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Prūsų ir lietuvių
vandens dievai bei dvasios:
nuo Natrimpo iki žuvų piemens

Rimantas Balsys

Abstract: refering to written sources ofl5-17th century, linguistic sur
veys as well as ethnological and folklore data, the article investigates the 
origin names of the ancient Prussians, Lithuanian deities and mythical 
souls related to various waters, shipping and fishing traditions, as well as 
the nature of functions and rituals and their possible relationship whith 
other Indo-European deities and goddesses and the Christian tradition. 
The article also considers the shift of deities (related to waters, shipping 
and fishing) in 15-19 th century.

Ne vieno tyrinėtojo pastebėta, jog ankstyvuosiuose bal
tų religijos ir m itologijos šaltiniuose užsimenama apie baltų 
garbintus „skaidrius vandenis", „šaltinius", „vandenis, kur 
niekas nedrįso žuvauti" ir taip toliau1. Sutariama ir dėl to, 
jog vanduo, kaip ir k iti gamtos objektai, garbinti arba laiko
mi šventais, tikint, kad jame reziduoja arba per jį yra pasie
kiami dievai2.

1 Balys J., Raštai, t. 2, V , 1998, p. 14; Beresnevičius G., Kosmosas ir šventvietės 
lietuvių ir prūsų religijose, Darbai ir dienos, nr. 6(15), 1998, p. 28-30.; Būgienė L., 
Mitinis vandens įprasminimas lietuvių sakmėse, padavimuose ir tikėjimuose, Tau
tosakos darbai, 1.11(18), 1999, p. 17-19.

2 Beresnevičius G., Kosmosas ir šventvietės..., p. 29.
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Šiame straipsnyje, remdamiesi XV-XVII a. rašytiniais šal
tiniais, XIX a. etnografų, m itologų užrašyta medžiaga, pasi
telkę folkloro, kalbos, archeologijos, istorijos ir kitokius lie
tuvių bei prūsų šaltinius bei naudodamiesi kitų tyrinėtojų3 
atliktais darbais, aptarsime su vandenimis, laivyba, žvejyba 
susijusių dievybių ir m itin ių būtybių bei jų vardų kilmę, 
funkcijų pobūdį, regioninę priklausomybę, jiems priskiria
mas apeigas, galimus jų santykius su kitų indoeuropiečių 
tautų dievais ir deivėmis bei su krikščioniškąja tradicija. 
Straipsnyje taip pat norime pažvelgti į su vandenimis, la ivy
ba, žvejyba susijusių dievybių kaitą XV-XX  a. bei nustatyti 
jos priežastis ir aplinkybes.

Iš įva irių šaltinių surinkta penkiolika su vandenimis su
sijusių teonimų4 (1 lent.).

Natrimpas, Patrimpas, Autrimpas, Antrimpas

Šaltiniai. Natrimpas pirmą kartą paminėtas 1418 m. 
Varmės vyskupų pranešime: „Iš šio krašto nuo pat pradžių 
buvo ketinama išvaryti ir buvo išvaryti demonams tarnau
jantys žmonės, garbinantys Patulą, Natrim pą ir kitus gėdin
gus vaizdinius..." (BRMŠ, I, 477).

3 Būga K., Rinktiniai raštai, 1.1-3, V , 1958-1961; Balys]., Raštai, 1.1-5, V , 1998- 
2004; Mažiulis V., Prūsų kalbos etimologinis žodynas, t. 1-4, V , 198B-1997; Топо
ров B. H., П р у с с к и й  я з ы к ,  1.1-4, Москва, 1975-1990; Vėlius N., Chtoniškasis lietu
vių mitologijos pasaulis, V , 1987; Vėlius N., Mitinės lietuvių sakmių būtybės. V, 1997; 
Greimas A. }., Lietuvių mitologijos studijos, V , 2005; Beresnevičius G., „Eglė žalčių 
karalienė" ir lietuvių teogoninis mitas,V., 2003; Beresnevičius G., Trumpas lietuvių ir 
prūsų religijos žodynas, V , 2001.

4 Čia neskaičiuojamos įvairios undinių rūšys bei tikriniai vandens telkinių val
dovų vardai, tačiau prie vandens dievų priskiriami Natrimpas ir Patrimpas. Taip 
pat čia aptariami ir tie teonimai, dėl kurių autentiškumo abejojama (Dzivsvitis, 
Jūratė). Šiame straipsnyje neanalizuojami daugiasluoksniai velnio bei laumių vaiz
diniai, nes jie yra aptarti kitur.

13 1







Patrim pe kuris laikomas vienu iš trijų aukščiausiųjų 
brutėnų dievų (sykiu su Perkūnu ir Patulu) pirm ą kartą 
m ini Simonas Grunau 1529 m. Č ia jis laikomas javų dievu: 
kaip jaunas žmogus, be barzdos, su varpų vainiku ant gal
vos, linksmas, -  jis buvo javų dievas ir vadinosi Patrimpas" 
(BRMŠ, II, 92, 93,103). S. Grunau dar teigia, kad Patrimpo 
„ženklas buvo gyvatė, ji dideliame puode buvo vaid ilučių  
penima pienu ir visada laikoma uždengta javų pėdais" 
(BRMŠ, II, 104). Taip pat sakoma, jog Patrimpas „lemdavo 
laimę mūšyje ir  šiaip kituose reikaluose. Jei kas tą Patrimpą 
turėjo pagarbinti, tai reikėjo, kad vaid ilutis tris dienas pas
ninkautų ir ant grynos žemės miegotų, o pirm iausia deginti 
sm ilkalus ant tos ugnies, kuri vašku kūrenama; šis velnias 
dar norėjo, kad jo garbei žmonės mažą vaiką nužudytų, ir 
tai buvo daroma" (BRMŠ, II, 112).

Tačiau „Sūduvių knygelėje" (1520-1530 m.) rašoma, 
kad Patrimpas (Potrimpus) yra tekančių vandenų dievas 
(BRMŠ, II, 144).

1530 m. vyskupų sinodo nutarimuose Patrimpas p ri
lyginamas Kastorui (BRMŠ, II, 160). Jonas M aleckis- 
Sandeckis Patrimpą vadina up ių  ir šaltinių dievu (BRMŠ, 
II, 208), teigia, kad pranašautojai, kurie vadinam i burti
ninkais „šaukdam iesi Patrimpo, p ila vašką į vandenį ir iš 
susidariusių ženklų arba figūrų pranašauja ir skelbia tai, 
ko buvo paklausti" (BRMŠ, II, 209-210). Jonui Bretkūnui 
Patrimpas -  vienur sūduvių tekančių vandenų dievas, k i
tur -  skandinavų iš Kim brijos į Prūsiją atsineštas javų die
vas (galbūt saulė), įsivaizduojamas kaip „jaunuolis su var
pų kuokštu prie barzdos, linksmas, besišypsantis" (BRMŠ, 
II, 312, 314).
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S. Grunau žinias apie Patrimpą 1595 m. pakartojo Kas' 
paras Hennenbergeris, Celestinas Mislenta, Tomas Klagijus 
(BRMŠ, II, 347; III, 32, 59). Aleksandras Guagnini 1611 m. 
„Europinės Sarmatijos kronikoje" teigia, jog Patrimpas „yra 
tėvų žemės dievas. Lotyniškai tuos dievus vadina dii penates. 
Sis dievas buvo pavaizduotas kaip susirangęs varinis žaltys, 
kurio garbei kiekvienas tenykštis gyventojas, kaip Lietuvoje 
bei Žemaitijoje, laikė gyvą žaltį ir lakino jį pienu" (BRMŠ, II, 
491). Motiejui Strijkovskiui (kaip ir J. Bretkūnui) Patrimpas 
yra ir  „tėvų žemės dievas", ir „up ių ir visų tekančių vande
nų dievas", kurio varinis, susirangiusio žalčio pavidalo sta
bas stovėjęs Romovėje5 (BRMŠ, II, 543, 545). Jonui Lasickiui 
Patrimpas -  upių ir šaltinių dievas (BRMŠ, II, 599). Matas 
Pretorijus Patrimpą tapatina su Kurku, teigdamas, kad 
„per Kurkos arba Patrimpo garbinimo šventę, vadinamą 
Gabjauja" ąžuolo arba skroblų malkų ugnyje yra deginami 
kaulai (BRMŠ, III, 253). K itur M . Pretorijus Patrimpą p rily 
gina Žem eliukui arba Žemynėlei (BRMŠ, III, 260). Patrimpo 
garbei laikomus žalčius, pasak M. Pretorijaus, turėjo p ri
žiūrėti (parūpinti jiems pieno) žaltonys -  žalčių kerėtojai ir 
ženklų aiškintojai6 (BRMŠ, III, p. 276).

Autrim pas pirmą kartą paminėtas „Sūduvių knygelėje" 
(1520-1530): „Autrim pas -  jūrių ir marių dievas" (BRMŠ, II, 
143). 1530 m. vyskupų sinodo nutarimuose jis prilyginamas 
Neptūnui (BRMŠ, II, 160). M. Strijkovskiui Autrim pas yra 
jūros, tvenkinių, kūdrų ir ežerų dievas (BRMŠ, II, 545).

