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Rimantas Balsys

JAUTIS BALTŲ PASAULĖJAUTOJE:
NUO AUKOS AUKŠČIAUSIEMS DIEVAMS IKI JAVŲ DVASIOS

A notacija : Jautis indoeuropiečių tautose, kaip jau seniai pastebėta, laikomas derliaus dievybės zoomorfiniu atstovu, siejamas su dangumi, saule, perkūnija, lietumi. Jaučių (raguočių)
dievai įvairiais vardais žinomi ir lietuviams bei prūsams. Minėtini V. Martinijaus, ir M. Pretorijaus aprašyti Baubas (Baubeque), Baubis (Baubis), Jaučbaubis (Jauczbaubis); J. Lasickio – Kurvaitis (Kurwaiczin). Iki šiol sistemingai netirta, kam,
kokiu tikslu ir kaip lietuviai bei prūsai jautį aukojo, kokios tokio
aukojimo refleksijos išliko XIX–XX a. papročiuose, tikėjimuose,
tautosakoje.
S traipsnio tikslas ir uždaviniai : remiantis rašytiniais XIII–
XVIII a. šaltiniais ir XIX–XX a. tautosaka, papročiais, tikėjimais,

nustatyti, kam ir kokiu tikslu lietuviai ir prūsai atliko jaučio aukojimo apeigas; atskleisti aukojimo ritualui vadovaujančių kulto tarnų ir rituale dalyvaujančiųjų apeiginių veiksmų prasmę; pasekti
jaučio mitologemos baltų pasaulėjautoje raidą.
S traipsnio objektas : XIII–XVIII a. rašytiniai šaltiniai, kuriuose
randama duomenų apie jaučio aukojimo apeigas; XIX–XX a. pr.
tautosaka, papročiai, tikėjimai, kuriuose figūruoja jautis.
T yrimo metodai : istorinis lyginamasis, interpretacinis, aprašomasis.
P agrindiniai žodžiai : apeigos, aukojimas, dievai, jautis, tautosaka, papročiai.
K ey words : rituals, sacrifice, gods, ox, folklore, customs.

ĮVADAS

Jaučių (raguočių) dievai (įvairiais vardais) žinomi ir lietuviams
bei prūsams. Minėtini V. Martinijaus, ir M. Pretorijaus aprašyti
Baubas (Baubeque), Baubis (Baubis), Jaučbaubis (Jauczbaubis)12. R. Kregždžio manymu, prie pastarųjų priskirtinas ir XIII a.
rašytiniuose šaltiniuose paminėtas prūsų dievas Curche bei
XVI a. J. Lasickio aprašytas Kurvaitis (Kurwaiczin)13.
Daugelis tyrinėtojų linkę manyti, kad jautis ankstyvuoju laikotarpiu lietuvių ir prūsų galėjo būti siejamas su griausmo dievu,
karius, karo žygius globojančia dievybe, o vėliau – su žemdirbių
religija14.Ar tikrai taip? Ieškant argumentų šiai hipotezei paremti
arba paneigti, prasminga išsiaiškinti, kokiems dievams ir kokiu
tikslu lietuvių ir prūsų gentys jautį aukojo.

Jautis indoeuropiečių tautose, kaip jau seniai pastebėta, laikomas
derliaus dievybės zoomorfiniu atstovu, siejamas su dangumi, saule, perkūnija, lietumi1. Šiam visuotinai priimtam teiginiui pagrįsti
galima pateikti gausybę pavyzdžių2. Kretoje jautis buvo zoomorfinis Dzeuso pakaitalas3, graikų augmenijos dievas Dionizas vaizduojamas ne tik ožio, bet ir jaučio pavidalu4. Egiptiečių mitologijoje vienas svarbiausių dievų Ptachas taip pat reiškiasi jaučio Hapio
pavidalu. Jautis aukščiausiems savo dievams buvo aukojamas
graikų, romėnų, keltų. Pavyzdžiui, Atikoje vasaros viduryje (birželio pabaigoje–liepos pradžioje) buvo atliekamos jaučio aukojimo
ant bronzinio Dzeuso altoriaus Akropolyje apeigos, kuriomis siekta nutraukti sausrą ir badą5. Ritualiniais judesiais paskersto jaučio
mėsa buvo išdalijama apeigoje dalyvaujantiems, o kailis prikemšamas šiaudų ir užsiuvamas. Iškamša pakinkoma į plūgą, tarsi
būtų ruošiamasi arti. Jaučio šventumą (tapatumą dievui) rodo Atikoje galiojęs įstatymas, kuriuo užmušęs jautį buvo teisiamas myriop6. Taigi jautis galėjo būti paskerdžiamas tik išimtinai ritualiniais
tikslais, ir net toks ritualas būdavo užbaigiamas žudiko paieška ir
teismu. Merginos – vandens nešėjos kaltina tuos, kurie galando
peilį ir kirvį, galandusieji ritualinius įrankius – tuos, kurie perdavė
juos skerdėjams, pastarieji – tuos, kurie šventą jautį papjovė, o jau
šie – peilį ir kirvį, kurie už bausmę čia pat sumetami į jūrą7.
Keltų mitologijoje išlikę dievų vardai Tarvos Trigaranos – Triragis
jautis, Deiotaros – Dieviškasis jautis; akmeninės jaučių skulptūros,
siejamos su keltų opidumais8; taip pat ritualas (jaučio aukojimo šventė), susijęs su diena, kai naujas karalius pradeda eiti savo pareigas9;
dviejų baltų jaučių aukojimas prie ąžuolo, prašant dievų malonės
ir gyvulių vaisingumo10. Dar minėtinas keltų mitas apie balto ir žalo
jaučių dvikovą, kurios metu žalasis jautis išmėto nugalėto baltojo
jaučio kūno dalis, taip sukurdamas naują reljefą ir suteikdamas pavadinimus įvairioms vietovėms11. Išvardintieji pavyzdžiai rodo, kad
jautis istoriškai priskiriamas tiems dievams, kurie rūpinasi valstybės
ir žmonių gerove bei saugumu, laukų derlingumu, gyvulių prieaugliu.

