstrādāta, nedz neauglīga, nedz tajā trūkst asfodelis,
mēs tur nelūdzam jūsu pārtiku.
Htoniskā vide, līdzīgi kā citas mitoloģiskās sfēras ir pastāvīga, tā funkcionē pēc
saviem likumiem un tā nav atkarīgā no dzīvo pasaules labvēlības. Mirušie smietos par
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sērotāju izdarībām, ja vien to spētu.592 Lūkiāns nerada savu redzējumu par htoniskās vides
aprisēm, viņš izmanto eksistējošo materiālu, izceļot visas pozīcijas, kuras iet pretrunā ar
rituālajām darbībām.
Rezumējot var redzēt, ka htoniskā vide, kuru autors izmanto citos savos darbos, ir
līdzīga tai, kuru viņš tik asi kritizē šajā traktātā. Var pieņemt, ka Lūkiāns uztver htonisko
pasauli kā sava veida māksliniecisku izteiksmes līdzekli, kuru var efektīvi izmantot dažādos
žanros, lai atklātu savu viedokli par dažādiem kulturāliem fenomeniem. Viņš dažādi interpretē
pazemes vidi savos darbos, atspoguļojot sev aktuālas norises. Tomēr, kad runa ir par reālām,
sabiedrībā eksistējošām uzskatu sistēmām, par htoniskās pasaules klātbūtni, viņš par to
izsakās samērā kritiski. Viņš nenoliedz htoniskās pasaules eksistenci, bet arī to neapstiprina.
Tiek izvirzītas varbūtības, kas iespējams atspoguļo kaut kādus viņa personiskos uzskatus,
tomēr viņš pieturas pie uzskata, ka neviens droši nevar zināt un apgalvot, kas seko pēc cilvēku
nāves.
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4. HTONISKĀS PASAULES ELEMENTI ŽANRU IEZĪMJU
KONTEKSTĀ LŪKIĀNA TEKSTOS
Savos darbos Lūkiāns mēdz apvienot dažādas pilnībā pretējas tradīcijas, kas ne vien
rada jaunu perspektīvu dažādu situāciju aplūkojumā, bet arī izjauc eksistējošās literāro žanru
robežas. Nav iespējams runāt par noteiktas mitoloģiskās sfēras skatījumu konkrēta žanra
ietvaros, jo viena žanra elementi pārklāj citus. Kā jau iepriekš tika minēts, htoniskā vide pēc
būtības ir diezgan kompleksa un neviennozīmīga. Tā vienlaikus spēj reprezentēt krasi dažādas
īpašības, un šī iemesla dēļ tās klātbūtne Lūkiāna tekstos iegūst papildus vērtību dažādu žanru
attēlojumā.
Viens no pamata elementiem, kas raksturo htonisko klātbūtni, ir autora aplūkotās
situācijas un vide, kurās tās risinās. Htoniskās vides attēlojums pamatā atspoguļo ikdienišķas
norises reālistiskā, telpiskā vidē. Šī nosacīti ikdienišķā vide spilgti atspoguļojas gan
dialoģiskā rakstura (Mirušo sarunas, Hārons jeb Novērojošie, Menips jeb Nonākšana mirušo
valstībā, Ierašanās pazemē jeb Tirāns), gan stāsta veida tekstos (Par Dipsām, Patiesie Stāsti,
Par Sērām).
Dialoģiskā struktūra, kuru Lūkiāns izmanto savos darbos, atbilst pamata nostādnēm, kas
raksturo dialoģisko žanru kopumā. Tomēr šīs struktūras ietvaros parādās dažādas autora
inovācijas, kuras izteikti modificē eksistējošo žanru, piešķirot tam spilgtāku māksliniecisko
apdari. Autors pats norāda, ka viņa izmantotais dialogs sastāv no dialoga (διάλογος) un
komēdijas

