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skurdi materialiai ir priklausoma 
socialiai, buvo palanki net ir aukš
čiausiam liguistos vaizduotės skry
džiui. Jį dar pakurstė, paryškino 
valdančiųjų socialinių sluoksnių 
(aristokratijos, dvasininkijos) tam- 
suoliškumas ir fanatizmas, žiaurios 
priemonės, kuriomis buvo kovojama 
su šiomis vaizduotės apraiškomis.

žiniuonis 71 burtininkai

žvaigždės latvių liaudies vaiz
duotėje simbolizuoja neaprėpiamą, 
žmogui nesuskaičiuojamą apstą ir 
įeina į bendrą dangaus, Saulės ir 
Mėnulio mitų ciklą. G. F. Stendelio 
žiniomis, ž. esančios Saulės ir Mė
nulio vaikai. Šis požiūris atspindėtas 
ir sakmėse, tačiau liaudies dainose 
tokio įvaizdžio nėra išlikę. Vienintelis 
ž. suskaičiuoti gali Mėnulis. Didelė 
ž. gausa yra davusi pagrindą atsirasti 
tikėjimui, kad žvaigždėtas Kalėdų ir 
Naujųjų metų dangus rodo būsiant 
gausų smulkiųjų gyvulių prieauglį. 
Ž. kaip smulkieji gyvuliai apibū
dinamos ir mįslėse, be to, ž. čia api
būdinamos ir kaip žirniai, aukso 
obuoliai, žvirgždai, kibirkštys, avi
kailio vilnos sruogelės, gėlių žiedai, 
kruopos, sidabro pinigai, raudonos 
uogos, trupiniai, karoliukai, kviečiai, 
skiedros, kanapės.

Tikėjimuose ž. siejamos ir su žmo
nių gyvenimu. Kiek ž. danguje, tiek 
žmonių žemėje. Žmogui gimstant,

danguje ž. įsižiebia, mirštant -  nu
krinta. Dar yra tikima, kad jeigu ž. 
krintant turėsi kokį norą, jis išsi
pildys. Ž. lietus reiškia karus, didelį 
kraujo praliejimą. Nelaimę (karą, 
marą, badą) pranašauja kometos, 
uodeguotosios ž. Mitologinių karo 
dainų cikle žirgo „žvaigždėta gūnia" 
iššifruojama kaip kare žuvusiojo 
siela: „Ciagi ne gūnia žvaigždėta, 
brolužėlio čia vėlelė". Dainų minima 
žvaigždėtas apsiaustas (Mėnulio),

žvaigždėtos pirštinės (Maros) ir 
žvaigždėta gūnia (Mėnulio žirgo 
arba kareivio -  Mėnulis yra karių 
patronas).

Ž. skaičiavimas yra vienas iš ve
dybinių burtų: septynis (devynis) 
penktadienių vakarus iš eilės reikia 
suskaičiuoti po septynias (devynias) 
žvaigždes. Jei kokį vakarą ž. nebus, 
skaičiuoti reikia pradėti iš pradžių.

Latvių mitologijoje ypač iškeliama 
Rytinė ž. (Auseklis) ir Vakarinė ž.

LIETUVIŲ  RELIGIJA IR M ITO LO G IJA . B e n d r o 
j i  c h a r a k t e r i s t i k a .  Lietuvių religija -  viena iš 
baltų religijų, turinti daug sąsajų su latvių bei prūsų 
religijomis, Šiaurės ir Vidurio Europos senųjų religijų 
(slavų, germanų, keltų) kontekstu, atspindinti indo
europietiškos religinės terpės realijas. Nuo kitų baltų 
religijų specifikos ją skiria visų pirma tam tikras socia
linis matmuo: nei prūsai, nei latviai valstybės nesukūrė, 
karių ir aristokratų luomas ten nebuvo stiprus, о XIII— 
XIV a. šaltiniai, kalbėdam i apie lietuvių religiją, 
dažniausiai mini valdovų bei karių išpažintos religijos 
formas. Kadangi šie socialiniai sluoksniai XIII-XIV a. 
vyravo, atrodo, kad ir oficialiojoje religijos formoje 
stipriausiai reiškėsi būtent karingasis, aristokratiškasis 
baltų religijų segmentas. XV-XVIII a. šaltiniuose, taip 
pat XIX-XX a. tautosakoje bei etnografijoje matome ypač 
galingą valstietiškosios religijos, žemdirbiško religin
gumo proveržį; iš dalies tai sąlygoja krikščionybės įsi

vyravimas įtakingojoje visuomenės dalyje, vėlesnis jos 
nutautėjimas, kartu -  ir sunkiai vykusi valstietijos kris- 
tianizacija, retas parapijų tinklas, dėl daugelio priežas
čių įvykęs žemdirbiškosios mitologijos renesansas, pa
vertęs ją gal netgi reikšmingesne nei XIII-XIV a., kai 
laisvieji Lietuvos valstiečiai kartu buvo ir kariai, o jų 
pragyvenimui karo žygiai turėjo ne mažiau įtakos nei 
pati žemdirbystė.

Š a 11 i n i a i. Be gana neskaidrių užuominų Tacito 
„Germanijoje" apie aisčius, garbinusius Dievų Motiną 
(tikriausiai tai Vakarų baltai), kelių kitų irgi Vakarų bal
tams priskirtinų užuominų (Vulfstanas, Adomas Breme
nietis), turbūt lietuvių šaltiniams priklausytų arabų ke
liautojo Idrisijaus pranešimas, jog Madsūna miesto 
gyventojai garbina ugnį. Be kitų bendram baltų masyvui 
priskirtinų užuominų popiežių bulėse ar kituose šalti
niuose, Lietuvos religiją ir mitologiją aiškiau reprezen
tuoja du Ipatijaus (Voluinės) metraščio fragmentai, paša-
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kojantys apie karaliaus Mindaugo slapčia garbintus die
vus bei užsimeną apie dievus, kurių šaukėsi lietuvių ka
riai, bei Malalos kronikos slaviškojo vertimo intarpas, 
perteikiantis Sovijaus mitą, grindžiantį mirusiųjų de
ginimo ritualą. Šie XIII a. fragmentai be didesnės abejo
nės autentiški, deja, nėra skaidrūs; daugelis juose įvar
dytų lietuvių dievų vėlesniuose šaltiniuose išvis nepa
sirodo. Atskirą šaltinių grupę sudaro Livonijos bei Teu
tonų ordino šaltiniai, tačiau jie taip pat labai fragmen
tiški ir visiškai nesirūpina autentišku medžiagos per
teikimu. Šaltiniai „sutirštėja" prieš krikštą ir kurį laiką 
po jo; Jeronimo Prahiškio, Jono Dlugošo duomenys, kad 
ir stipriai ideologizuoti, perteikia gana daug medžiagos.

Vėlesnieji (renesansiniai) šaltiniai, vėlyvieji metraš
čiai pateikia legendines Lietuvos istorijos versijas, ku
riose esama ir religijos elementų. Lietuvos metraštis 
kalba apie ankstyvaisiais viduram žiais įvykusias 
religines inovacijas, kurių ankstesnieji šaltiniai nepa
tvirtina, tačiau jų autentiškumą gali paliudyti bend- 
rabaltiška religinių inovacijų išklotinė. M. Strijkovskis 
XVI a. viduryje išvardija 16 lietuvių dievų, J. Lasickis -  
daugybę žemaičių dievų ir smulkių mitologinių esybių. 
Šie autoriai laikytini gana patikimais, deja, lietuviškai 
jie gerai nemokėjo, be to, jiems teko gana nepavydėtina 
dalia perteikti degraduojančios religijos vaizdą, 
papildytą daugybe lokalinių, gal tik keliuose kaimuose 
težinomų „dievybių" ar mitinės „smulkmės" inkrusta
cijomis. šita maišatis išpainiojama labai sunkiai. XVI a. 
pabaigoje -  XVII a. ir vėliau Lietuvoje veikusios jėzuitų 
misijos perteikė daug, tiesa, fragmentiškų žinių apie jų 
aptiktas pagoniškųjų tikėjimų liekanas Lietuvos pro
vincijoje, M. Pretorijus rašė apie Mažosios Lietuvos gy
ventojų papročius ir tikėjimus. Visa ši medžiaga, gre
tinama ir analizuojama, gali būti puikiai panaudota 
lietuvių tradicijos rekonstrukcijai -  tiesa, reikia neuž
miršti, kad visi šie reiškiniai atspindi tam tikrus lietu
vių religijos raidos, gyvavimo bei nuosmukio etapus ir 
kad jų „mechaninis sumavimas" dar nepateikia seno
sios lietuvių religijos vaizdo. Juolab kad čia turėtume 
prijungti dar kelias šaltinių grupes: archeologinius bei 
kalbotyrinius šaltinius, XIX-XX a. užrašytą tautosaką 
bei šio laikotarpio etnografinę medžiagą. Vis dėlto ga
lima numanyti, kad skirtingų šaltinių specifika sąlygo
ja ir atsakymus į mums rūpimus klausimus; be to, labai 
svarbus yra chronologinis matmuo. Iš esmės turėtume 
skirti bent jau keturis šios šaltiniuose atsispindėjusios 
raidos etapus:

1. XIII-XIV a. Funkcionuoja stipriai „karinės mito
logijos" paveikta oficialioji religija, išpažįstama aristo
kratijos ir karių. Tebeveikia žynių luomas.

2. XV-XVI a. Visuomenės viršūnėlė sukrikščioninta. 
Senajai tradicijai atstovauja valstiečiai, kurių kristiani- 
zacija realiai dar nepasiekė. Tačiau izoliuotuose valstie
čių kaimuose religinė raida ar, veikiau, destrukcija, vyks
ta savitai. Šiaip ar taip, provincijoje iškyla žemdirbiškojo 
panteono dievai, o kaimuose tebevyksta bendruomenės 
atliekamos religinės apeigos.

3. XVI a. pab. -  XVIII a. Jėzuitų veiklos dėka prasideda 
ir galiausiai įvyksta reali Lietuvos provincijos kristia- 
nizacija. Senasis žemdirbiškasis panteonas nuolatos 
menksta; dievus keičia dvasios, smulkiosios mitinės bū
tybės, kurių „kultas" dažniausiai apsiriboja karts nuo 
karto joms teikiamomis dovanomis. Senosios religinės 
apeigos, stipriai pakitusios, atliekamos jau ne viso kaimo 
žmonių, o dažniausiai šeimoje.

4. XIX a.-XX a. pirmoji pusė. Sąmoningo senosios 
religijos elementų atkartojimo nėra ar beveik nėra. Se
nieji mitologiniai vaizdiniai, apeigomis virtę ritualai tar
si savaime įtraukiami į krikščioniškąjį lauką, to visai 
nepastebint. Bažnytinėse apeigose, šventėse, tautosakoje 
gausu senosios tradicijos elementų, tačiau jie jau 
krikščioniškai įprasminti (ar, veikiau, apipavidalinti). 
Viena vertus, tokią situaciją galima suprasti kaip galuti
nę krikščionybės pergalę prieš senąją tradiciją ir senuo
sius mitologinius vaizdinius, antra vertus, -  tai aki
vaizdus senosios tradicijos išlinkimas krikščionybės 
erdvėn. Rezultatas, vienaip ar kitaip, -  religinis sinkre
tizmas, formaliai atsiradęs krikščionybės pergalės dė
ka, realiai -  jai prisitaikius prie niekaip neišdildomos 
senosios tradicijos reliktų. Šitokia jungtis buvo „prog
ramuojama" jau nuo antrojo tūkstantmečio vidurio, 
galutinai realizuota būtent šiuo metu.

P a n t e o n a s .  XIII a. rusų metraščiai pamini lietuvių 
garbintus dievus. Ipatijaus metraštis, ties 1252 m. data 
kalbėdamas apie Mindaugo krikštą, teigia, jog karaliaus 
krikštas buvo apgaulingas ir jis slapta aukojęs savo 
dievams: pirmajam Nunadieviui ir Teliaveliui, ir Diviriksui, 
Zuikių dievui ir Medeinai. Ties 1258 m. data rašoma, jog 
lietuviai šaukėsi savo dievų Andajaus ir Divirikso. Jono 
Malalos chronografijos vertimo intarpe 1261 m. sakoma, 
kad Sovijus įvedęs aukas dievams Andajui ir Perkūnui, 
vadinamajam griaustiniui, Žvorūnai, vadinamajai kalei, 
ir Teliaveliui kalviui, nukalusiam saulę, kad šviestų 
žemei, ir įmetusiam saulę į dangų. Tai gana platus pan
teono nusakymas, juolab kad juo galima pasitikėti, nes 
abu šaltiniai vienas kitą papildo ir patvirtina.

E u f e m i z m a i .  Rekonstruojant XIII-XIV a. lietuvių 
panteoną, krenta į akis, kad svarbiausieji dievai net ta
me pačiame šaltinyje gali būti įvardijami skirtingai, pvz., 
Ipatijaus metraštyje (kitaip vadinamame Voluinės), ra
šant apie Mindaugo krikštą, ties 1252 m. data -  apie 
Mindaugo garbintus dievus, pirmuoju paminimas Nu- 
nadievis, ties 1258 m. data, kalbant apie lietuvių karių 
šaukiamus dievus, pirmuoju paminėtas Andajus; tyri
nėtojai sutaria, kad abiem atvejais kalbama apie vieną 
ir tą patį aukščiausiąjį lietuvių dievą, tik gerbiamą dviem 
vardais. Ten pat, minint Mindaugo dievus, randame dar 
vieną panašų atvejį -  Diviriksą, kuris, be didesnės abe
jonės, pažymi Perkūną (jis minimas Malalos kronikos 
intarpe). Diviriksas turėtų būti suprantamas kaip dievų 
rikis, tai yra realus dievų valdovas, nes pirmasis lietuvių 
Dievas, kaip matysime, turi stiprų deus otiosus geną. 
Diviriksas atitiktų tokią indoeuropietišką realiją kaip,
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pvz., keltų dievas Teutates, kuris įvardijamas ir kaip 
Toutiorix, „Tautos valdovas, rikis". Beje, ir kiti keltų die
vai jų įrašuose įvardijami įvairiai, t. y. atskiras dievas 
gali turėti kelis vardus, iš kurių vienas aiškus asmen
vardis, kitas -  epitetas ar eufemizmas. Prie šitokios 
dvivardystės XIII a. šaltiniuose priskirtina ir vienintelė 
lietuvių dievų sąrašuose minima deivė. Ipatijaus met
raštyje ji vadinama Medeina, Malalos kronikos intarpe -  
Žvorūna. Visiškai įtikėtina, kad tai irgi du vienos deivės 
vardai, abu epitetiniai ir tikriausiai susiję su medžiokle, 
nes Žvorūna (kitaip vadinama kale) siejasi su medžiokle, 
nuo „žvėris", o kalė primintų medžioklinį šunį, Medei
na sietųsi su medžiu; lietuvių žodis „medžioklė" nuro
do, kad medžioklė siejama su mišku, medžiais (plg. 
lenkų polowac, rusų polovanije „medžioti", „medžiok
lė", nuo slavų pole, „laukas"). Taigi Žvorūna-Medeina 
galėtų būti viena su medžiokle siejama deivė.

Dievų dvivardystė gali būti aiškinama keliais būdais. 
Viena vertus, dievas išties galėjo turėti kelis vardus, 
kurie būdavo vartojami, tarkime, priklausomai nuo ap
linkybių. Dvivardystė galėjo atsirasti ir dėl to, kad skir
tinguose Lietuvos regionuose dievai turėjo vietinius ar 
„tarminius" vardus. Bet regis pagrįsčiausias būtų many
mas, kad tokį reiškinį sąlygojo tikrųjų dievų vardų tabui- 
zacija -  religijų istorijoje ne toks jau retas reiškinys. Dievo 
tikrąjį vardą ištarti galima tik labai ypatingais atvejais 
arba jis išvis netartinas -  ar iš pagarbos, ar iš baimės jį 
prisišaukti. Tai paliudytų, tarkime, lietuvių tautosakoje 
žinomi kiti dievų vardai, jų gausa. Perkūnas gali būti 
vadinamas Dunduliu, Bruzguliu, Dievaičiu, Grumužiu 
ir 1.1.; Velnias -  kipšu, pinčiuku, vokietuku ir 1.1.

Vis dėlto aukščiausias Dievas lietuvių religijoje, be 
didesnės abejonės, yra XIII-XIV a. šaltiniuose įvar
dytas kaip Andajus ir Nunadievis. Abu vardai gali būti 
laikomi eufemizmais, nusakančiais lietuvių Dievo var
dą (71 Dievas).

X 111 -  X I V a. p a n t e o n o  s t r u k t ū r a .  D i e v ų  
k e t v e r t a s .  Ipatijaus metraščio ir Malalos kronikos 
intarpo medžiaga leidžia gana patikimai aptarti lietu
vių panteono struktūrą, tik reikia turėti omenyje, kad 
čia kalbama apie oficialiąją, karaliaus ir kunigaikščių 
dvaro religiją, kariaunos ir apskritai karių religiją, kuri 
turi savitų bruožų ir menkai tepaiso žemdirbiškų ar 
valstietiškų religijos klodų. Kita vertus, XIII-XIV a., 
Lietuvai beveik be paliovos kariaujant, karių religija 
turėjo būti ypač aktuali. Vienaip ar kitaip, šiuose sąra
šuose matome gana aiškų dievų ketvertą, kurio struk
tūra pakankamai skaidri. Jis pasikartoja ir lietuvių folk
lore, nes Andajų ir Nunadievį atitiktų lietuvių Dievas, 
Dievas senelis, Diviriksą -  Perkūnas, Teliavelį -  Velnias. 
Medeina ir Žvorūna, atrodo, reiškia medžioklės deivę, o 
tai karių panteone visiškai natūralu. Tačiau panteone 
nėra net užuominų apie dievų sutuoktines. Tai „karių 
panteono" atveju gana natūralu, bet problema tuo neiš
sprendžiama; net ir vėlesnė mitologinė tradicija, taip pat 
folkloras, nepadeda aiškiau nusakyti, kokios gi svar
biausiųjų dievų sutuoktinės.

Jau seniausiose mums žinomose religijose, visų pir
ma Artimųjų Rytų, taip pat ne vienoje indoeuropie
tiškoje, svarbiausieji dievai turi sutuoktines. Kai kurie 
menkesni dievai, kokių nors smulkių funkcijų globėjai, 
kartais tokiomis neaprūpinami, bet jie ir patys susilau
kia labai menko mitologinio bei kultinio dėmesio. Svar
biausiųjų dievų sutuoktinės kartais pasilieka savo di
džiųjų vyrų šešėlyje, tačiau joms vis vien statomos 
šventyklos, o ne kartą, drovintis tiesiogiai kreiptis į ypač 
svarbų dievą, prašymas išdėstomas jo antrąjai pusei, 
tarsi numanant, kad sutuoktinės prašymo dievas tiesiog 
negali neišklausyti. Kartais moteriškoji dieviškosios 
poros pusė prilygsta vyriškajai (Izidė ir Ozyris), kartais 
pranoksta (hetitų Saulės deivė, visos karalystės svar
biausioji globėja, hetitų kulte bei valstybinėje ideologi
joje smarkiai lenkia savo partnerį). Lietuvių mitologi
joje akivaizdu -  Dievas, Perkūnas, Velnias porų neturi. 
Tai iš pirmo žvilgsnio kiek šokiruoja, nes poros gali 
neturėti vienas, du dievai, bet štai -  pagrindinis mums 
atsekamas lietuvių pasaulėžiūros dievų trejetas in cor- 
pore neturi sutuoktinių. Tai ne šiaip sau. Tai ne atsitik
tinumas -  trys atsitiktinumai jau yra dėsnis. Juolab kad 
šie dievai nėra viengungiai, nevedę, nevaisingi. Už jų 
bemoterystės slypi kažkokios istorijos ir intrigos, tie
sa, -  labai tolimame fone. Ir juos tris reikėtų vadinti ne 
senberniais ar nevedusiais -  jie tiesiog bemoteriai.

Lietuvių Dievas, kurį etiologinėse ir mitologinėse 
sakmėse matome kaip Dievą senelį, pačios neturi. 
Pasaulio kūrimo metu jis veikia vienas, tiesa, Velnio pa
dedamas. Žmones moko, baudžia, kviečiasi pas save -  
taip pat vienas. Galima manyti, jog taip yra dėl to, kad 
Dievas įkūnija patį pirmapradį principą, jis yra pradžių 
pradžia ir jokio kito prado šalia negali būti. Bet šalia jo 
yra Velnias. Kelios mitologinės sakmės Velnią įvardija 
kaip jaunesnįjį Dievo brolį, taigi su pradmenimis čia dar 
ne viskas aišku. Vis dėlto galime teigti, kad Dievo pir
mapradiškumas lietuvių mitologijoje, susidūręs su 
krikščionybės Dievo pirm apradiškumu, elim inavo 
moterišką dievybę, buvusią šalia jo. Bet niekas nedingsta 
be pėdsakų. Kur toji moteris, tegu ir susiliejusi su kokiu 
nors krikščionių religijos moterišku asmeniu? Lietuvių 
mitologijoje Perkūnas, atrodytų, yra Dievo sūnus. Tai 
bent jau įmanoma. Taigi turėtų būti ir jo motina, atitin
kamai -  Dievo sutuoktinė.

Viena lietuvių sakmė teigia, esą sykį Mergelė Marija 
paklaususi Pono Dievo, iš kur atsiradęs Perkūnas? Tasai 
atsakęs: „Be manęs niekas nežino, ir tau nereikia žinoti". 
Atsakymas keistokas, keistas ir pats atsisakymas atsa
kyti. Marija -  Dievo sūnaus motina. Krikščioniškasis 
Dievas dėl to lyg ir neturėtų turėti problemų. Rodosi, 
kad sakmėje prabyla senasis Dievas, kuriam ši tema 
kažkodėl skaudoka. Matome labai stiprią Perkūno 
kilmės sublimaciją -dr ji ištinka būtent Dievą, šiaip ar 
taip, Dievas neturi sutuoktinės. XIX-XX a. lietuvių tau
tosakoje irgi nieko apie ją neužsimenama. Tik užuo
minos, leidžiančios vien spėlioti ir spekuliuoti. Nėra jos 
ir ankstyvuosiuose istoriniuose šaltiniuose -  jei Andajų 
ir Nunadievį laikysime Dievo atitikmenimis; po jų 
šaltiniai nepamini jokios deivės.
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Tokios pačios problemos iškyla ir Perkūno atveju. 
Lietuvių tautosaka neįvardija aiškios Perkūno sutuok
tinės, bet kartais pasako jį esant našliu, kartais tariama, 
esą Perkūno žmoną velnias sudraskęs, pagrobęs, pa
minimi keli Perkūnai ar Perkūniūtė, bet apie „aktualią", 
greta jo esančią sutuoktinę nekalbama. Vis dėlto mi
tologinės rekonstrukcijos rodo, kad Perkūno žmonos 
pėdsakų esama. Kažkokie keisti dvilypiai santykiai jį 
sieja su Laume, laumėmis. Jis jas ir tranko, ir globoja. 
Ketvirtadienis yra ir Perkūno, ir laumių diena. Pasak 
N. Laurinkienės, Laumės įvaizdyje galima atsekti že
mėn ištremtos kadainykštės Perkūno sutuoktinės bruo
žų, laumės pėdsakų tebėra ir danguje (atmosferoje), ir 
žemėje; laumės ir Perkūno įvaizdžiai susipina nelaimin
gų vedybų vaizdinyje. V. Ivanovo ir V. Toporovo rekonst
ruotame vadinamajame pagrindiniame indoeuropiečių 
mite siužeto ašis -  tai Griausmavaldžio sutuoktinės 
neištikimybė savo vyrui arba jos pagrobimas. Sutuokti
nė pabėga pas Griausmavaldžio chtoniškąjį priešinin
ką -  arba jis pagrobia ją. Lietuvių mitologijoje tai Per
kūnas ir Velnias.

Velnio sutuoktinės reikalai irgi nėra aiškūs. N. Vėlius, 
nagrinėjęs lietuvių folklorinio velnio įvaizdį, atskirą 
monografijos skyrių apskritai paskyrė velnio meilės 
klausimams. Pasirodo, velnias ypač artimas moterims 
ir moteriškajam pradui, yra kažkaip prisidėjęs prie 
moterų atsiradimo ar jų charakterio bruožų ir apskritai 
turi seksualinių aspiracijų, vaikšto į kaimo vakaruškas, 
nori, kad jam atitektų mergaitė, karalaitė, nori vesti ir 
t. t. Kartais mergina išties išteka už velnio ar tiesiog 
pagrobiama -  o tai kaip tik ir rodo, kad velnias pačios 
neturi. Pagrobta mergaitė velniene netampa ir beveik 
visada išvaduojama. Iš mitinių būtybių velniui artimiau
sia Laumė. Kaip teigia N. Vėlius, kai kuriuose padavi
muose „tiesiogiai kalbama apie velnio -  laumės meilės 
santykius ir ne visai laimingą jų baigtį". Laumių ir vel
nių charakteriai panašūs, jie dirba panašius darbus, tik, 
atrodo, yra pasiskirstę vyrišką ir moterišką sritis. Jie 
keičia reljefą, nešioja akmenis, užtvenkia upes, sumai
no vaikus ir pan.; abiem jiems būdingi teisdario bruožai.

Kaip parodo N. Vėlius, velnias ir laumė lietuvių pan
teone turi analogišką statusą, be to, panašūs ir jų san
tykiai su Perkūnu, tik „velnias visada yra priešingas 
Perkūnui, o laumė vienais savo bruožais gali būti prie
šinama, o kitais gretinama su Perkūnu". Atrodo, čia ratas 
užsisklendžia. Ir Perkūnas, ir velnias turi meilės santy
kių su laume, tačiau jie laimingai nesibaigia. Dievo mei
lės santykiai stipriai tabuizuoti, sublimuoti ir deivės 
vardo atrasti negalime, bet nėra neįtikėtina, kad tai -  ta 
pati laumė. Tačiau visiškai aiškiai matome, kad visi trys 
dievai buvo vedę, bandė vesti ar bent mylėjo -  bet dabar, 
t. y. mitinėje dabartyje, mitiniame esamajame laike, yra 
nevedę ir gyvena vieni.

Kodėl lietuvių mitologijoje esama tokios „dievų 
bemoterių" klasės? Atrodytų, čia susiduriame su indo
europietiška mitologine realija -  deive, gyvenančia su 
visais atitinkamos mitologinės sistemos ar grupės die
vais, kaip kad skandinavų Frėja, indų Ašvinų bendra

sutuoktinė Ušasė. Galima prisiminti ir kitą paralelę -  ir 
indoeuropiečių, ir Artimųjų Rytų religijose žinomus 
dievų ketvertukus, t. y. vyrišką triadą ir deivę, plg. šu
merų ketveriukę -  Anas, Enlilis, Enkis ir dievų motina 
Ninhurzaga, Cezario išvardytą keltų dievų seką, pagal 
interpretatio romana pateiktą kaip Apolonas, Marsas, 
Jupiteris, Minerva, Tacito atitinkamu principu išvar
dytus germanų dievus -  Merkurijus, Marsas, Heraklis, 
Izidė (atitinkamai Vodanas, Tiu, Donaras, Frėja). įsidė
mėtina, kad tokie ketvertukai pasirodo ir lietuvių mito
logijos šaltiniuose -  Malalos kronikos intarpas mini 
Sovijaus įvestus dievus Andajų, Perkūną, Zvorūną, 
Teliavelį, Voluinės kronika (Ipatijaus metraštis), jei at
mesime neaiškų, tikriausiai dėl egzotikos ar nesusi
pratimo įterptą Zuikių dievą, -  Nunadievį, Teliavelį, 
Diviriksą, Medeiną. Eilės tvarka ne tokia grakšti kaip 
Cezario ar Tacito, bet juk ne Cezaris ir rašė.

Dievas, Perkūnas, Velnias ir Laumė kaip tik atitiktų 
šaltinių ketvertukus, ir viskas lyg susidėstytų į vietas. 
Bent jau oficialiojo lietuvių panteono struktūra. Klau
simų, žinoma, lieka. Visų pirma neaišku, ar Medeina- 
Žvorūna išties atitinka Laumę, ar, veikiau, medžioklės 
deivė šią dievų partnerę nustumia į šoną, tiesiog sub- 
limuoja, pakeičia. Tai iš tikrųjų įmanoma, nes lietuvių 
tautosakoje ir Perkūnas, ir Velnias susiję su medžiokle, 
tad „mitologinei logikai" jų suartinimas su medžioklės 
deive visiškai natūralus. Taip tarsi išsprendžiamas 
ketveriukės klausimas, kur ketvirtąja turi būti įrašo
ma deivė.

P i r m a s i s  o f i c i a l a u s  p a n t e o n o  n u o 
s m u k i o  t a r p s n i s  susijęs su Lietuvos ir Žemaitijos 
krikštą lydėjusiais įvykiais (apie juos kalbėsime vė
liau), jis atsispindi Jeronimo Prahiškio pranešime, Jono 
Dlugošo kronikoje. Visų pirma religija, praradusi žynių 
luomą, toliau egzistuoja jau visai kitokiu pavidalu. Žy
nių luomo praradimas reiškia neatitaisomą smūgį tra
dicijai. Iškyla gelminės religijos tendencijos, maginiai 
reiškiniai, ir t. t. Tačiau dar kelios kartos gyvena iš 
inercijos išliekančiame religiniame lauke, tiktai vienos 
kartos kitai „sugedusio telefono" principu perduodamos 
tradicijos autentika menksta ir nyksta.

V i d u r i n y s i s  p a n t e o n o  n u o s m u k i o  
t a r p s n i s .  D i e v ų  p a r c e 1 i a c i j a. 1582 m 
Motiejus Strijkovskis paskelbė „Lenkijos, Lietuvos, 
Žemaičių ir visos Rusijos kroniką", kurioje, be kita ko, 
pateikė ir 16 „lietuvių ir žemaičių" dievų vardus. Sąra
šas sudarytas gan atsitiktiniu principu, tvarkos jame 
nėra, tačiau daugelis dievavardžių, atrodo, patikimi, 
išskyrus dievą Dzidzis Lado, kuris turbūt atsiranda dėl 
tam tikro nesusipratimo ir kituose šaltiniuose nemini
mas, nelabai aiškų dievą, paukščių globėją Swieczpuns- 
cynis (gal „Šventpaukštinis" ar pan.?); Puškaitis, kurį 
Strijkovskis pamini sąrašo gale, vis dėlto yra prūsų, o 
ne lietuvių dievas.

Pirmuoju M. Strijkovskis pamini dievą Prokorimos, 
aukščiausiąjį Dievą (vėlgi regime eufemistinę tradici
ją), tačiau po to išvadijami specifinių funkcijų dievai -  
Ruguczis, rauginamų ir rūgščių valgių dievas, Ziemen-
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nik -  žemės dievas, kurio garbei pienu lakinami žalčiai, 
Kruminie Pradžių Varpu -  javus teikianti dievybė, Litu- 
wanis -  siunčiantis lietų, Chaurirari -  arklių ir karo die
vas, kurį Strijkovskis lygina su Marsu ir kuriam meldžia
masi, sėdint ant balno, Sotwaros -  gyvulių dievas, Seimi 
Dewos -  šeimos dievas, Upinis Dewos -  upių dievas, 
Bubilos -  bičių ir medaus dievas, Dzidzis Lado -  didysis 
Dievas, Gulbi Dziewos -  kiekvieno žmogaus dievas glo
bėjas, genius proprius, Goniglis Dziewos -  miškų ir pie
menų dievas, satyrų ir faunų atitikmuo, Swieczpuns- 
cynis -  vištų, žąsų, ančių ir kitų naminių bei laukinių 
paukščių dievas, Kielu Dziewos -  kelionės dievas, Pus- 
chaitis -  žemės dievas. Strijkovskis pamini, kokios aukos 
kuriam dievui būdavo aukojamos; dažniausiai tai na
miniai paukščiai.

Matome, kad čia išvardyti dievai daugiausia pri
klauso ekonominei sferai. Jų sąrašas gana atsitiktinis, 
nei struktūros, nei hierarchijos nesimato (plg.: iškart po 
Prokorimo, svarbiausiojo dievo, paminimas rauginamų 
ir rūgščių valgių dievas Rugutis), be to, nepaminėtas 
net šiaip visuose sąrašuose pasirodantis Perkūnas. Die
vai turi aiškias funkcijas, kasdieniame valstiečio gy
venime, be abejo, svarbias ir, atrodo, tai tipiškas žem
dirbiško ar valstietiško panteono dievų aprašas. Sis
temos čia nematyti, dievų santykiai neišryškėja, pap
rasčiausiai kiekviena ūkio sritis turi savo globėją. Vis 
dėlto tai dar gana plačių funkcijų dievai, jei Strijkovs
kio aprašą palygintume su bemaž vienalaikiu žemai
čių dievų aprašu.

Jonas Lasickis apie 1580 m. sudarė 76 žemaičių dievų 
sąrašą, apibūdino jų funkcijas, perteikė informaciją apie 
tuometines žemaičių apeigas (Lasickio knyga išleista 
gerokai po autoriaus mirties -  1615 m. Bazelyje). Pats 
šaltinis ganėtinai patikimas, tik jo naudojimą mitolo
giniams tyrinėjimams apsunkina daug su klaidomis 
užrašytų ar blogai transkribuotų dievąvardžių, o šią iš 
dalies techninę problemą pagilina ir tai, kad kai kurie 
dievai paminimi tik Lasickio, nei anksčiau, nei vėliau 
apie juos niekur neužsimenama; atrodo, kad daugeliu 
atveju Lasickis pateikė labai specifikuotas, be to, vie
tines, t. y. tik keliuose kaimuose ar dar siauriau, tarkime, 
vienoje šeimoje težinomas ar tegarbinamas dievybes 
(dvasias, dvasias globėjas?). Religiniu istoriniu požiūriu 
dievų gausėjimas, specifikacija yra visiškai natūralus 
procesas, dažniausiai vykstąs religinio nuosmukio me
tu, o tuometinė Žemaitijos religinė situacija buvo tarsi 
pakibusi ore -  kristianizacija labiau nei paviršutiniška, 
o senoji religinė tradicija, žynių nebepalaikoma, pap
rasčiausiai degradavo. Galima manyti, kad ir Žemai
tijoje, ir Lietuvos provincijoje skirtingose apylinkėse 
galėjo formuotis saviti destrukcijos modeliai, vietiniai 
senosios tradicijos perdirbiniai, nuosmukio variantai su 
savais dievavardžiais ir kiek besiskiriančia religine 
elgsena. Tad Lasickis, matyt, teužfiksavo vieną „religinę 
apylinkę" ir jos panteoną. į Lasickio duomenis ir derėtų 
žvelgti atitinkamai -  kaip iš principo patikimą, bet 
daugybės aplinkybių sąlygotą ir visų pirma lokalinį 
mitologinės destrukcijos vaizdą. Lasickis mini jau iš

ankstesnių šaltinių žinomus dievų vardus -  Percunos, 
Modeina, galbūt, su Teliavelio reliktu sietiną Tavvals. 
Aukščiausiąjį Dievą, anot jo, žemaičiai vadinę Auxtheias 
Vissagistis, tai atitiktų eufemistinę bent jau svarbiausiųjų 
dievų tradiciją, bet visiškai įmanoma, kad šiuo vardu -  
„Aukštasis Visagalis" ar „Visagalįsis" -  jie vadino 
krikščionybės Dievą (antra vertus, šitas eufemizmas 
galėjo tikti ir vienam, ir kitam Dievui, jau besusilie- 
jantiems į vieną įvaizdį). Lasickis pamini ir neabejotinai 
autentiškus, vėlesniuose šaltiniuose dar sutiksimus 
vardus -  Žemyną, Žemėpatį, Aušrą ir kt. (Žemina, Ze- 
mopacios, Ausca...). Yra aiškių labai siauros funkcijos 
dievybių ar dvasių -  Numeias tikriausiai reikštų „namų 
dievą" ar „naminį", Austheia -  tai bičių deivė, bet šios 
funkcijos labai specifikuojasi, tarkime, kalbant apie 
dievus, kurių vardai Slotrazis, Tratitas Kirbixtu, Aspe- 
lenie, Kurvvaiczin Eraiczin ir pan. Daug sunkiau išsi
aiškinti dievus Orthus, Miechutele, Pesseias, Tiklis, 
Klamals, Kremara ir pan. Tam tikrą painiavą galima 
pastebėti ir tose vietose, kur, kaip atrodo, tas pats die
vas įvardijamas keliais vardais, plg. Gabie, Materga- 
bie, Polengabia.

Daugybė Lasickio paminėtų dievų susiję su vals
tietiško gyvenimo realijomis, turi siauras, labai speci
fines funkcijas ir galime tarti, kad šitokia padėtis pan
teone galėjo atsirasti dviem keliais -  arba smunkant 
svarbioms, plačias funkcijas turinčioms dievybėms, kai 
jų epitetai ar eufemizmai įgauna tikrinių vardų ir ati
tinkamai naujų dievų statusą, arba paprasčiausiai, 
senajai oficialiajai religijai nunykus, į šaltinių akiratį 
patenka seniau oficialiosios religijos gožta valstietiška 
mitologija. Ir pirma, ir antra prielaida būtų tik speku
liatyvi, bet manymas, kad čia veikė abi priežastys, būtų 
ganėtinai pagrįstas. Bet kuriuo atveju čia matome ne
abejotiną mitologinės sistemos destrukciją.

V ė l y v i a u s i a s  p a n t e o n o  n u o s m u k i o  
t a r p s n i s .  V a l s t i e t i š k a s  r e l i g i n i s  s i n k 
r e t i z m a s  X I X - X X a .  Lietuvių tautosaka,užrašyta 
XIX a. antroje pusėje ir XX a. pirmoje, pateikia labai 
įdomios ir intensyvios senosios religijos destrukcijos 
vaizdą, kuris apibūdintinas kaip galutinis religinio 
sinkretizmo etapas. Didžioji senųjų dievybių dalis jau 
visiškai išnykusi, praktiškai nebesutinkami ir konkre
čių ekonominių sferų globėjai, kaip kad Strijkovskio ir 
Lasickio atveju; telieka tik pati žemiausioji mitinių bū
tybių skalė (kaukai, aitvarai) ir sufolklorinti svarbūs se
nojo panteono asmenys (laumės, velniai). Tačiau ypač 
įdomūs reiškiniai dedasi buvusioje aukštojoje panteo
no sferoje, kuri ypač stipriai lydosi su krikščioniškais 
vaizdiniais.

Dievas, išlaikydamas šiek tiek senojo Dangaus Dievo 
bruožų, bet jau aiškiai suprantamas kaip krikščioniš
kasis Dievas, turi daugybę santykių su taip ir nenuny- 
kusiu Perkūnu. Dievas čia pasirodo kaip Perkūno glo
bėjas, o Perkūnas įvedamas į krikščioniškųjų persona
žų lauką. Sakmė apie Perkūno atsiradimą teigia: „iš kur 
Perkūnas -  nieks nežino. Vieną kartą Panelė Svč. klausė 
Dievo: „Iš kur pasidarė Perkūnas?" O  Dievas sako: „Be
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manęs nieks nežino, ir tau nereikia žinoti". Visiška 
sumaištis atsiranda, Perkūną gretinant su šv. Elijumi: 
„Perkūnas (arba, kaip žmonės sako, apaštalas Alijošius) 
gyveno žemėje, bet jį Dievas paėmė su siela ir kūnu į 
dangų. Dabar jis gyvena danguj"; „Kai Perkūnui reikia 
ugnies, tam jis imasi jos iš Šv. Elijo, nes Elijas yra ugnies 
valdovas. O  šv. Petras tai yra Dievo pirmoji ranka, ir ką 
šv. Petras pasako, tą Perkūnas vykdo". Taigi, Perkūnas 
be atodairos įvedamas į krikščioniškąjį lauką. Negana 
to, lietuvių sakmių velnias nesyk išsitaria, kad nei 
Dievas, nei šventieji jam nebaisūs, Dievą velnias vadina 
„geru seniu" ar „geru seneliu", tačiau velnias bijo Per
kūno: „Mudu su juo pikti" arba: „Su tuo dumiu Perkūnu 
tai niekaip negali susitarti, jis tuoj burbuliuodamas 
puola viršum".

Kartais atsiranda net savotiškos gana sudėtingos 
„teologinės" konstrukcijos, plg.: „Šv. Petras ir šv. Alijo
šius yra pranašai, šv. Alijošius kartu važiuoja su Perkūnu 
ir važiuos iki pasaulio pabaigos"; „Perkūnas yra 
laikomas Elijumi"; „Šv. Alijošius-Perkūnas bus pabaigos 
svieto pranašas". Arba žemaičių nuomonė apie Perkūną, 
užrašyta apie 1890 m.: „Daugumas tiki, kad Perkūnas 
esąs danguje, į kurį gyvas įžengęs ir tenai dabar užimąs 
gana aukštą vietą, kurią taip apreiškia: „Kad Dievo 
nebūtų, tai jis būtų Dievu, bet kadangi Dievas esąs, nes 
jis niekados nemirštąs, tai ir Perkūnas negalįs būti Die
vu, nors pirmiaus jis valdęs svietą ir neretai nuženg
davęs ant žemės, idant žinotų, kaip eina žmonėms ant 
svieto". Arba: „Kai Dievas išmetė velnius iš dangaus, 
tai kartu išleido ir Perkūną-Alijošių daužyti velnių, o 
angelą Mykolą davė Perkūnui per pagalbininką. Per
kūnas vykdo Dievo paliepimą ir nuolat tranko velnią". 
Arba palinkima: „Trenk tave šventi perkūnai", „Kad  
tave šventas Perkūnėlis!"

Akivaizdu, kad šiose sakmėse religiniu atžvilgiu 
visiška sumaištis. Perkūną stengiamasi susieti su šv. 
Elijumi, paverčiant Perkūną pranašu. Perkūnas yra 
viršesnis už archangelą Mykolą, tačiau lygus su Elijumi 
ir paklūsta Dievui. Matoma tam tikra pasakotojų teo
loginė erudicija ir nekyla abejonės, kad tai asmenys, 
laiką save krikščionimis. Tačiau Perkūnas jiems visiš
kai natūraliai įsipina į krikščioniškąjį kontekstą. Tai 
religinio sinkretizmo situacija, kelių religijų maišyma- 
sis ar maišymas. Antra vertus, šis sinkretizmas turi 
aiškių „valstietiškos religijos" bruožų, t. y. religijos, ku
rioje maišomi labai skirtingi personažai, siekiant ne 
„teologinio" grynumo, o grynai valstietiškų tikslų, vi
sų pirma laikant, kad dievų ar šventųjų asmenų pagal
ba niekada nepakenkia, ir kuo jų daugiau, tuo geriau; 
juolab stengiamasi nepamiršti tokių svarbių asmenų, 
koks buvo Perkūnas -  atmosferos, griausmo ir žaibų 
valdovas.

K o s m o g o n i n i s  mi t a s .  K. m. fragmentų išliko 
lietuvių tautosakoje. Sakmėse pasakojama apie įvairių 
mitinio pasaulio elementų sukūrimą. Situacija iki visa
tos sukūrimo apibūdinama neigiamais kaip nebūtis, pa
žymint, kad buvęs tik vanduo arba vanduo ir rūkas, arba 
kad miglose gyvenęs tiktai vienas dievas. Kartais nebū-

Kryiius, simbolizuojantis trinarę pasaulio struktūrą

tis nusakoma kaip tamsa ir amorfinė masė („visur tamsu 
ir keip kisielius susimaišęs su tirštumų skystums").

Pasaulio kūrimas vyksta tam tikra seka. Kai kuriose 
sakmėse konstatuojama, kad iš pradžių kuriamas Dan
gus, o paskui atsiranda Žemė. Kitur aiškinama, kad 
Žemę atskyrus nuo vandens pradedamas kurti jos rel
jefas. Esminių universalumo elementų išskaidymas gali 
būti pasaulio tolesnio kūrimo sąlyga. Vientiso siužeto, 
kuriame būtų atskleisti visi svarbiausi visatos kūrimo 
etapai, neužfiksuota. Dažniausiai sakmėse atskleidžia
mas vienas kuris nors pasaulėkūros epizodas. Jų visu
ma atveria bendrą kosmoso kūrimo procesą.

Sakmėse vaizduojamas dangaus šviesulių sukūrimas 
ab initio (pasaulio pradžios) laiku. Teigiama, kad kai 
visur buvo tamsu, žmogus kalvis nukalė saulę ir įmetė 
ją į dangų. Panašus motyvas užfiksuotas Jono Malalos 
kronikos intarpe (XIII a.), kuriame sakoma, kad saulę 
nukalęs Taliavelis ir įmetęs ją į dangų.
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Apie mėnulio kilmę beveik nekalbama. Tačiau aiš
kinama, kaip atsirado jame matomi kontūrai. Dievas 
sutvėręs žmones ėjo per pasaulį ir užklydo pas mėnesį. 
Pavargęs atsisėdo pailsėti. Pro šalį ėjo moteris su van
deniu ir Dievas paprašė atsigerti. Moteris ne tik nedavė 
gerti, bet ir aprėkė jį. Dievas nubaudė moterį  ̂ji liko 
stovėti su naščiais mėnulyje. Mėnuo įtraukiąs ir jį 
įžeidusį žmogų. Mėnulyje esąs Kainas su Abelių. Kainas 
atsiduria mėnulyje už bausmę, kad nužudė brolį. Mė
nulyje matomas Tvardauskas, kurį velnias nešė į pra
garą. Nešamas Tvardauskas užsikabino už mėnulio ir 
liko ten kaboti.

Su mitinių įvykių laiku siejamas žvaigždynų atsira
dimas. Grįžulo ratai -  tai septyni dideli deimantai, pakilę 
į dangų iš samtuko, kuriame buvusiu vandeniu mergaitė 
sausros metu pagirdė pakeleivį. Grįžulo ratai kartais va
dinami Elijo (Alijošiaus) ir Enoko vežimu -  jie važiuo
dami dangumi užkliuvo, ir ratai liko stovėti. Elijas ir 
Enokas tautosakoje funkciniu atžvilgiu neretai atitinka 
griaustinio dievą Perkūną. Su griausmavaldžio ir jo 
priešininko kovos mitu turi ryšį kito žvaigždyno -  Sie
tyno atsiradimas. Iš danguje gyvenusio Norkaus, kuris 
aiškintinas kaip Perkūno hipostazė, velnias pavagia 
sietelį. Norkus nusidangina į pragarą ir ten ima taip tran
kytis, kad net žemėje buvo girdėti. Kituose šios sakmės 
variantuose sietelį velnias pavagia iš Motinos švenčiau
siosios. Ji kreipiasi į Perkūną, prašydama sugrąžinti 
sietelį. Perkūnas, trenkęs į velnią, atima sietelį. Marija jį 
pakabina danguje.

Sakmėse įvairiai aiškinamas Žemės atsiradimas. įsi
vaizduota, kas Žemę laiko didelė žuvis, o aplink yra van
duo. Kituose variantuose pasakojama, kad Žemė yra 
Saulės ir Mėnulio duktė. Saulė norėjo viena saugoti savo 
dukterį Žemę, bet Mėnuo nesutiko ir padavė Saulę į 
teismą. Teisėjas Perkūnas nusprendė, kad Saulė Žemę 
saugos dieną, o Mėnulis ir jo seserys žvaigždės -  naktį. 
Šitaip atsirado diena ir naktis -  laikas buvo suskaidytas 
į šviesųjį ir tamsųjį periodus.

Būdingas kosmogoninės tematikos sakmių siužetas -  
pasakojimas apie tai, kaip pasaulio pradžioje, kai dar 
nieko nebuvo, vien tik vanduo aplink tyvuliavo, plau
kė laivelis, kuriame sėdėjo dievas ir velnias. Dievas lie
pė velniui panerti į jūros dugną ir atnešti iš ten žemių. 
Dievas pasėjo atneštas žemes -  radosi lygumos. Velnias, 
mėgdžiodamas dievą, taip pat bandė tai padaryti: iš
spjovė burnoje paslėptas žemes -  iškilo kalnai, ėmė telk- 
šoti balos. Kai kuriose sakmėse, sudarančiose atskirą 
siužeto tipą, nepasakojama, kai velnias nardo į marių 
dugną. Jose aiškinama, kas pasidaro, kaip velnias-spju- 
das išspjauna žemes iš burnos ar tiesiog jas pasėja. Sa
koma, kad atsiranda daug akmenų. Jų be perstojo dau
gėja. Tai pražūtingas reiškinys -  akmenys gali nukloti 
visą žemę. Tuomet dievas sumano užleisti šaltį ir šitaip 
sustabdo akmenų augimą. Akmenys gali nustoti augti 
ir užgriaudus griaustiniui. Kai kuriuose tekstuose užsi
menama, kad akmenys auga iki Kalėdų. Kalėdų pe
riodas kadaise buvo laikomas Naujųjų metų pradžia.

Dievo kūrėjo paveikslas sakmėse apie Žemės atsi
radimą yra gana abstraktus. Jis įvardijamas tiesiog die
vu, užsimenama, kad gyvena danguje. Dievo pagal
bininkas -  jam priešiška chtoninė būtybė -  velnias. Jis 
sakmėse įvairiai apibūdinamas: kaip dievo tarnas, bro
lis, kitas dievas, kaip vandens paukštis (gaigalas), Liu- 
cipierius. Dievas bei jo palydovas ir bendradarbiauja, ir 
kovoja. Velnias etiologinėse sakmėse -  triksteris, tai yra 
nevykusiai dievo kūrėjo veiksmus pamėgdžiojantis he
rojus. Dievas sukuria tai, kas pozityvu, velnias -  tai, kas 
negatyvu. Velnias bando nusikratyti dievu, kai šis 
užmiega ką tik sukurtoje saloje vandenų platybėse. Jis 
tempia miegantį dievą už kojų prie kranto. Tačiau kran
tas vis tolsta. Mat sala ėmė plėstis, kol galiausiai ji tapo 
be galo be krašto dideliu žemės plotu. Nubudęs dievas 
nugramzdina velnią į pragarą.

Kadaise žemėje nebuvę augalų. Apie tai kalbama kai 
kuriose sakmėse, pabrėžiant, kad taip buvę „pradžioj 
svieto". Nebuvo nė vieno medžio, nė vienos žolelės, joks 
žalumynas nepuošė žemės paviršiaus. Augalų kūrėjas, 
sodintojas dažniausiai yra dievas. Kartais nurodoma, 
kuris etapas buvo augalų kūrimas pasaulėkūros procese: 
„Kai Dievas atskyrė vandenį nuo žemės, leido augalus 
ant žemės". Dievas sodina visokias žoles, daržoves, ta
čiau užmiršta pasodinti tabokos. Tai jam primena vel
nias. Nusispjovęs Dievas pasodina ir taboką. Dabar žmo
nės rūkydami spjaudosi, nes Dievas spjaudydamasis ją 
sodino. Pasaulio pradžioje Dievo atliktas veiksmas 
tampa precedentu tolesniam žmonių elgesiui.

Dievas bei velnias kūrė ir gyvūnus. Sakmėse prime
nama, kad tai buvo daroma tada, „kai Dievas tvėrė pa
saulį". Pasakojama, kad „an svieto pradžios" dievas ir 
velnias bendradarbiaudami kūrė pasaulį, gyvulius, 
paukščius. Dažnai velnias neužbaigia savo darbo, ne
moka jo atlikti taip kaip dievas. Velnias sukuria gyvu
lius be ragų ir tik dievas pridėjo jiems ragus. Velnias su
kuria ožką, bet ji nejudėjo. Dievas suteikė jai gyvybę. Tad 
paprastai gyvuliai velnio sukuriami su dievo pagalba.

Keliose sakmėse apie pasaulio elementų kūrimą kaip 
kūrėjas minimas ne dievas, o Perkūnas. Vienoje sakmėje 
pasakojama apie Perkūno persekiojamą aitvarą, siejant 
tai su kosmogonija. Aitvaras, lėkdamas nuo Perkūno, 
rijo vandenį ir spjovė į Perkūną, norėdamas apsiginti. 
Kur Perkūnas žemę griebė, radosi ežerai, duobės. A it
varas spjovė vandenį ir užpildė juo duobes. Kur Per
kūnas drėbė žemę, atsirado kalnai. Kitur pasakojama, 
kad Perkūnas, sukūręs paukščius ir žuvis, dėjo jiems 
akis. Vėžiui akis jis įdėjęs į pasturgalį, todėl iki šiol vė
žys iriasi atbulas, šios sakmės vaizduoja Perkūną kaip 
žemės reljefo ir gyvūnijos kūrėją.

Mitinis personažas, kovojantis su chtoninė būtybe, 
neretai interpretuojamas kosmogoniniu aspektu (babi
loniečių Mardukas, kovojantis su Tiamata, senovės indų 
Indra, kariaujantis su Vala ir Vritru), nes jo žygdarbis 
sudaro prielaidas pasaulio kūrimuisi, šiuo atžvilgiu gali 
būti aiškinamas ir Perkūno vaidmuo pavasarį pirmojo 
griaustinio metu. Perkūnas tuomet nugalėdavęs velnią, 
ištrenkdavęs jį iš žemiškosios erdvės. Tai pasaulį at-
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Raguoto Perkūno atvaizdas Karlo von Šmito knygoje „Nekrolituanica"

naujinantis aktas. Pirmoji perkūnija atverdavo naują 
metų ciklo periodą žmonių gyvenime ir ypač ūkinėje 
veikloje. Po pirmosios perkūnijos pradedami žemdir
bystės ir gyvulininkystės darbai, nes žemė jau išvalyta 
nuo žmogui nepalankių galių.

Su kosmogoniniu mitu galėjo turėti ryšį kalendori
nių švenčių ritualai ir jų metu atliekamos dainos. Pag
rindinė kalendorinė šventė Naujieji metai tradicinės 
kultūros tyrinėtojų traktuojama kaip susijusi su ar- 
chajine kosmogonijos samprata. Laikas buvo suvokia
mas kaip ciklinis procesas. Kiekvienų metų pabaigoje -  
šalčio ir tamsos periodu -  pasaulis tarsi degraduodavo 
ir patirdavo krizę. Per Naujuosius metus jis vėl simbo
liškai būdavo atnaujinamas. Ritualai ir žodiniai tekstai 
primindavo kosmogoniją -  pirmąjį ir reikšmingiausią 
pasaulio įvykį. Kalendorinėse apeigose ir dainose 
aptinkama kosmogoninio mito vaizdinių. Būdingiausieji 
iš jų: pasaulio medis, elnias, tiltas, kalėda. Ypatingą 
vaidmenį šių švenčių metu atliko ugnis ir vanduo.

L.: B17/1/S /. Kalėdų papročiai ir burtai / /  Musų tautosaka. - K., 1930. - 
T. 1; Eliihiė M. Šventybė ir pasaulietiškumas. -  V, 1997; Kerbeliftė B. Sakmės 
ir padavimai apie pasaulio kilmę / /  Žmonės ir religija. -  V., 1977; 
Laurinkienė N. Mito atšvaitai lietuvių kalendorinėse dainose. -  V., 1990. 
Laurinkienė N. Senovės lietuvių dievas Perkūnas: kalboje, tautosakoje, 
istoriniuose šaltiniuose. -  V., 1996; Vėlina N. Chtoniškasis lietuvių mito
logijos pasaulis. -  V., 1987.

T e o g o n i j a .  Dievų atsiradimas lietuvių mitologi
joje nėra aiškiau apibrėžtas, nėra aiškių pasakojimų apie 
dievų kartų kaitą ir pan. Tradiciškai aukščiausiuoju ir 
pirmuoju Dievu yra laikomas Dangaus Dievas, kuriam 
etiologinės sakmės priskiria pasaulio kūrimo funkciją. 
Tačiau podraug su Dievu pasaulį kuriant veikia ir Vel
nias, kuris realiai yra ir Dievo partneris. Kūrimo metu 
jiedu veikia išvien, nors jų galutiniai tikslai ir skiriasi.

Toks dviejų dievų ar dviejų mitinių partnerių bendra
darbiavimas kūrimo procese religijų istorijoje nėra re
tas. Dažnai jie konfliktuoja vienas su kitu, bet aiškiai 
veikia išvien, kaip ir lietuvių mitologijoje, jie dažnai yra 
giminės. Tad nieko nuostabaus, kad kelios lietuvių etio
loginės sakmės teigia, jog Dievas ir Velnias buvo broliai, 
tik Dievas kiek vyresnis už Velnią. Klausimas, ar už 
dviejų brolių neturėtume įžiūrėti ir dar kažkokio dievo, 
pirmesnio už juos (atitinkamai ir deivės). Lietuvių mi
tologijoje tokios tiesioginės nuorodos lyg ir nėra, tačiau 
tam tikri Pirmadievio pėdsakai būtų gal ir atsekami, 
pasitelkiant lyginamosios religijotyros metodą. Hetitų 
dievas Kumarbis savo valdžią dievų pasaulyje įgyja 
nugalėdamas dievą Alalu, be to, Kumarbis nukanda 
Alalu lytinius organus. Graikų mitologijoje Kronas pjau
tuvu iškastruoja pirmadievį Uraną ir pats tampa naujos 
dievų kartos vadu. Lietuvių tradicijoje čia prisimintina 
pasaka „Eglė žalčių karalienė", kur mariose gyvenantis 
Žilvinas, mitologiškai aiškiai su pirmapradžiais van
denimis sietinas asmuo, pasirodantis žalčiu, slibinu, 
žmogumi, net pusiau žmogum, pusiau žuvimi (plg. 
babiloniečių Ea, dievą kūrėją, vaizduotą ir tokiu pavi
dalu), užkapojamas dalgiais (anksčiau čia galėjo būti 
pjautuvas, atitinkamai tikėtinas ir kastracijos motyvas). 
Kronas nupjautas Urano genitalijas meta jūron, iš ban
gų suplaktos spermos, iš „jūros putų" atsiranda meilės 
deivė Afroditė; Žilvinas irgi po savo nužudymo gali pa
sirodyti „balta puta" ar „kraujo puta" marių pakrantėje.

Dievo kastracijos motyvas liudija, kad jis yra nu
galėtas, nuverstas, atitinkamai ir ankstesnis, pirmesnis 
už nugalėjusį jį. Motiejus Strijkovskis XVI a. pabaigoje 
pateikia šešiolikos lietuvių dievų sąrašą ir apibūdina 
kiekvienam skiriamas aukas. Dažniausiai tai gaidžiai ar 
vištos. Kaip žinome, konkrečiam dievui skiriama auka, 
turinti kažkokį jo atributą, plg. Perkūnui ar Torui -  ožys, 
atitinkantis šių griausmavaldžių raguotumą ir barzdo- 
tumą. Tad įstabu, kad tik trim iš šešiolikos dievų auko
jami tiktai kaplūnai, t. y. kastruoti gaidžiai. Tai Proko- 
rimos, svarbiausiasis dievas, kuriam kaplūnai būdavo 
užmušami lazdomis, o mušantieji turėdavę nekalbėti, 
Sotvaros, gyvulių dievas, ir Dzidzis Lado, pasak Strij
kovskio, „Didysis Dievas". Pastaroji dievybė visiškai 
neaiški ir vargu ar autentiška, bet galime pasitenkinti 
vien jos epitetu „Didysis Dievas". Sotvaras irgi neaiškus. 
Jo vardas galėtų nurodyti ir „tvėrimo", „kūrimo" funk
cijas, bet jis pristatomas kaip gyvulių globėjas. Atrodo, 
kad tai Velnio funkcijai artimas dievas, nes Velniui gy
vulių globa priklauso. Tad Sotvaras būtų chtoniškas die
vas, galintis priminti Žilviną, o Prokorimas turėtų būti 
suvokiamas kaip „pirmasis dievas". Lietuviams prako- 
rauninkas yra tas, kuris prakorauja, pirmas paragauja 
duodamą valgį, gėrimą. Vėlyvieji šaltiniai ir tyrinėjimai 
jį gretina su Praamžiumi. Prokorimas ir Praamžius, kaip 
galbūt ir prūsų Okopirmas, galėtų slėpti vieną iš Pirma
dievio vardų. Šioje byloje, aiškinantis, kuris vardas yra 
Dangaus Dievo eufemizmas, o kuris galėtų reikšti Pir
madievį, pirmosios dievų kartos dievą, išties į akis kris
tų Prokorimas -  būtent dėl jam aukojamų kaplūnų. Pro-
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korimui skiriami kaplūnai turėdavo būti užmušami laz
domis, be to, tylint -  tai galėtų rituališkai kartoti kažkokį 
pirmapradį mitą; atrodytų, kad jo rekonstrukcija pri
mintų Z. Froido (S. Freud) „Totemo ir tabu" pagrindinę 
sceną. Vadinasi, lietuvių Dievą drauge su Velniu tektų 
laikyti broliais; artimas jų santykis iškyla ne tik pąsaulio 
kūrimo metu, bet ir kitokio pobūdžio sakmėse. Netie
siogiai Dievo ir Velnio artumą nurodo ir ta aplinkybė, 
kad, nors lietuvių mitologijoje Dievas laikomas prie
šiškas Velniui, į velnius žaibais tranko Perkūnas, pats 
Dievas Velnio niekur nė piršteliu nepaliečia.

Vis dėlto lietuvių teogonija neaiški ir jos rekonst
ravimas tik hipotezių sritis.

A n t r o p o g o n i j a .  Lietuvių etiologinės sakmės, 
kalbančios apie žmogaus sukūrimą, kartais teigia, kad 
Dievas žmogų nulipdęs iš žemės ar molio, o po to įpūtęs 
jam dvasią. Šis motyvas beveik nesiskiria nuo biblinio 
pasakojimo. Visiškai tikėtina, kad lietuviai ir iki krikš
čionybės įvedimo turėjo kažkokią pirmojo žmogaus 
„nulipdymo" versiją, nes ją turi ir nemaža dalis izoliuotų 
tautų; „žemišką" žmogaus kilmę rodo ir paralelė „žmo- 
gus"-„žemė", plg. su lot. homo-humus, hebrajų adam- 
adama. Matyt, žmogaus atsiradimo iš žemės idėja, ne
priklausomai nuo biblinės versijos, egzistuoja daugely
je žemdirbiškų tautų. Tačiau, jei lietuviška nulipdymo 
versija kadaise ir egzistavo, sakmėse ji taip susiliejo su 
biblinių motyvu, kad jos jau nebegalima išskirti, va
dinasi, -  ir įrodyti.

Tačiau lietuviškai tradicijai, be abejo, priklauso žmo
gaus atsiradimo iš Dievo seilių versija: Dievas kadaise 
ėjęs „pavandeniu" savo reikalais ir nusispjovęs, o grįž
damas atgal pamatęs kažkokią būtybę, pasirodo, atsi
radusią iš jo spjūvio. Vienoje sakmėje taip atsiranda du 
žmonės, vyras ir moteris, kitur -  tiesiog žmogus, o dar 
kitose sakmėse taip atsiranda Liucius (Liuciperis). To
kių sakmių palyginti nemaža. Viena reta sakmė, tiesa, 
teigia, kad Dievas „pečių bekūrendamas" susitepė vei
dą, ėmė praustis, o vienas lašas vandens jam besiprau- 
siant nukrito ant žemės: taip atsirado žmogus. Panašus 
motyvas yra chantų ir mansių, kitų Arkties ir Sibiro tau
tų mitologijose. Šiaip ar taip, čia išlieka bendras vaizdi
nys - žmogus atsiranda su Dievu susijusiai drėgmei 
nukritus ant žemės.

Šiose lietuvių sakmėse žmogaus sukūrimas visiškas 
atsitiktinumas. Dievas nė nemano žmogaus sukurti, jis 
„tiesiog" nusispjauna, be jokių ypatingų ketinimų, ir, 
pamatęs atsiradusį žmogų, pats nustemba, o kai kuriose 
sakmėse paklausia neregėtos būtybės „kas tu toks?" 
Šioji, suprantama, pareiškia to nežinanti. Dievui tenka 
ilgai sukti galvą, kol jis prisimena, kad prieš kurį laiką 
čia nusispjovė. Ši sakmė, be abejo, labai seno pasaulė
vaizdžio atplaiša; čia Dievas visiškai nesidomi žmo
gumi, nesiruošia jo sukurti.

Viena įdomi ir gana sudėtinga lietuvių sakmė pasa
koja, kad Dievas, eidamas pirmuoju taku, perskyrusiu 
chaosą („dumblynus"), nusispjovęs ir „tas spjaudalas 
sugulė į vandenį, ant tos vietos, ant to spjaudalo ir pasi
darė čystas žmogaus šešėlio paveikslas, asaba ant žmo

gaus paveldi". Šį „paveikslą ant žmogaus pa veidų" Die
vas ir prikelia, pašaukdamas vardu. Sakmėje lyg ir 
trūktų „Dievo atvaizdo" -  kai kurių izoliuotų tautų 
mituose tokiais atvejais Dievas pamato savo atvaizdą, 
atsispindėjusi vandenyje, ir pagal jį nulipdo žmogų. Bet, 
atrodo, lietuvių sakmėje „atvaizdas" visai nereikalingas, 
nes čia jis yra nuo pradžios. Seilės groteskišką įspūdį 
kelia mums tik dabar; sakrali ar maginė seilių galia ži
noma daugelyje religijų, krikščionybėje -  taip pat. Jomis 
perduodama šventoji tradicija, „patepama" ir pan. Kai 
kurioms Afrikos gentims, pvz., masajams, spjūvis į te
kančios Saulės pusę prilygsta rytmetinei maldai, spjau
nama norint parodyti pagarbą ir pan. Todėl „Dievo spjū
vis", nors ir atsitiktinis, „metafiziškai" prilygsta nulip- 
dymui iš žemės ir dvasios įpūtimui. Dievo seilės yra ta 
pati dieviška substancija -  nukritusi ant žemės, ji tampa 
žmogumi. Lietuviški vaizdiniai išties labai archajiški, 
dar senesni nei „nulipdymo" motyvas, bet perduoda jie 
tą pačią mintį -  žmogus yra dieviškosios substancijos ir 
žemės, dvasios ir materijos jungtis. Dievo seilės, kren
tančios ant žemės, iš esmės yra tas pats, kas Dievo dva
sia, įpučiama į iš žemės ar molio nulipdytą žmogų.