5 Tokį, matyt, paties M. Strijkovskio sugalvotą, bet kronikose neaprašytą Pa
trimpo stabo pavidalą vėliau išpopuliarins ir kiti lietuvių mitologijos tyrinėtojai.

6 M . Pretorijus užsimena skaitęs Ordino kronikoje, jog galindų žaltys vadina
mas Patrimpu: „kai galindai norėjo pulti Mozūriją ir per pietus ilsėjosi prie vieno 
ežero, per ežerą plaukė žaltys, [tai matydami] jie laimingai šaukė: „mūsų dievas 
Patrimpas su mumis. Taigi kilkime, traukime toliau" (BRMŠ, III, 264).
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J. Maleckis-Sandeckis jūros dievu vadina Antrim pą 
(BRMŠ, II, 208). J. Bretkūnui jis -  marių bei jūros dievas 
(BRMŠ, II, 312), J. Lasickiui -  jūros dievas (BRMŠ, II, 599).

Tyrinėjim ai. Teodoras Narbutas Potrimpą ir Atrim pą la i
ko vienu dievu. Pasinaudojęs Adom o Liudviko Jucevičiaus 
žiniom is, kad žvejai, gyvenantys prie Palangos, garbina 
Dzivsvitį, T. Narbutas pastarąjį gretina su Atrim pu, nes abu 
jie įsivaizduojam i žalčio pavidalu7.

Simonas Daukantas Trimpą arba Drimbą, „kurį pra
šaliečiai vadina Patrimpo dievu" laiko pavasario, laimės, 
brandos ir gausumo davėju, gyvulių, orės ir javų globėju 
ir sieja su Jorės švente8. Juozapas Ignacas Kraševskis tei
gia, jog Atrimpas, Patrimpas (tikrasis vardas, jo manymu, -  
Audrim pas) yra dievybė, globojanti vandenis, tai -  „vande
nų, apvaisinančių žemę jėgos personifikacija" ir gim iningas 
Ežeriniui, Dzivsvyčiui,9 Gardaičiui bei Upinei10.

Kyla klausimas, ar tik ne dėl žalčio, kuris, kaip žinia, gy
vena sausumoje, bet gali p laukti ir vandeniu, Patrimpas -  
žem dirbių dievas -  tapo ir tekančių vandenų bei šaltinių 
dievu (žr. D ievai Pagirniai). Svarbi čia, žinoma, ir vandens 
mitologema. Žemdirbiškame pasaulėvaizdyje vanduo įvai
riu  pavidalu (lietaus, rasos) yra gero derliaus, vaisingumo 
garantas. Tą liudija išlikę laistym osi vandeniu, prausimo
si, maudymosi papročiai per svarbiausias kalendorines 
bei įva irių  darbų pradžios ar pabaigos šventes XIX-XX a. 
pradžioje. Panašiai mano ir Vytautas M ažiu lis. Jis teigia,

7 Narbutas T., Lietuvių tautos istorija, 1.1, p. 104-105.
8 Lietuvių mitologija (toliau -  LM), 1.1, V., 1995, p. 157.
9 Dzivsvits ligi šiol (be A. L. Jucevičiaus) daugiau niekur -  nei istoriniuose 

šaltiniuose, nei tautosakoje nėra paminėtas. Niekur daugiau neužrašyta ir dainos 
„Plaukiam, plaukiam, brolyčiai" variantų.

10 LM, 1.1, p. 10.
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kad ne tik Trimpas, bet ir Patrimpas/Autrimpas iš pradžių 
buvo „derlingum o [ir drėgmės (ji -  svarbiausias derlingu
mo faktorius)] dievų vardai"11.

Pirmasis Patrimpo vardą mėgino išsiaiškinti Ignacas 
Johanas Hanušas, kildindam as jį iš si. potreba, reiškiančio 'rei
kmę, būtinumą' ir bog 'dievas'. Tikrasis Atrimpo/Patrimpo 
vardas, J. I. Kraševskio manymu, turėtų būti Audrim pas ir 
sietinas su lie. audra reiškiančia 'bangą' 'vandenis'12.

K. Būgos manymu13 14, teonimai Patrimpas, Natrimpas, 
Autrimpas, Antrimpas padaryti iš prūsų veiksmažodinės 
šaknies trimp-, gim iningos lie. trempti14 ir priešdėlių pa-, na-, 
au-, an-15. Taigi Patrimpas -  iš *pa-trimp- 'patrepsėti, patrypti'; 
Autrimpas -  iš *au-trimp- 'nutrepsėti, nutrypti'; Antrimpas -  
iš *an-trimp- 'nutrepsėti, nutrypti'; Natrimpas -  iš *na-trimp- 
'užtrepsėti, užtrypti'. Remdamasis šia etimologija Vladim iras 
Toporovas daro prielaidą, jog galėjo egzistuoti dievas 
Trimpas (Trimps), kuris ilgain iu i skilo į du dievus: Autrim pą 
ir Patrimpą16. Toks procesas senosios prūsų religijos nuosmu
kio metu visiškai tikėtinas. Juolab, kad dievo Trimpo egzista
vimą paremia toponim ikos -  Trympauive (1396 m. -  Trumpozv, 
1405 m. Trimpozv, Trinpoiv, 1465 m. Trynpuoiv -  Karaliaučiaus 
apylinkėse; Trem pai- bažnytkaimis Darkiemio parapijoje

11 Mažiulis V., Prūsų kalbos etimologinis žodynas, t. 3, p. 334; Топоров B. H., Заметки 
по балтийской мифологии, Б о л т о - с л а в я н с к и й  с б о р н и к ,  Москва, 1972, с. 305.

12 LM, t. 1, р. 198.
13 Būga К., Rinktiniai raštai, t. 2, p. 77-78.
14 Trempė su koja į žemę. Aplink mane bernužėliai penki šeši trempia. Arkliai 

kojomis pievas trempia.
15 Prūsų au-, an- gali reikšti nu-, nuo-, iš (Mažiulis V , Prūsų kalbos etimologinis 

žodynas, t. 1, p. 110-112). Tai pastebėjo dar S. Stanevičius, teigdamas kad skirtumas 
tarp Antrimpo ir Autrimpo, tarp an- ir au- yra tik tarminis (Stanevičius S., Raštai, 
V., 1967, p. 255).

16 Топоров B. H., П р у с с к и й  я з ы к ,  т. 4, c. 309.
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apie 12 km j vakarus nuo Drakiemio, minimas nuo 1469 m.)17, 
Trempai (Ožkabalių kaimo pievos vardas Bartninkų parapi
joje), Trempimų ežeras (Marijampolės rj.); keiksmų (eik sau po 
Tritnpų) bei latvių užkalbėjimų pavyzdžiai18.

Pritardamas K. Būgai, V. M ažiu lis vis dėlto mano, kad 
Autrimpo/Patrimpo (Trimpo) darybos ir semantikos isto
rija, vadinasi, ir pati jų etimologija tebėra problemiška. 
V. M ažiu lis šio baltų teonimo kilmę semantiškai aiškina taip: 
,/Trimpas derlingumo dievas" yra, matyt, iš *„tas (dievas), 
kuriam (t. y. kurio garbei) trepsima". Belieka išsiaiškinti trep
sėjimo paskirtį. Lietuvių kalboje veiksmažodis trempti turi 
keletą reikšmių: 'varyti lauk, šalinti, blokšti, baidyti, minti, 
stumti (koja), naikinti, griauti, drausti, trukdyti'19. Daugelis 
tyrinėtojų trepsėjimą, trypimą priskiria žemės budinimo, 
vaisingumo skatinimo apeigoms. Tokių arba panašių apei
ginių veiksmų išliko XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje ka
lendorinių švenčių papročiuose. Antai Varsėdžiuose (Šilalės 
rj.) per Užgavėnes vyrai, važiuodam i pro lauką, kuriame 
bus pasėti linai, sustodavo, išlipdavo iš važio ir ant dirvos 
smarkiai patrypdavo „budindam i žemę", o po to kelis kar
tus pašokdavo aukštyn20. Panašiai (kaip žemės trypimą, bu- 
dinimą) galima interpretuoti apeiginį pasivoliojimą rugių 
arba linų  lauke per Užgavėnes, Jurgines; rugių lankymo

17 XIX a. pabaigoje, kasant pamatus bažnyčiai, Trempuose buvo aptiktas X- 
XII a. kapinynas (Silas V., Sambora H., Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakais, V., 
1990, p. 225).

18 Gerullis G., Die altpreussischen Ortsnamen, Berlin und Leipzig, 1922, S. 186; 
Vaitkevičius V., Alkai. Baltų šventviečių studija, V., 2003, p. 58.; Lietuvių enciklopedija 
(toliau -  LE), Boston, t. 31, p. 58; Pėteraitis V., Mažosios Lietuvos ir Tvankytos vieto
vardžiai, V., 1997, p. 412; Būga K., Rinktiniai raštai, t. 2, p. 77-78.