(κωμῳδία).593

Lūkiāns

apvieno

dialoga

vienmērīgumu

ar

komēdijas

dinamiskumu, vienlaikus ironizējot ne vien par tematikām, kuras viņš apskata, bet arī par
pašiem literāriem žanriem, kurus viņš izmanto.
No vienas puses dialogs kā tagadnes sarunu norise ar savām repliku mijām pazemes
vidē attēlo dažādas autora laika reālijas. Ar dažādu pārspīlējumu un kariķējumu palīdzību
Lūkiāns pārveido htonisko vidi par sava veida skatuvi, uz kuras viņš var izrādīt sev aktuālas
tematikas. Dialogu vide nav statiska, ik pa laikam parādās personāžu darbība.
ἐπάνειμι αὖθις: εὖ ἔχει: πάντα ὁρῶ: ἀνάβαινε ἤδη καὶ σύ. (Luc.Cont.5)
es kāpju(burt. atgriežos atpakaļ) vēlreiz: ir labi: visu redzu: tagad kāp tu.
προΐωμεν δὲ καὶ ἡμεῖς. τί οὖν ἔτι καὶ μέλλετε; (Luc.D.Mort. 10.13.)
bet mēs dodamies un ko jūs vēl vilcināties?
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No otras puses, ietverot dialoga formā pēcnāves vidi, autors pēc būtības nojauc laika
līnijas robežas. Noteiktās situāciju norisēs pagātnes mitoloģiskie un vēsturiskie tēli Lūkiāna
dialogos sastopas gan savā starpā, gan ar autora laika sabiedrību. Piemēram, Mirušo sarunās
Menips (kā vēsturiskā figūra) ceļojuma laikā sastopas ar vairākiem mirušajiem (tirānu,
filozofu, atlētu, karavīru un rētoru), kuri reprezentē dažādu tā laika sabiedrības slāņu
negācijas,594 kā arī ar mitoloģiskām personām, kā kentauru Heironu595 un Tantalu596. Diogēns
turpretim diskutē gan ar Hēraklu,597 gan ar kādu tā laika sabiedrības ubagu,598 kā arī ar citiem
mirušajiem, novērojot jaunienācējus.599 Savukārt Menipā jeb Nonākšanā mirušo valstībā
Menips gan no malas vēro dažādo laikmetu sastapšanos,600 gan tieši iesaistās sarunā ar
Tirēsiju (Τειρεσίας).601 Pazemes vidē darbojas citi likumi, viss atrodas mūžīguma/stagnācijas
fāzē, kurā pagātne brīvi var sastapties ar tagadni. Caur dialoģisko formu autors rada sarunu
attēlojumu, kurā sastopas dažādu laikmetu vērtību sistēmas.
Akcentējot htonisko realitāti, sarunās parādās specifiskas izsauksmes frāzes. Mirušo
sarunās vērojami tādi apzīmējumi kā ‘pie Aidoneja/Aidonejs mans liecinieks’ (νὴ τὸν
Ἀϊδωνέα602), ‘pie Plūtona/Plūtona dēļ’ (πρὸς τοῦ Πλούτωνος603), ‘pie Stiksas/Stiksas dēļ’
(πρὸς τῆς Στυγός604), ‘pie Plūtona/Plūtons man liecinieks’ (νὴ τὸν Πλούτωνα605). Tāpat
traktātā Par sērām, kur tiek attēlots iedomātais dialogs starp mirušo un viņa sērotājiem,
parādās izsauksme ‘pie Tīsifones/Tīsifone mana lieciniece’ (νὴ τὴν Τισιφόνην606).
Savukārt dialogā Ierašanās pazemē jeb Tirāns parādās obligātie izsauksmes vārdi, kuri
atspoguļo mirušo vaimanāšanu ierodoties pazemē, ak manas bēdas/ ak vai (οἴμοι), ak
skumjas/ ak bēdas (ὀττοτοῖ), ak vai/ ai ai (αἰαῖ).607
Komēdijas elementi dialogos vērojami vairākās pozīcijas. Pirmkārt, kā pārspīlējumi jau
iepriekšminētajos vides un personāžu tēlojumos. Hārona laivas tēlojumā, mirušo vizuālajā un
attieksmes raksturojumā, pazemes sodu sistēmās un htonisko dievību pazemināšanai līdz
ikdienišķajam, cilvēciskajam līmenim. Otrkārt, kā autora izmantotais ceļojuma motīvs no
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ierastās ikdienišķās vides uz pārpasaulīgo, nezināmo pasauli, kura ceļojuma laikā tiek
detalizēti atklāta konkrētajam ceļotājam. Mirušo sarunās un Ierašanās pazemē jeb Tirāns
parādās mirušo nokļūšana pazemē. Savukārt kā skats no malas nezināmajā – Menipā jeb
Nonākšanā mirušo valstībā Menipa izzinošais turp un atpakaļ ceļojums pazemē un Hārona
ceļojums dzīvo pasaulē Hāronā jeb Novērojošajos. Menipa un Hārona gadījumā ceļojumam
piemīt pašu ceļotāju izvēlēts mērķis. Menips dodas uz pazemi, lai rastu atbildes uz dažādiem