Lietuvių sakmės, užsimenančios apie pirmųjų žmo
nių nuopuolį, turi ir neabejotinų archajiškos tradicijos 
motyvų, kuriuos nesunkiai galima atskirti nuo biblinių 
intarpų. Tai nagų vaizdinys. Sakoma, jog kadaise „žmo
nės turėjo ant viso kūno tokį rūbą, koks yra ant pirštų 
galų, kai nagas. Jis niekuomet nesusidėvėdavo, būdavo 
amžinas. Žmonės virto dideliais tinginiais: per kiauras 
dienas drybsojo kur paunksmėje, nieko dirbti nenorėjo. 
Tada Dievas už pakūtą nuvilko tą rūbą [...]. Atminimui 
tik paliko nagus ant pirštų". Kitoje sakmėje tariama, jog 
Adomas su Ieva rojuje gyvenę nagais dengtais kūnais, 
arba dar kitur, kad buvę „sutverti iš tokios medžiagos 
kaip nagas". Jiems nusidėjus, šis apdaras buvo iš jų atim
tas ir tepalikti nagai ant rankų ir kojų pirštų. Atrodo, 
kad čia susiduriame su lietuviško „rojaus sodo" versija: 
pirmieji žmonės turėję gyventi amžinai, nes juos saugojo 
luobas, gynęs nuo visų negandų. Po to kažkas atsitikę, 
ir žmonės jį praradę, matyt, po nusižengimo Dangaus 
Dievui. Kokia ši pražanga buvo, sunku pasakyti, nes 
sakmėse ją uždengia naujesnis biblinės medžiagos 
sluoksnis. Anksčiau cituota sakmė teigia, kad žmonės 
nusidėję tingumu, apsileidimu ir toji „apranga", sim
bolizuojanti rojaus būseną, buvusi iš jų atimta. Tačiau 
ar tokia motyvacija buvo pagrindinė, negalime pasakyti.

Lietuviška sakmė apie prarastą rojaus luobą primintų 
daugeliui izoliuotų tautų žinomus mitus apie tai, kad 
pirmieji žmonės kaip gyvatės galėdavę keisti savo odą. 
Pasenę ją nusimesdavo ir vėl tapdavo jauni. Tačiau dėl 
lemtingo nesusipratimo ar pražangos jie tą savybę pra
radę, todėl nemiršta tik gyvatės (jos esą nuolat atsinau
jina). Kitos versijos pasakoja apie dievybės siųstą pa
siuntinį, kuris turėjęs pranešti žmonėms, kad šie gy
vensią amžinai, nes keisią odą. Tačiau pasiuntinys dėl 
vienos ar kitos priežasties, klastos ar apsileidimo, šią 
žinią praneša gyvatei, o ne žmonėms, ir nemirtingumo 
dovana atitenka jai.
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Naginis luobas ir gyvatės išnara -  skirtingi dalykai, 
bet nemirtingumą abiem atvejais įgalina kažkokia 
ypatinga žmogaus odos savybė, vėliau prarasta ar taip 
ir neįgyta. "Išnaros" atveju žmogaus nemirtingumas 
būtų nusakomas pagal tą patį principą kaip ir gyvatės; 
lietuvių tradicija, gal kadaise užsimezgusi pagal tas 
pačias analogijas, pasuka kita krytimi ir įtvirtina gana 
originalų vaizdą.

„Rojaus nagai" vis dėlto turi savitą „teologinę" pras
mę ir tąsą. Lietuvių legendos ir sakmės kalba, jog žmo
gus po mirties turįs kopti į aukštą slidų ledo ar stiklo 
kalną, kurio viršuje reziduoja dievybė. Kopiant reika
lingi nagai, savi ar žvėrių (lokio, lūšies). Lietuvių prie
tarai teigia, jog šiam kopimui reikia ruoštis iš anksto -  
neišmesti nupjaustytų ar nukarpytų nagų, o juos sude
ginti (tokiu atveju aname pasaulyje juos bus lengviau 
surasti). Senesni žmonės laukdami mirties nagų išvis 
nesikirpdavo, kartais nukirpti nagai būdavo dedami į 
specialius maišelius. Visos Šios idėjos bei papročiai ga
na keisti, bet jų reikšmė yra gilesnė nei pažodinis prie
tarų lygmuo. Žmogus po mirties grįžta į rojų ar į Dievo 
pasaulį, pasigelbėdamas jam paliktom „rojaus šukelėm". 
Tai, kas žmogui palikta iš rojaus, tampa jo grįžimo rojun 
įrankiu ar, veikiau, įnagiu. Nagų vaizdinys „teologiš
kai" reiškia, kad į kosminį kalną kopiantis žmogus grįžta 
į palaimingą artumo dievybei būseną, o tai įmanoma, 
jei jis nepamiršo tų „rojaus nagų". Dievo dovanos, pra
rasto rojaus ženklų saugojimas tampa grįžimo į pra
rastąjį rojų laidu. Ir vėlgi -  už groteskiško, mūsų po
žiūriu, vaizdinio slypi gilios religinės įžvalgos. Pap
rasčiausiai jų simbolika mums šiandien per grubi.

Taip pat akivaizdu, kad mitika čia nulemia ritualus 
ar bent jau jų likučius prietaruose, o pirmapradžiai 
įvykiai savitai pakartojami individualioje žmogaus 
eschatologijoje. Tai, kad tokia pirm apradiškum o  
eksplikacija lietuvių religijai ypač būdinga ir pasireiškia 
kulte bei religiniame elgesyje, aptarsime vėliau.

L e g e n d i n ė - m i t o l o g i n ė  t r a d i c i j a .  Čia 
tenka susidurti su labai įdomiu lietuvių religijos reiš
kiniu -  legendomis, kuriose yra tam tikri mitologiniai 
vaizdiniai, bei su atskiru Sovijaus mitu. Įsidėmėtina, kad 
visa tai susipynę: legendos apie neistorinius griežtąja 
prasme kunigaikščius siejasi su kulto sąranga, legendos 
apie kultines inovacijas su istorinių šaltinių aprašoma 
lietuvių religija, o visa tai turi atitikmenų XIX-XX a. 
užrašytoje tautosakoje.

Čia atsiskleidžia legendinės mitologinės preceden- 
tikos reikšmė kulto sąrangai. Lietuvių ir apskritai baltų 
religijos priklauso tam pačiam Šiaurės ir Vidurio Euro
pos religiniam laukui, kur religijos analizė įmanoma tik 
skurdokus istorinių šaltinių duomenis lyginant su tam 
tikru tautosakos sluoksniu (plg. keltų, germanų religijų 
rekonstrukcijas). Lietuvių atveju labiausiai religiškai 
prisodrintas sluoksnis -  be abejo, legendos ir mitai, pa
tekę metraščių bei kitų istorinių šaltinių akiratin. Iš es
mės tik jų analizė leidžia kalbėti apie religijų pokyčius 
ir jų įtvirtinimą, apie religinę dinamiką ir religinę statiką.

Tai legendų ir metraščių tekstai bei intarpai. Visų 
pirma Sovijaus mitas, Šventaragio legenda. Mus domi
nantys tekstai yra vieninteliai žinomi rišlūs tekstai, at
spindintys senąją religinę baltų tradiciją. Jie užrašyti 
santykinai vėlai, tačiau būtina įsidėmėti: jie ne šiaip 
tekstai, kompiliacijos, užuominos, keliautojų užrašų de
talės, bet precedentiniai tekstai. Jie ir išliko, ir buvo 
užrašyti dėl to, kad buvo maksimaliai galiojantys, pir
mapradžiai, į kuriuos nuolat atsiremta ir kurie pra- 
tęsinėti dabartyje ir ateitin. Juose pagrindinėtos ištisos 
tradicijos su galingais įvaizdžių lobynais, subtiliais 
pokyčiais ir stipriu tradiciją išlaikančiu nugarkauliu.

Legendos, mitai ne „šiaip sau" egzistuoja, jie įrašyti 
kronikų ar metraščių pradžioje arba intarpuose -  ofi
cialiuose valstybinės sąmonės bei savimonės doku
mentuose ar svetimšalių pastebėti kaip precedentiniai, 
grindžiantys svarbiausias jų aprašomos genties ar gen
čių tradicijos grandis.

„Mitas" šiuolakinio žmogaus sąmonėje asocijuojasi 
su kažkuo netikru, iliuziniu, tapatinamas su „pasakė
čia" ar pan., -  tačiau mitas ir senosioms, ir izoliuotoms 
kultūroms yra absoliučiai realus, jis ne prasimanymas, 
o pati tikriausioji istorija, pasakojanti apie pasaulio, 
žmogaus, dievų, gyvybės ir mirties kilmę, apie žvėrių 
ir augalų atsiradimą ir t.t. Tai šventybiška ar pašvęsta 
istorija. Mitas yra esminė religijos dalis, jam susvyra
vus, ima irti pati religijos sistema.

Mitas pagrindžia pačią juo besiremiančią kultūrą ar 
tam tikrą jos aspektą; kaip „pirmapradžių įvykių" at
pasakojimas, jis (per neišvengiamai su kiekvienu mitu 
susijusį ritualą) tuos prolaikio įvykius įgyvendina da
bartyje. Mitas ir jo teiginiai konkrečiai kultūrai yra 
absoliuti tiesa, paskutinė grandis, visų pirma -  religinės 
ir netgi profaninės veiklos provaizdis. Mitas ne vien 
pasakoja ar aiškina -  visuomenėje jis suvokiamas kaip 
jos pagrindas -  ir realiai toks yra. Todėl mito nereikėtų 
suprasti kaip „sugalvoto", tam tikrų sąlygų nulemto ant
rinio reiškinio. Mitas nėra mąstymo apie pasaulį ir gy
venimą rezultatas: visam šiam mąstymui mitas jau duo
tas kaip išankstinė tokio mąstymo prielaida, mitas 
kreipia mąstymą ir jį sąlygoja.

Keičiantis mitams, keičiasi ir visuomenė su visa jos 
pasaulėžiūra, gyvensena, ūkine sankloda. Mitas -  tai 
absoliuti tiesa ir absoliuti vertybė, į kurią ne tik atsi
žvelgiama, bet į kurią pirmiausia orientuojamasi. Bet 
kokios veiklos pagrindą sudaro mitas kaip tos veiklos 
provaizdis. Žmogus kartoja ar įgyvendina dievybės 
veiksmus; „mokėdamas" mitą, jis žino, kaip turi elgtis 
ir kokie bus tos veiklos rezultatai, kartu jis priartėja prie 
dievybės.

Vadinasi, mitologijos analizę derėtų pateikti ir suvokti 
kaip kulto provaizdžio nagrinėjimą.

S o v i j a u s  m i t a s .  Slaviško Jono Malalos chro- 
nografijos vertimo intarpe (1261 m.) randame žinią apie 
baltų kraštuose paplitusio mirusiųjų deginimo papro
čio įvedimą; šis intarpas mūsų dienas pasiekė dviem 
XV a. vertimo nuorašais. Pateikiame lietuvišką jo vertimą:
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Pasakojimas apie tokį pagonišką paklydimą, kad jie Sovijų 
Dievu vadina.

Sovijus buvo žmogus. Pagavęs laukinį šerną, išėmęs iš jo 
9 blužnis, jis davė jas iškepti savo pagimdytiesiems. Tiems 
jas suvalgius, supyko ant gimusiųjų iš jo. Mėgino jis nueiti į 
pragarą. Pro aštuonerius vartus negalėjo, pro devintus savo 
norą patenkino per savo pagimdytąjį, tariant sūnų. Broliams 
supykus ant jo, išsiprašė jų: nuėjęs suieškosiu savo tėvą, ir 
atėjo į pragarą. O tėvui su juo pavakarieniavus, padarė jam 
guolį ir pakasė jį žemėje. Rytą paklausė jį, jiedviem atsikėlus: 
ar gerą atilsį turėjai. Tas jam sudejavo: ak, kirminų ir roplių 
užėstas buvau. Vėl rytojaus dieną padarė jam vakarienę ir 
įdėjo į medžio kamieną (medį) ir paguldė jį. Rytą paklausė jį, 
ir tasai tarė: bičių ir daugybės uodų suėstas buvau, aiman, 
kaip sunkiai miegojau. Vėl rytojaus dieną padarė didžiulį 
ugniai laužą ir užkėlė jį ant ugnies. Rytą paklausė jį: ar gerai 
pailsėjai, o tasai jam tarė: kaip kūdikis lopšy saldžiai miegojau.

O didis šėtoniškas paklydimas, kuris įvestas į lietuvių 
giminę, ir jotvingius, ir prūsus, ir jemą, ir lybius, ir daugelį 
kitų kalbų (giminių), kurios sovica vadinamos ir (kurios) 
mano, kad jų sielų vedlys į pragarą esąs Sovijus, buvęs Abi- 
melecho laikais, ir šiandien savo mirusius kūnus degina 
laužuose, kaip Achilas, Eantas ir visi kiti Helenai. Šitą pakly
dimą Sovijus įvedė, kad jie aukotų nelabiems dievams Andojui 
ir Perkūnui, tariant griausmui, ir Žvorūnai, tariant kalei, ir 
Teliaveliui kalviui, nukalusiam jiems saulę, kuri šviečia 
Žemėje, ir užkėlusiam jiems ant dangaus saulę. Šitas nelabas 
paklydimas atėjo pas juos iš helenų. O metų nuo Abimelecho 
ir nuo nelabojo Sovijaus gausios giminės iki šių metų, kuriais 
pradėjome rašyti šią knygą, yra 3000 ir 400 ir 40 ir 6 metai.

Paskelbus šį intarpą, mitologijos tyrinėtojams, net itin 
pozity vistiškai nusiteikusiems, dėl mito autentiškumo 
nekilo abejonių. Vieną pirmųjų Sovijaus mito paaiški
nimų pateikė E. Kunikas, Sovijaus vardą susiejęs su Pie
tų Arabijos dievybe Sabi, su pasakojimu apie stebuklin
gą paukštį Feniksą, kuris savo mirusį tėvą iš Arabijos 
gabena į Saulės miestą Heliopolį Egipte, idant jį ten pa
laidotų, t. y. sudegintų. Pasak Kuniko, tolesni Sovijaus 
klausimo tyrinėjimai priklausytų nuo senųjų Pietų Ara
bijos įrašų bei egiptiečių literatūros paminklų analizės -  
pastarojoje yra su Sovijaus mitu sietinas požeminio pa
saulio vartų vaizdinys, o germanų mitologijoje -  devyni 
pasauliai bei šernas kaip saulės simbolis. Galėtume pri
durti, kad šiuolaikinėje religijotyroje panašių paralelių 
galima atrasti nepalyginamai daugiau, tad genetinis 
istorinis metodas Sovijaus mito analizei netinka. O  patį 
Sovijaus mite pasirodantį „orientalinį" atspalvį Algirdas 
Julius Greimas aiškina kaip intarpo autoriaus siekį per 
Artimųjų Rytų kultūrinėje tradicijoje aptinkamus Saba, 
Sabi vardus pagoniškąjį Sovijų įterpti į bizantiškosios 
kronikos kultūrinį kontekstą. į tokį pat platų kontekstą 
Sovijaus mitą įtraukė Manharto veikalo komentatoriai, 
pastebėję, kad Sovijaus vardas gali būti siejamas su trakų 
Dionizo vardu Savazios ar Sabazios bei tuo, kad or- 
giastinių Savazios misterijų pašvęstieji vadinti Saboi. 
Savazios kulto centras buvo Mažoji Azija, iš kur jis pa
siekė graikus, per kuriuos paplito po visą Romos impe

riją. A. Miežinskis (Mierzynski), publikavęs ir komen
tavęs Sovijaus mitą, aiškindamas sovicos etnonimą, nu
rodo į vyskupo Bogufalo II-jo Lenkijos kroniką, kurioje 
minima tarp jotvingių ir prūsų gyvenanti Scovitas gen
tis, tad visiškai tikėtina, jog pietiniai lietuvių kaimynai 
pagal jos vardą galėjo vadinti ir visas šiauriau gyvenan
čias gentis. Be to, Miežinskis pastebi, jog „rusiškasis 
interpoliatorius paliko mums grynai lietuvišką pada
vimą", kad „dievybės, kurias Sovijus atkelia į Lietuvą, 
turi grynai lietuviškus vardus". Pasak jo, Malalos frag
mente rašoma apie aukojamą šerną, o aukojama buvo 
per paties Sovijaus laidotuves. Sovijaus vaikai iškeptą 
blužnį suvalgė, nieko nedavę tėvui, t.y., nepaaukoję jo 
vėlei -  tai ir sukėlė Sovijaus pyktį. Pomirtinio pasaulio 
vartai žinomi ir lietuviams ir latviams, tad nereikia ieš
koti tokį vaizdinį „paskolinusių" tautų. Devynios bluž
nys ir devyni požemio vartai -  sakraliniai lietuvių skai
čiai. Toliau siužetas, kaip teigia Miežinskis, aiškinamas 
tikrai liaudiškais motyvais. Kiti broliai užpyksta ant 
brolio, parodžiusio tėvui kelią į požemį, todėl jis leidžiasi 
tėvo ieškoti, pavaišina, laidoja dviem būdais, bet jie tėvui 
nepatinka, tad sūnus tėvą sudegina, ir Sovijus „išsimie
ga" saldžiai. Miežinskis nuodugniai paaiškino Sovijaus 
kontekstą ir „sugrąžino" mitą į lietuvišką edvę. įdomus 
jo spėjimas, kad mito pradžioje matome Sovijaus šer
menų epizodą, tačiau jis nepastebi to, kad Sovijus šerną 
„sugauna" pats, lieka nepaaiškinta, kodėl Sovijaus ne
patenkino pirmieji du „migdymo" būdai, o patiko su
deginimas.

Aleksandras Briukneris 1904 m. išleistame darbe 
„Senoji Lietuva" teigia, jog mirusiųjų deginimo paprotį 
Lietuvoje grindė „etiologinis mitas apie Sovijų, pats 
plačiausias iš lietuviškos praeities", tačiau giliau jo 
nenagrinėja. Nepalyginti daugiau dėmesio Sovijaus 
mitui Briukneris skiria 1925 m. pasirodžiusiame straips
nyje, kuris buvo paskelbtas Chantepie de la Saussaye 
redaguotos „Religijų istorijos" antrajame tome. Sovijų 
Briukneris siejo su archajiškais baltų kiaulės, paršo var
dais; plg. senovės lietuvių sava „kiaulė", prūsų se- 
weynis „kiaulių tvartas", latvių suvens, sivens „paršas". 
Jis nurodo ir kelis baltų vietovardžius bei asmenvar
džius: Soben, Schoben, 1406 m. paminėtas Sogobrost, 
1376 m. užrašytas pelkės pavadinimas Sovospanien, 
1294 paminėtas Sowetin arba iš 1219 m. mus pasiekęs 
lietuvių kunigaikščio vardas Plikosowa. Ten pat patei
kiamas ir vienas XV a. lenkų dainos fragmentas, teigiąs, 
jog prūsai šv. Vaitiekų nužudę „prie Šovos". Toliau 
pastebima, kad Tibete žinoma panaši pasaka, tačiau 
Briukneris nenurodo, kur jis ją radęs. Tokia „šerninė- 
kiaulinė" Sovijaus etimologija vis dėlto lieka neįrodyta, 
nors Sovijaus mite šerno mitologija išties reikšminga.

Taigi XX a. pradžioje jau išryškėjo dvi Sovijaus mito 
interpretavimo kryptys: viena siekė mitą „universali- 
zuoti", t.y. pastebėjusi, kad mitas turi paralelių plačiame 
religijų istorijos kontekste, aiškinti jį per tolimesnes ar 
artimesnes religines realijas. Antrasis kelias -  Sovijaus 
mito atitikmenų paieškos pačioje lietuviškoje ar baltiš
koje tradicijoje. Vis dėlto nepastebėta liko tai, kad So-
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vijaus mito ašinė problema -  mirusiųjų deginimo pap
ročio įvedimas, atitinkamai ir perėjimas į naują religijos 
tarpsnį, ir kad šio mito analizei svarbios ne tik nepatiki
mos ir tvirčiau pagrįsti nesileidžiančios etimologijos.

Stiprią Sovijaus mito analizę 1903 m. pateikė Jonas 
Basanavičius. Pasak jo, Sovijaus mite išdėstyti „mig
dymo" būdai visiškai atitinka Lietuvoje ir aplinkiniuose 
kraštuose gyvavusias laidojimo formas -  tiek laidojimą 
žemėje, tiek „pakabinimą" medyje, tiek degintinį. 
Sovijus tad yra „reformatorius šito laidojimo būdo", o 
jo vardas giminingas lietuvių asmenvardžiams kaip kad 
Savas, Savukas, Savukaitis, Sabis, Sabinė, Sabonis.

Vis dėlto detalesni Sovijaus mito tyrinėjimai prasi
dėjo tik apie septyniasdešimtuosius mūsų amžiaus 
metus. 1966 m. Vladimiras Toporovas Sovijų pasiūlė 
kildinti iš „saulinių" indoeuropietiškų šaknų saue- 
(sū-, sue-), nors vėlesniuose darbuose pagrindė kitą 
hipotezę, siūlydamas Sovijaus vardą sieti su tokiais 
žodžiais kaip „šauti", „šovėjas", „šovikas", kurie turė
tų reikšti tiek mirusiojo pašovimą ant laidotuvių laužo, 
tiek asmenį, kuris tokį ritualą atlieka. Sovijų Toporovas 
apibūdina kaip „mitinį ritualinį personažą, turintį aiš
kiai apibrėžtas funkcijas", o pats mitas pirmiausia 
įdomus dėl to, kad mitinis ritualinis pradas čia. jungiasi 
su istoriniu. Pasak Toporovo, „Sovijus pasirodo kaip 
p i r m a s  mirusysis, kuris, pats išmėginęs skirtingus 
laidojimo būdus, įvertino juos ir išsirinko geriausiąjį -  
s u d e g i n i m ą  a n t  l a u ž o .  Perėjęs šį išmėginimą 
Sovijus -  savo laikais ir savoje tautų terpėje -  tapo šios 
laidojimo apeigos pagrindėju ir platintoju. Negana to, 
deginimo ritualą jis susiejo su dievų kultu, mirusiojo 
sudeginimą suprasdamas kaip auką dievams". Sovijaus 
kaip „šoviko" mitologija Toporovo nuomone artima taip 
pat „šaunančio" Perkūno mitologijai -  ir vienu ir kitu 
atveju auką sudegina ugnis.

Toporovo studijos atkreipia dėmesį į f u n k c i n ę 
Sovijaus reikšmę ir parodo, kad mito analizė privalo 
remtis ir ritualo, šiuo atveju mirusiųjų deginimo aiški
nimu; be to, bene pirmasis jis pastebi, kad Sovijaus mi
tas ir deginimo ritualas realiai pagrindžia k u l t ą ,  kurio 
centre -  Perkūnas. Vėlyvesnėms Toporovo analizėms 
artimas A. J. Greimo požiūris, -  Sovijų Greimas panašiai 
kildina iš „šauti", „šovys". Tačiau A. J. Greimo analizė 
originali. Pastebėdamas, kad mitas pagrindžia mirusiųjų 
deginimo paprotį, įsigalėjusį Lietuvoje X-XI a., jis 
pabrėžia, kad mitas čia „atlieka savo filosofinę funkciją: 
jis struktūruoja istoriją, aiškindamas jos nesustojantį 
bėgsmą reforminių ar revoliucinių lūžių pagalba". So
vijaus mito užrašymą Greimas sieja su feodalizmo įsi
galėjimu Lietuvoje, o naują „visuomenės organizaciją 
atitinka ir mito išaiškinamas, suvereninių dievų-vieš- 
pačių įsigalėjimas". Mito pasakojimas „visų pirma įveda 
lavonų deginimą kaip ritualą, o tik paskui paaiškina, 
kad šios apeigos buvo paskleistos tam, kad žmonės imtų 
aukoti „netikriems dievams". Kitaip sakant, pagal mitą 
liturginė reforma sąlygoja ir religinę, teologinę refor
mą" -  taigi Greimas įžvelgia mito „istorinę vietą" ir 
religinę kultinę reikšmę. Per šerno simboliką, besi-

siejančią su Žemės mitologija, jis nustato, kad „šerno ir 
Žemės pora atstovauja ankstyvesnę religijos fazę, ku
rioje ypač ryškūs, dominuojantys turėjo būti motinos 
žemės ir primityvaus chaoso pradai", šerno blužnų (ža
lių) suvalgymas mite reiškia, kad Sovijaus sūnūs perė
mė šerno „stichinę energiją", tad Sovijus užpyksta ant 
sūnų, „pasirinkusių jo priešo Žemės Kuilio paveldėji
mą" ir nueina į požemius, kur laidojamas trimis būdais; 
sūnaus vakarieniavimas su tėvu turėtų nurodyti se
nuosius lietuvių šermenų papročius, kuriuose mirusy
sis sodinamas už stalo, o tai, kad šio „valgymo" nėra 
trečiuoju atveju, „pabrėžia Sovijaus laidotuvių pirma
pradiškumą". Tad Sovijus yra ne tik „vėlių vedlys", jo 
sugebėjimas keliauti tarp gyvenimo ir mirties bei grįžti 
atgal padaro jį pusdieviu, tarpininku tarp dievų ir žmo
nių. „Kaip vėlių kelrodis, jis rodo joms tiesų kelią iš gy
venimo į mirtį, o tas kelias eina per ugnį: perėjimas per 
ugnį virsta tuo būdu pagrindiniu reformuotos religijos 
bruožu. Kadangi pats tekstas aiškiai nustato priežastinį 
santykį tarp laidotuvių ritualo ir „naujų dievų" garbi
nimo, t.y. naujos religijos įsteigimo, Šovys nėra vien vėlių 
vedlys, bet ir religinis reformatorius, lietuviškasis Zo- 
roastra" -  taigi Greimas Sovijų laiko religiniu r e f o r 
m a t o r i u m i ,  drauge konstatuodamas ir ankstyves
nę, chtoniškąją religijos fazę. Norbertas Vėlius 1983 m., 
nagrinėdamas skirtingus laidojimo būdus, užsiminė 
apie tris dar J. Basanavičiaus išskirtus laidojimo būdus -  
žemėje, „viršuje" ar medyje bei degintinius, siejo juos 
su Sovijaus mitu ir pastebėjo, kad „Malalos kronikos 
intarpas darytas rytinių baltų kaimynystėje, todėl mitas 
apie Sovijų ryškiausiai atspindi jų pasaulėžiūrą. Jame 
mirusiųjų deginimas priešinamas visiems kitiems lai
dojimo būdams, nes čia anksčiau įsigalėjo mirusiųjų 
deginimo paprotys (maždaug V-VI a.), kuris vėliau 
paplito visoje Lietuvoje. Vadinasi, rytų areale, kuriame 
daugiausia gyveno kariai, sudeginti arba nesudeginti 
mirusieji buvo keliami virš žemės, o vėliau [...]- degi
nami". Ten pat N. Vėlius nurodo, kad deginimo paprotys 
stipriausias šaknis turėjo rytiniame baltų areale. 1986 m. 
paskelbtame straipsnyje N. Vėlius pastebi, kad Sovijaus 
mitas nėra lietuvių mitologijos unikumas ir turi atitik
menų ir kitų baltų tradicijose; drauge su Greimu Vėlius 
su Sovijaus mitu gretina Šventaragio legendą, taip pat 
pastebi kitų tyrinėtojų visiškai nepastebėtą, bet ypač 
svarbią aplinkybę: „Prūsų mitologijoje šiam mitui yra 
artimas S. Grunau paskelbtas pasakojimas apie brolius 
Videvutį ir Brutenį -  pirmuosius prūsų valdovus (ka
ralių ir žynį), kurie neva sutvarkę visą pasaulietinį ir 
dvasinį (religinį) prūsų gyvenimą, įvedę įstatymus, o 
galiausiai abu susideginę ir buvo pradėti garbinti kaip 
dievai f...] Kaip nuo Sovijaus įsigalėjusi pagunda auko
ti dievams Andajui, Perkūnui, Žvorūnai ir kt., lygiai taip 
Brutenis įvedęs savo dievus -  Patulą, Patrimpą ir Per
kūną". Baltų legendinius didvyrius Sovijų, Šventaragį, 
Videvutį ir Brutenį jis laiko žmonėmis, atlikusius visai 
genčiai svarbius žygdarbius, įvedusius tradicinius pap
ročius ar net religijas, o po to tapusius dievais, pomir
tinio pasaulio valdovais ar palydovais į jį ir turinčiais
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atitikmenų kitose indoeuropiečių mitinėse tradicijose-  
taigi šie asmenys Vėliaus darbe „išrikiuojami" drauge, 
ir tai labai reikšminga įžvalga. Patį Sovijaus vardą, 
atsižvelgdamas į atitinkamų personažų funkcijas mi
tinėse sistemose, Vėlius sieja su prūsų Iszwambrato, 
Szwaybrotto, Swaisbrati, indų Svajambhuva, slavų 
Svarogu. Vėliau pastebima, jog Sovijaus mite „iške
liamas protėvis, atlikęs didelį žygdarbį (sumedžiojęs 
šerną), nustatęs naujus papročius (mirusiųjų deginimą) 
ir dievus", jog tokie protėviai pasirodo ir Lietuvos met
raštyje (Šventaragis), čia prisimintini ir prūsų šaltiniuose 
aprašytieji Videvutis ir Brutenis, sutvarkę pasaulietinį 
ir dvasinį prūsų gyvenimą ir įvedę naujus dievus. Su 
šiais asmenimis N. Vėlius gretina indų mitologijoje žino
mus brolius Manu ir Yama -  pirmasis buvo karalius, 
sukūręs įstatymus, o antrasis -  pirmas mirtingasis, atvė
ręs mirties kelią ir tapęs pomirtinio pasaulio valdovu. 
Pastaroji aplinkybė rodo „Sovijaus tipo herojų archajiš
kumą ir indoeuropietiškumą".

S o v i j a u s  m i t o  a n a l i z ė :  m i t a s  k a i p  
r i t u a l o  i r  k u l t o  p r o v a i z d i s .  Sovijaus mitas, 
pagrindžiantis laidojimo ritualą, kartu pagrindžia ir 
k u l t ą -  „naujų dievų" garbinimą. Mitas apskritai yra 
bet kokios archajinės tikrovės pagrindas, atitinkamai 
Sovijaus mitas grindžia savąją tikrovę, kuri turėtų tapti 
tyrimo objektu, šią tikrovę atspindi tam tikri mazginiai 
taškai, kurie suskirstytini į du lygmenis: viename lyg
menyje yra atmetami, nuvertinami elementai, kitame -  
tie, kurie įtvirtina, teigia, praneša. Kadangi įtvirtinami 
dalykai realizuojami paneigiant ankstesniuosius (o kad 
taip yra, pastebėjo ir J. Basanavičius, ir A. J. Greimas), 
pradėsime nuo paneigtųjų.

Sovijaus mitas užsimena apie kai kuriuos senosios, 
„ikisovijinės" religijos ritualus, visų pirma tai laidojimo 
būdų kaitos istorija, mite nupasakojama pirmosios ir 
antrosios nakties įvykiais. Sovijaus laidojimas žemėje ir 
kėlimas į medį atspindi senųjų laidojimo būdų kaitą dar 
iki degintinio laidojimo atsiradimo: mitas tarsi sako, jog 
ankstesnis buvo laidojimas žemėje, kurį pakeitė „kė
limas į medį". Laidojimo ritualo hierofanija ypač svarbi, 
nes joje koncentruojasi visos religijos eschatologinis 
turinys, religinis horizontas.

Žemėje laidota nuo seniausių laikų: matyt, pasitikint 
žemės regeneruojančia galia, mirusysis ir buvo jai pa
vedamas. Nuo paleolito mirusieji žemėje laidoti suriesti 
ir manoma, jog suriesta mirusiojo padėtis, primenanti 
embriono padėtį gimdoje, liudija atgimimo viltį, o konk
rečiai -  tikėjimą atgimimu naujame kūne, reinkarnacija. 
Šitoks tikėjimas gali priklausyti ir vadinamajai Deivės 
Motinos religijai. Laidojimas suriestoje padėtyje buvo 
paplitęs beveik visose neolito pabaigos ir ankstyvosiose 
žalvario kultūrose. Suriestus mirusiuosius gyvieji lai
dojo ir indoeuropiečiams priskiriamoje virvelinės kera
mikos kultūroje, ir substratinėse Pabaltijo kultūrose, 
pvz., Narvos kultūroje (Nidos gyvenvietė, II tūkstm. pr. 
Kr.) kūnai laidoti tokioje pačioje „miego" padėtyje. Tokį 
būdą pakeitęs deginimo paprotys baltų žemėse atsira
do 1300-1200 m. pr. Kr.

Laidojimo medyje hierofanija Sovijaus mite nuver
tinama antroji: kaip ir laidojimas žemėje, Sovijaus ne
patenkina ir kėlimas medin. Šio veiksmo nesuprato vė
lesnysis Malalos kronikos vertimo perrašinėtojas, kuris 
jam neaiškų išsireiškimą „vložiše v drevo" pakeitė „vlo- 
žil ego v skriniu drevianu", tai reiškia: „įdėjo jį į medžio 
skrynią". V. Manhartas šią vietą perskaito ,,in einem 
Baumstamm”, „Baumstamm” suprasdamas kaip iš 
medžio kamieno išskobtą karstą -  panašiai kaip būdavo 
daromi aviliai; atrodo, kad prie tokio aiškinimo išties 
linko ir antrasis Malalos kronikos vertimo perrašinėto
jas, nebematydamas kitokios „dėjimo į medį" galimybės. 
Tačiau „skrynios" versija atkrenta -  mat, jei išties Sovijus 
būtų įdėtas skrynion, nebūtų galima suprasti jo antrosios 
nakties skundo, kad jį ėdė bitės ir daugybė uodų. Ga
liausiai tikresnis teksto vertimas yra „įkėlė jį į medį", o 
lietuvių papročių aprašymuose dar galima aptikti užuo
minų apie kadainykštį laidojimą medžiuose. Jėzuitas 
J. Lavinijus XVI a. užsimena, kad lietuviai aukštaičiai 
savo mirusių nekrikštytų vaikų kartais nekasa į žemę, o 
kelia juos į liepas; kai kuriose Aukštaitijoje sekamose 
pasakose vaizduojama, kaip mirę žmonės ar jų kaulai 
keliami į medžius. Tokia laidojimo tradicija baltų žemėse 
bei aplink jas turėjo būti žinoma. Netvarkingas kaulų 
subėrimas kapavietėje gali reikšti, kad palaikai kurį laiką 
palaikyti atviroje vietoje. Geležies amžiuje Lietuvoje ir 
Rytų baltų kraštuose numanoma buvus savitą mirusiųjų 
deginimą: sudegintų mirusiųjų kaulų neužkasdavo, o 
laikydavo virš jos tam tikruose įrenginiuose. Įdomu, kad 
panašius svyravimus kaip ir Sovijaus mite matome lie
tuvių raudoje: „O  kur aš tave dabar dėsiu? Pakasiu -  
supūsi, pakabinsiu -  sūdžiusi, numesiu į patvorėlę -  
šuneliai suės".

Laidojimas medyje ar apskritai iškeliant į viršų baltų 
žemėse turėjo būti žinomas, nors „kėlimo į medį" 
tradicija čia aptinkama tik atskirais atvejais, tai veikiau 
ne vientisa „kėlimo" sistema, o jos nuotrupos, jau se
naisiais laikais besireiškiančios tik epizodiškai. Bet Si
biro tautos tokius palaidojimus medyje ar iškeliant į vir
šų žinojo iki pat XIX a. Šiandien kai kurie tyrinėtojai 
mano, kad panašiai laidojant, t. y. lavonus vienaip ar 
kitaip paliekant atviroje vietoje, oras ir vabzdžiai sunai
kindavo minkštuosius audinius, o žemėje laidota tada, 
kai telikdavo kaulai -  taigi kaip ir antruoju Sovijaus 
laidojimo atveju figūruoja vabzdžiai. Europoje, pasak 
M. Gimbutienės, ekskarnacija, t. y. mirusiųjų palikimas 
atviroje vietoje iki teliks kaulai, žinoma seniai ir, įsi
dėmėtina, atsiranda žemdirbių visuomenėje. Bent jau 
pirmieji žmonijos istorijai žinomi žemdirbiai (natufiečių 
kultūra) jau laidojo dviem būdais -  suriestus kūnus ar 
vien tik mirusiųjų kaukoles -  taigi matoma kažkokia 
hierofanijų slinktis, geresnio laidojimo būdo paieškos. 
Atitinkamai ir Sovijaus mitas įsiterpia į labai ilgalaikę 
laidojimo būdų kaitos tradiciją, kurioje tam tikrais lai
kotarpiais kapas, anot M. Gimbutienės, būdavo supran
tamas kaip nuolat gimdantis Deivės kūnas, nuolatiniuo
se cikluose atgimdantis į jį „patalpintus" mirusiuosius. 
Laidojimas žemėje mūsų kontekste reikštų mirusiojo
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perdavimą Deivei. Bet ir mirusiojo kėlimas į viršų ar 
vien tik kaulų laidojimas priklausytų tai pačiai religinių 
įvaizdžių sistemai. Tokį elgesį sąlygotų tikėjimas, kad 
mirusiojo kūnas suteršia žemę, Terra mater, todėl jo 
negalima pakasti. Laidojimas „viršuje", matyt, siejasi su 
kiek vėlesne Deivės Motinos kulto forma, kuomet Deivė 
ar Žemė Motina tabuizuojama. Taip galėjo atsitikti žem
dirbystės užuomazgose, suvokus ryšius tarp apvai
sinimo ir gimdymo, kai neritualizuotas kasimasis žemėn 
imtas suprasti kaip incestas ar bent jau Žemės Motinos 
žeidimas. Mordviai manė, kad laidojant kasti žemę gi
liau nei iki kelių -  nuodėmė. Sibiro lamaistai tebeprašo 
Žemės leidimo iškasti kapą, nes kasant Žemė yra pažei
džiama. Lamaistai mirusiuosius atiduoda sudraskyti 
paukščiams ir žvėrims, manydami, kad šie doruosius 
sudrasko greitai, o nedorėlių neliečia, be to, tuose kraš
tuose tikima, kad kuo greičiau jų miręs gentainis bus 
sudraskytas, tuo sėkmingiau jis atgims. Taigi Žemės 
sakralizacija čia iškyla drauge su ekskarnacijos papro
čiais ir tikėjimu reinkarnacija.

Dar vienas labai svarbus vaizdinys -  šernas, kurį So- 
vijus „pagauna". Aisčių šerno figūrėles Tacitas mini I a.: 
jos turi kultinę reikšmę ir sietinos su aisčių garbinta 
Dievų Motina, šerno vaizdinys gana sudėtingas, bet 
baltų mitologijos tyrinėjimuose jis dažniausiai siejamas 
su kažkokia archajiška Deive, gal Žemynos pirmtake.

Kitas klausimas -  ką reikštų Sovijaus „kontaktas" su 
šernu. A. J. Greimo nuomone, šerno, žemės ir „primity
vaus chaoso pradų" reprezentanto nugalėjimas mite 
turėtų reikšti Sovijaus pergalę prieš Žemę Motiną ir 
ankstyvesnę religijos fazę. Kita vertus, A. J. Greimo siū
loma Sovijaus konflikto su šernu versija nėra vienintelė 
įmanoma ir galima teigti, kad Sovijus bent jau siužeto 
pradžioje gal ir nėra „šerno priešininkas", o lojalus Dei- 
vės-šerno religijos asmuo, ne tiek žudantis šerną, kiek 
jį aukojantis Deivei. Tai iš dalies galėtų patvirtinti aplin
kybė, kad mito tekste rašoma, jog Sovijus „pagavo" 
šerną -  tad gal iš pradžių nenukovė? Tokiu atveju, tiesa, 
Sovijus kaip aukotojas vis tiek neįgyvendina aukos (de
vynias stebuklingo šerno blužnis suvalgo jo sūnūs, tad 
ritualo užbaigti jam nepavyksta) -  ir iškrenta iš „šer- 
niškai deiviškos" religijos erdvės, per ugnį palikdamas 
ją ir išeidamas į kitą religiją.

Sovijaus mitas atskleidžia ir naują šventybės raišką, 
naujas hierofanijas. Jos nėra ankstesniųjų hierofanijų 
interpretacija -  jos iš principo yra naujos. Sovijaus -  re
liginio pirmeivio, įsteigėjo atveju susiduriame su pir
mosiomis, pirmapradę steigimo akimirką atsiradusio
mis ar atrastomis hierofanijomis.

Bene svarbiausia Sovijaus mite pasireiškusi hierofa- 
nija -  ugnis. Sudėtinga Sovijaus padėtis išsprendžiama 
tik per ugnį -  sudegintas laidotuvių laužo ugnyje, jis 
sakosi miegojęs saldžiai, it kūdikis lopšyje. Jo „ugnies 
potyris" sąlygoja tai, kad Sovijus įveda naujų dievų gar
binimą, naują eschatologiją, t. y. atranda naują, nepre- 
cedentinę religinę erdvę. Kokį poveikį Sovijaus, nenu
rimstančio net po dviejų palaidojimų, pomirtiniam

likimui galėjo turėti palaikų sudeginimas? Deivės M o
tinos religijoje pomirtinį atgimimą garantavo mirusiojo 
pavedimas Deivei (pakasant palaikus žemėje ar palie
kant juos paukščiams bei žvėrims). Velionis, vienu ar 
kitu būdu atiduotas nuolatiniam Deivės gimdymui, vė
lei neišvengiamai atgimdavo tarsi į gimdą inplantuotas 
embrionas. Tačiau šią darnią nuolatinio mirties virsmo 
į naują gyvybę sistemą suardo Sovijaus precedentas. 
Sovijus nepabaigia ritualo ar kitaip praranda sankcio
nuotą santykį su Deive Motina ar jo sąmoningai atsisa
ko. Rezultatas tas pats -  Sovijus nebegali atgimti. Jo sie
la prikaustyta prie mirusio kūno, kurio Deivė nebeįsten
gia priimti kaip vieno iš daugelio embrionų, ir Sovijus 
pasmerkiamas neapibrėžtą laiką tūnoti greta savo palaikų.

Sovijaus kūno sudeginimas buvo radikalus spren
dimas: kūno nebeliko, ir vėlė tapo laisva. Antraip jam 
tikriausiai būtų tekę ilgą laiką praleisti prie yrančio 
kūno. Evenkai tik visai neseniai prarado tikėjimą, kad 
tol, kol kūnas nesuiręs ir kol iš jo nelikę vien skeleto, 
kūniškoji siela ben turi būti netoli mirusiojo palaikų. Šią 
problemą geriausiai galėjo išspręsti ugnis -  būtent 
naikinančiąja ugnies galia pasitikėję graikai manė, kad 
ugnis išlaisvina sielą nuo kūno -  sudegus kūnui, sielos 
su šiuo pasauliu jau niekas nebesieja.

Galimas dalykas, kad ugnis, kurią pasirinko Sovijus, 
ne tik sunaikino jo kūną ir jį išlaisvino, bet ir atvedė 
Sovijų į kitą pasaulį. Indai tikėjo, kad Agni kaip sielos 
vedlys per ugnį mirusįjį palydi į kitą pasaulį, su ky
lančiais laidotuvių laužo dūmais mirusiojo kelionę sie
jo kuršiai, nuo laidotuvių laužo tokia kelionė prasidė
davo prūsams. Galima konstatuoti, kad laidotuvių 
laužas baltų ir kitų indoeuropiečių kultūrose būdavo 
suvokiamas kaip velionio kelionės pradžia. Sovijaus su
deginimas, leidęs jam „užmigti" bei pasilikti aname 
pasaulyje, reiškė radikalų atsidavimą ugnies hierofani- 
jai. Ugnyje pasireiškė nauja šventybė, nesutampanti su 
Deivės Motinos semantiniu lauku. Deivė nesireikšdavo 
per ugnį. Ugnis negimdė, ji naikino ir keitė. Kaita apsk
ritai yra priešinga Deivės Motinos religijai, užsiskliau- 
džiančiai gyvybės cikle: augime, žydėjime, vytime. Dei
vės religijoje buvo neįmanomas radikalus naikinimas, 
bet kartu neįmanoma istorija, bet kokia kryptinga, laisva 
kaita. Ugnies hierofanija, kuriai atsidavė Sovijus ir per 
kurio veiklą ji pasireiškė, iš esmės įgalino kaitą ir isto
riją. Kultūra, kurioje ugnis apsireiškė kaip hierofanija, 
jau nebegalėjo likti Deivės Motinos religijos nulemta 
ciklinė, ribota kelionė ratu.

Mite pastebima ribos hierofanija, kuri žymima „de
vintųjų vartų" vaizdiniu. Sunkiame kelyje „į pragarą" 
Sovijui tenka skverbtis per aštuonerius vartus ir tik per 
devintuosius jam pasiseka įeiti vdun. Vartai -  tai riba 
tarp dviejų pasaulių, žemiškojo ir kažkokio kito, kurį 
intarpo autorius šifruoja „pragaro" terminu. Deivės M o
tinos epochoje, vyraujant metempsichozės bei reinkar
nacijos ciklams, tokios ribos negalėjo būti, nes nebuvo 
ir kito pasaulio. Pomirtinis pasaulis sutapo su žemiš
kuoju ir miręs žmogus atgimdavo čia pat žmogumi, 
augalu ar gyvūnu. Deivės religijos eschatologiniame
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turinyje vyravo gyvybės išlaikymo, gyvenimo per vis 
naujus gimimus idėja. Mirtis buvo ne riba, nuo kurios 
prasidėdavo naujas gyvenimas, o tiesiog grįžimas į 
pirminę būklę, į gemalo stadiją, po kurios vėl būdavo 
gimimas -  aukščiausias šio ciklo taškas sutapo su gi
mimu, t. y. mirties nebuvo. Nebuvo ir transcendentinės 
r i b o s  sąvokos. Be to, Deivės religijoje ir pats ribos 
įvaizdis negalėjo turėti religinės prasmės: Deivei reiš
kiantis gimdančiuoju aspektu ar kaip Žemei Motinai, 
žmogus nepatirdavo ribos tarp sakralaus ir profaninio 
pasaulio. Žemė buvo absoliučiai sakrali kaip Žemė M o
tina ir šiame sakralume nebuvo įtrūkio, ribos, leidžian
čios žmogui įžengti į profaninę, pasaulietišką, savo (o 
ne Deivės) erdvę. Deivei priklauso viskas -  ir pasaulis, 
ir jo esiniai. Ribos hierofanija išsyk naikina Deivės hie- 
rofanijas, todėl riba gali būti tik absoliučiai kitokios šven
tybės išraiška. Tiek ugnies, tiek ribos hierofanijos, iš- 
reikšdamos visai ką kitą nei Deivė Motina, neigė Deivės 
religiją ir ardė ją jau vien pačiu savo egzistavimo faktu. 
Deivės religijos žmogus, pažinęs ribos hierofaniją, pa
žindavo ir sakralinės erdvės įtrūkį, prieštaraujantį Dei
vės religijos esmei.

Ribos hierofanija sąlygoja ir anapusybės hierofaniją. 
Malalos kronikos intarpo autorius pasaulį, į kurį atvyko 
So vijus, vadina pragaru (ad). Šis įvardijimas nėra labai 
informatyvus: gausios biblinės bei antikinės citatos, ap
tinkamos intarpe, leistų manyti, kad autorius pragaro 
terminą pavartojo greičiau antikinio Hado prasme, jį 
tapatindamas su krikščioniškuoju pragaru, t. y. po
mirtine nusidėjėlių bausmės vieta. Bet tai jau vėlesnė 
Sovijaus atrastojo pomirtinio pasaulio charakteristika. 
Funkciškai Sovijus atitinka indų J a m ą, pirmąjį miru
sįjį, atradusį kelią į pomirtinį pasaulį ir tapusį jo val
dovu. Ne šiaip sau intarpo autorius teksto pradžioje pa
brėžia, kad Sovijus buvo žmogus, tad jo panašumas su 
Jama tikrai esminis.

Dar viena aktualizuota hierofanija -  miegas. Suriestą 
mirusiųjų padėtį seniausiuose palaidojimuose galima 
aiškinti ir kaip atsiradusią iš miego vaizdinių. Ši inter
pretacija neprieštarauja labiau paplitusiai mirusiojo grą
žinimo į embrioninę padėtį versijai -  užmigimo, miego 
metaforoje glūdi ir pabudimo vaizdinys, senojoje kul
tūroje galėjęs būti artimas gimimo vaizdiniui. Be to, em
briono ir miegančio žmogaus padėtis panaši. Miegas -  
anapusybės patyrimo būdas; daugelis religijų kalba apie 
bendravimą su dievais sapno metu. Tad, pranešdamas 
apie transcendenciją, Sovijus praneša ir apie tam tikrą 
jos patyrimo būdą.

Sovijaus mite apreikštos hierofanijos visiškai negožia 
galimybės patį mitą suvokti kaip hierofaniją, šventybės 
apsireiškimo būdą. Šis poveikis visų pirma pasireiškia 
konkrečiam mitui kaip hierofanijai tapus tam tikro ri
tualo modeliu: mite glūdinčios prasmės per ritualą sklei
džiamos į kultūrinę erdvę (senosiose tradicijose iš esmės 
sutapusią su religine erdve), o tuo atveju, kai mitas su
tampa su tuo metu aktualiausia hierofanija, -  taip galė
jo būti ir ritualizuojant Sovijaus mitą, -  per mito hiero
faniją kultūron įterpiamos konkrečios į ją bylojančios

šventybės apraiškos. M ite aptinkamos hierofanijos 
(ugnies, ribos, transcendentinio pasaulio ir t. t.) įpras
minamos, atkuriant šį mitą ritualo metu -  deginant mi
rusįjį, o kadangi ritualas veikia ir jį atliekantį asmenį, 
pastarasis atranda mite teigiamas apreikštų hierofanijų 
prasmes. Mirusiųjų deginimo ritualas, paremtas Sovi
jaus mitu, įteisina kultūroje visas mite slypinčias hiero- 
fanijas. Suprantama, šitoks įteisinimas pavyksta tik tada, 
kai pats mitas esamai kultūrai yra hierofanija. O  tai, kad 
jis buvo hierofanija, rodo jo ritualizavimas mirusiųjų 
deginimo papročiu.

Sovijaus mitas svarbus, nes juo besiremianti kultūra 
įgyja galingą eschatologinių įvaizdžių kompleksą, o 
eschatologinis religijos turinys yra pagrindas visai šios 
religijos orientacijai.

Sovijaus mitas, kaip religinis įvykis, įsiterpia tarp 
Deivės Motinos religijos epochos ir naujų, per ugnies 
hierofaniją apsireiškiančių sakralinių veiksnių įsivyra
vimo laiko. Sovijus įveda ne tik eschatologinį horizon
tą, bet ir religinį-kultinį, paliepdamas garbinti atitinka
mus dievus -  Andajų, Perkūną, Žvorūną, Teliavelį -  
svarbiausiųjų lietuvių dievų ketvertą.

Sovijaus mitas, nors tautosakoje ir neužfiksuotas, turi 
atitikmenų lietuvių tautosakoje ir rekonstruojamoje 
mitologijoje. Jų gausu pasakose (LPK 461 „Trys plaukai 
iš velnio barzdos", LPK  465 C  „Kelionė į kitą pasaulį", 
LPK 475 „Pragaro katilo kurstytojas", LPK 730 „Veža 
pragaran pyragus", LPK  761 „Laiškas iš pragaro", kurių 
herojai eina (arba važiuoja) pragaran. Jie keliauja taip 
pat kaip ir Sovijus, o ne stačiai „prasmenga žemyn". Tad 
lietuvių tradicija žino „ėjimo į pragarą" principą. Kai 
kuriose pasakose užsimenama apie kažkokį palydovą, 
sutinkamą kelionėje į pomirtinį pasaulį. Kartais tai ke
lionė į Dievo valdomą pomirtinį pasaulį, kurios metu 
žmogų lydi angelas arba pats Dievas, o mitologiniais 
tyrimais galima apytikriai apibūdinti palydovo anapu
sinėje kelionėje figūrą. Lietuvių tautosakoje randame ir 
9 „pečių degančių" motyvą, vartus, vartelius, duris, 
vedančius į pomirtinį pasaulį. Tačiau esti atitikmenų ir 
šamaniškose kultūrose. Sovijaus mito siužetą visų pirma 
primintų šamano įšventinimo apeigos. Jų metu busimąjį 
šamaną globoja „šamanas-tėvas" ir 9 „sūnūs". Įšventi
namasis pasninkauja, 9 dienas praleidžia vienumoje. 
Atėjus iškilmių dienai, busimasis šamanas kopia į jurtos 
viduryje įkastą medį ir į kas devintą iš tų, kurie auga 
aplink jurtą. Pati šamano kelionė viršun ir žemyn simbo
lizuoja jo pirmąją kelionę į pomirtinį pasaulį. Jis kopia į 
kas devintą medį (plg. devynerius Sovijaus vartus). 
Sibiro tautos žino 9 anapusinius pasaulius, keliaujant į 
juos reikia pereiti 9 kliūtis ir pan. Šamanų apeigose iš
skiriamas vienas asrųuo -  šamanas-sūnus, kuris rūpi
nasi, kad šamanas-tėvas savo anapusinės kelionės metu 
nepasiklystų aname pasaulyje. Kartais šamanas-tėvas 
apeigų metu tarsi miega ir per miegus atsakinėja į šama- 
no-sūnaus klausimus apie tai, ką jis mato, keliaudamas 
aname pasaulyje -  taigi vėl Sovijaus mito struktūra 
pasikartoja.
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Visuose šiuose ritualuose nujaučiamas ar už jų slypi 
mitas apie pirmąją kelionę į aną pasaulį, kurią pakar
todamas busimasis šamanas susitapatina su mitiniu 
pirmeiviu. Jei šamanui pavyksta pakartoti šiojo žygį, jis 
per ritualą įsitraukia į pirmapradį įvykį, anapusinio pa
saulio atradimą, pirmąją kelionę anapus ir jau pašvęs
tu, arba ritualizuotu, būdu įsigauna į aną pasaulį. Ir So- 
vijaus mitas, ir šamanų ritualas yra tokie panašūs, kad 
pakankamai tvirtai galima teigti, jog šamano kelionės 
ritualą grindžiantis mitas iš esmės turėtų sutapti su 
Sovijaus mitu.

Taigi Sovijaus mitas, neabejotinai funkcionavęs lietu
viškame ir baltiškame areale, turi atitikmenų Arkties ir 
Sibiro Samaninėse kultūrose; vadinasi, ir jo genezę bei 
funkcionavimą aiškinti turėtume jau už baltiškojo arealo 
ribų. Atrodo, Sovijaus mitas yra labai archajiška tradicija. 
Eidami giliau, ieškodami kitų„soviškajai" artimų tradi
cijų, galime prisiminti, tarkim, panašius Kalifornijos 
indėnų įvaizdžius -  jie irgi turi mitą apie „kelią per ug
nį", vedantį į kitą, geresnį ir laimingesnį pasaulį, kurio 
pagrindiniai veikėjai -  senelis ir vaikaitis; indėniškame 
mite taip pat kalbama apie miegą, po kurio į liepsną 
sušokę asmenys atsibunda kitame pasaulyje. Korėjiečių 
mite apie mirties atsiradimą pasakojama apie motiną ir 
500 jos sūnų, kurie nevalingai nusideda kanibalizmu, 
šitaip „įleisdami" pasaulin mirtį; mongolų legendoje 
apie šamanizmo atsiradimą bylojama apie sūnų, kuris 
pagal tėvo nurodymus palaidoja jį ir vėliau aukoja; ši
toks laidojimas tampa precedentu. Labai įdomūs Indi
jos dravidų genčių mitai apie mirties kilmę irgi susišau
kia su Sovijaus mitu; juose susiduriame su pirmojo nu
dvėsusio žvėries kepenų ar mėsos valgymu, įleidžian- 
čiu pasaulin mirtį (plg. blužnų suvalgymo motyvą 
Sovijaus mite), tačiau toks valgymas suteikia valgytojui 
ypatingą burtininkišką ar raganišką galią. Kituose mi
tuose pasakojama apie ypač galingo mokytojo mirtį; 900 
jo mokinių samprotauja, kaip jį palaidoti, rinkdamiesi 
tarp kasimo, sudeginimo ir suvalgymo; kartais moky
tojas prieš mirtį pats rekomenduoja rinktis trečią laido
jimo būdą -  t. y. jį suvalgyti. Vienaip ar kitaip, po šių 
valgymų pasaulyje atsiranda mirtis ir žmonės ima ke
liauti pas didįjį dievą Bhagvaną.

Šie siužetai irgi artimi Sovijaus mitui, -  tėvą ir devynis 
sūnus atitinka didysis mokytojas burtininkas ir 900 jo 
sūnų, trejopas laidojimo būdas, kažkokio su maistu su
sijusio tabu pažeidimas, mirties ir kelio į kitą pasaulį 
atradimas. Tai nėra Sovijaus mito „kalkės", kaip kad 
šamanų ritualų atveju, bet artimais siužetais perpa
sakota ta pati mirties atsiradimo ir kelio anapus paieškų 
drama. Išvados turėtų būti daromos atsargiai. Lygi
namoji religijotyra iš esmės nesidomi tokių siužetų 
bendrumo priežastimis; jos pereiga -  tokius reiškinius 
fiksuoti, stebėti. Religiniai istoriniai metodai čia nedaug 
tegali padėti, kadangi paprasčiausiai trūksta medžiagos 
(nors, antra vertus, jos turime ganėtinai, kad galėtume 
nustatyti bendrąsias chronologijas). Kol kas apibend
rindami galime iškelti tokius postulatus:

a) Sovijaus mitas, be didesnės abejonės, funkcionavo 
lietuviškoje ar baltiškoje terpėje ir grindė mirusiųjų de
ginimo paprotį. Pastarasis istoriniais laikais baltų ir ap
linkinėse teritorijose vyravo.

b) Mito funkcionavimas XIII a. dar nereiškia, kad jis 
atsirado maždaug tuo metu ar, tarkime, keliais šimtme
čiais anksčiau. Mitai yra labai ilgaamžiai ir nėra „ku
riami" sąmoningai. Keičiantis religinei situacijai, jie gali 
būti naujai permąstomi, įgyti kelis naujus elementus ar 
prasmes. Svarbiausia mūsų atveju tai, kad Sovijaus mi
tas XIII a. grindžia vyraujantį mirusiųjų laidojimo ritualą.

c) Tačiau mito genezė -  kitas dalykas. Matome, kad 
lietuvių tautosakoje yra Sovijaus mitikai artimų siuže
tų, ir mitas šia bei daugeliu kitų prasmių yra „lietuviš
kas", bet jo atsiradimo klausimą komplikuoja (kartu lei
džia šį tą teigti) paralelės šamaniškose kultūrose bei -  
ypač -  Eurazijos gelmėse. Tenka konstatuoti, kad Sovi
jaus mitologijos laukas sutampa su Eurazijos teritorija 
ir kad tokia mirties mitologija žinoma pačioms archa
jiškiausioms kultūroms. Vadinasi, ir pats mitas -  eura- 
zijinis. Sovijaus mitas baltiškoje aplinkoje įsiterpia kaip 
skirtis tarp dviejų religinių epochų; vieną jų sąlyginai 
vadiname „deiviška" ar „chtoniška", kitą, naujesnę, ku
rią jis pagrindžia, -  „ugnies" ir „transcendentinių die
vų" epocha. Pastaroji aplinkybė liudytų, kad savo pri
gimtimi archajiškas eurazijinis mitas baltiškoje terpėje 
įgauna naują funkciją. Jos atsiradimą ar, veikiau, aktua
lizavimą sunku chronologiškai nustatyti. Bendriausioje 
religijų istorijos išklotinėje tai galėtų būti laikotarpis, 
kuriame senosios Europos tradicijas įveikia indoeuro
pietiška religija, akcentuojanti ugnį ir vyriškus, ener
gingus anapusinius dievus.

d) Sovijaus mitas, be abejo, labai archajiškas, tačiau 
XIII a. jis pagrindžia tuo metu vyraujantį kultą ir, matyt, 
tuo laiku, Lietuvos valstybei formuojantis, buvo naujai 
permąstytas ir pritaikytas naujoms sąlygoms; iškilus 
valstybinės religijos poreikiui, buvo būtina aktualizuoti 
vieną autoritetingiausių ir seniausių mitų, kurio siuže
tas, matyt, pasakojo apie pirmąją mirtį, tačiau čia jau 
akcentuojama nebe pirmosios mirties problema, o pa
laidojimo būdo klausimas ir įvedami „nauji dievai". 
Ideologinis Sovijaus mito „pamušalas" visiškai aiškus 
(t. y. mito tuo pavidalu, kuriuo mes matome Maląlos 
kronikos vertėjo intarpe) -  tai pastangos Lietuvoje 
pagrįsti vieną laidojimo būdą ir vieningą kultą.

Š v e n t a r a g i o  l e g e n d a .  Ji aptinkama vadi
namuosiuose grafo Krasinskio, Archeologinės draugi
jos, grafo Račinskio, Evreinovo nuorašuose bei Lietu
vos metraštyje (Bychovco kronikoje), kurio fragmentą 
ir pateikiu (vertė R. Jasas):

„Ir pasirinko didysis kunigaikštis Šventaragis labai 
gražią vietą girioje prie Neries, kur Vilnia įteka į Nerį, 
ir prašė savo sūnų Skirmantą, kad toje vietoje būtų 
įtaisyta ugniavietė, kurioje jį mirusį sudegintų.

Ir įsakė savo sūnui, kad po jo mirties visi Lietuvos 
kunigaikščiai ir žymiausi bajorai būtų deginami toje 
vietoje, kur jis bus sudegintas, ir kad jau niekur kitur 
mirusiųjų palaikai nebūtų deginami, tiktai ten, nes iki
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tol mirusiųjų kūnus degindavo toje vietoje, kur kas bū
davo miręs. Davęs tais žodžiais paliepimą savo sūnui 
Skirmantui, didysis kunigaikštis mirė.

Po savo tėvo valdyti Didžiąją Lietuvos ir Žemaičių ir 
Rusų kunigaikštystę liko didysis kunigaikštis Skirmantas.

Ir pagal savo tėvo įsakymą toje vietoje, Vilnios žiotyse, 
kur ji įteka į Nerį, įtaisė ugniavietę, ir ten savo tėvo kūną 
sudegino, ir jo žirgą, ant kurio jodinėdavo, ir jo drabu
žius, kuriais vilkėdavo, ir jo mylimą vergą, kuriam jis 
buvo malonus, ir sakalą, ir jo kurtą sudegino.

Nuo to laiko Lietuvos didieji kunigaikščiai, jų palai
kai toje vietoje buvo deginami, dėl to ši vieta nuo tų 
laikų praminta Šventaragiu pagal to didžiojo kuni
gaikščio vardą.

Ir jeigu kokio nors lietuvių kunigaikščio ar didiko 
kūną degindavo, tai prie jo dėdavo lūšio ar lokio nagus. 
Mat tikėjo, kad ateisianti teismo diena, ir vaizdavosi, 
kad ateisiąs dievas, kurs, ant aukšto kalno sėdėdamas, 
teisąs gyvuosius bei mirusiuosius. O  į tą kalną be tų lū
šies ar lokio nagų būsią sunku įkopti. Ir dėl to prie jų 
dėdavo tuos nagus, su kuriais jie turėsią įkopti į tą kalną 
ir stoti Dievo teisman.

Nors jie buvo pagonys, bet visuomet taip įsivaizda
vo ir tikėjo vieną Dievą, kad būsianti (paskutiniojo) teis
mo diena, ir tikėjo mirusiųjų prisikėlimą, ir vieną Die
vą, ateisiantį gyvųjų ir mirusiųjų teisti".

Taigi Šventaragio laidotuvės tampa riba, nuo kurios 
prasideda nauja religinė epocha: nuo šiol lietuvių kuni
gaikščiai ir diduomenė bus laidojami pagal Šventara
gio provaizdį.

Be minėtųjų metraščių, šią legendą perteikia ir M. Strij
kovskio kronika ir A. Vijūkas-Kojelavičius. Šventaragio 
legendą metraščiai ir kronkos prisimena ir kalbėdami 
apie Gedimino atvykimą į būsimojo Vilniaus vietą: lem
tingojo sapno išvakarėse Gediminas apsistoja Šventa
ragio slėnyje; būtent čia jis sapnuoja geležinį vilką.

Lietuvoje paskutiniaisiais šimtmečiais iki Krikšto 
mirusiųjų deginimas buvo vienintelė laidojimo forma -  
tą rodo archeologinė medžiaga bei istoriniai šaltiniai. 
Tad Šventaragio legenda apibrėžė vyraujančio deginimo 
papročio pakeitimą, tiesa, valdovų ir didžiūnų terpėje, 
jį centralizavo.