19 Lietuvių kalbos žodynas (toliau -  LKŽ), 1.16, V., 1995, p. 308.
20 Urbanavičienė D., Lietuvių apeiginė choreografija, V , 2000, p. 308.
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apeigas (sambarius) su paruginėmis giesmėmis, kurios gie
damos einant ratu, eile po keturias, sukantis už parankių ir 
pan.; laukų apėjimas ratu per Kryžiaus dienas ir 1.1.21 Tokie 
maginiai veiksmai, judesiai, žaidimai, šokiai (važinėjima- 
sis rogėmis, žemės trypimas, supimasis, šokimas aukštyn, 
vertimasis kūlio ir pan. labiau būdingi pavasario ir vasaros 
švenčių cik lu i22. Kita vertus, trepsėjimas, trypimas gali būti 
interpretuojamas kaip žemės apvalymas nuo derliu i galin
čių pakenkti jėgų. Lietuvoje šią funkciją atlieka Perkūnas, jis 
pirmu griausmu apvalo žemės paviršių nuo besislapstančių 
velnių. T ik po to žemė tampa nebepavojinga (galima sėdėti, 
gulėti, kurti laužus ir pan.) ir yra pasiruošusi priim ti sėklą.

Iš apeiginio trepsėjimo, trypimo, t. y. iš to, kas gyvulių (o 
gal apeigos dalyvių, Trimpo, vėliau Perkūno?) sutrempta, 
t. y. pabudinta arba apvalyta, matyt, bus atsiradęs ir daikta
vardis trempas 'pieva, ganykla'23.

Bardaitis, Gardaitis

Šaltiniai. Bardaitis (2 lent.) pirmą kartą paminėtas „Sū
duvių knygelėje" (1520-1530): „Bardaitis (Bardoayts) -  laivų

21 Laukų lankymo, apėjimo paprotys siekia senus laikus ir susidarė veikiant 
pažiūrai, kad kiekviena vieta, kuri yra kultinio pobūdžio procesija ratu apeina
ma, esti tarsi apsupama magiška mūro siena, kurios joks blogas demonas negali 
peržengti. Iš kitos pusės, toji vieta pavedama aukštesnės galybės globai. K. Tacitas 
rašė, kad senovės germanai darydavo dideles vaikštynes aplink laukus, nešdami 
Nerthus deivės pavidalą. Apie VII a. galų (Prancūzija) ūkininkai nešdavę aplink 
laukus baltai aprengtas dievų stovylas. Jau IV a. popiežius Liberijus nustatė laukų 
apėjimo datą šv. Morkaus dieną, vėliau Orleano sinodas tam reikalui paskyrė tris 
dienas -  pirmadienį, antradienį ir trečiadienį prieš šeštines. Senovės romėnai tai 
darydavo per tris pavasario šventes, vadinamas Amburbalias, Robigalias ir Floralias 
(Balys J., Lietuvių kalendorinės šventės, V., 1993, p. 187-189).

22 Urbanavičienė D., Lietuvių apeiginė choreografija, p. 308.
23 LKŽ, 1.16, p. 749.
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dievas" (BRMŠ, II, 144). Toje pačioje knygelėje gana išsamiai 
aprašytas jo garbinimas: „Sis dievas garbinamas vien tik tų, 
kurie plaukioja mariose arba jūroje. Jie tiki, kad d idelis ange
las stovįs jūroje. Į kurią pusę jis pasisukęs, ten pūsdamas ap- 
verčiąs laivus, kurie dėl jo pykčio paskęstą. Ir tikrieji prūsai, 
ir sūduviai, ir tie, kurie su jais eina žvejoti, v isi jį vadina dievu 
Bardaičiu (Bardoayts), dievina ir jam aukoja. Taigi jie verda 
žuvį ir padeda ją kluonuose ant švaraus pėdo arba šiaudų. 
Valgo ir geria iš kaušelių arba iš mažų g ilių  dubenėlių. Čia 
stovi jų žegnotas (Segnote), arba Viršaitis (Wourschkaite), ir 
praneša apie vėjus ir sako, kur jie turį žvejoti ir kokią dieną. 
Tarp jų yra daug velnio klaid inim ų" (BRMŠ, II, 149). 1530 m. 
vyskupų sinodo nutarimuose Bardaitis (Bardoayts) prilyg i
namas Poliuksui (BRMŠ, II, 160).

J. Maleckis-Sandeckis (1551 m.) jūrininkų dievu vadi
na Gardaitį (Gardoaeten). Toks, jo teigimu, „kažkada bu
vo romėnų Portūnas" (BRMŠ, II, 208). M . Strijkovskiui 
Gardaitis -  la ivų dievas, prilygstantis graikų Eo lu i (BRMŠ, 
II, 545). J. Lasickiu i tai jūrin inkų dievas (BRMŠ, II, 599). 
Lukas Davidas (1583 m.) pakartoja „Sūduvių knygelės" in 
formaciją, tik  Bardaitį paverčia Gardaičiu (BRMŠ, II, 287). 
J. Bretkūnas Bardaitį apibūdina kaip la ivų valdovą (BRMŠ, 
II, 312).

M. Pretorijus aprašo Perdoytus. Tai esąs „p irk lių  dievas ir 
būtent toks, kuris veikia iš toli, jis turi savo vardą nuo per- 
dout 'parduoti'. Šį dievą ypač garbino žvejai ir [žmonės] gy
venę prie jūros bei d idelių upių -  Nemuno, Vyslos ir kt.; jo 
šaukėsi, kad jis teiktųsi duoti jiems gerą žūklę ir palaim intų 
pirkim ą bei pardavimą; kad iš dalies jie patys būtų apdai
rūs ir gerai sutvarkytų savo žūklės prekes, taip pat, kad už
sienio jūreiviai laim ingai atplauktų į krantą ir nudžiugintų
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gyventojus; atvežtų gerų prekių ir nupirktų vietinius daik
tus. Nekalbant jau apie tai, kad laivininkystė jūroje ir dide
lėse upėse būtų pelninga, nes dėl to žvejai ir plaukia į jūrą; 
ir kad [šis dievas] parodytų tikrąją įplauką, kuri paprastai 
kasmet keičiasi, o už visa tai jie gautų gerą užmokestį; žvejai 
minėtą dievą pagerbdavo žuvim is. Dievą Perdoytus jie įs i
vaizdavo kaip d idelį dievą, arba angelą, stovintį jūroje, ir į 
kurią pusę šis pasukdavo sparnus, iš ten keisdavęsis vėjas ir 
atvarydavęs arba nuvarydavęs žuvis"24 (BRMS, III, 257).

Tyrinėjim ai. Šio teonimo formų (Bardaitis, Gardaitis, 
Perdoytus) įvairovė suponuoja problemą -  kuris gi jūrin in
kų dievo vardas yra tikrasis. V. Toporovas mano, kad var
das Bardoits (Bardoyts) iš pradžių galėjo būti Patulo epitetu, 
reiškiančiu „barzdotas", mat S. Grunau, aprašinėdamas 
Patulo stabą, išskiria jo ilgą barzdą. Deja, kaip jau yra pa
stebėjęs Ignas Narbutas, barzdotas prūsų mitologijoje yra 
ne tik Patulas, bet ir Perkūnas25, todėl Patulo ir Bardoito ry
šys, regis, nėra pakankamai pagrįstas. V. Toporovo nuomo
ne, Gardaičio vardas ir jo, kaip la ivų dievo, funkcijos galėjo 
būti gan vėlyvos ar net XVI-XVII a. „kabinetinės m itologi
jos" darinys26. Šis spėjimas taip pat nėra pamatuotas, nes 
ir Bardoitas ir Gardaitas šaltiniuose m inim i bemaž vienu 
metu. Vadinasi, abu vardai vienodai patikim i ir  spręstinas 
tik klausimas, kuris iš čia aptariamųjų yra teonimas ir kuris 
eufemizmas.

K. Būgos nuomone, pirm inis šio dievo vardas turėjo 
būti Gardaitis sietinas su lie. gardo 'laivas' ir  aitas 'kas eina,

24 M. Pretorijus aprašo burtininkus vėjonis, kurie stebėdavo vėjus ir sugebėdavo 
juos bei audras keisti pagal savo norą vienur ar kitur pasukti (BRMŠ, III, 273).

25 Narbutas I., Senieji lietuvininkų tikėjimai, K., 1998, p. 29.
26 Toporovas V., Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai, sudarė N. Mikhailov, V. 2000, 

p. 18; Топоров B. H., П р у с с к и й  я з ы к ,  т. 1, c. 297.
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ėjėjas'27. Žodis gardas laivo reikšme žinomas tik iš 1890 m. 
M. Akela ičio gramatikos28. Lietuvių kalbos žodyno pavyz
džiai tokios gardo reikšmės apskritai nenurodo. Gardas 
apibrėžiamas kaip 'atitverta tvarto dalis, aptvaras lauke ar 
ganykloje gyvuliams, iš lentų sukalta dėžė kiaulėms vežti'; 
garde -  'ratų šoninė'; gardelė- 'geležinių virbalų supyni- 
mas, kilnojamas aptvaras'29. Nepaisant to, sematiškai gardo 
'la ivo' ir gardo 'aptvaro' reikšmės gana artimos -  ir viena, ir 
kita iš lentų, karčių ar kitokios medžiagos tveriama30.

