
Elīna Rozentāle, LU Teoloģijas fakultātes doktorante

Ūdens pasaules reliģijās

Ūdens lielākajā daļā pasaules reliģiju uzskatāms par pirmelementu, no kā viss esošais

ir radies vai radīts. Ūdens ir arhaisks simbols, kas sevī ietver ideju par pasaules

dzemdi un auglību, kā arī šķīstību un atdzimšanu. Kosmiskā okeāna ideja, kas eksistē

pirms visa esošā, aktuāla Indijas reliģiju mītos, Tuvo Austrumu reliģijās un ēģiptiešu

mītos.

Indijas reliģiozitātes daudzveidība veidojusies

gadu tūkstošiem. Tās pirmsākumos liela loma

bija svētajiem ūdeņiem, it sevišķi upēm. Indijas

reliģiju pētnieki uzskata, ka sākotnēji Indas upe

un vēlāk Gangas upe ir bijušas ne vien dzīvības

nodrošinātājas, bet arī pielūgsmes objekts

dravīdu kopienām. Rigvēdā varam lasīt, ka

sākotnēji viss bija kā jūra bez gaismas. Vēlākos

tekstos dievs radītājs Brahma izceļ zemi no

ūdens, tādejādi radot pirmo kalpu jeb kosmisko

eksistences ciklu. Īpaša nozīme hinduismā ir

svētajai upei Gangai, kas tiek salīdzināta ar dievieti Šakti. Indijas reliģiju kontekstā

ūdens ir pastāvīgs visa esošā avots un neatraujami vienots ar Dievietes dzemdi. Svētā

Gangas upe ir tā fiziskā realitāte, kuras ietekmē radies priekšstats par dievišķo

enerģijas plūsmu. Līdzīgi kā Ganga caurstrāvo Indijas teritoriju, šakti caurstrāvo

Visumu. Ganga indiešu uztverē nav tikai svēta upe, kuras ūdeņi spēj šķīstīt cilvēka

ķermeni un apziņu. Gangas upe indiešu apziņā iesakņojusies kā dieviete. Leģenda

vēsta, ka, pirms Gangas upe nokļuvusi uz zemes, tā tecējusi debesīs un bijusi dieviete,

vārdā Ganga Hinduistu mājas altārī trauks ar ūdeni simbolizē dievišķo klātbūtni, kas

nepieciešama ikdienas mājas rituālu veikšanai. Ikrīta mazgāšanās Gangas upē vai

templim blakus esošā ūdenskrātuvē ir neatņemama hinduistu dzīves sastāvdaļa, jo bez

tās nav iespējama tempļa apmeklēšana un ikdienas rituālu veikšana. Jāpiemin, ka

ūdens tīrībai hinduisma kontekstā ir maza nozīme, tā svētumu un šķīstību

nodrošinošās īpašības paredz tradīcija, kas Indijas reliģiju kontekstā ir noteicošais

faktors.



Budismā ūdens simboliskā nozīme ir tīrība, skaidrība

un miers. Prāts tiek salīdzināts ar okeānu, un domas,

kas nemitīgi traucas caur mūsu prātu, tiek salīdzinātas

ar viļņiem okeānā. Tibetas budismā prāta okeāna

dabiskais stāvoklis – apgaismība – ir kā tīrs, skaidrs

un mierīgs ūdens. Veicot ūdens ziedojumu budistu

tempļos, adepti izpilda rituālu, kas atgādina par

ķermeņa, runas un prāta pareizu lietojumu.

Ķermenim, runai un prātam jāsasniedz stāvoklis, kurā

šie trīs elementi pielīdzināmi ūdenim, kļūstot par

miera, tīrības un skaidrības iemiesojumu.