Nepaisant to, kad Šventaragio legenda kalba apie 
ypač reikšmingą religiją „centralizuojantį" posūkį, jos 
tyrinėjimų ilgą laiką nebuvo, apsiribota keliomis frazė
mis, dažniausiai labai paviršutiniškai tepaliečiančiomis 
legendos turinį. V. Manhartas, aptardamas M. Strijkovs
kio kronikoje esančią legendą apie Šventaragį, apkaltina 
jį pasirėmus liaudiška Šventaragio slėnio etimologija ir 
tuo, kad „populiarus liaudies padavimas teigė, jog čia 
pagonybės laikais buvę deginami didžiųjų kunigaikš
čių kūnai". Kritikas nepastebi, kad šią legendą perteikia 
keli ankstesni metraščiai, ir dėl to Strijkovskio saviva
lės klausimas komplikuojasi; be to, Manhartas kaip vi
sišką Strijkovskio diskreditaciją pateikia argumentą, kad 
„duomenis apie lūšių ir meškų nagų mėtymą į liepsno
jantį laužą jis paėmė iš gyvo ir šiandien daug kur gir
dimo liaudies padavimo"- bet juk šiais laikais istorinio

šaltinio sutapimas su „liaudišku" tekstu yra tos infor
macijos autentiškumo požymis. Beje, ir Manharto amži
ninkas A. H. Kirkoras Šventaragio legendos kontekste 
pateikiamomis žiniomis neabejojo, kaip ir po kelių de
šimtmečių -  J. Basanavičius, P. Klimas. P. Tarasenka, 
Šventaragio legendos kontekste nagrinėdamas rag -  rog 
šaknų reikšmes, pastebėjo, kad šiais vardais pažymėtose 
vietose iš tiesų būta „nekrokulto šventovės" bei senka
pių ir pateikia daug lietuviškų su „šventu ragu" sietinų 
vietovardžių, gretindamas juos su „romuvomis", prū
siškais raguvos atitikmenimis. Tarasenkos manymu, ais
čiai senovėje yra turėję nekrokulto šventovėms, kapi
nėms vardą raguva, o prūsai -  raguva ir romuva". įdo
mius Tarasenkos samprotavimus vis dėlto reikėtų laikyti 
gana laisvais žaidimais filologine medžiaga, nes api
bendrinimai daromi iš tikrai pernelyg menkų šaltinių. 
Svarbiausieji Šventaragio legendos religinio-mitologi- 
nio turinio nagrinėjimai prasidėjo nuo 1980 m., kai V. To
porovas paskelbė studiją apie Vilniaus mitinę semantiką. 
Autorius čia pažymi ypatingą Šventaragio vietą legen
dinėje Lietuvos metraščių (taigi ne vien M. Strijkovs
kio) perteikiamoje tradicijoje: Šventaragis tampa svar
biausiąja grandimi, mitologizuotą Lietuvos istoriją jun
giančia su nuo legendų atitrūkusią priešistore. Jis pra
deda religinę tradiciją, pagrindžia religinio centro idėją 
ir tampa tam tikru istorinio-kultūrinio lūžio tašku, ski
riančiu dvi ištisas epochas. 1987 m. V. Toporovas jau vie
nareikšmiai teigia, kad Šventaragio legendų ciklo tu
rinys suprastinąs kaip naujų mirusiųjų deginimo for
mų standartizavimas, tam tikra „reforma". Skirtingai nei 
Sovijus, Šventaragis nesukūrė mirusiųjų deginimo pap
ročio, tačiau jis „buvo šių apeigų reformatorius" ir įstei
gė kultą, vyravusį valdančiojoje Lietuvos dinastijoje. 
V. Toporovo nuomone, reforma buvo jau subrendusi; ją 
skatino tam tikras „išorinis" spaudimas, sąlygotas prieš
tarų tarp laidojimo formų Rytų Lietuvoje (sąlygiškai -  
su centru Vilniuje) ir tų, kurios buvo paplitusios vaka
ruose (degintiniai palaidojimai pilkapiuose arba plokšti
niuose kapuose) bei į rytus ir pietus nuo Lietuvos (su
krikščionintų slavų praktikuotas laidojimas žemėje). 
Tyrinėtojas pabrėžia tikėtiną Šventaragio žynišką funk
ciją, kurią kaip palikimą paveldėdavo jo šakos kuni
gaikščiai, pavyzdžiui, Kukovaitis. V. Toporovas kons
tatuoja, kad Šventaragis per sūnų pasirūpina ir tuo, kad 
naujasis laidojimo ritualas būtų jungiamas su Perkūno 
kultu; ši iniciatyva turėjusi sukurti vieningą ir centrali
zuotą religinę ritualinę koncepciją, kuri, panašiai kaip 
ir krikščionybė, į savo kompetencijos sritį turėjo įtraukti 
ir laidojimo papročius bei paaiškinti vienas ar kitas jų 
ypatybes (pvz., žvėrių nagų metimą į laidotuvių laužą). 
V. Toporovas pastebi, kad ir Sovijaus, ir Šventaragio miti- 
koje mirusiųjų deginimas siejamas su Perkūnu. I Sovi
jaus ir Šventaragio mitikos artumą atkreipia dėmesį 
A. J. Greimas -  jis pastebi neabejotinas Sovijaus ir Šven
taragio mitikos paraleles: ir vieną, ir kitą „sudegina jų 
pačių sūnūs". Apie mirusiųjų deginimo paprotį ir Šven
taragio pagrįstą ritualą kalba N. Vėlius, teigdamas, kad 
Lietuvos metraščio sudarytojai legendinės jo dalies toli
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gražu nesukūrė, o rėmėsi liaudies tradicija (t. y. tie da
lykai, kurie V. Manhartui kėlė įtarimą, šiuolaikiniame 
moksle patvirtina šaltinių autentiškumą -  kaip ir V. To
porovo studijose). Reikšmingas N. Vėliaus teiginys, jog 
Lietuvos metraščio tradicija perteikia laipsniško baltų 
kulto centro kėlimo iš vakarų į rytus procesą, kurio ini
ciatoriai turėję būti Kitaurų (Kentaurų) giminės kuni
gaikščiai: Kukovaitis, Utenis, Šventaragis. Su Šventa
ragio tradicija ir Perkūno kulto įsivyravimu N. Vėlius 
sieja ir legendinės metraščio dalies minimą vyriausiąjį 
žynį Lizdeiką; be to, jis konstatuoja baltų religijai bū
dingą procesą paskutiniaisiais jos gyvavimo šimtme
čiais: „Formuojantis naujam baltų visuomenės socia
liniam junginiui -  Lietuvos valstybei -  ir norint jai išsi
laikyti karingų kaimynų apsuptyje ir smarkiai veikiamai 
krikščionių religijos, buvo reikalinga stipri karinė vieno 
kunigaikščio valdžia, kurią turėjo atitikti didesnis dan
gaus dievų, visų pirma Perkūno, kultas".

Šventaragio legenda turi labai stiprų religinį užtaisą. 
Pats Šventaragio vardas sakralus, tai nurodo pirmoji 
vardo šaknis švent-. Antroji vardo šaknis, rag- irgi gali 
priklausyti sakralinei, „šventosios jėgos", „šventosios 
valdžios", gal ir „regėjimo" semantikai. Įvairių autorių 
nuomonės šiuo klausimu skiriasi; atrodytų, todėl, kad 
„ragas" mitologiškai labai ambivalentiškas. Iš esmės nė 
vienas iš vardo aiškinimų negali būti galutinis: tenka 
pripažinti tik tai, kad dvišaknis vardas neabejotinai turi 
sakralinį krūvį -  nesvarbu ar tai kunigaikščio asmen
vardis, ar legendon įterpto vietovardžio, Šventaragio 
pievos ar lankos tarp Neries ir Vilnelės „antropomor- 
fizavimas".

Legendoje randame kunigaikščio laidojimo epizodą, 
kuris apskritai yra patikimas -  kopimas į kalną lietuvių 
pomirtinės kelionės tradicijoje pakankamai paliudytas, 
kaip ir nagai, kuriais šiame kelyje pasigelbstima, t. y., 
tuos dalykus, kuriuos metraščiai aprašo Šventaragio 
laidotuvių epizode, matome ir lietuvių tautosakoje. 
Pasak legendos, Šventaragis mirusiųjų deginimo ritualo 
neįsteigė; jis „prisakė" šį ritualą centralizuoti -  bet kartu 
pateikė ir laidotuvių apeigų precedentą, kurį mes ma
tome legendiniame laidotuvių aprašyme. Pagal mitinę- 
ritualinę logiką visi vėlesni vyksmai turėjo kartoti pir
mapradį įvykį -  todėl Šventaragio laidotuvių epizodas 
taip nuodugniai ir aprašomas. Iš esmės čia susiduriame 
su religine reforma, paremta, viena vertus, ugnies- 
kalno-teisiančios Dievybės įvaizdžiais, antra -  kulto 
centralizavimu.

Šventaragio legendoje aprašomi vyksmai chrono
logiškai įterptini gana plačioje laiko skalėje. Įstabu, kad 
jie lokalizuojami Vilniuje, t. y. pietryčių Lietuvoje, kur, 
archeologų teigimu, V-VI a. po Kr. užsimezgė (ar atgijo) 
mirusiųjų deginimo paprotys. Ritualas centralizuojamas 
vėliau nei jis atsiranda; pati legenda numano, kad 
Šventaragio reforma vyko tikrai anksčiau nei valdė 
Gediminas (kaip vėliau matysime, pasirėmęs jo laikais 
jau precedentine Šventaragio tradicija). Taigi mirusiųjų 
deginimo ritualo centralizacija, atsispindinti Šventaragio 
legendoje, turėjo įvykti ne anksčiau nei VI a. ir ne vėliau 
nei XIII a.

Lietuvos metraščio aprašomų religinių procesų „vi
dinė logika" ypač gerai išryškės, jei pastebėsime, kad 
Šventaragio bei jo sūnaus Skirmanto įgyvendinta refor
ma turėjo gana sudėtingą ir gana ilgą priešistorę. „Lie
tuvos metraštyje" užfiksuotos legendos nurodo, kad 
kažkokie valdančiosios dinastijos „religiniai ieškojimai" 
vyko jau ilgą laiką iki Šventaragio. Kai mirė Spera, tre
čiasis Palemono sūnus, jam buvo pastatytas stabas, ku
riam aukota ir kuris laikytas dievu; Šventaragio senelis 
Kukovaitis savo motiną Pajautą palaidojo prie Žaslių 
ežero ir ten pastatė jos stabą, garbintą ilgą laiką. Trečiąjį 
kulto centrą įsteigia Kukovaičio sūnus, Šventaragio tė
vas Utenis -  Kukovaitį jis palaidoja ant kalno, prie Šven
tosios upės; čia pastatytas Kukovaičio stabas taip pat 
garbintas ir laikytas dievu.

Sprendžiant iš legendų, valdančioji dinastija siekia 
įsteigti bendrą kulto centrą (tiesa -  per nekrokulto stei
gimus). Pasirodo, kad Šventaragis yra ne pirmasis legen
dinis reformatorius, bet ketvirtas -  tik pirmasis, kurio 
reforma pavyko. Po jo mirties įsteigiamas ne tik valdo
vų ir didžiūnų nekropolis, bet ir šventykla, kaip regis, 
skirta Perkūnui, galų gale -  tradicija, kuria bus remia
masi vėliau. Pirmųjų trijų religinių iniciatyvų (jei taip 
vadinsime nepavykusias religines reformas) pasekmės 
yra apverktinos. Kad jos nepasiekė tikslo (matyt -  kulti
nės centralizacijos; juk po Šventaragio, įkūrus religinį 
centrą, reformacinės pastangos liovėsi), liudija ir bemaž 
ritualinė metraščių frazė, lydinti visus tris ankstesniuo
sius mėginimus -  kiekvienąsyk priduriama, kad sta
bams supuvus, žmonės garbinę jų vietoje išaugusius 
medžius. Tai rodo, kad šie nekrokulto centrai tapo tik 
inertiškos stabmeldystės objektu, o ne kultą centralizuo
jančiomis ašimis. Šventviečių aplink juos neiškilo, nei 
didžiūnai, nei kunigaikščiai ten nesilaidojo. Vis dėlto 
atkreiptinas dėmesys į tai, kad Šventaragio protėvių stei
gimuose galima įžvelgti laipsnišką artėjimą prie Šven
taragio reformoje išskleistų prasmių. Laidojant Sperą, 
legenda nekalba apie palaidojimo vietą -  matyt, tąsyk ji 
neturėjo ypatingesnės reikšmės. Tačiau Pajauta jau palai
dota prie Žaslių ežero, t. y. „prie vandens". Pastarasis 
motyvas pasikartoja ir Šventaragio tėvo Utenio valdymo 
pradžioje -  savo tėvą Kukovaitį Utenis laidoja palei 
Šventosios upę, o pats Šventaragis, kaip matėme, irgi 
laidojamas „prie vandens" -  upių santakoje esančiame 
slėnyje. Kukovaičio atveju ryškėja ir Šventaragio miti- 
kos centras -  kalnas. Ir Pajauta, ir Kukovaitis, ir Šventa
ragis laidojami „žemoje vietoje" arba „prie vandens" -  
tačiau dviem paskutiniais atvejais jau pasirodo labai 
prasmingas kalno įvaizdis su ištisu jį lydinčių vaizdi
nių kompleksu.

Taigi reformos priešistorė ganėtinai ilga. Pačios re
formos įvykis legendinėje tradicijoje sutampa su Šven
taragio sudeginimu, tačiau tai tebuvo ilgalaikės reforma
toriškų judesių tradicijos paskutinis akordas, jos pa
baiga, iš esmės galėjusi sutapti ne tik su istoriniu refor
matoriaus sudeginimu, bet ir su galutine Šventaragio 
legendos (mito?) aktualizacija, per kurią Šventaragio 
legendoje užfiksuoti turiniai tapo mitiniu precedentu,
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rodančiu, kad Šventaragio reforma skirta visų pirma 
valdovų ir karių luomui ar, veikiau, jo viršūnėlei, „kuni
gaikščiams ir didikams". Matyt, tokie procesai galėjo 
vykti tuo metu, kai valdantiesiems reikėjo unifikuoti 
religinę tradiciją, suvienyti bent jau karius. Galima spėti, 
kad tai buvo toks laikas, kai, formuojantis naujam so
cialiniam dariniui, iškilo karių luomas kaip vienintelis, 
galintis grįsti tą darinį, -  arba kai padažnėjo karinių 
konfliktų su kaimynais; įtikėtina, kad šios priežastys 
„veikė" drauge.

Pati reformos sąvoka nurodo reformacijos, pertvar
kymo, atnaujinimo reikalaujančią situaciją. Ir „iki Šven
taragio", be abejonės, egzistavo kažkokia bent jau Rytų 
ar Pietryčių Lietuvoje (dabartine prasme) galiojanti bal
tiškos religinės tradicijos atmaina, kurios ašimi buvo mi
rusiųjų deginimas. Atrodytų, kad keičiantis socialinėms 
struktūroms, vykstant socialinio gyvenimo centraliza
cijai, prireikė ir religinės-kultinės centralizacijos. įdomu, 
kad pirmosios religinio „centro" paieškos buvo skirtos 
„aplinkiniams gyventojams", t. y. trečiajam luomui, 
žemdirbiams, kuriems mirusio valdovo kultas galėjo 
pasirodyti artimas dėl mirusiųjų (ypač didžių mirusių
jų) ir vaisingumo kulto ryšio. Galimas dalykas, pirmieji 
trys reformų bandymai iš esmės buvo skirti „papras
tiems" valdomiesiems, o Šventaragio reforma užbaigė 
šį ilgalaikį procesą, kreipdamasi į karius ir, beje, pasiū
lydama jiems viliojančią eschatologinę perspektyvą. Tad 
Lietuvos metraščio perteikiamoje tradicijoje matytume 
permanentinę, ilgalaikę religinę reformą, kurios metu 
Lietuvos teritorija iš pradžių nuklojama „plebsui" skir
tais žemdirbiško pobūdžio religiniais centrais, o vėliau, 
Šventaragio reformoje, -  užbaigiama religinio centro 
„aristokratams" įsteigimu Vilniuje; šis centras tampa ir 
besiformuojančio socialinio darinio centru.

Tai, kad Šventaragio reforma minima daugelyje met
raščių ir kronikų, rodo ją buvus neatsiejama nuo visos 
Lietuvos kunigaikščių legendinės istorijos, ji buvo „įim
ta" į tradiciją, negana to -  tapo grindžiančiu preceden
tu (taigi realiai funkcionavo kaip mitas, o tai labai pa
didina jos realų poveikį). Prisiminkime V. Toporovo pa
stebėjimą, kad Šventaragis tarp didžiųjų Lietuvos ku
nigaikščių užima išskirtinę vietą: jis tampa svarbiausią
ja grandimi, mitologizuotą Lietuvos istoriją jungiančia 
su nuo legendų jau atitrukusia priešistore. Juk mitas 
išties pagrindžia istoriją. Šventaragis tarsi atveria naują 
kultūrinę erą -  ne veltui prie jo precedento metraščiai 
grįžta Gedimino sapno epizode: religinis Šventaragio 
steiginys tampa atspirtimi grindžiant politinį steiginį. 
Šventaragio slėnis Gediminui tampa pirmąja vieta, axis 
mundi, apie kurią nuolatos sukasi religinė ir politinė 
veikla. Religinės reformos centras tampa ir politinės „re
formos" centru. Legendinė tradicija mini, o su ja dabar 
sutinka ir istorikai, kad Vilnius (bent jau XIII a.) buvo 
religinis centras. Tai, matyt, ir nulėmė Gedimino spren
dimą sostinę įkurti Vilniuje. Šiam politiniam žingsniui 
tikriausiai reikėjo ir religinio užnugario. į Vilnių per
keltai sostinei autoritetą turėjo suteikti ir jo kaip religinio 
centro vaidmuo. Baltiškose kultūrose religinio ir poli

tinio gyvenimo centrai nebūtinai sutapdavo; Prūsijos 
legendinė tradicija rodo, kad politinė veikla koncent
ravosi Noyto gyvenvietėje, religinė -  Rikoyotto, arba Ro- 
movėje. Gedimino iniciatyvos metu Lietuvoje irgi nu
manomi du centrai: pasaulietinis -  Trakai ir religinis -  
Vilnius. Gediminas, susiedamas šiuos du centrus, pa
sielgė kaip valdovas, žinantis ko siekia.

Tai, kad Gediminas savo sapno išvakarėse apsistoja 
Šventaragio slėnyje, pabrėžia jo susapnuoto įvykio ryšį 
su pačiu Šventaragio tradicijos centru. Čia pasirodo ir 
Lizdeika.

Lizdeikos atsiradimas legendoje gana keistas ir per
nelyg staigus. Stengiantis pabrėžti Gedimino steigimo 
pirmapradiškumą, metraščiuose rūpestingai ištrinta 
viskas, kas galėjo nurodyti Gediminą apsistojus nakvy
nei toli gražu ne tuščioje vietoje (Vilnius juk seniai sto
vėjo). Atrodo, tokioms „ištrintoms" vietoms priklausytų 
ir Lizdeikos atsiradimo reikiamą akimirką priežastis. Tą 
galima paaiškinti dvejopai: arba Lizdeika atsiranda 
legendoje tik kaip deus ex machina ir jo egzistencija bei 
dalyvavimas Gedimino steiginyje yra tik pramanas (bet 
apie Lizdeikos legendinį-mitologinį realumą kalbėsime 
vėliau), arba -  Gediminas visai neatsitiktinai nakvoja 
būtent šiame slėnyje. Dėl pirmojo atvejo būtų galima 
abejoti: politinės jėgos centro perkėlimas į religinį cent
rą iš tiesų reikalavo jo hierarchų sutikimo, religinės 
sankcijos. Be to, prisiminus, kad Vilnius dar iki Gedi
mino buvo žymus (jei ne pats žymiausias) Lietuvos 
religinis centras, tampa visiškai įtikėtinas Gedimino su
sitikimas su svarbiausiuoju šio centro žyniu.

Šventaragio slėnis, kuriame apsinakvoja Gediminas, 
negalėjo būti suvokiamas kaip neutrali vieta, tinkanti 
dideliam ir triukšmingam medžioklių būriui apsistoti. 
Kaip savo studijoje apie Vilnių rašo V. Toporovas, šis 
žemas slėnis upių santakoje nuo seniausių laikų turėjęs 
blogą vardą. Negana to -  tradicija aiškiai sako, kad Ge
diminas apsistoja na lące na Sivintorozie gdzie pierwsich 
wielkich xiqzqth tegali- taigi ne kur kitur, o savo protėvių 
laidojimo vietoje. Būtent čia jis miega ir sapnuoja lem
tingąjį sapną. Bet juk tai pati netinkamiausia vieta nak
vynei -  o Gediminas pasirenka būtent ją ir tikrąja prasme 
miega ant tėvų ir protėvių kapų, nakvoja kapinėse. Jei
gu Gediminas nakvynei pasirinko pačią netinkamiau
sią vietą, vadinasi, jis ją pasirinko neatsitiktinai, t. y. buvo 
pakankamai svarių priežasčių, dėl kurių jis pasielgė bū
tent taip. Kaip žinome iš archeologinių duomenų, Vil
nius seniausiai stovėjo ir iki Gedimino, čia būta ir pas
tatų, kuriuose nakvynė didžiajam kunigaikščiui galėjo 
atsirasti akimirksniu. O  Šventaragio slėnyje stovėjo 
religiniai, kulto pastatai, tai buvo šventviečių slėnis. Čia 
deginti Lietuvos didieji kunigaikščiai nuo pat Šventa
ragio. Galimas dalykas, kad šioje mirusių protėvių de
ginimo ir tikriausiai laidojimo vietoje Gediminas apsi
stojo laukdamas apreiškimo. Jo buvo galima tikėtis. Lie
tuvių pasakose aptinkamas tėvo priesakas sūnums: jam 
mirus, tris naktis nakvoti ant jo kapo -  tada miręs tėvas 
pasirodysiąs kiekvienam sūnui ir suteiksiąs jam ypa
tingą pagalbą. Tačiau sapne Gediminas galėjo bendrau
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ti ne tik su protėviais: būtent sapnuose, kaip liudija 
S. Grunau, prūsų vaidilos ir vaidilutės bendraudavo su 
dievais. Atsiminkime ir Sovijaus „miegą" kaip anapu- 
sybės patyrimo būdą. Gedimino atveju reikėtų manyti, 
kad čia susiduriama su inkubacija -  ritualu, žinomu 
daugeliui religijų; inkubacijos esmė ir tikslas -  miegant 
ant kapų ar sakralioje vietoje gauti ypatingą dievų ar 
protėvių ištarmę. Grįždami prie politinių Vilniaus „įkū
rimo" aplinkybių, turime pastebėti, kad Gedim inui 
reikėjo ir žynių, ir pačių dievų sankcijos savo steiginiui. 
Žynių sankciją jis gavo tada, kai sapne jam apsireiškė 
dievų valia: būtent dievų valią patirti jis siekė, apsinak
vodamas Šventaragio slėnyje. Lizdeika, išaiškindamas 
sapną ir tardamas „sostinė čia stovės", kvalifikuojasi 
kaip steiginio bendraautorius: politinio centro perkėli
mas į religinį reikalavo pastarojo hierarchų sutikimo. 
Beje, legendinė metraščių tradicija nemeluoja: niekur 
neparašyta, kad Gediminas būtų „įkūręs Vilnių". Jis įku
ria „sostinę Vilniuje" ir būtent tam jis gauna Lizdeikos 
ir dievų sankciją.

Veikdamas Gediminas pabrėžtinai rėmėsi Šventaragio 
tradicija, o miręs buvo palaidotas pagal Šventaragio 
provaizdį, beje, drauge sudeginant ir vieną mylimiausių 
jo bajorų. Tad galima tarti, kad XIV a. Lietuvoje Šventa
ragio reformuota religija buvo vyraujanti religija, bent 
jau oficialiosios, valstybinės religijos prasme.

Lizdeika -  vyriausiasis žynys, ir jo asmuo mums la
bai svarbus. Pasak legendų jis dar kūdikėlis rastas erelio 
lizde. Tariama, jog Lizdeika buvęs kunigaikščio Nari
manto sūnus; tėvui mirus, šiojo brolis Daumantas norė
jęs nužudyti jo vaikus, bet vyresnysis sūnus pabėgo pas 
kryžiuočius, o jaunesnįjį išgelbėjo nešiotė, paslėpusi jį 
šventame ąžuolyne; iš ten jį paėmė „vyriausiasis kuni
gas" ir paskelbė esą radęs erelio lizde. Vėliau Lizdeika 
tampa kriviu krivaičiu ir veda kunigaikščio Vytenio se
serį (taigi susigiminiuoja ir su Gediminu, tampa jo svai
niu). įdomu, kad kitoje legendos versijoje krivis krivaitis 
apie ką tik lizde atrastą kūdikėlį Vyteniui sako: „Tą kū
dikį dievai iš anksto siunčia į mano vietą, kai šį pasaulį 
apleisiu". Kyla įspūdis, kad būtent Lizdeikos aptikimas 
erelio lizde tampa jo vėlesnio parinkimo kriviu krivaičiu 
priežastimi. Šią prielaidą patvirtintų Sibiro tautų tikė
jimai apie šamanų (ypač -  didžiųjų šamanų) atsiradimą. 
Busimųjų šamanų sielos auginamos erelių lizduose, ant 
Pasaulio medžio, ir vėliau erelis „parengtą" šamaną kū
dikėlį nuneša žemėn, paguldydamas jį į „žemišką" erelio 
lizdą -  taigi šamanistinėms kultūroms kūdikėlis erelio 
lizde -  būsimas vyriausiasis šamanas. Lizdeikos atradi
mo legendą primintų lietuvių pasaka, kurioje Dievas 
liepia angelui savo užaugintą mergaitę nunešti iš dan
gaus atgal į žemę: ją angelas nuleidžia į medį ir palieka. 
Pasakoje personažai įvardyti jau krikščionybei būdin
gais vardais, tačiau jų funkcijos atitinka paslaptingą 
šamanų anapusinio mokytojo, auklėtojo ir maitintojo (jį 
pakeičia Dievas) bei paukščio, atnešančio busimojo ša
mano sielą į medį (šiuo atveju tai angelas) funkcijas. 
Kitoje pasakoje medyje sėdi ragana, t. y. burtininkė, iš 
dalies šamano funkcijoms artima esybė. Taigi, kaip ir

Sovijaus mite, Šventaragio ciklo legendose susiduria
me su aiškia šamaniškos tradicijos įtaka. Lizdeikos atve
ju derėtų atkreipti dėmesį į gana reikšmingą paralelę: 
Sovijaus mitologija priklausytų bendram eurazijiniam 
mitų apie pirmąjį šamaną kompleksui, o Lizdeikos at
veju susiduriame su didžiojo šamano (vyriausiojo žynio) 
atsiradimo šamaniška versija. Tai savo ruožtu rodo tam 
tikrą Sovijaus-šventaragio įvaizdžių kompleksiškumą, 
kuris galėjo atsirasti arba dėl bendro jų šaknijimosi 
šamaniškoje kultūroje, arba dėl to, kad Šventaragio le
genda yra tiesiog naujai perdirbtas ir permąstytas So
vijaus mitas, plg. tėvo ir sūnaus santykį lemiamą steigi
nio akimirką, degintinio laidojimo būdo pagrindimą, 
miego kaip religinio potyrio „vietos" idėją ir pan.

Suprantama, toks Sovijaus mito perdirbimas galėtų 
būti aiškinamas gana skirtingai. Tariant, pvz., kad Šven
taragio legenda yra Sovijaus mito nuosmukio ir užmarš
ties rezultatas, Sovijaus žygį retrospektyviai priskyrus 
legendiniam kunigaikščiui. Tokiu atveju Šventaragio 
legenda būtų ideologinis Sovijaus žygio „priskyrimas" 
valdančiųjų luomui. Galima samprotauti, kad Šventa
ragio tradicija -  sovijinės tradicijos „papildymo" ar „pa
keitimo" vieta, kurioje indoeuropietiški (arba karių luo
mo akcentuojami) turiniai -  kalnas, ugnis, Griausma- 
valdis -  išstumia archajiškųjų religijų liekanas. Tai turė
tų vykti arba „savaime", arba po kokios nors vidinės ar 
išorinės religinės iniciatyvos. Tačiau tada neiškūs būtų 
archajiškiausios, akivaizdžiai šamaniškos tradicijos pro
veržiai Gedimino-Lizdeikos cikle. Siūlyčiau aiškinimą, 
kylantį religijotyrinio požiūrio horizonte:

a) Šventaragio legenda, drauge ir Šventaragio religi
nė iniciatyva, yra religinė reforma, per deginimo pap
ročio centralizavimą unifikuojanti ir kultą;

b) religinės reformos metu reformatorius paprastai 
siekia atgaivinti užmirštą pirmapradę tradiciją -  jo 
veikla visada nukreipta „link ištakų"; mūsų atveju prisi
mintina, kad pats Šventaragis mirusiųjų deginimo pap
ročio neįsteigė -  tą metraščiai aiškiai pasako. Vadinasi, 
mirusiųjų deginimo paprotys ir toliau buvo grindžiamas 
Sovijaus mitu, kurio funkcionavimas Lietuvoje neabejo
tinas, nes jis buvo žinomas ir Lietuvos kaimynams;

c) Šventaragis, centralizuodamas kultą, aiškiai remiasi 
Sovijaus mito provaizdžiu. Jis elgiasi „pagal mitą" -  jo 
reformos metu atkartojamas tėvo-sūnaus santykis, 
„laidojimas ugnyje" kaip religinė (ar net religijos) ašis, 
atitinkamai į pirmą vietą iškeliamas Perkūnas. T. y. 
Šventaragis, remdamasis mitu kaip provaizdžiu, įkur
dina modifikuotą (centralizuotą) ritualą. Jo elgesys toli 
gražu nėra savavališkas -  to elgesio „fone" slypi pirma
pradis, precedentinis Sovijaus mitas; kita vertus, nėra 
neįmanoma, kad Šventaragio legenda -  Sovijaus mito 
perdirbinys, mitinį pirmeivį Sovijjų įterpiant į legendi
nių kunigaikščių eilę kitu, eufemistiniu, vardu; šiaip ar 
taip, Šventaragio veikla dubliuoja Sovijaus veiklą;

d) Gediminas, įkurdamas sostinę Vilniuje, atrodo, taip 
pat remiasi Sovijaus mitu. Lemiamas jo potyris įvyksta 
miegant, per sapną, kaip ir Sovijaus atveju. Sapne ap
reikšta dievų valia tampa realaus elgesio provaizdžiu.
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Pirm užmigdamas, Gediminas sumedžioja taurą -  kaip 
ir Sovijus šerną (tikėtina, kad tai ritualinė medžioklė). 
Tiesa, nėra tėvo-sūnaus santykio, tačiau yra Gedimino 
ir jo žynio-svainio ryšys. Būtent Lizdeika dalyvauja die
viškoje pertvarkymo veikloje;

e) Gediminas dieviškąją sankciją gauna per Lizdeiką, 
kuris iš esmės „atrastas" ar „įterptas" į šamanišką ri
tualą. Tai Lizdeiką suartina su Sovijaus ir jo sūnaus aki
vaizdžiai „šamaniška" pora. Sakraliniai asmenys lietu
viškoje legendinėje tradicijoje tebeišlaiko stiprų „šama
nišką krūvį". Tai savo ruožtu leistų manyti, jog „auto- 
chtoniniai", „eurazijiniai" turiniai lietuviškoje (baltiš
koje) tradicijoje yra gajūs net radikalios „indoeurope- 
izacijos" ar tiesiog intensyvių religinių pervartų akimir
komis, o tai galėtų būti aiškinama arba stipriu lietuvių 
(baltų) religijos eurazijiniu pagrindu, arba tiesiog reli
ginės reformos specifika (grįžimu prie ištakų).

Baigiant Šventaragio reformos analizę, reikia kons
tatuoti, kad ji drauge su Sovijaus religiniu steiginiu su
daro ištisą mitinės precedentikos sampyną, kuri XIII— 
XIV a. Lietuvoje turėjo būti viena svarbiausių, nors šios 
mitologinės sampynos genezė -  daug ankstyvesnė, 
daugiasluoksnė. Ją atsekti šiuo metu vargu ar įmanoma, 
bet mūsų požiūriu įdomu, kad Sovijaus ir Šventaragio 
tradicija susipina -  nors „citavimo" ar „nusirašinėjimo" 
pėdsakų čia negalime aptikti; Sovijaus-šventaragio 
religinės sąsajos aptinkamos tik religijotyrinės analizės 
dėka. Medžiaga rodo, kad susiduriame ne su metraš
čiuose bei legendose įterptais pramanais, o su gana vie
nalyčiais religiniais procesais.

Sovijaus, Šventaragio, taip pat prūsiškoji legendinės 
tradicijos paprasčiausiai rodo, kad susidūrėme su skir
tingais laikais, skirtingose vietose, bet panašiais būdais 
įgyvendinamomis labai artimomis religinėmis idėjomis. 
Šaltinių autoriai vieni su kitais „nesusisiekia", nesinau
doja kits kito medžiaga, bet iš esmės rašo apie vieną ir 
tą patį religinį istorinį lauką, kuriame įgyvendinami 
labai panašūs pokyčiai; galime teigti, kad čia susiduria
me su vienu ir tuo pačiu religiniu kontinuumu, atsispin
dinčiu skirtingų, laike ir erdvėje nutolusių autorių teks
tuose. Kaip jau užsiminta, šitokia realija rodytų, kad tai 
viena ir ta pati „liaudiška" žodinė tradicija ar trys labai 
artimos tos tradicijos gijos, patekusiomis į metraštininkų 
akiratį. O  minėtoji žodinė tradicija savo ruožtu atspindi 
realius religinius pokyčius.

Pamėginsime juos apibendrinti; visų pirma -  aiškin
damiesi, kiek jie atspindi religinę istorinę kaitą, antra -  
mėgindami suprasti, kas juose bendra ir kiek bei kaip 
jie siejasi.

R e l i g i n ė  i s t o r i n ė  k a i t a .  Jos „išklotinę" ir 
provaizdį pateikia labai archajiškas Sovijaus mitas. 
Deivišką ar chtonišką religinę aplinką jame pakeičia 
religinio didvyrio žygis, kuriuo įvedamas mirusiųjų de
ginimo ritualas, atitinkamų dievų panteonas bei kultas. 
Rezultatas -  religinė sistema su vyraujančiais ugnies ir 
Perkūno ženklais. Senoji religija nuvertinama ir išstu
miama. Pokyčiai įvyksta iš esmės per ugnies hierofanijos 
aktualizavimą, paneigiant chtoniškąsias ar deivines

hierofanijas; religinis didvyris po mirties atsiduoda ug
niai ir tampa „vėlių vedliu".

Šventaragio legenda kiek kitais žodžiais bei kiek 
kitomis aplinkybėmis byloja apie panašius procesus. 
Nedaug žinome apie šios reformos priešistorę, bet jos 
pasekmė -  ugnies hierofanijos ir, matyt, Perkūno iškė
limas, centralizuoto kulto (ar kulto centro) bei mirusiųjų 
deginimo ritualo nustatymas. Iš esmės tai labai panašus 
įvykis kaip ir Sovijaus mite -  per mirusiųjų deginimą 
(tik jau ne per ritualo įsteigimą, o per jo reformavimą ar 
centralizavimą), steigiamas naujas kultas, kurio cent
re -  Perkūnas.

Brutenio ir Videvučio legendoje matome Sovijaus 
mitui artimą religinę priešistorę -  Deivės ir chtoniškųjų 
dievybių vyravimą, kurį (taip pat iškeliant ugnies hiero- 
faniją) įveikia naujas panteonas ir kulto centralizavimas. 
Panteono centre -  Perkūnas, kulto centre -  ugnis. Čia 
trūktų Sovijaus ir Šventaragio mitikoje esančio mirusiųjų 
deginimo, per kurį „pervesdinami" reformatoriški 
procesai, bet tam tikru analogu galėtų būti Brutenio ir 
Videvučio susideginimas prieš Perkūno stabą.

Taigi „procesualiu" požiūriu visi trys legendiniai- 
mitologiniai kompleksai liudija, kad iš „deivinės", chto- 
niškosios ar aiškiau nenusakomos religijos pakopos 
pereinama į „perkūniškos", centrine ugnies hierofanija 
besiremiančios religijos tarpsnį. Būtent šiuo tarpsniu, 
kiek galima spėti, mes ir randame lietuvių bei prūsų re
ligijas istoriniais laikais. Ne viską galime aiškiai ir tiksliai 
išdėstyti, chronologija yra veikiau menama ar spėjama 
nei rekonstruojama, bet gana aiškiai galime teigti: Sovi
jaus, Šventaragio, Brutenio legendos atspindi religinės 
reformacijos vyksmus, kurie labai stipriai, gal net radi
kaliai pakeičia vyraujančios religijos pobūdį. Visi šie pro
cesai tokie panašūs, jog galima numanyti, kad čia aptin
kame kažkokią universalią religinę istorinę realiją, ku
rios priežastys, bent jau šiuo metu, tegali būti spėjamos, 
o ne rekonstruojamos. Prie tokių spėjimų galėtume pri
skirti ir samprotavimus apie ankstyvaisiais viduram
žiais į baltų kraštus atsikrausčiusią kariniu atžvilgiu 
stiprią atvykėlių bangą, kuri reformavo ir centralizavo 
religiją, ir visiškai realų numanymą, kad tam tikru laiku, 
„savaime" iškylant karių luomui, prireikia iškelti ir ak
tyvų, karingą Perkūno asmenį, kartu paneigiant ar nu
žeminant deives ir su žemdirbyste susijusią panteono 
dalį. Bet -  nesvarbu, ką mes spėliotume, galime pakan
kamai tvirtai teigti, jog legendinė tradicija liudija tam 
tikrus bendrus pokyčius baltų religiniame pasaulyje. 
Skirtumų, be abejo, yra, ir nemažų, bet ašis, pokyčių 
esmė yra viena.

Galėtume pastebėti, kad bent jau prūsų ir lietuvių at
veju tokia ašis yra Perkūno-ugnies sąsaja, nuolat ir 
įvairiomis aplinkybėmis galiojanti bei patvirtinama, tad 
prūsų bei lietuvių religijas būtų galima apibūdinti kaip 
Perkūno ir ugnies kulto religijas.

R e l i g i n ė s  b e n d r y b ė s  i r  s ą s a j o s. Sovijaus 
mitas ir Šventaragio legenda iškyla kaip apskritai pri
klausą vienam ir tam pačiam religiniam mitologiniam 
kontekstui. Lemiamą steiginio akimirką matome tėvo-
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sūnaus santykį; jis leidžia įkurti precedentinį mirusiųjų 
deginimo ritualą (arba jį centralizuoti). Ir Sovijaus mite, 
ir Lietuvos metraščio legendiniame cikle perteikiamos 
tradicijos fone iškyla šamanistinės pasaulėžiūros relik
tai, tačiau jie pasirodo kaip atspirties taškai, tam tikri 
mitologemų kompleksai, kuriais pasiremiant paneigia
mi jie patys bei jų atstovaujama religinė sistema. Iš da
lies tai rodytų, kad minėtos „šamaniškos" mitologemos 
steiginių ar reformų momentu tebėra aktualios.

Šventaragio ir Brutenio legendos parodo, kad jų po
tekstėje ar esmėje glūdi religinio centro įsteigimas; tas 
religinis centras susijęs su ugnies hierofanija bei Perkū
nu; tą jau daugsyk minėjome. Sovijaus mito atveju tokią 
„centralizuojančią" funkciją atlieka mirusiųjų deginimo 
ritualas. Tokie centrai turi „patraukiančią" galią, apie 
juos telkiasi religinis gyvenimas, jie turi ir religinę-or- 
ganizacinę reikšmę. Per jų veiklą reformos pradžioje 
religija pervesdinama į kitą lygmenį, o vėliau -  jame 
išlaikoma.

Kiekvienos religinės iniciatyvos centre -  religinis 
įsteigėjas ar reformatorius, kurio veikla, žygis tampa 
vėlesnio religinio gyvenimo provaizdžiu. Tai religinis 
autoritetas, centrinis mito ar legendos asmuo, savo veik
la sukuriąs religinių precedentų (ar ritualų) aibę, kuri 
vėliau atkartojama. Būtent šis autoritetas nustato ar 
įkuria religinį centrą ar centrinį ritualą, kuris vėliau 
funkcionuoja kaip religinės sistemos ašis.

Tokie apibendrinimai yra visiškai pagrįsti -  legen- 
dinė-mitologinė medžiaga juos patvirtina. Tad galima 
teigti: toje medžiagoje susitinkame su vienalyčiais ar 
labai artimais baltų religijų istorijos procesais bei arti
momis religinėmis sistemomis, įtvirtinamomis panašiais 
būdais ir per panašias „centruotes". Išvada galų gale 
pirštųsi pati: matome realius ir labai svarbius religinius 
istorinius pokyčius, prūsų ir lietuvių religijas atvedusius 
į mums iš XIII-XIV a. šaltinių pažįstamą religinę situ
aciją. Tai, kad nagrinėtos legendos užrašytos ganėtinai 
vėlai, nieko pernelyg pakeisti negali. Vėlyvuose užra
šymuose slypi autentiška religinė istorinė medžiaga, tai 
rodo, jog tas turinys yra toks stiprus ir galingas, kad 
perskrodžia ilgą laikotarpį ir „sugeba būti užrašytas" 
dar XVI a. O  principinį mūsų analizuotos medžiagos 
patikimumą liudija vidinės jos sąsajos, religinės istorinės 
išklotinės „vidinė logika" bei darna ir nuolat pabrėžiami 
bei pasikartojantys svarbiausieji religiniai reiškiniai.

K u l t a s .  Legendos ir Sovijaus mitas lemia kulto ar 
ritualų atsiradimą, atitinkamai šią legendinę mitologinę 
tradiciją reikia laikyti pirmvaizdiška ar bent jau vyrau
jančius ritualus bei kulto sąrangą paaiškinančia tradicija. 
Vėliau, kalbėdami apie pačią kulto sąrangą, kulto vietų 
funkcionavimą, pasiremsime kitu precedentikos sluoks
niu -  kosmogonine mitika ir jos atspindžiais šventvietėse.

Pirmiausia reikėtų kiek panagrinėti lietuvišką pasau
lio atsiradimo sampratą, atsispindinčią tautosakoje, -  ir 
kalendorinėse dainose, ir etiologinėse sakmėse. Kalen
dorinėse dainose slypintys kosmogoniniai elementai 
mums svarbūs dėl pačios kalendorinių dainų specifi
kos, visų pirma -  stiprių sąsajų su pasaulio kūrimo mito
logija ir ritualinio jų pobūdžio.

Lietuvių kalendorinėse ir ypač naujametinio ciklo 
dainose susiduriame su jose pakartojamu pasaulio kū
rimo mitu. Pasistengsime parodyti, kad pagrindiniai 
pasaulio kūrimo mitikos įvaizdžiai, atsispindintys dai
nose, turi atitikmenis ir baltų kultuose; t. y. pasaulio su
kūrimo mitika tam tikra dalimi apsprendžia kulto vietų 
sąrangą. Pradėkime nuo kalno, labai svarbaus lietuviš
kosios kosmogonijos elemento, kurio kultinę funkciją 
galima atsekti jau iš labai ankstyvų ir įvairių duomenų. 
Apie 1220 m. Oliverio Paderborniečio sudarytoje „Šven
tosios žemės karalių istorijoje" užsimenama, kad „šiau
rės žmonės", be kitų stabmeldiškų klaidų, garbinę ir 
kalvas bei uolas. Tą žinią iš dalies patvirtintų kai kurie 
vietovardžiai, pvz., 1384-1402 m. sudarytuose kryžiuo
čių karo kelių į Lietuvą aprašymuose minimas Stabu- 
kalnis -  Stabuncaln, Stabekalne -  ant kurio, sprendžiant 
iš pavadinimo, galėjo stovėti stabai ar pan. Lietuvoje yra 
aukštumų (bet ir kitokių vietų) pavadinimų, susijusių 
su dievavardžiais, tarkime, palyginti dažni Perkūnkal- 
niai. XV  a. rašęs Jonas Dlugošas mini šventvietę, stovė
jusią ant kalno palei Nevėžį, kurioje buvo deginama ug
nis. Po šimtmečio šią žinią pakartoja Jonas Malecijus ir 
Jonas Lasickis. Kalbėdamas apie pagonybės reliktus 
Livonijoje, Adomas Olearijus (Olearius) 1647 m. rašo, 
jog latvių ir estų valstiečiai gerbia tam tikrus, dažniausiai 
ant kalvų augančius medžius, -  turėtume manyti, kad 
tuometiniai valstiečių tikėjimai Lietuvoje ir Livonijoje 
pernelyg nesiskyrė, tad čia paminėtina ir 1636 m. pas
toracinių vizitacijų Dorpato apylinkėse atmintinė, kur 
vizitatoriams, be kita ko, patariama pasiaiškinti, ar vals
tiečiai kartais nesirenka ant kalvų savo apeigoms. 1668 m. 
Kuoknesės apylinkių vizitacijų protokoluose teigiama, 
jog valstiečiai atlieka stabmeldiškas apeigas ir aukoda
mi ant kalno. Rygos apylinkių vizitacijų protokoluose 
1669 m. užsimenama apie naktinius aukojimus ant Logo 
kalno, kuriuos atlieka „nevokiečiai" valstiečiai. Kažko
kios apeigos, atliekamos ir ant kalvų, minimos 1740 m. 
protokoluose, o 1768 m. iš vizitacijos Papendorfe me
džiagos vėl matome, kad valstiečiai „aukoja ant Mė
lynojo kalno" ir už tokias apeigas liepiama bausti. Tas 
pats ir lietuvių gyvenamose žemėse. XVII a. pabaigoje 
rašęs Motiejus Pretorijus tebemini kalnus kaip apeigų 
atlikimo vietą, kitur apibūdina kai kuriuos su kalnais 
susijusius tikėjimus. A nta i, Pretorijaus teigim u, 
Katinavos piliakalnį dauguma žmonių laikė šventu ir 
jame nebuvo galima paliesti nė smiltelės. Sunku buvo 
surasti ir tokį Nadruvos gyventoją, kuris čia ryžtųsi 
apsinakvoti. Manyta, kad žmogus, vos pajudinęs 
piliakalnio žemę, netrukus mirs.

Tautosakoje apie piliakalnius sakmių ir padavimų 
daug. Dažnai numanoma sakralinė ar kultinė tokio pi
liakalnio praeitis -  jame yra nuskendusi, prasmegusi 
bažnyčia, jo viduje laikomos mišios, giedama. Padavime 
apie šv. Jono kalną, esantį palei Varduvos upę, Žemaičių 
Kalvarijos miestelyje teigiama, kad šį statų ir aukštą 
kalną „senovėje supylė pagonys. Pagonių vadas įsakęs 
visiems žmonėms, kad kiekvienas jų [...], kuris vyks pro 
tą vietą, turi tam tikrą saiką žemių iš toliau atnešti ir
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pilti. Taip per kiek laiko ir buvo supiltas tas kalnas. Pas
kui ant jo pagonys degindavę aukas. Pagonims išnykus, 
tame kalne buvę įtaisytos kapinės". Padavime apie 
Šventupį ir Aukų kalną teigiama, jog „senovėje lietuviai 
aukodavo aukas savo dievams. Taip pat aukodavę ir ant 
netoliese esančio Aukų kalno. Prieš aukojant auką nu
plaudavo Šventupyje". Matome jau minėtą aukojimą ant 
kalno -  ir jis siejamas su „vandenimis"; atsiminkime lie
tuviškoje kosmogonijoje atsekamą kalno-vandenų ryšį.

Kosmogoninė medžio funkcija irgi labai aiški, centra
lizuojanti, medis kalendorinėse dainose gali tapti pa
saulio centru, kaip ir kalnas, tačiau medis turi ir savą 
kosmogoninę specifiką. Jis ne tiek įcentrina, kiek jun
gia, sieja ir atskiria, taigi medžio kosmogoninė reikšmė 
tikrai stipri.

Kultinė medžio, miškelių, giraičių funkcija paliudyta 
labai gerai. Adomas Bremenietis, 1075 m. rašęs apie 
„sembus, arba prūsus" (Sembi vėl Pruzzi), pamini, jog 
„ir po šiai dienai" jų žemėje „neleidžiama lankyti miš
kelių ir šaltinių, kuriuos, jų manymu, krikščionių lanky
mas suteršia". Atrodytų, kad čia kalbama apie šventus 
miškelius. Popiežius Inocentas III-sis savo 1199 m. spalio 
5 d. bulėje užsimena, kad Livonijos gentys, be kitų pa
klydimų, „Dievui prideramą garbę" skyrė ir „lapuo- 
čiams medžiams", ir „žaliuojančioms žolėms". Bulė nėra 
labai informatyvi, joje krikščioniškosios ideologijos yra 
daug daugiau nei dėmesio pagoniškiems paklydimams, 
kurie nusakomi labiau standartinėmis formulėmis nei 
rūpinantis perteikti autentišką tų paklydimų vaizdą. Gal 
šios bulės medžiaga rėmėsi Oliveris Paderbomietis, apie 
1220 m. pasidžiaugęs, kad lyvių, estų ir prūsų tautos, 
anksčiau „iškrypusios iš kelio", pasitikėjusios „miške
liais, kurių nė vienas kirvis nedrįso paliesti ir kuriuose 
šaltiniai ir medžiai, kalnai ir kalvos, uolos ir slėniai buvo 
garbinami", dabar „laikosi sveikojo mokymo, atsigręžę 
į vyskupą ir savo sielų ganytoją Jėzų Kristų". Paderbor- 
niečio informacija, tiesa, išsamesnė už Inocento III-jo 
žinias, o jos autentiškumą liudija ir frazė apie giraites, 
kurių „nedrįso paliesti" joks kirvis (matysime, kad ši 
formulė nesyk pasikartoja), tad susiduriame su labai 
stipria ir reikšminga senosios religijos realija -  sakraliais 
ir tabuizuotais miškeliais. Šventi miškai minimi ir kry
žiuočių karo kelių į Lietuvą aprašymuose, tarkime, 
„šventasis miškas, vadinamas Ašviete", šventa giria 
Jaunodavos krašte. Enėjas Silvijus Pikolominis, 1477 m. 
pasakodamas apie Lietuvos krikštą ir remdamasis Je
ronimo Prahiškio informacija, perteikia žinią apie šven
tąjį ąžuolą šventos giraitės viduryje, šis pasakojimas 
rodo, kad ir šventoje giraitėje gali būti pats švenčiausias 
medis (tikėtina, kad tai ir yra būtent kosminio, kosmo
goninio medžio replika -  tai liudija ir to medžio buvi
mas „viduryje" giraitės, plg. „vidury jūrių ir marelių" 
augantį kosmogoninį ąžuolą). Jonas Dlugošas, XV a. pir
moje pusėje pasakodamas apie 1387 m. Lietuvos krikštą, 
teigia, kad Jogaila liepė „iškirsti ir nuniokoti girias bei 
miškelius, jų laikomus neliečiamais", o anksčiau lietu
viams tokie miškai reiškė labai daug; kaip toliau pasa
koja Dlugošas, jie „daugelį miškų garbino visai kaip

šventus ir neliečiamus. į juos įžengti ir išniekinti, nukirsti 
medį ar nuskabyti jo lapus reiškė netekti galvos. Lapijos 
ar miško niokotoją demonas nužudydavo arba sužalo
davo jam kurią nors kūno dalį".

Rašydamas apie Žemaitijos krikštą 1413 m., Dlugošas 
taipogi užsimena apie kertamas „šventąsias girias", apie 
žemaičius, kurie buvo įsitikinę, jog šventi yra ne tik mi
nėtieji miškai, bet ir paukščiai, ir žvėrys, gyvenantys juo
se, „ir kas tik į juos įžengdavo, jų papročiu turėjo būti 
laikomas šventu".Tęsdamas pasakojimą apie šven
tuosius miškus Dlugošas pastebi, kad „nė vienas že
maitis nedrįso tuose miškuose kirsti malkų, medžioti 
žvėrių bei paukščių, nes tam, kuris niokoja šventą girią, 
žudo žvėris ir paukščius, būdavo išsukiojamos rankos 
ir kojos taip, kaip demonai sugeba [...1 tuose miškeliuo
se šeimos ir kiekvienas namas turėjo jiems skirtą ug
niavietę, kurioje degindavo visų mirusių namiškių ir 
artimųjų kūnus [...]. Negana to, spalio pirmąją visoje 
Žemaitijoje minėtosiose giriose būdavo švenčiama di
džiausia šventė, į kurią rinkdavosi vyrai ir moterys iš 
viso krašto [...], kiekvienas atnašaudavo ant savo aukuro 
aukas saviems pagoniškims dievams, pirmiausia die
vui, jų kalba vadinamam Perkūnu, tai yra griaustiniui..."

Apie šventąsias giraites šaltiniuose užsimenama ir 
retrospektyviai (paminint, kad lietuviai jas garbinę -  
pvz., Pilypas Kalimachas XV a. paskutiniajame ket
virtyje), ir kalbant apie liudytojams vienalaikius reiški
nius. Jėzuitų ataskaitose XVI -  XVII a. medžių ar girai
čių kultas minimas kaip tebegyvuojanti realija. 1575 m. 
Venecijos pasintinys Lippomano rašo, jog kai kurie 
lietuviai tebėra pagonys, ir, sekdami savo protėviais, gar
bina, be kita ko, ir miškus, 1579 m. Žemaičių vysku
pystės vizitacijos dokumentuose paminima, jog esama 
žmonių, kurie gerbia „gyvates, medžius, akmenis ir 
kitką". Žemaičių vyskupas Merkelis Giedraitis, 1587 m. 
kreipdamasis į jėzuitų generolą, teigia, kad žemaičiai 
šventais laiko ąžuolus. Tais pačiais 1587 m. Stanislovas 
Rostovskis savo ataskaitoje pamini, kad žmonės garbino 
ąžuolus. Apie medžių garbinimą latvių kraštuose rašo 
jėzuitas Stribingijus 1606 m.: dona omnia Arboribus et 
Lucis certis, quas Arboras sanctus vocant, offerunt, tarp 
šių „šventų medžių" išskiriamas ąžuolas. „Dona om
nia", be didesnės abejonės, reiškia, kad prie tokių ąžuolų 
ar „tiesiog medžių" būdavo aukojama. Vertėtų pastebėti, 
kad čia tiesioginio garbinimo nematome, „aukoti" ne
būtinai reiškia „garbinti". M. Pretorijus XVII a. pasakoja 
apie ypatingai suaugusiomis šakomis ąžuolą, prie kurio 
meldžiamasi, kuris laikomas šventu, draudžiama lau
žyti jo šakas; nors šis ąžuolas saugomas ir prie jo mel
džiamasi, jokio „garbinimo" (Verehrung) nėra ir medis 
pats savaime nėra kulto objektas. Pretorijus teigia, kad 
senieji prūsai šventu taikė ne kiekvieną medį, o romb- 
hota (t. y., matyt, „rumbuotą") -  ypatingai nuaugusį, 
išsiskiriančiu ir vėl suaugančiu kamienu ar šakomis ar
ba tiesiog aukštesnį ir stipresnį už kitus medžius. Isto
rinių šaltinių duomenis patvirtintų ir tautosaka, pvz., 
padavimas, pasakojantis apie Ąžuolijos kaimo vardo 
kilmę: „Ąžuolijos kaime, Kvėdarnos valsčiuje, yra buvęs
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Šventvietėje. Piešinys iš Motiejaus Pretorijaus rankraščio „Deliciae 
Prussicae oder Preussische Schaubūhne"

labai didelis ąžuolas [...] senovės lietuviai eidavo melstis 
prie to ąžuolo, nes tas ąžuolas buvęs šventas. Pasako
jama, kad tas ąžuolas turėjęs apie tūkstantį metų".

Taigi matome, jog toli gražu ne kiekvienas medis gali 
būti laikomas šventu; jis turi išsiskirti, jis toks vienas 
yra visoje apylinkėje. Savo pirmapradiškumu ir vieni
šumu jis išsiskiria kaip ir kosmogoninis medis, matyt, 
pagrindžiantis ir konkretaus šventojo medžio idėją. 
Šventi medžiai atlieka ir „įcentrininančią" funkciją: Pre
torijus aprašo Nadruvoje matęs prie vieno šventu lai
komo medžio besimeldžiantį žmogų; pasirodė, kad jis 
atvykęs iš Žemaitijos melsti savo vaikaičiui sveikatos, o 
prie to medžio jį pasiuntė žemaičių žynys (jį Pretorijus 
pagal prūsišką pavyzdį vadina Weydeluttin, t. y. vai- 
delučiu. Vadinasi, prie tokių medžių maldai atvyksta 
žmonės iš gan tolimų apylinkių, be to, galima prisiminti 
ir „vidury miškelio" augantį ir tą šventąjį miškelį „įcent- 
rinantį" ąžuolą, ir Dlugošo minėtus religinius susibū
rimus miškeliuose. Apie tokius „įcentrinimus" dar kal
bėsime, kol kas pastebėtina, jog šventieji medžiai kulte 
atlieka tą pačią „ašies" funkciją kaip ir kosmogonijoje,

taigi šventieji medžiai gali būti laikomi kosmogoninio 
medžio „įsidabartinimu".

Šventieji medžiai ar šventosios giraitės turėjo ne tik 
religinę, bet ir ideologinę, ir politinę reikšmę. Prisimin
kime Jeronimo medkirtystę, kuri jam nesibaigė labai sėk
mingai. Kaip pasakoja Enėjas Silvijus Pikolominis, 
Lietuvoje buvo „labai daug miškų, tokių pat šventų J...J. 
Nespėjus Jeronimui tenai nuvykti ir juos iškirsti, būrys 
moterų raudodamos ir aimanuodamos atėjo pas Vytau
tą pasiskųsti dėl iškirsto švento miškelio ir atimtos iš 
dievų buveinės, kurioje jos paprastai visada melsda- 
vusios dievą sulaikyti lietų arba saulę, o dabar nebeži- 
nančios, kur reikėsią ieškoti dievo, iš kurio atimtas būs
tas". Vytautas Jeronimą išsiuntė iš šalies. Taip būta ir 
vėliau -  padejuojama dėl pagonybės reliktų provinci
joje, bet jų naikinti valdovai nesiruošė. 1547 m. Žygi
mantas Augustas savo laiške lenkų kancleriui Samue- 
liui Maciejevskiui rašė: „Krikščionių tikėjimas tačiau 
mūsų D. L. Kunigaikštystėje yra tik naujas diegynas: už 
Vilniaus miesto, ypatingai tačiau Žemaičiuose, neminint 
kitų prietarų, paprastoji ir tamsioji liaudis kaip dievus 
garbina miškus, ąžuolus, liepas, upes, akmenis ir paga
liau gyvates, ir tiems [daiktams] viešai ir pas save [na
mie] gyvulius ir aukas atnašauja". Medžiai ar miškeliai 
senojoje tradicijoje buvo tikrai reikšmingas religinės- 
kultinės sistemos dėmuo, išsilaikęs labai ilgai. Pamėgin
sime kiek pasiaiškinti, kokią konkrečią religinę reikšmę 
senojoje religinėje sistemoje galėjo turėti medis ir kaip 
konkrečiai jis funkcionavo.

Jeronimo Prahiškio liudijime numanoma, kad medis 
yra dievybės „gyvenamoji vieta" arba vieta, kur ji apsi
reiškia. 1 tokią sampratą įsiterpia ir Simono Grunau 
„Prūsijos kronikoje" aprašytas Rikojoto ąžuolas. Pasak 
Grunau, tas ąžuolas buvęs 6 uolekčių storio, galingas ir 
aukštas, žaliavęs žiemą ir vasarą, jo laja tokia vešli, kad 
pro ją neprasiskverbdavęs lietus. Aplink ąžuolą buvę 
ištempti audeklai, už kurių įeiti tegalėjęs krivis kirvai
tis ir vyriausieji vaidelotai. Ąžuole stovėję trijų prūsų 
dievų stabai -  Patulo, Perkūno, Patrimpo. Palei jį nuolat 
degusi šventoji ugnis, kurstoma ąžuolinėmis malkomis. 
Ąžuolą kaip aukojimo vietą Grunau mini ir kitur -  ties 
ąžuolu (bet kokiu) buvo galima aukoti sudievintiems 
prūsų didvyriams Bruteniui ir Videvučiui. Heiligenbeil 
vietovėje buvo dievui Kurkiui (Curche) skirta šventvietė, 
kurioje taip pat augo ąžuolas, palei kurį degė šventoji 
ugnis ir buvo aukojama. Brutenis su VidevuČiu dievų 
garbei pasiaukoja, susidegindami prieš šventąjį Rikojoto 
ąžuolą. Matome, kad šiame pasakojime ąžuolas užima 
centrinę vietą, jis auga šventvietėse, palei jį dega šventoji 
ugnis, „jame" stovi dievų stabai. Taigi prūsiškoji medžia
ga čia iš dalies sutampa su lietuviška -  ąžuolas yra cen
tre (giraitės ar šventvietės) ir „jame gyvena" (ar „miške- 
lyje gyvena") dievai ar konkreti dievybė. Matyt, kažko
kie ypatingi medžiai buvo „šventi savaime" arba juose 
dievai apsigyvendavo, pasirinkę tą konkretų medį dėl 
savų sumetimų, žmonėms tereikėdavo aukoti ties jais. 
Bet labai įdomų „vieno žemaičio" liudijimą pateikia Pre
torijus. Nors tai ir vėlyvas šaltinis, tam tikrą tradiciją jis
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atspindi. Taigi, pasak Pretorijaus ir jo informatoriaus, 
kai žynys (Weidullis) surasdavo tinkamą vietą ar medį, 
jis turėdavo pasninkauti tris dienas ir tris naktis ir šaukti 
savąjį dievą, idant jis įžengtų į medį, suteiktų jam (t. y. 
medžiui) šlovę, kad žmonės per tą medį galėtų kreiptis 
į dievą pagalbos. Po pasninko ir maldų dievas nusilei
džia į medį ir apsireiškia stipriu ošimu ir kraupiu mur
mesiu šakose. Bet jeigu iki trečiosios dienos taip neat
sitinka, žynys turi nueiti, po kurio laiko ir šįsyk dviejų 
dienų pasninko grįžti vėl. Jei ir dabar dievas nenužengia 
medin, jis turi iki kraujo susidraskyti krūtinę; jeigu ir 
tai nepadeda, žynys turi atnešti savo vaiko kraujo ir ap
šlakstyti juo medį -  tada dievas dažniausiai ateina; po 
viso to keliama šventė bei aukojama.

Taigi kultinė medžių funkcija dabar kiek pasipildo -  
matome, jog ypatingi, šventi medžiai yra arba dievų 
„gyvenamoji vieta", arba vieta, kur tie dievai apsireiškia. 
Vienaip ar kitaip, tai buvo reikšmingi ir svarbūs senojo 
kulto elementai, atliekantys mediacinę, tarpininkavimo 
funkciją. Ir akivaizdu, kad, priešingai nei samprotavo 
pozityvistinių metodologijų atstovai, baltai „negarbino" 
medžių dėl jų pačių, -  tiesiog „per medžius" apsireikš
davo dievai. Medžiai buvo žmonių ir dievų susitikimų, 
pasimatymų vietos, o ne kulto objektai. Kaip ir kalnai, 
kalvos, piliakalniai, taip ir medžiai savo sakralumą ga
lėjo įgyti būtent dėl pirmapradžio, kosmogoninio artu
mo dievams, kurio dėka jie tapo kosmogoniniu prece
dentu paremtais kultiniais-religiniais precedentais. Ir -  
kaip įprasta kosmogonijoje -  kultą bei religinį gyvenimą 
įcentrinančiais veiksniais.

Grunau pateikta medžiaga rodo, jog Rikojoto švent
vietė tapo religiniu Prūsijos ir aplinkinių teritorijų cent
ru, į kurį keliauta tarsi piligrimystėn, panašiai Romovę 
„įcentrina" Petras Dusburgietis („šios klastingos tautos 
[gyvenamų žemių] viduryje -  Nadruvoje -  buvo vieta, 
kurią vadino Romuva"). Tokius pačius „centro" atspin
džius matome ir kituose užsiminimuose apie senąsias 
kulto vietas -  pasak Dlugošo, „iš viso krašto" būdavo 
renkamasi į miškeliuose švenčiamas religines šventes, 
Pretorijus mini asmenį, iš Žemaitijos atvykusį Nadru- 
von pasimelsti prie šventojo medžio (ta aplinkybė 
liudytų, jog tokios religinės kelionės „link šventųjų me
džių" siejo tikrai nutolusias baltų pasaulio erdves). Aps
kritai visos šventosios vietos (ar bent jau dauguma jų) 
turėjo sąsajų su medžiu. Pretorijus, aprašinėdamas dar 
jo laikais „tebeveikusią" šventvietę palei Šyšą, mini ten 
augusį ąžuolą. Prie tokių su medžiais susijusių švent
viečių vykstama, keliaujama -  o religinė kelionė visada 
vra kelionė į centrą, link pradmenų. Medžio, taip pat 
šventųjų giraičių pradmeniškumą tikriausiai pagrindžia 
kosmogoniniai vaizdiniai. Beje, tokią „centruotą" pap
rastai turi ne tik ypatingai nuaugę ar didžiuliai medžiai, 
bet ir medžių rūšys, pvz., ąžuolas šventviečių aprašy
muose dažniausias.

Lietuvos metraščio duomenimis, legendinių valdo
vų dinastijos atstovų palaidojimo vietose būdavo sta
tomi stabai; šiems supuvus, ir toliau būdavo gerbiami 
jū vietoje išaugę medžiai; berods tokius medžius gar

bindavo konkrečios apylinkės gyventojai. Tarkime, di
dysis kunigaikštis Kukovaitis savo motiną Pajautą pa
laidojo ant Žaslių ežero kranto, pastatė ten jos stabą, ku
riam supuvus, apylinkių gyventojai garbino ten iš
augusias liepas. Taigi medžiai galėjo įeiti ir į valdančio
sios dinastijos kulto (nekrokulto) sistemą. Medis, augęs 
šventvietėje (dažniausiai ąžuolas), tapdavo orientacijos 
ašimi tam tikros teritorijos gyventojams. Lygiai tokią 
pačią funkciją atlikdavo ir šventosios giraitės.

Mūsų požiūriu, labai reikšminga N. Vėliaus teorija, 
teigianti, jog baltų pasaulis apskritai buvo orientuoja
mas pagal pasaulio medžio provaizdį. Pasak N. Vėliaus, 
„geografiškai susiklostęs trinariškumas -  būdingiausias 
baltų pasaulėžiūros ir socialinės diferencijacijos bruo
žas". T. y. baltų teritorijose galima įžvelgti tarsi „pagul
dyto medžio" atvaizdą. Šaknimis jis remtųsi į Vakarus, 
Prūsiją, šakomis apimtų Aukštaitiją ir apskritai rytines 
baltų teritorijas, kamienas, arba vidurys, būtų tarsi per
einamoji, vidurinė trinarės struktūros dalis. Kaip api
bendrindamas teigia N. Vėlius, „vakarinis baltų arealas 
yra susijęs su daugelio svarbiausiųjų priešpriešų (že- 
mai-aukštai, požemis-dangus, vanduo-ugnis, juodas- 
baltas, senas-jaunas ir kitų) kairiaisiais poliais, rytinis -  
su dešiniaisiais. Vakarų arealo mitologijoje į pirmą vietą 
iškeliamas požemio dievas, vidurio -  žemės, o rytų -  
dangaus dievai. Vakarų arealo mitologijoje, tautosako
je, visoje mitinėje poetinėje pasaulėžiūroje dominuoja 
tie gyvūnai, medžiai ir augalai, kurie siejami su požemio, 
vidurio -  su žemės, o rytų -  su dangaus sfera". Ir pabrė
žiama, jog „vakarų arealas senovės baltų pasaulėžiūroje 
tarsi reprezentavo pasaulio medžio šaknų (kelmo) sferą, 
vidurio -  kamieno, o rytų -  šakų, viršūnės".

Medis, kaip religinis-kultinis reikšmuo, atspindintis 
kosmogoninius archetipus, tuo savo funkcijų neišsemia. 
Žmogus, gyvendamas „medžio artumoje" ar veikdamas 
pagal „medžio provaizdį" paprasčiausiai įsikurdavo 
pačioje tikriausioje realybėje, tai yra -  sakralybės erdvėje.