V. Toporovas, atvirkščiai, mano, jog pirm inis var
das Bardaitis kild intinas iš pr. bordus 'barzda', gim inin
go lie. barzda, la. barda ir  t. t.31. Remdamasis šia etim olo
gija I. Narbutas Bardoitą gretina su graikų vandens dievu 
Borėju, kuris vaizduojamas kaip sparnuotas ir barzdotas 
m ilžinas32. Vadinasi, Bardoitą galima būtų interpretuoti 
kaip barzdotą vėjų dievą, kurio galioje ir  valioje audros, 
laivai, jūrin inkų gyvybė, žvejybos sėkmė ir t. t. Kaip tik 
taip Bardoitas ir apibūdinamas S. Grunau kronikoje. Šios 
sūduvių dievo Bardoito savybės le idžia jį gretinti su XVII a. 
pabaigoje M. Pretorijaus aprašytu Bangpūčiu, Vėjopačiu, 
kurį, M . Pretorijaus žiniom is, XVII a. dar žinojo senieji na
druvių žvejai (žr. Bangpūtys, Vėjopatis).

Ir Gardaičio, ir Bardaičio etimologijos gana patikimos. 
Nepaisant vardų skirtumo, šaltiniuose visiškai sutampa ir 
šių dievybių funkcijos; tiek Bardaičio, tiek ir Gardaičio nau

27 Būga K., Rinktiniai raštai, t. 2, p. 98-99, t. 3, p. 810.
28 Akielevvicz M., Gramatika języka litmskiego. Gtosownia, Poznan, 1890, s. 124.
29 LKŽ, t. 3, V , 1956, p. 120-121.
30 Fraenkel E., Litauisches etymologisches Worterbuch, Bd. 1, Gottingen, 1955, 

S. 135.
31 Топоров B. H., П р у с с к и й  я з ы к ,  т. 1, c. 340; Mažiulis V., Prūsų kalbos etimologi

nis žodynas, 1.1, p. 150-151.
32 Narbutas I., Senieji lietuvininkų tikėjimai, p. 30.
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dai liudija ir senųjų prūsų žemių toponimai: Gardeikiai33, 
Bardyn, Bardovv34. Belieka manyti, jog abu šie vardai galėjo 
būti vartojami lygiagrečiai tam pačiam dievui pavadinti. O 
tai dar kartą parodo, jog XVI a. šaltiniai perteikia gana api- 
rusio arba bent jau yrančio prūsų panteono vaizdą35.

M. Pretorijaus vartotą Perdoytus, matyt, reikėtų iš viso 
atmesti, kaip rašybos klaidą arba sąmoningą mėginimą iš 
Gardaičio / Bardaičio dar padaryti ir prekybos dievą.

Tiesa, Jokūbas Lange ir Godhardas Fridrichas Stenderis 
pasinaudoję prūsams bei lietuviams priskirtinais šaltiniais 
(žr. 2 lentelę) XVIII a. Gardaitį dar įrašo ir į latvių panteoną. 
Pirmasis teigia latvius turėjus dievą Gar didis „smaguris", ant
rasis -  vėjų dievą Gardits. J. Lange ir G. H. Stenderiu remda
masis Gardaitį (Gardehts) latviams priskyrė ir T. Narbutas 
bei k iti juo sekusieji36. V is dėlto pirm ieji šaltiniai aiškiai 
rodo, jog Garditis / Bardaitis turi būti priskiriamas sūdu
viams (prūsams), о XVII a. pabaigoje (jau kaip Bangpūtys ar 
Vėjopatis) ir lietuvininkams.

Bangpūtys, Vėjopatis

Šaltin iai. M . Pretorijus Bangpūtį vadina audros die
vu, „kurio garbei jie pavagia ir sudegina šaukštą" (BRMŠ, 
III, 261). Kitoje pastraipoje M . Pretorijus, jau remdamasis 
J. Bretkūno informacija, teigia, jog žvejai vandens (anksčiau, 
matyt, vandens d ievų?-R . B.) garbei tam tikru metu mau
dydavosi, o pavasarį žvejodami mariose, kepa pirmąją lydė-

33 Pėteraitis V., Mažosios Lietuvos..., p. 125.
34 Ten pat, p. 71-72; Gerullis G., Die altpreussischen Ortsnamen, S. 16.
35 Balsys R., Dėl Puškaičio, barstukų ir markopolių kilmės bei funkcijų, Baltai ir 

jų giminaičiai, Tiltai, nr. 26, 2005, p. 51-60.
* Narbutas T., Lietuvių tautos istorija, 1.1, p. 106.
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ką arba šiaip kokią žuvį: „sukuria didelę ugnį, ima pagautą 
lydeką arba kokią kitą žuvį ir meta šią su karštais žvynais 
ant karštų žarijų, ant jos meta trikojį ir maldauja jį ir aplin
kui [liepsnojančią] ugnį, kad visa žuvis būtų ugnyje, kad 
kaitra ją apglėbtų iš apačios, iš viršaus ir iš šonų <...> Šito 
vandens dievo (reikėtų suprasti Bangpūčio? -  R. B.) garbei 
laikydavo kelis vaidilučius (Weydulutten), vadinamus naru
čiais (Naruttes). Šie nerdavo į vandenį ir, jų tvirtinim u, ten 
bendraudavo su vandeniais..." (BRMŠ, III, 262).

Vėliau (remdamiesi M. Pretorijumi) Bangpūtį dar pa
minėjo Jakobas Brodovskis (prilygina Neptūnui) ir Pilypas 
Ruigys37. Bangpūtys, Bangų dievaitis išliko ir XIX a. Mažosios 
Lietuvos žvejų dainose38.

Pirmą kartą Vėjopatį paminėjęs M . Pretorijus teigia jo 
stabą regėjęs pas vieną Karklės (dabar Mysovka -  miestelis 
prie Kuršių marių, Karklės upės žiotyse) kaimo žveją, kur 
vietoj vėliavos ant stiebo prie irk lų  buvo pritvirtinta iš žievių 
padaryta žmogaus figūra, turinti du veidus, išpūstomis lū 
pomis. Vienas veidas žvelgia pirmyn, kitas -  atgal. Ant pečių 
dideli sparnai. Dešinė ranka ištiesta į viršų, kairė -  į apačią. 
Kairėje rankoje jis laikė žuvį, dešinėje statinaitę, o ant galvos 
stovėjo gaidys. Vėjopatis ypač garbintas esant audringam 
orui. M . Pretorijus dar prideda plunksna pieštą Vėjopačio at
vaizdą ir spėja, kad tokia skulptūra senaisiais laikais galėjo 
vaizduoti Bardaitį (Bardoayts, Perdoytus, Gardoaeten)39.

Tyrinėjim ai. Daugelis tyrinėtojų (Hermanas Useneris, 
Jonas Basanavičius, Jonas Šliūpas ir kiti) Vėjopatį skiria

37 Mannhardt W., Letto-Peussische Gdtterlehre, S. 612.
38 Balsys R., Mažosios Lietuvos dainos. Sandaros, turinio ir poetikos ypatumai, Klai

pėda, 2003, p. 164-171.
39 Pretorius M., Deiiciae Prussicae..., Berlin, 1871, S. 27-33.
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nuo Bangpūčio ir laiko pirmąjį vėjo dievu. K iti (Pranė Dun
dulienė, G. Beresnevičius, Libertas Klimka) Vėjopatį tapa
tina su Bangpūčiu40. A lgirdas Julius Greimas svarsto, kad 
Bangpūtys nebūtinai tik pajūrio dievas, žinomas Lietuvos 
vakaruose, o gaivališka dievybė, lengvai supykinama, ban
giai (t. y. „smarkiai, stipriai, baisiai") pasireiškianti audro
mis ir vėtromis, ant vandens ir ant žemės, lietum i ir snie
gu41. Deja, tiek rašytiniai šaltiniai (Bangpūtys minimas tik 
Mažosios Lietuvos raštijoje), tiek ir tautosakos pavyzdžiai 
(iš pamario kilusi daina vėliau p lito  Panemuniais ik i pat 
Alytaus) byloja jog ši dievybė buvo žinoma tik Mažosios 
Lietuvos žvejams42.

Vienas paskutiniųjų Vėjopačio ir Bangpūčio tapatumo 
problemą gvildenęs Dainius Razauskas pastebi, jog patiki
miau būtų Bangpūtį laikyti viena Vėjopačio, kaip visų vėjų 
Viešpačio, apraiškos ar funkcijų personifikacija, „taip pri
pažįstant dalinę, arba sąlygišką, tapatybę"43. Su šia m intim i 
galima būtų sutikti, tačiau turime pripažinti, jog aptariame 
XVII a. pabaigos šaltinius (M. Pretorijų), t. y. senosios reli
gijos nuosmukio metu užrašytą informaciją. Teigti, jog tuo 
metu (XVII a. pabaigoje) skalviai ar nadruviai aiškiai skyrė 
Vėjopatį ir Bangpūtį ir jiems skyrium aukojo, jokio pagrindo 
neturime. Atvirkščiai -  Vėjopačio stovylą M. Pretorijus regėjo 
vos pas vieną Karklės žveją, o apie Bangpūtį žinios dar šykš
tesnės. Vadinasi, galima kalbėti tik apie senųjų prūsų (sulie- 
tuvėjusių prūsų genčių) dievų refleksijas XVII amžiuje.

40 Beresnevičius G., Trumpas lietuvių ir prūsų religijos žodynas, p. 66; Dundulie
nė P., Senovės lietuvių mitologija ir religija, V., 1990, p. 130; Klimka L., Senovės dievai ir 
mitinės būtybės, V., 2003, p. 56; Balsys R., Mažosios Lietuvos žvejų dainos, p. 166.