Babiloniešu kosmoloģijā sākotnēji eksistē tikai ūdens jeb jūra, no kuras dievs

Marduks vai Bels izceļ zemi. Zeme tiek piepildīta ar visu dzīvo septiņās dienās un kā

pēdējo dzīvo būtni dievs rada cilvēku. Tiek uzskatīts, ka šis babiloniešu mīts ir vēlāk

aizgūts un integrēts jūdu kosmoloģijā. (Genesis pasaules radīšanas stāsts: – 9. Un

Dievs teica: “Lai visi ūdeņi zem debesīm saplūst vienuviet, ka top redzama

sauszeme!” — un tā bija. 10. Un Dievs nosauca sauszemi par zemi, bet ūdeņu

saplūdumu Viņš nosauca par jūrām, un Dievs redzēja tos labus esam.)

Ūdens kā pirmviela tiek raksturots vairākos ēģiptiešu radīšanas mītos. No ūdens

klajuma pacēlās sauszeme, kuras centrā tika uzcelta pirmā pilsēta. Cits ēģiptiešu

radīšanas mīts stāsta par lotosu, kas uzziedējis ūdenī, tādējādi ļaujot piedzimt

ēģiptiešu saules dievam, kura stari apspīd visu esošo. Nīlas ielejā aktuālie radīšanas

mīti ūdenim piedēvē auglības un sievišķā aspekta radošo potenciālu. Interesanti, ka

dievība, kas iemiesoja šo sievišķo radīšanas potenciālu, bija vīrišķā dievība Nuns.

Nuns ir senākā ēģiptiešu dievība, kas reprezentē

sākotnējo haosu (ūdens), no kura rodas dzīvība.

Ēģiptiešu kosmoloģijā Nuns arī pēc pasaules kārtības

iestāšanās turpina uzturēt visu esošo. Šis priekšstats tika

attēlots kā ūdeņi, kas apskalo sakārtoto pasaules telpu.

Ēģiptiešu tempļos Nuns bija klātesošs svētajos ezeros

(cilvēku radītas ūdenstilpnes), kas atradās tempļu

teritorijā. Arī ēģiptiešu reliģiozitātē priekšstats par



dievišķo klātbūtni ūdenī parādās līdzīgi kā hinduismā. Ēģiptiešu tempļos esošās

ūdenstilpnes tika izmantotas šķīstības rituālos. Līdzīgas ūdenstilpnes atrastas Indas

upes ielejā. Šādas cilvēka radītas ūdenstilpnes vēl joprojām eksistē Indijā un tās

izmantoja un izmanto tieši šķīstīšanās rituālu veikšanai.

Simboliska šķīstīšanās ūdenī daudzās pasaules reliģijās tiek uzskatīta par

priekšnoteikumu veiksmīgai tālāku rituālu izpildei. Kristietības kontekstā ūdens

kristības ir ne vien šķīstīšanās rituāls, bet tiek saistītas arī ar atdzimšanas jeb jaunas

piedzimšanas, jaunas dzīves sākumu Baznīcā.

Ūdenim piedēvēta spēja sniegt atdzimšanu, kas Ēģiptes kontekstā izpaudās kā ūdens

laistīšana bērēs, tā nodrošinot aizgājēja atdzimšanu un veiksmi pēcnāves dzīvē.

Atcerēsimies grieķu priekšstatu par Stiksas upi, kas atdala dzīvo pasauli no mirušo

valstības. Līdz ar Stiksas šķērsošanu mirušā cilvēka dvēsele varēja uzsākt pēcnāves

dzīvi.