1. JAUTIS – AUKA DIEVAMS IR MIRUSIEMS PROTĖVIAMS
XIII–XVII a. lietuviams ir prūsams priskiriamuose rašytiniuose
šaltiniuose randama keturiolika jaučio (karatais nurodoma, kad
aukojamas veršis, karvė) aukojimo dievams ir mirusiems protėviams aprašų15.
Pirmasis šaltinis, teikiantis žinių apie baltų paprotį kartu su
kitais gyvuliais aukoti ir jaučius, – apie 1240 m. paskelbtas Baltramiejaus Anglo darbas Apie daiktų prigimtį. Pastebima, kad
tuo laiku mūsų protėviai mirusiųjų kūnų nelaidodavo, o degindavo laužuose. Pasak B. Anglo, mirusius draugus jie aprengdavo
naujais drabužiais, o kelionėn jiems įduodavo avių, jaučių bei kitų
gyvulių…16. Čia pat paaiškinama ir tokio poelgio (aukos) priežastis – manoma, kad sudegintieji laimingai pasieks jų pramanytą
gyvųjų šalį, kurioje kartu su visais gyvuliais ir tarnais <...> pateks
į džiaugsmo ir amžinojo gyvenimo tėvynę17. B. Anglo informacija
laikytina patikima, nes apie mirusiųjų deginimą baltų kraštuose
pirmasis dar IX šimtmečio pabaigoje rašė Wulfstanas, o vėliau ir
kiti autoriai – Petras Dusburgietis, Erazmas Stella, Ghillebert‘as
de Lennoy, Lietuvos metraščiai18. Visuose pamintuose šaltiniuose užsimenama ir apie mirusiojo įkapes (ginklus, gyvulius, tarnus,
papuošalus ir pan.). Jaučio aukojimas sudeginant kartu su miru-
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siuoju dar minimas P. Dusburgiečio: ...degindami pridėdavo prie
palaikų tai, kas buvę jam gyvenant reikalingiausia, būtent žirgą,
jautį, karvę, krėslą, ginklų, drabužių, diržą, grandinę, žiedą...19.
Jaučio (veršio, karvės) aukojimo mirusiems šeimos nariams
tradicija išliko, kaip rodo rašytinai paminklai, ir vėlesniais amžiais, kai mirusieji jau buvo nebedeginami, bet laidojami žemėje.
Tą liudija Vilniaus jėzuitų akademinės kolegijos ganytojiškos veiklos dienoraščio 1723 m. įrašas. Teigiama, kad šiuo metu visoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje tarp paprastų
žmonių pasklidęs prietaras ...kviesti mirusiuosius prie stalo ir
vaišinti ne tik vieną kartą per metus, bet ir dažniau, šiais metais buvo aptiktas toks kraštas, kuriame kaip permaldavimo auka
buvo skiriama – mirus tėvui – jautis,motinai – karvė, o mirus šeimos sūnui ar dukteriai paprastai pjaunamas veršis ar avis20.
Atskiro dėmesio vertas 1351 m. Dubnicos kronikoje aprašytas
aukojimo ritualas,kuris jau yra susilaukęs nemenko įvairių tyrinėtojų dėmesio21. Minėta kronika – vienintelis rašytinis šaltinis, teikiantis žinių apie kilmingųjų (valdovų) ikikrikščioniškuoju laikotarpiu
atliekamus aukojimo ritualus. 1351 m. rugpjūčio 15-ąją (per Palaimintosios Mergelės Ėmimo į dangų šventę) Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio ir Vengrijos karaliaus Liudviko sutarties sutvirtinimo metu Kęstutis liepė atvesti žalą jautį, viršuje pririšti du baslius
ir, pačiupęs lietuvišką peilį, sviedė į jautį, pataikydamas į vidurinę
gyslą. Tučtuojau labai smarkiai ištryško kraujas, jis pats ir visi lietuviai tuo krauju išsitepė rankas ir veidus<...> nupjovė jaučiui galvą
ir atskyrė nuo kaklo taip, kad Kęstutis ir kiti ten buvusieji lietuviai
per tą tarpą tarp jaučio ir jo galvos tris kartus paeiliui perėjo22.
Šiame rituale išskirtiniais ir turinčiais simbolinę prasmę laikytini bent keli elementai – aukojamo jaučio spalva, visų apeigoje
dalyvaujančių apšlakstymas krauju, jaučio galvos atskyrimas ir
visų dalyvių praėjimas tris kartus per susidariusį tarpą.
Bemaž visose aukojimo apeigose auka vienaip ar kitaip pasidalijama su dievais (dievai kviečiami į puotą, dievų dalis sudeginama,
nuskandinama, išmėtoma pastato kampuose ar po stalu, kraujas
išpilamas į upę ir pan.)23. Taip paliudijama vienybė tarpusavyje ir
Europa ir bulius. Pompėja. Pirmas amžius. Iš autoriaus rinkinio
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bendrystė su dievais. Šiame rituale nieko nepasakyta, kaip buvo
pasielgta su aukojamo jaučio mėsa, tačiau sakoma, kad Kęstutis ir
juo sekdami vis apeigoje dalyvaujantys lietuviai išsitepa veidus aukojamo jaučio krauju. Kraujas (kruvina auka) religijų istorijoje yra viena iš būtinų sąlygų, kad atliekamas veiksmas (sutartis, prašymas,
statinys ir t. t.) būtų sutvirtintas arba įdvasintas, t. y. įgautų kūną ir
sielą24. Regis, kad panašų ritualą kunigaikštis Kęstutis jau atliko ir
anksčiau – 1345 m. žiemą užėmęs Vilnių. Nugalėtus savo dėdžių
vasalus, šaltinių liudijimu, Kęstutis pagal savo paprotį apšlakstė papjauto gyvulio krauju25. Gaila, nepasakyta, koks gyvulys šiam tikslui
pasirinktas. Galima tik spėti, kad pagal savo paprotį reiškia taip pat,
kaip ir kitais kartais, t. y. aukojamas žalas jautis. Mat tokių svarbių
apeigų metu aukojamo žala jaučio spalva, kaip mano N. Vėlius, parenkama neatsitiktinai – galėjo / turėjo asocijuotis su kraujo spalva26.
Panaši tradicija, kaip jau pastebėta ankstesnėse publikacijose, užfiksuota ir XVII–XIX a. žemdirbių apeigose. Suprantama, žemdirbiškoje praktikoje tokio ritualinio veiksmo siekiai jau visai kitokie. Antai,
M. Pretorijaus teigimu, XVII a. pab. papjauto ožio kraujas būdavo
surenkamas ir juo braukoma karvėms, arkliams, kiaulėms dėl vaisingumo; naudojamas gyvuliams ir žmonėms gydyti27.
Reikšmingu, kaip jau sakyta, laikytinas ir dar vienas ritualinis
veiksmas, aprašytas Dubnicos kronikoje. Priesaika čia sutvirtinama nupjovus jaučio galvą ir visiems tris kartus perėjus / praėjus
tarp paaukoto jaučio galvos ir skerdienos. Panašiu būdu svarbesnės sutartys buvo sudaromos daugelyje senovės tautų. Abi
suinteresuotos pusės privalėjo praeiti / pereiti tarp padalintos aukojamo gyvūno skerdienos. Toks ritualinis veiksmas žinomas ir iš
Senojo testamento. Viešpats regėjime sako Abraomui: Imk man
treigę karvę, treigę ožką, treigį aviną, taip pat turklelį ir karvelį.