41 Greimas A. ]., Lietuvių mitologijos studijos, p. 628.
42 Balsys R., Mažosios Lietuvos žvejų dainos..., p. 164-171.
43 Razauskas D., Vėjūkas, V., 2004, p. 127.
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Iš tikrųjų M. Pretorijaus aprašytas Vėjopatis gana artimas 
1520-1530 m. „Sūduvių knygelėje" bei vėlesniuose šaltiniuo
se minimam Bardaičiui. Vėjopatis ir Bardaitis gretintinas dėl 
jų funkcijų (iš dalies ir būdo ar net išvaizdos) panašumo. 
Tačiau M. Pretorijui jau nežinomas Bardaitis, t. y. jo jau ne
bėra gyvojoje skalvių bei nadruvių tradicijoje. Hipotetiškai 
galima teigti, jog Bardaitis ir Vėjopatis (Bangpūtys)- tas 
pats dievas, tik prūsų ir vakarinių lietuvių skirtingai vadin
tas. Tam antrina ir H. Useneris pastebėjęs, jog dievavardžio 
Vėjopatis negalima la ikyti senos darybos žodžiu. Tas pats 
pasakytina ir apie Bangpūtį. Vėjopatis kildintinas iš lietuvių 
vėjas ir pats, o Bangpūtys, kaip jau yra pastebėję Liudvikas 
Rėza ir daugelis po jo, „sudarytas iš banga ir pūsti"44.

Upinis dievas

Šaltin iai. Pirmą kartą paminėtas 1582 m. M . Strijkovskio: 
„Up in is dievas (Upinis Dezvos) turėjo savo galioj upes; jam 
aukodavo baltus paršiukus, kad vanduo skaidrus tekėtų" 
(BRMŠ, II, 546).

Tyrinėjim ai. T. Narbutas iš Up in io  dievo padarė deivę 
Upinę ir teigė, kad jos šventykla buvusi ant netoli Zapyškio 
miestelio tekančio Upinės upelio kranto45. Juozapas Ja
roševičius, sekdamas T. Narbutu, U p in į dievą pavadino 
Upyna46. Simonas Stanevičius manė, kad tikrin į Upin is die
vas reikia pakeisti bendriniu 'upin is dievas', nes tai nėra 
dievo vardas, o tik nurodo, ką jis globoja (plg. romėnų jūrų

44 Rėza L., Dainų tekstų paaiškinimai, Lietuvių liaudies dainos, t. 2., V, 1964, 
p. 321; Топоров B. H., П р у с с к и й  я з ы к ,  т. 1, c.193; Mažiulis V., Prūsų kalbos etimolo
ginis žodynas, 1.1, p. 133.

45 Narbutas T., Lietuvių tautos istorija, 1.1, p. 144-145.
46 LM, 1.1, p. 131.
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dievas Neptūnas). K itaip tariant, S. Stanevičius labiau linko 
prie Patrimpo, kuris, jo manymu, galėjęs būti prūsų-lietuvių 
upių dievas47.

P. Dundulienė, perpasakoja T. Narbutą, apie Upynės 
upelį netoli Vilkijos, prie kurio dar XVIII a. eidavo žmonės 
praustis, tikėdamiesi pasveikti. Tuo pačiu tikslu buvę auko
jami paukščiai, žuvys, pinigai ir kt. Katalikų bažnyčia ten 
pastatė Išganytojo koplyčią48. Iš tikrųjų Lietuvoje žinomos 
bent trys Upynos (prie Kuršėnų, Luokės, Nemakščių) po 
vieną Upynalę ir Upynikę, devynios Upytės ir 1.1.49, tačiau 
visi šie hidronim ai pirm iausia sietini su bendriniu žodžiu 
'upė'. Nėra jokių kitų duomenų, kurie rodytų šių upėvar
džių sąsajas su M. Strijkovskio paminėta dievybe. Kur kas 
dažniau senųjų šventviečių pėdsakų galima aptikti prie 
upių su šaknimis alk-, švent-, r ag-50, tačiau ir šie hidronim ai 
taip pat nepagrindžia Up in io dievo autentiškumo. Išeitų, 
jog M. Strijkovskio Upin io dievo sieti su Upyna nėra jokio 
pagrindo. Tokiu atveju belieka pritarti S. Stanevičiaus nuo
monei, jog tai up ių  dievas, upėse (ar tam tikrose jų vieto
se) gyvenantis dievas. Tokią prielaidą paremtų tiek 1600 m. 
V iln iaus kolegijos jėzuitų metinė ataskaita, kurioje rašoma, 
jog vienas valstietis „kasmet aukodavo ant upės kranto viš
tą, nes kadaise, pereidamas šią upę patyrė d idelį pavojų; šita 
auka jis stengėsi permaldauti upę ir susigrąžinti jos palan
kumą" (BRMŠ, II, 628), tiek ik i pat XX a. išlikę tikėjimai, jog 
upės pasiima aukas, jog tam tikrose upių vietose reikia au
koti, tikėjimai apie gydantį atskirų up ių vandenį ir pan.51.

47 LM, 1.1, p. 95.
48 Ten pat, t. 3, p. 203; Dundulienė P, Senovės lietuvių mitologija ir religija, p. 124.
49 Vanagas A., Lietuvių hidronimų žodynas, V., 1981, p. 354-355.
30 Vaitkevičius V., Alkai, p. 157-168.
31 Ten pat.
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Ežerinis

Šaltin iai. Ežerinį pirmą kartą minėjo J. Lasickis: „Orthus -  
žuvingas ežeras; jie gerbia jį kaip ir Ežerinį (Ezernim) -  ežerų 
dievą" (BRMŠ, II, 594).

Tyrinėjim ai. T. Narbutas manė, kad prie ežerų gyve
nantys lietuviai taip vadina Patrimpą. Juo sekdamas ir J. Ja
roševičius teigia, kad „krašto gilumoje" Patrimpą pakeitė 
Ežerinis52.

Ežerinis, greičiausiai, taip pat (kaip ir M. Strijkovskio U p i
nis dievas) nėra teonimas, o tik nurodo šio dievo globojamą 
sritį. Aukojim ų metant auką į ežero vandenį randame dar 
1600 m. V ilniaus kolegijos jėzuitų metinėje ataskaitoje. Ten 
rašoma, jog „kai kurie, kai tik gimsta vaikas, prie ežero nu
veda ožiuką; ten nupjovę galvą ir kojas, kūną įmeta į ežerą. 
Šia apeiga dėkoja Dievui, kad gimdymas vyko laim ingai" 
(BRMŠ, II, 628). Pasakojimu apie panašius aukojimus (sako
ma, jog reikia paaukoti paršą, vištą, kokius nors gyvulius, 
duonos su druska, sūrio, pinigų, kokį trupinėlį ar šapelį iš 
kišenės ir pan.) išliko ik i pat XX a. pirmosios pusės53.

Vienu metu skirtinguose šaltiniuose (M. Strijkovskio ir 
J. Lasickio) pam inėti vandens telkinius globojantys dievai 
U p in is ir Ežerinis, rodo, jog XVI a. pabaigoje vandens tel
k in ia i nebėra pavaldūs vienam dievui. X IX-XX  a. pradžio
je ir pastaruosius pakeičia visų Lietuvos regionų tautosa
koje ar etnografiniuose pasakojimuose užfiksuoti atskirų 
vandens telkin ių valdytojai, šeim ininkai, žuvų piemenys, 
žuvų karaliai.

“  Ш ,  1.1, p. 130.
33 Balys J., Raštai, t. 2, p. 16; Buračas B., Pasakojimai ir padavimai, V , 1996, p. 46; 

Vaitkevičius V., Alkai, p. 142-154; Rimantienė R., Akmens amžius Lietuvoje, V., 1996, 
p .123-124.
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Pagal išvaizdą ir funkcijas, regis, galima tokia jų klasi
fikacija54: 1) vandens telkinio valdytojai, 2) žuvų piemenys, 
sargai, 3) žuvų karaliai.

Dar V iliu s Kalvaitis rašė: „Ant ežerų, upių, marių, sako 
esą ponai; balose, klampynėse gyveną velniai"55. Panašų 
tikėjimą Dzūkijoje užrašė J. Balys: „Sako, yra vandenų ka
raliai. Vandenų valdytojai panašūs į dieduką. Jei katram 
paskirta skęsti, tai tas diedukas ir skandina. Tie diedukai 
yra ant vandens nuo Dievo pastatyti...."56. M in im i ir tikrin iai 
vandens valdovų vardai: Ploštarankis, šventas Viešbonas57; 
XVIII a. pradžios jėzuitų ataskaitose m inim i Ponas Drukelis, 
Rundonelis Akm enialis58. Prie pastarųjų priskirtinas ir 
A lk is -  vandens baisybė, traukianti į vandenį žmones59. 
Pagrindinės šių valdytojų funkcijos yra dvi: 1) prižiūrėti, 
kad vanduo neišeitų, nesusimaišytų su kitais vandenimis, 
2) skandinti, t. y. priim ti aukas.