Seno grieķu kosmoloģijā viens no senākajiem radīšanas mītiem stāsta par Dievietes-

Mātes un ūdens kā pirmelementa vienotību. Sākumā Eirinome, dieviete, kas iemieso

sevī visu esošo, kaila iznira no haosa (ūdens). Eirinome nošķīra debesis no ūdens, lai

radītu vietu jaunajai dzīvībai. Tiek uzskatīts, ka mīti, kuros parādās dievišķā sievišķais

aspekts un ūdens vienotība, ir senākas izcelsmes. Daudzu reliģiju kosmoloģijas

pirmsākumi savieno dievišķā sievišķo aspektu, auglību un ūdeni. Vēlīnākā šī mīta

variantā Okeāns parādās kā visa ūdens personifikācija, kas sākotnēji sedz visu zemi,

no kuras vēlāk rodas dzīvība. Senās Grieķijas klasiskajā periodā jūru galvenā dievība

ir Poseidons, kas lemj par dzīvību vai nāvi tiem, kas dodas jūrā.

Neaizmirsīsim arī neskaitāmās upju, ezeru un citu ūdenstilpņu dievības. Grieķu



mitoloģijā avotus, upes, ezerus, dīķus un lagūnas apdzīvo ūdens nimfas. Ūdenstilpnes

izžūšana nozīmēja arī ūdens nimfu bojāeju. Ūdens nimfas uzskatītas gan par

bīstamām un atriebīgām, gan arī par draudzīgām būtnēm, kas palīdz jūrniekiem

izdzīvot spēcīgās vētrās vai izvairīties no tām. Ūdens nimfas tiek saistītas arī ar

priekšstatu, ka, ūdenī skatoties, var ieraudzīt nākotnes notikumus, tādēļ tie, kas vēlējās

redzēt savu nākotni, devās pie kāda ezera, lai tajā ar nimfu palīdzību ieraudzītu savas

nākotnes vīziju.

Zoroastrismā šķīstības un nešķīstības stāvokļi ir centrāli, jo šīs reliģijas pamatā ir

izpratne par duālismu kā pasaules kārtību. Rituālu šķīstības stāvokli var panākt ar

ūdens palīdzību, tādēļ tīrs ūdens ir svēts.

Islāmā ūdens nodrošina attīrīšanos un šķīstības stāvokļa iegūšanu. Rituāla mazgāšanās

pirms lūgšanām ir nepieciešama, lai stātos Dieva priekšā lūgšanas laikā. Mošeju

tuvumā vienmēr atrodamas ūdenstilpnes, kurās iespējams veikt šķīstīšanās rituālu

pirms sākas lūgšanas (piecreiz dienā). Šī rituāla laikā islāmticīgie attīra sevi no

nešķīstības stāvokļa, kas radies ikdienas dzīves rezultātā.

Ķīnas reliģiju kontekstā ūdens ir viens no pieciem pamata elementiem. Daoismā

ūdens ir viens no biežāk lietotajiem simboliem. Tas tiek izprasts kā spēks, kura

izpausmes ārēji var tik uztvertas kā vājums. Daoismā ar ūdeni apzīmē vēsu prātu un

bezkaislīgumu, kas daoismā tika vērtētas kā pozitīvas īpašības. Ūdens elements

daoismā ir visvājākais no elementiem, tomēr tā būtība un ietekme ir visspēcīgākā.

Augstākā labestība tiek asociēta ar ūdeni, jo ūdens ir elements, kas sniedz dzīvību

visam dzīvajam. Ūdens ir vistuvākais elements Dao, jo ietekmē visu esošo,

neizmainot tā dabu. Ūdens tiek saistīts ar daoismā aktuālo vu-vei (neiejaukšanās

principu) un nevardarbības principu. Tas tiek interpretēts kā paraugs mierīgai un tikai

ārēji vājai iedarbībai, kas spēj pārvarēt visu ārēji stipro. Ūdens ir paraugs tam, kā

panākt maksimālu rezultātu ar vismazāko

piepūli. Šāds ūdens raksturojums tiek

uzskatīts par cilvēka ideālo prāta stāvokli un

paraugu pareizai mijiedarbībai ar pasauli.

Ūdens elements ķīniešu reliģisko priekšstatu

kontekstā ir visa dzīvā avots.