Jisai, visa tai ėmęs, pusiau padalino ir padėjo vienas dalis ties
kitomis <...> Saulei nusileidus, pasidarė didelė tamsybė; tuomet
pasirodė rūkstanti krosnis ir ugninis žiburys, einąs tarp padalintų mėsų28. Ritualinis perėjimas tarp kokio nors perpus padalyto
objekto, pasak Arnoldo van Genepo, gali būti interpretuojamas ir
kaip perėjimo ritualas, kurio metu asmuo palieka vieną pasaulį ir
įžengia į kitą29. Dėl šios priežasties apeigos atlikėjas kunigaikštis
Kęstutis galėtų būti kvalifikuojamas kaip valdovas, sykiu turintis ir
žynio funkcijų (tokie pat iš dalies laikytini ir legendiniai kunigaikščiai Šventaragis, įsteigęs aukštuomenės nekrokulto centrą, bei jo
sūnus Skirmantas, pastatęs toje pačioje vietoje Perkūno šventvietę30). Valdovo-žynio institucija (beje, gerai žinoma ir kitų indoeuropiečių religijose), Gintaro Beresnevičiaus teigimu, Lietuvos teritorijoje galėjo egzistuoti kaip tik XIII–XIV a. iki visiškai nutrūkstant Lietuvos valstybinei karių ir valdovų religijai, Lietuvai pasikrikštijus31.
Kitas, taip pat ganėtinai informatyvus jaučio aukojimo ritualas,
atliktas Sembos pusiasalyje prie jūros, 1520 ir 1531 m. aprašytas
L. Davido kronikoje32. Karo su Lenkija metu iškilus grėsmei, kad
į krantą gali išsilaipinti priešo desantas, laisvasis valstietis Valtinas Suplitas (Valtin Sopplet; Valtin Supplett, Valtin Supplet, Valtin
Supplitt, Valtin Sopplit), kuris buvo tikras vaidila (Waideler), apsiskelbė žinąs būdą, kaip sulaikyti priešus, ir jei jis turėtų tam vyresnybės leidimą ir gautų iš valstiečių pagalbos ir pritarimą...33.
Per pasiuntinius gavęs palankų kunigaikščio atsakymą, Valtinas
Suplitas imasi organizuoti aukojimo apeigas. Tuo tikslu į pajūrį
prie Rantavos34, Valtino Suplito paliepimu, atgabenamas juodas
jautis ir dvi statinės gero alaus. Vaidila (Waideler) pats paskerdė
jautį, jį perpjovė, išėmė vidurius ir, papjautą jautį sukapojęs į gabalus, kaulus ir vidurius sudegino, o visą mėsą sudėjo į katilą su
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verdančiu gerai pasūdytu vandeniu. L. Davidas dar pastebi, kad
aukotojas visą tą laiką rankomis ir kojomis darė visokiausius keistus judesius, drauge kalbėdamas ypatingą prūsišką maldą savo
dievams35. Aukojimo ritualas užbaigiamas visų dalyvaujančiųjų
vyrų (moterų čia negalėjo būti) vaišėmis, kurių metu viskas (mėsa
ir alus) suvartojama. Taip auka apeigos dalyvių pasidalijama su
dievais (dievų dalis sudeginama, apeigos dalyvių – suvalgoma).
Aukojimo rezultatas, L. Davido liudijimu, buvo pasiektas: priešai į Sembos pajūrį neišsilaipino, nes šis jiems pasirodęs keistai ir stebuklingai, jūreiviai nebuvo nieko baisesnio matę36. Po
šio sėkmingai atlikto aukojimo Valtinas Suplitas Sembos žmonių
kurį laiką buvo labai gerbiamas, tačiau ilgainiui paaiškėjo, kad
su priešo laivais vaidila nuo kranto nuvijo ir pagrindinį Sembos
žvejų maisto šaltinį – žuvis: pakrantės valstiečiai ar šešerius,
ar septynerius metus negalėjo sugauti jokių žuvų37.
Šis aukojimo ritualas iš dalies gretintinas su dar viena apeiga,
aprašyta Vygando Marburgiečio Naujojoje Prūsijos kronikoje (XIV a.
pab.) Čia sakoma, kad Kęstutis, Algirdas, Patrikas ir Aleksandras iš
Gardino po sėkmingo žygio į skalvių žemę (sudegino dvi pilis, paėmė belaisvių) 1365 m. vasario 14 d. linksmi grįžo pas karalių prie
Ragainės ir paaukojo dievams tauro kraujo bei belaisvį Henselį38.
Paskutinieji trys aukojimo ritualai turi bendrumų. Visais atvejais aukojimo tikslai yra kariniai (taikos sudarymas, priešų nuvijimas, sėkmingas žygis į priešų žemę); visais atvejais kaip auka
pasirenkamas jautis (tauras).
Likę ritualai, kurių metu taip pat aukojamas jautis (veršis), priskirtini žemdirbiškiems aukojimams. Jais siekiama atsidėkoti dievams
už suteiktas gėrybes ir malones arba tų gėrybių ir malonių išprašyti.
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Išsamiausią tokį žemdirbišką aukojimą aprašo M. Strijkovskis.
Jo liudijimu, susirenka keli kaimai, apkreikia stalą šienu, ant jo deda
duoną ir alų, tada žynys aukojamą gyvulį muša pagaliu, po to taip
pat daro visi aplink stovintieji. Išvirto, iškepto maisto gabaliukus pirmiausia meta po stalu, ant krosnies, po suolais, į kiekvieno namo kertę, sakydami: Čia tau, o Žemininke (Ziemiennik), dieve mūsų! Teikis
aukas priimti, o tuos patiekalus maloningai valgyti39. Bendruomeniškumas šio aukojimo metu apeigos dalyvių realizuojamas keistu apeiginiu veiksmu. Aukojamą gyvulį, pasak šaltinio autoriaus, visi muša
lazda. Abejonių dėl tokios ritualinės elgsenos kilo J. Vaiškūnui. Jo
manymu, toks gyvulių užmušimas lazdomis, apeigų metu sunkiai įsivaizduojamas, o sumušta gyvulių mėsa vargu ar galėjo būti tinkama
apeiginiam valgymui. Kur kas didesnė tikimybė, pasak J. Vaiškūno,
kad aukojamas gyvulys buvo plakamas kokio nors augalo šaka ar
javų grįžte40. Su tokia interpretacija reikia sutikti. Plakimą galima prilyginti aukojamo gyvulio šlakstymui vandeniu naudojant šieno saują41.
Abiem atvejais greičiausiai siekiama vieno tikslo – kad aukojamas
gyvulys duotų ženklą, kad sutinka būti paaukojamas dievams. Ritualas, kaip tokiais atvejais įprasta, užbaigiamas bendra visų apeigoje
dalyvaujančiųjų puota. Taip pasidalijama aukojamomis gėrybėmis
su dievu Žemininku ir sutvirtinama bendrystė.
Panašiai jaučio aukojimo apeigas perteikia ir dar bent keli
XVI a. pab. – XVII a. rašytiniai šaltiniai. Tiesa, žinios juose kur kas
fragmentiškesnės nei M. Strijkovskio kronikoje, tad jas patogumo
dėlei pateiksime lentelėje.
Iš analizuotų ir lentelėje pateiktų pavyzdžių matyti, kad mums
rūpimi aukojimo apeigos parametrai įvairuoja: a) jautis (veršis)
aukojamas įvairiems dievams ir mirusiems protėviams; b) au-