morālfilozofiskiem jautājumiem, savukārt Hārons virszemē cenšas izprast iemeslus, kādēļ
dzīvo pasaule un tajā eksistējošās vērtības tiek tik augstu vērtētas. Var redzēt sava veida
paralēles ar vecatiskās komēdijas darbiem,608;609 tomēr krasi atšķiras Lūkiāna ceļojuma mērķi.
Tie vairāk saistās ar ceļotāju vēlmi izprast tās norises, kuras norisinās viņiem apkārt, nevis
mainīt eksistējošo kārtību. Turpretim nedz Mirušo sarunās, nedz Ierašanās pazemē vai Tirāns
ceļojums nav brīvprātīga izvēle, tā ir daļa no dzīves un nāves cikla. Tomēr tādu personāžu kā
filozofu Menipa, Diogēna, Kiniska (Κυνίσκος – Kiniķīša kā metafora) un kurpnieka Mikulla
(Μίκυλλος) došanās uz jauno pasauli ir labprātīga. Viņi pieņem esošo kārtību, atbrīvojas no
visām dzīvo pasaules negācijām un aplūko tajā notiekošo. Menipa un Diogēna gadījumā viņu
ierašanās veicina vairāku dialogu sarunas, kuras atklāj gan pazemes izkārtojumu, gan tajā
valdošo kārtību, gan dažādu mitoloģisko tradīciju neloģiskumu.610 Gan ceļojuma laikā, gan
jau nonākot pazemē, integrējoties eksistējošā kārtībā, tiek atklātas htoniskās pasaules aprises,
kuras reprezentē dzīvo pasaules vērtību un ticību sistēmu īsteno nozīmi.
Treškārt, gan par komēdijas, gan satiras žanra iezīmi var uzskatīt Lūkiāna radīto
sadzīviskuma tēlojumu. Proti, jau iepriekš minēto mitoloģiskās sfēras attēlojumu ikdienišķā
atmosfērā. Autors izjauc tradicionālās mītu robežas, attēlojot gan dievības, gan mītu varoņus
tik pat ikdienišķi kā citus pazemes iemītniekus. Tas spilgti parādās viņu savstarpējās sarunās,
tādējādi pasmejoties un ironizējot par sabiedrību un tās tradīcijām.
οὐχ ὁρᾷς δὲ καὶ τὸν Ἑρμῆν αὐτὸν ἱδρῶτι ῥεόμενον καὶ τὼ πόδε κεκονιμένον καὶ
πνευστιῶντα; μεστὸν γοῦν ἄσθματος αὐτῷ τὸ στόμα. (Luc.Cat. 3.)
paskaties uz pašu Hermeju, sviedriem tekošu, kājas noklātas putekļiem un elsojošu, bez
elpas (burt. pilna mute elpas).
Χάρων: ἀπόδος, ὦ κατάρατε, τὰ πορθμεῖα.
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Μένιππος: βόα, εἰ τοῦτό σοι, ὦ Χάρων, ἥδιον.
[...]
Χάρων: καὶ μὴν ἄγξω σε νὴ τὸν Πλούτωνα, ὦ μιαρέ, ἢν μὴ ἀποδῷς.
(Luc.D.Mort.22.1.)
Hārons: samaksā, nolādētais, par pārcelšanu.
Menips: bļauj, Hārons, ja tevi tas padara priecīgāku.
[...]
Hārons: Pie Plūtona, nožņaugšu tevi nešķīstais, ja nesamaksāsi.
Satiras elementi kā autora pasmiešanās un kritika ir klātesoša visos viņa darbos.
Dialogos Lūkiāns izmanto netiešo satiru, atklājot savu kritiku caur dialoģisko vēstījumu.
Vietām dialogu tematika uzsvērti norāda uz tradicionālā satiras žanra iezīmēm. Piemēram,
Mirušo sarunās ir atsevišķs dialogu cikls,611 kurš apskata mantojumu tīkotāju tematiku un
sekas, pie kā tas noved. Tāpat skopuma un mantkārības tematikas, kas parādās visos iepriekš
apskatītajos Lūkiāna dialogos, kā pieķeršanās mantiskajām vērtībām. Šīs tematikas bija
aktuālas gan Horācija satirās, gan Marciāla epigrammās. 612;613
Patiesajos stāstos atšķirībā no dialoģiskajiem tekstiem htoniskā vide un tajā valdošā
kārtība nereprezentē atteikšanos no mantiskām vērtībām, tieši pretēji – tā reprezentē iespēju
iegūt pārbagātību. Iespējams, ka idealizēta pēcnāves dzīve, kuru Lūkiāns rada Svētlaimīgo
salās, parāda uzskatu sistēmu, kurai vēlas ticēt apkārtējā sabiedrība. Autors rada tādu
‘patiesību’, kādu cilvēki vēlas redzēt. Tomēr darba ietvaros tā ir daļa no paša autora
norādītā,614 nepatiesā un melu pilnā ceļojuma. Satiras elementi vērojami autora radītajā vides
pompozitātē, kas tiek apvienota ar sadzīviskuma elementiem, piemēram, jau iepriekšminēto
pilsētas raksturojumu,615 dzīru norisi