Dar minėtinas tikėjimas (užrašyta apie Raseinius), jog 
valdovas, būdamas vandeny, pasireiškia kaip dievaitis, o iš
ėjęs ant kranto virsta žalčiu60. Šį tikėjimą galima būtų sieti su 
Patrimpo garbei laikomais žalčiais (žr. Natrimpas, Patrimpas, 
Autrimpas, Antrimpas, Bardaitis, Gardaitis), tačiau tiek pat 
čia įmanoma ir pasakos apie „Eglę -  žalčių karalienę" įtaka61.

34 Z. Slaviūnas visas mitines vandens būtybes klasifikuoja taip: 1) diedukai arba 
valdytojai, 2) traukučiai, 3) vandens dvasios, 4) velniai, 5) vandenės, 6) laumės 
(Slaviūnas Z., Liaudies papročiai ir mitiniai įvaizdžiai Mažvydo raštuose, Senoji 
lietuviška knyga: pirmosios lietuviškos knygos 400 metų išleidimo sukakčiai pažymėti, K., 
1947, p. 313-314).

55 Basanavičius j., Iš gyvenimo vėlių bei velnių, V., 1998, p. 369.
56 Balys }., Raštai, t. 2, p. 15.
57 Ten pat.
38 Lebedys J., Lietuvių kalba XVII-XVIII a. viešajame gyvenime, sudarytoja V. Za- 

borskaitė, V., 1976, p. 213.
39 LKŽ, 1.1, V., 1956, p. 104; Greimas A. ]., Lietuvių mitologijos studijos, p. 627.
60 Slaviūnas Z., Liaudies papročiai ir mitiniai įvaizdžiai..., p. 314.
61 Beresnevičius G., „Eglė žalčių karalienė"..., p. 63-82.

1 5 0



Antroji atskiro vandens telkin io valdovo atmaina lietu
vių sakmėse yra žuvų piemuo. Tai nendryne sėdintis plau
kais apsileidęs senis, kuris gano, p riž iū ri savo žuvis -  kiau
les. Vienoje sakmėje žuvų piemuo pavadinamas velniu62, 
nors dažniau sakmėse girdim as tik žuvų piemens (velnio?) 
balsas, reikalaujantis atiduoti jo kiaulę, skaičiuojantis savo 
bandą ir pan.63 (LTR 1240 / 203; LTR  39626 / 45).

Trečioji vandens telkin io valdovo rūšis yra žuvų kara
lius. Tai didelė žuvis su karūna, kurios pasirodymą lyd i 
žvejybos sėkmė. Sakmėse teigiama, jog pagautą žuvų kara
lių  privalu paleisti, kitaip ežere išnyks visos žuvys64.

Lietuvonis

Šaltiniai. Lietuvonis pirm ą kartą paminėtas 1582 m. 
M. Strijkovskio: „Lietuvonis (Lituvvanis), kuris lietų duoda; 
jam aukodavo įvairių spalvų vištas -  baltas, juodas, raibas ir 
kitokias" (BRMŠ, II, 546).

Tyrinėjimai. Dionizas Poška pastebi, kad Lietuvanio 
vardas padarytas iš žodžio 'lietus'65. T. Narbutas Lietuvonį 
taip pat vadina lietaus dievaičiu ir lygina jį su skandinavų 
Frėjumi66. Aleksandras Briukneris šį teonimą siūlo k ild in ti iš 
latvių lietuvėns 'slogutis'67.

62 Basanavičius J., Lietuviškos pasakos, 1.1, Shenandoah Pa, 1898, p. 23.
63 Kerbelytė B., Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas, t. 3, V., 2002, 

p. 180-182; Balsys R. Apie vieną Mažosios Lietuvos žvejų dainą, Tautosakos dar
bąi, t. 12(19), 2000, p. 227.

64 Būgienė L., Mitinis vandens įprasminimas..., p. 50.
65 Ш ,  1.1, p. 99.
66 Narbutas T., Lietuvių tautos istorija, 1.1, p. 166.
67 Mannhardt W., Letto-Preussische Gotterlehre, Riga, 1936, S. 339.



Audros dievas

Šaltin iai. Pirmą kartą paminėtas J. Lasickio: „Audros 
dievas rūpinasi jūra ir kitais vandenim is" (BRMŠ, II, 593).

Tyrinėjim ai. S. Stanevičius Audros dievą laikė moteriš
ka dievybe, „nes žodis audra yra moteriškosios gim inės" 
ir manė, jog deivė Audra sukelia vėtrą tiek jūroje, tiek ir 
sausumoje68. Antonis M ierzynskis teigia, kad Audra yra tik 
Perkūno epitetas69. V. Jaskevičius tapatina Audros dievą su 
M . Pretorijaus paminėtais Bangpūčiu ir Vėjopačiu70

Atkreiptinas dėmesys į A. M ierzynskio pastabą dėl 
Audros dievo ir Perkūno sąsajų. Prisim indam i, jog Per
kūnas turėtų būti visų atmosferos reiškin ių valdytojas, 
galime konstatuoti, jog XVI a. pabaigoje Perkūnas taip 
pat netenka kai kurių  savo galių, nes lietaus prašoma iš 
Lietuvanio, o per audrą pagalbos šaukiamasi Audros die
vo. XIX-XX a. pirm osios pusės papročiuose, tikėjim uo
se ir tautosakoje išlikę kai kurių  šias dievybes menančių 
pėdsakų. Lietuvanio autentiškumą bent iš dalies liudytų 
laistym osi vandeniu per įvairias kalendorines, bei darbų 
pradžios ir pabaigos šventes paprotys ir lietaus iššauki
mo apeigos. Siekiant šio tikslo, nuogai išsirengus einama 
aplink šulinį, per vestuvinį žiedą pilam a į šu lin į aguonų, 
ant skenduolio kapo liejamas vanduo, prausiam i gyvuliai 
ir 1.1.71. Audros dievo egzistavimą prim intų tikėjimai, ku
riais siekiama nukreipti audrą nuo namų, išblaškyti au
dros debesis. Sakoma, jog reikia išmesti į kiemą šluotą bei

68 LM, 1.1, p. 99.
69 Mierzyriski A., Jan tasicki: žrodto do mytologii litevvskiej, Rocznik krol. Towa- 

rzystiva naukowego krakowskiego, Krakau, 1870, s. 51.
70 Jaskiewicz W. C., A  Study in Lithuanian Mythology: Juan tasicki's Samogitian 

Gods, Studi Baltici 1(9), 1952, p. 75.
71 Balys J., Raštai, t. 2, p. 19.
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žarsteklį ir juos sukryžiuoti; išsinešti laukan ližę ir mojuoti 
ja prieš debesis: perplėšti iš ilga i ir numesti į skirtingas pu
ses debesylo lapą ir  pan.72.

Dzivsvitis

Šaltin iai. D zivsvitį pirmasis 1846 m. aprašė Adomas 
Liudvikas Jucevičius: „Baltijos jūros krantų gyventojai gana 
dažnai m ini tam tikrą būtybę, kurią garbina kaip jūreivių 
globėją ir jūrų dievą"73. Dzivsvičio autentiškumui paliudy
ti A. L. Jucevičius įdeda ir dainą, kurią, jis teigia girdėjęs 
vaikštinėdamas Baltijos pajūriu. Tą dainą, esą, dainuodavę 
žvejai, plaukiantys į jūrą žvejoti menkių bei silkių:

Dzivsvitisie, padėk mums 
Menkių, plekšnių sužvejoti...7*

Tyrinėjim ai. P. Dundulienė perpasakoja A. L. Jucevi
čiaus informaciją, tik D zivsvitį perdaro į D ivytį75. Nors 
nei istorinėje literatūroje, nei tautosakiniuose tekstuose 
D zivsvitis bei daina apie jį daugiau nėra paliudyti, v isiš
kai tikėtina, jog A. L. Jucevičius tokią arba panašią dainą 
Baltijos pajūryje galėjo girdėti ir užrašyti. Dainos sanda
ra ir įva izdžia i aiškiai rodo, jog tai latvių liaudies kūrybos 
lietuviškas vertinys. Ištisų dainų ar atskirų dainos kom 
pozicin ių  fragmentų skolinim osi tradicija pamario kraš
te paliudyta tiek L. Rėzos dainų rinkinyje, tiek septintojo 
XX a. dešimtmečio šio krašto pateikėjų repertuare76. Tiesa,

72 Ten pat.
73 LM, 1.1, p. 172-173.
/4 Ten pat.
ъ  Dundulienė P., Senovės lietuvių mitologija ir religija, p. 121.
76 Balsys J., Mažosios Lietuvos žvejų dainos..., p. 57-71.
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Dzivsvitis (kaip dievybė ar m itinė būtybė latviams taip pat 
nėra žinoma, todėl belieka manyti, jog šis vardas yra dai
nos atlikėjo „laisvas vertimas" iš latvių kalbos. D zivsvitis 
gali būti siejamas su la. dzivs 'gyvas' ir la. vit 'v y ti'77. Tiek 
pat tikėtina, jog Dzivsvitis galėjo rastis kad ir iš tokio ar į jį 
panašaus latvių žvejų dainos fragmento78:

Div' svecites jūra dega,
Div' sidraba lukturiši...79

Čeltyčios, Jūratė, undinės

Šaltin ia i. A. L. Jucevičius pirm asis m ini ir čeltyčias: 
„Tuo vardu senovės lietuviai vadino Baltijos jūros dievaites. 
Čeltyčios -  tai buvusios labai gražių moterų pavidalo būty
bės: jų apdaras, perlais puoštas, buvęs iš žvynų, ant galvos 
mažytė gintaro karūna"80. Vyriausioji jų buvusi jūrų kara
lienė Jūratė, kurios gintarinius rūmus sudaužė Perkūnas 
ir dabar Baltijos bangos išmeta į krantą buvusių rūmų 
skeveldras -  gintaro gabaliukus. Pasak A. L. Jucevičiaus, 
čeltyčios „turėjusios puikų balsą, buvusios nuožm iausios 
gražių ir jaunų vyrų priešininkės. Kai tiktai kurį pamaty- 
davusios krante, tuoj savo dainom is bei žavumynais steng
davusios nuvilio ti pas save"81.