Lentelė. Auka – jautis (karvė), veršiukas
Šaltinis, metai, šaltinio pobūdis

Adresatas

Auka ir aukojimo būdas

Tikslas

B. Anglas. Apie daiktų savybes (1240 m.);
duomenys autentiški

Miręs gentainis

Jaučiai (avys, kiti gyvuliai) deginami kartu su
mirusiuoju

Kad visko turėtų aname pasaulyje

Dubnicos kronika (1351 m); duomenys
autentiški

Perkūnas?

Žalas jautis, visi dalyvaujantieji apeigoje išsitepa veidus krauju

Sutarties sutvirtinimas

Vygandas Marburgietis Naujoji Prūsijos
kronika (1365 m.)

?

Tauro kraujas

Po sėkmingo žygio į priešų žemes

J. Dlugošas. Lenkijos istorija (XV a. II pusė); Savo dievams
duomenys autentiški

Jaučiai, avinai, kiti gyvuliai. Sudegindavo juos Prisirinkę žemės vaisių42. Numanomas
dievams; puotaudami numesdavo maisto
tikslas – padėka už derlių
dvasioms

J. Dlugošas. Lenkijos istorija (XV a. II pusė); Mirusiajam
duomenys autentiški

Jautis, karvė, žirgas, įvairūs daiktai. Sudeginama kartu su mirusiuoju

M. Strijkovskis. Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių Žemininkas
ir visos Rusios kronika (1582 m.);
duomenys autentiški

Kiaulė, kuilys; veršis ir telyčia (kitų gyvūnų po Už visokeriopą gėrybę ir saugumą
porą)

L. Davidas (1583 m.); duomenys autentiški

Prūsų dievai ?

Juodas jautis (kaulai ir viduriai sudeginami,
mėsa suvalgoma)43

J. Lavinskis. Laiškas Jonui Pauliui Kampanui (1583 m.); duomenys autentiški

?

Jautis (avinas), papjaunamas ant upės kranto Prašant gaivinančio lietaus ir gero oro
per Sekmines44

Vilniaus jėzuitų kolegijos 1602 m. ataskaita; ?
duomenys autentiški

Karvė arba jautis45

Vilniaus jėzuitų kolegijos
1604 m. ataskaita; duomenys autentiški

Pagirnis (Pagyr- Paršas arba jautis. Aukoja vien vyrai46
mis)

Rygos jėzuitų kolegijos 1606 m. ataskaita;
duomenys autentiški

Skirtingiems
dievams

Jautis, paršiukas, ožys, višta. Visi juodos
spalvos47

Lenkijos jėzuitų istorija (1619 m.)