616

un dievu pielūgšanu.617 Tas parāda autora satīriski

kritisko nostāju par sabiedrības norisēm. Savukārt Helenes un Kinira attiecībās618 autors
vienlaikus parodē gan episko tradīciju ( Helenes nolaupīšanas mītu), gan laulības pārkāpšanas
tematiku, kas bija aktuāla Marciāla epigrammās.619 Darbā Par sērām atšķirībā no citiem
darbiem autors pauž tiešu, asu kritiku par sava laika sabiedrības tradīcijām. Pēc būtības šo
611
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darbu varētu apzīmēt kā kritisku eseju vai pamfletu. Htoniskā vide vairs nedarbojas kā
netiešas satiras izpausmes līdzeklis. Tā vienlaikus kļūst gan par kritikas iemeslu, gan uzskatu
aplamības piemēru. Tomēr autors ne reizi nekritizē htonisko pasauli kā māksliniecisku
izteiksmes līdzekli, visa kritika tiek veltīta tam, kā sabiedrība interpretē pastāvošās tradīcijas.
Neatņemama pazemes procesija ir mirušo pēcnāves vērtēšana. Kā jau iepriekš tika
minēts, Mirušo sarunās par tiesāšanas procesiju ir atbildīgs vienīgi Mīnojs,620 Patiesajos
stāstos – Radamants, savukārt Hāronā jeb Novērojošajos tiesa vispār nenotiek, jo mirušo
liktenis jau iepriekš ir noteiks.621 Turpretim dialogos Menips jeb Nonākšana mirušo valstībā
un Ierašanās pazemē jeb Tirāns tiesas procesam ir veltīta atsevišķa nozīme. Abos dialogos
līdz ar mirušo vērtēšanu parādās tiesu rētorikas iezīmes.622 Apsūdzības un aizstāvības runas,
kuras tiek papildināts ar faktiem, pierādījumiem un lieciniekiem623;624.
ἐφεστῶτες οὖν ἡμεῖς ἑωρῶμέν τε τὰ γιγνόμενα καὶ ἠκούομεν τῶν
ἀπολογουμένων κατηγόρουν δὲ αὐτῶν καινοί τινες καὶ παράδοξοι ῥήτορες.
(Luc.Nec.11.)
Stāvoši mēs skatījāmies uz notiekošo un klausījāmies aizstāvošos, bet viņus apsūdzēja
kādi jaunizveidojumi un neparasti oratori.
αὗται τοίνυν, ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν, κατηγοροῦσί τε καὶ καταμαρτυροῦσι καὶ
διελέγχουσι τὰ πεπραγμένα ἡμῖν παρὰ τὸν βίον, (Luc.Nec.11.)
attiecīgi šīs (ēnas), kad vien mēs nomirstam, apsūdz un liecina un atspēko, ejošas mums
blakus dzīvē.
δεῦρ᾽ ἐλθὲ καὶ πρῶτος εἰς τὴν δίκην κατάστηθι. σὺ δὲ προσκάλει τοὺς
κατηγόρους. (Luc.Cat. 23.)
šeit nāc priekšā uz sprieduma noteikšanu, tu [Hermej] sauksi apsūdzētājus.
Autors ne vien pasmejas par cilvēku dzīves norisēm, bet arī savā veidā kariķē tiesu
rētorikas pamatprincipus (aizstāvības un apsūdzības izklāsts, diskusija par pagātnes rīcību;
mērķis uzvarēt tiesas norisē). Pazemē veiktā dzīves vērtēšana gan mitoloģiskajā tradīcijā, gan
sabiedrības ticību sistēmās bija aktuāls un nopietns temats. Sajaucot to kopā ar komiskiem
elementiem, autors izjauc pastāvošo vērtību sistēmu. Centrālais objekts šajā vērtēšanā ir paša
cilvēka dzīves izvēles. Nedz laba aizstāvības, nedz apsūdzības runa nevar ietekmēt gala
spriedumu, jo pēc nāves nav iespējams apslēpt dzīves laikā izdarīto. Proti, nav iespējams
620
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melot vai sagrozīt faktus (Ierašanās pazemē jeb Tirāns patiesību atklāj zīmes, savukārt
Menipā jeb Nonākšanā mirušo valstībā mirušā ēnas). Abas Lūkiāna attēlotās tiesas sēdes ir
tukša izrāde, pat sava veida formalitāte. Var pieņemt, ka autors rada alūziju par impērijas
laika rētoriku,625 kura kļuva par māksliniecisku izpausmes veidu, attālinoties no reālās dzīves.
Īpaša loma Lūkiāna htoniskās pasaules tēlojumam piemīt dzejas elementiem. Tie
parādās gan dialoģiskā, gan stāsta veida tekstos. Dialogos autors izmanto dažādus veidus kā
atspoguļot dzejas elementus. Piemēram, Mirušo saunās un Hāronā jeb Novērojošajos Homēra
dzeja rindas tiek gan pārfrāzētas prozas valodā626, gan citētas627;628, gan parodētas (runājot
episkajā izteiksmē un jaucot kopā oriģināltekstu ar jaunizveidoto).629 Tāpat, izmantojot episko
izteiksmi un konkrētus epu sižetus, tiek konstruēta dialoga darbība630 un sarunu gaitā veiktas
atsauces uz Homēra izteikumiem.631;632 Savukārt Menipā jeb Nonākšanā mirušo valstībā gan
tiek citētas Homēra vārsmas,633 gan runāts traģēdijai raksturīgā valodā (τραγῳδεῖν),634 proti,
jamba trimetrā.
Lūkiāns pēc būtības rotaļājas ar literāro tradīciju. Dzejas ietekme, kura vērojama
dialogu dalībnieku valodā un rīcībā, caur parodiju reprezentē literārās tradīcijas ietekmi uz
apkārtējo vidi. Pazemē, nonākot saskarē ar tādiem autoriem kā Homēru un Euripīdu,
personāži paši sāk runāt un uzvesties atbilstoši dzejas tradīcijām, kas ir neatbilstoši sadzīviski
reālistiskai videi, kurā norisinās dialogs.
νεωστὶ γὰρ Εὐριπίδῃ καὶ Ὁμήρῳ συγγενόμενος οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἀνεπλήσθην τῶν
ἐπῶν καὶ αὐτόματά μοι τὰ μέτρα ἐπὶ τὸ στόμα ἔρχεται. (Luc.Nec.1–2.)
nesen bijis Homēra un Euripīda kompānijā, man šķiet, ka tiklīdz man atveras mute, tā
tiek piepildīta ar episkām vārsmām.
Stāsta veida tekstos htoniskā vide un tajā notiekošās darbības ir vērstas uz pagātni.
Neparādās tagadnes aspekts, kā tas notiek dialoģiska rakstura tekstos. Lai gan tās ietvaros
notiek dažādas darbības, pats stāstījuma brīdis ir statisks.
Līdzīgi kā dialogos izteikti parādās dzejas elementi. Patiesajos stāstos dzejas tradīcija
tāpat kā dzīvo pasaulē tiek attēlota kā neatņemama htoniskās vides sastāvdaļa. Dzejnieki