Kosmogoninė ugnies funkcija irgi aiškiai matoma. 
Labai įdomios kalėdinės dainos, kuriose kalbama apie 
žydinčią „grūšelę"; ji, atrodo, turi pirmapradžio Kosmi
nio medžio reikšmę, tad joje ar po ja besidedantys „dy- 
vai" mums labai svarbūs, -  iš vidury lauko žydinčios 
grūšelės iškrenta trys kibirkštėlės. Kitais atvejais po 
grūšele gali būti kūrenama ugnis arba ji kuriama „ant 
dvarų". Ugnis kalendorinėse dainose nėra tokia dažna 
kaip, tarkime, visiškai „centro funkciją" uzurpuojantys 
medžiai ar kalnai, bet nekyla abejonės, kad jos reikšmė 
labai svarbi. Iš jos atsiranda vandenys, kosmogonijoje 
labai svarbus reikšmuo. Grįžtant prie ugnies reikšmės 
kuriant pasaulį, prisimintinos lietuvių etiologinės sak
mės, pasakojančios apie angelų ir velnių atsiradimą. Dię- 
vas kurdamas pasaulį paliepia velniui nerti vandenų gel
mėn; iš jo atneštų žemių Dievas sukuria sausumą, o iš 
akmenukų „pritrina" angelų arba juos išskelia, laiky
damas rankoje titnagą ir skiltuvą, ir kiek kibirkščių iš
lekia, tiek stojasi angelų. Taigi „kibirkštys" pasaulio kū
rime yra labai svarbios ir jų pasirodymas dainose neat
sitiktinis. Kulte ugnies reikšmė ypač svarbi.
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Bene pirmasis kultine ugnies reikšme pamini arabų 
keliautojas Idrisijus apie 1154 m. sudarytame „Pasaulio 
klimato aprašyme"; pasak Idrisijaus, Madsūna miesto 
gyventojai garbina ugnį -  galimas dalykas, tasai „mies
tas" buvo baltų teritorijose. Pasak Dusburgiečio, prūsai 
garbine „negestančiąją ugnį". 1435 m. Mikalojus Lasoc- 
kis rašė, jog lietuviai „laikė visados nepaliaujamai de
gančią ugnį, kurią taip pat garbino". Vis dėlto tas „ug
nies garbinimo" „štampas" kitoje vietoje, pačiam Lasoc- 
kiui nepastebint, visiškai paneigiamas viename ir tame 
pačiame sakinyje -  būtent tada, kai jis, pasakodamas 
apie Lietuvos krikštą pastebi: „toje vietoje, kur pagonys 
garbino amžinąją ugnį, [Jogailai pastatė bažnyčią, kurioje 
be perstojo dieną ir naktį garsiai buvo giedamos Dievą 
šlovinančios giesmės, ir panašiai kaip toji ugnis jų dievų 
garbei nuolatos degė, taip be pertraukos buvo giedami 
pašlovinimai Dievo garbei". Kyla klausimas -  ar pago
nys garbino amžinją ugnį, ar ji degė „jų dievų garbei". 
O  tarp šių teiginių -  didelis skirtumas. Atrodo, kad La- 
sockis tame pačiame sakinyje pateikė ir ideologine, bib- 
line ir apskritai krikščioniškąją, formuluote, anot kurios 
pagonys privalėjo garbinti tvarinius, užuot garbine jų 
Kūrėją, ir autentišką informaciją, kurią pats galėjo būti 
girdėjęs (beje, Lasockis buvo ir Jogailos sekretorius, o 
Jogaila turėjo neblogai išmanyti lietuvių tikėjimus ir 
ritualus).

Vertingą informaciją perteikia ir Jonas Dlugošas, ap
rašęs, kaip „barbarai" lietuviai gynė savo dievybes, o 
„svarbiausios iš jų buvo šios: ugnis, kurią laikė amžina 
ir kuri žynių kurstoma malkomis degė dieną naktį, miš
kai, kuriuos garbino ir laikė neliečiamais, ir gyvatės bei 
žalčiai, nes tikėjo juose gyvenant ir slypint dievus". Čia 
ugnis minima tarp „svarbiausiųjų dievybių", atitinka
mai Jogaila, naikindamas šiuos tris pagonybės stulpus, 
pradeda būtent nuo ugnies užgesinimo: „karalius Vla
dislovas įsakė barbarų akivaizdoje užgesinti ugnį, ku
rią jie laikė amžina ir kurią sostinėje Vilniuje, šalies 
širdyje, prižiūrėjo ir rūpestingai malkomis kurstė žynys, 
jų kalba vadinamas Znicz (nuolankiai dievybe maldau
jantiems ir norintiems sužinoti ateitį jis duodavo neva 
pačios dievybės jam pakuždėtus atsakymus). Karalius 
liepė išgriauti šventove ir aukurą, kur jie atnašaudavo 
aukas, iškirsti ir nuniokoti girias bei miškelius, jų lai
komus neliečiamais, ir, negana to, išžudyti ir išnaikinti 
gyvates bei žalčius, kurie kiekvienuose namuose buvo 
laikomi tarsi dievai namų globėjai". Matome, kad Jo
gaila, be abejo, geriau susipažinęs su lietuvių tikėjimu 
nei jo palydovai ir bendražygiai užsieniečiai, visų pirma 
lenkai, „išskyrė" tris senosios lietuvių religijos atramas, 
centrus, kuriuos pirmiausia reikėjo sunaikinti, įvedant 
krikščionybe. Tai šventoji ugnis, šventosios giraitės, 
šventieji žalčiai. Jogailos ir kitų krikštytojų taikinyje at
siduria ne patys pagoniški dievai, bet mediatoriai. Ka
ralius pirmąjį smūgį kerta būtent mediatoriams, ir kerta 
neklysdamas, tarsi nuspėdamas XX a. teorijas apie tri
lype indoeuropietiškų panteonų struktūrą arba kad ir 
minėtąją N. Vėliaus teoriją apie trinario pasaulio medžio 
modelio reikšme baltams. Stebėdami Jogailos veiklą,

galėtume spėti, kad ugnis, giraitės, žalčiai atitinka dan
gaus, žemės (ir tikriausiai atmosferos, oro), požemių (ar 
chtoniškąją) sferas. Naikindamas tris mediatorių gru
pes, Jogaila nukerta saitus, kurie lietuvius jungė su 
dangaus, žemės ir požemių dievais bei galiomis.

Dlugošo informacija apie Žemaičių krikštą (ir vėl čia 
pagrindinis vaidmuo skiriamas Jogailai) mini aukas 
saviems pagoniškiems dievams, pirmiausia dievui, jų 
kalba vadinamam Perkūnu. Vėl matome aukurus, už
degamus kartas nuo karto, taigi jau gana patikimai ga
lime tarti, kad, bent jau Lietuvoje ir Žemaitijoje, „am
žinoji ugnis" ir „aukojimo" ar „aukuro" ugnis buvo skir
tingi dalykai.

Enėjas Silvijus Pikolominis, perteikdamas Jeronimo 
Prahiškio liudijimą apie Lietuvos krikštą, pamini „gen
tį, kuri garbino šventą ugnį ir vadino ją amžinąja. Žy
niai žiūrėjo, kad šventykloje neužgestų ugnis". Tai jau 
mums pažįstama informacija, drauge nurodanti, kad 
šventoji ugnis turėjo savąjį kultinį personalą. S. Grunau, 
aprašydamas Rikojoto šventviete, sako, jog greta šven
tojo ąžuolo (ir priešais jame esantį Perkūno stabą) dieną 
ir naktį buvo kūrenama ugnis, kurstoma ąžuolinėmis 
malkomis. Jei ji užgestų, ją saugojęs vaidelotas (waidlott) 
privalėjo atsakyti galva. Ugnyje degintos aukos. Čia ma
tome „klasikinį" ąžuolo-ugnies ryšį šventvietėje. Pats 
krivis kirvaitis, berods, šventosios ugnies nekūreno, tai 
darydavo specialiai paskirtas šventikas -  vaidelotas. Ti
kėtina, kad tokie „paskirti" šventikai (pasak Grunau, jų 
buvo „daug") keisdavosi „pamainomis".

Legendinė Grunau kronika pamini ir dar vieną švent
vietę, skirtą maisto ir gėrimo dievui Curche, buvusią 
Heiligenbeil vietovėje. Ten taipogi buvo dievo stabas, 
augo ąžuolas, prieš kurį degė ugnis; joje būdavo degi
namos aukos Kurkiui. Tiesa, aukas jam buvo galima de
ginti ir ant akmens, šią informaciją papildo ir kitas Gru
nau teiginys -legendiniams prūsų vadams Videvučiui 
ir Bruteniui tapus dievais, jiems aukos būdavo degi
namos priešais (bet kokį) ąžuolą. Taigi prūsai irgi žinojo 
šventąją ugnį bei aukojimo ugnį -  tik galima spėti, kad 
pagrindiniuose kulto centruose jodvi būdavo sutapa
tinamos (Lietuvoje, bent jau iš Dlugošo sprendžiant, jos 
buvo išskirtos, greta amžinosios ugnies stovėjo ir au
kuras, o tai liudytų, jog aukos, ko gero, degintos ats
kirai). Grunau aprašytose jo laikais (XVI a. pradžioje) 
vykusiose slaptose apeigose ožio mėsa kepta ant ąžuo
lo lapų -  taigi aukojimai jau siaurėja ir buitiškėja, bet 
išlieka ąžuolo-ugnies jungtis.

Ugnis, ypač negęstanti ar amžinoji ugnis, deganti 
„dievų garbei", be didesnės abejonės, buvo žmonių ir 
dievų „susitikimo vieta". Be to, amžinoji ugnis, matyt, 
turėjo ir savaiminę religinę reikšmę. Šventvietės, kurio
se žyniai kurstė amžinąją ugnį, tapdavo stipriais religi
niais centrais (Vilniaus, Nevėžio, Rikojoto, galbūt ir Bi
rutės kalno šventvietės). Įtikėtina, kad link tokių centrų 
vykdavo piligrimystės arba jie bent jau būdavo kartas 
nuo karto „tiesiog" aplankomi. Negęstančios ugnies 
nuolatinio palaikymo specifika lėmė ir tą aplinkybę, kad 
ją prižiūrėti tegalėjo gana nemaža sakralinio luomo
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grupė. Galime kiek leistis į paprasčiausia logika pa
remtas spekuliacijas ir tarti, kad žyniai „budėtojai" prie 
ugnies galėjo keistis kas parą ar kas pusę paros, ar kas 
trečdalį, bet dėl grynai techninių priežasčių jiems reikėjo 
rūpintis ir malkomis, ir jų džiovinimu (S. Grunau teigi
mu, Rikojoto dievai reikalavo būtent sausų malkų), 
sandėliavimu, galų gale -  tam tikrais statiniais, elemen
taria tvarka aplinkui, susikaupusių anglių, pelenų 
pašalinimu (reikėtų manyti, ritualiniu) ir pan. Taigi 
darbo užteko, ir ne be reikalo Grunau teigia, kad žynių 
Rikojote buvo paprasčiausiai „daug". Vadinasi, net jau 
techniniai dalykai reikalavo ne vieno žmogaus jėgų.

Amžinosios ugnies palaikymas reikalavo ne tik gana 
didelės žynių grupės, bet ir toje grupėje egzistuojančios 
hierarchijos. Privalėjo būti asmuo, kontroliuojantis šią 
veiklą, „skirstantis pamainas", tvarkantis aukojimus, 
galiausiai -  sekantis religinių švenčių kaitą. Nuolat 
dūmuose ir malkose paskendęs, neišsimiegantis žynys 
nebūtų sugebėjęs atlikti elementariausių kultinių funk
cijų. Taigi, jei pripažįstame negęstančios ugnies egzis
tavimą (o tokio kulto paneigti neleidžia patys šaltiniai), 
turime pripažinti ir žynių hierarchiją (bent jau konk
rečioje Šventvietėje, kurioje būdavo kurstoma negęstanti 
ugnis). Kažkas turėjo organizuoti kultą, kažkas -  atli
kinėti ritualus, kažkas -  užsiimti techniniais dalykais. 
Taigi žynių „buvo daug".

Be to, vieta, kurioje degė amžinoji ugnis, jau savaime 
turėjo būti „religiškai įdomi" -  tiek paprastiems žemdir
biams, tiek karinei ar administracinei aristokratijai. Tad 
žmonės tiesiog iš religinio smalsumo ar gryno pamal
dumo, aukomis nešini ar vedini, turėjo vykti į tokius 
religinius centrus, kartais -  iš gana nutolusių vietų. Tai 
reiškia, kad maldininkams bei jų aukoms priimti reikėjo 
tam tikro organizuotumo (gal tai ir nebuvo laikoma 
būtinu dalyku, bet jiems, ypač iš toliau atvykusiems, 
reikėjo juk kažkur ir pernakvoti), o ką jau kalbėti apie 
religinių ar religinių-kalendorinių švenčių dienas, kai į 
tokius centrus turėjo suplūsti -  anų laikų supratimu -  
tiesiog minios. Vadinasi, reikėjo ir šiek tiek didesnio nei 
„techniškai" būtina kultinio personalo skaičiaus. Taigi 
apie tokias amžinosios ar negęstančiosios ugnies lieps- 
nojimo vietas tiesiog privalėjo susiburti tikrai nemažas 
religinių asmenų (be to -  abiejų lyčių) būrys. Jie turėjo 
kažkur gyventi... Amžinosios ugnies religinis centras 
tiesiog pasmerktas išlaikyti ganėtinai didelę sakralinių 
asmenų grupę. Kita vertus, jis jau savaime tampa „ge
ografiniu tašku", į kurį praminti ar pravažiuoti takai ar 
keliai ir kuriame nuolatos -  ir intensyviai -  gyvenama. 
Patys terminai „negęstanti ugnis" ar „amžinoji ugnis" 
reikštų, jog tame religiniame centre šventoji ugnis dega 
ilgą laiką. Tad ilgą laiką funkcionuoja ir ją prižiūrinčių 
žynių grupė. Žmonės yra mirtingi. Žyniai miršta, bet 
centrai tebeegzistuoja. Vadinasi, juose ruošiama pa
maina. Jeigu ruošiama pamaina (tarkime, iš pašaukimą 
turinčių jaunuolių ar iš aristokratų, o gal ir pačių šven
tikų atžalų) -  įtikėtina, kad būtent ji užsiima „tech
niniais", „buitiniais" šventvietės dalykais -  ją reikia 
mokyti, perteikinėti jai ritualų išmanymą, sakralinius

Pagoniškų apeigų inscenizacija. 1960 m.

tekstus, maldas ar magines technikas, „organizacinio 
darbo" įgūdžius ir 1.1. Taigi galima teigti:

a) amžinosios ar negęstančios ugnies kultas Lietuvoje, 
Žemaitijoje ir Prūsijoje ganėtinai paliudytas,

b) toks kultas neįmanomas be organizuotos (bent jau 
„vietose") sakralinio luomo struktūros, hierarchijos, per
imamumo ir (santykinės) gausos. Visi tie požymiai le
mia tokio amžinosios ugnies centro ir, žinoma, jo žynių 
autoritetą,

c) toks kultas sąlygoja tos konkrečios religijos išpa
žinėjų piligrimystes ar tiesiog „lankymąsi" jose; jis tam
pa religinio beigi politinio gyvenimo ašimi, įgyja po
tencijos tapti ekonominiu, turto koncentravimo centru, 
jame susikerta praminti ar pravažinėti keliai,

d) visa tai, ką mes žinome apie lietuvių bei prūsų 
šventvietes iš daugiau ar mažiau patikimų šaltinių ir 
ypač -  apie kai kuriose iš jų liepsnojančią amžinąją ugnį, 
iš principo patvirtina mūsų logines spekuliacijas (ar 
atvirkščiai).

Jogaila Lietuvos krikšto metu šventąją ugnį suprato 
kaip pačią pirmąją krikščionybės priešininkę; pirmasis 
smūgis krito Vilniaus šventvietei, užgesinant joje lieps
nojančią amžinąją ugnį. Jogaila pasielgė išmintingai. 
Žyniai, atrodo, nebuvo specialiai persekiojami, kaip kad
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Prūsijoje. Užgesinus ugnį, jų egzistavimas neteko pras
mės, nes, kaip matėme, senosios religijos laikais būtent 
„negęstanti ugnis" tegalėjo sieti žynių grupes ir grįsti 
jų vidines hierarchijas. Nėra amžinosios ugnies -  nėra 
ir žynių hierarchijos, dievų ir žmonių, šventikų ir pa
sauliečių bendrystės, religinio centro. Nors Jogaila ir vei
kė grubia prievarta, tas grubumas viduramžių sąly
gomis išties buvo sąlyginis, nes -  kaip jau minėjome -  
Jogaila visų pirma siekė sunaikinti tarpininkus ir, vadi
nasi, pagrindinius mediacinius dievų ir žmonių centrus.

Amžinoji ugnis telkė apie save hierarchiškai organi
zuotą religinių asmenų grupę, sukurdavo tam tikrą cent
rą. Tikriausiai Vilnius nuo seno buvo svarbus Rytų Lie
tuvos religinis centras; nieko nuostabaus, kad, formuo
jantis Lietuvos valstybei, jis tampa ir politiniu centru. 
Rikojotas, arba Romovė, Prūsijoje buvo svarbiausiuoju 
Prūsijos centru -  ir religiniu, ir politiniu.

Mūsų požiūriu, ypač svarbus mirusiųjų deginimas. 
Mat, jeigu pasaulio kūrimo metu gyvos esybės atsiran
da iš kibirkštėlių, per ugnį ar jos dėka prasideda svar
būs kosmogoniniai procesai, t. y. jei ugnis tiesiogine 
prasme įžiebia gyvybę ir Kosmosą, jos svarba nepap
rasta. Mitologiškai tai, kas buvo pradžioje ir ypač -  pa
čioje pradžioje, atsikartoja ir pabaigoje, precedentai 
pagrindžia visus vyksmus ir ypač jų išsipildymus. Va
dinasi, jei gyvastis ar kosminiai esiniai laikų pradžioje 
atsiranda iš ugnies, mirusiojo dėjimas į ugnį tarsi užbai
gia kosmogoniją. Jei ugnis veikė ir lėmė kosmogoninius 
(pasaulio atsiradimo!) vyksmus, ji gali užtikrinti ir mi
rusiojo atgimimą. Mirusysis, pavestas ugniai, tiesiog 
patenka į kosminę regeneraciją, į patį kosmogonijos pro
cesą ir jo „atgaivinimas", jo atgimimas vyksta amžinajai 
ugniai tarpininkaujant. Tai jau matėme Sovijaus mite ir 
legendose.

Vandenį, marias ar jūras, supančias pirmapradį kalną 
ar vilnijančias palei Pasaulio medį, jau matėme, -  van
dens kosmogoninė reikšmė žymi. Jis tarsi „pagrindų 
pagrindas", supantis visus laikų pradžioje iškylančius, 
pasirodančius, išaugančius daiktus.

Sakralinė vandens funkcija irgi gerai žinoma. Adomas 
Bremenietis apie 1075 m. praneša, jog aisčiai neleidžia 
krikščionims lankyti miškelių ir šaltinių, kuriuos, jų ma
nymu, krikščionių lankymas suteršia, šiame liudijime 
matome jau gerai žinomą šventų „draustinių" tradiciją. 
Įdomu, kad Bremenietis čia nekalba apie „garbinimą" -  
kyla įspūdis, kad jis buvo pakankamai gerai informuo
tas, bent jau geriau nei popiežius Inocentas III, savo 
1199 m. spalio 5 d. bulėje apie „laukines Livonijos tau
tas" teigęs, kad jos „D ievui prideramą garbę teikė 
kvailiems gyvuliams, lapuotiems medžiams, skaidriems 
vandenims, žaliuojančioms žolėms ar nešvarioms dva
sioms". Šie teiginiai, kaip minėjome, perleisti per krikš
čioniškosios ideologijos prizmę, bet manytina, jog Ino
centas III rėmėsi kažkokia patikima informacija. Bulės 
medžiaga neparodo, kaip tie vandenys buvo „garbina
mi" -  gal tiesiog buvo laikomi šventais, kaip ir giraitės, 
be to, neaišku, kas turima omenyje, tariant „skaidrūs 
vandenys", aquis Iimpidis -  ar tai tiesiog dėl estetinių

sumetimų įterptas žodis, ar čia omenyje turimi šaltiniai? 
Oliveris Paderbornietis apie 1220 m., iš dalies pasirem
damas Inocento III bulės žiniomis, įterpia ir naujos infor
macijos. Pasak jo, ly vių, prūsų, estų tautos „pasitikėjo 
miškeliais, kurių nė vienas kirvis nedrįso paliesti ir 
kuriuose šaltiniai ir medžiai, kalnai ir kalvos, uolos ir 
slėniai buvo garbinami". Taigi visi šie „garbinimo" ob
jektai yra tiesiog šventose giraitėse esantys daiktai, ne
liečiami ir sakralūs, ir atitinkamai gerbiami ir saugomi -  
bet ne „garbinami", t. y. jie netampa kulto objektais. 
Paderborniečio informacija leidžia mums kiek pakore
guoti Inocento III bulės medžiagą; joje „lapuoti medžiai" 
ir „skaidrūs vandenys" minimi greta, kaip ir Paderbor
nietis greta mini šaltinius ir medžius, -  tad galėtume 
manyti, kad ir Inocento III bulės „skaidrūs vandenys" 
yra būtent šaltiniai.

Petras Dusburgietis, kalbėdamas apie prūsus, pažy
mi, kad jie „turėjo šventųjų miškų, laukų ir vandenų, 
kur niekas nedrįso nei medžio kirsti, nei žemės dirbti, 
nei žuvauti". Tą pačią informaciją sueiliavęs perteikia 
Mikalojus iš Jerošino bei Dlugošas. įdomią informaciją 
apie prūsus pateikia Kasparas Hennenbergeris 1584 m. 
Karaliaučiuje išleistame „Trumpame ir teisingame Prū
sijos aprašyme". Pasak Hennenbergerio, netoli nuo Ins- 
terburgo tekėjusi Golbe upelė buvo laikoma šventa ir 
buvo žmonių, kurie „tapo vienaakiais, norėdami paro
dyti, kad jie yra malonūs upei"; toks akies praradimas 
buvo laikomas didele garbe ir dar neseniai tose apylin
kėse būta senų vienaakių žmonių; šiais laikais jaunimas 
esą taip nebesielgia. Taigi matome mitologiškai reikš
mingą faktą, akies paaukojimą; kadangi toks elgesys, 
matyt, yra rituališkas ir atitinkamai precedentinis, ti
kėtina, kad taip elgiamasi norint prilygti kažkokiam 
provaizdžiui; vienakystė juk yra požemių sferos atstovų 
požymis; velnias nesyk yra vienakis. Upelės garbintojai 
„už jos" galėjo įžiūrėti kažkokį chtonišką dievą. Kita 
vertus, čia neregime upelės kulto. Nors yra ritualinis 
elgesys, gerbimas ir pan., jai, regis, nėra aukojamos ko
kios nors periodiškos aukos, nesimeldžiama. Papras
čiausiai upelė laikoma šventa ir šventybės atžvilgiu 
elgiamasi atitinkamai, jai rodoma pagarba. Taigi iki šiol 
senieji šaltiniai tekalbėjo apie šventuosius vandenis, 
funkcionuojančius panašiai kaip šventosios giraitės.

Tam tikrų kulto požymių galime įžiūrėti Jono Lasickio 
medžiagoje; jis pamini Ežerinį, ežerų dievą, Ezemim la- 
cum Deum. Bet ir vėl -  kalba eina apie dievą, o ne apie 
patį ežerą, vandenį. Dievai gali gyventi daug kur. Viena 
sakmė byloja: „Ant ežerų esą ponai, t. y. piktos dvasios 
katram ežere asančios". Beje, vandenyje gyvenantis 
dievas pasirodo tik XVI a. viduryje, anksčiau apie tokius 
dievus neužsimenama. Žinoma, prūsai ir lietuviai turėjo 
vandenų, jūrų ir marių dievus, padedančius žvejyboje, 
tvarkančius vėjus ir 1.1. -  bet, kadangi mums šiuo atveju 
svarbi paties vandens, o ne jo dievų funkcija, nesiplėsime.

Jėzuitų vizitacijų protokolai 1570 m. pamini Daugpilio 
apylinkėse išlikusius prietarus, sakoma, kad „nevo- 
kiečiai" vietos gyventojai slaptai atlieka bedieviškas 
apeigas ir garbina gamtos objektus, tarp jų ugnį, van-
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denis ir upes. Jonas Bretkūnas XVI a. pabaigoje pamini 
vandens gerbimo detales. Pasak jo, Augste upėje palei 
Norbekitten gyvenvietę buvo vieta, laikoma šventa (at
rodo, kad tai buvo šventa upės atkarpa). Niekas be vai- 
delučio negalėjo prie tos vietos prisiartinti. Kelios šven
tos vietos minimos prie Baltijos jūros, pakrantėje, ten, 
kur būdavo randama gintaro. Taipogi šventais laikyti 
keli sveikatą teikiantys šaltiniai. Vandenų dievams, 
siekiant užsitikrinti jų pagalbą žūklės metu, būdavo au
kojamos (ant trikojo kepamos) žuvys; vėl matome ger
biamus šventus vandenis (ne garbinamus) ir kultines 
jūros dievams skirtas apeigas.

Apibendrindami istorinių šaltinių duomenis, galime 
teigti, jog vanduo savo kultine reikšme aiškiai nusilei
džia kalvoms, medžiams, ugniai. Kultinės reikšmės 
vanduo praktiškai neturi, nekalbant apie tuos atvejus, 
kai prie vandens aukojama jūrų ar marių dievams (arba, 
tarkime, Ežeriniui). Seniausieji liudijimai kalba apie 
šaltinių garbinimą, vėliau į jų akiratį patenka šventosios 
upės, ežerai, o kad tai stipri realija, rodo paplitę vanden
vardžiai -  Šventoji, Šventupis ar Šventupė, Šventežeris 
ir 1.1. Bet tai yra „tiesiog" šventieji vandenys, o ne kulto 
objektai ir jiems skiriama pagarba liudija, kad tai -  
„šventosios vietos".

Vis dėlto galima atsekti ir mitologinę vandens funk
ciją. Vanduo yra pirmapradis ar net pirmapradiškiau- 
sias kosmogoninis elementas, tačiau jo pirmapradiš
kumas turi dvilypę prasmę. Jis šventas, apvalantis, die
viškas, bet tai ir velnio sfera, susijusi su apačia, su ne
jaukiu, užsislėpusiu pasauliu. Gal ne šiaip sau senieji 
gerbė „skaidrius vandenis" -  jei vanduo yra perregimas, 
jis gali žavėti ir pakerėti, o tamsus vanduo baugina savo 
paslaptimi. Šaltinis yra pradmuo, nuo jo prasideda upe
lis, upė, o kiekvienas pradmuo sakralus; juolab kad 
šaltinis mitologiškai koreliuoja su pirmapradžiais, kos
mogoniniais vandenimis. Tad šaltinių sakralumą galime 
išskirti kaip atskirą senosios religijos realiją. Matome ir 
sakralias upes, ar sakralias jų atkarpas, kurios, kaip ir 
giraitės, tampa religiniais „draustiniais".

Galimas dalykas, kad vandenys turėjo ir savitą kultinę 
funkciją. Prisiminkime, kad ne viena mūsų minėta švent
vietė įsikūrusi greta vandens. Perkūno šventykla, pasak 
legendų, stovėjo Neries ir Vilnelės santakoje esančiame 
slėnyje, palei Nevėžį buvo Dlugošo minėtoji šventvietė, 
palei Baltijos jūrą -  Birutės kalno šventvietė, legendinių 
Pajautos ir Kukovaičio stabai taip pat stovėjo prie van
dens, palei vandenį buvo galima aukoti Kurkiui, Preto
rijus aprašo šventvietę, jo laikais stovėjusią palei Šyšą 
ir 1.1. Atrodo, kad Lietuvoje šventvietės išties daugiausia 
buvo įrengiamos prie vandens, be to, -  nesyk ant kalno; 
tad ši padėtis -  kalnas prie vandens -  primintų ir kosmo
goninio kalno lokalizaciją. Žinoma, gali būti ir kitaip, 
tarkime, šventvietes stengtasi įkurti geografiškai išsi
skiriančiose vietovėse, bet mitologiniai motyvai vargu 
ar galėjo būti ignoruojami. Kada kalbama apie smul
kesnes šventvietes, kalno-vandens sąsaja taipogi išky
la. Su mūsų turima medžiaga koreliuoja padavimas apie 
Šventupį ir Aukų kalną: „Šventupį praminė žmonės

šventa upimi dėl to, kad jis bėga priešinga linkme kitų 
upių bėgimui. Prieš karą žmonės ateidavę į jį parsinešti 
vandens ligoniams, nuo kurio ligoniai pasveikdavę. Tą 
vandenį laikydavę kaip didžiausią brangenybę. Senų 
senovėje lietuviai aukodavo aukas savo dievams. Taip 
pat aukodavę ir ant netoliese esančio Aukų kalno. Prieš 
aukojant auką nuplaudavo Šventupyje. Nuo to kalnas 
ir gavo savo vardą. Šventupis yra į vakarus nuo Dy vyčio 
kalno, tarp Aukų kalno ir Dy vyčio kalno". Padavimas, 
kaip matome, derina kalną ir upę, abu turėję kultinę 
reikšmę. Be to, įdomu, kad pateikta Šventupio dislo
kacija -  „į vakarus" nuo kalno; mitologiškai vakarai iš 
tiesų yra „vandens pusė". Galime teigti, jog senosios 
šventvietės išties galėjo būti įrengiamos pagal kosmo
goninį modelį -  atkartojant kelis jo elementus; kalno, 
medžio, ugnies ir vandens derinimas jose gana ryškus.

Lietuvą krikštijant, šventieji vandens telkiniai ypatin
gesnio dėmesio nesusilaukė, nebent naujakrikštai bū
davo panardinami upės vandenin. Jogailai šventi šal
tiniai ar šventosios upės visiškai nerūpėjo, o tai reiškia, 
kad religinėje lietuvių sistemoje šventieji vandenys 
svarbesnės religinės funkcijos neatliko. Tačiau vanduo 
dėl savo kosmogoninės reikšmės galėjo turėti kosmolo
ginę ir ideologinę svarbą. Pasak N. Vėliaus, baltų pasau
lio vakaruose mitologiškai reikšmingesnis vanduo, 
rytuose -  ugnis; pajūryje laidojama visada arčiau van
dens, rytiniame areale to nepastebima, ir pan. Mūsų  
požiūriu, dar svarbiau yra tai, kad, pasak N. Vėliaus, 
Lietuvoje kulto centras buvo įkuriamas į vakarus nuo 
gyvenvietės, „už vandens". Taip buvo įrengtas Vilniaus 
kulto centras, o kiti „mažesnieji lietuvių kulto centrai, 
esant palankioms topografinėms aplinkybėms, irgi bu
vo kuriami pagal tokį tap principą. Tai susiję su baltų 
žynių statusu ir pomirtinio gyvenimo lokalizacija vaka
ruose, už vandens".

Čia iškyla labai svarbi mitologema ar ideologema. 
Vakarai lietuvių tradicijoje ne tik sakrali, bet ir „skęs
tanti", žemėjanti kryptis ar vieta. Pomirtinis gyvenimas, 
ypač pekla ar pragaras, išties yra vakaruose, kartais -  
už vandens. Tad žmogus, ieškodamas pragaro, eina į 
vakarus (per Lietuvą, Vokietiją, Franciją). Jį perkelia dar 
toliau, už marių, kur ir yra pekla (LTR 462 /45/). Tiesa, 
pragaro kryptis lietuvių sakmėse ar pasakose pamini
ma retai, bet mitologinė topografija pragaro prieigose 
rodo būtent „vakarų" mitologemai artimus dalykus -  
pelkes, didžiules balas, raistus, tyrus, krūmelius, upę, 
ežerą ir t. t. Taigi pragaras (ar pekla) geografiškai ar 
mitologiškai -  vakarų pusėje, tad susijęs su vandenimis. 
Tik čia jau ne tie švientieji skaidrūs šaltinių vandenys. 
Tai velniški ar pekliški, pragariški vandenys. Tokiuose 
vandenyse galima pragaišti. Kaip rodo N. Vėliaus tyri
mai, raganos pasaulis yra vandens pasaulis, -  „pasakose 
ragana žmones dažniausiai nugali ir paima nelaisvėn 
vandeny arba prie vandens", jiems besipraųsiant, be
simaudant, žvejojant (prisiminkime ir raganavimu įta
riamų moterų „tikrinimus" skandinant vandenyje).

Vanduo yra ambivalentiškas mitologinis elementas. 
Skaidrūs vandenys, šaltiniai, šventosios upės ar ežerai
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laikyti šventais ir su jais atitinkamai apsieita. Bet yra ir 
kiti vandenys, kurie, berods, labiausiai susiję su žemu
tine pasaulėdaros bei panteonų sfera, su velnio ir raganų 
pabaisišku pasauliu, su mirtimi ir t. t. Galimas daly
kas, šventieji vandenys ir buvo šventi bei skaidrūs 
visomis prasmėmis, o visi kiti vandenys buvo atviri 
velniškai sričiai.

Kosmogoniniai esiniai pasikartoja ir kulte, ir pasau
lėžiūroje ir savitai išsiskleidžia politinėje bei ideologijos 
erdvėje. Jie yra nepaprastai svarbūs, ašiniai -  pagal juos 
nustatomas tam tikras egzistencinis ar topografinis-geo- 
grafinis centras. Kalnas, medis, ugnis ne tik kulto vietas 
įcentrinantys dalykai, jie suteikia ir tam tikrą psicho
loginį, egzistencinį, religinį saugumą. Tiek kosmogo
nijose, tiek legendinėje tradicijoje jie yra pirmapradžiai 
elementai, pagal kuriuos organizuojamos šventvietės ir 
kulto centrai.

Kad ir kaip būtų pažymimas kosmogoninis bei kos
mologinis vidurys, kalnu ar medžiu, kad ir kokiomis 
aplinkybėmis būtų deginama sakralinė ugnis, galima 
lengvai numanyti, kad tokios religiškai labai svarbios 
„centrinės vietos" turi būti siejamos ir su dievų pasauliu, 
tikriau -  su svarbiausiuoju ar svarbiausiais dievais. Kas 
valdo Kalną, Medį (Ąžuolą), Ugnį -  tas valdo ir religijos 
centrą, ašį, kartu aplink jį sukasi visa religinė sistema. 
Pamėginkime nustatyti lietuvių religijos centrų (mitinių, 
kosmogoninių bei kosmologinių, kultinių) valdovą. Ka
dangi tuos centrus žymi trys mūsų jau minėtos mitolo- 
gemos, trumpai panagrinėkime kiekvieną iš jų.

Kalno mitologema yra dvilypė: viena vertus, su kalnu 
siejamas Dangaus Dievas (ar aiškiau nenusakomas, bet 
jam artimas asmuo) ir labai stipriai -  Perkūnas. Kai ku
riose pasakose ir sakmėse Dievas kviečiasi žmogų „ant 
kalnelio" ir iš ten juodu nuskrenda į dangų, Dievas prašo 
arklio ar jaučio užnešti jį į „didelį kalną". Tiesa, tokių 
Dievo ir kalno sąsajų nėra daug. Tarkime, Lietuvos met
raštyje, aprašant legendinio kunigaikščio Šventaragio 
laidotuves, minimas tikėjimas, esą atėjus teismo dienai, 
„ateisiąs Dievas, kurs, ant aukšto kalno sėdėdamas, 
teisiąs gyvuosius bei mirusiuosius". Bet kas tai per die
vas, nėra aišku, nes Lietuvos metraštis, šioje vietoje api
būdindamas protėvių tikėjimą, stengiasi jį sukilninti, 
priartinti prie krikščionybės ir kiek ideologizuoja, teig
damas esą buvo tikima vienu Dievu ir Paskutiniojo teis
mo diena.

Perkūno ir kalno sąsaja stipresnė ir labiau paliudyta. 
Tautosaka pamini, kad Perkūnas kadaise gyvenęs ar 
tebegyvena ant aukšto kalno, audros metu Perkūnas 
važinėja nuo aukšto kalno arba paprasčiausiai „ant 
kalno", ant kalno atliekami jam skirti ritualai; šiuos duo
menis apibendrindama N. Laurinkienė teigia, jog 
„griaustinio dievui skirti ritualai galėjo būti atliekami 
ant kalnų, kalvelių. Tad apeigose Perkūno ryšys su kalnu 
neabejotinas". Čia dar prisidėtų toponimika, visų pir
ma -  gana dažni Perkūnkalniai. Reikėtų pridurti, kad 
kosminis kalnas yra centrinė pasaulėdaros vieta, tad joje 
gali rodytis tiek Dievas, tiek Perkūnas, tiek -  pakalnėje -  
velnias, bet Perkūno vaidmuo čia bene svarbiausias.

Dievo gyvenamoji vieta -  dangus, velnio -  požemiai ir 
vandenys, Perkūno -  kalnas arba oras, debesys, t. y. at
mosfera, kartu -  teritorija tarp dangaus ir žemės, kurioje 
ir stūkso kalnas.

Ąžuolo ir Perkūno mitinės sąsajos abejonių nekelia. 
Visa indoeuropietiškos mitologijos medžiaga ir jos 
atitikmenys lietuviškoje (baltiškoje) tradicijoje rodo, kad 
ąžuolas yra Perkūno medis. N. Laurinkienė parodo, kad 
ąžuolai ir senesniuose, ir vėlyvuosiuose šaltiniuose 
siejami su Perkūnu ir kad ąžuolas galėjo atitikti pasaulio 
medžio modelį. Galime prisiminti ir ąžuolo reikšmę Ri- 
kojote, ir Kurkio šventvietėje, ir jėzuitų reliacijose pa
sirodančias Perkūno ir ąžuolo beigi Perkūno ir šventų
jų giraičių sąsajas.

Kai kurios giraitės išties galėjo būti skirtos Perkūnui. 
Dlugošo liudijimu, Perkūnui skirtos šventės švęstos 
būtent giraitėse, o Jeronimui krikšto metu kertant gi
raites, moterys skundėsi „dėl iškirsto švento miškelio 
ir atimtos iš dievų buveinės, kurioje jos paprastai 
melsdavusios dievą sulaikyti lietų arba saulę". Šiame 
jau cituotame fragmente slypi tam tikra prieštara: ker
tant miškelį, atimama buveinė iš dievų, o moterys jame 
prašydavusios dievo pagalbos. Dievai giraitėje gali būti 
tiek ideologinis intarpas, tiek senojo kulto realija, bet 
dievas, tvarkantis atmosferinius reiškinius gali būti tik 
vienas -  tai Perkūnas. Pasak tautosakos, Dievas Perkū
nui pavedęs valdyti visą orą, ir Perkūnas jį valdo, bet 
negali nusileisti ant žemės; Perkūnas gyvena „tarp 
dangaus ir pragaro", „mėlynuose debesyse", „debesy
se", „nuolat gyvena ore, debesyse" ir 1.1.. Pasak ne vi
sada patikimo, bet šįsyk prie visos medžiagos derančio 
Teodoro Narbuto, „oro permainos priklauso nuo Per
kūno", tad ir Prahiškio veikla pasipiktinusios moterys, 
galimas dalykas, anksčiau dėl lietaus ar saulės (t. y. dėl 
debesų krypties bei pobūdžio) kreipdavosi būtent į 
Perkūną. Tačiau apskritai jokių abejonių, jog ąžuolas -  
Perkūno medis, nekyla. Ąžuolo centrinė vieta kulte bei 
Pasaulio medžio centriškumas ar ašiškumas darsyk 
leidžia teigti, jog Perkūno „kosmologinė" vieta -  vidu
ryje. Tai buvo aišku jau kalbant apie kalno mitologemą.

Šventoji ugnis irgi dažniausiai siejama su Perkūnu. 
Dlugošas, aprašydamas krikštą, sako, kad lietuvių gar
binta šventoji ugnis buvo skirta Perkūnui, kalbėdamas 
apie žemaičių tikėjimus ir ritualus, pasako, kad giraitėse 
ant aukuro buvo atnašaujamos aukos, visų pirma -  Per
kūnui, Grunau teigia, jog Rikojoto šventykloje ugnis 
liepsnojo Perkūno garbei, būtent prieš Perkūno stabą 
susidegina Brutenis ir Videvutis. Aprašydamas Dlugošo 
minėtąją šventyklą palei Nevėžį, Jonas Malecijus mini, 
kad ugnis buvo deginama Perkūnui, tą patį teigia ir S. 
Rostovskis; kaip šiuos ir kitus šaltinius apibendrindama 
rašo N. Laurinkienė, „ąžuolinių malkų ar bent jau ugnies 
deginimas buvo vienas pagrindinių ritualų, skirtų Per
kūnui". Vėlyvieji šaltiniai, aprašydami Perkūno šven
tovę Vilniuje, teigia, kad amžinoji ugnis joje buvo kū
renama Perkūno garbei. Be didesnės abejonės, šven
tosios ir ypač amžinosios ugnies sąsajos su Perkūnu 
liudija, kad ugnies religiniame horizonte išnyra būtent 
Perkūnas, atitinkamai jis -  kulto centre.
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Taigi Perkūnas yra svarbiausias panteono asmuo, 
valdantis praktiškai visus svarbiausius kosmologinius 
taškus ir centrus.

Kadangi Perkūnas yra centro valdovas, jo pareiga -  
kautis su periferijos (atitinkamai -  chaoso) jėgomis, 
kurias simbolizuoja velnias. Perkūnas lietuvių tautosa
koje nuolat persekioja ir trenkia velnią, kad ir kur jis 
pasislėptų, kad ir kokį pavidalą įgautų. Tai dviejų 
pasaulių -  tvarkos ir chaoso -  susidūrimas, kuriame 
Šviesiosios jėgos laimi. Perkūnas tampa ne tik abstrak
čiu „centro valdovu", bet ir patikimu gynėju. Ne šiaip 
sau ugnis ir kita Perkūno atributika nubaido velnius ir 
piktąsias dvasias. Šliejimasis prie Perkūno užtikrino 
žmogui egzistencinį bei metafizinį saugumą, kurio, 
matyt, negalėjo suteikti kiti dievai. Žemdirbiams Perkū
nas svarbus todėl, kad valdo atmosferą, -  būtent atmos
feriniai reiškiniai mūsų platumose nulemia derlių. Ž i
noma, labai svarbios ir gyvybinės žemėje glūdinčios 
jėgos, žemės deivės ir dievai, dažnai susiję su ta pačia 
chtoniškąja velnio sritimi, juolab kad velnias kadaise 
buvo gyvulių, galvijų globėjas, t. y. „ūkiniu požiūriu" 
labai svarbus asmuo. Vis dėlto lietuvių velnias savo 
kadainykštą ekonomine funkciją yra praradęs ar bent 
jau ji labai sumenko. Tai lėmė, matyt, ištisa priežasčių 
sampyna, bet svarbiausios iš jų galėjo būti tokios: viena 
vertus, mitologinė-kosmologinė Perkūno ir velnio opo
zicija, nesantaika, kova, kurioje velnias nuolat ar bent 
dažniausiai pralaimi, antra -  karių luomo iškilimas besi
formuojančioje Lietuvos valstybėje ar atskiruose teri
toriniuose junginiuose. Reikia pripažinti, kad socialiniai 
bei religiniai dalykai koreliuoja, tad įsigalint karių 
luomui, į oficialiosios religijos lygį iškyla Perkūnas su 
savo kultu ir mitologija. Juo labiau iškyla Perkūnas, juo 
žemiau smunka velnias, tai tiesiog automatiškai vyks
tantis procesas. Perkūnas dėl savo mitologinių ypatybių 
skleidžiasi per kosminius, kosmologinius, topografinius 
centrus ir „įsicentrina" tiek, kad be jo religiniai-kultiniai 
procesai praktiškai neįmanomi, nes Perkūnas drauge su 
savo mitologinėmis, kosmologinėmis ir topografinėmis 
realijomis nuolatos yra centre. Negana to -  amžinosios 
ugnies kultas, skirtas Perkūnui, atrodo, tampa žynių or
ganizavimosi ir hierarchizacijos (ar bent jau jos prad
menų) pagrindu.

Perkūno reikšmė išties kosminė. Pasauliui randantis, 
iškyla kosminis kalnas, kosminis medis, įsiplieskia ug
nis. Jie tampa realiai, čia ir dabar funkcionuojančiais kos
mologiniais, geografiniais-topografiniais, religiniais 
centrais. Juose ar virš jų reziduoja Perkūnas arba per 
juos reiškiasi. Šie pasaulio pradžios elementai, esminiai 
taškai, atkartojami kulte, ritualuose, dažniausiai ar bent 
jau labai dažnai susijusiuose su Perkūnu. Taigi žmogus, 
rituališkai kartodamas pirmapradžius kosmogoninius 
vyksmus kultu, gyvenimu, mitologija ir ideologija, 
trumpai tariant, savo egzistencija, įsiterpia į Perkūno 
globojamus procesus ir vietas.

Bet ir po mirties, „prasitęsdamas", „transcenduoda- 
masis", savo individualioje eschatologijoje žmogus per
eina per tuos pačius kosmogoninius (ir kulte bei ritu-

Perkuną (?) simbolizuojanti prieverpstė iš Telšių apskrities 
Pateklėnų kaimo

aluose pakartotus, religiškai išgyventus ir patirtus) prad
menis. Juk baltų ir lietuvių tradicija rodo, kad žmonės 
laidoti medžiuose (iš pradžių, kadaise -  pažodine pras
me, vėliau -  mediniuose karstuose) arba ugnyje, t. y. de
ginti, o kapinaitės įrengiamos ant kalvelių. Taigi kosmo
goniniai kompleksai pasikartoja į anapus nukreipian
čiuose eschatologiniuose ritualuose. Mitologiškai tai vi
siškai natūralu, nes kiekviena pabaiga yra pradžios 
kartojimas, vedantis į naują kosminio rato apsisukimą, 
naują ciklo atkarpą ar kokybę. O  kad eschatologijoje kar
tojami kosmogoniniai ženklai, simboliai bei procesai -  
visiškai dėsninga, nes pasaulio pradžios jėga per tuos 
pačius ženklus gali būti atgaivinta ir žmogaus mirties 
aplinkoje -  kaip gimdanti, pašėlusiai stipri pirmapra
dė galia.

Labai svarbus lietuvių ir baltų religijos dėmuo -  So- 
vijaus mitas, kuriame nupasakojama, kaip atsiranda mi
rusiųjų deginimo ritualas, t. y. jis mitologiškai pagrin
džiamas. Sovijus migdomas (laidojamas) trimis būdais, 
kasamas žemėn, keliamas į medį, galiausiai sudegina
mas. Pastarasis laidojimo būdas jam pasirodo pats ge
riausias. Sovijus tampa vėlių vedliu ir įsteigia mirusių
jų deginimą, o kaip teigia nežinomas intarpo autorius, 
šį paklydimą Sovijus įvedė, kad lietuviai, prūsai ir ki
tos gentys „aukotų nelabiems dievams Andajui ir Per
kūnui, tariant griaustiniui, ir Žvorūnai, kitaip tariant, 
kalei, ir kalviui Teliaveliui, nukalusiam jiems saulę, ku
ri šviečia žemėje, ir įmetusiam jiems saulę į dangų".
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Pirmuoju minimas Andajus tikriausiai sietinas su Dan
gaus dievu, t. y. aukščiausiuoju Dievu; pirmuoju jis 
paminimas ne dėl savo realios, bet formalios pirmenybės 
panteone bei tikriausiai dėl Dangaus dievo vaidmens 
kosmogonijoje. Jis pirmasis, tad ir įvardijamas pirmuoju, 
tačiau pasaulio kūrėjas mitologijose dažniausiai virsta 
neveikiančiu dievu, deus otiosus, ir kulte jo reikšmė 
menka. Daug svarbesnė figūra -  genetiškai antrasis 
dievas, dažnai pirmojo sūnus, kuris realiai perima pir- 
madievio valdžią (plg. Tvaštri -  Indra, El-Baalas (Ura
nas) -  Kronas -  Dzeusas ir t. t.) ir apie kurį koncent
ruojasi realus kultas (Ozyris, Enlilis, Mardukas, Tešu- 
bu, Baalas ar Melkartas, Mitra, Dzeusas...). Pirmasis 
dievas reiškia dievą-kūrėją, vėliau nusišalinusį ar nu
šalintą nuo visų reikalų, pirmasis dievas „reziduoja 
aukštybėse", antrasis panteonų asmuo -  viską realiai 
tvarko ir valdžią turi savo rankose. Ipatijaus metraštyje 
Perkūnas vadinamas Diviriksu, dievų rikiu, valdovu, ir 
tai išties jam pritinkantis vardas. Tame pačiame Ipatijaus 
metraštyje išvardijami penki dievai, kuriems po savo 
atsimetimo lenkėsi Mindaugas, jie aiškiai priklauso labai 
skirtingiems panteono lygmenims ir jų santykis labai 
neaiškus, bet prisiminkime: trinarėje Rikojoto dievų sis
temoje Perkūnas -  antras, t. y. vidurinis, septynių dienų 
savaitėje ketvirtoji, arba vidurinė, priklauso Perkūnui, 
o Ipatijaus metraštyje, vardijant penkias Mindaugo gar
bintas dievybes, Perkūnas-Diviriksas yra trečias, t. y. 
vėl -  viduryje, plg.: „savo dievams slapta aukojo: visų 
pirma Nunadieviui ir Teliaveliui ir Diviriksui, Zuikių  
dievui ir Medeinai". Lietuvių mitologijos „perkūnišku- 
mą" netiesiogiai liudija ir Malalos kronikos vertimo in
tarpe esanti žinia, jog Sovijus įveda tiek Perkūno garbi
nimą, tiek mirusiųjų deginimą, o ugnies mitologinės 
sąsajos su Perkūnu neabejotinos. Prisiminkime Šven
taragį. Toje vietoje, kur jis po mirties sudeginamas, jo 
sūnus Skirmantas pastato Perkūno šventovę. Būtent šios 
legendos komentare pasakojama, kad lietuviai manę, esą 
po mirties reiksią kopti į aukštą kalną, kurio viršūnėje 
sėdėsiąs teisiantis dievas. Visiškai įtikėtina, kad ir Šven
taragio legenda patenka į Perkūno mitologijos lauką. Čia 
Perkūnas pasirodytų kaip valdančiojo (karių) luomo 
pomirtinės kelionės globėjas. Dar kartą galime teigti, 
kad „statiškoji" religinė išklotinė visiškai sutampa su 
legendine.

Pažvelgę į su Perkūnu susijusias religines realijas, į 
Perkūno realią vietą panteone, galime konstatuoti, kad 
ne be reikalo jis įvardijamas „Dievų rikiu"; negana to: 
XIII-XIV a. visa religija gravituoja į Perkūną; tokios gra
vitacijos reliktus matome ir vėlesniuose šaltiniuose, ir 
pačioje kulto sąrangoje; tad galima pakankamai tvirtai 
teigti, jog lietuvių religijoje XIII-XIV a. artėjama prie mo- 
nolatrijos, t. y. radikalaus vieno dievo iškėlimo, neat
metant kitų dievų egzistavimo ir santykinės svarbos, ir 
tas dievas, be abejo, -  Perkūnas. Tai ne monoteizmas 
(kai egzistuoja tik vienas Dievas), ne henoteizmas (kai 
maldos ar aukos metu į konkretų dievą kreipiamasi kaip 
į patį svarbiausiąjį, nors po kurio laiko taip pat bus krei
piamasi į kitą), o monolatrija, kurios pavyzdžius galime 
aptikti, tarkime, Marduko kulte vėlyvajame Babilone.

Kita vertus, nereikia užmiršti, kad tokios monolat- 
rinės tendencijos tikriausiai buvo būdingos valdančio
jo luomo ir karių išpažįstamai religijai, t. y. oficialiajai 
Lietuvos valstybės religijai; situacija kaime, žemdirbių 
terpėje, tikrai buvo kitokia; tačiau, kadangi daugybė 
laisvų žemdirbių XIII-XIV a. kartu buvo ir kariai, jų reli
gingumas irgi turėjo gravituoti į Perkūno religijos, ofi
cialiosios valstybinės ikikrikščioniškosios religijos sritį. 
Žemdirbiška ar valstietiška religija apsinuogins vėliau, 
nuo XV-XVI a. iki pat XIX-XX a.

Tad, kalbėdami apie lietuvių religiją ir ypač kultą, ga
lime teigti:

a) lietuvių (ir prūsų) religijų kultinė sąranga neabe
jotinai atspindi kosmogoninę precedentiką, ir atvirkš
čiai. Kulto vietos, šventvietės įrengiamos pagal kosmo
goninius provaizdžius, derinant kalno, medžio, ugnies, 
iš dalies -  vandens simboliką. Precedentinė kosmogo
nijos reikšmė yra ne tik dekoratyvi ar „tiesiog struktū- 
ruojanti". Ji išreiškia religines realijas, atskleidžia mito
logines prasmes ir jas eksplikuoja į funkcionuojantį kul
tą, tarkime, kosmogoninis ugnies pirmapradiškumas 
pratęsiamas ir įdabartinamas amžinojoje ugnyje, lieps
nojančioje šventvietėse, o pati amžinoji ugnis dėl speci
finių priežasčių generuoja žynių luomo atsiradimą, veik
lą ir tam tikrą hierarchiją;

b) kulto vietų organizacija, topografija, simbolika aiš
kiai nurodo, kad tos vietos suvokiamos visų pirma kaip 
Perkūno šventvietės. Antra vertus, tai neatmeta ir kitų 
dievų garbinimo tokiose šventvietėse galimybės. Ąžuo
las, kalnas, ugnis -  tai ir dieviškų apsireiškimų „vietos";

c) šventvietės ir dėl kosmogoninės precedentikos, ir 
dėl sąsajų su „perkūniškąja" tradicija, ir dėl teofaninio 
pobūdžio įgauna „centro funkciją", kuri eksplikuojama 
ir geografiškai, ir politiškai bei ideologiškai;

d) matome, kad kosmogoninė precedentiką gana 
(mums) netikėtai gali reikštis ne tik „siauroje" mitolo- 
ginėje-kultinėje sferoje, bet ir prasitęsti visoje kultūri- 
nėje-istorinėje realybėje, nesyk nulemdama tam tikrus 
politinio-ideologinio elgesio būdus.

Mitologinės precedentikos reikšmė lietuvių religijoje 
yra lemiama ir grindžianti. Mitologinė precedentiką 
lemia religinius steiginius, jų veiklą, o pati realizuojasi 
tiek statiškuoju, tiek dinamiškuoju pavidalais, prasitęs- 
dama ne tik kulto steiginiuose ir religiniuose įvaizdžiuo
se, bet ir istoriškai, ideologiškai, politiškai.

Sovijaus mitas, mitų nuoskalos bei legendos iš esmės 
rodo precedentines religinių steigimų akimirkas; visais 
trim atvejais tradicija fiksuoja kultinius steiginius, kurių 
centre -  Perkūnas ir ugnis. Apžvelgę istorinių šaltinių 
pateikiamą kulto vietų sąrangą, pastebėję, kad pastaroji 
remiasi kosmogonine precedentiką, galėjome pastebėti 
ir tai, kad legendinė-mitologinė medžiaga visiškai su
tampa su atitinkamais „verifikuotos" tradicijos dėme
nimis. Nagrinėdami kulto vietų sąrangą kitu aspektu, 
per tautosakos ir istorinių šaltinių prizmę, vėl pamatė
me Perkūno-ugnies religinę jungtį, tampančią lietuvių 
ir prūsų religijų kultų ašimi. Tad būtų galima teigti, kad 
legendinė-mitinė precedentiką pagrindiniais bruožais
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visiškai atitinka kosmogoninę precedentiką ir atsispindi 
kulto steiginiuose. Vien jau tai rodytų, kad legendinė- 
mitinė tradicija autentiška. Be to, jos autentiškumas yra 
lemiantis, būtent legendinėje-mitinėje tradicijoje 
matome tas akimirkas, kai pagrindžiami kulto steigimai, 
žinomi iš XIII-XIV a. ir vėlesnių istorinių šaltinių, bei 
atsiranda atitinkama religinė-pasaulėžiūrinė tradicija. 
Tai, kad mitinė-legendinė tradicija užrašoma vėliau, 
nieko pernelyg nekeičia -  precedentinė jos reikšmė nuo 
to nenukenčia. Juk precedentiką ir privalo būti tokia 
stipri, kad pergyventų netgi jos įsteigto kulto funkcio
navimą. Tai, kad prūsiškosios ar Šventaragio ciklo le
gendos pasirodo gana vėlai, senajai kultinei tradicijai 
degraduojant ar išvis nebefunkcionuojant, yra netgi 
dėsninga - kai nebelieka veikiančios kultinės tradicijos, 
kai senoji religija nebefunkcionuoja, „apsinuogina" jos 
užnugaris. „Edos" taip pat buvo užrašytos tada, kai 
germanų religija nebefunkcionavo, maždaug 200 metų 
po skandinavų krikšto. Panašūs procesai vyksta ir keltų 
kraštuose, airių sakmės imamos užrašinėti jau keli šimt
mečiai po Patriko. Taip atsitinka ir Prūsijoje bei Lietuvo
je -  legend inė-mitologinė žodinė precedentiką užrašo
ma maždaug dviem šimtmečiams po krikšto praėjus.

Mitinė-legendinė tradicija atspindi baltų religinę 
pervartą, reformų ciklą, po kurio kultinėje sąrangoje 
įsivyrauja iš istorinių šaltinių matoma ir tautosakoje 
atsispindinti religinė struktūra.

Ž m o n i ų  a u k o j i m a s  L i e t u v o j e .  Lietuvių 
religija žmonių aukų nereikalavo, tačiau šaltiniai nesyk 
pamini specifines ypatingomis sąlygomis sudėtas 
žmonių aukas. Tai buvo ir prūsų, ir lietuvių, ir kitų baltų 
kilčių paprotys, dažniausiai -  vieno burtais parinkto 
karo belaisvio paaukojimas po sėkmingo mūšio. P. Dus- 
burgietis „Prūsijos žemės kronikoje" ties 1261 m. data 
mini, kad sukilę prūsai burtais parenka vieną iš teutonų 
belaisvių, Hirtshalsą, kurį paaukoja savo dievams: 
pririštą ant jo žirgo sudegina. 1323 m. Dusburgietis mini 
auką, kurią sudeda lietuviai: jie savo dievams sudegina 
brolį Gerhardą, pravarde Rudė (Rude), Sembos fogtą, 
apvilktą šarvais ir užsodintą ant jo kovos žirgo. M ika
lojus iš Jerošino šią auką nupasakoja kiek nuodugniau: 
pasak jo, brolis, raitas ant žirgo, iš pradžių pririšamas 
tarp keturių stulpų, o tada lietuviai suneša aplink laužą 
ir auką sudegina. Eiliuotoji Livonijos kronika rašo apie 
žemaičius, kurie, atmušę kryžiuočių puolimą, nelaisvėn 
paima du Ordino brolius ir vieną jų sudegina, kitą išper
ka kryžiuočiai. Lenkų analai (Annales Polonorum) mini, 
kad lietuviai 1279 m. Livonijoje paima į nelaisvę du bro
lius riterius ir vieną jų, „pakabinę" po labai senu medžiu, 
drauge su jo žirgu sudegina. Apie vieno brolio sudegi
nimą ant jo paties žirgo su visa „apranga" (matyt, kovi
ne, t. y. su šarvais) rašo magistras Albrechtas von Bar- 
devikas. Vygandas kronikoje ties 1338 m. data apibend
rindamas teigia, jog lietuviai nepasitenkina įprastu žmo
gaus mirties būdu, tačiau belaisvius degina pagal savo 
nežmoniškus stabmeldiškus papročius. 1365 m. Her
manas Vartbergė pasakoja, jog lietuviai Prūsijoje po per
galingo žygio „užmušė vieną Ordino brolį pagal savo

prietaringus papročius". Matyt, omenyje turimas sude
ginimas, juolab kad tais pačiais 1365 m. Vygandas vėl 
kalba apie lietuvių paprotį gyvus deginti ir „velniams 
aukoti" belaisvius. Ties 1389 m. vasario data Vygandas 
pasakoja, jog lietuviai pagal savo paklydimą vieną krikš
čionį paaukoja dievams, sudegindami jį raitą ant žirgo 
(taigi jau antri metai po Lietuvos krikšto). Panašių šal
tinių esama ir daugiau, visi jie aprašo maždaug tokį siu
žetą: po pergalingo mūšio lietuvių ar kitos baltų kilties 
kariai dažnai burtais atrenka vieną belaisvį, kuris, užso
dintas ant žirgo su kovine apranga, paaukojamas, pa- 
siunčiant jį dievams. Visi šaltiniai pakankamai patikimi 
ir abejonių, kad tokie dalykai išties vyko, neturėtų kilti. 
Kita vertus, daugybė ženklų rodytų, kad lietuviai ir bal
tai apskritai šiuo atveju atlikinėjo karo ar, tiksliau, per
galės auką, ir kultui griežtąja prasme tokios belaisvių 
aukos nepriskirtinos. Tai daugiau su karyba nei su kultu 
susiję dalykai. Belaisvis parenkamas burtais ir dažniau
siai vienas, kitus belaisvius lietuviai leidžia išpirkti. Be 
to, aukojama ne grįžus į dislokacijos vietą, o išsyk po 
pergalės, bemaž mūšio lauke; aukoja ne koks nors žynys 
ir aukojama ne prieš kokį nors stabą, o patys kariai, 
atsidėkodami dievams už suteiktą pergalę, aukoja be
laisvį, t. y. karį, o ne civilį asmenį, ir tai ne beprasmio 
žiaurumo atvejis, nes kiti belaisviai paliekami gyvi. Be 
to, toks aukojimas reiškė ir tam tikrą pagarbą prieši
ninkui -  raito, šarvuoto riterio sudeginimas visiškai ati
tiko raitų, su visa ginkluote deginamų mirusių didžių
jų kunigaikščių laidojimų aprašymus; tai rodo, kad 
riteris ne tik būdavo siunčiamas dievams, bet ir siun
čiamas tuo pačiu keliu ir ten pat kaip ir lietuvių didžiū
nai; būtų galima tarti, kad sudegintas riteris prisidėda
vo prie dievų ar kažkokio karo dievo palydos; plg. ger
manų įsitikinimą apie einherijus, „dievų gvardijoms", 
tarkime, Odinui ar Torui, priklausančius narsiai gyve
nusius ir žuvusius karius, kurie į dievų kariaunas patek
davo nepaisant savo ankstesnės priklausomybės gen
čiai ar kariaunai, svarbiausias kriterijus buvo narsa ir 
dievų pasirinkimas. Lietuviai, mesdami burtus, kuris 
riteris bus sudegintas, irgi, be abejo, leisdavo rinktis die
vams. Tokius aukojimus tektų laikyti karių religijos, karo 
žygių religijos apraiška; pats dievų kultas Lietuvoje, 
atrodo, žmonių aukų nereikalavo.

Ž m o g u s  d i e v ų  a k i v a i z d o j e .  E g z i s 
t e n c i n i s  l i e t u v i ų  m i t o l o g i j o s  m a t m u o .  
Dievai lietuvių religijoje nėra itin tolimi. Dangaus die
vas gyvena danguje, Perkūnas -  ore, debesyse, Velnias -  
drėgnose, žemose vietose, po žeme. Tačiau ši dislokacija 
dievų nekausto. Dievas senelio pavidalu gali pasirodyti 
žemėje, užeiti į svečius, bent taip nutikdavę kadaise. 
Perkūną galima sutikti miške -  jis ne išsyk atpažįstamas, 
kaip ir Dievas senelis, nors Perkūnas dažniausiai vaiz
duojamas su medžiotojo atributika. Velnias apskritai la
bai artimas žmonėms; velniukai gali netgi ateiti į kaimo 
vakaruškas ir taip pat atpažįstami ne iš karto. Ir velniai 
žmonių pasaulyje dažni svečiai, nes jie čia turi daugybę 
interesų. Laumės vakarais skalbiasi paežerėse, Laimės, 
kūdikiui gimus, sustoja palangėje ir buria jam ateitį -
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taigi dievai ar mitinės būtybės yra ar bent jau gali būti 
labai artimi, juos galima sutikti, regėti, kalbėtis su jais, 
sudarinėti sutartis, derėtis ir pan. Bet dėl to jie nepra
randa savo dieviškojo statuso, lieka nepaprastai galingi 
ir visai kitos prigimties. Jie valdo stebuklingus daiktus 
ar milžiniškus turtus, gali disponuoti žmogaus likimu, -  
tiesa, tais atvejais, kai žmogus jiems duoda pretekstą, 
tarkime, nusižengia etikos normoms.

Dievų artumas suintensyvina religinį gyvenimą. Die
vai yra čia, jie rodosi, tikrindami žmonių gyvenimą, ne
syk anonimiškais pavidalais, atpažįstami ne iš karto, tad 
paprasčiausia buitinė scenelė gali turėti lemtingas pa
sekmes. Žmogus, nepavaišinęs pavargėlio elgetos, gali 
būti paverstas šešku ar šunimi, o už menką pagalbą 
dievai atsidėkoja stebuklingomis dovanomis -  ąsočiais, 
kuriuose niekada neišsenka pienas, nesibaigiančiais 
audeklo rietimais, visada pataikančiomis kulkomis. Tai 
dieviškąją gausą reprezentuojantys daiktai, liudijantys 
anapusybės pertekliaus mastus. Žmogus, patekęs sve- 
čiuosna pas Dievą, suvalgo pusę žemuogės ir pasisotina. 
Dievų pasaulis -  begalinės gausos erdvė, iš kurios ga
lima gauti derliaus ir skalsos malonę. Tokie ir panašūs 
pasakojimai apie dievų dovanas iš dalies atlieka stiprią 
religinę funkciją -  jie liudija kulto prasmingumą. Dievai 
reiškiasi per kulto vietas, dažniausiai per šventąsias 
giraites ar kitus fizinius objektus ir šitaip per kultines 
apeigas yra pasiekiami. Visą erdvę skaido sakraliniai in
tarpai, per kuriuos gali pasireikšti dievai. Horizontas 
tampa religiškai įprasmintas -  šventosios giraitės, šven
tieji ąžuolai, vandenys, amžinoji ugnis ir 1.1. „įkerta" į 
jį ir tiesiog vizualiai galima aptikti dievoraiškos vietas.