Nuosetas

Jautis (ėriukas, ožka), aukotojo atvestas į
lauką ar prie upės, papjautas, padalytas ir
pačių suvalgomas48

Dionysijus Fabricijus. Trumpas Livonijos
istorijos išdėstymas (1611–1620 m.); duomenys autentiški

Perkūnui

Juodą telyčaitę, juodą ožį ir juodą gaidį. Visi
valgo ir šaukiasi Perkūno49

Vilniaus jėzuitų akademinės kolegijos gany- Mirus tėvui
tojiškos veiklos dienoraštis (1723 m.)

Kad priešo laivai nuplauktų

Kad susilauktų gausaus derliaus

Maldaudami lietaus

Jautis. Apeiga vadinama Ritimey (mirus sūnui Vėlei pasotinti, kad nurimtų mirusiojo
aukojamas veršis)
vėlė ir duotų ramybę namams
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kojimo tikslai patys įvairiausi (viena vertus, skirtingi, kita vertus,
visus juos vienija bendražmogiškas siekis – saugumas ir vaisingumas); c) jautis aukojamas dievams pasitelkiant daugelį žinomų būdų – auka (jos dalis) sudeginama, suvalgoma (kartu su
dievais), dalis numetama po stalu, į trobos kertes ir pan.; d) net
devyniuose iš keturiolikos aprašų jaučio auka yra lygiavertė kito
gyvūno aukai (tą akivaizdžiai rodo, kad ir tie pavyzdžiai, kuriuose
sakoma, kad aukojamas paršas arba jautis, jautis arba ėriukas,
visų gyvūnų po porą – veršis ir telyčia, avinas ir avis, ožys ir ožka,
kuilys ir kiaulė, gaidys ir višta, žąsinas ir žąsis50).
Bemaž tokios pat išvados suformuluotos ir išanalizavus
pas lietuvius ir prūsus populiarias ožio aukojimo apeigas XIII–
XVII a.51. Vadinasi, vien aukos turinys nėra svarbiausias dalykas,
aukos turinys (šiuo atveju gyvulys) nėra susietas tik su kuria nors
viena dievybe ir, atvirkščiai – vienai (konkrečiai) dievybei gali būti
aukojami įvairūs gyvuliai.
2. JAUTIS XIX–XX A. LIETUVIŲ IR KAIMYNINIŲ TAUTŲ
TIKĖJIMUOSE, PAPROČIUOSE, TAUTOSAKOJE
Po krikščionybės įsigalėjimo daugelyje tautų labiausiai išliko jaučio ir
derlingumo, vaisingumo sąsajos. Populiariausias jaučio – derliaus,
javų dvasios įvaizdis52. Kai kuriuose Vakarų Prūsijos regionuose vilnijant javams sakoma: Jautis bėga per lauką, o, pastebėjus vešliau
užderėjusį javų plotą, teigiama: Čia jaučio gulėta53 (plg. lietuvių posakį Dievo sėta ir sėdėta). Dižono apylinkėse baigiant pjauti javus į
lauką atvedamas jautis. Nupjovęs paskutines varpas, pjovėjas jautį
paskerdžia. Dalis mėsos suvalgoma javapjūtės pabaigtuvėse, kita
dalis susūdoma ir laikoma iki sėjos. Kitur javapjūtės pabaigtuvėms
parenkamas pirmas tais metais atsivestas veršiukas, kuris papuošiamas varpomis ir kaspinais. Veršiukas tris kartus apvedamas
aplink lauką ir iškilmingai paskerdžiamas54. Tokių pavyzdžių gausu
daugelio Europos tautų papročiuose. Orleano apylinkių gyventojai
iš šiaudų padarytą jaučio iškamšą balandžio pabaigoje kabina ant
seniausios obels. Obuolius rudenį nuskynus, iškamša įmetama į
vandenį arba sudeginama, o pelenai suberiami vandenin55.
Jautis. 2009. A. Lukšos nuotrauka
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Lietuvių tikėjimuose, papročiuose, tautosakoje taip pat
apstu pavyzdžių, rodančių jaučio ir vaisingumo, derlingumo
sąsajas. Antai A. Juškos aprašytoje Svotbinėje rėdoje veliuoniečių lietuvių prieš marčpietį šešuras įveda į seklyčią jautį ir
padovanoja marčiai56. Tikėtina, kad ši dovana ne tiek praktinė,
kiek simbolinė – šitaip jaunavedžiams linkima vaisingumo57. Šis
A. Juškos pavaizduotasis atvejis gretintinas su gerokai ankstyvesniu vestuvių papročio aprašu, perteiktu Sūduvių knygelėje
(XVI a. pr.). Knygelės autorius aprašė to meto prūsų vestuvių
apeigas, kurios užbaigiamas taip: ...atneša jaunajai jaunosios
gaidį, keptus ožio arba buliaus pautus... Dar priduriama, kad
vestuvėms negalima skersti jokio skapo58.
Bemaž porą šimtmečių vėliau M. Pretorijus teigia, kad XVII a.
pab. toks paprotys jau nebuvo žinomas: Aš teiravausi kuo stropiausiai, ar yra kada buvę atvejų, kad jauniesiems duotų valgyti
meškino, ožio ar kt. pautelius, tačiau gavau atsakymus, kad tai
negirdėtas jų krašte dalykas. Beje, pasitaiko, kad koks nepraustaburnis marčią pakirkina tokiu klausimą: kaip jai patikę ožio
pautai (turimas omenyje vedybinis gyvenimas). Tačiau in natura
(iš tikrųjų) jauniesiems to patiekalo neduoda, nors šiaip nadruviai
mielai valgo eržilų, ožių, bulių pautelius59. M. Pretorijaus pastebėjimai, kaip matyti, gana prieštaringi. Vis dėlto iš etnografinių
aprašų matyti, kad iki pat XX a. vid., o atskirais atvejais ir iki XX a.