625

Bradley University. Rhetoric in Rome. 2018. http://interactivemedia.bradley.edu/ell/303/rinrome.html (skatīts
25.03.2018)
626
Lucian. Contemplantes. Op. cit. 22.
627
Ibid. 4, 7, 8.
628
Lucian. Dialogi Mortuorum. Op. cit. 11.1, 16.1, 5, 18.2, 20.2.
629
Lucian. Contemplantes. Op. cit. 9, 14.
630
Ibid. 4–6.
631
Ibid. 19.
632
Lucian. Dialogi Mortuorum. Op. cit. 15.1, 29.1, 25.1.
633
Lucian. Necyomantia. Op. cit. 1, 8, 9, 21.
634
Ibid. 1–2

83

līdzīgi kā dzīvo pasaulē tiek apbrīnoti un godāti, it īpaši Homērs.635 Notiek gan dzejas
lasījumi, gan sacensības.636 Lūkiāna Homērs pat rada epigrammu, kas veltīta ceļotāja
prombraukšanai, tiek izmantotas kombinētas rindas no Odisejas, pielāgojot tās jaunajai
situācijai.
Λουκιανὸς τάδε πάντα φίλος μακάρεσσι θεοῖσιν εἶδέ τε καὶ πάλιν ἦλθε φίλην
ἐς πατρίδα γαῖαν. (Luc.VH. 2.28.)
šeit Lūkiāns, svētlaimīgo dievu draugs, ieraudzīja visu un atpakaļ atnāks
uz mīļo/dārgo dzimtenes zemi.
Tāpat, meklējot patiesību, Lūkiāns aktualizē jautājumu par Homēra izcelšanos, viņa
darbu autorību un Īliadas un Odisejas sarakstīšanas secību, kas, pēc autora vārdiem, ir mūžam
aktuāli temati dzīvo pasaulē.637 Lūkiāns netieši norāda, ka vienīgais, kurš spēj sniegt atbildi uz
šo jautājumu, ir pats Homērs, tādēļ visas eksistējošās spekulācijas pēc būtības ir bezjēdzīgas.
Par Dipsām dzejas vārsmas parādās kā epitāfija, kas norāda uz slāpju čūsku klātbūtni
htoniskajā vidē.638 Viņas ir daļa no mitoloģiskās tradīcijas. Tomēr šīm dzejas rindām darbā ir
vēl viena būtiska nozīme – tās kalpo par pamatu visa traktāta būtībai. Lūkiāns norāda, ka viņš
pats nekad nav bijis Lībijā, nedz redzējis kādu šo čūsku upuri, bet šīs epitāfijas rindas, kuras
viņam ir tikušas atstāstītas,639 kļuva par iemeslu autora radītai alūzijai.
Savukārt Par sērām, autors izmanto Homēra vārsmas kā pierādījumus cilvēku
maldīgajiem uzskatiem par rituālu nozīmīgumu. Viņš parāda, ka cilvēki, pakļaujoties
dažādām tradīcijām, paši nonāk pretrunās ar savu rīcību. Htoniskas sfēras koncepcija dzīvo
pasaulē ir radīta dzejas ietvaros.640 Tomēr, kā jau iepriekš tika minēts, neskatoties uz to,
cilvēki izpilda rituālās tradīcijas, kuras iet pretrunā ar dzejā sastopamajām nostādnēm.
Konstruējot iedomāto mirušā dialogu, Lūkiāns viņa vārdos izmanto Homēra dzejas rindas,641
norādot uz sērošanas procesiju pretrunām. Piemēram, sērotāji sniedz mirušajiem ziedojumus
un paši nereti atsakās ēst, lai gan Homēra tekstos ir minēts, ka mirušo lūpas pēc nāves tiek
slēgtas642 un sērotāji neatsakās no ēdiena,643 jo tas dod viņiem spēku.
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Patiesajos stāstos ir vērojamas arī historiogrāfiskā teksta iezīmes.