77 Karulis K., Latviešu etimologijas vardmca, sėj. 1-2, Riga, 1992, lpp. 260, 541, 
552.

78 Panašių pavyzdžių (kai žodis ar ištisos frazės dainai keliaujant yra iškraipo
mos) žinoma ir iš lietuvių tautosakos. Antai iš Krokų lankos pasidaro Krokuvos 
miestas, o frazė 'žeme čiužinėja' dainoje „Vaikšto povą po dvarą" virsta 'Žemai
čių žemėj'.

74 Barons Kr., Visendorfs H., Latviju dainas, sėj. 1-5, Jelgava-Pėterburg, 1894-1915, 
nr. 30718.

80 Ш ,  t. 1, p. 173.
81 Ten pat.
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Tyrinėjim ai. Deja, čeltyčios bei jų vyresnioji Jūratė, kaip 
ir jau aptartas Dzivsvitis, taip pat neminimos nei istoriniuo
se šaltiniuose, nei tautosakiniuose kūriniuose.

A. L. Jucevičių perpasakoja ir T. Narbutas, teigdamas, 
jog čeltyčios „buvo Baltijos jūros vandenų nimfos. Pajūrio 
žemaičių vaizduotėje jos įgaudavo dailių  nuogų merginų, 
gyvenančių gintaro rūmuose, jūros gelmėse pavidalą. Jos 
sugundydavo, nusiviliodavo į savo slėptuves dailius jauni
kaičius, kurie jau niekuomet iš ten nebesugrįždavo. Tų dei
v ių karalienės vardas buvo Jūratė"82.

Celtyčių vardas galėtų būti siejamas su iš slavų pasi
skolintu žodžiu 'čelna' (le. czelno 'laivelis, valtis'; ru. челн 
'nedidelis, vienvietis laivelis, išskaptuotas iš medžio ka
m ieno'83 arba su lie. čelvytis 'm ylėtis'84. Akivaizdu, kad čel
tyčios turi tiek graikiškųjų sirenų, tiek ir lietuviškųjų lau
m ių bruožų.

Padavimą apie Jūratę pirmą kartą A. L. Jucevičius pa
skelbė dar studijų metais (1836) lenkų enciklopedijoje. 
Matyt, naudodamasis A. L. Jucevičiaus perpasakota legen
da, Maironis sukūrė baladę „Jūratė ir  Kastytis", kuri p ir
mą kartą buvo publikuota 1920 metais. Si baladė, Vandos 
Zaborskaitės teigimu, įgavo beveik tautosakišką būtį, nes 
jos personažai ir įvaizdžiai, plačiai įaugę į visas dailės šakas 
ir muziką, suvokiam i kaip bendra liaudies fantazijos savas
tis85. A. L. Jucevičiaus raštų komentatoriai M . Lukšienė ir 
Z. Slaviūnas linkę manyti, kad tekstai apie Jūratę ir Kastytį 
yra paties A. L. Jucevičiaus sukurti.

82 Narbutas T., Lietuvių tautos istorija, 1.1, V., 1998, p. 152-153.
83 LKŽ, t. 2. V., 1969, p. 65; Э т и м о л о г и ч е с к и й  с л о в а р ь  с о в р е м е н н о г о  р у с с к о г о  

я . т к а ,  т. 1, Москва, 1999, с. 377.
84 LKŽ, t. 2, р. 66.
85 Zaborskaitė V., Maironis, V., 1987, p. 372.
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Išvaizda čeltyčios identiškos to paties A. L. Jucevi
čius m inimoms undinėms, rusalkoms, gudelkoms. Pasak 
A. L. Jucevičiaus, „undinės, kai kuriose vietose vadinamos 
gudelkomis, yra vandens deivės. Sis pavadinimas ypač tai
komas upių nimfoms. Savo ypatumais tos merginos v i
sai atitinka ukrainiečių rusalkas. Žmonės jas vaizduojasi 
kaip idealaus gražumo būtybes, gyvenančias upės dugne. 
Mėnesienos naktim is jos išplaukiančios į paviršių ir tada 
savo žavesiu, šokiais ir dainom is viliojančios jaunus ber
nus, kuriems pirma atimančios protą, o paskui juos nu
skandinančios"86.

Lietuvių sakmėse (užrašytose, tiesa, gana vėlai -  1948- 
1970 m.) randame dar du und in ių  pavadinim us -  sirenas 
ir nares87.

Visų, tiek A. L. Jucevičiaus, tiek sakmėse paminėtų un
dinių, sirenų, narių, gudelkų, rusalkų išvaizda visiškai su
tampa -  dažniausiai jos įsivaizduojamos kaip merginos su 
žuvies uodega: „pusė mergos, pusė žuvies" (LM D 1474/114, 
527, 739, 616/5). Kitas ryškus visų undinių bruožas -  gebė
jimas gražiai giedoti (raudoti) ir v ilio ti vyrus (žvejus, jūri
ninkus). Su gebėjimu plaukti, giedoti, v ilio ti siejami ir visi 
undinių, sirenų, narių, gudelkų, rusalkų pavadinimai.

Undinė būtų priesagos -inė vedinys iš lie. vanduo (že
maičių tarmėje senesnė forma -  unduo, la. ūdens 'vanduo'88. 
Narių pavadinimas taip pat lietuviškos kilmės ir sietinas su 
lie. nerti 'staigiai lįsti, leistis į vandenį; plaukti po vandeniu', 
naras 'kas nardo, nėrimas į vandenį'89.

86 LM, 1.1, p. 177.
87 Laumių dovanos. Lietuvių mitologinės sakmės, parengė N. Vėlius, V , 1979, 

p. 29-30.
88 Fraenkel E., Litauisches etymologisches Worterbuch, Bd. 1, S. 1195.
84 LKŽ, t. 8, V , 1970, p. 539, 682.
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Sirenos pavadinimas, greičiausiai, per slavus pasiskolin
tas iš graikų. Rusų sirena ( г у д о к )  reikšme 'kauklys, sirena, 
švilpukas' gim ininga lo. syrinx 'dūdelė, vamzdelis'90, o pas
taroji siejama su senovės graikų sirenomis, kurios graikų 
mitologijoje vaizduojamos, kaip jūroje gyvenančios būty
bės (pusiau moterys, pusiau žuvys arba paukščiai su mo
teriškais veidais) ir savo dainavimu viliojančios jūrininkus 
į pavojingas vietas91. Sirenomis (greičiausiai, dėl gebėjimo 
skleisti to li sklindančius garsus) vadinamas ir šiltųjų jūrų 
žinduolių  būrys (Sirenia), savo išvaizda primenantis ban
ginius92. Sirenoms gim iningas ir lie. sirenti 'menkai, silpnai 
išduoti garsą; tekėti, čiurlenti'93.

Gudelka, Lietuvių kalbos žodyno duomenimis, yra gudų 
moteris, gudė. Toks aiškinimas tarsi rodytų iš kur ši m itinė 
būtybė, o sykiu ir vardas pasiskolinti. Juolab kad lietuvių 
kalboje turime ir daugiau leksemų su gud- gudkarkliai -  
nutriušę karklų veislės krūmeliai, gudm arė- apsileidu
si moteris. Simo Karaliūno manymu, leksemoje gud- g lūdi 
prastumo semantika, t.y. tas, kas „smulkus, mažas, prastas, 
menkas, apsileidęs, netikras, laukinis, nekultivuotas"94.

V is dėlto vandens mitinės būtybės pavadinimas gudelka 
turėtų būti siejamas su ru. г у д е т ь  'gausti, ūžti, bimti, zvim b
ti', г о л о с и т ь  'klykti, šaukti, garsiai dainuoti, raudoti, rypuo
ti', г у д и т ъ  'skambinti kanklėmis, triukšmauti', г у д о к  'kau-

90 Фасмер M., Э т и м о л о г и ч е с к и й  с л о в а р ь  р у с с к о г о  я з ы к а , т. 3, Москва, 
1986-1987, с. 626.

91 Ten pat, р. 627. Iš tų pačių senovės graikų sirenų slavų tautosakoje atsirado 
paukštis su moters veidu ir krūtine (ru. с и р и н ) .

92 Kai 1819 m. Prancūzijoje buvo išrastas įvairaus aukštumo tonų garsus sklei
džiantis bei juos matuojantis prietaisas, jis buvo pavadintas tų pačių mitinių būty
bių vardu -  sirena.