pab. išliko paprotys paskubomis išsikepti ir suvalgyti skerdžiamų
ar romijamų gyvulių pautus. Manoma, kad toks patiekalas neša
palaimą, sveikatą, užtikrina vaisingumą, lytinį vyro pajėgumą.
Dėl šios priežasties patiekalas yra ruošiamas paties šeimininko
(skerdėjo, romytojo), stengiantis neprileisti moterų ir vaikų, kad
gaminamas maistas neprarastų savo ypatingų galių60.
Beje, antikos laikais neįstengiant paaukoti gyvulių, dievų garbei buvo statomi akmeniniai paminklai kaip jaučių ir karvių pakaitalai, o nuo II ir III a. itin išplito jaučio sėklidžių aukojimas. Šiuos
rinktinius organus tiek vyrai, tiek moterys aukodavo per privačias
ir viešąsias apeigas, apie kurias žinoma iš lotyniškų įrašų. Nuo
160 m. po Kr. šie aukojimai labiau siejami su Kibelės, Didžiosios
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motinos, kultu, taip pat su aukojimais už imperatoriaus saugumą61. Prisimintinas čia ir romytų galvijų – eržilų, jaučių, ožių pautų
aukojimas dievui Ganikliui XVI a. pabaigoje62.
Žemės derlumas, derliaus apsauga regima ir kituose
XIX a. pab. lietuvių žemdirbių papročiuose. Visoje Lietuvoje laukų
apsaugai nuo audrų ir perkūnijos dvynys artojas su dvyniais jaučiais (veršiukais, teliukais) ar arkliais apvarydavo vagą aplink visą
lauką ar kaimą63. Per Sekmines, kaip žinoma, piemenys, vadovaujami kerdžiaus, vainikuodavo karves ir ypač iškilmingai – bulių64.
Dar minėtinas javapjūtės pabaigoje paskutinėj pradalgėj ėdantis /
gaudomas paslaptingasis žebris / žiobris, kuris gali būti vienas iš
stumbro (laukinio jaučio) pavidalo javų dvasios vardų. Tokia prielaida įmanoma sugretinus L. A. Jucevičiaus užrašytą javapjūtės
pabaigtuvių dainoje minimą žiobrį / žiobrelį / žiobrelaitį65 bei arklo
(žambis, žiobris, žiobras, žiobrė) ir stumbro (žiobris, žiobrys, žobras, žiobras)66 tarminius pavadinimus67. Tiesioginį jaučio, gyvulių
prieauglio ir žemės ryšį dar galima įžiūrėti ir leksemoje bulinė. Taip
vadinamas bendros kaimo žemės sklypas, duodamas pasisėti
tam, kuris laiko visai kaimo bandai bulių (jautį)68.
Derlingumas neatsiejamas nuo drėgmės (vandens), reikiamo
(būtino) kritulių kiekio. Šiuo požiūriu reikšmingu laikytinas ryšys
tarp jaučio ir vandens, kuris itin pastebimas padavimuose apie
ežerų kilmę – ežeras atsiranda iš debesies, pašaukus vardu jautį
(karvę), ežeras atsiveria, kai aplink lanką tris dienas bėgioja jautis. Jaučio ir debesies sąsajos, kaip jau pastebėta D. Vaitkevičienės, regimos ir mįslėse: Juodas jautis dangų laižo (Debesis)69.
Tai pačiai grupei, matyt, galima priskirti ir padavimus, kuriuose
vanduo išeina, kai burtininkas pakasa prie ežero jaučio (kiaulės)
galvą70. Šie padavimai paaiškina ir hidronimų – Jaučbalys, Jaučbalė, Jaučmušis, Jaučio Dėjimas; Veršis, Veršelis, Veršupys, Veršaplūkė, Veršiakys, Veršiabalė, Veršlupis ir kt.71 kilmę.
Lietuvių mįslėse jaučio baubimas dar gretinamas su griausmu, perkūnija: Senas jautis baubia (Debesys ir griaustinis); Už
trijų kalnų bulius baubia (Griaustinis)72. Mįslėse jautis dar gretinamas su mėnuliu: Palšas jautis pro vartus daboja (Mėnulis);
Žalas jautis provartsu daboja (Mėnulis)73. Identiškos arba panašios mįslės žinomos ir slavams: Ревнул вол за сто гор за сто
рек (Гром); Тур ходит по горам турица-то по долам; тур
свистнет турица-то мигнет (Гром и молния); Лисий вiл
крiзь забор дивитъся (Месяц сквозь забор светит)74.
Tauro (stumbro)75 ir vegetacijos ryšys taip pat ryškus kai kuriose
slavų tautose. Slovakai mini šventę Turice, kurios metu po kiemus
vedžioja persirengusį (persirengusius) tauru (stumbru). Vaikštynių
pabaigoje tariamasis tauras (stumbras) yra nukaunamas, jam perpjaunama gerklė ir „krauju“ apšlakstomas mėšlas. Tokia apeiga
turėjo garantuoti gerą ateinančiųjų metų derlių. Panašus paprotys
Chodzenie z turoniem (tauro vedžiojimas) žinomas ir lenkams76.
Tauro ryšį su derlingumu iliustruoja ir lenkų kalėdinė daina: Gdzie
turoń chodzi, tam sie żytko rodzi. / A gdzie nie chodzi, tam sie nie
rodzi. / Gdzie jego stopy, tam staną kopy. Tauro (taip pat ir šerno)
kultinę reikšmę ikikrikščioniškoje rusų religijoje rodo rusų bylinų
(istorinės epinės giesmės) analizė ir senuosiuose metraščiuose
užfiksuoti vietovardžiai Турова божница, Капище Турово77. Daugelyje slavų tautų žinomi apeiginiai „jaučio žaidimai“, „jaučio šokiai“, kurie, B. Rybakovo manymu, pavaizduoti ant Vlasovičiuose