644

Darbā autors

izmanto ceļojuma motīvu pārpasaulīgajā vidē, kariķējot vēstures izklāstus un ceļojumu
pārstāstus (kas bija aktuāli tā laika sabiedrībai). Pēc būtības notikumu pārstāstiem ir jābūt
patiesiem, bet Lūkiāna skatījumā nedz viņa laika autoru, nedz agrīno grieķu vēsturnieku darbi
neatbilst šai nostādnei. Tas spilgti parādās htoniskās vides tēlojumā, kur vissmagākos sodus
par melošanu Bezdievīgo salās saņem vēsturnieki Ktēsijs (Κτησίας) un Hērodots.645 Tāpat
visa darba ietvaros Lūkiāns pārspīlēti deskriptivizē apkārtējo vidi, parodējot vēsturnieku
tendenci novērsties no pamata darbības izklāsta. Tas saskaņojas ar paša Lūkiāna izteikumiem
darbā Kā rakstīt vēsturi (Πῶς δεῖ Ἱστορίαν συγγράφειν).646;647Lūkiāns htoniskajā vidē
sajauc tradicionālo mitoloģisko pēcnāves modeli ar savu novatorisko, hiperbolizēto realitātes
tēlojumu. Darbā Lūkiāns rada savu pārpasaulīgo sfēru, kas neseko kādai konkrētai tradīcijai.
No vienas puses, htoniskā pasaule ir daļa no jaunizveidotās realitātes, kurā norit konkrētais
ceļojums, kas reprezentē pēcnāves dzīvi kā daļu no izdomas un cilvēku tieksmes melot. No
otras puses, htoniskā vide līdzīgi kā citviet reprezentē cilvēku dzīves izvēļu sekas.
Par Dipsām ir vienīgais no apskatītajiem darbiem, kurā neparādās autora tieša vai
netieša kritika par sabiedrībā notiekošo. Lai gan šis darbs tiek klasificēts kā vēstule, epistulārā
žanra iezīmes ir diezgan nosacītas. Vēstulei jābūt rakstītai kā izstrādātai dialoga pusei. Tai
piemīt gadījuma raksturs, proti, to ietekmē konkrētas situācijas vai apstākļu kopums. Vēstulē
atkarībā no tās tematikas pastāv konkrēta saikne starp autoru un adresātu, iekšējo izjūtu
attēlojums. 648 Lūkiāna gadījumā nedz vēstules sākumā, nedz izklāsta gaitā neparādās uzrunas
vai tiešas vēršanās pie adresāta. Tā vairāk kļūst par monogrāfiju, kas apskata konkrētas vietas
raksturojumu. Izklāsta patiesie mērķi atklājas vēstules noslēdzošā daļā.