Ķīnas reliģijās liela nozīme ir pūķiem, kas

cieši saistīti ar ūdens elementu. Ķīniešu



mitoloģijā pūķi pārvalda četras pasauli apskalojošās jūras katrā no debess pusēm.

Ķīnieši paši uzskata sevi par pūķu pēctečiem. Pūķu valdnieki kontrolē visa ūdens

kustību, viņu spēkos ir mainīt laika apstākļus, kā arī izraisīt plūdus. Ķīniešu

mitoloģijā pūķu valdnieki spēja pieņemt cilvēka veidolu un neilgu laiku dzīvot

cilvēku vidū.

Ķīnā tika uzskatīts, ka daži avoti slēpj sevī maģiskas īpašības. Grūti sasniedzamās

vietās atrastie tīra ūdens avoti nereti tika dēvēti par jaunības, nemirstības vai zināšanu

avotiem. Ūdens no šiem avotiem tika dzerts ar pārliecību, ka tā maģiskās īpašības

iedarbosies un vairos cilvēka labklājību, sniedzot mūžīgu jaunību, nemirstību vai

zināšanas.

Japānas sintoisma reliģisko priekšstatu kopumā ūdens ir šķīstības, tīrības un

vienkāršas, bet godpilnas dzīves simbols. Sinto priesteru uzdevums visas dzīves

garumā bija uzturēt vienotību ar ūdens elementu. Ūdenskritumi sintoismā ir svēti. Tie

tika izmantoti, lai attīrītu un šķīstītu cilvēkus, kas nonākuši kontaktā ar ļauniem

gariem.

Saskaņā ar japāņu mitoloģiju, dabā atrodamās ūdenstilpnes apdzīvo saprātīgi gari

kappas, kas vizuāli attēloti kā humanoīdas

ķirzakas ar bruņurupuča čaulu. Vārds kappa

nozīmē „upes bērns”. Kappas uzskatīti par

ūdens velniņiem ar nelāgu dabu. Kappas ir

bīstami ūdens gari, kas pievilina bērnus

ūdenstilpnes malai, lai noslīcinātu tos. Šie

ūdens gari ir tikai vieni no daudziem ūdens

iemītniekiem japāņu mitoloģijā, bet tie kļuva

par ļoti populāriem mitoloģiskajiem tēliem

Edo periodā (laikposmā no 1603. līdz 1867.

gadam). Edo periodā ūdens gari parādījās

gan stāstos, gan mākslā, turklāt tika veikti arī zinātniski pētījumi ar mērķi noskaidrot

šo mitoloģisko tēlu izcelsmi. Japānā pastāv priekšstats, ka kappas ir ne tikai bīstami

un cilvēkam naidīgi – tiem piemīt spēja uzlabot ūdens kvalitāti un atjaunot dabisko

lietu kārtību upēs, ezeros u. c. Edo periodā aktuāls bija ticējums ka, ieraugot šo ūdens

garu, cilvēkam veiksies.

Ūdens lielā nozīme un nepieciešamība cilvēka ikdienas dzīvē atspoguļojas pasaules

reliģijās kā vēlme to sakralizēt.



Izmantotā literatūra:

Lidke, Jeffrey S. „A Union of Fire and Water: Sexuality and Spirituality in

Hinduism”. In David W. Machacek and Melissa M. Wilcox, ed. Sexuality and the

World’s Religions: Religion in Contemporary Society. Santa Barbara: ABC-CLIO

Ltd, 2003.

Irons, Edward A., ed. Encyclopedia of Buddhism. New York: Facts On File, Inc.,

2008.

Cooper, J. C. An Illustrated Introduction to Taoism: The Wisdom of the Sages.

Bloomington: World Wisdom, Inc., 2010.

O’Brien, Joanne and Martin Palmer., ed. World religions: Shinto. New York: Chelsea

House Publishers, 2009.

Hall, James., ed. Illustrated Dictionary of Symbols in Eastern and Western Art

Boulder, Colorado: Westview Press, 1996.