rastų pakabukų su jaučio galvos ir septynių merginų atvaizdais.
Jaučio arba tauro kaukė taip pat viena populiariausių slavų Užgavėnių ir Kalėdų persirengėlių vaikštynėse78.
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Lietuvoje tauro (jaučio) kaukė persirengėlių vaikštynėse nėra
žinoma, tačiau Lietuvos toponimikoje tauro, stumbro „pėdsakas“
taip pat ryškus. Minėtini miestų, miestelių, gyvenviečių, miškų,
kalnų, upių pavadinimai: Tauragnai, Tauragė, Tauralaukis, Taurdvariai, Taurkalniai, Taurlaukėliai, Taurakiemis, Taurapilis, Tauršilis, Taurinė, Taurupė; Stumbragiriai, Stumbrakiemis, Stumbriai,
Stumbrys, Stumbrio ežeras79.
Neatsitiktinai tauras, stumbras, jautis vaizduoti kilmingų Lietuvos giminių herbuose, Lietuvos miestų antspauduose ir herbuose.
Antai 1434 m. Kauno seniūno herbą puošė buivolo galva80. Nuo
XV a. antrosios pusės žinomas Tyzenhauzų giminės herbas, kuriame pavaizduotas juodas buivolas auksiniame lauke81. 1507 m.
Mackaus Stankevičiaus antspaude skydo viršuje vaizduojama
buivolo galva, o apačioje – jautis82. Tauragnus „sergi“ raudonais ragais papuoštas juodas tauras, Rokiškio – juodas jautis,
o Ukmergės – raudonas veršis – Poniatovskių giminės simbolis.
Perloją garsina rudas stumbras su lotynišku kryžiumi ant galvos
ir yra sietinas su Kauno heraldikos tradicija. Laikinoji sostinė dabar taip pat susigrąžinusi nuo senų laikų miestą garsinusį taurą,
kurį anuomet paprastai galėjo medžioti tik kunigaikščiai. Pasvalio
herbe – bekaklė juodo jaučio galva su auksine grandimi šnervėse
ir auksine apynių virkščia, apsivyniojusia apie jaučio ragus, virš
ragų po tris spurgus, virš kaktos apynio lapas83.
Populiarus jautis (buivolas, stumbras) ir miestų sfragistikoje.
Kauno sfragistikoje tauras žinomas nuo XV a. Kiek vėliau jis atsirado ir Belsko antspauduose. XV a. pabaigoje buivolo galvą
turėjo Drogičinas, XVI a. – Knišinas ir Tikocinas84.
Žinoma, galima teigti, kad gyvūnai antspauduose atsirado dėl
ganėtinai žemiškų priežasčių – jų gausu to meto giriose, kilmingųjų
privilegija juos medžioti ir pan. Kita vertus, herbe ar antspaude vaizduojamas buivolas (tauras) simbolizuoja kilmingumą, jėgą, silpnųjų globą85, o jautis – darbštumą, kantrybę, žemdirbystę, išmintį86.
Akivaizdu, kad šios simbolinės reikšmės koreliuoja su liaudyje paplitusiais, išlikusiais tikėjimais apie šių gyvūnų sąsajas su kilmingumu, karingumu ir visokeriopu vaisingumu. Tikėta, kad iš tauro odos
pagamintu diržu apsijuosus kur kas lengviau gimdyti, o L. A. Juce
vičius liudija, kad lietuvių kariai nešioję iš tauro odos pagamintus ir
išraižytus runomis amuletus, kurie saugoję nuo nelaimių87.
Chronologiškai vėlyvesniais laikytini papročiai, kai jaučio pavidalo iškamša pašiepiami su visais nespėjantys javų kirtėjai.
Aukštutinėje Bavarijoje per javapjūtę nuo kaimynų atsilikusio pjovėjo lauke pastatoma jaučio iškamša su lentele, kurioje pašiepiamas šio ūkio šeimininkas88. Su šiuo papročiu bent kiek siejasi Žemaitijoje (Alsėdžių apylinkėse) užrašytas prietaras, sakantis, kad
paskutinį pėdą pjauti – tai tas pats, kaip veršio uodegą suėsti89.
XIX a. užrašytos tautosakos tekstuose jaučio pavidalu jau pasirodo ir velnias. Keletą tokių pavyzdžių yra pateikęs J. Basanavičius. Jo užrašytose sakmėse žmonės matydavo laukymėje bulių,
kuris artyn priėjus dingdavo; ant kelio rastas ir į šlajas įkeltas veršis bevažiuojant pavirsta tokiu buliumi, kad arkliai vos bepaveža;
moteriškei naktį namo einant ant tako pasirodo bulius trijų bulių
didume, ant kelio rastas ir namo parsivežtas veršis pavirsta gaidžiu90. Jaučio ir velnio ar kurios kitos piktos būtybės sąsajos yra
vėlyvesnės ir laikytinos senosios religijos demonizavimo rezultatu.
Tą pastebėjo dar J. Balys: kai javų laukai vilnija, tada sakoma, kad
per juos eina tam tikros būtybės, dabar dažniausiai sakoma, kad
lekia velnias ar aitvaras91. Tad chronologiškai senesniais laikytini
pasakymai avelės laksto, avinai lekia, Dievas avis gano; vėlyves-
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niais – aitvaro veselia, pirklių aitvaras, kaukas laksto, laumės vaikus supa, eina raganos ir karpo rugius; paveiktais krikščionybės –
Dievas laukus glosto, Dievas eina laimindamas ir pan. Demonizavimo procesą atspindi ir jau minėto žebriuko virtimas velnio eufemizmu92; Baubio, Jaučių Baubio – vaikų baidykle baubaušiu93.
IŠVADOS