Aplinkui pilna dievų ženklų, tik reikia mokėti juos 
deramai perskaityti. Ordinų kronikos gana dažnai mini 
lietuvius, prūsus, kuršius buriant ateitį arba toli vyks
tančius dalykus. Nepalankiai kritęs burtas priverčia 
atsisakyti ankstesnio sumanymo, kuo skubiau trauktis. 
Karių būrio priešakyje žygiuojantis lietuvis tiesiog ant 
kelio meta burtus -  šie krenta nepalankiai, jis išsyk su
šunka apie pavojų -  ir tą pačią akimirką išpuola vokie
čių riterių pasala. Nelaisvėje kalintis lietuvių kunigaikš
tis buria iš kaulo įtrūkimų ir sušunka, kad jo brolį, spren
džiant iš ženklų, ištikusi nelaimė -  tai netrukus pasi
tvirtina. Net Lenkijos karalius Jogaila neišbūręs nieko 
tvirtai nespręsdavo, šie ženklai gali atsakyti į visus klau
simus, nuo metereologinių iki gyvenimo bei mirties. 
Kartais ženklai sutampa su dieviškąja pagalba, ąntai Per
kūnas užšaldo lietuvių kariams Dauguvą, kad jie galėtų 
persikelti.

Taigi dievai tikrina, atlygina ir baudžia, šitaip prižiū
rėdami dorovinių priesakų laikymąsi. „Išoriniai" daly
kai, karo žygiai, oro sąlygos, derlingumas irgi priklauso 
nuo jų valios, o ją galima patirti iš ženklų. Gyvenama su 
dievų pagalba ir sandoroje su jais, kaip kad Romoje -  
su diis iuvantibus.

Vis dėlto šį racionalų ir skaidrų santykį temdo niū
rokas fonas. Pats žmogus nėra tikslingos dievų veiklos 
produktas. Žmogus atsirado Dievui atsitiktinai nusispjo
vus, o kai Dievas mėgina atsiminti, iš kur atsirado ne

matytas padaras, jis turi ilgai laužyti galvą, kol prisi
mena andai nusispjovęs. Tokios antropogonijos nega
lima pavadinti optimistine; žmogus pats savaime nėra 
vertingas, tai tik atsitiktinis begalinės Dievo kūrybinės 
galios produktas, neplanuotas ir nesitikėtas.

Neaišku, kiek tokia antropogonija atsispindėjo egzis
tencinėse žmogaus nuostatose, ar jos pesimizmas buvo 
išgyvenamas. Tačiau lietuvių religija ir kultūra apskri
tai žmogaus gyvenimą vertino su tam tikromis išlygo
mis. Atrodo, manyta, jog pilnavertiškai funkcionuoti gali 
tik sveikas, bendruomenėje deramą vietą užimąs asmuo, 
pats galįs apsirūpinti ir pan. Jau ankstyviausi šaltiniai 
praneša apie gana dažnas lietuvių savižudybes kokios 
nors negandos atveju. Žuvus daugeliui vieno kaimo vy
rų, penkiasdešimt našlių pasikaria, tikėdamosi kitame 
gyvenime susitikti su savo vyrais. Lietuvių kariai, pralai
mėję mūšį, pabėga ir pasikaria. Pilėnuose apsupti lietu
viai, nenorėdami pasiduoti, nusižudo. Atrodo, kad čia 
susiduriame su savita egzistencine nuostata, žinoma ir 
romėnams, ir, tarkime, germanams -  egzistencija vertin
ga tik pilnakraujo visuomeninio ar bendruomeninio gy
venimo atveju; patyrus egzistencinę traumą, savižudy
bė pasirenkama kaip visiškai natūrali išeitis.

P o m i r t i n i o  g y v e n i m o  s amp r a t a . T a i , ka d  
gyvenimas labai stipriai orientavosi į mirtį, rodo ir 
pagrindinė lietuvių mitika, Sovijaus ir Šventaragio pre- 
cedentika. Būtent mirties horizonte Sovijaus mite iškyla 
svarbiausieji lietuvių dievai. Būtent mirties horizonte 
vyksta kulto kodifikavimas. Atrodo, kad mirtis nebuvo su
vokiama kaip katastrofiška gyvenimo baigtis, tai veikiau 
visiškai natūralus jo užbaigimas ir tąsa. Žinoma, priklausanti 
nuo orientacijos į anapus intensyvumo ir krypties.

Regis, bent jau karių ir didžiūnų atveju, mirusiojo ke
lionė prasidėdavo nuo laidotuvių laužo, tačiau kai kurie 
tikėjimai, išlikę iki nesenų laikų, liudytų, jog manyta, 
kad tarp mirties ir anapusybės kartais įsiterpia tam tik
ras laikotarpis, kurį mirusysis turi išbūti šioje žemėje. 
Tikėta, kad Dievas žmogui gyventi skiria tam tikrą 
„metų skaičių" -  jei žmogus dėl kokios priežasties ne
išgyvena sau skirto gyvenimo, žūsta, nusižudo, miršta 
anksčiau, jam tenka iki nulemtos mirties datos gyventi 
žemėje, įsikūnijant į augalus, dažniausiai į medžius, 
gyvūnus, paukščius. Būta ir tikėjimo, kad iš šios žemės 
mirusieji gali išeiti tik kartą metuose, per Vėlių Velykas, 
t. y. Didįjį Ketvirtadienį, arba -  kita versija -  per Vėlines, 
o iki to laiko likusius mėnesius ar dienas mirusysis turi 
išbūti žemėje. Taigi žemėje nuolatos gyvena dalis miru
siųjų. Dėl krikščionybės įtakos tokias vėles imta tapa
tinti su skaistykloje atgailaujančiais mirusiaisiais, tad 
skaistykla praktiškai buvo atkelta į žemę. Be abejo, to
kiems įvaizdžiams atsirasti padėjo archajiška tikėjimų 
metempsichoze sistema, kurios liekanų lietuvių po
mirtinio gyvenimo įvaizdyje gausu. Tarkime, pragare 
mirusieji, paversti darbiniais arkliais ar jaučiais, ve
žioja sunkius krovinius, kitais atvejais mirusiųjų vėlės 
pasirodo kaip avelės. Rojuje mirusieji gali pasirodyti 
ir kaip paukščiai.
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Pomirtinio gyvenimo centre yra kalnas, ant kurio 
gyvena arba Dievas, arba Perkūnas. Už jo arba nuo jo 
viršūnės prasideda dangiškoji mirusiųjų buveinė, kur 
šviesu ir šilta, auga nuostabus sodas, čiulba daugybė 
paukščių. Kartais manoma, kad po mirties vėlėms ten
ka ropštis į tą kalną, pasigelbstint savais ar plėšrūnų 
nagais. Kalno papėdėje gyvena slibinas, čia prasideda

velniška erdvė ir, atrodo, pragaras yra tiesiai po tuo 
kalnu, t. y. po dangiškąja mirusiųjų buveine. Regis, 
mirusieji gyvena tame krašte, kur žiemoja paukščiai, 
o paukščiai skrieja anapus Paukščių taku. Galimas da
lykas, kad Paukščių takas ir įsivaizduojamas kaip 
Kosminis kalnas, kaip jo šlaitas, į kurį žmonėms tenka 
kopti, o paukščiams skristi.

aitvaras. Mitinė lietuvių būtybė, 
oru skrendantis turtų nešėjas ir gau- 
sintojas. Pirmą kartą pamini Marty
nas Mažvydas 1547 m ., mini ir Jonas 
Lasickis, vadindamas jį inkubu, t. y. 
slogučiu, taip pat kiti vėlesni šalti
niai; aitvaras dažnai sutinkamas lie
tuvių sakmėse. Aitvaro įvaizdyje su
sipynę slogučio ir turtų nešėjo įvaiz
džiai, vis dėlto sakmėse jis dažniau
siai neša savo šeimininkui turtus, pi
nigus, grūdus, pieną ir pan. įsivaiz
duojamas ugninio pagaikščio, „skrai
dančio drakono", gyvatės su ugnine 
galva, gaidžio pavidalais; savo iš
vaizdą gali keisti. Išperimas aitvaras 
iš septynmečio gaidžio kiaušinio. 
Anot M. Pretorijaus, aitvarui patie
kiamas virtas arba keptas maistas 
(priešingai nei kaukučiams ar bars- 
tukams, kuriems tiekiamas pienas, 
alus). V. Toporovas lygina aitvarą su 
slavų skrajojančių slibinų (gyvačių) 
įvaizdžiais. A. J. Greimas aitvare įžiū
ri kosminį ugninės prigimties perso
nažą, konfliktuojantį su Perkūnu, 
opoziciškai susijusį su kauku. A it
varo vardas tradiciškai kildinamas 
nuo „varyti", matyt, žodis atsiranda 
dėl judrios aitvaro prigimties.

Alabatis. Pasak Lasickio, žemai
čių linų apdirbimo dievas, quern li- 
num pexuri in auxilium vocant. Var
das užrašant stipriai iškreiptas ir da
bar sunkiai rekonstruojamas. Dau
giau šaltiniuose neminimas. T. Nar
butas Alabatį laiko deive, linininkys
tės pradininke, globojusia ne patį li
nų auginimą lauke, bet iš linų pada
rytus dirbinius. Tikriausiai Alaba
tis -  lokalinė siauros funkcijos die
vybė, globojanti tam tikrą linų ap
dirbimo tarpsnį.

A k is  I. Romėnų istorikas Tacitas 
apie 98 m. po Kr. teigia, kad germa
nų gentis nahanarvalai (nahanarva- 
los) turi senoviniam kultui skirtą

miškelį; kultui vadovauja žynys mo
teriškais rūbais, o pagrindiniai kulto 
asmenys yra dvyniai, atitinkantys 
Kastorą ir Poluksą. Jų vardas -  A k is  
(nomen Alcis), jie garbinami kaip 
broliai, kaip jaunuoliai (Tacitus, Ger
mania, 43). Vėlyvojoje istoriografi
joje A k is  kartais laikyti baltiška rea
lija (plg. su latvių elks „stabas"), nors 
jų tapatinimas su Alcis II ar alkais 
nėra įrodomas (antroji galimybė 
labiau tikėtina); 71 alkai.

A k is  II. Vėlyvoje romantinėje is
toriografijoje pasirodantis persona
žas, milžinas, kurio mitologinis au
tentiškumas sunkiai patikrinamas. 
Milžinai lietuvių padavimuose gerai 
žinomi, abejones kelia kiek per di
delis, folklorui nebūdingas vėlyvųjų 
šaltinių informuotumas A k io  klau
simu. Vardas gali būti kildinamas 
nuo lietuvių alkti „būti išbadėju
siam", o tai primintų indoeuropietiš
ką milžinų rajumo idėją (keltų Dag- 
da ir Fransua Rablė milžinai, Indijos 
arijų vedų laikotarpio Indra ir pan.)

Pasak Teodoro Narbuto, A k is bu
vo nepaprastos jėgos milžinas, lie
tuvių pasakų ir padavimų didvyris. 
Jis galėdavęs nuversti pilis, išrauti 
didžiausius medžius su šaknimis ir 
naudotis kaip lazda keliaujant ar 
ietimis, triuškindavęs laivus ir iš 
kojų versdavęs ištisus kariuomenės 
būrius. Prie vieno kalno jis kovęsis 
su slibinu, saugančiu turtus, ir juos 
laimėjęs; kovoje A k is  išlaisvinęs sli
bino pagrobtą mergelę ir ją vedęs. 
A k iu i keliaujant jo žmona sėdėda
vusi jam ant pečių. Brendant per gi
liausias upes, vanduo vos siekdavęs 
A k io  kelius.

Pasak romantinės XIX a. tradici
jos, milžinas A k is  tapo Vilniaus her
bo prototipu: Vilniaus herbas, įgytas 
ar suformuotas krikščionybės lai
kais, vaizdavo šv. Kristoforą, ant sa
vo pečių nešantį kūdikėlį Jėzų. Šią

idėją pasitelkęs kitas taipogi ne vi
sada patikimas autorius Liudvikas 
Jucevičius teigė, jog A k io  žmona bu
vusi milžinė Jauterytė (matyt, nuo 
liet. jautis), esą palaidota ant šventu 
laikomo Šatrijos kalno (beje, tradi
cinės lietuvių raganų susibūrimo 
vietos). Pasak Andrejaus Botyro, A l
cis viename savo pirštinės piršte su
rengė seseriai vestuvių puotą. Tokie 
pasakojimai iš esmės primena lietu
viškų padavim ų apie m ilž inus  
motyvus, bet XIX a. pab. -  XX a. pr. 
užrašytoje tautosakoje A k io  vardo 
neberandame. Atrodytų, tai XIX a. 
romantizuota vieno kurio autentiško 
padavimo apie milžinus versija. Tam 
tikrą jos „giluminio" turinio auten
tiškumą liudija didvyrio kovos ties 
kalnu epizodas, turtų atėmimas iš 
chtoninio pasaulio sargo ir pan. 71 
milžinai.

Algis. Dievų pasiuntinys lietuvių 
religijoje, minimas Jono Lasickio die
vų sąraše: „Algis angelus ėst su- 
mmorum deorum". Dievo autentiš
kumas abejonių nekelia, nors šal
tiniai jį tepamini fragmentiškai. Tam 
tikrų abejonių kelia tik vardo eti
mologija. Lietuvių kalboje Algis te
bevartojamas kaip gana populiarus 
asmenvardis, nors laikoma, kad tai 
santrumpa nuo sudurtinio vardo A l
girdas. Lietuvių mitologijos tyrinė
tojai A lg į kildino nuo žodžio „alga", 
reiškiančio užmokestį, t. y. A lgis  
būtų „samdinys", o tai dievų pa
siuntinio profesijai tiktų (Simonas 
Stanevičius, Joachimas Lelevelis, 
Antonas Miežinskis), arba nuo že
maičių algauti „rėkti", „šaukti", taigi 
Algis būtų dievų šauklys, „harol- 
das", tai, beje, derintųsi su graikiška 
aggelos reikšme (Vilhelmas Man- 
hartas). Aleksandras Briukneris siū
lė Algį interpretuoti kaip dvasią glo
bėją (Schutzgeist). Šitokia etimolo
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gija Algį suartintų su germanų fyl- 
gja, žmogaus antrininku ir palydo
vu, bet ji kol kas nėra pakankamai 
išplėtota. Hermanas Useneris siūlė 
Algį kildinti iš sen. lietuvių alkas, 
„šventa giraitė" -  pastarasis aiškini
mas nėra pagrįstas.

Nepaisant nelabai sutampančių 
aiškinimų ar, veikiau, etimologiza- 
vimų, sutariama dėl Algio kaip die
vų pasiuntinio. „Visų dievų" valios 
pranešėjas čia sutaptų su Hermiu ar 
Merkurijumi ir įsiterptų į indoeuro
pietiškų mitologijų lauką. Patikimi 
šaltiniai Algio išvaizdos nenusako. 
Lyginimai su Alcis II nėra stipriau 
pagrįsti, nors gal ir galimi.

alus. 1 baltų kraštus atėjęs vei
kiausiai iš skandinavų, vargu ar 
anksčiau nei 900 m., nes anglosaksų 
keliautojas Vulfstanas, apie 890 m. 
lankęsis Prūsijoje, pastebi, kad prū
sų kilmingieji geria kumelių pieną, 
neturtingieji -  midų, bet alaus ne
daro. Net Petras Dusburgietis XIV a. 
pradžioje alaus prūsuose nemini -  
prūsai, pasak jo, gėrę gryną vandenį, 
midų ir kumelių pieną. Tačiau apie
1426 m. parašytame Sembos vysku
po Michaelio Jungės įsake jau smer
kiamas alaus gėrimas, tikėtina -  ri
tualinis. Trijų markių bauda skiria
ma žmonėms, kurie po išpažinties 
savo nuodėmes užgeria alumi. Gali
ma manyti, kad šitoks „nuodėmių 
užgėrimas" atsirado iš prūsų senųjų 
apeigų, kuriose gėrimas atlikdavo 
savotiškos „komunijos" funkciją.
1427 m. Žemutinės Prūsijos krašto 
potvarkyje (Landordnung) prūsams 
uždraudžiama per šermenis išgerti 
daugiau kaip statinę alaus. Tokie 
draudimai kartojami ir vėliau tiek 
Prūsijoje, tiek Lietuvoje, o alus ge
riamas per visas apeigas, vestuvėse, 
šermenyse ir 1.1. Jo gėrimas stipriai 
ritualizuotas. XV-XVIII a. Mažojoje 
Lietuvoje būdavo varomas bendras 
kaimo alus, sambarinis alus, bendrai 
geriamas šventvietėse, ant kalvelių, 
alkuose, kartais kokioje nors kaimo 
troboje du kartus per metus, per der
liaus šventes. XVI a. tokio alaus gė
rimo aprašyme minima, kad ritualui 
vadovaudavęs asmuo vurškaitis 
(Wurschkayt) gerdavo kiekvieno iš 
dievų garbei, neliesdamas alaus

kaušelio rankomis, sukandęs jį dan
timis, ir išgėręs, taipogi rankomis 
kaušelio neliesdamas, mesdavo jį 
per galvą atgal. Po to alų gerdavo ir 
kiti apeigų dalyviai. Alaus būdavo 
nuliejama ant žemės -  dievams ir 
protėviams.

Anafielas. Vėlyvuosiuose šalti
niuose pasirodantis lietuvių indivi
dualiosios eschatologijos vaizdinys, 
kalnas, į kurį turi kopti mirusieji, pa
sigelbėdami savais bei žvėrių na
gais. Teodoras Narbutas, 1835 m. pa
skelbęs šį tikėjimą, sakosi jį užrašęs 
Žemaitijoje, Kretingos apylinkėse, 
t. y. Lietuvos pajūryje. Lietuvių sak
mėse ir pasakose apie tokį kalną yra 
kalbama, tačiau niekur jis nevadi
namas Anafielu (lietuvių kalbos žo
džiuose „f" raidė apskritai nesutin
kama, ji tėra skoliniuose ar tarptauti
niuose žodžiuose). Lietuvių tauto
saka ir.bendrinė kalba žino eufemis
tinį „ano pasaulio" nusakymą -  
Anapilis (kita pilis, kita gyvenvietė; 
frazeologizmas „nueiti į Anapilį" 
šiandien tebevartojamas kaip mir
ties sinonimas). įdom iausia, kad 
Saksas Gramatikas savo „Danų isto
rijoje" [VI 280-281 (187)] mini did
vyrio Starcatherus kovą su burti
ninku Wisinnus, įvykusią būtent prie 
Ana-Fjal kalno. Pastarojo kalno vie
ta nei atitikmuo nežinoma (Saksas 
rašo, kad jis stūkso kažkur Rusijoje), 
o pats Ana-Fjal kalnas daugiau 
skandinaviškoje medžiagoje nemini
mas. Tačiau lietuviškoje medžiago
je ties tokiu „pomirtiniu" ar tiesiog 
kosminiu kalnu gyvena slibinas, 
praryjantis nuo jo nukritusias sielas 
ar jas nupučiantis, vienas jo vardų -  
Wizunos, matyt, Vižūnas ar pan. 
Arba Narbutas, dėl jam težinomų 
sumetimų, Sakso minimą Ana-Fjal 
įterpė į lietuvišką medžiagą (nors ši 
versija abejotina, nes visiškai ne
aišku, kam to būtų reikėję -  didvyrio 
kovos siužetas Narbuto tekste neat
sispindi), arba Ana-Fjal ir Anafiel 
paraleles tektų aiškintis remiantis 
Lietuvos pajūryje gyvenusių kuršių 
bei žemaičių kontaktais su skandi
navais ar jau minėtais danais. Lie
tuvos pajūrio kontaktai su skandi
navais pakankamai paliudyti ir ar
cheologine medžiaga, ir iš dalies -

istoriškai (Egilio saga ar to paties 
Sakso tvirtinimais, kad baltiškas pa
jūris priklausęs danams). Apie po
mirtinį gyvenimą, kalną, nagus 71 įva
dinėje dalyje.

Andajus. Pasak kai kurių šaltinių, 
pirmasis lietuvių dievas. Ipatijaus 
metraštyje ties 1258 m. data rašoma, 
kad lietuvių kariai supykę šaukėsi 
savo dievų Andajaus ir Divirikso. 
Ties 1261 m. data slaviško Joano Ma- 
lalos chronografijos vertimo intar
pas išvardija lietuvių dievus -  An- 
dajų, Perkūną ir kt. Pirmoji Anda
jaus vieta šiuose fragmentuose tu
rėtų liudyti Andajaus kaip pirmojo 
lietuvių dievo reikšmę. Tačiau prob
lemą kelia tai, kad kiti šaltiniai į pir
mą vietą iškelia Nunadievį, o A n 
dajus, be XIII a. šaltinių, daugiau 
niekur nepasirodo; lietuviškame 
folklore jo irgi nėra. Lietuvių mito
logijos tyrinėtojai yra įžiūrėję labai 
skirtingas šio vardo reikšmes. Pasak 
Eduardo Volterio, Andaj ar Andej ga
lėjo atsirasti iš „angis", t. y. lietuviš
ko gyvatės pavadinimo (gyvatės 
vardu lietuviuose keikiamasi), pana
šiai manė ir A. Briukneris, laikyda
mas, kad Andaj atsirado iš „janda", 
lietuviško keiksmo (beje, tokio keiks
mo lietuviai nežino). Interpretatorių 
idėja tokia: supykę kariai keikėsi ir 
jų keiksmas, tartas su Perkūno var
du, buvo klaidingai suprastas kaip 
dar vienos dievybės vardas. Vis dėl
to šitokie hiperpozityvistiniai aiš
kinimai dabar atmesti, jau XIX a. pa
baigoje Andajus imtas gretinti su 
Nunadieviu, pirmuoju dievu, žino
mu iš kitų XIII a. šaltinių, ir kvalifi
kuotas kaip senosios lietuvių religi
jos pirmasis dievas, nors jo etimolo
gija taip ir liko neaiški. Rusų moksli
ninkas Vladimiras Toporovas Anda- 
jų aiškino kaip Ant-deiv, t. y. „Ant- 
dievį", pirmąjį dievą, A. J. Greimas 
šiame dievuje įžiūrėjo „vandens" 
dievą (liet. „vanduo" gali priminti 
Andaj vardą). Tokiu atveju Andajus 
būtų pirmasis dievas, kūręs pa
saulį iš vandens chaoso. Vis dėlto 
nė viena hipotezė netapo visuoti
nai priimta ir kiekvienas interpre
tatorius liko prie kitų autorių ne
palaikytos savo nuomonės.
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Atrodo, kad asmenvardžio eti
mologijos šiuo atveju ne ką gali 
pagelbėti. Visų pirma todėl, kad čia 
veikiausiai susiduriame su aukš
čiausiajam Dievui taikomais eufe
mizmais. Lietuvių folklore svarbiau
sieji dievai dažnai įvardijami ne sa
vo vardais, o kažkokiais pakaitalais, 
kurie gali labai įvairuoti.Tikriausiai 
tai senosios tradicijos reliktai, drau
dę minėti tikruosius dievų vardus. 
Tarkim, Perkūnas vadinamas Dun
duliu ar Bruzguliu ir pan. (žodžiai, 
reiškiantys keliamą triukšmą), Vel
nias -  Piktuoju arba latviuose Jods -  
„juodžiu" ir pan. Todėl pirmąjį, 
aukščiausiąjį Dievą įvardijančių žo
džių gausa reikštų ne kokią nors re
liginę ar panteono painiavą, o natū
ralią situaciją, kai vengiama be rei
kalo tarti Dievo vardą, o toks vengi
mas būdingas ne vien judaizmui ir 
krikščionybei.

Jei Andajaus atveju įžiūrėtume 
eufemizmą, jo etimologizavimas bū
tų labai lengvas; lietuvių kalboje žo
dis „antai" nurodo kryptį, „andai" -  
seniau nutikusius įvykius. Tad An- 
dajus veikiausiai kildintinas iš žo
džio „andai" (lietuviškai tariama „an- 
daj") -  tiesiog labai nutolęs arba 
pirmapradis dievas, pasaulio kūrėjas.

alkai. Senosios lietuvių kulto vie
tos, šventosios giraitės, kartais esan
čios ant aukštumų, kalvų. Šis žodis 
paplitęs bendrinėje kalboje ir šiuo 
metu reiškia tiesiog bet kokią seno
sios religijos kulto vietą, vartojamas 
naujausiuose ST vertimuose kaip 
kanaaniečių kulto vietų atitikmuo. 
Išties alkai atitinka vakarų semitų 
bama. Lietuvoje tebėra išlikę vie
tovardžiai, turintys šaknį alk-. Nors 
lietuvių kalboje žodis alkai puikiai 
žinomas, šaltiniuose šis šventosios 
vietos pavadinimas pasirodo vėlai. 
Sąsaja su Akis I įtikėtina, nors ją įro
dyti kol kas sunku. Etimologija tik
riausiai sietina su alkti, t. y. „badau
ti", ir nurodytų į labai archajiškas 
kulto, kaip dievų maitinimo, prasmes.

angelas. Lietuvių bažnytinėje iko
nografijoje angelai vaizduojami tra
diciškai ir pernelyg nesisikiria nuo 
katalikiškos ikonografijos tradicijų. 
Vis dėlto folklore angelų vaizdiniai

turi savitumų. Visų pirma -  jų gre
tinimai su paukščiais.

Lietuvių sakmėse pasakojama, 
kad dėl mirštančiojo vėlės ties jo pa
talu grumiasi angelai ir velniai (arba 
angelas ir velnias). Mirštančiojo vėlę 
nusinešanti esybė, angelas ar velnias, 
gali būti įsivaizduojama ir paukščio 
pavidalu. Mirštant geram ponui, jo 
sielą išneša balandėliai, blogam -  
juodvarniai, t. y. velniai. Mirštantįjį 
lanko balandžiai, kartais -  žąsys 
(baltos -  gerosios dvasios, pilkos -  
piktosios). Paukščio pavidalu pasi
rodo ne tik angelai, bet ir velniai. Vel
nias kartais įsivaizduojamas paukš
čiu -  kaip „labai dyvinas paukštis, 
žvirblio didumo, su didelėmis aki
mis". Atrodo, kad lietuvių krikščio
niški angelų bei velnių įvaizdžiai įsi
liejo į kažkokių archajiškų paukščio 
pavidalo mediatorių lauką. Apskri
tai lietuvių folklore angelas dažniau
siai atlieka ne Dievo pasiuntinio ar 
jo valios skelbėjo funkciją, bet pasi
rodo mirties ar pomirtinės kelionės 
kontekste.

Prūsai greta germanizmo Engels 
turėjo ir kitą angelo vardą -  Rapa. 
Krikščioniškuose prūsų k. parašy
tuose tekstuose sutinkami abu var
dai. Galimas dalykas, antrasis ange
lo vardas yra archajiškas, plg. aves
tos rūpaka „priešiškas demonas", 
rūpa „pavidalas, vaiduoklis, sapno 
reginys". Gal šitoks vardas kildinti
nas iš indoeuropiečių rep- „griebti", 
plg. rapati „atkąsti, godžiai valgyti, 
drėksti nagais". Lietuvių sakmėse 
užsimenama apie slibiną, praryjantį 
nevertų mirusiųjų sielas; sielas gali 
praryti ir Velnias. Gal tokios parale
lės liudytų panašias prūsų Rapa 
funkcijas. Antra vertus, prūsų Rapa 
irgi gali turėti tam tikras „paukštiš
kas" reikšmes (įtikėtina drėskimo 
nagais paralelė su paukščio nagais). 
Prūsų angelo klausimas tebėra ir, ma
tyt, liks neaiškus, nes rekonstrukci
joms telieka vien filologinė medžiaga.

„Paukštiški" angelų pavidalai tik
riausiai kildintini iš senosios religi
jos mediatorių vaizdinių, kurie savo 
ruožtu dažnai siejosi su paukščiais 
(mat paukščių žiemojimo vieta ir mi
rusiųjų pasaulis sutampa, 71 Dausos). 
Kita vertus, lietuvų folklore „antro
pomorfinis" angelas kartais lydi

žmogų jo kelionėje į Dievo valdomą 
pomirtinį pasaulį. Tokiais atvejais 
angelo išvaizda nuodugniau nenu
pasakojama arba jis tiesiog nusako
mas kaip „toks žmogus". Kad tai bu
vo angelas, paaiškėja žmogui jau at
vykus prie ano pasaulio vartų.

antropogonija. Apie žmogaus at
siradimą kalbėti galime pasirem
dami lietuvių etiologinėmis sakmė
mis. Be tikriausiai iš Biblijos paimtų 
siužetų apie žmogaus nulipdymą iš 
žemės ar molio, yra ir labai savita 
žmogaus atsiradimo versija. Po pa
saulio sukūrimo Dievas ėjęs palei 
vandenį, nusispjovęs ir nuėjęs to
liau. Po kurio laiko Dievas grįžęs at
gal ir toje vietoje aptikęs kažkokią 
būtybę. Kadangi jis neatsiminė, kad 
kažką tokio būtų sukūręs, ėmė klau
sinėti tą būtybę, kas ji ir iš kur atsi
rado, bet toji negalėjo pasakyti, kas 
ji tokia. Taip kurį laiką ir Dievas, ir 
būtybė kraipė galvas, kol galiausiai 
Dievas atsiminė, kad eidamas ne per 
seniausiai nusispjovęs, tai ši būtybė 
atsirado iš jo seilių, šitą būtybę Die
vas pavadina žmogumi. Kadangi 
reikia išspręsti ir dviejų lyčių atsira
dimo klausimą, kai kurios sakmės 
tikina, kad Dievas nusispjovęs du 
kartus; iš pirmojo spjūvio atsirado 
vyras, iŠ antrojo -  moteris.

Iš pirmo žvilgsnio tokie pasako
jimai groteskiški ir keisti; iš tiesų -  
jie rodo atsitiktinį žmogaus atsira
dimą; Dievas žmogaus visiškai ne
mana tęs, jo planuose žmogaus ne
buvo. Bet, žmogui atsiradus, Dievas 
vis dėlto ima juo rūpintis, išmoko 
amatų ir 1.1. Bet seilių vaizdinys re
liginiu istoriniu požiūriu nėra disk
redituojantis -  tai Dievo substancija, 
krentanti ant vandenų ir žemės pa
ribio, ant pakrantės, ir šia dvasios ir 
materijos jungtimi sukurianti žmo
gų. Iš esmės čia pasikartoja biblinio 
pasakojimo idėja, tik, atrodo, daug 
archajiškesniais vaizdiniais: žmo
gus -  tai dieviškosios substancijos 
ir ̂ materijos jungtis. Juk seilės y fa 
sakralinė realija, kartais tampanti 
netgi hierofanija -  tarkime,iki II Va
tikano susirinkimo katalikiškose 
krikšto apeigose kūdikio galvelė bū
davo tepama kunigo seilėmis ir pan.; 
religijų istorijoje seilės arba spjūvis
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taipogi ne kartą įgyja sakralinę reikš
mę -  kai kurios Rytų Afrikos gentys 
tekančią Saulę pasveikina spjūviu į 
rytų pusę, visuotinai žinomas spjo
vimo ritualas leidžia apsisaugoti 
nuo „blogos akies" ar piktų jėgų pa
vojaus ir t. t.

Apidomė. Jono Lasickio minimas 
žemaičių būsto keitimo dievas, mu- 
tati domicilii deum. Vis dėlto tai gali 
būti ir deivė. Pats žodis galėtų reikšti 
„apsigyvenimą" (V. Manhartas), kil
dintinas iš „apie" ir „duonos" (T Nar
butas, J. I. Kraševskis), sietinas su 
žemaičių žodžiu „apidėmė"„laukas 
tarp trobų", „gardas galvijams" 
(E. Volteris). Hermanas Useneris pa
stebi, kad lietuvių gyvensenai, labai 
stipriai susijusiai su vietinėmis dva
siomis ir dievybėmis, gyvenamosios 
vietos pakeitimas buvo labai sun
kus, tad jam pagelbėti ir turėjusi at
skira dievybė. Šiuolaikinėje istorio
grafijoje manoma, kad Apidomė -  
buvusios sodybvietės dvasia, tarsi 
persikelianti drauge su persikraus- 
tėliais, kildintina nuo priešdėlio „ap" 
ir domos ar demos „namas", t. y. tai 
būtų vieta arti namų, lietuviškai 
apynamė. Vis dėlto Apidomės ar 
Apidėmės klausimas nėra visiškai 
aiškus, kaip ir daugelio kitų Lasickio 
minimų dievų atvejais. Tai gali būti 
tiek genius loci, tiek namų dvasia, 
tiek persikraustymo procesą globo
janti dievybė, o gal, priklausomai 
nuo aplinkybių, būdavo suaktua
linama viena iš kelių šios dievybės 
funkcijų.

Atlaibas. J. Lasickio paminėta ne
aiški lietuvių dievybė; nei funkcijos, 
nei etimologija nežinomi. T. Nar
butas mėgina vardą kildinti nuo 
„laibas", t. y. „plonas", laiko jį slap
tingąja lietuvių dievybe ir praneša, 
kad Vilniuje būta jo šventyklos, ta
čiau šie duomenys visiškai nepa
tikimi. Šiokią tokią galimybę samp
rotauti apie Atlaibą gali suteikti liet. 
k. žodis atlaiba, kitaip -  kemeras, lot. 
Eupatorium.

augurai. 1075 m. Adomas Breme
nietis, aprašinėdamas Vakarų baltų 
gentį kuršius, teigia, jog tai žiauriau
sia (crudelissima) pagonių gentis,

turinti daugybę aukso ir žirgų, ir pri
deda: „Kiekvieni namai ten pilni 
pranašaujančių augurų bei nekro- 
mantų. Iš viso pasaulio ieškoma čia 
atsakymų, daugiausiai iš Graikijos 
bei Ispanijos". Si Adomo Bremenie
čio žinia turėtų būti beveik patikima, 
nes jis ją, kaip rodosi, gavo iš Danijos 
karaliaus Sveno III Estritsono pasa
kojimų (Švėnas III ne tik turėjo daž
nų santykių su kuršiais, bet ir teigė 
ten pastatęs pirmą krikščionišką 
bažnyčią).

Augurai -  pranašautojai iŠ paukš
čių senovės Romoje; vargu ar į Kuršą 
išties plūsdavo minios orakulo ištar
mės ištroškusių graikų ar ispanų, bet 
pranašavimai iš paukščių baltuose 
gerai žinomi. Ereliai, varnos prana
šauja ateitį, pelėdos, kregždės, pes
liai -  nuostolius ir gaisrus. Geras 
ženklas -  gandrai, gervės, geniai, 
lakštingalos. Lenkijos karaliumi ta
pęs Jogaila mirė persišaldęs po to, 
kai visą naktį ankstyvą pavasarį 
klausėsi lakštingalos čiulbėjimo -  
tikėtina, karalius taip siekė kažką 
išsiburti. Eiliuotoji Livonijos kroni
ka mini, kad kuršiai prieš mūšį klau
sosi paukščių giesmių ir pagal jas 
spėja, ar pasiseks artėjanti kova. Lat
viai laimės paukščiu laikė zylę, o 
specialūs burtininkai, sihlneeki -  
pranašautojai ir simlemi -  ženklų 
aiškintojai, buvo pagonių latvių pra
našai, iš paukščių čiulbėjimo ir kitų 
ženklų pranašavę laimę ir nelaimę, 
vaisingumą ir nevaisingumą ir t. t. 
Mažojoje Lietuvoje tokie žyniai va
dinti lekutoniais. M. Pretorijus tokį 
pranašavimą aprašo taip: „Lekuto- 
nis, arba paukščių žynys (Vogeldeu- 
ter), ruošdamasis pranašauti, apsi
taiso baltai, pasiima į ranką pašven
tintą krivūlę, t. y. kreivą lazdą, užko
pia ant piliakalnio, meldžiasi, atsisu
kęs veidu į rytus, ir laukia, kol pasi
rodys paukštis". Burtai priklausė 
nuo paukščio balso ir pusės, iš ku
rios jis atskris. Dešinė pusė reiškė sėk
mę. šie burtininkai vadinti ir paukš- 
tučiais. Matome, kad būrimas iš 
paukščių vyko panašiai kaip se
novės Romoje; krivūlė, kurią pasi
ima žynys, tikriausiai atliko ne vien 
dekoracinę funkciją; Romoje augu- 
ras specialia lazdele, baculum, dan
guje apibrėždavo ratą, templum, ir

stebėdavo, kokia tvarka paukščiai pa
sirodo tame menamame rate. Šiaip ar 
taip, šis šaltinis rodo, kad dar XVII a. 
pabaigoje egzistuoja augurai -  pro
fesionalai; tad jų buvimas XI a. abe
jonių nekelia. Iš paukščių burta ir 
vėliau, XVIII a. Kernavės bažnyčios 
vizitacijos medžiagoje minima, kad 
tebėra buriama iš paukščių skry
džių. XIX-XX a. į pirmą planą išeina 
kitokie būrimai -  gegutė, kukuoda
ma pralėkusi virš namų, reiškia ves
tuves, pelėda, ūkaujanti ant stogo, 
pranašauja mirtį tuose namuose, 
garnys, susivijęs lizdą ant kamino, 
žada tiems namams didelį turtą, o 
garniui palikus kokią nors vietą, lau
kiama gaisro ar šiaip nelaimės. Pa
minėtini ir meteorologiniai spėjimai. 
Я Dausos.

aukuras. Vincentas Kadlubekas 
„Lenkų kronikoje" 1203 m., kalbėda
mas apie lenkų žygį į jotvingių že
mes, pamini, kad lenkai niokojo jot
vingių „Šventyklas, pilis, aukurus". 
Jonas Dlugošas, aprašydamas Jo
gailos veiklą Lietuvos krikšto metu, 
pamini, kad karalius liepė Vilniuje 
išgriauti šventovę ir aukurą. Taigi, 
kaip ir Vincento Kadlubeko informa
cijoje, šventovės ir aukurai atskiria
mi -  tai leistų spręsti, kad aukurai 
tikriausiai buvo ne pačiose švento
vėse, o šalia jų ar netoliese. Be to, 
sprendžiant iš kitų Jogailos veiks
mų, būtent jis specialiai ir pirmiau
sia liepė užgesinti amžinąją ugnį -  
aukuras ir šventoji ugnis nesutapo 
ir aukos, matyt, būdavo deginamos 
ant tam skirtų aukurų. Jogailai apra
šant 1413 m. įvykusį Žemaičių krikš
tą, detalės vėl pasikartoja -  „stab
meldiški aukurai" griaunami atski
rai, šventoji ugnis gesinama atskirai. 
Be to, aukurai ne „gesinami ir griau
nami", o „tiesiog griaunami". Kitur 
tas pats Dlugošas teigia, kad žemai
čiai šventosiose giraitėse turėję sa
vus aukurus, ant kurių aukoję savie
siems dievams, visų pirma -  Perkū
nui, ant aukurų taip pat aukodavę 
protėviams.

Austėja (šalt. -  Austheia). Bičių 
deivė. Pirmą kartą pamini Jonas La- 
sickis XVI a. Gali būti etimologizuo- 
jama nuo aušti -  šnekėti, plepėti, tai
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primintų bičių dūzgimą, arba nuo 
austi -  šen bei ten bėgioti, dažnai 
varstyti duris; tai irgi tinka bitėms. 
Šaltinyje Austėja minima drauge su 
Žemyna -  sunt etiam deae, Žemina 
terrestris, Austheia apum, teigiama, 
kad abi jos prisideda prie augimo, 
dauginimosi; toliau tariama, kad, bi
tėms ėmus spiesti, abi deivės mel
džiamos, idant atvestų į avilius kuo 
daugiau bičių ir apsaugotų juos nuo 
tranų. J. I. Kraševskis manė, kad 
Austėją galima tapatinti su Auszta, 
Aušrine, tačiau ši hipotezė nepati
kima. Austėjos aiškinimą kiek trik
do tai, kad šią Austėjos ir Žemynos 
porą J. Lasickio aprašyme seka kita 
pora -  Lazdona ir Babilas, kur Babi
las pristatomas kaip bičių dievas, 
tad galimos įvairios Austėjos inter
pretacijos, priklausomai nuo to, kuri 
pora imama domėn. Tarkime, V. Man- 
hartas išskiria būtent Babilo ir Aus
tėjos, o ne Žemynos ir Austėjos porą, 
A. J. Greimas čia mato dvi viena kitą 
papildančias poras ir šis aiškinimas, 
berods, pagrįstesnis. Tiesa, Greimas 
mano, kad Austėja ir Babilas -  opo
zicinė pora, kur Austėja yra kurian
tis, kultūrinis asmuo, Babilas -  griau
nantis ir jai trukdantis.

Austėjos ryšys su Žemyna visiš
kai įtikinantis, jis netrukdo Austėją 
sieti ir su Babilu. Prisimintina ir šiek 
tiek padrika Lasickio pateikto dievų 
sąrašo struktūra, taipogi tai, kad są
raše labai daug smulkių, antraeilių, 
vienas kitą dubliuojančių persona
žų, tad žūtbūtinis struktūrų ieško
jimas čia ne itin prasmingas. Visiškai 
patikimas būtų ir Hermano Usene- 
rio spėjimas, kad skirtingais bitinin
ką vimo periodais gal šauktasi skirt
ingų dievų -  bityno dievas galėjo būti 
Birbulis ar Birbius, spietimo metu -  
Austėja, o medų imant pagerbiamas 
Prokorimas (nuo žodžio prakorauti -  
pirmam paragauti duodamą kam 
valgį, gėrimą). 71 Babilas, Bičbirbis.

Aušautas (šalt. -  ausschauts, 
Ausschweytus). Prūsų (kartais ir lie
tuvių) gydymo dievas, pirmą kartą 
paminėtas 1530 m. Sambijos vysku
pų sinodo nutarimuose, kur lygina
mas su Eskulapu. „Sūduvių knyge
lėje", sudarytoje XVI a. vid., Auss
chweytus lyginamas su Saturnu, šal

tiniuose apibūdinamas kaip ligonių 
ir sveikųjų dievas, netgi siejamas su 
nuodėmėmis (Auschauts Gott der 
Gebrechen Kranken und Sunden) -  
matyt, numanant, kad Aušautas gali 
ir nuo jų išvaduoti. Sąrašuose jis mi
nimas trečiuoju, po Okopirm o ir 
Swayxtixo, atitinkamai po pirmojo 
Dievo ir šviesos dievo, tai rodytų 
svarbią Aušauto vietą vėlyvajame 
prūsų panteone. Pats vardas, pasak 
K. Būgos, kildintinas iš šauti, nu
šauti ir reikštų dievą, nuvejantį, nu
genantį ligas. Tačiau lietuvių mitolo
gijoje Aušautas įvardijamas kiek ki
taip: J. Bretkūnas jį vadina Auszwei- 
kis, nuo „sveikas". Lotynizuota A u
šauto forma Auscutus (J.Lasickio są
raše), V. Toporovo nuomone, galėtų 
būti siejama ir su liet. kušti, atkusti, 
nors šiaip V. Toporovas laikosi K. Bū
gos etimologijos.

Gal pernelyg ryškus sveikatos 
dievo iškėlimas į panteono priekį 
XIX a. vid. paskatino I. J. Hanušą iš
skirti dievą Aušvę kaip vyriausiąjį 
prūsų šviesos dievą, tapatinti jį su 
Mitru ir pan., bet tai tebuvo vienišas 
nesusipratimas. Iš pastarųjų metų ty
rinėjimų paminėtinas įdomus V. To
porovo mėginimas sieti Aušautą su 
Saturnu -  kaip ir daroma šaltinyje -  
ir matyti jame ne tik sveikatos, bet 
ir pilnatvės dievą. A. J. Greimas čia 
įžiūri Auššveitį, Aušrinės brolį, tik 
ši hipotezė nėra tvirta, istoriniai šal
tiniai jos nepatvirtina; folklore tokių 
tiesioginių duomenų taip pat nėra. 
Apskritai Aušauto klausimas pai
nus, nes jis dar skyla į Aušlavį, Auš- 
veitį, kurie kartais laikomi atskirais 
lietuviškais dievais, o kartais -  litua
nizuotu Aušautu.

Funkciškai, be didesnių abejonių, 
Aušautas yra dievas-gydytojas -  
kaip Eskulapas, vakarų semitų Eš- 
munas, Rešefas, keltų Diancechtas, 
airių Mak-Okas, kurio vienas iš var
dų keltų įrašuose Anextlomarus 
(„Didysis gynėjas") kaip tik atitiktų 
ligas nugenančio, apginančio svei
katos ir gydymo dievo prasmę. Ant
ra vertus, šovimo funkcija gydan
čiajam dievui apskritai artima, plg. 
Apoloną ir jo žudančias strėles. Aukš
ta Aušauto vieta panteone gali būti 
aiškinama aukšta jo kilme, pvz., kel
tų Diankechtas yra Dagdos sūnus,

Apolonas -  Jupiterio, nors tiesiogi
nių duomenų apie Aušauto genea
logiją neturime.

Aušra (šalt. -  Ausca). Pasak J. La
sickio, Ausca yra nusileidžiančios ir 
vidurdienio Saulės spindulių deivė, 
dea ėst radiorum solis vėl occum- 
bentis, vėl supra horizontem ascen- 
dentis. Po jos minima Bezlėja, vakaro 
deivė, ir Brėkšta -  sutemų deivė. Tik
riausiai, jos nereikėtų tapatinti su 
Aušrine, Rytinės žvaigždės, Veneros 
deive. Problemą kelia tai, kad liet. 
kalboje aušra aiškiai nurodo į ryt
metį, o anot J. Lasickio, Ausca glo
boja kaip tik antrosios dienos pusės 
Saulės spindulius. Klausimą galima 
spręsti arba laikant, kad rytmečio 
brėkšmą tebegloboja Brėkšta (71 Brėkš
ta) ir Aušra savojo paros tarpsnio 
globą perima tik įdienojus, arba lai
kyti, kad žodis „ascendentis" čia api
ma ir „pakilimo", „kopimo" prasmę.

Aušrinė. Aušros žvaigždės, t. y. 
Veneros, deivė. Galimas dalykas, 
Aušros hipostazė, tačiau jų tapatu
mas vargiai tikėtinas. Aušrinė susi
jusi ir su Saule (uždega jai rytais 
šviesą), ir su Vakarine, kuri palydi 
Saulę miegoti, kloja jai patalą vaka
re. L. Rėzos pateiktose dainose Auš
rinė susimyli su Mėnuliu, už ką Per
kūnas Mėnesį perkerta kardu (Mė
nuo būtų Saulės sutuoktinis). Dainų 
autentiškumas neaiškus, šis siuže
tas galėtų būti latvių dainų įtakotas. 
V. Toporovas įžvelgia galimybę Auš
rinę rekonstruoti kaip senąją dan
gišką Perkūno partnerę, kuri jį pa
liko ir buvo pervesta į Laumės ar Že
mynos lygmenį. A. J. Greimas atseka 
ištisą Aušrinės šeimą, jos, kaip visų 
metamorfozių šeimininkės, galią, jos 
santykį su mariomis, Laima ir pan.; 
kai kurios Greimo išvados yra per
nelyg laisvos.

Auštra, A  u š t r i n i s. Lietuvių 
tautosakoje šiaurryčių vėjas, budin
tis prie rojaus vartų ir šviečiantis ke
lią einantiems į rojų. Švietimo funk
cija gretintų jį su Aušrine; A. J. Grei
mo prielaida, kad Auštrinis -  tai 
Aušrinės pusbrolis, įtikėtina.

Aukštėjas Visagalis (šalt. -  Aux- 
theias Vissagistis), pagal Jono La-
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siekio žemaičių dievų sąrašą -  aukš
čiausiasis dievas, tik užrašytas ne
teisingai transkribuojant.Lasickis jį 
aiškina kaip Deus omnipotens, o tai 
iš esmės atitiktų Aukštėjo Visagalio 
prasmę. Abejotina, ar tai senasis lie
tuvių Dangaus Dievas, veikiausiai -  
krikščioniškojo Dievo vardas, eufe
mizmas, patekęs interpretatoriaus 
akiratin kartu su žemaičių garbintais 
pagoniškais dievais.

ąžuolas. Baltų mitologijoje svar
biausias medis, augęs daugelyje 
šventviečių. Jeronimas Prahiškis, 
Lietuvos krikšto metu kirtęs „dva
sioms skirtas giraites", pasakojo, 
kad vienos ypač garbinamos girai
tės viduryje augo „labai senas ąžuo
las, pasak žmonių, šventesnis už vi
sus medžius, laikomas dievų buvei
ne". Jo ilgai nedrįsta liesti, o pirmasis 
užsimojęs žmogus persikirtęs blauz
dą. Jeronimas pats tą ąžuolą nukir
tęs. Pasak S. Grunau, svarbiausioje 
prūsų šventvietėje Rikojote augo 6 
uolekčių storio šventasis ąžuolas, 
kuriame stovėjo trijų prūsų dievų 
stabai. Ąžuolas buvo storas, galin
gas ir aukštas, žaliavo žiemą ir va
sarą, war stetis grūn, winter und som- 
mer, o pro jo lapiją neprasismelk
davo lietus. Šiuos teiginius patvir
tina vėlesni šaltiniai. 1587 m. jėzuitas 
Stanislovas Rostovskis ataskaitoje 
pamini, kad žmonės garbina ąžuo
lus kaip šventus, quercus ut saeras 
venerari. Medžių garbinimą Latvijoje 
pamini jėzuitas Stribingas 1606 m.: do
na omnia Arboribus et Lucis certis, 
quas Arboras sanetus vocant, offe- 
runt. M. Pretorijus pasakoja, kad prie 
tokių šventų ąžuolų pasimelsti bū
davo keliaujama iš tolimų apylin
kių. Jo laikais tikėta, kad Dievas 
prie tokių šventų ąžuolų pastato 
angelą, geriesiems darantį gera, 
blogiesiems -  bloga.

Tikėta, kad ąžuoluose gyvena die
vai. Erazmas Stela teigė, kad prūsai 
tikėjo ąžuoluose gyvenant dievus ir 
ąžuolų ošime išgirsdavę dievų atsa
kus. M. Pretorijus teigia, kad krivis 
klausydavęsis ąžuolo ošimo ir iš- 
girsdavęs tam tikrus žodžius. Ąžuo
las komunikacinę funkciją išsaugo ir 
vėlyvajame folklore -  žmogus, grį
žęs žemėn iš kelionės pas Dievą, at

sibunda prie ąžuolo ar ąžuolų girai
tėje. Kulte ir mitologijoje ąžuolas su
sijęs su Perkūnu.

babaušis. Būtybė, šmėkla, kuria 
gąsdinami vaikai, plg. „Vaikai, nei
kit naktį laukuo -  babaušis pagaus", 
„Nebūsiu viena, bijau babaušio" 
(LKŽ). Babaušiu taip pat vadinamas 
ir snarglys, o tai įdomu, nes ir kita 
vaikų baidyklė Maumas taip pat 
kartais tinka snargliui nusakyti. Ba
baušio išvaizda, gyvenamoji vieta 
sunkiai nusakoma, bet tikriausiai tai 
nakties tamsa, tamsūs kampai, plg. 
„Babaušiai lenda į kerčias", t. y. 
temsta (LKŽ). 71 Baubas, Maumas.

Babilas. XVI a. vid. Bubilos, me
daus ir bičių dievą, dešimtuoju še
šiolikos dievų sąraše pamini M. Stryj- 
kovskis. Pasak jo, žynys Bubilo gar
bei prieš židinį garsiai šaukdamas 
sudaužo puodą medaus, idant bitės 
gausiai spiestųsi. J. Lasickis Babilą 
pamini kaip bičių dievą, greta kitų 
siauras funkcijas turinčių dievų, po 
Lazdonos: Lasdona avellanarum, 
Babilos apum dii sunt, toliau mini 
Žemyną ir Austėją, taip pat bičių 
deivę. Pastorius Vilhelmas Martinas 
1666 m. Babilą pamini tarp daugelio 
dievų: Absint Perkūnas, Lituans, Ba
bilas..., bet tas sąrašas -  tik jam ži
nomų šaltinių kompiliacija. Babilas 
ilgą laiką buvo galvosūkiu mitolo
gijos tyrinėtojams -  net T. Narbutas, 
apskritai rasdavęs ką pasakyti apie 
pačius keisčiausius ir mįslingiausius 
mitologijos personažus, Babilo at
veju tyli. V. Manhartas tiesiai prisi
pažįsta, kad ši dievybė jam mįslinga. 
Daugiausia Babilo/Bubilo klausimu 
nuveikęs A. J. Greimas Babilą suvo
kia kaip Bubilo variantą ir bičių die
vo Bubilo asmenyje įžiūri būtybę, 
susijusią su trano vaidmeniu avilyje, 
su būbavimu ir storumu. Bubilas, 
pasak A. J. Greimo, yra storas, gau
ruotas, besaikis vartotojas ir smagu
riautojas, priešingas Austėjai, nuo 
kurio ji turi ginti savo avilį ir biteles. 
Lazdonos ir Babilo pora Lasickio pa
teiktame dievų sąraše, A. J. Greimo 
nuomone, neatsitiktinė, nes riešutai -  
smaguriavimo objektas ir čia Bubi
las ir Lazdona visiškai dera. Vis dėl
to šioje vietoje A. J. Greimas, berods,

kiek paskuba, nes J. Lasickio dievų 
sąrašas, labiausiai sujauktas lietuvių 
mitologijos šaltinis, nėra toks doku
mentas, kuriame dievų išsidėstymai 
greta vienas kito reikštų kažką pras
mingo, arba taip būna labai retai. 
Antra vertus, atrodo, kad Babilo ir 
Austėjos funkcijos labai artimos, 
jokio opoziciškumo šaltiniai nerodo.

XX a. Babilo ar Bubilo vardą kalbi
ninkai kildino-iš šaknies bab-, ba- 
baliuoti, „veblenti" bub-, bubenti, 
„bumbenti"; tai gal primintų vieną 
iš Austėjos etimologijų iš aušti -  šne
kėti, plepėti; šitokios etimologijos 
Austėją gana tampriai susietų su Ba- 
bilu, abu šie žodžiai gali būti priski
riami bičių dūzgimui nusakyti. Abie
jų dievų funkcijos labai artimos ir 
gali būti, kad tai tiesiog bičių dievų 
pora, vienas poros asmuo bamba ar 
bumba kita -  aušia, t. y. plepa.

Bangpūtis (šalt. -  Bangputtis). Lie
tuvių jūros dievas. Pamini M. Pre
torijus XVII a. pabaigoje -  Bangpu- 
ttys ein Gott dės Sturms, taigi tai bū
tų audros dievas, kurio garbei, pasak 
Pretorijaus, pavagiamas ir vėliau 
sudeginamas šaukštas (tikriausiai 
šaukštas čia reikštų kažkokią skys
čio, vandens analogiją). J. Brodovs- 
kis ir P. Ruigys jį vienareikšmiškai 
įvardija jūros dievu ir lygina su Nep
tūnu. Matyt, tai būtų ne vien jūros, 
bet ir audros, vėjo jūroje dievas, ypač 
svarbus žvejams. Galimas dalykas, 
kitas jo vardas yra Vėjopatis. Vėlyvi, 
bet, atrodo, patikimi tautosakos už
rašymai Bangpūtį laiko vandenų 
dvasia, sakoma, kad jis bjauraus cha
rakterio, geri santykiai su juo neįma
nomi. Po saulėlydžio nežvejota, ta
riant, kad užpyks Bangpūtis ir atsi
tiks nelaimė. Apsaugai nuo Bang
pūčio žvejai įdėdavo į tinklą šermukš
nio šakų ir traukdavo per slenkstį 
laukan, iš medžio išdroždavo vyrą 
ir mušdavo jį tinkle.

barstukai, barzdukai, bezdukai.
XVI a. šaltiniuose m inim i prūsų 
nykštukai („žemės žmogeliukai"), 
paklūstantys žemės dievui Puškai- 
čiui; M. Pretorijus juos mini kaip 
nadruviams žinomas esybes. T ik
riausiai per prūsus perėję Mažosios 
Lietuvos gyventojams; Lietuvoje



275 LIETUVIU RELIGIJA IR MITOLOGIJA B

juos atitiktų kaukai (XVII a. pab. 
M. Pretorijus teigia, kad barstukus 
Nadruvos gyventojai vadindavę ir 
kaukučiais). 71 kaukai.

Baubas. Būtybė, šmėkla, kuria 
gąsdinami vaikai, panaši į babaušį, 
plg. „baubai į kerčias lenda", t. y. 
temsta, „Kūdiki, neik, baubas už 
durų" (LKŽ). Kartais sutinkama mo
teriška bauba, kartais -  baubau, plg. 
„Lauke yra baubau, uždarykim du
ris". Žodis tikriausiai kildintinas iš 
baubti. Kita vertus, Baubo, Baubos, 
Baubučio vardais kartais įvardija
mas velnias. Baubas arba Maumas 
kartais yra būtybė, kuri gyvena pas
kutiniajame rugių pėde.

Baubis. Lietuvių galvijų dievas. M i
ni M. Pretorijus: Baubis der Viehgott, 
der ihr Vieh in Acht nimmt, 1666 m. 
Vilhelmas Martinas pamini jį tarp 
jau nebegarbinamų dievų: Absint [...] 
Gabjaukurs Baubeque žemėpati. 
Vardas kildintinas nuo „baubti", plg. 
Baubas, Babilas.

Bentis. Lietuvių bendros kelionės 
dievas. Pasak J. Lasickio, Bentis -  tai 
dievas, padedantis du ar kelis drau
ge išsivilioti kur nors į kelionę (Ben
tis. ..qui efficit, ut duo vėl piures Simui 
iter aliquo instituant). V. Manhartas 
vardą skaito Bendys, t. y. „susiejan
tis", „surišantis", nuo „bendras", 
šios nuomonės laikomasi ir dabar. 
Tai dar vienas lietuvių kelionės die
vas (Kelio dievas, Kelukis, Gūžė), ta
čiau, kaip ir daugelis J. Lasickio su
minėtų dievų, turintis ypač specifi
kuotą reikšmę. Dar kartą galima pas
tebėti, kad ir J. Lasickio, ir kai ku
riuose kituose šaltiniuose matome 
dievus, globojančius arba tam tikrus 
kažkokio vyksmo etapus, arba tam 
tikras to vyksmo ypatybes

Beržulis (šalt. -  Biržulis). Su ber
žais siejama lietuvių dievybė. M ini 
J. Lasickis, tiesa, jos reikšmės nenu
rodydamas, M. Pretorijus jį vadina 
Birzules, ein Gott der Birken, dės Bir- 
kenlaubs und Birkenwassers, taigi 
beržų, beržų lapijos ir beržų sulos 
dievu.

Bezlėja, B e ž 1 ė j a (šalt. -  Bezlea). 
Pasak J. Lasickio, -  „vakaro deivė",

dea vespertina. Gali būti kildinama 
nuo blįsta „temsta" (V. Manhartas), 
žlėja „ryto ir vakaro prietema" (T. Grin- 
bergeris). Priklausytų J. Lasickio mi
nimoms tam tikro paros meto globė
joms (Ausca, Budintoja, Brėkšta). 
T. Narbutas teigė, kad ji drauge su 
Aušra tarnavo Saulei, uždarydavo 
dangaus vakarų vartus, paklodavo 
Saulei patalą.

Bibčių Bobelis (šalt. -  Bibcziu Bo
belis). J. Brodovskio paminėtas sodo 
dievas, lyginamas su Priapu; tai ga
lėtų rodyti falinę šio dievo reikšmę. 
N. Vėlius sieja su J. Lasickio pami
nėtu Babilu, Bubilu. Apskritai Bibčių 
Bobelis gana paslaptingas. Jei priim
tume J. Brodovskio aiškinimą, kad 
tai falinis sodo dievas, Priapo atitik
muo, viskas būtų gana aišku. Tačiau 
jo sąsajos su Babilu, galbūt Bičbirbiu, 
paverstų jį bičių dievu ir tada pria- 
pinė reikšmė būtų nesusipratimas. 
Kita vertus, Bibčių Bobelyje galėtu
me įžvelgti vėlyvą sodo dievybę, ku
rios asmenyje sujungta ir vaisingu
mo, ir visko, kas yra sode, taigi even
tualiai ir avilių, bičių globa.

Bičbirbis, B i č b i r b i u s (šalt. -  
Biczbirbius). M. Pretorijaus minimas 
bičių dievas (Biczbirbius der Bienen 
Gott). Vardas sudarytas iš dviejų žo
džių, „bitė" ir „birbti", plg. pagal tą 
patį princią sudarytą J. Brodovskio 
minimą Musių Birbiką (Mussu Bir- 
biks), tikriausiai artimas J.Lasickio 
paminėtiems bičių dievams Austė
jai ir Bubilui. Santykis su Bibčių Bo
beliu neaiškus. Su Babilu ar Bubilu 
jį sietų pagal bičių skleidžiamus gar
sus sudarytas vardas, plg. bab-, bub-, 
bumbėjimą reiškiančias šaknis, o gal 
ir su Austėja -  nuo aušti, „šen bei ten 
zuiti, blaškytis".

bildukas. Lietuvių tautosakoje 
nerami dvasia, kelianti triukšmą na
muose, galinti svaidyti daiktus. Bil
dukas gali būti vartojamas ir vienu 
žodžiu nusakant kaukus, aitvarus, 
kitas mitines būtybes. Bildžiukas 
eufemistiškai gali reikšti ir velnią. 
Prūsų Patolas, S. Grunau liudijimu, 
apsireikšdavo ir bildėdamas namuo
se ar aplink juos.

Birutė. Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Kęstučio žmona, Vytauto 
motina, gyvenusi 1331-1416 m.. Pa
sak Lietuvos metraščio, M. Strijkovs
kio perteiktos tradicijos, ji -  skaisty
bės įžadus davusi vaidilutė, gyve
nusi Palangoje, kur buvo šventvietė 
ir ant kalno nuolat degė šventoji ug
nis. Kęstutis, pamatęs vaidilutę, ją 
pamilo ir jėga privertė už jo tekėti. 
Kęstutį nužudžius (1382 m.), ji grį
žo prie Palangos aukuro ir toliau pri
žiūrėjo šventąją ugnį iki mirties; nei 
Jogaila, nei Vytautas nesugebėjo, o 
gal pernelyg ir nesistengė jos atvers
ti į krikščionybę; tad Birutės kalno 
šventvietė būtų bene ilgiausiai ofi
cialiai veikusi šventvietė po Lietu
vos krikšto. Birutei mirus, visų apy
linkių žmonės gerbė ją kaip šventą
ją ir meldėsi prie jos kapo. Tokia tra
dicija žinoma ir iš Lietuvos metraš
čių legendinės dalies (71 Pajauta). Vė
lesniais laikais ant kalno buvo pasta
tytas kryžius, paskui koplytėlė. Ka- 
dainykštis Birutės kultas galėjo at
spindėti senąsias šventų, ypatingai 
pasižymėjusių žmonių pomirtinio 
garbinimo tradicijas; tas kultas rea
liu faktu laikytinas ir dėl to, kad iki 
šių dienų Palangoje „Birutės kapas" 
yra savotiškas piligrimysčių objektas.

Birutės kalno šventvietė. Pasak 
tradicijos, kurią patvirtina ir archeo
loginiai kasinėjimai, čia veikė se
novės lietuvių kulto centras; jame 
nuolatos būdavo kūrenama ugnis. 
Kryžiuočiam s užėmus Žemaitiją, 
kulto vietos būdavo naikinamos, ta
čiau didysis magistras Vinrichas fon 
Kniprodė (mirė 1382 m.) uždraudė 
sugriauti šį kulto centrą ir netgi pa
statė prie jo sargybą, nes nuolat pa
laikoma šventoji ugnis naktimis at
likdavo švyturio funkciją. Ar ši žinia 
patikima istoriškai, neaišku, bet toks 
poelgis visiškai įtikėtinas.

B lindė. Vėlyvuose šaltiniuose 
(T. Narbutas, L. Jucevičius, J. I. Kra- 
šeVskis) minimas ypač vaisingos 
moters vardas. Blindė buvusi labai 
vaisinga moteris, galėjusi gimdyti ir 
iš rankų, kojų, ir iš kitų kūno dalių. 
Žemė ėmusi jai pavydėti vaisingu
mo ir pavertusi ją medžiu, blindė. 
Pasak T. Narbuto, jo laikais ties blindė
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dar būdavo atliekamos kažkokios 
ištekėjusių moterų apeigos. Tauto
sakoje tokio motyvo nėra, bet etio
loginių ir mitologinių sakmių apie 
medžiais paverstus ar pavirtusius 
žmones gausu.

Blizgulis. Lietuvių sniego die
vas, minimas tiktai J. Brodovskio -  
Schnee Gott Blizgulis.

Brėkšta (šalt. -  Brėkšta). Pasak La- 
sickio, lietuvių sutemų deivė, dea 
tenebrarum, vardijama po Aušros ir 
Bezlėjos, -  vidudienio ir besileidžia
nčios Saulės spindulių (Ausca) ir 
vakaro (Bezlea) deivių. Atrodo, čia 
deivės pasidalijusios funkcijomis ir 
kiekviena globoja atitinkamą paros 
metą. Kažkodėl Aušrai priskirta ant
rosios dienos pusės dalis, iki pava
kario, nors būtų galima tikėtis, kad 
ji globoja rytmetį. Šiame deivių są
raše trūksta ryto globėjos (Budintoja 
dėl labai siauros funkcijos ja ne
laikytina); tikėtina, kad rytą vis dėlto 
globoja ir Aušra-Ausca, be to, gali
ma prisiminti, kad lietuvių k. brėkš
ta reiškia ir „laiką prieš aušrą, prieš- 
dienį", ir „saulės nusileidimą". M ė
gindami išdalyti deivėms jų laiką ir 
laikydamiesi prielaidos, kad Brėkš
ta, kaip „sutemų deivė", nėra apsiri
kimas, turėtume manyti, kad Brėkš
ta globoja nakties metą, nuo Saulės 
laidos iki patekėjimo, todėl tiek anks
tyvas rytmetis tiek pavakarys vis 
dėlto gali patekti į Brėkštos lauką.

T. Narbutas Brėkštą laikė ir sap
nus valdančia dievybe, kuri sapnais 
įspėja žmones apie būsimus gerus ar 
blogus įvykius.