649

Autors ne vien

pirmo reizi uzrunā tās adresātu, bet arī atklāj apraksta patieso nozīmi, monogrāfijas ietvaros
radīto alūziju, kura htoniskajā vidē hiperbolizē autora emocionālo attieksmi pret adresātu.
Respektīvi tiek radīts pakāpenisks stāstījums, kas no dzīvo pasaules htoniskās sfēras pāriet
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pazemes pasaulē, kas gala rezultātā, nonākot pie noslēdzošā paragrāfa, pārtop par emociju
attēlojumu.
Rezumējot – htoniskā vide vienlaikus kļūst gan par tradīciju ietekmes avotu, gan arī tās
realizāciju, kā jau iepriekš tika minēts, tajā saplūst un krustojas dažādas laika līnijas. Lai gan
autors izmanto dažādus mākslinieciskos paņēmienus, akcentējot viņam aktuālas norises,
kopumā parādās viena pamatnostādne. Gan dialogu, gan stāsta veidu tekstos htoniskā vide
kļūst par realitātes attēlojumu, kurš atklāj nosacītas patiesības par pasaulē eksistējošo kārtību.
Htoniskās pasaule kļūst par sava veida pamudinājumu attālināties no pārpasaulīgiem un
cilvēkuprāt ‘uzticamiem’ uzsāktiem un palūkoties uz sabiedrībā valdošo realitāti.
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SECINĀJUMI
Htoniskās pasaules redzējums ir cieši saistīts ar mītu, tā interpretācijas iespējām, kā arī
mīta māksliniecisko apdari. Aplūkojot antīkās pasaules mitogrāfijas un mūsdienu literatūras
teorijas avotos, tika izveidots vispārēju pazīmju kopums, kas raksturo htonisko pasauli:
htoniskais jēdziens tiek pretstatīs aitēriskajam, lai gan abas jomas var pārklāties dažādās
funkcijās, tiek uzsvērts nošķīrums starp to, kas atrodas augšā (virs zemes, debesīs) un to, kas
atrodas lejā (zem zemes, pazemē); htoniskā pasaule var atspoguļoties divējādi: zemes kultā
ar procesiem, kas notiek virs zemes un zemē, un pazemē jeb procesos, kas saistīti ar mirušo
valstību; vērojami konkrēti vietas raksturojumi, kā arī floras un faunas elementi, kas
raksturo htoniskās pasaules vidi; par htoniskās pasaules klātbūtni var liecināt noteiktu
dievību piemējums (piemēram, Plūtona, Persefones, Hārona, Hermeja, Hekates u.c.) un
viņām raksturīgā simbolika, kas tiek saistīta ar htonisko kultu.
Rezumējot aplūkotos Lūkiāna tekstus (Par Dipsām, Mirušo sarunas, Menips jeb
Nonākšana mirušo valstībā, Patiesie stāsti, Ierašanās pazemē jeb Tirāns, Hārons jeb
Novērojošie, Par sērām), var secināt, ka patiesības meklējumi htoniskajā vidē ir atkarīgi no
paša meklētāja interpretācijas un uzskatiem par to, kas dzīves laikā ir svarīgs. Lūkiāna tekstos
nāves telpa kļūst par dzīves spoguli, tikai tas nav tiešs un neizmainīts atspulgs. Nāve būtu
salīdzināma ar greizo spoguļu karaļvalsti, kas paver telpu gan ironijai, gan pašatklāsmei.
Svarīgi ir katra cilvēka vērojumi par pasauli un lēmumi, kurus viņš pieņem savas dzīves laikā.
Nav vienas galējās patiesības, ko varētu attiecināt uz sabiedrību kā kopumu. Lūkiāna
attēlotajā htoniskajā vidē vērojama gan dabas pārbagātība, gan tukšums un neauglība, kas
reprezentē htoniskā jēdziena dualitāti, tomēr abas pretējības vieno stagnācija. Htoniskajā telpā
nav vērojams dabai raksturīgais cikliskums, viss atrodas mūžīgā sastingumā, šī vide ir izolēta
no ierastiem dzīves procesiem, tomēr tai piemīt sava loma pasaules kārtībā. Htoniskā pasaule
atrodas nepārtrauktā mijiedarbībā gan ar cilvēcisko, gan aitērisko pasauli (neraugoties uz to,
ka tā ir pretstatāma aitēriskajai sfērai). Pēcnāves dzīvē eksistējošā kartība ir iespējama
pateicoties cilvēku neapdomībai un viņu ticības sistēmām, tajā parādās dažādas cilvēciskās
attiecības un viņu paradumi, kas rada dzīvas pasaules kariķējumu. Savukārt sabiedrībā
valdošā kārtība ir cieši saistīta ar mitoloģiskajām sfērām un to savstarpējām attiecībām, ja
tajās nevalda līdzsvars pasaule nevar pilnvērtīgi funkcionēt. Htoniskā telpa parāda, ka laiku
gaitā stipri ir mainījusies izpratne par to, kā cilvēkam vajadzētu aizvadīt savu dzīvi. Vairs
neeksistē tāds jēdziens kā ‘godpilna nāve’ vai ‘cieņas pilna dzīve’. Viss ir pakļauts vienīgi
īslaicīgām vērtībām. Tikai tie, kuri ir spējīgi atbrīvoties no visām dzīvo pasaules negācijām, ir
spējīgi sasniegt idealizēto pēcnāves dzīvi.
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Mīts atrodas ciešā sasaitē ar literatūru. Lūkiāna literāro darbību var apzīmēt ar jēdzienu
σπουδογέλοιον (nopietni smieklīgais), kas ietver viņa darbiem raksturīgos kontrastus,
vienlaikus savienojot cildeno ar smieklīgo. Autors rada savu literāro formu, kas atspoguļo
dažādu žanru elementu sajaukumu, tādējādi nojaucot eksistējošās literāro žanru robežas un
parādot savus vērojumus par pasauli un tās kārtību. Aplūkojot atlasītos tekstus, tika secināts,
ka viena darba ietvaros, htoniskās pasaules reprezentējumā, saskatāmas vairāku žanru iezīmes
un htoniskie elementi, kuri vietām mēdz cits ar citu pārklāties. Satiras elementos vērojama
autora ironija un kariķējums par apkārt notiekošo dažādos žanros, dažādu tematiku ietvaros:
dialogā (Mirušo sarunas, Hārons jeb Novērojošie, Menips jeb Nonākšana mirušo valstībā,
Ierašanās pazemē jeb Tirāns) mitoloģiskajā telpā notiekošais reprezentē dažādas sadzīviskas
situācijas, kur vietumis sastopas gan vēsturiskas, gan mitoloģiskas personas, attēlojot dažādas
kultūras realitātes; komēdijas elementos (Mirušo sarunas, Hārons jeb Novērojošie,