Tauras, XVI a. piešinys Iš Lietuvos heraldika, Baltos lankos,
2008, p. 432

Kauno miesto antspaudas, naudotas 1540–1548 m. Iš Lietuvos
heraldika, Baltos lankos, 2008, p. 208

XIII–XVIII a. rašytiniuose šaltiniuose fiksuotos medžiagos analizė
rodo, kad aukojimo apeigų, kuriose dievui / dievams paskiriamas
jautis (karvė, veršis) parametrai (adresatas, aukojimo tikslai, aukojimo būdai) įvairuoja: a) jautis (veršis) aukojamas ne kuriam
nors vienam, o įvairiems dievams ir mirusiems protėviams; b) aukojimo tikslai taip pat patys įvairiausi (viena vertus, skirtingi, kita
vertus, visus juos jungia, vienija bendražmogiškas siekis – saugumas ir vaisingumas); c) jautis aukojamas dievams pasitelkiant
daugelį žinomų būdų – auka (jos dalis) sudeginama, suvalgoma
(kartu su dievais), dalis numetama po stalu, į trobos kertes ir
pan.; d) net devyniuose iš keturiolikos aprašų jaučio auka yra
lygiavertė kito gyvūno aukai (tą akivaizdžiai rodo kad ir tie pavyzdžiai, kuriuose sakoma, kad aukojamas paršas arba jautis, jautis
arba ėriukas, visų gyvūnų po porą – veršis ir telyčia, avinas ir
avis, ožys ir ožka, kuilys ir kiaulė, gaidys ir višta, žąsinas ir žąsis).
Iš šių pastebėjimų darytina prielaida, kad vien aukos turinys
nėra svarbiausias dalykas, aukos turinys (šiuo atveju gyvulys)
nėra susietas tik su kuria nors viena dievybe ir, atvirkščiai – vienai
(konkrečiai) dievybei gali būti aukojami įvairūs gyvuliai.
Po krikščionybės įsigalėjimo daugelyje tautų labiausiai išliko
jaučio ir derlingumo, vaisingumo sąsajos.
Jaučio ir velnio ar kurios kitos piktos būtybės sąsajos yra vėlyvesnės ir laikytinos senosios religijos demonizavimo rezultatu.
Nuorodos:
Lietuvių enciklopedija. T. IX. Redagavo Juozas Girnius, Boston: Lietuvių
enciklopedijos leidykla, 1956, p. 358–359; Kregždys R. Baltų mitologemų etimologinis žodynas I: Kristburgo sutartis, Vilnius: Lietuvos kultūros
tyrimų institutas, 2012, p. 107.
2
Daug jų yra suminėjęs R. Kregždys (Kregždys R. Baltų mitologemų etimologinis žodynas I: Kristburgo sutartis, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų
institutas, 2012, p. 107.) Jo taip pat pastebėta, kad jaučio – derliaus
dievybės įvaizdis radosi iš jaučio – vandens dievybės, „klajokliniam gyvenimo būdui pavirtus į agrarinį“; argumentuotai pagrindžiamos jaučio ir
prūsų dievo Curche paralelės (ten pat, 95–155).
3
Vienas mitų byloja, jog Dzeusas, pamatęs Europą, ją įsimylėjo ir nusprendė pagrobti. Jis pasivertė baltu jaučiu, kad apgautų pavydžią
Herą, išniro iš jūros ir prisiartino prie Europos. Europa, pamačiusi priėjusį
jautį, jį apkabino, pabučiavo ir juokais atsisėdo ant jo nugaros. Gyvulys
pakilo ir metėsi į jūrą, kurią su Europa ant sprando perplaukė. Dzeusas
merginą nusiplukdė į Kretą, kur pasirodė jai savo dieviškuoju pavidalu
(Švabas G. Gražiausios antikos sakmės. T. I, Vilnius: Vyturys, 1989, p.
27–31). Šis mitas susilaukė daugybės menininkų dėmesio nuo antikos
laikų iki šiandienos. Vienas seniausių atvaizdų – Europa ant jaučio (apie
500 m. pr. Kr.) – saugoma Palermo regioniniame archeologijos muziejuje
(žr.: Mitologija. Klasikiniai mitai dailėje, Aktėja, 2007, p. 196–197).
4
Фрезер Д. Д. Золотая ветвъ. Исследование магии и религии, Москва:
Издателъство политической литературы, 1980, c. 514, 516.
5
Ten pat., p. 516.
6
Jautis galėjo tapti ir mirties bausmės vykdytoju. Pavyzdžiui, Dzeuso sūnūs Amfionas ir Dzetas už nuožmų elgesį su jų motina Antiope Tebų
karaliaus Liko žmoną Dirkę pririšo prie jaučio, kuris ją nuvilko ir įmetė į
jos vardu po to pavadintą versmę (žr.: Plautas. Vergas apgavikas. Antikinės komedijos. Aristofanas.Menandras. Plautas. Terencijus. Sudarė
Dalia Dilytė, Vilnius, Vaga, 1989, p. 315).
7
Френденберг О. Поэтика сюжета и жанра. Л.: Гослитиздат, 1936, c.
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ETHNOLOGY. SCIENTIFIC RESEARCH WORK
Rimantas Balsys

THE OX IN THE EMOTIONAL ATTITUDE OF THE BALTS: FROM
A SACRIFICE TO THE HIGHEST GODS TO THE CORN SPIRIT
Summary
The material of the 13th–18th-century written sources shows that the parameters (receiver, sacrificial objectives and sacrificial methods) of sacrificial rites in which the ox (cow, calf) was sacrificed to god / gods varied:
a) the ox (calf) was sacrificed not to one, but various gods and dead
ancestors; b) the sacrificial objectives also varied (on the one hand, they
were different, on the other hand, all of them were united by human aspiration: security and fertility); c) the ox was sacrificed to the gods in many
known ways: the victim (or portion of it) was burned, eaten (together with
gods), a part of it was thrown under the table, to the corners of the house,
etc.; d) in nine of fourteen cases the ox sacrifice was equivalent to other
animal sacrifice (that clearly shows the examples, that there was sacrificed a pig or an ox, an ox or a lamb, all animals in a pair: a calf and a
heifer, a ram and a sheep, a he-goat and a she-goat, a boar and a pig, a
rooster and a hen, a gander and a goose).
From these observations it may be assumed that a victim is not the
most important thing, the victim (in this case an animal) is not related
exclusively to any one god, and vice versa, various animals can be
sacrificed to one (specific) god.
When Christianity became firmly established, in many nations mostly
remained the connection between the ox and fertility. The connection
between the ox and the devil and other evil creatures appeared later and
was considered to be result of the old religion demonizing.
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