Brunonas, šv. Brunonas Bonifa
cas, misionierius,1009 m. žuvęs Lie
tuvos pasienyje. Jo žūtį mini Kred- 
linburgo analai. Drauge tai ir pirmas 
Lietuvos vardo paminėjimas. Pasak 
hagiografijų, Brunonas susitiko su 
„karaliumi" Netimeru, atlaikė mi
šias, pasakė pamokslą ir įsileido į re
liginį disputą. Netimeras pareiškęs, 
kad jie turį savo dievus, kuriuos gar
bina ir kuriais pasitiki: Nos deos ha- 
bemus in quibus adoramus et confi- 
dimus. Brunonas atlaiko išbandymą 
ugnimi (joje nesudega). įtikintas Ne
timeras atsiverčia į krikščionybę su

300 savo vyrų, tačiau netrukus Bru
noną nužudo Netimero brolis. Misija 
sužlunga, susidūrusi su senosios re
ligijos reakcija. Brunonui nukertama 
galva, t. y. jis nužudomas taip pat, 
kaip 997 m. Prūsijoje nužudytas šv. 
Adalbertas (Vaitiekus). Atrodo, tai 
religinio asmens nužudymo būdas, 
gal susijęs su tikėjimais, kad sakra- 
lus asmuo (ne tik žynys, bet ir burti
ninkas) gali kenkti ir po mirties, jei 
tik jam nebus nukirsta galva.

Budintoja. Pasak J. Lasickio -  dei
vė, pažadinanti miegantį žmogų 
(Budintaia hominem dormientem 
excitat). M. Pretorijus čia įžiūri vy
rišką dievą Budintois, Budentoys,- 
budėjimo, taip pat pažadinantį die
vą (Wachgott, ist eigentlich ein Auf- 
wacker); T. Narbutas Budintojos as
menyje mato Brėkštos priešpriešą, 
nes Brėkšta nemėgstanti tamsos ir 
miegalių, o jos vyras, vardu Varpas, 
šaukiantis keltis. Šiuo atveju T. Nar
butas, atrodo, fantazuoja. Laikytina 
akimirksnio dievybe, turinčia labai 
siaurą funkciją ir iš dalies įeinančia 
į deivių -  paros tarpsnių globėjų lau
ką (Aušra, Bezlėja, Brėkšta). Būtent 
todėl reikėtų atmesti M. Pretorijaus 
siūlytą vyrišką vardo formą; kita ver
tus, lyčių maišymas vėlyvojoje pan
teono raidos fazėje visiškai tikėtinas.

burtininkas. Lietuvių mitologijo
je asmuo, galintis išburti ateitį; pasak 
P. Dusburgiečio, burtai būdavo „me
tami", regis, metamos burtų lazde
lės, panašiai kaip kiniečių tradicijoje 
būdavo buriama iš kraujažolės stie
belių konfigūracijų. Vėlesniais lai
kais burtininkas tampa mago sino
nimu; burtininkų luomui išnykus, 
burti gali kiekvienas asmuo, ypač 
per didžiąsias šventes, virsmų aki
mirkomis; dažniausiai tai universa
lios eurazijinės maginės praktikos; 
būrimas burtų lazdelėmis etnogra
fijoje neužfiksuotas. Burtininkystės 
tradicijas perima raganos, nors dar 
Pretorijus XVII a. pab. kalba apie 
daugybę lietuvių burtininkų rūšių, 
buriančių iš putų, dūmų, paukščių, 
ir 1.1. Vis dėlto tai tikriausiai jau bu
vo nebe burtininkai profesionalai, o 
žmonės, tuo užsiiminėję spontaniš
kai ar tiesiog geriau įgudę.

Tautosakoje ir etnografijoje (vadi
nasi, XIX-XX a.) burtininkais įvar
dijami ne vien ateities pranašautojai, 
bet ir įvairiausi kerėtojai, teigiant, 
kad esama ir gerų, ir piktų burtinin
kų; pastarųjų ypač baiminamasi ir 
privengiam a. Burtin inkavim as, 
anksčiau buvęs vien tik ateities spė
jimu, vėlyvaisiais laikais susimaišo 
su kerėjimais, užkalbėjimais ir pan.

Bute (šalt. -  Budte). Pasak T. Nar
buto, lietuvių išminties deivė, ta
čiau, kaip galima spėti, jo paties ir 
pramanyta, klaidingai etimologi- 
zuojant lietuvių k. žodį „budėti", 
„būdas".

Dangerutis. Pasak T. Narbuto, 
XIII a. lietuvių kunigaikštis, karo 
dievo Kovo žynys, nelaisvėje persi
vėręs kalaviju; šį kalaviją atgavę 
lietuviai paskyrę jį karo dievui, neš- 
davęsi į kiekvieną karo žygį ir jis 
jiems padėdavęs. Galima prisiminti 
atitinkamą skitų kultą -  skitai gar
binę kalaviją kaip karo dievo Arės 
(Arėjo) simbolį.

Dausos. Lietuvių pomirtinio gy
venimo vieta, protėvių buveinė, vė
lesniuose šaltiniuose tapatinama su 
rojumi, anksčiau paprasčiausiai po
mirtinio gyvenimo vieta, kurioje gy
vena ir mirusiųjų vėlės, ir žiemoja 
paukščiai; tai ir Dangaus Dievo gy
venamoji vieta ar bent esanti netoli 
jo. Dausos esančios ant pasaulio kal
no viršūnės, jas su žemiškuoju pa
sauliu, atrodo, jungia Paukščių ta
kas. Po Dausomis yra pragaras.

Davėjas, D  u o t o j a s (šalt. -  Da- 
tanus). J. Lasickio minimas dievas, 
teikiantis gėrybes ir jas dalijantis, 
Datanus donator ėst bonorum seu 
largitor. Žodis tikriausiai kildintinas 
nuo „duoti". Hermanas Useneris jį 
apibūdina kaip „dovanų dievą". Šį 
dievą būtų galima sieti su prūsų Pil- 
nyčiu, Pilvyčiu, turto dievu.

Deivė, D i d ž i o j i  D e i v ė .  
Anot M. Gimbutienės teorijos, pir
moji Senosios Europos panteonų 
figūra, valdanti visus vaisingumo ir 
regeneracijos vyksmus ir arba užgo
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žianti vyriškus savo partnerius, arba 
net apsieinanti visai be jų. Lietuvių 
mitologijoje jos reliktus ar atitikme
nis būtų galima įžvelgti Laimos, Že
mynos, Medeinos, Žvorūnos, Laumės 
ir kituose deiviškuose pavidaluose.

Iš dalies M. Gimbutienės teoriją 
atitiktų Tacito žinia apie tai, kad 
aisčiai garbinę Dievų Motiną, latvių 
religijoje labai stiprus feministinis 
klodas ir, atrodytų, deiviškų turinių 
eliminavimas paskutiniaisiais prūsų 
ir lietuvių religijų gyvavimo amžiais 
bei, nepaisant to, liaudiškame pa
maldume stipriai pabrėžiamas mo
teriškasis pradas. Antra vertus, kai 
kurie Deivės kadainykštį universa
lumą iškeliantys teiginiai remiasi 
skurdžiais ir ambivalentiškais duo
menimis, visų pirma nepaprastai 
sunkiai verifikuojamais archeologi
niais radiniais ir labai pritemptu 
simbolių skaitymu.

deivės. I a. po Kr. Tacitas teigia, 
jog aisčiai garbina Dievų Motiną, 
tačiau XIII-XIV a. šaltiniai šios dei
vės į pirmą planą neiškelia. Prūsų 
panteonuose iki pat XVII a. vidurio 
deivės iš viso nepaminimos (labai 
įstabus religiniu istoriniu požiūriu 
dalykas). XIII a. paminimos lietuvių 
Medeina ir Žvorūna, galimas dalykas, 
yra ta pati deivė dviem vardais. Vė
liau deivių atsiranda daugiau, bet nė 
viena iš jų neužima centrinės ar bent 
kiek žymesnės vietos panteone, net 
Žemyna, žemės deivė, yra tik vienas 
iš daugelio personažų, tačiau latvių 
mitologijoje deivės ne tik dažnos, bet 
ir persveria, moteriškų esybių čia 
daugiau nei vyriškų. Lietuva mito
logijos deiviškumo atžvilgiu užimtų 
tarpinę vietą tarp Prūsijos ir Latvijos.

Deivių eliminavimas Prūsijoje ga
lėjo vykti ankstyvaisiais viduram
žiais, įtvirtinant naują religinę siste
mą, kurią atspindi prūsų legendinė 
tradicija. Lietuvių atveju dalinis dei
vių išstūmimas tikriausiai aiškinti
nas religiniais-mitologiniais proce
sais, vykusiais formuojantis Lietu
vos valstybei ir į pirmą vietą ofi
cialioje religijoje iškeliant vyriškus, 
karingus dievus, kurių priekyje bu
vo Perkūnas, beje, palikęs savo su
tuoktinę ar jos paliktas.

Derintojas (šalt. -  Derfintos). 
Pasak J. Lasickio, dievas, duodantis 
taiką, Derfintos pacem conciliat. 
Tikriausiai Derfintos kildintinas nuo 
derinti, nors galima prielaida, kad 
tai dvišaknis žodis, antroji jo šaknis 
gal sietina su „pinti", t. y. sieti, jung
ti. Tai vienas iš Lasickio minimų 
dievų, prižiūrintis žmonių santy
kius; 71 Ligyčius, Tavalas.

Didevaitė. Maro deivė, žinoma iš 
1571 m. maro aprašų, vardas tik
riausiai eufemistinis.

Dievaitis, D e i v a i t i s. Daž
niausiai Perkūnui taikomas vardas, 
tikriausiai nurodantis jo sūnišką 
santykį su Perkūnu, priesaga -aitis 
reikštų sūnų. Tačiau kartais tokiais 
epitetais įvardijami siauresnę funk
ciją turintys dievai, plg. Ėraičių die
vaitis, Karvaičių dievaitis, Audros 
dievaitis ir 1.1, ši priesaga gali nuro
dyti ne tik jaunumą, plg. Ėraičių 
dievaitis globoja ėriukus, Karvaičių -  
veršelius, bet ir gali rastis visiškai 
natūraliai, deminutyvine forma krei
piantis į kokį nors dievą; deminuty
vinis kreipinys liet. kalboje nesu
menkina asmens, į kurį kreipiamasi.

Dievas. Lietuvių Dievas, prūsų 
Deywis, Deiws, latvių Dievs kildi
nami iš ide. protautės dievavardžio 
Deivos. Kadaise šiuo žodžiu turėjo 
būti nusakomas tiesiog švytintis 
dangaus skliautas, plg. sen. indų de- 
va „dievas" ir dyaus „dangus", lot. 
deus ir dies, plg. lietuvių dievas ir 
diena; šie žodžiai kildinami iš ide. 
šaknies deiuos, reiškiančios drauge 
Dievą ir dangų, sudievintą dangų ir 
pan. Baltų Dievas, Dievs, Deivs gi
miningas ir graikų Zeusui, Dzeusui 
(plg. liet. tarmybę Pondzėjis), aves
tos daeva, luvių Tiwat, germanų 
Tivaz. Iš baltų Dievo vardą perėmė 
finai, atitinkamai suomių ir estų tai- 
vas, taevas „dangus". Kaip teigia
ma, baltų Dangaus dievas išlaiko 
nemaža senųjų indoeuropietiškų 
reikšmių -  jis gyvena danguje, su
sijęs su šviečiančiais dangaus kū
nais, nors tai berods labiau tiktų lat
viams; jis įsivaizduojamas kaip švie
sus, spindintis asmuo, lemiantis liki
mus. Vis dėlto mitologijos tyrinėto

jai Dangaus Dievą gal pernelyg su- 
abstraktina, nesąmoningai mėgin
dami jį priartinti prie menamo in
doeuropietiško Dangaus D ievo  
įvaizdžio. Tačiau, tarkime, lietuvių 
etiologinėse sakmėse Dievo sąsajų 
su spindinčiu dangaus skliautu ne 
tiek jau daug. Dievas čia pasirodo 
labai konkrečiu pavidalu.

Tas pavidalas visų pirma -  senelio 
pavidalas. Dievas etiologinėse sak
mėse vaizduojamas senas, žilas, su
linkęs, nevikrus; jis užsigauna į ak
menį kojos pirštą, prireikus nepa
siveja šuns, jo išvaizda kartais juo
kinga, iš jos pasišaipoma. Apskritai 
Dievo senelio įvaizdyje nuolat ak
centuojamas jo senumas, netgi pri
artėjant prie grotesko, tačiau tai vi
siškai suprantama, nes pirmasis, vy
riausiasis Dievas išties privalo atro
dyti senas, jis juk yra seniausias visa
me pasaulyje asmuo. Tačiau ši iš
vaizda neturi apgauti, nes Dievas se
nelis, kaip matysime, toli gražu nė
ra bejėgis.

Dievas senelis podraug vaizduo
jamas buitiškoje aplinkoje, karto- 
jančioje kasdienio kaimo gyvenimo 
realijas. Jis kūrena krosnį, išsipaišina 
veidą ir pan. Jis užeina į kaimo tro
bas ar pirkias, valgo, svečiuojasi, 
prašosi nakvynės, t. y. elgiasi kaip 
paprasčiausias pagyvenęs kaimo 
ūkininkas; tai irgi visiškai supran
tama, nes Dievo vaizdinys čia per
teikiamas per valstiečiams supran
tamos, atpažįstamos aplinkos ženk
lus. Drauge Dievas senelis yra ne
paprastai galingas, tiesiog pertekęs 
kuriamosios galios, kuri, beje, kar
tais gali būti panaudojama ir perku- 
riant esinius. Dievui besiprausiant, 
vienas lašas nukrenta žemėn ir taip 
atsiranda žmogus. Dievas užsigau
na koją į akmenį ir nuo to laiko ak
menys daugiau nebeauga. Dievas 
svečiuojasi žmonių namuose, steng
damasis, kad jo neatpažintų, apsi
rengęs kaip senas elgeta. Jį priėmę 
ir pavaišinę asmenys paprastai ap
dovanojami, o tie, kurie su pasibjau
rėjimu atstumia seną elgetą, neduo
da jam nei nakvynės, nei išmaldos, 
paverčiami gyvūnais -  kiaulėmis, 
šeškais, lokiais, vilkais, šunimis, žą
simis, gandrais ir 1.1. Tai tarsi rodytų 
Dievą kaip dorovės normų saugo
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toją, beje, dažnai baudžiantį perne
lyg žiauriai. Už gana menką prasi
žengimą, pvz., nepiktą pasijuokimą 
iš Dievo senelio, jis žmogų be jokių 
skrupulų gali paversti gyvūnu, atro
do, visiems laikams. Toks lietuvių 
Dievo rigorizmas primintų Rigve- 
dos laikotarpio Indijos arijų Varūną, 
taipogi aukščiausią ir nepermaldau
jamą Dievą, griežčiausiai baudžiantį 
pagal įstatymo raidę. Kažkuriuo at
žvilgiu lietuvių Dievas senelis pri
mintų indų dievų avatarus arba kar
tais ir graikų Dzeusą, taipogi mėgs
tantį pasirodyti incognito; atrodo, to
kia dievų „kenozė" yra apskritai in
doeuropiečiams būdingas reiškinys.

Dimstipatis. Lietuvių namų, taip 
pat ugnies dievas. Pirmą kartą pa
mini jėzuitas Stanislovas Rostovskis 
1583 m., apibendrindamas jo aptiktą 
religinę situaciją Žemaitijoje, teig
damas, kad Dimstipan yra dūmų ir 
ugnies globėjas, kuriam būdavo au
kojama pora vištų. Dimstipatį mini 
ir jėzuitų ataskaitos 1604 ir 1605 m. 
Kaip teigia jėzuitai, kai kurie jų ap
lankyti žmonės, be dangaus Dievo, 
turi ir namų dievus, kuriems nusta
tytu metų laiku aukoja įvairias aukas. 
Vienas toks namų dievas -  Dims
tipatis, apie kurį yra įvairių nuomo
nių: vieni sako, kad jis esąs ugnies 
dievas, saugojąs namus nuo ugnies; 
jam jie aukoja gaidį, kurį išvirę pa
tys suvalgo, o kaulus sumeta į židi
nį; kitų nuomone, jis esąs šeiminin
kių dievas; šeimininkės jam aukoja 
kiaulytę, kurią laiko moterys, stovė
damos ratu, o paskerdžia vyriausio
ji; jos suvalgo ir mėsą.

Pats apeigų aprašymas ir kai kurie 
komentarai labai įdomūs. Matome, 
kad XVII a. pradžioje konkretus die
vas gali būti suvokiamas skirtingai, 
net tame pačiame kaime. Gaidžio 
aukojimas primintų M. Strijkovskio 
aprašą, kur tarp skirtingiems die
vams aukojamų gyvūnų vyrauja 
gaidžiai ir vištos; kaulų sumetimas 
į ugnį yra klasikinis aukojimo pa
vyzdys -  mėsa suvalgoma, kaulai 
atitenka dievams. Įsidėmėtina, kad 
moterys Dimstipačiui aukoja kiau
lytę, -  prisiminkime Tacito liudijimą 
iš I a. po Kr., kuriame teigiama, kad 
aisčiai, garbinę Dievų Motiną, kaip

savo tikėjimo ženklą nešioja šernų 
atvaizdus, t. y. čia matome religijų 
istorijoje neblogai žinomą deivės- 
kiaulės (šerno) sąsają. Be to, šią apei
gą atlieka tik moterys.

V. Manhartas Dimstipatį aiškino 
kaip Dimstes patis, valstiečio sody
bos viešpatį, giminingą latvių majas 
kungs, sodybos su jai priklausan
čiais laukais, pievomis ir t.t. šeimi
ninką. Anot J. Basanavičiaus, Dims
tipatis -  kiemo valdovas, „kiemo 
globėju" jį laiko J. Balys, šios nuo
monės pagrįstos, „dimstis" yra kie
mas, sodyba, ūkis, tad Dimstipatis 
būtų sodybos, ūkio „pats", tai yra 
viešpats. Jo funkcijos -  ugnies globa, 
sietina su namų židiniu, vaisingu
mu, ir šeimininkių (t. y. vis dėlto ne 
visų moterų, o toje sodyboje svar
biausių ar vyriausių) atliekamos 
apeigos dar kartą kvalifikuoja jį kaip 
namų, sodybos dievą. Antra vertus, 
Dimstipatis yra „pats", o šeiminin
kė, gaspadinė, yra sodyboje svar
biausio vyro „pati". Kad apeigas 
Dimstipačiui atlieka pačios, šeimi
ninko sutuoktinės, taipogi įdomu.

A. J. Greimas Dimstipatį tapatina 
su M. Pretorijaus minimais dievais 
Žemėpačiu ir Žemininku, o kartu ir su 
Ipatijaus metraščio Nunadieviu, sup
rastu kaip Namų dievas. Tokia gran
dinė pernelyg spėriai sudaryta ir ne
patikima, juolab kad Žemėpatis ir Že
mininkas siejami su Žemyna ir var
gu ar priklausytų namų dievams.

Dirvolika, D  i r v o 1 i r a. 1605 m. 
jėzuitų ataskaitoje minimas lietuvių 
javų dievas, kuriam skerdžiamas par
šas aukai. Dirvolira minimas drau
ge su Nosolum, kuriam aukojamas 
ožys, ir tikimasi, kad šiedu dievai duo
sią gerą derlių. Anot A. J. Greimo, 
vardas skaitytinas kaip Dirvolika, ir 
tai dievas, liekantis javų lauke per 
žiemą, kai jo brolis Nosolum parne- 
šamas namo. Hipotezė įtikėtina, plg. 
Krūminę Pradžių Varpų, kuri, atro
do, globoja javus tik iki jų subren
dimo -  taigi tam tikrą proceso dalį, 
ir atitinka J. Lasickio minimus tam 
tikrą proceso, būklės dalį globojan
čius dievus. Jei Dirvolika globoja 
žiemojantį javų lauką, jis globoja ir 
žiemkenčius, vadinasi -  ir bręstan
čius, kylančius žiemkenčius, tad jį

galima aiškiai gretinti su Krūmine 
Pradžių Varpų, negana to, Dirvolika 
liet. k. gali reikšti tiek vyriškos, tiek 
moteriškos giminės asmenį. Tad, jei 
Dirvolikai aukojamas paršas, Noso
lum -  ožys, galima būtų daryti prie
laidą, kad Dirvolika -  moteriška esy
bė (plg.: anot St. Rostovskio, žemei 
būdavo aukojama kiaulaitė, o žemė 
mitologiškai dažniausiai siejama su 
deive, deivėmis), Nosolum -  vyriška 
būtybė, tačiau tai gali būti ir dvy- 
niška pora.

Diviriksas. Eufemistinis Perkūno 
vardas iš Ipatijaus metraščio. Eti- 
mologizuotas kaip Dievo (dievų) 
rykštė, Dievo rikis, Dievų rikis. Pas
taroji versija berods autentiškiausią 
(71 Perkūnas).

Drebkulis, D r e b k u l y s .  Lietu
vių dievas, sukeliantis žemės drebė
jimus. Pirmasis pamini M. Pretorijus 
kaip Pykulio tarną, kuriam priskiria
ma galia išjudinti žemę; jo šaukiama
si ir tada, kai žemę drebina galinga 
audra; žemės drebėjimų dievu Dreb- 
kulį laiko J. Brodovskis ir P. Ruigys.

Dugnai.Dievybė, prižiūrinti su
piltus miltus, minima J. Lasickio: 
Dugnai dea praeest farinae subac- 
tae. 1601 m. žemaičiams tebežinomą 
dievybę Dugnaij pamini jėzuitų vizi
tacijos dokumentai. T. Narbutas, at
rodo, be reikalo iš šios dievybės pa
darė upės nimfą Dugnę. H. Useneris 
Dugnai laiko dievybe, kurios šaukia
masi, rengiantis kepti duoną, J. Ba
sanavičius, Useneriu sekdamas, čia 
mato Dugną, kurio šaukiamasi, duo
ną maišant.

Dievybė neaiški. Jos lytis gali būti 
aiškinama ir kaip vyriška ir kaip 
moteriška (Lasickis rašo dea), be to, 
tai tikrai daugiskaitinė forma. Tam 
tikrą galimybę šią painiavą išnarp
lioti duotų liet. k. žodis dugnai, var
tojamas sinonimiškai dugnui, be to, 
dugnai reiškia atokią, nuošalią vietą. 
Plg. „kad tu jūrų dugnais nueitum", 
„atėjo iš dugnų toks nepažįstamas".

Dvargantis (šalt. -  Dvvargonthi). 
Tikriausiai lietuvių sodybą ar kiemą, 
gal ir kaimą globojantis dievas, kurį 
mini J. Lasickis, bet jo nepaaiškina.
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M. Pretorijus šį dievą perskaito kaip 
Dworgautis, der das Gehoft und die 
Hofe bewahret, ir priduria, kad šis 
dievas dar vadinamas Gaddinautis 
(pastaroji reikšmė visiškai neaiški, 
gal nuo gadyti, „taikyti" „vesti į tai
ką"?). Pirmoji žodžio šaknis galėtų 
būti siejama su „dvaras", dainose 
vartojamu tiek kiemui, tiek sodybai 
nusakyti, antroji -  su „ganyti", žo
džiu, turinčiu ir „priežiūros" reikš
mę. Kita vertus, Dvargantis gali būti 
siejamas su liet. k. žodžiu gantas, tri
sluoksnis žvejybinis tinklas. Tinklo 
ir sodybos su išmėtytais pastatais, 
laukais, o gal ir kaimo sandaros mo
delis gali sukelti tam tikrą analogiją. 
Dvaro (dvarų) gantas būtų „dvaro 
(dvarų) tinklas" -  tam tikra struk
tūra, kurią globojantis dievas ir yra 
Dvargantis.

Didysis Lado? (šalt. -  Dzidzis La- 
do). M. Strijkovskio 1582 m. mini- 
mas„Didysis Dievas", kuriam auko
ti kaplūnai, o jo šventės švęstos nuo 
gegužės 25 iki birželio 25 d. karče
mose, o merginos ir moterys pievose 
ir gatvėse, susiėmusios už rankų, 
šokdavusios ratelį, giedodamos gai
liu balsu ir kartodamos: „Lado, La
do, didis mūsų Dieve", šitaip, pasak 
M. Strijkovskio, ir jo laikais tebeda
roma Lietuvoje, Žemaičiuose, Livo
nijoje ir Rusioje. Vis dėlto toks „D i
dysis Lado" vargu ar autentiškas, 
nors, tarkime, T. Narbutas „Lado" 
laikė didžiosios deivės Lados, Lado- 
nos vardu. Jau XIX a. pastebėta (S. Sta
nevičius, M. Akelaitis, V. Manhar- 
tas), kad „Lado" yra ne Dievo var
das, o priedainis, nes tokie žodžiai 
išties pasikartoja dainose, be to, 
„lado" gali būti slaviškos kilmės. N. 
Vėlius su tam tikromis išlygomis lai
ko, kad tokios lietuvių deivės klau
simas dar nėra ištirtas.

Ėratinis, Ėraitis, Ėraičių dievas
(šalt. -  Eratinnis, Kurvvaiczin Erai- 
czin). Lietuvių ėriukų dievas, mini
mas M. Pretorijaus drauge su ver
šiukų globėju Karvaičių (Karwaitis 
ein Gott der Kalber, Eratinnis ein 
Gott der Lammer). Šie gyvulių prie
auglio globėjai atitinka J. Lasickio 
paminėtą Karvaitį Ėraitį, avinėlių

dievą (Kurvvaiczin Eraiczin agne- 
llorum ėst deus). Čia galima manyti, 
kad Pretorijus „pataisė" J. Lasickio 
informaciją, jo suplaktus prieauglį 
globojančius dievus vėl atskirda
mas, tačiau tikėtina ir tai, kad J. La
sickio laikais veršiukus ir ėriukus iš
ties globojo vienas prieauglio dievas 
(nors pats J. Lasickis laikė jį tik avi
nėlių dievu). Tokia šaltinių painia
va tikriausiai atsiranda dėl kažkokio 
nesusipratimo, bet jis nėra esminis, 
nes tai gali būti gyvulių ir galvijų 
prieauglio dievas, į kurį atitinkamais 
atvejais kreipiamasi kaip į veršelių, 
kitais -  kaip į avinėlių globėją; to
kioje situacijoje perėjimas nuo vieno 
dievo prie kelių yra labai lengvas ir 
nepastebimas.

T. Narbutas Kurvvaiczin Eraiczin 
pirmąjį vardą perskaito paraidžiui ir 
laiko, kad J. Lasickis vardą užrašęs 
netiksliai; pasak T. Narbuto, tai sodų 
dievaičiai, sodų ir vaisių sargai, gąs
dindavę vaikus, įlindusius naktį į 
sodą ir užpuldavę merginas, nuplėš
dami joms šlovę, taigi tai lietuviški 
Priapai; ši prielaida pritempta, nes 
Karvaitis, kaip prieauglio dievas, 
pakankamai paliudytas. Prieauglio 
dievų yra ir daugiau, tarp jų šioje 
vietoje paminėtinas J. Lasickio m i
nimas Gardunytis -  ką tik atvestų 
ėriukų saugotojas; matome, kad net 
ėriukai turi du globėjus.

Eskulapas (šalt. -  Aesculapius, 
Asklepios). Lietuviško kulto realija, 
įvardyta interpretatio romana princi
pu. Dažniausiai šis vardas siejamas 
su žalčiu. XV a. pradžioje Jonas D lu
gošas rašė, kad lietuviai iki priim
dami krikštą laikėsi tokių pačių tikė
jimų bei apeigų kaip ir romėnai, taip 
pat -  ir dievo Eskulapo (Deum Aes- 
culapium) žalčio pavidalu kulto. Es
kulapas Lietuvoje esą garbintas gy
vatėse ir žalčiuose. Tai, kad lietuviai 
Eskulapo (žalčio pavidalu) kultą 
perėmę iš romėnų, XV a. pabaigoje 
patvirtina ir Filypas Kalimachas Bo- 
nakorsis, lankęsis Lietuvoje, bendra
vęs su J. Dlugošu ir šią žinią perėmęs 
arba iš Dlugošo, arba priėjęs tokios 
išvados iš savo paties stebėjimų. Vis 
dėlto ši sąsaja tikriausiai atsiranda 
lietuviškąsias realijas lyginant su ro

mėniškosiomis ir mėginant paaiš
kinti interpretatoriams nesupranta
mą žalčių kultą. Lietuvių tradicijoje 
žaltys sąsajų su sveikata turi, bet jos 
nėra esminės ir gydymo dievas žal
tys tikrai nėra. Я Aušautas.

Ežerinis (šalt. -  Ežerinis). Lietu
vių ežero (ežerų) dievas. Mini J. La
sickis (...colunt...Ezernim, lacuum 
Deum). Tai tikriausiai kiekviename 
ežere gyvenanti būtybė; XIX a. vid. 
J. Krečinskis perteikia to meto lietu
vių manymą, kad ežerus valdo Eže- 
run pons, Ežerun karalius; lietuvių 
tautosaka XIX a. pab. „žino", kad 
„ant kiekvieno ežero esą ponai"; ir 
vėliau užrašytose sakmėse pasako
jama apie ežeruose gyvenančias ir 
juos valdančias mitines būtybes.

Ežiagulis (šalt. -  Ezagulis). Ne  
visiškai aiškus lietuvių dievas, šalti
niuose siejamas su mirusiaisiais, bet 
tikriausiai šitaip įvardijamas pats 
mirusysis. M ini J. Lasickis, teigda
mas, kad lietuviai į skerstuves, pa
sak jo -  dešrų kimšimo šventę, kvies
davosi dievą Ežiagulį (Ezagulis), 
šaukdami jį tokiais žodžiais: Vielona 
vėlos atteik musmup vnd stala; tai 
reikštų: „Velioni su vėlėmis, ateik 
pas mus prie stalo", šis fragmentas 
neaiškus, nes Ežiagulio sąsaja su mi
rusiuoju neperprantama; V. Man- 
harto manymu, čia gali būti įsipy
nusi klaida ar nesusipratimas; tai 
visiškai įtikėtina, tačiau nelabai aiš
ku, kokia būtent. T. Narbutas teigė, 
kad J. Lasickis liet. k. žodį ežiagulis, 
„kapo kauburys", „antkapis", „pil
kapis" palaikęs dievavardžiu. Tą 
patį teigia K. Tiškevičius 1868 m.; 
anot jo, Ezagulis Lietuvoje reiškiąs 
pilkapį (kurhan). Šiai T. Narbuto 
minčiai pritaria ir V. Manhartas, at
rodo, labai pagrįstai teigdamas, kad 
Ezagulis yra ne mirusiųjų dievo var
das, o pats kape gulintis mirusysis, 
kuris ir kviečiamas į skerstuvių 
šventę (tikriausiai Vėlines).

Tiesa, esama ir kitų nuomonių; 
H. Useneris Ežiagulį priskiria lietu
vių mirties dievams; A. J. Greimas 
Ežiagulį sieja su jo rekonstruojamu 
mirusiųjų dievu Veloniu, Velioniu, 
atitinkamai ir Velniu.
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gabartai, g a b v a r t a i .  Lietuvių 
mitinės būtybės, artimos kaukams. 
Pirmą kartą paminimi 1666 m. D. Klei
no giesmyne, tačiau funkcijos nenu
rodomos (Absint Perkūnas, Lituans, 
Babilas que Gabartai). T. Šulcas 
1673 m. Gabvartą (vienaskaita) pa
mini po kauko. M. Pretorijus gab- 
vartus, gabartus laiko artimais ar net 
tapačiais kaukams, žemės dievams, 
nešantiems turtus. Etimologija nėra 
visiškai aiški. A. J. Greimas juos sieja 
su jaujos vartais; pasak jo, jaujoje gy
vena Gabjaujis, o jaują nuo viso 
kluono atskiria gabvartai. Apskritai 
gabartų ar gabvartų klausimas lie
ka neaiškus.

Gabija. Lietuvių ugnies deivė. 
Dievaitę Gabiją mini J. Lasickis, pa
teikdamas maldelę, kuria dievaitė, 
matyt, prašoma nekibirkščiuoti, ne
kelti pavojaus: Gabie deuaite po- 
kielki garu nuleiski kirbixtu. Šalti
niuose vadinama Gabija, Materga- 
bija, Pelengabija, šventa Gabieta ir 
pan. Žinoma tautosakoje, etnografi
niuose aprašymuose. Dievaitės var
das tikriausiai eufemistinis, kildin
tinas iš gab- „gaubti", „dengti".

Gabjauja, Gabjaujis. Dievas ar 
deivė, globojantis (globojanti) jaują. 
M. Pretorijus pateikia Gabjaujos var
dą, tačiau laiko, kad tai vyriškos ly
ties dievas, globojantis javus bei pas
tatus, kuriuose javai laikomi; jam 
aukojamas juodas, baltas, marga
plunksnis, tik niekad raudonas gai
dys. J. Brodovskis ir P. Ruigys Gab- 
jaują laiko turto deive. Vardas kil
dintinas iš šaknies gab- „gaubti", 
„dengti" ir jauja. N. Vėlius laiko, kad 
ši dievybė turėtų būti moteriškos 
lyties. A. J. Greimas, lyties klausimo 
iki galo nespręsdamas, laiko, kad tai 
ugnies dievas.

Ganiklis [Ganyklos dievas?] (šalt. -  
Goniglis Dziewos). M. Strijkovskio 
1582 m. paminėtas miškų piemenų 
dievas; kastruojant eržilus, jaučius, 
ožius, kitus gyvulius, jam būdavo 
aukojami jų pautai; piemenys šias 
aukas dėdavo ant didelio akmens, 
sakydami: „Kaip tas akmuo kietas, 
nebylus ir nejudrus, taip, o dieve 
mūsų Goniglis, vilkai ir plėšrieji žvė

rys tenepajuda, idant jie negalėtų 
pakenkti tavo globai pavestiems gy
vuliams". M. Strijkovskis jį lygina su 
satyrais ir faunais, šis lyginimas tei
sėtas, nes faunai ar satyrai antikinėje 
tradicijoje pasižymėjo ypatinga ly
tine potencija; Ganikliui aukojami 
gyvulių pautai primintų atitinkamą 
atributiką. Be to, buvo susiję su ga
nymu. Faunas yra romėnų girių, ga
nyklų, gyvūnų dievas, galintis san
tykiauti ir su gyvūnų patelėmis, ir 
su moterimis, jam skirtomis apeigo
mis (luperkalijomis) siekta nuo avių 
bandų atbaidyti vilkus. Taigi, Fauno 
funkcijos idealiai atitinka Ganiklio 
reikšmę.

Vardo etimologija ne iki galo aiški; 
tai gali būti arba Ganiklis, t. y. pieme
nų dievas, nuo „ganyti", arba „Ganyk
los dievas" -  ganymo vietos dievas.

Gardunytis (šalt. -  Gandunithis, 
Gandunitis). J. Lasickio minimas lie
tuvių dievas, globojęs ką tik atves
tus ėriukus. Vardas kildintinas iš 
gardas, „aptvaras".

Giltinė. Lietuvių mirties deivė, 
numarinanti žmones. M . Pretorijus 
ją pamini tarp pykčio ir nelaimės 
dievų. Tautosakoje gerai žinoma, 
apibūdinama kaip senyva, negraži 
moteris ilga mėlyna nosimi ir veidu, 
ilgu liežuviu, pilnu mirtinų nuodų. 
Dieną ji landžioja po numirėlių kars
tus, ilgu liežuviu rinkdama ten nuo
dus, paskui jais nuodijami gyvieji. 
Kartais matoma išeinanti ar įeinanti 
į kiemą, kur kas nors merdėja. G ilti
nei būdinga balta spalva, tai reikštų 
gana archajišką jos kilmę, nes baltą 
mirties spalvą vėlesniais laikais 
pakeitė juoda. Dažnai papasakojama 
Giltinės biografija -  kadaise ji buvusi 
jauna ir graži, linkusi bendrauti, 
greita pagelbėti. Tačiau kai ji klasta 
uždaroma į karstą ir praguli ten sep
tynerius metus, sudžiūva ir tampa 
bjauri.

Giltinė žudo, geldama liežuviu, 
geluonių; jį nukirpus, Giltinė pra
randa savo galią, bent jau kuriam  
laikui; gal todėl kadaise į kapus bū
davo dedamos žirklės. Marinti žmo
nes Giltinės pareiga, ji čia klauso 
Dievo įsakymų. Kai dėl vienos ar 
kitos priežasties Giltinė liaujasi dir

bus savo darbą, griūva pasaulio 
tvarka, atsiranda daug senių, trokš
tančių ir meldžiančių mirties, sle
giančių aplinkinius.

Girstis, Giraitis (šalt. -  Girstis, 
Gyroyts). Lietuvių miško (giraitės) 
dievas. M ini M. Pretorijus, vadina jį 
miško dievu ir gretina su Silvanu; 
taip pat jį apibūdina J. Brodovskis; 
P. Ruigys laiko, kad tai „pagonių 
miško dievas", gretintinas su faunu, 
satyru. Dievavardis kildintinas iš 
„giria", „giraitė"; dievas išsamiau 
neapibūdinamas.

Gondas (šalt. -  Gondu). Mergelių 
garbinamas dievas, kurį J. Lasickis 
mini drauge su Piziumi, kuriam au
koja vaikinai, lydėdami nuotaką pas 
jaunąjį. A. J. Greimas įžiūri šeimy
ninius santykius bei saiką globojan
čią dievybę. Dievybė nėra aiški, įti
kėtina, kad jos funkcija -  seksualinių 
santykių globa.

Gota, G o t e ?  (šalt. -  Gotha). 
M. Pretorijaus minima lietuvių gal
vijų dauginimosi deivė, jai aukoti 
galvijų pirmagimiai, kurie su tam 
tikromis ceremonijomis būdavo su
valgomi. Dievavardis liet. k. atitik
mens neturi, tačiau latviškai goti na -  
karvė.

G u lb i Dziewos (?). M. Strijkovs
kis 1582 m. mini Gulbi Dziewos kaip 
dievą, globojantį kiekvieną žmogų, 
proprius genius, kuriam vyrai auko
davę baltus kaplūnus, moterys -  viš
tytes. Etimologija tikriausiai sietina 
su žodžiu „gelbėti", nors neatmes
tina ir „gulbės" prasmė. Čia būtų ga
lima įžiūrėti arba senosios religijos 
realiją, kiekvieno žmogaus dvasią 
globėją, arba krikščioniškojo angelo 
sargo perdirbinį. Pirmoji versija vi
siškai tikėtina, nes kai kurios religi
jos tokią dvasią globėją arba kiekvie
no žmogaus asmeninį dievą turėjo 
(pvz., babiloniečiai). Tokiam asmeni
niam dievui nusigręžus nuo žmo
gaus, jį ištinka įvairios nelaimės ir 
tam tikrais ritualais tenka jį susigrą
žinti. Sibiro tautose tokią dvasią glo
bėją turi arba visi žmonės, arba tik 
šamanai; ji pasirodo gyvūno, neretai 
ir paukščio pavidalu, beje, ir gulbės.
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Galima prisiminti lietuvių pasakose 
dažną motyvą -  dingusios, pražuvu- 
sios gulbės paieškas.

Gūžė (šalt. -  Guže, Czuze). Lietu
vių keliautojų dievas ar deivė. M ini 
J. Brodovskis, P. Ruigys. Etimologija 
neaiški, gali būti kildinam as iš 
čiuožti, čiūžė. Turėtų būti artimas ki
tiems kelione globojantiems die
vams, pvz., Kelukiui.

Jagaubis. Kitas lietuvių jaujos ir 
ugnies dievo Gabjaujo vardas. M ini 
P. Ruigys, J. Brodovskis, vadinda
mas jį ugnies dievu, lygindamas su 
Vulkanu.

Jaučių baubis, J a u č b a u b i s .  
Lietuvių bandos ar (ir) piemenų die
vas; mini M. Pretorijus, J. Brodovskis 
(lygindamas jį su Panų), P. Ruigys. 
Tikriausiai kildintinas nuo baubti, 
71 Baubis. A. J. Greimas čia įžiūri gy
vulių ir piemenų globėją, gyvenantį 
vandenyse, balose, galintį pasirodyti 
ir jaučio, ir jaučio balsu baubiančio 
paukščio pavidalu.

Javinė. Lietuvių javų deivė, mi
nima J. Brodovskio. Plačiau apie ją 
nieko nežinoma. Gali būti vėly vokos 
kilmės personažas, kuriame susilie
ja kelių javus ir jų lauką globojančių 
dievų ir deivių įvaizdžiai.

Jumpira. Vakarų Lietuvoje labai 
vėlai (1964 m.) užrašytas Bangpūčio 
palydovės vardas; ji pasirodo pusiau 
moters, pusiau žuvies pavidalu, pra
našaudama Bangpūčio pasirodymą. 
Gali būti autentiška; vardas kildin
tinas iš vok. Jungfrau, „mergelė". Vis 
dėlto galima vokiečių ar univer
salios „jūrininkų mitologijos" įtaka.

Jūratė. Pasak vėlyvų pateikimų -  
lietuvių jūros deivė, undinės pavi
dalo. Nepaisant didelio Jūratės ir 
Kastyčio legendos populiarumo, at
siradusio dėl romantinės raštijos ir 
Maironio poemos įtakos, jos auten
tiškumas neaiškus. N. Vėliaus paste
bėjimu, undinės lietuvių tautosako
je labai retos.

Karorius (šalt. -  Chaurirari). A rk
lių ir karo dievas, kurį 1582 m. pa

mini M. Strijkovskis. Šiam dievui au
kotos užaugusios vištos, stiprūs gai
džiai, tikintis, kad šitokie veisis ir 
arkliai. Prašant taikos, jam melstasi 
užkrosnyje atsisėdus ant balno. 
M. Strijkovskis jį laiko antikinio  
Marso atitikmeniu. Vardas užrašant 
stipriai iškreiptas ir neberekonst- 
ruojamas. V. Manhartas įžiūrėjo Ka- 
rorių, „kariauninką". Tyrinėtojai 
apskritai sutinka, kad tai, nors ir 
klaidingai užrašytas, lietuvių karo 
dievas. Reikšmingas jo siejimas su 
arkliais, rodantis, kad šis dievas ga
lėjo būti įsivaizduojamas raitas.

Karvaitis. Lietuvių dievas, globo
jantis veršelius, mini M . Pretorijus: 
Karvaitis ein Gott der Kalber; po jo 
paminimas Eratinnis, ėriukų dievas. 
J. Lasickis veršelių ir ėriukų dievu 
laiko vieną dievą, Kurvvaiczin Erai- 
czin. Nam inių gyvulių ir galvijų 
prieauglio dievai lietuvių mitologi
joje neblogai paliudyti. 71 Ėratinis, 
Gardunytis, Prieparšis.

Kelio dievas, Kelių dievas (šalt. -  
Kielu Dziewos). 1582 m. jį mini M. 
Strijkovskis. Pasak jo, lietuviai Kelio 
dievui aukodavę baltas vištas, ran
koje laikydami pagalį, persijuosę ir 
vyžomis apsiavę, panašiai kaip žy
dai per Velykų šventę. Jo būdavo 
prašoma, kad kelionė pasisektų lai
mingai, nuo namų iki namų. T. Nar
butas perteikia liaudies tradiciją, 
pasak kurios, prie kelio gulėdavę 
tam tikri akmenys, vadinti Kelio 
dievo užkeikimo akmenimis, arba 
tiksliau -  akmenimis, paskirtais Ke
lio dievui. Niekas nedrįsdavęs at
sisėsti ant tokio akmens, pirma ne
sukalbėjęs tam tikros maldelės, ma
tyt, iš baimės, kad neatsitiktų kas 
bloga: dažniausiai manyta, kad ak
muo gali pasitraukti iš po sėdinčio
jo, todėl galima skaudžiai užsigauti. 
T. Narbutu čia reikėtų pasitikėti: 
prisimintinas graikų Hermis, jo są
sajos su akmenimis, hermomis. Her
mos -  tai archajinės akmenų krūvos 
pakelėse, nuo kurių, galimas daly
kas, atsiradęs ir Hermio vardas. Vie
na Hermio funkcijų buvo kelionės 
globa; jis vaizduojamas su lazda ran
koje -  tai primintų aukojimą Kelio 
dievui.

Kelukis, Keliukis (šalt. -  Kellu- 
kis). Kitas lietuvių Kelio dievo var
das; Kelukį, kurio paisoma kelio
nėje, mini M. Pretorijus: Keliukis der 
aut die Wege Achtung hat. Nėra pag
rindo manyti, kad Kelukis turėtų la
bai skirtis nuo M. Strijkovskio paliu
dyto Kelių dievo.

Kerpyčius (šalt. -  Kierpiczus). Lie
tuvių miško dievas. J. Lasickis jį mini 
po Modeinos ir Ragainos, priskir
damas jam miško globą drauge su 
jo pagalbininku Šilinyčiu, samanų 
dievu. T. Narbutas manė, kad Ker
pyčius ir Šilinyčius yra statybos die
vai; Kerpyčių jis kildino iš slavų kir- 
pič „plyta", o šilinyčiu keitė į Sa- 
manyčių, t. y. samanų dievą (statant 
namus, kaip irj. Lasickis pastebi, 
samanos būdavo gausiai naudoja
mos plyšiams tarp sienojų užkam
šyti). H. Useneris teigė, kad Kerpy- 
čiaus ir šilinyčiaus būdavo šaukia
masi renkant samanas; A. Briukne- 
ris abi šias dievybes laikė miško sa
manų dievybėmis.

Painiavą čia kelia tai, kad Ker
pyčius gali būti kildinamas iš liet. k. 
žodžio kerpė, o Šilinyčius -  iššilas 
(dažniausiai vartojama prasme ši
las -  tai pušynas). Neatmestina prie
laida, kad J. Lasickis kažką supai
niojo, nes būtent šilas labiau aso
cijuojasi su mišku nei kerpės (ker
pėta gali būti ir pieva). Kita vertus, 
jei J. Lasickis viską perteikė tiksliai, 
matome gana įdom ią struktūrą: 
mišką globoja Modeina ir Ragaina, 
o Kerpyčius, matyt, siejamas su ker
pėmis, Šilinyčius -  su samanomis ir 
„užbaigia" miško struktūrą apačio
je. Modeina arba Medeina neabejo
tinai siejama su medžiais, kaip ir 
Ragaina, Ragana, lietuvių tautosa
koje galinti pasirodyti, pvz., sėdinti 
medyje, raganos, pasivertusios  
paukščiais, renkasi medžių viršūnė
se. Susidarytų įspūdis, kad Lasickio 
Modeina ir Ragaina siejasi su pačiais 
medžiais, Kerpyčius ir šilinyčius su 
jų" papėde ir samanų kilimu miške; 
plg. liet. kerplė -  kelmas su šakni
mis, keras, buvusio kelmo šaknys, 
kernezas -  neužauga, žemo ūgio, 
menkas, suskurdęs žmogus, gyvu
lys ar medis ir pan. Mišką globoja iš 
esmės dvi dievų poros -  ar čia įžiū-
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retina kokios nors jungties galimy
bė, neaišku. Šilo vokietėliais, šiliniais 
kartais eufemistiškai pavadinami 
velniai. Raganos ryšys su velniu ži
nomas. Jei Lasickis dievus išvardija 
atitinkama tvarka -  Modeina-Ra- 
gana ir Kerpyčius-Šilinyčius, leis
tina spėti, kad galima ir kita sąsaja: 
Modeina-Kerpyčius (?), Ragana- 
šilinyčius.

T. Narbuto prielaidą, kad šie die
vai esą statybą iš plytų ir medienos 
globojantys dievai, galima kiek pa
keisti: kadangi J. Lasickio laikais kai
me statyta iš rąstų bei samanų, įti
kėtina, kad vienas iš šių dievų glo
botų rąstus, kitas samanas. įdomi 
būtų mįslė: šilinis žirgas balinį šieną 
ėda (trobos sienojas ir samanos). Ati
tinkamai Modeina ir Ragaina būtų 
„laukinio" miško deivės, Kerpyčius 
ir Šilinyčius -  miško sukultūrinimą, 
„domestikavimą", pervedimą namo 
lygmenin palydintys asmenys.

Kiaulių kriukis. Lietuvių kiaulių 
dievas, kurį mini M. Pretorijus: Kiau- 
liu-Krukei der Schweingott. Gretin- 
tinas su J. Lasickio minimais Krema- 
ta ir Krukiu. Vardas tikriausiai kilęs 
arba nuo kriuksėjimo (tai įtikėtina, 
nes kai kurie lietuvių gyvūnus glo
bojantys dievai įvardijami pagal jų 
skleidžiamų garsų analogijas, plg. 
Bičbirbius, Baubis), arba nuo kriu
kio, „kiaulės knyslės".

Kimis. Tikriausiai lietuvių vyšnių 
medžių dievas. J. Lasickis Kirnį api
būdina labai specifikuotai: tai vyš
nių, augančių prie vienos paežerės 
tvirtovės, globėjas, kuriam tarp vyš
nių sumetami papjauti gaidžiai ir 
prismaigstoma degančių vaškinių 
žvakių. Tyrinėtojai, remdamiesi skir
tingomis Kirnio etimologijomis (kir- 
nis gali reikšti ir „klampynę, dumb
lyną", ir kryklę vyšnią), Kirnį aiški
na arba kaip vyšnios medžio dievy
bę, arba teigia, kad tai „klampynių, 
dumblynių" dievas. Aukojimas prie 
medžio, t. y. kraujo auka, kurios me
tu arba pats medis apšlakstomas 
krauju, arba kruvina auka dedama 
prieš medį, žinomas prūsams, kel
tams; atrodo, kad čia aprašoma de
gradavusi, bet vis vien išlikusi švent
vietė; žvakės galėtų liudyti apie šven
tąją ugnį.

klystžvakės. Lietuvių tautosako
je paslaptingos liepsnelės, skrajo
jančios ore, klaidinančios žmones. 
Dažniausiai tapatinamos su miru
siųjų vėlėmis. Klajoja ištisais spie
čiais, kartais pasirodo iš kapinių ir 
grįžta į jas. Būna, kad žmogų klai
dinantis žiburėlis, atrodantis kaip 
verpstės ratas, nuveda jį prie pa- 
kūdrės, o pats nukeliauja į šabakš
tynus ir krūmynus. Tikriausiai tai 
savo vietos nerandančios vėlės ap
raiška. Tokia liepsnelė gali būti su
sijusi su kokio nors savižudžio ar 
nelaiku mirusio žmogaus kūnu, pa
laidotu krūmynuose, ar pan. Tokios 
liepsnelės paprastai ateina arba iš 
kapų, arba iš žemų, pelkėtų vietų ir 
į jas sugrįžta. Jos nėra žmonėms pa
lankios, stengiasi juos paklaidinti, 
vejasi iki pat namų, gali persekioti 
net troboje. Jei tokios liepsnelės įžei
džiamos, jos keršija; pagrasinus su
duoti pagaliu, jos apiberia įžeidėją 
ugnimi; žmogus, tvojęs botagu ar 
nušovęs žvakelę, po nakties randa
mas nebegyvas. Tokios liepsnelės 
gali lėkti spiečiais, šviečia taip ryš
kiai, kad žmogui tenka užsidengti 
akis, jų baidosi arkliai.

Kolera. Lietuvių tautosakoje -  
Maro palydovė, epideminės ligos 
deivė. Apibūdinama kaip „juodai 
apsirėdžiusi ponia", važinėjasi su 
Maru keturiais juodais žirgais pa
kinkyta karieta. Sakmėse apibūdi
nama ir kaip „baisiai didelė boba", 
dažniausiai jojanti raita. Jeigu žmo
gus jai padeda, parodo kelią, kitaip 
pasitarnauja, ji prižada to žmogaus 
ar net viso kaimo nekliudyti. Sa
koma, kad Kolera „baisiai bjauri, nu
plyšusi, sustirusi" ir smirdinti. Ko- 
lerai sulaikyti ties kaimo ribom nak
timis kūrėnama ugnis, statomi kry
žiai. Kolera panaši į Maro deives ar 
mergas, tik ji bjauresnės išvaizdos, 
be to, jai paslaugą padaręs žmogus 
gali tikėtis išlikti ligos nepaliestas.

Kovas. Pasak T. Narbuto, lietuvių 
karo dievas, Marso atitikmuo, kurio 
ženklas buvo žirgas arba juodas gai
dys. A r dievavardis autentiškas, ne
aišku. Lietuvių tradicijoje kovo var
du vadinamas pirmasis pavasario 
mėnuo, plg. romėnų martius. Būtent

pirmąjį pavasario mėnesį tiek Lie
tuvoje, tiek Romoje dažniausiai pra
sidėdavo karo žygiai.

Kremata, K r e m a r a. Lietuvių par
šų ir kiaulių dievas, kurį mini J. La
sickis: Kremata porcorum et suum 
ėst Deus. šiai dievybei kūrenami 
židiniai ir aukojamas alus, liejant jį 
ant kiaulių. Vardas gali būti kilęs 
nuo krimsti ir skaityti jį galima kaip 
Kremtanti (A. Miežinskis), arba nuo 
kramė „galva"(V. Jaskievičius). Die
vybės lytis nėra aiški, bet jei užrašy
mas tikslus, tai būtų deivė. įdomu, 
kad paršus ir kiaules globojančiai 
deivei kūrenamas židinys; kiaulės ir 
ugnies mitinė sąsaja žinoma ir Lie
tuvoje (plg. Sovijaus mitą), ir Euro
poje (plg. šv. dykumų Antano, liau
dies sąmonėje -  kiaulių globėjo, są
sajas su ugnimi). Alaus ir kiaulės 
(kiaulienos) sąsajos irgi žinomos.

Krukis, K r i u k i s .  Lietuvių kiau
lių dievas, garbinamas kalvių Bud
raičių. M ini J. Lasickis: Krukis suum 
ėst deus, qui religiose colitur ab Bud- 
raicis, hoc ėst fabris ferrariis. Krukis, 
kaip kiaulių dievas, problemų ne
keltų, ir jį šiuo aspektu turėtume 
gretinti su M. Pretorijaus minimu 
Kiaulių Krukiu, kuris apibūdinamas 
vien tik kaip kiaulių dievas. J. La
sickio pateikta sąsaja su kalviais 
verčia į Krukį pažvelgti kitame kon
tekste. T. Narbutas Krukį priskyrė 
netgi svarbiausiems dievams, laikė 
jį Kalvių dievu, antikinio Vulkano 
reliktu, geriausiu kalviu ir to amato 
globėju. Budraičiai, kurie ypač karš
tai jam meldžiasi, buvę rūdininkai, 
t. y. geležies iš vietinės rūdos lydyto
jai. Kaip pastebi A. J. Greimas, N. Vė
lius, Krukis liet. k. gali reikšti kablį, 
žarsteklį, kiaulės knyslę, ūkininko 
įpėdinį, tad Krukio sąsajos su kal
viais visiškai įmanomos. A. J. Grei
mas iš Krukio rekonstruoja lietuvių 
kalvystės globėją, tapatintiną su Ka- 
leveliu, Teliaveliu. Vis dėlto kiti au
toriai, pasiremdami M. Pretorijaus 
paaiškinimu, Krukio sąsajų su kalvys
te nepaisydami, laiko jį tiesiog kiaulių 
dievu (V. Manhartas, A. Briukneris).

Atrodytų, Krukis, Kiaulių Krukis 
beigi Kremata neturėtų būti labai 
išskiriami ir siejami tik su viena ar
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kita funkcija. Kai kurie lietuvių die
vai net tame pačiame kaime galėjo 
būti interpretuojami skirtingai, plg. 
Dimstipatį. Be abejo, ūkininkams 
Krukis ar Kremą ta reiškė visų pirma 
kiaulių dievą, o kalviams skleidėsi 
kitas Krukio bei Krematos aspektas, 
pirmiausia -  jo sąsaja su ugnimi. 
Krematai kūrenami židiniai, Krukį 
garbina kalviai, susiję su ugnimi ar 
geležies lydimu; kiaulės ir ugnies 
sąsajos labai aiškiai akcentuojamos 
Sovijaus mite; be to, šerną nugalėjęs 
Sovijus pagrindiniame lietuvių mite 
įsteigia mirusiųjų deginimą ir, be 
kita ko, Teliavelio, t. y. mitinio Kal
vių kalvio kultą.

Krūminė, K r ū m i n ė  p r a 
d ž i ų  v a r p ų  (šalt. -  Kruminie 
pradžių warpu). Lietuvių javų die
vybė. 1582 m. mini M. Strijkovskis. 
Pasak jo, tai dievas, duodantis visus 
javus; aukai būdavo mušamos vištos 
su žemomis skiauterėmis, jų mėsa 
kapojama į smulkius gabalėlius, 
idant rugiai būtų tankūs ir neper
augtų. Be abejo, tai ne dievas, o dei
vė. Jos autentiškumą V. Manhartas 
neigė, A. Briukneris laikė ją tik lauko 
demonu. T. Narbutas čia įžiūrėjo 
javų deivę, žemdirbystės globėją ir 
išradėją, jai priskyrė neabejotinai 
neautentišką mitą, padarytą pagal 
Demetros ir Persefonės mito siužetą. 
Šiuo metu Krūminė aiškinama kaip 
javų deivė.

T. Narbutas Krūminės pirmapra
diškumą perdėjo, tačiau jos vardą 
lydintis priedėlis, „pradžių varpų" 
nurodytų tam tikrą pradžios seman
tiką, kuri kol kas nėra pakankamai 
nagrinėta. M. Strijkovskis teigia, kad 
Krūminė „duoda" visus javus, jai 
aukojamos vištos su žemomis skiau
terėmis; tai rodytų, kad javus ji glo
boja nuo želmenų ar nuo pasėlių, ta
čiau su javų branda jos funkcijos, be
rods, baigiasi, tad Krūminę reikėtų 
laikyti javų lauko dievybe. 71 javinė.

Kukovaitis. Legendinis lietuvių 
kunigaikštis, palaidotas kalne netoli 
Deltuvos; pasak legendinės tradici
jos (Lietuvos metraštis, M. Strijkovs
kis, T. Narbutas ir kt.), ten augusi 
dievams skirta giraitė, kurioje sto
vėjęs Kukovaičio stabas, tapęs kul

to objektu. Patenka į kitų valdančio
sios dinastijos nekrokulto steiginių 
kontekstą (Spera, Pajauta, Šventara
gis). Pasak legendinės tradicijos, Ku- 
kovaitį palaidoja ir kulto centrą toje 
vietoje įsteigia Utenis, Kukovaičio 
sūnus (plg. Sovijaus, Šventaragio ir 
kitus religinius steiginius, kuriuos 
įkuria mirusiųjų sūnūs).

Laibegelda, Luibegelda (šalt. -  
Luibegeldae. Luibegelda, Laibegel
da). J. Lasickio minimos lietuvių dei
vės, į kurias kreipiasi moterys, pra
šydamos, kad atneštų joms visokių 
sėklų gilės kiaute. Vis dėlto tai gali 
būti užrašant atsiradęs iškreiptas 
dirbtinis deivių vardas; Luibegelda, 
Laibegelda gal yra tiesiog kreipinio, 
maldelės pradžia, tarkime, „luobo 
gelda" ar pan. Kitas klausimas, kas 
tai per deivės. T. Narbutas mano, 
kad tai deivė Žinia, skleidžianti ži
nias, šlovę, gandus, bet ši versija var
giai įtikima.

Laimė. Lietuvių mitinė būtybė, le
mianti žmonių likimą jiems gims
tant, globojanti gimdyves. Pirmą 
kartą 1666 m. mini Danielius Klei
nas; tautosakoje sutinkama pakan
kamai dažnai. Jos nuskirto likimo 
pakeisti negalima. Mitologijos tyri
nėtojai dažnai mėgino suteikti Lai
mei kosminės deivės, likimo valdo
vės statusą, lygino ją su antikinės 
mitologijos atitikmenimis. Tačiau, 
nors Laimė neabejotinai kildintina iš 
indoeuropietiškos deivių -  likimo lė
mėjų mitologemos, kosminės, uni
versalios lemties funkcijos ji tikrai 
neturi.

Laukpatis, L a u k p a t i m a s .  
Lietuvių lauko dievas. M ini J. Lasic- 
kis (Lavvkpatimo) kaip dievą, ku
riam meldžiamasi, einant arti bei 
sėti. T ikriausiai tapatintinas su 
Lauksargių. Priklausytų lietuvių  
dievams, prižiūrintiems, sergstin- 
tiems tam tikrą teritoriją, plg. Že
mėpatis ir kt.

Lauksargis, L a u k o s a r g i s .  
Lietuvių lauko dievas, artimas ar ta
patintinas su Laukpačiu. M ini Mar
tynas Mažvydas. Lygintinas ir su 
latvių Lauka mate.

Laumė. Lietuvių mitologijoje dei
vė, galimas dalykas, kadaise Per
kūno sutuoktinė, nublokšta į žemę; 
tautosakoje -  savita folklorinė bū
tybė, moteris stambiomis krūtimis, 
dažniausiai pasirodanti vakare, nak
tį, susijusi su vandeniu, ežerais, upė
mis, turinti chtoniškų požym ių. 
Ypač darbšti, verpia, audžia, skal
biasi, jos dovanoti audeklo rietimai 
niekada nesibaigia, jei tik jų apdo
vanotasis nepamėgina išmatuoti. 
Gali sukeisti kūdikius, palikdama jų 
vietoje savo vaiką -  laumiuką. Aps
kritai domisi vaikais, netyčiomis pa
laukėje paliktą vaiką priglobia, pri
žiūri, apdovanoja, tačiau tyčiomis 
paliktą nužudo. Kartais ieško meilės 
nuotykių, tačiau folklore konkretaus 
porininko neturi. Apskritai apie 
Laumę sukurta daugybė hipotezių 
ir prielaidų, paverčiant ją čia pag
rindine lietuvių deive, čia vien tik 
folkloriniu personažu, tačiau jos 
klausimas nėra galutinai išspręstas, 
įtikėtina, kad Laumės paveikslo ne
aiškumai kyla dėl istoriškai susiklos
čiusių šio vaizdinio raidos aplinky
bių; šiaip ar taip, kadainykštės dei
vės bruožų ji turi.

Lazdona. Pasak J. Lasickio -  lietu
vių riešutų dievas, bet veikiausiai tai 
deivė. Matyt, sietina su lazdynu ir 
atitinkamai priklausytų tiems lie
tuvių dievams, kurie globoja atski
rus medžius, plg. Beržulį, Kirnį ir kt.

Lietuva. Tariama lietuvių, latvių, 
estų laisvės, malonumų, džiaugsmo 
deivė, kurią mini T. Narbutas, esą 
perimta iš skandinavų (Frėja). Nei 
šaltiniai, nei tautosaka tokios deivės 
nemini.

Lietuvėnas. Lietuvių tautosakoje-  
gyvulių slogutis, rečiau -  slogučio 
atmaina. Naktimis jie jodo arklius, 
kartais tiesiog vaikšto keliais ir ežio
mis, plg.: „ant kelių ir ežių negalima 
gulėti, nes lietuvėnam ten paskirta 
eiti". Vis dėlto veikiausiai tai skoli
nys iš latvių.

Lietuvių šventės žymėjo sakra- 
laus laiko periodus individo ir bend
ruomenės gyvenime. Ypač reikšmin
gos kalendorinės šventės atspindė-
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Užgavėnės. Lašininis ir Kanapinis

jo senąją -  ciklinę -  laiko sampratą. 
Metai, vienas pagrindinių laiko vie
netų, suformuoti stebint Saulės rie
dą dangaus skliautu. Todėl Saulės 
padėtis metų eigoje ir švenčių metu 
buvo itin svarbi. Kalėdos, didžiausia 
žiemos šventė, sutapo su žiemos 
solsticija, o Joninės, pagrindinė va
saros šventė, buvo orientuota į va
saros solsticiją. Artėjant Kalėdoms 
dienos tapdavo trumpiausios, tai -  
tamsos ir šalčio periodas. M itolo
giniu aspektu laikotarpis iki Kalėdų 
reiškė chaotinių jėgų įsigalėjimą 
pasaulyje, žmogaus būtyje. Todėl 
žmogui atsirasdavo poreikis visa
pusiškai atsinaujinti, pakilti į aukš
tesnę fizinės bei dvasinės egzisten
cijos plotmę. Tai suteikdavo Kalėdų 
šventė su pasirengimo jai periodu ir 
pačios šventės apeiginiais veiks
mais. Kalėdų išvakarėse, Kūčių die
ną, būdavo iš pagrindų išvalomas, 
sutvarkomas gyvenamasis būstas, 
visi išsimaudydavo, apsirengdavo 
švariais drabužiais. Prie šventinio 
stalo žmogus sėsdavo susikaupęs, 
fiziškai bei dvasiškai pasiruošęs at
likti apeigas. Namai neretai būdavo 
papuošiami žalumynais: prieš Kalė

das į vandenį įmerkiama vyšnios, 
obels ar slyvos šakelė, kad šventės 
metu ji pražystų. Tikėta, kad augalo 
pražydėjimas žiemą yra jo nepap
rastos, pasaulį atnaujinančios, gy
vybę skleidžiančios galios pasireiš
kimas. Kūčių vakarą vykdavo apei
ginės vaišės. Pagrindinis ritualinis 
valgis buvo kūčia -  patiekalas iš 
aguonų, kviečių, miežių, žirnių, pu
pų, pasaldintas medumi. Nuo seno 
manyta, kad grūdai skatina vaisin
gumą. Būdavo laužomas ir valgo
mas ruginės duonos kepalėlis, va
dintas kūčių duona. Merkinės apy
linkėse namų šeimininkas, paėmęs 
šitokį duonos kepaliuką, triskart 
apeidavo trobą, vis sustodamas prie 
durų, pasibelsdamas ir į klausimą 
„Kas čia eina?" atsakydamas: „Die
vulis su šventa kūčele". Po to šeimi
ninkė įsileisdavo jį į vidų. Kadangi 
sakraliu laiku būdavęs glaudus ry
šys tarp mitinio pasaulio sferų, mi
tiniai personažai iš anapusinių sri
čių atkeliaudavo į žemę. Tikėta, kad 
Kūčių naktį sugrįžta mirusieji ir vai
šinasi prie ritualinių vaišių stalo. 
Šios nakties 12 valanda -  ypatingas 
šventės laikas. Tuomet gyvuliai tvar
te prakalba žmogaus balsu, o van
duo visuose šaltiniuose virsta vynu. 
Tai stebuklų, nepaprastų įvykių, 
mirtingiesiems nepasiekiamas pas
lapties laikas. Jei kuris pasiklauso 
šnekančių gyvulių, turi mirti. Per 
Kūčias ar antrą Kalėdų dieną per 
kaimą būdavo velkama medinė ka
ladė (blukas), kurią galiausiai sude
gindavo. Anot S. Daukanto, kaladė 
simbolizavo „sunkų praėjusįjį me
tą". Tad Kalėdos -  pasaulio ir žmo
gaus regeneracijos šventė, glaudžių 
santykių tarp mitinio pasaulio sferų 
ir jų reprezentantų laikotarpis.