93 LKŽ, 1.12, V., 1981, p. 571.
94 Karaliūnas S., Baltų praeitis istoriniuose šaltiniuose, d. 1, V., 2004, p. 182.
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klys, sirena, švilpukas', kurie gim iningi lie. gausti, guosti, la. 
gaudas 'rauda, skundas'95. Taigi gudelka būtų slaviškas sirenos 
pavadinimas.

Rusalkų pavadinimas, Makso Vasmerio manymu, sieja
mas su s. ru. р у с а л и я  'pagoniška pavasario šventė, prisikėli
mas prieš Svč. Trejybės šventę, žaidim ai šios šventės metu'. 
Tokia pat reikšme р у с а л и я  žinoma ir serbams, bulgarams, 
chorvatams. Ir šventė, ir jos pavadinimas slavų perim ti iš 
senovės graikų bei romėnų rosalijų, t. y. rožių šventės (lo. 
rosalia, Dies rosea -  rožių šventė)96. Vis dėlto semantiškai la
biau įtikėtina, atrodo, rusalkų giminystė su ru. р у с л о  -  upės 
vaga, р у с т  -  stipri srovė. Minėtiems rusų žodžiams gim i
ningi būtų ir lie. rusenti, rusėti 'lėtai tekėti, sroventi'97. Iš 
čia baltų hidronim ai Rusnė, Vorusnė, prūsų Rusele (upelis 
Varmėje), Russe (pelkė Galindoje)98.

Čia aptartoms undinėms, sirenoms, narėms, gudelkoms, 
rusalkoms identiška ir Jumpyra, pasakojimas apie kurią už
rašytas tik XX a. antrojoje pusėje iš Mažosios Lietuvos žvejo 
Dėvilaičio. Teigiama, jog Jumpyra -  moteriška būtybė, pusė 
žuvies, pusė moters. Ji buvusi Bangpūčio palydovė, mat, 
pamatę ją, žvejai jau laukdavo ir Bangpūčio pasirodymo99.

Jumpyros vardas siejamas su prūsų iumpraivan, jungf- 
rivan 'mergelė'. Prūsai šį žodį pasiskolino iš vo. Jungfrau 
'mergina'. I. Narbutas neatmeta tikimybės, jog Jumpyros 
vardas galėjo būti paveiktas ir skandinaviškosios tradici
jos. Liaudies tikėjimuose įvairių gamtos objektų šeim ininkų

95 Фасмер M., Э т и м о л о г и ч е с к и й  с л о в а р ь . . . ,  т. 3, c. 470.
96 Ten pat, c. 520.
97 Jakulis E., Lietuvių kalbos „tekėti", „teka" veiksmažodžiai, Baltistika, t. 38, 

2004, p. 238.
98 Vanagas A., Lietuvių hidronimų žodynas, p. 285.
99 Narbutas I., Senieji lietuvininkų tikėjimai, p. 29.
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vardai sudaromi pagal modelį „veiklos sritis" pridedant -ra 
(išeitų ]umpi -  ra?). Daroma prielaida, jog Kuršm arių žvejai 
galėjo šį vardą iš skandinavų pasiskolinti100. Turint omenyje, 
jog pasakojimai apie šią m itinę būtybę užrašyti tik XX a. ant
rojoje pusėje, ši prielaida visiškai priim tina.

Narės, undinės, gudelkos, rusalkos, čeltyčios, jumpy ros 
(taip pat ir kitų kaim yninių tautų panašios mitinės vandens 
būtybės) sietinos su antikinės mitologijos siužetais apie van
dens dievą Nerėją ir jį lydinčias dukteris nereides, Neptūną 
bei jo palydoves Sanaciją ir Vigiliją, taip pat antikines sire
nas. Lietuvių tautosakoje greta laumių, regis, jos įsitvirtina 
tik XIX amžiuje. Iki tol lietuviams buvo žinomos tik laumės -  
vandens, miškų, laukų dvasios, kurias dar XVII a. M. Preto
rijus priskyrė prie vandens m itin ių būtybių, teigdamas, kad 
laumės yra undinių rūšis: „Būtybės, kurias nadruviai vadi
na laumėmis, matyt, buvo savotiškos vandens nimfos. Kaip 
senieji nadruviai sako, laumė esanti viskuo panaši į moterį, 
tiktai rankų plaštakos ir kojų pėdos esančios kiek plokščios" 
(BRMŠ, III, 229)101.

Pastebėtina, jog bemaž visos su vandenimis susijusios 
dievybės fiksuojamos XVI-XVII a. rašytiniuose šaltiniuose. 
XIX-XX a. pradžios tikėjimuose ir tautosakoje jau regime tik 
vandenyse ar prie vandenų veikiančius (savus ir pasiskolin
tus) m itinius sakmių personažus. Atkreiptinas dėmesys ir į 
tai, jog lygia greta vyko ir kitas procesas -  su krikščionybe 
vandens telkiniais ir jais keliaujančiais, juose žuvaujančiais 
ima rūpintis krikščioniškieji globėjai. Antai jau mūsų m i
nėtas J. Lasickis (1582 m.) teigia, jog su krikščionybe van-

100 Ten pat, p. 30-31.
101 Vėlius N., Mitinės lietuvių sakmių būtybės, p. 84-128.
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dens globą perima šv. M ikalojus102: „M ikalojus, tarsi antrasis 
Neptūnas rūpinąsis jūra. Į jį kreipiasi atsidūrę pavojuje: 'O  
šventasis M ikalojau, trauk mus į jūros uostą'. Jam taip pat 
statomos koplytėlės pakrantėse. M ikalojaus draugas -  m il
žinas Kristoforas. Ir Palaim intajai Mergelei, kilus audroms, 
giedama tokia giesmė: 'Sveika, jūros žvaigžde! Dievo Motina, 
maitintoja!' ir 'Sveika, gailestingumo karaliene! M ūsų gyvy
be ir viltie! Tavęs šaukiamės!"' (BRMŠ, II, 598). Dviejų reli
gijų sinkretizmą iliustruoja tai, jog XIX-XX a. tautosakoje ir 
tikėjimuose m inim i vandens telkinių valdytojai dažnai yra 
krikščioniškojo Dievo valios vykdytojai (plg. giltinė -  Dievo 
tarnaitė)103.
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103 Balsys R., Prūsų ir lietuvių mirties (požemio, mirusiųjų) dievybės: nuo Patu- 
lo iki Kaulinyčios, Tiltai, nr. 29, d. 4: Lietuviai ir lietuvininkai. Etninė kultūra, 2005, 
p. 27-58.
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Rimantas Balsys

Lithuanian and Prussian 
Water Deities: from N atrim pas  

to the Fish Herder
Summary

It was noted by more than one investigator that the ear
ly Baltic religious and mythological sources speak of „clear 
waters" and „springs" worshipped by the Balts, „waters 
where no one dare fish" and so on (L. Būgienė, N. Vėlius, 
G. Beresnevičius). It is agreed that water, as other natural 
phenomena, was worshipped or held sacred, in  the belief 
that the gods either reside in it or can be reached through 
its agency.

Fifteen theonyms (Natrimpas, Patrimpas, Autrimpas, 
Antrimpas, Bardaitis, Gardaitis, Upinis dievas, Ežerinis, Audros 
dievas, Lietuvonis, Šulininis, Bangpūtys, Vėjopatis, Jūratė, 
Dzivsvitis) associated w ith water were found in  various sour
ces (excluding mermaids, kings of the fishes and lords or 
keepers o f bodies of water).
1. Natrimpas, Patrimpas, Autrimpas should possibly be re

lated to gods, perhaps originating from the god Trimpas 
having undergone a narrow ing and division of his func
tions.

2. The etymologies of both Gardaitis and Bardaitis are fair
ly reliable; despite the difference between the names, 
functions of these gods totally agree in the sources, so
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it appears that the only conclusion would be that both 
these names could have been used in parallel for nam
ing one and the same god. This again goes to show how 
16th century sources provide a decayed or at any rate 
decaying picture of the Prussian pantheon. Concerning 
M. Pretorijus's use of Perdoytus, it seems this should be 
either entirely rejected as a mistake of transcription or 
considered a conscious attempt to manufacture a god of 
trade as well from Gardaitis/Bardaitis. Bangpūtys,/Vėjopatis 
can be considered heir to the functions of the ancient 
Prussian marine and seafaring gods.

3. The authenticity of marine deities cited by J. Strijkowski,
J. Lasicki and M . Pretorijus is in  part supported by 19th-  
20th century folklore, in  which the mythological water 
beings still function.

4. The story of the sea goddess Jūratė should be conside
red the invention of L. A. Jucevičius, and Dzivsvitis and 
Čel tyčios, as the origins of their names demonstrate, 
L. A. Jucevičius may have borrowed from Latvian and 
Polish folklore, respectively.

5. The image and functions of mermaids referenced in 
19th-20th century folklore and beliefs (undinės, sirens, rus- 
alkos, jumpyros and čeltyčios) w holly coincide. Different 
names for them show that in Eastern Lithuania the undinės 
of written legends are to be associated w ith Slavic rus- 
alkos while the mythological beings of the legends from 
the Western region may be of German origin.
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Prūsų vėliavos abi pusės. Viršutinėje dalyje vaizduojami trys Romovės 
dievai (iš kairės į dešinę: Patulas, Perkūnas, Patrimpas), Hartknoch Ch., 
Alt-und Neues Preussen, Frankfurt und Leipzig, 1684, S. 164.