Nonākšana pazemē jeb Tirāns) vērojams pārspīlējums htoniskās vides un personāžu
tēlojumos – ceļojums un pārpasaulīgo (jeb no pārpasaulīgās un reālo) vidi meklējot atbildes
par to, kas ietekmē sabiedrībā notiekošās norises, kā arī sadzīviskuma un sabiedrības
kariķējums, kas izteiksmīgi atklājas satirā; esejā/pamfletā (Par Dipsām) vērojama asa kritika
par rituālajām tradīcijām, ko ietekmē mitoloģiskais pēcnāves redzējums; historiogrāfijas
iezīmes (Patiesie stāsti) veido parodiju par vēsturnieku ceļojumu aprakstiem – melošanu un
pārspīlējumu, kā arī cilvēku ticības sistēmas spēku – katrs iegūst tādu pēcnāves dzīvi, kādai
viņš spēj noticēt; tiesu runu imitācijā (Menips jeb Nonākšana mirušo valstībā, Ierašanās
pazemē jeb Tirāns) mirušo pasaulē vērojama kritika par tā laika tiesu norisi, kurā rētorika ir
zaudējusi reālu sabiedrības ietekmi un kļuvusi vien par māksliniecisku formu; savukārt dzejas
elementi (Par Dipsām, Mirušo sarunas, Hārons jeb Novērojošie, Menips jeb Nonākšana
mirušo valstībā, Ierašanās pazemē jeb Tirāns, Patiesie stāsti, Par sērām) htoniskajā vidē
parāda literārās tradīcijas vērtējumu un nozīmi tā laika sabiedrībā. Dialogos dzejas rindas tiek
gan pārfrāzētas prozas valodā, gan citētas, gan parodētas. Tiek izmantota gan episkā
izteiksme, gan epu sižeti, gan traģēdijām raksturīgā valoda (τραγῳδεῖν), proti, jamba
trimetrs. Lūkiāns pēc būtības rotaļājas ar literāro tradīciju. Dzejas ietekme, kura parādās
literāro personāžu valodā un rīcībā, caur parodiju reprezentē literārās tradīcijas ietekmi uz
apkārtējo vidi. Pazemē, nonākot saskarē ar tādiem autoriem kā Homēru un Euripīdu,
personāži paši sāk runāt uz uzvesties atbilstoši dzejas tradīcijām, kas ir neatbilstoši sadzīviski
reālistiskai videi, kurā norisinās dialogs. Savukārt stāstījuma veida tekstos citētie un
pārfrāzētie dzejas elementi kļūst gan par iemeslu autora radītajai alūzijai, gan parāda, ka
htoniskās sfēras koncepcija dzīvo pasaulē ir radīta dzejas ietvaros.
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Tomēr htoniskās pasaules attēlojums atšķiras ne vien žanru, bet arī autora klasificēto
daiļrades posmu ietvaros. Proti, agrīnajā Lūkiāna daiļrades posmā (Par Dipsām) htoniskā
pasaule tiek izmantota kā alūzija, bez tiešas vai netiešas kritikas par kādu aspektu; vidējā
Lūkiāna daiļrades posmā (Mirušo sarunas, Hārons jeb Novērojošie, Menips jeb Nonākšana
mirušo valstībā, Ierašanās pazemē jeb Tirāns, Patiesie stāsti) htoniskajā pasaulē dominē
netieša kritika par sabiedrībā notiekošo, respektīvi, visas autora nostādnes ir iekodētas
aprakstītajās situācijās. Vērojamas arī kiniskās filozofijas idejas, kā htoniskajā vidē valdošais
vienlīdzības aspekts, kas skar ne tikai cilvēkus, bet arī citas dzīvas būtnes; vēlīnajā Lūkiāna
daiļrades posmā vērojama tieša kritika par apkārtējo sabiedrību un pašu htonisko pasauli,
kuras reprezentējumu cilvēki uztver pārāk burtiski.
Balstoties maģistra darba pētījuma rezultātos, var redzēt kādas ir htoniskās pasaules
aprises Lūkiāna tekstos, kā arī kāda ir to nozīme un uzdevumi attiecīgā žanra ietvaros. Proti,
darba mērķis un uzdevumi ir izpildīti. Htoniskās sfēras tēlojums ir daudzveidīgs. Tas
balstās dažādos kontrastos, pārspīlējumos un kariķējumos, kas ne vien rada jaunu mītisko
interpretāciju, bet arī kalpo kā izteiksmes līdzeklis, kas individuāli pielāgojas katrai autora
aprakstītai situācijai un parāda viņa tekstu satīrisko dzīslu un vērtējumus par pasauli. Lai gan
dažādos darbos htoniskās pasaules tēlojums var šķist līdzīgs, tas nekad nav pilnībā identisks.
Līdzīgās situācijās parādās gan jauni elementi, gan tādi, kas pārklājas vai ir pretrunā cits ar
citu. Katrā darbā ir nianses, kas parāda atšķirīgu htoniskās pasaules redzējumu. Htoniskā
pasaule un tās elementi ir kā mākslinieciska apdare, kas individuāli tiek pielāgota gan katras
situācijas plašākam kontekstam, gan žanru elementiem, kas tajā parādās. Respektīvi, ir
apstiprinājusies hipotēze, ka htoniskā pasaule Lūkiāna darbos nav vienveidīga, tās
attēlojums, nozīme un funkcionalitāte mainās atkarībā no žanra un autora daiļrades
posma. Rezumējot – autora izmantotā mitoloģiskā sfēra atrodas līdzsvarā ne vien ar citām
sfērām, bet arī pati ar sevi. Htoniskā pasaule ļauj autoram radīt bezlaika telpu un laiku, kurā
brīvi ir iespējams savienot dažādus laikmetus un to norises. Lūkiāna teksti ir salīdzinoši plaši
pētīti, tomēr pētījumi lielākoties balstās noteikta žanra (vai teksta) izpētē. Ņemot vērā, ka
Lūkiāna daiļrade ir daudzveidīga, tās kontekstā īpašu uzmanību piesaista mītisko elementu
klātbūtne un interpretācija, kas htoniskās pasaules atainojumā nav tikusi pētīta. Mīta
interpretācijas ir daudzfunkcionālās, vienu mītisko konceptu (kā htonisko pasauli) ir
iespējams vērtēt pēc vairākiem kritērijiem, balstoties dažādās mīta teorijās, kas savukārt paver
tēmas attīstības perspektīvas. Plašāka apjoma darbā būtu iespējams detalizētāk izpētīt Lūkiāna
htonisko pasauli, piemēram, sastatījumā ar citu autoru darbiem, kuros parādās šīs
mitoloģiskās sfēras attēlojums, skatot to darbu kompozicionālās, kontekstuālās un leksiskās
kopsakarības vai atšķirības.
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