Laikotarpis nuo Kalėdų iki Trijų 
karalių, į kurį įsiterpia Naujųjų metų 
šventė, buvo vadinamas tarpušven- 
čiu, o to meto vakarai -  šventvaka
riais. Tada nebuvo dirbami sunkūs 
darbai. Kartais susirenkama vienoje 
troboje, kur daugiau jaunimo, vaka
roti. Naujųjų metų išvakarėse atlie
kama daug įvairių būrimų -  spėjama 
ateitis. Tarpušvenčiai baigdavosi 
„Trijų karalių" su „žvaigžde" vaikš
čiojimo po namus apeiga.

Žiemos ir pavasario sandūroje bu
vo švenčiama triukšminga Užgavė
nių šventė. Daugelis šios šventės 
apeigų kaip tik ir žymėjo perėjimą 
iš vieno metų laiko į kitą, o krikščio
nybėje -  nuo linksmybių, mėsėdžio -  
į gavėnią. Per Užgavėnes buvo daug 
kartų valgoma: 7, 9 ar net 12 kartų. 
Būdingi patiekalai: kiauliena, šiu
pinys (miežinių kruopų bei žirnių 
košė su kiaulės uodega ar šnipu), 
blynai. Daugelis apeigų buvo susi
jusios su derlingumo, ypač linų, ska
tinimu. Kad linai gerai derėtų, būda
vo supamasi sūpuoklėmis, važinė- 
jamasi rogėmis (kuris toliau nuva
žiuosiąs, to ir linai būsią ilgesni), jau
nuoliai, susėdę į roges, važiuodavo 
per kaimą, prašydami aplaistyti juos 
vandeniu.

Per Užgavėnes vykdavo persiren- 
gėlių vaikštynės. Būdavo vežiojama 
moteriškais drabužiais aprengta pa
mėklė, More arba Kotre vadinta. 
Paskui šią būtybę kaimo gale sude
gindavo ar paskandindavo. More, 
Kotrė -  žiemos, mirties įvaizdis, to
dėl žiemai baigiantis būdavo aktu
alu jas sunaikinti. Po kaimą vaikš
čiodavo Užgavėn ių  ,,žyda i"  su 
„ožiu", „arkliu", „gerve", kartais -  
„ubagai", „giltinė", „velnias".

Neretai būdavo inscenizuojamos 
Užgavėnių personažų Lašininio, reiš
kusio mėsėdį, ir Kanapinio, simboli
zavusio gavėnią, rungtynės. Jie krės
davo pokštus, linksmindavo susi
rinkusius. Apie vidurnaktį įvykda
vo Kanapinio ir Lašininio imtynės, 
per kurias pastarasis būdavo nugali
mas. Šitaip apie pusiaunaktį įvyk
davo seno ir naujo kaita, užleidžiant 
pozicijas tam, kas atstovauja naująjį 
laiko periodą.

Velykos senąja prasme -  pavasario, 
bundančios gamtos šventė. Šventės 
išvakarėse ir Velykų naktį nemažai 
apeigų, ne tik krikščioniškų, bet ir 
grynai liaudiškų, buvo atliekama 
bažnyčioje ir šventoriuje. Rytų Lie
tuvoje Velykų naktį, patį vidurnaktį, 
būdavo vaidinamas Gavėno „sušau
dymas". Šis personažas, apsitaisęs 
prastais drabužiais, su ilga kanapi
ne barzda, išsipaišęs suodžiais, bėg
davo per bažnyčią, ir tuomet jį „nu
šaudavo". Po to jis persiversdavo
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per galvą ir dingdavo. Visa tai reikš
davo gavėnios pabaigą. Velykų naktį 
šventoriuje uždegamas laužas. Šven
tintos ugnies būdavo parsinešama į 
namus ir įkuriami židiniai. Tikėta, 
kad tą ugnį uždegus išbėgioja visos 
gyvatės.

Velykų apeiginis valgis -  kiauši
nis, vaisingumo, gyvybės pradmens, 
o krikščionybėje -  prisikėlimo sim
bolis. Kiaušiniai būdavo dažomi, 
marginami raštais. Būdingi Velykų 
papročiai -  margučių daužymas 
(siekiant išsiaiškinti, kieno margutis 
stipriausias), ritinėjimas loveliu. Mar
gučių lukštai, valgių likučiai būdavo 
užkasami keturiuose trobos kam
puose. Šitaip siekta apsaugoti na
mus nuo perkūnijos. Be abejo, tai -  
auka griaustinio dievui Perkūnui.

Specifinis Velykų paprotys -  la- 
lautojų ėjimas per kaimą, namų lan
kymas. Lalauti eidavo vyrai, papras
tai pirmosios Velykų dienos vakarą. 
Priėję prie lankomų namų lango ir 
paprašę leidimo palinksminti name
lius, jie pagiedodavo lalinką, linkė
dami gero derliaus, o netekėjusioms 
merginoms -  greičiau ištekėti. La- 
lautojai būdavo apdovanojami kiau
šiniais, Velykų pyragu. Dovanomis 
siekta pamaloninti atvykėlius, kad 
jų linkėjimai išsipildytų ir namus ly
dėtų sėkmė.

Pamėgta Lietuvoje pavasario šven
tė buvo Jurginis. Tai visų pirma žem
dirbių šventė. Nuo Jurginių praside
da naujas žemdirbystės ir gyvulinin
kystės sezonas. Tikėta, kad šv. Jurgis 
atrakina, sušildo žemę, išleidžia žo
lę, rasą, todėl nuo Jurginių pradeda
ma dirbti žemę, gyvuliai išgenami į 
laukus.

Sekminių šventės ritualuose dide
lis dėmesys buvo skiriamas auga
lams. Gamta gegužės-birželio mė
nesiais jau būna sužalaivusi, kupina 
vegetacinių galių. Kita vertus, jos 
situacija pavojinga, tarsi kritinė. Ž y 
dėjimas -  tai kartu ir vaisiaus mez- 
gimosi pradinė stadija. Vaisiui užsi
megzti reikia palankių sąlygų. A u 
galuose glūdinčių vegetacinių po
tencijų skatinimui, besimezgančio 
vaisiaus išsaugojimui skirta dau
gelis Sekminių apeigų. Būdavo lan
komi javai, dainuojant tam tikras 
dainas. Čia pat, javų lauke, rengtos

vaišės, vadintos sambūriais. Tikėta, 
kad laukų apėjimas atlieka apsau
ginę funkciją, juos pašventina, o vai
šės javų lauke -  tai auka žemei.

Per Sekmines namai ir kiemas bū
davo apkaišomi sužaliavusiais ber
želiais. Jų vainikais papuošiamos ir 
karvės, kad būtų pieningesnės. Šei
mininkės už apvainikuotas karves 
atsilygindavo piemenėliams „mels- 
tuvėmis": kiaušiniais, sviestu, sūriu, 
pyragu. Po to piemenys suruošdavo 
puotą, vadinamąją piemenų pautienę.

Ilgiausių dienų, šviesos, gamtos 
su vešėjimo metas -  Joninės. Kaip ir 
per Sekmines, nemaža šios šventės 
ritualų buvo susiję su augalija. Šven
tės išvakarėse skinami pievų žoly
nai -  kupolės. Iš jų buriama, prana
šaujama ateitis, pinami vainikai. Mer

ginos, norėdamos sužinoti, ar ište
kės, burdavo, sumetusios vainikus į 
vandenį. Per šią šventę atliekamose 
apeigose raiški vedybų, vaisingumo 
tematika. Kaip teigia M. Valančius, 
moterys eidavo prie upių, tvenkinių, 
kur prausdavosi, skalbdavo, šukuo- 
davosi, visa tai darydamos tam, kad 
vyrus gautų.

Per Jonines, kaip ir per kitas šven
tes, itin reikšmingu laikytas vidur
naktis. Tuomet pražysdavo papartis. 
Prieš išsiskleidžiant jo žiedui miške 
pasirodydavusios įvairios baisybės: 
velniai, raganos, gyvatės, žalčiai. 
Paparčio žiedo ieškotojas apsibrėž- 
davo šermukšnine lazda vieną, tris 
ar devynis ratus, kurie turėdavę jį 
apsaugoti. Paparčiu i pražydus, 
šmėklos dingdavo. Paparčio žiedas

šv. Jurgis koplytėlėje. Kelmės raj., Kražių apylinkė. 1961 m.
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turėdavęs nepaprastą galią, tas, ku
ris jį nuskindavo, tapdavo visažiniu, 
suprasdavo, ką gyvuliai ir paukščiai 
kalba, ką medžiai ošia, jam žemė 
tapdavo permatoma.

Rudenį svarbiausia švente laikyta 
Visų šventųjų diena ir Vėlinės. Visų 
šventųjų diena buvo skirta šventie
siems pagerbti, o Vėlinės -  miru
siuosius prisim inti. A b i šventės 
glaudžiai susijusios. Jau Vėlinių iš
vakarėse buvo atliekamos kai kurios 
mirusiesiems skirtos apeigos (iš
maldos dalijimas elgetoms, kapų 
lankymas), šioms šventėms nuo se
no būdavo pjaunamas avinas, o jo 
mėsa išdalijama pavargėliams, kad 
šie melstųsi už mirusiuosius. Elge
tos buvo tarsi gyvųjų ir mirusiųjų 
tarpininkai.

Apžvelgtos šventės laikytinos 
pagrindinėmis lietuvių kalendori
nėmis šventėmis. Jos artimai susi
jusios su krikščionybe. Tačiau iki šių 
dienų jose išliko senosios tradicinės 
kultūros pagrindas. Akivaizdus šių 
švenčių ryšys su gamta, jos sezonų 
kaita, taip pat su ūkiniu bei dvasiniu 
žemdirbio gyvenimu.

L.: Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės. / /  
Lietuvių tautosakos lobynas. [Bloomington!, 1978. 
- T. 7; Buračas B. Lietuvos kaimo papro
čiai. - V., 1993; Daukantas S. Raštai. - V., 1976. - T. 
1-2; Laurinkienė N. Mito atšvaitai lietuvių kalen
dorinėse dainose. - V., 1990; Valančius M. Raštai. - 
V., 1972. - T. 1-2; Vėlius N. Mitologinė švenčių 
semantika / /  Krantai, 1990, Nr. 2; Vyšniauskaitė A. 
Mūsų metai ir šventės. - K., 1993.

Lietuvonis. Lietuvių lietaus die
vas, minimas M. Strijkovskio 1582 m. 
Tai dievas, teikiantis lietų; jam au
kojamos įvairių spalvų vištos -  bal
tos, juodos, raibos. Dievo autentiš
kumu neabejojama, bet apie jį ką 
nors aiškesnio pasakyti neįmanoma, 
nebent prisiminus Danieliaus Kleino 
„Giesmyne" 1666 m. pateiktą seniau 
lietuvių garbintų dievų sąrašą: Ab- 
sint Perkūnas, Lituans..., galima jį 
laikyti iš dalies Perkūnui artimu 
dievu.

liga, ligų demonai. Lietuvių tra
dicijoje iš bendro fono neišskiriamos 
piktosios dvasios, sukeliančios su
sirgimus. Drugio liga, ieškanti sau 
aukos, pasirodo kaip vyras, „vo
kietuko išvaizdoj", žmogaus liga 
gali būti ir siūlančios eiti imčių bo

bos pavidalo. Imtynės, grumtynės -  
dažnas vaizdinys; su mirtimi (Ta- 
natu) grumiasi Sizifas ir Heraklis, 
kaip atletas su atletu.

Ligyčius (?) (šalt. -  Ligiczus, Ly- 
ginezus, Lygiejus). J. Lasickio m i
nimas lietuvių dievas, teikiantis 
žmonėms santarvę. Kildintinas iš 
„lyginti", t. y. „derinti" (plg. Der- 
fintos, Derintojas) ir priklauso žmo
nių santykius globojantiems die
vams. M. Pretorijus jį vadina Lygė- 
jumi, santarvės ir teisingumo dievu.

Litvas. Prūsų legendinėje tra
dicijoje -  pirmasis Lietuvos valdo
vas, legendinio prūsų „karaliaus" 
Videvučio vyriausias sūnus, kuriam 
buvo pavesta valdyti Lietuvą; Lietu
voje jis įkūręs savąjį kulto centrą, 
kuriame augęs šventasis ąžuolas ir 
degusi šventoji ugnis.

Lizdeika. Legendinis lietuvių žy
nys, dar kūdikėliu rastas erelio lizde 
ir nuo mažumės ruoštas vyriausiojo 
žynio pareigoms, susijęs su Gedi
minu, minimas Vilniaus įkūrim o 
legendoje.

Magyla. Lietuvių mirties deivė, 
Giltinės tarnaitė. M ini M. Pretorijus, 
vardindamas pykčio ir nelaimės die
vybes (Pykullis, Giltyne, Magyla), 
apibūdina ją kaip žmones nudu- 
riančią ar kankinančią deivę, „eg- 
zekutorę". J. Brodovskis ją vadina 
furija, P. Ruigys -  pagonių pykčio 
dievaite. N. Vėliaus teigimu, Magyla 
veikiau yra ne deivė, o demoniška 
esybė, magylų yra daug, jos gali 
žmogų pražudyti -  kaip furijos; sla
viška Magylos vardo etimologija, 
vėlyvas jos pasirodymas šaltiniuose 
ir palyginti nedažnas minėjimas 
tautosakoje liudytų, kad ši deivė yra 
vėlyvos kilmės. Kita vertus, XVI a. 
šaltiniuose Prūsijoje kažkokios „fu
rijos" minimos.

Maras. Lietuvių tautosakoje-ma
ro epidemijos sukėlėjas, kartais įgau
nantis savarankiško dievo statusą. 
Maro dievas minimas 1638 m. Inster- 
burgo bažnytinės vizitacijos medžia
goje. Jo šaukiamasi, jam aukojama, 
ypač -  maro metu. Kartais sakoma,

kad Maras -  Giltinei lygus Dievo 
tarnas. Maras apibūdinamas kaip 
žydas, nešinas maišeliu ant kupros, 
vaikščiojantis po kaimus; plg.: „Tas 
žydas nešnekėjęs nieko, nevalgęs 
nieko, tik vaikščiojęs. Ne tik užėjimu 
naikino, ale kad ir į katrą pusę papū
tęs dvasią -  per devynias mylias 
nieko nelikę". Arba: „Sveikam laike, 
kada Dievs nor svietą užlaikyti, tai 
atitolinąs žydelį ant ledų marės, ir 
ten tarp ledų vaikščiojąs. O  jei nor 
svietą nunaikyti, tai daleidžiąs išeiti 
ant žemės tarp žmonių, tada ir nai
kinąs". Žydas čia atlieka mitologinį 
„svetimo" vaidmenį; kas žydo vietą 
užėmė anksčiau, neaišku.

Gali būti, kad Maras gana vėlai 
susietas su konkrečia epidemine li
ga. Mara slavų mitologijoje reiškia pik
tą dvasią, vaiduoklį, lužitėnams -  tai 
mirties ir ligų deivė, merek -  velnias, 
šių dievybių giminystės ištakos, ga
lima spėti, glūdi indoeuropietiška
me kontekste.

Maro deivės, M a r o  m e r g o s .  
Maro mergos tautosakoje važinėja 
karietomis. Privažiavusios prie lan
gų, klausia: „Ar jūs miegate?". Atsa
kius „miegame", atsakoma „miego
kite", ir visi namuose išmiršta. Jei 
atsakoma „Dievą garbiname", visi 
lieka gyvi. Kartais tokios Maro dei
vės iššlipa iš karietos ir vaikšto pės
čios -  taip maro metu nuo vienų na
mų į kitus rasotoje žolėje nusidriekia 
brydė. Jei tokia ponia, „užsidėjusi 
skrybėlę su raudonu kutosu", įva
žiuoja į kaimą ir, pliaukštelėjusi bo
tagu, apsisukusi išrieda atgal, kaime 
visi išmiršta. Atsikratyti tokia ne
prašyta viešnia galima, vaišėms pa
statant jai „bliūdelį šlapimo". Kita 
versija -  reikia, kad, tokiai „ypatai 
įvažiuojant į kaimą", ją pasitiktų ir 
„išlojotų žmogus iš dvynių" -  tuo
met kaime nuo maro niekas nemirs. 
Esama preventyvių priem onių -  
kaimą aparti vaga arkliu ar jaučiu iš 
dvynių. Panašios apeigos, žinant 
sakralinę dvynių bei rato reikšmę, 
rodytų, jog Maro mergos ar ponios 
yra piktųjų galių atstovės, nuo kurių 
apsiginti galima ratu ar dvynių pa
galba. L. Jucevičius Maro mergą lai
ko viena iš Laimės hipostazių, tačiau
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kiti šaltiniai tokios versijos nepa
tvirtina. N. Vėlius pastebi, kad lie
tuviai „maro mergomis" vadina ne 
laimes, o atskiras mitines būtybes.

Maumas. Būtybė, kuria gąsdina
mi vaikai, Šmėkla. Dažniausiai gyve
na šulinyje, vaikai juo gąsdinami, 
kad nesiartintų prie šulinio, ežero. 
Tačiau tai gali būti ir abstrakti bai
dyklė, kaip baubas ar babaušis. Mau
mu vaikų kalboje vadinamas ir snar
glys, tai jį sieja su Babaušiu. Gali būti 
ir moteriškos giminės Mauma, taip 
pat Maumelis.

Medeina, M e d e i n ė ,  M o d e i -  
n a. Lietuvių miško deivė, minima 
Ipatijaus metraštyje, J. Dlugošo (kaip 
Diana), J. Lasickio (Modeina) ir kt. 
Turėtų būti susijusi su medžiokle, 
patenka tarp svarbiausių lietuvių 
oficialiojo panteono dievų kaip vie
nintelė deivė, jai aukoja Mindaugas. 
Galėtų būti siejama su Tacito mini
ma Dievų Motina, su Malalos kroni
kos intarpe minima Žvėrine, Žvorū- 
na. Medeinos iškėlimas į oficialaus 
valstybinio panteono lygmenį vei
kiausiai atitiko karių luomo porei
kius; šiaip ši deivė galėjo reprezen
tuoti ir kažkokią menkiau su karių 
interesais susijusią deivę, tikėtina -  
Žemės deivę Žemyną, kurią randa
me vėlesniuose šaltiniuose kaip 
valstietiškos religijos realiją. Vis dėl
to XIII a. šaltiniuose matome stipriai 
„sukarintą" oficialųjį panteoną, ma
tyt, jis išties yra vėlyvokas darinys, 
atitinkantis kariaunos ir kunigaikš
čių religinius interesus; plg. 980 m. 
reformuotą Kijevo oficialųjį panteo
ną, iš kurio, beje, taip pat pašalina
mas Velesas ar Volosas, slaviškasis 
Velnio atitikmuo. Medeina kildinti
na iš „miškas", „medis". Mitologijos 
tyrinėjimuose dažniausiai laikoma 
deive, tačiau kartais daroma prie
laida, kad tai Medeinis, t. y. vyriškos 
lyties dievas.

Medžiojimą. Pasak T. Narbuto, -  
lietuvių medžioklės deivė, mergina 
milžinė, vyrišku veidu, apsigaubusi 
meškos kailiu, su lanku ant pečių. 
Autentiškumas abejotinas, nors to
kia medžioklės deivės išvaizda nėra 
neįtikėtina.

metempsichozė. Lietuvių tradici
joje pomirtinis žmogaus perėjimas į 
augalus ar gyvūnus gerai žinomas 
iki pat XX a. pradžios, tiesa, daž
niausiai dainose ir raudose, sakmė
se fragmentiškai, tačiau retai pertei
kiamas kaip tikėjimų sistema: tokiais 
atvejais sakoma, kad į augalus, gy
vūnus ar į fizinės gamtos kūnus per
eina skaistyklos vėlės. Plg.: „Dūšios 
pakūtavoja ant žemės: vienų dūšios 
pakūtavoja akmenyse, kitų me
džiuose, skenduolių -  vandenyje"; 
„Sielos, kurios patenka į skaistyklą, 
klajoja po visą pasaulį: vienos apsi
gyvena medyje ar vandenyje, kitos 
prie namų ar namuose, ugnyje. Iš
gyvenusios tam tikrą laiką, grįžta į 
dangų".

Tačiau esama tikėjimo visuotiniu 
persikūnijimu reliktų. Dažniausi to
kie elementai raudose, kur, kreipian
tis į mirusįjį, klausiama, kokiomis 
šakelėmis jis iššakos, kokiais lape
liais sulapos, į mirusiąją kreipiamasi: 
„Išauk, močiute, aukštam kalnely 
balta liepele"; dainose, kur našlaitė 
į ąžuolą kreipiasi kaip į tėvelį, į lie
pelę kaip į motiną ir pan.; mirusi 
mergelė dainoje sako, kad stovinti 
šalia kelio berželiu. Raudose ir dai
nose mirusiojo perėjimas į medį 
suprantamas kaip neišvengiamybė, 
čia nesama nei atpildo, nei bausmės 
motyvų, tai tarsi natūralus virsmas. 
Dar XX a. pirmoje pusėje Suvalkijoje 
ant kapų sodinti medžiai, vyrams 
parenkant ąžuolus, maumedžius, 
klevus, moterims -  liepas, egles. Kad 
tai išties gyvybinga tradicija, rodo ir 
S. Nėries „D iem edžiu žydėsiu"; 
S. Nėris, beje, suvalkietė.

Pomirtinis perėjimas į gyvūnus 
dažniausiai suprantamas kaip baus
mė. Virstama arkliais, ožiais, kati
nais, šunimis, kiaulėmis, kuiliais ir 
t.t. Dažnai gyvūnais virsta šykštuo
liai, po mirties žvėries pavidalu sau
gantys savo užkastus lobius. 1 paukš
čius pereina tragiško likimo, nelai
mingi žmonės, dažniausiai pernelyg 
gedintys savo m irusių artimųjų, 
ypač dažnai gegutėmis virsta nelai
mingos mergelės ar moterys. Lie
tuvoje ir Prūsijoje tikėta, kad visi 
gandrai yra žmonės, paversti už pra
sižengimus paukščiais.

Pomirtinio pasaulio vaizdiniuose 
metempsichozės reliktai taip pat re
gimi. Mirusieji įsivaizduojami ave
lėmis; blogi mirusieji, ponai pragare 
paverčiami arkliais, kuriais velniai 
tampo sunkius krovinius; danguje mi
rusieji gali pasirodyti kaip paukščiai.

Mėletėlė (šalt. -  Miechutele, Me- 
lettele, Meletelė). Lietuvių dažų die
vybė. Pasak J. Lasickio, šią dievybę 
garbina tie, kurie miškuose ieško 
dažų vilnoms dažyti. M. Pretorijus 
čia įžiūri mėlynos spalvos deivę, 
J. Brodovskis -  spalvų deivę.

Mėnulis, Mėnuo. Apie Mėnulio 
garbinimą ankstyvieji šaltiniai užsi
mena išvardydami kitų objektų -  
Saulės, gyvūnų, miškelių -  garbini
mą baltų kraštuose. Konkretūs tokio 
„garbinimo" aspektai neminimi. 
Lietuvių tautosakoje užfiksuotos 
maldelės Mėnuliui, prašant sveika
tos, grožio, taip pat po mirties suteik
ti Dievo ar Perkūno karalystę; kažko
kia Mėnulio ir pomirtinio gyvenimo 
sąsaja, matyt, egzistavo. Gerai žino
ma Mėnulio įtaka vaisingumui, der
lingumui, jo vaidmuo maginėse prak
tikose. Su juo susiję įvairūs draudi
mai, tarkime, negalima į jį rodyti 
pirštu, už pasityčiojimą Mėnulis gali 
įtraukti jį įžeidusį žmogų. Tokia stip
ri tabuizacija išties rodytų kadai- 
nykštę M ėnulio religinę reikšmę. 
Mėnulio vardas tikriausiai kildintinas 
iš mainyti, mainytis, t. y. „keistis".

Midus. Lietuvių gėrimas, varytas 
iš medaus, skoniu primenantis vyną. 
Strabonas (I a. pr. Kr. -  I a. po Kr.) 
teigia, kad aisčiai, jo vadinami osti- 
aici, gaminasi gėrimą iš medaus ir 
grūdų. Anglosaksų keliautojas Vulfs- 
tanas, lankęsis Prūsijoje apie 890 m., 
teigia, kad prūsų turtingieji geria 
kumelių pieną, neturtingieji ir ver
gai -  midų, kurio „yra užtenkamai". 
Vėliau midaus paminėjimų apstu, 
Lietuvoje jis ilgai buvo populiariau
sias gėrimas, kaip ir kiti gėrimai, au
kotas apeigose. Vis dėlto sakralinė 
jo reikšmė neišryškinta.

Milda. Lietuvių meilės ir piršlybų 
deivė, pasak T. Narbuto. Jai turėjęs 
būti skirtas balandžio mėnuo, Vii-
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niaus Antakalnyje esą stovėjusi jos 
šventykla. Kiti šaltiniai Mildos ne
patvirtina.

milžinai. Lietuvių padavimuose -  
ypač dideli žmonės, pasižymintys 
nepaprasta jėga. M ilžinai gyvenę 
tais laikais, kai žmonių dar nebuvę. 
Jie keisdavę reljefą. Iškratęs klum
pes, milžinas supila ištisą kalną; 
artojas su dviem jaučiais telpa jam į 
kišenę ar į pirštinę. Milžinkapiais va
dinami pilkapiai ar piliakalniai, ran
dami didelių gyvūnų kaulai laikomi 
milžinų kaulais.

Musių Birbikas (šalt. -  Mussu Bir- 
biks). J. Brodovskis šitaip apibūdina 
Belzebubą. Galimas dalykas, „vers
damas" „Musių valdovo" ideologe- 
mą, J. Brodovskis pasinaudojo kažko
kiu mitologiniu vardu; plg. BiČbirbis.

Nijolė. Pasak T. Narbuto, pragaro 
valdovo Pokliaus sutuoktinė, pože- 
miuosna pagrobta Krūminės duktė. 
Šiuo atveju T. Narbutas lietuviškoje 
medžiagoje įkurdina Persefonės 
(Koros) ir Demetros mitologiją; Nijo
lės kiti šaltiniai nemini, ji ir ypač visa 
jos „mitologija" yra T. Narbuto pra
manas.

Nosolus. Lietuvių javų dievas, mi
nimas jėzuitų pranešimuose 1605 m. 
šiam dievui aukojamas ožys, jo 
kraujas išpilamas upėn, prašant, kad 
Nosolus drauge su dievu Dirvolira 
duotų gerą javų derlių. Etimologija 
neaiški, latviai mėgino jį paversti 
onzolium, t. y. ąžuolo dievu, bet tai 
vargiai įtikėtina. A. J. Greimas No- 
sulų aiškina kaip Nuošalų, t. y. die
vą, kuriam rudens metu nuošalyje, 
atokiau nuo kaimo, aukojamas ožys.

Liet. k. panašiai galėtų skambėti 
žodžiai „nuosaulis", „nuosaulė", pa
vėsis, paunksmė, vieta, mažai ap
šviečiama Saulės, bet daug įdomes
nė mūsų atveju būtų žodis nosuo- 
tas, kurio viena reikšmė -  arklys, ser
gantis įnosėmis, antroji -  mokantis 
kerėti, gudrus; nosuotas gali būti 
ištartas ir kaip nosuolis.

Numėjas(šalt.-Nurneias, Nume- 
jas). J. Lasickio minimas lietuvių na
mų dievas, vardą jis rašo daugis

kaita: Numeias. Vardas kildintinas iš 
„namas"; kai kada tyrinėtojų tapa
tinamas su Ipatijaus metraštyje mi
nimu Nunadieviu, tačiau, kaip at
rodo, be pagrindo. Namų dievus su
tinkame ne kartą, plg. Dimstipatis, 
Pagirniai.

Nunadievis. Pirmojo lietuvių die
vo vardas, minimas Ipatijaus met
raštyje. Tikriausiai vardas eufemis
tinis -  kitas lietuvių Dangaus Dievo 
vardas, kaip ir Andajus, Aukštėjas 
Visagistis ir pan. 71 Dievas.

Pagimis, d i e v a i  P a g i r n i a i  
(šalt. -  Pagymis, Deywiey Pagirniey). 
XVII-XVIII a. jėzuitų ataskaitose 
m inim i lietuvių „nam ų dievai", 
tikriausiai žalčiai. 1604 m. ataskai
toje Pagirnis minimas po Dimstipa- 
čio, laikomas taipogi namų dievu, 
teigiama, kad vyrai jam tris kartus 
per metus aukoja paršą, kai kur -  
jautį, moterys -  gaidžius. Tas dievas 
pavadintas pagal girnų akmenį, po 
kuriuo saugoma jam skirta, tvorele 
atitverta buveinė. XVIII a. ataskai
tose minimi „Dievai Pagirniai" žal
čių pavidalu išlenda iš kampų, kur 
jie tūno moliniuose puoduose ar mo
liniuose induose ir yra maitinami. 
Čia prisimintinas S. Grunau liudiji
mas, jog Rikojote, priešais Patrimpo 
stabą stovėjusiame inde, gyveno 
žaltys, kurį pienu maitindavo vai- 
delotai. Dievai Pagirniai gali būti tie
siog žalčių eufemizmas, mat žal
čiams, nors jie gyvendavę namo 
kampuose, aukojama būdavo pa
pilant miltų po girnomis. Iš tikrųjų 
čia matome pasaulio modelio atitik
menis (kampą, girnų akmenį) ir 
„strateginėse", kertinėse to modelio 
vietose -  pirmapradžių chtoniškųjų 
galių reprezentantus.

Pajauta. Lietuvių legendinėje tra
dicijoje, perteikiamoje Lietuvos met
raščio, M. Strijkovskio ir kitų auto
rių, legendinio lietuvių kunigaikščio 
Kerniaus duktė, Kukovaičio motina, 
pasižymėjusi ypatingu pamaldumu 
ir šventu gyvenimu. Po Pajautos 
mirties Kukovaitis prie Žaslių ežero, 
kur buvo palaidota, pastatė jos sta
bą; tas stabas, kaip ir vėliau jo vietoje 
išaugusios liepos, buvo garbinamas,

tad apie Pajautos asmenį susiklostė 
savitas kultas.

Pelengabija, P o l e n g a b i j a .  
Pasak J. Lasickio, dievaitė, kuriai pa
vedamas užkurtas židinys. Tikriau
siai skaitytina kaip Pelengabija, Pe
lenų Gabija ir tapatintina su Gabija.

Pergrubrijus (šalt. -  Pergrubrius, 
Pergrubrios, Gmbrius...). Prūsų pa
vasario ir augmenijos dievas, priski
riamas ir lietuviams. Pirmą kartą pa
minimas „Sūduvių knygelėje" kaip 
dievas, skatinąs augti lapiją ir žolę 
(Pergrubrius der lest wachsen laub 
und gras). Šventė jo garbei švenčia
ma pasibaigus rugpjūčiui. Jonas Ma- 
lecijus (ir juo sekdamas Jonas Lasic- 
kis) Pergrubrijų vadina gėlių, auga
lų, visokių žolių dievu, kurio garbei 
šv. Jurgio dieną švenčiama pavasa
rio šventė. M. Pretorijus jį priskiria 
prie darbo dievų. Vėlesnieji šaltiniai 
ir tyrinėtojai Pergrubrijų ima priskir
ti lietuviams arba ir visiems baltams.

V. Toporovas Pergrubrijų kildina 
iš liet. grubus, grubias, reiškiančių 
nelygų paviršių; A. J. Greimas -  iš 
žodžio grubas „gruodas" ir laiko, 
kad Pergrubrijus yra dievas, pava
sarį nuvaląs pašalą, gruodą; toliau 
A. J. Greimas Pergrubrijų susieja su 
Perkūnu, ypač -  su Perkūno žiemos 
išvarymo pavasarį funkcijomis; šitos 
sąsajos išties galimos, be to, reikia 
atkreipti dėmesį, kad Pergrubrijui 
skirtos šventės apima aktyvios ve
getacijos laikotarpį nuo Jurginių iki 
rugpjūčio, tad jo funkcijos apimtų 
visą dygimo, augimo, vešėjimo ciklą 
ir pasibaigtų javapjūte (t. y. ne su 
visų žemės ūkio darbų pabaiga spa- 
lį—lapkritį).

Perkūnas, lietuvių griaustinio, 
žaibo ir audros dievas, kovojantis su 
chtonine mitine būtybe Velniu, lai
duojantis vaisingumą, teikiantis lie
tų. P. -  indoeuropiečių kilmės die
vas. Tai liudija visų pirma teonimo 
Perkūnas etimologija. P. vardas gali 
būti kildinamas nuo žodžio perti, 
reiškiančio mušti, pliekti, vanoti, 
šauti, mesti, trenkti (ide. *per-, * per- 
д' mušti). P. vardo atžvilgiu galiojo 
tam tikras tabu. Vengiant ištarti šio 
dievo vardą, jis būdavo vadinamas
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kitais vardais: Brazdeikiu, Dundu
liu, Gramaliu, Griaustiniu, Grumu- 
žiu, Pakabildžiu, Poškuliu, Taršku- 
liu, Tratintoju Dardaičiu, Trinkučiu. 
Tai garsažodinės kilmės P. vardo 
pakaitalai. Būdingas P. apibūdini
mas -  Dievaitis. Žodis Dievaitis nere
tai šliejasi prie vardo R, sudaryda
mas su juo junginį Perkūnas Dievaitis. 
Dievaitis -  žodžio Dievas deminuty
vinė forma (ja įvardinamas ir mė
nuo), kuri gali turėti Dievo sūnaus 
reikšmę. Tokią Perkūno Dievaičio 
reikšmę liudija M. Pretorijus, J. A. 
von Brandas. Tačiau kai kuriuose 
priežodžiuose P. apibūdinamas ne 
kaip D ievo sūnus, o kaip tėvas 
(Vėšas tėvulis graudža). Tai galėjo 
sietis su Perkūno kaip Dievo tėvo, 
kaip aukščiausio Dievo samprata. 
Vis dėlto daugumoje istorinių šalti
nių, kurie nuo XIII a. liudija R, šis 
dievas vertinamas kaip hierarchijoje 
žemesnis už aukščiausią Dievą An- 
dajų ar dievą, pavadintą vardu Aux- 
theias Vissagistis.

Perkūno vardas yra užfiksuotas 
lietuvių vietovardžiuose. Iš jų ga
lima spręsti, kurios vietos Lietuvoje, 
kurie gamtos objektai galėjo būti sie
jami su P. Iš viso Lietuvoje užrašyta 
apie 115 vietovardžių, kurie yra žo
džio Perkūnas dariniai ar su šiuo žo
džiu sudaro sudėtinį vardą. Toponi
mais, turinčiais ryšį su žodžiu Per
kūnas, dažniausiai įvardijami tokie 
objektai: raistai, upeliai, pievos, lau
kai, kalnai, miškai, akmenys, keliai, 
kaimai. Užrašyta apie 20 kalnų, kal
nelių, kalvų vardų, susijusių su P. 
vardu. Populiariausias iš jų -  Perkūn- 
kalnis. Žinoma keletas Perkūno ąžuo
lų. Apie kai kurias iš P. vardu pava
dintų vietų ar gamtos objektų sukur
ti padavimai, juose pasakojama, kad 
ten kaip nors pasireikšdavęs P. Per
kūno mitą atspindintys vietovar
džiai yra paplitę kone visoje Lietu
voje, tačiau labiau jie susitelkę Ra
seinių, Šiaulių, Alytaus arealuose. 
Galbūt tose vietose kada nors būta 
šiam dievui skirtų kulto vietų.

Istoriniuose šaltiniuose randama 
duomenų apie P. atliekamus ritua
lus. Vienas pagrindinių P. skirtų ri
tualų buvo ugnies kūrenimas. J. D lu
gošas (XV a.) teigia, kad lietuviai 
garbino šventąją ugnį, kurią laikė

amžina ir ją kūreno griaudžiančia- 
jam Jupiteriui (taip jis įvardijo P). S. 
Rostovskis (XVIII a.) liudija, kad 
ugnis P. būdavo deginama miškuo
se. XIII a. septintame dešimtmetyje 
Lietuvoje buvo įkurtas P. skirtas spe
cialus kulto pastatas, liudijantis ky
lantį šio dievo populiarumą ir auto
ritetą. šventykla P. stovėjo dabar
tinės Vilniaus arkikatedros vietoje. 
Tai atskleidė XX a. devintame de
šimtmetyje atlikti archeologiniai ka
sinėjimai. Be to, Vilniuje buvus pa
gonių šventyklą patvirtina istoriniai 
šaltiniai: 1388 m. kovo 12 d. popie
žiaus Urbono bulė, istorikas J. D lu
gošas, istorikai A. Rotundas ir juo 
pasirėmęs J. Rivijus. Arkikatedros 
požemiuose archeologų atrasti pa
goniškosios kulto vietos likučiai: 
apeiginiai židiniai bei grindiniai, laip
tuotojo altoriaus P. detalės. A. Ro
tundas, aprašydamas šventyklą P., 
nurodė, kad joje stovėjo P. stabas ir 
altorius su dvylika pakopų, ant ku
rio buvo deginama ugnis. Šventykla 
stovėjo Vilnios ir Neries santakoje, 
ji buvo be stogo, tik aptverta.siena. 
Si P. skirta kulto vieta funkcionavo 
nuo XIII a. antros pusės iki 1387 m. 
krikšto. XIII a. pirma pusė Lietuvai 
buvo svarbi kaip valstybingumo kū
rimo laikotarpis. Tad XIII a. antroje 
pusėje įsitvirtinant jaunai Lietuvos 
valstybei, vienu svarbiausių dievų 
laikytas P. Lietuviams vienijantis, 
buvo išskirtas vienas galingas die
vas iš daugybės pagoniškų dievų. 
Jam ir pastatyta šventykla.

Lietuvių tautosakoje P. -  žmogiš
ką pavidalą turintis dievas: senyvas, 
tačiau dar stiprus ir galingas, aukš
tas rudabarzdis vyras. Jis veiklus, 
energingas, veržlus ir rūstus. Kartais 
P. vaizduojamas su ugniniais atribu
tais: ugniniais rūbais ir kalaviju, jo
jantis ant ugninio žirgo, mėtantis 
ugnines strėles, šio dievo išorėje ir 
charakteryje išryškinami su gamta ir 
jos reiškiniais susijusio dievo ypa
tumai. P. -  tai personifikuota audra, 
ją išreiškianti mitinė būtybė, įgijusi 
aukštą dievo statusą.

Pagrindinė P. buvimo vieta -  dan
gus, padangės, padebesiai. Dėl to jis 
laikytinas dangaus, tiksliau -  atmos
feros dievu. Jis valdo atmosferos 
reiškinius: griaustinį, žaibavimą,

Perkūno kulka

audrą, lietų. Tačiau P. lankosi ir že
mėje. I žemę jį priverčia nusileisti 
velnio medžioklė. Čia jis turi gali
mybę susisiekti ne tik su požemio 
būtybe velniu, bet ir su žmonėmis.

P. charakterizuoja ir tam tikras jo 
dispozicijoje esančių objektų komp
leksas. Išskirtinos P. naudojamos 
transporto priemonės. Tai -  ratai, 
traukiami arklių ar ožių. Sakmėse ir 
tikėjimuose aiškinama, kad R, va
žiuojantis padangėmis ratais ir pliauk- 
šintis botagu, sukelia griaustinį ir 
žaibą. P, kaip karingas dievas, yra 
apsiginklavęs. P. ginklas vadinamas 
P. kirveliu, P. kulka, P. strėle. Liau
dies tikėjimuose aiškinama, kad tiek 
P. kirvelis, tiek P. kulka bei strėlė yra 
akmeninis ginklas. P. kulkomis ga
lėjo būti laikomi belemnitai -  pailgi 
akmenėliai, vienu buku galu, kitu -  
smailu su vidine skylute bukajame 
gale. Tačiau pasitaiko ir tokių tikėji
mų, kuriuose aiškinama, kad P. kul
ka buvusi iš titnago -  akmens, ku
riuo iškeliama ugnis. Dar vienas P. 
kirvelio ar kulkos įsivaizdavimas -  
kaip senovinio akmens amžiaus kir
vuko. Tokius kirvukus žmonės ras
davo savo laukuose, pasidėję na
muose saugodavo, o nuo jų skuta
mus miltelius vartodavo įvairių ligų 
gydymui. Paminėti būdingieji P. at
ributai -  arkliai, ratai, ginklai -  at
spindi indoeuropietišką šio dievo 
prigimtį. Karingieji indoeuropiečiai 
arklių traukiamais vežimais kėliau-
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davo iš vienos vietos į kitą, plisdami 
vis didesnėje Eurazijos teritorijoje.

Kai kuriuose tautosakos tekstuose 
P. suvokiamas ne kaip vienas, o kaip 
keli asmenys: keturi, septyni, devy
ni. Keli perkūnai neretai siejami tar
pusavyje giminystės ryšiais -  aiš
kinami kaip broliai. Kiekvienas iš tų 
perkūnų, griausdamas vis kitoje pu
sėje, tarsi atstovauja kurią nors pa
saulio šalį. P. sąsają su keturiomis 
pasaulio šalimis aiškiai atskleidžia 
tam tikri ritualai. Plačiai žinoma 
apeiga, išsilaikiusi Lietuvos kaime 
iki šių dienų -  verbų, šventintų žolių 
kaišymas į keturis trobos kampus ar
tėjant griaustiniui. Kad P. nepada
rytų žalos, per Velykas pašventintų 
valgių liekanos būdavo pakasamos 
aplink trobą keturiuose kampuose. 
Tai galėjo būti auka P. Kai tautosa
koje kalbama apie septynis perkū
nus, paskutinis jų išskiriamas kaip 
kuo nors ypatingas: šlubas arba vy
resnis už kitus. Raišasis P. dar api
būdinamas kaip piktas, kaip labiau
siai trankantis ir savo trumpąja koja 
galintis įžiebti ugnį. Rečiau pasitaiko 
devynių P. vaizdinys. Viename tikė
jime sakoma, kad tarp devynių P. aš- 
tuoni yra vyrai, o devinta merga. Ta 
moteriška būtybė -  Perkūniūtė, kaip 
ir raišasis P., reiškiasi didžiausiu 
griausmu. J. Lasickis užsimena apie 
mitinę būtybę Percuna tete. Ji apibū
dinama kaip žaibo ir griausmo moti
na, kuri saulę, nuvargusią ir dulkiną, 
išprausia maudyklėje, o po to kitą 
dieną išleidžia švarią ir švytinčią.

P. turi ryšį su viena iš savaitės die
nų -  ketvirtadieniu. Ketvirtadienį 
drausta dirbti kai kuriuos žemės ūkio 
darbus ir tikėta, kad kas to draudimo 
nepaisys, Perkūnas ar kruša padarys 
didelių nuostolių. Ketvirtadienį taip 
pat nepatartina verpti, austi, skalbti, 
kadangi šią savaitės dieną vakarais 
pasirodydavusios laumės ir trukdy
davusios moterims dirbti. Kai ku
riuose tautosakos užrašymuose ket
virtadienis aiškinamas kaip vestu
vių diena: šią dieną P. rengėsi savo 
vestuvėms, tačiau jos neįvyko, vel
niui iš jo pavogus nuotaką.

Viena pagrindinių P. funkcijų yra 
kovoti su chtonine būtybe velniu. Jų 
nesantaikos priežastimi galėjo būti 
velnio vagystė. Velnias disponuoja

gyvuliais ir dėl to jį persekioja griaus
tinio dievas (plg. su senovės indų 
Vala). Be to, velnias iš P. pavagia ak
menį arba kirvį (P. įrankio vagystė 
asocijuojasi su analogiškais germa
nų mitologijos motyvais). P. ir velnio 
konfliktas -  tai kardinali šių iš esmės 
skirtingų mitinių personažų opozi
cija. P. -  viršutinio, su dangumi su
sijusio mitinio pasaulio atstovas, 
velnias -  požeminio. Griausmaval- 
dis yra tvarkos, teisingumo palaiky
tojas. Velnio būtybėje akivaizdžiai 
glūdi tam tikras chaotiškumo pradas.

Kai kuriose sakmėse aiškinama, 
kad griaustinis, perkūnija yra P. ko
va su velniu. Tuo metu P. daužo vel
nius arba šie du mitiniai personažai 
barasi, ginčijasi. P. grasina velniui jį 
nutrenksiąs, o velnias vardija objek
tus, kuriuose jis pasislėps nuo P. Tad 
galima žodinė P. ir velnio dvikova. 
Kartais P. vaizuojamas kaip medžio
tojas, persekiojantis savo priešą dau
gelį metų. Perkūnijos metu velnias 
nepadoriai elgiasi: vaiposi, rodo lie
žuvį, veblena prieš žaibus. Tai pa
stebi miške vaikštinėjantis eigulys ir 
nušauna velnią. P. atsidėkoja eigu
liui už žygdarbį.

Ypatingą prasmę turėjo pirmasis 
griaustinis pavasarį. Pirmojo griaus
tinio metu iš žemės paviršiaus, van
dens telkinių būdavo išvaikomi vel
niai ir kitos žiemą ten susitelkusios 
žmogui nepalankios jėgos. Po pir
mosios perkūnijos prasidėdavo  
žemdirbystės ir gyvulininkystės se
zonas. Žemė tapdavo švari, kupina 
gyvastingumo ir todėl leista ją dirbti, 
išvaryti gyvulius ganytis, taip pat 
maudytis upėse ir ežeruose, vaikš
čioti basiems. Tad pirmasis griaus
tinis būdavo laikomas pavasario 
pranašu, gamtos atgaivintoju.

P. kova su velniu, pasireiškianti 
pirmosios pavasarinės perkūnijos 
metu ir kitais atvejais, gali būti inter
pretuojama kaip susijusi su pasaulį 
apvalančia, išvaduojančia nuo chao- 
tinių jėgų P. veikla. Toks P. kovingu
mas, intensyvus fizinės jėgos reali
zavimas laikytinas jo karinės funk
cijos išraiška. Kita svarbi P. veiklos 
sritis -  atmosferos reiškinių valdy
mas. Griaustinis, žaibas, lietus buvę 
P. valioje. Ši P. funkcija atspindima 
tiek seniausių, tiek vėlyvesnių ra

šytinių bei tautosakos šaltinių. Svar
bios P. funkcijos taip pat buvo vai
singumo skatinimas, gyvybingumo 
suteikimas žemei ir žmonėms, tei
singumo, tvarkos palaikymas. Visos 
šios funkcijos apibūdina P. vykdo
mas akcijas danguje ir žemėje, at
skleidžia griaustinio dievo pobūdį.

Vėlesniais laikais P. funkcijas ga
lėjo perimti kai kurie Biblijos veikė
jai, šventieji. P. Jūpostazėmis laiky
tini Elijas ir šv. Jurgis. Jie tapo P. pa
kaitalais dėl to, kad jų prasmė ir 
funkcijos, atsiskleidžiančios tauto
sakoje, kai kuo primena P. vaizdinį. 
Be to, įtaką darė ir rytų slavų tikėji
mai, kuriuose griaustinio dievo trans
formacijos procesai buvo gana ryškūs.

L.: Balys J. Perkūnas lietuvių liaudies tikėji
muose / /  Tautosakos darbai, 1937. - T. 3; Balys f. 
Griaustinis ir velnias Baltoskandinavijos kraš
tų tautosakoje / /  Tautosakos darbai, 1939. - T. 
6; Gimbutas M. Perkūnas/Perun the Thunder 
God of the Balts and the Slavs / /  Journal of 
Indo-European Studies, 1973. - Vol. 1, Nr. 4; 
Greimas A. /. Tautos atminties beieškant: Apie 
dievus ir žmones. - Vilnius-Chicago, 1990; 
Laurinkienė N. Senovės lietuvių dievas Perkūnas: 
kalboje, tautosakoje, istoriniuose šaltiniuose. - 
V., 1996; Vėlius N. Chtoniškasis lietuvių mitolo
gijos pasaulis. - V., 1987.

Pesseias (šalt.). Pasak J. Lasickio, 
dievybė, kuri slepiasi už židinio, 
tarp ką tik atvesto prieauglio. Vardas 
nėra aiškus. Kildintas iš „piešti", 
„Piešėjas", „perėti", „Perėjas", sla
vizmo pečius „krosnis". T. Narbutas 
iš jo padarė Piskę, dievo Numėjo 
palydovę. Tikėtina ir etimologija 
nuo pestinti -  „rūpestingai auginti", 
„ypač gerai prižiūrėti", turint ome
ny kad tai su prieaugliu siejamas 
dievas. Dėl tos pačios priežasties 
galima tikėtis, kad tai galėtų būti ir 
Pisėjas,nuo pisti, coire.

Pilvytis (šalt. -  Pilwitos, Pilni- 
tus...). Prūsų turto ir pertekliaus die
vas, priskiriamas ir lietuviams. M i
nimas Prūsijos vyskupų dokumente 
1530 m., dešimties dievų sąraše jis 
įrašytas septintuoju, po Patrimpo ir 
Bandoayts, prieš Perkūną, ir aiški
namas kaip Cerera, matyt, neradus 
tinkamo vyriško antikinės mitolo
gijos atitikmens."Sūduvių knygelė
je" minimas dievas Pilnytis, -  tai die
vas, kuris praturtina (macht reich) ir 
pripildo klojimus. Jonas Malecijus 
teigia, kad Pilvytis -  turtų dievas
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(...Piluitum, deum divitiamm) ir ly
gina jį su Plutu. Jonas Lasickis šį 
dievą jau priskiria ir lietuviams, taip 
pat laikydamas jį turto dievu, tik 
įvardija kaip Pilnytį. Jonas Bretkū
nas šį dievą susieja su liet. „pilvas" 
ir įvardija kaip Pilvutį, pilvo reikalų 
dievą. Motiejus Pretorijus jį priskiria 
„žmonių dievams" (Menschengotter 
Auszaitis, Gurcho, Pillwittus) ir tei
gia, kad jo laikais Pilvyčio funkcijas 
perėmusi Žemynėlės m itologinė 
aplinka.

Šiek tiek abejonių kelia vardo 
perskaitymas, šaltiniai pateikia dve
jopus variantus -  Pilvytį, aiškintiną 
nuo „pilvas" ir Pilnytį -  nuo „pil
nas". Nors dažniau linkstama prie 
pirmosios versijos, antroji taip pat 
neatmestina; pig. XVIII a. pab. šal
tinyje paminėtą latvių dievą Pilnihts, 
aiškinamą kaip pertekliaus dievą 
(Gott dės Ueberflusses), o perteklius 
ir reikštų „pilnatvę". Kad ir kaip skai
tytume dievąvardį -  Pilvytis ar Pilny- 
tis, aišku, kad tai ekonominės sferos 
globėjas, užsiimantis turto gausinimu.

Pizius. Pasak J. Lasickio, Piziui 
aukoja jaunuoliai, ruošdamiesi nuo
taką lydėti pas jaunąjį (merginos tuo 
metu aukoja Gondui). Atrodo, kad 
tai seksualinius santykius globo
jantis dievas.

Praamžius. Vėlyvas aukščiausiojo 
lietuvių dievo vardas, tikriausiai li
teratūrinės kilmės, tačiau jo funk
cionavimas ankstesniais laikais nėra 
neįmanomas. Praamžių pirmasis pa
mini T. Narbutas, tapatina jį su Pra
korimu, laiko lemties, likimo dievu. 
Iš Narbuto Praamžiaus vardą per
ėmė romantinė XIX a. antrosios pu
sės lietuvių literatūra ir kai kurie lie
tuvių mitologijos tyrinėtojai. A. J. Grei
mas Praamžių laiko vienu iš galimų 
gausių to paties dievo Prakorimo 
vardų.

pragaras. Lietuvių mitologijoje 
pomirtinės bausmės vieta, jos api
būdinimuose krikščioniški ir pseu- 
dokrikščioniški vaizdiniai susipynę 
su senosiosreligijos elementais. \ 
pragarą galima nuvykti nesunkiai, 
netgi pėsčiomis, kelionėje teužtrun
kant tris dienas, arba nuvažiuoti ve

žimu -  tada kelionei gali pakakti die
nos. Pragaras yra kalne, už kalnelio, 
už girios, girioje, už vandens (beveik 
niekad požemiuose). Pragare dega 
ugnis, žmonės vaikščioja, važinėja 
po ugnį, pikti ponai, paversti ark
liais, vežioja sunkius krovinius ar 
įkinkyti į velnių karietas. Pragaro 
katiluose nusidėjėlių nesimato; jų 
viršuje tik putos, kurios virsta ave
lėmis (tikėjimų metempsichoze re
liktai akivaizdūs).

Prakorauninkas. Anot A. J. Grei
mo rekonstrukcijos, kadaise taip va
dintas šventikas, krikštijąs ir laimi
nąs valdovo maistą ir jo valdą. Vė
liau -  paprasčiausiai valdovo maisto 
ragautojas.

Prakorimas (šalt. -  Prokorimos). 
Aukščiausiojo lietuvių dievo vardas, 
galimas dalykas, eufemistinis, mi
nimas M. Strijkovskio 1582 m. Pasak 
M. Strijkovskio, tai „pats pirmutinis 
dievas", kuriam aukojami balti kap- 
lūnai, ne pjaunant, bet užmušant laz
domis, be to, mušantieji turėdavę ne
kalbėti. Dalį aukos valgydavę patys, 
dalį žyniai, o trečią dalį sudegindavę.

V. Manhartas laiko, kad tai „Pra
kūrimo" dievas, t. y. pasaulio sukū
rimo dievas. T. Narbutas jį tapatina 
su Praamžiumi ir laiko likimus val
dančiu pirmapradžiu dievu, Fatu
mu. Prakorimo pirmapradiškumą 
pažymi ir A. J. Greimas, kildindamas 
šį vardą iš prakorauti -  „pirma para
gauti duodamą kam valgį, gėrimą", 
tad Prakorimas būtų kadaise abs
traktus, vėliau personifikuotas Liki
mas. šitaip Greimas iš esmės palaiko 
T. Narbuto prielaidą.

šiaip ar taip, Prakorimas neabejo
tinai turi pirmapradžio Dievo bruo
žų ir neaišku, ar tas pirmapradišku
mas nepriklausytų pačiai pirmajai 
dievų kartai. Už Dangaus Dievo 
lietuvių mitologijoje dar kažkas sly
pi (prisiminkime etiologinių sakmių 
išsitarimus, jog Dievas ir Velnias yra 
broliai). Galima prisiminti graikų ir 
hetitų teogoninius mitus, kuriuose 
nugalėtas dievas kastruojamas (Kro
nas, Anų), ir Prakorimui aukojamus 
kaplūnus, t.y. romytus gaidžius, taip 
pat kaplūno aukojimo ritualą, kuris 
turėtų rodyti kažkokį su Prakorimu

susijusį mitą; auka jam užmušama 
lazdomis, mušantiesiems nekalbant -  
tai nepaprastai primena S. Froido 
veikale „Totemas ir tabu" rekonst
ruojamą pirmąją tėvažudystę.

Praurimė. Pasak T. Narbuto, lie
tuvių šventosios ugnies deivė, apie 
kurią esą užsimenama kažkokiame 
„vyskupo Petro rankraštyje". Vadin
ta skaisčiausiąja mergele, ugnies 
saugotoja, gyvybės davėja. Ankstes
ni šaltiniai Praurimės nepatvirtina, 
nėra jos pėdsakų ir folklore.

preegzistencija. Apie pomirtinio 
gyvenimo įvaizdžius lietuvių mito
logijoje šį tą galime pasakyti, nes tam 
tikra tautosakinė, iš dalies etnogra
finė informacija apie sielos būsenas 
po mirties egzistuoja, tačiau apie sie
los preegzistenciją, jos gyvenimą „iki 
gimimo" patikimesnės informacijos 
nėra. Paprasčiausiai trūksta vaizdinių.

Galima manyti, kad lietuvių tradi
cija visiškai spekuliatyvaus, „plato
niško" preegzistencijos klausimo nė 
nenuvokė ar juo nesidomėjo,tačiau 
tokią idėją paneigtų bent dvi realijos. 
Viena vertus, labai išplėtota lietu
viška su gimimu susijusių papročių, 
ypač draudimų sistema, aiškiai nu
jausianti nėščiosios bei gimdyvės 
santykius su anapusybe, antra ver
tus, tai tas faktas, kad vadinamosios 
„primityviosios" ar izoliuotos gen
tys visame Žemės rutulyje preegzis
tencijos vaizdinius turi. Nekalbant 
apie Afriką ar Okeaniją, pakanka 
priminti, kad tokius mokymus gerai 
žino tiek Sibiro gentys, tiek mūsų 
kadainykščiai kaimynai ugrofinai. 
Įsidėmėtina, kad visi šie mokymai iš 
esmės susieina į vieną idėją: protė
vių, mirusiųjų pasaulis kartu yra ir 
užgimsiančių, įsikūnijimo laukian
čių sielų erdvė. Lietuvių mitologijoje 
tai nėra neįtikėtina. Tokią hipotezę 
patvirtintų nuomonė apie gimdyvės 
„suteptumą", o tai savo ruožtų liu
dytų, kad šis „suteptumas" reiškia 
još santykį su anapusybe.

Ir nėščia moteris, ir gimdyvė, taip 
pat kurį laiką po gimdymo-laikoma 
aplinkai grėsmę keliančiu asmeniu.

Lietuviai, kaip ir kai kurios kitos 
Europos bei pasaulio tautos, įsitiki
nę, kad moteris prieš gimdymą ir
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kurį laiką po jo yra nešvari; tarkime, 
kurį laiką ji neįleidžiama į bažnyčią 
ir tik vėliau rituališkai jon įvesdi
nama. Tai reiškia, kad ji dėl savo nėš
tumo ar gimdymo yra „nešvari", 
„sutepta", šios aplinkybės viena
reikšmiškai paaiškinti negalime, nes 
religijų istorijoje akivaizdu, kad 
„šventas" ir „suteptas" -  tai reakcija 
į vieną ir tą patį šventybės ar kito- 
kybės apsireiškimą. Genties vadas ar 
žynys taipogi apsuptas tokiu pačiu 
prietarų ir draudimų gaubto kaip ir 
nėščioji ar gimdyvė, bet tai nereiškia, 
kad jis kažkodėl yra „blogas" ar „sa
vaime nešvarus". Jis tiesiog labai ar
timas kitokybei, „kitam pasauliui". 
O  susilietimas su kitokybe „pasau
liečiui" labai pavojingas, tad geriau 
jo vengti. Nėščioji bei gimdyvė irgi 
susiliečia su kitokybe, todėl ji nėš
tumo, gimdymo ir pogimdyviniu 
laikotarpiu yra kitokybės atstovė 
šiame pasaulyje.

Kitokybe, „anas pasaulis" yra 
šventybės apsireiškimo šaltinis, o 
šventybė ambivalentiška, ir gali 
pasirodyti tiek teigiama, šviesia, tiek 
ir neigiama puse. Gimdyvei irgi pri
skiriamos tokios pačios šventybinės 
kategorijos -  šviesios, laiminančios 
ir kartu rūsčios bei pavojingos. Tokie 
įsitikinimai liudija, kad gimdyvė iš
ties susidūrusi su kitu pasauliu, o jos 
susidūrimas vyksta, be abejo, per jos 
nešiojamą kūdikį. Taigi ir kūdikis 
turėtų būti susijęs su anapusybe ir 
galbūt kaip tik dėl jo moteris laiko
ma sakrališkai „pažymėta". O  jeigu 
taip, išvada aiški: būtent kūdikis yra 
svečias iš anapusybės, būtent jis yra 
kitokybės proveržis. Deja, iš visos 
prietarų ir draudimų sistemos te
galime nustatyti, kad kūdikis per 
motiną išsiveržia iš anapusybės, „ki
to pasaulio". Koks tas pasaulis ir iš 
kur konkrečiai ateina kūdikis, mums 
nepaaiškėja.

Tad lyg ir galima nuspėti, kad kū
dikis, kaip ir jo siela, ne „sukuria
mas", bet ateina iš jau egzistuojan
čios ir patvarios kitokybės kaip ga
nėtinai pastovi ir tvari „substancija". 
Atrodo, kai kurie lietuvių frazeolo
gizmai patvirtintų šią mintį, -  tar
kime, mirtis eufemistiškai nusako
ma kaip „grįžimas į namus". Grįžti 
galima ten, kur jau kadaise buvai.

Deja, m edžiagos daug, bet ji 
nuolat vien tik fiksuoja kitokybiš- 
kumo apraiškas. Naujagimio tėvy
nės koordinatės lieka nežinomos, ir 
galų gale vis tiek neaišku, ar jo siela 
sukurta naujai, ar jis iš tiesų „nauja
gimis". Kitokybe turi tokią galią, 
kad pajėgia suformuoti naujagimio 
sielą. Ir nebūtinai čia turėtume pri
siminti krikščionybės mokymą. Ac
tekai, tarkime, manė, kad kūdikio tė
vai -  tik tarpininkai, o naujagimio 
sielą danguje suformuoja du aukš
čiausieji dievai, taigi apie jokią „pre- 
egzistenciją" šiuo atveju neverta kal
bėti. Kitą galimybę tolesnei analizei 
teikia lietuviams žinoma mitologinė 
paukščių ir mirusiųjų sąsaja.

Lietuvių Dausos, mirusiųjų šalis, 
kurioje viešpatauja amžina vasara, 
kartu yra tas kraštas, kuriame žiemo
ja paukščiai. Taigi dalį metų paukš
čiai praleidžia ten pat, kur gyvena 
ir mirusieji. Gal dėl tos priežasties 
paukščiams, jų elgesiui suteikiamas 
tam tikras religinis ar maginis aspek
tas. Per Kūčias palei židinį pabars- 
čius pelenų, ryte galima aptikti paukš
čių pėdučių, o tai -  vėlių palikti pėd
sakai. Čia nieko keisto, nes, tarkime, 
žmogui mirštant jo siela kūną palikti 
gali kokio nors smulkaus skraiduo
lio -  paukštelio, bitelės, peteliškės 
pavidalu.

Pačių g im tuv ių  papročiuose  
paukščiai ypatingos reikšmės neturi, 
nors, antra vertus, kai kurie gali 
pranašauti ir gimimo įvykius; tarki
me, Lietuvoje, taip pat Lenkijoje pe
lėdos ūbavimas netoli namų reiškia 
juose nutiksiančią mirtį, bet tas pats 
ženklas gali reikšti ir netrukus juose 
gimsiant kūdikį. Čia puikiai tiktų 
M. Gimbutienės mintis apie Deivę, 
apsireiškiančią pelėdos pavidalu, 
Didžąją Deivę, valdančią ir gimimą, 
ir mirtį.

Yra ir „folkloro vaikams" nuotru
pa, beje, bendraeuropinė, esą vaikus 
atneša gandras. Be abejo, tai mitolo- 
gema -  prisiminkime pasaką „Gand
rų šalyje", kur gandrai „savo pa
saulyje", „gandrų pasaulyje" pasi
rodo esą žmonėmis. Lietuvoje ir Ma
žojoje Lietuvoje žmogaus ir gandro 
sąsaja labai stipri; pasak XVI a. pra
džios autoriaus S. Grunau, jo laikais 
vietos gyventojai tikėję, kad gandrai

kadaise buvę žmonėmis, tą mintį 
pratęsia ir XIX-XX a. šaltiniai. Tad 
gandras -  „žmogiškiausias" paukš
tis ir tai, kad jis atneša kūdikius, 
matyt, yra seno tikėjimo atšvaitas, 
tegu ir -  šiuo metu -  profanuojantis 
tradiciją. Jei gandras „atneša" vai
kus, galima pagrįstai spėti, kad jie 
iki tol „kažkur buvo".

Čia „paukštiška" hipotezė turėtų 
būti pratęsta Imk „sielų medžio" 
mitologemos, žinomos Sibiro gen
tims bei ugrofinams. Tai anapusinis 
medis, Kosminis medis, jungiantis 
tris sferas; ant jo šakų tupintys 
paukščiai -  protėvių vėlės, kurios, 
atėjus laikui, įsikūnija naujagimiuo
se (įsidėmėkime -  įsikūnijimas vyks
ta „paukščių pavidalais"). Lietuvių 
tautosakoje, kalbant apie Dievo val
domą pomirtinį pasaulį, nuolatos 
minimi ten čiulbantys paukšteliai, 
tupintys ant nuostabiausių medžių 
šakų, arba -  du medžiai, ant kurių 
tupintys paukščiai gieda gražiau
siais balsais, arba neapsakomai bjau
riai karkia -  tai dvi parapijos, gera 
ir bloga, podraug su savo ganytojais, 
„tupinčiais" medžių viršūnėse. Be
rods, tai vieno, „sielų medžio" pro
vaizdžio atšvaitai...Lizdeika dar kū
dikėliu taip pat buvo rastas erelio 
lizde.

Ir šioje vietoje, manding, nepa
prastai gerai dera etnologės Rasos 
Račiūnaitės tyrinėjimų Žemaitijoje 
duomenys. Anot jų, naujagimis kar
tais gali „gimti paukščiu" ir tokia 
terminologija atsiranda būtent tada, 
kai kūdikėlis, „bobutės" manymu, 
gyvens neilgai; tuomet gimdyvei 
užkemšamos ausys, idant ji negir
dėtų užgimusio kūdikėlio „paukščio 
klyksmo". Iš esmės tai nepaprastai 
ryškus ką tik užgimusio kūdikio  
„paukštiškumo" įrodymas, kaip ir 
sustabarėję frazeologizmai, pvz., 
„vaikai paukščiais išlekia" ar „iš
skrido vaikai iš namų". Vadinasi, 
mirusieji, virstantys paukščiais ir 
paukščiai-kūdikiai -  tai vaizdiniai, 
atstovaujantys vienai ir tai pačiai mi- 
tologemai bei universaliai pasaulio 
religijų idėjai: paukščiais apsireikšti 
gali ir kūdikiai, ir mirusieji, tad gal 
jų tėvynė -  bendra? Labai įdomus 
liudijimas, kurį XIX a. vid. pateikia
L. Jucevičius: pasak jo, lietuviai ti
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kėję, kad šikšnosparnis -  tai miru
sio blogo žmogaus vėlė, kuri šikš
nosparniu atgailaujanti 300 metų. 
Tam laikui praėjus, ji vėl įsikūnija 
kuriame nors velionio palikuonyje, 
bet tada būna jau teisaus vyro siela. 
Todėl proanūkiai visada yra daug 
geresni už savo prosenelius. Ši L. Ju
cevičiaus pastaba lietuvių mitologi
jos tyrinėjimuose bemaž nekomen
tuota, gal todėl, kad jo užrašymuose 
esama ir fantazijų. Tačiau būtent to
kius mokymus galima aptikti, tarki
me, Australijos čiabuvių religijose.

Prigirstis (šalt. -  Prigirstitis). Pa
sak J. Lasickio, dievas, išgirstantis 
kalbančiuosius pašnibždomis. Gal 
Šis apibūdinimas visų Prigirsčio 
funkcijų neišsemia, gal tai girdėjimo, 
klausos dievas, tačiau, turint omeny 
ypač specifikuotus J. Lasickio mini
mus dievus, tikėtina, kad tai išties 
labai siauros funkcijos globėjas.

Priparšis, P r i e p a r š i s  (šalt. -  
Priparscis). J. Lasickio minimas lie
tuvių paršelių globėjas, tikriausiai 
vardas kildintinas iš prieparšis, 
„paršelių vada".

ragana. Mitinė lietuvių tautosa
kos būtybė arba ypatingomis ga
liomis apdovanota kerėtoja, konkreti 
moteris, apie kurios sugebėjimus 
pasakojama maždaug tas pats, kas 
ir apie Vakarų Europos moteris raga
nas: jos sugeba užkerėti žmones ir 
gyvulius, maginėmis priemonėmis 
vagia iš kaimynų karvių pieną, su
geba skristi, renkasi kokios nors kal
vos viršūnėje, bendrauja su velniu 
ir pan. Neaišku, koks raganos santy
kis su Ragaina, miško deive, kurią 
greta Modeinos mini J. Lasickis. Gal 
tai ta pati ragana, nes žinomas ra
ganų ryšys su medžiais arba sak
mėse pasitaikanti ragana miško tro
belėje. Žodis kildintinas arba nuo 
rag „ragas", arba nuo „regėti".

Ragutis. Lietuvių midaus dary
tojų, bartininkų, aludarių, degtinės 
varytojų dievas, garbinamas puo
tautojų. Šį dievą pirmasis pamini 
T. Narbutas, jo autentiškumas abe
jotinas, galimas dalykas, Narbutas jį 
išvedė iš M. Strijkovskio minimo

Rugučio. Kita vertus, Ragutis, kaip 
gėrimų, puotos dievas, visiškai įtikė
tinas, jis būtų kildintinas nuo „ragas", 
t. y. gyvūno rago, iš kurio geriama.

Ratainyčia, Ratainyčius. Pasak 
J. Lasickio, lietuvių arklių dievas 
(Ratainicza equorum...deus), nors 
veikiau deivė. Dievavardis tikriau
siai kildintinas iš „ratas", „ratai". 
Galima daryti prielaidą, kad tai 
vežiman kinkomų arklių ar apskritai 
pakinkytą arklį, kinkinį prižiūrinti 
dievybė, bet šiai prielaidai pagrįsti 
duomenų nėra. Jei vardą kildintume 
iš „raitas", tai būtų jojimo, jojamus 
arklius ar veikiau žirgus globojanti 
deivė; plg. su keltų Epona. Įsidėmė
tina, kad lietuvių ir keltų žirgų (ark
lių) dievybės -  moteriškos.

Raugų Žemėpatis (šalt. -  Raugu- 
zempati, Rauguzempatis, Raugu- 
patis). J. Lasickio minimas lietuvių 
raugo dievas, artimas ar sutampan
tis su M. Strijkovskio minimu Ru
gučiu ir M. Pretorijaus Raugupačiu. 
A. J. Greimo pastebėjimu, Raugų 
Žemėpatis garbinamas drauge su 
Nulaidimos, pirmuoju naujai atkimš
to alaus gurkšniu ir su pirmuoju iš 
krosnies išimtu duonos kepalėliu 
(Tassvirzis), tikriausiai Paviršis ar 
Paviržis. Vadinasi, tai būtų raugo, 
tiek alaus, tiek duonos rūgimą glo
bojančių dievų kompleksas, kurio 
atitikmenis A. J. Greimas randa lie
tuvių vestuvių papročiuose žino
moje „marčios rūgštyje", kurią ji at
gabena į naujus namus duonos ir 
alaus pavidalu. Vardas kildintinas 
nuo „raugo" ir „paties", t.y. „raugo 
viešpats, valdovas".

reinkarnacija. Mokymas apie mi
rusio žmogaus atgimimą naujagimio 
kūne lie tuv ių  m itologijoje pa
liudytas menkai; kita vertus, įtikėtini 
kažkokie preegzistencijos pėdsakai ir 
labai stiprūs metempsichozės reliktai. 
Lietuvių tautosakoje esama ganė
tinai retos sakmės, kurioje laumės 
vaikas netyčiom prasitaria esąs de
vynių šimtų metų amžiaus, nors 
teturi maždaug dvidešimt metų ir jo 
augimą įtėviai stebėjo nuo kūdikys
tės. Tačiau tai, atrodo, galioja tik kal
bant apie laumes, o jų, kaip mitinių

būtybių, gyvenimai gali būti ir ki
tokie; lietuviškos medžiagos apie 
„klasikinę" reinkarnaciją nesama. 
Kita vertus, išnykusi jotvingių gen
tis, Krokuvos vyskupo Vincento 
Kadlubeko „Lenkų kronikos" duo
menimis, buvo įsitikinusi, „kad  
vėlės, palikusios kūnus, vėl iš naujo 
įsiskverbiančios į gimstančius kū
nus, nors, patekusios į šiurkščius bei 
kvailus kūnus, jos tampa kvailesnės 
bei šiurkštesnės". Tai jotvingių vaiz
dinys, paliudytas tik sykį, ir nelabai 
aišku, ar vyskupas Vincentas čia ne
demonstruoja savo klasikinio išsila
vinimo, juolab kad jotvingius jis va
dina getais. Antra vertus, lietuvių ir 
lenkų archeologai, tyrinėdami jot
vingių kapinynus, pastebi, kad nuo 
V a. po Kr., įsivyravus mirusiųjų de
ginimo papročiui, įkapių čia mažė
ja, -  net laidojant aukštesnio socia
linio luomo atstovus, įkapės beveik 
išnyksta. Jei įkapės dedamos tikintis, 
kad jos mirusiajam pravers aname 
pasaulyje, tai įkapių išnykimas ga
lėtų reikšti, kad tikėjimas „anuo pa
sauliu" stipriai pakinta; įkapių ne- 
dėjimas rodytų, kad mirusiajam ana
me pasaulyje jos nebereikalingos; šis 
archeologiškai paliudytas faktas gal 
išties derintinas su Vincento Kadlu
beko pranešimu.

Rugutis (šalt. -  Ruguczis, Rugi- 
czus, Raugutis, Ragutis). Lietuvių 
raugintų ir rūgščių valgių dievas, ku
riam buvo aukojami raibi gaidžiukai; 
mini M. Pretorijus. Artimas J. Lasickio 
minimam Raugų Žemėpačiui.

Salaus. J. Lasickio minimas lie
tuvių dievas, kurio nei paskirtis, nei 
ypatybės nežinomos. Dievavardis 
tikriausiai užrašytas neteisingai. 
Sala liet. k. gali reikšti ir sodžių, kai
mą. Tikėtina, kad, turint omenyje 
įvairius maisto gaminimo procesą 
globojančius dievus, kuriuos mini 
J. Lasickis, čia galima pasiūlyti to
kius liet. k. žodžius kaip saladynai -  
nūo alaus ar degtinės darymo atlikę 
tirštimai, žlaugtai, salamakas -  neiš- 
rūgęs, nepakilęs, suzmekęs pyragas 
ar duona, salarūgštis -  susalusi duo
na ir pan. Tokiu atveju Salaus -  tam 
tikra opozicija Raugų Žemėpačiui, 
Rūgučiui, t. y. raugo dievui. Forma
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Salaus būtų pateisinama tik tuo at
veju, jei čia matytume Salaus (Salo) 
globėją.

Saulė. Lietuvių tautosakoje daž
nai minima, tačiau religinė Saulės 
reikšmė bent jau oficialiojoje XIII— 
XIV a. lietuvių religijoje, vargiai tikė
tina. Pasak Malalos kronikos intar
po, Saulę nukalė mitinis kalvis Telia- 
velis ir užmetė ją ant dangaus; pana
šiai teigia kelios lietuvių sakmės. Pa
sak Jeronimo Prahiškio informacijos, 
Saulė kadaise buvo paslėpta ledo 
bokšte, ir „Zodiako ženklai" ją išva
davę milžinišku kūju. Atrodo, kad 
šie šaltiniai Saulę rodo veikiau kaip 
objektą, o ne subjektą. Tiesa, galima 
numanyti, jog valstietiškame tikėji
me Saulei teikiama didesnė reikšmė. 
\ ją kreipiamasi piemenų maldelėse, 
ji vadinama „Saulele motinėle" ir 
pan. Vis dėlto lietuvių Saulės religi
nė reikšmė neabejotinai mažesnė 
nei latvių.

Sidzius, Sidžius (šalt. -  Sidzius). 
Pasak J. Lasickio, vienos kilmingos 
šeimos, M ichelovičių, garbinama 
dievybė. Tikriausiai čia matome kaž
kokį giminės dievą, gal sumitintą 
šeimos protėvį. Lasickis mini dar 
kelias giminių dievybes -  Mikučiai 
garbinę Simonaitį, Semetos ir Kęs- 
gailos -  Ventį Rekičionį.

siela. Baltų „sielą" nusakantys žo
džiai gana skirtingi ir gausūs; sielos 
sinonimika taipogi gausi. Lietuvių k. 
„siela" sietina su sielis -  „vandenyje 
plukdomi rąstai", gal ir „seilės" (71 ant- 
ropogonija). Vokiečių die Seele taipo
gi siejama su See -  „jūra", „ežeras". 
Vargu ar tai būtų skoliniai, veikiau 
už šių žodžių slypi kažkokia indo
europietiška mitologinė-filologinė 
realija, „sielą" jungianti su pirma
pradžių vandenų mitologema. Dar 
viena įmanoma „sielos" etimologija -  
iš liet. k. žodžio „sieti", t. y. jungti, 
rišti.

Kita sielos įvardijimų grupė -  lie
tuvių dvasia, dausia (plg. lietuvių 
pomirtinio pasaulio pavadinimą -  
Dausos), prūsų dusi, latvių dušą -  
kildinami iš daus-, dvas-, t. y. kvė
pavimą nusakančių žodžių. Tai savo 
ruožtų sietųsi ne tiktai su slavų

sielos įvardijimais pagal kvėpavimo 
analogiją, plg. duch, dušą, bet ir su 
daug platesniu sielos įvardijimo lau
ku: graikų psyche reiškia „kvėpa
vimą", lotynų animus kildinama iš 
tokių žodžių kaip graikų anemos 
„vėjas", „oras", ir 1.1.

Dar vienai sielos įvardijimų at
mainai priklausytų lietuvių vėlė, žo
dis, dažniausiai taikomas mirusiojo 
sielai įvardyti. Ji gimininga liet. Vel
nio, latvių Vels vardui ir tikriausiai 
su juo siejasi, nors neaišku, kuris 
vardas čia pirmesnis -  ar vėlė atsi
randa iš pomirtinio pasaulio valdo
vo Velnio vardo, ar atvirkščiai. Antra 
vertus, vėlė gali būti kildinama ir iš 
šaknies Ve- ar vė-, reiškiančios „pūs
ti", plg. liet. vėjas.

Tam tikra painiava sielos įvardi
jimuose gali būti atsiradusi iš ka- 
dainykščio sielos įvaizdžio daugia
lypumo. Atrodytų, galėtume atsek
ti bent jau penkias aiškiau išreikštas 
sielos dalis, arba hipostazes.

Pirmoji -  š e š ė l i s .  Jeronimas 
Prahiškis (apie 1369-1440), lankęsis 
Lietuvoje 1401-1404 m., pasakoja, 
kaip lietuvių žyniai pranašaudavę 
ligonių likimą: „Artimieji klausda
vo juos, ar nemirs ligoniai. Žyniai ei
davo naktį prie ugnies, o rytą klau
siantiems atsakydavo matę prie šven
tosios ugnies sergančiojo šešėlį, ku
ris sušilęs rodė mirties arba gyvybės 
ženklus: išgysiantis ligonis stovi vei
du į ugnį, o jeigu atsigręžęs į ją nu
gara, vadinasi, mirs". Panašios ma
ginės praktikos, spėjant iš šešėlio, 
Lietuvoje žinomos iki pat XX a. vi
durio. Kūčių vakarienės metu, šei
mai sėdint už stalo, stebimi ant sienų 
krentantys šešėliai ir manoma, kad 
kitų Kūčių nesulauks tas, kurio še
šėlis yra be galvos, neaiškus, visai 
mažas, panašus į stulpą (t. y. kaklas 
ir galva tokio pat storumo kaip lie
muo), arba jeigu šešėlio visai ne
simato; kieno šešėlis ilgesnis (aiš
kesnis), tas ilgiau išgyvens. Taip pat 
galima žvilgtelėti į savo šešėlį prie 
numirėlio degant žvakei -  jei šešėlis 
be galvos, tai greitai mirsi. Šie lietu
vių spėjimai turi analogijų kitų in
doeuropiečių tautų spėjimuose. 
Pietų slavai mano, kad kitais metais 
mirs tas iš namiškių, kurio šešėlio 
Kalėdų vakare ant sienos nesimato,

slovakams artėjančios mirties ženk
las -  jei Kūčių metu žmogus meta du 
šešėlius, bulgarų manymu, kitais 
metais mirs tas žmogus, kurio šešė
lis Joninių metu neturi galvos; vo
kiečių prietaras sako, kad tas, kurio 
šešėlis be galvos, ar tas, kuris visai 
neturi šešėlio, netrukus mirs. Tokie 
ir panašūs spėjimai rodytų, kad, pra
sidedant žmogaus ir jo sielos dezin
tegracijai, jis visų pirma praranda 
šešėlį -  nors kurį laiką dar gali išgy
venti ir be jo. Toks tikėjimas gal sie
tųsi su manymu, jog šešėlio nemeta 
antgamtinės būtybės, demonai, dva
sios, taigi ir mirusieji.

Čia prisimintinos ir kitos pana
šaus pobūdžio maginės praktikos, 
tiesiogiai su šešėliu nesusijusios, bet 
neabejotinai artimos sielos pasitrau
kimo nuo žmogaus įvaizdžiui. Pran
cūzų riteris, politikas bei keliautojas 
Gilbertas de Lanau (1385-1462), Lie
tuvoje lankęsis 1413-1414 m., savo 
veikale Voyages et Ambassades ap
rašė kuršių (Vakarų baltų genties) 
laidojimo papročius: „Jie, vadina
mieji kuršiai (Corres), buvo pakrikš
tyti jėga. Tai sekta, kurios nariai po 
mirties sudeginami laidojimo vieto
je, esančioje artimiausiame miške, 
kartu su drabužiais ir geriausiais 
daiktais. Laidotuvių laužas ruošia
mas iš grynos ir sausos medienos. Jie 
tiki: jeigu laužo dūmai kyla tiesiai į 
dangų, tai siela išgelbėta, jei drie
kiasi pažeme -  pražuvusi". Nors 
šaltinis nupasakoja XIV a. pradžios 
realijas, panašių, tik „minimalizuo- 
tų" spėjimų yra ir daug vėlesniais 
laikais. XVII a. pabaigoje tarp Prū
sijoje gyvenančių lietuvių būta žy
nių (žvakonys -  nuo „žvakė", „dū- 
monys" -  nuo „dūmai"), kurie iš 
žvakės skleidžiamų dūmų spėjo, ar 
ligonis mirs, ar pasveiks. Tokie spė
jimai Lietuvoje žinomi iki pat XX a., 
tik juos atlieka nebe žyniai, o pap
rasčiausiai prie ligonio esantys ar
timieji ar kaimynai. Kai kunigas, iš
klausęs ligonį ir suteikęs jam pasku
tinįjį patepimą, eina laukan iš kam
bario, gesinamos žvakės ir stebima, 
kurlink kryps užgesintų žvakių dū
mai: jei eis į duris (paskui kunigą) -  
ligonis mirs, jei kils į viršų, sklai- 
dysis prie stalo -  ligonis pasveiks.
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Arba, ligoniui laukiant kunigo, jeigu 
žvakes užpūtus dūmai eina link ligo
nio -  tai rodo mirtį, jei tolyn -  žmo
gus išgis; arba jei žvakės dūmai eis 
tiesiai į viršų, tai reikš, kad ligonis 
eis tiesiai į dangų -  šis tikėjimas 
visiškai atitinka XV a. pradžios kur
šių įsitikinimą.

Antroji sielos hipostazė -  s v e i 
k a t a ,  kuri yra žmoguje nuolat, 
tačiau išgąsčio ar ūmaus susijau
dinimo akimirką ji gali apleisti kūną. 
Tai gali atsitikti ir žiovaujant arba 
čiaudint -  tuomet ši sielos dalis, at
rodo, išlekia laukan. Paprotys to
kiais atvejais reikalauja pasakyti „į 
sveikatą", o to nepadarius, Velnias 
gali nusinešti sučiaudėjusio sielą. 
Ypač pavojinga čiaudėti jaunajai 
vestuvių metu. Yra prietaras, reika
laujantis vestuvių naktį sučiaudė- 
jusiai jaunajai pasakyti „į sveikatą". 
Velnias vestuvių metu tik ir tyko, 
kad jaunoji sučiaudės ir niekas jai 
nepasakys „į sveikatą" -  tada jis 
galės atimti iš jos sveikatą (taip gali 
atsitikti ir jaunajam, bet rečiau). To
kie čiaudėjimai ypač pavojingi per
ėjimo iš vienos socialinės būklės į 
kitą metu, t. y. tada, kai žmogus tarsi 
„pakimba" tarp dviejų sakralizuotų 
žmogaus gyvenimo tarpsnių ir jo 
egzistencija laikinai nėra apsaugota. 
Bet didžiausi pavojai žmogaus tyko 
mirties, mirimo metu. Velnias, tyko
damas mirštančio pikto pono vėlės, 
palaukia, kol mirštantysis sukosės, 
tą akimirką pripuola, trenkia gele
žiniu kūju jam per kaktą, siela išle
kia laukan ir velniai ją pagriebę nu
sineša. Trenkiama kakton, be abejo, 
tikintis, kad taip bus „išmušta" mirš
tančiojo siela.

ši sielos dalis svarbi, bet jos prara
dimas dar nereiškia mirties. Žmogus 
„praranda sveikatą", jis ima alsuoti 
su pertrūkiais, silpsta, menksta jo 
gyvybinės jėgos. Si sielos apraiška 
susijusi su plaučiais ir, atrodo, juose 
ir gyvena.

š m ė k l a , l u k š t a s  -  trečioji 
sielos apraiška. Sakmėse tokie reiš
kiniai dedasi netoli kapinių, palai
dojimo ar ūmios žmogaus mirties 
vietų. Šis pavidalas susijęs su pa
laidotu kūnu ir gali rodytis tik netoli 
tos vietos, kur kūnas užkastas. Tai 
blyškus, perregimas, antropomor

finis pavidalas, apibūdinamas kaip 
šešėlis, garas, rūkas, jis permatomas 
ir neapčiuopiamas. Tokios pamėklės 
dažniausiai matomos per laidotuves 
ar kurį laiką po jų. Ypatingais atve
jais, kai žmogus mirė ne savo mir
timi, nusižudė ar buvo nužudytas, 
šmėkla rodosi ilgai ir tokių pasiro
dymų bijomasi. Tačiau dažniausiai 
jų veikimo diapazonas palyginti ne
didelis, šmėkla stipriai susieta su pa
laidotu kūnu, kartais su to konkre
taus mirusiojo kadaise mėgtomis 
vietomis bei asmenimis (namais, 
asmeniniais daiktais, gyvuliais, tur
tais, giminėmis, vaikais) arba prie
šingai -  su tomis vietomis, kur žmo
gus nusižudė ar buvo nužudytas, 
daug kentėjo (pakaruokliai vaide
nasi ten, kur jų pasikarta, kaliniai -  
buvusiame kalėjime, mirtinai už
plakti baudžiauninkai -  egzekucijos 
vietoje ir pan.). Atrodo, tai vietos, su 
kuriomis mirusysis turėjo stiprų 
emocinį ryšį. Teigiamas ar neigiamas 
šis ryšys -  nesvarbu. Dažniausiai to
kios šmėklos su žmonėmis nebend
rauja, jos „tiesiog matomos". Tik
riausiai jos sietinos su vėjyje klai
džiojančiomis mirusiųjų „išnaro
mis", „emociniais kūnais" -  bent jau 
neatrodo, kad jos turėtų savimonę ar 
kažkokius specialius tikslus. Matan
tieji nesyk pastebi, kad jos juda, vė
jelio nešamos. Pasak sakmių, žmo
gui mirus, trečią dieną po mirties jo 
pavidalas iškyla iš kapo ir juda ten
link, kur dvelkia vėjelis. Pasakoja
ma, kad yra drąsuolių, kurie stebi to
kius iš kapo iškylančius ir žmogaus 
išvaizdą pakartojančius pavidalus -  
pavėdavus nosinaite, iš kapo iškilęs 
pavidalas juda oru ir šio menko vė
jelio kreipiamas.

Ketvirtoji sielos apraiška -  a n t 
r i  n i n k a s, ypač akcidentali sielos 
dalis, pasirodanti žmogaus mirties 
akimirką. Jis pakartoja mirusiojo 
bruožus ir yra stebimas kelias aki
mirkas. Vaikeliui mirštant, matomas 
mažas, trijų metų kūdikėlio vai
duoklis, bėgantis kaimo gatve ir visų 
kaimo šunų persekiojamas. Mergai
tės mirtis pasirodo kaip baltas, dvy
likos metų vaiko pavidalas, atitin
kamai pasirodo ir vyro ar moters 
mirtis. Visada jis pasirodo prieš pat 
žmogaus mirtį.

Galiausiai penktoji sielos apraiš
ka ar dalis -  v ė 1 ė, -  tai ta sielos 
dalis, kuri, palikdama kūną jo mir
ties akimirką, persikelia į mirusiųjų 
pasaulį. Atsiskyrimo nuo kūno metu 
ji gali atrodyti ir kaip neantropo- 
morfinė būtybė -  dažniausiai kaip 
vabalėlis, plaštakė, bitė ar paukš
telis. Kai kurios sakmės, kalbančios 
apie kelionę į kitą pasauli pamini 
„Dievo pasaulio" prieigose ar pa
čiame Dievo valdomame pasaulyje 
čiulbančius paukščius. Galimas da
lykas, mirusiojo sielos kaip paukščio 
vaizdinys yra susijęs su tikėjimais 
metempsichoze ir kadaise sąlygojo 
tikėjimo dausomis atsiradimą -  dau
sose mirusieji gyvena kartu su žie
mojančiais paukščiais; atrodo, kad į 
dausas patekti galima tik „paukščių 
taku". Lietuvių folklore mirties aki
mirką žmogus gali atrodyti kaip 
paukštelis ar pan., tačiau anapus, 
kitame pasaulyje, mirusieji dažniau
siai regimi antropomorfiniu pavi
dalu. Tik pats „perėjimo" momentas 
dažnai turi zoomorfinę specifiką; 
anapus mirusieji įgauna ar atgauna 
savo žmogiškąją išvaizdą. Atrodytų, 
kad lietuvių kelionėje į anapus kar
tais pasireiškia archajiški tikėjimo 
metempsichoze turiniai.

Siryčius (šalt. -  Siriczus). J. Lasic- 
kio minimas dievas, kurio funkcijos 
nežinomos. Galimos kai kurios eti
mologijos, pvz., nuo „šerti", tuomet 
jis būtų priskirtinas gausiems J. La- 
sickio minimiems gyvulius, galvijus 
globojantiems dievams; šią prielai
dą patvirtintų M. Pretorijaus mini
mas Szericzius, Šeryčius.

Skaistykla. Lietuvių tradicijoje 
krikščioniška skaistykla įsivaizduo
jama savitai -  kaip esanti žemėje. 
Mirusieji tam tikram laikui virsta 
medžiais, gyvūnais, paukščiais, o 
praėjus nustatytam atgailos laikui, 
keliauja ten, kur jiems nuskirta. Iš 
tikrųjų skaistyklos įvaizdis susilieja 
sū tikėjimu metempsichoze.

Skalsa. M. Pretorijaus minima lie
tuvių deivė, kurią jis išaiškina kaip 
gausybės ragą, comu copiae. Jos gar
bei švenčiama speciali šventė. Vė
liau ją mini J.Brodovskis ir P. Ruigys.
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Slogutis. Lietuvių tautosakoje -  
sloginanti dvasia, gali būti vyriškos 
ar moteriškos giminės (slogutė), ati
tinkamai inkubas ir sukubas. Jėzuitų 
misijų XVIII a. ataskaitose minima, 
kad kaimuose aptikta inkubų bei 
sukubų, su kuriais žmonės gyven
davo. 1718 m. Utenos apylinkėse už
tikta apie 300 namų, kuriuose rasta 
inkubų ir sukubų. 1719 m. kitur už
tikti 29 vyrai, laikę naminius inku- 
bus, incubos domestico-familiares. 
Pirmiausia šitokios būtybės pasi
rodo sapne. Jei joms parodomas dė
mesys, jei jos patinka, ateina ir bu
dėjimo metu, esant blaiviam protui, 
tada jomis jau nebeatsikratysi. Sak
mėse kalbama apie žmogaus pasi
gautą slogutę, su kuria jis gyvena 
kaip su žmona. Tai būna nuoga, visai 
jauna, labai graži mergina. Slogutis, 
įėjęs į patalpą, atgal išsmukti gali tik 
pro tą angą, pro kurią jis atėjo (rakto 
skylutę, durų plyšį). Jį užkimšus, 
slogutis nebepabėgs.

Tautosakoje slogučiu vadinamos 
ir sloginančios mirusiųjų, dažnai kū
dikių dvasios, tačiau jos gali pasi- 
verst ir į vyrus, ir į moteris. Europie
tiška tradicija, esą inkubai ir suku- 
bai -  tai velniai, lietuvių mitologijo
je neprigijusi.

Sovijus. Lietuvių kultūrinis did
vyris, mito herojus, įvedęs mirusiųjų 
deginimo paprotį ir naujų dievų kul
tą; 7\ įvade.

Srutis (šalt. -  Strutis, Srutis). J. La- 
sickio pateikiamas lietuvių dažų die
vas, kurį jis mini drauge su Mėletėle. 
Šiuos dievus garbina tie, kurie miš
kuose ieško dažų vilnoms dažyti; 
Srutis, pasak M. Pretorijaus, globoja 
žalią spalvą.

Sutvaras (šalt. -  Sotwaros).
M. Strijkovskio minimas lietuvių gy
vulių dievas, kuriam priešais ugnį 
būdavo aukojamami margaplunks
niai kaplūnai, idant galvijai būtų 
skirtingų spalvų. Dievo vardą ga
lima kildinti nuo „tverti", „sutverti", 
tuomet Sutvaras būtų vienas iš lie
tuvių aukščiausiojo Dievo eufemis
tinių vardų, arba nuo „aptvaras", t. 
y. galvijų gardas, ir tada tai galvijų 
dievas. Ši problema iki galo neiš
spręsta, abu variantai galimi.

Šeimos, Šeimynos dievas (šalt. -  
Seimi Dewos). M. Strijkovskio mi
nimas lietuvių šeimynos dievas. Jam 
aukojama įvairių spalvų gaidžiai ir 
vištos. Aukos būdavo metamos į 
kūrenamą krosnį ir netraukiamas iš 
ten tol, kol visiškai sudegdavo, idant 
šeimyna laikytųsi. Atrodo, čia ma
tome kažką panašaus į romėnų larų 
kultą, t. y. šeimos kultą, bendrą ir 
pačiai šeimai, ir šeimynai, mūsų at
veju, -  samdiniams. Tą prielaidą pa
tvirtintų ir 1583 m. jėzuitų vizitaci
jos medžiaga, kurioje rašoma: „pa
gonys garbino Larja, jų tarnų va
dinamą Dimstipan", t. y. tarnai ir 
ponai garbino tą pačią dievybę, tik 
skirtingais vardais. Larja (toliau -  
Lara) ir romėnų lares sutapimas čia 
akivaizdus, tačiau kodėl taip yra, ne
aišku. Kiti šaltiniai apie lietuviškus 
larus, Larą nekalba; gal čia matome 
jėzuitų klasikinio išprusimo įtaką 
šaltinio, perteikimui.

Šeryčius (šalt. -  Szericzius). M. Pre
torijaus minimas lietuvių piemenų 
dievas; M . Pretorijus kildina jį nuo 
„šerti", t. y. maitinti gyvulius. Galbūt 
sietinas su J. Lasickio neaiškiems 
dievams priskirtu Siryčiu.

Šilinyčius (šalt. -  Siliniczus). J. La
sickio minimas lietuvių samanų die
vas, miško dievo Kerpyčiaus padė
jėjas. 71 Kerpyčius.

Šluotražis (šalt. -  szlotrazis, szlot- 
razys). J. Lasickio minimas lietuvių 
dievas, kurio funkcijos ir reikšmė ne
aiškios. M. Pretorijus Šluotražį lai
ko vantos, kuria naudojamasi mau
dantis, dievu. Atrodo, kad Šluotražį 
reikėtų sieti būtent su vanta, o ne su 
šluota, nors apskritai šluotos reli
ginė, ar veikiau maginė, reikšmė ži
noma. Čia įdomi būtų paralelė su et
ruskų deive Vanta, kuri vaizduoja
ma kaip moteris ilga, kelis kartus 
perrišta talija ir su žemai trikampiu 
išsiskleidžiančiu ilgu sijonu. Para
lelė akivaizdi, bet jos kilmė neaiški.

Šventaragis. Legendinis lietuvių 
kunigaikštis, po mirties sudegintas 
Neries ir Vilnelės santakoje, prisakęs 
kitus didžiuosius kunigaikščius nuo 
šiol deginti šioje vietoje ir šitaip pa

grindęs nekrokultu besiremiančią 
kulto centralizaciją.

Šventpaukštinis (šalt. -  Swiecz- 
puhscynis). Lietuvių paukščių die
vas, kurio žinioje buvo vištos, žąsys, 
antys ir visi kiti paukščiai, tiek na
miniai, tiek laukiniai. Jam aukų ne
būdavo skiriama, kadangi tai lakio
jantis dievas. M ini M. Strijkovskis. 
Vardas užrašytas neaiškiai, tikriausiai, 
tai Šventpaukštinis, nors A. Briuk- 
neris mano, kad tai galėtų būti Sveč- 
paustinis, nuo svetimas ir pausti 
„dėti kiaušinį". Pastaroji etimologija 
atrodo pritempta.

Tavalas (šalt. -  Tawals). J. Lasickio 
minimas lietuvių dievas, gerų pa
slaugų teikėjas. Mitologijos tyrinė
tojų mėgintas kildinti nuo „tėvelis" 
bei sietas su Teliavelio vėlyva ver
sija, pastebint, kad J. Lasickio užra
šyme (Tawals auctor facultatum) ga
lima įžiūrėti amatų globėjo seman
tiką, tinkančią ir kalviui. T. Narbutas 
mano, kad tai neteisingai užrašytas 
Javais, taigi javų dievaitis. A. J. Grei
mas Tavais skaito kaip Tabalą ir lai
ko jį kaimynų savišalpos ir gero su
gyvenimo teikėju, tapatina su tabalo 
(blukio) vilkimo ir mušimo papročiu.

Teliavelis. Teliavelis minimas ant
ruoju, iškart po Nunadievio, Ipati
jaus metraštyje, Malalos kronikos 
intarpe jis vardijamas ketvirtuoju, 
paskutiniuoju, be to, vadinamas kal
viu, nukalusiu Saulę ir įmetusiu ją į 
dangų, šios aplinkybės leistų Telia- 
velį laikyti lietuvių folkloriniam vel
niui artimu dievu. Ipatijaus sąraše 
jis tarsi priešpastatomas Nunadie- 
viui, Malalos intarpe išvardijamas 
sąrašo gale; tai vietos, kuriose būna 
chtoninės sferos reprezentantas. Jo 
ryšys su Saule neturėtų paversti jo 
dangišku personažu; lietuvių folk
lore aiškiai numanoma, kad pirmieji 
kalvystę išrado velniai ir tik vėliau 
žmonėms pavyko iš jų pramokti šio 
amato. Teliavelio vardas buvo re
konstruojamas įvairiai: kaip Kelio 
dievas (A. Briukneris), Bandos die
vas (nuo Telias „veršis"), Žemės die
vu nuo tel- „žemė" (N. Vėlius), sko
liniu iš skandinavų mitologijos (Tial- 
fi -  V. Toporovas). Išties įmanomi
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skirtingi Teliavelio vardo aiškinimai, 
bet antroji vardo šakis vėl-, kalvio 
funkcijos, padėtis dievų sąrašuose 
leidžia jį patikimai laikyti chtoniš- 
kojo pasaulio reprezentantu, artimu 
senajam lietuvių Velniui ar Velinui, 
folkloriniam velniui. Tikėtina, kad 
Teliavelis yra gana vėlyva panteono 
figūra, atsiradusi, centralizuojant 
kultą valstybės kūrimosi metu, iš
kylant karių ir valdovų luomui. Tai 
veiklus asmuo, turintis kultūrinio 
didvyrio požymių, artimas Velniui, 
bet su juo oficialiame valstybės kulte 
netapatinamas. Velnias tiesiogiai 
valstybiniame panteone nepasirodo 
tikriausiai dėl ypač didelės Perkūno 
reikšmės jame, nes mitologiškai vel
nias yra visiškai priešiškas Perkū
nui; Lietuvoje krikščionybės piktoji 
dvasia gavo velnio vardą, tai rody
tų, kad velnias ir ikikriščioniškais 
laikais, tikriausiai paskutiniaisiais 
pagonybės amžiais, jau buvo stipriai 
demonizuotas (M. Gimbutienė), o 
šis Velnio nužeminimo procesas pra
sidėjo dar indoeuropiečių protautės 
laikais (N. Vėlius). Tad chtoniškosios 
sferos atstovu pasirinktas velniui ar
timas, bet su juo nesutampantis (ar 
ne visiškai sutampantis) Teliavelis. 
Kalbant apie Teliavelį pastebėtina, 
jog mitas apie nukaltą ir dangun 
įmestą Saulę rodo, kad lietuviai Sau
lės kulto neturėjo, tai liudija ir tauto
saka, kurioje saulinių prasmių tikrai 
maža. Saulė, matyt, įsivaizduota kaip 
įkaitusio metalo luitas (taip, beje, mo
kė ir graikų filosofas Anaksagoras).

Tiklis. Anot J. Lasickio, lietuvių 
dievas -  žm onių pagalbininkas.
M. Pretorijus jį vadina dievu, kurio 
dėka nusiseka javai. Galima sieti su 
latvių Tikla, sėkmės ir klestėjimo 
deive. Dievavardis nėra visiškai aiš
kus, jį galima sieti su „tikti", liet. k. 
tiklus reiškia „ištikimas", „doras", 
„garbingas".

Trotytojas kibirkščių (šalt. -Trati- 
tas kiribixtu, Tratitas kibirksztu). J. La
sickio minimas lietuvių dievas, ku
rio funkcija -  pirkioje išblėsinti žie
žirbas. T. Narbutas čia įžiūri atsar
gaus elgesio su ugnimi dievaitį, ki
birkščių gesintoją, atitinkantį Ro
moje žinomą dievaitį Fornax. Pasak
N. Vėliaus, tai savarankiška dievy

bė, besiskirianti nuo Gabijos ar Pe- 
lengabijos. Bendra mitologijos tyri
nėtojų nuomone, tai dievybė, naiki
nanti kibirkštis, neleidžianti kilti 
gaisrui arba jas užgesindama, „nu- 
trotydama", arba laiku susprogdin
dama, t. y. „tratydama".

Ublanyčia  (šalt. -  Vblanicza). 
J. Lasickio minima lietuvių dievybė, 
besirūpinanti kiekvienu maldautoju, 
Vblanicza deus, cui curae ėst omnis 
supplex. Lasickis ją priskiria namų 
dievams, tad gana įtikėtina A. Mie- 
žinskio bei V. Manharto, kitų tyrinė
tojų prielaida, kad dievavardis kil
dintinas iš ubladnyčia, ubladė „jau
ja", „atskirai stovintis pastatas duo
nai kepti, viralui virti". T. Narbutas 
dievavardį perskaito kaip Kublani- 
czu, t. y. Kubilnyčius, nuo „kubilas"; 
pasak jo, tai būtų dievaitis, visokios 
namų mantos sargybinis, saugantis 
ją nuo vagių. A. J. Greimas Ublany- 
čią priskiria ugnies dievams.

Upinis dievas (šalt. -  Upinis de- 
wos). Lietuvių upių dievas, minimas 
M. Strijkovskio; jam būdavo auko
jami balti paršeliai, idant vanduo 
tekėtų skaidrus. T. Narbutas, atrodo, 
be reikalo Upinį dievą pakeičia į mo
teriškos lyties Upinę; vėliau roman
tinėje raštijoje šitaip atsiranda Upy
na. Upinis dievas, Upinis galėtų būti 
gretinamas su Ežeriniu, -  darsyk, tik 
jau tekančių vandenų atveju, mato
me vandenų globėją. Prūsų mitolo
gijoje tekančiais vandenimis rūpi
nosi Patrimpas, tačiau jo sąsaja su 
Upiniu dievu neaiški. Nebent būtų 
galima prisiminti prūsų mitologijos 
personažą Worskaito, artimą Patrim
pui, globojusį žūklę; jam būdavo ski
riami balti žirgai. Upin iui dievui 
aukojami balti paršeliai.

Užpelenė (šalt. -  Aspelenie). Tik
riausiai viena iš lietuviams žinomų 
namų ugnies deivių. J. Lasickiui tai 
„kampo deivė", Aspelenie angulia- 
ris. Sakralinė kampo reikšmė lietu
vių namuose gerai žinoma, tačiau 
menkas Lasickio komentaras nelei
džia praplėsti šios deivės sampratos. 
T. Narbutas ją laikė Užsparine, že
mės ribų deive, globojančia kampi
nius kaupus arba serginčia sienų ne

liečiamumą. Jos atitikmeniu romėnų 
mitologijoje būtų dievaitis Quadra- 
tus arba Terminus, saugantis ribas. 
Vis dėlto dažniau Užpelenė pagal 
tikėtiniausią etimologiją priskiriama 
ugnies dievams. V. Manhartas bei 
H. Useneris gana pagrįstai teigia, jog 
Užpelenė galėjusi globoti kampą 
tarp židinio ir sienos. Užpelenės 
kaip su ugnimi sietinos dievybės 
reikšmę patvirtintų ir 1611 m. jėzuitų 
ataskaitos medžiagoje m inimas 
Vspeleni, taigi Užpelenis, namų ži
dinio dievas, tapatinamas su Vesta.

Vaidelotai, vaidilos, vaidilučiai
(šalt. -  waidelotten, waidler, waide- 
ler...). Prūsų ir vėlesniuose šaltiniuo
se lietuvių žyniai. Pirmą kartą juos 
1428 m. pamini Heinrichas Beringe- 
ris, kuris, kalbėdamas apie prūsų 
pagonybę, teigia, kad prūsai gerbia 
[pagoniškus] šventuosius ir vaidilas 
(tekste wandeln, turėtų būti: Waide- 
len). S. Grunau, perteikdamas legen
das apie pirmąjį prūsų krivį krivaitį, 
sako, kad jam buvo pavaldūs kiti 
žyniai vaidelotai, iš kurių būdavo 
renkamas naujas krivis kirvaitis. Ri- 
kojote jie palaikydavę šventąją ugnį, 
už kurios užgesimą jai sergėti pa
skirtas vaidelotas privalėdavęs at
sakyti galvą. Vaidelotai turėję didelį 
autoritetą; jų pamokymų neklau
sančius žmones, pasak Grunau, 
bausdavęs pats Patulas. Jie turėdavę 
tiesioginį kontaktą su dievais, nes 
audros metu prūsai manydavę, kad 
griaudėjimu Perkūnas kalbasi su 
kriviu ir kitais vaidelotais, o išgirstą 
dieviškąją valią jie perduodavę žmo
nėms. Kitur tariama, kad krivis iš- 
girsdavęs dievų valią tiesiai iš dievų 
ir ją pranešdavęs vaidelotams, kurie 
ją perteikdavę kitiems žmonėms. 
Vaidelota i, pasak legendinės 
tradicijos, p riva lėdavo gyventi 
skaistybėje ir būti sulaukę solidaus 
amžiaus (waidlotten, welche sollen 
sein mennir ane frauen lebinde und 
wol bey joren altt). Tiesa, greta vai- 
delotų krivio tarnyboje paminėtos Ir 
moterys našlės, jų funkcija, atrodo, 
būdavo dievų valią pranešti mote
rims. Toliau Grunau rašo, kad kaip 
vaidilų ir vaidilių (jau ne vaidelotų) 
būta Rikojote, taip jie gyvenę ir kiek
viename kaime -  čia, atrodo, jis ima
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pasakoti, remdamasis savo meto in
formacija. Ir vyrai vaidilos (waidler) 
ir moterys vaidilės (waidlin) gyven
davę kiekviename kaime, skaisty
bėje, sapnuose su jais kalbėdavę die
vai ir dievų valią vaidilos pranešda- 
vę kaimo vyrams, vaidilės -  kaimo 
moterims. Vaidilos ir vaidilės gydy
davę žmones, galvijus, mokydavę 
pamaldumo, istorijų apie prūsų kil
mę ir t.t. Iš esmės Grunau informa
cija gali atitikti XVI a. pradžios prū
sų religinio gyvenimo realijas -  tai 
galima matyti iš kitų šaltinių. Kita 
vertus, jis pateikia legendinę tradi
ciją, iš kurios ryškėja, kad kadaise 
prūsai turėjo sudėtingą žynių hie
rarchiją, kurios viršuje buvo krivis 
kirvaitis, jo aplinka -  vaidelotai ir 
kaimų žyniai, vaidilos ir vaidilės. 
Krivio egzistenciją patvirtina Petras 
Dusburgietis, kaimo žynių, viršaičių 
ar vaidilų -  kiti šaltiniai, tik tarpinė 
vaidelotų grandis lieka iš esmės kitų 
šaltinių nepatvirtinta. Todėl čia ga
lima Grunau informacija kiek su
abejoti, antra vertus, žlugus krivio 
ir Rikojoto ar Romovės institucijai, 
vaidelotai, kaip tarpinė tarp aukš
čiausiojo hierarcho ir kaimo žynių 
grandis, tiesiog negalėjo neišnykti, 
ji buvo pernelyg susieta su krivio 
institucija ir su Rikojotu. Jonas D lu
gošas XV a. antroje pusėje rašyda
mas apie šv. Adalberto (Vaitiekaus) 
nužudymą Prūsijoje, teigia, kad šven
tąjį nužudyti pastūmėjo vyriausiasis 
žynys krivis ir jam pritarė „kiti įžy
mūs pagonių kunigai", taigi būta ir 
kito lygmens, tačiau jis nebūtinai 
buvo institucionalizuotas, autorite
tai atskiro luomo savaime nesudaro, 
bet tokių autoritetų egzistavimas gali 
būti gretintinas su Grunau vaidelotais.

Vėlesni šaltiniai kalba, kiek gali
ma suprasti, apie kaimų žynius, iš 
esmės jų informacija nenutolsta nuo 
to, ką Grunau pasakojo apie vaidi
las. „Sūduvių knygelėje" kalbama 
apie vaidilos (waidler) atliekamas 
vagystės atskleidimo apeigas, beje, 
pasakojama, kad, atsitikus vagystei, 
tiek Prūsijoje gyvenantys vokiečiai, 
tiek prūsai ieško vaidilos ar vaidilės, 
kurių pagalba tikimasi tą vagystę at
skleisti. Vaidilos (Waideler) atlieka
mas apeigas aprašo Lukas Davidas 
1576 m.; vaidila šaukiasi savo dievų

ir prašo, kad jie ligos ar kitų bėdų 
prispausto žmogaus pasigailėtų; po 
to paaukojamas ožys. Apskritai vai
dilos funkcijos mažai tesiskiria ar vi
sai nesiskiria nuo kito žynio, viršai
čio, pareigų. Atrodo, kad tai sinoni
mai. M. Pretorijus vaidelučius tebe
mini XVII a. pabaigoje ir pateikia 
įdomią šio vardo etimologiją -  pasak 
jo, skiriamos dvi žynių rūšys: maldi
ninkas, tas, kuris meldžiasi ir prašo, 
ir Weidullis- toks asmuo, kuris 
maldoje kovoja su Dievu, matyt, nuo 
žodžio vaidas, vaidytis. Ši kiek aro
gantiška etimologija yra tikriausiai 
suliaudinta. K. Būgos manymu, Šak
nis vaid- turėtų būti siejama su sen. 
lietuvių vaida (pig. sen. indų veda) -  
„žinia", „žinojimas", kilusiais iš ide. 
šaknies void-, „žinoti, mokėti", plg. 
prūsų waidimai „mes žinome", vi
duramžių vok. Wiste „žynys", vok. 
der Weise „išmintingas", keltų drui
dų vardą, kuris kildinamas nuo dru- 
vid-s, „ypač išmintingas" ir kt.

Vaidulis, V  a i d u 1 y s. Lietuvių 
sakmėse -  vaikščiojantis numirėlis, 
dažniausiai pasirodantis ties kapinė
mis, kviečiantis eiti imčių. Juo po 
mirties virsta nedoras žmogus, bur
tininkas, šventvagis, kartais teigia
ma, kad vaidulys -  tai velnias, įlin
dęs į mirusiojo odą. Norint vaiduliu 
atsikratyti, reikia atkasti palaidotą 
žmogų, nukirsti jam galvą ir padėti 
tarpukojy, nes jei galva tik nukerta
ma, vaidulys ją pasiima po pažasti
mi, vaikšto po kaimą ir mėtydamas 
išvaiko jį puolančius kaimo šunis. 
Kitais kartais, kai nepadeda ir galvos 
nukirtimas, patariama mirusiojo šir
dį perkalti drebuliniu ar šermukšni
niu kuolu. Bijo vaidulys ir odos įdrės
kimo. Nei žegnonės, nei šlakstymas 
švęstu vandeniu nuo jo negelbsti.

Vaivorykštė. Lietuvių vadinama 
ir Laumės juosta. Pasak T. Narbuto, 
tai Laumės juosta, kuria ji gundo 
dievus. Kai kuriose sakmėse tei
giama, kad vaivorykštė siurbia van
denis, gali įsiurbti ir žmones.

Vaižgantas (šalt. -  Waizganthos). 
Lietuvių linų ir kanapių dievas. Pa
sak J. Lasickio, trečiąją dieną po Ilgių 
šventės (tai būtų lapkričio 5 d.) mer

ginos garbina dievą Vaižgantą, kad 
iš jo malonės turėtų linų ir kanapių. 
Vaižgantui aukojami paplotėliai ir 
alus, prašoma, kad linai augtų ilges
ni. M . Pretorijus dievavardį per
teikia kaip Waisgautis, nuo „vai
sius" ir „gauti", ir teigia, kad tai vai
singumo dievas, teikiąs vaisius arba 
gausą; jam aukoja ir vyrai, ir mote
rys -  ėriuką ar gaidį. A. J. Greimo 
nuomone, Vaižgantas yra „dievas, 
gimęs lino pavidale, iš žemės, kan
kintas, miręs ir prisikėlęs iš žemės" 
(plg. „linų kančią", mitologizuotą 
linų apdirbimo procedūrą), „savo 
rūšies lietuviškas Dionisas". Vis dėl
to tikėtina, kad Vaižganto reikšmė 
lietuvių mitologijos tyrinėjimuose 
gerokai perdėta.

Vakarinė. Tikriausiai Venera, ku
rią lietuviai kartu su Aušrine, anot 
M. Pretorijaus, laikė nepavaldžiomis 
visų kitų žvaigždžių dievui Žvaigž- 
dukui. Vakarinė, pasak tautosakos, 
kloja Saulei patalą. M itologiškai 
aiški opozicija Aušrinė-Vakarinė, 
nors tai gali būti ir ta pati astralinės 
mitologijos būtybė, tik matoma ryte 
ar vakare ir atitinkamai keičianti 
funkcijas. Gali būti siejama su Žvė
rine, Žvorūna.

Valgina, V a 1 g i n ė (šalt. -  Wal- 
gina). Pasak J. Lasickio -  lietuvių gal
vijų deivė, minima po arklių deivės 
Ratainyčios, Ratainicza equorum 
habetur deus, ut Walgina aliorum 
pecornm. Kadangi Lasickis Valginą 
laiko galvijų deive, o dievavardžio 
etimologija sietina su „valgyti", šią 
priešstatą savitai išsprendžia T  Nar
butas, anot kurio, Valgina yra deivė, 
globojanti naminius gyvulius jų tuk
lumo bei tinkamumo žmonių mais
tui atžvilgiu, nulemianti gyvulių pa
šaro skalsumą, sauganti laikomą 
mėsą nuo sugedimo. Pasak T. Nar
buto, ši lietuvių deivė sutampa su 
Romos deive Vicca. šis T. Narbuto 
teiginys, atrodo, pakankamai vykęs.

Varpulis (šalt. -  Warpulis). J. La
sickio minimas lietuvių dievas, ku
ris, danguje trankantis perkūnijai, 
sukelia griausmą (Warpulis [...] qui 
sonitum ante et post tonitru in aere 
facit). Galbūt atskiras dievas, tačiau
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tai gali paprasčiausiai būti Perkūno 
epitetas ar eufemizmas.

Vėjas. Lietuvių mitologinėse sak
mėse -  vėją sukelianti mitinė būtybė. 
Gali būti du vėjai, vienas iš jų laiko
mas palankiu žmonėms, kitas įsi
vaizduojamas piktas, rūstus. Kartais 
manoma, kad yra ištisa vėjų šeima. 
Anot T. Narbuto pateikto tvano mi
to, Vėjas yra milžinas, galintis su
purtyti visą žemę, įsivaizduojamą 
kaip lėkštė.

Vėjopatis (šalt. -  Wejopatis, Wej- 
pons, Wejdiews). Lietuvių vėjo die
vas, minimas M. Pretorijaus. Vėjo
patį, regis, dažniausiai garbina žve
jai. Aprašomas jo stabas, vaizduo
jantis dviveidį, pirmyn ir atgal žvel
giantį asmenį, su dideliais sparnais, 
išpūstomis lūpomis, dešinė jo ranka 
buvo ištiesta į viršų, kairė nuleista į 
apačią, kairėje rankoje jis laikė žuvį, 
dešinėje -  statinaitę, ant galvos sto
vėjo gaidys. Apskritai dviveidžiai 
dievai lietuvių mitologijai nebūdin
gi, tokia dievo išvaizda galėtų rodyti 
Pamario slavų įtaką. Giminingas ar 
tapatus Bangpūčiui.

V e liona , V e l i u o n a .  Per 
nesusipratimą iš žodžio „velionis" 
padaryta deivė. 7\ Ežiagulis.

Velnias. Lietuvių tautosakoje vel
nias bene dažniausiai sutinkama 
mitinė būtybė, kurios provaizdžiu 
neabejotinai buvo kadainykštis die
vas Velnias ar Vėlinąs. Jis turėjo būti 
susijęs su gyvuliais, mirusiaisiais, 
požemiais, požemių turtais, ekono
mine sfera, tačiau ir su magija, virs
mais, žyniais.

Lietuvių folklorinis velnias etiolo
ginėse sakmėse drauge su Dievu ku
ria pasaulį, pats velnias arba Dievo 
sukurtas, arba (tai regis senesnė tra
dicija) yra jaunesnysis Dievo brolis. 
Pasaulį kuriant, Dievas ir velnias 
veikia iš dalies bendrų tikslų veda
mi, iš dalies -  prieštarų; Dievo kū
rinius velnias siekia pagadinti, iš
kreipti ir tai jam beveik pavyksta. 
Velnio įsikišimu į dieviškosios kūry
bos procesą aiškinami visi šioje že
mėje egzistuojantys blogi, netvar
kingi, nepatogūs dalykai. Dievas su

kuria naudingus gyvūnus, velnias -  
žmogui kenkiančius, nenaudingus.

Velnias susijęs su žemomis, drėg
nomis vietomis, pelkėmis, ežerais; 
jis gali pasirodyti ir miške. Jo gyve
namoji vieta gali būti po žeme, kalno 
viduje, „už vandens". Kita vertus, 
velnias pasirodo ore, skrenda, tada 
jis tapatintinas su viesulu, vėtra. 
Sakmėse, padavimuose matomas 
velnio ryšys su akmenimis (jis juos 
pasėja, neša), tam tikrais medžiais: 
beržu, egle (po egle jis slepiasi nuo 
Perkūno) -  beje, beržų ir eglių šakos 
figūruoja lietuvių su mirtimi susi
jusiuose papročiuose. Kitais atvejais 
velnias siejamas su apatine medžio 
dalimi, medžio dreve, kelmu, pvz., 
jis sėdi ant kelmo (vėlgi nuorodos į 
chtoniškąjį pasaulį, Pasaulio medžio 
apatinę dalį). Velnias susijęs su gy
vuliais, ypač arkliais, jaučiais, kar
vėmis, turi išisas jų bandas, kai ku
riose etiologinėse sakmėse apskritai 
sakoma, kad gyvulius sukūrė vel
nias arba kad jis sukūrė arklį, ožką. 
Sakmėse velnias dažnai važinėja ar 
jodinėja arkliais. Iš žvėrių jam arti
miausias vilkas, kiškis, meška, be to, 
visais tais žvėrimis jis gali pasiversti.

Velnias dažnai pasirodo moterų 
draugijoje (vakaruškose velniai šok
dina kaimo merginas arba velnias su 
pasikorėle švenčia vestuves ir ją šok
dina). Apskritai jį vestuvės domina. 
Kaip ir mirties reikalai. Jis dažnai 
pasirodo žmogui mirštant, pagrobia 
jo sielą. Velnias, patyręs krikščiony
bės įtaką, tampa pragaro, „peklos" 
valdovu ir ten dažniausiai valdo gy
vulių pavidalo mirusiuosius.

Šiaip velnias yra žmonėms artima 
būtybė, ją surasti, prisišaukti ne
sunku, jis ir pats prisistato, tarkime, 
norėdamas žaisti ripką ar kokius 
kitus žaidimus, siūlosi dirbti, daž
niausiai žemės ūkio darbus, rauna 
kelmus, parsisamdo už berną. Vel
niai ypač muzikalūs, samdosi smui
kininką, kad jis jiems griežtų, patys 
griežia, šoka. Ir gyvybinės, ir mirties 
funkcijos yra velnio globoje, jis mi
tologiškai savitas tarpininkas, „per- 
vesdintojas", prisiminkime N. Vė
liaus teiginį: „Ta pati mitinė būty
bė -  velnias lietuvių mitologijoje bu
vo siejama ir su mirusiaisiais, ir su 
gyvaisiais, ir su mirimu, ir su ir su 
vaisingumu, derlingumu (su abiem

priešpriešos mirtis-gyvenimas na
riais) ir, matyt, buvo įsivaizduoja
mas tarpininku tarp gyvųjų ir miru
siųjų pasaulių, tarp gyvenimo ir mir
ties, tarp žemės ir požemio. Todėl 
jam buvo priskiriama žmonių, palai
kančių ryšius su abiem šiais pasau
liais (t. y. žynių, burtininkų), globa". 
Be to, pasak N. Vėliaus, senąja ide. 
pasaulėjauta žyniams artimi buvo 
muzikantai, poetai -  žmonės, savo 
įkvėpimą gavę iš anapusybės, iš 
mirusiųjų pasaulio, su kuriais jie 
bendradarbiavo, tad ir velnias su sa
vo aistra muzikai čia įsiterpia kaip 
žynių globėjas.

Verpėja. Pasak T. Narbuto, tai 
deivė, verpianti žmogaus gyvenimo 
siūlą. Kai pasaulyje gimsta žmogus, 
Verpėja tuoj ima verpti danguje jo gy
venimo siūlą, kuris baigiasi žvaigž
de. Galiausiai žvaigždė pritraukia
ma prie žemės, siūlas nutrūksta ir 
žvaigždė krinta; krintančios žvaigž
dės liudija žmonių mirtį. A r šis pa
sakojimas autentiškas, neaišku, nors 
analogiškų pasakojimų esti Europos 
tautų folklore.

Žalus (šalt. -  Žalius). Pasak M. Pre
torijaus, lietuvių nesantaikos dievas 
(ein Gott der Fehde). Minimas greta 
Lygėjaus, santarvės dievo. Vardas 
gali būti kildinamas iš „žala".

Zodiako ženklai. Anot Jeronimo 
Prahiškio liudijimo iš 1401-1404 m., 
„viena gentis" garbino kūjį, kuriuo 
kadaise „Zodiako ženklai" išvadavę 
Saulę iš nelaisvės, šiuo kūju sudaužę 
bokštą, kuriame ji buvo įkalinta. Pa
sak neaiškaus autentiškumo Ri- 
vijaus kronikos, Perkūno šventyklos 
Vilniuje aukuras buvo pastatytas ant 
12 laiptų, skirtų kuriam nors vienam 
Zodiako ženklui, kas mėnesį, tą 
dieną, kai Saulė kildama ar leisda
masi įžengdavo į tą ženklą, ant tų 
laiptų būdavo uždegami aukojimo 
laužai, aukščiausias laiptas buvo Vė
žio, žemiausias -  Ožiaragio; būdavo 
deginamos Zodiako ženklų imita
cijos, nulipdytos iš vaško, kaip antai 
Liūto, Mergelės. Jei šis liudijimas 
būtų autentiškas, rodytų labai stip
riai susiformavusią kalendorinę tra
diciją; tai, beje, žemdirbiškoje re
ligijoje visiškai natūralu.
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Zuikių  dievas. Ipatijaus metraš
tyje ties 1252 m. data, kalbant apie 
Mindaugo krikštą ir minint jo gar
bintus dievus, teigiama, kad tarp jų 
buvo ir Zu ikių dievas. Tai netie
siogiai lyg ir patvirtintų Mindaugo 
elgesys medžioklės metu -  jei kiškis, 
perbėgęs kelią, įbėgdavo į mišką, 
Mindaugas į tą mišką nejodavo ir 
kitiems drausdavo, kad nė žabelio 
nenulaužtų. Atrodo, kad tai veikiau 
būtų šventa giraitė, kurioje medžioti 
draudžiama, arba kažkoks medžiok
lės prietaras. Kalbant apie Zuikių  
dievą, reikėtų prisiminti ir metraščio 
autoriaus intencijas: aiškiai siekta ir 
sumenkinti Mindaugo krikšto reikš
mę, ir parodyti jo „pagoniškus" pa
klydimus. Kiti Ipatijaus metraštyje 
paminėti dievai atsekami ir Malalos 
kronikos vertimo intarpe, o Zuikių 
dievo tarp jų nėra. Atrodo, kad Ipa
tijaus metraštyje Zuikių dievas atsi
randa kaip pernelyg staigaus M in
daugo elgesio atitinkamomis aplin
kybėmis paaiškinimas. Zuikių dievo 
egzistavimas abejotinas, nors, gali
mas dalykas, jis personifikavo kažko
kius su medžiokle sietus draudimus.

žaltvykslė. Balose, pelkėse pasi
rodanti ugnelė. 71 klystžvakė.

Žemeliukas (šalt. -  Zemeliukis, 
Zemelukytis, Zemelukas). Vienas iš 
lietuvių žemės dievų. M. Pretorijus 
jį vadina ir Žemeliukščiu (Zeme- 
luksztis) ir Žemeliuku ir Žemeliu- 
kyčiu, o paskui pareiškia, kad jis 
tapatus Žemėpačiui, arba žemės die
vui, nors kitose vietose Žemeliuką 
nuo Žemėpačio aiškiai skiria.

Žemėpatis (šalt. -  Szemepatis, 
Zemopacios, Žempattys). Lietuvių 
žemės dievas. Pirmasis mini M. Maž

vydas, ragindamas pamesti kaukų, 
žemėpačių, lauksargių garbinimą. 
J. Lasickis žemėpačius (taip pat dau
giskaitos forma) pamini išsyk po 
Aukštėjo Visagalio, aukščiausiojo Die
vo, matyt, pagal opozicinę struk
tūrą. Šaltiniuose minimas dažnai. 
Pasak M . Pretorijaus, kiekvienas 
ūkininkas turi savo Žemėpatį, glo
bojantį ūkį ir namus, Žemėpačio gar
bei gruodžio mėnesį rengiama šven
tė. Žemėpačiui dėkojama už derlių, 
jis gerbiamas drauge su savo sese
rimi Žemyna, Žemynėle. Atrodo, 
kad Žemėpatis buvo ir žemės die
vas, ir konkretaus dirbamos žemės 
ploto globėjas. Tai, kad kiekvienas 
ūkininkas turi „savo" Žemėpatį, liu
dytų, jog šis dievas pasireiškia per 
konkrečius dirbamos žemės plotus, 
arimus, nors tai, matyt, neatmeta jo 
„kosminės" reikšmės.

Žemyna (šalt. -  Žemyna, Žemina, 
Zemmepati). Lietuvių žemės deivė, 
minima daugelyje šaltinių, apibūdi
nama kaip „žemės deivė", „žemės 
valdovė" ir pan. Pirmasis kaip že
mės deivę pamini J. Lasickis. Pasak 
M. Pretorijaus, Žemyna -  Žemėpačio 
sesuo, jos dėka žemė yra vaisinga. 
Žemynai, Žemynėlei skiriama daug 
apeigų, jos garbei puotaujama, ge
riamas alus (rudens, t. y. derliaus, 
švenčių apeigose). Žemynai, Žemy
nėlei šermenų metu žemėn nume
tami trys kąsneliai duonos ir trys 
kąsneliai mėsos, nuliejama tiek pat 
šaukštų, prašant, kad Žemynėlė ki
tame pasaulyje arba danguje būtų 
maloninga, jo sielą gerai laikytų ir 
globotų. Žemynos kosminės funk
cijos leidžia ją laikyti labai svarbia 
deive, opoziciška dangiškiesiems 
dievams. Pagal mitologinę logiką 
Žemyna turėtų būti Žemėpačio su

tuoktinė, tačiau apie tai šaltiniuose 
nekalbama. Tikėtinas incesto atvejis.

Ž iburin is. Vienas kraupiausių 
lietuvių sakmių personažų, kurį vien 
pamatęs žmogus gali mirti nuo iš
gąsčio. Atrodo kaip griaučiai su lieps
nele jų viduje: „žmogysta visa -  
kriauklai, ir žvakelė dega, kaip širdis 
kad yra", kaip „stabai su žvaku
tėmis" ir pan.. Žiburiniai už neman
dagų apsiėjimą su jais gali atkeršyti 
padegdami namus, nužudyti vien 
kirsdami ranka ar kitais būdais. Ž i
burinis, į kurį žmogus iššovė, ateina 
nakčia moteriškės pavidalu ir, priė
jęs prie įžūlėlio, dėlioja abiem ran
kom nuo galvos lig kojų -  žmogus 
ryte miršta. Toks „dėliojimas" žino
mas gydymo ir maginėse praktiko
se; artimiausias slaviškas analogas -  
žodis laditj, burtininkų praktikose 
reiškiantis „užglostymą", blogos ki
to burtininko įtakos pašalinimą. 
„Užglostymas" vizualiai atrodo kaip 
burtininko delnais (dlanj, ladonj) at
liekamos manipuliacijos ties pažeis
tojo kūnu. Panašiai elgiasi ir Sibiro 
šamanai ir kitų tautų žiniuonys.

Žvorūna. Lietuvių medžioklės, 
žvėrių deivė, Malalos kronikos in
tarpe apibūdinama kaip „kalė". Ipa
tijaus metraštyje ją tikriausiai ati
tinka Medeina. Tikėtina, kad ji XIII— 
XIV a., bent jau oficialiajame lietuvių 
panteone, atitinka svarbiausiąją dei
vę, kelių dievų partnerę, užsiiman
čia ir miško, ir žvėrių bei medžioklės 
globa. Tyrinėtojai nesyk ją tapatina 
su lietuvišku Veneros, kitaip tariant, 
Vakarinės žvaigždės vardu -  Žvė
rine. Tai gali būti ir Marsas ar Sirijus.

Lietuvių religijos ir mitologijos įvadi
nę dalį ir vardyną parašė Gintaras Be
resnevičius, straipsnius „Kosmogo
ninis mitas", ,,Lietuvių Šventės" ir 
„Perkūnas“ -  Nijolė Laurinkienė.

LIŪTAS, daugelio Afrikos, Vakarų Azijos, Pietų A z i
jos ir Rytų Azijos tautų mitologijose aukščiausios dieviš
kos jėgos, galios, valdžios, didybės simbolis; taip pat 
saulės ir ugnies simbolis. Su 1. siejamas protas, kilnumas, 
taurumas, narsa, teisingumas, išdidumas, triumfas, pa
sipūtimas, budrumas, drąsa. Ypatinga semantika būdin
ga liūtės personažui: ji yra ir motinystės simbolis, ir dau
gelio dieviškų seserų atributas bei geidulingum o  
įsikūnijimas. Liūtė susijusi su daugeliu moteriškos gi
minės dievybių: Efeso Artemide, Kibele, Hekate ir kt.

Senųjų kultūrų tradicija 1. dažnai vadino valdovą, 
didvyrį, taip pat mitologizuotą personažą. Senajame 
Testamente su 1. lyginamas Judas, Danas, Zaulas ir kt. 
Kai kuriose senosiose Artimųjų Rytų kalbose (pvz., be
tų k.) L, kaip dieviškojo didvyrio galios simbolis, ir pats 
didvyris apibūdinamas vienu žodžiu. Šių kultūrinių 
tradicijų vaizduojamajame mene ir architektūroje 1. yra 
vienas svarbiausių simbolių ir dažnai siejamas su viena 
iš keturių pasaulio šalių. L. taip pat ir sargas (1. statulos, 
saugančios senovės egiptiečių laidojimo rūsių ir rūmų


